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နဒိါနး် 

သင်သည်ဤစာအုပ်ကုိေရ�းချယ်၍ ဖတ်ေသာေကာင်း အက်ုပ်အလွန် 

ဝမ်းသာ မိသည်။ ယခုအချနိ် တွင် သင်၏ဘဝသည် တစ်နည်းအားြဖင့် (သို) 

အေြခအေနအားြဖင့် န�ကျင်ြခင်းကုိ ခံစားရလိမ့်မည်။ သင်၏အခက်အခဲများ 

အား အက်ုပ်မသိေသာ်လည်း အက်ုပ်အေနြဖင့် ေသချာေသာအရာ တစ်ခု 

ရှိသည်။ ၎င်းမှာ -  

ဘုရားသခင်သည် သင်ကုိချစ်သည် အက်ုပ်တိုလည်းသင့်ကုိချစ်သည်။ 

ထုိေကာင့် သင်သည် တစေ်ယာက်တည်း အထိမကျနေ်ပ။  

ဤစာအုပ ်အားေရးသားခ ဲ့ ြခင ် းသည်  သင့ ်အား  ခွန ်အားေပးရန ်ှ င့ ်  

သင့ ်၏ှလ ံု းသာ းအာ း  ေမ ျ ာ ်လ င့ ် ခ ျက ်  မ ျ ာ း ြ ဖ င့ ်  ြ ပ ည့ ် ှက ် ရန ်  

အက်ုပ်ရည်ရ�ယ်ထားပါသည်။ အခုအချနိ ်တွင် သင်၏သက်တာသည် 

ေရှ ဆက်ေနေသာ  အချ ိန ် ၊  သင်၏ဘဝအားရင ်ဆိုင ်  ေနေသာ  အချ ိန ်  

ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ အက်ုပ်သင့်သည် သင့်အား သိရှိေစလုိေသာအရာမှာ 

ထာဝရ ဘုရားသခင်သည် သင့်ဘက်မှာရှိ၍ သူအတွက်မြဖစ်ိုင ်ေသာ 

အရာမရှိေပ  (ရှင ်လုကာ  ၁း  ၃၇)။  သူသည်  သင်၏အန�ဂတ်အတွက်  

ေကာင်းေသာစီမံကိန်းရှိသည်၊ သူသည် ယခု ြဖစ်ပျက်ေနေသာအရာများ၏ 

ေန�က်ကွယတွ်င်ေန၍ သင့်အားကူညီ ေနသည် (ေယရမိ ၂၉း၁၁)။  

သင်သည်ကိတင်မြမင်ိုင ်ေသာအြဖစ်ဆိုးများှင့ ် �ကံေတွိုင ်သည်။ 

သိုေသာ် သင်သည် ဤအြဖစ် အပျက်များအား မည်ကဲ့သို ေြဖရှင်းရမည် 

ကုိေသချာစွာမသိပဲ ေရှဆက်ေနသည်။ သိုမဟုတ် သင်သည် ဆိုးရ�ားေသာ 

ေဆးကုသမခံယူေနပီး ဆရာဝန် ှင့် ေတွရန်လမ်းမရှိေသာသူြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထုိအတူ လူများစွာတိုသည်လည်း ေနစ် ေနထုိင်ကျင်လည်ရသည့်နည်းတူ 
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ေန�က်ထက်ထမင်း တစ်နပ်စာအတွက် မေသချာ ေသာသူများ ေြမာက် 

များစာွရှိသည်။  

အက်ုပ်တိုသည် အလွန်ခက်ခဲေသာ အေြခအေနများကုိ ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်း 

ေနရေသာ အချနိ ်တွင ်  အံးေပးရန ်ှင့ ်  ေန�က်ဆုတ်ရန ်ေသွးေဆာင်  

ခ ံရိုင ်သည် ။  သို ေသာ ်  အေကာင ် းဆ ံု းအရာတစ ်ခု ကုိ  အက ်ုပ ် တုိ   

ြပလုပ ်ိုင ်သည်  မှာ ထာဝရဘုရားသခင်အား  ယံုကည်ြခင ် းှ င့ ်  သူ၌ 

ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်ေြမာက်  များထားရှိေနြခင ် းပင ် ြဖစ ်သည်။  ေမာ ်လင့ ်  

ချက်ဆိုတာဘာလဲ?  

ေမာ ်လင့ ်ချက်ဆိုသည်မှာ ေကာင်းေသာအရာတစ်ခုခုရရှိလိမ့ ်မ ည်ဟု 

ယံုကည်မရှိေသာ ေမာ်လင့်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အက်ုပ်တို၏ယံု 

ကည်ြခင်းှင့ ် အက်ုပ်တို  ယံုကည်ေသာအရာများှင့ ်နီးကပ်စွာဆက် 

ွယ်သည်။  အက ်ုပ ် တုိ သည်  ေမာ ်လင့ ်  ေတာင့ ်တေသာအချ ိန ်တွင ်  

၎င်းသည်အက်ုပ်တို၏ဘဝ အားဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့ ် ငိမ်သက်ြခင်းှင့ ် 

ြပည့်ေစသည်။  

ရန်သူသည် အက်ုပ်တိုအား ေမာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ေစချင်သည်။ ရန်သူသည် 

အက်ုပ်တို အား အရာအားလံုးကုိဆံုးံးသွားပီး မည်သည့်အရာမှြပန်၍ 

ြဖစ ်မလာ ိုင ်သည်ကုိယံု ကည်ေစြခင ်သည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရား  

သခင်သည် အက်ုပ်တိုအား ေမာ်လင့်ြခင်းများှင့်ြပည့်ဝေစပီး၊ သူထံမှ 

ကီးမားေသာအရာကုိ ေမာ်လင့်ေစသည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

အက ်ုပ ်တို အား  ယံုကည် ြခင ် း  ေမာ ်လင့ ် ြခင ် း  ှင့ ် ြပည့ ်ဝေစလုိ ပီ း  

သူထံမှေကာင်းေသာအရာများကုိေမာ်လင့်ေစလုိသည်။ သမာ ကျမ်းစာကုိ 

ကည့်မည်ဆိုလင် ဘုရားသခင်သည် ေမာ်လင့်ြခင်း၏ ဘုရားသခင ်ြဖစသ်ည်၊ 

6



ေန�က်ထက်ထမင်း တစ်နပ်စာအတွက် မေသချာ ေသာသူများ ေြမာက်

များစာွရှိသည်။

အက်ုပ်တိုသည် အလွန်ခက်ခဲေသာ အေြခအေနများကုိ ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်း

ေနရေသာ အချနိ ်တွင ် အ ံးေပးရန ်ှင့ ် ေန�က်ဆုတ်ရန ်ေသွးေဆာင်

ခ ံရိုင ်သည် ။ သို  ေသာ ် အေကာင ် းဆ ံု းအရာတစ ်ခု ကုိ အက ်ုပ ် တုိ 

ြပလုပ ်ိုင ်သည် မှာ ထာဝရဘုရားသခင်အား ယံု ကည်ြခင ် းှင့ ် သူ ၌

ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်ေြမာက် များထားရှိေနြခင ် းပင ် ြဖစ ်သည်။ ေမာ ်လင့ ်

ချက်ဆိုတာဘာလဲ? 

ေမာ ်လင့ ်ချက်ဆိုသည်မှာ ေကာင်းေသာအရာတစ်ခုခုရရှိလိမ့ ်မ ည်ဟု

ယံုကည်မရှိေသာ ေမာ်လင့်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အက်ုပ်တို၏ယံု

ကည်ြခင်းှင့ ် အက်ုပ်တို  ယံုကည်ေသာအရာများှင့ ်နီးကပ်စွာဆက်

ွယ ်သည်။ အက ်ုပ ် တုိ သည် ေမာ ်လင့ ် ေတာင့ ်တေသာအချ ိန ်တွင ်

၎င်းသည်အက်ုပ်တို၏ဘဝ အားဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့ ် ငိမ်သက်ြခင်းှင့ ်

ြပည့်ေစသည်။

ရန်သူသည် အက်ုပ်တိုအား ေမာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ေစချင်သည်။ ရန်သူသည်

အက်ုပ်တို အား အရာအားလံုးကုိဆံုးံးသွားပီး မည်သည့်အရာမှြပန်၍

ြဖစ ်မလာ ိုင ်သည်ကုိယံု ကည်ေစြခင ်သည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရား

သခင်သည် အက်ုပ်တိုအား ေမာ်လင့်ြခင်းများှင့်ြပည့်ဝေစပီး၊ သူထံမှ

ကီးမားေသာအရာကုိ ေမာ်လင့်ေစသည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည်

အက ်ုပ ်တို အား ယံု ကည် ြခင ် း ေမာ ်လင့ ် ြခင ် း ှ င့ ် ြပည့ ်ဝေစလုိ ပီ း

သူထံမှေကာင်းေသာအရာများကုိေမာ်လင့်ေစလုိသည်။ သမာ ကျမ်းစာကုိ

ကည့်မည်ဆိုလင် ဘုရားသခငသ်ည် ေမာ်လင့်ြခင်း၏ ဘုရားသခင် ြဖစသ်ည်၊

ကုဏာျင့်ြပည့်စံုပီး အသစ်ေသာအစြပြခင်းများှင့် ြပည့်စံု သည် (ေရာမ 

၁၅း၁၃)။  

လူေလာကရှိ ဖခင်ေကာင့ ် လိင်ပုိင ် းဆိုင ်ရာ၊ တ်ှင့ ် စိတ်ပုိင ် းဆိုင ်ရာ 

ေစာ်ကားမ တုိေကာင့် အက်ုပ်သည် ေမာ်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ေသာ စိတ် 

များအားငယ်စ်အခါမှ ရရှိခဲ့သည်။ ယံုကည်သူ ခရစ်ယန် တစ်ေယာက် 

ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း အက်ုပ်တွင်ဆိုးကျိး များေြမာက်များစွာရှိခဲ့သည်ကုိ 

ယံုကည်ခဲ့သည်။  

သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်၏ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် အက်ုပ်ိုးသားစွာ 

ဝန်ခ ံလုိသည်။ သူသည် အက်ုပ ်၏အဆိုးြမင်ဝါဒှင့ ် မေကာင်းေသာ 

အေတွးအေခများအားေြပာင်းလဲ ၍ ေမာ်လင့်ချက်များြပည့်ဝေသာသူအစ် 

အမဲသူ၏ ေကာင်း ြမတ်ြခင ် းေကျးဇူးေတာ် များကုိေမာ ်လင့ ်ေသာသူ 

တစ်ေယာက်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲခဲ့သည်။ ထုိအချနိ်မှစ၍ ထာဝရဘုရားသခင် 

၏ ကူညီမစမေကာင့် အက်ုပ်သည်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်မှ လာေသာ 

ေမာ်လင့်ြခင်း၏ စွမ်းအားများအြပင် အက်ုပ်၏အေတွးအေခများ၊ စကား 

လံုးများ၊ သေဘာထားများှင့ ် အက်ုပ်၏ ဝိည်ေရးရာအသက်တာကုိ 

ရှာေဖွိုင ်ခ ဲ့  သည်။  ထုိ  ေ ကာင့ ်  ယခုအချ ိန ်တွင ်  အက ်ုပ ်အေနြဖင့ ်  

အခက်အခဲများကုိ�ကံေတွရလင် ထာဝရဘုရားသခင်မှ အက်ုပ်အတွက် 

ေကာင်းေသာအရာများကုိ ပုိေဆာင ်ေကာငး်ကီးေပးမည်ကုိ ယံုကည်သည်။  

သင်သည်န�ကျင်မ၊ စိတ်ပျက်မ (သို မဟုတ်) စိတ်ဓာတ်မ ှင့ ် ဘဝတွင် 

�ကံ�ကံခံ ရပ်တည်ိုင်ရန် စ်းစာမရိုင်သည့်အေြခအေနများရှိမည်။ သင်၏ 

ရန်သူမှလည်း  သင်အားဤအေြခအေနသည် လံုးဝေြပာင်းလဲိုင ်မည်  

မဟုတ်ဟု သင့်အားတွန ် းအား  ေပးလိမ့ ်မည်။  သို ေသာ် ထာဝရဘုရား  

သခင်သည် သင့်အားသိေစလုိေသာအရာမှာ- သူသည်သင့်အားချစ်သည်၊ 
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သင်သည်ထာဝရဘုရားသခင်အား ယံုကည်၍ သူ၏ အံ့ဖွယ် အမအားြဖင့် 

သင့ ်ဘဝတွင ်ပ ်ေထွးေနေသာအရာများကုိ ေအာင် ြမင ်စွာ ြဖတ်သန်း  

ိုင ်သည်။ သင့်အေနြဖင့ ် ေမာ ်လင့ ်ချက်များအားလက်မေလျာရန်ှင့ ် 

ထာဝရဘုရား သခင်ထံလာေသာ ေကာင်းကီးမဂလာများကုိေမာ ်လင့် 

ရနြ်ဖစသ်ည်။  

ဤစာအုပ်တွင် ေရးသားထားေသာအရာများသည် ထာဝရဘုရားသခင်က 

အက်ုပ်ကုိ သင်ကားေပးေသာ အေကာင်းဆံုးသင်ခန်းစာများြဖစ်သည်။ 

သင့်အတွက်လည်း ယံုကည်ြခင်း၌ခိုင်ခံေစပီး အသက်တာအသစ်ကုိ စိတ် 

သေဘာထားအသစ်ြဖင့် ချ်းကပ်ရန် အေထာက်အကူြပမည့်သင်ခန်းစာ 

များပါဝင်မည်ဟု အက်ုပ်ယံုကည် သည်။  

အက်ုပ်အစ်အမဲေြပာေလ့ရှိေသာစကားတစ်ခုရှိသည်။ ထုိစကားမှာ - 

အသက်တာ တွင်ေမာ်လင့်ြခင်းအြပည့်အဝှင့် ထာဝရဘုရားသခင်၏ တ်က 

ပတ်ေတာ်ှင့ ် အသက်တာ၌ အံးေပးြခင်းမရှိေသာသူသည် မည်သည့် 

အခါမကျဆံုး ြခင ် းမရှိိုင ်ေပ။  ဘဝတွင် ကီးမားေသာဆံုး ံ း ြခင ် းများ  

ရင်ဆိုင်ေနရချနိ်တွင်လည်း သင်၏ယံုကည်ြခင်း ေပ၌ခိုင်မာစွာရပ်တည် 

မည်ဆိုလင ်  ထာဝရဘုရားသခင်သည်  သင့်အားသူ၏  ကီးမား  ေသာ  

ငိမ ် းချမ ်း ြခင်းဂုဏာေတာ်ှင့ ် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းများကုိ သင့ ်အတွက် 

အေကာင်း ဆံုး သယေ်ဆာင်လာလိမ့်မည်။  

ယခုအချနိ်တွင် သင်၏အသက်တာတွင် �ကံေတွေနရေသာအေြခအေန 

များကုိ အက်ုပ်မသိပါ။ သိုေသာ် အက်ုပ်သိရှိေသာအရာမှာ - ထာဝရ 

ဘုရားသခင်သည် သင့်ကုိအလွန်ချစ ်သည်။  ထာဝရဘုရားသခင်သည်  

သင့်ကုိကည့်ေနပီး သင့်ကုိကူညီ မစေကာင်းကီးများေပးမည် (ေရာမ 

၈း၃၈-၃၉ င့်ှ ဆာလံ ၃၃း၁၈)။  
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သင်သည်ထာဝရဘုရားသခင်အား ယံုကည်၍ သူ၏ အံ့ဖွယ် အမအားြဖင့်

သင့ ်ဘဝတွင ်ပ ်ေထွးေနေသာအရာများကုိ ေအာင် ြမင ်စွာ ြဖတ်သန်း

ိုင ်သည်။ သင့်အေနြဖင့ ် ေမာ ်လင့ ်ချက်များအားလက်မေလျာရန်ှင့ ်

ထာဝရဘုရား သခင်ထံလာေသာ ေကာင်းကီးမဂလာများကုိေမာ ်လင့်

ရနြ်ဖစသ်ည်။

ဤစာအုပ်တွင် ေရးသားထားေသာအရာများသည် ထာဝရဘုရားသခင်က

အက်ုပ်ကုိ သင်ကားေပးေသာ အေကာင်းဆံုးသင်ခန်းစာများြဖစ်သည်။

သင့်အတွက်လည်း ယံုကည်ြခင်း၌ခိုင်ခံေစပီး အသက်တာအသစ်ကုိ စိတ်

သေဘာထားအသစ်ြဖင့် ချ်းကပ်ရန် အေထာက်အကူြပမည့်သင်ခန်းစာ

များပါဝငမ်ည်ဟု အက်ုပ်ယံုကည် သည်။

အက်ုပ်အစ်အမဲေြပာေလ့ရှိေသာစကားတစ်ခုရှိသည်။ ထုိစကားမှာ -

အသက်တာ တွင်ေမာ်လင့်ြခင်းအြပည့်အဝှင့် ထာဝရဘုရားသခင်၏ တ်က

ပတ်ေတာ်ှင့ ် အသက်တာ၌ အံးေပးြခင်းမရှိေသာသူသည် မည်သည့်

အခါမကျဆံုး ြခင ် းမရှိိုင ်ေပ။ ဘဝတွင် ကီးမားေသာဆံုး ံ း ြခင ် းများ

ရင်ဆိုင်ေနရချနိ်တွင်လည်း သင်၏ယံုကည်ြခင်း ေပ၌ခိုင်မာစွာရပ်တည်

မည်ဆိုလင ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့ ်အားသူ၏ ကီးမား ေသာ

ငိမ်းချမ ်း ြခင်းဂုဏာေတာ်ှင့ ် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းများကုိ သင့်အတွက်

အေကာင်း ဆံုး သယေ်ဆာင်လာလိမ့်မည်။

ယခုအချနိ ်တွင် သင်၏အသက်တာတွင် �ကံေတွေနရေသာအေြခအေန

များကုိ အက်ုပ်မသိပါ။ သို ေသာ် အက်ုပ်သိရှိေသာအရာမှာ - ထာဝရ

ဘုရားသခင်သည် သင့်ကုိအလွန်ချစ ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်

သင့်ကုိကည့်ေနပီး သင့ ်ကုိကူညီ မစေကာင်းကီးများေပးမည် (ေရာမ

၈း၃၈-၃၉ ငှ့် ဆာလံ ၃၃း၁၈)။

ထာဝရဘုရားသခင်သည် ေမာ်လင့်ချက်အားလံုးတို၏ ဘုရားြဖစ်သည်၊ 

သူသည် သင်၏အခက်ခဲဆံုးေသာအချနိ်၊ အေြခအေနများကုိ အကီးြမတ်ဆံုး 

ေသာေအာက်ြမင်မတုိ ေြပာင်းလဲိုငသ်ည်။ 
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အခနး် (၁) 

ေမာလ်င့်ချကြ်ပည့်ဝေသာ 

တစ်ခါတေလတွင ် အက ်ုပ ်တို သည်  “လက်ေတွ  ြပမှ  ယံုကည်ေသာ  

မျိးဆက်” ဟု ေြပာဆိုကသည်။ အက်ုပ်မယံုကည်ခင် လက်ေတွြမင် 

ကလုိသည်။ အက်ုပ်တုိ  လက်ေတွဘဝတွင် အက်ုပ်တုိအများစုသည် 

အက်ုပ်တိုြမင်ိုင်ေသာ မျက်စိြဖင့် ြဖစ်ပျက်ေနသည်ကုိ မြမင်မီှတိုင်ေအာင် 

ဘုရားသခင်သည်အက်ုပ်တို၏ အကျိး အတွက်လုပ်ေဆာင်ေနသည်ဟု 

ယံုကည်ရနအ်လွနခ်က်ခေဲသာအချနိရ်ှိသည်။  

သိုေသာ် ယခုအချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ဤအခက်အခဲများ၏ 

ေန�က်ကွယ်မှ အလုပ်လုပ်ေနသည်။ သင်ြမင်ိုင ်မည်မဟုတ်ေပ၊ သင် 

ယံုကည်ပါသလား? ယခုထာဝရ ဘုရားသခင်သည် သင်ဘဝ/အသက်တာ 

အတွက်ေကာင ် း ြမတ ်ေသာအရာများ ကုိလုပ ်  ေဆာင ်ေပးေနသည်။ 

သင်ယံုကည်ပါသလား? ထာဝရဘုရားသခင်သည် ကီးမားေသာ စီမံကိန်းြဖင့် 

သင်၏သား/သမီး၊ သင်၏မဂလာအခမ်းအန�း (သိုမဟုတ်) သင်၏ ှစ်ေပါင်း 

ေြမာက်များစွာ၏ ဆုေတာင်းခံချက် များအတွက် ကူညီြဖည့်စီးရန်ြပင်ဆင် 

ေနသည်။  

ေယရမိ ၂၉း၁၁တွင် “ထာဝရဘုရားသခင်သင့် အတွက်ကီးမားေသာ အ�ကံ 

အစည် ရှိသည်” ဟုေြပာဆိုသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့်အသက်တာ 

အတွက် အေကာင်းဆံုးရလဒ် ေမာ်လင့်ချက်များေပးမည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် 

10



အခနး် (၁)

ေမာလ်င့်ချကြ်ပည့်ဝေသာ

တစ်ခါတေလတွင ် အက ်ုပ ်တို သည် “လက်ေတွ  ြပမှ ယံု ကည်ေသာ

မျိးဆက်” ဟု ေြပာဆိုကသည်။ အက်ုပ်မယံုကည်ခင် လက်ေတွြမင်

ကလုိသည်။ အက်ုပ်တုိ  လက်ေတွဘဝတွင် အက်ုပ်တုိ အများစုသည်

အက်ုပ်တိုြမင်ိုင်ေသာ မျက်စိြဖင့် ြဖစ်ပျက်ေနသည်ကုိ မြမင်မီှတိုင်ေအာင်

ဘုရားသခင်သည်အက်ုပ်တို၏ အကျိး အတွက်လုပ်ေဆာင်ေနသည်ဟု

ယံုကည်ရနအ်လွနခ်က်ခေဲသာအချနိရ်ှိသည်။

သိုေသာ် ယခုအချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ဤအခက်အခဲများ၏

ေန�က်ကွယ်မှ အလုပ်လုပ်ေနသည်။ သင်ြမင်ိုင ်မည်မဟုတ်ေပ၊ သင်

ယံုကည်ပါသလား? ယခုထာဝရ ဘုရားသခင်သည် သင်ဘဝ/အသက်တာ

အတွက်ေကာင ် း ြမတ ်ေသာအရာများ ကုိလုပ ် ေဆာင ်ေပးေနသည်။

သင်ယံုကည်ပါသလား? ထာဝရဘုရားသခင်သည် ကီးမားေသာ စီမံကိန်းြဖင့်

သင်၏သား/သမီး၊ သင်၏မဂလာအခမ်းအန�း (သိုမဟုတ်) သင်၏ ှစ်ေပါင်း

ေြမာက်များစွာ၏ ဆုေတာင်းခံချက် များအတွက် ကူညီြဖည့်စီးရန်ြပင်ဆင်

ေနသည်။

ေယရမိ ၂၉း၁၁တွင် “ထာဝရဘုရားသခင်သင့် အတွက်ကီးမားေသာ အ�ကံ

အစည် ရှိသည်” ဟုေြပာဆိုသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့်အသက်တာ

အတွက် အေကာင်းဆံုးရလဒ် ေမာ်လင့်ချက်များေပးမည်။ တစ်နည်းအားြဖင့်

ဆိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့်အတွက် အေကာင်းဆံုးအခွင့်အေရး 

ရရှိရန် ရာှေဖွေန သည်။  

ဤအရာသည် သင့်အတွက်စ်းစားရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သင့်သည်အေကာင်း 

ဖက်မှ ြမင်ေသာသူ၊ ယံုကည်ြခင်းြပည့်ဝေသာသူှင့် ေမာ်လင့်ချက်များြဖင့် 

ြပည့်ဝေနေသာသူ တစ်ေယာက်ြဖစ်ေသာ်လည်း အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ 

ထုိ ေကာင့ ်  သင်သည်မည်ကဲ့သို   ခံစားေနရမည်ကုိအက်ုပ ်သိသည်။ 

အချိေသာသူသည် ေမာ်လင့်ချက်ထားရန်ကုိပင် လင်အလွန်ေကာက်ရ�ံ 

ကသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် သူတုိသည် အသက်တာတွင် စိတ်ဓာတ် 

ကျြခင်းေပါင်း ေြမာက်များစွာြဖင့်�ကံေတွခဲ့ရပီး၊ န�ကျင်ြခင်းများကုိ ထက်မံ 

၍ ရင်ဆိုင်ိုင်ရနအ်င်အားမရှိေတာ့ေပ။  

သိုေသာ် အရာအာလံုးသည်အဆင်ေြပသွားမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် 

ထာဝရ  ဘုရားသည် ေမာ ်လင့ ် ြခင ် း၏ ဘုရားသခင် ြဖစ ်ေသာေကာင့ ်  

ကဏုာင့်ှ ြပည့်စံုပီး အသစ်များငှ့်ြပည့်က်ှလက်ရှိသည် (ေရာမ ၁၅း၁၃)။ 

ထာဝရဘုရား သခင်၌ ယံုကည်ြခငး်င့်ှ ေမာ်လင့်ြခင်း စတငတ်ည်ေဆာက်ပါ၊ 

ဤအရာသည် မည်သည့် အချနိ ်အခါ၊ အေြခအေနမျိးတွင်မဆိုေန�က် 

ကျမည်မဟုတ်ေပ။  

အလွန်ကီးြမတ်ေသာေမာ်လင့်ချက်များ 

ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်၏  အဓိပ ါယ်ဖွင့ ်ဆိုချက်တစ်ခု မှာ  “အထူးရရှိို ငွ ်ေသာ  

ေမာ်လင့်ချက် (သိုမဟုတ်) ယံုကည်မရှိေသာ ေမာ်လင့်ချက်ြဖစသ်ည်။”  

အက်ုပ်တို ၏ သေဘာထားသည် အစ်အမဲေြပာင်းြပန် ြဖစ်ေနသည်။ 

အက်ုပ် တုိသည် အေြခအေနများေြပာင်းလဲမအေပါမူတည်၍ “ေစာင့်ဆိုင်း 

ကည့်” လုိက သည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် အရည်ရ�ယ်ချက် 
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ရှိရှိြဖင့် ေမာ်လင့်ချက်ရှိေစ လုိသည်။ သူသည်အက်ုပ်တိုအား ေကာင်းေသာ 

အရာတစခ်ခုကုိုတက်ကွစာွ ကိတင ်ေမာ်လင့်ေစလုိသည်။  

ထုိေကာင့် ယခု အက်ုပ်သင့်ကုိေမးခွန်းေမးလုိသည် “သင်သည်မည်သည့် 

အရာကုိ ေမာ်လင့်ေနသနည်း?” 

သင့်ရဲစိတ်ထဲတွင် မည်ကဲ့သို  ြမင်သနည်း? သင်မည်ကဲ့သို ထင်သနည်း? 

သင်၏အန�ဂတ်အားသင်မည်ကဲ့သိုေြပာမည်နည်း? သင်သည်ဒီေန   

မနက်တွင ်ထ၍  သင့ ်အေနြဖင့ ်ဤခက်ခ ဲ ြခင ် းအရာမ ျာ း ကုိတစ ်ေန   

ငါေကျာ်လာရမည်ဟု သင်ထင်ခ ဲ့ သလား? စိတ်ထဲတွင ်ေြပာခဲ့သလား? 

(သို  မဟုတ ် )  ဒီ ေန သင ်သည ်  သင့ ်ရ ဲ ေအာင ် ြ မင ် မ  ရရှိ လိ မ့ ် မည ် ဟု  

ေမာ်လင့်လျက်အိမ်ယာမှ ထခဲ့သလား?  

ဤအရာဟာ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေနေသာအမျိးသမီးတစ်ေယာက်ှင့်တူသည်၊ 

သမူသည်  

မီးဖွားရန်ေမာ်လင့်ေနသည်။ သူမေစာင့်ရေသာအချနိ် ကာလာသည်ှင့်အမ 

သမူ ေမာ်လင့်ထားေသာအရာ၌ ပုိ၍ေမာ်လင့်လာသည်။  

အက်ုပ်ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ချနိ ်များှင့ ်တူသည်။ အက်ုပ်သည် ကေလး 

ေလးေယာက် အတွက် ေလးခါတုိင်တုိင် ကုိယဝ်နေ်ဆာငသ်ည်။ ေမွးလမစချနိ် 

တစ်လ အလုိတွင ် မီးဖွားခ ဲ့သည်။  ဆရာဝန်မှလည်း  အလွန်ဝမ်းသာ၍ 

အက်ုပ ်အား  ဆင်မတစ်ေကာင်  ကဲ့သို   မိမိကုိယ်ဝန ်ေဆာင် ြခင ် းှ င့ ်  

ေမွးဖွားြခင်း၌ သိေသာသြူဖစသ်ည် ဟုေြပာခဲ့သည်။  

အက်ုပ ်မနက်ထတိုင်း မီးဖွားမည့်အချနိ ်နီးကပ်လာသည်ကုိသိသည်။ 

လုိအပ ်ေသာ  အဝတ်အစားများကုိ  အဝတ်ေသတာထဲသို ထည့ ်သည်။ 

ေဆးံုသို သွားရန် အဆင်သင့ ် ြပင်ဆင်သည်။ လုိအပ်ေသာပစည်းများ 
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ရှိရှိြဖင့် ေမာ်လင့်ချက်ရှိေစ လုိသည်။ သူသည်အက်ုပ်တိုအား ေကာင်းေသာ

အရာတစခ်ခုကုိုတက်ကွစာွ ကိတင် ေမာ်လင့်ေစလုိသည်။

ထုိေကာင့် ယခု အက်ုပ်သင့်ကုိေမးခွန်းေမးလုိသည် “သင်သည်မည်သည့်

အရာကုိ ေမာ်လင့်ေနသနည်း?”

သင့်ရဲစိတ်ထဲတွင် မည်ကဲ့သို  ြမင်သနည်း? သင်မည်ကဲ့သို ထင်သနည်း? 

သင်၏အန�ဂတ်အားသင်မည်ကဲ့သိုေြပာမည်နည်း? သင်သည်ဒီေန 

မနက်တွင ်ထ၍ သင့ ်အေနြဖင့ ်ဤခက်ခ ဲ ြခင ် းအရာမ ျာ း ကုိတစ ်ေန 

ငါေကျာ်လာရမည်ဟု သင်ထင်ခ ဲ့ သလား? စိတ်ထဲတွင ်ေြပာခဲ့သလား? 

(သို  မဟုတ ် ) ဒီ ေန သင ်သည ် သင့ ် ရ ဲ ေအာင ် ြ မင ် မ ရရှိ လိ မ့ ် မည ် ဟု

ေမာ်လင့်လျက်အိမ်ယာမှ ထခဲ့သလား? 

ဤအရာဟာ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေနေသာအမျိးသမီးတစ်ေယာက်ှင့်တူသည်၊

သမူသည်

မီးဖွားရန်ေမာ်လင့်ေနသည်။ သူမေစာင့်ရေသာအချနိ် ကာလာသည်ှင့်အမ

သမူ ေမာ်လင့်ထားေသာအရာ၌ ပုိ၍ေမာ်လင့်လာသည်။

အက်ုပ်ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ချနိ ်များှင့ ်တူသည်။ အက်ုပ်သည် ကေလး

ေလးေယာက် အတွက် ေလးခါတုိင်တုိင် ကုိယဝ်နေ်ဆာင်သည်။ ေမွးလမစချနိ်

တစ်လ အလုိတွင ် မီးဖွားခ ဲ့သည်။ ဆရာဝန်မှလည်း အလွန်ဝမ် းသာ၍

အက်ုပ ်အား ဆင်မတစ်ေကာင် ကဲ့သို  မိ မိကုိယ်ဝန ်ေဆာင် ြခင ် းှ င့ ်

ေမွးဖွားြခငး်၌ သိေသာသြူဖစသ်ည် ဟုေြပာခဲ့သည်။

အက်ုပ ်မနက်ထတိုင်း မီးဖွားမည့်အချနိ ်နီးကပ်လာသည်ကုိသိသည်။

လုိအပ်ေသာ အဝတ်အစားများကုိ အဝတ်ေသတာထဲသို ထည့ ်သည်။

ေဆးံုသို သွားရန် အဆင်သင့ ် ြပင်ဆင်သည်။ လုိအပ်ေသာပစည်းများ

ကုိလည်း  ေသချာစွာအဖန ်ဖန ် ြပန ်လည်  စစ ်ေဆး  သည်။  မီ း ဖွာ းရန ်  

အတွက်လည်း ေမာ်လင့်ချက်ကီးကီးြဖင့်လုိအပ်သည်များကုိ ေဆာင်ရ�က် 

သည်။ ဗုိက်ထဲမှ ကေလး၏ရင်ခံုသံများှင့ ် လပ်ရှားမ များကုိလည်းပုိ၍ 

ခစံားလာရပီး၊ မီးဖွားမည်ကုိလည်းသလိာသည်။  

ထာဝရဘုရားသခင်၏ အလုိေတာ်သည်လည်းထုိနည်းတူပင်ြဖစ်သည်။ 

ထာဝရ ဘုရားသခင်သည် သင့်အတွက်ကီးမားေသာအ�ကံအစည်ရှိသည်။ 

ထာဝရဘုရားသခင် သည် သင့်အား သူထံမှလာေသာ ေကာင်းကီးမဂလာ 

များကုိ ေမာ်လင့်ေစလုိ သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှလာေသာ ေမာ်လင့် 

ချက်ကုိန�းလည်ရန်မခက်ခဲေပ။ ဉပမာ-  “ခက်ခဲေသာအရာများသည် 

အချနိ ် ကာရှည်စွာရှိေနိုင ်သည်။ သို ေသာ် ထာဝရဘုရား သခင်သည် 

အလံုးစံုကုိတတ်ိုင်ေသာဘုရားြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် မြဖစ်ိုင်ေသာအရာ 

များကုိ ြဖစ်ိုင်သည့်အရာသိုေြပာင်းလဲိုင်ေသာ ဘုရားသခင်ြဖစသ်ည်။”  

သင်သညေ်မာ်လင့်ချက်၏ အကျး်သားြဖစ်ပါသလား? 

အက်ုပ် သင့်ကုိရှင်းြပခဲ့သည့်အတိုင်ပင် အက်ုပ်သည်အစိုးြမင်ဝါဒကုိ 

ကျင့်သံုးခဲ့ေသာ သူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ အရာရာကုိအစိုးြမင်ဝါဒှင့ ် 

မေကာင်းြမင်ေသာဝါဒြဖင့် အသက်ရင်ှခဲ့ေသာသြူဖစသ်ည်။  

ဤအရာေတွဟာ အက်ုပ်ဘာေကာင့်စိတ်ဆင်းရ ဲ ြခင်းကုိြပသခဲ့ြခင်း 

ပင်ြဖစသ်ည်။ ဤသံသယစိတ်င့်ှ အဆိုးြမင်ဝါဒသည်အက်ုပ်၏အသက်တာ 

အားကျ ံူ းေစခ ဲ့သည်။  သို ေသာ ်  ေမျာ ်လင့ ်ခ ျက်သည်  အက ်ုပ ်အား  

ဝမ်းေြမာက်ေစသည်။  

ေမာ်လင့်ချက်၏တွင် အေကာင်းြမငဝ်ါဒင့်ှ စတ်ိသေဘာထားများပါဝငသ်ည်။ 

ေမာ်လင့်ချက်ှင့် ြပည့်စံုေသာသူသည် အစိုးြမင်ဝါဒများကုိ ညင်းပယ်ေသာ 
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သြူဖစ် သည်။ သတုိူသည် ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာဘဝများ၌ ရင်ဆိုင်ေနရလင် 

လည်း သူတုိ၏ အေတွးအေခ၊ သေဘာထားှင့် စကားေြပာဆိုြခင်းတိုတွင် 

ေမာ်လင့်ချက်င့်ှ ြပည့်စံု လက်ရှိသည်။  

အက်ုပ်တုိသည် ေမျာ်လင့်ချက်ှင့် အေကာင်းြမင်ဝါဒများရှိေနပါေသာ်လည်း 

တခါတရံတွင် ေစာင့်ဆိုင်းေနရသည့်ခံစာချက်များရှိတတ်ကသည်။ သိုေသာ် 

ေမာ်လင့်ချက်သည် အေကာင်းြမင်ဝါဒအတွက် ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်သည်။ 

အက်ုပ် တုိသည် မိမိတို၏ စိတ်ခံစာချက်ေပ၌မူတည်၍အသက်မရှင်ပါ။ 

အက်ုပ်တို  အေကာင်းြမင်ရန် စိတ်ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့်အချနိ ်မှစ၍၊ 

ေမာ်လင့်ချက်ြပည့်ဝေသာ အေတွးအေခှင့် အက်ုပ်တို၏စိတ်ခံစာချက် 

များ ြပနလ်ည်ေအာင်ြမင်လာလိမ့်မည်။  

အက်ုပ်သည် ဇာခရိကျမ်း ၉း၁၂ ကုိအလွန်ှစ်သက်သည်။ ဘုရားသခင်က 

“အချပ်ခံ၍ ေမာ်လင့်ေသာသူတုိ ၊ ရဲတုိက်သို  ြပန်လာကေလာ့။ ငါသည် 

စှဆ်ေသာ ေကျးဇူးကုိြပဦး မည်ဟု ယေနပင်ေြပာထား၏။”  

“အချပ်ခံ၍ ေမာ်လင့်ေသာသူ”ဟူေသာ အဓိပါယ်ဆိုသည်မှာမည်သည့် 

အရာကုိ ဆိုသနည်း? ဤအဓိပါယ်မှာ အလွန်ိုးရှင်းပါသည်။ အက်ုပ်တို၏ 

အသက်တာတွင် အခက်အခဲများ�ကံေတွေနရေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား 

သခင်၏  ကူညီမစမကုိ  ေမာ ်လင ့် ြခင ် းှ င့ ်  ယံုကည် ြခင ် းတို ရပ ်တန  ်  

မသာွးေသာသဟုူအဓိပါယရ်သည်။  

သင်သည် “အချပ ်ခ ံ၍ ေမာ ်လင့ ်ေသာသူ” ြဖစ်လာလင် သင်၏ရန်သူ 

များသည်သင့်အား တိုက်ခိုက်ရန် နည်းလမ်းမရှိေပ။ သူသည် အဆိုးြမင် 

ဝါဒအားြဖင့်သင့်အားတိုက်ခိုက် လိမ့်မည်။ သိုေသာ် သင့်အား ထိခိုက်ရန် 

အာဏာမရှိေပ။  အဘယ်ေကာင့ ်ဆိုေသာ် သင်၏  ယံုကည်ြခင ် းသည်  

ထာဝရဘုရားသခင်၌ အတူရှိေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။  
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သြူဖစ် သည်။ သတုိူသည် ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာဘဝများ၌ ရင်ဆိုင်ေနရလင်

လည်း သူတုိ၏ အေတွးအေခ၊ သေဘာထားှင့် စကားေြပာဆိုြခင်းတိုတွင်

ေမာ်လင့်ချက်င့်ှ ြပည့်စံု လက်ရှိသည်။

အက်ုပ်တုိသည် ေမျာ်လင့်ချက်ှင့် အေကာင်းြမင်ဝါဒများရှိေနပါေသာ်လည်း

တခါတရံတွင် ေစာင့်ဆိုင်းေနရသည့်ခံစာချက်များရှိတတ်ကသည်။ သိုေသာ်

ေမာ်လင့်ချက်သည် အေကာင်းြမင်ဝါဒအတွက် ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖစ်သည်။

အက်ုပ် တုိသည် မိမိတို၏ စိတ်ခံစာချက်ေပ၌မူတည်၍အသက်မရှင်ပါ။

အက်ုပ်တို  အေကာင်းြမင်ရန် စိတ်ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့်အချနိ ်မှစ၍၊

ေမာ်လင့်ချက်ြပည့်ဝေသာ အေတွးအေခှင့် အက်ုပ်တို၏စိတ်ခံစာချက်

များ ြပနလ်ည်ေအာငြ်မင်လာလိမ့်မည်။

အက်ုပ်သည် ဇာခရိကျမ်း ၉း၁၂ ကုိအလွန်ှစ်သက်သည်။ ဘုရားသခင်က

“အချပ်ခံ၍ ေမာ်လင့်ေသာသူတုိ ၊ ရဲတုိက်သို  ြပန်လာကေလာ့။ ငါသည်

စှဆ်ေသာ ေကျးဇူးကုိြပဦး မည်ဟု ယေနပင်ေြပာထား၏။”

“အချပ်ခံ၍ ေမာ်လင့်ေသာသူ”ဟူေသာ အဓိပါယ်ဆိုသည်မှာမည်သည့်

အရာကုိ ဆိုသနည်း? ဤအဓိပါယ်မှာ အလွန်ိုးရှင်းပါသည်။ အက်ုပ်တို၏

အသက်တာတွင် အခက်အခဲများ�ကံေတွေနရေသာ်လည်း ထာဝရဘုရား

သခင ်၏ ကူညီမစမကုိ ေမာ ်လင ့် ြခင ် းှ င့ ် ယ ံု ကည် ြခင ် းတို ရပ ်တန  ်

မသာွးေသာသဟုူအဓိပါယရ်သည်။

သင်သည် “အချပ ်ခ ံ၍ ေမာ ်လင့ ်ေသာသူ” ြဖစ်လာလင် သင်၏ရန်သူ

များသည်သင့်အား တိုက်ခိုက်ရန် နည်းလမ်းမရှိေပ။ သူသည် အဆိုးြမင်

ဝါဒအားြဖင့်သင့ ်အားတိုက်ခိုက် လိမ့်မည်။ သိုေသာ် သင့်အား ထိခိုက်ရန်

အာဏာမရှိေပ။ အဘယ်ေကာင့ ်ဆိုေသာ် သင်၏ ယံုကည်ြခင ် းသည်

ထာဝရဘုရားသခင၌် အတူရှိေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။

သင့်အေနြဖင့် အတိတ်၌န�ကျင်ခဲ့ေသာအရာများှင့် ဆံုးံးမများအတွက် 

ထာဝရ ဘုရားသခင်သည် သင့်အားှစ်ဆေသာေကာင်းကီးြဖင့် ြပန်လည်၍ 

ေပးလုိသည် (ေဟရှာရ ၆၁း၇)။ အက်ုပ်တိုအေနြဖင့် ထာဝရဘုရားသခင် 

အား ယံုကည်လက်ခံရန် ှင့ ် ေမာ်လင့်ရန်သာလုိအပ်သည်။ ဤသိုြဖင့ ် 

အရာအားလုံးကုိ ေြပာင်းလဲိုင်မည်။  

ယခအုချန်ိသည ်ေကျာက်ဆူးချရမည့်အချန်ိြဖစ်သည ်

ေဟဗဲကျမ်း ၆း၁၉ တွင် “ထုိေမာ်လင့်ြခင်းမူကား၊ ကုလားကာအတွင်း၌ချ၍ 

မ ဲ �မ ံခိုင ်ခ ံ့ေသာစိတ်ှလံုး၏ေကျာက်ဆူးကဲ့သို  ငါတို ၌ရှိသတည်း” ဤ 

ကျမ်းချက်အား ေလ့လာကပါစို ။ အက်ုပ်တိုအားလံုးသည် ေကျာက်ဆူး 

ကုိသိကသည်။ ေကျာက်ဆူးသည် ေလှကုိမည်သည့်ေနရာမှ မသွားရန် 

ချထားရသည်။ ေလှသည်လည်း အေဝးသိုမသာွးိုင်ေပ။  

အက်ုပ်တုိ၏ ေမာ်လင့်ြခင်း ဝိည်သည် ေကျာက်ဆးူြဖစသ်ည်။ အက်ုပ်တုိ 

၏ ဝိည်သည် အက်ုပ်တုိ၏ စတ်ိ၊ သေဘာထားင့်ှ ခစံားချက်များြဖစသ်ည်။ 

အက်ုပ် တုိ၏ ဝိည်သည် အက်ုပ်တိုမည်သည့်အရာကုိ စ်းစားမည်၊ 

မည်သည့်အရာကုိ လုိ ြခင ်သည်ှင့ ်  မည်သည့်အရာကုိခ ံစားရသည်ကုိ  

ေြပာြပသည်။  

ဤအရာများ၏  အဓိပ ါယ်မှာ  အဘယ်နည်း? မည်သည့်အရာများ ြဖစ ်  

မလာသည့် အခါတွင် အရာရာတိုင်းသည် စိတ်ပျက်စရာများြဖစ်လာသည်။ 

ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဂတိေတာ်သည်လည်း  အက ်ုပ ် တုိ ၏ဘဝှင့ ်  

အသက်တာတွင် ြဖစ်မလာေပ။ သိုေသာ် အက်ုပ်တုိ ၏ ေမာ ်လင့်ချက် 

ြဖစ်ေသာ ေကျာက်ဆူးမှ အက်ုပ ်တုိ အားြပန်လည်ဆွ ဲ၍ “ခဏေနပါ၊ 

ေကာင်းေသာအရာများလာေနပီ” ဟူ၍သတိေပးေနပါသည်။  
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ေဟဗဲကျမ်း ၆း၁၉ကုိအေသးစိတ်ေလ့လာမည်ဆိုလင် “ေမာ်လင့်ြခင်းသည် 

အက်ုပ် တုိ၏ ေကျာက်ဆူးြဖစ်သည်။ အက်ုပ်တို၏အသက်တာသည် 

လဲွေချာြခင်းမရှိ၊ မည်သူမ မဖျက်ဆးီိုငေ်ပ။” 

ေမာ်လင့်ချက်သည် အက်ုပ်တုိ ၏ ေကျာက်ဆူးြဖစ်ပီး အက်ုပ်တုိ ၏ 

ေလာက်လမ်း ရမည့် “ေြခလှမ်း” ြဖစ်သည်။ တချိေသာသူများသည် 

ထာဝရဘုရာ းသခင ်၏  ဂတိေတာ ်ှ င့ ်  တန ်ခို း ေတာ ်မ ျ ာ း၌  အေတွ   

အ�ကံများမရှိေပ၊ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် သူတုိ၏ ေြခလှမ်းများသည် 

ထာဝရဘုရာ းသခင ်၌  ယံု ကည် ြခင ် းမရှိ ေသာေ ကာင့ ်  ြ ဖစ ်သည ် ။ 

ထာဝရဘုရားသခင်၏ဂတိေတာ်၌ အက်ုပ ်တို ၏ေြခလှမ်းများသည် 

လက်ေတွေလာက်လမ်းြခင်းြဖစသ်ည်။  

ဤအရာှင့်ပတ်သက်၍ အက်ုပ်ဥပမာတစ်ခုေပးလုိသည်။ အက်ုပ်သည် 

တစ်ကမ�ာလံုးသို  လှည့်လည်၍ ဘုရားသခင်၏ုတ်ကပတ်ေတာ်များကုိ 

သင်ကားခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ေဟာေြပာပဲွများမတက်ေရာက်မီှ အက်ုပ်သည် 

ဤအချနိ ်အတွက် ေရ�းေကာင်ထားေသာသူ၊ အရည်အချင ် းရှိေသာသူ  

(သိုမဟုတ်) ြပင်ဆင်ထားေသာသ ူတစေ်ယာက်အေနြဖင့် မခစံားခဲ့ရေပ။  

ေဟာေြပာရန်အတွက် စင်ေပမတက်မီှတွင် အက်ုပ်သည် ထာဝရဘုရား 

သခင်ှင့် စကားေြပာသည်။ “ထာဝရဘုရားသခင် အက်ုပ်သည် သင်၏သ 

ကူညီမစမ ကုိ  ေမ  ာ ်လင ်သည ် ”ဟုဆုေတာင ် းသည ် ။  အက ်ု ပ ်၏ 

ယံုကည်ြခင်းှင့ ် ဘုရားသခင်၏ ကူညီမစြခင်း ကုိယံုကည်သည်နည်းတူ 

အက်ုပ်ေဝငှေသာသတင်းစကားများကုိ အထူးေကာင်းကီးေပးလိမ့်ရှိသည်။ 

ထာဝရဘုရာ းသခင ်သည ်  အက ်ုပ ်အာ းအစ ်  ေကာင ် း  ကီ း ေပ း  

ကူညီမစလက်ရှိသည်။  
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ေဟဗဲကျမ်း ၆း၁၉ကုိအေသးစိတ်ေလ့လာမည်ဆိုလင် “ေမာ်လင့်ြခင်းသည်

အက်ုပ် တုိ၏ ေကျာက်ဆူးြဖစ်သည်။ အက်ုပ်တို၏အသက်တာသည်

လဲွေချာြခငး်မရှိ၊ မည်သူမ မဖျက်ဆးီိုင်ေပ။”

ေမာ်လင့်ချက်သည် အက်ုပ်တုိ ၏ ေကျာက်ဆူးြဖစ်ပီး အက်ုပ်တုိ ၏

ေလာက်လမ်း ရမည့် “ေြခလှမ်း” ြဖစ်သည်။ တချိ ေသာသူများသည်

ထာဝရဘုရာ းသခင ်၏ ဂတိေတာ ်ှ င့ ် တန ်ခို း ေတာ ်မ ျ ာ း၌ အေတွ 

အ�ကံများမရှိေပ၊ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် သူတုိ ၏ ေြခလှမ်းများသည်

ထာဝရဘုရာ းသခင ်၌ ယ ံု ကည် ြခင ် းမရှိ ေသာေ ကာင့ ် ြ ဖစ ်သည ် ။

ထာဝရဘုရားသခင်၏ဂတိေတာ်၌ အက်ုပ ်တို ၏ေြခလှမ်းများသည်

လက်ေတွေလာက်လမ်းြခငး်ြဖစသ်ည်။

ဤအရာှင့်ပတ်သက်၍ အက်ုပ်ဥပမာတစ်ခုေပးလုိသည်။ အက်ုပ်သည်

တစ်ကမ�ာလံုးသို  လှည့်လည်၍ ဘုရားသခင်၏ုတ်ကပတ်ေတာ်များကုိ

သင်ကားခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် ေဟာေြပာပဲွများမတက်ေရာက်မီှ အက်ုပ်သည်

ဤအချနိ ်အတွက် ေရ� းေကာင်ထားေသာသူ၊ အရည်အချင ် းရှိေသာသူ

(သိုမဟုတ်) ြပင်ဆင်ထားေသာသူ တစေ်ယာက်အေနြဖင့် မခစံားခဲ့ရေပ။

ေဟာေြပာရန်အတွက် စင်ေပမတက်မီှတွင် အက်ုပ်သည် ထာဝရဘုရား

သခင်ှင့် စကားေြပာသည်။ “ထာဝရဘုရားသခင် အက်ုပ်သည် သင်၏သ

ကူညီမစမ ကုိ ေမ  ာ ်လင ်သည ် ”ဟုဆုေတာင ် းသည ် ။ အက ်ု ပ ်၏

ယံုကည်ြခင်းှင့ ် ဘုရားသခင်၏ ကူညီမစြခင်း ကုိယံုကည်သည်နည်းတူ

အက်ုပ်ေဝငှေသာသတင်းစကားများကုိ အထူးေကာင်းကီးေပးလိမ့်ရှိသည်။

ထာဝရဘုရာ းသခင ်သည ် အက ်ု ပ ်အာ းအစ ် ေကာင ် း  ကီ း ေပ း

ကူညီမစလက်ရှိသည်။

သင ်တို အာ းလ ံု း ကုိလည ် း  ထာဝရဘုရာ းသခင ်သည ်  သင ် တုိ ၏ 

ယံုကည်ြခင်းှင့ ် ေမာ်လင့်ချက်ြဖင့် ေလာက်လာေသာ ေြခလှမ်းတုိ ကုိ 

ေစာင့ ်ဆိုင်းေနသည်။ သင်အေနြဖင့ ် လက်ေတွအသက်တာ၌ ြပသရန် 

လုိအပ ်သည် ။  ဘုရာ းသခင ်ထ ံ မှ  လာေသာ  ေကာင ် း  ကီ းမ ျ ာ းသည်  

သင့်အားအံ့အားသင့်ေစလိမ့်မည်။  

အခက်အခဲများအား  သင့်၏အသက်တာအားမကျဆံုးေစှင့ ် ။  သင်၏ 

ေကျာက်ဆးူ ကုိချ၍ အေြခခအုံတ်ြမစေ်ပတွင် ခိုင်မာေသာ ေမာ်လင့်ချက်ြဖင့် 

ေလာက်လှမ်းရမည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် သင်၏ေမာ်လင့်ချက်များအား 

ထာဝရဘုရားသခင်၏ လက်ေတာ်တွင် အပ်ှံပါက သင့်အေနြဖင့်အသက်တာ 

တွင်စတ်ိဓာတ်ကျမည့် အရာများကုိ မေတွ�ကံိုင်ေပ။  
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အခနး် (၂) 

သငရ်ပတ်နေ်နလင် ဘာလုပမ်ည်နည်း 

သင်၏အသက်တာတွင် ရပ်တန်ေနေသာအချနိ်များှင့် �ကံဘူးပါသလား? 

သင့ ်အေန  ြဖင့ ်  အသက်တာတွင ်  ေသေနေသာသူကဲ့သို   (သို မဟုတ်) 

ထွက်ေပါက်မရှိေသာသက့ဲူသို ေတွ�ကံဘူးပါသလား?  

အက်ုပ်သည်အကိမ်ေပါင်းေြမာက်များစွာ�ကံဘူးပါသည်။ လူများသည် 

လည်းဤ ကဲ့သိုေသာ အချနိ်အေနများအား�ကံဘူးကပါမည်။ သိုေသာ် အ 

က်ုပ်သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား အထူးေကျးဇူးတင်ပါသည်။ သူသည် 

အက်ုပ်အား အခက်အခဲ များကားမှ ုန်းထွက်ရန် သင်ကားေပးခဲ့သည်။ 

ဤအရာသည် ထာဝရဘုရားသခင ်အတွက် အခက်အခမဲရှိေပ။  

ကမ�ာဦးကျမ ် းရှိ  ေယာသပ်အသက်တာကုိ  ေရှာဦးစွာေလ့လာကပါစို   

(ကမ�ာဦးကျမ်း ၃၇-၅၀)။ ေယာသပ်၏ ဖခင်က ၁၂ ေယာက်ေသာသားတွင် 

ေယာသပ်အားအချစ် ှစ်သက်ဆံုးြဖစ်သည်ဟု ေြပာဆိုေသာေကာင့် သူ၏ 

ညီအစကုိ်များသည် ေယာသပ်အား အလွနမ်န�လုိသဝနသ်ိုကသည်။  

တစ်ေန တွင ်  ေယာသပ်သည်  သူ၏အိပ ်မက်အား  သူ၏ညီအစ်ကုိများ  

အားေဝ ငှခ ဲ့သည ် ။  သူအိပ ် မက ်တွင ်  သူ၏ညီအစ ် ကုိမ ျ ာ းသည ်သူ   

အားဦးတ် ကသည်။  ဤကိစသည်  ေကာင ် း မွန ်စွ ာမ  ပီ းဆ ံု းခ ဲ့ေပ။ 

အဘယ ် ေ ကာ င့ ်ဆို ေသာ ်  သူ၏ညီအစ ် ကုိ မ ျ ာ းသည ်သူအာ း  ပုိ ၍ 

မုနး်လာခဲ့ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။  
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အခနး် (၂)

သငရ်ပတ်နေ်နလင် ဘာလုပမ်ည်နည်း

သင်၏အသက်တာတွင် ရပ်တန်ေနေသာအချနိ်များှင့် �ကံဘူးပါသလား?

သင့ ်အေန ြဖင့ ် အသက်တာတွင ် ေသေနေသာသူကဲ့သို  (သို မဟုတ်)

ထွက်ေပါက်မရှိေသာသက့ဲူသို ေတွ�ကံဘူးပါသလား? 

အက်ုပ်သည်အကိမ်ေပါင်းေြမာက်များစွာ�ကံဘူးပါသည်။ လူများသည်

လည်းဤ ကဲ့သိုေသာ အချနိ်အေနများအား�ကံဘူးကပါမည်။ သိုေသာ် အ

က်ုပ်သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား အထူးေကျးဇူးတင်ပါသည်။ သူသည်

အက်ုပ်အား အခက်အခဲ များကားမှ ုန်းထွက်ရန် သင်ကားေပးခဲ့သည်။

ဤအရာသည် ထာဝရဘုရားသခင် အတွက် အခက်အခမဲရှိေပ။

ကမ�ာဦးကျမ ် းရှိ ေယာသပ်အသက်တာကုိ ေရှာဦးစွာေလ့လာကပါစို 

(ကမ�ာဦးကျမ်း ၃၇-၅၀)။ ေယာသပ်၏ ဖခင်က ၁၂ ေယာက်ေသာသားတွင်

ေယာသပ်အားအချစ် ှစ်သက်ဆံုးြဖစ်သည်ဟု ေြပာဆိုေသာေကာင့် သူ၏

ညီအစကုိ်များသည် ေယာသပ်အား အလွနမ်န�လုိသဝနသ်ိုကသည်။

တစ်ေန တွင ် ေယာသပ်သည် သူ၏အိပ ်မက်အား သူ၏ညီအစ်ကုိများ

အာ းေဝ ငှခ ဲ့သည ် ။ သူ အိပ ် မက ်တွင ် သူ၏ညီအစ ် ကုိမ ျ ာ းသည ်သူ 

အားဦးတ် ကသည်။ ဤကိစ သည် ေကာင ် း မွန ်စွ ာမ  ပီ းဆ ံု းခ ဲ့ေပ။

အဘယ ် ေ ကာ င့ ်ဆို ေသာ ် သူ၏ညီအစ ် ကုိ မ ျ ာ းသည ်သူအာ း ပုိ ၍

မုနး်လာခဲ့ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။

ေန�က်ဆံုးတွင ် ေယာသပ်၏ညီအစ်ကုိများသည်သူအားသတ်ြဖတ်ရန် 

ဆံုး ြဖတ် က  သည်။  ပထမဆံု းအေနြဖင့ ်  သူအားကင ် းတစ ်ခုထ ဲသို   

လင့်ပစ်ခဲ့သည်။ သိုေသာ် သူတုိသည် ေယာသပ်အား အစ်ရှာေမလ ကုန်သည် 

များထံသိုေရာင်းရန် ဆံုးြဖတ်လုိက် သည်။ ပီးေန�က် သူတုိသည် ဖခင်ထံသို 

ြပနသ်ွားပီး ေယာသပ်ေသေသာအေကာငး်ကုိ ေြပာခဲ့သည်။  

သင်တိုသိသည့်အတိုင်းပင် ဤဇာတ်လမ်းသည် ေအာင်ြမင်ြခင်းများှင့ ် 

ပီးဆံုးခဲ့သည်။ ေယာသပ်သည် ဖာေရာဘုရင်၏ ဒတိုယစစဦ်းစခီျပ်ြဖစလ်ာပီး 

ေန�က်ဆံုးတွင် သူ၏ညီအစ်ကုိများ၊ မိသားစုများှင့ ် ြပန်လည်ေတွစံုပီး၊ 

သ၏ူညီအစကုိ်များ အေပ၌ ခင့်ွလတ်ြခငး်များကုိလည်းေပးခဲ့သည်။  

ေယာသပ်၏အသက်တာကုိကည့်ြခင်းအားြဖင့် အက်ုပ်တုိအသက်တာတွင် 

အခက် အခဲများ�ကံေတွေနရေသာ်လည်း ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသးေကာင်းကုိ 

ြပသသည်။ သင်အေနြဖင့ ် ဘုရားသခင်၏အ�ကံအစည်ှင့ ် အလုိေတာ် 

အားသင့်အသက်တာ၌ ြဖည့်စီးိုင်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ထာဝရ 

ဘုရားသခင်သည် အလုံးစံုကုိ တတ်ိုင်ေသာ ဘုရားသခငြ်ဖစသ်ည်။  

သိုေသာ် အက်ုပ်တိုအေနြဖင့် ေယာသပ်တွင်းထဲတွင်ရှိစ်ှင့ ် နန်းေတာ် 

ထဲတွင်ရှိစ် စှခ်အုား ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရမည်။ ဤကာလများတွင ်ေယာသပ် 

အေနြဖင့် ခက်ခေဲသာ  

အေြခအေနများကုိရင ်ဆိုင ်ခ ဲ့ရသည်။  သို ေသာ ်  ေယာသပ်၏  ထာဝရ 

ဘုရားသခင်၌ သစာရှိမှင့ ် ေမာ်လင့်ချက်ရှိမတို သည် ေအာင်ြမင်ြခင်း 

သိုပုိေဆာင်ေတာ်မူခဲ့သည်။  
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အံးေပးြခင်းသည ်ေရ�းချယ်သင့်ေသာအရာမဟုတ်ေပ 

အက်ုပ်တုိ ၏ဘဝတွင် ေယာသပ်ကဲ့သို  တွင်းနက်ထဲသို  အကိမ် ကိမ် 

ကျေရာက် လိမ့်မည်။ အက်ုပ်တုိ၏ တွင်းနက်သည် ဖျားန�ြခင်း၊ ေငွးေရး 

ေကးေရးခက်ခဲြခင်း၊ မိတ်ဖွဲြခင်း ှင့် အြခားေသာ ြပဿန�များြဖစ်ိုင်သည်။ 

မည်သည့်အချနိ်တွင်ြဖစ်ေစ မည်သည့်ေနရာတွင်ြဖစ်ေစကာမူ သင့်အေနြဖင့် 

ဆံုးြဖတ်ရမည်မှာ - လုံးဝအံး မေပးြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။  

အမဲတမ်းသတိရ ရမည့်ကိစရှိသည်။ အက်ုပ်တုိသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ 

ေကာင်း ြမတ်ြခင်းအေကာင်းကုိ သက်ေသခံမည်ဆိုလင် အရင်ဦးဆံုး 

သူ၏ဆန်းစစ်ြခင်း ကုိ ေအာင်ြမင်ရမည်။ ေယက “သင်တုိ သည် ငါကုိ့ 

အမီှြပ ၍   ငိမ ်သက် ြခင ် းရှိေစ ြခင ် းငှ ါဤစကားကုိ  ငါေဟာေြပာ  ပီ ။ 

သင်တို သည် ေလာက၌ဆင်းရဲဒုကကုိခ ံကရလိမ့်မည်။ သိုေသာ်လည်း 

မစို းရိမ ် ကှင့ ် ။  ငါသည်ေလာကကုိေအာင် ြမင ်  ပီ  ဟုမိန  ်ေတာ ်မူ၏။” 

(ေယာဟန ်၁၆း၃၃)။  

သင့်အသက်တာတွင် ခက်ခဲြခင်းများှင့် �ကံေတွရပါမည်။ ဤအရာသည် 

ေရာှက်လဲွ လုိမရိုင်ေပ။ တခါတရတွံင ်သင်သည်အံးေပးလိမ့်မည်။ သိုေသာ် 

သင့်ေနြဖင့ ် ထာဝရဘုရားသခင်ထံ၌ ယံုကည်ြခင်းြဖင့ ် ချ်းကပ်လင် 

ဘုရားသခင်သည်သင့်ကုိ ြပန်လည် ေကာင်းကီးေပးလိမ့်မည်။ သူသည် 

မေကာင်းေသာအရာများကုိသင့ ်ထံမှ ယူ၍ ေကာင်းေသာအရာများကုိ 

ြပလုပ်ေပးိုင်သည် (ေရာမ ၈း၂၈)။  

၁၉၄၁ခုှစ်တွင် ဝစ်တန်ချာချသီည် ဟာိုးေကျာင်းတစ်ခု၏ ဘွဲှင်းအခမ်း 

အန�းတွင် ေြပာခဲ့ေသာ စကားများရှိသည်။ 
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အံးေပးြခင်းသည် ေရ�းချယ်သင့်ေသာအရာမဟုတ်ေပ

အက်ုပ်တုိ ၏ဘဝတွင် ေယာသပ်ကဲ့သို  တွင ်းနက်ထဲသို  အကိမ် ကိမ်

ကျေရာက် လိမ့်မည်။ အက်ုပ်တုိ၏ တွင်းနက်သည် ဖျားန�ြခင်း၊ ေငွးေရး

ေကးေရးခက်ခဲြခင်း၊ မိတ်ဖွဲြခင်း ှင့် အြခားေသာ ြပဿန�များြဖစ်ိုင်သည်။

မည်သည့်အချနိ်တွင်ြဖစ်ေစ မည်သည့်ေနရာတွင်ြဖစ်ေစကာမူ သင့်အေနြဖင့်

ဆံုးြဖတ်ရမည်မှာ - လုံးဝအံး မေပးြခင်းပင်ြဖစသ်ည်။

အမဲတမ်းသတိရ ရမည့်ကိစရှိသည်။ အက်ုပ်တုိသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏

ေကာင်း ြမတ်ြခင်းအေကာင်းကုိ သက်ေသခံမည်ဆိုလင် အရင်ဦးဆံုး

သူ၏ဆန်းစစ်ြခင်း ကုိ ေအာင်ြမင်ရမည်။ ေယက “သင်တုိ သည် ငါကုိ့

အမီှ ြပ ၍ ငိမ ်သက် ြခင ် းရှိေစ ြခင ် း ငှ ါဤစကားကုိ င ါေဟာေြပာ  ပီ ။

သင်တို သည် ေလာက၌ဆင်းရဲဒုကကုိခ ံကရလိမ့်မည်။ သို ေသာ်လည်း

မစို းရိမ ် ကှင့ ် ။ ငါသည်ေလာကကုိေအာင် ြမင ်  ပီ ဟုမိန  ်ေတာ ်မူ၏။”

(ေယာဟန် ၁၆း၃၃)။

သင့်အသက်တာတွင် ခက်ခဲြခင်းများှင့် �ကံေတွရပါမည်။ ဤအရာသည်

ေရာှက်လဲွ လုိမရိုင်ေပ။ တခါတရတွံင် သင်သည်အံးေပးလိမ့်မည်။ သိုေသာ်

သင့ ်ေနြဖင့ ် ထာဝရဘုရားသခင်ထံ၌ ယံုကည်ြခင်းြဖင့ ် ချ ်းကပ်လင်

ဘုရားသခင်သည်သင့်ကုိ ြပန်လည် ေကာင်းကီးေပးလိမ့်မည်။ သူသည်

မေကာင်းေသာအရာများကုိသင့ ်ထံမှ ယူ၍ ေကာင်းေသာအရာများကုိ

ြပလုပ်ေပးိုင်သည် (ေရာမ ၈း၂၈)။

၁၉၄၁ခုှစ်တွင် ဝစ်တန်ချာချသီည် ဟာိုးေကျာင်းတစ်ခု၏ ဘွဲှင်းအခမ်း

အန�းတွင် ေြပာခဲ့ေသာ စကားများရှိသည်။

ထုိစကားမှာ - “လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ လံုးဝ အံးမေပးပါှင့်၊ ကီးသည် 

ြဖစေ်စ၊ ငယသ်ည်ြဖစေ်စ၊ လှပသည်ြဖစေ်စ - လုံးဝအံးမေပးပါင့်ှ”  

အက်ုပ်ယံုကည်ပါသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ သန ်ရှင ်းေသာဝိည် 

ေတာ်သည်လည်း အက်ုပ်တုိကုိ အံးမေပးရန်ှင့် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

အက်ုပ်တုိ အတွက်သာ၍ ေကာင်းေသာ ေကာင်းကီးများရှိသည်။  

အက်ုပ်တို သည် ခက်ခဲေသာအရာများကုိ �ကံေတွရလင် လွယ်ကူစွာ 

အံးေပးတတ် သည်။ လူများတုိသည် တခါတေလတွင် အခက်များကားတွင် 

ရပ ်တန  ်၍  လွတ်ေ ြမာက်ရန ်လမ ် းေ ြပာက်ေနကသည်။  ထုိ ေ ကာင့ ်  

လွယလွ်ယ်င့်ှအံးေပး ကသည်။  

လူတုိ သည်  ငါ၌အရည်အချင ် းမရှိ ၊  မည်သည့်အရာမမတတ်စွမ ် းိုင ်  

စသည့်တိုြဖင့် အတိတ်တွင်ြဖစ်ခဲ့ေသာ ကျဆံုးြခင်းများ၊ ေမာ်လင့်ချက်များကုိ 

ြပနလ်ည်သတိရ၍ စတ်ိပျက်အားငယစ်တ်ိများရှိတတ်သည်။  

သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်၏ သန်ရှင်းေသာဝိညာ်ေတာ်ဘုရားသည် 

အက်ုပ် တုိအား ခွန်းအားေပး၍ ေရှဆက်ခရီးဆက်ိုင်ရန်၊ ေအာင်ြမင်မ 

များရရှိိုငရ်န ်ပုိေဆာင် လမ်းြပေတာ်မူမည်။  

ံးှိမ့်ြခင်းသည် အြခားေရ�းချယ်ရန်မရှိြခင်းှင့် အသက်တာ၌ လမ်းဆံုးသွား 

ြခင်း မဟုတ်ေပ။ အတိတ်မှြဖစ်ခဲ့ေသာ အမှားများအေပြပန်လည်သင်ယူ၍ 

ကုိယ်ကမ်းကျင် ခဲ့ေသာအလုပ်အားြပန်လည်၍ သံုးသပ်ပါ။ သိုမဟုတ် 

ြပန်လည်ကိးစာပါ။ ကုိယ့ ်အသက်တာ အတွက်အကျိးြဖစ်မည့် အလုပ် 

(သို မဟုတ်) စိတ်ဝင်းစာသည့်အလုပ်များအေပ၌ ကိးစားလုပ်ကုိင်ပါ။ 

အသက်တာတွင ် တားဆီး ေနေသာအရာများအား အခွင့ ်အေရးအြဖင့ ်  

မှတ်ယူကာ �ာဏ်ပညာအားြဖင့ ်သာမက ဝိည်ေရးရာအားြဖင့ ်လည်း 
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ြပန ်လည် ကိ  းစာ းပ ါ ။  ထာဝရဘုရားသခင ်သည်  အက ်ုပ ်တို အား  

ေကာင်းမွန ်ေသာ အသက်တာြဖင့ ်ေနရန် အလုိေသာရှိသည်။ သိုေသာ် 

ယံုကည်ြခင်းှင့ ် ဇွ ဲလံုးလရှိြခင်းသည် မရှိမြဖစ် လုိအပ်သည်။ ထာဝရ 

ဘုရားသခင်၏ အ�ကံအစည်ှင့် သူ၏စီမံကိန်းထဲသို အက်ုပ်တုိ ေြခလှမ်း 

တစ်လှမ်းတိုင်းအား သန်ရှင်းေသာဝိည်ေတာ်ဘုရားမှ ဦးေဆာင်ေတာ်မူလိမ့် 

မည်။ အက်ုပ်တုိ၏အပုိင်းမှာ ေြခလှမ်း လှမ်းရနသ်ာြဖစသ်ည်။  

သင်န�ကျင်ေနလင် မညသ်ည့်အရာြပလုပမ်ညန်ညး် 

သင်သည် သင်၏ “တွင်း” (ဒုကဆင်းရဲ ြခင်းကုိပံုေဆာင်သည်) ထဲတွင် 

ကျေရာက်ပါ ကသင်၏အြမင်သည်ေြပာငး်လဲိုင်သည်။  

သတိရပါ ဘဝတွင် စမ်းသပ်ခံရေသာအချနိ်များရှိသည်။ သင့်၏ကုိယ်ကျင့် 

အြပအမူ ေြပာင်းလဲ တိုးတက်ေသာအချနိ်လည်းြဖစ်သည်။ ဤအချနိ်ကာလ 

အား “ငိမ်သက်” ေသာအချနိ်ကာလဟုေခသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် 

ဤကာလတွင်သင်၏ အသက်တာသည် မည်သည့်အရာမှ မယ်မယ်ရရ 

ြဖစလ်ာသည်ကုိမေတွရေပ။  

သိုမဟုတ်သင်သည် န�ကျင်ြခင်းှင့ ် မေသချာြခင်း ေြမာက်များစွာြဖင့် 

ြဖတ်သန်းပီး ထာဝရဘုရားသခင်သည်လည်းသင့်အား ေကာင်းကီးေပး 

သည်ကုိမေတွရေပ။ သိုေသာ် ဤအချနိ ်သည် သင့်အတွက် အလွန်ပင် 

အေရးကီးသည်။  ၎င ်းသည် ထာဝရဘုရားသခင်  အား  ယံုကည်ြခင ် း  

ပင်ြဖစ်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့်အား 

ေယခရစေ်တာ်က့ဲသိုတူရန ်အလုိရှိသည်။  
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ြပန ်လည် ကိ  းစာ းပ ါ ။ ထာဝရဘုရားသခင ်သည် အက ်ုပ ်တို အား

ေကာင်းမွန ်ေသာ အသက်တာြဖင့ ်ေနရန် အလုိေသာရှိသည်။ သို ေသာ်

ယံုကည်ြခင်းှင့ ် ဇွ ဲလံုးလရှိြခင်းသည် မရှိမြဖစ် လုိအပ်သည်။ ထာဝရ

ဘုရားသခင်၏ အ�ကံအစည်ှင့် သူ၏စီမံကိန်းထဲသို အက်ုပ်တုိ ေြခလှမ်း

တစ်လှမ်းတိုင်းအား သန်ရှင်းေသာဝိည်ေတာ်ဘုရားမှ ဦးေဆာင်ေတာ်မူလိမ့်

မည်။ အက်ုပ်တုိ၏အပုိင်းမှာ ေြခလှမ်း လှမ်းရနသ်ာြဖစသ်ည်။

သင်န�ကျင်ေနလင် မညသ်ည့်အရာြပလုပမ်ညန်ညး်

သင်သည် သင်၏ “တွင်း” (ဒုကဆင်းရဲ ြခင်းကုိပံုေဆာင်သည်) ထဲတွင်

ကျေရာက်ပါ ကသင်၏အြမငသ်ည်ေြပာငး်လဲိုင်သည်။

သတိရပါ ဘဝတွင် စမ်းသပ်ခံရေသာအချနိ်များရှိသည်။ သင့်၏ကုိယ်ကျင့်

အြပအမူ ေြပာင်းလဲ တိုးတက်ေသာအချနိ်လည်းြဖစ်သည်။ ဤအချနိ်ကာလ

အား “ငိမ်သက်” ေသာအချနိ်ကာလဟုေခသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်

ဤကာလတွင်သင်၏ အသက်တာသည် မည်သည့်အရာမှ မယ်မယ်ရရ

ြဖစလ်ာသည်ကုိမေတွရေပ။

သိုမဟုတ်သင်သည် န�ကျင်ြခင်းှင့ ် မေသချာြခင်း ေြမာက်များစွာြဖင့်

ြဖတ်သန်းပီး ထာဝရဘုရားသခင်သည်လည်းသင့်အား ေကာင်းကီးေပး

သည်ကုိမေတွရေပ။ သို ေသာ် ဤအချနိ ်သည် သင့်အတွက် အလွန်ပင်

အေရး ကီးသည်။ ၎င ်းသည် ထာဝရဘုရားသခင် အား ယံု ကည်ြခင ် း

ပင်ြဖစ်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့်အား

ေယခရစေ်တာ်က့ဲသိုတူရန် အလုိရှိသည်။

သင့်ေနြဖင့် “တွင်း” ထဲတွင်ပိတ်မိေနပါက မည်သည့် အရာများ ြပလုပ်သင့် 

သနည်း?  

• လံုးဝအံးမေပးပါနဲ! မြဖစ်ိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အေတွးအေခေတွကုိ

တိုက်ထုတ်ပါ။ ေယခရစ်ေတာ်သည် အက်ုပ်တုိ၏ လမ်းခရီး

ြဖစ ်သည်။  ဤအချနိ ်သည်  သင့်အတွက်  ေယခရစ ်ေတာ်

ေန�က်ေတာ်သိုလုိက်မည့်အချနိြ်ဖစသ်ည်။

• ထာဝရဘုရားသခင်အား အြပစ်တင်ြခင်းကုိေရာှင်ရာှးပါ။ သသူည်

သင့်၏အြပစ် အတွက်ေကာင့် အြပစ်ေပးသည် ဆိုေသာ အေတွး

အေခကုိလည်း ေရှာင်ရှားပါ။ သူသည် အေြခအေနတစ်ခုကုိ

အသံုး ြပ၍  သင်၏အသက်တာကုိ  သင် ကားေပး ြခင ် းတာ

ြဖစ်သည်။ သင်၏အေြခအေနများသည် မေကာင်း ေသာ်လည်း

ထာဝရဘုရားသခင်၏ အ�ကံအစည်ေတာ်သည် သင့်အတွက်

ေကာင်းဖုိရနြ်ဖစသ်ည်။

• လူများသည် သင့်အားတိုက်ခိုက်လင် (သိုမဟုတ်) သင့်အေနြဖင့်

စိတ်မေကာင်း ြခင်းများရှိလင် (သို မဟုတ်) န�ကျင်မများ

ခ ံစားရလင ်  သင့်အေနြဖင့ ်  အမှန်တရားှ င့ ်  သမာတရား

အတိုင်းကျင့ ်သံုးရမည်။ လူများအတွက် သင့်တတ်ိုင ်သမ

ေကာင်းကျိးများသာ ြပလုပ်ပါ။

• ေန�က်မဆုတ်ှင့် သင့်ကုိယ်သင် လူများှင့်ေဝးေဝးမှာမေနပါနဲ။

သတိရပါ၊ သင်သည် န�ကျင်ိုင်သည်။ အင်အားရှိိုင်သည်။

သိုေသာ် ှစ်ခုလံုးမြဖစ်ိုင်ပါ။ ထုိေကာင့ ် သင်န�ကျင်ေသာ

အချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် တစ်စံု တစ်ေယာက်အား

အသံုးြပ၍ သင့်အား အားေပးစကားေြပာလိမ့်မည်။
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• သင်၏ စကားကုိဂတိတည်ပါ။ သင်၏ဆပ်ကပ်မကုိေလးစားပါ။

ဤအချ ိန ်သည်  ကုိယ ်ကျ င့ ်တရားကုိ  တည်ေဆာက်ေသာ

အချနိ ်ြဖစ်သည်။ သင့်၏အသက်တာ အား နန်းေတာ်ထဲတွင်

ေနရန် ယခအုချနိမှ်စ၍ြပငဆ်ငပ်ါ။

• ယံုကည်ြခင်းအားမရပ်လုိက်ပါနဲ ။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်

သင်၏အေြခအေန များအား တိုးတက်ေြပာင်းလဲရန် ေကာင်းကီး

ေပးိုင်သည့် ေမာ်လင့်ချက် အားလက်မေလာ့လုိက်ပါနဲ။

လပခ်ါလုိက်ပါ 

တွင ် းတစ ်ခုထ ဲသို ကျသွာ းေသာ  ြမည ် းတစ ်ေကာင ်အေကာင ် းအား  

သင်ကားဘူးမည်။  

တစ်ေန တွင ်  ြမည် း ပုိင ်ရှင ်သည်  သူ၏ြမည် းသည်  အလွန ်နက်ေသာ  

တွင်းထဲသိုကျသွား သည်ကုိြမင်သည်။ တွင်းသည်လည်းအလွန်နက်သည်။ 

ြမည်းသည်လည်း အလွန်အို ေသာြမည်းြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် ြမည်းပုိင်ရှင် 

သည်လည်း သ၏ူြမည်းအား ထုိတွငး်၌ ြမပ်ရန်ှံ ရနဆ်ံုးြဖတ်လုိက်သည်။  

 ပီ းလင ်သူ၏သူငယ်ချင ် းများှင့ ် အိမ်ှီ းချင ် းကုိအကူအညီေတာင်း၍ 

ေြမမနမ်ျားအားထုိ တွင်းထဲသိုထည့်ခိုငး်လုိက်သည်။  

ပထမတွင် ြမည်းသည်သူ၏ ဆိုးရ�ားေသာ အေြခအေနကုိသိေသာေကာင့် 

ငုိေကွးသည်။  ပီးေန�က် ြမည်း ပုိင ်ရှင ်သည် သူ၏ြမည်း၏အသံသည် 

တိတ်သာွး၍ ေသပီဟုထင်၏။ သိုေသာ် ြမည်းကေလးသည်မေသေပ။  

ြမည်းပုိင ်ရှင ်သည် တွင်းနက်ထဲသို  ြပန်လည်ကည့်ေသာအခါ ြမည်းက 

ေလးသည်သူ၏  ကုိယ ်ေပသို ကျလာေသာ  ေြမမန  ် မ ျ ာ းအား  ခါခ ျ၍ 
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• သင်၏ စကားကုိဂတိတည်ပါ။ သင်၏ဆပ်ကပ်မကုိေလးစားပါ။

ဤအချ ိန ်သည် ကုိယ ်ကျ င့ ်တရားကုိ တည်ေဆာက်ေသာ

အချနိ ်ြဖစ်သည်။ သင့်၏အသက်တာ အား နန်းေတာ်ထဲတွင်

ေနရန် ယခအုချနိမှ်စ၍ြပင်ဆင်ပါ။

• ယံုကည်ြခင်းအားမရပ်လုိက်ပါနဲ ။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်

သင်၏အေြခအေန များအား တိုးတက်ေြပာင်းလဲရန် ေကာင်းကီး

ေပးိုငသ်ည့် ေမာ်လင့်ချက် အားလက်မေလာ့လုိက်ပါနဲ။

လပခ်ါလုိက်ပါ

တွင ် းတစ ်ခုထ ဲသို ကျသွာ းေသာ ြမည် းတစ ်ေကာင ်အေကာင ် းအား

သင်ကားဘူးမည်။

တစ ်ေန တွင ် ြမည် း ပုိင ်ရှင ်သည် သူ၏ြမည် းသည် အလွန ်နက်ေသာ

တွင်းထဲသိုကျသွား သည်ကုိြမင်သည်။ တွင်းသည်လည်းအလွန်နက်သည်။

ြမည်းသည်လည်း အလွန်အုိ ေသာြမည်းြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် ြမည်းပုိင်ရှင်

သည်လည်း သ၏ူြမည်းအား ထုိတွငး်၌ ြမပ်ရန်ှံ ရနဆ်ံုးြဖတ်လုိက်သည်။

ပီးလင ်သူ၏သူငယ်ချင ် းများှင့ ် အိမ ်ှီ းချင ် းကုိအကူအညီေတာင်း၍

ေြမမနမ်ျားအားထုိ တွငး်ထဲသိုထည့်ခိုငး်လုိက်သည်။

ပထမတွင် ြမည်းသည်သူ၏ ဆိုးရ�ားေသာ အေြခအေနကုိသိေသာေကာင့်

ငုိေကွးသည်။ ပီးေန�က် ြမည်း ပုိင ်ရှင ်သည် သူ၏ြမည်း၏အသံသည်

တိတ်သာွး၍ ေသပီဟုထင်၏။ သိုေသာ် ြမည်းကေလးသည်မေသေပ။

ြမည်းပုိင ်ရှင ်သည် တွင ်းနက်ထဲသို  ြပန်လည်ကည့်ေသာအခါ ြမည်းက

ေလးသည်သူ၏ ကုိယ်ေပသို ကျလာေသာ ေြမမန  ် မ ျ ာ းအား ခ ါခ ျ၍

ထုိ ေြမမန  ်ေပသို  တက်လုိက်သည်။ ဤကဲ့သို  ြဖင့ ် ြမည်းကေလးသည် 

အချ ိန ် ကာလာသည်ှ င့ ်အမ  ေြမမန  ်ေပသို   တြဖည် း ြဖည် းတက်၍ 

ေန�က်ဆံုးတွင်တွင်းဝသိုေရာက်ရှိပီး လတ်ေြမာက်ခဲ့သည်။ အက်ုပ်တုိသည် 

ဤြမည်းကေလး၏အေတွအ�ကံများကုိ သငယ်ူိုငသ်ည်။  

အက်ုပ်တို၏ဘဝတွင် ေြမမန်ကဲ့သိုေသာ မေကာင်းေသာအေကာင်း အရာ 

များ အားြဖင့် အချနိ်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရမည်။ မိတ်ေဆွများအားြဖင့်ေသာ် 

လည်ေကာင်း (သိုမဟုတ်) ေငွးေကးအရေသာ်လည်ေကာင်း (သိုမဟုတ်) 

ကျန်းမာေရးအားြဖင့်ေသာ် လည်ေကာင်းြဖစ်ိုင်သည်။ သိုေသာ် အက်ုပ် 

တုိသည် သန်ရှင်းေသာဝိည်ေတာ်ဘုရား ၏ ဦးေဆာင်မေန�က်ေတာ်သို 

လုိက်ရန်သင်ယူရမည်။ သူသည် အက်ုပ်တုိ၏ အသက်တာတွင် မေကာင်း 

ေသာ ဖုန်မန ်များကုိ မည်ကဲ့သိုဖယ်ရှားပီး မည်ကဲ့သိုေြခလှမ်းရန် လမ်းြပ 

ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ဤကဲ့သိုြဖင့် ေြခလှမ်းတိုင်းတွင် သူ၏ကီးြမတ်မတုိကုိ 

ြပသ၍ သင့်အား တွင်းနက်ထဲမှ နန်းေတာ်သို ေရာက်ေအာင် ကူညီးမစ 

ေကာင်းကီးေပးလိမ့်မည်။  

ေအာင်ြမင်ြခင်းတွင် အတားအဆးီများရှိလိမ်မည်။ ြပဿန�များအစ်အမဲရှိ၍ 

သင့်အေနြဖင့် ေကျာ်လားိုင်မည်။ သိုေသာ် သင့်အတွင် အခွင့်အလမ်းများ၊ 

ဒုတိယအခွင့်အေရးှင့် ဘဝတွင်အသစ်ေသာအရာများကုိအစြပြခင်းလည်း 

ြဖစ်ိုင် သည်။  

ဤအချနိ်သည် သင့်အတွက် လံုးဝေန�က်မကျေသးပါ။ အံးမေပးပါှင့်။ 

သင့်အပုိင်းကုိ သင်လုပ်ေဆာင်ပါ၊ ေမာ်လင့်ချက်ထားပါ။ အေရှသိုဆက် 

သွာ းပ ါ ။  ထာဝရဘုရာ းသခင ်  ၏  တတ်ိုင ် ေသာမူေသာအရာအား  

လက်မေလာ့ပါင့်ှ။ သင့်အေနြဖင့် မေဆာင်ရ�က်ိုင ်
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ေသာအရာများအား ထာဝရဘုရားသခင်၏ သစာတရားြဖင့် မစေကာင်း 

ကီးေပး လိမ့်မည်။  

ထုိေကာင့် သင့်အေနြဖင့် ရပ်တန်ေနလင်၊ သင်အေနြဖင့် မည်သည့်အရာမှ 

လုပ်ေဆာင် ိုင်စွမ်းမရှိေတာ့လင်၊ သင်၏ေမာ်လင့်ချက်အေပ၌ အံး 

မေပးပါှင့်။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် သင်သည်ြပည့်စံုေသာ ေနရာအတွက် 

အစြပရနအ်ခင့်ွအေရး ရှိေသာေကာင့် ြဖစသ်ည်။  
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ေသာအရာများအား ထာဝရဘုရားသခင်၏ သစာတရားြဖင့် မစေကာင်း

ကီးေပး လိမ့်မည်။

ထုိေကာင့် သင့်အေနြဖင့် ရပ်တန်ေနလင်၊ သင်အေနြဖင့် မည်သည့်အရာမှ

လုပ်ေဆာင် ိုင်စွမ်းမရှိေတာ့လင်၊ သင်၏ေမာ်လင့်ချက်အေပ၌ အံး

မေပးပါှင့်။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် သင်သည်ြပည့်စံုေသာ ေနရာအတွက်

အစြပရနအ်ခငွ့်အေရး ရှိေသာေကာင့် ြဖစသ်ည်။

အခနး် (၃) 

ေမာလ်င့်ချကရိှ်ေသာ 

အြပအမအူားေရ�းချယြ်ခငး် 

အက်ုပ်သည် မိန်းမသားတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ အက်ုပ်ငယ်ရ�ယ်စ် 

ကေလး ဘဝတွင် အိုင်ကျင့်မကုိခံစားခဲ့ရသည်။ ထုိေကာင့် ဤေကျာက်ရ�ံမ 

များက အက်ုပ်အား အစ်မမဲ ေှ�က်ယှက်လက်ရှိသည်။ သင်သည်လည်း 

ဤက့ဲသိုေသာ် အေကာင်းအရာများငှ့် စပ်ဆက်ိုင်လိမ့်မည်။  

မေကာင ် းေသာအေြခအေနမ ျာ းသည်  အက ်ုပ ်ေပတွင ်အစ ်ကျ  

ေရာက်လက်ရှိသည်။  အက ်ုပ ်ယ ံု ကည်သူခရစ ်ယန ်တစ ်ေယာက်  

ြ ဖ စ ် ေသာအခ ျ ိန ် ၌လည ် း  ဤကဲ့သို  ေသ ာ  အေ ြ ခအေနမ ျ ာ း ှ င့ ်  

�ကံေတွေလ့ရှိသည်။  

ေနတစ်ေန၏ နံနက်ခင်းအချနိ်တွင် အက်ုပ်ထာဝရဘုရားသခင်အား ဆု 

ေတာင်းပီး ေမးခွန်းေမးခဲ့သည်။ ဤအချနိ်ကုိလည်းအက်ုပ်သတိရသည်။ 

အက်ုပ် ဆေုတာင်းသည်မှာ - “ဤအရာကဘာလည်း? ဘာေကာင့်အက်ုပ် 

ဤက့ဲသိုခစံားေနရ တာလည်း?  

ပီးေန�က် ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်၏ှလံုးသားအား စကား 

ေြပာခဲ့သည်ကုိ အက်ုပ်သိရှိရသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်က “ဤအရာသည် 

နတ်ဆို းတို ၏  ေကာက်ရ� ံ   မေပး ြခင ် း ြဖစ ်သည်”  ဟု ြပန ်ေ ြဖသည်။ 

ဤအေကာင်းအရာှင့ ်ပတ်သက်၍ အက်ုပ် မကားခဲ့ဘူးေပ။ သိုေသာ် 
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သတုံကျမ်းအခနး်ကီး ၁၅ ၊ အပုိဒ၁်၅တွင ်ဤအေကာင်း အရာငှ့် စပ်လျ်း၍ 

ေရးထားသည်ကုိေတွရသည်။ ထုိကျမ်းစာ၌ - “ဆင်းရဲငိြငင်ေသာသူ၏ 

ေနရက်ရှိသမတိုသည် ဆိုးယုတ်က၏။ ရ�င်လန်းေသာ စိတ်ှလံုးမူကား၊ 

အစ် အမဲခရံေသာပဲွြဖစ၏်”။ 

အက်ုပ ်တို အားလံုးသည် ခက်ခ ဲေသာအချနိ ်များှင့ ် �ကံေတွရမည်။ 

အက်ုပ်တို  ေရှဆက်တိုးလင်၊ အန�ဂတ်အတွက် ေကာက်ရ� ံ ြခင်းများ၊ 

စိုးရိမ ်စိတ်များှင့ ် �ကံေတွ ရမည်။ သိုေသာ် အက်ုပ်တို သည် ထာဝရ 

ဘုရားသခင်ထံမှသင်ယူထားေသာ �ာဏ်ပညာများ၊ သူ၏တ်ကပတ် 

ေတာ်မ ျားှ င့ ်  သေဘာတူညီမများအား  အက ်ုပ ်တို   ဒုက �ကံ ေတွ ရ 

ေသာအချနိတွ်င် အသံုးြပရမည်။  

အက်ုပ်တုိ၏ ယံုကည်ြခင်းကုိြပ၍ ေြပာဆိုရမည် - “ထာဝရဘုရားသခင် 

သင်သည်အက်ုပ်ကုိချစ်သည်ကုိ အက်ုပ်သိသည်။ သင်သည် အက်ုပ်ကုိ 

ဂုစိုက်၍ ကွယ်ကာေစာင့်ေရှာက်ေတာ်မူမည်။ အက်ုပ်ယံုကည်သည် 

သူသည် အက်ုပ်ကုိ ကင်န�ြခင်းများှင့်ချစ်ြခင်းများေပး၍ အက်ုပ်ကုိခွန် 

အားများြဖင့်ြပည့်စံုေစလိမ့်မည်။ အက်ုပ်ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် သူသည် 

ေကာင်းေသာအရာများအားြပင်ဆင်ေပး လိမ့်မည်။”  

ေကာက်ရ�ံြခင်းမရှိှင့်! 

ဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တိုအား ကံဆိုးမုိးေမှာင် (သိုမဟုတ်) စိုးရ�ားေသာ 

ေနရက် များ ကုိမေတွ�ကံရန်အလုိေတာ်မရှိပါ။ အခက်အခဲများေတွ�ကံ 

ေနရေသာ်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တုိအား ေကာင်းေသာအ 

ရာများကုိေမာ်လင့်ရန်ှင့ ် ေမာ်လင့်ချက်အြပည့်ြဖင့်ေနရန် အလုိေတာ် 

ရှိသည်။ စာလုံး၅ လုံးသာေြပာလုိသည် - ေကာက်ရ�ံြခငး်မရှိငှ့်။  
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သတုံကျမ်းအခနး်ကီး ၁၅ ၊ အပုိဒ၁်၅တွင် ဤအေကာင်း အရာင့်ှ စပ်လျ်း၍

ေရးထားသည်ကုိေတွရသည်။ ထုိကျမ်းစာ၌ - “ဆင်းရဲငိြငင်ေသာသူ၏

ေနရက်ရှိသမတိုသည် ဆိုးယုတ်က၏။ ရ�င်လန်းေသာ စိတ်ှလံုးမူကား၊

အစ် အမဲခရံေသာပဲွြဖစ၏်”။

အက်ုပ ်တို အားလံုးသည် ခက်ခ ဲေသာအချနိ ်များှင့ ် �ကံေတွရမည်။

အက်ုပ်တို  ေရှဆက်တိုးလင်၊ အန�ဂတ်အတွက် ေကာက်ရ� ံ ြခင်းများ၊

စိုးရိမ ်စိတ်များှင့ ် �ကံေတွ ရမည်။ သို ေသာ် အက်ုပ်တို သည် ထာဝရ

ဘုရားသခင်ထံမှသင်ယူထားေသာ �ာဏ်ပညာများ၊ သူ၏တ်ကပတ်

ေတာ ်မ ျားှ င့ ် သေဘာတူညီမများအား အက ်ုပ ်တို  ဒုက  �ကံ ေတွ ရ

ေသာအချနိတွ်င် အသံုးြပရမည်။

အက်ုပ်တုိ၏ ယံုကည်ြခင်းကုိြပ၍ ေြပာဆိုရမည် - “ထာဝရဘုရားသခင်

သင်သည်အက်ုပ်ကုိချစ်သည်ကုိ အက်ုပ်သိသည်။ သင်သည် အက်ုပ်ကုိ

ဂုစိုက်၍ ကွယ်ကာေစာင့်ေရှာက်ေတာ်မူမည်။ အက်ုပ်ယံုကည်သည်

သူသည် အက်ုပ်ကုိ ကင်န�ြခင်းများှင့်ချစ်ြခင်းများေပး၍ အက်ုပ်ကုိခွန်

အားများြဖင့်ြပည့်စံုေစလိမ့်မည်။ အက်ုပ်ေဆာင်ရ�က်ရန်အတွက် သူသည်

ေကာငး်ေသာအရာများအားြပငဆ်င်ေပး လိမ့်မည်။” 

ေကာက်ရ�ံြခင်းမရှိှင့်!

ဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တိုအား ကံဆိုးမုိးေမှာင် (သိုမဟုတ်) စိုးရ�ားေသာ

ေနရက် များ ကုိမေတွ�ကံရန်အလုိေတာ်မရှိပါ။ အခက်အခဲများေတွ�ကံ

ေနရေသာ်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တုိအား ေကာင်းေသာအ

ရာများကုိေမာ်လင့်ရန်ှင့ ် ေမာ်လင့ ်ချက်အြပည့်ြဖင့်ေနရန် အလုိေတာ်

ရှိသည်။ စာလုံး၅ လုံးသာေြပာလုိသည် - ေကာက်ရ�ံြခင်းမရှိင့်ှ။

ေကာက်ရ� ံ  ြခင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း? ေကာက်ရ� ံ  ြခင်းဆိုသည်မှာ 

မေကာင်းေသာ အေတွအ�ကံများေတွစံု ပီး ေမာ်လင့် ြခင်း၏ ေြပာင်း 

ြပနြ်ဖစ်သည်။  

အက ်ုပ ်ထင ်သည်  လူမ ျာ းတို သည်  ေ ကာက်ရ� ံ  ြ ခင ် းမ ျ ာ းစွ ာ ြဖ င့ ်  

�က ံ  ေတွ  ေ နရသ ည် ။  အ က  ်ုပ ် တုိ   အ လုပ ်သွ ာ း ေ သ ာအ ခ ျ ိန ်တွ င ်  

လည်းေတွ  �က ံ ိုင ်သည်။  အက ်ုပ ်တို   မီ း ပိွ  င့ ်တွင ်လည် းေကာင ် း ၊ 

ပုကန်ေဆးရာတွင်လည်း ေကာင်း၊ ထမင်းချက်ရာတွင ် လည်းေကာင်း 

စသည့်တုိကုိေတွ�ကံိုင်သည်။  

သို ေသာ ်  ေ ကာက်ရ� ံ  ြ ခင ် းသည်  အက ်ုပ ်တို ၏  ေပ ျာ ်ရ�င ် ြခင ် းှ င့ ်  

တစ်ေနတာလံုးအား  စိတ်ဓာတ်ကျေစသည်။  ေကာက်ရ� ံ  ြခင ် းသည်  

အက်ုပ်တို အား ေမာ ်လင့်ချက်မဲ့ ေစသည်။ အက်ုပ ်သည် သင်အား 

စိတ်ဆင်းရဲြခင်းများမှ ရပ်တန ် ပီး အသက်တာတွင် ေပျာ်ရ�င်မများြဖင့ ် 

ေရှဆက်ရမည်။  

အေြခအေနတုိင်း၌ အက်ုပ်သည် အေြခအေနတုိင်းကုိ ရင်ဆိုင်ေြဖရှငး်ိုင်ပီး 

မည်သည့် အေကာင်းအရာေကာင့် ရပ်တန်သွားမည်မဟုတ်ေပ။ အက်ုပ် 

တွင် မည်သည့် အ�ကံအစည်မှမရှိေပ၊ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

အက်ုပ်အတွက် ြပင်ဆင်ေကာငး်ကီးေပးလိမ့်မည်။  

ယခုအချနိ်တွင် အက်ုပ်သည် ြပဿန�များကုိ ေဝးသွားရန်မေြပာေတာ့ေပ။ 

သို  ေ သ ာ ်  ေ  က ာ က ် ရ� ံ  ြ ခ င ် း မ ရှိ ပ ဲ  အ သ က ် တ ာ ကုိ အ ေ က ာ င ် း ဆ ံု း  

ရင်ဆိုင်သာွးမည်။  
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ေသးငယ်ေသာအရာများ၌ ဝမး်ေြမာက်ြခင်းကုိရာှေဖြွခင်း 

အသက်တာတွင် ေအာင်ြမင်ြခင်းဆိုသည်မှာ ကီးမားေသာ အရာများအားရ 

ရှိြခင်း မဟုတ်ေပ။ ေသးငယ်ေသာအရာများမှအစြပသည်။ ထာဝရဘုရား 

သခင်သည်  အက ်ုပ ်တို အားအသက်တာ၌  ေအာင် ြမင ် ြခင ် းသာမက 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့် ေကာက်ရ�ံမများအား အိုင်ယူြခင်းြဖစ်သည်။ အက်ုပ် 

တုိ၏ ေရ�းချယ်မသည် အေကာင်းြမင်ဝါဒှင့ ် ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသာအြပ 

အမူတို ြဖင့ ် ြပည့်စံုရမည်။ ဤနည်း လမ်းအားြဖင့ ် ကီးမားေသာေြပာင်း 

လဲမရှိမည်။  

ဘဝတွင ်အခက်အခ ဲေပါင ် းေ ြမာက်များစွာှ င့ ်  ဝမ ် းနည် းဖွယ်အြဖစ ်  

အပျက်များကုိ �ကံေတွိုင်သည်။ သိုေသာ် ဤအရာများသည် သင့်အား 

စိတ်ဒုကေပးြခင်းှင့ ် သင့်၏ေနရက် အချနိ ်များအားမပျက်စီးိုင ်ေပ။ 

အက်ုပ်တုိ၏ ေရ�းချယမ်များေပ၌ လည်းမူတည်သည်။  

အက ်ုပ ် တုိ ၏  အြပအမူှ င့ ်  စိတ်ေပာ ်ရ�င ် ြခင ် းသည်  အက်ုပ ်တို ၏ 

ေရ�းချယမ်င့်ှ အက်ုပ်တုိ၏ စတ်ိဆေပတွငလ်ည်းမူတည်သည်။  

အက်ုပ ်၏ မိသားစုကိစ ှင့ ် ပတ်သက်၍အနည်းငယ်ရှင ် း ြပလုိသည်။ 

အက ်ုပ ်သည ်  အိမ ် တွင ်  ထမင ် း ခ ျက ်သည ် ။  ပန ်ကန ်ေဆးသည် ။ 

အဝတ်ေလာသည်။ ပီးလင် အိမ်သန်ရှင်းေရးလုပ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် 

အက်ုပ် ေဂါက်ိုက်လုိရသည်။ အြခားေနရာ၌ အပနး်ေြဖိုင်သည်။  

မည်သူမအက်ုပ ်ကုိ အိမ်တွင ်းကိစ များကုိမခိုင ် းေပ။ အက်ုပ ်သည်  

အက်ုပ်မိသားစု အားချစ်ေသာ ေကာင့်ြပလုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ် 

အက်ုပ်သည် ဤမိသားစု ေဝယျဝစ ကိစှင့ ် ပတ်သက်၍အေကာင်းမ 

ြမင်ေပ။ အလွနေ်မာပနး်ေသာ ေကာင့်ြဖစ ်သည်။  
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ေသးငယ်ေသာအရာများ၌ ဝမး်ေြမာက်ြခင်းကုိရာှေဖြွခင်း

အသက်တာတွင် ေအာင်ြမင်ြခင်းဆိုသည်မှာ ကီးမားေသာ အရာများအားရ

ရှိြခင်း မဟုတ်ေပ။ ေသးငယ်ေသာအရာများမှအစြပသည်။ ထာဝရဘုရား

သခင်သည် အက ်ုပ ်တို အားအသက်တာ၌ ေအာင် ြမင ် ြခင ် းသာမက

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့် ေကာက်ရ�ံမများအား အိုင်ယူြခင်းြဖစ်သည်။ အက်ုပ်

တုိ၏ ေရ�းချယ်မသည် အေကာင်းြမင်ဝါဒှင့ ် ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသာအြပ

အမူတို  ြဖင့ ် ြပည့်စံုရမည်။ ဤနည်း လမ်းအားြဖင့ ် ကီးမားေသာေြပာင်း

လဲမရှိမည်။

ဘဝတွင ်အခက်အခ ဲေပါင ် းေ ြမာက်များစွာှ င့ ် ဝမ ် းနည် းဖွယ်အြဖစ ်

အပျက်များကုိ �ကံေတွိုင်သည်။ သိုေသာ် ဤအရာများသည် သင့်အား

စိတ်ဒုကေပးြခင်းှင့ ် သင့ ်၏ေနရက် အချနိ ်များအားမပျက်စီးိုင ်ေပ။

အက်ုပ်တုိ၏ ေရ�းချယမ်များေပ၌ လည်းမူတည်သည်။

အက ်ုပ ် တုိ ၏ အြပအမူှ င့ ် စိတ်ေပာ ်ရ�င ် ြခင ် းသည် အက်ုပ ်တို ၏

ေရ�းချယမ်ငှ့် အက်ုပ်တုိ၏ စတ်ိဆေပတွင်လည်းမူတည်သည်။

အက်ုပ ်၏ မိသားစုကိစ ှင့ ် ပတ်သက်၍အနည်းငယ်ရှင ် း ြပလုိသည်။

အက ်ုပ ်သည ် အိမ ် တွင ် ထမင ် း ခ ျက ်သည ် ။ ပန ်ကန ်ေဆးသည် ။

အဝတ်ေလာသည်။ ပီးလင် အိမ်သန်ရှင်းေရးလုပ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်

အက်ုပ် ေဂါက်ိုက်လုိရသည်။ အြခားေနရာ၌ အပနး်ေြဖိုင်သည်။

မည်သူမအက်ုပ ်ကုိ အိမ်တွင ်းကိစ များကုိမခိုင ် းေပ။ အက်ုပ ်သည်

အက်ုပ်မိသားစု အားချစ်ေသာ ေကာင့်ြပလုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ သိုေသာ်

အက်ုပ်သည် ဤမိသားစု ေဝယျဝစ ကိစှင့ ် ပတ်သက်၍အေကာင်းမ

ြမင်ေပ။ အလွနေ်မာပနး်ေသာ ေကာင့်ြဖစ် သည်။

သင်တိုသည်လည်းဤကဲ့သိုေသာ် ကိစှင့် စပ်လျ်း၍ ရင်းှီးမရှိလိမ့်မည်။ 

အိမ်အလုပ် အြပင် အြခားကိစလည်းြဖစ်ိုင်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် 

အက်ုပ်တိုသည် တစ်စံုတစ်ခုအေပတွင် စိုးရိမ်စိတ်ရှိ၍ စိတ်မချမ်းသာ 

ြခင်းင့်ှ စတ်ိအေ�ှက်အယက်ှ ြဖစြ်ခင်း ြဖစသ်ည်။  

ထုိ  ေ ကာင့ ်  အက ်ုပ ်တို ၏အသက်တာတွင ်  ေကာင ် းသည် ြဖစ ်ေစ ၊ 

ဆိုးသည် ြဖစ ်ေစ ၊  အက ်ုပ ်တို သည်  အေကာင ် း ြမင ်ဝ ါဒကုိစွ ဲ ကုိင ်၍ 

အေြခအေနများကုိ တံု ြပန်ရမည်။ အက်ုပ ်တို  ေဆာင်ရ�က်ေသာကိစ 

များေပ၌ ထာဝရဘုရားသခင်လက်ခ ံသည်။ အဘယ်ေကာင့ ်ဆိုေသာ် 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အေကာင်း ြမင်တတ်ေသာ ဘုရား သခင်ြဖစ် 

ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။  

အေကာင်းြမင်ြခင်းကုိ ဦးတညပ်ါ  

အက်ုပ်သည် လူများအားအေကာင်းြမင်ြခင်း (သို မဟုတ်) အေကာင်း 

ြမင်ဝါဒရှိရန ်အစ်အားေပးသည်။ ဥပမာ- သငတုိ်သည် အဆိုးများကုိ�ကံေတွ 

ေနရပါက အေကာင်းဘက်တုိေရာက်ိုင်ရန ်ရည်ရ�ယခ်ျက်ကုိေရ�းချယပ်ါ။  

သင်သည်အချနိ်အေနတစ်ခု၌ ရပ်တန ်ေနပါက “အက်ုပ်ေြဖးေြဖးသွား 

ေနသည်မှာ အေကာင်းအရင်းရှိသည်။  အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ်  ထာဝရ 

ဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်ကုိ ဒုကေရာက်ြခင်းမှ ကွယ်ကာေစာင့်မ လုိေသာ 

ေကာင့်ြဖစသ်ည်။”  

ဥပမာ- သင်သည် အလုပ်တစ်ခုအားဆံုးံးလင် သင်အေနြဖင့် ဤကဲ့သို 

ေြဖရှင ် းိုင ်သည်။  သင်အေနြဖင့ ်  ဘုရားသခင ်သည်  သင့်အားသာ၍ 

ေကာင်းေသာ အလုပ် (သိုမဟုတ်) နည်းလမ်းသစ်များှင့် အခွင့်အေရးအသစ် 
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များလမ် း ြပေကာင ် း ကုိ  သင်မှတ်ယူိုင ်သည်။  ဤအရာသည်လည်း  

ဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်ြဖစသ်ည်။  

ကျမ်းစာ၌ “သိုေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို၌ ေကျးဇူးြပလုိေသာ 

ငှ ါ  ေမာ ်လင့ ်ေတာ်မူမည်။  ဂုဏာြပလုိေသာငှါချ းီေြမ ာက် ြခင ် းကုိခ ံ  

ေတာ်မူမည်။ အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် တရားေသာ 

ဘုရားသခင် ြဖစေ်တာ်မူ၏။ ကုိယေ်တာ်ကုိေမာ်လင့်ေသာသူအေပါင်းတုိသည် 

မဂလာရှိက၏” (ေဟရာှယ ၃၀:၁၈)။  

သင်၏အသစ်တာသည် မည်ကဲ့သိုပင်ြဖစ်ေစကာမူ ထာဝရဘုရားသခင်တွင် 

ေကာင်းေသာ အ�ကံအစည်ရှိသည်။ သူ၏အ�ကံအစည်သည် ေမာ်လင့်ချက် 

များှ င့ ်  ေကာင်းေသာအရာများပါသည်။  အက်ုပ ်သင့ ်အားခွန ်အား  

ေပးလုိသည်မှာ ထာဝရ ဘုရားသခင်ငှ့် သေဘာတူညီမရရှိရနြ်ဖစသ်ည်။  

ေနရက်တိုင်းတွင် ေကာင်းြမင်ြခင်း၊ ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသာ အြပအမူရှိြခင်းှင့် 

မေကာက်ရ�ံြခင်းစသည်တိုြဖင့် တိုးဝင်ချ်းကပ်ရမည်။ သင့်အေနြဖင့် လက် 

ေတွ အသက်တာတွင်ြပလုပ်ပါက သင့်၏အသက်တာတွင် ဝမ်းေြမာက် 

ြခင်းေြမာက်များ စာွကုိရာှေဖွေတွရှိလိမ့်မည်။  
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များလမ် း ြပေကာင ် း ကုိ သင ် မှတ်ယူိုင ်သည်။ ဤအရာသည်လည်း

ဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်ြဖစသ်ည်။

ကျမ်းစာ၌ “သိုေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို၌ ေကျးဇူးြပလုိေသာ

ငှါ ေမာ ်လင့ ်ေတာ်မူမည်။ ဂုဏာြပလုိေသာငှါချ းီေြမ ာက် ြခင ် းကုိခ ံ

ေတာ်မူမည်။ အေကာင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် တရားေသာ

ဘုရားသခင် ြဖစေ်တာ်မူ၏။ ကုိယေ်တာ်ကုိေမာ်လင့်ေသာသူအေပါင်းတုိသည်

မဂလာရှိက၏” (ေဟရာှယ ၃၀:၁၈)။

သင်၏အသစ်တာသည် မည်ကဲ့သိုပင်ြဖစ်ေစကာမူ ထာဝရဘုရားသခင်တွင်

ေကာင်းေသာ အ�ကံအစည်ရှိသည်။ သူ၏အ�ကံအစည်သည် ေမာ်လင့်ချက်

များှ င့ ် ေကာင ်းေသာအရာများပါသည်။ အက်ုပ ်သင့ ်အားခွန ်အား

ေပးလုိသည်မှာ ထာဝရ ဘုရားသခင်င့်ှ သေဘာတူညီမရရှိရနြ်ဖစသ်ည်။

ေနရက်တိုင်းတွင် ေကာင်းြမင်ြခင်း၊ ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသာ အြပအမူရှိြခင်းှင့်

မေကာက်ရ�ံြခင်းစသည်တိုြဖင့် တိုးဝင်ချ်းကပ်ရမည်။ သင့်အေနြဖင့် လက်

ေတွ အသက်တာတွင်ြပလုပ်ပါက သင့်၏အသက်တာတွင် ဝမ်းေြမာက်

ြခင်းေြမာက်များ စာွကုိရာှေဖွေတွရှိလိမ့်မည်။

အခနး် (၄) 

ကမး်တမး်ေသာမနုတုိ်ငး်အားြဖတ်သနး်ေန

ရေသာလ်ည်း ထာဝရဘရုားသခငအ်ား 

ယံုကည်ြခငး်

အက်ုပ်၏ှစ်ေပါင်းေြမာက်များစွာ ေလ့လာသင်ယူခဲ့ေသာ အေတွအ�ကံ 

အား ေြပာရ မည်ဆိုလင် အက်ုပ်တိုသည် ထာဝရဘုရားခင်အား ယံုကည်ရ 

မည်။ တစ်စံု တစ်ေယာက်၏ အသက်တာ (သိုမဟုတ်) တစ်စံုတစ်ခုအား 

ေြပာင်းလဲြခင်းအတွက် လည်း ထာဝရဘုရားသခင်အားယံုကည်ရမည်။ 

သိုေသာ် အက်ုပ်တို အတိအကျ ေြပာရမည်ဆိုလင် ကမ်းတမ်းခက်ခဲေသာ 

အေြခအေနများကုိ ေတွ�ကံေနရေသာ် လည်း ထာဝရဘုရား သခင်အား 

လုံးဝယံုကည်ရမည်။  

ေဟရှာယအန�ဂတိကျမ်း ၄၃:၂-၃ ကုိဖတ်ြခင်းအားြဖင့် အက်ုပ်သည် 

အလွန ်ခွန ်အား  ရသည်။  ထုိကျမ ် းခ ျက ်၌  “သင်သည်ေရကုိေရှ ာက ်  

သွားေသာအခါ၊ သင်ှင့ ်အတူငါရှိ၏။ ြမစ်တိုကုိေရှာက်သွားအေသာအခါ၊ 

မနစ်မွန်းရ။ မီးကုိချင်းနင်းေသာအခါလည်း အေလာင်ရ။ မီးလံလည်းမညိရ။ 

အေကာင် းမူကား၊  ငါသည်သင်၏ဘုရားသခင်  ထာဝရဘုရား ြဖစ ်၏။ 

အေကာင်းမူကား၊ ငါသည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ြဖစ်၏။ သင့်ကုိ 

ေရ�းေသာသခင်၊ ဣသေရလအမျိး၏ သန်ရှင်းေသာဘုရားြဖစ်၏။ သင့်ကုိ 

33



ေရ�းဘုိ၊ အဲဂုတြပည်ကုိ၎င်း၊ သင့်အတွက် ကုရှြပည်ှင့် ေသဘြပည်ကုိ၎င်း 

ငါေပး၏။” 

သင့်အေနြဖင့ ် ခက်ခဲေသာ အေြခအေနများအားြဖတ်သန်းေနချနိ ်တွင်  

ထာဝရဘုရား  သခင်အားသတိရရန်အလွန်အေရးကီးသည်။ ထုိမှသာ 

ထ ာ ဝ ရ ဘု ရ ာ း သ ခ င ် က လ ည ် း  သ င ် ှ င့ ် အ တူ ရှိ  ပီ း  သ င့ ် အ ာ း ကူ ညီ  

မစေကာင်းကီးေပးမည်။ 

ဥပမာ- အခက်အခဲများ�ကံေတွေနရေသာအချနိတွ်င် ယံုကည်ြခင်းြဖင့်ေနရန် 

အလွန် ခက်ခ ဲမည်။ အထူးသြဖင့ ် သင့်အေနြဖင့ ် ေကာင်းေသာအလုပ် 

လုပ်ေနေသာ်လည်း မှန်ကန်ေသာအေြဖများမရရှိသည့် အချနိ်တွင် အထူးပင် 

ခက်ခလိဲမ့်မည်ဟုထင်သည်။ 

(သို မဟုတ်)  တစ်စ ံုတစ ်ေယာက်သည်  မှန ်ကန ်ေသာအလုပ ်မ ျာ း ကုိ  

မလုပ်ေသာ်လည်း ေကာင်းေသာရလဒ်အေြဖများရရှိေနသည်ကုိ သင်ေတွ 

ရှိိုင်သည်။ ထုိအြပင် သင်၏ အသက်တာတွင် မလံု�ခံမများှင့် ေကာက် 

ရ� ံ မများစွာ ကုိ�ကံေတွိုင်သည်။ ဤအရာအားလံုး၏အေြဖမှာ ထာဝရ 

ဘုရားသခင်အား ချစြ်ခင်းင့်ှ ယံုကည်ြခငး်ပင်ြဖစ ်သည်။ 

အက်ုပ်၏အေတွအ�ကံများအေပတွင် သင်ယူ၍ ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

ထုိအချနိ် များအား အသံုးြပ၍ အက်ုပ်တိုအားေကာင်းကီးေပးလိမ့်မည်။ 

အသက်တာသည် ပံုမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရပါက ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

အက်ုပ်တို ၏အခက်အခဲများ အားအသံုးြပ၍ အက်ုပ်တို ကုိ ကူညီမ 

စေကာင်းကီးေပးပီး သူ၌နီးကပ်ေစလုိသည်။ ကယ်တင်ြခင်းေကျာက်တံုး၌ 

နီကပ်ေစလုိသည်။ ဤေကျာက်တံုးမှာ - ေယ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၍ မည်သူမ 

မေရ�ိုင်၊ မကုိင်လပ်ိုင်ေပ (ဆာလံကျမ်း ၆၂:၂၊ ၆ ကုိဖတ်ပါ)။ 
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ေရ�းဘုိ၊ အဲဂုတြပည်ကုိ၎င်း၊ သင့်အတွက် ကုရှြပည်ှင့် ေသဘြပည်ကုိ၎င်း

ငါေပး၏။”

သင့ ်အေနြဖင့ ် ခက်ခဲေသာ အေြခအေနများအားြဖတ်သန်းေနချနိ ်တွင်

ထာဝရဘုရား သခင်အားသတိရရန်အလွန်အေရးကီးသည်။ ထုိမှသာ

ထ ာ ဝ ရ ဘု ရ ာ း သ ခ င ် က လ ည ် း သ င ် ှ င့ ် အ တူ ရှိ  ပီ း သ င့ ် အ ာ း ကူ ညီ

မစေကာင်းကီးေပးမည်။

ဥပမာ- အခက်အခဲများ�ကံေတွေနရေသာအချနိတွ်င် ယံုကည်ြခင်းြဖင့်ေနရန်

အလွန် ခက်ခ ဲမည်။ အထူးသြဖင့ ် သင့ ်အေနြဖင့ ် ေကာင်းေသာအလုပ်

လုပ်ေနေသာ်လည်း မှန်ကန်ေသာအေြဖများမရရှိသည့် အချနိ်တွင် အထူးပင်

ခက်ခလိဲမ့်မည်ဟုထငသ်ည်။

(သို မဟုတ်) တစ ်စ ံုတစ ်ေယာက်သည် မှန ်ကန ်ေသာအလုပ ်မ ျာ း ကုိ

မလုပ်ေသာ်လည်း ေကာင်းေသာရလဒ်အေြဖများရရှိေနသည်ကုိ သင်ေတွ

ရှိိုင်သည်။ ထုိအြပင် သင်၏ အသက်တာတွင် မလံု�ခံမများှင့် ေကာက်

ရ� ံ မများစွာ ကုိ�ကံေတွိုင်သည်။ ဤအရာအားလံုး၏အေြဖမှာ ထာဝရ

ဘုရားသခင်အား ချစြ်ခငး်င့်ှ ယံုကည်ြခငး်ပင်ြဖစ် သည်။

အက်ုပ်၏အေတွအ�ကံများအေပတွင် သင်ယူ၍ ထာဝရဘုရားသခင်သည်

ထုိအချနိ် များအား အသံုးြပ၍ အက်ုပ်တိုအားေကာင်းကီးေပးလိမ့်မည်။

အသက်တာသည် ပံုမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရပါက ထာဝရဘုရားသခင်သည်

အက်ုပ်တို ၏အခက်အခဲများ အားအသံုးြပ၍ အက်ုပ်တို ကုိ ကူညီမ

စေကာင်းကီးေပးပီး သူ၌နီးကပ်ေစလုိသည်။ ကယ်တင်ြခင်းေကျာက်တံုး၌

နီကပ်ေစလုိသည်။ ဤေကျာက်တံုးမှာ - ေယ ခရစ်ေတာ်ြဖစ်၍ မည်သူမ

မေရ�ိုင၊် မကုိငလ်ပ်ိုင်ေပ (ဆာလံကျမ်း ၆၂:၂၊ ၆ ကုိဖတ်ပါ)။

ခက ်ခ ဲ ေသာအခ ျ ိန ် မ ျ ာ းအာ း ြဖတ ်သန ် း ေနရေသာအခ ျ ိန ် ၌ 

“ကီးထွားြခင်း” 

ဤစကားကုိကည့်လင်ရီစရာပင်ြဖစ်လိမ့်မည်။ သိုေသာ် အက်ုပ်သည် 

ဤအချက်ှင့ ် ပတ်သက်၍ အက်ုပ်ယံုကည်ချက်မှာ အခက်အခဲများ 

သည်လည်း  အက ်ုပ ်တို ၏  အေကာင်းဆံုးေသာ  မိတ်ေဆွ ြဖစ ်သည်။ 

အဘယ်ေ ကာင့ ်ဆိုေသာ ်  ထာဝရဘုရားသခင ်  သည်  ဤအခက်အခ ဲ  

များကုိအသံုးြပ၍ အက်ုပ်တိုအား သင်သည်၊ သင်တန်းေပးသည်၊ အက်ုပ် 

တို ၏အသက်တာအား   ကီ းထွာ းေစသည်။  ရှင ်ယာကုပ ်  ၁ :၁ -၂  တွင ်  

“ငါညီ့အစ်ကုိတို၊ သင်တို၏ယံုကည်ြခင်းကုိ စစ်ေကာ စံုစမ်းြခင်းအရာသည် 

သည်းခံြခင်းကုိ ပွားေစ တတ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်၊ အထူးထူး အြပားြပား 

စံုစမ်းေှ�င့်ရှက်ြခင်းှင့် ေတွ�ကံေသာအခါ၊ ဝမ်းေြမာက်စရာ အေကာင်း 

သက်သက်ြဖစသ်ည်ဟု မှတ်ကေလာ့”။ 

အခက်အခဲများှင့ ် ဆင်းရ ဲဒုကေရာက်ြခင်းသည် ထာဝရဘုရားသခင် 

ထံမှလာေသာ အရာများမဟုတ်ေပ။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

ဤအရာမျာ းအားအသံု း ြပ ၍  အက ်ုပ ်တို ၏ဝိည ်ေရးရာအား ပုိ၍ 

ကီးထွားရန်ှင့် ငိမ်းချမ်းေသာအသက်တာ၊ တည်ငိမ်ေသာ အသက်တာှင့် 

ြပည့်စံုေသာအသက်တာ၌ေနရန ်ကူညီမစ ေကာင်းကီး ေပးလိမ့်မည်။ 

ဘဝတွင်ေတွ�ကံရေသာ ခက်ခဲြခင်းများသည် အက်ုပ်တို  ြဖစ်လုိေသာ 

ပုဂိလ် တစ်ေယာက်အြဖစ်သို ေရာက်ရှိမည်။ အက်ုပ်တိုအေနြဖင့် မေြဖ 

ရှင်းိုင်ေသာ အရာများအား ရင်ဆိုင်�ကံေတွေနရလင် အက်ုပ်တိုသည် 

ထာဝရဘုရားသခင်အား အားကုိးလုိစတ်ိများြဖစေ်ပလာသည်။ 

ဤအရာသည်  အဓိကအချက် ြဖစ ်သည်။  ထာဝရဘုရားသခင ်သည်  

သူ ထ ံ သို  လ ာ ရ န ်  အ လုိ ေ တ ာ ် ရှိ သ ည ် ။  သူ သ ည ်  အ က   ်ု ပ ် တုိ  အ ာ း  
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ခွန်အားေပးလုိသည်။ အက်ုပ်တို အခက်အခဲရှိချနိ ်တွင် သူထံ၌ ခိုလံပီး 

တည်ငိမ်ေသာအသက်တာ၌ေနရန် အလုိေတာ် ရှိသည်။ အက်ုပ်တို ၏ 

အ ေ ြ ခ အ ေ န သ ည ်  မ ြ ပ ည့ ် စ ံု ေ သ း ေ သ ာ ် လ ည ် း  အ က   ်ု ပ ် တို  အ ာ း  

ထာဝရဘုရားသခင်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့် ေရာင့်ရဲေစလုိသည် (ေနေဟမိ 

၈:၁၀ ကုိဖတ်ပါ)။ 

အက ်ုပ ်တို ၏  အသက်တာသည်  စိန ်ေကာင ် းတစ ် ပွင့ ် ှင့ ်တူသည်။ 

စိန်ေကာင်းတစ်ပွင့် သည် သဘာဝအားြဖင့် ဖိအားှင့် အပူေြမာက် များစွာ 

ရရှိပီးမှ ြဖစ်လာသည်။ ထုိ နည်းတူပင် ထာဝရဘုရားသခင်သည်လည်း 

အက်ုပ်တုိအသက်တာတွင် အခက် အခမဲျားအား အသံုးြပ၍ ှိမ့်ချြခငး်ရှိရန်၊ 

ကုိယက်ျင့်တရားတုိးတက်ရန၊် ဘုရား သခင်၏ ပုံသာန ်ငှ့်အညီ ပုံသငွး်ပီး၊ 

အက ်ုပ ်တို ၏  အန�ဂတ်အတွက်  ေကာင် း ကီး  ေြမာက်များ  စွာ ြပင ်  

ဆင်ေပးသည်။ 

အခက်အခ ဲမ ျားသည်  အက ်ုပ ်တို ၏ယံု ကည် ြခင ် းအတွက်  

ကူညေီပးသည ်

ထာဝရဘုရားသခင်အားယံုကည်ရန် ေြမာက်များစွာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ 

အက်ုပ်တို ၏အသက်တာတွင် အစ်မေြပမများရှိခဲ့လင်၊ အက်ုပ်တိုသည် 

ဝမ်းနည်းမည်အစား (သိုမဟုတ်)အြပစတ်ငမ်ည့်အစား၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏ 

စီမံကိန်းှင့ ် သူ၏အ�ကံ အစည်အား ယံုကည်ြခင်းသည် အေကာင်းဆံုး 

နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင် သည်လည်း အေြခအေနများအား 

အေကာင်းဆံုးသို ပုိေဆာင်ေကာငး်ကီးေပးလိမ့်မည် (ေရာမ ၈:၂၈ ကုိဖတ်ပါ)။ 

အက်ုပ်တို သည် ဤကဲ့သိုေသာ်အေြခအေနများအား န�းလည်ရမည်။ 

အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် အက်ုပ်တိုအခက်အခဲရှိချနိ်တွင် ထာဝရဘုရား 

သခင်အား အြပစ်တင်ကသည်။ ထုိအြပင် ဘုရားသခင်၏ေကာင်းကီးကုိ 
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ခွန်အားေပးလုိသည်။ အက်ုပ်တို အခက်အခဲရှိချနိ ်တွင် သူထံ၌ ခိုလံပီး

တည်ငိမ်ေသာအသက်တာ၌ေနရန် အလုိေတာ် ရှိသည်။ အက်ုပ်တို ၏

အ ေ ြ ခ အ ေ န သ ည ် မ ြ ပ ည့ ် စ ံု ေ သ း ေ သ ာ ် လ ည ် း အ က   ်ု ပ ် တို  အ ာ း

ထာဝရဘုရားသခင်သည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့် ေရာင့်ရဲေစလုိသည် (ေနေဟမိ

၈:၁၀ ကုိဖတ်ပါ)။

အက ်ုပ ်တို ၏ အသက်တာသည် စိန ်ေကာင ် းတစ ် ပွ င့ ်ှ င့ ်တူသည်။

စိန်ေကာင်းတစ်ပွင့် သည် သဘာဝအားြဖင့် ဖိအားှင့် အပူေြမာက် များစွာ

ရရှိပီးမှ ြဖစ်လာသည်။ ထုိနည်းတူပင် ထာဝရဘုရားသခင်သည်လည်း

အက်ုပ်တုိအသက်တာတွင် အခက် အခမဲျားအား အသံုးြပ၍ ှိမ့်ချြခင်းရှိရန်၊

ကုိယက်ျင့်တရားတုိးတက်ရန၊် ဘုရား သခင်၏ ပုံသာန် င့်ှအညီ ပုံသင်ွးပီး၊

အက ်ုပ ်တို ၏ အန�ဂတ်အတွက် ေကာင် း ကီး ေြမာက်များ စွာ ြပင ်

ဆငေ်ပးသည်။

အခက်အခ ဲမ ျားသည် အက ်ုပ ်တို ၏ယံု ကည် ြခင ် းအတွက်

ကူညေီပးသည်

ထာဝရဘုရားသခင်အားယံုကည်ရန် ေြမာက်များစွာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။

အက်ုပ်တို ၏အသက်တာတွင် အစ်မေြပမများရှိခဲ့လင်၊ အက်ုပ်တိုသည်

ဝမ်းနည်းမည်အစား (သိုမဟုတ်)အြပစတ်င်မည့်အစား၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏

စီမံကိန်းှင့ ် သူ၏အ�ကံ အစည်အား ယံုကည်ြခင်းသည် အေကာင်းဆံုး

နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင် သည်လည်း အေြခအေနများအား

အေကာင်းဆံုးသို ပုိေဆာငေ်ကာငး်ကီးေပးလိမ့်မည် (ေရာမ ၈:၂၈ ကုိဖတ်ပါ)။

အက်ုပ်တို သည် ဤကဲ့သို ေသာ်အေြခအေနများအား န�းလည်ရမည်။

အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် အက်ုပ်တိုအခက်အခဲရှိချနိ်တွင် ထာဝရဘုရား

သခင်အား အြပစ်တင်ကသည်။ ထုိအြပင် ဘုရားသခင်၏ေကာင်းကီးကုိ

ခံစားေနရေသာ အြခား သူများကုိလည်း မန�လုိမှင့ ် အြပစ်တင်ေလ့ရှိ 

ကသည်။ ထုိေကာင့်အက်ုပ်တိုသည် ယံုကည်သူများြဖစ်သည့်အေလျာက် 

အက်ုပ်တိုသည်လည်း ထုိကဲ့သိုေသာ ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ ေကာင်းကီး 

များခံစားိုင်ရန်အခွင့်အေရးြဖစ်သည်။ ဥပမာ - သင်သည် အဆင့်ြမင်ေသာရ 

ထူးအားရရှိိုင်သည်။ သိုေသာ် အြခားေသာသူများရရှိလင် သင်မည်ကဲ့သို 

ခစံားရမည်နည်း? 

သင်သည် အြပစ်တင်လိမ့်မည်။ သင်၏ကုိယ်ကျင့်သီလှင့ ် သင်၏ဝိည် 

ေရးရာများကုိ ထိခိုက်ိုင ်သည်။ (သို မဟုတ်) သင်သည် ထာဝရဘုရား 

သခင်အားယံုကည်၍  ဤကဲ့သို ေြပာိုင ်သည် - “ထာဝရဘုရားသခင်  

သင်၏အလုိေတာ်အတိုင်း အက်ုပ်ယခုြပလုပ်မည်။ လူများအားေကာင်း 

မွန်စွာဆက်ဆံမည်။ ဘုရားသခင် သင်၏ အလုိေတာ်အတိုင်း အက်ုပ် 

၏အသက်တာအား သင်ကားိုငသ်ည်”။ 

အက ်ုပ ်၏အသက်တာအေတွအ�ကံ အရ  ထာဝရဘုရားသခင်သည်  

အက ်ုပ ်တို ထက်  ေြမာက်များစွာ  သာသည်။  တခါတရံတွင ်  ထာဝရ 

ဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တုိအလုိရှိ ေသာ အရာများအား ေကာင်းကီး 

ေပးသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် သူ၌ ဤအရာ အတွက် ကီးမားေသာ 

အ�ကံအစည်ရှိသည်။ အက်ုပ်တုိစ်းစား ေတွးေခသည်ထက် သာလွန်ေသာ 

အစအီစ်များရှိသည်။ 

ဥပမာ- ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တုိအား ဒုကေြမာက်များစာွရှိေသာ 

လမ်းခရီး ၌သွားေစသည်။ အလွန်ခက်ခဲေသာအရာများ၌ အြခားသူများက 

လျင်ြမန်စွာ ြဖတ်သန်း ိုင်ခဲ့ေသာ်လည်း သင့်အတွက် အလွန်ပင်ခက်ခဲမ 

ရှိလိမ့်မည်။ 
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သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်မှ အက်ုပ်တို အား ြဖတ်သန်းခွင့ ် ြပေသာ 

အချနိ ်တွင ်  အက ်ုပ ်တို အား  အေတွ အ�ကံ များသာမက  သူတပါး၏ 

န�ကျင်မအတွက် စာန� တတ် ေသာ စိတ်ဓာတ်ကုိရရှိေစရန် သင်ကား 

ေပး ပီး ၊  အက ်ုပ ်တို ၏  ခက်ခ ဲ  ကမ် းသန် း  ေသာ  လမ်းခရီ းကုိလည်း  

ကူညီမစေကာင်းကီးေပးပီး ေအာင်ြမင် ေစသည်။ 

အကယ်၍ ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်အား ဤကဲ့သိုေသာ ခက်ခဲ 

ကမ ် းတမ ် း  ေသာ  အသက်တာ  (သို မဟုတ်)  ဘဝအေတွ အ�ကံ မ ျာ း  

မေပးခဲ့လင် ယခုအချနိ်တငွ် အက်ုပ်သည် ေြမာက်များစွာေသာ လူများအား 

အက်ုပ်၏ သက်ေသခခံျက်များြဖင့် ကူညီိုင်မည် မဟုတ်ေပ! 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တို ၏အသက်တာတွင် ြပဿန�ှင့ ် 

အခက်အခ ဲမ ျာ း  မရှိဟု  ဂတိမေပးခ ဲ့ေခ ျ။  သို ေသာ ်  အက ်ုပ ်တို အား  

ဘယ်ေတာ့မှ ြပစ်ပယ်မည်မဟုတ် ဟုဂတိေပးေတာ်မူထားသည် (ေဟဗဲ 

၁၃:၅ ကုိဖတ်ပါ)။ ခက်ခဲေသာအချနိ ်တွင် အက်ုပ်တို သိထားရမည်မှာ 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ ်တို အားအလွန် ချစ ်ခင ် ြမတ်ို း  ပီး  

အက်ုပ်တုိကုိ ကူညီရန ်ကီးမားေသာအ�ကံအစည်ရှိသည်ဟု မှတ်ယရူမည်။ 

အရာရာတုိင်းအားြဖတ်သန်းေနချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

သင်ှင့်အတရူှိသည ်

အက ်ုပ ်သည်  သင်အားခွန ်အားေပးလုိသည်မှာ  ထာဝရဘုရားသခင်  

အားသင်၏ အသက်တာ အတွက် ယံုကည်ကုိးစားရန်ြဖစ်သည်။ သင်၏အ 

သက်တာတွင် သင်မသိေသာ ကီးမားေသာ မုန်တိုင်းကဲ့သို ခက်ခဲကမ်းတမ်း 

ေသာ  ဒုကများ  �က ံ ေတွ  ရပါက  သင်သည်  ထာဝရဘုရားသခင်အား  

ယံုကည်ကုိးစားြခင်းြဖင့် ရင်ဆိုင်ေြဖရင်ှးိုင ်သည်။ 
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သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်မှ အက်ုပ်တို အား ြဖတ်သန်းခွင့ ် ြပေသာ

အချနိ ်တွင ် အက ်ုပ ်တို အား အေတွ အ�ကံ များသာမက သူတပါး၏

န�ကျင်မအတွက် စာန� တတ် ေသာ စိတ်ဓာတ်ကုိရရှိေစရန် သင်ကား

ေပး ပီ း ၊ အက ်ုပ ်တို ၏ ခက်ခ ဲ ကမ် းသန် း ေသာ လမ်းခရီ း ကုိလည်း

ကူညီမစေကာင်းကီးေပးပီး ေအာငြ်မင် ေစသည်။

အကယ်၍ ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်အား ဤကဲ့သိုေသာ ခက်ခဲ

ကမ ် းတမ ် း ေသာ အသက်တာ (သို မဟုတ်) ဘဝအေတွ အ�ကံ မ ျာ း

မေပးခဲ့လင် ယခုအချနိ်တငွ် အက်ုပ်သည် ေြမာက်များစွာေသာ လူများအား

အက်ုပ်၏ သက်ေသခခံျက်များြဖင့် ကူညီိုင်မည် မဟုတ်ေပ!

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တို ၏အသက်တာတွင် ြပဿန�ှင့ ်

အခက်အခ ဲမ ျာ း မရှိဟု ဂတိမေပးခ ဲ့ေခ ျ။ သို ေသာ ် အက ်ုပ ်တို အား

ဘယ်ေတာ့မှ ြပစ်ပယ်မည်မဟုတ် ဟုဂတိေပးေတာ်မူထားသည် (ေဟဗဲ

၁၃:၅ ကုိဖတ်ပါ)။ ခက်ခဲေသာအချနိ ်တွင် အက်ုပ်တို သိထားရမည်မှာ

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ ်တို အားအလွန် ချစ ်ခင ် ြမတ်ို း  ပီး

အက်ုပ်တုိကုိ ကူညီရန် ကီးမားေသာအ�ကံအစည်ရှိသည်ဟု မှတ်ယရူမည်။

အရာရာတိုင်းအားြဖတ်သန်းေနချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည်

သင်ှင့်အတူရှိသည်

အက ်ုပ ်သည် သင်အားခွန ်အားေပးလုိသည်မှာ ထာဝရဘုရားသခင်

အားသင်၏ အသက်တာ အတွက် ယံုကည်ကုိးစားရန်ြဖစ်သည်။ သင်၏အ

သက်တာတွင် သင်မသိေသာ ကီးမားေသာ မုန်တိုင်းကဲ့သို ခက်ခဲကမ်းတမ်း

ေသာ ဒုကများ �ကံ ေတွ ရပါက သင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား

ယံုကည်ကုိးစားြခငး်ြဖင့် ရငဆ်ိုငေ်ြဖရငှး်ိုင် သည်။

အရာရာတိုင်းအားြဖတ်သန်းေနချနိ်တွင် သင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား 

ယံုကည် ြခင်းအြပည့်ြဖင့် ရင်ဆိုင်ပါက သင်၏ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာ အ 

သက်တာသည် ပုိ၍ ေကာင်းမွန ်လာမည်။ တည်ငိမ ်လာမည်။ ထာဝရ 

ဘုရားသခင်မှလည်း သင့်အားပုိ၍ ဂစုိုက် အေလးေပးလာမည်။ 

ယေန သင်သည် အခက်အခဲများကုိ�ကံေတွေနရပါသလား? အခက်အခဲ 

များသည် လည်း သင့်အားိုက်ခက်ေနပါသလား? ထုိ သို ခ ံစားေနရပါက 

ယခအုက်ုပ်သင့်ကုိ ခနွအ်ားေပးလုိသည်မှာ အချနိယ်၍ူ ဆေုတာငး်ပါ။ 

“ထာဝရဘုရားသခင် သင်သည် ဤခက်ခဲ ကမ်းတမ်းေသာအချနိ ်တွင် 

အက်ုပ်င့်ှ အတူ ရှိေသာေကာင့် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်! 

အက်ုပ ်အသက်တာ သည် လမ်းစေြပာက်ေနပါသြဖင့ ် အက်ုပ ်ှ င့ ် 

အတူပါရှိပါ။ အက်ုပ်သည် သင်အား ယံုကည်ပါ၏။ သင်သည် အက်ုပ်အား 

ေကာင်းကီးေြမာက်များစွာေပးမည်ကုိလည်း အက်ုပ်သိ၏။ သခင်ေယ 

ခရစေ်တာ်၏န�မ၌၊ အာမင်” 

သတိထားရမည်အရာမှာ သင်ယခု�ကံေတွေနရေသာ အခက်အခဲများသည် 

တစ်သက်လံုး  မြဖစ ်ိုင ်ေပ။  သင်သည်  ခက်ခ ဲေသာအချ ိန ်မ ျာ းအား  

ြဖတ်သန်းေနရပါက သင်သိထားရမည်အချက်မှာ “ငါသည်ဤအခက် 

အခဲများအား ြဖတ်သန်းိုင်မည်” ဟူ၍ြဖစ်သည်။ ဤအချနိ်တွင် သငေ်ရ�းချယ် 

ရမည်မှာ ထာဝရဘုရားသခင်အား ယံုကည်ပီး သူထံမှလာေသာ ဝမ်းေြမာက် 

ြခင်းများြဖင့် အသက်တာ၏ လမ်းခရအီား ေလျာက်လမ်းရနြ်ဖစသ်ည်။ 

ထာဝရဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ဖတ်၍ သင့်ကုိယ်သင် ခွန်အားေပး 

ိုင်သည်။ သင်ဖတ်ရမည် ကျမ်းချက်မှာ - 
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မစိုးရိမ်ှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မေကာက်ှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင် 

ငါသည် သင့်ကုိ ခိုင်ခံ့ ေစမည်။ သင့်ကုိ ေစာင့်မမည်။ ငါသ့စာလက်ျာလက်ြဖင့် 

ေထာက်ပင့်မည် (ေဟရာှယ ၄၁:၁၀)။ 

သင်၏အသက်တာတွင် မည်သည့်ခက်ခဲ ကမ်းတမ်းေသာ အရာများြဖစ်ေစ 

ကာမူ အက်ုပ်ခွန်အားေပးလုိသည်မှာ ေန�က်ဆုတ်ြခင်းှင့် အံးမေပးြခင်း 

များ မြပလုပ်ရန် ြဖစ်သည်။ ေကာင်းေသာအြပအမူများအားေရ�းချယ်၍ 

ထာဝရဘုရားသခင်အား  ယံုကည်ကုိးစား ြခင ် း ြဖင့ ်  အသက်တာအား  

ေလျာက်လမ်းရမည်။ အဘယ်ေကာင့ ် ဆိုေသာ် ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာ 

မုန်တိုင်းများသည် သင့်အား ဝိည်ေရးရာတွင်သာမက လက်ေတွဘဝတွင် 

လည်း ပုိ၍သန်မာေသာ ယံုကည်သူတစ်ေယာက်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲေပး 

ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။
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မစိုးရိမ်ှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မေကာက်ှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင်

ငါသည် သင့်ကုိ ခိုငခ်ံ့ ေစမည်။ သင့်ကုိ ေစာင့်မမည်။ ငါသ့စာလက်ျာလက်ြဖင့်

ေထာက်ပင့်မည် (ေဟရာှယ ၄၁:၁၀)။

သင်၏အသက်တာတွင် မည်သည့်ခက်ခဲ ကမ်းတမ်းေသာ အရာများြဖစ်ေစ

ကာမူ အက်ုပ်ခွန်အားေပးလုိသည်မှာ ေန�က်ဆုတ်ြခင်းှင့် အံးမေပးြခင်း

များ မြပလုပ်ရန် ြဖစ်သည်။ ေကာင်းေသာအြပအမူများအားေရ�းချယ်၍

ထာဝရဘုရားသခင်အား ယံု ကည်ကုိးစား ြခင ် း ြဖင့ ် အသက်တာအား

ေလျာက်လမ်းရမည်။ အဘယ်ေကာင့် ဆိုေသာ် ခက်ခဲကမ်းတမ်းေသာ

မုန်တိုင်းများသည် သင့်အား ဝိည်ေရးရာတွင်သာမက လက်ေတွဘဝတွင်

လည်း ပုိ၍သန်မာေသာ ယံုကည်သူတစ်ေယာက်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲေပး

ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။

အခနး် (၅) 

အသစေ်သာအရာများ

သင်အေနြဖင့် စိတ်ဓာတ်ကျေသာအချနိ်ှင့် ေမာ်လင့်ချက်မဲ့ေသာအချနိ်များ 

ကုိရင်ဆိုင် ရေသာအခါတွင် ထာဝရဘုရားသခင်၏ ကူညီမစခဲ့မများှင့ ် 

ေကာင်းကီးများအား ြပန်လည်သတိရပါ။ ဤအချနိ်တွင် သင့်ကုိယ်သင် ြပန် 

လည် ခွန်အားေပးေသာအချနိ် လည်းြဖစ်သည်။ သင့်ေရှတွင် ဒုကများှင့် 

�ကံေတွခဲ့ရပီး ဘုရားသခင်၏ကူညီမစမကုိ ြပန်လည်ရရှိေသာသူများ၏ 

အသက်တာကုိလည်းြပန်လည်ေလ့လာြခင်းအားြဖင့် မိမိ ကုိယ်ကုိခွန်အား 

ယရူမည်။ 

သမာကျမ်းစာထဲမှ ထာဝရဘုရားသခင်၏ ေကာင်းကီးများကုိခ ံစား၍ 

အသစ်ေသာ အစြပြခင်းများြဖင့် ခံစားရေသာ သူများ၏အသက်တာများ 

အားသင့် ေလ့လာခဲ့ဘူး သလား? 

ေမာေရှ သည်လူအုိတစေ်ယာက်ြဖစသ်ည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

သူအား မီးေလာင်ေနေသာ ချံပုတ်တွင် တိုင်းိုင်ငံများအားဦးေဆာင်ရန် 

ေခေတာ်မူခဲ့သည်။ ထုိအချနိ်မတိုင်မီတွင် ေမာေရှသည် ှစ်ေပါင်းေလးဆယ် 

ေကျာ် ေတာ၌ပုန်းေနခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ အ�ကံအစည် 

ေတာ်ှင့် စမံီကိနး်များအား မသိခဲ့ေပ (ထွက်ေြမာက်ရာကျမ်း ၁-၄ ထိဖတ်ပါ)။ 

ဒါဝဒ ်  သည်သို းေကျာင ် းသားေလးသာြဖစ ်သည်။  သို ေသာ ်  သူသည်  

ထာဝရဘုရားသခင် ၏ ေရ�းေကာက်ြခင်းကုိခံ၍ အီစေရးလူမျိးွယ်စုတို၏ 

ဘုရင်ြဖစ်ခဲ့သည်။ သူသည်လည်း ေသးငယ်ေသာသူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ 
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သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူအား လူများကုိဦးေဆာင် ရန်အသံုးြပ 

ခဲ့သည် (ရင်ှေမွလ ပထမစာေစာင် ၁၆ ကုိဖတ်ပါ)။ 

ပီတာ သည်ေယခရစ်ေတာ်၏ေန�က်လုိက်တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သူသည် 

ေယခရစ်ေတာ်အား ညင်းပယ်ေသာသူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် 

သူသည် ေယခရစ်ေတာ်၏ ခွင့ ်လတ်ြခင်းကုိရရှိပီး အသက်တာ၌ ဘုရား 

သခင်၏ေကာင်းြမတ် ေကာင်းများကုိ ေဟာေြပာေဝငှပီး သက်ေသခံေသာ 

သူတစ်ေယာက် ြဖစ ်လာသည်  (လုကာ  ၂၂ :၅၄ -၆၂၊  ေယာဟန်  ၂၁ှ င့ ်  

တမနေ်တာ် ၃ တုိအားဖတ်ပါ)။ 

ေပါလု သည်ဘုရားသခင်အားယံုကည်ေသာသူများကုိ ညင်းပန်းေသာသူ 

ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် သူသည် ဒမစကဒ်မိသိုသွားေရာက်ေသာအချနိ်တွင် 

လမ်း၌ ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ ေြပာင်းလဲြခင်းကုိခံယူခဲ့သည်။ ပီးေန�က် 

ထာဝရဘုရားသခင်၏ အမေတာ်ြမတ်ကုိ ေဆာင်ရ�က်၍ ဓမသစ်ကျမ်း 

ကုိေရးသားခဲ့ေသာသူတစ်ေယာက်ြဖစ် လာသည် (တမန်ေတာ်ကျမ်း ၉:၁-၂၂ 

ကုိဖတ်ပါ)။ 

သင်သည်ဤကျမ ် းစာထဲမှ  ပါဝင ်ေသာသူမျာ း  အသက်တာကုိ ကည့ ်  

မည်ဆိုလင် ထာဝရဘုရားသခင်မှ ခွင့ ်လတ်ြခင်း၊ ေရ�းေကာက်ြခင်းှင့ ် 

အသံုးြပြခင်းတုိကုိေတွရှိ ရမည်။ ထုိကဲ့သိုပင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

လည်းသင့်အား ဤသမူျားက့ဲသိုအသံုးြပ ိုငသ်ည်ကုိ သရိှိိုငသ်ည်။ 

အက်ုပ ်တို ၏ထာဝရဘုရားသခင်သည် ေမာ ်လင့ ်ချက်များ၏ ဘုရား 

သခင်ြဖစ်သည်။ သူသည် သင့်၏ဘုရားသခင်ြဖစ်သည်။ သင့်အားဒုတိယအ 

ခွင့ ်အေရး ၊  သန ်ရှင ် းေသာ  အစြပ ြခင ် းှ င့ ်  အသစ်ေသာအစြပ ြခင ် း  

များအားေပးိုင်သည်။ သင့်အတွက် အတုိင်း အဆမရှိ ေကာင်းကီးများအား 

သနွး်ေလာင်းိုင်သည်။ 
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သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူအား လူများကုိဦးေဆာင် ရန်အသံုးြပ

ခဲ့သည် (ရငှေ်မွလ ပထမစာေစာင် ၁၆ ကုိဖတ်ပါ)။

ပီတာ သည်ေယခရစ်ေတာ်၏ေန�က်လုိက်တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သူသည်

ေယခရစ်ေတာ်အား ညင်းပယ်ေသာသူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်

သူသည် ေယခရစ်ေတာ်၏ ခွင့ ်လတ်ြခင်းကုိရရှိပီး အသက်တာ၌ ဘုရား

သခင်၏ေကာင်းြမတ် ေကာင်းများကုိ ေဟာေြပာေဝငှပီး သက်ေသခံေသာ

သူတစ်ေယာက် ြဖစ ်လာသည် (လုကာ ၂၂ :၅၄ -၆၂၊ ေယာဟန် ၂၁ှ င့ ်

တမနေ်တာ် ၃ တုိအားဖတ်ပါ)။

ေပါလု သည်ဘုရားသခင်အားယံုကည်ေသာသူများကုိ ညင်းပန်းေသာသူ

ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် သူသည် ဒမစကဒ်မိသိုသွားေရာက်ေသာအချနိ်တွင်

လမ်း၌ ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ ေြပာင်းလဲြခင်းကုိခံယူခဲ့သည်။ ပီးေန�က်

ထာဝရဘုရားသခင်၏ အမေတာ်ြမတ်ကုိ ေဆာင်ရ�က်၍ ဓမသစ်ကျမ်း

ကုိေရးသားခဲ့ေသာသူတစ်ေယာက်ြဖစ် လာသည် (တမန်ေတာ်ကျမ်း ၉:၁-၂၂

ကုိဖတ်ပါ)။

သင ်သည်ဤကျမ ် းစာထဲမှ ပါဝင ်ေသာသူမျာ း အသက်တာကုိ ကည့ ်

မည်ဆိုလင် ထာဝရဘုရားသခင်မှ ခွင့ ်လတ်ြခင်း၊ ေရ�းေကာက်ြခင်းှင့ ်

အသံုးြပြခင်းတုိကုိေတွရှိ ရမည်။ ထုိကဲ့သိုပင် ထာဝရဘုရားသခင်သည်

လည်းသင့်အား ဤသမူျားက့ဲသိုအသံုးြပ ိုငသ်ည်ကုိ သရိှိိုင်သည်။

အက်ုပ ်တို ၏ထာဝရဘုရားသခင်သည် ေမာ ်လင့ ်ချက်များ၏ ဘုရား

သခင်ြဖစ်သည်။ သူသည် သင့်၏ဘုရားသခင်ြဖစ်သည်။ သင့်အားဒုတိယအ

ခွင့ ်အေရး ၊ သန  ်ရှင ် းေသာ အစြပ ြခင ် းှ င့ ် အသစ်ေသာအစြပ ြခင ် း

များအားေပးိုင်သည်။ သင့်အတွက် အတုိင်း အဆမရှိ ေကာင်းကီးများအား

သနွး်ေလာင်းိုငသ်ည်။

ေမာ်လင့်ချက် အြမင်ြဖင့်ကည့်ြခင်း 

သတိရပါ၊ ေမာ်လင့်ချက်သည် အက်ုပ်တိုဝိည်၏ ေကျာက်ဆူးြဖစ်သည်။ 

ေမှာင်မုိက် သွားေသာအချနိ်ေရာက်လင် အက်ုပ်တိုအတွက်အေြဖမရှိပါ။ 

သိုေသာ် ေမာ်လင့်ြခင်း သည် အက်ုပ်တို အားေစာင့်ေန၍ အက်ုပ်တို  

အတွက် အသစ်ေသာလမ်းစြဖစ်ိုင ် သည်။ လူများ ေကာင်းကီးများခ ံ 

စာ းရေသာအခ ျ ိန ်တွင ်  အက ်ု ပ ် တုိ သည ်  သူတပ ါ း၏ေပ ျ ာ ် ရ� င ် မ  

များအား ကည့်၍  ေမာပန ် းလာပီး  အံးေပး ြခင ်လာသည်။  သို ေသာ်  

အက်ုပ်တို ၏ ှလံုးသားတွင် ေမာ်လင့်ချက်ှင့ ် ထာဝရဘုရားသခင်၏ 

ဂတိေတာ်များအား အသက်တာ၌ ဆပ်ုကုိငရ်မည်။ 

ေမာ်လင့်ချက်သည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ မျက်ှ�ေတာ်ှင့် မိမိကုိယ်ကုိယံု 

ကည်မြဖင့် ရရှိလာေသာ ေကာင်းကီးများအားေမာ်မှန်းြခင်းြဖစ်သည်။ 

ဤအရာသည် အေကာင်းြမင်ေသာ သေဘာထားှင့ ် ေကာင်းေသာအရာ၌ 

ေပျာ်ရ�င်ြခင်းြဖင့် တုိးဝင်ြခင်းြဖစသ်ည်။ 

စစ် မှန ်ေသာ  ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်သည်  “စိတ်ပ ျက်စရာပါ  မေသချာပါဘူး  

ေစာင့်ကည် ကတာေပါ”့ ဟူေသာ အြပအမူ အေတွးေအေခ မဟုတ်ေပ။ 

စစ်မှန်ေသာ ေမာ်လင့်ချက်သည် ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ ဂတိေတာ်ြမတ်ှင့် 

သူ၏ေကာင်းကီးများ အားယံုကည်ြခင်းှင့ ် ေမာ ်လင့် ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူ၏ သားသမီးများြဖစ်ေသာ အက်ုပ်တုိအား 

အခွင့်အေရးေပးရန်လုိက်လံရှာေဖွေနသည်။ ထုိေကာင့် အက်ုပ်တိုသည် 

ဤအခွင့ ်အေရးကုိရရှိရန ်  ထာဝရဘုရားသခင်ထံေတာ်သို   အစ်အမ ဲ  

ချ်းကပ်ရမည်။ 

သက်သာေလာနိတ် ၅:၆ တွင် ေမာ်လင့်ချက်အား သံခေမာက်လံုး ဟုရှင်းြပ 

ထားသည်။  ထုိ ေကာင့ ် အက်ုပ ်တို စ ် းစားချက်သည် အလွန်အေရး  
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ကီးသည်။ အက်ုပ်တို၏ အြပအမူှင့် အက်ုပ်တိုေမာ်မှန်းချက်များသည် 

အက်ုပ်တို ၏စ်းစားြခင်းှင့ ် အက်ုပ်ေြပာဆိုြခင်းများှင့ ် ဆက်စပ် 

ေနသည်။ 

အက ်ုပ ်  သင်အားခွန ်အားေပးလုိသည်မှာ  သင်၏စ် းစားေတွးေခ  

ြခင်းထိန်းချပ်ပီး ှင့ ် ေြပာဆို မည့် စကားလံုးများအားနံနက်တိုင်းတွင် 

ထာဝရဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်ှင့် အညီေြပာဆိုပါ။ မနက်တိုင်းထချနိ်တွင် 

“ဟုတ်ပီ ဒီဟာကုိေန�က်ေနမှာလုပ်လုိက် မယ်” ဟူေသာအေတွးအေခ 

အြပအမူကုိေရာှင်ပါ။ 

ဤကဲ့သိုေသာ အချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်မှ ေကာင်းေသာအရာများကုိ 

ေစာင့်ေမာ် ေနမည့်အစား - “ထာဝရဘုရားသခင် ဤေနရက်များအတွက် 

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သည် အက်ုပ်ကုိချစ်သည်ကုိ အက်ုပ်သိသည်။ 

အက်ုပ်အတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ အ�ကံအစည်ှင့ ် စီမံကိန်းရှိသည်ကုိ 

အက ်ုပ ်သိသည်။  ေယခရစ်ေတာ်မရှိလင ်  အက်ုပ ်အသက်တာ၌ 

မည်သည့ ်အရာများမရှိိုင ်ေပ။  သင်သည်  အက ်ုပ ်ှ င့ ်အတူ  ရှိလင ်  

အက်ုပ်သည် အလံုးစံုကုိြပလုပ်ိုင်သည်။ သင်၏အကူအညီြဖင့် အက်ုပ် 

သည် ေကာင်းေသာအြပအမူှင့ ် ေကာင်းေသာအေတွးအေခများြဖင့ ် 

အသက်တာ ကုိေရှဆက်မည်”။ 

သင်၏ ထုိးေဖာက်ြခင်းှင့် အသစ်ေသာအစြပြခင်း အက်ုပ်ေမာ်မှန်းသည်။ 

အက်ုပ် ေြပာလုိသည်မှာ - “ဤေနသည် ေအာငြ်မငေ်သာေနြဖစသ်ည်!” 

အက်ုပ်တုိ သည် ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသာအသက်တာှင့ ် ေမာ်လင့်ချက် 

ြပည့်ဝေသာ အသက်တာတွင်ေနလုိပါက အက်ုပ်တို ၏စိတ်ခံစားချက် 

များြဖင့် ေနထုိင်ရန်မြဖစ်ိုင် ပါ။ အဆိုးြမင်စိတ်များ အက်ုပ်တိုအသက် 
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ကီးသည်။ အက်ုပ်တို၏ အြပအမူှင့် အက်ုပ်တိုေမာ်မှန်းချက်များသည်

အက်ုပ်တို ၏စ်းစားြခင်းှင့ ် အက်ုပ်ေြပာဆိုြခင်းများှင့ ် ဆက်စပ်

ေနသည်။

အက ်ုပ ် သင်အားခွန ်အားေပးလုိသည်မှာ သင်၏စ် းစားေတွးေခ

ြခင်းထိန်းချပ်ပီး ှင့ ် ေြပာဆို မည့် စကားလံုးများအားနံနက်တိုင်းတွင်

ထာဝရဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်ှင့် အညီေြပာဆိုပါ။ မနက်တိုင်းထချနိ်တွင်

“ဟုတ်ပီ ဒီဟာကုိေန�က်ေနမှာလုပ်လုိက် မယ်” ဟူေသာအေတွးအေခ

အြပအမူကုိေရာှင်ပါ။

ဤကဲ့သိုေသာ အချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင်မှ ေကာင်းေသာအရာများကုိ

ေစာင့်ေမာ် ေနမည့်အစား - “ထာဝရဘုရားသခင် ဤေနရက်များအတွက်

ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သည် အက်ုပ်ကုိချစ်သည်ကုိ အက်ုပ်သိသည်။

အက်ုပ်အတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ အ�ကံအစည်ှင့ ် စီမံကိန်းရှိသည်ကုိ

အက ်ုပ ်သိသည်။ ေယခရစ်ေတာ်မရှိလင ် အက ်ုပ ်အသက်တာ၌

မည်သည့ ်အရာများမရှိိုင ်ေပ။ သင်သည် အက ်ုပ ်ှ င့ ်အတူ ရှိလင ်

အက်ုပ်သည် အလံုးစံုကုိြပလုပ်ိုင်သည်။ သင်၏အကူအညီြဖင့် အက်ုပ်

သည် ေကာင်းေသာအြပအမူှင့ ် ေကာင်းေသာအေတွးအေခများြဖင့ ်

အသက်တာ ကုိေရှဆက်မည်”။

သင်၏ ထုိးေဖာက်ြခင်းှင့် အသစ်ေသာအစြပြခင်း အက်ုပ်ေမာ်မှန်းသည်။

အက်ုပ် ေြပာလုိသည်မှာ - “ဤေနသည် ေအာင်ြမင်ေသာေနြဖစသ်ည်!” 

အက်ုပ်တို သည် ေမာ်လင့်ချက်ရှိေသာအသက်တာှင့ ် ေမာ်လင့်ချက်

ြပည့်ဝေသာ အသက်တာတွင်ေနလုိပါက အက်ုပ်တို ၏စိတ်ခံစားချက်

များြဖင့် ေနထုိင်ရန်မြဖစ်ိုင် ပါ။ အဆိုးြမင်စိတ်များ အက်ုပ်တိုအသက်

တာတွင် ဝင်လာပါက အက်ုပ်တုိသည် ဤအရာများအတွက်ေနရာမေပးပဲ 

ေနရမည်။ ေန�က်ဆံုးတွင် ဤအရာတုိသည် ေြပာက်ကွယသ်ာွးလိမ့်မည်။ 

ထုိေကာင့် သင့်ကုိယ်သင် ေမာ်လင့်ချက်ကုိေစာင့်ဆိုင်းေနေသာသူ ကဲ့သို 

မဆံုး ြဖတ်ပ ဲ  ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်အြပည့ ် ြဖင့ ်ေနေသာ  သူတစ်ေယာက်၏ 

အသက်တာြဖစရ်မည်။ သင်၏ တစေ်နသာ အချနိမ်ျားအားအေကာင်ြမင်စတ်ိ၊ 

ယံုကည်မြပည့်ေသာ အေတွး အေခှင့် ေလျာက်လမ်းပါက သင်ရည်ရ�ယ် 

ထားေသာ ပနး်တုိင်သိုေရာက်ရှိမည်။ 

သင်ေနေသာ တထဲဲမထွှက်ပါ (သင်ေနေသာေနရာမထွှက်ပါ) 

ှစ ်ေပါင ် းမ ျားစွာ  အက ်ုပ ်သည်  ဘုရားသခင်အားေမး ြဖစ ်ခ ဲ့သည်  - 

“ဘာေကာင့် အက်ုပ် အသက်တာမှာ ရင်ခုန်စရာေကာင်းေသာ၊ အေကာင်း 

ဆံုးများ မရရှိခဲ့သလည်း?” 

ထာဝရဘုရားသခင် အက်ုပ်ှလံုးသားအားြပန်၍ေြပာကားသည်မှာ “ဂျိးစီ 

ငါသည် လည်း ဤအေကာင်းဆံုးေသာအချနိ်များအားလုပ်ေဆာင်ခဲ့ပီးပီ။ 

သင်သည် လည်း ဤအရာများအား အသံုးြပခဲ့ပီးပီ။” 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တို အား သူ၏ေကာင်းြမတ်ြခင်းများ 

၌ေနရန်အလုိ ရှိသည်။ အက်ုပ ်တို သည် သူ၏ေကာင်း ြမတ်ြခင် းများ  

အေပအသိအမှတ်ြပရန် လုိသည်။ အဘယ်ေကာင့ ်ဆိုေသာ် အက်ုပ် 

တုိ သည ်  သူ၏ေကာင ် း ြမတ ် ြခင ် းမ ျ ာ း ကုိ  သိရှိပ ါက  အက ်ုပ ်တို ၏ 

အသက်တာတွင်ေမာ်လင့်ချက်များြဖင့် ေလျာက်လမ်းေသာ အသက်တာြဖစ် 

လာမည်။ အာြဗဟံ၏အသက်တာကုိကည့်ကပါစို - 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အာြဗဟံအားေကာင်းကီးများေြမာက်များစွာ 

ေပးခဲ့သည်။ သိုေသာ် အာြဗဟံှင့ ် သူ၏ဇနီးဆာရာတွင် သားသမီးများမ 
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ထွန်းကားခဲ့ေပ။ အာြဗဟံသည် ထာဝရဘုရားသခင်အား “ဘုရားသခင် 

အသင်အက်ုပ်ကုိေပးခဲ့သည်မှာ သားသမီးများမထွနး်ကာြခငး်ြဖစသ်ည်?” 

ပီးေန�က် ထာဝရဘုရားသခင်သည် အာြဗဟံအား သူ၏တဲထဲမှ ေခထုတ်၍ 

ေကာင်းကင်ေပရှိ ကယ်များအားေရတွက်ေစသည်။ သင်ေရတွက်ိုင် 

လင်ေရတွက် ပါဟု မိန ်ေတာ်မူသည်။ ထုိ ေန�က် ထာဝရဘုရားသခင်မှ 

ဤကယ်များကဲ့သို သင်၏ မျိးွယ်စုများသည်လည်းများြပားလိမ့်မည်ဟု 

မိန်ေတာ်မူခဲ့သည် (ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၅:၂ ငှ့် ၅ ဖတပ်ါ)။ 

အာြဗဟံ၏အသက်တာတွင ် အခက်အခဲများေြမာက်များစွာ �ကံ ေတွ  

ရေသာ်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူ၏တဲထဲမှ သူအားေခထုတ်၍ 

အံ့ဩဖွယ်နမိတ်  လကဏာ  များကုိ ြပသ၍  ထာဝရဘုရားသခင ်သည်  

မြဖစ်ိုင်သည်အရာများအား ြပလုပ်ေပးိုင် သည်ကုိ ြပသခဲ့သည်။ 

သင်တုိသည်လည်း သင်တုိ၏တဲ ထဲတွင်အာြဗဟံက့ဲသိုအချနိ်ဆွဲပီး သင်တုိ၏ 

ြပဿန� များကုိသာ ကည်စ်းစားေနသည်။ ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရားသ 

ခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေြပာသည်မှာ - အက်ုပ်တိုဘဝ၏ အခက်အခဲကုိ 

အာံုစိုက် ရမည့်အစား ေယခရစ်ေတာ်အား အာံုစိုက်ရန်မှာ ကားထား 

သည်။ ေယခရစ်ေတာ် သည် အက်ုပ်တုိ၏ အသက်တာအေကာင်းကုိ 

ေရးသားေနေသာသူသာမက  အက ်ုပ ်  တုိ ၏  ယံုကည် ြခင ် းဖခင ်လ 

ည်းြဖစသ်ည် (ေဟဗဲ ၁၂:၂ ကုိဖတ်ပါ)။ 

အက ်ုပ ်တို ဆုေတာင ် းခ ျ ိန ်တိုင ် းတွင ်  တ ်ကပတ်ေတာ ် ကုိဖတ ်၍ 

ိုးရှင်းစွာတိုးဝင်၍ အတိတ်၌ ရရှိခဲ့ေသာေကာင်းကီးများအားေရတွက်ပါ။ 

ဤကဲ့သို  ြပလုပ ် ြခင ် းသည် ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်များကုိေမွးထုတ်ေပးမည်။ 

အာြဗဟံအား ထာဝရဘုရားသခင်ေကာင်းကီးေပးသကဲ့သို အက်ုပ်တိုကုိ 

လည်းေကာင်းကီးေပးမည်ကုိ သတိရပါ။ 
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ထွန်းကားခဲ့ေပ။ အာြဗဟံသည် ထာဝရဘုရားသခင်အား “ဘုရားသခင်

အသင်အက်ုပ်ကုိေပးခဲ့သည်မှာ သားသမီးများမထွနး်ကာြခင်းြဖစသ်ည်?”

ပီးေန�က် ထာဝရဘုရားသခင်သည် အာြဗဟံအား သူ၏တဲထဲမှ ေခထုတ်၍

ေကာင်းကင်ေပရှိ ကယ်များအားေရတွက်ေစသည်။ သင်ေရတွက်ိုင်

လင်ေရတွက် ပါဟု မိန ်ေတာ်မူသည်။ ထုိေန�က် ထာဝရဘုရားသခင်မှ

ဤကယ်များကဲ့သို သင်၏ မျိးွယ်စုများသည်လည်းများြပားလိမ့်မည်ဟု

မိန်ေတာ်မူခဲ့သည် (ကမ�ာဦးကျမ်း ၁၅:၂ င့်ှ ၅ ဖတပ်ါ)။

အာြဗဟံ၏အသက်တာတွင ် အခက်အခဲများေြမာက်များစွာ �ကံ ေတွ

ရေသာ်လည်း ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူ၏တဲထဲမှ သူအားေခထုတ်၍

အံ့ဩဖွယ်နမိတ် လကဏာ များကုိ ြပသ၍ ထာဝရဘုရားသခင ်သည်

မြဖစ်ိုငသ်ည်အရာများအား ြပလုပ်ေပးိုင် သည်ကုိ ြပသခဲ့သည်။

သင်တုိသည်လည်း သင်တုိ၏တဲ ထဲတွင်အာြဗဟံက့ဲသိုအချနိ်ဆွဲပီး သင်တုိ၏

ြပဿန� များကုိသာ ကည်စ်းစားေနသည်။ ထုိေကာင့် ထာဝရဘုရားသ

ခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ေြပာသည်မှာ - အက်ုပ်တိုဘဝ၏ အခက်အခဲကုိ

အာံုစိုက် ရမည့်အစား ေယခရစ်ေတာ်အား အာံုစိုက်ရန်မှာ ကားထား

သည်။ ေယခရစ်ေတာ် သည် အက်ုပ်တုိ ၏ အသက်တာအေကာင်းကုိ

ေရးသားေနေသာသူသာမက အက ်ုပ ် တုိ ၏ ယံု ကည် ြခင ် းဖခင ်လ

ည်းြဖစသ်ည် (ေဟဗဲ ၁၂:၂ ကုိဖတ်ပါ)။

အက ်ုပ ်တို ဆုေတာင ် းခ ျ ိန ်တိုင ် းတွင ် တ ်ကပတ်ေတာ ် ကုိဖတ ်၍

ိုးရှင်းစွာတိုးဝင်၍ အတိတ်၌ ရရှိခဲ့ေသာေကာင်းကီးများအားေရတွက်ပါ။

ဤကဲ့သို  ြပလုပ ် ြခင ် းသည် ေမာ ်လင့ ်ခ ျက်များကုိေမွးထုတ်ေပးမည်။

အာြဗဟံအား ထာဝရဘုရားသခင်ေကာင်းကီးေပးသကဲ့သို အက်ုပ်တိုကုိ

လည်းေကာငး်ကီးေပးမည်ကုိ သတိရပါ။

ခက်ခဲေသာအချနိ ်များ�ကံလင် (သို မဟုတ်) စိတ်ပျက်စရာများရှိလင် 

သင်၏တဲ အြပင်သိုထွက်၍ ထာဝရဘုရားသခင်၏အသံကုိန�းေထာင်ပါ။ 

သင်သည်ဤကဲ့သို   ြပ လုပ ်လင ်  ထာဝရဘုရားသခင်သည်  သင့်အား  

ေကာင်းကီးေပးရနေ်စာင့်ေနသည်ကုိ ထူးဆနး်စာွ ေတွရလိမ့်မည်။ 

သင်၏ြပဿန�များကုိှစ်ဆတုိးပါ 

သင်သည်အက်ုပ်ကဲ့သိုဆပ်ကပ်မရှိလင် သူတစ်ပါးအတွက် ေမာ်လင့်ြခင်း 

များ ရှာေဖွ ေပးိုင်ေသာသူြဖစ်မည်။ သင်တပါးအတွက် ခွန်အားေပးမည် 

ဆိုပါက ခက်ခက်ခဲခဲ အချနိ်ေပးရန်မလုိအပ်ေပ။ ခွန်အားေပးရမည့်စကားမှာ 

“အရာအားလံုးသည်  အဆင်ေြပ  လိမ့ ်မည်။  ထာဝရဘုရားသခင်အား  

ယံုကည်ပါ။ သူသည် အရာအားလံုးကုိ ြပန်လည် ေကာင်းမွန်လာေစမည်” 

ဟူ၍ြဖစသ်ည်။ 

သိုေသာ် အက်ုပ်တို အတွက်ြဖစ်လင် နည်းလမ်းေန�က်တစ်မျ ိး ြဖင့ ် 

ြပလုပ်ရမည်။ သင်သည် န�ကျင်ေနေသာအချနိ် (သိုမဟုတ်) စိတ်ဓါတ်ကျ 

ေနေသာအချနိ ်တွင ် သင့်အား “ေန�က်ကျသွားပီ၊ မြဖစ်ိုင ်ေတာ့ဘူး” 

ဟူေသာ စကားလုံးများေြပာဆိုရန ်မြဖစ်ိုင်ေပ။ 

သို  ေသာ ်  “တအားေန�က ်မကျေသးဘူ း ”  ဟုေ ြပာ လုိက ် ြခင ် းသည ်  

သင်၏အသက်တာ သည် သခင်ေယခရစ်ေတာ်၌ အစြပိုင်ေသးသည်ကုိ 

သူတပါးအားအသိေပးိုင်သည်။ သင်၏အတိတ်သည် သင်ေရှဆက်ရမည့် 

လမ်းခရီးမဟုတ်ေပ။ သင်၏ေမာ်လင့်ချက် များအားစွန်လတ်ရန်စ်းစားပါက 

သန ်ရှင ် းေသာဝိည်ေတာ်ဘုရားအားသင့ ်ကုိ ဦးေဆာင်ရန ် ခွင့ ် ြပပါ။ 

ထုိ အခ ျ ိန ် တွင ်  ထာဝရဘုရာ းသခင ်သည ်  သင ်ရှိ ခ ဲ့ ေသာအရာမ ျ ာ း  

အားြပန ်လည်ေပးအပ်မည့ ်အြပင်  သင်၏အသက်တာကုိလည်းသာ၍ 

ေကာင်းေသာ ေကာင်းကီးမဂလာများကုိ ြပငဆ်ငေ်ကာငး်ကီးေပးမည်။ 
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အက်ုပ်သည် ေယာလ ၂:၂၅-၂၆ ကျမ်းချက်အားဖတ်ြခင်းကုိှစ်သက်သည်။ 

ဤကျမ်းချက်အားသင့်၏ှလံုးသားြဖင့ ်ဖတ်ရန် အက်ုပ်ခွန ်အားေပး 

လုိသည်။ ဤေနအတွက် ဒကီျမ်းချက်အားဖတ်ပါ။ 

အရာဘကျိင်း၊ ယာလက်ကျိင်း၊ ခါသိလကျိင်း၊ ဂါဇံကျိင်းတည်းဟူေသာ 

ငါေစလတ်ေသာ ငါ၏ မဟာ ဗုိလ်ေြခတို ကုိက်စားေသာ ှစ်ေပါင်းကာလကုိ 

ငါြပန်ေပး မည်။  သင်တိုသည် ဝစွာ စားရကလိမ့်မည်။ အံ့ဩ ဘွယ်ေသာ 

အမတို  ကုိ  သင ်တို ၌ ြပ ေသာ သင ်တို ၏ဘုရား သခင ်ထာဝရဘုရား  

၏န�မေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းကလိမ့်မည်။ ေန�က်တဖန် ငါ၏လူတိုသည်လည်း 

ရက်ှေကာက်ြခင်း မရှိရက။  

အက်ုပ်သည် အရ�ယ်ေရာက်ေသာ လူငယ်တစ်ေယာက်ြဖစ်သည့်အေလျာက် 

အက်ုပ်ငယ်စ်အရ�ယ်တွင် သတူပါး၏အိုင်ကျင့်မကုိခံစားရခဲ့ေသာေကာင့် 

အက ်ု ပ ်သည ်  သူတပ ါ းက ဲ့သို  ေအာင ် ြ မင ် ေသာသူ  (သို  မ ဟုတ ် ) 

ပုံမှနလူ်တစေ်ယာက်ြဖစ ်မည်ကုိလည်း မထင်မှတ်ခဲ့ေပ။ 

သိုေသာ်  ထာဝရဘုရားသခင်အားြဖင့ ် အလံုးစ ံုတို သည်ြဖစ်ိုင ်သည်။ 

သင်သည်  လမ်းစေြပာက်ေသာအချနိ ်တွင ်  ထာဝရဘုရားသခင်သည်  

သင့်အတွက် အသစ်ေသာ နည်းလမ်း (သိုမဟုတ်) လမ်းအသစကုိ်ြပင်ဆင်ေပး 

လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

အက်ုပ်တို၏အတိတ်တွင်ခံစားခဲ့ရေသာ န�ကျင်ြခင်းများကုိ ြပန်လည် 

ကုစားေပး  ံုသာမက အသစ်ေသာအရာများ ြဖင့ ်  ေကာင်း ကီးေပးပီး  

ေရှဆက်ရမည့် လမ်းခရးီ ကုိလည်း ြပင်ဆင်ေကာင်းကီးေပးမည်။ 

ေဟရှာယ ၆၁:ရ အားဖတ်ပါ။ သမာကျမ်းစာမှ “သင်တိုအရှက်ကွဲြခင်းအရာ၌ 

စှ်ဆေသာ အကျိးကုိ ခံရ၍၊ အသေရပျက်ြခင်းအရာ၌လည်း၊ သတုိူ အဘုိကုိ 
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အက်ုပ်သည် ေယာလ ၂:၂၅-၂၆ ကျမ်းချက်အားဖတ်ြခင်းကုိှစ်သက်သည်။

ဤကျမ်းချက်အားသင့ ်၏ှလံုးသားြဖင့ ်ဖတ်ရန် အက်ုပ်ခွန ်အားေပး

လုိသည်။ ဤေနအတွက် ဒကီျမ်းချက်အားဖတ်ပါ။

အရာဘကျိင်း၊ ယာလက်ကျိင်း၊ ခါသိလကျိင်း၊ ဂါဇံကျိင်းတည်းဟူေသာ

ငါေစလတ်ေသာ ငါ၏ မဟာ ဗုိလ်ေြခတို ကုိက်စားေသာ ှစ်ေပါင်းကာလကုိ 

ငါြပန်ေပး မည်။ သင်တိုသည် ဝစွာ စားရကလိမ့်မည်။ အံ့ဩ ဘွယ်ေသာ

အမတို  ကုိ  သင ်တို ၌ ြပ ေသာ သင်တို ၏ဘုရား သခင ်ထာဝရဘုရား

၏န�မေတာ်ကုိ ချးီမွမ်းကလိမ့်မည်။ ေန�က်တဖန် ငါ၏လူတိုသည်လည်း 

ရက်ှေကာက်ြခငး် မရှိရက။

အက်ုပ်သည် အရ�ယ်ေရာက်ေသာ လူငယ်တစ်ေယာက်ြဖစ်သည့်အေလျာက်

အက်ုပ်ငယ်စ်အရ�ယ်တွင် သတူပါး၏အိုင်ကျင့်မကုိခံစားရခဲ့ေသာေကာင့်

အက  ်ု ပ ်သည ် သူတပ ါ းက ဲ့သို  ေအာင ် ြ မင ် ေသာသူ (သို  မ ဟုတ ် )

ပုံမှနလူ်တစေ်ယာက်ြဖစ် မည်ကုိလည်း မထင်မှတ်ခဲ့ေပ။

သို ေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်အားြဖင့ ် အလံုးစ ံုတို သည်ြဖစ်ိုင ်သည်။

သင်သည် လမ်းစေြပာက်ေသာအချနိ ်တွင ် ထာဝရဘုရားသခင်သည်

သင့်အတွက် အသစ်ေသာ နည်းလမ်း (သိုမဟုတ်) လမ်းအသစကုိ်ြပင်ဆင်ေပး

လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်

အက်ုပ်တို၏အတိတ်တွင်ခံစားခဲ့ရေသာ န�ကျင်ြခင်းများကုိ ြပန်လည်

ကုစားေပး  ံုသာမက အသစ်ေသာအရာများ ြဖင့ ် ေကာင်း ကီးေပးပီး

ေရှဆက်ရမည့် လမ်းခရးီ ကုိလည်း ြပင်ဆင်ေကာင်းကီးေပးမည်။

ေဟရှာယ ၆၁:ရ အားဖတ်ပါ။ သမာကျမ်းစာမှ “သင်တိုအရှက်ကွဲြခင်းအရာ၌

စှ်ဆေသာ အကျိးကုိ ခံရ၍၊ အသေရပျက်ြခင်းအရာ၌လည်း၊ သတုိူ အဘုိကုိ

ခံစားလျက် ဝမ်းေြမာက်ကလိမ့်မည်။ သူတို ေြမ၌ ှစ ်ဆေသာအဘုိကုိ 

အေမွခရံ၍၊ ထာဝရဝမ်းေြမာက်ြခင်း င့်ှ ြပည့်စံုကလိမ့်မည်”။ 

အက်ုပ်သည် ထာဝရဘုရားသခင်ှင့် အစ်အတိုင်းစကားေြပာေလ့ရှိသည်။ 

စီမံကိန်း တစ်ခု မြဖစ်ိုင ်ပါ၊ ထာဝရဘုရားသခင်တွင် ေန�က်ထက်စီမံ 

ကိနး်တစခ်ရုှိသည်။ ဤစမံီကိနး်သည် အရငစ်မံီကိနး်ထက်ေကာင်းသည်။ 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း၊ ြပန်လည်သင့်ြမတ်ြခင်း 

တုိ ၏  ဘုရာ းသခင ်သာမက  အသစ ်အစ ြပ  ြခင ် းတို ၏ဘုရာ းသခင ်  

လည်းြဖစ်သည်။ သင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား သင့်အသက်တာအား 

ဆပ်ကပ ်၍  ဦးေဆာင ်ခွ င့ ် ြပ လင ်  သူသည်  သင့ ်၏အသက်တာအား  

အသစ်ေသာ  အစြပ ြခင ် းှ င့ ်  ှစ ်ဆေသာေကာင် း ကီးများ  ေပးမည်။ 

ဤအရာများသည် သင်အေနြဖင့ ် မှန ်းဆထားသည်ထက်ပုိ၍ သာလွန် 

လိမ့်မည်။ 
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အခနး် (၆) 

သငစ်တ်ိဓါတ်ကျေနလင ်မည်သည့်အရာကို 

ကည့်ရမည်နည်း 

အက်ုပ ်တို ၏ အသက်တာ၊ အေတွအ�ကံများ၌  စိတ်ဓါတ်ကျေသာ  

အရာများင့်ှ�ကံရ ပါသည်။ သိုေသာ် အက်ုပ်တုိသည် ဤအခက်အခမဲျားင့်ှ 

စတ်ိခစံားချက်များအား အက်ုပ်တုိအား ထိနး်ချပ်ခင့်ွြပ၍မရပါ။ 

စာတန်သည်  အက ်ုပ ်တို ၏  အေတွးအေခများအား  မေကာင ် း ြမင ်  

ဝါဒများထည့် ရန်လုိက်ရှာေနသည်။ စာတန်၏ေန�က်ယှက်ြခင်းေကာင့် 

သင်သည်စိတ်ပျက်ြခင်း၊ ကျဆံုးြခင်းှင့် ဝမ်းနည်းြခင်းများြဖင့်ရင်ဆိုင်ရမည်။ 

စာတန်သည် အက်ုပ်တုိ အား စိတ်ပျက်ေစသူှင့ ် ယံုကည်သူများအား 

တိုက်ခိုက်သူြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် အက်ုပ် တုိ၏ ခံစားချက်များသာမက 

ဝိည်ေရးရာများ၊ ေငွေကး ကိစများှင့် အသက်တာ များကုိ တိုက်ခိုက်ိုင် 

သည်။ 

သိုေသာ် သခင်ေယခရစ်ေတာ်သည် အက်ုပ်တို အားခွန်အားေပးသူ၊ 

အက ်ုပ ် တုိ အား  ကယ်တင်ရန ်  လူဇာတိခ ံယူခ ဲ့ေသာ  ဖခမည်းေတာ ်  

ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်။ သူသည် အက်ုပ်တိုအား ေြဖာင့်မတ် 

ြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းြခင်းှင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းများကုိ သယ်ေဆာင်လာေသာသူ 

ြဖစ်သည်။ သူသည် အက်ုပ်တိုအား ေကာင်းေသာအရာ များအား သူထံမှ 

ေမာ်လင့်ရန်င့်ှ အက်ုပ်တုိ၏ ေမာ်လင့်ချက်များြပည့် ရနအ်လုိ ရှိသည်။ 
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အခနး် (၆)

သငစ်တ်ိဓါတ်ကျေနလင် မည်သည့်အရာကို

ကည့်ရမည်နည်း

အက်ုပ ်တို ၏ အသက်တာ၊ အေတွအ�ကံများ၌ စိတ်ဓါတ်ကျေသာ

အရာများင့်ှ�ကံရ ပါသည်။ သိုေသာ် အက်ုပ်တုိသည် ဤအခက်အခမဲျားင့်ှ

စတ်ိခစံားချက်များအား အက်ုပ်တုိအား ထိနး်ချပ်ခင့်ွြပ၍မရပါ။

စာတန်သည် အက ်ုပ ်တို ၏ အေတွးအေခများအား မေကာင ် း ြမင ်

ဝါဒများထည့် ရန်လုိက်ရှာေနသည်။ စာတန်၏ေန�က်ယှက်ြခင်းေကာင့်

သင်သည်စိတ်ပျက်ြခင်း၊ ကျဆံုးြခင်းှင့် ဝမ်းနည်းြခင်းများြဖင့်ရင်ဆိုင်ရမည်။

စာတန်သည် အက်ုပ်တုိ အား စိတ်ပျက်ေစသူှင့ ် ယံုကည်သူများအား

တိုက်ခိုက်သူြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် အက်ုပ် တုိ၏ ခံစားချက်များသာမက

ဝိည်ေရးရာများ၊ ေငွေကး ကိစများှင့် အသက်တာ များကုိ တိုက်ခိုက်ိုင်

သည်။

သို ေသာ် သခင်ေယခရစ်ေတာ်သည် အက်ုပ်တို အားခွန်အားေပးသူ၊

အက ်ုပ ် တုိ အား ကယ်တင်ရန ် လူဇာတိခ ံယူခ ဲ့ေသာ ဖခမည်းေတာ ်

ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်သည်။ သူသည် အက်ုပ်တိုအား ေြဖာင့်မတ်

ြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းြခင်းှင့ ် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းများကုိ သယ်ေဆာင်လာေသာသူ

ြဖစ်သည်။ သူသည် အက်ုပ်တိုအား ေကာင်းေသာအရာ များအား သူထံမှ

ေမာ်လင့်ရန်ငှ့် အက်ုပ်တုိ၏ ေမာ်လင့်ချက်များြပည့် ရနအ်လုိ ရှိသည်။

လူများတုိ သည် ခက်ခ ဲ ြခင ် းှ င့ ် စိတ်ဓါတ်ကျြခင ် းေြမာက်များစွာြဖင့ ် 

ေတွ�ကံိုင်သည်။ မိမိတို၏ ေမာ်လင့ ်ချက်၊ စီမံထားေသာအရာများှင့ ် 

ဘဝတွင်ြဖစ်ြခင်ေသာ အိမ်မက်များ စသည့်တိုြဖစ်မလာေသာအချနိ်တွင် 

လည်း အလွန်စိတ်ဓါတ်ကျိုင်သည်။ ြဖစ်ြခင်ေသာအရာများြဖစ်မလာခဲ့လင်၊ 

ေမ  ာ ်လင့ ်ထာ းေသာအတိုင ် း ြဖစ ်မလာခ ဲ့လင ် ၊  အက ်ုပ ်တို သည ်  

စတ်ိဓါတ်ကျိုင်သည်။ ဤအရာသည် ပုံမှနပ်ငြ်ဖစသ်ည်။ 

သိုေသာ် အက်ုပ ်တို သည် ဤခံစားချက်များအား ကုိင ်တွယ်ရာတွင ် 

သတိထားရမည့် အချက်များရှိသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် အက်ုပ်တုိ 

သည် ထုိအချနိတွ်င် ကာြမင့်စာွ ခစံားေနရပါက စတ်ိဓါတ်ကျိုငသ်ည်။ 

ဆာလံ ၃၀:၅ တွင် “အမျက်ေတာ်သည် ခဏထွက်၏။ ေကျးဇူးေတာ် မူကား၊ 

တသက်လံုးတည်၏။ ညဦးယံ၌ ငိုေကွး ြခင ်းသည် လာ၍တည်းခို၏။ 

နနံက်ယ၌ံကား၊ သခီျင်းဆိုေသာ အခငွ့် ရှိ၏”။ 

ဤကျမ်းချက်အားကည့်ြခင်းအားြဖင့် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများ၊ ငိုေကွးြခင်း 

များသည် အချနိ်တိုအတွင်းသာ အက်ုပ်တို၏အသက်တာတွင်ရှိိုင်သည်။ 

ထုိ ေကာင့ ် အက်ုပ ် တုိ သည်  အစ်အမ ဲဝမ ် းနည်းရန ်မြဖစ ်ိုင ်ေပ။ 

အက်ုပ်တိုသည် ဤအရာကုိ အခွင့် ေပးလင် ရန်သူသည်ဤအခွင့်ကုိယူ၍ 

အက်ုပ်တုိ၏ အသက်တာထဲသိုဝင်၍ မေကာင်းေသာ အေတွးအေခများ၊ 

ြပဿန�များကုိသယေ်ဆာင်လာမည်။ 

သိုေသာ် အက်ုပ်တို သည် ထာဝရဘုရားသခင်ှင့ ် အတူရှိလင်လည်း 

စိတ်ဓါတ်ကျြခင်း များှင့ ်ေတွ�ကံိုင်သည်။ ဤအရာအတွက်အက်ုပ် 

တုိသည် ြပန်လည် တည်ေဆာက် ရန် ဆံုးြဖတ်ချက်ချရမည်။ အက်ုပ်တို 

သည်  ထာဝရဘုရားသခင်အားေမာ ်လင့ ်၍  အသစ်ေသာအသက်တာ၊ 
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ေမာ ်လင့ ်ခ ျက ်ှ င့ ်  ခွန ်အားမ ျာ း ကုိေတာင ် းခ ံ  ပီ း  အသက်တာ  အား  

ေရှဆက်ေလျာက်လမ်းိုင်သည်။ 

သင့်၏စိတ်ခစံားချက်များအား ဂစုိုက်ပါ 

သင်သည် စိတ်ဓါတ်ကျေနပါကသင့်အေနြဖင့ ် အထူးဂုစိုက်ရမည်အချနိ် 

ြဖစ်သည်။ ဤအရာသည် သင့်အားထိခိုက်ိုင်သည်။ သင့်အား အထီးကျန်ေစ 

သည်။ သင့်အား ေမာ်လင့်ချက်မ့ဲေစသည်။ 

ယခု အက်ုပ်သိရှိထားေသာအရာမှာ စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းသည် ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ 

(သိုမဟုတ်) ဓာတုေဗဒ မညီမမ၏ရလဒ်လည်းြဖစ်ိုင်သည်။ ဤအရာသည် 

အလွန်မှန်ေသာအရာ ြဖစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်လည်း ေဆးဖက် 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ဆရာဝန်များှင့ ် စိတ်ပုိင်ဆိုင်ရာပ ညာရှင်များအား 

ေကာင်းကီးေပး၍ ြပဿန�များ၏ အဓိကအရင်းအြမစ်အား ေဖာ်ထုတ်ေန 

သည်။  ေဆးဖက်ဆိုင ်ရာ ကျန်းမာေရး  ဗဟုသုတှင့ ်  အသိပညာသည်  

ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှလာသည်ကုိ အက်ုပ်ယံုကည်သည်။ ထာဝရ 

ဘုရားသခင်သည် ဤကျန်းမာေရးဆရာဝန်ှင့ ် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ 

အားြဖင့် အက်ုပ်တုိအား ကီးမားေသာေကာင်းကီးများေပး သည်။ 

သိုေသာ် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းသည်လည်း ဝိည်ေရးရာကှင့်လည်းတိုက် 

ဆိုင်သည်။ သင်ေတွိုင်သည် စာတန်သည် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းကုိအသံုးြပ၍ 

အက်ုပ်တို၏ ဝိည်ေရးရာှင့် လွတ်လပ်မတိုကုိ ခိုးယူေှ�က်ယှက်လျက် 

ရှိသည်။ စာတန်သည် အက်ုပ်တို ၏ စိတ်ဓါတ်အား အေမှာင်ကမ�ာှင့ ် 

ေကာက်မက်ဖွယ်အရာ များထဲသိုဆွဲသွင်း၍ အက်ုပ်တို၏ စိတ်ခံစားချက် 

များအား အကျ်းကျလျက်ရှိသည်။ 
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ေမာ ်လင့ ်ခ ျက ်ှင့ ် ခွန ်အားမ ျာ း ကုိေတာင ် းခ ံ  ပီ း အသက်တာ အား

ေရှဆက်ေလျာက်လမ်းိုင်သည်။

သင့်၏စိတ်ခစံားချက်များအား ဂစုိုက်ပါ

သင်သည် စိတ်ဓါတ်ကျေနပါကသင့်အေနြဖင့် အထူးဂုစိုက်ရမည်အချနိ်

ြဖစ်သည်။ ဤအရာသည် သင့်အားထိခိုက်ိုင်သည်။ သင့်အား အထီးကျန်ေစ

သည်။ သင့်အား ေမာ်လင့်ချက်မ့ဲေစသည်။

ယခု အက်ုပ်သိရှိထားေသာအရာမှာ စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းသည် ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ

(သိုမဟုတ်) ဓာတုေဗဒ မညီမမ၏ရလဒ်လည်းြဖစ်ိုင်သည်။ ဤအရာသည်

အလွန်မှန်ေသာအရာ ြဖစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည်လည်း ေဆးဖက်

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရး ဆရာဝန်များှင့ ် စိတ်ပုိင်ဆိုင်ရာပ ညာရှင်များအား

ေကာင်းကီးေပး၍ ြပဿန�များ၏ အဓိကအရင်းအြမစ်အား ေဖာ်ထုတ်ေန

သည်။ ေဆးဖက်ဆိုင ်ရာ ကျန ် းမာေရး ဗဟုသုတှင့ ် အသိပညာသည်

ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှလာသည်ကုိ အက်ုပ်ယံုကည်သည်။ ထာဝရ

ဘုရားသခင်သည် ဤကျန်းမာေရးဆရာဝန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ

အားြဖင့် အက်ုပ်တုိအား ကီးမားေသာေကာင်းကီးများေပး သည်။

သိုေသာ် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းသည်လည်း ဝိည်ေရးရာကှင့်လည်းတိုက်

ဆိုင်သည်။ သင်ေတွိုင်သည် စာတန်သည် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းကုိအသံုးြပ၍

အက်ုပ်တို၏ ဝိည်ေရးရာှင့် လွတ်လပ်မတိုကုိ ခိုးယူေှ�က်ယှက်လျက်

ရှိသည်။ စာတန်သည် အက်ုပ်တို ၏ စိတ်ဓါတ်အား အေမှာင်ကမ�ာှင့ ်

ေကာက်မက်ဖွယ်အရာ များထဲသိုဆွဲသွင်း၍ အက်ုပ်တို၏ စိတ်ခံစားချက်

များအား အကျ်းကျလျက်ရှိသည်။

သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် အက်ုပ်တိုအား ထုိစိတ်ဓါတ်ကျြခင်းမှ 

လွတ်ေြမာက်ရန် ကူညီေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိသည်။ သူသည် အက်ုပ်တို၏ 

ဝမ်းေြမာက် ြခင်း၊ ေမာ်ခင့်ြခင်းင့်ှ ေမာ်မှန်းချက်များ ရရှိရန် ေကာင်းကီးေပး 

ပုိ ေဆာင်လျက် ရှိသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်၏အလုိေတာ်အတိုင ်းေန  

မည်ဆိုလျင် အက်ုပ်တုိ၏ စတ်ိခစံားချက်များြဖင့် မေနရန်ြဖစသ်ည်။ 

အက်ုပ်အစ်အမဲေြပာေလ့ရှိေသာအရာမှာ အက်ုပ်တုိ ၏ စိတ်ခံစား 

ချက်သည် အက်ုပ်တုိ၏ အကီးမားဆံုးေသာရနသ်ူြဖစ်သည်။ အက်ုပ်တုိ၏ 

စိတ်ခံစားချက်အား ြဖင့် ခံစားချက်များသည်လွယ်ကူစွာ ေြပာင်းလဲိုင်သည်။ 

သိုေသာ် အက်ုပ်တိုသိထား ရမည်မှာ စိတ်ခံစားချက်သည် ေနရက်တိုင်း 

ေြပာင်းလဲိုင်သည်။ 

အက်ုပ ်တို ၏ အေတွးအေခများှင့ ် စိတ်ခ ံစားချက်များအေပတွင ်  

မူတည်ပီး လုိက်ြခင်းများမလုပ်သင့်ေပ။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ဤအရာ 

သည် ထာဝရဘုရား သခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်၊ သမာတရားှင့် ကွဲြပားြခား 

န�းလျက်ရှိသည်။ 

အက်ုပ်၏ အသက်တာတွင်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများှင့် အစ်အမဲ 

ရင်ဆိုင် ရသည်။ မနက်ထတုိင်းတွင် အက်ုပ်ေြပာေလ့ရှိေသာစကားမှာ 

“ငါဒီေန ေတာ့  စိတ်ဓါတ်ကျေနပီ”။  ဤအရာသည်  အေရးကီးသည်။ 

အဘယ်ေကာင့ ်ဆိုေသာ် ဤအရာသည် အက်ုပ ်၏စိတ်ခ ံစားချက်မှ 

ေြပာေသာ စကားြဖစ်သည်။ ဤအရာ သည်လည်း အက်ုပ်တို၏ ရန်သူ 

စာတနမှ် လိမ်ခိုင်းေသာအရာဟု မထင်မှတ် ခဲ့ေပ။ 

သိုေသာ် အက်ုပ်သည် ထာဝရဘုရားသခင်ငှ့် နးီကပ်စာွေလျာက်လမ်းေသာ 

အချနိ ်တွင် အက်ုပ်သည် သူ၏တ်ကပတ်ေတာ်များအား ေသချာစွာ 

ေလ့လာလျက်ရှိ သည်။ အေရးကီးဆံုးမှာ အက်ုပ်သည် စိတ်ခံစားချက်များ 
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င့်ှ အေတွးေခများအား ြပစပ်ယ၍် ထာဝရဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်၊ 

သူ၏ဂတိေတာ်ှင့် မျက်ှ�ေတာ် ကုိလုိက်ခဲ့သည်။ ထုိအချနိ်မှစ၍ အက်ုပ် 

သည် “ငါစတ်ိဓါတ် မကျေတာ့ဘူး” ဟု ကျယေ်လာငစ်ာွ ဟစေ်ကွးခဲ့သည်။ 

အက်ုပ်တုိသည် စိတ်ခံစားချက်များအစ်အမဲရှိသည်။ ဤအရာများသည် 

အက်ုပ်ှင့်အတူရှိသည်။ သိုေသာ် အက်ုပ်တို၏ စိတ်ခံစားချက်များအား 

ေရ� းခ ျယ်  ိုင ်သည်။  အက ်ုပ ် တုိ   အသက်တာအတွက်  ေကာင် းသည်  

မေကာင်းသည်ကုိဆံုးြဖတ် ိုင်သည်။ 

သင်၏အေတွးများအား တီထွင်ပါ 

“စိတ်” သည်အခက်အခဲများှင့် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများအားေကျာ်လာိုင်ရန် 

အဓိက ေသာ့တစ်ေချာင်းြဖစ်သည်။ သင်၏ေတွးြခင်းသည်သင်၏ဘဝအား 

ထိခိုက်ိုင်သည် ကုိ သင့်သခိဲ့ပါသလား? 

သုတ  ံက ျမ ် း  ၂၃ :၇  သူ သ ည ်  စိ တ ် ထ င ် သ ည ် အ တို င ် း ြ ဖ စ ် ၏ ။  စ ာ း  

ေသာက်ေတာ့ဟု ဆိုေသာ်လည်း ေစတန�စတ်ိမရှိ။ 

ဤကျမ်းချက်အားကည့်မည်ဆိုလင် အက်ုပ်တို၏ စိတ်သည် အလွန်အ 

စွမ်းထက် လှသည်။ အက်ုပ်တို သည် အဆိုးြမင်ေသာအရာများ၌ ခိုလံု 

မည်ဆိုလင် အက်ုပ်တို အသက်တာ၌ အဆိုးများှင့် စိတ်ဓါတ်ကျစရာများ 

ကုိသာရရှိမည်။ 

ပီးခဲ့ေသာစှတွ်င် အက်ုပ်သည် ရင်သားကင်ဆာြဖစ်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည် 

အက်ုပ် ၏ အသက်တာကုိ စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်သည်ဟု အက်ုပ်ယူဆသည်။ 

သိုရာတွင် ဤအြဖစ် ဆိုးကီးသည် အက်ုပ်၏အသက်တာအား အစွန်း 

ေရာက်ြခင်းသိုမပုိေဆာင် ိုင်ခဲ့ေပ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် အက်ုပ်၏ 

စတ်ိဓါတ်သည် အဆိုးြမင်ဝါဒများအား လက်မခ ံေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။ 
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င့်ှ အေတွးေခများအား ြပစပ်ယ၍် ထာဝရဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်၊

သူ၏ဂတိေတာ်ှင့် မျက်ှ�ေတာ် ကုိလုိက်ခဲ့သည်။ ထုိအချနိ်မှစ၍ အက်ုပ်

သည် “ငါစတ်ိဓါတ် မကျေတာ့ဘူး” ဟု ကျယေ်လာင်စာွ ဟစေ်ကွးခဲ့သည်။

အက်ုပ်တုိသည် စိတ်ခံစားချက်များအစ်အမဲရှိသည်။ ဤအရာများသည်

အက်ုပ်ှင့်အတူရှိသည်။ သိုေသာ် အက်ုပ်တို၏ စိတ်ခံစားချက်များအား

ေရ� းခ ျယ် ိုင ်သည်။ အက ်ုပ ် တုိ  အသက်တာအတွက် ေကာင် းသည်

မေကာငး်သည်ကုိဆံုးြဖတ် ိုငသ်ည်။

သင်၏အေတွးများအား တီထွင်ပါ

“စိတ်” သည်အခက်အခဲများှင့် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများအားေကျာ်လာိုင်ရန်

အဓိက ေသာ့တစ်ေချာင်းြဖစ်သည်။ သင်၏ေတွးြခင်းသည်သင်၏ဘဝအား

ထိခိုက်ိုင်သည် ကုိ သင့်သခိဲ့ပါသလား? 

သုတ  ံက ျမ ် း ၂ ၃ :၇ သူ သ ည ် စိ တ ် ထ င ် သ ည ် အ တို င ် း ြ ဖ စ ် ၏ ။ စ ာ း

ေသာက်ေတာ့ဟု ဆိုေသာ်လည်း ေစတန�စတ်ိမရှိ။

ဤကျမ်းချက်အားကည့်မည်ဆိုလင် အက်ုပ်တို၏ စိတ်သည် အလွန်အ

စွမ်းထက် လှသည်။ အက်ုပ်တို သည် အဆိုးြမင်ေသာအရာများ၌ ခိုလံု

မည်ဆိုလင် အက်ုပ်တို အသက်တာ၌ အဆိုးများှင့် စိတ်ဓါတ်ကျစရာများ

ကုိသာရရှိမည်။

ပီးခဲ့ေသာစှတွ်င် အက်ုပ်သည် ရင်သားကင်ဆာြဖစ်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်

အက်ုပ် ၏ အသက်တာကုိ စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်သည်ဟု အက်ုပ်ယူဆသည်။

သိုရာတွင် ဤအြဖစ် ဆိုးကီးသည် အက်ုပ်၏အသက်တာအား အစွန်း

ေရာက်ြခင်းသိုမပုိေဆာင် ိုင်ခဲ့ေပ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် အက်ုပ်၏

စတ်ိဓါတ်သည် အဆိုးြမငဝ်ါဒများအား လက်မခံ ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။

ထုိ အချနိ ်တွင ် ထာဝရဘုရားသခင်သည် ေအာက်ပါကျမ်းချက်အတိုင်း 

အက်ုပ်ကုိ ခွန်အားေပးသည်။ အက်ုပ်သည်လည်း ထုိကျမ်းချက်အား 

ဖတ်၍ ဟစေ်ကွးသည်။ ကျမ်းချက်မှာ - 

“ထာဝရဘုရားသခင် သင်သည် အက်ုပ်အားချစ်သည်ကုိ အက်ုပ်သသိည်။ 

အသင်၏  အ�ကံအစည်ေတာ ် ၊  အလုိေတာ်ှ င့ ်  အညီေခေတာ်မူေသာ  

သတူစ်ေယာက်ြခင်းစီ အတွက် ေကာင်းကီးများရှိသည်ကုိ အက်ုပ်သိသည်။ 

အက ်ု ပ ်သည ်  ထာဝရ  ဘုရ ာ းသခင ်အာ းယ ံု ကည ် ကုိ း စ ာ း  ပီ း  

မည်သည့်အရာကုိမေကာက်ရ� ံ  ြခင်း မရှိေပ” (ေရာမ ၈:၂၈၊ ၃၅ ှင့ ် ၃၉၊ 

ေယာ ၁:၉၊ သတုံကျမ်း ၃:၅ ကုိဖတ်ပါ)။ 

သင်သည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ သမာကျမ်းစာများအား ေနစ်ဖတ်ပီး 

သူ၏ တ်ကပတ်ေတာ်များအား  စ်းစားလင ် သင်၏အသက်တာကုိ  

ြ ပ  ြ ပင ် ေပ းသည ်သာမက  သင ်၏အြပ အမူ  အသက်တာကုိလည် း  

ေကာင်းကီးေပးမည်။ 

ေဟဗဲ ၄:၁၂ တွင် ထာဝရဘုရားသခင၏်တ်ကပတ်ေတာ်သည် အသက်ရင်ှ၍ 

အာဏာ  အစွမ ် းရှိသည်  ဟုေြပာထားသည်။  ဤအရာသည်  သင်ှ င့ ်  

သင့်၏အသက်တာအတွက် ေြပာင်းလဲိုငေ်သာ အရာြဖစသ်ည်။ 

သင်၏အသက်တာသည် ထာဝရဘုရားသခင၏်တ်ေတာ်ထွက်စကားများင့်ှ 

ြပည့ ်ေန  ပါက  သင်သည်လည်း  သူ၏ဂတိေတာ်ေကာင်း ကီးများအား  

ေကွးေကာ် ိုင်သည်။ ထုိမှတဆင့် သင်၏အသက်တာသည်လည်း ေမာ်လင့် 

ချက်များ ြပည့်ှက်လာပီး ကည်ယံုြခင်းများလည်းစတင်တည်ေဆာက် 

လာလိမ့်မည်။ 
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စိတ်ဓါတက်ျြခင်းများအတက်ွ သမာကျမး်စာ၏န်ကားချက် 

အက်ုပ်ေဝမခဲ့သည့်အတိုင်းပင် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းသည် တခါတေလတွင် 

ုပ်ပုိင်း ဆိုင်ရာှင့် ဓာတုေဗဒဆိုင်ရာ ခ�ကုိယ်ချိယွင်းမေကာင့်ြဖစ်သည် 

ဟုယူဆကသည်။ ထုိ ေကာင့ ် ကျန်းမာေရး ဆရာဝန်ကုိဤေရာဂါှင့ ် 

ပတ်သက် ၍ြပသရသည်။ ဆရာဝန်၌ သွားေရာက်ြပသေသာအချနိ်တွင် 

အက ်ုပ ်တို သိထားရမည ် မှ ာ  အက ်ုပ ်တို ၏  ယံု ကည ် ြခင ် းအာ း  

ထာဝရဘုရားသခင်၌ ဆက်ကပ်ထားပီး သူထံမှ ကျန်းမားြခင်း ကုိရရှိရန်ှင့် 

ဆရာဝနအ်ားအသံုးြပရနဆ်ေုတာင်းရမည်။ 

သို ေသာ ်  စိတ ်ဓ ါတ်ကျ ြခင ် းသည်  ဝိည ်ေရးရာတိုက် ပွ ဲ ြဖစ ်သည်ကုိ  

အက ်ုပ ်တို သိ ရှိထာ း  ရမည ် ။  ဤအရာအတွက ်  သမ  ာကျမ ် း စာ မှ  

ေြပာထားသည်များရှိသည်။ 

ေဟရှာယ ၆၁:၃ တွင် “စိတ်မသာညည်းတွားေသာ ဇိအုန်မိသားတို အဘုိ 

စီရင်၍၊ ြပာအရာ၌ ေပါင်းသရဖူ၊ ဝမ်းနည်းြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းဆီ၊ 

ညိးငယ်ေသာ စိတ်သေဘာ အရာ၌ ချးီမွမ်းြခင်းအဝတ်တန်ဆာကုိ သူတုိအား 

ေပး ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါကုိ့ ေစလတ်ေတာ်မူပီ။ ထုိသူတိုသည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း 

သပိတ်ပင်၊ ဘုန်းအသေရေတာ်ဘုိ  ထာဝရဘုရားစိုက်ပျ ိးေတာ်မူေသာ 

အပင်ဟူ၍ သမုတ်ြခင်းကုိ ခရံကလိမ့်မည်”။ 

အက်ုပ ်တုိ သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား  ချးီ မွမ ်း ြခင် းအြပင် သူှင့ ် 

စကားေြပာြခင်း၊ ေကျးဇူးတင်ြခင်းငှ့် သ၏ူေကာငး်ကီးများအားေရတွက်ြခင်း 

စသည့်တိုကုိြပလုပ် ိုင်သည်။ ဤအရာများသည်လည်း အက်ုပ်တို ၏ 

စတ်ိဓါတ်ကျြခင်းင့်ှ ဝမ်းနည်းြခင်း များတုိက်ထုတ်ိုင်သည်။ 
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စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများအတွက် သမာကျမး်စာ၏န်ကားချက်

အက်ုပ်ေဝမခဲ့သည့်အတိုင်းပင် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းသည် တခါတေလတွင်

ုပ်ပုိင်း ဆိုင်ရာှင့် ဓာတုေဗဒဆိုင်ရာ ခ�ကုိယ်ချိယွင်းမေကာင့်ြဖစ်သည်

ဟုယူဆကသည်။ ထုိ ေကာင့ ် ကျန ်းမာေရး ဆရာဝန်ကုိဤေရာဂါှင့ ်

ပတ်သက် ၍ြပသရသည်။ ဆရာဝန်၌ သွားေရာက်ြပသေသာအချနိ်တွင်

အက ်ုပ ်တို သိထားရမည ် မှ ာ အက ်ုပ ်တို ၏ ယ ံု ကည ် ြခင ် းအာ း

ထာဝရဘုရားသခင်၌ ဆက်ကပ်ထားပီး သူထံမှ ကျန်းမားြခင်း ကုိရရှိရန်ှင့်

ဆရာဝနအ်ားအသံုးြပရနဆ်ေုတာငး်ရမည်။

သို ေသာ ် စိတ ်ဓ ါတ ်ကျ ြခင ် းသည် ဝိည ်ေရးရာတိုက် ပွ ဲ ြဖစ ်သည်ကုိ

အက ်ု ပ ်တို သိ ရှိထာ း ရမည ် ။ ဤအရာအတွက ် သမ  ာက ျမ ် း စာ မှ

ေြပာထားသည်များရှိသည်။

ေဟရှာယ ၆၁:၃ တွင် “စိတ်မသာညည်းတွားေသာ ဇိအုန်မိသားတို အဘုိ

စီရင်၍၊ ြပာအရာ၌ ေပါင်းသရဖူ၊ ဝမ်းနည်းြခင်း အရာ၌ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းဆီ၊

ညိးငယ်ေသာ စိတ်သေဘာ အရာ၌ ချးီမွမ်းြခင်းအဝတ်တန်ဆာကုိ သူတုိအား

ေပး ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ငါကုိ့ ေစလတ်ေတာ်မူပီ။ ထုိသူတိုသည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်း

သပိတ်ပင်၊ ဘုန်းအသေရေတာ်ဘုိ  ထာဝရဘုရားစိုက်ပျ ိးေတာ်မူေသာ

အပင်ဟူ၍ သမုတ်ြခင်းကုိ ခရံကလိမ့်မည်”။

အက်ုပ ်တုိ သည် ထာဝရဘုရားသခင်အား ချ းီ မွမ ်း ြခင် းအြပင် သူှ င့ ်

စကားေြပာြခငး်၊ ေကျးဇူးတင်ြခင်းင့်ှ သ၏ူေကာင်းကီးများအားေရတွက်ြခင်း

စသည့်တိုကုိြပလုပ် ိုင်သည်။ ဤအရာများသည်လည်း အက်ုပ်တို ၏

စတ်ိဓါတ်ကျြခင်းငှ့် ဝမ်းနည်းြခင်း များတုိက်ထုတ်ိုင်သည်။

အက်ုပ်သည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ မျက်ေမှာက်ေတာ်သိုခံစားရန် သူအား 

ဖိတ်ေခ၍ အက်ုပ်တိုကုိလည်း ခွန်အား၊ ငိမ်းချမ်းြခင်းှင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း 

များသယေ်ဆာင်လာ ရန် ေတာင်းခံိုင်သည်။ 

ဖိလိပိဩဝါဒစာ ၄:၄ တွင် သခင်ဘုရား၌ အစ်မြပတ် ဝမ်းေြမာက်ြခင်း 

ရှိကေလာ့။ တဖန ်ငါဆိုသည်ကား ဝမ်းေြမာက်ကေလာ့။ 

အက်ုပ်တုိ န�ကျင်ြခင်းများခံစားေနရေသာအချနိ်တွင် ထာဝရဘုရားသခင် 

အား ချးီမွမ်းြခင်းသည် အေကာင်းဆံုးြဖစ်သည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် 

အက်ုပ်တိုသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏ေကာင်းြမတ်ြခင်းအေပ၌ အာံု 

စိုက်၍ ေပျာ်ရ�င်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း သည် အက်ုပ်တုိ၏ ြပဿန�များထက် 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် ကီးြမတ်ေကာငး် ကုိလည်း ြပသသည်။ 

ထာဝရဘုရားသခင်သည် အစ်ေကာင်းြမတ်ေတာ်မူသည်။ အက်ုပ်တုိ  

၏အသက်တာ  တွင ်  မည်သည့ ်အရာများ ြဖစ ်ေစကာမူ  ထာဝရဘုရား  

သခင်သည် အလွန်ကီးြမတ်သည်။ သူသည် အက်ုပ်တို၏ေပျာ်ရ�င်ြခင်း၊ 

ဝမ ် းေ ြမာက် ြခင ် းှ င့ ်  အက ်ုပ ်တို အသက်တာ  အတွက်  ကယ်တင ်  

ကူညီမစြခင်းြဖစသ်ည်။ 

ဆာလံကျမ်း ၁၆:၁၁ တွင် - “အသက်ရှင်ြခင်း လမ်းကုိ ြပန်ေတာ်မူလိမ့် 

မည်။ အထံေတာ်၌ စံုလင်ေသာ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းအခွင့် ှင့် လက်ျာေတာ်န�း 

မှာ အစ်အမဲ ေပျာ်ေမွြခင်းအခငွ့် ရှိပါ၏”။ 

ထာဝရဘုရားသခင ်အား  ဝတ်ြပေသာအချနိ ်တွင ်  အက ်ုပ ်တို သည်  

သူ၏မျက်ေမှာက် ေတာ်၌ ခံစားရန် ဖိတ်ေခသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

အက်ုပ်တုိ၏ စိတ်ဓါတ်ကျမများင့်ှ ဝမ်းနည်းမများအား ဝမ်းေြမာက်ြခင်းင့်ှ 
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ငိမ်းချမ်းြခင်းများ အားအစားထုိး၍ အက်ုပ်တုိ အား ေမာ်လင့်ချက်ှင့ ် 

ေကာင်းကီးများအတွက် အသစ ်ြပင်ဆငေ်ပးသည်။  

ထာဝရဘုရားသခင်၏ မျက်ေမှာက်ေတာ်သည် အက်ုပ်တို၏ ခံစားချက်များ 

င့်ှ အခက်အခမဲျားအား ေြပာင်းလဲေစသည်။  

ထာဝရဘရုားသခင်အား သင်၏န�ကျင်ြခင်းများအားယူေဆာင်ေစပါ 

အက်ုပ်တို ၏အသက်တာသည် န�ကျင်ြခင်းှင့ ် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများ 

မကင ် းရှင ် း  ိုင ်ေပ။  သို ေသာ ်  အက ်ုပ ်တို သည်  ဤအရာမျာ းအား  

ယေနခစံားရပါက ေန�က်ေနသို မယေူဆာငသ်ာွးသင့်ပါ။  

အက်ုပ်တို ေရ�းချယ်ရမည်။ အက်ုပ်တို သည် စိတ်ဓါတ်ကျမများှင့ ် 

စိတ်ဆင်းရဲမများ စသည့်အေြခအေနများအား မဦးတည်ပဲ ထာဝရဘုရား 

သခင်၏ ေကာင်းကီးမဂလာများ ှင့ ် ထာဝရဘုရားသခင်စီမံထားေသာ 

အရာများအား ဦးတည်ရမည်။  

ရင်ှေပတု ပထမစာေစာင် ၅:၉ တွင် “သိုြဖစ်၍၊ လူြပည်အရပ်ရပ်တို၌ရှိေသာ 

သင်တို   ညီအစ်ကုိများတို သည် ထုိသို ေသာဆင်းရ ဲ ကုိ ခ ံရကသည်ဟု  

သိမှတ်လျက်၊ ယံုကည်ြခင်း၌တည်၍မာရ်နတ်ကုိ ဆီးတားကေလာ့”။ 

ဤကျမ ် းစာအားဖတ် ြခင ် း  အား ြဖင့ ်  အက ်ုပ ်တိုသိရှိိုင ်သည်မှာ  

စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းှင့် စိတ်ဆင်းရဲြခင်းများအား ချက်ြခင်း ဖယ်ရှားရမည်။ 

ပုိ၍ ကာရှည ်စွ ာထားလင ်  အက ်ုပ ်တို ၏အသက်တာ၌   ဖယ ်ရှ ာ း  

ရနအ်လွနခ်က်ခလိဲမ့်မည်။  

အက်ုပ်သည် ဤအရာအားေဝမခဲ့သည်မှာကာခဲ့ပီ။ အက်ုပ်တိုသည် 

စာတန ်အား  အက ်ုပ ်တို အသက်တာ၌  အုပ ်စို းခွင့ ် ြပ လုပ ်  သူသည်  

အက်ုပ်တုိအား စတ်ိဓါတ်ကျ ေအာငလု်ပ်မည်။  

58



ငိမ်းချမ်းြခင်းများ အားအစားထုိး၍ အက်ုပ်တုိ အား ေမာ်လင့်ချက်ှင့ ်

ေကာငး်ကီးများအတွက် အသစ် ြပငဆ်င်ေပးသည်။

ထာဝရဘုရားသခင်၏ မျက်ေမှာက်ေတာ်သည် အက်ုပ်တို၏ ခံစားချက်များ

င့်ှ အခက်အခမဲျားအား ေြပာင်းလဲေစသည်။

ထာဝရဘရုားသခင်အား သင်၏န�ကျင်ြခင်းများအားယူေဆာင်ေစပါ

အက်ုပ်တို ၏အသက်တာသည် န�ကျင်ြခင်းှင့ ် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းများ

မကင ် းရှင ် း ိုင ်ေပ။ သို ေသာ ် အက ်ုပ ်တို သည် ဤအရာမျာ းအား

ယေနခစံားရပါက ေန�က်ေနသို မယေူဆာင်သာွးသင့်ပါ။

အက်ုပ်တို ေရ�းချယ်ရမည်။ အက်ုပ်တို သည် စိတ်ဓါတ်ကျမများှင့ ်

စိတ်ဆင်းရဲမများ စသည့်အေြခအေနများအား မဦးတည်ပဲ ထာဝရဘုရား

သခင်၏ ေကာင်းကီးမဂလာများ ှင့ ် ထာဝရဘုရားသခင်စီမံထားေသာ

အရာများအား ဦးတည်ရမည်။

ရင်ှေပတု ပထမစာေစာင် ၅:၉ တွင် “သိုြဖစ်၍၊ လူြပည်အရပ်ရပ်တို၌ရှိေသာ

သင်တို  ညီအစ်ကုိများတို သည် ထုိသို ေသာဆင်းရ ဲ ကုိ ခ ံရကသည်ဟု

သိမှတ်လျက်၊ ယံုကည်ြခင်း၌တည်၍မာရ်နတ်ကုိ ဆီးတားကေလာ့”။

ဤကျမ ် းစာအားဖတ် ြခင ် း အား ြဖင့ ် အက ်ုပ ်တိုသိရှိိုင ်သည်မှာ

စိတ်ဓါတ်ကျြခင်းှင့် စိတ်ဆင်းရဲြခင်းများအား ချက်ြခင်း ဖယ်ရှားရမည်။

ပုိ၍ ကာရှည ်စွ ာထားလင ် အက ်ုပ ်တို ၏အသက်တာ၌ ဖယ ်ရှ ာ း

ရနအ်လွနခ်က်ခလိဲမ့်မည်။

အက်ုပ်သည် ဤအရာအားေဝမခဲ့သည်မှာကာခဲ့ပီ။ အက်ုပ်တုိ သည်

စာတန ်အား အက ်ုပ ်တို အသက်တာ၌ အုပ ်စို းခွ င့ ် ြပ လုပ ် သူသည်

အက်ုပ်တုိအား စတ်ိဓါတ်ကျ ေအာငလု်ပ်မည်။

ေန�က်ေန�င်တွင် သင်၏အသက်တာသည် ဤကဲ့သိုေသာ စိတ်ဓါတ်ကျ 

ြခင်းှင့် စိတ်အားငယ်ြခင်းများ �ကံေတွရလင် သန်ရှင်းေသာ ဝိည်ေတာ် 

ဘုရားသခင်အား ဖိတ်ေခ၍ သင့်အသက်တာအားအုပ်စိုးေစပါ။ သင့်၏ 

ေမာ်လင့်ချက်များအားြပည့်ေစ ပါ။ သင်၏စိတ်ခံစားချက်ထက် ထာဝရ 

ဘုရားသခင်အား ယံုကည်ပါ။ သင်၏ တ်ှင့ ် သင်၏ စိတ်အား ထာဝရ 

ဘုရားသခင်ထံမှလာေသာ ေကာင်းေသာအရာများ၊ သမာတရားှင့ ် ေမာ် 

လင့်ချက်များြဖင့် ြပည့်ေစပါ။  

သင်သည် စိတ်ဓါတ်ကျြခင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲြခင်းှင့် စိတ်အားငယ်ြခင်းများအား 

သင့်အသက်တာမှ ဖယ်ထုတ်ရမည်။ ထာဝရဘုရားသခင်အား သင့်အသက် 

တာ၏ ခနွအ်ားင့်ှ ေမာ်လင့်ချက်များြဖည့်စးီေပးရန ်တုိးဝင်ချ်းကပ်အပ်ှံပါ။ 

ဆုေတာင်းပါ။ သူှင့် စကားေြပာပါ။ တိုင်ပင်ပါ။ သန်ရှင်းေသာ ဝိည်ေတာ် 

ဘုရားသခင်အား ဖိတ်ေခပါ။ ေယခရစ်ေတာ်၏ နည်းလမ်းအတိုင်း  

ေလျာက်လမ်းပါ။  

ထာဝရဘုရားသခင ် ၊  သားေတာ ်ေယခရစ ်ေတာ ်ှ င့ ်  သန ်ရှင ် းေသာ  

ဝိည ်ေတာ ်ဘုရား  တုိ ၏  န�မသည်  သင့ ်ှ င့ ်အတူရှိသည်။  သင့ ်အား  

ကူညီမစရန်အစ်သင့်ရှိသည်။ သင်၏ န�ကျင်ြခင်းများကုိ ဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ 

သင့်ကုိ ေကာင်းေသာအရာများင့်ှ ေကာငး်ကီး ေပးမည်။  
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နဂိံုး 

သင့်အေနြဖင့် ခကခ်ေဲသာအချနိမ်ျားအား 

ြဖတ်သနး်ေနရပါ သလား? 

သင်သည် အခက်အခဲများအား ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းေနေသာ သူတစ်ေယာက် 

ြဖစ်ပါက  အက်ုပ်သင့်အားေြပာြပလုိသည်မှာ ထာဝရဘုရားသခင်သည် 

သင့်အားချစ်သည်။ သင်ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အချနိ်၊ သင်ေလျာက်ေနေသာ 

ခက်ခဲေသာလမ်းကုိသူသိ၏။ သင်ှင့်လည်း သူအတူပါရှိ၏။ သင်အေနြဖင့် 

မည်သည့်ေနရာတွင်ရှိေစကာမူ သသူည် သင့်အား ကူညီမစမည့် ဆရှိသည်။ 

ဆာလံကျမ်း ၃၄:၁၈ တွင် ထာဝရဘုရားသည် ကျိးပဲ့ေသာစိတ်ရှိေသာ 

သူတို  ှ င ့်  ှလ ံု းေ ကကွ ဲေသာသူတို  ကုိ  နီ း ေတာ ် မူ၏။ ေန�င ်တရှိ၍ 

စိတ်ှိမ့်ချေသာ သူတုိကုိ လည်း ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။  ဤကျမ်းချက်အား 

�ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ထာဝရဘုရားသခင် သည် အက��်ုပ်တို�့ ှင့်အတူ�ိှ၍ 

သသူညလ်ညး်အက��်ပ်ုတိုက့ဲသ့ ိုန့ာကျငလ်ျက�ိှ်သည။်

ယခု အက်ုပ်ေြပာလုိသည်မှာ သင်သည်မြဖစ်ိုင်ေသာအေြခအေနများကုိ 

ရင်ဆိုင် ေနရမည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်ထုိအရာများအား ေြပာင်လဲ  

ိုင်ေသာ ဘုရား သခင်ြဖစ်သည်။ သူသည် သင်၏ြပဿန�ကုိယူ၍ ေကာင်း 

ကီးအြဖင့်ြပနလ်ည် ေြပာင်းလဲိုင်သည်။ 

ယခု သင်သည် အခက်အခဲများှင့် �ကံေတွေနရပါက ထာဝရဘုရားသခင် 

ထံေတာ်သို ချ်းကပ်၍ ဆေုတာငး်ပါ။ အချနိယ်၍ူ စကားေြပာပါ။ 
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နဂိံုး

သင့်အေနြဖင့် ခကခ်ေဲသာအချနိမ်ျားအား

ြဖတ်သနး်ေနရပါ သလား? 

သင်သည် အခက်အခဲများအား ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းေနေသာ သူတစ်ေယာက်

ြဖစ်ပါက အက်ုပ်သင့်အားေြပာြပလုိသည်မှာ ထာဝရဘုရားသခင်သည်

သင့်အားချစ်သည်။ သင်ရင်ဆိုင်ေနရေသာ အချနိ်၊ သင်ေလျာက်ေနေသာ

ခက်ခဲေသာလမ်းကုိသူသိ၏။ သင်ှင့်လည်း သူအတူပါရှိ၏။ သင်အေနြဖင့်

မည်သည့်ေနရာတွငရ်ှိေစကာမူ သသူည် သင့်အား ကူညီမစမည့် ဆရှိသည်။

ဆာလံကျမ်း ၃၄:၁၈ တွင် ထာဝရဘုရားသည် ကျိးပဲ့ေသာစိတ်ရှိေသာ

သူတို ှ င ့်  ှလ ံု းေ ကကွ ဲေသာသူတို  ကုိ နီ း ေတာ ် မူ၏။ ေန�င ်တရှိ၍

စိတ်ှိမ့်ချေသာ သူတုိကုိ လည်း ကယ်တင် ေတာ်မူ၏။ ဤကျမ်းချက်အား

�ကည့်ြခင်းအားြဖင့် ထာဝရဘုရားသခင် သည် အက��်ုပ်တို�့ ှင့်အတူ�ိှ၍

သသူညလ်ညး်အက��်ပ်ုတိုက့ဲသ့ ိုန့ာကျငလ်ျက�ိှ်သည။်

ယခု အက်ုပ်ေြပာလုိသည်မှာ သင်သည်မြဖစ်ိုင်ေသာအေြခအေနများကုိ

ရင်ဆိုင် ေနရမည်။ သိုေသာ် ထာဝရဘုရားသခင်ထုိအရာများအား ေြပာင်လဲ

ိုင်ေသာ ဘုရား သခင်ြဖစ်သည်။ သူသည် သင်၏ြပဿန�ကုိယူ၍ ေကာင်း

ကီးအြဖင့်ြပနလ်ည် ေြပာင်းလဲိုငသ်ည်။

ယခု သင်သည် အခက်အခဲများှင့် �ကံေတွေနရပါက ထာဝရဘုရားသခင်

ထံေတာ်သို ချ်းကပ်၍ ဆေုတာငး်ပါ။ အချနိယ်၍ူ စကားေြပာပါ။

အဖခမည်းေတာ်ဘုရား အက်ုပ်သည်သင့်အားယံုကည်သည်။ အက်ုပ် 

အသက်တာ တွင် ေတွ�ကံခဲ့သမတုိအား ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှ အကူအညီ 

ေတာင်းခံအပ်ပါသည်။ ယခုတွင် အက်ုပ်သည် ကီးမားေသာအရာများအား 

ေကျာ်လားိုင်ရန် ထာဝရဘုရား သခင်ထံ ခွန်အားေတာင်းခံအပ်ပါသည်။ 

သင့်ှင့်အတူရှိရန်လည်းေကာင်းကီးေပးပါ။ အက်ုပ်၏လမ်းခရီး အသက် 

တာကုိေကာင်းကီးေပးပါ။ အက်ုပ်အား ြမင်ိုင်ေသာ ေကာင်းကီးမဂလာ 

များေပးပါ။ အက်ုပ ်၏အသက်တာကုိလည်း ထာဝရဘုရားသခင်  ၏ 

လက်ေတာ်တွင်အပ်ှံပါ၏။ အာမင်။ 

အက်ုပ်သင့်အားခွန်အားေပးလုိသည်မှာ ေအာက်ပါကျမ်းချက်များအား 

ဖတ်ပါ။ 

ေယရမိ ၂၉:၁၁ တွင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင့်အတွက် အစီအမံရှိသည်။ 

သင်၏ အန�ဂတ်၊ ငိမ်းချမ်းြခင်းှင့် ေမာ်လင့်ချက်များအားပုိေဆာင်ေကာင်း 

ကီးေပးမည်။ 

သင်အေနြဖင့် သတိရမည့်အရာမှာ ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင်ဖက်မှာ 

ရှိသည်။ သူသည် မြဖစ်ိုင ်သည့်အရာများအား ေကာင်း ကီးေပးမည်။ 

သူ၏နိမိတ်လကဏာများ ြဖင့ ် ေကာင်းမွန ်ေသာ အေြခအေနများအား 

ဖနတီ်းေကာင်းကီးေပးမည်။ 

ထာဝရဘရုားသခင် သင့်အားချစ်သည ် 

ထာဝရဘုရားသည် အေဝးက ထင်ရာှး၍ မိန်ေတာ်မူသည်ကား၊ အကယစ်ငစ်စ ်

ထာဝရေမတာှင ့်  သင့်ကုိငါချစ ်၏။ ထုိေကာင့် ၊  ကုဏာေကျးဇူးကုိ 

သင်၌ကာြမင့် စာွြပ၏။  

(ေယရမိ ၃၁:၃) 
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“ေတာင်ကီးတိုသည် ေရ�၍၊ ေတာင်ငယ်တိုသည် လပ်ရှားေသာ်လည်း၊ 

ငါ၏ေမတာသည် သင်မှ မေရ�ရ။ ငါ၏ငိမ်သက်ြခင်း ပဋိညာ်လည်း 

မလပ်ရှားရဟု သင်၌ သန�းြခင်းကုဏာစိတ်ရှိေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား 

မိန်ေတာ်မူ၏။ “  

(ေဟရာှယ ၅၄:၁၀) 

အက်ုပ်သည် အရပ်ရပ်လည်ရေသာ အြခင်း အရာတိုကုိ ကုိယ်ေတာ်မှတ်၍ 

အက်ုပ်မျက်ရည်တိုကုိ ဘူးေတာ်ထဲမှာ ထည့်ေတာ်မူပါ။ စာရင်းေတာ်၌ 

ရှိပါသည် မဟုတ်ေလာ။  

(ဆာလံကျမ်း ၅၆:၈) 

သင့်ကုိအမိဝမ်းထဲ၌ ငါမဖန်ဆင်းမီှသင့်ကုိ ငါသိပီ။ မဘွားမီှကပင် သင့်ကုိ 

ငါသန်ရှင်းေစ၍၊ လူ အမျိးမျိးတိုအဘုိ၊ ပေရာဖက်အရာ၌ ခန် ထားပီဟု 

မိန်ေတာ်မူ၏။  

(ေယရမိ ၁:၅) 

ထာဝရဘရုားသခင်သည ်သင့်အားကူညလိီမ့်မည ်

မစိုးရိမ်ှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မေကာက်ှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင် 

ငါသည် သင့်ကုိ ခိုင်ခံ့ ေစမည်။ သင့်ကုိ ေစာင့်မမည်။ ငါသ့စာလက်ျာလက်ြဖင့် 

ေထာက်ပင့်မည်။ 

(ေဟရာှယ ၄၁:၁၀) 

အကယ်၍ ေသမင်း၏အရိပ်လမ်းမုိးေသာ ချိင့် ထဲသို ေရာက်သွားရေသာ် 

လည်း ေဘးအ�ရာယ်ကုိ မေကာက်ပါ။ အေကာင်းမူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် 

အက်ုပ်ှင့်အတူ ရှိေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ လှံတံေတာ်ှင့် ေတာင်ေဝးေတာ် 

သည် အက်ုပ်ကုိ ချမ်းသာေစပါ၏။  (ဆာလံကျမ်း ၂၃:၄) 
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“ေတာင်ကီးတိုသည် ေရ�၍၊ ေတာင်ငယ်တိုသည် လပ်ရှားေသာ်လည်း၊

ငါ၏ေမတာသည် သင်မှ မေရ�ရ။ ငါ၏ငိမ်သက်ြခင်း ပဋိညာ်လည်း

မလပ်ရှားရဟု သင်၌ သန�းြခင်းကုဏာစိတ်ရှိေတာ်မူေသာ ထာဝရဘုရား

မိန်ေတာ်မူ၏။ “ 

(ေဟရာှယ ၅၄:၁၀)

အက်ုပ်သည် အရပ်ရပ်လည်ရေသာ အြခင်း အရာတိုကုိ ကုိယ်ေတာ်မှတ်၍

အက်ုပ်မျက်ရည်တိုကုိ ဘူးေတာ်ထဲမှာ ထည့်ေတာ်မူပါ။ စာရင်းေတာ်၌

ရှိပါသည် မဟုတ်ေလာ။

(ဆာလံကျမ်း ၅၆:၈)

သင့်ကုိအမိဝမ်းထဲ၌ ငါမဖန်ဆင်းမီှသင့်ကုိ ငါသိပီ။ မဘွားမီှကပင် သင့်ကုိ

ငါသန်ရှင်းေစ၍၊ လူ အမျိးမျိးတိုအဘုိ၊ ပေရာဖက်အရာ၌ ခန်ထားပီဟု

မိန်ေတာ်မူ၏။

(ေယရမိ ၁:၅)

ထာဝရဘရုားသခင်သည် သင့်အားကူညလိီမ့်မည်

မစိုးရိမ်ှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မေကာက်ှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင်

ငါသည် သင့်ကုိ ခိုင်ခံ့ ေစမည်။ သင့်ကုိ ေစာင့်မမည်။ ငါသ့စာလက်ျာလက်ြဖင့်

ေထာက်ပင့်မည်။

(ေဟရာှယ ၄၁:၁၀)

အကယ်၍ ေသမင်း၏အရိပ်လမ်းမုိးေသာ ချိင့် ထဲသို ေရာက်သွားရေသာ်

လည်း ေဘးအ�ရာယ်ကုိ မေကာက်ပါ။ အေကာင်းမူကား၊ ကုိယ်ေတာ်သည် 

အက်ုပ်ှင့်အတူ ရှိေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ လှံတံေတာ်ှင့် ေတာင်ေဝးေတာ်

သည် အက်ုပ်ကုိ ချမ်းသာေစပါ၏။ (ဆာလံကျမ်း ၂၃:၄)

ငါသည် ထာဝရဘုရားကုိရှာေသာအခါ န�း ေထာင်ေတာ်မူ၏။ ေကာက် 

မက်ဘွယေ်သာ အေကာင်း အလုံးစံုတုိအထဲက ငါကုိ့ ကယ်တ်ေတာ်မူ၏။  

(ဆာလံကျမ်း ၃၄:၄) 

သင်သည် ေရကုိ ေရှာက်သွားေသာအခါ၊ သင်ှင့်အတူ ငါရှိ၏။ ြမစ်တိုကုိ 

ေရှာက်သွားေသာအခါ၊ မနစ်မမွန်းရ။ မီးကုိ ချင်းနင်းေသာအခါလည်း 

မေလာင် ရ။ မီးလံလည်း မညိရ။  

(ေဟရာှယ ၄၃:၂) 

ထာဝရဘရုားသခင်သည ်သင်၏ေမာ်လင့်ချက်ြဖစ်သည ်

တဖန်မိန် ေတာ်မူသည်ကား၊ ငါသည် သင်တို ကုိအကျိးနည်းေစြခင်းငှာ 

�ကံစည်ေသာ အ�ကံမဟုတ်ဘဲ၊ သင်တို သည် ေြမာ ်လင့်ေသာ အကျိး  

ကုိရမည်အေကာင်း၊ ငိမ်ဝပ်ေစြခင်းငှာသာ၊ သင်တိုအဘုိ �ကံစည်ေသာ 

အ�ကံတုိကုိ ငါသ၏ိ။  

(ေယရမိ ၂၉:၁၁) 

သင်တို၏ကျင့်�ကံြပမူြခင်းသည် ေငွကုိတပ်မက်ြခင်းှင့် ကင်းလွတ်၍၊ 

ကုိယ်၌ရှိေသာ ဥစာှင့် ေရာင့်ရဲ ြခင်းရှိကေလာ့။ အေကာင်းမူကား၊ ငါသည် 

သင့်ကုိမစနွ်၊ သင့်ကုိ အလင်းပစ၍်မထားဟု ဂတိေတာ်ရှိ၏။  

(ေဟဗဲ ၁၃:၅) 

ဘုရားသခင်တတ်ိုင်ေတာ်မမူေသာအမမရှိဟု ေြပာဆိုလင်၊ 

(လုကာ ၁:၃၇) 
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ထမ်းရ�က်ရေသာဝန်ကုိ ထာဝရဘုရား၌ ချထား ေလာ့။ သင့်ကုိ မစေတာ်မူ 

မည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကုိူ အစ်အမဲလပ်ရာှးေစေတာ်မမူရာ။ 

(ဆာလံ ၅၅:၂၂) 

အက်ုပ်သည် ေကာက်ရ�ံေသာအခါ ကုိယ ်ေတာ်၌ ခိုလံပါမည်။ 

(ဆာလံကျမ်း ၅၆:၃) 

ထာဝရဘရုားသခင်သည ်သင်၏ရရဲင့်ြခင်းှင့်ခန်ွအားြဖစ်သည ်

စတ်ိေကမွေသာသတုိူကုိ စှသ်မ့်ိေစ၍၊ သတုိူ၏ အန�ကုိ ကုေတာ်မူ၏။  

(ဆာလံကျမ်း ၁၄၇:၃) 

ထုိဘုရားသည် ေမာေသာသူတိုအား၊ ခွန်အား ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ွမ်းနယ် 

ေသာ သူတို အား ၊ အစွမ ် းသတိ ှင ့်  ြပည့်စ ံုေသာ အခွင ့် ကုိ ေပးေတာ်  

မူ၏။  ထာဝရဘုရားကုိ ေြမာ်လင့်ေသာသူတိုမူကား၊ အားြပည့်ကလိမ့်မည်။ 

ေရ�လင ် းတကဲ့သို   မိ မိတို   အေတာင ်  ကုိ  အသစ် ြပ  ြပင ် ကလိမ ့်မည်။ 

ေြပးေသာ်လည်း မပင်ပနး်၊ ခရးီသာွးေသာအခါ မေမာရက။ 

(ေဟရာှယ ၄၀:၂၉၊ ၃၁) 

ဝန်ေလး၍ ပင်ပန်းေသာ သူအေပါင်းတို ၊ ငါထ့ံသို လာကေလာ့။ ငါသည်

ချမ်းသာ ေပးမည်။  

(ရင်ှမဿ ဲ၁၁:၂၈) 

ဘုရားသခင်သည် ငါတိုခိုလံရာြဖစ်၍၊ ခွန်အား ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ေဘး

ေရာက် သည်ကာလ အထူးသြဖင့် ကူမေတာ်မူေကာင်း ထငရ်ာှးလျက်ရှိ၏။  

(ဆာလံကျမ်း ၄၆:၁) 
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ေပ္ားရႊငး်ခငး့အသကးသာ

ထျာ့ရနး ကျ္ႏးုပးတုိ႔လုိခ္ငးသညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ၾကီ့ထျာ့ရနးအတျကး
မိမိတုိ႔၏ အခ္ိနးမ္ာ့ကုိေပ့ရမညး၈ သုိ႔ေသား်ငာ့လညး့ သငး၏ဘဝခရီ့၌
ရႊငးလမး့မႈမရြိစရာ အေၾကာငး့အရငး့မရြိေခ္၈

သငး၏လကးရြိအသကးသာ၌ ပကတိ်ပညးံစဵု်ခငး့ကုိ ဘုရာ့သ
ခငး ႏြစးသကး်ခငး့ မရြိပါ၈ အေၾကာငး့မူကာ့ ဤေလာက၌ အသကးရြငး
သညးံကာလပတးလုဵ့ သငးသညး ပကတိႏြငးံ်ပညးံစဵု်ခငး့မရြိသညးကုိ သ
ခငးဘုရာ့ ၾကိဳတငးသိေတားမူသညး၈

မညးေရႊ႔မညးမြ္်ဖစးေစကာမ၇ူ ဘုရာ့သခငးသညး ကျ္ႏးုပးတုိ႔ကုိ
အစဥးနဲ႔အမြ္အာ့ေပ့ေတားမူ၏၈ အကျ္ႏးုပးတုိ႔ တကးႏိုငးစျမး့ရြိေလ သမြ္
ကုိ ဘုရာ့သခငးရဲံဧဝဵေဂလိတရာ့ကုိ ေဆာငးရျကးၾကရနး လုိအပးသညး၈
မိမိတုိ႔က္ဆုဵ့ရြဳ့ေသာအရာမ္ာ့ကုိ ဝနးခ၍ဵ မိမိ်ပစးမြာ့မိခဲံေသာ အ်ပစး
တုိ႔ကုိ ချငးံလျတးရနး ေတာငး့ပနးလ္ကး၇ ်ပစးမြာ့ေသာဒုစရိုကးမ္ာ့သုိ႔မြ
မိမိကုိယးကုိ ၾကညးၾကညး်ဖဴ်ဖဴစိတး်ဖငးံ ေ်ပာငး့လဲ်ပဳ်ပငး သျာ့ရမညး်ဖစး
သညး၈ အကယး၍ ကျ္ႏးုပးတုိ႔သညး မိမိကုိယးကုိ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့်ပဳ လုပး
မညးဆုိရငး၇ မိမိမ်ပငးႏိုငးသညးံ က္နးရစးေနေသာအ်ပစးေတျကုိ ဘုရာ့
သခငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေပ့လိမးံမညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး သနး႔ရြငး့ေသာ
ဝိညာဥးေတား်ဖငးံ အကျ္ႏးုပးတုိ႔ႏြငးံ အတူအသကးရြငးသျာ့မညး၈ သူသညး
လညး့ ကျ္ႏးုပးတုိ႔ကုိ သငးၾကာ့မညး၇ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေပ့မညး၇ မိမိတုိ႔ကုိ
သူသညး အသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ သငးသညး အသစးေသာအသကးသာ
စသုိီ႔ ေရာကးလာခဲံ်ပီ့ေနာကးမြာ ဝမး့နညး့စိတးမေကာငး့်ခငး့ကုိ ေနာကး
ဆုိဘယးေတာံမြ ရြိမညးမဟုတးေၾကာငး့ကုိ ကျ္နးမယုဵၾကညးပါသညး၈ ဘု
ရာ့သခငးထဵ၌ ေပ္ားရႊငး၍ သငး၏အသကးသာ၌ ေပ္ားရႊငးတကးရမညး၇
ေယရြဳခရစးေတားသညး သငးံအတျကးအေသခဵခဲံသညး်ဖစးေသာ အသကး
ေသာအသစးကုိ သငးလကးခဵယူ၍ ေပ္ားရႊငးႏိုငးေပသညး၈
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ဂျ္ ိဳငး(စး)ေမယာသညး ကမာၻ႔ထိပးတနး့ လကးေတျ႔က္မး့စာသငးတနး့
ေက္ာငး့ ဆရာမထဲမြ တစးဦ့်ဖစးသညး၈ New York Times မြ ထငးေပၚ
ေက္ားၾကာ့ေသာ စာေရ့သူ်ဖစးၿပီ့ လကးရြိအခ္ိနးတျငး စာအုပးေပါငး့
(၅ဝ)ေက္ားကုိ ဉာဏးကျနး႔်မဴ့စျာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈ “ဘယး
ေတာံမြအရြဵဳ့မေပ့၇ စစးမြနးေသာေပ္ားရႊငးမႈ၏ လ္ဳိ႔ဝြကးခ္ကး၇ သငး၏ဘဝ
ကုိ ရို့ရို့ရြငး့ရြငး့ ရပးတညးရနး အတျကးနညး့လမး့ ှဝဝ၇ အသိဉာဏး
ပညာ ေပ့ေသာစာအုပးမ္ာ့၏ တုိကးပျဲၾကီ့” စသညးတုိ႔မြာ သူ၏လကး
ရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး “တစး်ပာ့ေစ”ံအမညးရေသာ စိတးကူ့ယာဥး
ဇာတးလမး့မ္ာ့အ်ပငး အ်ခာ့စာအုပးမ္ာ့ကုိလညး့ ေရ့သာ့ထုတးေဝ
လ္ကးရြိသညး၈ ထုိမြ္မက ဗီဒီယုိတိပးႏြငးံကကးဆကးတိပးတုိ႔်ဖငးံ ေထာငး
ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ က္မး့စာသငးၾကာ့ေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳ ပစ ၥညး့
မ္ာ့လညး့ ထုတးေဝခဲံသညး၈ ဂျ္ ိဳငး(မး)၏ ေန႔စဥးတသကးသာေပ္ားရႊငးေန
ထုိငးေရ့ အမညး်ဖငးံ အသဵလႊငးအစီအစဥးႏြငးံ ရုပး်မငးသဵၾကာ့အစီအစဥး
မ္ာ့ကုိလညး့ တကမာ ၻလုဵ့်ဖနး႔ေဝလ္ကးရြိ်ပီ့၁ငး့၇ ကုိယးတုိငးလညး့
တကမာၻအႏြဵ႔သုိ႔ ေ်ခဆနး႔ရငး့ ခရစးယာနး အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပး
ေနပါသညး၈ ဂိျ္ ဳငး(မး)ႏြငးံ သူ၏ခငးပျနး့ ေဒ(ဝး)သညး အရျယးေရာကး်ပီ့
ေသာသာ့၇သမီ့ (၁) ေယာကး၏ မိဘမ္ာ့်ဖစး်ပီ့ အေမရိကနး်ပညး
ေထာငးစု St Louis/Missouri တျငး ေနထုိငးလ္ကးရြိသညး၈
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ထမ်းရ�က်ရေသာဝန်ကုိ ထာဝရဘုရား၌ ချထား ေလာ့။ သင့်ကုိ မစေတာ်မူ

မည်။ ေြဖာင့်မတ်ေသာသကုိူ အစ်အမဲလပ်ရာှးေစေတာ်မမူရာ။

(ဆာလံ ၅၅:၂၂)

အက်ုပ်သည် ေကာက်ရ�ံေသာအခါ ကုိယ ်ေတာ်၌ ခိုလံပါမည်။

(ဆာလံကျမ်း ၅၆:၃)

ထာဝရဘရုားသခင်သည် သင်၏ရရဲင့်ြခင်းှင့်ခန်ွအားြဖစ်သည်

စတ်ိေကမွေသာသတုိူကုိ စှသ်မ့်ိေစ၍၊ သတုိူ၏ အန�ကုိ ကုေတာ်မူ၏။

(ဆာလံကျမ်း ၁၄၇:၃)

ထုိဘုရားသည် ေမာေသာသူတိုအား၊ ခွန်အား ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ွမ်းနယ်

ေသာ သူတို အား ၊ အစွမ ် းသတိ ှင ့် ြပည့်စ ံုေသာ အခွင ့် ကုိ ေပးေတာ်

မူ၏။ ထာဝရဘုရားကုိ ေြမာ်လင့်ေသာသူတိုမူကား၊ အားြပည့်ကလိမ့်မည်။

ေရ�လင ် းတကဲ့သို  မိ မိတို  အေတာင ် ကုိ  အသစ် ြပ  ြပင ် ကလိမ ့်မည်။

ေြပးေသာ်လည်း မပင်ပနး်၊ ခရးီသာွးေသာအခါ မေမာရက။

(ေဟရာှယ ၄၀:၂၉၊ ၃၁)

ဝန်ေလး၍ ပင်ပန်းေသာ သူအေပါင်းတို ၊ ငါထ့ံသို လာကေလာ့။ ငါသည်

ချမ်းသာ ေပးမည်။

(ရင်ှမဿဲ ၁၁:၂၈)

ဘုရားသခင်သည် ငါတိုခိုလံရာြဖစ်၍၊ ခွန်အား ကုိ ေပးေတာ်မူ၏။ ေဘး

ေရာက် သည်ကာလ အထူးသြဖင့် ကူမေတာ်မူေကာင်း ထင်ရာှးလျက်ရှိ၏။

(ဆာလံကျမ်း ၄၆:၁)
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ေပ္ားရႊငး်ခငး့အသကးသာ

ထျာ့ရနး ကျ္ႏးုပးတုိ႔လုိခ္ငးသညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ၾကီ့ထျာ့ရနးအတျကး
မိမိတုိ႔၏ အခ္ိနးမ္ာ့ကုိေပ့ရမညး၈ သုိ႔ေသား်ငာ့လညး့ သငး၏ဘဝခရီ့၌
ရႊငးလမး့မႈမရြိစရာ အေၾကာငး့အရငး့မရြိေခ္၈

သငး၏လကးရြိအသကးသာ၌ ပကတိ်ပညးံစဵု်ခငး့ကုိ ဘုရာ့သ
ခငး ႏြစးသကး်ခငး့ မရြိပါ၈ အေၾကာငး့မူကာ့ ဤေလာက၌ အသကးရြငး
သညးံကာလပတးလုဵ့ သငးသညး ပကတိႏြငးံ်ပညးံစဵု်ခငး့မရြိသညးကုိ သ
ခငးဘုရာ့ ၾကိဳတငးသိေတားမူသညး၈

မညးေရႊ႔မညးမြ္်ဖစးေစကာမ၇ူ ဘုရာ့သခငးသညး ကျ္ႏးုပးတုိ႔ကုိ
အစဥးနဲ႔အမြ္အာ့ေပ့ေတားမူ၏၈ အကျ္ႏးုပးတုိ႔ တကးႏိုငးစျမး့ရြိေလ သမြ္
ကုိ ဘုရာ့သခငးရဲံဧဝဵေဂလိတရာ့ကုိ ေဆာငးရျကးၾကရနး လုိအပးသညး၈
မိမိတုိ႔က္ဆုဵ့ရြဳ့ေသာအရာမ္ာ့ကုိ ဝနးခ၍ဵ မိမိ်ပစးမြာ့မိခဲံေသာ အ်ပစး
တုိ႔ကုိ ချငးံလျတးရနး ေတာငး့ပနးလ္ကး၇ ်ပစးမြာ့ေသာဒုစရိုကးမ္ာ့သုိ႔မြ
မိမိကုိယးကုိ ၾကညးၾကညး်ဖဴ်ဖဴစိတး်ဖငးံ ေ်ပာငး့လဲ်ပဳ်ပငး သျာ့ရမညး်ဖစး
သညး၈ အကယး၍ ကျ္ႏးုပးတုိ႔သညး မိမိကုိယးကုိ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့်ပဳ လုပး
မညးဆုိရငး၇ မိမိမ်ပငးႏိုငးသညးံ က္နးရစးေနေသာအ်ပစးေတျကုိ ဘုရာ့
သခငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေပ့လိမးံမညး၈ ဘုရာ့သခငးသညး သနး႔ရြငး့ေသာ
ဝိညာဥးေတား်ဖငးံ အကျ္ႏးုပးတုိ႔ႏြငးံ အတူအသကးရြငးသျာ့မညး၈ သူသညး
လညး့ ကျ္ႏးုပးတုိ႔ကုိ သငးၾကာ့မညး၇ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေပ့မညး၇ မိမိတုိ႔ကုိ
သူသညး အသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ သငးသညး အသစးေသာအသကးသာ
စသုိီ႔ ေရာကးလာခဲံ်ပီ့ေနာကးမြာ ဝမး့နညး့စိတးမေကာငး့်ခငး့ကုိ ေနာကး
ဆုိဘယးေတာံမြ ရြိမညးမဟုတးေၾကာငး့ကုိ ကျ္နးမယုဵၾကညးပါသညး၈ ဘု
ရာ့သခငးထဵ၌ ေပ္ားရႊငး၍ သငး၏အသကးသာ၌ ေပ္ားရႊငးတကးရမညး၇
ေယရြဳခရစးေတားသညး သငးံအတျကးအေသခဵခဲံသညး်ဖစးေသာ အသကး
ေသာအသစးကုိ သငးလကးခဵယူ၍ ေပ္ားရႊငးႏိုငးေပသညး၈
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ဂျ္ ိဳငး(စး)ေမယာသညး ကမာၻ႔ထိပးတနး့ လကးေတျ႔က္မး့စာသငးတနး့ 
ေက္ာငး့ ဆရာမထဲမြ တစးဦ့်ဖစးသညး၈ New York Times မြ ထငးေပၚ 
ေက္ားၾကာ့ေသာ စာေရ့သူ်ဖစးၿပီ့ လကးရြိအခ္ိနးတျငး စာအုပးေပါငး့ 
(၅ဝ)ေက္ားကုိ ဉာဏးကျနး႔်မဴ့စျာ်ဖငး ံ ေရ့သာ့ခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈ “ဘယး 
ေတာံမြအရြဵဳ့မေပ့၇ စစးမြနးေသာေပ္ားရႊငးမႈ၏ လ္ဳိ႔ဝြကးခ္ကး၇ သငး၏ဘဝ 
ကုိ ရို့ရို့ရြငး့ရြငး့ ရပးတညးရနး အတျကးနညး့လမး့ ှဝဝ၇ အသိဉာဏး 
ပညာ ေပ့ေသာစာအုပးမ္ာ့၏ တုိကးပျဲၾကီ့” စသညးတုိ႔မြာ သူ၏လကး 
ရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး “တစး်ပာ့ေစ”ံအမညးရေသာ စိတးကူ့ယာဥး 
ဇာတးလမး့မ္ာ့အ်ပငး အ်ခာ့စာအုပးမ္ာ့ကုိလညး့ ေရ့သာ့ထုတးေဝ 
လ္ကးရြိသညး၈ ထုိမြ္မက ဗီဒီယုိတိပးႏြငးံကကးဆကးတိပးတုိ႔်ဖငး ံ ေထာငး 
ေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ က္မး့စာသငးၾကာ့ေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳ ပစ ၥညး့ 
မ္ာ့လညး့ ထုတးေဝခဲံသညး၈ ဂျ္ ိဳငး(မး)၏ ေန႔စဥးတသကးသာေပ္ားရႊငးေန 
ထုိငးေရ့ အမညး်ဖငး ံ အသဵလႊငးအစီအစဥးႏြငးံ ရုပး်မငးသဵၾကာ့အစီအစဥး 
မ္ာ့ကုိလညး့ တကမာ ၻလုဵ့်ဖနး႔ေဝလ္ကးရြိ်ပီ့၁ငး့၇ ကုိယးတုိငးလညး့ 
တကမာၻအႏြဵ႔သုိ႔ ေ်ခဆနး႔ရငး့ ခရစးယာနး အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပး 
ေနပါသညး၈ ဂိျ္ ဳငး(မး)ႏြငး ံ သူ၏ခငးပျနး့ ေဒ(ဝး)သညး အရျယးေရာကး်ပီ့ 
ေသာသာ့၇သမီ့ (၁) ေယာကး၏ မိဘမ္ာ့်ဖစး်ပီ့ အေမရိကနး်ပညး 
ေထာငးစ ုSt Louis/Missouri တျငး ေနထုိငးလ္ကးရြိသညး၈ 
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အဖခမညး့ေတား၇ ကုိယးေတားကုိ ကျ္ႏးုပးခ္စးပါသညး၈ ယေ န႔ 
ကုိယးေတား၏ေရြံေမြာကး၌ ယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး်ပဳေသာ်ပစးမ္ာ့ 
ကုိလျတးေတားမူရနး ေတာငး့ခဵပါသညး၈ သခငးခရစးေတားကုိ အကျ္ႏုးပးယုဵ 
ၾကညးပါသညး၈ ကုိယးေတားသညး ကျ္ႏးုပး အဘုိ႔  လကးဝါ့ကာ့တုိငးေပၚ၌ 
အေသခဵေတားမူ်ခငး့ကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈  မိမိ်ပစးမြာ့်ခငး့ႏြငး ံ
အေလ္ာကး ထုိကးတနးခဲံသညးံအ်ပစးမ္ာ့တုိ႔ကုိ ကုိယးေတား ယူေဆာငးခ ဵ
ေတားမူခဲံသညး၈ သခငးခရစးေတားေသ ၍ သၿၤဂိဳဟး်ပီ့မြ သုဵ့ ရကးေ်မာကး 
ေသာေန႔၌ ေသ်ခငး့မြရြငး်ပနးထေ်မာကးသညးကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါ 
၏၈ ေသ်ခငး့ တရာ့သညး ကုိ ယးေတားကုိမခ္ဳပးႏိုငး၈ ကုိ ယးေတားသညး 
မာရးနတးအေပၚ ေအာငးႏိုငး သူ်ဖစးသညး၈ မရဏာ ႏြငးံေသ်ခငး့တရာ့ 
တဵခါ့ေသာံမ္ာ့ကုိ မာရးနတးထဵမြ ကုိယးေတား  သိမး့ႏုတးမညး်ဖစးသညး၈ 
ကုိယးေတားသညး အကျ္ႏးုပးကုိခ္စးေတားမူေသာေၾကာငးံ  ထုိအရာ အာ့ 
လုဵ့ကုိ မိမိအဘုိ႔  ်ပဳလုပးေပ့ေတားမသူညးကုိ ကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈ 
ခရစးယာနး ဘာ သာဝငးတစးေယာကးအ်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး  ်ဖစးခ္ငးလုိပါသညး၈ 
ကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာ ၌ ေန႔စဥးႏြငးံအမြ္ ကုိယးေတားအဘုိ႔ အသုဵ့ခ္အ  
ေစခလုိဵပါသညး၈ ကုိယးေတားေပ့ခဲံေသာ  ဂတိေတားအတုိငး့ အသစး  
ေသာအသကးသာထဲ၌ အကျ္ႏးုပး ဘယးလုိေနထုိငးရမညးကုိ သငးယူ  
ေလံလာလုိပါသညး၈ သခငးေယရြဳကုိ ယခ ုကျ္ႏးုပး လကးခဵရရြိသညး်ဖစး၍ 
အကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာကုိ ကုိယးေတားလကးထဲ ၌ အပးႏြပဵါမညး၈ကျ္ႏးုပး 
ကုိ ယူေတားမူပါ၇ သခငးကုိယးေတား၏အလုိေတား်မတးအတုိငး့ ကျ္ႏးုပးကုိ 
်ဖစးေစမူပါ၈ 

အကျ္ႏးုပးကုိ ကယးတငးေတားမူေသာေၾကာငးံ ကုိယးေတားကုိ 
ကျ္ႏုးပး ေက့္ဇူ့ တငးပါသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားသညး ကျ္ႏးုပး
ေပၚတကးေရာကးပါေစ မိမိသိရနးလုိအပးေသာ ဥာဏးပညာကုိ သငးၾကာ့
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အဖခမညး့ေတား၇ ကုိယးေတားကုိ ကျ္ႏးုပးခ္စးပါသညး၈ ယေ န႔ 
ကုိယးေတား၏ေရြံေမြာကး၌ ယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး်ပဳေသာ်ပစးမ္ာ့
ကုိလျတးေတားမူရနး ေတာငး့ခဵပါသညး၈ သခငးခရစးေတားကုိ အကျ္ႏုးပးယုဵ
ၾကညးပါသညး၈ ကုိယးေတားသညး ကျ္ႏးုပး အဘုိ႔ လကးဝါ့ကာ့တုိငးေပၚ၌
အေသခဵေတားမူ်ခငး့ကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈ မိမိ်ပစးမြာ့်ခငး့ႏြငးံ
အေလ္ာကး ထုိကးတနးခဲံသညးံအ်ပစးမ္ာ့တုိ႔ကုိ ကုိယးေတား ယူေဆာငးခဵ
ေတားမူခဲံသညး၈ သခငးခရစးေတားေသ ၍ သၿၤဂိဳဟး်ပီ့မြ သုဵ့ ရကးေ်မာကး
ေသာေန႔၌ ေသ်ခငး့မြရြငး်ပနးထေ်မာကးသညးကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါ
၏၈ ေသ်ခငး့ တရာ့သညး ကုိ ယးေတားကုိမခ္ဳပးႏိုငး၈ ကုိ ယးေတားသညး 
မာရးနတးအေပၚ ေအာငးႏိုငး သူ်ဖစးသညး၈ မရဏာ ႏြငးံေသ်ခငး့တရာ့
တဵခါ့ေသာံမ္ာ့ကုိ မာရးနတးထဵမြ ကုိယးေတား သိမး့ႏုတးမညး်ဖစးသညး၈
ကုိယးေတားသညး အကျ္ႏးုပးကုိခ္စးေတားမူေသာေၾကာငးံ ထုိအရာ အာ့ 
လုဵ့ကုိ မိမိအဘုိ႔ ်ပဳလုပးေပ့ေတားမသူညးကုိ ကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈
ခရစးယာနး ဘာ သာဝငးတစးေယာကးအ်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး ်ဖစးခ္ငးလုိပါသညး၈
ကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာ ၌ ေန႔စဥးႏြငးံအမြ္ ကုိယးေတားအဘုိ႔ အသုဵ့ခ္အ
ေစခလုိဵပါသညး၈ ကုိယးေတားေပ့ခဲံေသာ ဂတိေတားအတုိငး့ အသစး
ေသာအသကးသာထဲ၌ အကျ္ႏးုပး ဘယးလုိေနထုိငးရမညးကုိ သငးယူ
ေလံလာလုိပါသညး၈ သခငးေယရြဳကုိ ယခု ကျ္ႏးုပး လကးခဵရရြိသညး်ဖစး၍
အကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာကုိ ကုိယးေတားလကးထဲ ၌ အပးႏြပဵါမညး၈ကျ္ႏးုပး
ကုိ ယူေတားမူပါ၇ သခငးကုိယးေတား၏အလုိေတား်မတးအတုိငး့ ကျ္ႏးုပးကုိ
်ဖစးေစမူပါ၈

အကျ္ႏးုပးကုိ ကယးတငးေတားမူေသာေၾကာငးံ ကုိယးေတားကုိ 
ကျ္ႏုးပး ေက့္ဇူ့ တငးပါသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားသညး ကျ္ႏးုပး
ေပၚတကးေရာကးပါေစ မိမိသိရနးလုိအပးေသာ ဥာဏးပညာကုိ သငးၾကာ့
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ေတားမူပါ၈ ယခု၇ ကယးတငး်ခငး့ရသညးကုိ အကျ္ႏးုပးယုဵၾကညးပါသညး၈
ဒုတိယေမျ့ ်ခငး့ကုိ ကျ္ႏးုပးခဵယူလ္ကး၇ ေသေသာ အခါ ၌ေကာငး့ကငးဘုဵ
သုိ႔ အကျ္ႏးု ပးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ အဖခမညး့ေတား ၇ ကျ္ႏးုပးအသကးသာ
၏ခရီ့လမး့၌ ကျ္ႏးုပးေပ္ားရႊငးသျာ့မညးအေၾကာငး့ ကုိယးေတား၏ ဂုဏး
အသေရအာ့်ဖငးံ အကျ္ႏးုပး အသကးရြငးေတားမူမညး၈

အာ့ကုိ့မီြ်ငမး့စရာအၾကဵ်ပဳရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့

အသစးေသာအသကးသာကုိ သငးယူ်ခငး့ႏြငးံ တုိ့တကးမူအ
တျကး အၾကဵ်ပဳရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကျ္နးမ၌ မ္ာ့စျာရြိသညး၈ အၾကဵ်ပဳ
ရညးညႊနး့စာအုပးမ္ာ့ကုိ သငးသညး ေတာငး့ဆုိႏိုငးသညး၈ အၾကဵ်ပဳရညး
ညႊနး့စာအုပးကုိ အခမဲံ်ဖငးံ သငးံကုိပို႔ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ကျ္နးမတုိ႔၏ လ
စဥးထုတးမဂၓဇငး့မ္ာ့ကုိ သငးေတာငး့ဆုိေမတၲာရပးခဵရနး ကျ္နးမ တုိကး
တျနး့အာ့ေပ့ပါသညး၈ လစဥးထုတးမဂၓဇငး့ကုိလညး့ လအနညး့ငယးအ
တျငး့မြာ သငးံထဵသုိ႔ အခမဲံ်ဖငးံပို႔ေပ့မညး်ဖစးသညး၈

ကျ္နးမေရ့ခဲံေသာစာအုပး “အသိညာဏးပညာေပ့ေသာ စာ
အုပးမ္ာ့၏ တုိကးပျဲၾကီ့” ႏြငးံ “မိမိကုိယးကုိ ဘယးလုိ ေအာငး်မငးရနး လုပး
ေဆာငးနညး့”စာအုပးကုိဖတးရနး ကျ္နးမသညး သငးံကုိ တုိကးတျနး့အာ့
ေပ့သညး၈ ထုိ႔အ်ပငး “ႏႈတးကပတးေတား”,“ေယရြဳ၏နာမေတား”ႏြငးံ
“အေသျ့ ေတား” ်ဖစးေသာ စာအုပးတုိ႔ကုိ စာအုပးတစးအုပးအေနနဲ႔ သငး
ဖတးရြဳ ်ခငး့အာ့်ဖငးံ လကးဝါ့ကာ့တုိငးေပၚ၌ ေယရြဳခရစးေတားသညး
သငးံအတျကး ေသခဵ်ခငး့အေၾကာငး့ကုိ ထုိစာအုပးတုိ႔မြ ခိုငးမာစျာ အေ်ခ
ခဵက္ေသာ ရြငး့လငး့ခ္ကး်ဖငးံ သငးံကုိ ေယရြဳခရစးေတားအေၾကာငး့ နာ့
လညးေစမညး၈ ဘုရာ့သခငးကုိ ယုဵၾကညးသူ တစးဦ့အေန်ဖငးံ စျမး့ရညး
သတၲိကုိ သငးသညး ယခုမြစ၍ အသုဵ့ခ္ႏိုငး သညး၈
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အဖခမညး့ေတား၇ ကုိယးေတားကုိ ကျ္ႏးုပးခ္စးပါသညး၈ ယေ န႔ 
ကုိယးေတား၏ေရြံေမြာကး၌ ယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး်ပဳေသာ်ပစးမ္ာ့
ကုိလျတးေတားမူရနး ေတာငး့ခဵပါသညး၈ သခငးခရစးေတားကုိ အကျ္ႏုးပးယုဵ
ၾကညးပါသညး၈ ကုိယးေတားသညး ကျ္ႏးုပး အဘုိ႔ လကးဝါ့ကာ့တုိငးေပၚ၌
အေသခဵေတားမူ်ခငး့ကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈ မိမိ်ပစးမြာ့်ခငး့ႏြငးံ
အေလ္ာကး ထုိကးတနးခဲံသညးံအ်ပစးမ္ာ့တုိ႔ကုိ ကုိယးေတား ယူေဆာငးခဵ
ေတားမူခဲံသညး၈ သခငးခရစးေတားေသ ၍ သၿၤဂိဳဟး်ပီ့မြ သုဵ့ ရကးေ်မာကး
ေသာေန႔၌ ေသ်ခငး့မြရြငး်ပနးထေ်မာကးသညးကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါ
၏၈ ေသ်ခငး့ တရာ့သညး ကုိ ယးေတားကုိမခ္ဳပးႏိုငး၈ ကုိ ယးေတားသညး 
မာရးနတးအေပၚ ေအာငးႏိုငး သူ်ဖစးသညး၈ မရဏာ ႏြငးံေသ်ခငး့တရာ့
တဵခါ့ေသာံမ္ာ့ကုိ မာရးနတးထဵမြ ကုိယးေတား သိမး့ႏုတးမညး်ဖစးသညး၈
ကုိယးေတားသညး အကျ္ႏးုပးကုိခ္စးေတားမူေသာေၾကာငးံ ထုိအရာ အာ့ 
လုဵ့ကုိ မိမိအဘုိ႔ ်ပဳလုပးေပ့ေတားမသူညးကုိ ကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈
ခရစးယာနး ဘာ သာဝငးတစးေယာကးအ်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး ်ဖစးခ္ငးလုိပါသညး၈
ကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာ ၌ ေန႔စဥးႏြငးံအမြ္ ကုိယးေတားအဘုိ႔ အသုဵ့ခ္အ
ေစခလုိဵပါသညး၈ ကုိယးေတားေပ့ခဲံေသာ ဂတိေတားအတုိငး့ အသစး
ေသာအသကးသာထဲ၌ အကျ္ႏးုပး ဘယးလုိေနထုိငးရမညးကုိ သငးယူ
ေလံလာလုိပါသညး၈ သခငးေယရြဳကုိ ယခု ကျ္ႏးုပး လကးခဵရရြိသညး်ဖစး၍
အကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာကုိ ကုိယးေတားလကးထဲ ၌ အပးႏြပဵါမညး၈ကျ္ႏးုပး
ကုိ ယူေတားမူပါ၇ သခငးကုိယးေတား၏အလုိေတား်မတးအတုိငး့ ကျ္ႏးုပးကုိ
်ဖစးေစမူပါ၈

အကျ္ႏးုပးကုိ ကယးတငးေတားမူေသာေၾကာငးံ ကုိယးေတားကုိ 
ကျ္ႏုးပး ေက့္ဇူ့ တငးပါသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားသညး ကျ္ႏးုပး
ေပၚတကးေရာကးပါေစ မိမိသိရနးလုိအပးေသာ ဥာဏးပညာကုိ သငးၾကာ့
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ကယးတငး်ခငး့ရရနးဆုေတာငး့ခ္ကးတစးခ္ကး

အဖခမညး့ေတား၇ ကုိယးေတားကုိ ကျ္ႏးုပးခ္စးပါသညး၈ ယေ န႔ 
ကုိယးေတား၏ေရြံေမြာကး၌ ယုဵၾကညး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး်ပဳေသာ်ပစးမ္ာ့
ကုိလျတးေတားမူရနး ေတာငး့ခဵပါသညး၈ သခငးခရစးေတားကုိ အကျ္ႏုးပးယုဵ
ၾကညးပါသညး၈ ကုိယးေတားသညး ကျ္ႏးုပး အဘုိ႔ လကးဝါ့ကာ့တုိငးေပၚ၌
အေသခဵေတားမူ်ခငး့ကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈ မိမိ်ပစးမြာ့်ခငး့ႏြငးံ
အေလ္ာကး ထုိကးတနးခဲံသညးံအ်ပစးမ္ာ့တုိ႔ကုိ ကုိယးေတား ယူေဆာငးခဵ
ေတားမူခဲံသညး၈ သခငးခရစးေတားေသ ၍ သၿၤဂိဳဟး်ပီ့မြ သုဵ့ ရကးေ်မာကး
ေသာေန႔၌ ေသ်ခငး့မြရြငး်ပနးထေ်မာကးသညးကုိ အကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါ
၏၈ ေသ်ခငး့ တရာ့သညး ကုိ ယးေတားကုိမခ္ဳပးႏိုငး၈ ကုိ ယးေတားသညး 
မာရးနတးအေပၚ ေအာငးႏိုငး သူ်ဖစးသညး၈ မရဏာ ႏြငးံေသ်ခငး့တရာ့
တဵခါ့ေသာံမ္ာ့ကုိ မာရးနတးထဵမြ ကုိယးေတား သိမး့ႏုတးမညး်ဖစးသညး၈
ကုိယးေတားသညး အကျ္ႏးုပးကုိခ္စးေတားမူေသာေၾကာငးံ ထုိအရာ အာ့ 
လုဵ့ကုိ မိမိအဘုိ႔ ်ပဳလုပးေပ့ေတားမသူညးကုိ ကျ္ႏးုပး ယုဵၾကညးပါသညး၈
ခရစးယာနး ဘာ သာဝငးတစးေယာကးအ်ဖငးံ ကျ္ႏးုပး ်ဖစးခ္ငးလုိပါသညး၈
ကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာ ၌ ေန႔စဥးႏြငးံအမြ္ ကုိယးေတားအဘုိ႔ အသုဵ့ခ္အ
ေစခလုိဵပါသညး၈ ကုိယးေတားေပ့ခဲံေသာ ဂတိေတားအတုိငး့ အသစး
ေသာအသကးသာထဲ၌ အကျ္ႏးုပး ဘယးလုိေနထုိငးရမညးကုိ သငးယူ
ေလံလာလုိပါသညး၈ သခငးေယရြဳကုိ ယခု ကျ္ႏးုပး လကးခဵရရြိသညး်ဖစး၍
အကျ္ႏးုပး၏ အသကးသာကုိ ကုိယးေတားလကးထဲ ၌ အပးႏြပဵါမညး၈ကျ္ႏးုပး
ကုိ ယူေတားမူပါ၇ သခငးကုိယးေတား၏အလုိေတား်မတးအတုိငး့ ကျ္ႏးုပးကုိ
်ဖစးေစမူပါ၈

အကျ္ႏးုပးကုိ ကယးတငးေတားမူေသာေၾကာငးံ ကုိယးေတားကုိ 
ကျ္ႏုးပး ေက့္ဇူ့ တငးပါသညး၈ သနး႔ရြငး့ေသာဝိညာဥးေတားသညး ကျ္ႏးုပး 
ေပၚတကးေရာကးပါေစ မိမိသိရနးလုိအပးေသာ ဥာဏးပညာကုိ သငးၾကာ့ 

76

ေတားမူပါ၈ ယခု၇ ကယးတငး်ခငး့ရသညးကုိ အကျ္ႏးုပးယုဵၾကညးပါသညး၈
ဒုတိယေမျ့ ်ခငး့ကုိ ကျ္ႏးုပးခဵယူလ္ကး၇ ေသေသာ အခါ ၌ေကာငး့ကငးဘုဵ 
သုိ႔ အကျ္ႏးု ပးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ အဖခမညး့ေတား ၇ ကျ္ႏးုပးအသကးသာ 
၏ခရီ့လမး့၌ ကျ္ႏးုပးေပ္ားရႊငးသျာ့မညးအေၾကာငး့ ကုိယးေတား၏ ဂုဏး  
အသေရအာ့်ဖငးံ အကျ္ႏးုပး အသကးရြငးေတားမူမညး၈ 

အာ့ကုိ့မီြ်ငမး့စရာအၾကဵ်ပဳရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့

အသစးေသာအသကးသာကုိ သငးယူ်ခငး့ႏြငးံ တုိ့တကးမူအ
တျကး အၾကဵ်ပဳရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကျ္နးမ၌ မ္ာ့စျာရြိသညး၈ အၾကဵ်ပဳ
ရညးညႊနး့စာအုပးမ္ာ့ကုိ သငးသညး ေတာငး့ဆုိႏိုငးသညး၈ အၾကဵ်ပဳရညး
ညႊနး့စာအုပးကုိ အခမဲံ်ဖငးံ သငးံကုိပို႔ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ကျ္နးမတုိ႔၏ လ
စဥးထုတးမဂၓဇငး့မ္ာ့ကုိ သငးေတာငး့ဆုိေမတၲာရပးခဵရနး ကျ္နးမ တုိကး
တျနး့အာ့ေပ့ပါသညး၈ လစဥးထုတးမဂၓဇငး့ကုိလညး့ လအနညး့ငယးအ
တျငး့မြာ သငးံထဵသုိ႔ အခမဲံ်ဖငးံပို႔ေပ့မညး်ဖစးသညး၈

ကျ္နးမေရ့ခဲံေသာစာအုပး “အသိညာဏးပညာေပ့ေသာ စာ
အုပးမ္ာ့၏ တုိကးပျဲၾကီ့” ႏြငးံ “မိမိကုိယးကုိ ဘယးလုိ ေအာငး်မငးရနး လုပး
ေဆာငးနညး့”စာအုပးကုိဖတးရနး ကျ္နးမသညး သငးံကုိ တုိကးတျနး့အာ့
ေပ့သညး၈ ထုိ႔အ်ပငး “ႏႈတးကပတးေတား”,“ေယရြဳ၏နာမေတား”ႏြငးံ
“အေသျ့ ေတား” ်ဖစးေသာ စာအုပးတုိ႔ကုိ စာအုပးတစးအုပးအေနနဲ႔ သငး
ဖတးရြဳ ်ခငး့အာ့်ဖငးံ လကးဝါ့ကာ့တုိငးေပၚ၌ ေယရြဳခရစးေတားသညး
သငးံအတျကး ေသခဵ်ခငး့အေၾကာငး့ကုိ ထုိစာအုပးတုိ႔မြ ခိုငးမာစျာ အေ်ခ
ခဵက္ေသာ ရြငး့လငး့ခ္ကး်ဖငးံ သငးံကုိ ေယရြဳခရစးေတားအေၾကာငး့ နာ့
လညးေစမညး၈ ဘုရာ့သခငးကုိ ယုဵၾကညးသူ တစးဦ့အေန်ဖငးံ စျမး့ရညး
သတၲိကုိ သငးသညး ယခုမြစ၍ အသုဵ့ခ္ႏိုငး သညး၈
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JOYCE MEYER MINISTRIES 
Sharing Christ—Loving People 

Joyce Meyer Ministries is called to share the Gospel, 
disciple nations and extend the love of Christ.  

Through media we teach people how to apply biblical 
truth to every aspect of their lives and encourage God’s 
people to serve the world around them. Through our 
missions arm, Hand of Hope, we provide global 
humanitarian aid, feed the hungry, clothe the poor, 
minister to the elderly, widows and orphans, and reach 
out to people of all ages and in all walks of life.  

Joyce Meyer Ministries is built on a foundation of faith, 
integrity and dedicated supporters who share this call. 

* * *

To receive additional encouragement from Joyce Meyer 
Ministries, please visit: 

tv.joycemeyer.org 
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