
 

 

 

 

 

န�ကည်းြခင်းကင်းလတ်ွေအာင်ေနထိုင်ြခင်း 

င့်ှ ခရစယ်ာနလ်မူဆက်ဆေံရးေဆာင်းပါးများ 

 

 

 

 

 

 

‘သင်တုိတွင် တစစ်ံုတစေ်ယာက်မ ဘုရားသခင်၏ 

ေကျးဇူးေတာကုိ် မရဘဲမေနေစြခင်းငှါလည်းေကာင်း 

ခါးစာွေသာပင်ြမစေ်ပါက်၍ သင်တုိေ�ှင့်ယက်ှသြဖင့် 

လအူများတုိသည် အြပစ်ှင့် မညစည်းေစြခင်းငှါလည်းေကာင်း’ 

(ေဟဗဲ ၁၂:၁၅) 

 

 

 

  



နဒိါနး် 

 ဤစာအပ်ုငယ၏် ပထမပုိင်းတွင် ပါရှိသည့် န�ကည်းြခင်းမှ ကင်းလတ်ွြခင်းင့်ှ အြခားသူများအား 

ခင့်ွလတ်ြခင်းအေကာင်းကုိ လနွခ်ဲ့ေသာ စှ်စှဆ်ယမှ်စ၍ များစာွေသာ သမာကျမ်းစာေဆးွေွးပဲွများှင့် 

စည်းေဝးပဲွများတွင် တင်ဆက်ခဲ့ပီးြဖစသ်ည်။ ရာေပါင်းများစာွေသာ  အသံသွင်း ေဝငှချက်များကုိလည်း 

ဤိုင်ငံှင့် အြခားိုင်ငံများတွင် ြဖန်ေဝခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ စှေ်ပါင်းအတန်ကာက ကနေ်တာ့်သားကီး 

ေဒါက်လဒ်စ် (Douglas Moreaux) တုိက အသံသွင်းေဝငှချက်များထမှဲ (Chris La Moreaux) က၍ 

စာတည်းြဖတ်ြခင်းများစာွ  ြပလပ်ုပီးေန�က် စာအပ်ုအြဖစ ်အပ်ုေရေပါင်း ၁၀၀၀ ကုိ ုိက်ှိပ်ထတ်ုေဝခဲ့သည်။ 

 ဟယသ်ာဝီလဆ်နွတုိ် ုိးရှနး် (Healther witson Torosyan) သည် ကန်ေတာတုိ် သမီးြဖစ်၍ 

အာရာရတ်တုိုိရနှး် (Ararat Torosyan) ၏ ဇနးီှင့် နရီန၊် မာစစ၊် စဗီန ် (Yeran, Masis, Sevar) တုိ၏ 

မိခင်ဖစသ်ည်။ သူမသည် ခရစယ်ာနအ်မေတာေ်ဆာင်အြဖစ ် အဂီျစြ်ပည်တွင် ရစှလ်၊ တူရကီြပည်တွင် 

ငါးစှဝနး်ကျင်အလပ်ုလပ်ုခဲ့သည်။ 

 ခရစဗ်လာချိဗ် (Chris Vlachos)သည် ကန်ေတာတုိ်၏ အမေတာလ်ပ်ုငနး်ကုိ ပုိဗုိမိ ဘူးတား 

ြပည်နယတွ်င် စာအပ်ုဆိုင် ဖွင့်လစှလ်ပ်ုကုိင်ြခင်းြဖင့် စတင်ခဲ့သည်။ (Provo, Utah) သူ၏ အဓိက အမေတာ ်

ေဆာင်လပ်ုငနး်မှာ ေဆာလ့ေ်လက့်ကျမ်းစာေကျာင်း (Salt Lake Seminary) တွင် စာသင်ေကာင်း ေပးြခင်း 

ြဖစသ်ည်။ 

 ေဆာင်းပါးတစခ်စုတုိီင်းရှိ သင်ကားေရးလမ်းနေ်မးခနွး်များကုိ ြပလပ်ုေပးေသာ မာဂျိးရးီဒုိင်းကီးမာ 

(Marjorie Dykema) ကုိ ကနေ်တာတုိ်ေကျးဇးူတင်ပါသည်? 

 ပုံှိပ်စာအပ်ုအသစတုိ်င်းကုိ သူကမ်းကျင်ေသာ ပုံဆွဲပညာြဖင့် ဆက်လက်ပ့ံပုိးေပးသူမှာ ကနေ်တာ် 

တုိ၏သား အဗီနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

 

 

 

  



မာတကိာ 

န�ကည်းြခင်း ကင်းလတ်ွေအာင်ေနထိုင်ြခင်း 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

အြခားသူများကုိ ခင့်ွလတ်ြခင်း 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

လ၏ူအမျက်ေဒါသ 

(Heather Wilson Torosyan / ဟယသ်ာ ဝီလဆ်နွတုိ်ုိးရနှး်) 

ေဒါသကီးြခင်း၏ လကဏာများ 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

သည်းခြံခင်း 

(Heather Wilson Torrasyar / ဟယသ်ာဝီလဆ်နွတုိ်ုိးရနှး်) 

တ်ချပ်တည်းြခင်း 

(Chris Vlachas / ခရစဗ်လာချိဗ်) 

မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်း 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

မိဘများင့်ှဆက်ဆေံရး 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

ချစြ်ခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

အမျိးသမီးတစ�်းီသည် မည်က့ဲသုိ လံု�ခံစတ်ိချမရရှိိုင်သနည်း 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

 



တာဝနေ်ကျေသာ အမျိးသား 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

ဧဝေဂလတိရား 

(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလဆ်နွ)် 

 

န�ကည်းြခင်း ကငး်လတ်ွေအာင်ေနထိုငြ်ခငး် 

(Jim Wilson / ဂျငမ််ဝလီဆ်နွ)် 

 ခပ်သိမ်းေသာ စတ်ိတုိြခင်း၊ စတ်ိဆိုးြခင်း၊ အမျက်ထက်ွြခင်း၊ ေအာဟ်စေ်ငါက်ေငြခင်း သူအသေရ 

ပျက်ေအာင် ေြပာဆိုြခင်းတုိကုိလည်းေကာင်း၊  ခပ်သိမ်းေသာမန�လိုြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ သင့်ကုိမှပယရ်ာှး 

ကေလာ။့ အချင်းချင်းေကျးဇူးြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစေ်တာေ်ကာင့် သင်တုိ၏ 

အြပစကုိ်လတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ အချင်းချင်းအြပစ်လတ်ြခင်း ရှိကေလာ။့  ထိုသုိသင်တုိသည် ဘုရားသခင်၏ 

ချစသ်ားြဖစ်ကသည်ှင့်အညီ ဘုရားသခင်ကျင့်ေတာ်မူသည်နည်းတူကျင့်ကေလာ။့ ခရစေ်တာသ်ည် ငါတုိကုိ 

ချစေ်တာမူ်ေသာအားြဖင့် ဘုရားသခင်ေရှေတာ၌် ေမးကိင်ေသာ အနံရှိေလြခင်းငှါ ကုိယကုိ်ကုိယဆ်က်ကပ်၍ 

ယဇပူ်ေဇာလ်ျက် ငါတုိအတွက် စနွ်ေတာမူ်သည်နည်းတူ သင်တုိသည် ေမတာတရား၌ ကျင်လည်ကေလာ့။ 

(ဧဖက် ၄:ည - ၅:၂) 

 ကနေ်တာတုိ်၏ သမာကျမ်းစာပုိဒ်က န�ကည်းြခင်း အားလံုးမှ ကင်းလတ်ွေအာင်ေနထိုင်ရန ်

န်ကားထားသည်။ ဤအရာကုိ မည်သုိလပ်ုေဆာင်ရမည်။ အဘယေ်ကာင့် လပ်ုေဆာင်ရသည်တုိကုိ  

မေဆးွေးွမီ ဤအရာင့်ှ ပတ်သက်၍ ကနေ်တာတုိ်၏လပ်ုေဆာင်မအားလံုး၏ အေြခခအံတ်ုြမစသ်ည် 

ကနေ်တာတုိ်အတွက် ေယခရစေ်တာက်ားတုိင်းေပ၌လပ်ုေဆာင်မအေပ မီှတည်ေကာင်းအေသအချာ 

န�းလည်ထားရမည်။ ကနေ်တာတုိ်၏ လပ်ုေဆာင်မတုိင်းတွင် ဘုရားသခင်လပ်ုေဆာင်ေတာမူ်ခဲ့သည်တုိကုိ 

အတုယရူမည်။ 

 ‘စှလ်ိုဖွယ’်ဟုအဓိပါယရ်သည့် အမည်ရှိေသာ အမျိးသမီးတစ�်ီးကုိ ဓမေဟာင်းကျမ်းတွင်ေတွရသည်။ 

သူမ၏ အမည်မှာ ေန�မိြဖစ၍် ခင်ပွနး်၊ သားများှင့်အတူ ဣသေရလြပည်မှ အြခားြပည်သုိ ေြပာင်းေရ�ခဲ့ 

ကသည်။ ထိုေန�က် ခင်ပွနး်သည် ကွယလ်နွခ်ဲ့ပီး ေန�က်ဆယ်စှအ်တွင်း ၎င်း၏ သားစှ�်ီးစလံုး ထပ်မံ 

ကွယလ်နွခ်ဲ့သည်။ ၎င်း၏ဆံုးံး န�ကည်းမအေကာင်း မကာခင်ကမုဆိုးမြဖစ်ခဲ့သည့် ေယာက်မကုိ ေြပာြပခဲ့ 

သည်။ 



 ုသ ၁:သုခ- ‘ထာဝရဘုရားလက်ေတာသ်ည် ငါ၌ကန်လန်ရှိသည်ကုိ သင်တုိအတွက် ငါအလနွ်ကင်န� 

ေသာ စတ်ိရှိသည်ဟု ဆိုေလေသာ’်။ ၎င်းှင့်၎င်း၏ေယာက်မတုိစှ�်းီ၌ မည်သူက ပုိ၍ န�ကည်းချက်များရှ 

◌ိေကာင်း ိင်းယှေ်နြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 ုသ ၁:၂၀-၂၁ တွင်လည်း ၎င်းကဤသုိဆက်ေြပာထားသည်။ ‘‘သူကလည်း ေန�မိဟူ၍ မေခပါင့်ှ။ 

မာရဟူ၍ ေခပါ။ အန�တနခ်ိုးရင်ှသည် ငါအ့ား အလနွခ်ါးေသာ အရာေပးေတာမူ်ပီ။ ငါသည် ကွယဝ်ြပည့်စံု 

လက်ထက်ွသွား၏။ ယခုမူကားဆင်းရလဲက်တကုိယတ်ည်းရှိမှ ထာဝရဘုရားသည် ငါကုိ့ပုိြပနေ်တာ်မူပီ။ 

ထာဝရဘုရားသည် ငါကုိ့ ှိမ်ချ၍ အန� တနခ်ိုးရင်ှသည် ငါကုိ့ ဆင်းရေဲစေတာမူ်သည်ြဖစ၍် ေန�မိအမည်ြဖင့် 

အဘယေ်ကာင့်ငါကုိ့ ေခကသနည်းဟု ြပနေ်ြပာ၏။’’  

 သူမ၏ န�ကည်းြခင်းကုိ ဘုရားသခင်အေပပုံချသည်။ သူမထမှံ ခင်ပွနး်သည်ကုိ ဆွဲထတ်ုသွားသူသည် 

ဘုရားသခင်ြဖစ၍် သားများကုိ သူမထမှံ ဆွဲထတ်ုသွားသူမှာလည်း ဘုရားသခင်ပင်ြဖစေ်သာေကာင့် သူမ၏ 

န�ကည်းြခင်းအတွက် ေဖာြ်ပပါ ကျမ်းပုိဒ်ငယသုံ်းပုိဒ်တွင် ငါးကိမ်တုိင်မ ဘုရားသခင်တွင် တာဝနရ်ှိေကာင်း 

အြပစတ်င်သည်။ 

 သူမက့ဲသုိေသာ သူများကုိ ယေနများစာွေတွရသည်။ သူတုိသည် န�ကည်းေနက၍ ထိုသုိန�ကည်းရ 

သည်ကုိ အရသာေတွေနကသည်။ ၎င်းတုိသည်ကုိ ထိုအရာကုိ စှသ်က်ေသာေကာင့် ေကးေမွးြပစုက၏။ 

ထိုအရသာမရှိေတာလ့င် ၎င်းတုိဘဝအသက်ရင်ှရြခင်းအဓိပါယေ်ပျာက်ဆံုးိုင်သည်။ ၎င်းတုိသည်န�ကည်း 

ြခင်းကုိ အကိက်ေတွေနကသည်။ 

 ၎င်းတုိက့ဲသုိေသာ သူများသည် ကမာ◌္ဘေြမတွင်ရှိေကာင်း အသင်းေတာထ်တွဲင်ရှိေကာင်း 

ကနေ်တာတုိ် သိကသည်။ လတူစ�်ီးတွင် န�ကည်းြခင်းေကာင်းအလယွတ်ကူသိိုင်သည်။ ထိုသူသည် 

ငယရ်�ယေ်သာ သူြဖစလ်င်လည်း သူ၏မျက်လံုးများင့်ှမျက်�ှေပရှိစင်းအေကာင်းများကုိ ကည့်လင် 

သိိုင်သည်။ သူတုိ၏ ပါးစပ်၊ သူတုိ�ပံးေသာအချနိ ် ရယေ်သာအချနိကုိ်ကည့်လင် သိိုင်သည်။ သူတုိ၏ 

စကားေြပာသံအေနအထား ကုိကားလင်သိိုင်သည်။ သူတုိက သူတုိတွင် 

န�ကည်းချက်မရှိေကာင်းြငင်းဆိုသံကုိ သင်ကားလင် သိိုင် သည်။ န�ကည်းြခင်းသည် ဗဟုိချက်မြဖစ၍် 

အရာအားလံုးကုိ လမ်းမုိးပျံှံသည်။ 

 သမာကျမ်းစာထတွဲင် ေန�မိအြပင် အြခားန�ကည်းသူများလည်းရှိသည်။ အမှနတ်ကယပ်င် အေတာ် 

များများ ရှိသည်။ ဉပမာြပရလင်ေယာနသည်န�ကည်းသူတစေ်ယာက်ြဖစ်သည်။ ထာဝရဘုရားက သူကုိ 

ဤသုိ မိန်ေတာမူ်ခဲ့သည်။ ‘‘ဘုရားသခင်ကလည်း သင်သည် ကက်ဆပူင်အတွက် အမျက်ထက်ွေကာင်း 

သေလာဟုေမးေတာမူ်လင် ေယာနက အက်ုပ်သည်  အသက်ေသသည်တုိင်ေအာင် အမျက်ထက်ွ ေကာင်းပါ 

သည်ဟု ေလာက်ဆို၏”။ 



 သူတွင် အမျက်ေဒါသ န�ကည်းြခင်းရှိခွင့်ရှိသည်ဟူသူထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ‘‘န�ကည်းြခင်းကုိ ကနေ်တာ် 

စှသ်က်သည်။ ဘုရားသခင်ကုိယေ်တာသ်ည် လမူျားကုိ ခင့်ွလတ်ေနြခင်းေတာမူ်ြခင်းမြပသင့်။ ကုိယ်ေတာ ်

လမူျားကုိ ခင့်ွလတ်ေတာမူ်ြခင်းကုိ မကိက်ပါ’’ ဟု ေြပာေနသက့ဲသုိြဖစ်သည်။ 

 လမူျားသည် အြခားလမူျားကုိ ဆန်ကျင်ရြခင်းကုိစှသ်က်ကသည်။ သုိေသာ ် ကနေ်တာတုိ်၏ 

သမာကျမ်းစာပုိဒ်က ကန်ေတာတုိ်ကုိ န�ကည်းြခင်းအားလံုးအား စနွ်ပစ၍် းူည့ံသိမ်ေမွေသာ လှံုးသား ရှိရန် 

ိုးေဆာထ်ားသည်။ ဤေနရာတွင် ေမးခနွ်းတစခ်ရုှိလာသည်။ ကင်န�ြခင်း၊ ချစြ်ခင်း ေမတာြပည့်ဝြခင်း၊ 

းူည့ံသိမ်ေမွေသာလှံုးသားရှိြခင်းတုိရှိသည့် တစခ်ျနိတ်ည်းတွင် န�ကည်းြခင်းရှိိုင်ပါသလား။ ဤအရာ 

အားလံုးသည် စတ်ိသေဘာထားတွင်းပုိင်းများြဖစ်သည်။ ူးည့ံသိမ်ေမွြခင်းရှိရန ် ူးည့ံေသာလှံုးသား 

ရှိဖုိလိုအပ်သည်။ န�ကည်းြခင်းသည်လည်း အတွင်းထတွဲင်သာရှိသည်။  သုိေသာ ်ဆန်ကျင်ဘက် စတ်ိသေဘာ 

ထားစှခ်သုည် အတွင်းစိတ်တစခ်တုည်းတွင်မရှိိုင်ေပ။ 

 ရင်ှေပါလကု န�ကည်းြခင်း အမျက်ေဒါသအားလံုးမှ ကင်းလတ်ွ၍ တစ�်းီကုိတစ�်းီ ကင်န�ြခင်းင့်ှ 

ချစြ်ခင်းေမတာထားကရန ်မိန်ဆိုထားသည်။ ထိုေကာင့် န�ကည်းြခင်းကုိ စနွ်လတ်ရမည်။ သုိေသာ ်ထိုအရာကုိ 

မစနွ်လတ်ခင် ထိုအရာတည်ရှိေနေကာင်း ထိုအရာသည်  မည်သုိေသာ အရာြဖစေ်ကာင်း 

သိရနအ်ထးူလိုအပ်သည်။ 

 အြခားသူများ၌ န�ကည်းြခင်းရှိေကာင်းသိရန် လယွကူ်ေသာလ်ည်း မိမိတုိအတွင်း၌ရှိေကာင်း 

သိရနမ်လယွကူ်လေှပ။ ထိုေကာင့် ဤအရာကုိ ကမ်းစာကမည်က့ဲသုိ အဓိပါယဖွ်င့်ဆိုထားေကာင်း ေကာင်းစာွ 

သိရှိန�းလည်ရန ်အေရးကီးသည်။ 

 ဉပမာအားြဖင့် ခရစယ်ာနတ်စ�်းီသည် လမ်ိလည်ြခင်းအြပစတ်စခ်ကုို ကျးလနွခ်ဲ့သည်ဟု ဆိုကပါစို။ 

သူတုိကုိ လမ်ိေြပာချနိတွ်င် အြပစရ်ှိသည်ဟု လပ်ိြပာမလံုြခင်း သုိမဟုတ် န�ကည်းြခင်းတုိတွင် မည်သည့် 

အရာခစံားရမည်နည်း အေြဖမှန ် မှာ လပ်ိြပာမလံုြခင်းြဖစသ်ည်။ ကနေ်တာတုိ်အြပစလ်ပ်ုေသာအခါ အြပစ်ရှိ 

သည်ဟုခစံားရသည်။ ုိးုိးရင်ှးရှင်းေလးပင်ြဖစသ်ည်။ လတူစ�်းီက အဆိုပါ ခရစယ်ာနအ်ေကာင်း ေနရာအှံ 

လမ်ိလည်ေြပာဆိုသည်ဆိုပါစို။ သူအြပစရ်ှိသည်ဟု ခံစားရမည်ေလာ သုိတည်းမဟုတ် အမျက်ေဒါသ န�ကည်း 

ြခင်းခစံားရမည်ေလာ။ 

 ကနေ်တာတုိ်အြပစလ်ပ်ုေသာအခါ အြပစရ်ှိသည်ဟုခစံားရ၍ သူတစပ်ါးက ကန်ေတာတုိ်အား 

အြပစြ်ပေသာအခါ န�ကည်းြခင်းခစံားရသည်။ န�ကည်းြခင်း၏ အဓိကအနက်အဓိပါယမှ်ာ အြခားသူ၏ 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းကုိ ဆိုလိုသည်။  ကနေ်တာတုိ်သူတစပ်ါးကုိ တုိက်ခိုက်ခဲ့လင် အြပစရ်ှိသည်ဟုခစံားရမည်ြဖစ ်၍ 

ကနေ်တာတုိ်၏ အြပစကုိ် ဝနခ်ေံတာင်းပနက်ာ စနွ်ပစရ်မည်။ 



 အြပစကုိ် ဝနခ်ျေတာင်းပန်ြခင်းမရှိြခင်းမှာ မည်က့ဲသုိ ဝနခ်ျရမည်ကုိ မသိေသာေကာင့်။ အြခားသူများ 

၏ လပ်ိြပာမလံုြခင်းကုိ ကနေ်တာတုိ်မည်က့ဲသုိလပ်ုေဆာင်ရမည်နည်း။ န�ကည်းြခင်း အမျက်ေဒါသသည် 

စစမှ်နသ်ည်ြဖစေ်စ မစစမှ်နသ်ည်ြဖစေ်စ အြခားသူ၏ အြပစေ်ပ အစအ်မဲတည်သည်။ 

 စတ်ိကူးယအ်ြပစတ်စခ်ုကုိ �းီစာွစး်စားကပါစို။ ကနေ်တာတုိ်သည် လူတစ�်းီကုိ သူေြပာခဲ့သည့် 

စကားတစခ်နွး်ေကာင့် အကိမ်ေပါင်းများစာွ န�ကည်းအမျက်ထက်ွတတ်ကေသာလ်ည်း အမှနတွ်င် သူသည် 

သင်ထင်သက့ဲသုိ  ေြပာဆိုခဲ့ြခင်းမြပ။ သတင်းမှား တစခ်ကုို ကားခဲ့ေသာေကာင့် ယခကုနေ်တာတုိ် န�ကည်း 

ရသည်။ သူမလပ်ုခဲ့ေသာအရာအတွက် သူမေတာင်းပန်ိုင်ေသာေကာင့် ကနေ်တာတုိ်တစသ်က်လံုး န�ကည်း 

ေဒါသထက်ွေနရမည်ေလာ။ 

 န�ကည်းေဒါသထက်ွေနေသာ လမူျားစာွတုိက ၎င်းတုိ၏ န�ကည်းြခင်းသည် စတ်ိထင်အြပစမ်ျား 

အေပ မီှတည်ိုင်ေကာင်းကုိ မစး်စားမိကေပ။ မိမိ၌ န�ကည်းစတ်ိရှိေနသေရ� အြခားသူအေပ ထားရှိသည့် 

အြပစတ်င်ြခင်းရှိေနမည်။ ထိုသုိေသာ ပုဂိလအ်တွက် မိမိ၏ န�ကည်းြခင်းကုိ မစနွ်လတ်လင် အြခားသူအေပ 

သူ၏အြပစတ်င်ြခင်းသည် မှနက်နသ်ည်ဟုသာ ထင်မှတ်ေနေပမည်။ 

 စစမှ်နေ်သာ အြပစရ်ှိလင် မည်သုိြဖစမ်ည်နည်း။ ေစာက်ားသူက မဖွယမ်ရာြပခဲ့ေသာ အမှနတ်ကယ် 

ေစာက်ားေသာေကာင့် န�ကည်းေဒါသထက်ွသူအများအြပားရှိသည်။ အမှနတ်ကယ ် ေစာက်ားခရံလင် 

မည်သုိြပရမည်နည်း။ 

 န�ကည်းြခင်းသည် ြပခဲ့ေသာအြပစ်င့်ှ သင်မည်မဆက်ယွမ်ရှိသည့်အေပ မူတည်သည်။ ၎င်းအြပစ် 

ကီးမားမအေပတွင် မတည်ဘဲ သင်င့်ှ နီးစပ်မအေပတွင် တည်သည်။ ဉပမာအားြဖင့် ကီးမားေသာ 

ုိင်းစိုင်းယတ်ုမာမတစခ်ု အရီန၊် အရီတ်၊ အယလ်ဆ်ယလ်ဗ်ာဒုိး သုိမဟုတ် ကုိလဘီံယာတွင် ြဖစေ်နလင် 

သင်မည်သုိခစံားရမည်နည်း။ ထိုအေကာင်းကုိ ကန်ေတာတုိ် ဖတ်ေသာလ်ည်း အြပစရ်ှိသည်ဟု ခစံားရမည် 

မဟုတ်။ ကန်ေတာတုိ်ဖတ်ေသာလ်ည်း အြပစရ်ှိသည်ဟု ခစံားရမည်မဟုတ်။ ကနေ်တာတုိ်ကုိ အေကာင်း 

ဖတ်ေသာလ်ည်း န�ကည်းေဒါသြဖစမ်ည်မဟုတ်။ တုနလ်ပ်ေြခာက်ချားြခင်း သုိမဟုတ် အံ့ဩြခင်း 

ြဖစ်ိုင်ေသာလ်ည်း လပ်ိြပာမလံုြခင်းင့်ှ န�ကည်းြခင်းခစံားရမည်မဟုတ်။ သုိေသာ ် တစစ်ံုတစေ်ယာက်သည် 

အင်မတန ် ဆိုးရ�ားေသာအြပစကုိ် အမှနတ်ကယ်ပင် ြပခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အြပစမ်ည်မ ကီးသည့်အေပ 

မမူတည်ဘဲ အြပစ်ြပသူ၊ ြပြခင်းခရံသူှင့် သင်င့်ှ မည်မနးီစပ်မရှိသည့်အေပတွင် မူတည်သည်။ န�ကည်း 

ေဒါသသည် သင်င့်ှ သက်ဆိုင်ေသာ သူများှင့် ရင်းှီးမအေပတွင် မူတည်သည်။ 

မည်သုိေသာသူများြဖစ်ိုင်ေြခရှိသနည်း။ အေြဖမှာ ုိးစင်းလှပါသည်။ ဖခင်များ၊ မိခင်များ၊ 

ညီအစကုိ်များ၊ ညီအစမ်များ၊ ခင်ပွနး်များ၊ ဇနီးများ၊ ကေလးငယမ်ျား၊ ချစသူ်ရည်းစားများ၊ အခနး်ေဖာ်များ 

အထက်အရာရှိများ အြခားေဆမွျိးများြဖစသ်ည့် အဘုိးအဘွားများ၊ �းီေလးများင့်ှ  အြခားသူများလည်း 

ြဖစ်ိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အေပ န�ကည်းေဒါသထွက်ေနသူအများအြပားပင် ရှိေနသည်။ 



ကနေ်တာတုိ်င့်ှ တုိက်ုိက်ဆက်စပ်မမရှိေသာ ြပင်ပဆိုးယတ်ုမများ ှင့်စပ်လျး်၍သာ န�ကည်း 

ေဒါသ မြဖစ်ကေချ။ ကန်ေတာတုိ်င့်ှ နးီစပ်ေသာ သူ၏ အြပစ်င့်ှ ကနေ်တာတုိ်ကုိ တစစ်ံုတစရ်ာ လပ်ုခဲ့ေသာ 

သူများင့်ှ စပ်လျး်၍သာ န�ကည်းြခင်းကုိ ခစံားရသည်။ ၎င်းန�ကည်းြခင်းသည် အေသးအဖဲွေလးသာ 

ြဖစ်ိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကီးမားြပင်းထနစ်ရာမလို နးီစပ်မရှိရနသ်ာလိုသည်။ သူ၏ ေြခစပ်ွများကုိ 

သူေကာက်စပ်ွေသာေကာင့်ေလာ မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာေကာင့် သင်န�ကည်း ေဒါသထက်ွပါမည်ေလာ။ 

မထက်ွိုင်ပါ။ သုိေသာသူ် ထိုသုိ ကိမ် ၅၀၀၀ မလပ်ုလင်သင်မည်သုိ ခစံားရမည်နည်း။ 

သင်န�ကည်းေဒါသထက်ွပုိင်ခင့်ွရှိသည် ထင်ိုင်သည်။ သုိေသာ ် ကျမ်းစာက မည်သူကုိမ န�ကည်း 

ေဒါသထက်ွပုိင်ခင့်ွမေပးေပ။ သမာကျမ်းပုိဒ်က န�ကည်းေဒါသအားလံုးမှ ကင်းလတ်ွရန ်မိန်ဆိုထားသည်။ 

သင်တုိတွင် တစစ်ံုတစေ်ယာက်မ ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇူးေတာကုိ် မရဘဲ မေနေစြခင်းငှါ ၎င်းခါးစာွ 

ေသာ အပင်ြဖစေ်ပါက်၍ သင်တုိေ�ှင့်ယက်ှသြဖင့် လအူများတုိသည် အြပစ်င့်ှ မညစည်း ေစြခင်း၌ 

လည်းေကာင်း။ (ေဟဗဲ ၁၂:၁၅) 

ဤေနရာတွင် န�ကည်းြခင်းကုိ အြမစအ်ြဖစေ်ဖာြ်ပထားသည်။ အြမစသ်ည် ေြမကီးေအာက်တွင် ရှိ၍ 

မြမင်ရေပ။ ေြမမျက်�ှသွင်ြပင်ကုိ လနှလ်ိုက်ေသာအခါ အြမစကုိ် ေတွရသက့ဲသုိ ၎င်း၏ တည်ရှိေနမကုိ 

ေဖာြ်ပေသာ သက်ေသကုိ ြမင်ေတွိုင်သည်။ 

အြမစမ်ျားသည် အြခားအရာများကုိလည်း ြပလပ်ုသည်။ အြမစမ်ျားကုိ မေတွြမင်ရေသာေကာင့် 

၎င်းတုိကုိ သင်မည်သည့်အခါမေတွြမင်ိုင်မည် မဟုတ်ဟုလည်းမဆိုလိုပါ။ ၎င်းတုိသည် အစာအာဟာရ 

မီှဝဲသုံးေဆာင် ကေသာေကာင့် ေအာက်ေြခတွင်  အမဲမေနေပ။ ေန�က်ဆံုးတွင် ၎င်းတုိသည် ေြမြပင်ေပသုိ 

တက်လာသည်။ 

သစသီ်းတွင် ၎င်းကုိ ထတ်ုလပ်ုေသာ အြမစ်င့်ှ တုိက်ုိက်ဆက်ယွ်မ ေဖာေ်ဆာင်သည့် လကဏာပါ 

ရှိသည်။ ပန်းသီးတစလ်ံုး၏ အြမစမ်ျားက ကနေ်တာ်တုိအား ပနသီ်းများကုိ ေပးသည်။ ခါးေသာ အြမစရ်ှိလင် 

ခါးေသာအသီးကုိ ေပးသည်။ 

ကျမ်းပုိဒ်က ဤအရာကုိ ေြပာေနြခင်းြဖစသ်ည်။ န�ကည်းြခင်းအြမစတုိ်းတက်လာလင်  ြပဿန� 

ြဖစတ်က်၍ လမူျားစာွကုိ ညစည်မ်းေစကာ ဆိုးယုတ်ညစည်မ်းေသာသူများြဖစေ်စေသာေကာင့် သတိြပရ 

သည်။ န�ကည်းေဒါသထွက်ေနေသာ အသင်းေတာကုိ်သင်ြမင်ဖူးပါသလား။ န�ကည်းြခင်းသည် အသင်းေတာ် 

လစူအုတွင်း ေတာမီးေလာင်သက့ဲသုိ ြပန်ှံိုင်သည်။ ၎င်းသည် အလပ်ုလပ်ုေနရာတစခ် ု သုိမဟုတ် 

လေူနေဆာင်တစခ်အုတွင်း စးီဝင်သွားိုင်သည်။  အဘယ့်ေကာင့်နည်း လတူစေ်ယာက်သည် န�ကည်းြခင်းကုိ 

ြဖန်ေဝရနဆ်ံုးြဖတ်ခဲ့သည်။ သူသည် န�ကည်းေဒါသထက်ွေနသြဖင့် အြမစ်ကုိ အြပင်သုိ တုိးထက်ွခွင့်ြပ၍ 

အသီးသီးေစသည်။ သူ၏ ြဖန်ေဝမေကာင့် လမူျားစာွ န�ကည်းြခင်းရှိလာသည်။  ေဟဗဲဩဝါဒ စာေရးသား 



သူက ကနေ်တာတုိ်ကုိ ဤအရာင့်ှ ပတ်သက်၍ သတိေပးထားသည်။ သူက ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇးူေတာ် 

မတည်ရှိဘဲ ေပျာက်ဆံုးေနြခင်းကုိ သတိြပရန ် ိးေဆာထ်ားသည်။ ေကျးဇူးေတာေ်ပျာက်ဆံုးေနလင် 

န�ကည်းေဒါသြဖစြ်ခင်းသည် ဝင်ေရာက်လာ၍ လမူျားစာွကုိ ညစည်မ်းေစသည်။ ၎င်းက လမူျားစာွကုိ 

ဆိုးယတ်ုသူများြဖစေ်စသည်။ 

န�ကည်းြခင်းကုိ စှ်ေပါင်းများစာွသုိေလာှင်ထားသူတစေ်ယာက်မည်သုိြဖစ်မည်နည်း။ သူ၏ 

ခ�ကုိယမ်ည်သုိြဖစမ်ည်နည်း။ သူေနထိုင်မေကာင်းြဖစမ်ည်ေလာ။ သူသည် မိသားစဝုင်တစ�်းီ၏ န�ကည်း 

န�ေနသည်ဆိုကပါစို။ သုိေသာသူ်သည် ဖွင့်ဟထတ်ုေဖာြ်ပသြခင်းမရှိေသာေကာင့် လမူျားစာွကုိ ညစည်မ်း 

ေစမည်မဟုတ်။ သူသည်အတွင်းထ၌ဲ စှအ်တနက်ာသုိေလာှင်ထားေသာအခါ ေန�က်ဆံုးတွင် န�ကျင်လာ 

သည်။ သူဆရာဝနသွ်ားြပေသာအခါ ဆရာဝနက် ‘‘ခင်ဗျား ေနမေကာင်းတာ မှနတ်ယ”် ဒါေပမယ့် ခင်ဗျား 

ေနမေကာင်းတ့ဲပုံစကံ ကနေ်တာကု်ေပးလိုရတာမျိးမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကုိ အြခားဆရာဝနဆ်ီ ပုိလိုက်မယဟု်” 

ရင်ှးြပသည်။ 

သုိြဖင့် စတ်ိေရာဂါအထးူကု ဆရာဝနထ် ံ ပုိလိုက်ေသာအခါ ထိုဆရာဝနက် လက်ခသံည်။ “ခင်ဗျား 

ေနမေကာင်းရတ့ဲအေကာင်းက ခင်ဗျားအေဖကုိ စှ(်၂၀)လံုးလံုးစတ်ိန�ေနလိုပဲ။ ဒီစှေ်တ◌ွ တစေ်လက်လံုး 

ခင်ဗျား ချပ်ထနိး်ထားေတာ ့ အဒဲါက ခင်ဗျားရဲ အတွင်းပုိင်းေတွကုိ လိက်စားေဆးွြမည့် ေစတယ်။ ဒီအဆိပ်ကုိ 

အတွင်းထမှဲာထားေတာ ့အဒီဲက အက်ဆစက် ခင်ဗျားခ�ကုိယကုိ် မကျနး်မာေစတာပဲ။ အဒဲါေကာင့် ခင်ဗျားကုိ 

ကနေ်တာလ်ပ်ုေစချင်တာက အမ်ိြပန်ပီး ခင်ဗျားအေဖနဲ ေဆးွေွးပါ။ ဘာလိုအထမှဲာ ထားပီး 

ေနမေကာင်းြဖစေ်နရမှာလ။ဲ အြပင်ကုိ ထတ်ုလိုက် အြခားသူေတွ အကုန်လံုး ေနမေကာင်းြဖစပ်ါေစ” ဟု 

ဆရာဝနက် အ�ကံေပးန်ကားသည်။ 

ထိုေကာင့် ေလာကတွင် ေြဖရင်ှးချက် စှခ်ရုှိသည်။ န�ကည်းြခင်းကုိ သုိေလှာင်ထား၍ မိမိကုိယ်ကုိ 

ေနမေကာင်းြဖစေ်စြခင်းသုိမဟုတ် ၎င်းကုိ အြပင်ထတ်ု၍ ေဘးပတ်လည်သုိ ြဖန်ေဝြခင်း ြဖစသ်ည်။ 

ဘုရားသခင်၏ ေြဖရင်ှးချက်မှာ  အြမစကုိ် တူးထတ်ုလင့်ပစြ်ခင်းြဖစသ်ည်။ ထိုသုိြပရန ် ဘုရားသခင်၏ 

ေကျးဇူးေတာလ်ိုအပ်သည်။ လသူည် ထိုသုိြပလပ်ုိုင်ရန ် သခင်ေယခရစေ်တာကုိ် သိရနလ်ိုသည်။ သူသည် 

ေကျးဇူးေတာအ်ရင်းအြမစြ်ဖစေ်တာမူ်သည်။ 

ေလာက၏ န�ကည်းြခင်းကုိ ေြဖရှင်းသည့်နည်းကုိ ခရစယ်ာနမ်ျားအသုံးမြပသင့်ေပ။ ခရစယ်ာန် 

များက ေလာကကုိ အတုခိုးေသာအခါ အသုံးမြပသင့်ေပ။ ခရစယ်ာနမ်ျားက ေလာကကုိ အတုခိုးေသာအခါ 

ည့ံဖျင်းေသာ ေရ�းချယ်မှစခ်ရုှိသည်။ ကျမ်းစာက န�ကည်းြခင်းအားလံုးကုိ စနွ်ပစရ်န် သွနသ်င်ထားသည်။ 

အတွင်းထ၌ဲ မသိမ်းထားရသက့ဲသုိ ြဖန်ေဝြခင်းလည်း မြပရေပ။ သားေတာမှ်တစဆ်င့် ခမည်းေတာ်ထံသုိ 

ေပးအပ်ရသည်။ 



သင်တုိစတ်ိထမှဲာ ခါးစာွေသာ ဂဏု်ပိင်ြခင်း၊ ရနေ်တွြခင်းမရှိလင်၊ သမာတရားကုိ မုသားြဖင့်ဆန၍် 

မဝါကွားကင့်ှ။ ထိုသုိေသာ ပညာသည် အထက်မှ သက်ေရာက်ေသာ ပညာမဟုတ်၊ ေြမကီးပညာ၊ ဇာတိ 

ပကတိပညာ၊ နတ်ဆိုးပညာြဖစ၏်။ အေကာင်းမူကား၊ ဂဏု်ပိင်ြခင်း၊ ရနေ်တွြခင်းရှိလင် မငိမ်မဝပ်ုန်းရင်း 

ခတ်ြခင်း၊ ဆိုးညစစ်ာွြပမူြခင်း အမျိးမျိးရှိတတ်၏။ (ယာကုပ် ၃:၁၄-၁၆) 

ကနေ်တာေ်ရတပ်ဗုိလသ်င်တနး်ေလာင်းတက်ေနချနိ်တွင် ကနေ်တာ၏် သေဘာထားေသးသိမ်ြခင်းှင့် 

မန�လိုဝနတုိ်ြခင်းတုိသည် အသက်အရ�ယ်ကီးလာလင် ေပျာက်သွားမည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ရာထးူြမင့် 

တက်ေလ ပုိရင့်ကျက်လာေလြဖစ၍် ဤသုိေသာ ခစံားချက်များေလျာန့ည်းသွားမည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။  သုိေသာ် 

အသက်ပုိကီးလာေသာအခါ ကနေ်တာ၏် ဝနတုိ်ြခင်း ပုိြပင်းထနလ်ာသည်ကုိေတွခဲ့ရသည်။ န�ကည်းေဒါသ 

စံုလာသည်။ ေြဖရှင်းမမရှိလင် လမူျားသည်ရင့်ကျက်လာေသာလ်ည်း န�ကည်းြခင်း ေလျာသွ့ားသည်မဟုတ်။ 

စှ်ကာေလ န�ကည်းြခင်းပုိတုိးေလြဖစ၍် ပုိမုိဆိုးရ�ားလာသည်။ 

သုိြဖင့် သင်သည် အားကျမန�လိုြခင်း၊ န�ကည်းချက်ကုိ သုိမှည်းထားလင် ဆိုးယတ်ုေသာ 

အရာလပ်ုေဆာင်ြခင်းတွင်းထမှဲ တုိက်ုိက်လာသည် မေကာင်းေသာ အမူအရာအားလံုးသည် ဤစတ်ိထား၏ 

အကျိးဆက်ရလဒ်ြဖစသ်ည်။ ကနေ်တာတုိ်တွင် အမှနတ်ကယြ်ပဿန�ရှိမှနး်သိသာလပှါသည်။ န�ကည်းြခင်း 

ကုိ ကန်ေတာတုိ်မည်သုိေကျာလ်ားကမည်နည်း။ 

န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ရန ် ကနေ်တာတုိ်တွင် န�ကည်းြခင်းရှိေကာင်း သေဘာေပါက်ရမည်။ 

န�ကည်းေနသည်ကုိ မည်သုိသိိုင်သနည်း။ 

နည်းလမ်းေကာင်းတစခ်မှုာ န�ကည်းြခင်းကအေသးစတ်ိ အချက်အလက်များကုိ မှတ်မိသည်။ 

သင့်ဘဝတွင် စကားေြပာဆိုမ ေထာင်ေပါင်းများစာွရှိ၍ အများစကုို သင်မမှတ်မိေတာပ့ါ။ သုိေသာ ် ဤစကား 

ေြပာဆိုမသည် လနွခ်ဲ့ေသာ ငါးစှက် ြဖစေ်သာလ်ည်း သင်သည် သူ၏စကားလံုးတစခ်စုတုိီင်း သူအသံင့်ှ 

ေလယေူလသိမ်းကုိ တိတိကျကျ မှတ်မိေနသည်မှာ သင်န�ကည်းေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။ 

တစစ်ံုတစ�်းီက ဤအရာကုိြငင်းခံု၍ ေကာင်းမွန်ေသာ စကားေြပာဆိုမ ေကာင်းစာွမှတ်မိြခင်း 

ရှိိုင်သည်ဟု ဆိုိုင်သည်။  ြဖစ်ိုင်ပါသလား ြဖစ်ိုင်ေသာလ်ည်း ြဖစ်ိုင်ေြခနည်းပါသည်။ ဘာေကာင့်နည်း။ 

မှတ်�ာဏကုိ် ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း၊ အကိမ်ကိမ်ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းက ေထာက်ကူေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။ 

ပုံမှနအ်ားြဖင့် လမူျားသည် ေကာင်းမွနေ်သာ အတိတ်က အရာများကုိ အချနိယ်စူး်စားြခင်းများစာွ မြပလပ်ု 

တတ်က။ သုိေသာ် မေကာင်းေသာအတိတ်ကြဖစစ််များကုိ အကိမ်ကိမ် ထပ်ခါတလလဲ ဲ စး်စားသတိရက 

သည်။ ကွာရင်ှးြပတ်ဆဲမည့်သူများကုိ အ�ကံြပေဆးွေးွြခင်း ကနေ်တာလ်ပ်ုခဲ့ဖူးပါသည်။ ၎င်းတုိ၏  

ပုိမုိေပျာရ်�င်ဖွယအ်မ်ိေထာင်ြပခါစအချနိကုိ် ကနေ်တာ်ေကာင်းစာွ မှတ်မိပါသည်။ သုိေသာ ်၎င်းတုိ ကွာရင်ှးမည့် 

အချနိတွ်င် ၎င်းတုိသည် ေပျာရ်�င်ခဲ့ေသာ အချနိတ်စခ်ကုိုမ မမှတ်မိိုင်ကေပ။ ၎င်းတုိအကိမ်ကိမ်အခါခါ 

စး်စားခဲ့သည့် အရာကုိသာ မှတ်မိကသည်။ ၎င်းတုိန�ကည်းေဒါသြဖစ် ေနကသည်။ 



ဤအရာက ၎င်းတုိတွင် ေပျာရ်�င်ခဲ့ေသာ အချနိမ်ျား မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ ၎င်းတုိသည် မည်မမှန်ကန၍် 

တစဖ်က်သူတုိ မည်မမှားေကာင်း အဓိကထားကသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ လတူစ�်းီတွင် ကေလးတစ�်းီ၊ 

လငူယတ်စ�်းီ၊ အပျိငယ်တစ�်းီဘဝ လနွခ်ဲ့ေသာ ှစေ်ပါင်းအတန်ကာက ြဖစ်ရပ်ကုိ ထင်ထင်ရာှးရာှးအေသး 

စတ်ိမှတ်မိ၍ ထိုမှတ်မိြခင်းတွင် အြခားသူပါေနလင် စတ်ိန�ကည်းြခင်းကုိ ရည်နး်သည်။ န�ကည်းြခင်း၏ 

အေြဖမှာ ၎င်းကုိ စနွ်လတ်ဖယရ်ာှးြခင်းြဖစသ်ည်။ 

တစခ်ျနိက် ဒါးလတ်စ၊် တ့ဲက်ဆက် (Dallas, Texas) တွင် အံ့ဩစရာြဖစရ်ပ်�ကံေတွခဲ့ရသည်။ 

မိတ်ေဆေွဟာင်းတစ�်ီး၏ အမ်ိ၌ စေနညတွင် စကားေြပာခဲ့သည်။ အြခားေဒသများတွင် ခင်မင်ရင်းှီးခဲ့ေသာ 

မိတ်ေဆအွချိကုိ ကနေ်တာ ် ဒါးလတ်စသုိ်လာမည့်အေကာင်း ကိတင်အေကာင်းကားခဲ့ရာ သူတုိ ထိုညက 

လာေရာက်ကသည်။ 

ကနေ်တာ့်အမ်ိရင်ှေတာင်းဆိုသည့်အတုိင်း န�ကည်းြခင်းအေကာင်းကုိ ေဟာေြပာခဲ့သည်။ ထိုေန�က် 

ဇနးီေမာင်ှံ စှ�်းီ ကနေ်တာ့်ကုိ လာေတွသည်။ လနွခ်ဲ့ေသာ ရစှ်စှက် သူတုိကုိ ပူးလမ်န၊် ဝါရင်ှတန ်(Pullman, 

Washinton) တွင် သိကမ်းခဲ့သည်။ ဇနးီသည်သည် ကနေ်တာ့်ထ ံ ဤသုိေြပာဆိုသည်။ ကနမ်တုိ 

အမ်ိေထာင်ြပတာရစှ်စှရ်ှိပါပီ။ အမ်ိေထာင်ပထမစှ်မှာ အေမ့အေပမှာရှိတယ့် ဆိုးရ�ားတ့ဲ န�ကည်းြခင်းကုိ 

ေယာကျား်အေပေနတုိင်းပုံချခဲ့တယ။် ကနမ်တုိအမ်ိေထာင်သက် ပထမစှမှ်ာ အေမ့အေပေကျနပ်ချက်ကုိ 

ေယာကျား်အေပ ြဖန်ေပးခဲ့လို အေတာက်ေလးဆိုးရ�ားခဲ့ပါတယ။် 

လနွခ်ဲ့ေသာ ခုစှ်စှ်က န�ကည်းြခင်းအေကာင်း ကန်ေတာ၏် ေဟာေြပာမကုိ သူမကားန�ပီး ေန�က် 

သူမ၏ န�ကည်းြခင်းကုိ စနွ်ပစခ်ဲ့သည်။ တစေ်နသူမသည် မိမိ မိခင်ကုိ အလနွန်�ကည်းေနေသာ 

အြခားအမျိးသမီးတစ�်းီှင့် ဆံုေတွသည်။ သူမ ဤသုိ စည်စားခဲ့သည်။ ငါ ဒီမိနး်မကုိ  ကူညီိုင်တယ်။ တူညီတ့ဲ 

အေတွအ�ကံေတွကုိ ငါေဝမိုင်တယ၊် ငါသူကုိ ဒီလိုေဝငှမယ၊် ငါအေသးစိတ်ေတွမမှတ်မိေတာဘူ့း။ ငါရ့ဲ 

အေသးစတ်ိမှတ်မိတယ်။ အခေုတာ ့အဒဲါေတွကုိ မမှတ်မိေတာဘူ့း။ ဘုရားသခင်သည် သူမ၏ န�ကည်း ြခင်းကုိ 

ယေူဆာင်ေတာမူ်ခဲ့သည်။ 

ေန�က်တစခ်ျနိမှ်ာ အမ်ိေထာင်ြပြခင်းအေကာင်း ေလးပတ်သင်တနး်ေပးေနချနိြ်ဖစသ်ည်။ သတင်းစာ 

တွင်  ေကာြ်ငာထည့်သွင်းခဲ့ေသာလ်ည်း မည်သူများ တက်ေရာက်လာမည်ကုိ မသိခဲ့။ ဆရာဝန၏် လမ်းန် 

ချက်ြဖင့် သင်တနး်လာတက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ကနေ်တာုိ်းသားစာွ ေြပာရလင် အြပင်ပနး် ုပ်သွင်အားြဖင့် 

သူမထက်န�ကည်းမရှိသူကုိ တစ်ကိမ်တစခ်ါမ မြမင်ခဲ့ဖူးေချ။ သူမတွင် စှေ်ပါင်းေလးဆယ်ကာမ စပုံုထား 

ေသာ န�ကည်းြခင်းရှိသည်။ သူမသည် ၎င်းကုိ ထိုညတွင် စနွ်ပယခ်ဲ့ပီး ေန�က်ေန ကနေ်တာ ်အလပ်ုလပ်ုရာ 

စာအပ်ုဆိုင်တွင် ကနေ်တာ်င့်ှ ေတွဆံုရန ် ချနိး်ဆိုသည်။ သူမ ဆိုင်သုိဝင်လာေသာအခါ မည်သူြဖစမှ်န်း 

ကနေ်တာမ်မှတ်မိ။ သူမ၏ အသွင်အြပင် လံုးဝေြပာင်းလသွဲားသည်။ ယမနည်ကပင် သူမကုိ ကနေ်တာ ်ေတွခဲ့ 

ေသာလ်ည်း သူမ၏အတွင်းပုိင်းမျာ ယခသုန်ရင်ှးခဲ့ပီြဖစသ်ည်။ 



မည်သည့် ြပဿန�ရှိသနည်း။ အဘယ့်ေကာင့် ကနေ်တာ့်တုိ န�ကည်းြခင်းမှ မလတ်ွေြမာက် 

ိုင်သနည်း။ ကနေ်တာ ်မုသားတစခ်နွး်ေြပာမိလင် အြပစဝ်နခ်၍ံ ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ ရိုင်သည်။ န�ကည်းြခင်းမှ 

ကင်းလတ်ွိုင်ရန ် ၎င်းကုိ လှံုးသားထသုိဲ ြပနသွ်င်းရသည်။ ကနေ်တာတုိ်၏ လှံုးသားများထသုိဲ ၎င်းကုိ 

န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်းသွင်းယရူန ် လိုအပ်သည်။ သုိမဟုတ်လင် အြပစက်ျးလနွသူ်ကုိ ကည့်ရနေ်သွး 

ေဆာင်ခရံမည်။ သူလပ်ုခဲ့သည့် အရာကုိကည့်မည်။ ထိုသုိြပြခင်းသည် န�ကည်းြခင်း၏ သေဘာသဘာဝ 

ြဖစသ်ည်။ ၎င်းကုိ စနွ်ပစ်ိုင်ရန ် ၎င်းသည် ကနေ်တာ့်ြပဿန�ြဖစေ်ကာင်း ဝနခ်ြံခင်းှင့် စနွ်ပစြ်ခင်း မြပမီ 

န�းလည်သေဘာေပါက်ရမည်။ 

သုိေသာ ် သင်က “ကနေ်တာ ် မန�ကည်းပါဘူး န�ကျင်လယွုံ်သက်သက်ပါ” ဟု ေြပာိုင်သည်။  

န�ကျင်ြခင်းင့်ှ မေကျနပ်ြခင်းတုိ၏ လကဏာများမှာ ဆင်တူုိးမှားြဖစ၍် အလနွန်းီစပ်သည်။ ချက်ချင်း 

ုတ်တရက် မေကျနပ်ြခင်းကုိ သင်န�းလည်ပါသလား။ သင်က “ဒါ န�ကည်းြခင်းမဟုတ်ပါဘူး စတ်ိထခိိုက် 

သွားတာပါ” ဟုဆိုိုင်သည်။ သုိေသာန်�ကျင်ြခင်းှင့် မေကျနပ်ြခင်း ခစံားမတုိတွင်  နးီစပ်ေသာ ဆက်ွယ်မ 

ရှိသည်။ လတူစေ်ယာက်သည် န�ကင်ပီးေန�က် မေကျမနပ်ြဖစသ်ည်။ မေကျနပ်ြခင်းှင့်  န�ကည်းြခင်းတွင် 

အလနွန်းီစပ်ေသာ ဆက်ယွမ်ေန�က် တစခ်ရုှိေသးသည်။ မေကျနပ်ြခင်းသည် နက်ိင်း ေသာန�ကည်းြခင်း 

အြဖစေ်ြပာင်းလသွဲားြခင်းြဖစသ်ည်။ 

န�ကည်းြခင်းသည် မေကျနပ်ြခင်းကုိ သုိမှည်းဆွဲကုိင်ထားြခင်းြဖစသ်ည်။ ၎င်းသည် ပုပ်သုိးနေံစာလ်ာ 

သည်။  ဆက်၍ သုိေလာှင်ထားလင် ပုိ၍ ဆိုးရ�ားလာသည်။ 

ကွင်းဆက်မြပတ်ေတာေ့ပ။ န�ကည်းြခင်းှင့် မုနး်တီးြခင်းကားတွင် ချတ်ိဆက်မရှိ၍ မုနး်တီးြခင်းှင့် 

လသူတ်မကားတွင် အလနွထ်င်ရာှးေသာ ကျမ်းစာ၏ ခွဲြခားချက်ရှိသည်။ န�ကင်ြခင်းမှ လသူတ်ြခင်းသုိ 

တွနး်ပုိိုင်ေကာင်း ေြပာေနြခင်းြဖစသ်ည်။ ဤသင်ကားချက် အြမင်သည် အလနွြ်ပင်းထနလ်နွး်သည်ဟု 

အချိက ဆိုိုင်ေသာလ်ည်း ကျမ်းစာမှလာသည်။ 

န�ကည်းြခင်းသည် အြပစ်ကီးေကာင်း ေပလင်ွထင်ရာှးေစလိုြခင်းြဖစသ်ည်။ န�ကည်းေနေသာ 

သူသည် ပထမ�ီးတွင် သူန�ကည်းေနေကာင်း အသိအမှတ်ြပ၍ ဒုတိယအေနြဖင့် ၎င်းသည် ဆိုးရ�ားေသာ 

မေကာင်းမြဖစေ်ကာင်း န�းလည်ရမည်။  ထပ်ေြပာရလင် ဤအြပစ်ှင့် ပတ်သက်၍ လမူျား�ေပကာ 

ြပကြခင်းမှာ ၎င်းအြပစသ်ည် အြခားသူ၏ အြပစြ်ဖစ်သည်ဟု ထင်ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။ မာရန်တ်က ဤသုိ 

ဆိုမည် “သုိမဟုတ် သူဝမ်းနည်းပါတယဟု် ေြပာလင် သင်စတ်ိေကျနပ်သွားမှာပါ”။ 

သုိေသာသူ်သည် မည်သည့်အခါမှ အထက်ေဖာြ်ပသက့ဲသုိမလပ်ုေဆာင်ခဲ့လင် တစပ်ါးသူတစေ်ယာက် 

က အြပစ၌် ဆက်လက်ကျင်လည်ေနေသာေကာင့် သင့်ဘဝတစေ်လာက်လံုး န�ကည်းေနေတာမ့ည်ေလာ။ 

အဓပိါယလ်ံုးဝမရှိပါ။ “သူကနေ်တာကုိ် မေတာင်းပနသ်ေရ�၊ ကနေ်တာခ်င့်ွမလတ်ိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီအချနိ ်

မေရာက်ခင်အထ ိ ကနေ်တာမှ်ာ န�ကည်းခင့်ွရှိတယ။် သူေတာင်းပနတ့ဲ်အခါ ကနေ်တာခ်င့်ွလတ်လိုက်ရင် 



အားလံုးေကာင်းသွားမှာပါ” ဟု သင်ေြပာိုင်သည်။ သင်န�ကည်းြခင်း အတ်ုတံတုိင်းကုိ တည်ေဆာက်ေနစ ်

တစေ်န ထိုသူေရာက်လာ၍ “ကနေ်တာစ်တ်ိမေကာင်းပါဘူး”ဟု ေတာင်းပန်လင် သင်ခင့်ွလတ်ိုင် ပါမည် 

ေလာ။ မရပါ။ န�ကည်းြခင်းကခွင့်မလတ်တတ်ပါ။ သူေတာင်းပနစ်ကားေြပာေသာအခါ ခင့်ွလတ်ိုင်ရန် 

သူမေတာင်းပနခ်င် သင်အဆင်သင့်ရှိရနလ်ိုသည်။ သူေတာင်းပန်ြခင်း မြပမီ သင်သည်သူကုိ ခင့်ွလတ်ရန် 

အဆင်သင့်ရှိေနလင် သူေတာင်းပနြ်ခင်းြပ/မြပအေရးမကီးေတာပ့ါ။ အြခားနည်းြဖင့် ေြပာရလင် သင်သည် 

န�ကည်းြခင်းကုိ မိမိဘက်၌ တစဖ်က်သတ်စနွ်ပစလ်ိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ အြခားသူဘက်၌ မည်သုိပင်ေနေသာ် 

လည်း အေရးမကီးေတာပ့ါ။ 

န�ကည်းြခင်းသည် အြခားသူ၏ အြပစအ်မှနတ်ကယြ်ဖစေ်စ စတ်ိကူးယြ်ဖစေ်စမှ စးီဆင်းလာပုံ 

ရေကာင်း အေစာပုိင်းက ကနေ်တာေ်ထာက်ြပခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ၎်င်းသည် အြပင်ပနး်သာနသ်ာြဖစသ်ည်။ 

အမှနတ်ကယတွ်င် န�ကည်းြခင်းသည် သီးသန်ရပ်တည်သည်။ စတ်ိန�ကည်းသူသည် အြပစြ်ပသူမပါဘဲ 

မိမိဘာသာန�ကည်းရန် ဆံုးြဖတ်သည်။ 

သင်ဤသုိ ေစာဒကတက်ိုင်သည်။ “မဟုတ်ဘူး သူကနေ်တာကုိ့ အြပစလ်ပ်ုထားတယ ်သူေတာင်းပန် 

ရင် အားလံုးေကာင်းသွားမှာပါ” မမှနပ်ါ။ ဝနခ်ျေတာင်းပနေ်သာလ်ည်း အြခားတစဖ်က်ဤ ဆက်လက် 

န�ကည်းေနသည့် ြဖစရ်ပ်များကုိ ကနေ်တာေ်တွ�ကံခဲ့ဖူးပါသည်။  အြပစြ်ပသူ ကွယလ်နွသွ်ား၍ မေတာင်းပန် 

ေတာလ့င် မည်သုိြဖစမ်ည်နည်း။ လနွခ်ဲ့ေသာ စှမ်ျားစာွက ကွယလ်နွခ်ဲ့သည့် မိဘများေပအလနွ ်န�ကည်းေန 

ဆရဲှိေသာ သူများကုိ ကန်ေတာေ်တွဖူးသည်။ န�ကည်းြခင်း မေသဆံုးသွားပါ။ န�ကည်းြခင်း သည် န�ကည် 

သူ၏ အြပစသ်က်သက်သာြဖစ၍် အြခားသူများှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။  

တစခ်ျနိက် ကနေ်တာ ် ဝါးလားဝါးလား ြပည်နယအ်ကျး်ေထာင် (Wala Wala State Penitentiary) 

တွင် အကျး်သားများှင့် တစရ်က်တာအတူေနခဲ့သည်။ ခရစမတ်ပဲွေတာန်းီကပ်ချနိြ်ဖစ၍် ေြခာက်န�ရီကာမ 

ေနခဲ့သည်။ ေနလယေ်နခင်းအချနိတွ်င် အြမင့်ဆံုးလံု�ခံေရးယ၍ူ ဧဝံေဂလတိရားေဝဌေဟာ ကားသည်။ 

အကျး်သားတစ�်းီက အလနွ်ကမ်းတမ်းရက်စက်ေသာ ရာဇဝတ်သားများကုိ မည်သုိ ချး်ကပ်ေဝငှရ 

မည်ကုိ ေမး၏။ သူအမှန်တကယပ်င် ဧဝံေဂလလိပ်ုေဆာင်ရန ် စတ်ိဝင်စားသည်ဟု ကနေ်တာယ်ဆူခဲ့ေသာ 

ေကာင့် ထိုအေကာင်းေြပာြပသည်။ ထိုေန�က် လံု�ခံေရးနည်းေသာ ေနရာေခတထနိး် သိမ်းထားေသာ 

ေနရာင့်ှ အြခားေနရာများသုိသွားသည်။ ညေနတွင် လံု�ခံေရးအြမင့်ဆံုးေနရာကုိ ြပနသွ်ားချနိ်တွင် န�ကည်း 

ြခင်းအေကာင်းကုိ ေဝငှမည်ဟု စး်စားမိသည်။ န�ကည်းေဒါသထက်ွေနသူများ ဤေနရာတွင် ရှိမည်ဟု 

ေတွးေတာသ်ည်။ 

ေနလယက် ဧဝံေဂလတိရားေဝလတိရား ေဝငှြခင်းအေကာင်း ေပးသည့်သူက အြခားေမးခနွ်း 

တစခ်ကုိုေမးသည်။ “သန�းညာတာမလံုးဝမရှိဘဲနဲ ခင်ဗျားရဲ သုံးစှသ်ားကေလးကုိ ုိက်က်ှတ့ဲသူကုိ 

ခင်ဗျားမန�ကည်းဘဲေနိုင်မလား”။ သူကုိ ကနေ်တာ ် ဤသုိ ြပနေ်ြပာသည် “ခင်ဗျားသိလား၊ ခင်ဗျားအဒီဲလူ 



အေပန�ကည်းစတ်ိေဖျာက်လိုက်ရင် အဒီဲလေူန�က်ထပ် ကေလးတစေ်ယာက်ကုိ ထပ်မုိက် ေအာင်ခင်ဗျား 

ကူညီိုင်တာေပါ”့။ 

သူက “မဟုတ်ေသးဘူး ၊ ဒီလကုိူ ကယလ်ိုမရိုင်ဘူး” 

ကနေ်တာက် “ရပါတယ၊် သူကုိကယလ်ိုရပါတယ”်။ 

“မရဘူး၊ မရဘူး” 

“ဘာလိုမရတာလ”ဲ 

“သူအခမုရှိေတာဘူ့း” 

ဤအကျး်သားကသူကုိ သတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းက ၎င်း၏ကေလးအေပ သူလပ်ုခဲ့သည့် အရာအတွက် 

သူကုိ သတ်ခဲ့တာေကာင့် ေထာင်ကျေနြခင်းြဖစသ်ည်။ ၎င်းသည် သူကုိ သတ်ခဲ့ေသာလ်ည်း န�ကည်းေဒါသ 

ြဖစေ်နဆပဲင်။ အြခားနည်းြဖင့် ေြပာရလင် န�ကည်းြခင်းကုိ ေဖာြ်ပုံြဖင့် မေပျာက်ကွယသွ်ားပါ။ ေသြခင်း 

အားြဖင့်လည်း ၎င်းအရာေပျာက်ကွယမ်သွားိုင်ပါ။ 

လတူစေ်ယာက်က ကနေ်တာတုိ်ကုိ ဝမ်းနည်းေကာင်းဝနခ်လံင် ကနေ်တာတုိ်၏ န�ကည်းစတ်ိကုိ 

ေပျာက်ကွယမ်သွားေစပါ။ ၎င်းကုိ ေဖျာက်ဖျက်ိုင်သည့်တစခ်တုည်းေသာနည်းမှာ သခင်ေယခရစေ်တာ ်

ေမှာက်၌ ဝနခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်းြဖစ်သည်။ ဤအရာသည် တစခ်တုည်းေသာ  ေြဖရင်ှးချက်ြဖစသ်ည်။ 

သင်န�ကည်း မုနတီ်းေနေသာ သူသည် စှေ်ပါင်းအတန်ကာ ေသဆံုးခဲ့ပီဟု သင်ေြပာိုင်သည်။ 

သင်သည်ေထာင်ထမှဲ အကျး်သားက့ဲသုိ မုနး်တီးေနသူကုိ မသတ်ခဲ့ပါ။ သုိမဟုတ်လင် အကျ်းသားှင့် 

သင်အတူတူပင်ြဖစ၍်  အြခားသူေသသွားေသာလ်ည်း သင်သည် န�ကည်းေနဆဲပင်ြဖစ်သည်။ 

အကယ၍် ေသဆံုးခဲ့သူသည် ယံုကည်သူတစေ်ယာက်ြဖစလ်င် သူသည် အြပစလ်တ်ြခင်းခရံ၍ 

သန်ရင်ှးစင်ကယစ်ာွ ဘုရားသခင်င့်ှ အတူရှိေနသည်။ သင်သည် သုိးသငယ၏် အသက်စာေစာင်တွင် 

န�မည်ေရးသွင်းခရံေသာေကာင့် ေကာင်းကင်ဘုံတွင် ဝမ်းေြမာက်ေပျာရ်�င်ေနသူကုိ န�ကည်းအငိးထား 

ေနြခင်းြဖစသ်ည်။ 

အကယ၍် ေသဆံုးခဲ့သူသည် မယံုကည်သူတစေ်ယာက်ြဖစလ်င် ၊ ၂ သက်သာေလာနတ်ိ ၁:၆-၈ တွင် 

ေရးသားထားသည့်အတုိင်း ဘုရားသခင်၏ တရားစရီင်ြခင်းကုိ ခရံမည်။ 

အဘယသုိ်နည်းဟူမူကား သခင်ေယသည် တနခ်ိုးရှိေသာေကာင်းကင်တမနတုိ်င့်ှအတူ ေကာင်းကင် 

ဘုံက ေပထနွး်ေတာမူ်၍ ဘုရားသခင်ကုိမသိေသာသူ ငါတုိသခင်ေယခရစ၏် ဧဝေဂလတိရားကုိ န�းမ 

ေထာင်ေသာ သူတုိကုိ မီးလအံားြဖင့် ဒဏေ်ပးေတာမူ်ေသာအခါ သင်တုိကုိ ဆင်းရေဲစဘူးေသာ သူတုိ၌ 



ဆင်းရြဲခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ ဆင်းရခဲရံဘူးေသာသင်တုိ၌ ငါတုိင့်ှအတူ ချမ်းသာြခင်းကုိလည်းေကာင်း 

ဘုရားသခင် ဆပ်ေပး၍ တရားသြဖင့် တရားစရီင်ေတာမူ်လမ့်ိမည်။ 

ချစသူ်တုိ သူတစပ်ါးသည် သင်တုိကုိ ြပစမှ်ားလင် ကုိယတုိ်င်အြပင် ြပန၍်မတုံကင့်ှ။ အမျက်ေတာ်ကုိ 

အခင့်ွေပးကေလာ။့ ကျမ်းစာလာသည်ကား ငါသည် အြပစတ်ရားကုိစရီင်ပုိင်၏။ အြပစ်င့်ှအေလျာက် 

ငါဆပ်ေပးမည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန်ေတာမူ်၏။ (ေရာမ - ၁၂:၁၉) 

ဘုရားသခင်သည် တရားမတေတာမူ်၍ အြပစဆ်ပ်ေပးေတာမူ်သည်။ 

အကယ၍် ဤလမူျားအသက် ထင်ရာှးရှိခဲ့လင်လည်း သင်၏န�ကည်းြခင်းကုိ မေပျာက်ကွယ် 

ေစိုင်သလို သူတုိအေပ သင်တစစ်ံုတစရ်ာြပလပ်ုလင်လည်း မေပျာက်ကွယ်ိုင်ပါ။ ၎င်းတုိသည် ေသလနွ်ပီး 

ြဖစ၍် နည်းစှမ်ျိးအနက် တစန်ည်းနည်းြဖင့် စရီင်ြခင်းကုိ ခရံမည်။ သင်သာကျနရ်စခ်ဲ့၍ န�ကည်းြခင်းှင့် 

အသက်ရင်ှကာ မိမိကုိယ်ကုိင့်ှ မိမိင့်ှဆက်ဆိုင်သူများကုိ စှအ်တန်ကာန�ကျင်ေစသည်။ သင်၏န�ကည်း 

ြခင်းသည် သင်၏အြပစ်သည် ဘုရားသခင်ကုိ ဆန်ကျင်သည့်ကီးမားေသာ အြပစြ်ဖစ ်ေကာင်း သင်ေန�င်တရ 

၍ ဝနခ်ျေတာင်းပနလ်င် ဘုရားသခင်က သင့်ကုိ အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းင့်ှ ဝမ်းေြမာက်ေပျာရ်�င် ြခင်းကုိ 

ေပးေတာမူ်မည်။ 

ကနေ်တာတုိ်သည် န�ကည်းြခင်းကုိ မသုိေလာှင်ရ အြခားသူများသုိလည်း မြဖန်ေဝရေပ။ ၎င်းကုိ 

ကီးမားေသာ ဆိုးယတ်ုမအြဖစဝ်နခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်းသည် တစခ်တုည်းေသာ လပ်ုေဆာင်စရာြဖစသ်ည်။ 

ဝနခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်းကုိ လိုအပ်သလို မဆတ်ုမနစ်ကိးစားလပ်ုေဆာင်ရမည်။ 

မွနတီ်ေရး၊ ကယလ်ဖုိီးနီးယားြပည်နယရ်ှိ အေမရကိနေ်ရတပ် ဘဲွလနွေ်ကျာင်း (Monterey, California, 

at the US Naval Past-Graduation School) တွင် တစခ်ါက ကနေ်တာ ်ေဟာေြပာခင့်ွ ရခဲ့သည်။ ထိုေနရာ၌ 

ကျမ်းစာသင်ဆရာအြဖစ် အလနွလ်သိူများေသာ သူတစ�်းီရှိသည်။ သူသည်ေရတပ်တွင် 

စစဆ်င်ေရးအရာရှိအြဖစ ် အမထမ်းခဲ့ပီးေန�က် ေရငုပ်သ ေ◌ဘာအရာရှိေြပာင်းေရ�ခရံသည်။ သူသည် ေရငုပ် 

သ ေ◌ဘာကုိ အပ်ုချပ်အမိန်ေပးခင့်ွမရှိေသာေကာင့် န�ကည်းေနသည်။ သူသည်အမှနတ်ကယ ် ဒုကေရာက် 

ေနေသာေကာင့်သူကုိ အြပစ်င့်ှ န�ကည်းြခင်းအား ဝနခ်ရံန ်ကနေ်တာတုိ်က်တွနး်သည်။ သူသည်ကနေ်တာ် 

ကုိ လာေရာက်ေတွဆံု၍ န�ကည်းြခင်းကုိ စနွ်ပစခ်ဲ့သည်။ ေန�က်တစေ်နတွင် သူ၏ဇနးီသည်က ကန်ေတာ့် 

ကုိ“ကန်မေယာကျား်အသစရ်ပီ” ဟုေြပာြပသည်။ သူသည်ေရတပ်ကုိ န�ကည်းေနခဲ့သည်။ သုိေသာ ်ေရတပ်၏ 

အြပစမ်ဟုတ် သူ၏အြပစြ်ဖစသ်ည်။ 

ေအမီကားမုိက်ကယ ် (Amy Carmichael) က သူမ၏ စာအပ်ု “If” တွင် ဤသုိေရးမှတ်ခဲ့သည်။ 

အချိရည်များင့်ှ ြပည့်ေနေသာ ခက်ွကုိမည်သုိပင် ကုိင်လပ်ပါေစ ၊ အခါးရည်တစစ်က်မပင် ဖိတ်ကျမည် 

မဟုတ်။ အချိရည်များင့်ှ ြပည့်ေနေသာ ခက်ွကုိကုိင်လပ်လင် မည်သည့်အရည်ကျလာမည်နည်း။ ပုိများေသာ 



အချိရည်ကျလာမည်။ တစစ်ံုတစဦ်းသည် အချိရည်များင့်ှ ြပည့်ဝေနစ ် အြခားသူ တစေ်ယာက် က 

ကုိင်လပ်လင်မည်သည့်အရာကျလာမည်နည်း။ အချိရည် ကုိင်လပ်ြခင်းက အချိရည်ကုိ အခါးရည်အြဖစ် 

မေြပာင်းလေဲစိုင်ပါ။ 

ကုိင်လပ်ြခင်းက ေလာှင်ကနထ်တွဲင် ထည့်ထားသည့်အရာကုိသာ ထက်ွလာေစသည်။ သင်၌ 

ချိမိနြ်ခင်းှင့် အလင်းြဖည့်တင်းထားလင် ကုိင်လပ်ခရံေသာအခါ ချိမိနြ်ခင်းင့်ှအလင်းသာ ဖိတ်လမံည်။ 

ပျားရည်င့်ှ ြပည့်ေနလင် ပျားရည်ထက်ွမည်။ ရာှလကာရည်ထက်ွကျလာလင် မည်သည့်အရာကုိ သက်ေသထူ 

သနည်း။ ေလာှင်ကနထ်တွဲင် ရှိေနေသာ အရာကုိြပသည်။ တစန်ည်းအားြဖင့် ေြပာရလင် န�းကည်းြခင်းသည် 

အြခားသူ၏  လပ်ုရပ်အေပမီှတည်မလံုးဝမရှိေပ။ ၎င်းသည် ကနေ်တာတုိ်၏ ြဖစတ်ည်ြခင်းင့်ှ လပ်ုရပ်၏ 

ရလဒ်ြဖစသ်ည်။ 

စှေ်ပါင်းအတန်ကာက ကနေ်တာတုိ်အပ်ိခနး်ထရဲှိ ကနေ်တာ့်စားပဲွတွင် အလပ်ုလပ်ုေနသည်။ 

ကနေ်တာ၏်ဇနးီဘက်စ ီ (Bessie) သည် အပ်ိရာေပတွင် စာဖတ်ေနသည်။ ကနေ်တာလ်ပ်ုေနသမ အားလံုး 

အဆင်မေြပ ြဖစေ်နသည်။ ထိုစ ် ဘက်စ ီ က ကန်ေတာ့်ကုိ တစခ်ခုေုြပာလိုက်ရာ ကနေ်တာ် ေဒါသတကီး 

တုန်ြပနခ်ဲ့သည်။ ခရစယ်ာနမ်ဆန်ေသာ အြပအမူြဖစသ်ည်။ သူမသည် အံ့ဩမှင်သက်စာွ ကနေ်တာကုိ် 

ကည့်ပီး ေန�က်အပ်ိခနး်ထမှဲ ထက်ွသွားသည်။ “သူ(မ) ငါကုိ့ဒီလိုမေြပာသင့်ဘူး။ သူေြပာတာ ကုိကည်�းီ 

ကည့်�းီ” (၁၀)မိနစခ်န် ထိုသုိေတွးလက် ထိုင်ေနခဲ့သည်။ ဘက်စကုိီကနေ်တာန်�ကည်း ေဒါသင့်ှ 

ဆက်ဆခံဲ့ေသာလ်ည်း သူမသည် ခွက်ကုိင်လပ်ုံေလးသာလပ်ုခဲ့သည်။ ခက်ွအတွင်းရှိေသာအရာ ကျလာြခင်း 

ြဖစသ်ည်။ 

ကနေ်တာသ်ာ ချိမိနြ်ခင်းင့်ှအလင်းတုိြဖင့် ြပည့်နက်ေနခဲ့လင်လည်း ဘာမထးူြခားခဲ့မည်မဟုတ်။ 

သူမေြပာခဲ့ေသာစကားကုိ ကနေ်တာ ် ထိုင်စ်းစားသည်။ န�ကည်းြခင်း၏ အမှနတ်ရားကုိ န�းလည်သေဘာ 

ေပါက်ခဲ့ပီးြဖစ၍် အြခားသူများထက် ကနေ်တာပုိ်သိသည်။ သုိေသာသူ်မ၏ “အြပစ”် ကုိ ကနေ်တာ ်စး်စားခဲ့ 

သည်မှာ အြခားသူအေပအြပစတ်င်ြခင်း၌ အားရေကျနပ်ြခင်း တစမ်ျိးရှိေသာေကာင့်ြဖစ ်သည်။  ဤအရာကုိ 

အချိသူများက စှေ်ပါင်းအတန်ကာြပကသည်။ 

ကနေ်တာေ်ခတမထိုင်ပီးေန�က် ကုတင်ေဘးသုိသွားကာ ဒူးေထာက်၍ “အဖဘုရား၊ ကနေ်တာ် 

တစ�်းီတည်းသာ မှားခဲ့ပါသည်”။ ကနေ်တာ၏် န�ကည်းြခင်းေဒါသှင့် အြပစေ်ကာင့်ြဖစပ်ါသည်။ 

ကနေ်တာဤ်အရာကုိ ဝနခ်ျေတာင်းပနပ်ါသည်။ စနွ်ပစပ်ါသည်။ ေကျးဇးူြပ၍ ခင့်ွလတ်ေတာမူ်ပါဟု 

ဆေုတာင်းသည်။ 

ကနေ်တာဒူ်းေထာက်ရာမှထ၍ “သူ(မ)ေြပာတာကုိလည်း ကည့်ပါအနုး်” ဟု ေြပာမိြပနသ်ည်။ 

ြပနဒူ်းေထာက်ဆေုတာင်းပါသည်။ 



“ထာဝရဘုရား ကနေ်တာလ်ပ်ုခဲ့သည့် အရာအတွက် ေတာင်းပနပ်ါသည်။ ကန်ေတာ ် ဘယသူ်မှားလဲ 

ဆိုတာသိကပါတယ”်ဟု ထပ်ေြပာမိြပနသ်ည်။ ကန်ေတာထ်ပ်၍ ဒူးေထာက်ဆေုတာင်းပါသည်။ “သူေြပာတာ 

ကုိ ကည့်ပါအနုး်” ဟု မေြပာေတာသ့ည်အထ ိ(၄၅)မိနစမ် ကနေ်တာဒူ်းေထာက်ေနခဲ့သည်။ 

ယခအုခါ သူမဘာေြပာခဲ့သည် ကနေ်တာစ်ားပဲွတွင် ဘာလပ်ုေနခဲ့သည်တုိကုိ မမှတ်မိေတာပ့ါ။ 

ယခမှုတ်မိသည်မှာ ဒူးေထာက်ရာမှ ြပနထ်ရပ်ြခင်းသာြဖစသ်ည်။ ထိုအြပင် ထိုအချနိက် ကနေ်တာသ်ာ 

န�ကည်းြခင်းကုိ ဂုမစိုက်၊ မစနွ်ပစခ်ဲ့လင် ယေနအထ ိ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များြဖစ်သည့် သူမ၏ 

စကားလံုးများကုိ မှတ်မိေနေပမည်။ 

န�ကည်းြခင်းကုိ စနွ်ပယရ်နအ်တွက် ၎င်းကုိမေကာင်းမအြဖစ်ြခင်းများလည်းရ၍ ၎င်းကုိ မိမိ၏ အြပစ် 

မိမိတစ�်းီတည်း၏ အြပစ်ဟုလက်ခရံမည်။ အြခားသူတစ�်းီက စတ်ိမေကာင်းေကာင်းေတာင်းပနြ်ခင်း ေကာင့် 

ကနေ်တာစ်နွ်ပစခ်ဲ့သည်မဟုတ်။ အြခားသူတစ�်းီအြပစလ်ပ်ုြခင်းကုိ ရပ်တန်လိုက်ေသာေကာင့် သုိမဟုတ် 

ေသဆံုးေသာေကာင့် ကနေ်တာစ်နွ်ပစခ်ဲ့သည်မဟုတ်။ သန်ရင်ှးေတာမူ်ေသာ ဘုရားသခင်ကုိ ဆန်ကျင်၍ 

အြပစြ်ပေကာင်း ေကညာ၍ ဝနခ်ျေတာင်းပနက်ာ ခွင့်လတ်ေတာမူ်ြခင်းကုိခခံဲ့ရေသာေကာင့် သာြဖစသ်ည်။ 

တစပ်ါးသူ၏ အြပစ်ကုိ ြမင်ေနြခင်းအား စနွ်ပစရ်န် ခက်ခပဲါသည်။ ကန်ေတာသ်ည် အြပစကုိ် 

တစပ်ါးသူ၏ အြပစအ်ြဖစ်ြမင်ေနသ၍ ကနေ်တာ်သည် အြပစကုိ် တစပ်ါးသူ၏ အြပစအ်ြဖစ်ြမင်ေနသ၍ 

ကနေ်တာသ်ည် မှန်ကနြ်ခင်းမရှိိုင်။ သူ၏ အြပစအ်မှနတ်ကယြ်ဖစခ်ဲ့၍ ကန်ေတာသ်ည်လည်း န�ကည်းြခင်း 

မဟုတ်ဘဲ ချိမိန်ြခင်းအလင်းတုိင့်ှ ြပည့်ဝေနခဲ့လင် တစပ်ါးသူတုိအတွက် ကနေ်တာစ်ိုးရမ်ိစတ်ိရှိမည်။ 

ကနေ်တာဤ်သုိေြပာလမ့်ိမည် “အဲ့ဒီလကူ သန�းစရာပဲ။ သူလပ်ုခဲ့တာကုိ ကည်ပါ�းီ။ ငါသာသူလိုလုပ်ခဲ့ရင် 

အေတာစ်တ်ိမေကာင်းြဖစ်မိမှာပဲ။ သူလည်းတကယ ် စတ်ိမေကာင်းြဖစေ်နမှာပဲ။ ငါသူကုိ သွားကူညီရင် 

ေကာင်းမယ်။” အကယ၍် ထိုသုိသာ ကန်ေတာမ်တုံြပနလ်င် ကနေ်တာသ်ာ န�ကည်းသူြဖစ၍် ကနေ်တာ့် 

အြပစက် သူ၏အြပစမ်ဟုတ်။ 

ဤအြပစသ်ည် ဤိုင်ငံ၌ ိုးထမကုိ အဓိကဟန်တား သည့်အရာြဖစသ်ည်။ ခရစယ်ာနမ်ျားသည် 

မိမိတုိအြပစမ်ျားကုိ စတင်ဝနခ်ျေတာင်းပနေ်သာအခါ အြခားသူများ၏ အြပစကုိ် ခင့်ွလတ်ွိုင်မည်ြဖစသ်ည်။ 

သင်ခနး်စာလမ်းန ် - န�ကည်းြခင်း ကင်းလတ်ွေအာင် ေနထိုင်ြခင်း ခပ်သိမ်းေသာစတ်ိတုိြခင်း၊ 

စတ်ိဆိုးြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ေအာဟ်စေ်ငါက်ေငြခင်း၊ သူအေသေရပျက်ေအာင် ေြပာဆိုြခင်းတုိကုိ 

လည်းေကာင်း ခပ်သိမ်းေသာ မန�လိုြခင်းကုိလည်းေကာင်း၊ သင်တုိမှပယရ်ာှးကေလာ။့ အချင်းချင်းေကျးဇူး 

ြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစေ်တာေ်ကာင့် သင်တုိ၏ အြပစကုိ် လတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ 

အချင်းချင်း အြပစလ်တ်ြခင်း ရှိကေလာ။့ ထိုသုိ သင်တုိသည် ဘုရားသခင်၏ ချစသ်ားြဖစ်ကသည်ှင့်အညီ 

ဘုရားသခင်ကျင့်ေတာမူ်သည့်နည်းတူ ကျင့်အားြဖင့် ဘုရားသခင်ေရှေတာ၌် ေမးကိင်ေသာ  အနံရှိေစြခင်းငှါ၊ 



ကုိယကုိ်တုိင်ဆက်ကပ်၍ ယဇပူ်ေဇာလ်ျက် ငါတုိအတွက် စနွ်ေတာမူ်သည်နည်းတူ၊ သင်တုိသည် ေမတာတရား၌ 

ကျင်လည်ကေလာ။့ (ဧဖက် ၄:၃၁ - ၅:၂) 

ေဆးွေးွရန် ေမးခနွး်များ 

၁။ န�ကည်းြခင်းဆိုသည်မှာ အဘယန်ည်း။ 

 

၂။ န�ကည်းြခင်းသည် အြပစတ်စခ်ြုဖစပ်ါသလား။ အဘယေ်ကာင့်ြဖစသ်နည်း။ သုိမဟုတ် အဘယ် 

ေကာင့် မြဖစသ်နည်း။ 

 

၃။ သင်၏ဘဝတွင် န�ကည်းြခင်း ခစံားချက်များကုိ ြဖစ်ေစသည့် ြဖစရ်ပ်ကုိေဖာြ်ပပါ။ 

 

၄။ န�ကည်းြခင်း၏ အရင်းအြမစကုိ် ေဖာြ်ပပါ။ အြပစြ်ပခံရြခင်း၏ အရ�ယပ်မာဏသည် အေရးကီး 

ပါသလား။ 

 

 န�ကည်းြခင်း၏ လကဏာတစခ်မှုာ အေသးစတ်ိအချက်များကုိ မှတ်မိြခင်းြဖစသ်ည်။ ကနေ်တာ်တုိ 

ဘဝတွင် ြဖစပ်ျက်ခဲ့ေသာ ေထာင်ေပါင်းများစာွေသာ အေြခအေနြဖစရ်ပ်များင့်ှ စကားေြပာဆိုမများတွင် 

ဤအရာတစခ်သုည် မှတ်�ာဏထ်တွဲင် သစလ်င်ွေနဆြဲဖစသ်ည်။ ေြပာခဲ့ေသာ စကားလံုးများေလယေူလသိမ်း 

င့်ှ အသံအနမ့်ိအြမင့်ေြပာင်းလမဲတစခ်စုတုိီင်းကုိလည်း မှတ်မိသည်။ ၎င်းမှာ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း 

အကိမ်ကိမ်ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

၅။ န�ကည်းေဒါသကုိ ေြဖရှင်းသည့်ေလာက၏နည်းများကုိ ေဖာြ်ပပါ။ 

 (က) 

 (ခ) 

 မိမိတုိ၌ န�ကည်းရှိသည်ဟု န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်းသည် န�ကည်းြခင်းကုိ ေကျာလ်ားိုင်မည့် 

ပထမေြခလမ်ှးြဖစသ်ည်။ န�ကည်းြခင်းကုိ လူများလျစလ်ှကြခင်းမှာ ထိုအြပစသ်ည် တစ်ပါးသူ၏ 

အြပစြ်ဖစသ်ည်ဟု ယဆူကေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ 



၆။ ကနေ်တာတုိ်၏ န�ကည်းေဒါသအားလံုးကုိ မည်သုိလပ်ုေဆာင်ရန ် ဘုရားသခင်ေတာင်းဆိုထား 

သနည်း။ (ယာကုပ် - ၃:၁၄ - ၁၅) 

 

ချစြ်ခင်းေမတြပည့်ဝြခင်း၊ စတ်ိလှံုးးူည့ံသိမ်ေမြခင်း ရှိလျက်ပင် န�ကည်းြခင်းလည်း တစခ်ျနိန်ည်း၌ရှိေန 

ိုင်သည်။ 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး - ဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာကုိ် တုံြပန်ြခင်းန�ကည်းြခင်းကုိ သင်ုန်းကနခ်ဲ့ရသည့် 

အေနအထားြဖစရ်ပ်တစခ်ကုို ြပနလ်ည်ဆင်ြခင်ပါ။ သင်သည် အဖခမည်းေတာထ်ဝံနခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်းမရှိခဲ့ 

ေသးလင် ယခြုပနလ်ပ်ုပါ။ ထိုသုိြပြခင်းအားြဖင့် သခင်ေယခရစေ်တာ်၏ ေကျးဇးူေတာက် သင့်ကုိ 

ြဖည့်ဆည်းမည်။ ဤြပဿန�ကုိ ေြဖရှင်းရန် သင့်လပ်ုိုင်သည့် လက်ေတွကျေသာေြခလမ်ှးများကုိ သန်ရှင်း 

ေသာ ဝိညာေ်တာအ်ား ကူညီေစာင်မမြဖင့် လပ်ုေဆာင်ိုင်ရန ် ဆေုတာင်းပါ။ ခရစေ်တာ၏် ခင့်ွလတ်ြခင်း 

ပညတ်ေတာကုိ် ချစြ်ခင်းေမတာြဖင့် တုံြပနလ်ိုက်ေလာက်ပါ။ “အချင်းချင်း ေကျးဇးူြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ 

ဘုရားသခင်သည် ခရစေ်တာေ်ကာင့် သင်တုိ၏ အြပစကုိ် လတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ အချင်းချင်း အြပစလ်တ်ြခင်း 

ရှိကေလာ။့” (ဧဖက် ၄:၃၂) 

 

အြခားသမူျားကို ခငွ့လ်တ်ြခငး် 

Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝလီဆ်နွ ်

 သင်တုိသည်လည်း ညီအစကုိ်အချင်းချင်းတုိကုိ စတ်ိှလံုးပါလျက် အြပစမ်လတ်လင် ေကာင်းကင်ဘုံ၌ 

ရှိေတာမူ်ေသာ ငါ၏အလာသည် ထိုနည်းတူ သင်တုိကုိ စရီင်ေတာမူ်လတံဟု မိန်ေတာမူ်၏ (မဿဲ ၁၈:၃၅) 

 ဤစကားများမှာ သခင်ေယခရစေ်တာေ်ြပာေတာမူ်ြခင်းြဖစ၍် သူ၏တပည့်ေတာမ်ျားကုိ အြပစ် 

ခင့်ွလတ်ြခင်းအေကာင်း သင်ကားေပးေတာမူ်ေနြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 ကနေ်တာတုိ်အများစတွုင် တစစ်ံုတစ�်းီက ကနေ်တာတုိ်ထလံာ၍ အြပစခ်င့်ွလတ်ရန ်ေတာင်းပနြ်ခင်း 

ခရံသည့် အေတွအ�ကံများရှိပါသည်။ 

 အများအားြဖင့် ထိုသုိေသာေတာင်းဆိုချက်ရှိေသာအခါ ေယဘုယျတုံြပနခ်ျက်အမျိးမျိးရှိေသာလ်ည်း၊ 

အများဆံုးကားရသည့်အေြဖမှာ “ခင့်ွလတ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး” ဟူသည့်စကားြဖစသ်ည်။ ဤအေြဖသည် 

သေဘာထားကီးသေယာင်ြဖစေ်သာလ်ည်း အမှနတ်ကယတွ်င် ထိုသုိမဟုတ် ခင့်ွလတ်ရန ် ြငင်းပယ်သည့် 

နည်းတစခ်တုည်းသာြဖစ်သည်။  



 သင့်ထမှံ ခွင့်လတ်ြခင်းေတာင်းခေံသာ သူသည် သင်၏ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ လိုအပ်ေကာင်း သင်ေကာင်း 

စာွသိပါသည်။ သုိေသာလ်အူများသည် ေတာင်းဆိုချက်ကုိ တိမ်းေရာှင်၍ “ဟာ၊ ခင့်ွလတ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး” 

ဟု ဆိုတတ်သည်။ ၎င်းတုိသည် ြပဿန�အမှနတ်ကယ ် မရှိပါဟု ထင်ိုင်ေသာလ်ည်း ပုံမှနအ်ားြဖင့် 

ရှိတတ်ပါသည်။ 

 တစခ်ါတစရ် ံ၎င်းတုိက “ဟုတ်ပီ၊ ခင်ဗျားကုိ ခင့်ွလတ်လိုက်ပီ” ဟုဆိုတတ်သည်။ ထိုသုိ၎င်းတုိေြပာက 

ြခင်းမှာ ထိုသုိ ၎င်းတုိေြပာရနလ်ိုအပ်ေသာေကာင့်ြဖစေ်သာလ်ည်း ၎င်းတုိ၏ လှံုးသားများကထိုသုိ လက်မ 

ခံကေပ။ သုိေသာလ်ည်း သမာကျမ်းပုိဒ်က လှံုးသားထမှဲ ခင့်ွလတ်ရန ် ေတာင်းဆိုထားသည်။ တစ်နည်း 

အားြဖင့် ေြပာရလင် ဘုရားသခင်က အမှနတ်ကယခ်င့်ွလတ်သူှင့် ခင့်ွမလတ်သူကုိ သိေတာမူ်သည်။ 

ညီအစကုိ်များကုိ လှံုးသားမှ မခွင့်လတ်လင် ဘုရားသခင် ကနေ်တာတုိ်အား ေသချာေသာနည်းလမ်း တစခ်ြုဖင့် 

ကုိင်တွယမ်ည်ဟု သိရသည်။ ကနေ်တာတုိ်ကုိ မှနက်န်သင့်တင့်ေသာ စကားများေြပာဆိုရန ်

ေတာင်းဆိုေတာမ်မူပါ။ သင်၏ေရှ၌ ရှိေသာသူယံုကည်ေလာက်ေအာင် သင်ေြပာဆိုိုင်ေသာလ်ည်း 

လှံုးသားကုိ ကည့်ေသာဘုရားသခင်ယံုကည်ေအာင်သင်မစမ်ွးေဆာင်ိုင်ပါ။ သင်၏ ညီအစကုိ်တုိ သင်၏ 

လှံုးသားမှ ခွင့်လတ်လင် ဘုရားသခင်သိေတာမူ်သည်။ 

 ဤက့ဲသုိ ကနေ်တာတုိ် အြပစြ်ပလပ်ုေသာအခါ ဘုရားသခင်ထမှံ မဖုနး်ကွယ်ိုင်ပါ။ ကနေ်တာ်တုိ၏ 

လှံုးသားများသည် သူ၏ေရှေတာေ်မှာက်တွင် ဖွင့်ေန၍ သိသာထင်ရာှးသည်။ ကနေ်တာတုိ် ခွင့်လတ်ရန ်

ြငင်းပယေ်သာအခါ ကုိယေ်တာသိ်ေတာမူ်သည်။ သူသည် ကနေ်တာ၏် အြပစကုိ် သိေတာမူ်၍ သူမိန်ေတာ ်

မူခဲ့သည့် ခင့်ွလတ်ြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကုိ အမှနတ်ကယသိ်ေတာမူ်သည်။ 

 ထိုေကာင့် ကနေ်တာတုိ်၏ ေကာင်းကင်အဘကကန်ေတာတုိ်ကုိ မည်သုိ သေဘာထား ဆက်ဆမံည် ဟု 

သမာကျမ်းစာ ကသင်ကားမိန်ဆိုထားသနည်း။ 

 ထိုအခါ ေပတုသည် ချး်ကပ်၍ သခင်ညီအစကုိ်သည် အက်ုပ်ကုိ ြပစမှ်ား၍ 

အက်ုပ်သည် သူ၏အြပစကုိ် ဘယ်စှ်ကိမ်လတ်ရပါအံ့နည်း။ ခုစှ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် 

လတ်ရပါအံ့ေလာဟု ေမးေလာက်ေသာ ်ေယက ခုှစ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်ဟု 

ငါမဆို။ (မဿဲ ၁၈:၂၁) 

 ေပတုသည် ေကာင်းြမတ်ေသာေမးခနွး်ကုိ မိမိေမးေနသည်ဟု ေတွးထင်ခဲ့သည်။ 

 အကိမ်ခုစှဆ်ယလ်ေီြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်ဟု ငါဆို၏ (မဿဲ ၁၈:၂၂) 

 



 ေယ ထိုသုိမိန်ေတာမူ်သည့်အခါ အကိမ်ခုစှဆ်ယ့်ခုစှ်ကိမ် အထသိာ ဆိုလိုသည်ဟု သင်ထင်ပါ 

သလား။ ကနေ်တာတုိ် ေရတွက်ေနရမည်ေလာ။ မှားယင်ွးမများကုိ မှတ်တမ်းတင်ရန ် ကနေ်တာတုိ်ကုိ 

ခင့်ွြပထားြခင်းေလာ။ 

 တစစ်ံုတစ�်းီသည် သူခင့်ွလတ်ခဲ့သည့်အကိမ်ကုိ ေရတွက်ထားသည်ဆိုပါက စစမှ်နေ်သာခင့်ွလတ်ြခင်း 

မရှိ။ သင့်၏ ညီအစကုိ်သည် သင့်အေပ အြပစြ်ပတုိင်း၊ သင်လှံုးသားထမှဲ ခင့်ွလတ်ခဲ့လင်  ေန�က်အြပစ ်

တစခ်စုတုိီင်းသည် ပထမဆံုး အကိမ်က့ဲသုိ ြဖစေ်နလမ့်ိမည်။ 

 ေယက အြခားပါး တစဖ်က်ကုိပါ ခရံနသ်င်ကားေတာမူ်ေသာအခါ လမူျားက အဓိပါယမ်ျား၍ 

ေကာက်ယနူ�းကသည်။ ၎င်းတုိက “ဟုတ်ပါပီ ၊ ငါသူကုိ ေန�က်ပါးတစ်ဖက်ေပးုိက်ပါမ့ယ၊် ဒါေပမယ့် 

တတိယအကိမ်ထပ်ုိက်ရင်ေတာ ့သူကုိ တစခ်ါတည်းလကဲျသွားေအာင် ငါထိုးမယ”် ဟု ေြပာဆိုသည်။ 

 သုိေသာ ် ေယက အြခားပါးတစဖ်က်ကုိ ခရံနသ်င်ကားေတာမူ်ခဲ့ေသာအခါ ကနေ်တာတုိ်အား 

လှံုးသားထမှဲ ြပလပ်ုရနမိ်န်ဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ေယက အြခားသူက သင့်အေပအြပစြ်ပေနသည်ဟု 

ဆိုလိုသည်။ ၎င်းက အြခားသူသည် ခုစှ်ကိမ် ခုစှဆ်ယ့်ခုစှ်ကိမ် သုိမဟုတ် ေလးရာကုိး ဆယ်ကိမ်တုိင် 

ေအာင် အြပစြ်ပသည်ဟု မှတ်ယဆူိုလိုသည်။ သင်သည်ြပစမှ်ာသည့်အကိမ်ေပါင်းကုိ ေရတွက်ေနလင် 

သင်ခင့်ွလတ်ေနသည်မဟုတ်။ 

 ထိုေကာင့် ေကာင်းကင်ိုင်ငံေတာသ်ည် မိမိကန်များတုိကုိ စာရင်းယြူခင်းငှါ အလိုရှိေသာ မင်းကီး 

တစ�်းီင့်ှ တူ၏။ စာရင်းယစူတွ်င် ေငွအခက်ွတစသိ်နး်အေကွးတင်ေသာသူတစေ်ယာက်ကုိ ေရှေတာပုိ် 

ေဆာင်ခဲ့က၏။ ထိုသူသည် ေကွးဆပ်ရန ်မရှိေသာေကာင့် ကုိယမှ်စ၍ သားမယားဉစာရှိသမတုိကုိ ေရာင်း၍ 

အေကွးကုိ ဆပ်ေစဟု သူ၏ သခင်စရီင်၏။ 

 ထိုကနသ်ည် တ်ြပပ်ဝပ်တွားလျက် သခင် ကနေ်တာကုိ်သည်းခေံတာမူ်ပါ။ အေကွးရှိသမကုိ 

ဆပ်ပါမည် ဟု ေလာက်တင် သူ၏သခင်သည် သန�းြခင်းရှိသြဖင့် ေကွးရှိသမကုိ လတ်၍ ချမ်းသာေပးေလ၏။ 

 ထိုကနသ်ည် ထက်ွသွားရာတွင် မိမိေငွ ၃ န�ရ ီတရားေကွးတင်ေသာ ကနခ်ျင်း တစေ်ယာက်ကုိေတွ 

လင် လည်ပင်းကုိကုိင်ညစ်၍ ငါေ့ငွကုိ ဆပ်ေပးေလာဟု့ဆို၏။ 

 ထိုကနခ်ျင်းသည် ေကးရှင်၏ ေြခရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက် ကနေ်တာကုိ် သည်းခေံတာမူ်ပါ။ ေကွးရှိသမကုိ 

ဆပ်ပါမည်ဟု ေတာင်းပန်ေသာလ်ည်း ေငွရင်ှသည် န�းမေထာင်ဘဲသွား၍ ေကွးကုိ မဆပ်မီှတုိင်ေအာင် သူကုိ 

ေထာင်ထမှဲာ ေလာှင်ထား၏။ ထိုအမူအရာကုိ အြခားေသာ ကနခ်ျင်းတုိသည် ြမင်လင် အလနွန်�ကျင်ေသာ 

စတ်ိင့်ှ သွား၍ ြပေလသမတုိကုိ မိမိတုိသခင်၌ ကားေလာက်က၏။ 



 ထိုအခါ သခင်သည် ထိုကနကုိ်ေခ၍ ဟယ် ဆိုးညစေ်သာကန၊် သင်သည်ငါကုိ့ေတာင်းပနေ်သာ ေကာင့် 

သင့်၌ တင်သမေသာေကွးကုိ ငါရင်ှးလင်းေစ၏။ ငါသည်သင့်ကုိ သန�းသက့ဲသုိ သင်သည်လည်း ကနခ်ျင်းကုိ 

မသန�းသက့ဲသုိ သင်သည်လည်း ကနခ်ျင်းကုိ မသန�းသက့ဲသုိ သင်သည်လည်း ကနခ်ျင်းကုိ 

မသန�းအပ်သေလာဟုဆိုလျက် အမျက်ထက်ွ၍ ေကွးရှိသမကုိ မဆပ်မီှတုိင်ေအာင် အာဏာသားတုိလက်ကုိ 

အပ်ေလ၏။ 

 သင်တုိသည်လည်း ညီအစကုိ် အချင်းချင်းတုိကုိ စတ်ိလှံုးပါလျက် အြပစမ်လတ်လင် ေကာင်းကင်ဘုံ 

စတ်ိလှံုးပါလျက် အြပစမ်လတ်လင်ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ရှိေတာမူ်ေသာ ငါ၏အလာသည် ထိုနည်းတူ သင်တုိကုိ 

စရီင်ေတာမူ်လတ့ံဟု မိန်ေတာမူ်၏။ (မဿဲ ၁၈:၂၃ - ၃၅) 

 ကနေ်တာတုိ်သည် ေသြခင်းမှ အသက်ရှင်ြခင်းသုိ ကူးေြပာင်းစ ် ကနေ်တာ်တုိ၏ များြပားလေှသာ 

အြပစေ်ကွးကုိ ခင့်ွလတ်ြခင်းခခံဲ့ရသည်။ ကနေ်တာတုိ်ခရစယ်ာနြ်ဖစလ်ာေသာ အချနိ၌် ခင်ွးချက်မရှိေသာ 

အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းကုိ ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် လက်ေဆာင်ြဖစ၍် ခင်ွးချက်ထားရှိမမရှိဘဲ ကနေ်တာတုိ် 

လက်ခရံရှိခဲ့ကသည်။ 

 အေြခအေနအေပမူတည်ေသာ ခင့်ွလတ်ြခင်းှင့် ခင်ွးချက်မရှိ အေြခအေနအေပမမူတည်ေသာ 

ခင့်ွလတ်ြခင်း ကားတွင် ကွားြခားချက်ရှိသည်။ ကနေ်တာတုိ်သည် ဒုတိယေမွးဖွားြခင်းခရံသည် ဉပမာ 

ပုံေဆာင်ြဖစရ်ပ်တွင် ေတွရသည်။ များြပားလေှသာ အေကွးကုိ ခင့်ွလတ်ြခင်းက့ဲသုိေသာ ကီးမားသည့် 

ခင့်ွလတ်ြခင်းြဖစသ်ည်။ ေကာေလာသဲ �းသုက ဤသုိ မိန်ဆိုထားသည်။ 

 တစေ်ယာက်၌ တစေ်ယာက်အြပစတ်င်စရာအခင့်ွရှိလင် အချင်းချင်း သည်းခ၍ံ အြပစ်ကုိ 

ခင့်ွလတ်ကေလာ။့ ခရစေ်တာသ်ည် သင်တုိ၏ အြပစ်ကုိ လတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ ထိုနည်းတူြပကေလာ။့ 

 သုိဆိုလင် ဘုရားသခင်သည် ကနေ်တာတုိ်ကုိ မည်က့ဲသုိခွင့်လတ်ေတာမူ်ခဲ့သနည်း။ ခွင်းချက်မရှိ 

ကနေ်တာတုိ်ကုိ ကနေ်တာ်တုိ ခင့်ွလတ်ခခံဲ့ရသက့ဲသုိ ခင်ွးချက်မထားဘဲ ခင့်ွလတ်ရန ်ေြပာထားသည်။ သုိေသာ်  

ကနေ်တာတုိ်ကုိ အေကွးတင်ေနသူများင့်ှ ပတ်သက်လာလင် ကနေ်တာတုိ်၏ ခင့်ွလတ်ြခင်း က 

အကန်အသတ်ရှိတတ်သည်။ ေကာင်းကင်ဘုံရင်ှ ခမည်းေတာက် ပုံေဆာင်ဝတြဖစရ်ပ်ပါ ဆိုးယတ်ုေသာ 

ကနက့ဲ်သုိေသာ သူများကုိမည်သုိ အြပစ်ဒဏေ်ပးဆက်ဆေံကာင်းသတိရပါ။ 

 သူတစပ်ါးသည် အက်ုပ်တုိကုိ ြပစမှ်ားေသာ အြပစမ်ျားကုိ အက်ုပ်တုိသည် ခင့်ွလတ်သက့ဲသုိ 

အက်ုပ်တုိ၏ အြပစမ်ျားကုိ လတ်ေတာမူ်ပါ။ (မဿဲ ၆:၁၂) 

 ဘုရားသခင်က ကနေ်တာတုိ်ကုိ ဤက့ဲသုိဆေုတာင်းရန ် လမ်းနေ်တာမူ်ခဲ့သည်။ သုိေသာ် 

ကနေ်တာတုိ် ြငင်းခနု်ကသည်။ “ဘုရားသခင် ဤက့ဲသုိေသာ ခင့်ွလတ်ြခင်းမျိးကုိ ကနေ်တာအ်လိုမရှိပါ။ 

သူတစပ်ါးကုိ ကနေ်တာခ်င့်ွလတ်ခဲ့ သက့ဲသုိ ကနေ်တာခ်င့်ွလတ်ြခင်းခရံမည်ဆိုလင် ဒုကေရာက်ပါမည်။ 



 လမ်းနေ်တာမူ်ထားသက့ဲသုိ ဆေုတာင်းေသာ သူသည် ခင်ွးချက်ကန်သတ်ချက်ရှိေသာ ခင့်ွလတ်ြခင်း 

ကုိ ေတာင်းခံြခင်းြဖစသ်ည်။ သခင်ဘုရား၏ ဆေုတာင်းချက်အပီး အခနး်ငယ် တစဆ်ယ့်ေလးတွင် ေယက 

“သင်တုိသည် သူတစ်ပါးတုိ၏အြပစကုိ် လတ်လင်ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ရှိေတာမူ်ေသာ သင်တုိအဘသည် သင်တုိ၏ 

အြပစကုိ်လတ်ေတာမူ်မည်” ဟု ဆက်မိန်ေတာမူ်ခဲ့သည်။ မှန်ပါသလား။ သခင်ေယ ေြပာေတာမူ် 

ခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 တစစ်ံုတစေ်ယာက်က ဤသုိ ြငင်းခနု်ိုင်သည် “ဒါလယလ်ို ြဖစ်ိုင်မှာလ။ဲ ကနေ်တာတုိ် ခင်ွးချက်မရှိ တ့ဲ 

ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ ရခဲ့တာပါ။ အခေုယက ဒီလိုေြပာြပနတ်ယ ် ကနေ်တာ့်ကုိ အြပစလ်ပ်ုတ့ဲလကုိူ ကနေ်တာ ်

ခင့်ွလတ်မှ ေကာင်းကင်အဘက ကနေ်တာ့်ကုိ ခင့်ွလတ်ေတာမူ်မယ။် ဒါေပမယ့် သူအြပစကုိ်ကန်ေတာ ်

ခင့်ွမလတ်ရင် အဘခမည်းေတာက် ကနေ်တာ့်အြပစကုိ် ခွင့်မလတ်ဘူး။ ဒါက ကနေ်တာ့်အတွက်ေတာ့ 

ခင်ွးချက်ရှိတယ ်ကန်သတ်ထားတ့ဲခင့်ွလတ်ြခင်းဘဲ။” 

 ခင်ွးချက်ရှိေသာ ခင့်ွလတ်ြခင်းြဖစရ်သည်မှာ ကနေ်တာတုိ်သည် ေသြခင်းမှ အသက်ရင်ှြခင်းသုိ 

ကူးေြပာင်းစ ် များြပားလနွး်လစှာွေသာ အေကွးခင့်ွလတ်ြခင်းခခံဲ့ရသည်။ ထိုေန�က် ကနေ်တာ်တုိ 

ခင့်ွလတ်ခခံဲ့ရသည့် န်ကားချက်ကုိ ရရှိခဲ့သည်။ ကနေ်တာတုိ်သည် ခွင်းချက်မရှိ ခွင့်လတ်တတ်ရ 

မည်ြဖစသ်ည်။ 

 လတူစ�်းီသည် ခင်ွးချက်မရှိခင့်ွလတ်ြခင်းခရံလင် “ဘုရားသခင် သူတစပ်ါးကုိ ကနေ်တာ ် ခင့်ွလတ်ခဲ့ 

သည့်အတုိင်း အက်ုပ်ကုိ ခင့်ွလတ်ေတာမူ်ပါ” ဟု ဆုေတာင်းရန ်အခက်အခရဲှိမည်မဟုတ်။ ခင့်ွလတ်ြခင်းသည် 

ကန်သတ်ချက်မရှိသည်မှာမှနပ်ါသည်။ န်ကားချက်အတုိင်းလပ်ုေဆာင်ေသာ ခရစယ်ာနအ်တွက် ဝိေရာဓိ 

မရှိပါ။ ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ ရရှိသည့် အတုိင်းြပနလ်ည်လက်ဆင့်ကမ်းြဖန်ေဝြခင်း မရှိသည့်အခါမှသာ အြငင်းပွား 

ဖွယရ်ာ ြဖစလ်ာသည်။ ခင့်ွမလတ်ေသာ ကန၌် ဤအခက်အခရဲှိခဲ့သည်။ သူသည် ခင့်ွလတ်ြခင်းခခံဲ့ရ ေသာ်လည်း 

တစဘ်က်တွင် သူခွင့်လတ်ခခံဲ့ရသည့်အတုိင်း သူတစ်ပါးကုိ သူခင့်ွမလတ်လိုခဲ့ ေချ။ 

 ဤအရာသည် အဓိပါယြ်ပည့်ဝ၍ တနခ်ိုးပါေသာ ေဖာြ်ပချက်ြဖစေ်တာမူ်သည်။ “သင့်ကုိငါ့လှံုးသားမှ 

ခင့်ွလတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ သင်သည်သင်၏ညီအစကုိ်ကုိ ခင့်ွမလတ်လင် ငါ၏ေကာင်းကင်အဘသည် သင့်အား 

ဤသုိြပမူကုိင်တွယေ်တာ်မူလမ့်ိမည်။” အကယ၍် ကနေ်တာခ်င့်ွမလတ်ိုင်လင် ကနေ်တာ၏် ကယတ်င်ြခင်း 

ကုိ သံသယြဖစစ်ရာအေကာင်းရှိသည်။ 

 ထိုေကာင့် သင်၏ညီအစ်ကုိသည် သင့်ကုိ ြပစမှ်ားလင် သူဆသုိီသွား၍ စှေ်ယာက်တည်းချင်း 

သူ၏အြပစကုိ် ြပ၍ ဆံုးမေလာ။့ သူသည် သူ၏စကားကုိ န�းမေထာင်လင် ညီအစကုိ် ကုိရပီ။ သုိမဟုတ် 

သင်၏စကားကုိ န�းမေထာင်လင် လူစှ�်းီ သုံး�ီး သက်ေသခ၍ံ စကားရှိသမတုိကုိ တည်ေစြခင်းငှါ ကုိယ်ှင့် 

အတူလတူစ�်းီစှ�်းီကုိ ေခ�းီေလာ။့ ထိုသူတုိ၏စကားကုိ န�းမေထာင်လင် အသင်းေတာအ်ား ကားေြပာ 

ေလာ။့ အသင်းေတာ၏်စကားကုိ န�းမေထာင်လင် သာသန�ပလတ့ဲူသုိလည်းေကာင်း အခနွခ်က့ဲံသုိ 



လည်းေကာင်း ထိုသူကုိမှတ်ေလာ။့  ငါအမှနဆ်ိုသည်ကား ေြမကီးေပမှာ သင်တုိချည်ေ�ှင်သမ သည် 

ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ချည်ေ�ှင်လျက်ရှိလမ့်ိမည်။ ေြမကီးေပမှာ ြဖည်လတ်သမသည် ေကာင်းကင်ဘုံ၌ 

ြဖည်လတ်လျက်ရှိလမ့်ိမည်။ တစဖ်န ် ငါဆိုသည်ကား ေြမကီးေပမှာ သင်တုိတွင် စှေ်ယာက်တုိသည် 

သေဘာချင်းတူ၍ ဆေုတာင်းလင် ေတာင်းသမေသာဆတုိုကုိ ေကာင်းကင်ဘုံ၌ရှိေတာမူ်ေသာ ငါ၏ 

ခမည်းေတာသ်ည် ေပးေတာမူ်လတ့ံ။ အေကာင်းမူကား အကင်အရပ်၌ လူှစ�်းီသုံး�ီးတုိသည် ငါ၏ န�မကုိ 

ေထာက်၍ စည်းေဝးက၏။ ထိုအရပ်၌ သူတုိအလယမှ်ာ ငါရှိသည်ဟု မိန်ေတာမူ်၏။ (မဿဲ ၁၈:၁၅ - ၂၀) 

 ဤကျမ်းပုိဒ်သည် ကနေ်တာတုိ်ေလလ့ာခဲ့ေသာ ဉပမာပုံြပင်၏ ေရှတွင်ရှိ၍ ၎င်းသည်လည်း 

လှံုးသားမှခင့်ွလတ်ြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည်။ သင့်ညီအစကုိ်သည် သင့်ကုိ အြပစြ်ပခဲ့လင် သူထသွံား၍ 

စှကုိ်ယ်ကား သူ၏ အြပစကုိ် ေြပာြပရမည်။ သူန�းေထာင်ခဲ့လင် သင်၏ညီအစကုိ် အေပေအာင်ြမင်ြခင်းြဖစ် 

သည်။ 

 သင်က “ဒါမျိး မြဖစ်ိုင်ပါဘူး ကနေ်တာ်ကိးစားကည့်ပီးပီ။ သူ ကနေ်တာကုိ် အြပစက်ျးလနွေ်တာ့ 

အရမ်းေဒါသထက်ွပီး သူအမှားေတွကုိ ေြပာြပခဲ့ေပမယ့်။ သူန�းမေထာင်ဘူး”ဟု ေြပာိုင်သည်။ ဤသုိြဖစရ် 

သည်မှာ သင့်လှံုးသားထဲတွင် ခင့်ွလတ်ြခင်းမရှိေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။ ဤကျမ်းပုိဒ်သည် လမူျားစာွအတွက် 

အဓပိါယမ်ရှိရသည်မှာ သူတုိသည် ထိုက့ဲသုိ လူတစ�်းီသွားရသည်ကုိ န�းမလည်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ 

“သင့်အေပအြပစြ်ပခဲ့သူတစ�်းီကုိ သူကုိတုိ ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း ေြပာြပ၍ ထိုသူလက်ခမံည်ဟု သင်ေမာလ်င့် 

ိုင်သနည်း။ ထိုသူသည် မိမိကုိယကုိ် ကာကွယေ်ြပာဆိုမည်သာြဖစသ်ည်။” 

 ထိုသူသည် အဘယေ်ကာင့် မိမိကုိယ်ကုိ ကာကွယေ်ြပာဆိုမည်နည်း။ အေကာင်းမှာ လတူစ�်းီက သူကုိ 

စပ်ွစွဲအြပစတ်င်ေသာ ေကာင့်ြဖစသ်ည်။ သုိေသာ ် လူတစ�်းီသည် ဤသင်ကားချက်အားလံုး၏ နဂိံုးြဖစသ်ည့် 

ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားြဖင့် သွားလင် စပ်ွစွဲအြပစတ်င်လမ့်ိမဟုတ်။ 

 သူ၏အမှားကုိ ြပြပင်ချင်သူသည် အမျက်ေဒါသန�ကည်းြခင်း သုိမဟုတ် စပ်ွစွဲြပစတ်င်စိတ် 

တစခ်ခုြုဖင့်သွားလင် သူင့်ှ အဆင်ေြပမည်မဟုတ်။ ြပြပင်ချင်သူသည် ထိုသုိေသာ စတ်ိထားမျိးြဖင့် 

မသွားသင့်။ ကနေ်တာတုိ်တွင် ခင့်ွလတ်ြခင်း လှံုးသားရှိင့်ှပီးမှသာ သူထသွံားရမည်။ ဤခွင့်လတ်ြခင်းသည် 

သူ၏ ေန�င်တရြခင်းအေပမမီှတည်ရ။ လှံုးသားထဲ၌ ခင့်ွလတ်ြခင်းမရှိဘဲ သူကုိ ချး်ကပ်လင် သူေန�င်တ 

ရလမ့်ိမည်မဟုတ်ေပ။ ချစြ်ခင်းေမတာ၊ ခင့်ွလတ်ြခင်းတုိင့်ှအတူ ကနေ်တာတုိ်သွားရမည်။ သူန�း ေထာင်လင် 

ကနေ်တာတုိ်၏  ညီအစကုိ်ကုိ ကယတ်င်ြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 သူကုိ ဤနည်းလမ်းအတုိင်းချး်ကပ်ေသာလ်ည်း န�းမေထာင်လင် လှံုးသားထ၌ဲ ခင့်ွလတ်ြခင်းရှိသူ 

တစ�်းီစှ�်းီကုိ ေခသွားရမည်။ 



 သာမနအ်ားြဖင့် ဤသုိြဖစ်ေလမ့ရှိပါ။ စပ်ွစွဲအြပစတ်င်ြခင်းြဖင့်သွားလင် စွပ်စွဲခရံသူသည် ြပန်လည် 

ခခု၍ံ သူကုိေအာင်ြမင်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ေပ။ ထိုေကာင့် တစဖ်က်ဘက်ရင်ရပ်တည်ေသာ အြခားသူများကုိ 

ေခလင်လည်း အဆင်ေြပမည်မဟုတ်ပါ။ 

 အြခားသူများအားလံုးတွင် ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားရှိေသာလ်ည်း အြပစ်ကျးလနွသူ်က ေန�င်တရရန် 

ြငင်းဆနပ်ါက သူ၏ ြပဿန�သာြဖစသ်ည်။ သူန�းေထာင်ရနြ်ငင်းပယလ်င် အသင်းေတာကုိ် အေကာင်းကား 

ရမည်။ ဤေနရာတွင် အသင်းေတာသ်ည် ခွင့်လတ်ြခင်းအြပည့်အဝရှိရနမ်ရှိမြဖစလ်ိုအပ်သည်။ 

 မိမိတုိတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်င့်ှညီေသာ စည်းမျး်စည်းကမ်းရှိသည်ဟု ယဆူကလင် 

ထိုသူြငင်းပယမ်ည်။ ထိုသုိြဖင့် အသင်းေတာသ်ည် ထိုသူကုိ အသင်းေတာမှ် ထတ်ုပယလ်ိုက်ေသာလ်ည်း 

လှံုးသားထတွဲင် ခင့်ွလတ်ြခင်းမရှိေပ။ အသင်းေတာ်စည်းကမ်း၏ ရည်ရ�ယခ်ျက် တစခ်မှုာ အြပစက်ျးလနွသူ် 

ကုိ ြပနလ်ည်ရရှိရန်ြဖစသ်ည်။  

 သူသည် အသင်းေတာကုိ် မန�ခပံါက မယံုကည်သူသုိမဟုတ် အခနွခ်က့ဲံသုိ သတ်မှတ် ဆက်ဆံရ 

မည်ြဖစသ်ည်။ မယံုကည်သူများသုိမဟုတ် အခနွခ်မံျားကုိ ဤသုိ အမှနတ်ကယသ်တ်မှတ်ဆက်ဆ ံ ခဲ့သည်ဟု 

သခင်ေယဆို လိုပုံမရပါ။ မယံုကည်သူများင့်ှ အခနွ်ခမံျားကုိ ထိုသုိဆက်ဆသံင့်သည်ဟု သူဆိုလိုပုံရပါသည်။ 

အေစာပုိင်း ရှင်မဿဲအခနး်ကီး (၅)တွင် ေယက ကနေ်တာတုိ်ကုိ တရားေသာသူင့်ှ မတရားေသာသူများကုိ 

အဘခမည်းေတာဆ်က်ဆေံတာမူ်သက့ဲသုိ တနး်တူဆက်ဆရံန ်မိန်ေတာမူ်ထားသည်။ 

 ကုိယေ်တာက် ကနေ်တာ်တုိကုိ ရန်သူများအားချစ်ရန် မိန်ဆိုေတာမူ်၏။ ထိုေကာင့် ၎င်းတုိကုိ 

မယံုကည်သူများင့်ှ အခွနခ်မံျား က့ဲသုိ ဆက်ဆံလင်လည်း ချစြ်ခင်းြဖင့် ြပမူဆက်ဆြံခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတုိကုိ မိတ်သဟာယ၏ စည်းအြပင်ဘက်တွင်ထားေသာလ်ည်း လှံုးသားထမှဲချစြ်ခင်းှင့် 

ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ မလိုလားြခင်းြဖစသ်ည်။ ဤသုိေသာသင်ကားချက်ေကာင့် ရှင်ေပတုက ပုံဉပမာြဖစ်ရပ် 

ထက်ွေပလာေစသည့် ေမးခနွး်ကုိေမးရြခင်းြဖစ်သည်။ “ညီအစကုိ်သည် အက်ုပ်ကုိ ြပစမှ်ား၍ အက်ုပ်သည် 

သူ၏အြပစ်ကုိ ဘယ်စှ်ကိမ်လတ်ရပါအံ့နည်း။ “ေမတာသည် အြပစရ်ှိသည်ဟု မထင်တတ်” (၁ ေကာ ၁၃:၄ - 

၅)။ ချစြ်ခင်းေမတာသည် အြပစကုိ် မှတ်တမ်းမတင်ေပ။ သင်တုိအထမှဲ အချိသည် ဤသုိေသာအမှတ် 

အသားြပထတ်ုေဖာခ်ျက်ကုိ အမ်ိေထာင်ေရးအတွင်းကားခဲ့ဖူးေပလမ့်ိမည်။ ေယာကျား် သုိမဟုတ် ဇနးီက “နင် 

ဒါမျိး အမဲတမ်းလပ်ုတယ် နင်ဒီလိုမျိးကျေတာ ့ ဘယေ်တာမှ့မလပ်ုဘူး။” ဘာကုိဆိုလိုသနည်း တစေ်ယာက် 

ေယာက်ကေရတွက်ေနြခင်းြဖစသ်ည်။ ကျမ်းစာက ဤသုိမည်သည့်အခါမ မြပရန် မိန်ဆိုထားသည်။ 

လတူစေ်ယာက်သည် အြပစထ်ပ်မံြပေသာအခါ အြပစမှ်တ်တမ်းကုိ ဆက်လက်ေရး သားကသည်။ သုိေသာ် 

အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းက ဤသုိမြပေပ။ 

 “ေြမကီးေပမှာ သင်တုိချည်ေ�ှင်သမသည် ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ချည်ေ�ှင်လျက်ရှိလမ့်ိမည်” ဟု 

ေယမိန်ေတာမူ်စက် မည်သည့်အရာကုိ ဆိုလိုသနည်း။ ခွင့်လတ်ြခင်းြပည့်ဝလျက် သခင် ေယခရစေ်တာ်၏ 



န�မေတာအ်ားြဖင့် ြပမူကေသာခရစယ်ာနအ်သင်းေတာမ်ျားကုိ ဆိုလိုသည်။ ကုိယေ်တာ ်၎င်းတုိအား ြပလုပ်ရန် 

မိန်ေတာမူ်သည့် အတုိင်းလပ်ုေဆာင်ကသည်။ ထိုေန�က် သူ၏ တ်ပတ်ေတာအ်တုိင်း 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချကေသာအခါ သူအသိအမှတ်ြပေတာမူ်သည်။ 

 အသင်းေတာသ်ည် နည်းစနစတ်စခ်ကုို ကျိးေကာင်းဆက်စပ်၍ ြပလပ်ုထားေသာေကာင့် သူအသိအ 

မှတ်ြပေတာမူ်သည်မဟုတ်။ သခင်ေယခရစေ်တာ၏်အကျင့်င့်ှ ချစြ်ခင်းေမတာအေပမီှတည်၍ ခင့်ွလတ်ြခင်း 

ရှိေသာ ယံုကည်သူတစစ်ကု ေန�င်တရရန ် ြငင်းဆနသ်ည့်သူတစ�်းီကုိ ဆံုးမရန ် ဆံုးြဖတ်ေသာ ေကာင့် 

ဘုရားသခင်က ေကာင်းကင်ဘုံ၌ အသိအမှတ်ြပေတာမူ်ြခင်းြဖစသ်ည်။ 

 ဤကျမ်းပုိဒ်ငယကုိ် လူစှ်�းီသုံး�ီးတုိက မည်သည့်အရာကုိ မဆိုသေဘာတူလင်ြဖစေ်ကာင်း အဓပိါယ် 

လွဲ၍အသုံးြပကသည်။ ဤကျမ်းပုိဒ်ငယ်သည် သင်၏ ညီအစကုိ်ကုိအသင်းေတာအ်တွင်း၌ အြပစခ်င့်ွ လတ်ြခင်း၊ 

ဆံုးမြခင်းအေကာင်းြဖစသ်ည်။ ေယေြပာကားေတာမူ်ခဲ့ေသာ ဉပမာပုံြပင်င့်ှ ေပတု၏ ဘယ်စှ် 

ကိမ်ခင့်ွလတ်ရမည်နည်းဟူသည့် ေမးခနွး်တုိင့်ှသက်ဆိုင်သည်။ ထိုေကာင့် လူစှ�်းီသုံး�းီတုိသည် 

ကုိယေ်တာ၏် န�မေတာ၌်စေုဝးကလင် ၎င်းတုိှင့်အတူ သခင်ေယခရစေ်တာရ်ှိသည်။ သူအေပ အြပစြ်ပခဲ့ 

ကသူများ သည်အေကာင်းဆံုးြဖတ်ချက်ချခင်းင့်ှ သက်ဆိုင်သည်။ 

 ဤအရာင့်ှ န�ကည်းြခင်းတုိ၏ ဆက်ယွမ်ကုိ ြမင်ိုင်သည် န�ကည်းြခင်းသည် အမှနတ်ကယ် 

ခင့်ွမလတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ လတူစ�်းီက သင့်အေပအြပစြ်ပခဲ့၍ သင်ခွင့်မလတ်ိုင်ဟု ေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

န�ကည်းြခင်းသည် ၎င်းကုိယကုိ် အြပစဟု်မြမင်ိုင်ေသာ အြခားသူများ၏ အြပစကုိ်သာ ြမင်ိုင်သည်။ 

 ခင့်ွလတ်ြခင်းသည် တစဖ်က်သတ်ဆနသ်ည်ဟု တစ်နည်းအား ေြပာိုင်သည်။ ေယခရစေ်တာသ်ည် 

ကနေ်တာတုိ်ေန�င်တမရခင် ကပင်အြပစခ်ွင့်လတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုိုင်သည်။ ကနေ်တာတုိ်လက်ခရံြခင်းမရှိမီ 

၎င်းသည် သက်ဝင်ေရာက်ြခင်းမရှိေပ။ သုိေသာ ် ကနေ်တာတုိ်ေန�င်တရြခင်းမရှိခင်အထ ိ ေကာင်းကင်ဘုံရှိ 

ဘုရားသခင်သည် အာဃာတထားေနသည်မဟုတ်။ ကနေ်တာတုိ်ေန�င်တမရခင် အထကုိိယေ်တာသ်ည် 

အထက်အရပ်၌ န�ကည်းေနသည်မဟုတ် ကနေ်တာတုိ် အြပစဝ်နခ်ျမေတာင်းပနခ်င်ကပင် သူ၏လှံုးသား၌ 

ခင့်ွလတ်ြခင်းရှိေတာမူ်သည်။ ဘုရားသခင်ဘက်၌ တစဖ်က်သတ်အြပစခ်ွင့်လတ်ြခင်းရှိ၍ ကန်ေတာတုိ်အေပ 

အြပစက်ျးလနွခ်ဲ့သူများအေပလည်း တစဖ်က်သတ်ခင့်ွလတ်ြခင်းရှိရန ် ကနေ်တာတုိ်ကုိ ဘာလပ်ုခဲ့သည်၊ 

ဘာေြပာခဲ့သည် ကုိအေလးထားကေသာလ်ည်း ဤအရာတစခ်လုံုးသည် အြခားသူ၏ ြပလပ်ုချက် 

ေြပာဆိုချက်အေပမမူတည်ပါ။ 

 ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်တွင် ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားရှိလင် သူေပအြပစက်ျးလွနခ်ဲ့သူကုိ စတ်ိပူသည်။ 

မိမိကုိယကုိ် စတ်ိမဝင်စားေပ။ သုိေသာ ်ကနေ်တာတုိ်သည် ရှင်ေပတုင့်ှ တူကသည်။ “မှနပ်ါ၏ ဘုရားသခင် 

အက်ုပ်သူကုိ ခုစှ်ကိမ်ခင့်ွလတ်ပါမည်။ သုိေသာရ်စှ်ကိမ်ေြမာက်ဆိုလင်သူအမှနတ်ကယဒု်ကေရာက်ပါမည်” 

ဟူေသာ စတ်ိထားရှိကသည်။ 



 စစမှ်နေ်သာ ခင့်ွလတ်ြခင်းကမေရတွက်ပါ။ မိသားစအုရင်း၌ ြဖစေ်စ၊ အြပင်၌ြဖစေ်စ၊ သင့်တွင် 

အြပစေ်ရတွက်တတ်ေသာ အကျင့်ရှိလင် အသင်သည် အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းမြပေသာေကာင့် သာြဖစ်ိုင်သည်။ 

ကနေ်တာတုိ်သည် လှံုးသားမှခင့်ွလတ်ြခင်းမြပဟုေယက မိန်ဆိုထားေတာမူ်ခဲ့သည်။ သင်၏ ညီအစ်ကုိကုိ 

လှံုးသားထ၌ဲ ခင့်ွလတ်ပါ။ 

 “ကနေ်တာ်လှံုးသားထမှဲာ ခင့်ွလတ်ြခင်းမရှိဘူး” ဟု သင်ဆိုလင် မည်သူသည် အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်း 

ကုိလိုအပ်သနည်း။ 

 ချစြ်ခင်းေမတာမရှိသူ၊ မုန်းတီးြခင်း၊ ဆိုးယုတ်ေသာသေဘာထား၊ အာဃာတင့်ှ အြခားမေကာင်းသည့် 

အရာရှိေသာသူသည် ခင့်ွလတ်ြခင်း လိုအပ်သူြဖစ်သည်။ လှံုးသားထတွဲင် ခင့်ွလတ်ြခင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၌ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမရှိိုင်ေချ။ 

 စတ်ိထတွဲင် မခင့်ွလတ်ိုင်ြခင်းရှိေသာလ်ည်း ဘုရားေကျာင်းသုိသွား၍ ဂုဏေ်တာခ်ျးီမမ်းြခင်းြပ 

ိုင်သည်။ ထိုအရာအားလံုးသည် အတုအေယာင်သာြဖစသ်ည်။ ချးီမမ်းြခင်းသည် အတုအေယာင်ြဖစသ်ည်။ 

လမူျားချးီမမ်းြခင်းရှိလင် ၎င်းတုိကုိ ချးီမမ်းရန ် ြပလုပ်စရာမလိုအပ်။ လမူျားသည် မိမိ၏ ပင်ကုိယလ်ံေဆာမ် 

ေကာင့် လှံုးသားအြပည့်ြဖင့် ချးီမမ်းကသည်။ အဘယေ်ကာင့် ြဖစသ်ည်။ 

 ဘုရားသခင်၌ဝမ်းေြမာက်ေပျာရ်�င်ေသာေကာင့် ချးီမမ်းြခင်းင့်ှ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရရှိရန ် ချးီမမ်းြခင်းတုိ 

တွင် ကီးမားေသာ ကဲွြပားချက်ရှိသည်။ အချိခရစယ်ာနမ်ျားသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရရှိိုင်ရန ် ချးီမမ်းြခင်းြပဖုိ 

အလိုငှါ ဘုရားေကျာင်းသုိ တနဂေေွနတုိင်းသွားေရာက်ကသည်။ ချးီမမ်းြခင်းရပ်တန်လိုက်ေသာအခါ 

၎င်းတုိ၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းလည်း ေပျာက်ကွယ်သွားသည်မှာ ၎င်းတုိ၏ လှံုးသားများတွင် မသန်ရင်ှးေသာ 

ေကာင့်ြဖစသ်ည်။ 

 ကနေ်တာတုိ်သည် လေူကာင်းများြဖစ၍် အြခားသူ၌ ြပဿန�ရှိသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်ကုိ သေဘာ 

ကျကသည်။ မှားယွင်းိုင်ပါသည်။ ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိေသာ အခက်အခသဲင့်တွင်ရှိသည်ဟု ယဆူကည့် ပါ။ 

 ခရစယ်ာနတ်စ�်းီ၌ ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားရှိလင် အြခားသူမည်မ မှားယွင်းေနသည်ြဖစေ်စ သူကုိ 

အြခားသူကအြပစမ်ည်မ ကီးမားစာွြပေနပါေစ ဝမ်းေြမာက်ရ�င်လနး်ြခင်းရှိေနမည်။ 

 သုိေသာ ် သူတုိ၏ ေနထိုင်မပုံစကုိံ သင်လက်မခေံသာသူများကုိ ခွင့်လတ်ြခင်းြပသရန ် ခိုင်မာသည့် 

သေဘာထားရှိရမည်။ ဤအရာသည် ခက်ခလဲေှသာ အရာမဟုတ်ေပ။ သင့်တွင် ခိုင်မာသည့် သေဘာထား 

ရှိေသာလ်ည်း သင့်တွင် ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားရှိေကာင်း ၎င်းတုိသိကမည်။ သင်၏ သေဘသဘာဝကုိ 

မီှတည်၍ ၎င်းတုိသိကမည်။ ၎င်းတုိသည် သူတုိအေပ သင်ချစလ်င် ချစေ်ကာင်းကုိ သိကသည်။ သင်၏ 

အခိုင်မာသည့် သေဘာထားသည် န�ကည်းြခင်းေကာင့်ေလာ ချစြ်ခင်းေကာင့်ေလာြဖစ ် သည်ကုိ ခွဲြခားေြပာ 

ိုင်သည်။ စကားေြပာဆိုကေသာအခါ သင်၏သေဘာထားကုိ ေဖာြ်ပြခင်းသည် သုိမှတ်ယမူည်ကုိ စိုးရိမ်စရာ 



မလိုပါ။ သခင်ဘုရား၏ဆေုတာင်းချက်အတုိင်းရလဒ်များရရှိမည်။ ၎င်းတုိလက်မခ ံ ဘဲရှိေနိုင်ေသာလ်ည်း 

ြခားန�းမကုိ သိြမင်ကလမ့်ိမည်။ 

 ရဖံနရ်ခံါ၌ ကနေ်တာသ်ည် လမူျားှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသည့်သေဘာထားရှိရန ် လိုအပ်သည်။ 

(၃၅)စှ ် အကာအချနိက် လတူစ�်းီသည် ဘုရားသခင်င့်ှ ေြပလည်ြခင်းကုိ လနွခ်ဲ့ေသာ မတ်လက မှ 

ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ ေကာလပ်ိ ဒုတိယစှတွ်င် ခရစယ်ာနြ်ဖစခ်ဲ့ေသာလ်ည်း ေန�က်ဆံုးစှ၌်သာ ဘုရားသခင်ှင့် 

ေြပလည်မရခဲ့သည်။ သူ၏ဘဲွင်ှးသဘင်ပီးေန�က်ေရွာသီရင် ကန်ေတာတုိ်င့်ှအတူ ေနချင်ေကာင်း 

ခင့်ွေတာင်းသည်။ ကနေ်တာတုိ်၏ ကေလးများကုိ အပ်ိရာ၌ သိပ်ပီးေန�က် သူ၏ ပစည်းအားလံုးတုိှင့်အတူ 

ကနေ်တာတုိ်အမ်ိသုိ ဇနွလ်၌ သူေရာက်ရှိလာသည်။ ကနေ်တာ့်ဇနးီသည် ကေလးများကုိ အပ်ိရာ၌ သိပ်ပီး 

ေန�က် ဧည့်ခန်းတွင်းသုိ ကနေ်တာတုိ် ဆင်းကသည်။ ကနေ်တာသ်ည်  သူကုိ အဆင်ေြပမ ရှိ/မရှိ ေမးြမန်း 

သည်။ သူက “သိပ်မဆင်မေြပဘူး”။ 

 “မင်းမှာ ရှိခဲ့တ့ဲ အရင်ြပဿန� မျိးပဲလား။” 

 “ဟုတ်ပါတယ။်” 

 “အဲ့ဒီေကာင်မေလးပဲလား။” 

 သူက ဟုတ်မှနေ်ကာင်းြပနေ်ြဖ၏။ 

 မတ်လက ဘုရားသခင်၏ သူအေပခွင့်လတ်ခဲ့ြခင်းသည် မည်မအံ့ဩဖွယေ်ကာင်းေကာင်းကုိ 

သူမှတ်မိပါသလားဟု ကန်ေတာေ်မးသည်။ 

 သူက “အံ့ဩစရာေကာင်းပါတယ ်ကီးမားတ့ဲ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းနဲ ငိမ်သက်ြခင်းရှိခဲ့ပါတယ။်” 

 ကနေ်တာက် “ကုိယေ်တာ်ထပ်လပ်ုေပးိုင်ပါတယ်။ အခခုျက်ချင်းဆေုတာင်းရေအာင်။ မင်းေန�င်တရ 

ပါ၊ အြပစဝ်နခ်ျေတာင်းပန်ပါ။ အရင်အတုိင်းြပနြ်ဖစ်သွားမှာပါ။” 

 သူက “မဟုတ်ဘူး။” 

 ကနေ်တာက် “ဟုတ်ပါတယ၊် အဒဲါမှနတ်ယ။်” 

 “ဟုတ်တာ ကနေ်တာသိ်ပါတယ။် အရင်ကလည်း �ကံဖူးသားပဲ။ ကုိယေ်တာက်နေ်တာ့်အတွက် 

ထပ်လပ်ုေပးမှာသိပါတယ၊် ဒါေပမယ့် ကနေ်တာ ်အဆင်သင့် မြဖစေ်သးဘူး။” 

 ကနေ်တာက် “ငါေြပာတာမင်းန�းမလည်ဘူးထင်တယ။် မင်း ပုိန�းလည်ပါတယ။် မင်းအခအုရင်လိုြပန် 

ြဖစ်ဖုိလိုတယ။်” 



 သူက “မဟုတ်ဘူး ၊ ကနေ်တာအ်ခမုလပ်ုိုင်ဘူး။ ေန�င်တစခ်ျနိခ်ျနိမှ်ာ လပ်ုပါမ့ယ။် 

 “ဒါဆိုရင် ၊ မင်းအြပစထ်မှဲာ ေနေနတ့ဲအေကာင်း ငါအသင်းေတာကုိ်ေြပာြပဖုိ လိုလမ့်ိမယ။်” 

 “ကနေ်တာ ်လျိဝှက်ချက်အေနနဲ ေြပာြပတာကုိ အသင်းေတာကုိ် ေြပာြပမယ ်ဟုတ်လား။” 

 “မင်းရဲလျိဝှက်ချက်ကုိ ေြပာြပမယမှ်နး် ငါမသိခဲ့ဘူး။ မင်းငါကုိ့ ေြပာြပပီးေတာ ့ ေန�င်တမရဘဲ 

ေနမယမှ်နး်လည်း ငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါတုိမင်းနဲ မိတ်သဟာယမဖဲွိုင်ေတာတ့ာ အသင်းေတာကုိ် ေြပာြပရမယ်လို 

ဘုရားသင်ခင် ငါေ့ြပာေနတယ။် ငါတုိ့ မင်းနဲအတူ စားေသာက်လိုမရေတာဘူ့း။ ကုိယ်ကုိကုိယ ် ညီအစကုိ်တစ် 

ေယာက်လိုသတ်မှတ်ပီး  ကာမေဖာက်ြပနေ်နတ့ဲ သူကုိ ဘယလ်ိုလပ်ုရမလဆဲိုတာ ကျမ်းစာက ေြပထားတယ်။ 

အသင်းေတာက် ဘုရားအလိုေတာအ်တုိင်း သိပ်လပ်ုတာမဟုတ်ေတာ ့ ငါကုိ့အတင်းေြပာတယဆ်ိုပီး အသင်း 

ေတာက်ေန ကနထ်တ်ုိုင်ပါတယ။် ဘာပဲြဖစြ်ဖစ ် ကျမ်းစာကအသင်းေတာကုိ် ေြပာြပဖုိ ေြပာထားတယ်။ 

ခရစယ်ာနအ်စည်းအုံး အရာရှိကုိလည်း ေြပာြပရမယ။် သူတုိက ချက်ချင်းအေရးယ ူ လမ့်ိမယ်။ သူတုိမင်းကုိ 

အြမနေ်နရာေရ�လိုက်ရင် မင်းေကျနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။” 

 သူေဒါသထက်ွသွားသည်။ 

 အြခားြပဿန�တစခ်ရုှိေသးေကာင်းသူကုိ ကနေ်တာေ်ြပာသည်။ “၁ ေကာ ၅ မှာ မင်းနဲအတူ မစား 

ေသာက်ဖုိေြပာထားတယ။် ကုိယ့်ကုိကုိယညီ်အစ်ကုိပါလို ေြပာပီးမသန်ရင်ှးတ့ဲလနူဲ ဆက်မေပါင်းဖုိ 

ေြပာထားတယ။် ဒါေပမယ့် မင်းကေန�င်တမရချင်ေတာ ့ ငါတုိကုိ ဘုရားသခင်စကားန�းမေထာင် ေအာင်လပ်ု 

ေနတယ။် မင်းေန�င်တမရဘဲနဲ ငါတုိနဲ အတူစားေသာက်ပီး မိတ်သဟာယဖဲွချင်တယ။် မင်းပစည်းေတွ 

အမ်ိထေဲရာက်ေနပီဆိုေတာ ့ ဒီညေပးအပ်ိလိုက်မယ။် မနက်အထ ိ မင်းဘုရားသခင်နဲေြပလည်မ မရေသးရင် 

ေတာ ့မနက်စာမစားခင် မင်းအမ်ိကထွက်သွားရမယ၊် ပီးေတာ ့ငါမိ့နး်မနဲကေလးေတွကုိ စကားမေြပာပါနဲ။ 

 သူေဒါသထက်ွသွားသည်။ 

 ကနေ်တာက် “မင်းကုိ ငါအလနွခ်ျစခ်င်ပါတယ။် မင်းကုိငါ အရမ်းချစခ်င်တာ မင်းသိပါတယ်။ မင်း 

ေရွာသီတစခ်လုံုး မိတ်သဟာယမှာ ေနိုင်ပါတယ၊် ဒါေပမယ့် မင်းမိတ်သဟာယမှာ မေနရင် ဒီမှာ မနက်စာ 

မစားရဘူး။” 

 ကနေ်တာသ်ည် သူကုိချစ်ခင်ေကာင်း သူကုိ အာဃာတမထားေကာင်း သူသိသည်။ ကနေ်တာ့် ချစြ်ခင်း 

ေမတာသည်မှနက်နေ်ကာင်း သူသိသည်။ သုိေသာ ် မေကာင်းေသာအငိးစတ်ိြဖင့် ထပ်တူညီေသာ အရာကုိ 

ေြပာခဲ့လင် မှားယင်ွးပါမည်။ 



 သူသည်မနက်စာ မစားမီ ဘုရားသခင်ှင့် ေြပလည်မရ၍ တစေ်လွံုးအတူေနခဲ့သည်။ ခင့်ွလတ်ြခင်း 

သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်င့်ှ ကဲွလွဲဆန်ကျင်မမရှိေပ။ အလိုေတာရ်ှိေသာေနရာတွင် ခင့်ွလတ်ြခင်း လည်း 

ရှိသည်။ 

 ဘုရးသခင်ှင့် အချနိယ်၍ူ ခ�ကုိယ ် အမ်ိကုိသန်ရင်ှးပါ။ တစစ်ံုတစ�်းီအေပတွင် ခင့်ွမလတ်ိုင် 

သည့်သေဘာသင်၌ရှိေသာ သူဓှင့်သက်ဆိုသည့် အေရးကီးေသာအရာကုိ လျင်ြမနစ်ာွ ြပလပ်ုလိုေတာမူ်သည်။ 

ကုိယေ်တာသ်ည် အြပစခ်ွင့်လတ်ရာတွင် လျင်ြမနေ်တာမူ်သည်။ 

သငခ်နး်စာလမ်းန် - အြခားသမူျားကို ခငွ့လ်တ်ြခငး် 

 ထိုအခါ ေပတုသည် ချး်ကပ်၍ သခင် ညီအစ်ကုိသည် အက်ုပ်ကုိ ြပစမှ်ား၍ အက်ုပ်သည် 

သူ၏အြပစကုိ် ဘယ်စှ်ကိမ်လတ်ရပါအံ့နည်း။ ခုှစ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရပါအံ့ေလာဟု ေမးေလာက် 

ေသာ ် ေယုက ခုစှ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်ဟုငါမဆို။ အကိမ်ခုစှ်ဆယ ် ခုစှလ်ေီြမာက်ေအာင် 

လတ်ရမည်ငါဆို၏။ (မဿဲ   ၁၈:၂၁-၂၂) 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။ လတူစ�်းီသည် သင့်ကုိ အြပစက်ျးလနွ်ပီးေန�က် သင်၏ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ ေတာင်းဆိုသည့် 

အေြခအေနတစရ်ပ်ကုိ ေဖာြ်ပပါ။ ဤသူအား လှံုးသားထမှဲ သင်ခွင့်လတ်ိုင်ခဲ့ပါသလား။ 

 

၂။ လတူစ�်းီသည် သင့်ကုိ အကိမ်ကိမ်အြပစက်ျးလနွ်ပီး ေန�က်သင်၏ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ ေတာင်းဆို သည့် 

အေြခအေနတစရ်ပ်ကုိ ေဖာြ်ပပါ။ ဤသူအား လှံုးသားထမှဲ သင်ခွင့်လတ်ိုင်ခဲ့ပါသလား။ 

 

ေပတုကေယုအား လူတစ�်းီကုိ ခုစှ်ကိမ်ခင့်ွလတ်ရမည်ေလာ ဟုေမးခဲ့ရာ ေယုက “အကိမ် ခုစှ်ဆယ် 

ခုစှလ်ေီြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်” ဟုဆိုသည်မှာ ကနေ်တာတုိ်သည် သူတစ်ပါးကုိ ခွင့်လတ်သည့် အကိမ် 

အေရအတွက်အား မမှတ်သားရနေ်ြပာေတာမူ်ြခင်းြဖစသ်ည်။ ကနေ်တာတုိ်သည် တစေ်နတွင် ခုစှ်ကိမ်မ 

ခင့်ွလတ်ခဲ့သည်ကုိ မှတ်သားထားလင် ခင့်ွမလတ်ေတာရ့န ် ဆွဲေဆာင်ဖျားေယာင်းခရံမည်။ 

သူတုိေန�င်တရေကာင်းေြပာသူများကုိ အကိမ်မည်မပင်ြဖစေ်စ အစအ်မဲခင့်ွလတ်ရမည်။ သူတုိအမှန် 

တကယေ်န�င်တရြခင်းရှိသည်ြဖစေ်စ၊ မရှိသည်ြဖစေ်စ ခင့်ွလတ်ရမည်။ “သင်၏ ညီအစကုိ်သည် သင့်ကုိ 

ြပစမှ်ားလင် သူကုိ ဆံုးမေလာ။့ သူသည် ေန�င်တရလင်သူ၏အြပစကုိ် လတ်ေလာ။့” (လကုာ ၁၇:၃) 

 



၃။ ခင့်ွမလတ်ေသာအေကွးရင်ှ ဉပမာပုံြပင်က ကန်သတ်ချက်ရှိေသာ ခွင့်လတ်ြခင်းင့်ှ ကန်သတ်ချက် 

မရှိေသာ ခင့်ွလတ်ြခင်းတုိ၏ ဆန်ကျင်မအေကာင်းှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကုိ သင်ေပးသနည်း။ 

 

၄။ ရင်ှမဿဲ ၆:၅-၁၅ တွင် ေယုက မည်က့ဲသုိ ကနေ်တာတုိ်ကုိ ဆေုတာင်းရန် သင်ေပးသနည်း။ 

တစဆ်ယ့်ေလးကိမ်ှင့် တစဆ်ယ့်ငါးကိမ် ခွင့်လတ်ြခင်းတုိှင့် စပ်လျး်၍ မည်သည့် အေြခအေနမျိးကုိ 

ကုိယေ်တာတ်ားေတာမူ်သနည်း။ 

 

၅။ ကနေ်တာတုိ်ကုိ အြပစြ်ပခဲ့သူများကုိ မည်သုိဆက်ဆရံမည်ဟု ေယက န်ကားေတာမူ်ခဲ့သနည်း။ 

န်ကားချက်များသည် မည်သူအတွက် ြဖစေ်သနည်း။ (မဿဲ ၁၈:၁၅-၂၀) 

 

ခင့်ွလတ်ြခင်းသည် အြပစ်ြပသူ၏ ေန�င်တရြခင်းအေပ မမီှတည်ေပ။ သူတုိ ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားြဖင့် 

မချး်ကပ်လင် ေန�င်တရလမ့်ိမည်မဟုတ်ပါ။ 

၆။ အသင်းေတာ၏် စကားကုိပင် ြငင်းပယလ်ိုသူများင့်ှ ပတ်သက်၍ ေယက မည်သုိသင်ကားေတာမူ်ခဲ့ 

သနည်း။ ဤအရာသည် န�ကည်းြခင်းင့်ှ မည်သုိေဆာင်ရ�က်သနည်း။ ခင့်ွလတ်ြခင်းလှံုးသားရှိေသာ 

ခရစယ်ာန် တစ�်းီသည် သူကုိ အြပစြ်ပသူအတွက် စိုးရမ်ိပူပနြ်ခင်းရှိ၏။ မိမိကုိယ်ကုိ ဂုမစိုက်ပါ။ 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး - ဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာကုိ် တုံြပနြ်ခင်း 

၁ ေကာ ၁၃:၄-၅ က ဤသုိ ဆိုထားသည်။ “ေမတာသည် အြပစရ်ှိသည်ဟု မထင်တတ်။” ချစြ်ခင်းေမတာသည် 

အြပစကုိ် မှတ်တမ်းတင်ြခင်းမရှိပါ။ သင်၏ဘဝ၌ သင့်အေပအြပစက်ျးလနွခ်ဲ့ေသာသူများကုိ မှတ်တမ်းတင် 

ထားလင် ထိုမှတ်တမ်းကုိ ဘုရားသခင်ထဆံက်ကပ်အပ်ှံပါ။ ကုိယေ်တာ၏် ဂုဏာေတာကုိ် န�းလည်ိုင်ရန် 

ဘုရားသခင်၏ ခွင့်လတ်ြခင်းကုိ ေတာင်းခပံါ။ ဘုရားသခင်၏ ေခသံကုိ န�းေထာင်တုံြပန၍် လှံုးသားထမှဲ 

ခင့်ွလတ်ပါ။ 

လ၏ူအမျကေ်ဒါသ 

Heather Wilson Torosyan / ဟယ်သာ ဝလီဆ်နွတ်ိုိုးရနှး် 

 ထာဝရဘုရားကလည်း သင်သည် အဘယေ်ကာင့် စတ်ိဆိုးသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မျက်�ှပျက် 

သနည်း။ သင်သည် ေကာင်းမွနစ်ာွြပလင် အခင့်ွမရသေလာ။ (ကမာ◌္ဘ ၄:၆-၇က) 



 တစေ်ယာက်ေယာက်က သင်၏ ကားကုိဝင်တုိက်လိုက်၍ သင်ေဒါသထက်ွေနသည်။ ဝင်တုိက်သူသည် 

(၁၆)စှသ်ား ဗုတ်ေလးြဖစသ်ည်။ ေကာင်ေလးအပါအဝင် ယေနလငူယ်အားလံုးင့်ှ သူတုိက့ဲသုိေသာ 

တာဝနမ်ယတူတ်သည့် သူများကုိ ကားေမာင်းခွင့်ေပးသည့်စနစကုိ်ပါ အမျက်ေဒါသထက်ွသည်။ ထိုထက်မက 

ေသး အချိခရစယ်ာနမ်ျား သင့်ေဒါသအမျက်အားလံုးကုိ ပယရ်ာှးရန ် လာေြပာေနေသးသည်။ ဓါတ်ြပား 

ေဟာင်းလာဖွင့်ေနြပန်ပီ။ သူအတွက် ထိုသုိေြပာရန်လယွကူ်ပါသည်။ ကျမ်းစာက အမျက်ေဒါသ ထက်ွခွင့်ရှိ 

သည်ဟု မိန်ဆိုထားသည်။ ေယသည် ေငွေကးလလဲယှသူ်များကုိ ဗိမာနေ်တာမှ် ေမာင်းထတ်ုစ် 

အမျက်ေဒါသထက်ွခွင့်ရှိသည်ဟု မိန်ဆိုထားသည်။ ေယသည် ေငွေကးလလဲယှသူ်များကုိ ဗိမာနေ်တာမှ် 

ေမာင်းထတ်ုစအ်မျက်ေဒါသကုိ သုိေလာှင်ထားြခင်းသည် မေကာင်းေသာလ်ည်း သူေတာေ်ကာင်းေယာင် 

ေဆာင် ြခင်းထက် စစမှ်နြ်ခင်းက ပုိေကာင်းသည်။ 

 ဆင်ေြခများင့်ှ မှနက်န်ေကာင်းရှင်းြပချက်များက အထပ်ထပ်များစာွ ရှိေနသည်။ အမျက်ေဒါသထွက် 

ြခင်းသည် အမှနတ်ကယ်ပင်ဘာမမြဖစေ်ကာင်း မိမိကုိယကုိ် ယံုကည်လာေအာင် ကိးစားတတ်ကသည်။ 

ကနမ်တုိအားလံုး ဤအရာကုိ ကားဖူးက၍ ဆင်ေြခများကုိ အသုံးြပဖူးကမည်ထင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က 

ကနမ်တုိကုိ အမျက်ေဒါသ ထက်ွရနအ်လိုေတာမ်ရှိဟု တစစ်ံုတစ�်းီက ူးမုိက်စာွေထာက်ြပမည်ဆိုလင် 

ကုိယေ်တာကုိ် ေဒါသထွက်ရသည့်အေကာင်းရင်းတစခ်အုြဖစ ် ထပ်ြဖည့်ရမည်။ အေသးအဖဲွကိစများေကာင့် 

ေဒါသအိုးေပါက်ကဲွသူအချိရှိကသည်။ ုံးခနး်တွင် ြပည့်စံုမမရှိြခင်း လတူစေ်ယာက်က ကားြဖတ်၍ ကားရပ် 

န�းရာ ေနရာကုိဝင်ယြူခင်း၊ ေယာကျား်ြဖစသူ်က ေြခအတ်ိများကုိ ကမ်းြပင်တင်ွ ပစထ်ားြခင်း၊ အစအ်မဲ 

ေန�က်ကျတတ်ေသာ ဇနးီသည်တုိပါဝင်ိုင်သည်။ လမူျားကုိ အမျက်ေဒါသေပါက်ကဲွေစေသာ အရာသည် 

အံ့ဩစရာေကာင်းပါသည်။ 

 အြခားသူများသည် “ပုိ၍ေကာင်းမွနေ်သာ” အေကာင်းအရာြဖစသ်ည့် ကမာ◌္ဘေြမငတ်မွတ်မ၊ 

ကုိယဝ်န ်ဖျက်ချြခင်း၊ စစပဲွ်၊ လအူခင့်ွအေရးမရမ၊ လတူနး်စားခွဲြခားမ တုိက့ဲသုိေသာ အရာများအတွက် ေဒါသ 

ထက်ွေန ကသည်။ ေဒါသေပါက်ကဲွေစမည့်အေကာင်းအရင်းေပါင်းများစာွသည် လတူစ�်းီစ၏ီ လက်ေဗွများ 

က့ဲသုိပင် များြပားလပှါသည်။ ကနေ်တာတုိ်ကုိ ေဒါသေပါက်ကဲွေစသည့်အရာမှာ မည်သည့်အရာပင်ြဖစ်ပါေစ 

အမျက် ေဒါသင့်ှ ပတ်သက်၍ သမာကျမ်းစာက အလနွတိ်ကျေသာအရာများကုိ မိန်ဆိုထားပါသည်။ 

 အများဆံုးအသုံးြပေသာ ဆင်ေြခမှာ ကျမ်းစာကအမျက်ထက်ွခွင့်ြပသည်ဟူ၍ြဖစသ်ည်။ မှနပ်ါသည်။ 

ကျမ်းစာက “အမျက်ထက်ွ ….” (ဧဖက် ၄:၂၆)။ သုိေသာ ်လမူျားသည် ထိုေနရာတွင်ပင်ရပ်ကသည်။ သူတုိသည် 

“….. ရာတွင် အြပစမ်ရှိေစင့်ှ” ဟူေသာ ေန�က်ဆက်တဲွအပုိင်းကုိ လျစလ်ျကသည်။ ဤအမိန် ေတာ၏် 

ပထမပုိင်းကုိ ခရစယ်ာနတုိ်သည် အလနွေ်ကာင်းမွနစ်ာွလိုက်န�ကျင့်သုံးကေသာလ်ည်း ဒုတိယ 

တစဝ်က်တွင်မူအားနည်းကသည်။ အမိန်ေတာကုိ် ေန�က်ကျမ်းအပုိဒ်ငယက် “အမျက်မေြပဘဲ ေနမဝင်ေစင့်ှ” 

ဟုြဖည့်စက်ွထားသည်။ (ဧဖက် ၄:၂၇) 



 အမျက်ေဒါသထက်ွြခင်းကုိ ခင့်ွြပသည်ဟု အနက်ဖွင့်ိုင်သည့် အြခားကျမ်းပုိဒ်များလည်းရှိသည်။ 

“ခပ်သိမ်းေသာ သူတုိသည် န�းကားြခင်းငှါ လျင်ြမန်ကေစ။” ထပ်ေြပာရလင် ဤကျမ်းပုိဒ်သည် ချပ်ထနိ်း 

ထားေသာအရာကုိ အလယွတ်ကူမလတ်ရန ်ေြပာထားသည်။ ေြပာချင်သည့် အရာကုိ ေန�က်ကျမ်း အပုိဒ်ငယ် 

ကြဖည့်စွက်ထားသည့် “လ၏ူေဒါသအမျက်သည် ဘုရားသခင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကုိ မြပစုတတ်။” 

(ယာကုပ် ၁:၁၉-၂၀) 

 ထိုေကာင့် ေအာက်ပါအချက်များကုိ ေစာင့်ထနိး်ိုင်လင် အမျက်ေဒါသထွက်ိုင်သည်။ 

၁။ အြပစမ်ြပြခင်း 

၂။ အြပစကုိ် မသုိေလာှင်ထားြခင်း 

၃။ လ၏ူေဒါသမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ထမှံ လာေသာေဒါသြဖစြ်ခင်း 

၄။ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကုိ ရရှိြခင်း 

၅။ ေးှေကွးစာွေရာက်လာြခင်း။ 

 ဤအရည်အေသွးများရှိေသာ အမျက်ေဒါသသည် သိသာစာွ အရှိနအ်ဟုနက်ျဆင်းသွားသည်ဟု 

သင်ထင်ြမင်ခံစားရပါသလား။ 

 ဤအရာကုိ ေပလင်ွေစေသာ ကျမ်းစာအေထာက်အထားမှာ ေယဗိမာနေ်တာကုိ် ရင်ှးလင်းစက် 

ြဖစသ်ည်။ (မဿဲ ၂၊ ေယာဟန ် ၂) ကနမ်တုိ၏ အမျက်ေဒါသက ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကုိ ြဖစေ်စရနအ်တွက် 

ခက်ခေဲသာေကာင့် ေဒါသကုိ အားေပေထာက်ကူသည့် ကျမ်းပုိဒ်အြဖစသုံ်းရနခ်က်ခပဲါသည်။ ဤကျမ်းစာပုိဒ်က 

ေယအမှနတ်ကယ ် အမျက်ေဒါသထက်ွခဲ့သည်ဟု မေဖာြ်ပေသာလ်ည်း ေဖာြ်ပခဲ့ေသာ အရည်အေသွး (၅) ခု 

အနက် အနည်းဆံုး (၄) ခုှင့် ကုိက်ညီေကာင်းေတွရသည်။ 

 ဤအမျက်ေဒါသသည် ကုိယက်ျိးအတွက် မဟုတ်ေသာေကာင့် ဘုရားသခင်၏ ေဒါသြဖစ်ိုင်သည်။ 

ဘုရားသခင် ဗိမာနေ်တာ၏် ဆိုးညစမ်ကုိ သန်စင်ြခင်းြဖစသ်ည်။ ရလဒ်မှာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖစသ်ည်။ ၎င်းသည် 

ဘုရားသခင်၏ လပ်ုေဆာင်ေတာမူ်ချက်ြဖစေ်သာေကာင့် အြပစ်မရှိေပ။ ကုိယေ်တာသ်ည် ကျာပွတ်လပ်ုသည့် 

အချနိမ်ကာေအာင်သည်းခေံတာမူ်ခဲ့ေသာေကာင့် ၎င်းသည် ြဖည်းညင်းစာွထက်ွေပသည်။ ကုိယေ်တာ၏် 

အမျက်ေဒါသသည် ေနမဝင်ခင် ေပျာက်ကွယ်သွားသည်ဟု ကနမ်တုိမှတ်ယူိုင်သည်။ 

 ခရစေ်တာ၏် အမျက်ေဒါသင့်ှ ကနမ်တုိ၏ အမျက်ေဒါသမတူညီေကာင်း ိင်းယှလ်ိုပါက “ခင်ဗျား 

န�းမလည်ပါဘူး” ဆိုသည့်လမ်းကုိ လိုက်ိုင်သည်။ ကနမ်န�းမလည်လင်လည်း ခရစေ်တာက် အတိအကျ 

န�းလည်ေတာမူ်သည်။ “ငါတုိယဇပ်ေရာဟိတ်မင်းသည် ငါတုိခရံေသာ ဆင်းရဲဒုကများေကာင့် မကင်န�ိုင် 

ေသာသူမဟုတ်။ ငါတုိခရံသည်နည်းတူ အမျိးမျိးေသာ စံုစမ်းေ�ှင့်ယက်ှြခင်းတုိကုိ ခဘူံးေသာ သူြဖစေ်တာ် 



မူ၏။ သုိရာတွင် ဒုစုိက်အြပစ်င့်ှ ကင်းလတ်ွေတာမူ်၏” (ေဟဗဲ ၄:၁၅) ခရစေ်တာသ်ည် ကန်မတုိ၏ 

အားနည်းချက်ကုိ သိုံသာမက လိုအပ်ေသာအချနိတွ်င် ေကျးဇးူကုဏာေတာကုိ် ေပးေတာမူ် သည်။ (ငယ ် - 

၁၆) 

 ကနမ်တုိသည် အေတွအ�ကံများသူများြဖစလ်င် စိတ်ပညာသေဘာအရ အမျက်ေဒါသကုိ ထတ်ုေဖာ် 

ြခင်းက ပုိေကာင်းသည်ဟုေြပာိုင်သည်။ ေဒါသကုိ သုိေလာှင်ထားြခင်းသည် ြပည်တည်န�ကုိြဖစ် ေစသည်။ 

သုိေသာ ် ကနမ်တုိေဒါသကုိ ထတ်ုလိုက်ေသာအခါ အြခားသူများကုိ ြပည်တည်န�ြဖစေ်စ၊ ထခိိုက်ေစိုင်သည် 

ဉပမာအားြဖင့် ကနမ်တုိ၏ ေဒါသကုိ ဘုရားသခင်ထံ ေဆာင်ယြူခင်းဆိုသည့် တတိယေရ�းချယစ်ရာရှိေကာင်း 

လအူနည်းငယက်သာ သိကသည်။ ဘုရားသခင် ထံသုိ ကနမ်တုိ၏ ေဒါသကုိ လတ်ထတ်ုရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ 

သင်ေဒါသထက်ွေနေကာင်း ဘုရားသခင်ထံ ဝနခ်ရံနြ်ဖစ၍် ထိုသုိလပ်ုြခင်းြဖင့် ဘုနး်ေတာကုိ် ထင်ရာှးေစြခင်း 

မရှိလင် ထိုသုိမြပအပ်။ ဤသုိ ဝနခ်ံြခင်းြဖင့် ကန်မတုိထမှံ အမျက်ေဒါသကုိ ထတ်ုပယ၍် ဘုရားသခင်၌ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရှိေသာ တသက်တာကုိ ဆက်လက်ခံစားကာ မည်သူမ ထခိိုက်နစန်�မမရှိေတာေ့ပ။ 

 တ်ကပတ်ေတာတွ်င် အမျက်ေဒါသထက်ွြခင်းကုိ ကန်သတ်ချက်များေအာက်၌ ခင့်ွြပသည်ဟု 

ဆိုိုင်သည့် ကျမ်းပုိဒ်အနည်းငယရ်ှိေသာလ်ည်း အမျက်ေဒါသှင့် ၎င်း၏အြပစရ်ှိပုံ မုိက်မဲမတုိကုိ ေဖာြ်ပထား 

ေသာ ကျမ်းပုိဒ်များကုိ ပုိ၍ များစာွေတွရသည်။ “ယခမူုကား ထိုအမအလံုးစံုတုိကုိလည်းေကာင်း အမျက် 

ထက်ွးြခင်း၊ စတ်ိဆိုးြခင်း၊ မန�လိုြခင်း၊ သူအသေရပျက်ေအာင်ေြပာဆိုြခင်း၊ ညစည်းေသာစကားကုိ သုံးြခင်း 

တုိကုိလည်းေကာင်း သင်တုိတ်မှ ပယရ်င်ှးကေလာ။့” (ေကာ ၃:၈) “အမျက်ထက်ွြခင်း”ကုိ ဇာတိပကတိ 

အကျင့်တစခ်အုြဖစ ် ကလာတိ ၅:၂၀ တွင် ေဖာြ်ပထားသည်။ “စတ်ိဆိုးတတ်ေသာသူသည် ခိုက်ရနမ်ကုိ 

ိးေဆာတ်တ်၏။ ြပင်းထနေ်သာ သူသည်လည်း အလနွအ်ကျးများတတ်၏။” (သု ၂၉:၂၂) “… စတ်ိတုိေသာ 

သူမူကား  အထးူသြဖင့် မုိက်ေပ၏။” (သု ၁၄:၂၉) သုတံကျမ်းတွင် ဤအရာှင့် ေြပာထားေသာ အရာများစာွ 

ရှိသည်။ 

 သင်၏ အမျက်ေဒါသသည် ဘုရားသခင်င့်ှ မသက်ဆိုင်ေကာင်း သင်ယံုကည်သည်၍ ၎င်းကုိ စနွ်ပယ် 

လိုသည်ဆိုပါစို။ မည်သုိသင်အစြပမည်နည်း။ ပထမ�းီစာွ သင့်ေဒါသမည်သုိထက်ွေပလာသည်ကုိသိ ရန်လို 

သည်။ 

 ေကာင်းေသာသူသည် ေကာင်းေသာမိမိစတ်ိလှံုးဘာတုိက်ထကဲ ေကာင်းေသာအရာများကုိ 

ထတ်ုေဘာတ်တ်၏။ မေကာင်းေသာသူသည် မေကာင်းေသာအရာကုိ ထတ်ုေဖာတ်တ်၏။ အေကာင်းမူကား 

စတ်ိလှံုးအြပည့်ရှိသည့်အတုိင်းတ်မွတ်တတ်၏။ (လကုာ ၆:၄၅) 

 ကနမ်တုိ အသက်တာ၏အသီးသည် လှံုးသားအေြခအေနအေပမူတည်၍ ထက်ွေပလာေကာင်း 

ဤေနရာတွင် ေတွရသည်။ လှံုးသားတွင် မေကာင်းသည့် ဘာသုိထားလင် မေကာင်းမထက်ွလာသည်။ 

ထိုသုိသာြဖစေ်နလင် အဆင့်စှဆ်င့်လပ်ုေဆာင်ရသည်။ “အို ဘုရားသခင် အက်ုပ်ကုိ စစေ်ကာ၍ အက်ုပ် 



၏လှံုးကုိ သိမှတ်ေတာမူ်ပါ။ ဆိုးေသာလမ်းသုိ အက်ုပ်လိုက်သည် မလိုက်သည်ကုိ ကည့်၍ ထာဝရလမ်းထဲ 

သုိေသွးေဆာင်ေတာမူ်ပါ။” ကနမ်တုိသည်ဘုရားသခင်၏လှံုးသာစစေ်ဆးရာှေဖွမကုိ လိုအပ်သည်။ ဒုတိယ 

အဆင့်မှာ ဘုရားသခင်ထသုိံ လှံုးသား၏အြပစမ်ျားကုိ ဝနခ်ျေတာင်းပနရ်နြ်ဖစသ်ည်။ “ဘုရားသခင် 

သည်အလင်း၌ရှိေတာမူ်သက့ဲသုိ ငါတုိသည်အလင်း၌ကျင်လည်လင် အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖဲွြခင်း ရှိက 

သည်ြဖစ၍် ဘုရားသခင်၏သားေတာ ် ေယခရစ်၏ အေသွးေတာသ်ည် ငါတုိအြပစရ်ှိသမကုိ ေဆးေကာ 

ေတာမူ်၏။ ….ကုိယအ်ြပစတုိ်ကုိ ေထာက်ြပေတာင်းပနလ်င် ငါတုိအြပစမ်ျားကုိလတ်၍ ဒုစုိက်ရှိသမင့်ှ 

ကင်းစင်ေစြခင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သစာတရားင့်ှလည်းေကာင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားှင့်လည်းေကာင်း 

ြပည့်စံုေတာမူ်၏။” (၁ ေယာ ၁:၇ - ၉) 

 ကနမ်တုိလှံုးသားများရှိ အမျက်ေဒါသည် ဗိမာနေ်တာမှ်ေငွေကးလလဲယှသူ်များက့ဲသုိ ေပျာက်ကွယ် 

သွားလမ့်ိမည်။ 

 ကနမ်တုိလှံုးသား သန်ရင်ှးလာေသာအခါ ေကာင်းြမတ်ေသာအရာအမျိးမျိးတုိကုိ ထည့်သွင်း 

သင့်သည်။ မှန်ကနေ်သာ ဂုဏသိ်ကာရှိေသာ စစမှ်နေ်သာ၊ သန်စင်ေသာ၊ ချစစ်ဖွယေ်ကာင်းေသာ၊ ဂဏုသ်တင်း 

ေကာင်းေသာ၊ အလနွ်စှသ်က်ဖွယြ်ဖစေ်သာ၊ ချးီမွမ်းရနထ်ိုက်တနေ်သာ အရာများကုိ ြဖည့်သွင်းရမည်ြဖစ၍်၊ 

၎င်းတုိမှာ ရှင်ေပါလကု ဖိလပိိ ၄ : ၈ တွင် ေပးထားသည့်အ�ကံေပးတုိက်တွနး်ချက်အချိြဖစ်သည်။ ဤအရာ ကုိ 

သင့်စတ်ိအားအသစြ်ပြပင်ြခင်းဟုလည်း အနက်ဖွင့်ိုင်သည်။ (ေရာမ ၁၂ : ၂) 

 အမျက်ေဒါသာအားလံုးကုိ ဖယရ်ာှးြခင်းအစအီစသ်ည် သင့်အတွက်မြဖစ်ိုင်ဟု စတ်ိအားငယေ်နပါ 

သလား။ ကနမ်တုိကသာ အလံုးစံုထနိး်ချပ်ရမည်ဆိုလင် ဤအစအီစသ်ည် မြဖစ်ိုင်။ သုိေသာကုိ်ယေ်တာ၏် 

ေကျးဇူးေတာေ်ကာင့် ထိုသုိမဟုတ်ေချ။ 

 ထမိိ၍လြဲခင်းင့်ှ ကင်းလွတ်ေစမည်အေကာင်း သင့်တုိကုိ ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းငှာ၎င်း၊ အြပစမ်ရှိဘဲ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်းင့်ှ ြပည့်စံုလျက်ရှိေသာ သင်တုိကုိဘုနး်အသေရေတာေ်ရှ၌ ဆက်သြခင်းငှာ ၎င်းတတ်ိုင် 

ေတာမူ်ေသာ သူတည်းဟူေသာ …………… အာမင်။ (ယဒု ၂၄) 

 မှတ်ချက် - မိမိကုိယ်ကုိ ချစြ်ခင်းေလာရ့န် များစွာေြပာေနေသာ ယခေုခတ်တွင်၊ လတူစ�်းီသည် 

မိမိကုိယကုိ် အလနွအ်မင်းချစလ်မ့်ိမည်ဟု လတုိူမထင်ကေပ။ အမျက်ေဒါသများစာွတုိသည် အြခားသူများကုိ 

ကာကွယြ်ခင်းေကာင့် ထက်ွလာသည်မဟုတ်။ မိမိကုိယကုိ်ချစလ်နွး်ေသာေကာင့် ထက်ွေပလာြခင်းြဖစသ်ည်။ 

“ငါကအရမ်းေကာင်းတယ၊် အရမ်းအေရးကီးတယ။် ဒါေကာင့်ငါကုိ့ ဒီလိုမဆက်ဆသံင့်ဘူး’’ ဟု ထင်မှတ်က၍ 

ေဒါသထက်ွကသည်။ “အစအ်မဲ အမျက်ထက်ွြခင်း” သည် မယံုကည်သူတစ်ေယာက်၏ လကဏာြဖစသ်ည်။ 

ပကတိ ၅ : ၁၉-၂၁ တွင် ပါရှိေသာ ဇာတိပကတိ အကျင့်များမှ ကနေ်တာတုိ်အား ေယကယ်တင်၍၊ ပကတိ  

၅:၂၂-၂၃ ရှိ ဝိညာပ်ကတိ၏ အကျိးကုိေပးေတာမူ်၏။ 



 သင်သည်ခရစယ်ာနတ်စဦ်းြဖစေ်သာလ်ည်း “အမျက်ထက်ွြခင်း” ရှိလင် ယေနဝနခ်ျေတာင်းပန၍်ပင် 

စနွ်ပစပ်ါ။ 

J.W 

သင်ခနး်စာလမ်းန ်- လူ၏အမျက်ေဒါသ 

 ထာဝရဘုရားကလည်း သင်သည်အဘယေ်ကာင့် စတ်ိဆိုးသနည်း။ အဘယေ်ကာင့် မျက်�ှပျက် 

သနည်း။ သင်သည် ေကာင်းမွနစ်ာွြပလပ်ုလင်အခင့်ွမရသေလာ။ ကမ�ာ ၄:၆၊ ရက 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။ လတူစဦ်းကသင်ေဒါသထက်ွေနသည်ကုိ မည်သုိေြပာခိုင်းသနည်း။ 

၂။ သင်ေန�က်ဆံုးတကယေ်ဒါသထက်ွေနပုံကုိ ေဖာြ်ပပါ။ 

၃။ ဧဖက် ၄:၂၆ ကေဒါသထွက်ြခင်းကုိ မည်သုိေြပာထားသနည်း။ 

 လ၏ူေဒါသမျက်သည် ဘုရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကုိ မြပစတုတ်။ (ယာကုပ် ၁ : ၂၀) 

၄။ အမျက်ေဒါသ ထက်ွြခင်းှင့် ၎င်း၏အြပစရ်ှိြခင်းကုိ ဘုရားသခင်က မည်သုိမိန်ေတာမူ်ထားသနည်း။ 

 ေကာေလာသဲ ၃:၈ 

 ဂလာတိ ၅:၂၀ 

 သုတံ  ၂၉:၂၂ 

 သုတံ  ၁၄:၂၉ 

၅။ အမျက်ေဒါသသည် မည်သည့်ေနရာမှလာသနည်း။ 

ေကာင်းေသာသူသည် ေကာင်းေသာမိမိစတ်ိလှံုးဘာတုိက်ထကဲ ေကာင်းေသာအရာကုိ ထတ်ုေဖာတ်တ်၏။ 

မေကာင်းေသာအရာကုိ ထတ်ုေဖာတ်တ်၏။ အေကာင်းမူကား၊ စတ်ိလှံုးအြပည့်ရှိသည်အတုိင်း တ်မွက် 

တတ်၏။ (လကုာ ၆:၄၅) 

၆။ အသက်တာ၏အသီးသည် လှံုးသားအေြခအေနအေပမူတည်၍ ထက်ွလာသည်။ လှံုးသားတွင် 

မေကာင်းမဘာများသုိေလာှင်ထားလင် မေကာင်းမထက်ွလာသည်။ သင်၏အမျက်ေဒါသကုိ ဖယရ်ာှးလိုပါ 

က မည်သည့်အဆင့်စှဆ်င့်ကုိ လပ်ုေဆာင်ရမည်နည်း။ 

 ပထမအဆင့် - 



 ဒုတိယအဆင့် - 

 ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး - ဘုရားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာကုိ် တုံြပန်ြခင်းကနမ်တုိ၏ အမျက်ေဒါသကုိ 

ဘုရားသခင်ထေံပးအပ်၍ အြပစမ်ျားကုိဝနခ်ျေတာင်းပနလ်င် ဘုရားသခင်က သန်ရှင်းေသာလှံုးသားကုိ 

ဖနဆ်င်းေပးမည်ဟုကတိေတာ ် ေပးထားသည်။ သင်၏အမျက်ေဒါသကုိ မည်သုိင်ကုိင်တွယခ်ဲ့သည်ကုိ 

ြပနလ်ည်ဆနး်စစပ်ါ။ သင်၏လှံုးသား၊ အေတွးများင့်ှ ရနလ်ိုမကုိ ဘုရားသခင်က ရာှေဖွေဖာထ်တ်ုရန် 

ေတာင်းဆိုပါ။ ဘုရားသခင်ကုိ ထနိး်ချဒပ်မေပးြခင်းြဖင့်တုံြပန၍် “ဆိုးေသာလမ်းသုိအက်ုပ်လိုက်သည် 

မလိုက်သည်ကုိ ကည့်၍ ထာဝရလမ်းထသုိဲ ေသွးေဆာင်ေတာမူ် ……….” ခင့်ွကုိေပးပါ။ (ဆာလ ံ၁၃၉ : ၂၄)။ 

အမျကထ်က်ွြခင်း 

Jim Wilson/ဂျင်မ်ဝလီဆ်နွ ်

 ဇာတိပကတိအကျင့်တုိသည် ထင်ရာှးက၏။ ထိုအကျင့်တုိမူကား၊ သူမယားကုိြပစမှ်ားြခင်း၊ မတရား 

ေသာေမထံု၌ မီှဝဲြခင်း၊ ညစည်းစာွကျင့်ြခင်း၊ ကိေလသာလနွ်ကျးြခင်း၊ ုပ်ထကုိုကုိးကွယြ်ခင်း၊ သူတစပ်ါး 

ကုိြပစားြခင်း၊ ရန်ငိးဖဲွြခင်း၊ ရနေ်တွြခင်း၊ ဂဏု်ပိင်ြခင်း၊ အမျက်ထက်ွြခင်း၊ ြငင်းခနုြ်ခင်း၊ အချင်းချင်း 

ကဲွြပားြခင်း၊ သင်းခွဲြခင်း၊ သူအကျိးကုိ ြငစြူခင်း၊ လူအသက်ကုိသတ်ြခင်း၊ ယစမ်ျိးကုိေသာက်ကး ြခင်း၊ 

ပဲွလပ်ုြခင်းမှစ၍ ထိုသုိေသာ အကျင့်ေပတည်း။ ထိုသုိေသာ အကျင့်ကုိကျင့်ေသာသူတုိသည် ဘုရားသခင် ၏ 

ိုင်ငံေတာကုိ် အေမွမခံကရဟု အထက်ကငါေြပာင့်ှခဲ့ပီးသည်အတုိင်း ယခပုင်လည်း ငါေြပာင့်ှ၏။ (ဂလာတိ 

၅ : ၁၉ : ၂၁) 

 ဝိညာပ်ကတိ၏ အကျိးမူကား ချစြ်ခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း၊ စိတ်ရည်ှြခင်း၊ ေကျးဇူးြပ 

ြခင်း၊ ေကာင်းြမတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း၊ းူည့ံသိမ်ေမွြခင်း၊ ကာမဂဏုခ်ျပ်တည်းြခင်းေပတည်း။ ထိုသုိေသာ 

အကျင့်ကုိ အဘယတ်ရားမမြမစတ်ား။ ခရစေ်တာ်င့်ှစပ်ဆိုင်ေသာသူတုိသည် ဇာတိပကတိကုိ၎င်း၊ ဇာတိ 

ပကတိစတ်ိများှင့် အလိုဆများကုိ၎င်း၊ လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ ုိက်ထားကပီ။ သုိြဖစ၍် ငါတုိသည် 

ဝိညာပ်ကတိ၌ အသက်ရှင်လင်၊ ဝိညာပ်ကတိအတုိင်း ကျင့်�ကံကုနအ်ံ့။ (ဂလာတိ ၅ : ၂၂ : ၂၅) 

 ကနေ်တာသ်ည် အလနွ ်“ထတ်ိလန်တုနလ်ပ်ဖွယ”် အမျက်ထက်ွြခင်းကုိ ေတွြမင်ေနရသည်။ 

 တစခ်ါက သစာမရှိေသာ သင်းအပ်ုဆရာတစပ်ါးကုိ ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရန် သွားခဲ့သည်။ သူသည်ဇနီးသည် 

၏ ေရ�လျားိုင်ေသာ အမ်ိ၌ဆယေ်ကျာသ်က် သမီးများကုိ ေတွဆံုရနလ်ာခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ သူသည်အမျက်ေဒါ 

သြဖင့် ကနေ်တာ့်ကုိ မတုံြပနေ်သာလ်ည်း ခဏအကာတွင် ဇနးီင့်ှ သမီးတစေ်ယာက်ကုိ ေဒါသထွက်ေနသည်။ 

သူထက်ွသွားေသာအခါ အလနွအ်�ရာယမ်ျားေသာေကာင့် တံခါးကုိေသာခ့တ်ထားရသည်။ သူြပန၍် တံခါးကုိ 

ြပင်းထနစ်ွာ ထုက်ှကာ ေန�က်မီှးအမ်ိကုိ ကုိင်လပ်သည်။ သူသည်အြခားအမျိးသမီးတစ�်းီကုိ လက်ထပ်ထား 

သည်။ ဆယ်စှအ်ကာတွင် သူေန�င်တရခဲ့သည်။ 



 စှေ်ပါင်းများစာွက ဘက်စီး (Bessie) င့်ှ ကနေ်တာသ်ည် လက်ထပ်ထားေသာဇနးီေမာင်ှံထ ံကားဝင် 

ဖျနေ်ြဖေပးရနသွ်ားခဲ့ကသည်။ “အြခားအမျိးသမီး” သည် ထိုေနရာ၌ ရှိေနသည်။ ဤ “အြခားအမျိး သမီး” 

သည် ေဒါသအိုးေပါက်ကဲွေနပုံရေသာလ်ည်း မည်သူမအန�တရ မြဖစခ်ဲ့ပါ။ သူမသည် ေဒါသကုိကား အေပချ၍ 

ဖျက်ဆးီသည်။ သူမသည်ခရစယ်ာနတ်စဦ်း မဟုတ်။ 

 အြခားအချနိတ်စခ်ျနိ၌် လတူစဦ်းသည် ကုနစ်ံုဆိုင်သုိလာ၍ ေဒါသတကီးြဖင့် သူ၏ဇနးီကုိ သတ်ပစ် 

မည့် အေကာင်းကနေ်တာ့်ကုိလာေြပာြပသည်။ သူေဒါသမေြပခင်အထ၊ိ သူ၏ဇနးီကုိ ကနေ်တာတုိ် ဖွက်ထား 

ိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်မဟုတ်။ 

 “အမျက် (ေဒါသ)ထက်ွြခင်း” သည် အြပစဗီ်ဇ၏ လပ်ုေဆာင်မတစခ်ြုဖစသ်ည်။ အလနွင်ယေ်သာ 

ကေလးများတွင် ထင်ရာှးစာွေတွြမင်ိုင်သည်။ “ေဒါသထက်ွ၍ဝုနး်ဒုိင်းကဲြခင်း” ဟုေခသည်။ ကေလးပုိကီး 

လာေသာအခါ ဒုကေရာက်သည့်သေဘာြဖင့် ကနေ်တာတုိ်က “ေဒါသစတ်ိ၊ ေဒါသစတ်ိ …..” ဟုေခသည်။ ၎င်း 

ကေပါက်ကဲွမကုိ သင့်ေတာစ်ာွမေဖာြ်ပပါ။ အမျက်ေဒါသထက်ွြခင်းကုိ ေဖာြ်ပသည့်အြခားအသုံးအနး်များ 

ရှိေသးသည်။ “လတ်ွသွားတယ”် င့်ှ “လတ်လိုက်တယ”် တုိသည် ၎င်းတုိအနက်စှခ်မုသာ ြဖစသ်ည်။ သုိြဖစ်၍ 

ဤအလနွအ်ြပစ်ကီး၍ တာဝနမ့ဲ်ေသာ အမျက်ေဒါသကုိ ေဖာြ်ပရန ်စကားလံုးများကုိ ဆက်လက် တီထင်ွေနဆ ဲ

ြဖစသ်ည်။ ေဒါသထွက်လယွသူ်ကုိ စကားလေှအာင် “စတ်ိဆတ်သူ” ဟု ေန�က်တစမ်ျိးေခသည်။ 

ဤသုိေသာသူများကုိ ကနေ်တာတုိ်အားလံုးသိကပါသည်။ စတ်ိဆတ်တတ်သူအချိ တုိသည် မိမိကုိယ်ကုိ 

ထိုအရာအတွက် ဂဏုယ်ူကသည်။ သူတုိ၏မိတ်ေဆမွျားင့်ှ ေဆမွျိးများက “တိတ်တ ဆတ်ိသွားရန”် ှင့် 

၎င်းတုိကုိ “အသက်ဝဝေစရန”် သင်ယရူသည်။ ဤလမူျားသည် ၎င်းတုိ၏မိသားစမုျားကုိ အကမ်းဖက်၍ 

၎င်းတုိအမျက်ေဒါသ၏ ဓါးစာခြံဖစေ်စကသည်။ ၎င်းတုိသည် အချနိမ်ေရ�းေပါက်ကဲွိုင်သည်။  

 ဇာတိပကတိအသီး၏ ဆန်ကျင်ဘက်မှာ ဝိညာအ်ကျိးြဖစသ်ည်။ မိမိကုိယ်ကုိ ထနိး်ချပ်ိုင်ြခင်းသည် 

အမျက်ထက်ွြခင်း၏ ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစေ်ကာင်း လယွကူ်စာွြမင်ိုင်သည်။ ဆန်ကျင်ဘက်မသာြဖစ်သည် 

မဟုတ်ေသး။ အမျက်ထွက်ေနသူသည် ချစြ်ခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း၊ စတ်ိရည်ှြခင်း၊ ေကျးဇူး 

ြပြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်းှင့် ူးည့ံသိမ်ေမွြခင်းမရှိ။ အမျက်ထက်ွြခင်းသည် ဝိညာ၏် အကျိးအားလံုး ကုိ 

ဖျက်ဆးီသည်။ ဤအရာက လတူစ�်းီသည် အဘယေ်ကာင့် ဝိညာေ်တာ၌် ေမွးဖွားသူမဟုတ်ေကာင်း 

သဘာဝကျစာွြပသည်။ 

 ဝိညာေ်တာ၌် ေမွးဖွားသူဆိုလင် အမျက်ထက်ွြခင်းသည် သာမာနမ်ဟုတ်၊ လက်ခံိုင်ဖွယမ်ရှိေပ။ 

ခရစယ်ာနမ်ျား ေဒါသမထိနး်ိုင်ြခင်းကုိ မည်သုိရင်ှးြပိုင်သနည်း။ ပထမအေနြဖင့် အမျက်ထွက်ြခင်းကုိ ရင်ှးြပ 

ိုင်သည့် ရင်ှးလင်းချက် သုိမဟုတ် လပှေသာစကားလံုးမရှိပါ။ ထင်ရာှးသိသာလေှသာ ရင်ှးလင်းချက်မှာ 

ယခေုလးတင် အမျက်ထွက်ခဲ့သူသည် ကယတ်င်ြခင်းခရံသူမဟုတ်ဘဲ၊ ဝိညာေ်တာ၌် ေမွးဖွားသူမဟုတ်၊ 

ခရစယ်ာနမ်ဟုတ်ေပ။ သုိေသာသူ်သည် ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ြဖစလ်င်၊ သူတွင်ေန�င်တမရေသာ၊ ဝန်ခြံခင်း 



မရှိေသာ၊ အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းမခခံဲ့ရေသာ အြပစ်ကေလးေပါင်း ေြမာက်များစာွရှိေနသည်။ ကီးမားေသာ 

အမျက်ေဒါသကုိ ယခေုဖာက်ခွဲရနေ်သးငယေ်သာ ဖျားေယာင်းေသွးေဆာင်မကုိ ခရံသည်။ ဤက့ဲသုိ စစုည်းသုိ 

ေလာှင်ထားြခင်းကုိ ဤသုိမေဖာြ်ပိုင်သည်။ 

ရရဲင့်ေသာ ဒစုိက်ကုိလည်းကုိယေ်တာ၏် ကန်သည် မြပရမည်အေကာင်း 

ဆးီတားေတာမူ်ပါ။ ဒုစုိက်အြပစသ်ည် အက်ုပ်ကုိ အစိုးမရပါေစှင့်။ 

ထိုသုိေသာအားြဖင့် အက်ုပ်သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းရှိ၍ ကီးစာွေသာ ြပစမှ်ား 

ြခင်းှင့် ကင်းလတ်ွပါလမ့်ိမည်။ (ဆာလ ံ၁၉ : ၁၃) 

 ဤေဖာြ်ပချက်သည် ကာကွယြ်ခင်းတစခ်ြုဖစေ်ကာင်း သတိြပပါ။ အမျက်ထွက်ေသာခရစယ်ာနသ်ည် 

သိလျက်င့်ှပင် ဒုစုိက်အြပစမ်ျားကုိထနိ်းချပ်စတ်ိမရှိေပ။ ၎င်းတုိကသူကုိလမ်းမုိးအပ်ုစိုးခွင့် ေပးထားသည်။ 

ထိုေကာင့်သူသည် ကီးမားေသာြပစမှ်ားြခင်းင့်ှ အဆံုးသတ်သည်။ 

 ေန�င်ဖစလ်ာိုင်သည့် အမျက်ေဒါသထက်ွြခင်းကုိ ြပည့်စံုေသာဝနခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်းှင့် ယခင် 

ြဖစခ်ဲ့ေသာ အမျက်ေဒါသအားလံုးကုိ ေန�င်တရြခင်းမရှိဘဲ မတားဆးီိုင်ပါ။ ဤဝနခ်ျေတာင်းပန်ြခင်းကုိ 

အြပစကုိ်ေမှးမိှနေ်သးငယေ်စသည့် စကားလံုးလလှမှျားအသုံးမြပဘဲ ြပလပ်ုရမည်။ ဝနခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်းတွင် 

အမျက်ေဒါသ ထက်ွေစသည့် သိလျက်လပ်ုေသာ ဒစုိက်များကုိလည်း ထည့်သွင်းရမည်။ 

အထက်ဆိုခဲ့ပီးသည်အတုိင်း သင်တုိသည် ခရစေ်တာ်င့်ှ အတူထေြမာက်ကသည် 

မှနလ်င်၊ ဘုရားသခင်၏ လကျာေတာဘ်က်မှာ ခရစ်ေတာသ်ည် ထိုင်ေနေတာမူ်ရာအရပ်၌ ရှိေသာ 

အထက်အရာတုိကုိ ရာှကေလာ။့ ေြမကီးေပမှာရှိေသာ အရာတုိကုိ စွဲလမ်းြခင်း မရှိက ှင့်။ 

အထက်အရာတုိကုိသာ စတ်ိစွဲလမ်းြခင်းရှိကေလာ။့ အေကာင်းမူကား၊ သင်တုိသည် 

ေသေသာသူြဖစ၍် သင်တုိအသက်သည် ခရစေ်တာ်ှင့်အတူ ဘုရားသခင်၌ ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ 

ငါတုိအသက်တည်းဟူေသာ ခရစေ်တာသ်ည် ထင်ရာှးေတာမူ်ေသာအခါ၊ ငါတုိသည်လည်း 

ထိုသခင်င့်ှအတူ ဘုနး်ကီး၍ ထင်ရာှးကလတ့ံ။ (ေကာေလာသဲ ၃ : ၁ : ၄) 

 ေကာေလာသဲရှိလမ်းနခ်ျက်သည် အမျက်ေဒါသှင့် (နည်းကပ်စာွ ယှတဲွ်ေနေသာ) အြခားအြပစ် 

များကုိ ကာကွယရ်နလ်ိုအပ်သည့် အေြခခအံတ်ုြမစမ်ျားြဖစသ်ည်။ ဤလမ်းနခ်ျက်သည် သင်ခရစယ်ာန် 

တစေ်ယာက်ြဖစမှ်သာ လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်မှာ ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ကသာ ဤအလနွအ်ေရးကီး 

သည့် အချက်များကုိ လိုက်န�ိုင်သည် - 

……. အထက်အရာတုိကုိသာ ရာှကေလာ။့ 

အထက်အရာတုိကုိသာ စတ်ိစွဲလမ်းြခင်းရှိကေလာ။့ 



…… ေြမကီးေပမှာရှိေသာ အရာတုိကုိ စွဲလမ်းေသာ စတ်ိမရှိကင့်ှ။ 

 ဤအမိန်ေတာမ်ျားသည် ေန�က်တွင်ေဖာြ်ပမည့်န်ြပချက်ပါေသာ ထတ်ုြပနခ်ျက်အေပမီှတည်သည်။ 

လပ်ုေဆာင်ချက်ပါဝင်ရန ်မလိုအပ်ပါ။ သင်သည် ခရစေ်တာ၌်ရှိင့်ှပီးြဖစလ်င် သင်အတွက်ြဖစသ်ည်။ 

….. သင်တုိသည် ခရစေ်တာ်င့်ှအတူ ထေြမာက်ကသည် ………. 

သင်တုိသည် ေသေသာသူြဖစ၍် သင်တုိအသက်သည် ခရစေ်တာ်င့်ှအတူ ဘုရားသခင်၌ 

ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ 

ငါတုိအသက်တည်းဟူေသာ ခရစေ်တာသ်ည် ထင်ရာှးေတာမူ်ေသာအခါ ငါတုိသည်လည်း 

ထိုသခင်င့်ှအတူ ဘုနး်ကီး၍ထင်ရာှးကလတ့ံ။ 

 ကနေ်တာတုိ်၏ လှံုးသားများင့်ှ စတ်ိများသည် “မှနက်နေ်သာ ေနရာ၌” ခရစေ်တာ်င့်ှအတူရှိလင် 

ဤလမ်းနခ်ျက်ကုိ ကန်ေတာတုိ်အားေပးထားသည်။ 

ယခမူုကား ထိုအမအလံုးစံုတုိကုိ၎င်း၊ အမျက်ထက်ွြခင်း၊ စတ်ိဆိုးြခင်း၊ မန�လိုြခင်း၊ 

သူအသေရပျက်ေအာင် ေြပာဆိုြခင်း၊ ညစည်ဓးေသာစကားကုိ သုံးြခင်းတိုကုိ၎င်း၊ သင်တုိတ်မှ 

ပယရ်င်ှးကေလာ။့ (ေကာ ၃ : ၈) 

 ထိုနည်းတူ၊ ဤအမိန်ေတာကုိ် ဘုရားသခင်၏သားသမီးမဟုတ်ေသာသူကုိ ေပးထားြခင်းမဟုတ်။ 

မယံုကည်သူများက ဤအရာများကုိ လက်မခံိုင်ဟု မဆိုလိုပါ။ မယံုကည်သူများက န�ခံိုင်မည်မဟုတ်ဟု 

ဆိုလိုြခင်းသာြဖစသ်ည်။ ၎င်းတုိသည် အမျက်ေဒါသကုိ ေဖာြ်ပိုင်ကေသာလ်ည်း၊ ဘုရားသခင်ေရှေတာေ်မှာက် 

၌ ေန�င်တရြခင်းှင့် သခင်ေယခရစေ်တာ၌် ယံုကည်ြခင်းမရှိဘဲ ၎င်းကုိဖယရ်ှားိုင်မည်မဟုတ်။ မယံုကည် 

သူများသည် ၎င်းတုိ၏ အြပစမ်ျားကုိ ဘုရားသခင်၏ ေရှေတာေ်မှာက်တွင် ေန�င်တရ၍ ေယခရစေ်တာသ်ည် 

သခင်ြဖစေ်ကာင်း ဝနခ်က့ာ၊ ခရစေ်တာသ်ည် ၎င်းတုိအြပစမ်ျားအတွက် အေသခ၍ံ ရင်ှြပနထ်ေြမာက်ခဲ့သည် ဟု 

စတ်ိလှံုးအတွင်း၌ ယံုကရနလ်ိုအပ်သည်။ ထိုေန�က်ကုိယေ်တာသ်ည် သူတုိကုိ ေခေတာမူ်မည်။ 

ဤသုိကျမ်းစာလာ၏။ ဤသုိခရစေ်တာသ်ည် အေသခ၍ံ သုံးရက်ေြမာက်ေသာေန၌ ေသြခင်းမှ 

ထေြမာက်ရမည်။ ခရစေ်တာ၏်အခင့်ွအားြဖင့် ေန�င်တတရားင့်ှ အြပစလ်ွတ်ြခင်း တရားကုိ ေယရလှင် 

မိမှစေသာ လမူျိးတကာတုိအား ေဟာေြပာရမည်။ (လကုာ ၂၄ : ၄၆-၄၇) 

အဘယသုိ်နည်းဟူမူကား၊ သင်သည်သခင်ေယကုိ တ်ြဖင့်ဝနခ်၍ံ ဘုရားသခင်သည် သူကုိ ေသြခင်းမှ 

ထေြမာက်ေစေတာမူ်ပီးဟု စတ်ိလှံုးထ၌ဲ ယံုကည်လင် ကယတ်င်ြခင်းသုိ ေရာက်လမ့်ိမည်။ 

 



သငခ်နး်စာလမ်းနခ်ျက် - အမျက်ထကွြ်ခငး် 

 ဇာတိပကတိအကျင့်တုိသည် ထင်ရာှးက၏။ ထိုအကျင့်တုိမူကား၊ သူမယားကုိြပစမှ်ားြခင်း၊ မတရား 

ေသာ ေမထနု၌်မီှဝဲြခင်း၊ ညစည်းစာွကျင့်ြခင်း၊ ကိေလသာလနွ်ကျးြခင်း၊ ုပ်ထကုိုကုိးကွယြ်ခင်း၊ သူတပါးကုိ 

ြပစားြခင်း၊ ရန်ငိးဖဲွြခင်း၊ ရနေ်တွြခင်း၊ ဂဏု်ပိင်ြခင်း အမျက်ထက်ွြခင်း၊ ြငင်းခုနြ်ခင်း၊ အချင်းချင်းကဲွြပားြခင်း၊ 

သင်းခွဲြခင်း၊ သူအကျိးကုိြငစြူခင်း၊ လူအသက်ကုိသတ်ြခင်း၊ ယစမ်ျိးကုိေသာက်ကးြခင်း၊ ပဲွလပ်ုြခင်းမှစ၍ 

ထိုသုိေသာ အကျင့်ေပတည်း။ ထိုသုိေသာ အကျင့်ကုိ ကျင့်ေသာသူတုိသည် ဘုရားသခင်၏ ိုင်ငံေတာ်ကုိ 

အေမွမခရံကဟု အထက်ကငါေြပာင့်ှခဲ့ပီးသည်အတုိင်း ယခုပင်လည်း ငါေြပာင့်ှ၏။ 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

 ဂလာတိမှ ၅:၁၉ - ၂၁ က ဘုရားသခင်ှင့် ပုိမုိနးီကပ်ေသာ မိတ်သဟာယဖဲွရန ်တည်ေဆာက်ြခင်း ကုိ 

ဟန်တားသည့်ဒုစုိက်အြပစမ်ျား၏ စာရင်းကနေ်တာတုိ်ကုိ ေဖာြ်ပေပးထားသည်။ “ထိုက့ဲသုိေနထိုင်က 

သူများ” ဆိုသည့်စကားစရုှိသည်။ ြဖစုိ်းြဖစစ််ကုိ ေဖာြ်ပြခင်းြဖစသ်ည်။ “အမျက်ထက်ွြခင်း” ှင့် အြခားအြပစ် 

များသည် သင့်အတွက်သာ မနသ်ာြဖစေ်နလင်၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ိုင်ငံေတာသုိ် ဝင်စားရမည်မဟုတ်။ 

မည်သည့်ဒုစုိက်အြပစမ်ျားက သင့်ကုိဟန်တားေနသနည်း။ 

၂။ ကနေ်တာတုိ်သည် ေယခရစ်ေတာ်င့်ှအတူရှိလင် အြပစဗီ်ဇကုိ ကနေ်တာတုိ် မည်သုိလပ်ုခဲ့သနည်း 

(ဂလာတိ ၅:၂၄) 

 “အမျက်ထက်ွြခင်း” သည် အြပစဗီ်ဇ၏လပ်ုေဆာင်မြဖစသ်ည်။ ကေလးများတွင် “ေဒါသထက်ွ၍ 

ဝုနး်ဒုိင်းကဲြခင်း” ဟု ေခိုင်၍ ကနေ်တာတုိ်အသက်ပုိကီးလာေသာအခါ “လတ်ွသွားတယ”် သုိမဟုတ် 

“လတ်လိုက်တယ”် ဟုေခကသည်။ ဤစကားုစကားလမှျားသည် သုပ်ေဖာခ်ျက်များြဖစေ်သာလ်ည်း၊ 

အမျက်ထက်ွြခင်းသည် အြပစလ်ပ်ုေဆာင်ချက်ြဖစသ်ည်ဆိုသည့် အမှနတ်ရားကုိ မေြပာင်းလဲိုင်ေပ။ ၎င်းသည် 

မယံုကည်သူများအတွက်သာ မနသ်ာြဖစေ်သာလ်ည်း၊ ယံုကည်သူများအတွက်သာ မနမ်ဟုတ်သလို လက်ခရံန် 

လည်းမြဖစ်ိုင်ေပ။ ပထမစာရင်း (ဂလာတိ ၅ : ၁၉-၂၁) ကသင့်ကုိ ပုိသင့်ေတာ်စာွ ေဖာြ်ပပါက သင်သည်ခရစ် 

ယာနတ်စ�်းီမဟုတ်ေကာင်း ယံုကည်ိုင်သည်။ ေယခရစေ်တာသ်ည် ကယတ်င်ြခင်းလပ်ုေဆာင်ရာတွင် 

ထိုထက်များစာွပုိ၍ လပ်ုေဆာင်ေတာမူ်ေပးခဲ့သည်။ စာရင်းစှခ်စုလံုးတွင် သင်ပါဝင်ေနလင် အြပစဝ်နခ်ြံခင်း 

င့်ှ စနွ်ပစြ်ခင်းကုိြပ၍ ပထမစာရင်းမှ သင်ထက်ွခါွရန ်အလနွအ်ေရးကီးသည်။ 

၃။ မည်သုိေသာ အေကာင်းအရာ သုိမဟုတ် အေြခအေနြဖစေ်ပလင် သင့်ကုိဒုကေရာက်ေစသနည်း။ 

၄။ “အမျက်ထက်ွြခင်း” ကန်ေတာတုိ်အတွင်း၌ ကီးထာွးေနလင် ၎င်းကုိဟန်တားရန ် မည်သုိလပ်ုေဆာင် 

ရမည်နည်း။ (ဆာလ ံ၁၉:၁၂-၁၃) 



၅။ ေကာေလာသဲ ၃:၈ က ကနေ်တာတုိ်အား မည်သည်အရာများကုိ ဖယရ်ာှးရမည်ဟု အမိန်ေပးထား 

သနည်း။ 

၆။ ေကာေလာသဲ ၃:၉ က မည်သည့် “အေကာင်းမူကား” ကုိေြပာထားသနည်း။ မည်သည့်အရာကုိ ဆိုလို 

သနည်း။ 

၇။ လမ်းနမ်ြပထတ်ုြပနခ်ျက်င့်ှ အမိန်ေပးသည့် ထတ်ုြပနခ်ျက်တုိကားတွင် ကဲွြပားြခားန�းချက်ရှိ 

သည်။ လမ်းန်မသည်ရှိေသာအရာကုိြပသည်။ အမိန်ေပးထတ်ုြပနခ်ျက်သည် လပ်ုေဆာင်ရမည့်အမိန်ေတာ် 

ြဖစသ်ည်။ ဂလာတိ ၅:၂၄ လမ်းနမ်ေလာ အမိန်လား။ 

 ကနေ်တာတုိ်၏ မေကာင်းေသာ ဆများကုိ လက်ဝါးကပ်တုိင်၌ သတ်ပီးေန�က် သန်ရင်ှးေသာ 

ဝိညာေ်တာသ်ည် ခရစေ်တာ၏်ဗီဇ၌ေတွရေသာ ဝိေသသလကဏာများကုိ ကနေ်တာတုိ်အတွင်း၌ ြဖစေ်စ 

ိုင်သည်။ (ဂလာတိ ၅:၂၂-၂၃) 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး-ဘရုားသခင၏်တ်ကပတ်ေတာက်ို တံုြပနြ်ခငး် 

 သင်၌သန်ရှင်းေသာ ဝိညာေ်တာအ်လပ်ုမလပ်ုိုင်ရန ် ဟန်တားထားသည့် သင့်အသက်တာ၏ 

အစတ်ိအပုိင်းများကုိ ြပန်လည်ဆနး်စစပ်ါ။ ဘုရားသခင်ကုိ အပ်ုချပ်ပုိင်ခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် တုံြပနပ်ါ။ ငါ၌တည် 

ေနကေလာ။့ ငါသည်လည်းသင်တုိ၌ တည်ေနမည်။ စပျစခ်က်သည်အပင်၌ မတည်လင်၊ ကုိယအ်လိုအ 

ေလျာက် အသီးမသီးသက့ဲသုိ သင်တုိသည် ငါ၌မတည်လင် အသီးမသီးိုင်က။ (ေယာ ၁၅ : ၄) 

သည်းခံြခငး် 

Heather Wilson Torosyar (ဟယ်သာဝလ်ီဆနွက်ိုိုးရနှး်) 

 ရင်ှယာကုပ်ဩဝါဒစာအားြဖင့် လတူစ�်ီးသည် မိမိတ်ကုိထနိး်ချပ်ိုင်လင် သူသည် ပီးြပည့်စံုလနုးီပါး 

ြဖစ၍် သူ၏တစကုိ်ယလ်ံုးကုိလည်း ထနိး်ချပ်ိုင်မည်ဟုသိရသည်။ သုိေသာ်တ်မချပ်တည်းိုင်ေသာ မြပည့်စံု 

သည့် လေူပါင်းများစာွ ရှိေနြခင်းက အခက်အခြဲဖစ်သည်။ ထိုေကာင့်အြခားသူများ၏ ေြပာစကားေကာင့် 

လမူျားသည် န�ကျင်မကုိအဘက်ဘက်မှ ခစံားေနရသည်။ 

 တ်လာကသာ န�ကင်ြခင်းကုိ ြဖစေ်စသည်မဟုတ် လပ်ုေဆာင်ချက်များကလည်း ြဖစေ်စသည်။ 

ထိုေကာင့် ကန်မတုိ၏ မိတ်ေဆမွျားင့်ှ အသိများသည် ၎င်းတုိ၏ တ်လာပါးစပ်ကုိသာ ချပ်တည်းရမည် 

မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းတုိ၏ ကုိယ်ခ�ကုိ မည်က့ဲသုိ ထနိး်ချပ်ရမည်ကုိသိရမည်။ 

 အေကာင်းတစခ်ေုကာင့် ကနမ်တုိသည် အြပစ်ကျးလနွြ်ခင်းခရံသူထက် အြပစက်ျးလနွသူ်အေပ၌ 

သာ အြပစအ်ားလံုးကုိ ပုံချတတ်သည်။ တ်ကုိချပ်တည်းရမည်။ ထိုသုိမြပခင်အထ၊ိ ကနမ်န�ကျင်ြခင်းခစံား 



ေနရမည်ေလာ။ အြခားသူအားလံုးပီးြပည့်စံုြခင်း မရှိခင်အထ ိကနမ်ထခိိုက်န�ကျင်ေနရမည်ေလာ။ တူညီေသာ 

ရလဒ်ရရနန်ည်းစှခ်အုနက် ပုိ၍အားနည်းေသာနည်းကုိ အသုံးြပေနကသည်ဟု ကန်မယဆူသည်။ 

 လမူျားသည် ကနမ်တုိအေပတစခ်ျနိလ်ံုး အလနွေ်ကာင်းမွန်က၍ န�ကျင်ြခင်းခစံားရသည့် အချနိ် 

မည်သည့်အခါမ မရှိသည်ကုိ လိုချင်ကသည်။ ဤအရာမြဖစ်ိုင်မှနး်သိသာထင်ရာှးေသာေကာင့် အြပစက်ျး 

လနွခ်ရံသူဘက်မှ “ခံိုင်ရည်ရှိရန ်လိုအပ်သည်” ဟု အဆိုြပလိုပါသည်။ 

 ဤက့ဲသုိြပလပ်ုိုင်သည့် နည်းတစခ်မှုာ ခရစေ်တာ၏် ဥပမာကုိ ကည့်အတုယရူနြ်ဖစသ်ည်။ 

မထမ့ဲီြမင်ြပြခင်းကုိခ၍ံ၊ လတုိူတွင် အယတ်ုဆံုးေသာသူြဖစ၏်။ ငိြငင်ေသာသူ၊ န�ကး်ြခင်းေဝဒန�ှင့် 

ကမ်းဝင်ေသာသူြဖစ၏်။ သူတပါးမျက်�ှလဲြခင်းကုိ ခရံေသာသူက့ဲသုိ ြဖစ၏်။ မထမ့ဲီြမင်ြပြခင်းကုိ ခလံျက်ရှိ၍ 

ငါတုိသည် မုိေသက။ …… ြပစမှ်ားြခင်းကုိ မြပ။ သူ၏တ်၌ မုသားမရှိေသာလ်ည်း လဆူိုးတုိှင့်အတူ 

ေြမြမပ်ြခင်းငှာ စရီင်က၏။ သုိရာတွင် ေသပီးမှ သူေဌး၌ ရှိ၏။ (ေဟရာှယ ၅၃ : ၃ : ၉) 

 ကနေ်တာတုိ်ထမှဲ မည်သူမဆို ဤတူညီေသာအေြခအေန၌ ရှိကလင် န�ကည်းြခင်းရှိသင့်သည်ဟု 

ခစံားကမည်သာ ြဖစသ်ည်။ သူတုိသည်ငါအ့ား ဤသုိသာဆက်ဆံကမည်ဆိုလင် ငါသည်သူတုိကုိ မည်သည့် 

အခါမ ၁) ေန�က်ထပ်စကားေြပာေတာမ့ည်မဟုတ်၊ ၂) ေကာင်းမွနစ်ာွ ဆက်ဆေံတာမ့ည်မဟုတ်၊ ၃) ခင့်ွလတ် 

ေတာမ့ည်မဟုတ်၊ ၄) အေသခေံပးမည်မဟုတ်ဟု ဆိုေပလမ့်ိမည်။ အကယ်၍ သခင်ဘုရား၏ တုံြပန်မ သာ 

ဤသုိြဖစခ်ဲ့လင် ကားတုိင်ေပသုိ တက်လမ်ှးေတာ် မူမည်မဟုတ်။ ဤအရာသည် ထးူြခားေသာ ြဖစ်ရပ် 

ြဖစသ်ည်။ သူလိုသလို အသုံးြပိုင်ေသာ ဘုရားသခင်၏ ဘုနး်တနခ်ိုးေတာအ်ား သူ၌ရှိေတာမူ်သည်။ သူသည် 

ြပည့်ဝစံုလင်၍ ကနမ်တုိမစံုလင်ကပါ။ 

ေယခရစ၌်ရှိေသာ ထိုစိတ်သေဘာကုိ သင်တုိ၌လည်းရှိေစကေလာ။့ ထိုသခင်သည် 

ဘုရားသခင်၏ သာနေ်တာ်င့်ှ ြပည့်စံုေတာမူ်သည်ြဖစ၍် ဘုရားသခင်င့်ှပိင်ေသာ အမကုိ 

လယုြူခင်းအမဟူ၍ မထင်မမှတ်လျက်ပင် မိမိအသေရကုိစနွ်၍ အေစခကံန၏် သာနကုိ် 

ယေူဆာင်လျက် လက့ဲူသုိေသာအြပစ၌် ဘွားြမင်ြခင်းကုိ ခေံတာမူ်၏။ ထိုသုိလူ၏ ဂဏုအ်ဂါလက 

ဏာင့်ှ ြပည့်စံုလျက်၊ ေသခြံခင်းသာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ်တုိင်မှာ အေသခြံခင်းတုိင်ေအာင် 

အေစကနခ်၍ံ ကုိယကုိ်ကုိယ်ှိမ့်ချေတာမူ်ြခင်း။ (ဖိ ၂ : ၅-၈) 

 အတုိချပ်အားြဖင့်၊ ဤသုိေသာသွင်ြပင်လကဏာေလးမျိး၌ ကနမ်တုိသည် ခရစေ်တာ၏် စတ်ိထားမျိး 

ရှိသင့်သည် - 

၁။ သင်၏ကုိယပုိ်င်လကဏာင့်ှ ရပုိင်ခင့်ွကုိ မဆတ်ုကုိင်ထားပါင့်ှ။ 

၂။ မိမိကုိယကုိ် ပစပ်ယပ်ါ။ 



၃။ ှိမ့်ချပါ။ 

 ဤသုိေသာ စတ်ိသေဘာထားရှိလင် အြခားတစဘ်က်၌ ေစာင့်ေနေသာဝမ်းေြမာက်ြခင်းကုိ ေမာလ်င့်၍ 

ရှိသမေသာန�ကျင်ြခင်းများ (လက်ဝါးကပ်တုိင်များ) ကုိ သည်းခ၍ံ ရှိသမေသာ ရက်ှေကာက်ြခင်းများကုိ 

ဂုမစိုက်ဘဲ ေနိုင်သည်။ (ေဟဗဲ ၁၂:၂) 

 ေယဘုယျအားြဖင့်၊ ကနမ်တုိင့်ှ အရင်းှီးဆံုးသူများသည် ကနမ်တုိကုိ အန�ကင်ေစိုင်ဆံုးသူများ 

ြဖစသ်ည်။ ေယာကျ်ား၊ ဇနီး၊ မိတ်ေတွ၊ ညီအစကုိ် သုိမဟုတ် ညီအမတစဦ်းတုိသည် သူစမ်ိးတစဦ်းထက် ကန်မ 

တုိကုိ န�ကျင်ေစိုင်သည်။ နီးစပ်သူတစဦ်းေကာင့် န�ကျင်ြခင်းခစံားရေသာအခါ မိမိကုိယ်ကုိ “သူတကယ် 

ငါကုိ့ချစ်ရင် ဒီလိုေြပာမှာမဟုတ်ဘူး” ဟုေြပာတတ်သည်။  

 သုိေသာဤ်ေြပာဆိုမကုိ အေသအချာ ဆနး်စစေ်သာအခါ မည်သူအတွက် ကနမ်တုိစး်စားေနေကာင်း 

သိိုင်သည်။ အြခားသူ၌ ချစြ်ခင်းေမတာနည်းပါးေန၌ အကူအညီလိုအပ်ေနသည်ဟု ကနမ်တုိ 

စး်စားကပါသလား။ မဟုတ်ပါ၊ ကနမ်တုိကုိ ထခိိုက်န�ကျင်ေစသည့် အြခားသူ၏ ေမတာအားနည်းြခင်းကုိ 

ြဖစသ်ည်။ တစန်ည်းအားြဖင့် ေြပာရလင်၊ ကနမ်တုိသည်  ေလာဘကီးက၍၊ မိမိအေကာင်းှင့် အြခားသူ၏ 

လပ်ုေဆာင်ချက်က မိမိအားထခိိုက်မကုိသာ အသားေပးကသည်။ 

 အကိက်ဆံုးကျမ်းတစပုိ်ဒ်ြဖစသ်ည့် ၁ေကာ ၁၃တွင် “ေမတာသည် စတ်ိရှည်တတ်၏။ ေကျးဇးူြပ 

တတ်၏။ ေမတာသည် ဂုဏ်ပိင်ြခင်းမရှိ၊ ဝါကွားြခင်းမရှိ၊ မာနမ်ာနမရှိ။ …. ေဒါသအမျက် မထွက်တတ်။ 

အြပစရ်ှိသည်ဟု မထင်တတ်” ဟုချစြ်ခင်းေမတာ အေကာင်းကုိ ရှင်းြပထားသည်။ 

 လှံုးသားများတွင် ခွင့်လတ်ြခင်းအဆင်သင့် မရှိေသာေကာင့် ကနမ်တုိန�ကင်ရသည်။ ခင့်ွလတ်ြခင်း 

ဗီဇသေဘာ၌ “အြပစရ်ှိသည်ဟု မထင်တတ်”။ ဧဖက် ၄း၃၂ သည် လသိူများေသာလ်ည်း လက်ေတွကျင့်သုံးမ 

နည်းသည့်ကျမ်းပုိဒ်ြဖစ၍်၊ ၎င်းတွင်ေပါလကု၊ “အချင်းချင်း ေကျးဇးူြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင် သည် 

ခရစေ်တာေ်ကာင့် သင်တုိ၏အြပစကုိ် လတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ အချင်းချင်းအြပစလ်တ်ြခင်း ရှိကေလာ”့ 

ဟုမိန်ဆိုထားသည်။ ခင့်ွလတ်ခခံဲ့ရသက့ဲသုိ ခင့်ွလတ်ရမည်။ ၇၀ x ၇ ကုိမေမ့ပါှင့်။ ကန်သတ်ထားချက် မရှိပါ။ 

သခင်ဘုရား၏ ခင့်ွလတ်ိုင်ြခင်းသည် အတုိင်းအဆမ့ဲြဖစေ်ကာင့် ေသချာပါသည်။ 

 ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်မ တစခ်စုတုိီင်းတွင် ထွက်ေြမာက်ရာလမ်းကုိ သခင်ဘုရားြပင်ဆင်ေပးေတာ်မ 

ထားေသာေကာင့် န�ကင်ြခင်းထပ်မံ ခစံားစရာမလိုေကာင်း ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဤအရာသည် လက်ေတွ 

လပ်ုေဆာင်ိုင်ရန ် ခက်ခံ၍၊ လမူျားစာွက မြဖစ်ိုင်ဟု ေြပာဆိုိုင်သည်။ န�ကျင်ြခင်း ထက်ွေပလာတုိင်း၊ 

လတ်ွေြမာက်ရာလမ်းကုိ သခင်ဘုရားြပင်ဆင် ေပးေတာမ်သည်ဟု ကနမ်ယံုကည် ပါသည်။ 

မှတ်ချက် - “ခံိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်” ဟုဆိုသည်မှာ “အတ်ုတံတုိင်း တည်ေဆာက်ရန”် သုိမဟုတ် န�ကြခင်း 

မခစံားရရန် ကာကွယေ်ရးနည်းစနစ် ရှိရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အလပ်ုမြဖစပ်ါ၊ ထိုသုိလပ်ုြခင်းြဖင့် 



ထိုသုိလပ်ုြခင်းြဖင့် ထိုသူသည် စတ်ိမာေကျာခက်ထန်လာ၍ ေယ၏ ဉပမာကုိ အတုယရူမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ 

ေယသည် ထခိိုက်လယွေ်သာ အေြခအေနတွင် ေနေတာမူ်ခဲ့သည်။ န�ကင်ြခင်းမှ ကင်းေဝးေအာင် အေကာင်း 

ဆံုးေနထိုင်နည်းမှာ ေယက့ဲသုိ ထခိိုက်လယွေ်သာ အေြခအေန၌ ရှိေနြခင်းြဖစသ်ည်။ ထိုသုိေသာ သူသည် 

းူည့ံသိမ်ေမွသည်။ မာေကျာခက်ထနမ်သွားေပ။ “ခံိုင်ရည်ရှိရန ် လိုအပ်သည့်” အေကာင်းဆံုး နည်းလမ်းမှာ 

ဖွင့်ထားလျက် လက်ခြံခင်းြဖစသ်ည်။ ထိုသုိြဖစလ်င် န�ကင်ြခင်း ေလျာန့ည်းသည်။ 

J.W 

သငခ်နး်စာလမ်းန်-သည်းခြံခငး် 

မထမ့ဲီြမင် ြပြခင်းကုိခ၍ံ၊ လတုိူအယတ်ုဆံုးေသာသူြဖစ၏်။ ငိြငင်ေသာသူ၊ န�ကည်းြခင်း ေဝဒန�င့်ှ 

ကမ်းဝင်ေသာသူြဖစ၏်။ မထမ့ဲီြမင်ြပြခင်းကုိ ခလံျက်ရှိ၍၊ ငါတုိသည် မုိေသက။ ….. ထိုသူသည် ညး်ဆြဲခင်း 

င့်ှ ှိမ်ချြခင်းကုိခ၍ံ တ်ကုိမဖွင့်ဘဲေန၏။ အေသသတ်ြခင်းငှာ ေဆာင်သွားေသာ သုိးသငယက့ဲ်သုိ သူကုိ 

ေဆာင်သွား၍၊ သုိးသည် အေမွးညပ်ေသာ သူေရှမှာ မြမည်ဘဲေနသက့ဲသုိ၊ သူသည်တ်ကုိ မဖွင့်ဘဲေန၏။ 

(ေဟရာှ, ၅၃:၃၊၇) 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။ သင်မြပလပ်ုခဲ့ေသာ အရာအတွက် စပ်ွစွဲခရံ၍ အြပစဒ်ဏေ်ပးခရံေသာ အချနိ်ကုိေဖာြ်ပပါ။ 

၂။ ဤအေတွအ�ကံေကာင့် သင်ပုိေကာင်းသွားပါသလား၊ သုိမဟုတ်သင်န�ကည်းသွားပါသလား။ 

၃။ လတူစဦ်းသည် သင့်ကုိအြပစက်ျးလနွခ်ဲ့ေသာအခါ သင်သည်မည်က့ဲသုိ ခရစေ်တာ၏် စတ်ိထားမျိးကုိ 

ထားမျိးကုိ ထားရှိိုင်မည်နည်း။ (ဖိ ၂:၅-၈) 

၄။ ချစြ်ခင်းေမတာ၏ အကျိး/ လကဏာများကုိ ေဖာြ်ပပါ။ (၁ေကာ ၁၃:၄-၅) 

 န�ကျင်ခစံားရြခင်းမှာ၊ လှံုးသားထ၌ဲ ခင့်ွလတ်ြခင်းမရှိေသာေကာင့် ြဖစသ်ည်။ 

၅။ မိမိတုိကုိ န�ကျင်ေစသူများကုိ မည်သုိြပမဆက်ဆရံန ်ေတာင်းဆိုထားသနည်း။ (ေရာ ၁၂:၁၇-၂၁) 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး - ဘရုားသခင်စတ်ိတ်က ပတ်ေတာက်ို တံုြပန်ြခင်း 

၁ ေကာ ၁၃:၄-၅ ရှိ ဘုရားသခင်၏ န်ကားချက်ကုိ ဆင်ြခင်စ်းစားပါ၊ “ေမတာသည် စတ်ိရည်ှတတ်၏။ 

ေကျးဇူးြပတတ်၏။ ေမတာသည် ဂဏု်ပိင်ြခင်းမရှိ၊ ဝါကွားြခင်းမရှိ၊ မာနမ်ာနမရှိ။ မေလျာက်ပတ်စာွ 

မကျင့်တတ်၊ ကုိယအ်ကျိးကုိ မရာှတတ်၊ အြပစရ်ှိသည်ဟု မထင်တတ်။” ခရစ်ေတာကုိ် အတုခိုးသူများြဖစရ်န၊် 

ဘုရားသခင်၏ စမ်ွးအားှင့် ေကျးဇူးေတာတုိ်ကုိ ေတာင်းခြံခင်းြဖင့် လှံုးသားထဲ၌ ခင့်ွလတ်ြခင်း ရရှိိုင်သည်။ 



သင့်ကုိ အြပစ်ကျးလနွ်သူများကုိ ဘုရားသခင် သင့်အားေပးေတာမူ်ေသာ ချစြ်ခင်းကုဏာင့်ှ ခင့်ွလတ် 

ြခင်းြဖင့် တုံြပနပ်ါ။  

တ်ချပ်တည်းြခငး် 

Chris Vlaches (ခရစ်ဗလာချိဗ်) 

 လနွခ်ဲ့ေသာ တစခ်ျနိက် နယးူေယာခ့ြံပည်နယ ်(New York State) တွင် သံလိုက်ဓါတ်ပါေသာ မုနတုိ်င်း 

တစခ်ဝုင်ခဲ့ရာ၊ တယလ်ဖုီနး်စကား ေြပာေနမသည် အနးီအန�းရှိ အသံလင့်ုံမှ ေရဒီယိုလိင်းများသုိ ကူးဆက် 

သွားသည်။ ရလဒ်အြဖစ် စကားေြပာေနသူ စှဦ်းမသိရှိလိုက်ဘဲ ၎င်းတုိ၏ စကားေြပာဆိုမကုိ ေရဒီယိုမှ 

ထတ်ုလင့်သည်။ ၎င်းအစီအစသ်ည် တစ်ိုင်ငံလံုးကုိ ထတ်ုလင့်ေနြခင်းြဖစ်သည်။ 

 ကနေ်တာတုိ် အားလံုးသည် အတင်းေြပာြခင်းအြဖစ ် တစခ်ျနိခ်ျနိ၌်ရှိသည်။ အသင်းေတာေ်ပါင်း 

များစာွတွင် အတင်းေြပာြခင်းများြပားေသာေကာင့် မှတ်တမ်းတင်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် မှတ်တမ်း 

တင်ရင်း ကနေ်တာတုိ်ကုိ ရပ်ေစချင်ေသာ အြပစရ်ှိသည့်လပ်ုေဆာင်မြဖစသ်ည်။ 

 ေပါလကုအတင်းေြပာြခင်းကုိ ၁ တိ ၃ : ၁၁ တွင် ဤသုိမိန်ဆိုထားသည်။ “ထိုနည်းတူ မိန်းမတုိသည် 

တည်ကည်ေသာသူြဖစရ်မည်။  ေချာစားတတ်သူမဟုတ်။ သမာသတိရှိေသာသူ၊ အရာရာ၌ သစာရှိေသာသူ 

ြဖစရ်ကမည်။ ’’ ေယာကျ်ားများသည်လည်း ဤေရာဂါမှ မကင်းလတ်ွေသာေကာင့် ေပါလကု ၎င်းတုိကုိ 

တိေမာေသထေံရးသားသည့် ဒုတိယစာေစာင်တွင် အလားတူပင်ေရးသား၍၊ ေန�က်ဆံုးေသာေနရက်တွင် 

ေယာကျား်များတုိသည်၊ “ပကတိ ကင်န�စံုမက်ြခင်းင့်ှ ကင်းေသာသူ၊ ရန်ငိးဖဲွေသာသူ၊ ေချာစားတတ် 

ေသာသူ၊ ကုိယဣ်ေကုိ မချပ်တည်းိုင်ေသာသူ၊ ြပင်းထနေ်သာသူ၊ သူေတာေ်ကာင်းကုိ မုနး်ေသာသူ” 

ြဖစလ်မ့်ိမည်ဟု သတိေပးထားသည်။ 

 ဤကျမ်းပုိဒ်စှပုိ်ဒ်တွင် ေပါလအုသုံးြပထားေသာ ဂရစိကားလံုးမှာ ကန်ေတာတုိ် “မေကာင်းမ” 

ဟူေသာ စကားလံုး၏မူရင်းစကားလံုးြဖစေ်သာ “diabolos” ြဖစသ်ည်။ အတင်းေြပာြခင်းကုိ အားေပးသူမှာ 

မည်သူြဖစေ်ကာင်း အထးူတလည်စး်စားရာှေဖွရန ်မလိုပါ။ အတင်းေြပာသူသည် “မာရန်တ်စတ်ိတမန”် သာ 

ြဖစသ်ည်။ 

 “Diabolos” ဟူသည် စကားလံုးကုိရဖံနရ်ခံါ “အတင်းအဖျင်းေြပာသူ” ဟုသာ ြပနသ်ည်။ အတင်း 

အဖျင်းေြပာြခင်းသည် သူတစပ်ါးအေကာင်း မေကာင်းေြပာြခင်းြဖစသ်ည်။ အထက်တွင် ကုိးကားေဖာြ်ပခဲ့ ေသာ 

၂ တိေမာေသစာေစာင်တွင် ကုိးကားေဖာြ်ပြခင်းကုိ အြခားမေကာင်းမများ၏ အလယတွ်င်ထားသည်။ 

၎င်းသည်သတင်းေြပာြခင်း၏ ြပင်းထနမ်ဝိဇာကုိ နြ်ပသည်။ 



 အတင်းေြပာြခင်းကုိ မိမိတုိကုိယတုိ်င်၌ ရှိေနသည်ကုိ သိရနခ်က်ခြဲခင်းသည် စတ်ိမေကာင်းစရာြဖစ် 

သည်။ မိမိကုိယ်ကုိ အတင်းေြပာသူြဖစေ်ကာင်း မည်သုိသိိုင်သနည်း။ အြခားသူတစ�်းီ၏ အေကာင်းကုိ 

ေြပာရန ်ဆွဲေဆာင်ခရံေသာခါ မိမိကုိယကုိ် ေမးိုင်သည့်ေမးခနွး်ေလးခရုှိသည်။ ဤေမးခနွ်းများ၏ အေြဖများ ကုိ 

ကည့်ြခင်းြဖင့် မိမိတုိသည် အတင်းအဖျင်းေြပာသူများြဖစသ်ည် မြဖစသ်ည်ကုိ သိိုင်သည်။ 

၁။ ကနေ်တာဘ်ာေကာင့် ဤအရာကုိေြပာေနသနည်း။ 

 ကနေ်တာ၏်ရည်ရ�ယခ်ျက်မှာ အတင်းေြပာရနေ်လာ။ ကနေ်တာစ်ကားေြပာေနသူကုိ ကနေ်တာ် 

ကူညီလိုေသာေကာင့်ေလာ၊ သုိမဟုတ် သူကုိ န�ကျင်ေစချင်သေလာ။ ဆေုတာင်းချက်တင်ြခင်း ပုံစဖံမ်း၍ 

သူတစပ်ါးအေကာင်းကုိ အမှနတ်ကယတွ်င် အတင်းေြပာေနြခင်း မကာခဏြဖစတ်တ်သည်။ အတင်းေြပာ 

ြခင်းကုိ အေကာင်းြပချက်မကာခဏ ထားကြခင်းမှာ သူတစပ်ါးတုိထက် မိမိကုိယ်ကုိချးီေြမာက်လိုြခင်း 

ရည်ရ�ယခ်ျက်ေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤပထမေမးခနွ်းကုိ ေြဖဆိုရာတွင် သတိထားပါ။ မိမိကုိယ်ကုိ မှနက်န ်ေကာင်း 

သက်ေသြပရန်ကိးစားေနသည်ကုိ သတိြပမိလင်လည်းေကာင်း၊ သင်ေြပာေတာမ့ည့်သူတစ်ပါး၏ 

မေကာင်းေကာင်းကုိ ဆင်ေြခေပးရန် ကိးစားေနလင်လည်းေကာင်း၊ သင်သည်အတင်းေြပာြခင်း စှခ်မ်းဝ 

(အစ) ကုိ ေရာက်ရှိေနိုင်သည်။  

၂။ အြခားတစဖ်က်၏ အြမင်ရှိေနိုင်ပါသနည်း။ 

 ဝက်ဖ်စကား (Webster) အဘိဓာနက် အတင်းေြပာြခင်းကုိ “ေကာလာဟဟြဖန်ေဝြခင်း” ဟု အဓပိါယ် 

ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ေကာလာဟလသည် မမှနက်နေ်သာအေကာင်းအရာြဖစသ်ည်။ သင်ေြပာေသာအေကာင်း 

သည် မှန်ကနမ်မရှိလင် အတင်းေြပာြခင်းြဖစသ်ည်။ မိမိသိသမကုိ ေြပာကေသာသူများသည် အသင်းေတာ၌် 

ြပဿန�အများစကုို ြဖစေ်စသည့်သူများမဟုတ်၊ မိမိသိသည်ထက်ပုိေြပာကသူများြဖစသ်ည်။ 

၃။ ေယကုိဤအရာအားေြပာလင် ကနေ်တာသ်က်ေသာင့်သက်သာရှိမည်ေလာ။ 

 အြခားသူတစေ်ယာက်၏ မေကာင်းသတင်းကုိ သူအားေြပာြပလင် သူမည်သုိတုံြပနေ်တာမူ်မည်နည်း။ 

ကုိယေ်တာက် ထိုသတင်းသည် သူေန�က်ေတာသုိ် လိုက်ြခင်းင့်ှအဘယမ် ပတ်သက်ဆက်ယွမ် ရှိသနည်း ဟု 

ေမးိုင်သည်။ (ေယာ ၂၁:၂၂) သခင်သာရှိမည်ဆိုလင် ထိုသတင်းကုိအြခားမည်သူမအား မေြပာသင့်ေချ။ 

၄။ ေဝမေြပာဆိုေသာအားြဖင့် စကားေြပာေနသူကုိ တည်ေဆာက်စရာြဖစေ်စမည်ေလာ။ 

 တစခ်ါက Charles Spurgeon (ချားလစ်ပါဂန်)က ဤသုိေြပာခဲ့ဖူးသည်။ “အတင်းေြပာြခင်းက အဆိပ် 

သုံးထပ်ကုိလတ်၍ ေြပာသူ၊ န�းေထာင်သူင့်ှ အေြပာခရံသူတုိကုိ ထခိိုက်န�ကျင်ေစသည်။” ရင်ှေပါလ၏ု 

အေလးအနက်တုိက်တွနး်ြခင်းကုိ အေရးထားရန်လနွစ်ာွလိုအပ်သည်။ “ညစည်းေသာစကားတခနွ်းကုိမ 



သင်တုိတ်ထကဲ မထက်ွေစင့်ှ။ ကားန�ေသာသူတုိ၏ အကျိးကုိြပစေုစြခင်းငှာ တည်ေဆာက်စရာဘုိ 

ေကာင်းေသာစကားကုိသာ သုံးေဆာင်ကေလာ။့” (ဧဖက် ၄ : ၂၉) 

 အထက်ပါေမးခနွး်ေလးခု၏ အေြဖများကုိ ကည့်ြခင်းြဖင့် အတင်းအဖျင်းေြပာြခင်းကုိ ကနေ်တာတုိ် 

သိိုင်သည်။ မိမိကုိယ်ကုိ ေမးခနွး်ေလးခေုမးပီးေန�က် သင်ေြပာမည့်စကားသည် အတင်းအဖျင်းဟုတ်မဟုတ် 

မေသချာလင် မေြပာပါင့်ှ။ သင်ထိုသုိ ြပမူကုနအ်မှန်တကယလ်ိုအပ်ပါသလား။ 

 ေန�က်ဆံုးအေတွးတစခ်ကုို တင်ြပပါမည်။ ကနေ်တာတုိ်၏ ဘ၊များကုိ ဒုကေပးုံသာမက အသင်း 

ေတာမ်ျားထသုိဲ ဝင်ေရာက်ဖျက်ဆးီေသာ အြပစရ်ှိသည့် ဤအတင်းအဖျင်းေြပာြခင်းကုိ ကနေ်တာတုိ်မည်သုိ 

ရပ်တန်ေစိုင်သနည်း။ အတင်းေြပာြခင်း၏ ကုထံုးမှာ စှထ်ပ်ြဖစသ်ည်။ ပထမအေနြဖင့် ေဝမြဖန်ကက်ြခင်း 

မြပပါှင့်။ အတင်းသည် န�းထသုိဲဝင်၍ ပါးစပ်မှထက်ွေသာအရာြဖစသ်ည်။ တ်ချပ်တည်းပါ။ လတူစ် 

ေယာက်၏ေကာင်းေကာင်း သင့်တွင်ေြပာစရာမရှိလင် ဘာမမေြပာပါင့်ှ။ ဒုတိယအေနြဖင့် အတင်းအဖျင်းကုိ 

န�းမေထာင်ပါင့်ှ။ အတင်းကုိန�းေထာင်သူမရှိလင် ေြပာမည့်သူရှိမည်မဟုတ်။ အတင်းေြပာေနသူကုိ 

အားမေပးပါင့်ှ။ ေြပာေသာစကားကုိ အလယွတ်ကူ မယံုကည်ပါှင့်။ အတင်းေြပာခရံသူ၏ ေကာင်းေကာင်း 

ကုိ ေဆးွေွးြခင်းြဖင့် စကားလမ်းေကာင်းေြပာင်းပါ။ ဤသုိေြပာဆိုြခင်းြဖင့် အတင်းေြပာေန သူကုိ 

အလျင်အြမနရ်ပ်တန်ေစမည်။ 

 အတင်းအဖျင်းတွင် သက်ေသအေထာက်အထားများမရှိဘဲ “ယံုတမ်းစကားများ”ြဖင့်သာ ဖဲွစည်းတည် 

ေဆာက်ထားသည်။ အသက်တာတစခ်၊ု အသင်းေတာတ်စပ်ါး၏ ြပနလ်ည်ိုးထမလပ်ုငနး်ကုိ ထခိိုက်အဆပ်ိ 

သင့်ေစေသာဆးူ၊ ၎င်းတွင်ရှိသည်မှာ စတ်ိမေကာင်းစရာြဖစသ်ည်။ သန်ရင်ှးေသာဝတ်ြပကုိးကွယရ်ာေနရာ၌ 

န�းဝင်မချိေသာစကားများ၊ မကာခဏရှိေနေသာေကာင့် အေ�ှင့်အယက်ှြဖစရ်ေသာလ်ည်း၊ ဤအလနွဆ်ိုး 

ယတ်ုေသာ ပုိးမားြဖစ်သည့်အတင်းအဖျင်းေြပာြခင်းသည် ဤေြမတစေ်လာက်ရှိ အသင်းေတာမ်ျား၌ 

ေပျာက်ကွယသု်န်းပါ၏။ 

ကွင်းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစတုိ်ကုိ သမာတရားင့်ှဆိုင်ေသာအကျင့်၊ 

ေလျာက်ပတ်ေသာအကျင့်၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်၊ စင်ကယေ်သာအကျင့်၊ သူတစပ်ါးစှသ်က် 

ဘွယေ်သာအကျင့်၊ ချးီမွမ်းဘွယေ်သာ အကျင့်ရှိသမတုိကုိ၎င်း ပါရမီတပါးပါး၊ ေကာင်းေသာသိ 

တင်းတပါးပါးင့်ှ ဆိုင်ေသာအကျင့်တုိကုိ၎င်း၊ လှံုးသွင်းကေလာ။့ (ဖိ ၄:၈) 

သငခ်နး်စာလမ်းနခ်ျက် - တ်ချပ်တည်းြခငး် 

 ပကတိကင်န�စံုမက်ြခင်းှင့် ကင်းေသာသူ၊ ရန်ငိးဖဲွေသာသူ၊ ေချာစားတတ်ေသာသူ၊ ကုိယဣ်ေကုိ 

မချပ်တည်းိုင်ေသာသူ၊ ြပင်းထနသူ်၊ သူေတာေ်ကာင်းကုိ မုန်းေသာသူ၊ သစာကုိဖျက်တတ်ေသာသူ၊ သတိေပး 

ြခင်းကုိ မခေံသာသူ၊ မာန်မာနင့်ှ ယစမူ်းေသာသူ၊ ဘုရားသခင်ကုိစှသ်က်သည်ထက် ကာမဂဏုခ်စံားြခင်းကုိ 



စှသ်က်ေသာသူဘုရားဝတ်၌ ေမွေလျာေ်ယာင်ေဆာင်၍ ေမွေလျာြ်ခင်းတနခ်ိုးကုိ ြငင်းပယေ်သာသူြဖစ် 

ေကာင်းလမ့်ိမည်။ (၂ တိ ၃:၃-၄) 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။ အတင်းေြပာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ဧဖက် ၄ : ၂၉ ကမည်သုိေြပာထားသနည်း။ 

၂။ ၁ တိေမာေသ ၃ : ၁၁ ှင့် ၂ တိေမာေသ ၃ : ၃ တွင်ေပါလကု “ေချာစားတတ်ေသာသူ” အေကာင်းမိန် 

ဆိုထားသည်။ ဤစကားလံုး၏အဓိပါယကုိ် ေဖာြ်ပပါ။ 

 ေချာစားတတ်ေသာသူ - 

၃။ အတင်းေြပာြခင်းကုိ မည်သူကလိုလားသနည်း။ 

၄။ အြခားသူအေကာင်းကုိ ေဝမြဖန်ကက်ရန ်ေသွးေဆာင်ခရံလင် မိမိကုိယကုိ် မည်သည့်ေမးခနွး် ေလးခု 

ေမးရမည်နည်း။ 

 အတင်းေြပာြခင်းသည် သူတစပ်ါးအေကာင်းမေကာင်းေြပာြခင်း ြဖစသ်ည်။ မန�ကျင်ေစေသာ အတင်း 

အဖျင်းဟူ၍ မရှိပါ။ အတင်းေြပာြခင်းတွင် အေထာက်အထားများမရှိဘဲ “ယံုတမ်းစကားများ” ြဖင့် 

တည်ေဆာက်ထား၍ အဆပ်ိဆးူရှိသည်။ 

၅။ အတင်းေြပာြခင်းှင့် အြခားပုံသာနမ်ေကာင်းမများအတွက် ရှင်ေပါလ၏ုေဆး/ကုထံုးကုိေဖာြ်ပပါ။ 

(ဧဖက် ၄ : ၃၁-၃၄) 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး - ဘရုားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာက်ို တံုြပန်ြခင်း 

 ဘုရားသခင်သည် ကနေ်တာတုိ်ကုိ သူင့်ှေနစေ်တွဆံုချနိသီ်းသန်ထားရန ် မိန်ဆိုထားေတာမူ်သည်။ 

သင်၏စတ်ိလှံုးကုိ အသစြ်ပြပင်၍ သင့်ဝိညာကုိ် အသစတ်စဖ်နသွ်နး်ေလာင်းကာ ခရစေ်တာက့ဲ်သုိေသာ 

စတ်ိထားရှိရန ်ခနွအ်ားေပးပါမည့်အေကာင်း ဘုရားသခင်ထေံတာင်းေလာက်ပါ။ ထိုေန�က်သင်၏ ေတွးေတာ 

ြခင်းှင့်စကားေြပာြခင်းတုိကုိ ဘုရားသခင်၏ ေမတာေတာက်သွနသ်င်လမ်းြပရန ်အခင့်ွေပးြခင်းြဖင့် တုံြပနပ်ါ။ 

 အက်ုပ်ေြပာေသာစကားင့်ှ စတ်ိလှံုး၏အ�ကံအစည်သည် ေရှေတာ၌် စှသ်က်ဖွယြ်ဖစပ်ါေစ ေသာ်။ 

အိုထာဝရဘုရား၊ အက်ုပ်၏ ေကျာက်၊ အက်ုပ်ကုိ ေရ�းတ်ေတာမူ်ေသာဘုရား။ (ဆာ ၁၉ : ၁၄) 

 

 

 



မမိကိိုယက်ိုြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလီဆ်နွ)် 

 မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းသည် မိမိ၏အတိတ်လပ်ုရပ်များင့်ှ စတ်ိခစံားချက်များကုိ စး်စား 

ဆင်ြခင်သည့် လပ်ုရပ်ြဖစ်သည်။ စ်းစားဆင်ြခင်ြခင်းက ထိုအရာများကုိ အာုံစိုက်ေစ၍ ေတာက်ပေသာ 

ဆင်ြခင်ြခင်းများ ဖေယာင်းတုိင်အလင်းေအာက်၌ မိမိကုိယ်ကုိသုံးသပ်ေဝဖနေ်စသည်။ ကနေ်တာ်တုိ၏ 

အတိတ်သည် နးီသည်ြဖစ်ေစ၊ ေဝးသည်ြဖစေ်စ၊ ကနေ်တာတုိ်၏ ပစပနလ်ပ်ုေဆာင်မများင့်ှ စတ်ိခစံားချက် 

များကုိ ြဖစေ်စေသာေကာင့်၊ မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းကုိ မကာခဏလပ်ုေဆာင်သင့်သည်ဟု 

အများကယဆူသည်။ များစာွေသာ ခရစယ်ာနမ်ျားသည် အြခားသူများက အားမေပးလင်လည်း ပုံမှနလ်ပ်ု 

ေဆာင်ကသည်။ 

 မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းသည် ပန်းခင်းေသာလမ်းတွင် ေလာက်ရသည်င့်ှမတူပါ။ 

ေြမေအာက်အကျး်တုိက်ထသုိဲ ဖေယာင်းတုိင်ကုိင်ကာဆင်းသက်ရသည်င့်ှ တူသည်။ အုိးစုများ၊ ပင့်ကူအိမ် 

များင့်ှ ရ�ံရာှဖွယတွ်ားသွားသတဝါေလးများကုိ ေမှးမိှနစ်ာွြမင်ရလျက်၊ သင်ကုိင်ထားေသာ ေသးငယ်သည့် 

အလင်းေရာင်က ရှည်လျားေသာအရပ်ိများကုိ ထင်ဟပ်ေနသည်။ 

 ဤအုိးစမုျားသည် အတိတ်က မိမိတုိြပလပ်ုခခံဲ့ရသည့် ြပလပ်ုခဲ့သည့် ရှက်ဖွယရ်ာများြဖစသ်ည်။ 

၎င်းတုိတွင် ကနေ်တာတုိ်၏ စတ်ိကူးများလည်းပါဝင်သည်။ မိမိကုိယကုိ်ြပန်လည်ဆနး်စစြ်ခင်းအား စွဲလမ်းသူ 

များသည် ဤေသေနသည့်အေခါင်းင့်ှ တူေသာေြမေအာက်အကျး်တုိက်တွင်းသုိ ပုိမုိနက်ိင်းစာွ ဝင်ေရာက် 

ေလရ့ှိပီး၊ တူညီေသာအုိးစမုျားကုိ အကိမ်ကိမ်စစ်ေဆးကသည်။ ဖေယာင်းတုိင်အလင်းသည် ေကာင်းမွန် 

ေသာအလင်းေရာင်မဟုတ်သက့ဲသုိ ဤေကာက်မက်ဖွယ ်အတိတ်အနိာုံကုိ မည်သည့်အခါမ ေြဖရှင်းေပးိုင် 

ြခင်းမရှိေပ။ ဤအရာ၏ဆွဲေဆာင်မသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရင်းြမစ ်မည်သည့်အခါမြဖစမ်ည်မဟုတ်။ ၎င်းသည် 

စတ်ိဓါတ်ကျြခင်း၏ အေကာင်းရင်းတစခ်ြုဖစ်သည်။ ၎င်းသည် စတ်ိအားငယြ်ခင်း၊ ဇဇီာေကာင်ြခင်း လကဏာ 

များရှိေသာသူများကုိ စတ်ိဓါတ်ကျေစသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းြဖစ်ိုင်သည်။ 

တရားသူကးီ၏ အမနိ်ချမတ်ှချက် 

 မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းက ဤက့ဲသုိေသာ ပုံစမံျိးြဖင့်ေြပာသည်။ “အရမ်းဆိုးတာပဲ” 

“အရမ်းရ�ံစရာေကာင်းတာပဲ။” “ဘုရားသခင်က ငါကုိ့လိုချင်မှာ မဟုတ်ဘူး” “ငါသာဘုရားသခင်ဆိုရင် ငါလို 

ေကာင်မျိးကုိ ခင့်ွမလတ်ဘူး။” 

 မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းသည် ေအာက်ကုိထပ်ဆွဲချေသာ အရာြဖစသ်ည်။ အေပကုိ ထပ်ပင့် 

တင်ေသာအရာမဟုတ်။ ၎င်းသည်စပ်ွစွဲြပစတ်င်ြခင်းြဖစ၍်၊ ဆံုးြဖတ်ြခင်းမဟုတ်။ 



 တရားခင့်ွတွင် စပ်ွစွဲသူင့်ှဆံုးြဖတ်သူရှိသည်။ စပ်ွစွဲသူသည် တရားလိုေရှေနြဖစ၍် ဆံုးြဖတ်သူသည် 

တရားသူကီးြဖစ်သည်။ တရားလိုေရှေနက အြပစရ်ှိေကာင်းသက်ေသြပရန် ကိးစား၍ တရားသူကီးက 

သက်ေသထင်ရာှးမရှိ၊ မရှိဆံုးြဖတ်သည်။ တရားသူကီးဆံုးြဖတ်ချက်အမိန် ချမှတ်ေသာအခါ တရားစွဲဆိုမ 

ပီးသည်။ သုိေသာတ်ရားသူကီးက အြပစမ်ရှိဟု ဆံုးြဖတ်ပီးေသာလ်ည်း တရားလိုေရှေနက အြပစရ်ှိေကာင်း 

ဆက်ေြပာေနသည်။ 

 ကျမ်းစာထတွဲင် စာတနး်သည်တရားလိုေရှေနြဖစ၍် သန်ရင်ှးေသာဝိညာေ်တာသ်ည် တရားသူကီး 

ြဖစသ်ည်။ 

ပးီြပည့စ်ံေုသာအလင်း 

 မိမိကုိယကုိ်ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်း၏ အစားထိုးမှ ၁ ေယာ ၁ : ၅ - ၁၀ တွင် ေတွရသည့်ေကာင်းမွန ်ေသာ 

ရလဒ်များြဖစသ်ည်။ အခနး်ငယ ် ၅ ှင့်၇ ကုိ ေဖာြ်ပပါမည်။ “ထိုတ်ကပတ်ေတာထ်မှံ ငါတုိကားရ၍၊ 

သင်တုိအား ြပသေသာ တရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အလင်းြဖစေ်တာမူ်၏။ ဘုရားသခင်၌ 

ေမှာင်မုိက်အလင်းမရှိ၊ ………. ဘုရားသခင်သည် အလင်း၌ရှိေတာမူ်သက့ဲသုိ၊ ငါတုိသည် အလင်း၌ ကျင်လည် 

လင်၊ အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖဲွြခင်းရှိကသည် ြဖစ၍် ဘုရားသခင်ေယခရစ၏် အေသွးေတာသ်ည်၊ 

ငါတုိအြပစရ်ှိသမကုိ ေဆးေကာေတာမူ်၏။ 

 ဤအလင်းသည် အလင်းအားလံုး၏ မူလရင်းြမစ်ြဖစသ်ည်။ အေမှာင်တွင် ထွနး်လင်းသည့်ဖေယာင်း 

တုိင် မလင်းမဟုတ် အရပ်ိများမရှိေပ။ ရှင်ယာကုပ် ၁ : ၁၇ တွင် ဤက့ဲသုိမိန်ဆိုထားသည်။ “ထိုအဘသည် 

ေရ�လျားတိမ်းယမ်ိးြခင်းမရှိ၊ ေြပာင်းလြဲခင်းအရပ်ိင့်ှကင်းလတ်ွေတာမူ်၏။ 

 ဤအလင်းသည် ပီးြပည့်စံုသြဖင့်၊ ထိုအလင်းထသုိဲေလာက်သွားလင် မည်သည့်အရာကုိမ သုိဝှက် 

ထား၍ မရေပ။ အြပစ်တရားသည် တရားစရီင်ြခင်းတနခ်ိုး စပ်ွစွဲသည်တနခ်ိုးကုိ ဆန်ကျင်သည်စရီင်ြခင်း 

တနခ်ိုး၌ ေပလင်ွသည်။ ေယ၏အေသွးေတာက် သန်ရင်ှးေစလျက်ရှိေသာေကာင့် အြပစသ်ည်ခွင့်လတ်ြခင်း 

ကုိချက်ချင်းရသည်။ ကနေ်တာတုိ်သည် အလင်းေအာက်၌ရှိလျက်အစအ်မဲ သန်ရင်ှးစင်ကယေ်စေသာ 

ေကာင့် မိတ်သဟာယဖဲွြခင်းကုိ ပုံမှနြ်ပလပ်ုိုင်သည်။ န�ခြံခင်းသည် ဆံုးြဖတ်ြခင်းင့်ှ သန်ရင်ှးစင်ကယ် 

ေစြခင်း၏ ရလဒ်ြဖစ်သည်။ 

 ဆံုးြဖတ်ြခင်း - သန်ရင်ှးစင်ကယေ်စြခင်း - မိတ်သဟာယ - န�ခြံခင်း၏အံ့ဩဖွယဥ်ပမာကုိ ေဟရာှယ  

၆:၁-၈ တွင်ေတွရသည် - 

ဩဇမိင်းကီးအနစိေရာက်ေသာစှတွ်င်၊ ထာဝရဘုရားသည် အလနွြ်မင့်ြမတ်ေသာ ပလင်ေပမှာ 

ထိုင်ေတာမူ်သည်ကုိ ငါြမင်၏။ အဝတ်ေတာတ်န်ဆာသည် ပလင်ေတာတ်ဘက် တချက်၌ 

ရပ်ေတာမူ်က၏။ သူတုိသည် အေတာင်ေြခာက်ခစုရီှိ၍၊ အေတာင်စှခ်ြုဖင့် ေြခတုိကုိ ဖုံးလျက်၊ 



အေတာင်စှခ်ြုဖင့် ပျံတက်က၏။ သူတုိကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဗုိလေ်ြခအရင်ှထာဝရ ဘုရားသည် 

သန်ရင်ှးေတာမူ်၏။ သန်ရင်ှးေတာမူ်၏။ ေြမကီးလံုးသည် ဘုနး်ေတာ်င့်ှ ြပည့်ေလ၏ဟု 

တပါးကုိတပါးေကွေကာ၍် မွတ်ဆိုက၏။ ထိုသုိေသာေကွးေကာသံ်ေကာင့်၊ တံခါးတုိင်တုိသည် 

လပ်ရာှး၍ မီးခိုးင့်ှတအမ်ိလံုးြပည့်ေလ၏။ 

ငါကလည်း ငါ၌အမဂလာရှိ၏။ ငါအကျိးနည်းပီး အေကာင်းမူကား၊ ငါသည်ညစည်း ေသာ 

တ်ခမ်းရှိလျက် ညစည်းေသာနတ်ဆိုးရှိေသာ လမူျိးတွင်ေနလျက်ှင့်၊ ေကာင်းကင်ဗုိလ် 

ေြခအရင်ှ ထာဝရဘုရားတည်းဟူေသာ ရင်ှဘုရင်ကုိ ကုိယမ်ျက်စိှင့် ြမင်ေလပီတကားဟုဆို၏။ 

ထိုအခါ ေကာင်းကင်တမန ် သရပ်တပါးသည် ယဇပ်လင်ေပက မီးညပ်ြဖင့်ယေူသာ မီးခဲတခဲကုိ 

လက်င့်ှကုိင်လျက်၊ ငါရှိရာသုိပျံလာ၍ ငါတ်ကုိတုိပီးလင် ဤမီးခဲသည် သင်၏ 

တ်ခမ်းကုိေတွပီ။ သင်၏ဒုစုိက်ကုိ သုတ်သင်ပီ။ သင်၏အြပစလ်ည်း ေြဖရှင်းပီဟုဆို၏။ 

တဖနထ်ာဝရဘုရားက၊ ငါသည်အဘယသူ်ကုိ ေစလတ်ရမည်နည်း။ ငါတုိအဘုိ အဘယ် 

သူသွားမည်နည်းဟု ေမးေတာမူ်သံကုိ ငါကားလင် ငါက အက်ုပ်ရှိပါ၏။ အက်ုပ်ကုိေစလတ် 

ေတာမူ်ပါဟု ေလာက်ေလ၏။ 

 ေဟရာှယကုိသူ၏အြပစသိ်ရှိေစသည်။ မိမိကုိယ်ကုိ ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ 

ေရှေတာေ်မှာက်တွင် တည်ရှိေနြခင်းေကာင့်ြဖစသ်ည်။ သူသည်အလင်းေအာက်တွင် ရှိသည်။ သူသည် 

သူ၏အြပစကုိ် သုိဝှက်တိတ်ဆတ်ိမေနိုင်ေပ။ သူသည်အြပစ်ကုိဝနခ်ျေတာင်းပနသ်ည်ှင့် ခင့်ွလတ်ြခင်း 

ခရံသည်။ 

 သင်သည် ထိုမလင်ြမနစ်ာွ အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းမခခံဲ့ရဖူးပါဟု ေြပာိုင်သည်။ ထိုသုိသင်ခစံားရသည်မှာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချသန်ရင်ှးစင်ကယသူ်ေကာင့်မဟုတ်၊ စပ်ွစွဲသူေကာင့်ြဖစ်ိုင်သည်။ စပ်ွစွဲသူသည် အြပစခ်ွင့် 

လတ်ြခင်းကုိ မလိုလားေပ။ 

အလင်း၌ ေလာက်လမ်ှးြခငး် 

 ေန�က်တစ်ကိမ်မိမိကုိယ်ကုိြပနလ်ည်ဆနး်စစလ်ိုစတ်ိရှိလာလင် ြငင်းပယ်လိုက်ပါ။ ထိုသုိလပ်ုမည့် 

အစားအလင်းသုိလာပါ။ မည်သုိနည်း။ ဆာလ ံ ၁၃၉:၂၃-၂၄ တွင် ေတွရသည့်ဆေုတာင်းချက်ကုိ ဆေုတာင်းပါ 

“အိုဘုရားသခင် အက်ုပ်ကုိ စစေ်ကာ၍ အက်ုပ်၏ လှံုးကုိ သိမှတ်ေတာမူ်ပါ။ စံုစမ်း၍စတ်ိအထင်များကုိ 

လည်း သိမှတ်ေတာမူ်ပါ။ ဆိုးေသာလမ်းသုိ အက်ုပ်လိုက်သည် မလိုက်သည်ကုိ ကည့်၍ ထာဝရလမ်းထဲသုိ 

ေသွးေဆာင်ေတာမူ်ပါ။” 



 အေပကုိကည့်ပါ။ အတွင်းကုိမကည့်ပါင့်ှ။ သင်အြပစကုိ်ကည့်စရာမလိုပါ။ သင်သည်ဘုရားသခင်ထံ 

ေတာ်င့်ှ ေယခရစ၏်ြပည့်စံုေသာ အမေတာသုိ်လာလင်ေြဖလတ်ြခင်း ရရှိမည်ြဖစ၍် သင်သည်အြပစ်ကုိ 

ပုိမုိလျင်ြမန်သိသာထင်ရာှးစာွ ေတွလမ့်ိမည်။ 

 အြပစခ်င့်ွလတ်ြခင်းသည် အြပစကုိ် ဖိှိပ်ထနိး်ချပ်ြခင်းင့်ှ မတူပါ။ မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ြခင်း 

က အတိတ်ရှိအြပစမ်ျား၏ အေသးစတ်ိကုိ သတိရရနရ်ာှေဖွ၍ အန�ဂတ်အတွက် ပူပနေ်စသည်။ ရှင်ေပါလုက 

ဤက့ဲသုိ မိန်ဆိုခဲ့သည်။ “ညီအစကုိ်တုိ၊ ငါကုိင်မိပီဟု ကုိယ်ကုိကုိယမ်ထင်ေသာလ်ည်း ငါြပေသာအမတခုမူ 

ကား၊ ေန�က်ကျေသာအရာတုိကုိ မမှတ်ဘဲ ေရှ၌ရှိေသာ အရာတုိကုိလမ်ှးကမ်း၍ ေယခရစအ်ားြဖင့် ဘုရားသ 

ခင်သည် အထက်အရပ်မှ ေခေတာမူ်ြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာ ဆကုိုရြခင်းငှာ၊ ပန်းတုံးတုိင်းသုိ ငါလိုက်ေြပး၏။” 

ေယကလည်း ဤသုိမိန်ေတာမူ်ခဲ့သည်။ “ထိုေကာင့် နက်ြပနအ်ဘုိမစိုးရမ်ိကှင့်။ နက်ြဖနေ်နသည် မိမိအဘုိ 

စိုးရမ်ိလမ့်ိမည်။ ယခေုန၌ရှိေသာ မေကာင်းမသင့်ေသာအရာသည် ယခေုနဘုိ ေလာက်ေပ၏။” (ဖိ ၃ : ၁၃-၁၄၊ 

မဿဲ ၆ : ၃၄) အတိတ်၌ ခင့်ွလြခင်းခရံလင် အတိတ်မှ အြပစမ်ျားကုိ ေမ့ေပျာက်ရသည်မှာ အြပစ၏်ဖိှိပ်ချပ် 

ထနိး်မမဟုတ်ေတာေ့ပ။ 

 အလင်း၌ လမ်ှးေလာက်ရသည်မှာ ပစပနက်ာလလပ်ုေဆာင်ချက်ြဖစသ်ည်။ ၎င်းသည်အတိတ်၌ မေန 

သလို၊ ေန�င်ကာလ၌လည်း မဟုတ်ေပ။ ၎င်းသည်အြပစစ်ပ်ွစွဲသူကုိ မဟုတ်ဘဲ၊ ဆံုးြဖတ်ချက်ချသူကုိ န�း 

ေထာင်သည်။ ၎င်းသည် သန်ရင်ှးစင်ကယေ်စြခင်းကုိ ရရှိ၍ န�ခြံခင်းြဖင့်တုံြပန်သည်။ 

သငခ်နး်စာလမ်းန် - မမိကိိုယက်ိုြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခငး် 

 အိုဘုရားသခင်၊ အက်ုပ်ကုိစစေ်ကာ၍၊ အက်ုပ်၏လှံုးကုိ သိမှတ်ေတာမူ်ပါ။ စံုစမ်း၍ စတ်ိအထင် 

များကုိ သိမှတ်ေတာမူ်ပါ။ ဆိုးေသာလမ်းကုိ အက်ုပ်လိုက်သည် မလိုက်သည်ကုိ ကည့်၍၊ ထာဝရလမ်းထ ဲသုိ 

ေသွးေဆာင်ေတာမူ်ပါ။ (ဆာလ ံ၁၃၉:၂၃-၂၄) 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။ မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းသည် အဘယန်ည်း။ 

၂။ မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်း၏ အ�ရာယမ်ျားကုိ ေဖာြ်ပပါ။ 

 ဤအရာကုိ စွဲလမ်းြခင်းသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကုိ ဘယေ်သာအခါမမြဖစေ်စပါ။ ၎င်းသည် စတ်ိဓါတ် 

ကျြခင်း၏ အေကာင်းရင်းြဖစသ်ည်။ 

၃။ မိမိကုိယကုိ် ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်း၏ အစားထိုးမှာ အဘယန်ည်း။ 

 (၁ ေယာ ၁:၅-၁၀ ှင့် ယာကုပ် ၁ : ၁၇) 



 ထိုတ်ကပတ်ေတာထ်၌ံ ငါတုိသည် ကားရ၍၊ သင်တုိအားြပသေသာ တရားစကားဟူမူကား၊ 

ဘုရားသခင်သည် အလင်းြဖစေ်တာမူ်၏။ ဘုရားသခင်၌ ေမှာင်မုိက်မရှိ။ (၁ ေယာ ၁ : ၅) 

၄။ ဘုရားသခင်ေပးေတာမူ်ေသာ အလင်းင့်ှ မိမိကုိယကုိ်ြပနလ်ည်ဆနး်စစြ်ခင်းက ေပးေသာအလင်း 

မည်သုိကွာြခားသနည်း။ 

၅။ ဒါဝိဒ်သည် သူ၏အသက်တာ၌ အြပစကုိ်မည်သုိြမင်သနည်း။ (ဆာ ၁၃၉:၂၃-၂၄) 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး - ဘရုားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာက်ို တံုြပန်ြခင်း 

 သင့်အေပသူတစ်ပါးလပ်ုခဲ့ေသာ အရာများြဖစေ်စ၊ သင်ကသူတစ်ပါးေပလပ်ုခဲ့ေသာ အရာများြဖစေ်စ၊ 

၎င်းတုိေကာင့်သင်ရှက်ရသည့်အေကာင်းအရာများကုိ သင်မည်သုိြပလပ်ုခဲ့သည်ကုိ ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဤ 

အြပစ၏် အုိးစမုျားကုိ ဘုရားသခင်အားေပးအပ်ပါ။ ေယ၏ေသွးေတာသ်ည် အစမ်ြပတ်သန်ရှင်းစင်ကယ် 

ေစေသာေကာင့် ခွင့်လတ်ြခင်းသည် ချက်ချင်းေရာက်လာ၍ ြပည့်စံုမည်ြဖစေ်ကာင်းကုိ သိရှိလျက်ဆေုတာင်း 

ပါ။ ခရစေ်တာ၌် သင့်အတွက်ရှိေနေသာအရာအားလံုးကုိ ရရှိရန ်အလင်း၌ေလာက်လမ်ှးြခင်းြဖင့် တုံြပနပ်ါ။ 

 ညီအစကုိ်တုိ ငါကုိင်မိပီဟု ကုိယကုိ်ကုိယမ်ထင်ေသာလ်ည်း ငါြပေသာအမတခဟူုမူကား၊ ေန�က်ကျ 

ေသာအရာတုိကုိ မမှတ်ဘဲ၊ ေရှ၌ရှိေသာအရာတုိကုိ လမ်ှးကမ်း၍ ေယခရစအ်ားြဖင့် ဘုရားသခင်သည် 

အထက်အရပ်မှ ေခေတာမူ်ြခင်းှင့် ဆိုင်ေသာဆကုို ရြခင်းငှာ၊ ပနး်ကုံးတုိင်သုိ ငါလိုက်ေြပး၏။ 

မဘိများငှ့ဆ်က်ဆေံရး 

Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလီဆ်နွ)် 

 ကနေ်တာမ်ကာခဏ ြပလပ်ုေလရ့ှိေသာ ေဟာေြပာပုိချချက်များအနက် ေခါင်းစ်စှခ်မှုာ၊ လငူယမ်ျား 

သာမက လူကီးများအတွက်လည်း အကျိးအရှိဆံုးင့်ှ တုံြပနမ်အများဆံုးကုိ ရရှိသည်။ 

 ပထမမှာ “န�ကည်းြခင်းကင်းလတ်ွေအာင် ေနထိုင်ြခင်း” င့်ှ ဒုတိယမှာ “မိဘများင့်ှ ဆက်ဆေံရး” 

တုိြဖစ်ကသည်။ ယခအုချနိတွ်င် ကနေ်တာသ်ည် အလီေီန�စ်လ်မ်းရှိ ရက်စဒ့ဲီနဲတကယခ်နး်မ၊ အလီေီန�စ်် 

တကသုိလ ်(the Illinois street Residential Itall, University of Ollinois) စာကည့်ခနး်တွင် ထိုင်ေနသည်။ 

ယခင်အပတ်က အာရဘ်ားန�း’ ၉၃(Usibara ’93) တွင် “မိဘများင့်ှ ဆက်ဆေံရး” အလပ်ုုံေဆးွေးွပဲွကုိ 

ကနေ်တာြ်ပလပ်ုခဲ့သည်။ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသား (၅၀) ဝနး်ကျင်မသည် ၎င်းေဆးွေးွပဲွစှပုိ်င်းလံုးသုိ 

တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ တုနလ်ပ်ြခင်း၊ ယံုရခက်ြခင်း၊ ေတာလ်နှြ်ခင်းှင့် မြဖစ်ိုင်ြခင်းတုိကုိ တွနး်လှန၍် 

ဤသင်ကားြခင်းကုိ ြပလပ်ုြခင်းှင့် မြဖစ်ိုင်ြခင်းတုိကုိ တွနး်လနှ၍် ဤသင်ကားြခင်းကုိ ြပလပ်ုြခင်း၏ 

သက်ေရာက်မကုိ မျက်ရည်များ ေမးခနွ်းများ ထင်ြမင်ချက်မှတ်ချက်များင့်ှ ေန�က်ဆက်တဲွေဆးွေးွဖလယှ် 

မများက ြပသသက်ေသြပသည်။ ထိုေကာင့် ယခကုနေ်တာ၎်င်းကုိ မှတ်တမ်းတင်ေရးသားေနသည်။ 



 ဓမေဟာင်းကျမ်းရှိ ကျမ်းပုိဒ်စှပုိ်ဒ်ကုိ သင်တုိအား ပထမအေနြဖင့် အာုံစိုက်ေစချင်ပါသည်။ ၎င်းတုိကုိ 

အလျင်သုံးသပ်ချက်ေပးပီးေန�က် ဤကျမ်းပုိဒ်များကုိ သင်တုိ၏ အသက်တာ၌ မည်သုိအသုံးြပရ မည်ကုိ 

အ�ကံြပေဆးွေးွချက်အနည်းငယတ်င်ြပပါမည်။ 

 ဓမေဟာင်းကျမ်းရှိကျမ်းပုိဒ်စှပုိ်ဒ်ကုိ သင်တုိအားပထမအေနြဖင့် အာုံစိုက်ေစချင်ပါသည်။ ၎င်းတုိကုိ 

အလျင်သုံးသပ်ချက်ေပးပီးေန�က် ဤကျမ်းပုိဒ်များကုိ သင်တုိ၏အသက်တာ၌ မည်သုိအသုံးြပရမည်ကုိ 

အ�ကံြပေဆးွေးွချက်အနည်းငယ် တင်ြပပါမည်။ 

အထက်မုိးေကာင်းကင်၌၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမကီးေပ၌၎င်း၊ ေြမကီးေအာက်ေရထ၌ဲ ၎င်း၊ 

ေြမကီးေအာက်ေရထ၌ဲ၎င်း ရှိေသာအရာင့်ှ ပုံသာနတူ်စာွ ုပ်တုဆင်းတုကုိ ကုိယအ်ဘုိ 

မလပ်ုင့်ှ။ �းီမချဝတ်မြပင့်ှ။ အေကာင်းမူကား၊ သင်၏ဘုရားသခင်၊ ငါထာဝရဘုရားသည် 

သင်၌အြပစရ်ှိသည်ဟု ယံုလယွေ်သာဘုရား၊ ငါကုိ့မုနး်ေသာသူတုိ၏ အမျိးအစအ်ဆက်၊ 

တတိယအဆက်၊ စတုတအဆက်တုိင်ေအာင်၊ အဘတုိ၏အြပစကုိ်သားတုိ၌ ဆပ်ေပးစရီင်ေသာ 

ဘုရား၊ ငါကုိ့ချစ၍် ငါပ့ညတ်တုိကုိ ကျင့်ေသာသူတုိ၏ အမျိးအစအ်ဆက် အေထာင်အေသာင်း 

တုိင်ေအာင် ဂုဏာကုိ ြပေသာဘုရားြဖစ၏်။ (တရား ၅ : ၈ - ၁၀) 

သင်တုိကလည်း အဘယ်သုိနည်း။ သားသည် အဘ၏အြပစကုိ် မခရံသေလာဟု ေမးက ေသာ်၊ 

သားသည်တရားေသာအမ၊ ဟုတ်မှနေ်သာအမိကုြပ၍၊ ငါစရီင်ထံုးဖဲွသမအတုိင်း 

ကျင့်ေစာင့်လင်၊ စင်စစအ်သက်ရင်ှရလမ့်ိမည်။ ြပစမှ်ားေသာသူသည် အေသခရံမည်။ သားသည် 

အဘ၏ အြပစကုိ် မခရံ။ တရားေသာသူသည် တရားစာွြပြခင်းအေကာင်းကုိ၎င်း၊ မတရားေသာ 

သူသည် မတရားစာွြပြခင်းအြပစကုိ်၎င်း ခရံလမ့်ိမည်။ (ေယဇ ၁၈ : ၁၉ - ၂၀) 

 တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၉ “ငါကုိ့မုန်းေသာသူတုိ၏ တတိယအဆက်၊ စတုတအဆက်တုိင်ေအာင် 

အဘတုိ၏ အြပစကုိ် သားတုိ၌ဆပ်ေပးေသာ ဘုရား”ကုိ ကနေ်တာတုိ်ဖတ်ေသာအခါ ကနေ်တာတုိ်လက်ခံ 

ေသာ တရားမတြခင်းမဟုတ်ေကာင်း သုံးသပ်ိုင်သည်။ သုိေသာ ် ေယဇေကျလ အခနး်ကီးတစဆ်ယ့်ရစှ် 

တစခ်လုံုးတွင် သားသမီးများသည် သူတုိအေဖများ၏အြပစအ်တွက် တာဝနမ်ရှိဟုဆိုသည်။ ဒုတိယေြမာက် 

ပညတ်ေတာက် မည်သည့်အရာကုိ ေြပာေနသနည်း။ အြပစသ်ည် ေအာက်ဘက်သုိစးီဆင်း၍ ဘုိးဘွားများ၏ 

အြပစလ်မ်းမုိးမကနေ်တာ်တုိအေပ သက်ေရာက်ကာ၊ အထပ်ထပ်ဆင့်၍ မျိးဆက်များစာွအထ ိ ကူးဆက် 

သည်ဟု ၎င်းကေြပာေနသည်။ ဤအရာသည်မျိးုိးစဆ်က်ဆိုင်ရာ သတင်းဆိုးြဖစသ်ည်။ သုိေသာ ် ထိုစာ 

ေကာင်းသည် အခနး်ငယ် (၉) ၌ မရပ်တန်သွားဘဲ၊ “ငါကုိ့ ချစ၍်ငါပ့ညတ်တုိ ကုိယက်ျင့်ေသာ သူတုိသည် 

အမျိးအစအ်ဆက် အေထာင်အေသာင်းတုိင်ေအာင် ကုဏာကုိြပေသာ ဘုရားြဖစ၏်” ဟု ဆက်ထားသည်။ 

“အေထာင်အေသာင်း” ဟုသာမဆို၊ “အမျိးအစအ်ဆက် အေထာင်အေသာင်း” ဟု ဆိုထားရာ၊ တတိယမျိး 

ဆက်၊ စတုတမျိးဆက်ှင့် ိင်းယှ်ကည့်ပါ။ အေကာင်းရင်းစှခ်ရုှိသည်။ ပထမမှာ၊ ထိုသုိြဖစ်မှသာ 



စာေကာင်းသည် အဓိပါယရ်ှိသည်။ ဒုတိယမှာ၊ ေန�က်အခနး်ကီး စှခ်နး်အကွာတွင် ထိုအေကာင်းကုိ 

ရင်ှးလင်းတကိျစာွ ေထာက်ခေံဖာြ်ပထားချက်ကုိ ေတွရသည်။ 

သုိြဖစ၍် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မှနေ်သာဘုရား၊ သစာေစာင့်ေသာ 

ဘုရား၊ ကုိယေ်တာတုိ်ချစ်၍ ပညတ်ေတာတုိ်ကုိ ေစာင့်ေရာှက်ေသာသူတုိ၏ အမျိးအစအ်ဆက် 

အေထာင်အေသာင်းတုိင်ေအာင် ပဋညိာစ်ကားတည်၍ ကုထာကုိြပေသာဘုရား၊”(တရား၇: ၉) 

 အြပစ်င့်ှဘုရားသခင်ကုိ မုနး်တီးြခင်းသည် ေန�င်မျိးဆက်သုံးေလးဆက်တုိင်ေအာင် ထခိိုက်ေသာ် 

လည်း န�ခြံခင်းှင့် ဘုရားသခင်ကုိ ချစြ်ခင်းသည် မျိးဆက်ေထာင်ေသာင်းထတုိိင်ေအာင် ြမင့်မားသည့် 

သက်ေရာက်မရှိသည်။ 

 ကနေ်တာသ်ည် ေဖာြ်ပပါစကား အကိမ်ေပါင်းများစာွ ကားဖူးသည် - “ငါကုိ့ေကးေမွးြပစခုဲ့တ့ဲ အေဖ 

(သုိမဟုတ်အေမ) လိုမျိးအြဖစဖုိ် ဆံုးြဖတ်ထားတယ။် ငါ ခရစယ်ာနြ်ဖစခ်ဲ့ပီးေတာ ့ ခရစယ်ာနကုိ် လက်ထပ် 

ခဲ့တယ။် ငါမိ့ဘေတွလိုဘဲ ငါလည်းမှားသွားတယ်။ ငါဟာ ဒတိယေြမာက်မေကာင်းတ့ဲ မျိးဆက်ြဖစ်ေနတယ။် 

ဒီလိုကျဆင်းေနတ့ဲအြဖစ်က လတ်ွဖုိေန�က်ထပ်မျိးဆက်စှဆ်က်ကုိ ထပ်ေစာင့်ရမှာလား။” မဟုတ်ပါ၊ 

ထပ်ေစာင့်ရနမ်လိုပါ၊ သုိေသာသ်င်၏ မိဘများ၊ ဘုိးဘွားများင့်ှ ဆက်ဆေံရးကုိ သင်မေြပာင်းရန၊် ေန�က်ထပ် 

မျိးဆက်စှဆ်က်အထ ိ ထပ်ေစာင့်ရပါအနုး်မည်။ ခရစယ်ာနြ်ဖစလ်ာြခင်းင့်ှ သင်၏မိဘများကုိ ဧဝံေဂလိ 

တရားေဟာေြပာြခင်းက ဆက်ဆေံရးကုိမေြပာင်းလဲေစပါ။ မိဘများင့်ှ အတူေနေသာအမ်ိသည် ခရစ်ယာန ်

များက မိမိတုိေဒါသစတ်ိကုိ ေပါက်ကဲွိုင်သည်ဟုထင်မှတ်သည့် ေနရာတစ်ခြုဖစသ်ည်။ သုိြဖင့် ဆက်ဆေံရး 

ပုိဆိုးလာသည်။ 

 ခရစေ်တာမ်တုိင်ခင်စှေ်ပါင်း (၄၀၀) က၊ ပေရာဖက်မာလခသိည် ဓမေဟာင်းကျမ်းေန�က်ဆံုးကျမ်းပုိဒ် 

ငယ်စှပုိ်ဒ်တွင် ေတွရသည့် မေကာင်းြမင်ေသာ ပေရာဖက်စကားကုိမိန်ဆိုခဲ့သည်။ 

ကည့်ေလာ။့ ထာဝရဘုရား၏ ေကာက်မက်ဖွယေ်သာေနရက်ကီး မေရာက်မီှ၊ 

ပေရာဖက်ဧလယိကုိ သင်တုိရှိရာသုိ ငါေစလတ်မည်။ ငါသည်လာ၍ သင်တုိြပည်ကုိ ကျနိြ်ခင်းှင့် 

ဒဏခ်တ်မည်မခတ်မည်အေကာင်း၊ ထိုပေရာဖက်သည် သားတုိင့်ှအဘတုိကုိ၎င်း၊ အဘတုိှင့် 

သားတုိကုိ၎င်း၊ အသင့်အတင့်ြဖစေ်စမည်။ (မာလခ ိ၄:၅-၆) 

 ဤပေရာဖက်ြပချက်အစိတ်အပုိင်းကုိ ေကာင်းကင်တမနဂ်ါေဗလက လကုာ ၁:၁၇ တွင် ရည်နး် 

မိန်ဆိုသည်။ 

အဘတုိင့်ှ သားတုိကုိ အသင့်အတင့်ြဖစေ်စြခင်းငှါ၎င်း၊ ြငင်းဆနေ်သာသူတုိကုိ သူေတာ် 

ေကာင်းတုိ၏ သတိပညာလမ်းသုိေြပာင်းလေဲစေသာအားြဖင့်၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ အလိုငှါ 



ြပင်ဆင်ေသာလူမျိးြဖစေ်စြခင်းငှါ၎င်း၊ သူသည် ဧလိယ၏စတ်ိဝိညာတ်နခ်ိုးင့်ှ ြပည့်စံု လျက်၊ 

ဘုရားသခင်ေရှေတာသုိ် သွားလမ့်ိမည်ဟု  ေကာင်းကင်တမန် ေြပာဆို၏။ (မဿဲ ၁:၁၇) 

 ကျနိဆ်ြဲခင်း ရပ်တန်ရန်ှစဘ်က်စလံုးရှိ လှံုးသားများေြပာင်းလရဲန ် လိုအပ်သည်။ ကနေ်တာ၏် 

သာဓကများတွင် ကေလးငယမ်ျားအေကာင်း ပုံေဖာ်ထားေသာလ်ည်း ကနေ်တာအ်မှနတ်ကယ ် ေြပာေနသည် 

မှာ မိဘြဖစ်သူများ၊ ၎င်းတုိ၏မိဘများင့်ှ ဆက်ဆံေရးအေကာင်းြဖစ်သည်။ သင်သည် ခရစယ်ာနမိ်ဘတစဦ်း 

ြဖစလ်င် သင်၏လှံုးသားကုိ သင်၏မိဘများင့်ှ သားသမီးများဆသုိီလည့်ှပါ။ 

 ယခအုခါ ဒုတိယသာဓကကုိ မျိးုိးစဆ်က်အေကာင်းေြပာထားသည့် ပညတ်ေတာထ်တွဲင် ကည့်ပါ - 

သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရ ဘုရားေပးသန�းေတာမူ်ေသာြပည်၌ သင်သည်အသက်တာ 

ရည်ှ၍ ေကာင်းစားရမည့်အေကာင်း သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှာ ထားေတာမူ်သည် 

အတုိင်း သင်၏မိဘကုိုိေသစာွြပေလာ။့ (တရား ၅ : ၁၆) 

 အထက်ကျမ်းပုိဒ်ကုိဤသုိ ကျင့်သုံးရမည် - ၁) ဘုရားသခင်ကုိချစပ်ါ (တရား ၅ : ၉) ၊ ၂) ဘုရားသခင် 

ကုိန�ခပံါ (တရား ၅ : ၉) ၊ ၃) သင်၏ဖခင်ှင့် မိခင်ကုိ ုိေသပါ (တရား ၅ : ၁၆) ၊ ၄) သင်၏လှံုးသားကုိ 

ဖခင်များဘက်လည့်ှပါ (မာလခ ိ၄ : ၅ - ၆)။ 

 ကနေ်တာတုိ်သည် ပညတ်ေတာဆ်ယပ်ါးရှိ ကျမ်းပုိဒ်ငယ်စှပုိ်ဒ်ကုိ မန�ခခံဲ့ေသာေကာင့် တတိယ-

စတုတမျိးဆက်အထခိရံမည့် ကျနိစ်ာင့်ှ ဤေလာကတွင်အသက်မရည်ှမည့် ကျနိစ်ာတုိ မိေနသည်။ (ဧဖက် ၆ 

: ၁)။ ကမ�ာေြမသည် ကျနိစ်ာခိုက်ြခင်း အ�ရာယ်င့်ှ ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ မာလခကိျမ်းပုိဒ်သည် ေန�င်တရန် 

ြခင်းြဖစ၍် လှံုးသားကုိ ေြပာင်းရမည်။ 

 လှံုးသားေန�င်တရြခင်းြဖင့် ရရှိိုင်သည့်ေကာင်းကျိးအချိကုိ အ�ကံြပလိုရပါသည် - ၁) ကျနိြ်ခင်းကုိ 

ရပ်တန်ေစမည်၊ ၂) အသက်ရည်ှေစမည်၊ (၃) မျိးဆက်သုံးေလးဆက်အတွက် မေကာင်းသတင်းကုိ မျိးဆက် 

ေထာင်ေသာင်းအတွက် ေကာင်းသတင်းြဖစေ်စမည်။ 

 ပထမဦးစာွ၊ အလည့်ှအေြပာင်းလပ်ုရာတွင် အလနွ်အေရးကီးသည့် အချက်အချိရှိသည်၊ သုိေသာ၎်င်း 

တုိချည်းသက်သက်ဤကျနိြ်ခင်းကုိ အလိုအေလျာက်မရပ်တန်ေစိုင်ပါ။ 

၁။ ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ြဖစလ်ာြခင်း။ ခရစေ်တာ၌် ေြပာင်းလြဲခင်းရှိလင် ဘုရားသခင်ကုိ ချစရ်န်င့်ှ 

န�ခရံနမ်ြဖစ်ိုင်ေပ။ 

၂။ ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ကုိ လက်ဆပ်ြခင်း။ ခရစယ်ာန်အမ်ိေထာင် မြဖစလ်င် ခရစယ်ာနသ်ားသမီးများ 

ရမည်ဟု အာမမခံိုင်ပါ။ 



၃။ အမ်ိေထာင်မဲြခင်း။ “မယားသည်မိမိခင်ပွနး်ကုိ မစွန်ပစေ်စင့်ှ။ စနွ်ပစလ်င် ခင်ပွနး်မရှိဘဲ ေနေစ။ 

သုိမဟုတ်လင်၊ ခင်ပွန်းေဟာင်းထသုိံ ြပန၍်အသင့်အတင့်ေနေစ။ ေယာကျ်ားသည်လည်း မိမိမယားှင့်မကွာ 

ေစင့်ှ။” စနွ်ပစလ်င် ခင်ပွနး်မရှိဘဲ ေနေစ။ သုိမဟုတ်လင်၊ ခင်ပွနး်ေဟာင်းထံသုိြပန၍် အသင့်အတင့်ေနေစ။ 

ေယာကျ်ားသည်လည်း မိမိမယားင့်ှ မကွာေစင့်ှ။” (၁ ေကာ ၇:၁၀-၁၁)  

 ဤအရာသုံးခမုပါလင် ဆိုးေသာမျိးဆက်များထပ်လာမည်။ သုိေစကာမူ၊ ဤသုံးခရုှိလင်လည်း 

ဆိုးေသာမျိးဆက်များထပ်လာိုင်ေသးသည်။ အဘယေ်ကာင့်နည်း။ သင်၏အေရှမှ မျိးဆက်သည် သင်င့်ှ 

သင်၏ သားသမီးများကုိ ဆက်လက်ထခိိုက်ေစိုင်သည်။ မိခင်င့်ှ ဖခင်ကုိစွန်ခာွ၍ ဇနးီကုိဖက်တွယ်ထားြခင်း 

သည်သင်၏ လှံုးသားကုိဖခင်ဘက်သုိ လည့်ှလိုက်သည်ဟု မဆိုလို။ ထိုသုိြဖစေ်နသမ ေန�င်မျိးဆက်သည် 

ကျနိြ်ခင်းမှ လတ်ွမည်မဟုတ်။ သင်၏လှံုးသားကုိ ဖခင်ထမံလည့်ှသေရ�၊ သင်ကုိယတုိ်င်သည် ခင်ပွနး်ေကာင်း 

င့်ှဖခင်ေကာင်း မြဖစ်ိုင်။ 

 သင်၏လှံုးသားကုိ ဖခင်ထလံင် လည့်ှရာတွင် အချက်ေလးချက်မရှိမြဖစပ်ါဝင်ရမည်။ ၎င်းတုိထဲတွင် 

သူကုိ ဧဝံေဂလတိရားေဟာြခင်း မပါေသာေကာင့် မလပ်ုေဆာင်ပါင့်ှ။ သူ၏အာဏာကုိ ထခိိုက်ေစိုင်သည်။ 

ထိုသုိြပလပ်ုမည့်အစား၊ ကနေ်တာအ်�ကံြပထားေသာ အချက်ေလးချက်ကုိ စာပုိဒ်တစပုိ်ဒ်တွင် တစခ်ျက်စေီရး 

သားသိရှိေစမည့် စာတစေ်စာင်ေရးပါ။ 

၁။ ဘုရားသခင်ထ၌ံ သင်၏ဖခင် သုိမဟုတ် မိခင်ကုိ ပုနက်နဆ်န်ကျင်ခဲ့သည့်အရာများကုိ ေတာင်းပန် 

ပီးေန�က် သင်၏ေလာကဖခင်ကုိလည်း ဆင်ေြခမေပးဘဲဝနခ်ျေတာင်းပနပ်ါ။ 

၂။ သင့်ဖခင်ကုိ သင်မည်မုိေသေကာင်းေြပာြပပါ။ သင်အမှနတ်ကယ ် ုိေသြခင်း မရှိလင် သင်သည် 

သူေတာေ်ကာင်းေယာင်ေဆာင်သူ ြဖစလ်မ့်ိမည်။ သုိေသာသ်င်မေရးလင် မြဖစ်ပါ။ အဘယေ်ကာင့်နည်း။ ပထမ 

�းီစာွ ဖခင်ကုိ မုိေသသည့်အတွက် ဘုရားသခင်ထဝံနခ်ျေတာင်းပနပ်ါ။ သင်သည်ဤသုိေမးခနွး်ထုတ်ိုင် 

သည်။ “ကနေ်တာဘ်ာလိုေတာင်းပနရ်မှာလ၊ဲ ုိေသေလာက်ေအာင်မှ သူမေနတာ။” ကျမ်းစာက ဤသုိမိန် 

ေတာမူ်ထားသည်၊ “သင်၏မိဘကုိ ုိေသစာွြပေလာ။့” “သူတုိုိေသေလာက်ေအာင်ေနမှ ုိေသပါ” ဟု 

မဆိုထားပါ။ သင်၏ဖခင်ကုိ သင်ုိေသရသည်မှာ သူသည် သင်၏ဖခင်ြဖစေ်သာေကာင့် ြဖစသ်ည်။ သူကုိ 

ုိေသရနသ်င့်ကုိ အမိန်ေပးထားသည်။ ေရ�းချယခ်င့်ွမရှိ။ သင်မုိေသလင် အြပစ်သင့်သည်။ မိခင်င့်ှ ပတ်သက် 

၍လည်းအလားတပူင် ြဖစ်သည်။ အြပစသ်ည် ခွင့်လတ်ိုင်ေသာအရာြဖစ၍် ေန�င်တရြခင်းလိုအပ်သည်။ 

 သင်၏ဖခင်ကုိ မုိေသြခင်းသုိမဟုတ် ြပရနအ်ားနည်းြခင်းအတွက် သင်ဝနခ်ျေတာင်းပန်ပီးလင် 

သင်သည်အြပစခ်င့်ွလတ်ခံရပီးေကာင်း ေသချာ၍ သူကုိုိေသသမြပရန ်သင့်ေရ�းချယရ်မည်။ “သူကုိေသချင် 

စရာမှ မေကာင်းတာ၊ ဘယလ်ိုလပ်ုရမလ။ဲ”ဟု သင်ေမးိုင်သည်။ ုိေသြခင်းသည် ုိေသခရံမည့်သူ၏ 

ုိေသထိုက်ြခင်းရှိမရှိင့်ှ လံုးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ုိေသမည့်သူင့်ှ ၎င်း၏ဘုရားသခင်ကုိ န�ခြံခင်း၊ မိတ်သဟာတုိ 



င့်ှသာဆိုင်သည်။ ယခအုခါ လတ်ွလပ်ြခင်းင့်ှ ုိးသားမရှိလာေသာ သင်သည် သင်၏ဖခင်အား မည်မုိေသ 

ေကာင်းကုိ ဤဒုတိယစာပုိဒ်တွင် ေရးသားရမည်။ 

၃။ တတိယစာပုိဒ်တွင် သူကုိသင်မည်မချစေ်ကာင်းေရးပါ။ သူကုိသင်မချစလ်င် ေရးှ�းီစာွထိုအရာကုိ 

ြပြပင်မည်။ သင်ဤသုိေြပာိုင်သည်။ “သူမှကန်ေတာ့်ကုိ မချစတ်ာ၊ ကနေ်တာလ်ည်း သူကုိမချစဘူ်း။” ဤသုိ 

ြဖစလ်င်၊ ဖခင်တစ�်ီးအေနြဖင့် သူသည်သင့်ကုိ ချစခ်ဲ့သင့်၍ သုိြဖစခ်ဲ့လင် သင်ကလည်း သူကုိချစြ်ခင်းြဖင့် 

တုံြပနခ်ဲ့လမ့်ိမည်။ သုိေသာ် ကနေ်တာတုိ်သည် ယခင်ကေလးဘဝကုိ ြပနသွ်ား၍ အသစြ်ပနစ်မရပါ။ အသစြ်ပန် 

စိုင်လင်လည်း ဖခင်က ဒုတိယအကိမ်တွင် ေြပာင်းလသွဲားမည်ဟု အာမမခံိုင်ေပ။ ကနေ်တာတုိ်သည် 

ြပဿန�ကုိ ေရာက်ရှိေနသည့်ေနရာမှ ေြပာဆိုေနြခင်းြဖစ၍်၊ ေရာက်ရှိသင့်ေသာေနရာမှ ေြပာေနြခင်းမဟုတ်။ 

သင်သည်အရ�ယေ်ရာက်သူတစ�်းီ၊ ခရစယ်ာနတ်စ�်းီအေနြဖင့် ကန်သတ်မမရှိေသာချစြ်ခင်းှင့် ခင့်ွလတ်ြခင်း 

ကုိ ရရှိိုင်သည့်အခင့်ွရှိသည်။ ဤသုိေသာ ရယပုိူင်ခင့်ွမရှိလင်၊ သင်သည်ခရစေ်ယာက်တစဦ်းမြဖစ်ိုင်။ 

ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ေနြဖင့် သင့်ဖခင်ကုိ မချစ်ိုင်သည့်အားနည်းချက်ကုိ ဘုရားသခင်ထ ံ ဝနခ်ျေတာင်းပန ်

ရမည်။ ၎င်းသည်အြပစ်ြဖစပ်ါသလား။ မှနပ်ါသည်။ ၎င်းသည်အြပစြ်ဖစသ်ည်။ ဘုရားသခင်၏အမိန်ေတာကုိ် 

မန�ခြံခင်းအြပစြ်ဖစ်သည်။ ကန်ေတာတုိ်ကုိ မိမိတုိ၏ အမ်ိနးီချင်းများ ညီအစကုိ်များင့်ှ ရန်သူများကုိပင် ချစ်ရန် 

အမိန်ေတာေ်ပးထားင့်ှပီးြဖစသ်ည်။ သင်၏ဖခင်သည် ဤအမျိးအစားများ၌ မပါဝင်ဟု သင်ယဆူလင် 

ကန်သတ်မထားေသာ ချစ်ြခင်းေမတာ၏ အရည်အေသွးင့်ှ န�ခြံခင်းချစြ်ခင်းတုိ မည်သုိ ဆက်ယွေ်ကာင်း 

ကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ချက်ကုိ ေလလ့ာပါ။ 

 အြပစဝ်နခ်ံပီးေန�က် ခင့်ွလတ်ြခင်းခရံေသာအခါ၊ ဖခင်ကုိချစရ်နေ်ရ�းချယ်ပါ။ ဤချစြ်ခင်းသည် ဖွင့်ဟ 

ေြပာဆိုြခင်းလိုအပ်ေသာေကာင့် ဤစာပုိဒ်တွင် သူကုိချစေ်ကာင်းေဖာြ်ပပါ။ 

၄။ ဤေန�က်တစပုိ်ဒ်သည် သူအေပသင်ေကျးဇူးတင်ေကာင်း ေဖာြ်ပရမည့်ေနရာြဖစသ်ည်။ ုိေသြခင်း 

င့်ှ ချစြ်ခင်းတုိက့ဲသုိ၊ သင်သည် သူကုိေကျးဇးူမတင်လင် ၎င်းသည်သူြပဿန�မဟုတ် သင့်ြပဿန�သာ 

ြဖစသ်ည်။ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းမှာ အတူတူပင်ြဖစ်သည်။ သင်၏ေကျးဇူးမတင်ိုင်ြခင်းအတွက် ဘုရားသခင်ထ ံ

ဝနခ်ျေတာင်းပနပ်ါ။ ခင့်ွလတ်ြခင်းကုိ သင်ရရှိပီးေန�က် သင့်ဖခင်ကုိ ေကျးဇးူတင်ေကာင်းေြပာပါ။ 

 ဤအချက်ေလးချက်ကုိ မြဖစမ်ေနလပ်ုေဆာင်ရနလ်ိုအပ်သည်။ ေန�က်ထပ်အ�ကံြပချက်စှခ်ျက်မှာ 

ုိေသြခင်းပုိမုိရရှိေစိုင်သည့် နည်းများြဖစသ်ည်။ 

၁။ သူ၏အတပတိကုိ ေဖာြ်ပရနသုိ်မဟုတ် ကုိယ်တုိင်ေရးသားရန ် သင်၏ဖခင်အား ေတာင်းဆိုပါ။ သူမ 

ေြပာြပ မေရးသားလင်လည်း သူအေကာင်း သင်သိလိုသည်ကုိ ဝမ်းသာေပလိမ့်မည်။ 

၂။ အေထေွထကိွစရပ်များင့်ှ တိကျေသာအရာများတွင် အ�ကံ�ာဏေ်ပးရန် ေတာင်းဆိုပါ။ ဂဏုြ်ပြခင်း 

တစစ်တ်ိတစပုိ်င်းြဖစသ်ည်။ 



 ထိုသုိပင် တူညီေသာစာကုိအေြပာင်းအလတဲစခ်လုပ်ု၍ မိခင်ထေံရးပါ။ ပထမစာပုိဒ်တွင် သူမကုိ 

ချစေ်ကာင်းေဖာြ်ပ၍ ဒုတိယစာပုိဒ်တွင် မည်မုိေသေကာင်း ဖွင့်ေြပာပါ။  လူသားအဖုိအမ စှရ်ပ်လံုးသည် 

ချစြ်ခင်းေမတာင့်ှ ုိေသြခင်းကုိ အြခားဖုိမစှရ်ပ်လံုးထမှံ ရရှိရနလ်ိုအပ်သည်။ ထိုစှမ်ျိးအနက် အမျိးသမီး 

များသည် ုိေသြခင်းထက် ချစြ်ခင်းကုိ ပုိလိုအပ်၍ အမျိးသားများသည် ချစြ်ခင်းထက်ုိေသြခင်းကုိ ပုိလိုအပ် 

သည်။ မည်သုိပင်ရှိေစ၊ တစမ်ျိးစတုိီင်းက စှမ်ျိးလံုးကုိလိုအပ်၍ ၎င်းတုိသည် ထိုအရာများကုိ ရရှိရန်ကုိးစား 

ြခင်း မလိုအပ်ေပ။ 

 ဤစာကုိအြခားကုိယေ်ရးကုိယတ်ာစာများ၊ ေပွဖက်ြခင်းင့်ှ အြခားကုိယခ်�အြပအမူများ (လက်ဆွဲ 

တ်ဆက်ြခင်း၊ ေးွေထးွပျငှာြခင်း၊ ရ�င်လန်းတက်ကွြခင်း) ကေန�က်ဆက်တဲွလိုက်သင့်သည်။ 

 ဤစာကုိ၊ ဆင်ေြခများှင့် စပ်ွစွဲချက်များမပါဝင်သည့် ရင်ှးြပချက်များြဖင့် ဆက်လက်ေန�က်လိုက်ိုင် 

သည်။ အ�ကံြပချက်တစခ်ုကုိ ေဖာြ်ပပါမည်။ “အေဖ၊ အေဖ ကနမ်ကုိအရမ်းချစ်ေသာ ကနမ်သိပါတယ။် အေဖ့ 

အချစကုိ် မထတ်ုေြပာတာပါ။ ငယ်ငယတု်နး်က အေဖကနမ်ကုိမချစဘူ်းလိုထင်ခဲ့တယ။် အခေုတာင်မှယံုကည် 

ြခင်းေကာင့် သိရတာပါ။ အလယတ်နး်ကေန ေကာလပ်ိေရာက်တ့ဲအထ ိေပေတဆိုးသွမ်းတ့ဲတာက ေယာက်ျား 

တစေ်ယာက်ရဲချစခ်င်မကုိရာှခဲ့တာပါ။ မရခဲ့ပါဘူး။ သူများသိမ်းပုိက်တာပဲ ခလံိုက်ရတယ။် ကနမ်ေရးထဲ့စာနဲ 

ကနမ်လာလည်တ့ဲအခါ ေပွဖက်တာေတွကုိ အံ့ဩေနလား။ အခေုယာက်ျားနဲကေလးေတွ ရှိေပမယ့် ကန်မ 

အေဖ့ကုိ လိုအပ်တယ။် အေဖလည်း ကန်မကုိလိုအပ်တယ။် အဒဲါေကာင့် အေဖ့ကုိ ကနမ်ဖက်ထားတာပါ။ 

ကနမ်ေပးေနသလိုဘဲ ြပန်ရချင်ပါတယ။်” ဤဉပမာကုိ သင်ှင့်သင့်ေတာေ်အာင် ြပင်ဆင်ပါ။ 

 သင်၏မိဘများသည် ဤစာစှေ်စာင်ကုိ ရရှိေသာအခါ ြဖစ်ိုင်သည့် အရာများစာွရှိသည်။ 

 ၁။ စာကုိတစ်ကိမ်ထက်ပုိဖတ်မည်။ 

 ၂။ စာကုိလင့်ပစမ်ည်မဟုတ်။ 

 ၃။ စှလ်ိုဖွယတုံ်ြပနခ်ျက်ရရှိိုင်သည်။ 

 တုံြပနမ်မရလင်လည်း သင်အမှားတစခ်ြုပခဲ့သည်ဟု မထင်မှတ်ပါင့်ှ။ စတ်ိရှည်စာွ ဆက်လက်လုပ် 

ေဆာင်ပါ။ အချိေသာ ယေ်ကျးမဓေလမ့ျားတွင် လတုိူသည် ၎င်းတုိ၏ခစံားချက်များကုိ ေဒါသထက်ွြခင်းမှ 

အပထတ်ုေဖာေ်လမ့ရှိပါ (ဉပမာ - �ေရာပေြမာက်ပုိင်း)။ ဤသုိေသာသင်၏ခစံားမထတ်ုေဖာခ်ျက်သည် 

သင်၏မိဘများအတွက် စတ်ိအေ�ှင့်အယက်ှြဖစ်ိုင်သည်။ သုိေသာ၎်င်းတုိသည် မည်သုိတုံြပနရ်မည်ကုိ 

မသိေသာလ်ည်း ဤချစြ်ခင်းေဖာြ်ပမကုိ ရရှိလိုကသည်။ 



 အသက်ငါးဆယေ်ကျာလ်တူစေ်ယာက်သည် ဤသုိေသာစာကုိ သူဖခင်ထေံရးပုိခဲ့သည်။ သူ၏မိခင် က 

ဤသုိတုံြပန်သည်။ “အေမသားရဲအေဖနဲ အမ်ိေထာင်ကျကာ စှေ်ပါင်းေြခာက်ဆယရ်ှိပီးသားရဲ စာကုိ 

သူဖတ်ေတာ ့သူမျက်လံုးများမျက်ရည်စိုေနတာကုိ အိမ်ေထာင်သက်အတွင်း ပထမဆံုးေတွရတယ။်” 

 ၁၉၈ဝ ေကျာ ် အေစာပုိင်းစှမ်ျားက အဒီါဟုိတကသုိလရ်ှိ ဒဲလတ်ာေဟာက်ဇ ် (Detta Howe of 

University of Idaho) မှာ လက်ေတွကျေသာ ခရစယ်ာနဝ်ါဒ၊ ေရွာသီေကျာင်းကုိ ဖွင့်လစှခ်ဲ့သည်။ 

ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသား (၄၀) ဝနး်ကျင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ မိဘများကုိ ုိေသြခင်းမှာ ဘာသာရပ်တစခ်ြုဖစ် 

သည်။ ေန�က်တစခ်ေုရွာသီတွင် ကနေ်တာသ်ည်ဝါရင်ှတနြ်ပည်နယ ် တကသုိလ၌် ထိုဘာသာရပ်ကုိပင် 

ကျမ်းစာကုိးကားြခင်းမရှိဘဲ သင်ကားေပးခဲ့သည်။ ေကျာင်းသားတစေ်ယာက်ကစကားေြပာပါသည်။ သူသည် 

ဤအြဖစအ်ပျက်ကုိ ေြပာြပသည်။ 

 “ ဒီဟာကုိ မစှက်ဒ့ဲလ်တာေဟာက့်ဇမှ်ာ သင်ယူခဲ့ပါတယ။် ကနေ်တာ ် (၁၆) စှအ်ရ�ယတု်နး်က 

အေဖက အမ်ိကေနကန်ထတ်ုပီးမင်းကုိငါလံုးဝထပ်မေတွချင်ဘူးလိုေြပာပါတယ။် ကနေ်တာအ်မ်ိကထွက်ခဲ့ 

ပါတယ။် ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ြဖစလ်ာပီး ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်နဲ အမ်ိေထာင်ပါတယ။် အခ ု ကန်ေတာ် 

WSU မှာ ဘဲွလနွေ်ကျာင်းတက်ေနပါတယ်။ အဲဒီအချနိေ်တွ တစေ်လာက်လံုးအေဖနဲ မေတွပါဘူး။ 

ကနေ်တာ့်မိဘေတွဟာ ကွာရင်ှးခါနးီြဖစေ်နပီး အမ်ိမှာ အခနး်ခွဲပီးေနပါတယ။် ဒီသတင်းကုိ ကနေ်တာ်ကား 

တ့ဲအခါ အေဖ့ကုိတစေ်စာင်၊ အေမ့ကုိတစေ်စာင်၊ စာစှေ်စာင်ေရးပါတယ။်  စာတစေ်စာင်စကုိီ ေရးဖုိရက်ေပါင်း 

အေတာ်ကာပါတယ။် ဒါေကာင့်စာပုိတ့ဲရက်ေတွကွာပါတယ။် အေကာင်းတစ်ခေုကာင့် စာစှေ်စာင်လံုးဟာ 

တစရ်က်ထ ဲ အမ်ိကုိေရာက်ပီး ေရာက်တ့ဲေနမှာ မိဘစှပ်ါးစလံုး အမ်ိမှာရှိေနကပါတယ။်  စာေတွကုိ န�မည် 

သီးြခားေရးထားတာေတွေတာ၊့ ကုိယ့်စာကုိယယ်ူပီးသူတုိအခနး်ေတွထ ဲ သွားဖတ်ကပါတယ။် ကုိယ်စာ 

ကုိယဖ်တ်ပီးတ့ဲအခါမှာ၊ စာေတွကုိလဲပီး ကုိယ့်အခနး်ကုိယြ်ပနဖ်တ်ကပါတယ။် သူတုိြပနထ်ွက်လာတ့ဲအချနိ၊် 

အချနိအ်ေဖ့မျက်ဝနး်မှာ မျက်ရည်ေတွရှိပါတယ။် ပီးေတာသူ့က “ငါမနက်ြဖန် ပူးလမဲ်နး် (Pullman) ကုိသွား ပီး 

ငါသ့ားကုိသွားေတွမယ၊်”  လို ေြပာပါတယ။် အဒီဲအချနိ၊် အရင်စှေ်ရွာသီကစပီး အေဖနဲ ပုံမှနေ်တွ ပါတယ်။ 

မိဘေတွရဲ အမ်ိေထာင်လည်းတည်မဲခဲ့ပါတယ။်  

 ြပဿန�စှခ်ရုှိပါသည် - လှံုးသားြပဿန�င့်ှ လပ်ုေဆာင်ြခင်း ြပဿန�ြဖစသ်ည်။ လှံုးသား 

ြပဿန�အရင်ြဖစသ်ည်။ သင်၏ မချစခ်င်ြခင်း၊ မုိေသြခင်း၊ ေကျးဇူးမသိတ်ြခင်းတုိကုိ ဘုရားသခင်၏  

ေရှေတာေ်မှာက်တွင် ဝန်ချေတာင်းပနရ်မည်။ ဘုရားသခင်ထမှံ ခင့်ွလတ်ြခင်းမခရံဘဲ စာတစေ်စာင်ေရး 

သားမည်ဆိုလင် သင်၏ စာသည်ုိးသားမမရှိေသာ၊ သူေတာေ်ကာင်းေယာင်ေဆာင်ေသာ စာတစေ်စာင်သာ 

ြဖစလ်မ့်ိမည်။ 

 သင်၏ ဖခင်ကသင့်ကုိ အရင်ဆက်သွယရ်န ် ေစာင့်မည်ဆိုလင်၊ အချနိ်ကာြမင့်စာွ ေစာင့်ရိုင်သည်။ 

သင်ခံိုင်ရည်စမ်ွးရှိမည်မဟုတ်။ 



 သင်သန်ရှင်းစင်ကယ်ြခင်းရရှိပီးေန�က် စာများကုိေရးပါ။ ထိုေန�က်စာဆက်လက်ေရးသားေပးပုိြခင်း၊ 

တယလ်ဖုီနး်ဆက်ြခင်း၊ အလည်အပတ်သွားြခင်း၊ ုိေသမ ချစခ်ျင်းေမတာ င့်ှ ေကျးဇူးတရား ေဖာြ်ပြခင်းတုိကုိ 

ဆက်လက်ြပလပ်ုပါ။   

 ဤအရာများကုိ ြပလပ်ုြခင်းက သင့်ကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ  ခင်ပွန်း ၊ သား၊ ဖခင်၊ သုိမဟုတ် မိခင်၊ 

သမီး၊ ဇနီးြဖစေ်စမည်။ သင်၏ ချစ်ြခင်းေမတာ ှင့် န�ခြံခင်းသည် ေန�င်အန�ဂါတ်မျိးဆက်ေထာင်ေသာင်း 

အေပ ချစ်ြခင်းေမတာကုိ သက်ေရာက်ေစမည်။   

သငခ်နး်စာလမ်းန် မဘိများ ငှ့ ်ဆက်ဆေံရး  

 အထက်မုိးေကာင်းကင်၌၎င်း ေအာက်အရပ်ေြမကီးေပ၌၎င်း ေြမကီးေအာက်ေရထ၌ဲ၎င်း၊ ေအာက် 

အရပ်ေြမကီးေပ၌၎င်း ရှိေသာအရာ င့်ှ ပုံသာနတူ်စာွ ုပ်တု ဆင်းတုကုိ ကုိယအ်ဘုိမလပ်ု င့်ှ �ီးမချ။ ဝတ် 

မြပှင့်။ အေကာင်းမူကား သင်၏ ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည် သင်၌ အြပစမ်ရှိသည်ဟု ယံုလယွေ်သာ 

ဘုရား ငါကုိ့ မုန်းေသာသူတုိ၏ အမျိးအစအ်ဆက် တတိယအဆက် စတုတအဆက်တုိင်ေအာင် အဘတုိ၏ 

အြပစကုိ် သားတုိ၌  ဆပ်ေပးစရီင်ေသာဘုရား။  ငါကုိ့ချစ၍် ငါပ့ညတ်တုိကုိ ကျင့်ေသာ သူတုိ၏ အမျိးအစ် 

အဆက် အေထာင်အေသာင်းတုိကုိ ကျင့်ေသာ သူတုိ၏ အမျိးအစအ်ဆက်အေသာင်းတုိင်ေအာင် ကုဏာကုိ 

ြပေသာဘုရားြဖစ၏်။ (တရား ၅ : ၈ ၁၀) 

ေဆးွေးွရန် ေမးခနွး်များ 

၁။ တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၈ − ၁၀ က ကနေ်တာတုိ်ဘုိးေဘများ၏ အြပစမ်ျား ှင့် ပတ်သက်၍မည်သုိ 

ေြပာထားသနည်း။ 

၂။ ဘုရားသခင်ကုိ ချစ၍် ပညတ်ေတာမ်ျားကုိ န�ခသူံများကုိ မည်သက့ဲသုိ ကတိေတာေ်ပးထားသနည်း။ 

(တရား ၅:၁၀) 

၃။ မျိးဆက်တစခ်မှု အြခားမျိးဆက်သုိ ဖခင်များ၏ အြပစမ်ျားကုိမကူးဆက်ရန ် မည်သည့် အရာများကုိ 

လပ်ုေဆာင်ရမည်နည်း။ (မာလခ ိ၄:၅ - ၆၊ လကုာ ၁:၁၇)  

 သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားေပးသန�းေတာ်မူေသာ ြပည်၌ သင်သည် အသက်တာရည်ှ၍ 

ေကာင်းစားမည်အေကာင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားမှာေတာမူ်သည့်အတုိင်း သင်၏ မိဘကုိ 

ုိေသစာွြပေလာ။့ (တရား ၅:၁၆)  

၄။ ကနေ်တာတုိ်၏ လှံုးသားများကုိ ဖခင် ှင့် မိခင်တုိထသုိံ လည့်ှိုင်ရန ်မည်သည့်အရာက ြပလပ်ုေပး 

သနည်း။ (တရား ၅:၉ ၊ ၁၆) ဗာလခ ိ၄:၅ - ၆)  



၅။ ေန�င်တရေသာ လှံုးသားရရှိရန ် င့်ှ မျိးဆက်သုံးေလးဆက်၏သတင်းဆိုးကုိ မျိးဆက်ေထာင် 

ေသာင်း၏ သတင်းေကာင်း ြဖစေ်စရန် မည်သည့် ေြခလမ်ှးများကုိ လမ်ှးရမည်နည်။  

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှးဘရုားသခင၏် တ်ကပတ်ေတာက်ို တံုြပနြ်ခငး် 

 မိမိကုိယစ်မ်ွးြဖင့် မတွနး်လနှ်ိုင်သည့် န�ကည်း ေဒါသြဖစြ်ခင်းအေပ ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဘုရား 

သခင်ထံ သင်၏န�ကည်းေဒါသြဖစြ်ခင်းှင့် မတရားခေံနရသည့် ခစံားချက်များကုိ ကုိယေ်တာထ် ံ စနွ်ပစ်ိုင် 

ေသာ ခနွအ်ားေပးရနေ်တာင်းခပံါ။ ထိုေန�က် ေဖာြ်ပထားသည့်အချက်ေလးချက်ပါ စာတစေ်စာင်ေရးပါ။  

 သုိြဖစ၍် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မှနေ်သာဘုရား၊ သစာေစာင့်ေသာဘုရား၊ ကုိယေ်တာ် 

ကုိချစ၍် ပညတ်ေတာတုိ်ကုိ ေစာင့်ေရာှက်ေသာသူတုိ၏ အမျိးအစဆ်က် အေထာင်အေသာင်းတုိင်ေအာင် 

ပဋညိာစ်ကားကုိတည်၍ ကုဏာကုိြပေသာဘုရား . . . ။ (တရား ၇ : ၉)  

ချစ်ြခင်းေမတာ ြပည့၀်ြခင်  

Jin Wilson (ဂျင်မ ်ဝလီဆ်နွ)်  

 ချစြ်ခင်း ေမတာရှိရန ် ဘုရားသခင်က အမိန်ေတာမ်ျားေပးထားေတာမူ်သည်။ ဤအမိန်ေတာမ်ျားသည် 

ဇနးီများ၊ ညီအစကုိ်များ၊ အိမ်နးီချင်းများ ကုိယ်ှင့်စပ်ဆိုင်ေသာသူများ) ဧည့်သည်များ ှင့် ရန်သူများကုိ ချစရ်န် 

ဆိုလိုသည်။ ဤချစြ်ခင်းသည် ကနေ်တာတုိ်အတွက် ေယခရစေ်တာလ်က်ဝါးကပ်တုိင်၌   အေသခစံ၊် 

ဘုရားသခင်၌ တည်ရှိေတာမူ်ေသာ ကနေ်တာေ်ပးအပ်ြခင်းတုိြဖင့် ဖဲွစည်းြပလပ်ုထားသည်။ ၄င်းကုိ 

အကျိးသက်ေရာက်မရှိေစရနြ်ပလပ်ုထားသည်။ ၄င်းသည် ကနေ်တာတုိ်ကယ်တင်ြခင်းအတွက် လပ်ုေဆာင် 

ေပးသည်။ 

 ချစြ်ခင်းတွင် အချစခ်ရံမည့်သူ (ကံ) လိုအပ်၍၊ ၄င်းကုိေဖာြ်ပြ◌ခင်းရှိရနလ်ိုသည်။ “ဘုရားသခင်သည် 

မိမိ၌တပါးတည်းေသာသားေတာကုိ် ‘စနွ်ေတာမူ်သည်’ တုိင်ေအာင် “ေလာကီသာ”တုိသည် အချစခ်ရံသူ (က) 

ြဖစ၍် “စနွ်ေတာမူ်သည်” ချစြ်ခင်းကုိေဖာြ်ပြခင်းြဖစသ်ည်။ ဤချစြ်ခင်းသည် တစစ်တ်ိတစပုိ်င်းြဖစ်ေသာ၊ 

ဝနေ်လး၍ ချတုံီချတုံြဖစေ်သာ ြပည့်စံုလနုးီပါးအချစ်မဟုတ်။ ၄င်းသည် ပီးြပည့်စံု၍ ဤေလာက၏ အြပစ် 

အားလံုးင့်ှ အြပစသ်ားအားလံုးအတွက်လံုေလာက်သည်ထက်ပုိသည်။ “သုိေသာလ်ည်း အြပစပွ်ားများသည် 

အရာမှာ ေကျးဇးူေတာ ်‘သာ၍ကွယဝ်၏’ (ေရာ၅း၂ဝ)  

 ချစြ်ခင်းရှိရန ်အမိန်ေတာမ်ျားကုိ န�ခလံိုက်ေလာက်ရာတွင် ဘုရားသခင်ချစေ်တာ်မူသက့ဲသုိ ချစရ်မည်။  

၄င်းသည်ကနသ်တ်ချက်မ့ဲ၍ ခင်ွးချနထ်ားြခင်းှင့် ေန�က်တွန်ြခင်းကင်းမ့ဲသည်။ ချစြ်ခင်းေမတာ လိုအပ်သူ၏ 

လိုအပ်ချက်ြပည့်စံုရန ် ကနေ်တာတုိ်၌ ြပည့်ဝေသာချစြ်ခင်းရှိရန၊် ေပးရနလ်ိုသည်။ ဤအရာကုိ 

မြဖစ်ိုင်ဟုသင်ထင်ိုင်သည်။ ဤသူသည် ချစြ်ခင်းကုိဆက်ေလာင်မွတ်သိပ်ေနေသာေကာင့် သူကုိချစြ်ခင်းေပး 



အပ်ြခင်းသည် ကွယတွ်င်းကုိေရေလာင်းသည်င့်ှတူသည်။ ဤချစြ်ခင်းကုိဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေနသူ၏ လိုအပ် 

ချက်ကုိမြဖည့်စးီေပးိုင်ခင် သင်၏ ချစြ်ခင်းကုနခ်မ်းသွားမည်ဟု သင်ထင်ိုင်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက် 

များကုိြဖည့်ဆည်းရနသူ်၏ တနြ်ပနအ်ချစကုိ်သင်ေမာလ်င့်ပါက ထိုသုိြဖစ်ိုင်သည်။ သုိေသာ ် သန်ရှင်းေသာ 

ဝိညာေ်တာ၏် ြဖည့်ဆည်းသွနး်ေလာင်းေပးမကုိ သင်ရရှိပါက မည်သည့်အခါမ ကုနခ်နး်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 ဤစည်းမျ်းကုိ သားသမီးများအား ြပစပုျိးေထာင်ရာတွင် အသုံးချကပါစို။ ကေလးများကုိ ြပစပုျိး 

ေထာင်ရာတွင် ကျမ်းစာစည်းမျး်များကုိ န�းလည်သေဘာေပါက်စာွ အသုံးချတတ်ြခင်းှင့် ဆိုင်ေသာမူတညီ 

သည့် ြပဿန�ေပါင်းများစွာရှိသည်။ ဤအရာတုိမှာ အချိေသာြပဿန�များြဖစသ်ည်။ 

၁။ န�ခမံအားနည်းြခင်း 

၂။ မန�ခမံကုိ ထေိရာက်စာွထနိး်ကပ်မှဒအားနည်းြခင်း 

၃။ ထေိရာက်ေသာ သင်တန်းင့်ှ သင်ကားမအားနည်းြခင်း 

၄။ ေမာင်မှပုိင်ဆိုင်ြခင်းှင့် မန�လိုြခင်း 

၅။ ဂုစိုက်မခလံိုေသာေကာင့် လပ်ုသည့်ညည်းညြခင်း၊ ငုိြခင်းင့်ှေဒါသေပါက်ကဲွြခင်း 

၆။ မိမိကုိယကုိ် ယံုကည်မအားနည်းြခင်းလကဏာများြဖစသ်ည့် ကျယေ်လာင်စာွ စကားေြပာြခင်း၊ 

မျက်�ှအဖုအထစထ်က်ွြခင်း၊ ကုတ်ြခင်း၊ ုိက်ြခင်း၊ ကုိက်ြခင်း၊ ကုိယခ်�ထိုးဆတ်ိင့်ှ လက်ဟနအ်မူအရာ။ 

 အထက်ပါြပဿန�တစခ်စုတုိီင်းကုိ န�းလည်ရနစ်ာအပ်ုတစအ်ပ်ုစဖီတ်ရနလ်ိုအပ်၍ တစခ်စုတုိီင်း 

အတွက် ေရးသားထားေသာစာအပ်ုများရှိသည်။ ၄င်းအတုိအထမှဲ အချိကုိသင်ဖတ်ခဲ့ပီး လက်ေတွကျင့်သုံး 

ေသာအခါ အချိသူများအဆင်မေြပြဖစ်ိုင်သည်။ သုိြဖစလ်င်စာအပ်ုမှားသည်ဟု ေကာက်ချက်ချရန်လွယ် 

ပါသည်။ စာအပ်ုလည်း မှနက်န၍် သင့်လပ်ုေဆာင်ချက်ချရန ် လယွပ်ါသည်။ စာအပ်ုလည်းမှန်ကန၍် 

သင့်လပ်ုေဆာင်ချက်ကလည်းမှန်ိုင်ပါသည်။ သုိဆိုလင်မည်သည့်အရာကမှားေနသနည်း။ 

 အေရှတွင်ေဖာြ်ပခဲ့ေသာ စည်းမျး်ကုိ ထပ်ေဖာြ်ပပါမည်။ ကနေ်တာက် “ချစြ်ခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း” 

ဟုေခသည်။ ချစြ်ခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်းသည် လံုေလာက်ေသာချစြ်ခင်းေမတာ၊ အချနိေ်ကာင်း၊ အချနိမ်ျားှင့် 

ကွာြခားသည်။ ၎င်းသည်ေန�က်ဆံုးစှခ်ျက်အေပါင်းအာုံစးူစိုက်မ အြပည့်ရှိရနလ်ိုသည်။ ြပည့်ဝြခင်း၏ 

အဓပိါယမှ်ာ အဆံုးစနွအ်ထေိရာက်ပီဟု ဆိုလိုသည်။ ြပည့်ဝေသာေြဖရှင်းချက်ဆိုသည်မှာ ေပျာရ်ည်သည် 

ေန�က်ထပ်အရည်မေပျာ်ိုင်ေတာဟု့ ဆိုလိုသည်။  ဥပမာအေနြဖင့် ေရတစခ်က်ွထသုိဲသကားထည့်၍ ေမလင် 

ေရတွင်သကားဓါတ်ြပည့်ဝသွား၍ သကားသည် ေန�က်ထပ်အရည်ေပျာ်ိုင်ေတာမ့ည်မဟုတ်။ ြပည့်ဝေသာ 

စံနး်ေရာက်ရှိေသာအခါ ေရသည်သကားကုိထပ်မံအရည်ေပျာေ်အာင် မလပ်ုိုင်ေတာေ့သာေကာင့် သကား 

ဓါတ်များေအာက်တွင် အနည်ထိုင်မည်။ 



 ချစြ်ခင်းေမတာသည် ထိုနည်းတူြဖစ်သည်။ လတူစ�်ီးကုိ ချစြ်ခင်းြပည့်ဝေအာင် လပ်ုလင် ထည့်ြဖည့် 

ေသာချစြ်ခင်းကုိ လက်ခံိုင်မည်မဟုတ်။ ြငင်းပယ်ြခင်းမဟုတ်၊ မလိုအပ်ေတာြ့ခင်းြဖစသ်ည်။ 

 စှေ်ပါင်းများစာွအတွင်းပရိသတ်များကုိ သူတုိ၏မိဘများကုိ ချစလ်င်လက်ေထာင်ရန ် ေတာင်းဆိုခဲ့ 

သည်။ ၉၅% လက်ေြမာက်ကသည်။ ၁၀၀ % မည်သည့်အခါကမ မြပည့်ခဲ့ေသာလ်ည်း ရာခိုင်န်းအစအ်မဲ 

ြမင့်ပါသည်။ ထိုေန�က် လက်ေထာင်ထားသူများကုိ “သင်တုိ၏မိဘများသည် ၎င်းတုိ၏ချစြ်ခင်းကုိ လံုေလာက် 

စာွြပသကပါလား” ဟု ေမးသည်။ ေြမာက်ထားေသာလက်များထမှဲ တစဝ်က်သာ ဆက်ကျနသ်ည်။ တတိယ 

ေမးခနွး်မှာ “မိမိ မိဘများက လံုေလာက်ေသာချစြ်ခင်းြပသခဲ့သည် ထင်သူများခင်ဗျား၊ သင်တုိပုိပီးချစြ်ခင်း 

ြပသတာကုိ မလိုချင်ဘူးလား။” လက်များအားလံုး ဆက်ေထာင်ထားကသည်။ 

၁။ ချစြ်ခင်းမရှိ 

၂။ ချစြ်ခင်းအချိ 

၃။ လံုေလာက်ေသာချစြ်ခင်း 

၄။ ချစြ်ခင်းကုိပုိ၍လိုချင်ဆ ဲ

 မည်သူကမ ၎င်းတုိ၏မိဘထမှံ လံုေလာက်ေသာချစြ်ခင်းေမတာ ရရှိခဲ့သည်ဟုမထင်ပါ။ ေမးခဲ့ပါက 

၎င်းတုိ၏ သားသမီးများကလည်း အလားတူေြပာမည်ြဖစသ်ည်။ 

 လံုေလာက်ေသာချစြ်ခင်းေမတာကုိ မရှိြခင်း၏အကျိးဆက်ရလဒ်များမှာ အဘယန်ည်း။ မန�ခြံခင်း 

မလံုေလာက်မ၏ တုိက်ုိက်အချိးကျရလဒ်ြဖစသ်ည်။ မန�ခြံခင်းကုိ မှန်ကနစ်ာွ စည်းကပ်လင်လည်း ကေလး 

ငယသ်ည် ချစြ်ခင်းကုိ လံုေလာက်စာွမရရှိပါကထေိရာက်မ ရှိမည်မဟုတ်။ ကေလးက “ေန�က်ဆံုးအကိမ် 

ဂုစိုက်ြခင်းကုိ ခခံဲ့ရတာက တင်ပါးကုိ အုိက်ခရံတယ့်အချနိပဲ်” ဟုေတွဂမည်။ သူမန�ခမံသည် ဂုစိုက်ြခင်း 

ခရံသည့်နည်းြဖစလ်ာမည်။ ထိုေကာင့်သင်သည် သင်၏ကေလးကုိ လံုေလာက်ေသာချစြ်ခင်းေမတာ မေပး 

လင်သင်၏ေလက့ျင့်ေပးြခင်း စည်းမျ်းများအသုံးဝင်မည် မဟုတ်ပါ။ 

 ေမာင်မှပိင်ဆိုင်မ၊ ပိင်ဆိုင်ြခင်း၊ တစကုိ်ယေ်ကာင်းဆနြ်ခင်း၊ မန�လိုြခင်းတုိသည် သင်၏ကေလး 

များကုိချစြ်ခင်းေမတာေပးေသာအခါ ေြပာင်းြပန်ြဖစ်သွားမည်။ ကေလးများအားလံုးသည် ချစ်ြခင်းြပည့်ဝက 

လင် ပိင်ဆိုင်မ တကျက်ကျက်စကားများြခင်းင့်ှ ရနြ်ဖစြ်ခင်းတုိလံုးဝ သုိမဟုတ် အနည်းငယသ်ာရှိမည်။ 

ချစြ်ခင်းပုိများလင် ညီးညြခင်း၊ မန�ခြံခင်းင့်ှ မန�လိုြခင်း၊ ငုိြခင်းှင့် ေဒါသေပါက်ကဲွြခင်းတုိ ပုိနည်းေလ 

ြဖစမ်ည်။ ထိုအြပင် ချစြ်ခင်းကုိပုိများစာွခရံေလ ကေလးငယခ်ရစယ်ာနတ်စေ်ယာက်ြဖစရ်န ်ပုိြမန်ေလြဖစမ်ည်။ 



ဘုရားသခင်၏ေကျးဇူးေတာသ်ည် သင့်ကုိေန�င်တလမ်းသုိ ေသွးေဆာင်သည်ကုိ မသိ 

မမှတ်ဘဲ ကွယဝ်စာွေကျးဇးူြပေတာမူ်ြခင်း၊ သည်းခေံတာမူ်ြခင်း၊ စတ်ိရည်ှေတာမူ်ြခင်းတုိကုိ 

မထမ့ဲီြမင်ြပသေလာ။ (ဧရာ ၂:၄) 

 ဘုရားသခင်က ကနေ်တာတုိ်ကုိ ေန�င်တရေစရနအ်သုံးြပသည့်နည်းမှာ ကနေ်တာတုိ်အြပစသ်ားများ 

ြဖစစ်က်ပင် ကင်န�ြခင်းကုိ သွနး်ေလာင်း၍ခင့်ွလတ်သည်းခသံည်။ ဤအတုိင်းပင်ကနေ်တာတုိ်၏ သားသမီး 

များအေပလပ်ုေဆာင်ရမည်။ 

 ကနေ်တာတုိ်၏ ြပဿန�မှာ အဘယန်ည်း။ ညီးညေနသူတစေ်ယာက်ကုိ ကနေ်တာတုိ်ေပွဖက်ြခင်း 

င့်ှ ဂုစိုက်ြခင်းမြပလိုပါ။ ဆိုးေသာအြပအမူကုိ အားမေပးချင်ပါ။ မှနပ်ါသည်၊ ကနေ်တာတုိ်ဆိုးေသာ အြပ 

အမူကုိ မေထာက်ခပံါ။ ကနေ်တာတုိ်ေပျာက်ေအာင်ကုသေနြခင်းြဖစသ်ည်။ ဤေပးအပ်မသည် ကေလး၏ေြပာ 

ဆိုမများကုိ အလိုလိုက်ြခင်းမဟုတ်၊ လိုအပ်မကုိြဖည့်ေပးြခင်းြဖစသ်ည်။ သူ၏အြမင်သည် သင်၏အြမင်ထက် 

ပုိစစမှ်နပ်ါသည်။ ညီးညသူသည် ဂုစိုက်ြခင်း ချစ်ခင်ေသာဂုစိုက်ြခင်းကုိ ေတာင်းဆိုြခင်းြဖစသ်ည်။ အလနွ ်

ငယေ်သာကေလးငယ ် ငုိေသာအခါ ကနေ်တာတုိ် ဂုစိုက်ကသည်။ သူဘာမမြဖစပ်ါ။ ဗုိက်ဆာ၊ ေသးစို၊ 

ညစပ်တ်၊ ဖျားန�ြခင်းမဟုတ်၊ ချစြ်ခင်းကုိလိုချင်ေသာေကာင့်ြဖစသ်ည်။ ကေလးသည် အသက်စှ်စှ၊် သုံးစှ၊် 

ကုိးစှသုိ်မဟုတ် ဆယ်ှစရ်ှိလာ၍ ဂုစိုက်ြခင်းကုိ ေတာင်းဆိုေသာအခါ ကနေ်တာတုိ်မေပးလိုေတာ။့ 

ကေလးသည်၎င်းကုိလိုအပ်သည်ဟု ကနေ်တာတုိ်မထင်က။ ကနေ်တာ့်ကုိယံုပါ၊ သူေတာင်းေနလင် သူလိုအပ် 

ေသာေကာင့် ေတာင်းြခင်းြဖစသ်ည်။ သူတွင်ြပည့်ဝြခင်းရှိေသာအခါ ေတာင်းေတာမ့ည်မဟုတ်ပါ။ (အြခားတစ် 

ဖက်တွင်၊ ဂုစိုက်ြခင်းကုိလိုအပ်ေသာလ်ည်း မေတာင်းဆိုေသာကေလးများရှိသည်။ ေတာင်းဆိုတတ်ေသာ 

ကေလးများထက် ၎င်းတုိသည် လိုအပ်ချက်င့်ှ ရရှိမနည်းကသည်။ သုိေသာ်၎င်းတုိမေတာင်းဆိုေသာေကာင့် 

ြပည့်ဝကသည်ဟု မထင်ပါင့်ှ။ 

 ကနေ်တာတုိ်၏ ြပဿန�မှာ ကေလးများေတာင်းဆိုြခင်းမရပ်မီ ေပးအပ်ြခင်းကုိ ရပ်တန်ကသည်။ 

သူမည်သည့်အခါမ ေတာင်းဆိုြခင်းကုိရပ်တန်မည်မဟုတ်ဟု ကနေ်တာထ်င်မှတ်၍ မရပ်သင့်ခင်ရပ်ကသည်။ 

ဂုစိုက်ြခင်းကုိ ဆက်လက်ေပးေနလင် အချနိတ်နေ်သာအခါ ကေလးသည် စိတ်ေကျနပ်သွားသည်ကုိ ေတွရ 

မည်။ ကေလးသည် ြပည့်ဝစာွချစြ်ခင်းကုိရရှိေသာေကာင့် အကျိးဆက်အြဖစ်မိမိကုိယကုိ် ယံုကည်စတ်ိချမ 

ရှိကာ ေန�င်လာမည့်စှမ်ျားတွင် အနည်းငယ်မသာ ေတာင်းဆိုြခင်းြပလမ့်ိမည်။ ဤစတ်ိချမသည် 

သင့်ကေလး၏ န�ခြံခင်းကုိ ြဖစေ်စေသာ အဓိကအေရးကီးသည့်အရာြဖစသ်ည်။ 

 စှေ်ပါင်းအတန်ကာက ဘယဘ်က်လက်င့်ှ လက်ေမာင်းတွင်အဖုအထစမ်ျားရှိေသာကေလးငယ်ေလး 

တစ�်းီရှိခဲ့သည်။ တစဆ်ယ့်ရစှခ်ေုလာက်ရှိမည်ထင်ပါသည်။ ၎င်းတုိရှိေနသည်မှာ လေပါင်းအတန်ကာရှိပီြဖစ် 

သည်။ တစေ်နသူဖခင်က “ေဂျာန် ီ (Jonny)၊ သားရဲအဖုအထစေ်တွေပျာက်သွားေအာင်၊ အေဖဘုရားသခင်ဆ ီ

ဆေုတာင်းေပးရမလား” ဟုေမးသည်။ ေဂျာန်ကီ ဤသုိတုံြပနသ်ည်။ “ဟင့်အင်း။ သူတုိက သားသူငယခ်ျင်း ေတွ၊ 



သူတုိနဲအတူ သားေဆာတ့ယ။်” သူ၏ဖခင်က ဤအဖုအထစမ်ျားသည် သားငယ၏် မိမိကုိယ်ကုိ 

ကုိယမ်ယံုကည်မ၏ သက်ေသများြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုမယံုကည်မမှာ မိမိကသားငယလ်ိုအပ်ေသာ ချစြ်ခင်းသည် 

ဂုစိုက်ြခင်းကုိ ေလာက်ငှေအာင်မေပးေသာေကာင့်ြဖစေ်ကာင်း န�းလည်သွားသည်။ ထိုဖခင်သည် ဆံုးြဖတ် 

ချက်ချ၍ ထိုအတုိင်းချစခ်င်သည့် ဂုစိုက်ြခင်းကုိ မန�းစာွေပးရာမကာခင်အချနိတုိ်ေလးအတွင်းတွင် ကေလး၏ 

အဖုအထစမ်ျားေပျာက်ကွယခ်ဲ့သည်။ 

 စှအ်တန်ကာက ကနေ်တာ်င့်ှ ရင်းှီးေသာ ငယ်ရ�ယသ်ည့်မိသားစတုစခ်ရုှိ၍ ၄င်းတုိတွင် တစ်ှစ်၊ 

စှ်စှ၊် သုံးစှ်င့်ှငါးစှ်အရ�ယမူ်ကိကေလးအရ�ယ်သားေလး�းီရှိသည်။ တစရ်က်၊ မိဘစှေ်ယာက်သည် 

၄င်းတုိ၏သားကီးအေကာင်း ေဆးွေးွရန် ကနေ်တာထ်လံာကသည်။ သူတွင် မိဘများမေြဖရင်ှးိုင်သည့် 

ြပဿန�ကီးစှခ်ရုှိသည်။ 

 ၁) သူသည် ညီငယအ်ားလံုး၏ ေခါင်းကုိတစေ်နကုနုိ်က်ေနသည်။ သူတချက်ုိက်တုိင်း ေအာဟ်စ် 

ဆပူူြခင်း သုိမဟုတ်တင်ပါးကုိ ုိက်ြခင်းြဖင့် အြပစေ်ပးသည်။ 

 ၂) သူသည် သူ၏မျက်�ှအေရြပားများကုိ ဆွဲဆတ်ုခွဲေသာေကာင့် မျက်�ှတစခ်ုလံုး အန�ေဖးများ 

ြဖင့်ြပည့်ေနလျက်၊ ဝက်သက်ေပါက်ေနသူင့်ှတူသည်။ 

 ုိက်ြခင်းအြပစ်ဒဏမ်ျားကအလပ်ုမြဖစပ်ါ။ သူတုိ၏ သိသာေသာေမးခနွ်းမှာ၊ "ကနေ်တာတုိ် ဘယ်လို 

လပ်ုရမလ။ဲ" သင်ဤစာကုိဖတ်သည့်အချနိထ်က်ပုိကာေအာင် ကနေ်တာစ်း်စားပီးေန�က် ဤသုိေြဖ 

လိုက်သည်။ 

 " ေန�က်တစခ်ါအကီးဆံုးက အငယထ်ဲက တစေ်ယာက်ေယာက်ကုိ ုိက်ရင်း အကီးဆံုးကုိချီပီး 

ဖက်လိုက်ပါ " မိခင်၏ အေြဖမှာ ကနမ်အလဲိုအြပအမူမျိးကုိအား မေပးိုင်ဘူး" ဟူ၍ ြဖစသ်ည်။ " မပူပါနဲ 

သူအဲ့ဒီအချနိဆ်ိုရင် ေြပာချင်တာ သေဘာေပါက်ပီးသားြဖစမှ်ာပါ။ ေန�က်တစခ်ါသူညီတစေ်ယာက် ေယာက်ကုိ 

ထပ်ုိက်မှ မဖက်ပါင့်ှ  တစေ်နကုနေ်ပွဖက်ထားပါ။ သူဟာ ဒုတိယသားေမွးကတည်းက လံုေလာက်တ့ဲ 

ချစြ်ခင်းကုိမရေတာဘူ့း၊ အခဆုိုရင် နပံတ်သုံးနဲေလးရှိလာပီ။ သူဆိုးတာလပ်ုမှသာ ဂုစိုက်မကုိခံရတယ။် 

သူကုိယ်သူ ယံုကည်စတ်ိချမမရှိလို သူမျက်�ှကုိ ကုတ်ဖ့ဲထားတာ။  ကနေ်တာ်အာမခ ံပါတယ။် သူကုိချစ်ခင် 

တ့ဲ ဂုစိုက်မထပ်တလလဲဲေပးလိုက်ရင်၊ သူမျက်�ှလည်းရင်ှးသွားမယ။်  သူညီေတွကုိ လည်း ုိက်ေတာမှ့ာ 

မဟုတ်ဘူး။" သူမက " ကနမ်လပ်ုိုင်မယ ်မထင်ဘူး” ဘာြဖစလ်ိုလ။ဲ” “ ကန်မ သူကုိချစကုိ်မချစေ်တာဘူ့း။”  

 မိဘများသည် ၄င်းတုိ၏ အြပစကုိ် ဝနခ်၍ံ ကိးစားလပ်ုေဆာင်ကသည်။ ကိတင်တွက်ဆထား 

သည့်ရလဒ်များထက်ွေပ ခဲ့သည်။  



 အလနွတ်က်ကွေသာ (၁၂) စှအ်ရ�ယသ်ားရှိသည့် ဖခင်တစ�်ီးအကူအညီေတာင်းရနလ်ာသည်။  

သားငယသ်ည် အလနွေ်သးငယသ်ည့်အမှားအယွင်းအတွက် ြပင်းထနသ်ည့်ြပစဒ်ဏမ်ျားခရံေသာလ်ည်း 

စည်းကပ်မမှ ဘာမသင်ခန်းစာမရေပ။ သားငယတွ်င် ရ�ယတူ်များင့်ှမတည့်သည့်ြပဿန�လည်းရှိသည်။ 

 မိဘများကချစ်ြခင်း၊ ဂုစိုက်ြခင်းင့်ှအချနိမ်ျားအေတာအ်သင့်ကေလးကုိ ေပးေသာလ်ည်းသူသည် 

အမှားြပင်ေပးကုိလက်ခံြခင်းမရှိ၊ တင်ပါးုိက်ဆံုးမလင်လည်း ေန�က်တမရေပ။ ကနေ်တာက် ဖခင်အား 

ဂုိက်ချစခ်င်ြခင်းတွင် ပုိလနွး်သည်ဟူ၍ မရှိဟုေြပာြပသည်။ တုိးတက်မကုိ အလနွြ်မင်ချင်ေသာ ဖခင်သည် 

ကုိယဟ်နအ်မူအရာြဖင့် ချစြ်ခင်းကုိြပသ၍  ေသးငယေ်သာအရာများကုိ မကာခဏေထာက်ြပဆပူူြခင်းကုိ 

ေလာလ့ိုက်သည်။ ထိုေန�က် ဖခင်သည် ေယာကျ်ားများအပနး်ေြဖခရီးသုိသားငယကုိ်ေခသွား၍ အသွားအြပန် 

ကားစးီစ၊် စှန်�ရခီွဲကာမသားငယကုိ်ေပွဖက်ခဲ့သည်။ အမ်ိြပနေ်ရာက်လာသည်င့်ှ မိခင်သည်သားငယ၏် 

ေြပာင်းလေဲသာ သေဘာထားကုိသတိြပမိသည်။ သူသည် အမှားေထာက်ြပြပြပင် ေသာအခါ တ်ခမ်းစြူခင်း 

မြပေတာဘဲ့ လက်ခလံာ၍ ရ�ယတူ်ကေလးငယမ်ျားှင့်လည်း ပုိ၍ သင့်တင့်လာ ခဲ့သည်။ 

 စှေ်ပါင်းများစာွ ေမးခနွ်းများေမးြခင်းှင့် အေြဖများကုိ န�းေထာင်ြခင်းထ၌ဲ ဤအေြဖသည်မှတသ်ား 

ေလာက်ဖွယြ်ဖစသ်ည်။ “ကနေ်တာအ်ေဖကသူမှားတယလ်ို ေြပာတာတစခ်ါမှ မကားဖူးဘူး။ အဒီဲအချနိ် 

တုနး်ကသူမှားတာ အေမလည်းသိတယ။် ကနေ်တာတုိ်က သိတယ၊် ဒါေပမယ့်သူဘယေ်တာမှ့ ဝနမ်ခံဘူး”  

ဤေဖာြ်ပချက်သည် အချိေသာဖခင်များအတွက် မှနက်န၍် ၄င်းတုိ၏ ကေလးများှင့် အရ�ယေ်ရာက်၍ 

အြပင်ေရာက်ေနမည်ြဖစ်သည်။ သင်သည်ဤစာကုိ ဖတ်၍ သားသမီးများငယစ်က် ြပည့်ဝေသာ ချစြ်ခင်း 

ေမတာကုိ သင်မေပးခဲ့ေကာင်းသိရှိန�းလည်ိုင်သည်။ ထိုအချနိက် ထိုကေလးများတွင် ြပဿန�ေပါင်းစံု 

ရှိခဲ့သည်။ အမ်ိတွင်ရှိေနေသာအြခားဆယေ်ကျာသ်က်အရ�ယသ်ားသမီးများသည်လည်း၊ သိပ်၍ “ချစစ်ရာ 

ေကာင်းေသာ” ကေလးများမဟုတ်။  

 ဤကိစင့်ှ ပတ်သက်၍ သင်မည်သုိြပရမည်နည်း။ ပထမဆံုးအေနြဖင့် သင်လပ်ုခဲ့သမေသာ 

မမှားယင်ွးမများြဖစ်သည့် အလနွအ်ကံဆံုးမြခင်း၊ ှိမ်ြခင်း၊ ေလာှင်ေြပာင်ြခင်း၊ လျစလ်ျြခင်း၊ ေအာဟ်စ် 

ေငါက်ငန်းြခင်း၊ ေဒါသထွက်ြခင်း၊ မျက်�ှလိုက်ြခင်း၊ ချစြ်ခင်းကုိေဖာြ်ပမအားနည်းြခင်းအစရှိ သည်တုိကုိ 

ဘုရားသခင်ထ ံ ဝနခ်ျေတာင်းပနပ်ါ။ ထိုေန�က်သင်၏ သားသမီးတစ�်ီးချင်းထသုိံ သင်ဘုရားသခင်ထံ 

ဝနခ်ျေတာင်းပနခ်ဲ့သည်ကုိ ေဖာြ်ပေသာစာေရးပါ။ သင်သည် သင်၏လပ်ုေဆာင်ချက် များင့်ှ စတ်ိထားများကုိ 

ဘုရားသခင်ထဝံနခ်ျေတာင်းပနခ်ဲ့ေကာင်းသူတုိကုိ ေြပာြပိုင်သည်။ သင်မှတ်မိေသာ တိကျသည့်အရာများ 

အေကာင်းဝနခ်ံိုင်သည်။ သင်၏ ဖခင်ကသင့်အေပဆက်ဆြံပမူခဲ့၍  ယခအုထ ိသင်န�ကင်ြခင်း ခစံားေနရ 

သက့ဲသုိ သင့်သားသမီးများ၏ သင့်အေပမေကျနပ်ချက်များကုိ ေြပာဆိုရန ် ေတာင်းဆိုပါ။ သူတုိေြပာြပလင် 

ခခုကံာကွယ်ြခင်းမြပဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ ေထာက်မမကုိယ၍ူ ဝမ်းနည်းပါ။ “အဘယသုိ်နည်းဟူမူကား၊ ဘုရား 

သခင်၏အလိုေတာ်င့်ှညီေသာ ဝမ်းနည်းြခင်းသည်  ကယတ်င်ြခင်းှင့် ယှေ်သာေန�င်တစတ်ိတည်းဟူေသာ၊ 



မေြပာင်းလဲိုင်ေသာ ေန�င်တစတ်ိကုိြပြပင်တတ်၏ ေလာကီဝမ်းနည်း ြခင်းမူကား၊ ေသြခင်းကုိြပြပင် တတ်၏” 

(၂ ေကာ ၇:၁ဝ) 

 သားသမီးများသည် သင်င့်ှအတူေနေနလင်လည်း ထပ်တူလပ်ုေဆာင်သည့်အြပင်၊ မျက်�ှချင်း 

ဆိုင်ေတွဆံုပါ။ စာေရးသား၍ ေပးြခင်းအေရးကီးရသည်မှာ ၁) ကားြဖတ်ေ�ှင့်ယှမ်ကင်းစာွ သင်ေြပာချင် 

သမအားလံုးေြပာိုင်ြခင်း ၂) စာသည် အကိမ်များစာွဖတ်ခရံမည် ၃) စာကုိ သိမ်းထားကမည်။  

 ကေလးများသည် ေယာကျ်ားေလးြဖစေ်စ၊ မိနး်ကေလးြဖစ်ေစ၊ မိဘစှ်ပါးစလံုး၏ များစာွေသာ 

ချစြ်ခင်းကုိရရှိရနလ်ိုအပ်သည်ကုိ သတိရပါ။ သင်သည်အမ်ိေထာင်ကဲွေနသူြဖစလ်င် ြပည့်ဝေသာချစြ်ခင်း 

ေမတာေပးရနပုိ်ခက်ိုင်ေသာလ်ည်း၊ ၄င်းသည်မရှိမြဖစလ်ိုအပ်သည်။ သင့်ကေလးများ၏ သစာရှိစာွချစခ်င်မကုိ 

ခင်ပွနး်ေဟာင်း/ဇနးိေဟာင်းင့်ှ ယှ်ပိင်ရေသာေကာင့်ကေလးများ၏ ချစ်ြခင်းကုိဝယယ်ရူန ် သင်ကိးစား 

လင်၊ အကူအညီမြဖစေ်စဘဲ အဟန်အတားသာြဖစလ်မ့်ိမည်။ ၎င်းသည်ချစြ်ခင်း ေမတာြပည့်ဝ ြခင်းမြဖစ်သည် 

သာမက ချစြ်ခင်းလည်း မြဖစ်ိုင်ေပ။ 

 သင်၏ကေလးကုိ အေကာင်းဆံုးချစြ်ခင်း ေမတာြပသြခင်း တစခ်မှုာေယာကျား် သုိမဟုတ် ဇနးီှင့် 

ရနမ်ြဖစြ်ခင်းြဖစ်သည်။ သင်တုိအြမင်မတူလင်၊ ကေလးငယ်များ မသိပါေစင့်ှ။ သင့်တွင်ကေလးများေရှ၌ 

ေယာကျား်သုိမဟုတ် ဇနးီင့်ှရနြ်ဖစ်ြခင်း၊ စကားများြခင်းြဖစသ်ည့် ြဖစရ်ပ်များရှိခဲ့ပါသည် ဆိုပါစို။ 

သင်၏အတိတ် သမုိင်းကုိ ဘုရားသခင်ထ ံ ဝနခ်ျေတာင်းပနပ်ါ၊  ထိုေန�က်သင်၏ ခင်ပွနး်င့်ှ ကေလးများကုိ 

ေတာင်းပနပ်ါ၊ ထိုေန�က်ရနြ်ဖစစ်ကားများြခင်းကုိ စနွ်ပစပ်ါ။ 

 ဤကေလးငယသ်ည် ချစ်ြခင်းေမတာ မလံုေလာက်မကုိ ေမွးဖွားစ်ကပင် ခစံားခဲ့ရ၍၊ ေန�က်ပုိင်းတွင် 

အြပစရ်ှိေသာ မေကာင်းမကုိ လက်ေတွကျင့်သုံးသည်။ ဤအြပစဗီ်ဇသည် သူ၏မန�ခြံခင်း အဓိက 

အေကာင်းအရင်းြဖစသ်ည်။ သူအသက်တာ ေြပာင်းလခဲျနိတွ်င် ေြပာင်းလဲပီးချနိ ် စှခ်ျနိလ်ံုး၌ ဤချစြ်ခင်း  

ေမတာမလံုေလာက်ြခင်းက သူ၏မန�ခြံခင်းအေပ သက်ေရာက်မရှိသည်။ 

သငခ်နး်စားလမ်းနခ်ျစြ်ခငး်ေမတာြပည့်ဝြခငး် 

ဘုရားသခင်၏သားေတာကုိ် ယံုကည်ေသာသူအေပါင်းတုိသည်၊ ပျက်စီးြခင်းမေရာက်၊ 

ထာဝရအသက်ကုိ ရေစြခင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တစပ်ါးတည်းေသာ သားေတာကုိ် 

စနွ်ေတာမူ်သည့်တုိင်ေအာင် ေလာကီသားတုိကုိ ချစေ်တာမူ်၏။ (ေယာ ၃:၁၆) 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။ လတူစဦ်း၊ ချစြ်ခင်းေမတာငတ်မွတ်ြခင်း ခစံားရသည့်အေကာင်းရင်းများကုိ ေဖာြ်ပပါ။ 



ချစြ်ခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်းသည် လံုေလာက်ေသာ ချစြ်ခင်းေမတာ၊ အားရေကျနပ်ဖွယ် အချနိေ်ကာင်း၊ 

အချနိမ်ျားစာွ ေပးိုင်ြခင်းတုိင့်ှ ကဲွြပားြခားန�းသည်။ ချစြ်ခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း ဆိုသည်မှာ လတူစဦ်း 

လိုအပ်ေသာ ချစြ်ခင်းကုိ အြပည့်အဝရရှိ၍ အြမင့်ဆံုးထ ိြပည့်စံုြခင်းသုိ ေရာက်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ 

၂။ သင် “ြပည့်ဝေသာ ချစြ်ခင်းေမတာ” ကုိအြခားသူထမှံ လက်ခရံရှိခဲ့ချနိ်င့်ှ “ြပည့်ဝေသာ ချစြ်ခင်းေမတာ” ကုိ 

အြခားသူအားေပးသည့် အချနိတုိ်ကုိ ေဖာြ်ပပါ။ 

၃။ လိုအပ်ေသာ ချစ်ြခင်းေမတာမရရှိသည့် သက်ေသလကဏာများကုိ ေဖာြ်ပပါ။ 

 ဘုရားသခင်သည် ကနေ်တာတုိ်ကုိ ကင်န�မ သွနး်ေလာင်းြခင်း၊ ခင့်ွလတ်သည်းခမံ ြပြခင်းှင့် ကုိယေ်တာ်ကုိ 

ဆန်ကျင်၍ အြပစလ်ပ်ုေနလင်ပင် စတ်ိရည်ှြခင်းြဖင့် ေန�င်တတရားရရန ်ဆွဲေဆာင်ေတာမူ်သည်။ 

၄။ ကနေ်တာတုိ်၏ သားသမီးများကုိ ြပစပုျိးေထာင်ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ စနံမူန�ကုိ မည်သုိ အသုံးြပိုင် 

သနည်း။ 

၅။ ကနေ်တာတုိ်ြပလပ်ုခဲ့ေသာ အမှားများကုိ မှနက်နေ်စရန ် မည်သည့်အဆင့်များကုိ လိုက်န�လိုက်ေလာက် 

တက်လမ်ှးရမည်နည်း။ 

အဘယသုိ်နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်င့်ှညီေသာ ဝမ်းနည်းြခင်းသည် ကယတ်င်ြခင်းှင့် 

ယှေ်သာေန�င်တစတ်ိကုိ ြပြပင်တတ်၏။ ေလာကီဝမ်းနည်းြခင်းမူကား၊ ေသြခင်းကုိ ြပြပင်တတ်၏။ 

(၂ေကာ ၇:၁ဝ) 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး-ဘရုားသခင၏် တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပနြ်ခငး် 

ကနေ်တာတုိ်၏ အသက်တာတွင် အြပစမ်ျားကုိ ဝန်ချေတာင်းပနမ် မြပြခင်းက ကနေ်တာတုိ်င့်ှ ဘုရား 

သခင်င့်ှ အြခားသူများကား ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် မိတ်သဟာယ ရရှိြ◌ခင်းကုိ ဟန်တာသည်။ ကနေ်တာ်တုိ၏ 

အြပစကုိ် ဘုရားသခင်ထ ံ ဝနခ်ျေတာင်းပန၍် ကုိယေ်တာ့်အား ကနေ်တာတုိ်အြပစကုိ် ြပြပင်ေပးရန ် ေတာင်း 

ေလာက်ပါ။ ကနေ်တာတုိ်၏အြပစကုိ် ခင်ပွနး်သုိမဟုတ် ဇနးီ၊ သားသမီများထ၌ံ ကင်န�ြခင်း၊ ကုဏာ၊ 

းူည့ံသိမ်ေမွြခင်း လှံုးသားြဖင့် ဝနခ်ျေတာင်းပန၍် ကုိယေ်တာ့်အား ကနေ်တာတုိ် အြပစကုိ် ြပြပင်ေပးရန် 

ေတာင်းေလာက်ပါ။ ကနေ်တာတုိ်၏ အြပစကုိ် ခင်ပွန်းသုိမဟုတ် ဇနီးသားသမီးများထ၌ံ ကင်န�ြခင်း၊ ဂုဏာ၊ 

းူည့ံသိမ်ေမွြခင်းမှ လှံုးသားြဖင့် ဝနခ်ျေတာင်းပန် တုံြပန်ကရန၊် ဘုရားသခင်က ကနေ်တာတုိ်ကုိ တုိက်တွန်း 

ထားေတာမူ်သည်။ အချင်းချင်း ေကျးဇးူြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစေ်တာေ်ကာင့် 

သင်တုိ၏အြပစကုိ် လတ်ေတာမူ်သက့ဲသုိ အချင်းချင်း အြပစလ်တ်ြခင်းရှိကေလာ။ 

 

 



အမျိးသမးီတစဦ်းသည် မည်ကဲသ့ို လံ�ုခံစတ်ိချမ ရှိိုငသ်နည်း။ 

Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလိဆ်နွ)် 

 ဘုရားသခင်က အမျိးသမီးများအား အချစခ်ရံရန် ေစာင့် ေရာှက်ခရံန၊် ကာကွယေ်ထာင့်ကူ ခရံရန်ှင့် 

လံု�ခံစတ်ိချရမ မရှိဟုခစံားိုင်သည်။ လံု�ခံစတ်ိချရြခင်းတွင် မကာခဏပင် ခယံူရသည့်အပုိင်းှင့် ခစံားရသည့် 

အပုိင်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချိေသာအမျိးသမီးများသည် ၎င်းတုိ၏ မိဘများ၊ ေယာကျား်များ၊ သား 

သမီးများ၊ အစားအစာများင့်ှ အဝတ်အထည်များကုိ ဆံုးံးခဲ့ရသည်။ မမတတေြပာရလင် ၎င်းတုိတွင် 

လံု�ခံမမရှိြခင်းကုိ ခစံားိုင်သည့် အေကာင်းအရင်းရှိေသာလ်ည်း ၎င်းတုိထိုသုိ ခံစားချင်မှခစံားရမည်။ တစ်ချနိ် 

တည်းတွင် လံု�ခံြခင်းမရှိြခင်း ခစံားရနြ်ဖစ်ိုင်ဖွယ ် အေကာင်းအရင်းခရံှိ၍ ထိုလိုအပ်ချက် အေကာင်းရင်းကုိ 

ြဖည့်ဆည်းေပးရန ် လိုအပ်သည်။ ဉပမာတစခ်ေုပးပါမည်။ 

 အမျိးသမီးတစဦ်းသည် လံု�ခံမမရှိဟု ခစံားရသည်ဆိုပါစို။ ခစံားချက်အလနွြ်ပင်းထနေ်သာေကာင့် 

သူမကထိုခစံားချက်ကုိ စစမှ်နေ်သာ အေကာင်းတရားအြဖစ် ယံုကည်လာသည်။ သူမ၏ ကီးမားေသာ 

လိုအပ်ချက်မှာ ထိုလတ်ွဟာေနြခင်း ခစံားချက်ကုိ ြဖည့်ေပးရနြ်ဖစ်သည်။ ေယာကျား်တစေ်ယာက်က 

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည်ဟု သူမထင်သည်။ တစစ်တ်ိတစပုိ်င်းအားြဖင့် မှနပ်ါသည်။ သုိေသာလ်ိုအပ်ချက် ကီးမား 

လနွး်ေသာေကာင့် ထိုကွက်လပ်ကုိ မြဖည့်ဆည်းေပးိုင်သည့် ေယာကျား်တစေ်ယာက်ကုိ ယသူည်။ သူတွင် 

လည်း ဟာေနြခင်းရှိေသာေကာင့် မြဖည့်ဆည့်ေပးိုင်သည့်အြပင် သူ၏ဟာေနြခင်းကုိ ြဖည့်ေပးမည့် အမျိး 

သမီးတစဦ်းကုိ ရာှေနြခင်းြဖစသ်ည်။ ဟာေနေသာ သူစှဦ်း၊ လံု�ခံမမရှိေသာ သူစှဦ်းက ၎င်းတုိ၏ ကုိယပုိ်င် 

လိုအပ်ချက်များ ရရှိရန် တစေ်ယာက်ကုိ တစေ်ယာက်လက်ထပ်ကသည်။ ယခအုခါ အမျိးသမီးသည် ပုိ၍ပင် 

မလံု�ခံေတာပ့ါ။ သူမသာ ကေလးတစေ်ယာက်ေမွးလိုက်လင်  လိုအပ်ချက်ြပည့်မည်ဟု ေတွးသည်။ တစစ်တ်ိ 

တစပုိ်င်းအားြဖင့် မှနြ်ပန်သည်။ အမျိးသမီးများကုိ ကေလးေမွးရန ် ဖနဆ်င်းထားသည်။ သုိေသာ ် ကေလးငယ် 

များသည် လိုအပ်ချက်များ၍ ေတာင်းဆိုရလိုမများေသာ သတဝါေလးများြဖစ်သည်။ မလံု�ခံေသာ အမျိးသမီး 

တွင် ယခအုခါ မြဖည့်စည်းေပးိုင်သည့် မိမိကုိယကုိ် ေတာင်းဆိုမများရှိလာသည်။ သားသမီးများလင် 

ပုိဆိုးသည်။ သူမသည် လံု�ခံမမရှိ၊ ေြခကုနလ်က်ပနး်ကျ ေနပီြဖစသ်ည်။ ပုိေကာင်းေသာ အမ်ိ၊ ပုိေကာင်း 

ေသာပရေိဘာဂများ လိုအပ်သည်ဟု သူမထင်သည်။ ၎င်းတုိကုိ ရရှိရနေ်ငွေကးများစာွ လိုသည်။ သူမသည် 

ေယာကျား်အလပ်ုလပ်ုသလို လပ်ုရေတာသ့ည်။ ယခအုခါ သူမသည် ပင်ပနး်မ်ွးနယ၍် ေြခကုန်လက်ပန်း 

ကျကာ မလံု�ခံေတာေ့ပ။ ယခအုခါလိုအပ်သည်မှာ အဝတ်အစားများ၊ ေတးဂတီ၊ ေပျာပဲွ်ရ�င်ပဲွ များှင့် 

ြဖစ်ိုင်လင်၊ ေယာကျား်အသစ ် တစေ်ယာက်ြဖစ်သည်။ သူမ၏ ေယာကျား်သည် ယယုေထးွပုိက်မမရှိ၊ ကဗျာ 

မဆန၊် သူ၏လိုအပ်ချက်များ မြပည့်ဝေသာေကာင့် အမ်ိေထာင်ေရးမှ ေစာစးီစွာေခါင်းေရာှင် ထက်ွသွားသည်။ 

 ကနေ်တာ်င့်ှ ယခသိုကမ်းကေသာ အမျိးသမီးများစွာတုိ၏ ထတ်ုေဖာေ်ြပာြပချက်ြဖစသ်ည်။ ၎င်းတုိ 

ထမှဲ အချိသည် တစ်ကိမ်ထက်မက အမ်ိေထာင်ြပကုံသာမက၊ သူတုိင့်ှ ပတ်သတ်သည့် အြခား 



ေယာကျား်များလည်း ရှိေသးသည်။ အချိသည် လက်ေအာက်ခ ံ (မယားငယ)် ြဖစေ်နကသည်။ သူတုိ သည် 

ေယာကျား်တစေ်ယာက် သားသမီးများ၊ အမ်ိပုိင်ဆိုင်မများင့်ှ ေပျာပဲွ်များက သူတုိ၏ လတ်ွဟာ ေနြခင်းကုိ 

မြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေကာင်း၊ သူတုိရာှေဖွေနသည့်  လံု�ခံစတ်ိချရမကုိ မေပးိုင်ေကာင်း ေင်ှး ေန�င်တရက 

သည်။  

 ဤလိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ရနလ်ိုသည်။ သုိေသာ ် ေလာဘစတ်ိြဖင့် ြဖည့်ရန်ကိးစားမများ ြဖစ်သည့် 

ေယာကျား်၊ သားသမီးများ၊ ေနအမ်ိင့်ှ ပုိင်ဆိုင်မများက ဤလိုအပ်ချက်ကုိ မြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ပါ။ ေလာဘ 

စတ်ိသည် စတ်ိလှံုးသားထ၌ဲ ခနထ်က်ေသာ ဆးူခလတ်ုတစခ်ြုဖစလ်ာသည်။ ဤေလာဘဆးူသည် လကုိူ 

အတွင်းထ၌ဲ ေမေ�ှက်ဖျက်ဆးီသည်။ 

 ဘုရားသခင်၏ ေရှေမှာက်၌ ဤေလာဘကီးြခင်းကုိ ဝနခ်ြံခင်း၊ စနွ်ပစြ်ခင်းင့်ှ ေန�င်တရရမည်။ 

ထိုေန�က်သူမသည် ဘုရားသခင်ေပးေတာမူ်မည့် အံ့ဩဖွယဝ်မ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်းင့်ှ လတ်ွလပ်ြခင်း 

တုိကုိ ရရှိလမ့်ိမည်။ သူမသည် ထိုအချနိတွ်င် ခရစေ်တာ၌် လံု�ခံစတ်ိချမအြပည့် ရရှိလမ့်ိမည်။ 

 ဤေလာက၌ လံု�ခံြခင်းသည် ဖခင်၊ မိခင်၊ ညီအစကုိ်များ၊ ညီအမများင့်ှ တုိးချဲမိသားစဝုင်များှင့် 

ရင်းှီးကမ်းကျင်မ မှတစ်ဆင့် ရရှိိုင်သည်။ ထိုေန�က်ချစြ်ခင်းှင့် ေပးကမ်းြခင်းရှိေသာ ခရစေ်တာ၌်ရှိသည့် 

သူမ၏ ညီအစကုိ်ေမာင်မှများထမှံာ လာသည်။ ဤအရာသည်  လအူတနး်အစား အားလံုးတုိအေပ သူမ၏ 

ချစြ်ခင်းှင့် ေပးကမ်းြခင်းေကာင့် ရရှိြခင်းြဖစသ်ည်။ ဤအရာကုိ သူမစတ်ိေယာကျား်ထမှံလည်း ရရှိိုင် 

ေသာလ်ည်း အန�ဂတ်ေယာကျား်ထမှံ ရရှိိုင်။ ကနေ်တာ ် ဤသုိေြပာရြခင်းမှာ၊ လံု�ခံမကုိ လိုချင်စိတ်ြဖင့် 

အမ်ိေထာင်မြပသင့်ဟု ဆိုလိုသည်။ အမ်ိေထာင်မြပခင် လံု�ခံမကုိ သူမရိုင်သည်။ သုိြဖင့်၊ အမ်ိေထာင်ေရးတွင် 

စတ်ိထင်ေယာင် ထင်မှားြဖစ၍် န�ကင်ြခင်းြဖစေ်တာမ့ည် မဟုတ်။ 

 အမျိးသမီးတစဦ်းသည် မည်က့ဲသုိ လံု�ခံစတ်ိချမ ရရှိိုင်သနည်း။ 

 သူမ၏ စတ်ိထားကုိ သာမက၊ လပ်ုေဆာင်မများကုိလည်း ဝနခ်ျေတာင်းပနရ်မည်။ 

 ဘုရားသခင်၏ ေစာင်မြခင်းေကျးဇူးေတာအ်ားြဖင့် သူမသည် သူမ၏ဖခင်၊ မိခင်၊ ေမာင်မှများကုိ 

ချစရ်နဆ်ံုးြဖတ်ရမည်။ 

 သူမ၏ချစြ်ခင်းကုိ အကန်အသတ်မထားရ။ “ငါကုိ့ ….. ရင်၊ သူကုိငါချစမ်ယ”် ဟုမေြပာရ။ 

“…….ရင်/လင်” များမရှိရ။ 

 ဤချစြ်ခင်းေမတာတွင် ူးည့ံသိမ်ေမွစာွ ေြပာဆိုြခင်း၊ ေပွဖက်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းင့်ှ ကူညီေသာ 

လပ်ုေဆာင်မများ ပါဝင်သည်။ ဤချစ်ြခင်းကုိ သူမသည် ပုိ၍ပုိ၍ များေသာ သူများထသုိံ ေဝငှြဖန်ကန်ရမည်။ 



  အေကာင်းမူကား၊ တစ်ေယာက်ေသာသူသည် လအူေပါင်းတုိအတွက်ေကာင့် 

အေသခသံည် မှနလ်င်၊ လအူေပါင်းတုိသည် ေသလျက်ေနကသည် ဟူ၍၎င်း၊ အသက်ရှင် 

ေသာ သူတုိသည် တာဝန်ကုိယ ်အလိုသုိလိုက်၍ မရင်ှ၊ သူတုိအတွက်ေကာင့် အေသခံပီးမှ 

ထေြမာက်ေတာမူ်ေသာ သူတုိ၏အလိုသုိ လိုက်၍၊ ရင်ှေလမည်အေကာင်း၊ လအူေပါင်းတုိ 

အတွက်ေကာင့် အေသခေံတာမူ်သည် ဟူ၍၎င်း၊ လအူေပါင်းတုိ အတွက်ေကာင့် 

အေသခေံတာမူ်သည် ဟူ၍၎င်း၊ ငါတုိသည် သေဘာထားလျက်၊ ခရစေ်တာ၏် ချစြ်ခင်း 

ေမတာေတာသ်ည် ငါတုိကုိ အိုင်အထက်ေသွးေဆာင်၏။       (၂ေကာ  ၅:၁၄ - ၁၅) 

 အမျိးသမီးတစဦ်း၏ ေရရည်ှရည်ရ�ယခ်ျက်မှာ သန်ရင်ှးြခင်း၊ ချစြ်ခင်းေမတာ၊ ကင်န�ြခင်း၊ 

ဝမ်းေြမာက်ြခင်း စသြဖင့်….တုိရှိရန ် ြဖစသ်င့်သည်။ သူမတွင် ချစြ်ခင်းေမတာြပည့်ဝေသာ မိသားစ၊ု 

ချစတ်တ်ေသာ သားသမီးများင့်ှ ေြမးများလည်း ရှိရနလ်ိုသည်။ “သာဓု၊ သစာရှိေသာ ငယသ်ားေကာင်း။ 

သင်သည်အမငယ၌် သစာေစာင့်ေလပီ။ ….. သင်၏သခင်င့်ှအတူ စည်းစိမ်ကုိ ဝင်စားေလာ”့ ဟူေသာ 

အမိန်ေတာစ်ကားကုိ လိုချင်စတ်ိရှိသင့်သည်။ 

 အမျိးသမီးတစဦ်းသည် သူမ၏ဖခင်ကုိ ေပးကမ်းရန်င့်ှ ရယရူန ်ချ်းကပ်ြခင်းကုိ ြပသင့်သည်။ 

 ဤေပးထားေသာ ေြဖရှင်းချက်တွင် အမျိးသမီးကုိ ခရစယ်ာနြ်ဖစ်ပီ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပီး 

ထိုသုိသတ်မှတ်ြခင်းတွင် သူမသည် ဘုရားသခင်၏ သားေတာြ်ဖစေ်သာ ေယခရစကုိ် သခင်ှင့် ကယတ်င်ရှင် 

အြဖစယ်ံုကည်ြခင်းြဖင့် ရရှိြခင်း ပါဝင်သည်။ ဤအရာသည်၊ လတုိူင်း၊ ေယာကျား်တုိင်းင့်ှ အမျိးသမီးတုိင်း 

အတွက် လံု�ခံစတ်ိချရြခင်း၏ အစအဦးြဖစသ်ည်။ 

သငခ်နး်စားလမ်းန် အမျိးသမးီတစဦ်းသည် မည်ကဲသ့ို လံ�ုခံစတ်ိချမ ရှိိုင်သနည်း။ 

ငါ၏ဘုရားသခင်သည် ဘုနး်အာေုဘာ၌် စပံယေ်တာမူ်ေသာ စည်းစမ်ိရှိသည့်အတုိင်း၊ သင်တုိအလိုရှိသမတုိကုိ 

ေယခရစအ်ားြဖင့် ြပည့်စံုေစေတာမူ်လမ့်ိမည်။ (ဖိ ၄:၁၉) 

ေဆးွေးွရန်ေမးခန်ွးများ 

၁။  ေအာက်ပါကျမ်းပုိဒ်တုိ၌ လံု�ခံစတ်ိချမ ခစံားရြခင်းကုိ မည်သုိေြပာထားသနည်း။ 

  တရား ၄:၈ 

  သု ၂၉:၂၅ 

  ၁ ေယာ ၅:၁၈ 

၂။ စတ်ိေကျနပ်ြခင်းကုိ ကျမ်းစာကမည်သုိ ေြပာထားသနည်း။ 



  သု ၃၀:၁၅-၁၆ 

  ေဒ ၅:၁၀ 

  ဆာ ၁၀၃:၅ 

  ေဟရာှ ၅၃:၁၁ 

 ရနေ်တွလိုေသာစတ်ိ၊ အချည်းှီး ေကျာစ်ာကိတိကုိ တပ်မက်ေသာ စတ်ိရှိ၍ အဘယကုိ်မ မြပကင့်ှ။ 

သူတစပ်ါးသည် ကုိယထ်က်သာ၍ ေကာင်းြမတ်သည်ဟု ှိမ့်ချေသာစတ်ိရှိ၍ တစေ်ယာက်ကုိ တစ်ေယာက်ထင် 

မှတ်ကေလာ။့ (ဖိ ၂:၃) 

၃။ တစကုိ်ယေ်ကာင်းဆနြ်ခင်းကုိ မည်သုိပယရ်ာှးရမည်နည်း။ 

၄။ လံု�ခံစတ်ိချမရှိရန ်မည်သည့်ေြခလမ်ှးများကုိ လမ်ှးရမည်နည်း။ (ယာ ၃:၁၃-၁၈) 

ေန�က်ထပ်ေြခလမ်ှး-ဘရုားသခင၏် တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပနြ်ခငး် 

သင့်အသက်တာတွင် ခရစ်ေတာ၏် အကျင့်ကုိကျင့်ေသာ သူြဖစရ်န ်တားဆီးသည့် ခါးသီးေသာ မန�လိုြခင်းင့်ှ 

အတကီးေသာ ရည်မှနး်ချက်ရှိသည့် ဧရယိာများကုိ ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်င့်ှညီေသာ 

�ာဏပ်ညာင့်ှ ချင့်ချနိ်ိုင်စမ်ွးကုိ ေတာင်းဆိုပါ။ ကုိယေ်တာ၏် လမ်းနမ်ကုိ ေနစရ်ာှေဖွတုံြပနပ်ါ။ 

ေတာင်းကေလာ။့ ေတာင်းလင်ရမည်။ ရာှကေလာ။့ ရာှလင်ေတွမည်။ တံခါးကုိေခါက်ကေလာ။့ ေခါက်လင် 

ဖွင့်မည်။ ေတာင်းေသာသူ မည်သည့်ကားရ၏။ ရာှေသာသူလည်း ေတွ၏။ ေခါက်ေသာသူအားလည်း 

တံခါးကုိဖွင့်၏။ (မဿဲ ၇:၇-၈) 

တာဝနယ်ေူသာ ေယာကျာ်း 

Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလီဆ်နွ)် 

 ခရစယ်ာနြ်ဖစေ်စ ခရစယ်ာနမ်ဟုတ်သူြဖစေ်စ၊ အရ�ယ ်ေရာက်ေသာ ေယာကျား်များတွင် ရှိသည့် 

ကီးမားေသာ အားနည်းချက်မှာ ဂဏုသိ်ကာြဖစသ်ည်။ ဤစကားလံုးတွင် ုိးသားြခင်း၊ ကုိယက်ျင့်တရား 

ေကာင်းြခင်း၊ သန်ရင်ှးြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းင့်ှ “တာဝနယ်ေူသာ” စတ်ိရှိြခင်းတုိ အကျံးဝင်သည်။     တာဝန် 

ယြူခင်း အပုိင်းကုိ ဤေနရာတွင် တင်ြပထားသည်။ တာဝနယ်ြူခင်းသည် ကုိယက်ျိးမင့ဲေသာ ေယာကျား် 

တစေ်ယာ၏် ဝိေသသလကဏာ တစရ်ပ်ြဖစသ်ည်။ တာဝနမ်ယြူခင်းသည် တစကုိ်ယေ်ကာင်းဆနေ်သာ 

ေယာကျား်တစေ်ယာက်၏ အကျင့်တစခ်ြုဖစ်သည်။ ခရစေ်တာကုိ် ရရှိပီးေသာ သူတစဦ်းတွင် တာဝနယ်ြူခင်း 

အကျင့်ရှိရမည်။ 



 ဘုရားသခင်သည် ရှင်ဘုရင်များ၊ တုိင်းင့်ှြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်များ၊ အရာရှိ/ဆရာ/အလပ်ုရင်ှများ၊ 

ခင်ပွနး်များှင့် ဖခင်များကုိ တာဝနဝ်တရားများ အပ်င်ှးေတာမူ်ထားသည်။ ကနေ်တာတုိ်တာဝနယ်ြူခင်း 

ရှိသည်ြဖစေ်စ၊ မရှိသည်ြဖစေ်စ၊ ဘုရားသခင်က တာဝနယ်ရူန ် အပ်င်ှးေတာမူ်ထားသည်။ အထက် ေဖာြ်ပ 

ထားေသာ အရည်အချင်းများမရှိလင် တာဝနယ်ြူခင်းရှိလာရန ် သင်ကားေလက့ျင့်ရမည်။ ေယာကျား် ြဖစြ်ခင်း 

၏ တာဝနတ်စရ်ပ်ြဖစသ်ည်။ 

 ကမ�ာ ၃:၁၂ တွင် အာဒံက ဘုရားသခင်ကုိ စကားေြပာဆိုြခင်းမှာ တာဝနမ်ယြူခင်းြဖစသ်ည်။ 

 လကူလည်း ကနေ်တာ၌် အပ်ေပးေတာမူ်ေသာ မိနး်မသည် ထိုအပင်၏ အသီးကုိေပး၍ 

ကနေ်တာစ်ားမိပါသည်ဟု ေလာက်ေလ၏။ 

 အာဒံသည် အမျိးသမီးင့်ှ ဘုရားသခင်ကုိ အြပစတ်င်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ကမ�ာ ၃:၁၇ တွင် 

တုံြပနေ်တာမူ်သည်။ 

 ေယာကျား်ကုိလည်း ထိုအပင်၏ အသီးကုိ မစားရဟု ငါပညတ်ေသာလ်ည်း၊ သင်သည်မယား၏ 

စကားကုိ န�းေထာင်၍ စားမိေသာေကာင့်၊ ေြမသည် သင်၏အတွက် ကျနိ်ြခင်းကုိ ခလံျက်ရှိ၏။ 

 ေြမ၏အသီးတုိ တသက်လံုး ပင်ပနး်စာွ စားရမည်။ 

 ထိုအချနိမှ်စ၍ ေယာကျား်တုိသည် ၎င်းတုိ၏ဇနးီများကုိ စတင်အြပစတ်င်၍ မိမိကုိယကုိ်မှလွဲ၍ 

၎င်းတုိ၏ သားသမီးများ၊ အရာရှိသူေဌးများင့်ှ အြခားသူအားလံုးတုိကုိ အြပစ်တင်သည်။ 

 အာ�ဗံသည်လည်း တာဝန်မ့ဲသူ ြဖစသ်ည်- 

  အဂဲတုြပည်င့်ှ နီးေသာအခါ၊ မိမိမယားစာရကုိဲ၊ သင်သည်အဆင်းလေှသာ မိနး်မြဖစ် 

သည်ကုိ ငါသိ၏။ အဂဲတု လတုိူသည် သင့်ကုိြမင်ေသာအခါ၊ ဤမိနး်မသည် သူ၏မယား ြဖစ်၏ 

ဟု ဆိုလျက်၊ ငါကုိ့သတ်၍ သင့်ကုိအသက် ချမ်းသာေပးလမ့်ိမည်။ သုိြဖစ်၍ သင်သည် 

ငါ့မှြဖစေ်ကာင်းကုိ ေြပာြပပါေလာ။့ သုိေြပာလင် သင့်အတွက် ငါေကာင်းစား လမ့်ိမည်။ 

သင်၏ေကျးဇးူအားြဖင့် ငါအသက်ချမ်းသာ ရလမ့်ိမည်ဟုဆို၏။ 

 အာ�ဗံသည် သူ၏ဇနးီေကာင့် အဂီျစမ်ျားက သူကုိသတ်လမ့်ိမည်ဟု ကိတင်ေတွးသည်။ သူမကုိ 

လမ်ိလည်၍ သူမသည်သူ၏ ဇနးီမဟုတ်၊ ညီမသာြဖစေ်ကာင်း ေြပာေစသည်။ ဗါေရာဘုရင်သည် သူမကုိ 

သိမ်းပုိက်၍ သူကုိ စည်းစိမ်များေပးကာ ေစာင့်ေရာှက်သည်။ ဗါေရာဘုရင်င့်ှ မိသားစသုည် အာ�ဗံ၏ ဇနးီကုိ 

သိမ်းပုိက်ြခင်းေကာင့် ဆိုးရ�ားေသာေရာဂါကုိ ခစံားရသည်။ ဗါေရာဘုရင်သည် အြဖစမှ်နကုိ် သိေသာအခါ 

စာရကုိဲြပနေ်ပး၍ အာ�ဗံကုိ ိုင်ငံထမှဲ ေမာင်းထုတ်သည်။ စှေ်ပါင်း ၂၀-၂၅စှအ်ကားတွင် ယခုအာ�ဗံဟံ 

ြဖစေ်နေသာ အာ�ဗံသည်၊ အြခားိုင်ငံရှိ အြခားဘုရင်တစပ်ါးကုိ အလားတူလမ်ိညာခဲ့သည်။ ဤအကိမ်တွင် 



စားရာအစားသူက လမ်ိညာေြပာဆိုသည်။ ေဂရာဘုရင် အဘိမလက်က သူမကုိ သိမ်းပုိက်သည်။ ဘုရားသခင် က 

အဘိမလက်ကုိ သူသည်လက်ထပ်ထားေသာ မိနး်မကုိ ယေူသာေကာင့် လူေသြဖစ်ပီဟု မိန်ေတာမူ်သည်။ 

ဘုရားသခင်သည် စာရာကုိကွယက်ာေတာ ်မူခဲ့သည်။ အဘိမလက်သည် သူမကုိ မထမိကုိင်ခဲ့ေပ။ ဤြဖစရ်ပ်ကုိ 

ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၀တွင် ဖတ်ပါ။ ဤတာဝနမ့ဲ်ြခင်းသည် ကဇာတ်ဆသုိီ ကူးသွား သည်။ သူသည်ထိုဘုရင်ကုိပင် 

ေရဗကဘာေကာင့် လမ်ိေြပာသည်။ အာြဗဟံှင့် ကဇာတ်တုိထက် မယံုကည်သူများတွင် ပုိေကာင်းမွနေ်သာ 

အသိတရား ဩတပရှိသည်။ ယံုကည်သူများ၏ တာဝနမ့ဲ်ြခင်းကုိ သူတုိအထင်ေသး က့ဲရဲကသည်။ (ကမ�ာ ၂၆) 

စာရာင့်ှ ေရဗကတုိသည် ပုိအားနည်းသူများှင့် အြပစမ့ဲ်သူများ ြဖစသ်ည်။ 

 တာဝနမ့ဲ်ြခင်းသည် ထူးြခားေသာ အြပစြ်ဖစ်သည်။ အြခားသူများကုိ တာဝနယ်ေူစသည့် အြပစ်ြဖစ် 

သည်။ တာဝနမ့ဲ်ြခင်းသည် လမ်ိညာြခင်းက့ဲသုိ ြဖစသ်ည်။ ၎င်းသည်မိမိကုိယကုိ် ကာကွယ် ဖုံးအပ်ုသည့် 

နည်းတစခ်ြုဖစသ်ည်။ အလနွတ်ရာ အတကီးြခင်းြဖစသ်ည်။ ဖခင်အြဖစ် တာဝနမ်ယခူျင်ေသာေကာင့် မသက် 

ဆိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း၊ ကေလးစရတ်ိမခြံခင်း၊ အြခားသူများကုိ အြပစတ်င်ြခင်း၊ ဇနးီကုိုိက်ြခင်း၊ တ်ြဖင့် 

ေစာက်ားြခင်း၊ မေပးကမ်းြခင်း၊ ချစြ်ခင်းှင့် ကာကွယ်မ မေပးြခင်းတုိတွင် ေတွရသည်။ 

 ကျမ်းစာထရဲှိ တာဝနယ်ေူသာ ေယာကျား်အချိကုိ ဉပမာအေနြဖင့် ေတွရသည်။ 

- ေယာ ၄:၄၆-၅၃ တွင်ေတွရေသာအရာရှိ 

- တမန ်၁၀တွင် ေကာေနလ ိ

- တမန် ၁၆တွင်  ဖိလပုိိမိရှိ ေထာင်မး 

- ၁ ေကာ ၉ှင့် ၂ေကာ ၈ တွင်ေတွရေသာ ရှင်ေပါလ။ 

 တာဝနယ်ြူခင်းင့်ှ ဆိုင်ေသာ ြဖည့်စွက်သင်ကားချက်ကုိ ေတာလည်ရာကျမ်း ၃၀:၆-၈ တွင်ေတွရ 

သည်။ သင့်အမ်ိရှိ အမျိးသမီးများြဖစေ်သာ သင်၏ဇနးီင့်ှ သမီးများှင့် သက်ဆိုင်သည်။ 

 သင်၏ေဘးပတ်လည်ရှိ လမူျားကုိ ထခိိုက်မမရှိဘဲ မခွဲြခားိုင်သည့် အရာစှခ်ရုှိသည်။ ၎င်းတုိမှာ 

အခင့်ွအာဏာင့်ှ တာဝနယ်ြူခင်းြဖစသ်ည်။ 

 ငယရ်�ယေ်သာ ကေလးများတွင် ထင်ရာှးစာွ  ေတွရသည်။ ကေလးများထဲမှ တစေ်ယာက်သည် 

အခင့်ွအာဏာကုိ လိုချင်သည်။ သူဆရာလပ်ုချင်သည်။ သူ၏ဦးေဆာင်မေကာင့် ြပဿန�တက်လာလင် သူကုိ 

ရာှမေတွိုင်ေတာ ့ သုိမဟုတ်၊ သူသည် အြခားသူများကုိ အြပစဖုိ်သည်။ တာဝနယ်ြူခင်းှင့်အတူ၊ ယှတဲွ်၍ 

ပါေသာအရာကုိ သူမစှ်သက်။ သမုိင်းတစေ်လာက်တွင် ရှိခဲ့ေသာ ရှင်ဘုရင်များ၌ ထိုအရာကုိ ကန်ေတာတုိ် 

ြမင်ရသည်။ လက်တေလာသမုိင်းတွင် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စ၏ု သမတစှဦ်း၌ ကဲွြပားြခားန�းမကုိ 

ေတွရသည်။ ၎င်းတုိသမတ ရာထးူရှိခဲ့စက်၊ ေလာကရှိ အြခားသူအားလံုးတုိထက် တနခ်ိုးအာဏာ ပုိရှိခဲ့က 



သည်။ သမတ တူးမင်း (Truman)သည် သူ၏အာဏာကုိ အသုံးြပခဲ့သည်။ သူသည် သူလပ်ုေဆာင် 

ချက်များကုိ တာဝနယ်သူည်။ သူ၏စားပဲွေပတွင် “ဤေနရာတွင် တာဝနယ်ြူခင်း အဆံုးသတ်သည်” ဟူေသာ 

စာတနး်ရှိသည်။ သူသည်တာဝနကုိ် အြခားသုိ မလဲေရာှင်ပါ။ သမတ ကလင်တန် (Clinton) သည်အာဏာကုိ 

အသုံးြပခဲ့ေသာလ်ည်း အြပစကုိ် တိမ်းေရာှင်လှီးလွဲရန၊် လမ်ိရန၊် အြခားသူများကုိ အြပစဖုိ်ရန် မေ�ှင့်ေနးခဲ့ေပ။ 

ဂဏုသိ်ကာအရဆိုရလင်၊ သူသည်တာဝနမ့ဲ်ေသာ ခင်ပွနး်၊ ဖခင်၊ ြပည်နယ်/တုိင်း ဝန်ကီးချပ်င့်ှ သမတြဖစ် 

သည်။ 

 ခင်ပွနး်၊ ဖခင်၊ သင်းအပ်ုဆရာ၊ ေခါင်းေဆာင်တစဦ်းအေနြဖင့် ခရစယ်ာန ်တစဦ်းတွင် အမိန်ေပး ပုိင်ခင့်ွ၊ 

ဆရာလပ်ုခင့်ွမရှိေပ။ ေခါင်းေဆာင်တစဦ်း အေနြဖင့်လည်း သူသည် ဤသုိြပရန ်ပညတ်ြခင်းခထံားရသည်။ 

- ေယာကျား်တစေ်ယာက်အေနြဖင့် 

  အချင်းချင်းေယာကျား်တုိ၊ ခရစေ်တာသ်ည် အသင်းေတာကုိ် ချစေ်တာမူ်သက့ဲသုိ၊ 

သင်တုိလည်း ကုိယခ်င်ပွနး်ကုိ ချစ်ကေလာ။့ ထိုအသင်းေတာသ်ည် သန်ရှင်းလျက် အြပစ် 

ကင်းလျက် ရှိသည်ြဖစ၍်၊ အညစအ်ေကးတင်ြခင်း၊ အေရတွန်ြခင်းမှ စသည်တုိင့်ှ လတ်ွလပ် 

သြဖင့်၊ အသေရတင့်တယ်လျက်ရှိေသာ အသင်းေတာကုိ် ခရစေ်တာသ်ည် မိမိအား ဆက်သ 

အံ့ေသာငှာ၊ တ်ကပတ်ေတာေ်ရ၌ ေဆးေကာြခင်းအားြဖင့် စင်ကယ်သန်ရင်ှး ေစမည် 

အေကာင်း၊ ထိုအသင်းေတာအ်ဘုိ အလိုငှာ ကုိယကုိ်ကုိယ် စနွ်ေတာမူ်၏။ ထိုနည်းတူ 

ေယာကျား်တုိသည် မိမိကုိယကုိ် ချစ်သက့ဲသုိ မိမိခင်ပွနး်တုိကုိ ချစရ်ကမည်။ ခင်ပွန်းကုိ 

ချစေ်သာသူသည် ကုိယကုိ်ချစေ်သာသူြဖစ၏်။ ကုိယအ်သားကုိ 

မုနး်ေသာသူတစေ်ယာက်မှ◌ျမရှိ။ ခရစေ်တာသ်ည် အသင်းေတာ်ကုိ 

ေကးေမွးြပစေုတာမူ်သက့ဲသုိ၊ ခပ်သိမ်းေသာ သူတုိသည် မိမိတုိအသားကုိ 

ေကးေမွးြပစတုတ်က၏။ အကယစ်င်စစ် ငါတုိသည် သခင်ဘုရား၏ သားေတာ၊် အုိးေတာတုိ် 

အဝင်ြဖစ၍် ကုိယေ်တာြ်မတ်၏ အဂါြဖစ်က၏။ (ဧဖက် ၅:၂၅-၃၀) 

- ဖခင်တစေ်ယာက်အေနြဖင့် - 

  အဘတုိ၊ ကုိယ့်သားသမီးကုိ စတ်ိဆိုးေစြခင်းငှာ မြပကင့်ှ သခင်ဘုရား၏ အလိုေတာ် 

င့်ှညီေသာ ဆံုးမသွနသ်င်ြခင်းကုိ ြပလျက် ေကးေမွးကေလာ။့ (ဧဖက် ၆:၄) 

- အရာရှိ/ဆရာ/အလပ်ုရင်ှတစေ်ယာက်အေနြဖင့်- 

  သခင်တုိ၊ ခမ်ိးေြခာက်ြခင်းကုိ ချပ်တည်း၍ ၊ ကုိယ်ကနတုိ်ကုိ ထိုနည်းတူြပကေလာ။့ 

သင်တုိ၏  သခင်သည် ေကာင်းကင်ဘုံ၌ ရှိသည်ကုိ၎င်း၊ ထိုသခင်သည် အဘယသူ်၏ မျက်ှ�ကုိ 

မှတ်ေတာမ်မူသည်ကုိ၎င်း၊ သိမှတ်ကေလာ။့ (ဧဖက် ၆:၉) 



- အသင်းေတာလ်ူကီးတစေ်ယာက်အေနြဖင့်- 

  သင်းအပ်ုအရာ၌၎င်း၊ ခရစေ်တာ၏် ဆင်းရဒုဲက ေဝဒန�ကုိ သိြမင်ေသာ သက်ေသ 

အရာ၌၎င်း၊ ခန်ထားေသာသူ၊ ထင်ရာှးေစေတာမူ် လတ့ံေသာ။ ဘုန်းအေသေရေတာကုိ် 

ဆက်ဆေံသာသူြဖစေ်သာ ငါေပတုသည် သင်တုိသင်တုိတွင်ရှိေသာ သင်းအပ်ုချင်းတုိကုိ 

ေတာင်းပနပ်ါ၏။ သူတုိှင့် အတူရှိေသာ ဘုရားသခင်၏ သုိးေတာစ်ကုို  ထနိး်ြခင်းအမမှာ၊ 

အိုင်ထနိး်ရေသာေကာင့်မဟုတ်၊ မစင်ကယေ်သာ စးီပွားကုိ တပ်မက်ေသာေကာင့် မဟုတ် 

ဘဲ၊ အလိုလိုေစတန� စတ်ိရှိ၍ ကည့်အပ်ုထနိး်ကေလာ။့ အသီးသီးအပ်ုေသာ အသင်းေတာ် 

တုိကုိ အာဏထား၍ အစိုးတရြပသည် မဟုတ်ဘဲ၊ သုိးေတာရ်ာ ေရှမှာပုံ သက်ေသကုိြပေသာ 

သူြဖစ်ကေလာ။့ သုိြဖစ်လင် သုိးထနိး်အကီး ေပထနွး်ေတာမူ်ေသာ အခါ၊ သင်တုိသည် 

မညိ◌ှ◌း မမ်ွးတတ်ေသာ ဘုနး်ကီးေသာ ပနး်ဦးရစ ်သရဖူကုိ ခရံကလမ့်ိမည်။  (၁ေပ ၅:၁-၄) 

 ငယသ်ားများအေပ အာဏာြပချင်း လမ်းနမ် မပါသည်ကုိ သတိြပပါ။ ေယာကျား်၊ ဖခင်၊ အရာရှိ/ 

ဆရာ/ အလပ်ုရင်ှများင့်ှ အသင်းေတာလ်ူကီးများသည် ေကာင်းမွနေ်သာ စတ်ိထားများင့်ှ ေဆာင်ရ�က်မ 

များြပရန် လိုအပ်သည်ကုိ သတိြပပါ။ ကနေ်တာတုိ်၏ တာဝနယ်ြူခင်း အပုိင်းတစခ်မှု ကနေ်တာတုိ်၏ သား 

များ၊ မျိးဆက်သစမ်ျားကုိ တာဝနယ်တူတ်ေအာင် သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးြခင်း ြဖစသ်ည်။ 

 တာဝနယ်ေူသာ ေယာကျား်ြဖစရ်န ်မည်သုိလပ်ုေဆာင်ရမည်နည်း။ 

 - တာဝနယ်ေူသာခရစယ်ာန ်တစဦ်း၏ အရည်အချင်းများကုိ န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်း။ 

 - သင်၏မေကာင်းေသာ စတ်ိသေဘာထားင့်ှ လပ်ုေဆာင်မ အြပစမ်ျားကုိ ဝနခ်ျေတာင်းပနြ်ခင်း။ 

 - ကျမ်းစာထတွဲင်ရှိေသာ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ေတာမ်ျားကုိ လိုက်န�ကျင့်သုံးရန ် ဆံုးြဖတ်                                                                  

ေရ�းချယြ်ခင်း 

 - သင်အတုယူိုင်သည့် တာဝနယ်ေူသာ ေယာကျား်တစဦ်းှင့် တဲွဖက်ြခင်း။ 

 - စာအပ်ုများ၊ စဒီီများင့်ှ ဗီဒီယိုများမှတစဆ်င့် တာဝနယ်ေူသာေယာကျား်များ၏ သင်ကား 

ေလက့ျင့် ေပးြခင်းကုိ ကုိယတုိ်င်ခယံရူန ်ေရ�းချယဆ်ံုးြဖတ်ြခင်း။ 

 အထက်တွင် ေဖာြ်ပထားေသာ အြပစမ်ျား သုိမဟုတ် ဆင်တူေသာ အြပစ်များ သင့်တွင်ရှိပါသလား။ 

ရှိခဲ့ပါသလား။ ရှိခဲ့လင်၊ ခရစယ်ာန ် တစဦ်းကုိ ရာှ၍သင်ခရစယ်ာန ် ြဖစခ်ျင်ေကာင်းေြပာြပပါ။ ခရစဝ်င်ကျမ်း 

စာမျက်�ှ ၄၀ကုိ ဖတ်ပါ။ ကျမ်းစာတစအ်ပ်ုကုိ ရယ၍ူ ရင်ှလကုား ရှင်ေယာဟန၊် တမနေ်တာ်င့်ှ ေရာမဩဝါဒ 

စာတုိကုိ ဖတ်ပါ။ 

 သင်သည် ခရစယ်ာနတ်စေ်ယာက် ြဖစလ်င်၊ ဤအရာများကုိ လပ်ုရနလ်ိုသည်။ 



 ၁။ သင်၏အြပစ်ှင့်တိကျေသာ အြပစမ်ျားကုိ ဘုရားသခင်ထ ံဝနခ်ျေတာင်းပန်ပါ။ ဝနခ်ျေတာင်းပန၍် 

စနွ်လတ်ပါ။ ၎င်းတုိကုိ ြငင်းပယပ်ါ။ ဘုရားသခင်ထ၌ံ အြပစမ်ျား အတွက်ေန�င်တရ။ ဤခရစေ်တာ်၏ 

ေသွးေတာအ်ားြဖင့် သန်ရှင်းစင်ကယြ်ခင်းင်ှ ေဆးေကာြခင်းကုိ ရယပူါ။ (၁ေယာ ၁:၅-၁၀) 

 ၂။ န�ခြံခင်းရှိပါ။ သင်တာဝနယ် ူ ေခါင်းေဆာင်ေနစ ် ြဖစခ်ဲ့ေသာ အရာအတွက် အြခားသူများကုိ 

အြပစဖုိ်ရန ်ြငင်းဆနပ်ါ။ 

 ၃။ ဝိညာေ်ရးရာ ေခါင်းေဆာင်ြခင်း၊ အစားအေသာက်၊ ေနအမ်ိ၊ ချစြ်ခင်းေမတာ၊ လံု�ခံေရး၊ 

ကာကွယေ်ရးင့်ှ သက်ေတာင့်သက်သာ ရှိေစေရးတုိကုိ မိသားစအုတွက် ဖနတီ်းေဆာင်ရ�က်ေပးပါ။  

ဤအရာသည် သင်၏နပံါတ်တစအ်လပ်ုြဖစသ်ည်။ 

 ၄။ သင်ဝနခ်ျေတာင်းပန်ပီးေန�က်၊ ေြပာင်းလမဲကုိ လိုချင်လင်၊ ကုိယတုိ်င်ဉပမာြပ ေနထိုင်၌ 

လမ်းနသ်င်ကားေပးမည့် ေယာကျား်တစဦ်းကုိ ရှာပါ။ တာဝနယ်ြူခင်း နည်းလမ်းများကုိ သင်ယပူါ။ 

 ၅။ သမာကျမ်းစာကုိ ဘုရားသခင်အား န�ခခံျင်ေသာစိတ်ထားြဖင့် သင်ယဖူတ်ပါ။ 

 ၆။ ဘုရားသခင်ထမှံ ကူညီေစာင်မြခင်းကုိ ေတာင်ခပံါ။ 

ဧဝေံဂလတိရား 

Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလီဆ်နွ)် 

 " န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ေအာင် ေနထိုင်ြခင်း" ကုိဖတ်ပီးေန�က် သင်ခရစယ်ာန ် တစဦ်း မဟုတ် 

မှနး် သင်န�းလည် သိရှိိုင်သည်။ သင်သည်ခရစယ်ာန ် တစဦ်းြဖစလ်င် ဤဆိုးယတ်ုေသာ အြပစမှ် 

လတ်ွေြမာက်ိုင်သည်။ သင်ခရစယ်ာန် တစေ်ယာက်မြဖစလ်င်၊ သင်၏န�ကည်းြခင်းက အြခားများစာွးေသာ 

အြပစမ်ျားင်ှ ေရာယက်ှလျက်ရှိမည်ြဖစ၍်၊ အြပစြ်ပေလရ့ှိေသာ ဗီဇရှိမည်။ ဤန�ကည်းြခင်းမှ ကင်းလတ်ွရန်၊ 

သင်၏ဗီဇေဟာင်းကုိ စနွ်၍ ဗီဇအသစကုိ် ရရနလ်ိုအပ်သည်။ ဤအရာကုိ သင့်မလပ်ုိုင်ပါ။ ဘုရားသခင် 

တစပ်ါးတည်းသာ တတ်ိုင်ေတာမူ်သည်။ 

သငလ်ပ်ုေဆာင်ရမည့အ်ပိုငး် 

 ၁။ သင်သည် အြပစရ်ှိြခင်း ခစံားချက်င့်ှ သင်၏အြပစအ်တွက် ခရံမည့် အြပစဒ်ဏ၊် အြပစ၏် 

တနခ်ိုးတုိမှ လတ်ွေြမာက်ချင်စတ်ိ ရှိရမည်။ 

 ၂။ ဤလိုအပ်ချက်တွင် သင်သည်မည်သုိမ မလပ်ုေဆာင်ိုင်ဘဲ ကူရာမ့ဲေနေကာင်း သိရနလ်ိုသည်။ 

 ၃။ ေကာင်းမွနစ်ာွ ေနထိုင်ြခင်း၊ မဆိုးရ�ားြခင်းင့်ှ အြခားကိးစားမများသည် သင့်ကုိ မကယတ်င် 

ိုင်ေကာင်း၊ မလတ်ွေြမာက်ေစိုင်ေကာင်း သင်သိရနလ်ိုသည်။ 



 ၄။ မေကာင်းေသာ သူများအတွက် အေသခရံန် ဘုရားသခင်သည် သခင်ေယရကုိှ ဤေလာကသုိ 

ေစလတ်ြခင်းအားြဖင့် လွတ်ေြမာက်ြခင်း အခင့်ွကုိ ေပးေတာမူ်ပီးြဖစေ်ကာင်း သင်သိရနလ်ိုသည်။ 

 ၅။ ကနေ်တာတုိ် အြပစမ်ျားအတွက် အေသခံပီးေန�က် သုံးရက်ေြမာက်ေနတွင်၊ သခင်ေယသည် 

ကနေ်တာတုိ်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအတွက် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာမူ်ခဲ့သည်။ "ထိုသခင်ေယသည် ငါတုိ 

အြပစေ်ကာင့် အပ်ှံြခင်းကုိ ခေံတာမူ်၏။ ငါတုိသည် ေြဖာင့်မတ်ရာသုိ ေရာက်မည်အေကာင်း ထေြမာက်ေတာ် 

မူ၏။" (ဧရာ ၄:၂၅) 

 ၆။ သန်ရှင်းေသာ ဝိညာေ်တာသ်ည် သင့်ကုိအြပစမှ်ကင်းလတ်ွရန၊် သခင်ေယကုိေခ၍၊ သူ၏ 

ေသြခင်းင့်ှ ရင်ှြပနထ်ေြမာက်ြခင်းကုိ စတ်ိချယံုကည်ရန၊် ယခစုွဲေခေတာမူ်ခဲ့သည်။ 

  အဘယသုိ်နည်းဟူမူကား၊ သင်သည်သခင်ေယကုိ တ်ြဖင့်ဝနခ်၍ံ၊ ဘုရားသခင်သည် 

သူကုိေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာမူ်ပီဟု စတ်ိှလံုးထ၌ဲ ယံုကည်လင်၊ ကယတ်င်ြခင်းသုိ 

ေရာက်လမ့်ိမည်။ ေြဖာင့်မတ်ရာသုိ ေရာက်ြခင်းငှာ စိတ်လှံုးြဖင့် ယံုကည်ရ၏၊             (ေရာမ 

၁၀:၉-၁၀) 

  ညီအစကုိ်တုိ၊ ငါသည်သင်တုိအား ေဟာေြပာဘူးသည်င့်ှ အညီ၊ သင်တုိသည် ခယံူ၍ 

မီှဝဲဆည်းကပ်ေသာ ဧဝံေဂလတိရားကုိ သင်တုိအားတဖန ်ငါကားလိုက်၏။ အထက်ကငါေဟာ 

ေြပာသည်အေကာင်းများကုိ သင်တုိသည် အကျိးမ့ဲမယံုဘဲ စတ်ိစွဲလမ်းလင်၊ ထိုဧဝံေဂလိ 

တရားအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာမူ်ြခင်းသုိ ေရာက်က၏။ ငါသည်ကုိယတုိ်င် ခံယသူည်အတုိင်း 

သင်တုိအား ေရှး�းီစာွ အပ်ေပးေသာ အေကာင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစေ်တာသ်ည် ကျမ်းစာလာ 

သည်အတုိင်း ငါတုိအြပစေ်ကာင့် အေသခေံတာမူ်၏။ သဂလ်ပီးမှ၊ ကျမ်းစာလာ သည် အတုိင်း 

သုံးရက်ေြမာက်ေသာေန၌ ထေြမာက်ေတာမူ်၏။ ေကဖသည် ကုိယ်ေတာကုိ် ြမင်ပီးမှ၊ 

တကျပ်ိစှပ်ါးေသာ သူတုိသည် ြမင်က၏။ (၁ေကာ ၁၅:၁-၅) 

 သခင်ေယကုိ ဖိတ်ေခခဲ့ပီးြဖစ၍်၊ ယခအုခါ အဖဘုရားသခင်ကုိ သင်၏အြပစ်ကုိ ခင့်ွလတ် ြခင်းှင့် 

ထာဝရအသက်တာ ေပးေတာမူ်ြခင်းတုိ ြပရနယ်ေူဆာင်ေတာ ် မူေပးေသာ သခင်ဘုရား၏ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ 

ချးီမွမ်းလျက် ေကျးဇးူတင်ပါ။  

 သင်၏အြပစခ်င့်ွလတ် ခရံြခင်းေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းင့်ှ အတူလတူစေ်ယာက်ကုိ၊ ဘုရားသခင် 

သင့်အတွက်ြပလပ်ုေပးခဲ့ေသာ အရာကုိေဝငှပါ။ 

 သင်ကန်ေတာတုိ်ထ ံ စာေရးသားလင်၊ စာအပ်ုများ၊ စာေစာင်များကုိ သင်၏ခရစယ်ာန် အသက်တာ 

တုိးတက်မကုိ ေထာက်ကူမေပးရန ်ေပးပုိပါမည်။ 


