န�ကည်းြခင်းကင်းလွတ်ေအာင်ေနထိုင်ြခင်း
ှင့် ခရစ်ယာန်လူမဆက်ဆံေရးေဆာင်းပါးများ

‘သင်တိုတွင် တစ်စံုတစ်ေယာက်မ ဘုရားသခင်၏
ေကျးဇူးေတာ်ကို မရဘဲမေနေစြခင်းငှါလည်းေကာင်း
ခါးစွာေသာပင်ြမစ်ေပါက်၍ သင်တိုေှ�င့်ယှက်သြဖင့်
လူအများတိုသည် အြပစ်ှင့် မညစ်ညးေစြခင်းငှါလည်းေကာင်း’
(ေဟဗဲ ၁၂:၁၅)

နိဒါန်း
ဤစာအုပ်ငယ်၏ ပထမပိုင်းတွင် ပါရှိသည့် န�ကည်းြခင်းမှ ကင်းလွတ်ြခင်းှင့် အြခားသူများအား
ခွင့်လတ်ြခင်းအေကာင်းကို လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ှစ်ဆယ်မှစ၍ များစွာေသာ သမာကျမ်းစာေဆွးေွးပွဲများှင့်
စည်းေဝးပွဲများတွင် တင်ဆက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ရာေပါင်းများစွာေသာ
ဤိုင်ငံှင့်

အြခားိုင်ငံများတွင်

ြဖန်ေဝခဲ့ပီးြဖစ်သည်။

အသံသွင်း ေဝငှချက်များကိုလည်း

ှစ်ေပါင်းအတန်ကာက

ကန်ေတာ့်သားကီး

ေဒါက်လဒ်စ် (Douglas Moreaux) တိုက အသံသွင်းေဝငှချက်များထဲမှ (Chris La Moreaux) က၍
စာတည်းြဖတ်ြခင်းများစွာ ြပလုပ်ပီးေန�က် စာအုပ်အြဖစ် အုပ်ေရေပါင်း ၁၀၀၀ ကို ိုက်ှိပ်ထုတ်ေဝခဲ့သည်။
ဟယ်သာဝီလ်ဆွန်တို ိုးရှန်း (Healther witson Torosyan) သည် ကန်ေတာ်တို သမီးြဖစ်၍
အာရာရတ်တိုိုရှန်း (Ararat Torosyan) ၏ ဇနီးှင့် နီရန်၊ မာစစ်၊ စီဗန် (Yeran, Masis, Sevar) တို၏
မိခင်ဖစ်သည်။ သူမသည် ခရစ်ယာန်အမေတာ်ေဆာင်အြဖစ် အီဂျစ်ြပည်တွင် ရှစ်လ၊ တူရကီြပည်တွင်
ငါးှစဝန်းကျင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ခရစ်ဗလာချိဗ် (Chris Vlachos)သည် ကန်ေတာ်တို၏ အမေတာ်လုပ်ငန်းကို ပိုဗိုမိ ဘူးတား
ြပည်နယ်တွင် စာအုပ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ြခင်းြဖင့် စတင်ခဲ့သည်။ (Provo, Utah) သူ၏ အဓိက အမေတာ်
ေဆာင်လုပ်ငန်းမှာ ေဆာ့လ်ေလ့က်ကျမ်းစာေကျာင်း (Salt Lake Seminary) တွင် စာသင်ေကာင်း ေပးြခင်း
ြဖစ်သည်။
ေဆာင်းပါးတစ်ခုစီတိုင်းရှိ သင်ကားေရးလမ်းန်ေမးခွန်းများကို ြပလုပ်ေပးေသာ မာဂျိးရီးဒိုင်းကီးမာ
(Marjorie Dykema) ကို ကန်ေတာ်တိုေကျးဇူးတင်ပါသည်?
ပံုှိပ်စာအုပ်အသစ်တိုင်းကို သူကမ်းကျင်ေသာ ပံုဆွဲပညာြဖင့် ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပးသူမှာ ကန်ေတာ်
တို၏သား အီဗန်ြဖစ်သည်။

မာတိကာ
န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ေအာင်ေနထိုင်ြခင်း
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
အြခားသူများကို ခွင့်လတ်ြခင်း
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
လူ၏အမျက်ေဒါသ
(Heather Wilson Torosyan / ဟယ်သာ ဝီလ်ဆွန်တိုိုးရှန်း)
ေဒါသကီးြခင်း၏ လကဏာများ
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
သည်းခံြခင်း
(Heather Wilson Torrasyar / ဟယ်သာဝီလ်ဆွန်တိုိုးရှန်း)
တ်ချပ်တည်းြခင်း
(Chris Vlachas / ခရစ်ဗလာချိဗ်)
မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
မိဘများှင့်ဆက်ဆံေရး
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
အမျိးသမီးတစ်�ီးသည် မည်ကဲ့သို လံု�ခံစိတ်ချမရရှိိုင်သနည်း
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)

တာဝန်ေကျေသာ အမျိးသား
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)
ဧဝေဂလိတရား
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝီလ်ဆွန်)

န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ေအာင်ေနထိင
ု ်ြခင်း
(Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ )်
ခပ်သိမ်းေသာ စိတ်တိုြခင်း၊ စိတ်ဆိုးြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်ေငါက်ေငြခင်း သူအသေရ
ပျက်ေအာင် ေြပာဆိုြခင်းတိုကိုလည်းေကာင်း၊

ခပ်သိမ်းေသာမန�လိုြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊ သင့်ကိုမှပယ်ရှား

ကေလာ့။ အချင်းချင်းေကျးဇူးြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ေကာင့် သင်တို၏
အြပစ်ကိုလတ်ေတာ်မူသကဲ့သို အချင်းချင်းအြပစ်လတ်ြခင်း ရှိကေလာ့။

ထိုသိုသင်တိုသည် ဘုရားသခင်၏

ချစ်သားြဖစ်ကသည်ှင့်အညီ ဘုရားသခင်ကျင့်ေတာ်မူသည်နည်းတူကျင့်ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်သည် ငါတိုကို
ချစ်ေတာ်မူေသာအားြဖင့် ဘုရားသခင်ေရှေတာ်၌ ေမးကိင်ေသာ အနံရှိေလြခင်းငှါ ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆက်ကပ်၍
ယဇ်ပူေဇာ်လျက် ငါတိုအတွက် စွန်ေတာ်မူသည်နည်းတူ သင်တိုသည် ေမတာတရား၌ ကျင်လည်ကေလာ့။
(ဧဖက် ၄:ည - ၅:၂)
ကန်ေတာ်တို၏
န်ကားထားသည်။
မေဆွးေွးမီ

သမာကျမ်းစာပိုဒ်က

ဤအရာကို

ဤအရာှင့်

ကန်ေတာ်တိုအတွက်

န�ကည်းြခင်း

မည်သိုလုပ်ေဆာင်ရမည်။

ပတ်သက်၍

အားလံုးမှ

ကင်းလွတ်ေအာင်ေနထိုင်ရန်

အဘယ်ေကာင့်

ကန်ေတာ်တို၏လုပ်ေဆာင်မအားလံးု ၏

ေယခရစ်ေတာ်ကားတိုင်းေပ၌လုပ်ေဆာင်မအေပ

လုပ်ေဆာင်ရသည်တိုကို
အေြခခံအုတ်ြမစ်သည်

မှီတည်ေကာင်းအေသအချာ

န�းလည်ထားရမည်။ ကန်ေတာ်တို၏ လုပ်ေဆာင်မတိုင်းတွင် ဘုရားသခင်လုပ်ေဆာင်ေတာ်မူခဲ့သည်တိုကို
အတုယူရမည်။
‘ှစ်လိုဖွယ်’ဟုအဓိပါယ်ရသည့် အမည်ရှိေသာ အမျိးသမီးတစ်�ီးကို ဓမေဟာင်းကျမ်းတွင်ေတွရသည်။
သူမ၏ အမည်မှာ ေန�မိြဖစ်၍ ခင်ပွန်း၊ သားများှင့်အတူ ဣသေရလြပည်မှ အြခားြပည်သို ေြပာင်းေရ�ခဲ့
ကသည်။ ထိုေန�က် ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်ခဲ့ပီး ေန�က်ဆယ်ှစ်အတွင်း ၎င်း၏ သားှစ်�ီးစလံုး ထပ်မံ
ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဆံုးံး န�ကည်းမအေကာင်း မကာခင်ကမုဆိုးမြဖစ်ခဲ့သည့် ေယာက်မကို ေြပာြပခဲ့
သည်။

ုသ ၁:သုခ- ‘ထာဝရဘုရားလက်ေတာ်သည် ငါ၌ကန်လန်ရှိသည်ကို သင်တိုအတွက် ငါအလွန်ကင်န�
ေသာ စိတ်ရှိသည်ဟု ဆိုေလေသာ်’။ ၎င်းှင့်၎င်း၏ေယာက်မတိုှစ်�ီး၌ မည်သူက ပို၍ န�ကည်းချက်များရှ
◌ိေကာင်း ိင်းယှ်ေနြခင်းြဖစ်သည်။
ုသ ၁:၂၀-၂၁ တွင်လည်း ၎င်းကဤသိုဆက်ေြပာထားသည်။ ‘‘သူကလည်း ေန�မိဟူ၍ မေခပါှင့်။
မာရဟူ၍ ေခပါ။ အန�တန်ခိုးရှင်သည် ငါ ့အား အလွန်ခါးေသာ အရာေပးေတာ်မူပီ။ ငါသည် ကွယ်ဝြပည့်စံု
လက်ထွက်သွား၏။

ယခုမူကားဆင်းရဲလက်တကိုယ်တည်းရှိမှ

ထာဝရဘုရားသည်

ငါ ့ကိုပိုြပန်ေတာ်မူပီ။

ထာဝရဘုရားသည် ငါ ့ကို ှိမ်ချ၍ အန� တန်ခိုးရှင်သည် ငါ ့ကို ဆင်းရဲေစေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ေန�မိအမည်ြဖင့်
အဘယ်ေကာင့်ငါ ့ကို ေခကသနည်းဟု ြပန်ေြပာ၏။’’
သူမ၏ န�ကည်းြခင်းကို ဘုရားသခင်အေပပံုချသည်။ သူမထံမှ ခင်ပွန်းသည်ကို ဆွဲထုတ်သွားသူသည်
ဘုရားသခင်ြဖစ်၍ သားများကို သူမထံမှ ဆွဲထုတ်သွားသူမှာလည်း ဘုရားသခင်ပင်ြဖစ်ေသာေကာင့် သူမ၏
န�ကည်းြခင်းအတွက် ေဖာ်ြပပါ ကျမ်းပိုဒ်ငယ်သံုးပိုဒ်တွင် ငါးကိမ်တိုင်မ ဘုရားသခင်တွင် တာဝန်ရှိေကာင်း
အြပစ်တင်သည်။
သူမကဲ့သိုေသာ သူများကို ယေနများစွာေတွရသည်။ သူတိုသည် န�ကည်းေနက၍ ထိုသိုန�ကည်းရ
သည်ကို အရသာေတွေနကသည်။ ၎င်းတိုသည်ကို ထိုအရာကို ှစ်သက်ေသာေကာင့် ေကးေမွးြပစုက၏။
ထိုအရသာမရှိေတာ့လင် ၎င်းတိုဘဝအသက်ရှင်ရြခင်းအဓိပါယ်ေပျာက်ဆံုးိုင်သည်။

၎င်းတိုသည်န�ကည်း

ြခင်းကို အကိက်ေတွေနကသည်။
၎င်းတိုကဲ့သိုေသာ

သူများသည်

ကမာ◌္ဘေြမတွင်ရှိေကာင်း

အသင်းေတာ်ထဲတွင်ရှိေကာင်း

ကန်ေတာ်တို သိကသည်။ လူတစ်�ီးတွင် န�ကည်းြခင်းေကာင်းအလွယ်တကူသိိုင်သည်။ ထိုသူသည်
ငယ်ရ�ယ်ေသာ

သူြဖစ်လင်လည်း

သူ၏မျက်လံုးများှင့်မျက်ှ�ေပရှိစင်းအေကာင်းများကို

ကည့်လင်

သိိုင်သည်။ သူတို၏ ပါးစပ်၊ သူတို�ပံးေသာအချိန် ရယ်ေသာအချိန်ကိုကည့်လင် သိိုင်သည်။ သူတို၏
စကားေြပာသံအေနအထား

ကိုကားလင်သိိုင်သည်။

သူတိုက

သူတိုတွင်

န�ကည်းချက်မရှိေကာင်းြငင်းဆိုသံကို သင်ကားလင် သိိုင် သည်။ န�ကည်းြခင်းသည် ဗဟိုချက်မြဖစ်၍
အရာအားလံုးကို လမ်းမိုးပျံှံသည်။
သမာကျမ်းစာထဲတွင် ေန�မိအြပင် အြခားန�ကည်းသူများလည်းရှိသည်။ အမှန်တကယ်ပင် အေတာ်
များများ ရှိသည်။ ဉပမာြပရလင်ေယာနသည်န�ကည်းသူတစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ ထာဝရဘုရားက သူကို
ဤသို မိန်ေတာ်မူခဲ့သည်။ ‘‘ဘုရားသခင်ကလည်း သင်သည် ကက်ဆူပင်အတွက် အမျက်ထွက်ေကာင်း
သေလာဟုေမးေတာ်မူလင် ေယာနက အက်ုပ်သည် အသက်ေသသည်တိုင်ေအာင် အမျက်ထွက် ေကာင်းပါ
သည်ဟု ေလာက်ဆို၏”။

သူတွင် အမျက်ေဒါသ န�ကည်းြခင်းရှိခွင့်ရှိသည်ဟူသူထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ‘‘န�ကည်းြခင်းကို ကန်ေတာ်
ှစ်သက်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်ေတာ်သည် လူများကို ခွင့်လတ်ေနြခင်းေတာ်မူြခင်းမြပသင့်။ ကိုယ်ေတာ်
လူများကို ခွင့်လတ်ေတာ်မူြခင်းကို မကိက်ပါ’’ ဟု ေြပာေနသကဲ့သိုြဖစ်သည်။
လူများသည်

အြခားလူများကို

ဆန်ကျင်ရြခင်းကိုှစ်သက်ကသည်။

သိုေသာ်

ကန်ေတာ်တို၏

သမာကျမ်းစာပိုဒ်က ကန်ေတာ်တိုကို န�ကည်းြခင်းအားလံုးအား စွန်ပစ်၍ ူးညံ့သိမ်ေမွေသာ ှလံုးသား ရှိရန်
ိုးေဆာ်ထားသည်။ ဤေနရာတွင် ေမးခွန်းတစ်ခုရှိလာသည်။ ကင်န�ြခင်း၊ ချစ်ြခင်း ေမတာြပည့်ဝြခင်း၊
ူးညံ့သိမ်ေမွေသာှလံုးသားရှိြခင်းတိုရှိသည့်
အားလံုးသည်

တစ်ချိန်တည်းတွင်

စိတ်သေဘာထားတွင်းပိုင်းများြဖစ်သည်။

န�ကည်းြခင်းရှိိုင်ပါသလား။

ူးညံ့သိမ်ေမွြခင်းရှိရန်

ဤအရာ

ူးညံ့ေသာှလံုးသား

ရှိဖိုလိုအပ်သည်။ န�ကည်းြခင်းသည်လည်း အတွင်းထဲတွင်သာရှိသည်။ သိုေသာ် ဆန်ကျင်ဘက် စိတ်သေဘာ
ထားှစ်ခုသည် အတွင်းစိတ်တစ်ခုတည်းတွင်မရှိိုင်ေပ။
ရှင်ေပါလုက န�ကည်းြခင်း အမျက်ေဒါသအားလံုးမှ ကင်းလွတ်၍ တစ်�ီးကိုတစ်�ီး ကင်န�ြခင်းှင့်
ချစ်ြခင်းေမတာထားကရန် မိန်ဆိုထားသည်။ ထိုေကာင့် န�ကည်းြခင်းကို စွန်လတ်ရမည်။ သိုေသာ် ထိုအရာကို
မစွန်လတ်ခင်

ထိုအရာတည်ရှိေနေကာင်း

ထိုအရာသည်

မည်သိုေသာ

အရာြဖစ်ေကာင်း

သိရန်အထူးလိုအပ်သည်။
အြခားသူများ၌

န�ကည်းြခင်းရှိေကာင်းသိရန်

လွယ်ကူေသာ်လည်း

မိမိတိုအတွင်း၌ရှိေကာင်း

သိရန်မလွယ်ကူလှေပ။ ထိုေကာင့် ဤအရာကို ကမ်းစာကမည်ကဲ့သို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားေကာင်း ေကာင်းစွာ
သိရှိန�းလည်ရန် အေရးကီးသည်။
ဉပမာအားြဖင့် ခရစ်ယာန်တစ်�ီးသည် လိမ်လည်ြခင်းအြပစ်တစ်ခုကို ကျးလွန်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကပါစို။
သူတိုကို လိမ်ေြပာချိန်တွင် အြပစ်ရှိသည်ဟု လိပ်ြပာမလံုြခင်း သိုမဟုတ် န�ကည်းြခင်းတိုတွင် မည်သည့်
အရာခံစားရမည်နည်း အေြဖမှန် မှာ လိပ်ြပာမလံုြခင်းြဖစ်သည်။ ကန်ေတာ်တိုအြပစ်လုပ်ေသာအခါ အြပစ်ရှိ
သည်ဟုခံစားရသည်။ ိုးိုးရှင်းရှင်းေလးပင်ြဖစ်သည်။ လူတစ်�ီးက အဆိုပါ ခရစ်ယာန်အေကာင်း ေနရာအှံ
လိမ်လည်ေြပာဆိုသည်ဆိုပါစို။ သူအြပစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရမည်ေလာ သိုတည်းမဟုတ် အမျက်ေဒါသ န�ကည်း
ြခင်းခံစားရမည်ေလာ။
ကန်ေတာ်တိုအြပစ်လုပ်ေသာအခါ

အြပစ်ရှိသည်ဟုခံစားရ၍

သူတစ်ပါးက

ကန်ေတာ်တိုအား

အြပစ်ြပေသာအခါ န�ကည်းြခင်းခံစားရသည်။ န�ကည်းြခင်း၏ အဓိကအနက်အဓိပါယ်မှာ အြခားသူ၏
လုပ်ေဆာင်ြခင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကန်ေတာ်တိုသူတစ်ပါးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့လင် အြပစ်ရှိသည်ဟုခံစားရမည်ြဖစ် ၍
ကန်ေတာ်တို၏ အြပစ်ကို ဝန်ခံေတာင်းပန်ကာ စွန်ပစ်ရမည်။

အြပစ်ကို ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းမရှိြခင်းမှာ မည်ကဲ့သို ဝန်ချရမည်ကို မသိေသာေကာင့်။ အြခားသူများ
၏ လိပ်ြပာမလံုြခင်းကို ကန်ေတာ်တိုမည်ကဲ့သိုလုပ်ေဆာင်ရမည်နည်း။ န�ကည်းြခင်း အမျက်ေဒါသသည်
စစ်မှန်သည်ြဖစ်ေစ မစစ်မှန်သည်ြဖစ်ေစ အြခားသူ၏ အြပစ်ေပ အစ်အမဲတည်သည်။
စိတ်ကူးယ်အြပစ်တစ်ခုကို �ီးစွာစ်းစားကပါစို။ ကန်ေတာ်တိုသည် လူတစ်�ီးကို သူေြပာခဲ့သည့်
စကားတစ်ခွန်းေကာင့် အကိမ်ေပါင်းများစွာ န�ကည်းအမျက်ထွက်တတ်ကေသာ်လည်း အမှန်တွင် သူသည်
သင်ထင်သကဲ့သို ေြပာဆိုခဲ့ြခင်းမြပ။ သတင်းမှား တစ်ခုကို ကားခဲ့ေသာေကာင့် ယခုကန်ေတာ်တို န�ကည်း
ရသည်။ သူမလုပ်ခဲ့ေသာအရာအတွက် သူမေတာင်းပန်ိုင်ေသာေကာင့် ကန်ေတာ်တိုတစ်သက်လံုး န�ကည်း
ေဒါသထွက်ေနရမည်ေလာ။
န�ကည်းေဒါသထွက်ေနေသာ လူများစွာတိုက ၎င်းတို၏ န�ကည်းြခင်းသည် စိတ်ထင်အြပစ်များ
အေပ မှီတည်ိုင်ေကာင်းကို မစ်းစားမိကေပ။ မိမိ၌ န�ကည်းစိတ်ရှိေနသေရ� အြခားသူအေပ ထားရှိသည့်
အြပစ်တင်ြခင်းရှိေနမည်။ ထိုသိုေသာ ပုဂိလ်အတွက် မိမိ၏ န�ကည်းြခင်းကို မစွန်လတ်လင် အြခားသူအေပ
သူ၏အြပစ်တင်ြခင်းသည် မှန်ကန်သည်ဟုသာ ထင်မှတ်ေနေပမည်။
စစ်မှန်ေသာ အြပစ်ရှိလင် မည်သိုြဖစ်မည်နည်း။ ေစာ်ကားသူက မဖွယ်မရာြပခဲ့ေသာ အမှန်တကယ်
ေစာ်ကားေသာေကာင့်

န�ကည်းေဒါသထွက်သူအများအြပားရှိသည်။

အမှန်တကယ်

ေစာ်ကားခံရလင်

မည်သိုြပရမည်နည်း။
န�ကည်းြခင်းသည် ြပခဲ့ေသာအြပစ်ှင့် သင်မည်မဆက်ွယ်မရှိသည့်အေပ မူတည်သည်။ ၎င်းအြပစ်
ကီးမားမအေပတွင် မတည်ဘဲ သင်ှင့် နီးစပ်မအေပတွင် တည်သည်။ ဉပမာအားြဖင့် ကီးမားေသာ
ိုင်းစိုင်းယုတ်မာမတစ်ခု အီရန်၊ အီရတ်၊ အယ်လဆ
် ယ်လ်ဗာဒိုး သိုမဟုတ် ကိုလံဘီယာတွင် ြဖစ်ေနလင်
သင်မည်သိုခံစားရမည်နည်း။ ထိုအေကာင်းကို ကန်ေတာ်တို ဖတ်ေသာ်လည်း အြပစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရမည်
မဟုတ်။ ကန်ေတာ်တဖ
ို တ်ေသာ်လည်း အြပစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရမည်မဟုတ်။ ကန်ေတာ်တိုကို အေကာင်း
ဖတ်ေသာ်လည်း

န�ကည်းေဒါသြဖစ်မည်မဟုတ်။

တုန်လပ်ေြခာက်ချားြခင်း

သိုမဟုတ်

အံ့ဩြခင်း

ြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း လိပ်ြပာမလံုြခင်းှင့် န�ကည်းြခင်းခံစားရမည်မဟုတ်။ သိုေသာ် တစ်စံုတစ်ေယာက်သည်
အင်မတန် ဆိုးရ�ားေသာအြပစ်ကို အမှန်တကယ်ပင် ြပခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် အြပစ်မည်မ ကီးသည့်အေပ
မမူတည်ဘဲ အြပစ်ြပသူ၊ ြပြခင်းခံရသူှင့် သင်ှင့် မည်မနီးစပ်မရှိသည့်အေပတွင် မူတည်သည်။ န�ကည်း
ေဒါသသည် သင်ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သူများှင့် ရင်းှီးမအေပတွင် မူတည်သည်။
မည်သိုေသာသူများြဖစ်ိုင်ေြခရှိသနည်း။

အေြဖမှာ

ိုးစင်းလှပါသည်။

ဖခင်များ၊

မိခင်များ၊

ညီအစ်ကိုများ၊ ညီအစ်မများ၊ ခင်ပွန်းများ၊ ဇနီးများ၊ ကေလးငယ်များ၊ ချစ်သူရည်းစားများ၊ အခန်းေဖာ်များ
အထက်အရာရှိများ အြခားေဆွမျိးများြဖစ်သည့် အဘိုးအဘွားများ၊ �ီးေလးများှင့်
ြဖစ်ိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အေပ န�ကည်းေဒါသထွက်ေနသူအများအြပားပင် ရှိေနသည်။

အြခားသူများလည်း

ကန်ေတာ်တိုှင့် တိုက်ိုက်ဆက်စပ်မမရှိေသာ ြပင်ပဆိုးယုတ်မများ ှင့်စပ်လျ်း၍သာ န�ကည်း
ေဒါသ မြဖစ်ကေချ။ ကန်ေတာ်တိုှင့် နီးစပ်ေသာ သူ၏ အြပစ်ှင့် ကန်ေတာ်တိုကို တစ်စံုတစ်ရာ လုပ်ခဲ့ေသာ
သူများှင့် စပ်လျ်း၍သာ န�ကည်းြခင်းကို ခံစားရသည်။ ၎င်းန�ကည်းြခင်းသည် အေသးအဖွဲေလးသာ
ြဖစ်ိုင်သည်။

၎င်းသည်

ကီးမားြပင်းထန်စရာမလို

သူေကာက်စွပ်ေသာေကာင့်ေလာ

မဟုတ်ပါ။

နီးစပ်မရှိရန်သာလိုသည်။

ထိုအရာေကာင့်

သင်န�ကည်း

သူ၏

ေြခစွပ်များကို

ေဒါသထွက်ပါမည်ေလာ။

မထွက်ိုင်ပါ။ သိုေသာ်သူ ထိုသို ကိမ် ၅၀၀၀ မလုပ်လင်သင်မည်သို ခံစားရမည်နည်း။
သင်န�ကည်းေဒါသထွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ထင်ိုင်သည်။ သိုေသာ် ကျမ်းစာက မည်သူကိုမ န�ကည်း
ေဒါသထွက်ပိုင်ခွင့်မေပးေပ။ သမာကျမ်းပိုဒ်က န�ကည်းေဒါသအားလံုးမှ ကင်းလွတ်ရန် မိန်ဆိုထားသည်။
သင်တိုတွင် တစ်စံုတစ်ေယာက်မ ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇူးေတာ်ကို မရဘဲ မေနေစြခင်းငှါ ၎င်းခါးစွာ
ေသာ အပင်ြဖစ်ေပါက်၍ သင်တိုေှ�င့်ယှက်သြဖင့် လူအများတိုသည် အြပစ်ှင့် မညစ်ညး ေစြခင်း၌
လည်းေကာင်း။ (ေဟဗဲ ၁၂:၁၅)
ဤေနရာတွင် န�ကည်းြခင်းကို အြမစ်အြဖစ်ေဖာ်ြပထားသည်။ အြမစ်သည် ေြမကီးေအာက်တွင် ရှိ၍
မြမင်ရေပ။ ေြမမျက်ှ�သွင်ြပင်ကို လှန်လိုက်ေသာအခါ အြမစ်ကို ေတွရသကဲ့သို ၎င်း၏ တည်ရှိေနမကို
ေဖာ်ြပေသာ သက်ေသကို ြမင်ေတွိုင်သည်။
အြမစ်များသည် အြခားအရာများကိုလည်း ြပလုပ်သည်။ အြမစ်များကို မေတွြမင်ရေသာေကာင့်
၎င်းတိုကို သင်မည်သည့်အခါမေတွြမင်ိုင်မည် မဟုတ်ဟုလည်းမဆိုလိုပါ။ ၎င်းတိုသည် အစာအာဟာရ
မှီဝဲသံုးေဆာင် ကေသာေကာင့် ေအာက်ေြခတွင် အမဲမေနေပ။ ေန�က်ဆံုးတွင် ၎င်းတိုသည် ေြမြပင်ေပသို
တက်လာသည်။
သစ်သီးတွင် ၎င်းကို ထုတ်လုပ်ေသာ အြမစ်ှင့် တိုက်ိုက်ဆက်ွယ်မ ေဖာ်ေဆာင်သည့် လကဏာပါ
ရှိသည်။ ပန်းသီးတစ်လံုး၏ အြမစ်များက ကန်ေတာ်တိုအား ပန်သီးများကို ေပးသည်။ ခါးေသာ အြမစ်ရှိလင်
ခါးေသာအသီးကို ေပးသည်။
ကျမ်းပိုဒ်က ဤအရာကို ေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်။ န�ကည်းြခင်းအြမစ်တိုးတက်လာလင်

ြပဿန�

ြဖစ်တက်၍ လူများစွာကို ညစ်ညမ်းေစကာ ဆိုးယုတ်ညစ်ညမ်းေသာသူများြဖစ်ေစေသာေကာင့် သတိြပရ
သည်။ န�ကည်းေဒါသထွက်ေနေသာ အသင်းေတာ်ကိုသင်ြမင်ဖူးပါသလား။ န�ကည်းြခင်းသည် အသင်းေတာ်
လူစုအတွင်း

ေတာမီးေလာင်သကဲ့သို

ြပန်ှံိုင်သည်။

၎င်းသည်

အလုပ်လုပ်ေနရာတစ်ခု

သိုမဟုတ်

လူေနေဆာင်တစ်ခုအတွင်း စီးဝင်သွားိုင်သည်။ အဘယ့်ေကာင့်နည်း လူတစ်ေယာက်သည် န�ကည်းြခင်းကို
ြဖန်ေဝရန်ဆံုးြဖတ်ခဲ့သည်။ သူသည် န�ကည်းေဒါသထွက်ေနသြဖင့် အြမစ်ကို အြပင်သို တိုးထွက်ခွင့်ြပ၍
အသီးသီးေစသည်။ သူ၏ ြဖန်ေဝမေကာင့် လူများစွာ န�ကည်းြခင်းရှိလာသည်။ ေဟဗဲဩဝါဒ စာေရးသား

သူက ကန်ေတာ်တိုကို ဤအရာှင့် ပတ်သက်၍ သတိေပးထားသည်။ သူက ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇူးေတာ်
မတည်ရှိဘဲ

ေပျာက်ဆံုးေနြခင်းကို

သတိြပရန်

ိးေဆာ်ထားသည်။

ေကျးဇူးေတာ်ေပျာက်ဆံုးေနလင်

န�ကည်းေဒါသြဖစ်ြခင်းသည် ဝင်ေရာက်လာ၍ လူများစွာကို ညစ်ညမ်းေစသည်။ ၎င်းက လူများစွာကို
ဆိုးယုတ်သူများြဖစ်ေစသည်။
န�ကည်းြခင်းကို

ှစ်ေပါင်းများစွာသိုေလှာင်ထားသူတစ်ေယာက်မည်သိုြဖစ်မည်နည်း။

သူ၏

ခ�ကိုယ်မည်သိုြဖစ်မည်နည်း။ သူေနထိုင်မေကာင်းြဖစ်မည်ေလာ။ သူသည် မိသားစုဝင်တစ်�ီး၏ န�ကည်း
န�ေနသည်ဆိုကပါစို။ သိုေသာ်သူသည် ဖွင့်ဟထုတ်ေဖာ်ြပသြခင်းမရှိေသာေကာင့် လူများစွာကို ညစ်ညမ်း
ေစမည်မဟုတ်။ သူသည်အတွင်းထဲ၌ ှစ်အတန်ကာသိုေလှာင်ထားေသာအခါ ေန�က်ဆံုးတွင် န�ကျင်လာ
သည်။ သူဆရာဝန်သွားြပေသာအခါ ဆရာဝန်က ‘‘ခင်ဗျား ေနမေကာင်းတာ မှန်တယ်” ဒါေပမယ့် ခင်ဗျား
ေနမေကာင်းတဲ့ပံုစံက ကန်ေတာ်ကုေပးလိုရတာမျိးမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကို အြခားဆရာဝန်ဆီ ပိုလိုက်မယ်ဟု”
ရှင်းြပသည်။
သိုြဖင့် စိတ်ေရာဂါအထူးကု ဆရာဝန်ထံ ပိုလိုက်ေသာအခါ ထိုဆရာဝန်က လက်ခံသည်။ “ခင်ဗျား
ေနမေကာင်းရတဲ့အေကာင်းက ခင်ဗျားအေဖကို ှစ်(၂၀)လံုးလံုးစိတ်န�ေနလိုပဲ။ ဒီှစ်ေတ◌ွ တစ်ေလက်လံုး
ခင်ဗျား ချပ်ထိန်းထားေတာ့ အဲဒါက ခင်ဗျားရဲ အတွင်းပိုင်းေတွကို လိက်စားေဆွးြမည့် ေစတယ်။ ဒီအဆိပ်ကို
အတွင်းထဲမှာထားေတာ့ အဲဒီက အက်ဆစ်က ခင်ဗျားခ�ကိုယ်ကို မကျန်းမာေစတာပဲ။ အဲဒါေကာင့် ခင်ဗျားကို
ကန်ေတာ်လုပ်ေစချင်တာက

အိမ်ြပန်ပီး

ခင်ဗျားအေဖနဲ

ေဆွးေွးပါ။

ဘာလိုအထဲမှာ

ထားပီး

ေနမေကာင်းြဖစ်ေနရမှာလဲ။ အြပင်ကို ထုတ်လိုက် အြခားသူေတွ အကုန်လံုး ေနမေကာင်းြဖစ်ပါေစ” ဟု
ဆရာဝန်က အ�ကံေပးန်ကားသည်။
ထိုေကာင့် ေလာကတွင် ေြဖရှင်းချက် ှစ်ခုရှိသည်။ န�ကည်းြခင်းကို သိုေလှာင်ထား၍ မိမိကိုယ်ကို
ေနမေကာင်းြဖစ်ေစြခင်းသိုမဟုတ်

၎င်းကို

အြပင်ထုတ်၍

ေဘးပတ်လည်သို

ြဖန်ေဝြခင်း

ြဖစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏ ေြဖရှင်းချက်မှာ

အြမစ်ကို တူးထုတ်လင့်ပစ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုြပရန် ဘုရားသခင်၏

ေကျးဇူးေတာ်လိုအပ်သည်။ လူသည် ထိုသိုြပလုပ်ိုင်ရန် သခင်ေယခရစ်ေတာ်ကို သိရန်လိုသည်။ သူသည်
ေကျးဇူးေတာ်အရင်းအြမစ်ြဖစ်ေတာ်မူသည်။
ေလာက၏ န�ကည်းြခင်းကို ေြဖရှင်းသည့်နည်းကို ခရစ်ယာန်များအသံုးမြပသင့်ေပ။ ခရစ်ယာန်
များက ေလာကကို အတုခိုးေသာအခါ အသံုးမြပသင့်ေပ။ ခရစ်ယာန်များက ေလာကကို အတုခိုးေသာအခါ
ညံ့ဖျင်းေသာ ေရ�းချယ်မှစ်ခုရှိသည်။ ကျမ်းစာက န�ကည်းြခင်းအားလံုးကို စွန်ပစ်ရန် သွန်သင်ထားသည်။
အတွင်းထဲ၌ မသိမ်းထားရသကဲ့သို ြဖန်ေဝြခင်းလည်း မြပရေပ။ သားေတာ်မှတစ်ဆင့် ခမည်းေတာ်ထံသို
ေပးအပ်ရသည်။

သင်တိုစိတ်ထဲမှာ ခါးစွာေသာ ဂုဏ်ပိင်ြခင်း၊ ရန်ေတွြခင်းမရှိလင်၊ သမာတရားကို မုသားြဖင့်ဆန်၍
မဝါကွားကှင့်။ ထိုသိုေသာ ပညာသည် အထက်မှ သက်ေရာက်ေသာ ပညာမဟုတ်၊ ေြမကီးပညာ၊ ဇာတိ
ပကတိပညာ၊ နတ်ဆိုးပညာြဖစ်၏။ အေကာင်းမူကား၊ ဂုဏ်ပိင်ြခင်း၊ ရန်ေတွြခင်းရှိလင် မငိမ်မဝပ်ုန်းရင်း
ခတ်ြခင်း၊ ဆိုးညစ်စွာြပမူြခင်း အမျိးမျိးရှတ
ိ တ်၏။ (ယာကုပ် ၃:၁၄-၁၆)
ကန်ေတာ်ေရတပ်ဗိုလ်သင်တန်းေလာင်းတက်ေနချိန်တွင် ကန်ေတာ်၏ သေဘာထားေသးသိမ်ြခင်းှင့်
မန�လိုဝန်တိုြခင်းတိုသည်

အသက်အရ�ယ်ကီးလာလင်

ေပျာက်သွားမည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်။

ရာထူးြမင့်

တက်ေလ ပိုရင့်ကျက်လာေလြဖစ်၍ ဤသိုေသာ ခံစားချက်များေလျာ့နည်းသွားမည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သိုေသာ်
အသက်ပိုကီးလာေသာအခါ ကန်ေတာ်၏ ဝန်တိုြခင်း ပိုြပင်းထန်လာသည်ကိုေတွခဲ့ရသည်။ န�ကည်းေဒါသ
စံုလာသည်။ ေြဖရှင်းမမရှိလင် လူများသည်ရင့်ကျက်လာေသာ်လည်း န�ကည်းြခင်း ေလျာ့သွားသည်မဟုတ်။
ှစ်ကာေလ န�ကည်းြခင်းပိုတိုးေလြဖစ်၍ ပိုမိုဆိုးရ�ားလာသည်။
သိုြဖင့်

သင်သည်

အားကျမန�လိြု ခင်း၊

န�ကည်းချက်ကို

သိုမှည်းထားလင်

ဆိုးယုတ်ေသာ

အရာလုပ်ေဆာင်ြခင်းတွင်းထဲမှ တိုက်ိုက်လာသည် မေကာင်းေသာ အမူအရာအားလံုးသည် ဤစိတ်ထား၏
အကျိးဆက်ရလဒ်ြဖစ်သည်။ ကန်ေတာ်တိုတွင် အမှန်တကယ်ြပဿန�ရှိမှန်းသိသာလှပါသည်။ န�ကည်းြခင်း
ကို ကန်ေတာ်တိုမည်သိုေကျာ်လားကမည်နည်း။
န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ရန် ကန်ေတာ်တိုတွင် န�ကည်းြခင်းရှိေကာင်း သေဘာေပါက်ရမည်။
န�ကည်းေနသည်ကို မည်သိုသိိုင်သနည်း။
နည်းလမ်းေကာင်းတစ်ခုမှာ

န�ကည်းြခင်းကအေသးစိတ်

အချက်အလက်များကို

မှတ်မိသည်။

သင့်ဘဝတွင် စကားေြပာဆိမ
ု  ေထာင်ေပါင်းများစွာရှိ၍ အများစုကို သင်မမှတ်မိေတာ့ပါ။ သိုေသာ် ဤစကား
ေြပာဆိုမသည် လွန်ခဲ့ေသာ ငါးှစ်က ြဖစ်ေသာ်လည်း သင်သည် သူ၏စကားလံုးတစ်ခုစီတိုင်း သူအသံှင့်
ေလယူေလသိမ်းကို တိတိကျကျ မှတ်မိေနသည်မှာ သင်န�ကည်းေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။
တစ်စံုတစ်�ီးက

ဤအရာကိုြငင်းခံု၍

ေကာင်းမွန်ေသာ

စကားေြပာဆိုမ

ေကာင်းစွာမှတ်မိြခင်း

ရှိိုင်သည်ဟု ဆိုိုင်သည်။ ြဖစ်ိုင်ပါသလား ြဖစ်ိုင်ေသာ်လည်း ြဖစ်ိုင်ေြခနည်းပါသည်။ ဘာေကာင့်နည်း။
မှတ်�ာဏ်ကို ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း၊ အကိမ်ကိမ်ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းက ေထာက်ကူေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။
ပံုမှန်အားြဖင့် လူများသည် ေကာင်းမွန်ေသာ အတိတ်က အရာများကို အချိန်ယစ
ူ ်းစားြခင်းများစွာ မြပလုပ်
တတ်က။ သိုေသာ် မေကာင်းေသာအတိတ်ကြဖစ်စ်များကို အကိမ်ကိမ် ထပ်ခါတလဲလဲ စ်းစားသတိရက
သည်။

ကွာရှင်းြပတ်ဆဲမည့်သူများကို

အ�ကံြပေဆွးေွးြခင်း

ကန်ေတာ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။

၎င်းတို၏

ပိုမိုေပျာ်ရ�င်ဖွယ်အိမ်ေထာင်ြပခါစအချိန်ကို ကန်ေတာ်ေကာင်းစွာ မှတ်မိပါသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတို ကွာရှင်းမည့်
အချိန်တွင် ၎င်းတိုသည် ေပျာ်ရ�င်ခဲ့ေသာ အချိန်တစ်ခုကိုမ မမှတ်မိိုင်ကေပ။ ၎င်းတိုအကိမ်ကိမ်အခါခါ
စ်းစားခဲ့သည့် အရာကိုသာ မှတ်မိကသည်။ ၎င်းတိုန�ကည်းေဒါသြဖစ် ေနကသည်။

ဤအရာက ၎င်းတိုတွင် ေပျာ်ရ�င်ခဲ့ေသာ အချိန်များ မရှိဟု မဆိုလိုပါ။ ၎င်းတိုသည် မည်မမှန်ကန်၍
တစ်ဖက်သူတို မည်မမှားေကာင်း အဓိကထားကသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ လူတစ်�ီးတွင် ကေလးတစ်�ီး၊
လူငယ်တစ်�ီး၊ အပျိငယ်တစ်�ီးဘဝ လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်ေပါင်းအတန်ကာက ြဖစ်ရပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားအေသး
စိတ်မှတ်မိ၍ ထိုမှတ်မိြခင်းတွင် အြခားသူပါေနလင် စိတ်န�ကည်းြခင်းကို ရည်န်းသည်။ န�ကည်းြခင်း၏
အေြဖမှာ ၎င်းကို စွန်လတ်ဖယ်ရှားြခင်းြဖစ်သည်။
တစ်ချိန်က ဒါးလတ်စ်၊ တဲ့က်ဆက် (Dallas, Texas) တွင် အံ့ဩစရာြဖစ်ရပ်�ကံေတွခဲ့ရသည်။
မိတ်ေဆွေဟာင်းတစ်�ီး၏ အိမ်၌ စေနညတွင် စကားေြပာခဲ့သည်။ အြခားေဒသများတွင် ခင်မင်ရင်းှီးခဲ့ေသာ
မိတ်ေဆွအချိကို ကန်ေတာ် ဒါးလတ်စ်သိုလာမည့်အေကာင်း ကိတင်အေကာင်းကားခဲ့ရာ သူတို ထိုညက
လာေရာက်ကသည်။
ကန်ေတာ့်အိမ်ရှင်ေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း န�ကည်းြခင်းအေကာင်းကို ေဟာေြပာခဲ့သည်။ ထိုေန�က်
ဇနီးေမာင်ှံ ှစ်�ီး ကန်ေတာ့်ကို လာေတွသည်။ လွန်ခဲ့ေသာ ရှစ်ှစ်က သူတိုကို ပူးလ်မန်၊ ဝါရှင်တန် (Pullman,
Washinton)

တွင်

သိကမ်းခဲ့သည်။

ဇနီးသည်သည်

ကန်ေတာ့်ထံ

ဤသိုေြပာဆိုသည်။

ကန်မတို

အိမ်ေထာင်ြပတာရှစ်ှစ်ရှိပါပီ။ အိမ်ေထာင်ပထမှစ်မှာ အေမ့အေပမှာရှိတယ့် ဆိုးရ�ားတဲ့ န�ကည်းြခင်းကို
ေယာကျာ်းအေပေနတိုင်းပံုချခဲ့တယ်။ ကန်မတိုအိမ်ေထာင်သက် ပထမှစ်မှာ အေမ့အေပေကျနပ်ချက်ကို
ေယာကျာ်းအေပ ြဖန်ေပးခဲ့လို အေတာ်ကေလးဆိုးရ�ားခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့ေသာ ခုှစ်စ
ှ ်က န�ကည်းြခင်းအေကာင်း ကန်ေတာ်၏ ေဟာေြပာမကို သူမကားန�ပီး ေန�က်
သူမ၏

န�ကည်းြခင်းကို

စွန်ပစ်ခဲ့သည်။

တစ်ေနသူမသည်

မိမိ

မိခင်ကို

အလွန်န�ကည်းေနေသာ

အြခားအမျိးသမီးတစ်�ီးှင့် ဆံုေတွသည်။ သူမ ဤသို စည်စားခဲ့သည်။ ငါ ဒီမိန်းမကို ကူညီိုင်တယ်။ တူညီတဲ့
အေတွအ�ကံေတွကို ငါေဝမိုင်တယ်၊ ငါသူကို ဒီလိုေဝငှမယ်၊ ငါအေသးစိတ်ေတွမမှတ်မိေတာ့ဘူး။ ငါ ့ရဲ
အေသးစိတ်မှတ်မိတယ်။ အခုေတာ့ အဲဒါေတွကို မမှတ်မိေတာ့ဘူး။ ဘုရားသခင်သည် သူမ၏ န�ကည်း ြခင်းကို
ယူေဆာင်ေတာ်မူခဲ့သည်။
ေန�က်တစ်ချိန်မှာ အိမ်ေထာင်ြပြခင်းအေကာင်း ေလးပတ်သင်တန်းေပးေနချိန်ြဖစ်သည်။ သတင်းစာ
တွင် ေကာ်ြငာထည့်သွင်းခဲ့ေသာ်လည်း မည်သူများ တက်ေရာက်လာမည်ကို မသိခဲ့။ ဆရာဝန်၏ လမ်းန်
ချက်ြဖင့် သင်တန်းလာတက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ကန်ေတာ်ိုးသားစွာ ေြပာရလင် အြပင်ပန်း ုပ်သွင်အားြဖင့်
သူမထက်န�ကည်းမရှိသူကို တစ်ကိမ်တစ်ခါမ မြမင်ခဲ့ဖူးေချ။ သူမတွင် ှစ်ေပါင်းေလးဆယ်ကာမ စုပံုထား
ေသာ န�ကည်းြခင်းရှိသည်။ သူမသည် ၎င်းကို ထိုညတွင် စွန်ပယ်ခဲ့ပီး ေန�က်ေန ကန်ေတာ် အလုပ်လုပ်ရာ
စာအုပ်ဆိုင်တွင် ကန်ေတာ်ှင့် ေတွဆံုရန် ချိန်းဆိုသည်။ သူမ ဆိုင်သိုဝင်လာေသာအခါ မည်သူြဖစ်မှန်း
ကန်ေတာ်မမှတ်မိ။ သူမ၏ အသွင်အြပင် လံုးဝေြပာင်းလဲသွားသည်။ ယမန်ညကပင် သူမကို ကန်ေတာ် ေတွခဲ့
ေသာ်လည်း သူမ၏အတွင်းပိုင်းမျာ ယခုသန်ရှင်းခဲ့ပီြဖစ်သည်။

မည်သည့် ြပဿန�ရှိသနည်း။ အဘယ့်ေကာင့် ကန်ေတာ့်တို န�ကည်းြခင်းမှ မလွတ်ေြမာက်
ိုင်သနည်း။ ကန်ေတာ် မုသားတစ်ခွန်းေြပာမိလင် အြပစ်ဝန်ခံ၍ ခွင့်လတ်ြခင်းကို ရိုင်သည်။ န�ကည်းြခင်းမှ
ကင်းလွတ်ိုင်ရန် ၎င်းကို ှလံုးသားထဲသို ြပန်သွင်းရသည်။ ကန်ေတာ်တို၏ ှလံုးသားများထဲသို ၎င်းကို
န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်းသွင်းယူရန် လိုအပ်သည်။ သိုမဟုတ်လင် အြပစ်ကျးလွန်သူကို ကည့်ရန်ေသွး
ေဆာင်ခံရမည်။ သူလုပ်ခဲ့သည့် အရာကိုကည့်မည်။ ထိုသိုြပြခင်းသည် န�ကည်းြခင်း၏ သေဘာသဘာဝ
ြဖစ်သည်။ ၎င်းကို စွန်ပစ်ိုင်ရန် ၎င်းသည် ကန်ေတာ့်ြပဿန�ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံြခင်းှင့် စွန်ပစ်ြခင်း မြပမီ
န�းလည်သေဘာေပါက်ရမည်။
သိုေသာ် သင်က “ကန်ေတာ် မန�ကည်းပါဘူး န�ကျင်လွယ်ံုသက်သက်ပါ” ဟု ေြပာိုင်သည်။
န�ကျင်ြခင်းှင့် မေကျနပ်ြခင်းတို၏ လကဏာများမှာ ဆင်တူိုးမှားြဖစ်၍ အလွန်နီးစပ်သည်။ ချက်ချင်း
ုတ်တရက် မေကျနပ်ြခင်းကို သင်န�းလည်ပါသလား။ သင်က “ဒါ န�ကည်းြခင်းမဟုတ်ပါဘူး စိတ်ထိခိုက်
သွားတာပါ” ဟုဆိုိုင်သည်။ သိုေသာ်န�ကျင်ြခင်းှင့် မေကျနပ်ြခင်း ခံစားမတိုတွင် နီးစပ်ေသာ ဆက်ွယ်မ
ရှိသည်။ လူတစ်ေယာက်သည် န�ကင်ပီးေန�က် မေကျမနပ်ြဖစ်သည်။ မေကျနပ်ြခင်းှင့် န�ကည်းြခင်းတွင်
အလွန်နီးစပ်ေသာ ဆက်ွယ်မေန�က် တစ်ခုရှိေသးသည်။ မေကျနပ်ြခင်းသည် နက်ိင်း ေသာန�ကည်းြခင်း
အြဖစ်ေြပာင်းလဲသွားြခင်းြဖစ်သည်။
န�ကည်းြခင်းသည် မေကျနပ်ြခင်းကို သိုမှည်းဆွဲကိုင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုပ်သိုးနံေစာ်လာ
သည်။ ဆက်၍ သိုေလှာင်ထားလင် ပို၍ ဆိုးရ�ားလာသည်။
ကွင်းဆက်မြပတ်ေတာ့ေပ။ န�ကည်းြခင်းှင့် မုန်းတီးြခင်းကားတွင် ချိတ်ဆက်မရှိ၍ မုန်းတီးြခင်းှင့်
လူသတ်မကားတွင် အလွန်ထင်ရှားေသာ ကျမ်းစာ၏ ခွဲြခားချက်ရှိသည်။ န�ကင်ြခင်းမှ လူသတ်ြခင်းသို
တွန်းပိုိုင်ေကာင်း ေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်။ ဤသင်ကားချက် အြမင်သည် အလွန်ြပင်းထန်လွန်းသည်ဟု
အချိက ဆိုိုင်ေသာ်လည်း ကျမ်းစာမှလာသည်။
န�ကည်းြခင်းသည်

အြပစ်ကီးေကာင်း

ေပလွင်ထင်ရှားေစလိုြခင်းြဖစ်သည်။

န�ကည်းေနေသာ

သူသည် ပထမ�ီးတွင် သူန�ကည်းေနေကာင်း အသိအမှတ်ြပ၍ ဒုတိယအေနြဖင့် ၎င်းသည် ဆိုးရ�ားေသာ
မေကာင်းမြဖစ်ေကာင်း န�းလည်ရမည်။

ထပ်ေြပာရလင် ဤအြပစ်ှင့် ပတ်သက်၍ လူများ�ေပကာ

ြပကြခင်းမှာ ၎င်းအြပစ်သည် အြခားသူ၏ အြပစ်ြဖစ်သည်ဟု ထင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ မာရ်နတ်က ဤသို
ဆိုမည် “သိုမဟုတ် သူဝမ်းနည်းပါတယ်ဟု ေြပာလင် သင်စိတ်ေကျနပ်သွားမှာပါ”။
သိုေသာ်သူသည် မည်သည့်အခါမှ အထက်ေဖာ်ြပသကဲ့သိုမလုပ်ေဆာင်ခဲ့လင် တစ်ပါးသူတစ်ေယာက်
က အြပစ်၌ ဆက်လက်ကျင်လည်ေနေသာေကာင့် သင့်ဘဝတစ်ေလာက်လံုး န�ကည်းေနေတာ့မည်ေလာ။
အဓိပါယ်လံုးဝမရှိပါ။

“သူကန်ေတာ်ကို

မေတာင်းပန်သေရ�၊

ကန်ေတာ်ခွင့်မလတ်ိုင်ဘူး။

အဲ့ဒီအချိန်

မေရာက်ခင်အထိ ကန်ေတာ်မှာ န�ကည်းခွင့်ရှိတယ်။ သူေတာင်းပန်တဲ့အခါ ကန်ေတာ်ခွင့်လတ်လိုက်ရင်

အားလံုးေကာင်းသွားမှာပါ” ဟု သင်ေြပာိုင်သည်။ သင်န�ကည်းြခင်း အုတ်တံတိုင်းကို တည်ေဆာက်ေနစ်
တစ်ေန ထိုသူေရာက်လာ၍ “ကန်ေတာ်စိတ်မေကာင်းပါဘူး”ဟု ေတာင်းပန်လင် သင်ခွင့်လတ်ိုင် ပါမည်
ေလာ။ မရပါ။ န�ကည်းြခင်းကခွင့်မလတ်တတ်ပါ။ သူေတာင်းပန်စကားေြပာေသာအခါ ခွင့်လတ်ိုင်ရန်
သူမေတာင်းပန်ခင် သင်အဆင်သင့်ရှိရန်လိုသည်။ သူေတာင်းပန်ြခင်း မြပမီ သင်သည်သူကို ခွင့်လတ်ရန်
အဆင်သင့်ရှိေနလင် သူေတာင်းပန်ြခင်းြပ/မြပအေရးမကီးေတာ့ပါ။ အြခားနည်းြဖင့် ေြပာရလင် သင်သည်
န�ကည်းြခင်းကို မိမိဘက်၌ တစ်ဖက်သတ်စွန်ပစ်လိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ အြခားသူဘက်၌ မည်သိုပင်ေနေသာ်
လည်း အေရးမကီးေတာ့ပါ။
န�ကည်းြခင်းသည် အြခားသူ၏ အြပစ်အမှန်တကယ်ြဖစ်ေစ စိတ်ကူးယ်ြဖစ်ေစမှ စီးဆင်းလာပံု
ရေကာင်း အေစာပိုင်းက ကန်ေတာ်ေထာက်ြပခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ်၎င်းသည် အြပင်ပန်းသာန်သာြဖစ်သည်။
အမှန်တကယ်တွင် န�ကည်းြခင်းသည် သီးသန်ရပ်တည်သည်။ စိတ်န�ကည်းသူသည် အြပစ်ြပသူမပါဘဲ
မိမိဘာသာန�ကည်းရန် ဆံုးြဖတ်သည်။
သင်ဤသို ေစာဒကတက်ိုင်သည်။ “မဟုတ်ဘူး သူကန်ေတာ့ကို အြပစ်လုပ်ထားတယ် သူေတာင်းပန်
ရင်

အားလံုးေကာင်းသွားမှာပါ”

မမှန်ပါ။

ဝန်ချေတာင်းပန်ေသာ်လည်း

အြခားတစ်ဖက်ဤ

ဆက်လက်

န�ကည်းေနသည့် ြဖစ်ရပ်များကို ကန်ေတာ်ေတွ�ကံခဲ့ဖူးပါသည်။ အြပစ်ြပသူ ကွယ်လွန်သွား၍ မေတာင်းပန်
ေတာ့လင် မည်သိုြဖစ်မည်နည်း။ လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်များစွာက ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် မိဘများေပအလွန် န�ကည်းေန
ဆဲရှိေသာ သူများကို ကန်ေတာ်ေတွဖူးသည်။ န�ကည်းြခင်း မေသဆံုးသွားပါ။ န�ကည်းြခင်း သည် န�ကည်
သူ၏ အြပစ်သက်သက်သာြဖစ်၍ အြခားသူများှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
တစ်ချိန်က ကန်ေတာ် ဝါးလားဝါးလား ြပည်နယ်အကျ်းေထာင် (Wala Wala State Penitentiary)
တွင် အကျ်းသားများှင့် တစ်ရက်တာအတူေနခဲ့သည်။ ခရစမတ်ပွဲေတာ်နီးကပ်ချိန်ြဖစ်၍ ေြခာက်န�ရီကာမ
ေနခဲ့သည်။ ေနလယ်ေနခင်းအချိန်တွင် အြမင့်ဆံုးလံု�ခံေရးယူ၍ ဧဝံေဂလိတရားေဝဌေဟာ ကားသည်။
အကျ်းသားတစ်�ီးက အလွန်ကမ်းတမ်းရက်စက်ေသာ ရာဇဝတ်သားများကို မည်သို ချ်းကပ်ေဝငှရ
မည်ကို ေမး၏။ သူအမှန်တကယ်ပင် ဧဝံေဂလိလုပ်ေဆာင်ရန် စိတ်ဝင်စားသည်ဟု ကန်ေတာ်ယူဆခဲ့ေသာ
ေကာင့် ထိုအေကာင်းေြပာြပသည်။ ထိုေန�က် လံု�ခံေရးနည်းေသာ ေနရာေခတထိန်း သိမ်းထားေသာ
ေနရာှင့် အြခားေနရာများသိုသွားသည်။ ညေနတွင် လံု�ခံေရးအြမင့်ဆံုးေနရာကို ြပန်သွားချိန်တွင် န�ကည်း
ြခင်းအေကာင်းကို ေဝငှမည်ဟု စ်းစားမိသည်။ န�ကည်းေဒါသထွက်ေနသူများ ဤေနရာတွင် ရှိမည်ဟု
ေတွးေတာ်သည်။
ေနလယ်က
တစ်ခုကိုေမးသည်။

ဧဝံေဂလိတရားေဝလိတရား
“သန�းညာတာမလံုးဝမရှိဘဲနဲ

ေဝငှြခင်းအေကာင်း
ခင်ဗျားရဲ

ေပးသည့်သူက

သံုးှစ်သားကေလးကို

အြခားေမးခွန်း
ိုက်ှက်တဲ့သူကို

ခင်ဗျားမန�ကည်းဘဲေနိုင်မလား”။ သူကို ကန်ေတာ် ဤသို ြပန်ေြပာသည် “ခင်ဗျားသိလား၊ ခင်ဗျားအဲဒီလူ

အေပန�ကည်းစိတ်ေဖျာက်လိုက်ရင် အဲဒီလူေန�က်ထပ် ကေလးတစ်ေယာက်ကို ထပ်မိုက် ေအာင်ခင်ဗျား
ကူညီိုင်တာေပါ ့”။
သူက “မဟုတ်ေသးဘူး ၊ ဒီလူကို ကယ်လိုမရိုင်ဘူး”
ကန်ေတာ်က “ရပါတယ်၊ သူကိုကယ်လိုရပါတယ်”။
“မရဘူး၊ မရဘူး”
“ဘာလိုမရတာလဲ”
“သူအခုမရှိေတာ့ဘူး”
ဤအကျ်းသားကသူကို သတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းက ၎င်း၏ကေလးအေပ သူလုပ်ခဲ့သည့် အရာအတွက်
သူကို သတ်ခဲ့တာေကာင့် ေထာင်ကျေနြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် သူကို သတ်ခဲ့ေသာ်လည်း န�ကည်းေဒါသ
ြဖစ်ေနဆဲပင်။ အြခားနည်းြဖင့် ေြပာရလင် န�ကည်းြခင်းကို ေဖာ်ြပံုြဖင့် မေပျာက်ကွယ်သွားပါ။ ေသြခင်း
အားြဖင့်လည်း ၎င်းအရာေပျာက်ကွယ်မသွားိုင်ပါ။
လူတစ်ေယာက်က ကန်ေတာ်တိုကို ဝမ်းနည်းေကာင်းဝန်ခံလင် ကန်ေတာ်တို၏ န�ကည်းစိတ်ကို
ေပျာက်ကွယ်မသွားေစပါ။

၎င်းကို ေဖျာက်ဖျက်ိုင်သည့်တစ်ခုတည်းေသာနည်းမှာ

သခင်ေယခရစ်ေတာ်

ေမှာက်၌ ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းြဖစ်သည်။ ဤအရာသည် တစ်ခုတည်းေသာ ေြဖရှင်းချက်ြဖစ်သည်။
သင်န�ကည်း မုန်တီးေနေသာ သူသည် ှစ်ေပါင်းအတန်ကာ ေသဆံုးခဲ့ပီဟု သင်ေြပာိုင်သည်။
သင်သည်ေထာင်ထဲမှ အကျ်းသားကဲ့သို မုန်းတီးေနသူကို မသတ်ခဲ့ပါ။ သိုမဟုတ်လင် အကျ်းသားှင့်
သင်အတူတူပင်ြဖစ်၍ အြခားသူေသသွားေသာ်လည်း သင်သည် န�ကည်းေနဆဲပင်ြဖစ်သည်။
အကယ်၍
သန်ရှင်းစင်ကယ်စွာ

ေသဆံုးခဲ့သူသည်
ဘုရားသခင်င
ှ ့်

န�မည်ေရးသွင်းခံရေသာေကာင့်

ယံုကည်သူတစ်ေယာက်ြဖစ်လင်
အတူရှိေနသည်။

ေကာင်းကင်ဘံုတွင်

သူသည်

အြပစ်လတ်ြခင်းခံရ၍

သိုးသငယ်၏

အသက်စာေစာင်တွင်

ဝမ်းေြမာက်ေပျာ်ရ�င်ေနသူကို

န�ကည်းအငိးထား

သင်သည်

ေနြခင်းြဖစ်သည်။
အကယ်၍ ေသဆံုးခဲ့သူသည် မယံုကည်သူတစ်ေယာက်ြဖစ်လင် ၊ ၂ သက်သာေလာနိတ် ၁:၆-၈ တွင်
ေရးသားထားသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ြခင်းကို ခံရမည်။
အဘယ်သိုနည်းဟူမူကား သခင်ေယသည် တန်ခိုးရှိေသာေကာင်းကင်တမန်တိုှင့်အတူ ေကာင်းကင်
ဘံုက ေပထွန်းေတာ်မူ၍ ဘုရားသခင်ကိုမသိေသာသူ ငါတိုသခင်ေယခရစ်၏ ဧဝေဂလိတရားကို န�းမ
ေထာင်ေသာ သူတိုကို မီးလံအားြဖင့် ဒဏ်ေပးေတာ်မူေသာအခါ သင်တိုကို ဆင်းရဲေစဘူးေသာ သူတို၌

ဆင်းရဲြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊

ဆင်းရဲခံရဘူးေသာသင်တို၌

ငါတိုှင့်အတူ

ချမ်းသာြခင်းကိုလည်းေကာင်း

ဘုရားသခင် ဆပ်ေပး၍ တရားသြဖင့် တရားစီရင်ေတာ်မူလိမ့်မည်။
ချစ်သူတို သူတစ်ပါးသည် သင်တိုကို ြပစ်မှားလင် ကိုယ်တိုင်အြပင် ြပန်၍မတံုကှင့်။ အမျက်ေတာ်ကို
အခွင့်ေပးကေလာ့။

ကျမ်းစာလာသည်ကား

ငါသည်

အြပစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏။

အြပစ်ှင့်အေလျာက်

ငါဆပ်ေပးမည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန်ေတာ်မူ၏။ (ေရာမ - ၁၂:၁၉)
ဘုရားသခင်သည် တရားမတေတာ်မူ၍ အြပစ်ဆပ်ေပးေတာ်မူသည်။
အကယ်၍

ဤလူများအသက်

ထင်ရှားရှိခဲ့လင်လည်း

သင်၏န�ကည်းြခင်းကို

မေပျာက်ကွယ်

ေစိုင်သလို သူတိုအေပ သင်တစ်စံုတစ်ရာြပလုပ်လင်လည်း မေပျာက်ကွယ်ိုင်ပါ။ ၎င်းတိသ
ု ည် ေသလွန်ပီး
ြဖစ်၍ နည်းှစ်မျိးအနက် တစ်နည်းနည်းြဖင့် စီရင်ြခင်းကို ခံရမည်။ သင်သာကျန်ရစ်ခဲ့၍ န�ကည်းြခင်းှင့်
အသက်ရှင်ကာ မိမိကိုယ်ကိုှင့် မိမိှင့်ဆက်ဆိုင်သူများကို ှစ်အတန်ကာန�ကျင်ေစသည်။ သင်၏န�ကည်း
ြခင်းသည် သင်၏အြပစ်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆနက
် ျင်သည့်ကီးမားေသာ အြပစ်ြဖစ် ေကာင်း သင်ေန�င်တရ
၍ ဝန်ချေတာင်းပန်လင် ဘုရားသခင်က သင့်ကို အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းှင့် ဝမ်းေြမာက်ေပျာ်ရ�င် ြခင်းကို
ေပးေတာ်မူမည်။
ကန်ေတာ်တိုသည် န�ကည်းြခင်းကို မသိုေလှာင်ရ အြခားသူများသိုလည်း မြဖန်ေဝရေပ။ ၎င်းကို
ကီးမားေသာ

ဆိုးယုတ်မအြဖစ်ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းသည်

တစ်ခုတည်းေသာ

လုပေ
် ဆာင်စရာြဖစ်သည်။

ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းကို လိုအပ်သလို မဆုတ်မနစ်ကိးစားလုပ်ေဆာင်ရမည်။
မွန်တီေရး၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားြပည်နယ်ရှိ အေမရိကန်ေရတပ် ဘွဲလွန်ေကျာင်း (Monterey, California,
at the US Naval Past-Graduation School) တွင် တစ်ခါက ကန်ေတာ် ေဟာေြပာခွင့် ရခဲ့သည်။ ထိုေနရာ၌
ကျမ်းစာသင်ဆရာအြဖစ်

အလွန်လူသိများေသာ

သူတစ်�ီးရှိသည်။

သူသည်ေရတပ်တွင်

စစ်ဆင်ေရးအရာရှိအြဖစ် အမထမ်းခဲ့ပီးေန�က် ေရငုပ်သေ◌ဘာအရာရှိေြပာင်းေရ�ခံရသည်။ သူသည် ေရငုပ်
သေ◌ဘာကို အုပ်ချပ်အမိန်ေပးခွင့်မရှိေသာေကာင့် န�ကည်းေနသည်။ သူသည်အမှန်တကယ် ဒုကေရာက်
ေနေသာေကာင့်သူကို အြပစ်ှင့် န�ကည်းြခင်းအား ဝန်ခံရန် ကန်ေတာ်တိုက်တွန်းသည်။ သူသည်ကန်ေတာ်
ကို လာေရာက်ေတွဆံု၍ န�ကည်းြခင်းကို စွန်ပစ်ခဲ့သည်။ ေန�က်တစ်ေနတွင် သူ၏ဇနီးသည်က ကန်ေတာ့်
ကို“ကန်မေယာကျာ်းအသစ်ရပီ” ဟုေြပာြပသည်။ သူသည်ေရတပ်ကို န�ကည်းေနခဲ့သည်။ သိုေသာ် ေရတပ်၏
အြပစ်မဟုတ် သူ၏အြပစ်ြဖစ်သည်။
ေအမီကားမိုက်ကယ် (Amy Carmichael) က သူမ၏ စာအုပ် “If” တွင် ဤသိုေရးမှတ်ခဲ့သည်။
အချိရည်များှင့် ြပည့်ေနေသာ ခွက်ကိုမည်သိုပင် ကိုင်လပ်ပါေစ ၊ အခါးရည်တစ်စက်မပင် ဖိတ်ကျမည်
မဟုတ်။ အချိရည်များှင့် ြပည့်ေနေသာ ခွက်ကိုကိုင်လပ်လင် မည်သည့်အရည်ကျလာမည်နည်း။ ပိုများေသာ

အချိရည်ကျလာမည်။ တစ်စံုတစ်ဦးသည် အချိရည်များှင့် ြပည့်ဝေနစ် အြခားသူ တစ်ေယာက် က
ကိုင်လပ်လင်မည်သည့်အရာကျလာမည်နည်း။ အချိရည် ကိုင်လပ်ြခင်းက အချိရည်ကို အခါးရည်အြဖစ်
မေြပာင်းလဲေစိုင်ပါ။
ကိုင်လပ်ြခင်းက

ေလှာင်ကန်ထဲတွင်

ထည့်ထားသည့်အရာကိုသာ

ထွက်လာေစသည်။

သင်၌

ချိမိန်ြခင်းှင့် အလင်းြဖည့်တင်းထားလင် ကိုင်လပ်ခံရေသာအခါ ချိမိန်ြခင်းှင့်အလင်းသာ ဖိတ်လံမည်။
ပျားရည်ှင့် ြပည့်ေနလင် ပျားရည်ထွက်မည်။ ရှာလကာရည်ထွက်ကျလာလင် မည်သည့်အရာကို သက်ေသထူ
သနည်း။ ေလှာင်ကန်ထဲတွင် ရှိေနေသာ အရာကိုြပသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ေြပာရလင် န�းကည်းြခင်းသည်
အြခားသူ၏

လုပ်ရပ်အေပမှီတည်မလံုးဝမရှိေပ။ ၎င်းသည် ကန်ေတာ်တို၏ ြဖစ်တည်ြခင်းှင့် လုပ်ရပ်၏

ရလဒ်ြဖစ်သည်။
ှစ်ေပါင်းအတန်ကာက

ကန်ေတာ်တအ
ို ိပ်ခန်းထဲရှိ

ကန်ေတာ့်စားပွဲတွင်

အလုပ်လုပ်ေနသည်။

ကန်ေတာ်၏ဇနီးဘက်စီ (Bessie) သည် အိပ်ရာေပတွင် စာဖတ်ေနသည်။ ကန်ေတာ်လုပ်ေနသမ အားလံုး
အဆင်မေြပ ြဖစ်ေနသည်။ ထိုစ် ဘက်စီ က ကန်ေတာ့်ကို တစ်ခုခုေြပာလိုက်ရာ ကန်ေတာ် ေဒါသတကီး
တုန်ြပန်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်မဆန်ေသာ အြပအမူြဖစ်သည်။ သူမသည် အံ့ဩမှင်သက်စွာ ကန်ေတာ်ကို
ကည့်ပီး ေန�က်အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ “သူ(မ) ငါ ့ကိုဒီလိုမေြပာသင့်ဘူး။ သူေြပာတာ ကိုကည်�ီး
ကည့်�ီး”

(၁၀)မိနစ်ခန်

ထိုသိုေတွးလက်

ထိုင်ေနခဲ့သည်။

ဘက်စီကိုကန်ေတာ်န�ကည်း

ေဒါသှင့်

ဆက်ဆံခဲ့ေသာ်လည်း သူမသည် ခွက်ကိုင်လပ်ံုေလးသာလုပ်ခဲ့သည်။ ခွက်အတွင်းရှိေသာအရာ ကျလာြခင်း
ြဖစ်သည်။
ကန်ေတာ်သာ ချိမိန်ြခင်းှင့်အလင်းတိုြဖင့် ြပည့န
် က်ေနခဲ့လင်လည်း ဘာမထူးြခားခဲ့မည်မဟုတ်။
သူမေြပာခဲ့ေသာစကားကို ကန်ေတာ် ထိုင်စ်းစားသည်။ န�ကည်းြခင်း၏ အမှန်တရားကို န�းလည်သေဘာ
ေပါက်ခဲ့ပီးြဖစ်၍ အြခားသူများထက် ကန်ေတာ်ပိုသိသည်။ သိုေသာ်သူမ၏ “အြပစ်” ကို ကန်ေတာ် စ်းစားခဲ့
သည်မှာ အြခားသူအေပအြပစ်တင်ြခင်း၌ အားရေကျနပ်ြခင်း တစ်မျိးရှိေသာေကာင့်ြဖစ် သည်။ ဤအရာကို
အချိသူများက ှစ်ေပါင်းအတန်ကာြပကသည်။
ကန်ေတာ်ေခတမထိုင်ပီးေန�က် ကုတင်ေဘးသိသ
ု ွားကာ ဒူးေထာက်၍ “အဖဘုရား၊ ကန်ေတာ်
တစ်�ီးတည်းသာ

မှားခဲ့ပါသည်”။

ကန်ေတာ်ဤအရာကို

ကန်ေတာ်၏

ဝန်ချေတာင်းပန်ပါသည်။

န�ကည်းြခင်းေဒါသှင့်
စွန်ပစ်ပါသည်။

အြပစ်ေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျးဇူးြပ၍

ခွင့်လတ်ေတာ်မူပါဟု

ဆုေတာင်းသည်။
ကန်ေတာ်ဒူးေထာက်ရာမှထ၍
ြပန်ဒူးေထာက်ဆုေတာင်းပါသည်။

“သူ(မ)ေြပာတာကိုလည်း

ကည့်ပါအုန်း”

ဟု

ေြပာမိြပန်သည်။

“ထာဝရဘုရား ကန်ေတာ်လုပ်ခဲ့သည့် အရာအတွက် ေတာင်းပန်ပါသည်။ ကန်ေတာ် ဘယ်သူမှားလဲ
ဆိုတာသိကပါတယ်”ဟု ထပ်ေြပာမိြပန်သည်။ ကန်ေတာ်ထပ်၍ ဒူးေထာက်ဆုေတာင်းပါသည်။ “သူေြပာတာ
ကို ကည့်ပါအုန်း” ဟု မေြပာေတာ့သည်အထိ (၄၅)မိနစ်မ ကန်ေတာ်ဒူးေထာက်ေနခဲ့သည်။
ယခုအခါ

သူမဘာေြပာခဲ့သည်

ကန်ေတာ်စားပွဲတွင်

ဘာလုပ်ေနခဲ့သည်တိုကို

မမှတ်မိေတာ့ပါ။

ယခုမှတ်မိသည်မှာ ဒူးေထာက်ရာမှ ြပန်ထရပ်ြခင်းသာြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် ထိုအချိန်က ကန်ေတာ်သာ
န�ကည်းြခင်းကို ဂုမစိုက်၊ မစွန်ပစ်ခဲ့လင် ယေနအထိ အေသးစိတ်အချက်အလက်များြဖစ်သည့် သူမ၏
စကားလံုးများကို မှတ်မိေနေပမည်။
န�ကည်းြခင်းကို စွန်ပယ်ရန်အတွက် ၎င်းကိုမေကာင်းမအြဖစ်ြခင်းများလည်းရ၍ ၎င်းကို မိမိ၏ အြပစ်
မိမိတစ်�ီးတည်း၏ အြပစ်ဟုလက်ခံရမည်။ အြခားသူတစ်�ီးက စိတ်မေကာင်းေကာင်းေတာင်းပန်ြခင်း ေကာင့်
ကန်ေတာ်စွန်ပစ်ခဲ့သည်မဟုတ်။ အြခားသူတစ်�ီးအြပစ်လုပ်ြခင်းကို ရပ်တန်လိုက်ေသာေကာင့် သိုမဟုတ်
ေသဆံုးေသာေကာင့် ကန်ေတာ်စွန်ပစ်ခဲ့သည်မဟုတ်။ သန်ရှင်းေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင်ကို ဆန်ကျင်၍
အြပစ်ြပေကာင်း ေကညာ၍ ဝန်ချေတာင်းပန်ကာ ခွင့်လတ်ေတာ်မူြခင်းကိုခံခဲ့ရေသာေကာင့် သာြဖစ်သည်။
တစ်ပါးသူ၏ အြပစ်ကို ြမင်ေနြခင်းအား စွန်ပစ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ကန်ေတာ်သည် အြပစ်ကို
တစ်ပါးသူ၏ အြပစ်အြဖစ်ြမင်ေနသ၍ ကန်ေတာ်သည် အြပစ်ကို တစ်ပါးသူ၏ အြပစ်အြဖစ်ြမင်ေနသ၍
ကန်ေတာ်သည် မှန်ကန်ြခင်းမရှိိုင်။ သူ၏ အြပစ်အမှန်တကယ်ြဖစ်ခဲ့၍ ကန်ေတာ်သည်လည်း န�ကည်းြခင်း
မဟုတ်ဘဲ

ချိမိန်ြခင်းအလင်းတိုှင့်

ြပည့်ဝေနခဲ့လင်

တစ်ပါးသူတိုအတွက်

ကန်ေတာ်စိုးရိမ်စိတ်ရှိမည်။

ကန်ေတာ်ဤသိုေြပာလိမ့်မည် “အဲ့ဒီလူက သန�းစရာပဲ။ သူလုပ်ခဲ့တာကို ကည်ပါ�ီး။ ငါသာသူလိုလုပ်ခဲ့ရင်
အေတာ်စိတ်မေကာင်းြဖစ်မမ
ိ ှာပဲ။

သူလည်းတကယ်

စိတ်မေကာင်းြဖစ်ေနမှာပဲ။

ငါသူကို

သွားကူညီရင်

ေကာင်းမယ်။” အကယ်၍ ထိုသိုသာ ကန်ေတာ်မတံုြပန်လင် ကန်ေတာ်သာ န�ကည်းသူြဖစ်၍ ကန်ေတာ့်
အြပစ်က သူ၏အြပစ်မဟုတ်။
ဤအြပစ်သည် ဤိုင်ငံ၌ ိုးထမကို အဓိကဟန်တား သည့်အရာြဖစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည်
မိမိတိုအြပစ်များကို စတင်ဝန်ချေတာင်းပန်ေသာအခါ အြခားသူများ၏ အြပစ်ကို ခွင့်လွတ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။
သင်ခန်းစာလမ်းန် - န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ေအာင် ေနထိုင်ြခင်း ခပ်သိမ်းေသာစိတ်တိုြခင်း၊
စိတ်ဆိုးြခင်း၊

အမျက်ထွက်ြခင်း၊

ေအာ်ဟစ်ေငါက်ေငြခင်း၊

သူအေသေရပျက်ေအာင်

ေြပာဆိုြခင်းတိုကို

လည်းေကာင်း ခပ်သိမ်းေသာ မန�လိုြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊ သင်တိုမှပယ်ရှားကေလာ့။ အချင်းချင်းေကျးဇူး
ြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ေကာင့် သင်တို၏ အြပစ်ကို လတ်ေတာ်မူသကဲ့သို
အချင်းချင်း အြပစ်လတ်ြခင်း ရှိကေလာ့။ ထိုသို သင်တိုသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်သားြဖစ်ကသည်ှင့်အညီ
ဘုရားသခင်ကျင့်ေတာ်မူသည့်နည်းတူ ကျင့်အားြဖင့် ဘုရားသခင်ေရှေတာ်၌ ေမးကိင်ေသာ အနံရှိေစြခင်းငှါ၊

ကိုယ်ကိုတိုင်ဆက်ကပ်၍ ယဇ်ပူေဇာ်လျက် ငါတိုအတွက် စွန်ေတာ်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တိုသည် ေမတာတရား၌
ကျင်လည်ကေလာ့။ (ဧဖက် ၄:၃၁ - ၅:၂)
ေဆွးေွးရန် ေမးခွန်းများ
၁။

န�ကည်းြခင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

၂။

န�ကည်းြခင်းသည် အြပစ်တစ်ခုြဖစ်ပါသလား။ အဘယ်ေကာင့်ြဖစ်သနည်း။ သိုမဟုတ် အဘယ်
ေကာင့် မြဖစ်သနည်း။

၃။

သင်၏ဘဝတွင် န�ကည်းြခင်း ခံစားချက်များကို ြဖစ်ေစသည့် ြဖစ်ရပ်ကိုေဖာ်ြပပါ။

၄။

န�ကည်းြခင်း၏ အရင်းအြမစ်ကို ေဖာ်ြပပါ။ အြပစ်ြပခံရြခင်း၏ အရ�ယ်ပမာဏသည် အေရးကီး
ပါသလား။

န�ကည်းြခင်း၏ လကဏာတစ်ခုမှာ အေသးစိတ်အချက်များကို မှတ်မိြခင်းြဖစ်သည်။ ကန်ေတာ်တို
ဘဝတွင် ြဖစ်ပျက်ခဲ့ေသာ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ အေြခအေနြဖစ်ရပ်များှင့် စကားေြပာဆိုမများတွင်
ဤအရာတစ်ခုသည် မှတ်�ာဏ်ထဲတွင် သစ်လွင်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ေြပာခဲ့ေသာ စကားလံုးများေလယူေလသိမ်း
ှင့်

အသံအနိမ့်အြမင့်ေြပာင်းလဲမတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်း

မှတ်မိသည်။

၎င်းမှာ

ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း

အကိမ်ကိမ်ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။
၅။

န�ကည်းေဒါသကို ေြဖရှင်းသည့်ေလာက၏နည်းများကို ေဖာ်ြပပါ။
(က)
(ခ)
မိမိတို၌ န�ကည်းရှိသည်ဟု န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်းသည် န�ကည်းြခင်းကို ေကျာ်လားိုင်မည့်

ပထမေြခလှမ်းြဖစ်သည်။

န�ကည်းြခင်းကို

လူများလျစ်လှကြခင်းမှာ

အြပစ်ြဖစ်သည်ဟု ယူဆကေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။

ထိုအြပစ်သည်

တစ်ပါးသူ၏

၆။

ကန်ေတာ်တို၏

န�ကည်းေဒါသအားလံုးကို

မည်သိုလုပ်ေဆာင်ရန်

ဘုရားသခင်ေတာင်းဆိုထား

သနည်း။ (ယာကုပ် - ၃:၁၄ - ၁၅)

ချစ်ြခင်းေမတြပည့်ဝြခင်း၊ စိတ်ှလံုးူးညံ့သိမ်ေမြခင်း ရှိလျက်ပင် န�ကည်းြခင်းလည်း တစ်ချိန်နည်း၌ရှိေန
ိုင်သည်။
ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း - ဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်းန�ကည်းြခင်းကို သင်ုန်းကန်ခဲ့ရသည့်
အေနအထားြဖစ်ရပ်တစ်ခုကို ြပန်လည်ဆင်ြခင်ပါ။ သင်သည် အဖခမည်းေတာ်ထံဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းမရှိခဲ့
ေသးလင်

ယခုြပန်လုပ်ပါ။

ထိုသိုြပြခင်းအားြဖင့်

သခင်ေယခရစ်ေတာ်၏

ေကျးဇူးေတာ်က

သင့်ကို

ြဖည့်ဆည်းမည်။ ဤြပဿန�ကို ေြဖရှင်းရန် သင့်လုပ်ိုင်သည့် လက်ေတွကျေသာေြခလှမ်းများကို သန်ရှင်း
ေသာ ဝိညာ်ေတာ်အား ကူညီေစာင်မမြဖင့် လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ဆုေတာင်းပါ။ ခရစ်ေတာ်၏ ခွင့်လတ်ြခင်း
ပညတ်ေတာ်ကို ချစ်ြခင်းေမတာြဖင့် တံုြပန်လိုက်ေလာက်ပါ။ “အချင်းချင်း ေကျးဇူးြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ေကာင့် သင်တို၏ အြပစ်ကို လတ်ေတာ်မူသကဲ့သို အချင်းချင်း အြပစ်လတ်ြခင်း
ရှိကေလာ့။” (ဧဖက် ၄:၃၂)

အြခားသူများကို ခွင်လ
့ တ
 ်ြခင်း
Jim Wilson / ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ ်
သင်တိုသည်လည်း ညီအစ်ကိုအချင်းချင်းတိုကို စိတ်ှလံုးပါလျက် အြပစ်မလတ်လင် ေကာင်းကင်ဘံု၌
ရှိေတာ်မူေသာ ငါ၏အလာသည် ထိုနည်းတူ သင်တိုကို စီရင်ေတာ်မူလတံဟု မိန်ေတာ်မူ၏ (မဿဲ ၁၈:၃၅)
ဤစကားများမှာ

သခင်ေယခရစ်ေတာ်ေြပာေတာ်မူြခင်းြဖစ်၍

သူ၏တပည့်ေတာ်များကို

အြပစ်

ခွင့်လတ်ြခင်းအေကာင်း သင်ကားေပးေတာ်မူေနြခင်းြဖစ်သည်။
ကန်ေတာ်တိုအများစုတွင် တစ်စံုတစ်�ီးက ကန်ေတာ်တိုထံလာ၍ အြပစ်ခွင့်လတ်ရန် ေတာင်းပန်ြခင်း
ခံရသည့် အေတွအ�ကံများရှိပါသည်။
အများအားြဖင့် ထိုသိုေသာေတာင်းဆိုချက်ရှိေသာအခါ ေယဘုယျတံုြပန်ချက်အမျိးမျိးရှိေသာ်လည်း၊
အများဆံုးကားရသည့်အေြဖမှာ “ခွင့်လတ်စရာ ဘာမှမရှပ
ိ ါဘူး” ဟူသည့်စကားြဖစ်သည်။ ဤအေြဖသည်
သေဘာထားကီးသေယာင်ြဖစ်ေသာ်လည်း အမှန်တကယ်တွင် ထိုသိုမဟုတ် ခွင့်လတ်ရန် ြငင်းပယ်သည့်
နည်းတစ်ခုတည်းသာြဖစ်သည်။

သင့်ထံမှ ခွင့်လတ်ြခင်းေတာင်းခံေသာ သူသည် သင်၏ခွင့်လတ်ြခင်းကို လိုအပ်ေကာင်း သင်ေကာင်း
စွာသိပါသည်။ သိုေသာ်လအ
ူ များသည် ေတာင်းဆိုချက်ကို တိမ်းေရှာင်၍ “ဟာ၊ ခွင့်လတ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး”
ဟု

ဆိုတတ်သည်။

၎င်းတိုသည်

ြပဿန�အမှန်တကယ်

မရှိပါဟု

ထင်ိုင်ေသာ်လည်း

ပံုမှန်အားြဖင့်

ရှိတတ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းတိုက “ဟုတ်ပီ၊ ခင်ဗျားကို ခွင့်လတ်လိုက်ပီ” ဟုဆိုတတ်သည်။ ထိုသို၎င်းတိေ
ု ြပာက
ြခင်းမှာ ထိုသို ၎င်းတိုေြပာရန်လိုအပ်ေသာေကာင့်ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ ှလံုးသားများကထိုသို လက်မ
ခံကေပ။ သိုေသာ်လည်း သမာကျမ်းပိုဒ်က ှလံုးသားထဲမှ ခွင့်လတ်ရန် ေတာင်းဆိုထားသည်။ တစ်နည်း
အားြဖင့်

ေြပာရလင်

ဘုရားသခင်က

အမှန်တကယ်ခွင့်လတ်သူှင့်

ခွင့်မလတ်သူကို

သိေတာ်မူသည်။

ညီအစ်ကိုများကို ှလံုးသားမှ မခွင့်လတ်လင် ဘုရားသခင် ကန်ေတာ်တိုအား ေသချာေသာနည်းလမ်း တစ်ခုြဖင့်
ကိုင်တွယ်မည်ဟု

သိရသည်။

ေတာင်းဆိုေတာ်မမူပါ။

ကန်ေတာ်တိုကို

သင်၏ေရှ၌

မှန်ကန်သင့်တင့်ေသာ

ရှိေသာသူယံုကည်ေလာက်ေအာင်

စကားများေြပာဆိုရန်
သင်ေြပာဆိုိုင်ေသာ်လည်း

ှလံုးသားကို ကည့်ေသာဘုရားသခင်ယံုကည်ေအာင်သင်မစွမ်းေဆာင်ိုင်ပါ။ သင်၏ ညီအစ်ကိုတို သင်၏
ှလံုးသားမှ ခွင့်လတ်လင် ဘုရားသခင်သိေတာ်မူသည်။
ဤကဲ့သို ကန်ေတာ်တို အြပစ်ြပလုပ်ေသာအခါ ဘုရားသခင်ထံမှ မဖုန်းကွယ်ိုင်ပါ။ ကန်ေတာ်တို၏
ှလံုးသားများသည် သူ၏ေရှေတာ်ေမှာက်တွင် ဖွင့်ေန၍ သိသာထင်ရှားသည်။ ကန်ေတာ်တို ခွင့်လတ်ရန်
ြငင်းပယ်ေသာအခါ ကိုယ်ေတာ်သိေတာ်မူသည်။ သူသည် ကန်ေတာ်၏ အြပစ်ကို သိေတာ်မူ၍ သူမိန်ေတာ်
မူခဲ့သည့် ခွင့်လတ်ြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အမှန်တကယ်သိေတာ်မူသည်။
ထိုေကာင့် ကန်ေတာ်တို၏ ေကာင်းကင်အဘကကန်ေတာ်တိုကို မည်သို သေဘာထား ဆက်ဆံမည် ဟု
သမာကျမ်းစာ ကသင်ကားမိန်ဆိုထားသနည်း။
ထိုအခါ

ေပတုသည်

ချ်းကပ်၍

သခင်ညီအစ်ကိုသည်

အက်ုပ်ကို

ြပစ်မှား၍

အက်ုပ်သည် သူ၏အြပစ်ကို ဘယ်ှစ်ကိမ်လတ်ရပါအံ့နည်း။ ခုှစ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင်
လတ်ရပါအံ့ေလာဟု ေမးေလာက်ေသာ် ေယက ခုှစ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်ဟု
ငါမဆို။ (မဿဲ ၁၈:၂၁)
ေပတုသည် ေကာင်းြမတ်ေသာေမးခွန်းကို မိမိေမးေနသည်ဟု ေတွးထင်ခဲ့သည်။
အကိမ်ခုှစ်ဆယ်လီေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်ဟု ငါဆို၏ (မဿဲ ၁၈:၂၂)

ေယ ထိုသိုမိန်ေတာ်မူသည့်အခါ အကိမ်ခုှစ်ဆယ့်ခုှစ်ကိမ် အထိသာ ဆိုလိုသည်ဟု သင်ထင်ပါ
သလား။ ကန်ေတာ်တို ေရတွက်ေနရမည်ေလာ။ မှားယွင်းမများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ကန်ေတာ်တိုကို
ခွင့်ြပထားြခင်းေလာ။
တစ်စံုတစ်�ီးသည် သူခွင့်လတ်ခဲ့သည့်အကိမ်ကို ေရတွက်ထားသည်ဆိုပါက စစ်မှန်ေသာခွင့်လတ်ြခင်း
မရှိ။ သင့်၏ ညီအစ်ကိုသည် သင့်အေပ အြပစ်ြပတိုင်း၊ သင်ှလံုးသားထဲမှ ခွင့်လတ်ခဲ့လင်

ေန�က်အြပစ်

တစ်ခုစီတိုင်းသည် ပထမဆံုး အကိမ်ကဲ့သို ြဖစ်ေနလိမ့်မည်။
ေယက အြခားပါး တစ်ဖက်ကိုပါ

ခံရန်သင်ကားေတာ်မူေသာအခါ

လူများက အဓိပါယ်များ၍

ေကာက်ယူန�းကသည်။ ၎င်းတိုက “ဟုတ်ပါပီ ၊ ငါသူကို ေန�က်ပါးတစ်ဖက်ေပးိုက်ပါ ့မယ်၊ ဒါေပမယ့်
တတိယအကိမ်ထပ်ိုက်ရင်ေတာ့ သူကို တစ်ခါတည်းလဲကျသွားေအာင် ငါထိုးမယ်” ဟု ေြပာဆိုသည်။
သိုေသာ်
ှလံုးသားထဲမှ

ေယက

အြခားပါးတစ်ဖက်ကို

ြပလုပ်ရန်မိန်ဆိုခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။

ခံရန်သင်ကားေတာ်မူခဲ့ေသာအခါ

ေယက

အြခားသူက

ကန်ေတာ်တိုအား

သင့်အေပအြပစ်ြပေနသည်ဟု

ဆိုလိုသည်။ ၎င်းက အြခားသူသည် ခုှစ်ကိမ် ခုှစ်ဆယ့်ခုှစ်ကိမ် သိုမဟုတ် ေလးရာကိုး ဆယ်ကိမ်တိုင်
ေအာင်

အြပစ်ြပသည်ဟု

မှတ်ယူဆိုလိုသည်။

သင်သည်ြပစ်မှာသည့်အကိမ်ေပါင်းကို

ေရတွက်ေနလင်

သင်ခွင့်လတ်ေနသည်မဟုတ်။
ထိုေကာင့် ေကာင်းကင်ိုင်ငံေတာ်သည် မိမိကန်များတိုကို စာရင်းယူြခင်းငှါ အလိုရှိေသာ မင်းကီး
တစ်�ီးှင့် တူ၏။ စာရင်းယူစ်တွင် ေငွအခွက်တစ်သိန်းအေကွးတင်ေသာသူတစ်ေယာက်ကို ေရှေတာ်ပို
ေဆာင်ခဲ့က၏။ ထိုသူသည် ေကွးဆပ်ရန် မရှိေသာေကာင့် ကိုယ်မှစ၍ သားမယားဉစာရှိသမတိုကို ေရာင်း၍
အေကွးကို ဆပ်ေစဟု သူ၏ သခင်စီရင်၏။
ထိုကန်သည်

တ်ြပပ်ဝပ်တွားလျက်

သခင်

ကန်ေတာ်ကိုသည်းခံေတာ်မူပါ။

အေကွးရှိသမကို

ဆပ်ပါမည် ဟု ေလာက်တင် သူ၏သခင်သည် သန�းြခင်းရှိသြဖင့် ေကွးရှိသမကို လတ်၍ ချမ်းသာေပးေလ၏။
ထိုကန်သည် ထွက်သွားရာတွင် မိမိေငွ ၃ န�ရီ တရားေကွးတင်ေသာ ကန်ချင်း တစ်ေယာက်ကိုေတွ
လင် လည်ပင်းကိုကိုင်ညစ်၍ ငါ ့ေငွကို ဆပ်ေပးေလာ့ဟုဆို၏။
ထိုကန်ချင်းသည် ေကးရှင်၏ ေြခရင်း၌ ြပပ်ဝပ်လျက် ကန်ေတာ်ကို သည်းခံေတာ်မူပါ။ ေကွးရှိသမကို
ဆပ်ပါမည်ဟု ေတာင်းပန်ေသာ်လည်း ေငွရှင်သည် န�းမေထာင်ဘဲသွား၍ ေကွးကို မဆပ်မှီတိုင်ေအာင် သူကို
ေထာင်ထဲမှာ ေလှာင်ထား၏။ ထိုအမူအရာကို အြခားေသာ ကန်ချင်းတိုသည် ြမင်လင် အလွန်န�ကျင်ေသာ
စိတ်ှင့် သွား၍ ြပေလသမတိုကို မိမိတိုသခင်၌ ကားေလာက်က၏။

ထိုအခါ သခင်သည် ထိုကန်ကိုေခ၍ ဟယ် ဆိုးညစ်ေသာကန်၊ သင်သည်ငါ ့ကိုေတာင်းပန်ေသာ ေကာင့်
သင့်၌ တင်သမေသာေကွးကို ငါရှင်းလင်းေစ၏။ ငါသည်သင့်ကို သန�းသကဲ့သို သင်သည်လည်း ကန်ချင်းကို
မသန�းသကဲ့သို

သင်သည်လည်း

ကန်ချင်းကို

မသန�းသကဲ့သို

သင်သည်လည်း

ကန်ချင်းကို

မသန�းအပ်သေလာဟုဆိုလျက် အမျက်ထွက်၍ ေကွးရှိသမကို မဆပ်မှီတိုင်ေအာင် အာဏာသားတိုလက်ကို
အပ်ေလ၏။
သင်တိုသည်လည်း ညီအစ်ကို အချင်းချင်းတိုကို စိတ်ှလံုးပါလျက် အြပစ်မလတ်လင် ေကာင်းကင်ဘံု
စိတ်ှလံုးပါလျက် အြပစ်မလတ်လင်ေကာင်းကင်ဘံု၌ ရှိေတာ်မူေသာ ငါ၏အလာသည် ထိုနည်းတူ သင်တိုကို
စီရင်ေတာ်မူလတံ့ဟု မိန်ေတာ်မူ၏။ (မဿဲ ၁၈:၂၃ - ၃၅)
ကန်ေတာ်တိုသည် ေသြခင်းမှ အသက်ရှင်ြခင်းသို ကူးေြပာင်းစ် ကန်ေတာ်တို၏ များြပားလှေသာ
အြပစ်ေကွးကို ခွင့်လတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ ကန်ေတာ်တိုခရစ်ယာန်ြဖစ်လာေသာ အချိန်၌ ခွင်းချက်မရှိေသာ
အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် လက်ေဆာင်ြဖစ်၍ ခွင်းချက်ထားရှိမမရှိဘဲ ကန်ေတာ်တို
လက်ခံရရှိခဲ့ကသည်။
အေြခအေနအေပမူတည်ေသာ

ခွင့်လတ်ြခင်းှင့်

ခွင်းချက်မရှိ

အေြခအေနအေပမမူတည်ေသာ

ခွင့်လတ်ြခင်း ကားတွင် ကွားြခားချက်ရှိသည်။ ကန်ေတာ်တိုသည် ဒုတိယေမွးဖွားြခင်းခံရသည် ဉပမာ
ပံုေဆာင်ြဖစ်ရပ်တွင် ေတွရသည်။ များြပားလှေသာ အေကွးကို ခွင့်လတ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ ကီးမားသည့်
ခွင့်လတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ေကာေလာသဲ �းသုက ဤသို မိန်ဆိုထားသည်။
တစ်ေယာက်၌

တစ်ေယာက်အြပစ်တင်စရာအခွင့်ရှိလင်

အချင်းချင်း

သည်းခံ၍

အြပစ်ကို

ခွင့်လတ်ကေလာ့။ ခရစ်ေတာ်သည် သင်တို၏ အြပစ်ကို လတ်ေတာ်မူသကဲ့သို ထိုနည်းတူြပကေလာ့။
သိုဆိုလင် ဘုရားသခင်သည် ကန်ေတာ်တိုကို မည်ကဲ့သိုခွင့်လတ်ေတာ်မူခဲ့သနည်း။ ခွင်းချက်မရှိ
ကန်ေတာ်တိုကို ကန်ေတာ်တို ခွင့်လတ်ခံခဲ့ရသကဲ့သို ခွင်းချက်မထားဘဲ ခွင့်လတ်ရန် ေြပာထားသည်။ သိုေသာ်
ကန်ေတာ်တက
ို ို

အေကွးတင်ေနသူများှင့်

ပတ်သက်လာလင်

ကန်ေတာ်တို၏

ခွင့်လတ်ြခင်း

က

အကန်အသတ်ရှိတတ်သည်။ ေကာင်းကင်ဘံုရှင် ခမည်းေတာ်က ပံုေဆာင်ဝတြဖစ်ရပ်ပါ ဆိုးယုတ်ေသာ
ကန်ကဲ့သိုေသာ သူများကိုမည်သို အြပစ်ဒဏ်ေပးဆက်ဆံေကာင်းသတိရပါ။
သူတစ်ပါးသည် အက်ုပ်တိုကို ြပစ်မှားေသာ အြပစ်များကို အက်ုပ်တိုသည် ခွင့်လတ်သကဲ့သို
အက်ုပ်တို၏ အြပစ်များကို လတ်ေတာ်မူပါ။ (မဿဲ ၆:၁၂)
ဘုရားသခင်က

ကန်ေတာ်တိုကို

ဤကဲ့သိုဆုေတာင်းရန်

လမ်းန်ေတာ်မူခဲ့သည်။

သိုေသာ်

ကန်ေတာ်တို ြငင်းခုန်ကသည်။ “ဘုရားသခင် ဤကဲ့သိုေသာ ခွင့်လတ်ြခင်းမျိးကို ကန်ေတာ်အလိုမရှိပါ။
သူတစ်ပါးကို ကန်ေတာ်ခွင့်လတ်ခဲ့ သကဲ့သို ကန်ေတာ်ခွင့်လတ်ြခင်းခံရမည်ဆိုလင် ဒုကေရာက်ပါမည်။

လမ်းန်ေတာ်မူထားသကဲ့သို ဆုေတာင်းေသာ သူသည် ခွင်းချက်ကန်သတ်ချက်ရှိေသာ ခွင့်လတ်ြခင်း
ကို ေတာင်းခံြခင်းြဖစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ ဆုေတာင်းချက်အပီး အခန်းငယ် တစ်ဆယ့်ေလးတွင် ေယက
“သင်တိုသည် သူတစ်ပါးတို၏အြပစ်ကို လတ်လင်ေကာင်းကင်ဘံု၌ ရှိေတာ်မူေသာ သင်တိုအဘသည် သင်တို၏
အြပစ်ကိုလတ်ေတာ်မူမည်”

ဟု

ဆက်မိန်ေတာ်မူခဲ့သည်။

မှန်ပါသလား။

သခင်ေယ

ေြပာေတာ်မူ

ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။
တစ်စံုတစ်ေယာက်က ဤသို ြငင်းခုန်ိုင်သည် “ဒါလယ်လို ြဖစ်ိုင်မှာလဲ။ ကန်ေတာ်တို ခွင်းချက်မရှိ တဲ့
ခွင့်လတ်ြခင်းကို ရခဲ့တာပါ။ အခုေယက ဒီလိုေြပာြပန်တယ် ကန်ေတာ့်ကို အြပစ်လုပ်တဲ့လူကို ကန်ေတာ်
ခွင့်လတ်မှ ေကာင်းကင်အဘက ကန်ေတာ့်ကို ခွင့်လတ်ေတာ်မူမယ်။ ဒါေပမယ့် သူအြပစ်ကိုကန်ေတာ်
ခွင့်မလတ်ရင် အဘခမည်းေတာ်က ကန်ေတာ့်အြပစ်ကို ခွင့်မလတ်ဘူး။ ဒါက ကန်ေတာ့်အတွက်ေတာ့
ခွင်းချက်ရှိတယ် ကန်သတ်ထားတဲ့ခွင့်လတ်ြခင်းဘဲ။”
ခွင်းချက်ရှိေသာ
ကူးေြပာင်းစ်

ခွင့်လတ်ြခင်းြဖစ်ရသည်မှာ

များြပားလွန်းလှစွာေသာ

ခွင့်လတ်ခံခဲ့ရသည့်

န်ကားချက်ကို

ကန်ေတာ်တိုသည်

ေသြခင်းမှ

အေကွးခွင့်လတ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။

ရရှိခဲ့သည်။

ကန်ေတာ်တိုသည်

အသက်ရှင်ြခင်းသို

ထိုေန�က်

ခွင်းချက်မရှိ

ကန်ေတာ်တို
ခွင့်လတ်တတ်ရ

မည်ြဖစ်သည်။
လူတစ်�ီးသည် ခွင်းချက်မရှိခွင့်လတ်ြခင်းခံရလင် “ဘုရားသခင် သူတစ်ပါးကို ကန်ေတာ် ခွင့်လတ်ခဲ့
သည့်အတိုင်း အက်ုပ်ကို ခွင့်လတ်ေတာ်မူပါ” ဟု ဆုေတာင်းရန် အခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်။ ခွင့်လတ်ြခင်းသည်
ကန်သတ်ချက်မရှိသည်မှာမှန်ပါသည်။ န်ကားချက်အတိုင်းလုပ်ေဆာင်ေသာ ခရစ်ယာန်အတွက် ဝိေရာဓိ
မရှိပါ။ ခွင့်လတ်ြခင်းကို ရရှိသည့် အတိုင်းြပန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းြဖန်ေဝြခင်း မရှိသည့်အခါမှသာ အြငင်းပွား
ဖွယ်ရာ ြဖစ်လာသည်။ ခွင့်မလတ်ေသာ ကန်၌ ဤအခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ သူသည် ခွင့်လတ်ြခင်းခံခဲ့ရ ေသာ်လည်း
တစ်ဘက်တွင် သူခွင့်လတ်ခံခဲ့ရသည့်အတိုင်း သူတစ်ပါးကို သူခွင့်မလတ်လိုခဲ့ ေချ။
ဤအရာသည် အဓိပါယ်ြပည့်ဝ၍ တန်ခိုးပါေသာ ေဖာ်ြပချက်ြဖစ်ေတာ်မူသည်။ “သင့်ကိုငါ ့ှလံုးသားမှ
ခွင့်လတ်ေတာ်မူသကဲ့သို သင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုကို ခွင့်မလတ်လင် ငါ၏ေကာင်းကင်အဘသည် သင့်အား
ဤသိုြပမူကိုင်တွယ်ေတာ်မူလိမ့်မည်။” အကယ်၍ ကန်ေတာ်ခွင့်မလတ်ိုင်လင် ကန်ေတာ်၏ ကယ်တင်ြခင်း
ကို သံသယြဖစ်စရာအေကာင်းရှိသည်။
ထိုေကာင့် သင်၏ညီအစ်ကိုသည် သင့်ကို ြပစ်မှားလင် သူဆီသိုသွား၍ ှစ်ေယာက်တည်းချင်း
သူ၏အြပစ်ကို ြပ၍ ဆံုးမေလာ့။ သူသည် သူ၏စကားကို န�းမေထာင်လင် ညီအစ်ကို ကိုရပီ။ သိုမဟုတ်
သင်၏စကားကို န�းမေထာင်လင် လူှစ်�ီး သံုး�ီး သက်ေသခံ၍ စကားရှိသမတိုကို တည်ေစြခင်းငှါ ကိုယ်ှင့်
အတူလူတစ်�ီးှစ်�ီးကို ေခ�ီးေလာ့။ ထိုသူတ၏
ို စကားကို န�းမေထာင်လင် အသင်းေတာ်အား ကားေြပာ
ေလာ့။

အသင်းေတာ်၏စကားကို

န�းမေထာင်လင်

သာသန�ပလူတဲ့သိုလည်းေကာင်း

အခွန်ခံကဲ့သို

လည်းေကာင်း ထိုသူကိုမှတ်ေလာ့။
ေကာင်းကင်ဘံု၌

ငါအမှန်ဆိုသည်ကား ေြမကီးေပမှာ သင်တိုချည်ေှ�င်သမ သည်

ချည်ေှ�င်လျက်ရှိလိမ့်မည်။

ေြမကီးေပမှာ

ြဖည်လတ်သမသည်

ေကာင်းကင်ဘံု၌

ြဖည်လတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ တစ်ဖန် ငါဆိုသည်ကား ေြမကီးေပမှာ သင်တိုတွင် ှစ်ေယာက်တိုသည်
သေဘာချင်းတူ၍

ဆုေတာင်းလင်

ေတာင်းသမေသာဆုတိုကို

ေကာင်းကင်ဘံု၌ရှိေတာ်မူေသာ

ငါ၏

ခမည်းေတာ်သည် ေပးေတာ်မူလတံ့။ အေကာင်းမူကား အကင်အရပ်၌ လူှစ်�ီးသံုး�ီးတိုသည် ငါ၏ န�မကို
ေထာက်၍ စည်းေဝးက၏။ ထိုအရပ်၌ သူတိုအလယ်မှာ ငါရှိသည်ဟု မိန်ေတာ်မူ၏။ (မဿဲ ၁၈:၁၅ - ၂၀)
ဤကျမ်းပိုဒ်သည်

ကန်ေတာ်တေ
ို လ့လာခဲ့ေသာ

ဉပမာပံုြပင်၏

ေရှတွင်ရှိ၍

၎င်းသည်လည်း

ှလံုးသားမှခွင့်လတ်ြခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည်။ သင့်ညီအစ်ကိုသည် သင့်ကို အြပစ်ြပခဲ့လင် သူထံသွား၍
ှစ်ကိုယ်ကား သူ၏ အြပစ်ကို ေြပာြပရမည်။ သူန�းေထာင်ခဲ့လင် သင်၏ညီအစ်ကို အေပေအာင်ြမင်ြခင်းြဖစ်
သည်။
သင်က “ဒါမျိး မြဖစ်ိုင်ပါဘူး ကန်ေတာ်ကိးစားကည့်ပီးပီ။ သူ ကန်ေတာ်ကို အြပစ်ကျးလွန်ေတာ့
အရမ်းေဒါသထွက်ပီး သူအမှားေတွကို ေြပာြပခဲ့ေပမယ့်။ သူန�းမေထာင်ဘူး”ဟု ေြပာိုင်သည်။ ဤသိုြဖစ်ရ
သည်မှာ သင့်ှလံုးသားထဲတွင် ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် လူများစွာအတွက်
အဓိပါယ်မရှိရသည်မှာ သူတိုသည် ထိုကဲ့သို လူတစ်�ီးသွားရသည်ကို န�းမလည်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။
“သင့်အေပအြပစ်ြပခဲ့သူတစ်�ီးကို သူကိုတို ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း ေြပာြပ၍ ထိုသူလက်ခံမည်ဟု သင်ေမာ်လင့်
ိုင်သနည်း။ ထိုသူသည် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ေြပာဆိုမည်သာြဖစ်သည်။”
ထိုသူသည် အဘယ်ေကာင့် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ေြပာဆိုမည်နည်း။ အေကာင်းမှာ လူတစ်�ီးက သူကို
စွပ်စွဲအြပစ်တင်ေသာ ေကာင့်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ် လူတစ်�ီးသည် ဤသင်ကားချက်အားလံုး၏ နိဂံုးြဖစ်သည့်
ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားြဖင့် သွားလင် စွပ်စွဲအြပစ်တင်လိမ့်မဟုတ်။
သူ၏အမှားကို
တစ်ခုခုြဖင့်သွားလင်

ြပြပင်ချင်သူသည်
သူှင့်

အမျက်ေဒါသန�ကည်းြခင်း

အဆင်ေြပမည်မဟုတ်။

ြပြပင်ချင်သူသည်

သိုမဟုတ်
ထိုသိုေသာ

စွပ်စွဲြပစ်တင်စိတ်
စိတ်ထားမျိးြဖင့်

မသွားသင့်။ ကန်ေတာ်တိုတွင် ခွင့်လတ်ြခင်း ှလံုးသားရှိှင့်ပီးမှသာ သူထံသွားရမည်။ ဤခွင့်လတ်ြခင်းသည်
သူ၏ ေန�င်တရြခင်းအေပမမှီတည်ရ။ ှလံုးသားထဲ၌ ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိဘဲ သူကို ချ်းကပ်လင် သူေန�င်တ
ရလိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။ ချစ်ြခင်းေမတာ၊ ခွင့်လတ်ြခင်းတိုှင့်အတူ ကန်ေတာ်တိုသွားရမည်။ သူန�း ေထာင်လင်
ကန်ေတာ်တို၏ ညီအစ်ကိုကို ကယ်တင်ြခင်းြဖစ်သည်။
သူကို ဤနည်းလမ်းအတိုင်းချ်းကပ်ေသာ်လည်း န�းမေထာင်လင် ှလံုးသားထဲ၌ ခွင့်လတ်ြခင်းရှိသူ
တစ်�ီးှစ်�ီးကို ေခသွားရမည်။

သာမန်အားြဖင့် ဤသိုြဖစ်ေလ့မရှိပါ။ စွပ်စွဲအြပစ်တင်ြခင်းြဖင့်သွားလင် စွပ်စွဲခံရသူသည် ြပန်လည်
ခုခံ၍ သူကိုေအာင်ြမင်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ေပ။ ထိုေကာင့် တစ်ဖက်ဘက်ရင်ရပ်တည်ေသာ အြခားသူများကို
ေခလင်လည်း အဆင်ေြပမည်မဟုတ်ပါ။
အြခားသူများအားလံုးတွင် ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားရှိေသာ်လည်း အြပစ်ကျးလွန်သူက ေန�င်တရရန်
ြငင်းဆန်ပါက သူ၏ ြပဿန�သာြဖစ်သည်။ သူန�းေထာင်ရန်ြငင်းပယ်လင် အသင်းေတာ်ကို အေကာင်းကား
ရမည်။ ဤေနရာတွင် အသင်းေတာ်သည် ခွင့်လတ်ြခင်းအြပည့်အဝရှိရန်မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။
မိမိတိုတွင်

ဘုရားသခင်၏

အလိုေတာ်ှင့်ညီေသာ

စည်းမျ်းစည်းကမ်းရှိသည်ဟု

ယူဆကလင်

ထိုသူြငင်းပယ်မည်။ ထိုသိုြဖင့် အသင်းေတာ်သည် ထိုသူကို အသင်းေတာ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်ေသာ်လည်း
ှလံုးသားထဲတွင် ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိေပ။ အသင်းေတာ်စည်းကမ်း၏ ရည်ရ�ယ်ချက် တစ်ခုမှာ အြပစ်ကျးလွန်သူ
ကို ြပန်လည်ရရှိရန်ြဖစ်သည်။
သူသည် အသင်းေတာ်ကို မန�ခံပါက မယံုကည်သူသမ
ို ဟုတ် အခွန်ခံကဲ့သို သတ်မှတ် ဆက်ဆံရ
မည်ြဖစ်သည်။ မယံုကည်သူများသိုမဟုတ် အခွန်ခံများကို ဤသို အမှန်တကယ်သတ်မှတ်ဆက်ဆံ ခဲ့သည်ဟု
သခင်ေယဆို လိုပံုမရပါ။ မယံုကည်သူများှင့် အခွန်ခံများကို ထိုသိုဆက်ဆံသင့်သည်ဟု သူဆိုလိုပံုရပါသည်။
အေစာပိုင်း ရှင်မဿဲအခန်းကီး (၅)တွင် ေယက ကန်ေတာ်တိုကို တရားေသာသူှင့် မတရားေသာသူများကို
အဘခမည်းေတာ်ဆက်ဆံေတာ်မူသကဲ့သို တန်းတူဆက်ဆံရန် မိန်ေတာ်မူထားသည်။
ကိုယ်ေတာ်က

ကန်ေတာ်တက
ို ို

ရန်သူများအားချစ်ရန်

မိန်ဆိုေတာ်မူ၏။

ထိုေကာင့်

၎င်းတိုကို

မယံုကည်သူများှင့် အခွန်ခမ
ံ ျား ကဲ့သို ဆက်ဆံလင်လည်း ချစ်ြခင်းြဖင့် ြပမူဆက်ဆံြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတိုကို မိတ်သဟာယ၏ စည်းအြပင်ဘက်တွင်ထားေသာ်လည်း ှလံုးသားထဲမှချစ်ြခင်းှင့်
ခွင့်လတ်ြခင်းကို မလိုလားြခင်းြဖစ်သည်။ ဤသိုေသာသင်ကားချက်ေကာင့် ရှင်ေပတုက ပံုဉပမာြဖစ်ရပ်
ထွက်ေပလာေစသည့် ေမးခွန်းကိုေမးရြခင်းြဖစ်သည်။ “ညီအစ်ကိုသည် အက်ုပ်ကို ြပစ်မှား၍ အက်ုပ်သည်
သူ၏အြပစ်ကို ဘယ်ှစ်ကိမ်လတ်ရပါအံ့နည်း။ “ေမတာသည် အြပစ်ရှိသည်ဟု မထင်တတ်” (၁ ေကာ ၁၃:၄ ၅)။ ချစ်ြခင်းေမတာသည် အြပစ်ကို မှတ်တမ်းမတင်ေပ။ သင်တိုအထဲမှ အချိသည် ဤသိုေသာအမှတ်
အသားြပထုတ်ေဖာ်ချက်ကို အိမ်ေထာင်ေရးအတွင်းကားခဲ့ဖူးေပလိမ့်မည်။ ေယာကျာ်း သိုမဟုတ် ဇနီးက “နင်
ဒါမျိး အမဲတမ်းလုပ်တယ် နင်ဒီလိုမျိးကျေတာ့ ဘယ်ေတာ့မှမလုပ်ဘူး။” ဘာကိုဆိုလိုသနည်း တစ်ေယာက်
ေယာက်ကေရတွက်ေနြခင်းြဖစ်သည်။

ကျမ်းစာက

ဤသိုမည်သည့်အခါမ

မြပရန်

မိန်ဆိုထားသည်။

လူတစ်ေယာက်သည် အြပစ်ထပ်မံြပေသာအခါ အြပစ်မှတ်တမ်းကို ဆက်လက်ေရး သားကသည်။ သိုေသာ်
အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းက ဤသိုမြပေပ။
“ေြမကီးေပမှာ သင်တိုချည်ေှ�င်သမသည် ေကာင်းကင်ဘံု၌ ချည်ေှ�င်လျက်ရှိလိမ့်မည်” ဟု
ေယမိန်ေတာ်မူစ်က မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ခွင့်လတ်ြခင်းြပည့်ဝလျက် သခင် ေယခရစ်ေတာ်၏

န�မေတာ်အားြဖင့် ြပမူကေသာခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်များကို ဆိုလိုသည်။ ကိုယ်ေတာ် ၎င်းတိုအား ြပလုပ်ရန်
မိန်ေတာ်မူသည့်

အတိုင်းလုပ်ေဆာင်ကသည်။

ထိုေန�က်

သူ၏

တ်ပတ်ေတာ်အတိုင်း

ဆံုးြဖတ်ချက်ချကေသာအခါ သူအသိအမှတ်ြပေတာ်မူသည်။
အသင်းေတာ်သည် နည်းစနစ်တစ်ခုကို ကျိးေကာင်းဆက်စပ်၍ ြပလုပ်ထားေသာေကာင့် သူအသိအ
မှတ်ြပေတာ်မူသည်မဟုတ်။ သခင်ေယခရစ်ေတာ်၏အကျင့်ှင့် ချစ်ြခင်းေမတာအေပမှီတည်၍ ခွင့်လတ်ြခင်း
ရှိေသာ ယံုကည်သူတစ်စုက ေန�င်တရရန် ြငင်းဆန်သည့်သူတစ်�ီးကို ဆံုးမရန် ဆံုးြဖတ်ေသာ ေကာင့်
ဘုရားသခင်က ေကာင်းကင်ဘံု၌ အသိအမှတ်ြပေတာ်မူြခင်းြဖစ်သည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်ငယ်ကို လူှစ်�ီးသံုး�ီးတိုက မည်သည့်အရာကို မဆိုသေဘာတူလင်ြဖစ်ေကာင်း အဓိပါယ်
လွဲ၍အသံုးြပကသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ငယ်သည် သင်၏ ညီအစ်ကိုကိုအသင်းေတာ်အတွင်း၌ အြပစ်ခွင့် လတ်ြခင်း၊
ဆံုးမြခင်းအေကာင်းြဖစ်သည်။

ေယေြပာကားေတာ်မူခဲ့ေသာ

ကိမ်ခွင့်လတ်ရမည်နည်းဟူသည့်

ဉပမာပံုြပင်ှင့်

ေမးခွန်းတိုှင့်သက်ဆိုင်သည်။

ထိုေကာင့်

ေပတု၏

ဘယ်ှစ်

လူှစ်�ီးသံုး�ီးတိုသည်

ကိုယ်ေတာ်၏ န�မေတာ်၌စုေဝးကလင် ၎င်းတိုှင့်အတူ သခင်ေယခရစ်ေတာ်ရှိသည်။ သူအေပ အြပစ်ြပခဲ့
ကသူများ သည်အေကာင်းဆံုးြဖတ်ချက်ချခင်းှင့် သက်ဆိုင်သည်။
ဤအရာှင့် န�ကည်းြခင်းတို၏ ဆက်ွယ်မကို ြမင်ိုင်သည် န�ကည်းြခင်းသည် အမှန်တကယ်
ခွင့်မလတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ လူတစ်�ီးက သင့်အေပအြပစ်ြပခဲ့၍ သင်ခွင့်မလတ်ိုင်ဟု ေြပာေနြခင်းြဖစ်သည်။
န�ကည်းြခင်းသည် ၎င်းကိုယ်ကို အြပစ်ဟုမြမင်ိုင်ေသာ အြခားသူများ၏ အြပစ်ကိုသာ ြမင်ိုင်သည်။
ခွင့်လတ်ြခင်းသည် တစ်ဖက်သတ်ဆန်သည်ဟု တစ်နည်းအား ေြပာိုင်သည်။ ေယခရစ်ေတာ်သည်
ကန်ေတာ်တိုေန�င်တမရခင်

ကပင်အြပစ်ခွင့်လတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုိုင်သည်။

ကန်ေတာ်တိုလက်ခံရြခင်းမရှိမီ

၎င်းသည် သက်ဝင်ေရာက်ြခင်းမရှိေပ။ သိုေသာ် ကန်ေတာ်တိုေန�င်တရြခင်းမရှိခင်အထိ ေကာင်းကင်ဘံုရှိ
ဘုရားသခင်သည်

အာဃာတထားေနသည်မဟုတ်။

ကန်ေတာ်တိုေန�င်တမရခင်

အထိကိုယ်ေတာ်သည်

အထက်အရပ်၌ န�ကည်းေနသည်မဟုတ် ကန်ေတာ်တို အြပစ်ဝန်ချမေတာင်းပန်ခင်ကပင် သူ၏ှလံုးသား၌
ခွင့်လတ်ြခင်းရှိေတာ်မူသည်။ ဘုရားသခင်ဘက်၌ တစ်ဖက်သတ်အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းရှိ၍ ကန်ေတာ်တိုအေပ
အြပစ်ကျးလွန်ခဲ့သူများအေပလည်း
ဘာေြပာခဲ့သည်

တစ်ဖက်သတ်ခွင့်လတ်ြခင်းရှိရန်

ကိုအေလးထားကေသာ်လည်း

ကန်ေတာ်တိုကို

ဤအရာတစ်ခုလံုးသည်

ဘာလုပ်ခဲ့သည်၊

အြခားသူ၏

ြပလုပ်ချက်

ေြပာဆိုချက်အေပမမူတည်ပါ။
ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်တင
ွ ် ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားရှိလင် သူေပအြပစ်ကျးလွန်ခဲ့သူကို စိတ်ပူသည်။
မိမိကိုယ်ကို စိတ်မဝင်စားေပ။ သိုေသာ် ကန်ေတာ်တိုသည် ရှင်ေပတုှင့် တူကသည်။ “မှန်ပါ၏ ဘုရားသခင်
အက်ုပ်သူကို ခုှစ်ကိမ်ခွင့်လတ်ပါမည်။ သိုေသာ်ရှစ်ကိမ်ေြမာက်ဆိုလင်သူအမှန်တကယ်ဒုကေရာက်ပါမည်”
ဟူေသာ စိတ်ထားရှိကသည်။

စစ်မှန်ေသာ ခွင့်လတ်ြခင်းကမေရတွက်ပါ။ မိသားစုအရင်း၌ ြဖစ်ေစ၊ အြပင်၌ြဖစ်ေစ၊ သင့်တွင်
အြပစ်ေရတွက်တတ်ေသာ အကျင့်ရှိလင် အသင်သည် အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းမြပေသာေကာင့် သာြဖစ်ိုင်သည်။
ကန်ေတာ်တိုသည် ှလံုးသားမှခွင့်လတ်ြခင်းမြပဟုေယက မိန်ဆိုထားေတာ်မူခဲ့သည်။ သင်၏ ညီအစ်ကိုကို
ှလံုးသားထဲ၌ ခွင့်လတ်ပါ။
“ကန်ေတာ်ှလံုးသားထဲမှာ ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိဘူး” ဟု သင်ဆိုလင် မည်သူသည် အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်း
ကိုလိုအပ်သနည်း။
ချစ်ြခင်းေမတာမရှိသူ၊ မုန်းတီးြခင်း၊ ဆိုးယုတ်ေသာသေဘာထား၊ အာဃာတှင့် အြခားမေကာင်းသည့်
အရာရှေ
ိ သာသူသည် ခွင့်လတ်ြခင်း လိုအပ်သူြဖစ်သည်။ ှလံုးသားထဲတွင် ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၌
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းမရှိိုင်ေချ။
စိတ်ထဲတွင်

မခွင့်လတ်ိုင်ြခင်းရှိေသာ်လည်း

ဘုရားေကျာင်းသိုသွား၍

ဂုဏ်ေတာ်ချီးမမ်းြခင်းြပ

ိုင်သည်။ ထိုအရာအားလံးု သည် အတုအေယာင်သာြဖစ်သည်။ ချီးမမ်းြခင်းသည် အတုအေယာင်ြဖစ်သည်။
လူများချီးမမ်းြခင်းရှိလင် ၎င်းတိုကို ချီးမမ်းရန် ြပလုပ်စရာမလိုအပ်။ လူများသည် မိမိ၏ ပင်ကိုယ်လံေဆာ်မ
ေကာင့် ှလံုးသားအြပည့်ြဖင့် ချီးမမ်းကသည်။ အဘယ်ေကာင့် ြဖစ်သည်။
ဘုရားသခင်၌ဝမ်းေြမာက်ေပျာ်ရ�င်ေသာေကာင့် ချီးမမ်းြခင်းှင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရရှိရန် ချီးမမ်းြခင်းတို
တွင် ကီးမားေသာ ကွဲြပားချက်ရှိသည်။ အချိခရစ်ယာန်များသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရရှိိုင်ရန် ချီးမမ်းြခင်းြပဖို
အလိုငှါ

ဘုရားေကျာင်းသို

တနဂေွေနတိုင်းသွားေရာက်ကသည်။

ချီးမမ်းြခင်းရပ်တန်လိုက်ေသာအခါ

၎င်းတို၏ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းလည်း ေပျာက်ကွယ်သွားသည်မှာ ၎င်းတို၏ ှလံုးသားများတွင် မသန်ရှင်းေသာ
ေကာင့်ြဖစ်သည်။
ကန်ေတာ်တိုသည် လူေကာင်းများြဖစ်၍ အြခားသူ၌ ြပဿန�ရှိသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်ကို သေဘာ
ကျကသည်။ မှားယွင်းိုင်ပါသည်။ ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိေသာ အခက်အခဲသင့်တွင်ရှိသည်ဟု ယူဆကည့် ပါ။
ခရစ်ယာန်တစ်�ီး၌ ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားရှိလင် အြခားသူမည်မ မှားယွင်းေနသည်ြဖစ်ေစ သူကို
အြခားသူကအြပစ်မည်မ ကီးမားစွာြပေနပါေစ ဝမ်းေြမာက်ရ�င်လန်းြခင်းရှိေနမည်။
သိုေသာ် သူတို၏ ေနထိုင်မပံုစံကို သင်လက်မခံေသာသူများကို ခွင့်လတ်ြခင်းြပသရန် ခိုင်မာသည့်
သေဘာထားရှိရမည်။ ဤအရာသည် ခက်ခဲလှေသာ အရာမဟုတ်ေပ။ သင့်တွင် ခိုင်မာသည့် သေဘာထား
ရှိေသာ်လည်း သင့်တွင် ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားရှိေကာင်း ၎င်းတိုသိကမည်။ သင်၏ သေဘသဘာဝကို
မှီတည်၍ ၎င်းတိုသိကမည်။ ၎င်းတိုသည် သူတိုအေပ သင်ချစ်လင် ချစ်ေကာင်းကို သိကသည်။ သင်၏
အခိုင်မာသည့် သေဘာထားသည် န�ကည်းြခင်းေကာင့်ေလာ ချစ်ြခင်းေကာင့်ေလာြဖစ် သည်ကို ခွဲြခားေြပာ
ိုင်သည်။ စကားေြပာဆိုကေသာအခါ သင်၏သေဘာထားကို ေဖာ်ြပြခင်းသည် သိုမှတ်ယူမည်ကုိ စိုးရိမ်စရာ

မလိုပါ။ သခင်ဘုရား၏ဆုေတာင်းချက်အတိုင်းရလဒ်များရရှိမည်။ ၎င်းတိုလက်မခံ ဘဲရှိေနိုင်ေသာ်လည်း
ြခားန�းမကို သိြမင်ကလိမ့်မည်။
ရံဖန်ရံခါ၌

ကန်ေတာ်သည်

လူများှင့်ပတ်သက်၍

ခိုင်မာသည့်သေဘာထားရှိရန်

လိုအပ်သည်။

(၃၅)ှစ် အကာအချိန်က လူတစ်�ီးသည် ဘုရားသခင်ှင့် ေြပလည်ြခင်းကို လွန်ခဲ့ေသာ မတ်လက မှ
ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ ေကာလိပ် ဒုတိယှစ်တွင် ခရစ်ယာန်ြဖစ်ခဲ့ေသာ်လည်း ေန�က်ဆံုးှစ်၌သာ ဘုရားသခင်ှင့်
ေြပလည်မရခဲ့သည်။

သူ၏ဘွဲှင်းသဘင်ပီးေန�က်ေွရာသီရင်

ကန်ေတာ်တိုှင့်အတူ

ေနချင်ေကာင်း

ခွင့်ေတာင်းသည်။ ကန်ေတာ်တို၏ ကေလးများကို အိပ်ရာ၌ သိပ်ပီးေန�က် သူ၏ ပစည်းအားလံုးတိုှင့်အတူ
ကန်ေတာ်တိုအိမ်သို ဇွန်လ၌ သူေရာက်ရှိလာသည်။ ကန်ေတာ့်ဇနီးသည် ကေလးများကို အိပ်ရာ၌ သိပ်ပီး
ေန�က် ဧည့်ခန်းတွင်းသို ကန်ေတာ်တို ဆင်းကသည်။ ကန်ေတာ်သည် သူကို အဆင်ေြပမ ရှိ/မရှိ ေမးြမန်း
သည်။ သူက “သိပ်မဆင်မေြပဘူး”။
“မင်းမှာ ရှိခဲ့တဲ့ အရင်ြပဿန� မျိးပဲလား။”
“ဟုတ်ပါတယ်။”
“အဲ့ဒီေကာင်မေလးပဲလား။”
သူက ဟုတ်မှန်ေကာင်းြပန်ေြဖ၏။
မတ်လက

ဘုရားသခင်၏

သူအေပခွင့်လတ်ခဲ့ြခင်းသည်

မည်မအံ့ဩဖွယ်ေကာင်းေကာင်းကို

သူမှတ်မိပါသလားဟု ကန်ေတာ်ေမးသည်။
သူက “အံ့ဩစရာေကာင်းပါတယ် ကီးမားတဲ့ ဝမ်းေြမာက်ြခင်းနဲ ငိမ်သက်ြခင်းရှိခဲ့ပါတယ်။”
ကန်ေတာ်က “ကိုယ်ေတာ်ထပ်လုပ်ေပးိုင်ပါတယ်။ အခုချက်ချင်းဆုေတာင်းရေအာင်။ မင်းေန�င်တရ
ပါ၊ အြပစ်ဝန်ချေတာင်းပန်ပါ။ အရင်အတိုင်းြပန်ြဖစ်သွားမှာပါ။”
သူက “မဟုတ်ဘူး။”
ကန်ေတာ်က “ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါမှန်တယ်။”
“ဟုတ်တာ

ကန်ေတာ်သိပါတယ်။

အရင်ကလည်း

�ကံဖူးသားပဲ။

ကိုယ်ေတာ်ကန်ေတာ့်အတွက်

ထပ်လုပ်ေပးမှာသိပါတယ်၊ ဒါေပမယ့် ကန်ေတာ် အဆင်သင့် မြဖစ်ေသးဘူး။”
ကန်ေတာ်က “ငါေြပာတာမင်းန�းမလည်ဘူးထင်တယ်။ မင်း ပိုန�းလည်ပါတယ်။ မင်းအခုအရင်လိုြပန်
ြဖစ်ဖိုလိုတယ်။”

သူက “မဟုတ်ဘူး ၊ ကန်ေတာ်အခုမလုပ်ိုင်ဘူး။ ေန�င်တစ်ချိန်ချိန်မှာ လုပ်ပါ ့မယ်။
“ဒါဆိုရင် ၊ မင်းအြပစ်ထဲမှာ ေနေနတဲ့အေကာင်း ငါအသင်းေတာ်ကိုေြပာြပဖို လိုလိမ့်မယ်။”
“ကန်ေတာ် လျိဝှက်ချက်အေနနဲ ေြပာြပတာကို အသင်းေတာ်ကို ေြပာြပမယ် ဟုတ်လား။”
“မင်းရဲလျိဝှက်ချက်ကို ေြပာြပမယ်မှန်း ငါမသိခဲ့ဘူး။ မင်းငါ ့ကို ေြပာြပပီးေတာ့ ေန�င်တမရဘဲ
ေနမယ်မှန်းလည်း ငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါတိုမင်းနဲ မိတ်သဟာယမဖွဲိုင်ေတာ့တာ အသင်းေတာ်ကို ေြပာြပရမယ်လို
ဘုရားသင်ခင် ငါ ့ေြပာေနတယ်။ ငါ ့တို မင်းနဲအတူ စားေသာက်လိုမရေတာ့ဘူး။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ညီအစ်ကိုတစ်
ေယာက်လိုသတ်မှတ်ပီး ကာမေဖာက်ြပန်ေနတဲ့ သူကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျမ်းစာက ေြပထားတယ်။
အသင်းေတာ်က ဘုရားအလိုေတာ်အတိုင်း သိပ်လုပ်တာမဟုတ်ေတာ့ ငါ ့ကိုအတင်းေြပာတယ်ဆိုပီး အသင်း
ေတာ်ကေန ကန်ထုတ်ိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကျမ်းစာကအသင်းေတာ်ကို ေြပာြပဖို ေြပာထားတယ်။
ခရစ်ယာန်အစည်းအံုး အရာရှိကိုလည်း ေြပာြပရမယ်။ သူတိုက ချက်ချင်းအေရးယူ လိမ့်မယ်။ သူတိုမင်းကို
အြမန်ေနရာေရ�လိုက်ရင် မင်းေကျနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။”
သူေဒါသထွက်သွားသည်။
အြခားြပဿန�တစ်ခုရှိေသးေကာင်းသူကို ကန်ေတာ်ေြပာသည်။ “၁ ေကာ ၅ မှာ မင်းနဲအတူ မစား
ေသာက်ဖိုေြပာထားတယ်။

ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညီအစ်ကိုပါလို

ေြပာပီးမသန်ရှင်းတဲ့လူနဲ

ဆက်မေပါင်းဖို

ေြပာထားတယ်။ ဒါေပမယ့် မင်းကေန�င်တမရချင်ေတာ့ ငါတိုကို ဘုရားသခင်စကားန�းမေထာင် ေအာင်လုပ်
ေနတယ်။ မင်းေန�င်တမရဘဲနဲ ငါတိုနဲ အတူစားေသာက်ပီး မိတ်သဟာယဖွဲချင်တယ်။ မင်းပစည်းေတွ
အိမ်ထဲေရာက်ေနပီဆိုေတာ့ ဒီညေပးအိပ်လိုက်မယ်။ မနက်အထိ မင်းဘုရားသခင်နဲေြပလည်မ မရေသးရင်
ေတာ့ မနက်စာမစားခင် မင်းအိမ်ကထွက်သွားရမယ်၊ ပီးေတာ့ ငါ ့မိန်းမနဲကေလးေတွကို စကားမေြပာပါနဲ။
သူေဒါသထွက်သွားသည်။
ကန်ေတာ်က “မင်းကို ငါအလွန်ချစ်ခင်ပါတယ်။ မင်းကိုငါ အရမ်းချစ်ခင်တာ မင်းသိပါတယ်။ မင်း
ေွရာသီတစ်ခုလံုး မိတ်သဟာယမှာ ေနိုင်ပါတယ်၊ ဒါေပမယ့် မင်းမိတ်သဟာယမှာ မေနရင် ဒီမှာ မနက်စာ
မစားရဘူး။”
ကန်ေတာ်သည် သူကိုချစ်ခင်ေကာင်း သူကို အာဃာတမထားေကာင်း သူသိသည်။ ကန်ေတာ့် ချစ်ြခင်း
ေမတာသည်မှန်ကန်ေကာင်း သူသိသည်။ သိုေသာ် မေကာင်းေသာအငိးစိတ်ြဖင့် ထပ်တူညီေသာ အရာကို
ေြပာခဲ့လင် မှားယွင်းပါမည်။

သူသည်မနက်စာ မစားမီ ဘုရားသခင်ှင့် ေြပလည်မရ၍ တစ်ေွလံုးအတူေနခဲ့သည်။ ခွင့်လတ်ြခင်း
သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်ှင့် ကွဲလွဲဆန်ကျင်မမရှိေပ။ အလိုေတာ်ရှိေသာေနရာတွင် ခွင့်လတ်ြခင်း လည်း
ရှိသည်။
ဘုရးသခင်ှင့် အချိန်ယူ၍ ခ�ကိုယ် အိမ်ကိုသန်ရှင်းပါ။ တစ်စံုတစ်�ီးအေပတွင် ခွင့်မလတ်ိုင်
သည့်သေဘာသင်၌ရှိေသာ သူှဓင့်သက်ဆိုသည့် အေရးကီးေသာအရာကို လျင်ြမန်စွာ ြပလုပ်လိုေတာ်မူသည်။
ကိုယ်ေတာ်သည် အြပစ်ခွင့်လတ်ရာတွင် လျင်ြမန်ေတာ်မူသည်။
သင်ခန်းစာလမ်းန် - အြခားသူများကို ခွင်လ
့ တ
 ်ြခင်း
ထိုအခါ ေပတုသည် ချ်းကပ်၍ သခင် ညီအစ်ကိုသည် အက်ုပ်ကို ြပစ်မှား၍ အက်ုပ်သည်
သူ၏အြပစ်ကို ဘယ်ှစ်ကိမ်လတ်ရပါအံ့နည်း။ ခုှစ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရပါအံ့ေလာဟု ေမးေလာက်
ေသာ် ေယုက ခုှစ်ကိမ်ေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်ဟုငါမဆို။ အကိမ်ခုှစ်ဆယ် ခုှစ်လီေြမာက်ေအာင်
လတ်ရမည်ငါဆို၏။ (မဿဲ ၁၈:၂၁-၂၂)
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။

လူတစ်�ီးသည်

သင့်ကို

အြပစ်ကျးလွန်ပီးေန�က်

သင်၏ခွင့်လတ်ြခင်းကို

ေတာင်းဆိုသည့်

အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ေဖာ်ြပပါ။ ဤသူအား ှလံုးသားထဲမှ သင်ခွင့်လတ်ိုင်ခဲ့ပါသလား။

၂။

လူတစ်�ီးသည် သင့်ကို အကိမ်ကိမ်အြပစ်ကျးလွန်ပီး ေန�က်သင်၏ခွင့်လတ်ြခင်းကို ေတာင်းဆို သည့်

အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ေဖာ်ြပပါ။ ဤသူအား ှလံုးသားထဲမှ သင်ခွင့်လတ်ိုင်ခဲ့ပါသလား။

ေပတုကေယုအား လူတစ်�ီးကို ခုှစ်ကိမ်ခွင့်လတ်ရမည်ေလာ ဟုေမးခဲ့ရာ ေယုက “အကိမ် ခုှစ်ဆယ်
ခုှစ်လီေြမာက်ေအာင် လတ်ရမည်” ဟုဆိုသည်မှာ ကန်ေတာ်တိုသည် သူတစ်ပါးကို ခွင့်လတ်သည့် အကိမ်
အေရအတွက်အား မမှတ်သားရန်ေြပာေတာ်မူြခင်းြဖစ်သည်။ ကန်ေတာ်တိုသည် တစ်ေနတွင် ခုှစ်ကိမ်မ
ခွင့်လတ်ခဲ့သည်ကို

မှတ်သားထားလင်

သူတိုေန�င်တရေကာင်းေြပာသူများကို

ခွင့်မလတ်ေတာ့ရန်

အကိမ်မည်မပင်ြဖစ်ေစ

ဆွဲေဆာင်ဖျားေယာင်းခံရမည်။

အစ်အမဲခွင့်လတ်ရမည်။

သူတိုအမှန်

တကယ်ေန�င်တရြခင်းရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ ခွင့်လတ်ရမည်။ “သင်၏ ညီအစ်ကိုသည် သင့်ကို
ြပစ်မှားလင် သူကို ဆံုးမေလာ့။ သူသည် ေန�င်တရလင်သူ၏အြပစ်ကို လတ်ေလာ့။” (လုကာ ၁၇:၃)

၃။

ခွင့်မလတ်ေသာအေကွးရှင် ဉပမာပံုြပင်က ကန်သတ်ချက်ရှိေသာ ခွင့်လတ်ြခင်းှင့် ကန်သတ်ချက်

မရှိေသာ ခွင့်လတ်ြခင်းတို၏ ဆန်ကျင်မအေကာင်းှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကို သင်ေပးသနည်း။

၄။

ရှင်မဿဲ ၆:၅-၁၅ တွင် ေယုက မည်ကဲ့သို ကန်ေတာ်တိုကို ဆုေတာင်းရန် သင်ေပးသနည်း။

တစ်ဆယ့်ေလးကိမ်ှင့် တစ်ဆယ့်ငါးကိမ် ခွင့်လတ်ြခင်းတိုှင့် စပ်လျ်း၍ မည်သည့် အေြခအေနမျိးကို
ကိုယ်ေတာ်တားေတာ်မူသနည်း။

၅။

ကန်ေတာ်တိုကို အြပစ်ြပခဲ့သူများကို မည်သိုဆက်ဆံရမည်ဟု ေယက န်ကားေတာ်မူခဲ့သနည်း။

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

ခွင့်လတ်ြခင်းသည် အြပစ်ြပသူ၏ ေန�င်တရြခင်းအေပ မမှီတည်ေပ။ သူတို ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားြဖင့်
မချ်းကပ်လင် ေန�င်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၆။

အသင်းေတာ်၏ စကားကိုပင် ြငင်းပယ်လိုသူများှင့် ပတ်သက်၍ ေယက မည်သိုသင်ကားေတာ်မူခဲ့

သနည်း။

ဤအရာသည်

န�ကည်းြခင်းှင့်

မည်သိုေဆာင်ရ�က်သနည်း။

ခွင့်လတ်ြခင်းှလံုးသားရှိေသာ

ခရစ်ယာန် တစ်�ီးသည် သူကို အြပစ်ြပသူအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ြခင်းရှိ၏။ မိမိကိုယ်ကို ဂုမစိုက်ပါ။
ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း - ဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်း
၁ ေကာ ၁၃:၄-၅ က ဤသို ဆိုထားသည်။ “ေမတာသည် အြပစ်ရှိသည်ဟု မထင်တတ်။” ချစ်ြခင်းေမတာသည်
အြပစ်ကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်းမရှိပါ။ သင်၏ဘဝ၌ သင့်အေပအြပစ်ကျးလွန်ခဲ့ေသာသူများကို မှတ်တမ်းတင်
ထားလင် ထိုမှတ်တမ်းကို ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်အပ်ှံပါ။ ကိုယ်ေတာ်၏ ဂုဏာေတာ်ကို န�းလည်ိုင်ရန်
ဘုရားသခင်၏ ခွင့်လတ်ြခင်းကို ေတာင်းခံပါ။ ဘုရားသခင်၏ ေခသံကို န�းေထာင်တံုြပန်၍ ှလံုးသားထဲမှ
ခွင့်လတ်ပါ။
လူ၏အမျက်ေဒါသ
Heather Wilson Torosyan / ဟယ်သာ ဝီလ်ဆန
ွ ်တ
ို းို ရှန်း
ထာဝရဘုရားကလည်း သင်သည် အဘယ်ေကာင့် စိတ်ဆိုးသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မျက်ှ�ပျက်
သနည်း။ သင်သည် ေကာင်းမွန်စွာြပလင် အခွင့်မရသေလာ။ (ကမာ◌္ဘ ၄:၆-၇က)

တစ်ေယာက်ေယာက်က သင်၏ ကားကိုဝင်တိုက်လိုက်၍ သင်ေဒါသထွက်ေနသည်။ ဝင်တိုက်သူသည်
(၁၆)ှစ်သား

ဗုတ်ေလးြဖစ်သည်။

ေကာင်ေလးအပါအဝင်

ယေနလူငယ်အားလံုးှင့်

သူတိုကဲ့သိုေသာ

တာဝန်မယူတတ်သည့် သူများကို ကားေမာင်းခွင့်ေပးသည့်စနစ်ကိုပါ အမျက်ေဒါသထွက်သည်။ ထိုထက်မက
ေသး အချိခရစ်ယာန်များ သင့်ေဒါသအမျက်အားလံုးကို ပယ်ရှားရန် လာေြပာေနေသးသည်။ ဓါတ်ြပား
ေဟာင်းလာဖွင့်ေနြပန်ပီ။ သူအတွက် ထိုသိုေြပာရန်လွယ်ကူပါသည်။ ကျမ်းစာက အမျက်ေဒါသ ထွက်ခွင့်ရှိ
သည်ဟု

မိန်ဆိုထားသည်။

ေယသည်

ေငွေကးလဲလှယ်သူများကို

ဗိမာန်ေတာ်မှ

ေမာင်းထုတ်စ်

အမျက်ေဒါသထွက်ခွင့်ရှိသည်ဟု မိန်ဆိုထားသည်။ ေယသည် ေငွေကးလဲလှယ်သူများကို ဗိမာန်ေတာ်မှ
ေမာင်းထုတ်စ်အမျက်ေဒါသကို

သိုေလှာင်ထားြခင်းသည်

မေကာင်းေသာ်လည်း

သူေတာ်ေကာင်းေယာင်

ေဆာင် ြခင်းထက် စစ်မှန်ြခင်းက ပိုေကာင်းသည်။
ဆင်ေြခများှင့် မှန်ကန်ေကာင်းရှင်းြပချက်များက အထပ်ထပ်များစွာ ရှိေနသည်။ အမျက်ေဒါသထွက်
ြခင်းသည် အမှန်တကယ်ပင်ဘာမမြဖစ်ေကာင်း မိမိကိုယ်ကို ယံုကည်လာေအာင် ကိးစားတတ်ကသည်။
ကန်မတိုအားလံုး ဤအရာကို ကားဖူးက၍ ဆင်ေြခများကို အသံုးြပဖူးကမည်ထင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က
ကန်မတိုကို အမျက်ေဒါသ ထွက်ရန်အလိုေတာ်မရှိဟု တစ်စံုတစ်�ီးက ူးမိုက်စွာေထာက်ြပမည်ဆိုလင်
ကိုယ်ေတာ်ကို ေဒါသထွက်ရသည့်အေကာင်းရင်းတစ်ခုအြဖစ် ထပ်ြဖည့်ရမည်။ အေသးအဖွဲကိစများေကာင့်
ေဒါသအိုးေပါက်ကွဲသူအချိရှိကသည်။ ံုးခန်းတွင် ြပည့်စံုမမရှိြခင်း လူတစ်ေယာက်က ကားြဖတ်၍ ကားရပ်
န�းရာ ေနရာကိုဝင်ယူြခင်း၊ ေယာကျာ်းြဖစ်သူက ေြခအိတ်များကို ကမ်းြပင်တင
ွ ် ပစ်ထားြခင်း၊ အစ်အမဲ
ေန�က်ကျတတ်ေသာ ဇနီးသည်တိုပါဝင်ိုင်သည်။ လူများကို အမျက်ေဒါသေပါက်ကွဲေစေသာ အရာသည်
အံ့ဩစရာေကာင်းပါသည်။
အြခားသူများသည်

“ပို၍ေကာင်းမွန်ေသာ”

အေကာင်းအရာြဖစ်သည့်

ကမာ◌္ဘေြမငတ်မွတ်မ၊

ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချြခင်း၊ စစ်ပွဲ၊ လူအခွင့်အေရးမရမ၊ လူတန်းစားခွဲြခားမ တိုကဲ့သိုေသာ အရာများအတွက် ေဒါသ
ထွက်ေန ကသည်။ ေဒါသေပါက်ကွဲေစမည့်အေကာင်းအရင်းေပါင်းများစွာသည် လူတစ်�ီးစီ၏ လက်ေဗွများ
ကဲ့သိုပင် များြပားလှပါသည်။ ကန်ေတာ်တိုကို ေဒါသေပါက်ကွဲေစသည့်အရာမှာ မည်သည့်အရာပင်ြဖစ်ပါေစ
အမျက် ေဒါသှင့် ပတ်သက်၍ သမာကျမ်းစာက အလွန်တိကျေသာအရာများကို မိန်ဆိုထားပါသည်။
အများဆံုးအသံုးြပေသာ ဆင်ေြခမှာ ကျမ်းစာကအမျက်ထွက်ခွင့်ြပသည်ဟူ၍ြဖစ်သည်။ မှန်ပါသည်။
ကျမ်းစာက “အမျက်ထွက် ….” (ဧဖက် ၄:၂၆)။ သိုေသာ် လူများသည် ထိုေနရာတွင်ပင်ရပ်ကသည်။ သူတိုသည်
“….. ရာတွင် အြပစ်မရှိေစှင့်” ဟူေသာ ေန�က်ဆက်တွဲအပိုင်းကို လျစ်လျကသည်။ ဤအမိန် ေတာ်၏
ပထမပိုင်းကို

ခရစ်ယာန်တိုသည်

အလွန်ေကာင်းမွန်စွာလိုက်န�ကျင့်သံုးကေသာ်လည်း

ဒုတိယ

တစ်ဝက်တွင်မူအားနည်းကသည်။ အမိန်ေတာ်ကို ေန�က်ကျမ်းအပိဒ
ု ်ငယ်က “အမျက်မေြပဘဲ ေနမဝင်ေစှင့်”
ဟုြဖည့်စွက်ထားသည်။ (ဧဖက် ၄:၂၇)

အမျက်ေဒါသထွက်ြခင်းကို

ခွင့်ြပသည်ဟု

အနက်ဖွင့်ိုင်သည့်

အြခားကျမ်းပိုဒ်များလည်းရှိသည်။

“ခပ်သိမ်းေသာ သူတိုသည် န�းကားြခင်းငှါ လျင်ြမန်ကေစ။” ထပ်ေြပာရလင် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ချပ်ထန
ိ ်း
ထားေသာအရာကို အလွယ်တကူမလတ်ရန် ေြပာထားသည်။ ေြပာချင်သည့် အရာကို ေန�က်ကျမ်း အပိုဒ်ငယ်
ကြဖည့်စွက်ထားသည့်

“လူ၏ေဒါသအမျက်သည်

ဘုရားသခင်၏ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကို

မြပစုတတ်။”

(ယာကုပ် ၁:၁၉-၂၀)
ထိုေကာင့် ေအာက်ပါအချက်များကို ေစာင့်ထိန်းိုင်လင် အမျက်ေဒါသထွက်ိုင်သည်။
၁။

အြပစ်မြပြခင်း

၂။

အြပစ်ကို မသိုေလှာင်ထားြခင်း

၃။

လူ၏ေဒါသမဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ထမ
ံ ှ လာေသာေဒါသြဖစ်ြခင်း

၄။

ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကို ရရှိြခင်း

၅။

ေှးေကွးစွာေရာက်လာြခင်း။
ဤအရည်အေသွးများရှိေသာ

အမျက်ေဒါသသည်

သိသာစွာ

အရှိန်အဟုန်ကျဆင်းသွားသည်ဟု

သင်ထင်ြမင်ခံစားရပါသလား။
ဤအရာကို ေပလွင်ေစေသာ ကျမ်းစာအေထာက်အထားမှာ ေယဗိမာန်ေတာ်ကို ရှင်းလင်းစ်က
ြဖစ်သည်။ (မဿဲ ၂၊ ေယာဟန် ၂) ကန်မတို၏ အမျက်ေဒါသက ေြဖာင့်မတ်ြခင်းကို ြဖစ်ေစရန်အတွက်
ခက်ခဲေသာေကာင့် ေဒါသကို အားေပေထာက်ကူသည့် ကျမ်းပိုဒ်အြဖစ်သံုးရန်ခက်ခဲပါသည်။ ဤကျမ်းစာပိုဒ်က
ေယအမှန်တကယ် အမျက်ေဒါသထွက်ခဲ့သည်ဟု မေဖာ်ြပေသာ်လည်း ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ အရည်အေသွး (၅) ခု
အနက် အနည်းဆံုး (၄) ခုှင့် ကိုက်ညီေကာင်းေတွရသည်။
ဤအမျက်ေဒါသသည် ကိုယ်ကျိးအတွက် မဟုတ်ေသာေကာင့် ဘုရားသခင်၏ ေဒါသြဖစ်ိုင်သည်။
ဘုရားသခင် ဗိမာန်ေတာ်၏ ဆိုးညစ်မကို သန်စင်ြခင်းြဖစ်သည်။ ရလဒ်မှာ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည်
ဘုရားသခင်၏ လုပ်ေဆာင်ေတာ်မူချက်ြဖစ်ေသာေကာင့် အြပစ်မရှိေပ။ ကိုယ်ေတာ်သည် ကျာပွတ်လုပ်သည့်
အချိန်မကာေအာင်သည်းခံေတာ်မူခဲ့ေသာေကာင့် ၎င်းသည် ြဖည်းညင်းစွာထွက်ေပသည်။ ကိုယ်ေတာ်၏
အမျက်ေဒါသသည် ေနမဝင်ခင် ေပျာက်ကွယ်သွားသည်ဟု ကန်မတိုမှတ်ယူိုင်သည်။
ခရစ်ေတာ်၏ အမျက်ေဒါသှင့် ကန်မတို၏ အမျက်ေဒါသမတူညီေကာင်း ိင်းယှ်လိုပါက “ခင်ဗျား
န�းမလည်ပါဘူး” ဆိုသည့်လမ်းကို လိုက်ိုင်သည်။ ကန်မန�းမလည်လင်လည်း ခရစ်ေတာ်က အတိအကျ
န�းလည်ေတာ်မူသည်။ “ငါတိုယဇ်ပေရာဟိတ်မင်းသည် ငါတိုခံရေသာ ဆင်းရဲဒုကများေကာင့် မကင်န�ိုင်
ေသာသူမဟုတ်။ ငါတိုခံရသည်နည်းတူ အမျိးမျိးေသာ စံုစမ်းေှ�င့်ယှက်ြခင်းတိုကို ခံဘူးေသာ သူြဖစ်ေတာ်

မူ၏။ သိုရာတွင် ဒုစိုက်အြပစ်ှင့် ကင်းလွတ်ေတာ်မူ၏” (ေဟဗဲ ၄:၁၅) ခရစ်ေတာ်သည် ကန်မတို၏
အားနည်းချက်ကို သိံုသာမက လိုအပ်ေသာအချိန်တွင် ေကျးဇူးကုဏာေတာ်ကို ေပးေတာ်မူ သည်။ (ငယ် ၁၆)
ကန်မတိုသည် အေတွအ�ကံများသူများြဖစ်လင် စိတ်ပညာသေဘာအရ အမျက်ေဒါသကို ထုတ်ေဖာ်
ြခင်းက ပိုေကာင်းသည်ဟုေြပာိုင်သည်။ ေဒါသကို သိုေလှာင်ထားြခင်းသည် ြပည်တည်န�ကိုြဖစ် ေစသည်။
သိုေသာ် ကန်မတိုေဒါသကို ထုတ်လိုက်ေသာအခါ အြခားသူများကို ြပည်တည်န�ြဖစ်ေစ၊ ထိခိုက်ေစိုင်သည်
ဉပမာအားြဖင့် ကန်မတို၏ ေဒါသကို ဘုရားသခင်ထံ ေဆာင်ယူြခင်းဆိုသည့် တတိယေရ�းချယ်စရာရှိေကာင်း
လူအနည်းငယ်ကသာ သိကသည်။ ဘုရားသခင် ထံသို ကန်မတို၏ ေဒါသကို လတ်ထုတ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
သင်ေဒါသထွက်ေနေကာင်း ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ခံရန်ြဖစ်၍ ထိုသိုလုပ်ြခင်းြဖင့် ဘုန်းေတာ်ကို ထင်ရှားေစြခင်း
မရှိလင် ထိုသိုမြပအပ်။ ဤသို ဝန်ခံြခင်းြဖင့် ကန်မတိုထံမှ အမျက်ေဒါသကို ထုတ်ပယ်၍ ဘုရားသခင်၌
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရှိေသာ တသက်တာကို ဆက်လက်ခံစားကာ မည်သူမ ထိခိုက်နစ်န�မမရှိေတာ့ေပ။
တ်ကပတ်ေတာ်တွင်

အမျက်ေဒါသထွက်ြခင်းကို

ကန်သတ်ချက်များေအာက်၌

ခွင့်ြပသည်ဟု

ဆိုိုင်သည့် ကျမ်းပိုဒ်အနည်းငယ်ရှိေသာ်လည်း အမျက်ေဒါသှင့် ၎င်း၏အြပစ်ရှိပံု မိုက်မဲမတိုကို ေဖာ်ြပထား
ေသာ ကျမ်းပိုဒ်များကို ပို၍ များစွာေတွရသည်။ “ယခုမူကား ထိုအမအလံုးစံုတက
ို ိုလည်းေကာင်း အမျက်
ထွက်းြခင်း၊ စိတ်ဆိုးြခင်း၊ မန�လိုြခင်း၊ သူအသေရပျက်ေအာင်ေြပာဆိုြခင်း၊ ညစ်ညးေသာစကားကို သံုးြခင်း
တိုကိုလည်းေကာင်း သင်တိုတ်မှ ပယ်ရှင်းကေလာ့။” (ေကာ ၃:၈) “အမျက်ထွက်ြခင်း”ကို ဇာတိပကတိ
အကျင့်တစ်ခုအြဖစ် ကလာတိ ၅:၂၀ တွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ “စိတ်ဆိုးတတ်ေသာသူသည် ခိုက်ရန်မကို
ိးေဆာ်တတ်၏။ ြပင်းထန်ေသာ သူသည်လည်း အလွန်အကျးများတတ်၏။” (သု ၂၉:၂၂) “… စိတ်တိုေသာ
သူမူကား အထူးသြဖင့် မိုက်ေပ၏။” (သု ၁၄:၂၉) သုတံကျမ်းတွင် ဤအရာှင့် ေြပာထားေသာ အရာများစွာ
ရှိသည်။
သင်၏ အမျက်ေဒါသသည် ဘုရားသခင်င
ှ ့် မသက်ဆိုငေ
် ကာင်း သင်ယံုကည်သည်၍ ၎င်းကို စွန်ပယ်
လိုသည်ဆိုပါစို။ မည်သိုသင်အစြပမည်နည်း။ ပထမ�ီးစွာ သင့်ေဒါသမည်သိုထွက်ေပလာသည်ကိုသိ ရန်လို
သည်။
ေကာင်းေသာသူသည်

ေကာင်းေသာမိမိစိတ်ှလံုးဘာတိုက်ထဲက

ေကာင်းေသာအရာများကို

ထုတ်ေဘာ်တတ်၏။ မေကာင်းေသာသူသည် မေကာင်းေသာအရာကို ထုတ်ေဖာ်တတ်၏။ အေကာင်းမူကား
စိတ်ှလံုးအြပည့်ရှိသည့်အတိုင်းတ်မွတ်တတ်၏။ (လုကာ ၆:၄၅)
ကန်မတို အသက်တာ၏အသီးသည် ှလံုးသားအေြခအေနအေပမူတည်၍ ထွက်ေပလာေကာင်း
ဤေနရာတွင် ေတွရသည်။ ှလံုးသားတွင် မေကာင်းသည့် ဘာသိုထားလင် မေကာင်းမထွက်လာသည်။
ထိုသိုသာြဖစ်ေနလင် အဆင့်ှစ်ဆင့်လုပ်ေဆာင်ရသည်။ “အို ဘုရားသခင် အက်ုပ်ကို စစ်ေကာ၍ အက်ုပ်

၏ှလံုးကို သိမှတ်ေတာ်မူပါ။ ဆိုးေသာလမ်းသို အက်ုပ်လိုက်သည် မလိုက်သည်ကို ကည့်၍ ထာဝရလမ်းထဲ
သိုေသွးေဆာင်ေတာ်မူပါ။” ကန်မတိုသည်ဘုရားသခင်၏ှလံုးသာစစ်ေဆးရှာေဖွမကို လိုအပ်သည်။ ဒုတိယ
အဆင့်မှာ

ဘုရားသခင်ထံသို

ှလံုးသား၏အြပစ်များကို

ဝန်ချေတာင်းပန်ရန်ြဖစ်သည်။

“ဘုရားသခင်

သည်အလင်း၌ရှိေတာ်မူသကဲ့သို ငါတိုသည်အလင်း၌ကျင်လည်လင် အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖွဲြခင်း ရှိက
သည်ြဖစ်၍ ဘုရားသခင်၏သားေတာ် ေယခရစ်၏ အေသွးေတာ်သည် ငါတိုအြပစ်ရှိသမကို ေဆးေကာ
ေတာ်မူ၏။ ….ကိုယ်အြပစ်တိုကို ေထာက်ြပေတာင်းပန်လင် ငါတိုအြပစ်များကိုလတ်၍ ဒုစိုက်ရှိသမှင့်
ကင်းစင်ေစြခင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သစာတရားှင့်လည်းေကာင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားှင့်လည်းေကာင်း
ြပည့်စံုေတာ်မူ၏။” (၁ ေယာ ၁:၇ - ၉)
ကန်မတိုှလံုးသားများရှိ အမျက်ေဒါသည် ဗိမာန်ေတာ်မှေငွေကးလဲလှယ်သူများကဲ့သို ေပျာက်ကွယ်
သွားလိမ့်မည်။
ကန်မတိုှလံုးသား

သန်ရှင်းလာေသာအခါ

ေကာင်းြမတ်ေသာအရာအမျိးမျိးတိုကို

ထည့်သွင်း

သင့်သည်။ မှန်ကန်ေသာ ဂုဏ်သိကာရှိေသာ စစ်မှန်ေသာ၊ သန်စင်ေသာ၊ ချစ်စဖွယ်ေကာင်းေသာ၊ ဂုဏ်သတင်း
ေကာင်းေသာ၊ အလွန်ှစ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ေသာ၊ ချီးမွမ်းရန်ထိုက်တန်ေသာ အရာများကို ြဖည့်သွင်းရမည်ြဖစ်၍၊
၎င်းတိုမှာ ရှင်ေပါလုက ဖိလိပိ ၄ : ၈ တွင် ေပးထားသည့်အ�ကံေပးတိုက်တွန်းချက်အချိြဖစ်သည်။ ဤအရာ ကို
သင့်စိတ်အားအသစ်ြပြပင်ြခင်းဟုလည်း အနက်ဖွင့်ိုင်သည်။ (ေရာမ ၁၂ : ၂)
အမျက်ေဒါသာအားလံုးကို ဖယ်ရှားြခင်းအစီအစ်သည် သင့်အတွက်မြဖစ်ိုင်ဟု စိတ်အားငယ်ေနပါ
သလား။ ကန်မတိုကသာ အလံုးစံုထိန်းချပ်ရမည်ဆိုလင် ဤအစီအစ်သည် မြဖစ်ိုင်။ သိုေသာ်ကိုယ်ေတာ်၏
ေကျးဇူးေတာ်ေကာင့် ထိုသိုမဟုတ်ေချ။
ထိမိ၍လဲြခင်းှင့် ကင်းလွတ်ေစမည်အေကာင်း သင့်တိုကို ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းငှာ၎င်း၊ အြပစ်မရှိဘဲ
ဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့် ြပည့်စံုလျက်ရှိေသာ သင်တိုကိုဘုန်းအသေရေတာ်ေရှ၌ ဆက်သြခင်းငှာ ၎င်းတတ်ိုင်
ေတာ်မူေသာ သူတည်းဟူေသာ …………… အာမင်။ (ယုဒ ၂၄)
မှတ်ချက် - မိမိကိုယ်ကို ချစ်ြခင်းေလာ့ရန် များစွာေြပာေနေသာ ယခုေခတ်တွင်၊ လူတစ်�ီးသည်
မိမိကိုယ်ကို အလွန်အမင်းချစ်လိမ့်မည်ဟု လူတိုမထင်ကေပ။ အမျက်ေဒါသများစွာတိုသည် အြခားသူများကို
ကာကွယ်ြခင်းေကာင့် ထွက်လာသည်မဟုတ်။ မိမိကိုယ်ကိုချစ်လွန်းေသာေကာင့် ထွက်ေပလာြခင်းြဖစ်သည်။
“ငါကအရမ်းေကာင်းတယ်၊ အရမ်းအေရးကီးတယ်။ ဒါေကာင့်ငါ ့ကို ဒီလိုမဆက်ဆံသင့်ဘူး’’ ဟု ထင်မှတ်က၍
ေဒါသထွက်ကသည်။ “အစ်အမဲ အမျက်ထွက်ြခင်း” သည် မယံုကည်သူတစ်ေယာက်၏ လကဏာြဖစ်သည်။
ပကတိ ၅ : ၁၉-၂၁ တွင် ပါရှိေသာ ဇာတိပကတိ အကျင့်များမှ ကန်ေတာ်တိုအား ေယကယ်တင်၍၊ ပကတိ
၅:၂၂-၂၃ ရှိ ဝိညာ်ပကတိ၏ အကျိးကိုေပးေတာ်မူ၏။

သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးြဖစ်ေသာ်လည်း “အမျက်ထွက်ြခင်း” ရှိလင် ယေနဝန်ချေတာင်းပန်၍ပင်
စွန်ပစ်ပါ။
J.W
သင်ခန်းစာလမ်းန် - လူ၏အမျက်ေဒါသ
ထာဝရဘုရားကလည်း သင်သည်အဘယ်ေကာင့် စိတ်ဆိုးသနည်း။ အဘယ်ေကာင့် မျက်ှ�ပျက်
သနည်း။ သင်သည် ေကာင်းမွန်စွာြပလုပ်လင်အခွင့်မရသေလာ။ ကမ�ာ ၄:၆၊ ရက
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။

လူတစ်ဦးကသင်ေဒါသထွက်ေနသည်ကို မည်သိုေြပာခိုင်းသနည်း။

၂။

သင်ေန�က်ဆံုးတကယ်ေဒါသထွက်ေနပံုကို ေဖာ်ြပပါ။

၃။

ဧဖက် ၄:၂၆ ကေဒါသထွက်ြခင်းကို မည်သိုေြပာထားသနည်း။
လူ၏ေဒါသမျက်သည် ဘုရားသခင်၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းတရားကို မြပစုတတ်။ (ယာကုပ် ၁ : ၂၀)

၄။

အမျက်ေဒါသ ထွက်ြခင်းှင့် ၎င်း၏အြပစ်ရှိြခင်းကို ဘုရားသခင်က မည်သိုမိန်ေတာ်မူထားသနည်း။
ေကာေလာသဲ ၃:၈

၅။

ဂလာတိ

၅:၂၀

သုတံ

၂၉:၂၂

သုတံ

၁၄:၂၉

အမျက်ေဒါသသည် မည်သည့်ေနရာမှလာသနည်း။

ေကာင်းေသာသူသည် ေကာင်းေသာမိမိစိတ်ှလံုးဘာတိုက်ထဲက ေကာင်းေသာအရာကို ထုတ်ေဖာ်တတ်၏။
မေကာင်းေသာအရာကို ထုတ်ေဖာ်တတ်၏။ အေကာင်းမူကား၊ စိတ်ှလံုးအြပည့်ရှိသည်အတိုင်း တ်မွက်
တတ်၏။ (လုကာ ၆:၄၅)
၆။

အသက်တာ၏အသီးသည် ှလံုးသားအေြခအေနအေပမူတည်၍ ထွက်လာသည်။ ှလံုးသားတွင်

မေကာင်းမဘာများသိုေလှာင်ထားလင် မေကာင်းမထွက်လာသည်။ သင်၏အမျက်ေဒါသကို ဖယ်ရှားလိုပါ
က မည်သည့်အဆင့်ှစ်ဆင့်ကို လုပ်ေဆာင်ရမည်နည်း။
ပထမအဆင့် -

ဒုတိယအဆင့် ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း - ဘုရားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်းကန်မတို၏ အမျက်ေဒါသကို
ဘုရားသခင်ထံေပးအပ်၍

အြပစ်များကိုဝန်ချေတာင်းပန်လင်

ဖန်ဆင်းေပးမည်ဟုကတိေတာ်

ေပးထားသည်။

ဘုရားသခင်က

သင်၏အမျက်ေဒါသကို

သန်ရှင်းေသာှလံုးသားကို
မည်သိုင်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ကို

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ သင်၏ှလံုးသား၊ အေတွးများှင့် ရန်လိုမကို ဘုရားသခင်က ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်
ေတာင်းဆိုပါ။

ဘုရားသခင်ကို

ထိန်းချဒပ်မေပးြခင်းြဖင့်တံုြပန်၍

“ဆိုးေသာလမ်းသိုအက်ုပ်လိုက်သည်

မလိုက်သည်ကို ကည့်၍ ထာဝရလမ်းထဲသို ေသွးေဆာင်ေတာ်မူ ……….” ခွင့်ကိုေပးပါ။ (ဆာလံ ၁၃၉ : ၂၄)။
အမျက်ထက
ွ ်ြခင်း
Jim Wilson/ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ ်
ဇာတိပကတိအကျင့်တိုသည် ထင်ရှားက၏။ ထိုအကျင့်တိုမူကား၊ သူမယားကိုြပစ်မှားြခင်း၊ မတရား
ေသာေမထံု၌ မှီဝဲြခင်း၊ ညစ်ညးစွာကျင့်ြခင်း၊ ကိေလသာလွန်ကျးြခင်း၊ ုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ြခင်း၊ သူတစ်ပါး
ကိုြပစားြခင်း၊ ရန်ငိးဖွဲြခင်း၊ ရန်ေတွြခင်း၊ ဂုဏ်ပိင်ြခင်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခုန်ြခင်း၊ အချင်းချင်း
ကွဲြပားြခင်း၊ သင်းခွဲြခင်း၊ သူအကျိးကို ြငစူြခင်း၊ လူအသက်ကိုသတ်ြခင်း၊ ယစ်မျိးကိုေသာက်ကး ြခင်း၊
ပွဲလုပ်ြခင်းမှစ၍ ထိုသိုေသာ အကျင့်ေပတည်း။ ထိုသိုေသာ အကျင့်ကိုကျင့်ေသာသူတိုသည် ဘုရားသခင် ၏
ိုင်ငံေတာ်ကို အေမွမခံကရဟု အထက်ကငါေြပာှင့်ခဲ့ပီးသည်အတိုင်း ယခုပင်လည်း ငါေြပာှင့်၏။ (ဂလာတိ
၅ : ၁၉ : ၂၁)
ဝိညာ်ပကတိ၏ အကျိးမူကား ချစ်ြခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း၊ စိတ်ရှည်ြခင်း၊ ေကျးဇူးြပ
ြခင်း၊ ေကာင်းြမတ်ြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်း၊ ူးညံ့သိမ်ေမွြခင်း၊ ကာမဂုဏ်ချပ်တည်းြခင်းေပတည်း။ ထိုသိုေသာ
အကျင့်ကို အဘယ်တရားမမြမစ်တား။ ခရစ်ေတာ်ှင့်စပ်ဆိုင်ေသာသူတိုသည် ဇာတိပကတိကို၎င်း၊ ဇာတိ
ပကတိစိတ်များှင့်

အလိုဆများကို၎င်း၊

လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ

ိုက်ထားကပီ။

သိုြဖစ်၍

ငါတိုသည်

ဝိညာ်ပကတိ၌ အသက်ရှင်လင်၊ ဝိညာ်ပကတိအတိုင်း ကျင့်�ကံကုန်အံ့။ (ဂလာတိ ၅ : ၂၂ : ၂၅)
ကန်ေတာ်သည် အလွန် “ထိတ်လန်တုန်လပ်ဖွယ်” အမျက်ထွက်ြခင်းကို ေတွြမင်ေနရသည်။
တစ်ခါက သစာမရှိေသာ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးကို ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရန် သွားခဲ့သည်။ သူသည်ဇနီးသည်
၏ ေရ�လျားိုင်ေသာ အိမ်၌ဆယ်ေကျာ်သက် သမီးများကို ေတွဆံုရန်လာခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သူသည်အမျက်ေဒါ
သြဖင့် ကန်ေတာ့်ကို မတံုြပန်ေသာ်လည်း ခဏအကာတွင် ဇနီးှင့် သမီးတစ်ေယာက်ကို ေဒါသထွက်ေနသည်။
သူထွက်သွားေသာအခါ အလွန်အ�ရာယ်များေသာေကာင့် တံခါးကိုေသာ့ခတ်ထားရသည်။ သူြပန်၍ တံခါးကို
ြပင်းထန်စွာ ထုှက်ကာ ေန�က်မှီးအိမ်ကို ကိုင်လပ်သည်။ သူသည်အြခားအမျိးသမီးတစ်�ီးကို လက်ထပ်ထား
သည်။ ဆယ်ှစ်အကာတွင် သူေန�င်တရခဲ့သည်။

ှစ်ေပါင်းများစွာက ဘက်စီး (Bessie) ှင့် ကန်ေတာ်သည် လက်ထပ်ထားေသာဇနီးေမာင်ှံထံ ကားဝင်
ဖျန်ေြဖေပးရန်သွားခဲ့ကသည်။ “အြခားအမျိးသမီး” သည် ထိုေနရာ၌ ရှိေနသည်။ ဤ “အြခားအမျိး သမီး”
သည် ေဒါသအိုးေပါက်ကွဲေနပံုရေသာ်လည်း မည်သူမအန�တရ မြဖစ်ခဲ့ပါ။ သူမသည် ေဒါသကိုကား အေပချ၍
ဖျက်ဆီးသည်။ သူမသည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး မဟုတ်။
အြခားအချိန်တစ်ချိန်၌ လူတစ်ဦးသည် ကုန်စံုဆိုင်သိုလာ၍ ေဒါသတကီးြဖင့် သူ၏ဇနီးကို သတ်ပစ်
မည့် အေကာင်းကန်ေတာ့်ကိုလာေြပာြပသည်။ သူေဒါသမေြပခင်အထိ၊ သူ၏ဇနီးကို ကန်ေတာ်တို ဖွက်ထား
ိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်မဟုတ်။
“အမျက် (ေဒါသ)ထွက်ြခင်း” သည် အြပစ်ဗီဇ၏ လုပ်ေဆာင်မတစ်ခုြဖစ်သည်။ အလွန်ငယ်ေသာ
ကေလးများတွင် ထင်ရှားစွာေတွြမင်ိုင်သည်။ “ေဒါသထွက်၍ဝုန်းဒိုင်းကဲြခင်း” ဟုေခသည်။ ကေလးပိုကီး
လာေသာအခါ ဒုကေရာက်သည့်သေဘာြဖင့် ကန်ေတာ်တိုက “ေဒါသစိတ်၊ ေဒါသစိတ် …..” ဟုေခသည်။ ၎င်း
ကေပါက်ကွဲမကို သင့်ေတာ်စွာမေဖာ်ြပပါ။ အမျက်ေဒါသထွက်ြခင်းကို ေဖာ်ြပသည့်အြခားအသံုးအန်းများ
ရှိေသးသည်။ “လွတ်သွားတယ်” ှင့် “လတ်လိုက်တယ်” တိုသည် ၎င်းတိုအနက်ှစ်ခုမသာ ြဖစ်သည်။ သိုြဖစ်၍
ဤအလွန်အြပစ်ကီး၍ တာဝန်မဲ့ေသာ အမျက်ေဒါသကို ေဖာ်ြပရန် စကားလံုးများကို ဆက်လက် တီထွင်ေနဆဲ
ြဖစ်သည်။

ေဒါသထွက်လွယ်သူကို

စကားလှေအာင်

“စိတ်ဆတ်သူ”

ဟု

ေန�က်တစ်မျိးေခသည်။

ဤသိုေသာသူများကို ကန်ေတာ်တိုအားလံုးသိကပါသည်။ စိတ်ဆတ်တတ်သူအချိ တိုသည် မိမိကိုယ်ကို
ထိုအရာအတွက် ဂုဏ်ယူကသည်။ သူတို၏မိတ်ေဆွများှင့် ေဆွမျိးများက “တိတ်တ ဆိတ်သွားရန်” ှင့်
၎င်းတိုကို “အသက်ဝဝေစရန်” သင်ယူရသည်။ ဤလူများသည် ၎င်းတို၏မိသားစုများကို အကမ်းဖက်၍
၎င်းတိုအမျက်ေဒါသ၏ ဓါးစာခံြဖစ်ေစကသည်။ ၎င်းတိုသည် အချိန်မေရ�းေပါက်ကွဲိုင်သည်။
ဇာတိပကတိအသီး၏ ဆန်ကျင်ဘက်မှာ ဝိညာ်အကျိးြဖစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချပ်ိုင်ြခင်းသည်
အမျက်ထွက်ြခင်း၏

ဆန်ကျင်ဘက်ြဖစ်ေကာင်း

လွယ်ကူစွာြမင်ိုင်သည်။

ဆန်ကျင်ဘက်မသာြဖစ်သည်

မဟုတ်ေသး။ အမျက်ထွက်ေနသူသည် ချစ်ြခင်း၊ ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်း၊ စိတ်ရှည်ြခင်း၊ ေကျးဇူး
ြပြခင်း၊ သစာေစာင့်ြခင်းှင့် ူးညံ့သိမ်ေမွြခင်းမရှိ။ အမျက်ထွကြ် ခင်းသည် ဝိညာ်၏ အကျိးအားလံုး ကို
ဖျက်ဆီးသည်။ ဤအရာက လူတစ်�ီးသည် အဘယ်ေကာင့် ဝိညာ်ေတာ်၌ ေမွးဖွားသူမဟုတ်ေကာင်း
သဘာဝကျစွာြပသည်။
ဝိညာ်ေတာ်၌ ေမွးဖွားသူဆိုလင် အမျက်ထွက်ြခင်းသည် သာမာန်မဟုတ်၊ လက်ခံိုင်ဖွယ်မရှိေပ။
ခရစ်ယာန်များ ေဒါသမထိန်းိုင်ြခင်းကို မည်သိုရှင်းြပိုင်သနည်း။ ပထမအေနြဖင့် အမျက်ထွက်ြခင်းကို ရှင်းြပ
ိုင်သည့် ရှင်းလင်းချက် သိုမဟုတ် လှပေသာစကားလံုးမရှိပါ။ ထင်ရှားသိသာလှေသာ ရှင်းလင်းချက်မှာ
ယခုေလးတင် အမျက်ထွက်ခဲ့သူသည် ကယ်တင်ြခင်းခံရသူမဟုတ်ဘဲ၊ ဝိညာ်ေတာ်၌ ေမွးဖွားသူမဟုတ်၊
ခရစ်ယာန်မဟုတ်ေပ။ သိုေသာ်သူသည် ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ြဖစ်လင်၊ သူတွင်ေန�င်တမရေသာ၊ ဝန်ခံြခင်း

မရှိေသာ၊ အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းမခံခဲ့ရေသာ အြပစ်ကေလးေပါင်း ေြမာက်များစွာရှိေနသည်။ ကီးမားေသာ
အမျက်ေဒါသကို ယခုေဖာက်ခွဲရန်ေသးငယ်ေသာ ဖျားေယာင်းေသွးေဆာင်မကို ခံရသည်။ ဤကဲ့သို စုစည်းသို
ေလှာင်ထားြခင်းကို ဤသိုမေဖာ်ြပိုင်သည်။
ရဲရင့်ေသာ ဒစိုက်ကိုလည်းကိုယ်ေတာ်၏ ကန်သည် မြပရမည်အေကာင်း
ဆီးတားေတာ်မူပါ။

ဒုစိုက်အြပစ်သည်

အက်ုပ်ကို

အစိုးမရပါေစှင့်။

ထိုသိုေသာအားြဖင့် အက်ုပ်သည် ေြဖာင့်မတ်ြခင်းရှိ၍ ကီးစွာေသာ ြပစ်မှား
ြခင်းှင့် ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်။ (ဆာလံ ၁၉ : ၁၃)
ဤေဖာ်ြပချက်သည် ကာကွယ်ြခင်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သတိြပပါ။ အမျက်ထွက်ေသာခရစ်ယာန်သည်
သိလျက်ှင့်ပင် ဒုစိုက်အြပစ်များကိုထိန်းချပ်စိတ်မရှိေပ။ ၎င်းတိုကသူကိုလမ်းမိုးအုပ်စိုးခွင့် ေပးထားသည်။
ထိုေကာင့်သူသည် ကီးမားေသာြပစ်မှားြခင်းှင့် အဆံုးသတ်သည်။
ေန�င်ဖစ်လာိုင်သည့်

အမျက်ေဒါသထွက်ြခင်းကို

ြပည့်စံုေသာဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းှင့်

ယခင်

ြဖစ်ခဲ့ေသာ အမျက်ေဒါသအားလံုးကို ေန�င်တရြခင်းမရှိဘဲ မတားဆီးိုင်ပါ။ ဤဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းကို
အြပစ်ကိုေမှးမှိန်ေသးငယ်ေစသည့် စကားလံုးလှလှများအသံုးမြပဘဲ ြပလုပ်ရမည်။ ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်းတွင်
အမျက်ေဒါသ ထွက်ေစသည့် သိလျက်လုပ်ေသာ ဒစိုက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းရမည်။
အထက်ဆိုခဲ့ပီးသည်အတိုင်း

သင်တိုသည်

ခရစ်ေတာ်ှင့်

အတူထေြမာက်ကသည်

မှန်လင်၊ ဘုရားသခင်၏ လကျာေတာ်ဘက်မှာ ခရစ်ေတာ်သည် ထိုင်ေနေတာ်မူရာအရပ်၌ ရှိေသာ
အထက်အရာတိုကို ရှာကေလာ့။ ေြမကီးေပမှာရှိေသာ အရာတိုကို စွဲလမ်းြခင်း မရှိက ှင့်။
အထက်အရာတိုကိုသာ

စိတ်စွဲလမ်းြခင်းရှိကေလာ့။

အေကာင်းမူကား၊

သင်တိုသည်

ေသေသာသူြဖစ်၍ သင်တိုအသက်သည် ခရစ်ေတာ်ှင့်အတူ ဘုရားသခင်၌ ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။
ငါတိုအသက်တည်းဟူေသာ

ခရစ်ေတာ်သည်

ထင်ရှားေတာ်မူေသာအခါ၊

ငါတိုသည်လည်း

ထိုသခင်ှင့်အတူ ဘုန်းကီး၍ ထင်ရှားကလတံ့။ (ေကာေလာသဲ ၃ : ၁ : ၄)
ေကာေလာသဲရှိလမ်းန်ချက်သည် အမျက်ေဒါသှင့် (နည်းကပ်စွာ ယှ်တွဲေနေသာ) အြခားအြပစ်
များကို ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့် အေြခခံအုတ်ြမစ်များြဖစ်သည်။ ဤလမ်းန်ချက်သည် သင်ခရစ်ယာန်
တစ်ေယာက်ြဖစ်မှသာ လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်မှာ ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ကသာ ဤအလွန်အေရးကီး
သည့် အချက်များကို လိုက်န�ိုင်သည် ……. အထက်အရာတိုကသ
ို ာ ရှာကေလာ့။
အထက်အရာတိုကိုသာ စိတ်စွဲလမ်းြခင်းရှိကေလာ့။

…… ေြမကီးေပမှာရှိေသာ အရာတိုကို စွဲလမ်းေသာ စိတ်မရှိကှင့်။
ဤအမိန်ေတာ်များသည် ေန�က်တွင်ေဖာ်ြပမည့်န
 ်ြပချက်ပါေသာ ထုတ်ြပန်ချက်အေပမှီတည်သည်။
လုပ်ေဆာင်ချက်ပါဝင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သင်သည် ခရစ်ေတာ်၌ရှိှင့်ပီးြဖစ်လင် သင်အတွက်ြဖစ်သည်။
….. သင်တိုသည် ခရစ်ေတာ်ှင့်အတူ ထေြမာက်ကသည် ……….
သင်တိုသည် ေသေသာသူြဖစ်၍ သင်တိုအသက်သည် ခရစ်ေတာ်ှင့်အတူ ဘုရားသခင်၌
ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။
ငါတိုအသက်တည်းဟူေသာ ခရစ်ေတာ်သည် ထင်ရှားေတာ်မူေသာအခါ ငါတိုသည်လည်း
ထိုသခင်ှင့်အတူ ဘုန်းကီး၍ထင်ရှားကလတံ့။
ကန်ေတာ်တို၏ ှလံုးသားများှင့် စိတ်များသည် “မှန်ကန်ေသာ ေနရာ၌” ခရစ်ေတာ်ှင့်အတူရှိလင်
ဤလမ်းန်ချက်ကို ကန်ေတာ်တိုအားေပးထားသည်။
ယခုမူကား ထိုအမအလံုးစံုတိုကို၎င်း၊ အမျက်ထွက်ြခင်း၊ စိတ်ဆိုးြခင်း၊ မန�လိုြခင်း၊
သူအသေရပျက်ေအာင် ေြပာဆိုြခင်း၊ ညစ်ညဓးေသာစကားကို သံုးြခင်းတိုကို၎င်း၊ သင်တိုတ်မှ
ပယ်ရှင်းကေလာ့။ (ေကာ ၃ : ၈)
ထိုနည်းတူ၊

ဤအမိန်ေတာ်ကို

ဘုရားသခင်၏သားသမီးမဟုတ်ေသာသူကို

ေပးထားြခင်းမဟုတ်။

မယံုကည်သူများက ဤအရာများကို လက်မခံိုင်ဟု မဆိုလိုပါ။ မယံုကည်သူများက န�ခံိုင်မည်မဟုတ်ဟု
ဆိုလိုြခင်းသာြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုသည် အမျက်ေဒါသကို ေဖာ်ြပိုင်ကေသာ်လည်း၊ ဘုရားသခင်ေရှေတာ်ေမှာက်
၌ ေန�င်တရြခင်းှင့် သခင်ေယခရစ်ေတာ်၌ ယံုကည်ြခင်းမရှိဘဲ ၎င်းကိုဖယ်ရှားိုင်မည်မဟုတ်။ မယံုကည်
သူများသည် ၎င်းတို၏ အြပစ်များကို ဘုရားသခင်၏ ေရှေတာ်ေမှာက်တွင် ေန�င်တရ၍ ေယခရစ်ေတာ်သည်
သခင်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခ့ကာ၊ ခရစ်ေတာ်သည် ၎င်းတိုအြပစ်များအတွက် အေသခံ၍ ရှင်ြပန်ထေြမာက်ခဲ့သည် ဟု
စိတ်ှလံုးအတွင်း၌ ယံုကရန်လိုအပ်သည်။ ထိုေန�က်ကိုယ်ေတာ်သည် သူတိုကို ေခေတာ်မူမည်။
ဤသိုကျမ်းစာလာ၏။

ဤသိုခရစ်ေတာ်သည်

အေသခံ၍

သံုးရက်ေြမာက်ေသာေန၌

ေသြခင်းမှ

ထေြမာက်ရမည်။ ခရစ်ေတာ်၏အခွင့်အားြဖင့် ေန�င်တတရားှင့် အြပစ်လွတ်ြခင်း တရားကို ေယရှလင်
မိမှစေသာ လူမျိးတကာတိုအား ေဟာေြပာရမည်။ (လုကာ ၂၄ : ၄၆-၄၇)
အဘယ်သိုနည်းဟူမူကား၊ သင်သည်သခင်ေယကို တ်ြဖင့်ဝန်ခံ၍ ဘုရားသခင်သည် သူကို ေသြခင်းမှ
ထေြမာက်ေစေတာ်မူပီးဟု စိတ်ှလံုးထဲ၌ ယံုကည်လင် ကယ်တင်ြခင်းသို ေရာက်လိမ့်မည်။

သင်ခန်းစာလမ်းန်ချက် - အမျက်ထက
ွ ်ြခင်း
ဇာတိပကတိအကျင့်တိုသည် ထင်ရှားက၏။ ထိုအကျင့်တိုမူကား၊ သူမယားကိုြပစ်မှားြခင်း၊ မတရား
ေသာ ေမထုန်၌မှီဝဲြခင်း၊ ညစ်ညးစွာကျင့်ြခင်း၊ ကိေလသာလွန်ကျးြခင်း၊ ုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ြခင်း၊ သူတပါးကို
ြပစားြခင်း၊ ရန်ငိးဖွဲြခင်း၊ ရန်ေတွြခင်း၊ ဂုဏ်ပိင်ြခင်း အမျက်ထွက်ြခင်း၊ ြငင်းခုန်ြခင်း၊ အချင်းချင်းကွဲြပားြခင်း၊
သင်းခွဲြခင်း၊ သူအကျိးကိုြငစူြခင်း၊ လူအသက်ကိုသတ်ြခင်း၊ ယစ်မျိးကိုေသာက်ကးြခင်း၊ ပွဲလုပ်ြခင်းမှစ၍
ထိုသိုေသာ အကျင့်ေပတည်း။ ထိုသိုေသာ အကျင့်ကို ကျင့်ေသာသူတိုသည် ဘုရားသခင်၏ ိုင်ငံေတာ်ကို
အေမွမခံရကဟု အထက်ကငါေြပာှငခ
့် ဲ့ပီးသည်အတိုင်း ယခုပင်လည်း ငါေြပာှင့်၏။
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
ဂလာတိမှ ၅:၁၉ - ၂၁ က ဘုရားသခင်ှင့် ပိုမိုနီးကပ်ေသာ မိတ်သဟာယဖွဲရန် တည်ေဆာက်ြခင်း ကို
ဟန်တားသည့်ဒုစိုက်အြပစ်များ၏

စာရင်းကန်ေတာ်တိုကို

ေဖာ်ြပေပးထားသည်။

“ထိုကဲ့သိုေနထိုင်က

သူများ” ဆိုသည့်စကားစုရှိသည်။ ြဖစ်ိုးြဖစ်စ်ကို ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်သည်။ “အမျက်ထွက်ြခင်း” ှင့် အြခားအြပစ်
များသည် သင့်အတွက်သာ မန်သာြဖစ်ေနလင်၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ိုင်ငံေတာ်သို ဝင်စားရမည်မဟုတ်။
မည်သည့်ဒုစိုက်အြပစ်များက သင့်ကိုဟန်တားေနသနည်း။
၂။

ကန်ေတာ်တိုသည် ေယခရစ်ေတာ်ှင့်အတူရှိလင် အြပစ်ဗီဇကို ကန်ေတာ်တို မည်သိုလုပ်ခဲ့သနည်း

(ဂလာတိ ၅:၂၄)
“အမျက်ထွက်ြခင်း” သည် အြပစ်ဗီဇ၏လုပ်ေဆာင်မြဖစ်သည်။ ကေလးများတွင် “ေဒါသထွက်၍
ဝုန်းဒိုင်းကဲြခင်း” ဟု ေခိုင်၍ ကန်ေတာ်တိုအသက်ပိုကီးလာေသာအခါ “လွတ်သွားတယ်” သိုမဟုတ်
“လတ်လိုက်တယ်”

ဟုေခကသည်။

ဤစကားုစကားလှများသည်

သုပ်ေဖာ်ချက်များြဖစ်ေသာ်လည်း၊

အမျက်ထွက်ြခင်းသည် အြပစ်လုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်သည်ဆိုသည့် အမှန်တရားကို မေြပာင်းလဲိုင်ေပ။ ၎င်းသည်
မယံုကည်သူများအတွက်သာ မန်သာြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ယံုကည်သူများအတွက်သာ မန်မဟုတ်သလို လက်ခံရန်
လည်းမြဖစ်ိုင်ေပ။ ပထမစာရင်း (ဂလာတိ ၅ : ၁၉-၂၁) ကသင့်ကို ပိုသင့်ေတာ်စွာ ေဖာ်ြပပါက သင်သည်ခရစ်
ယာန်တစ်�ီးမဟုတ်ေကာင်း

ယံုကည်ိုင်သည်။

ေယခရစ်ေတာ်သည်

ကယ်တင်ြခင်းလုပ်ေဆာင်ရာတွင်

ထိုထက်များစွာပို၍ လုပ်ေဆာင်ေတာ်မူေပးခဲ့သည်။ စာရင်းှစ်ခုစလံုးတွင် သင်ပါဝင်ေနလင် အြပစ်ဝန်ခံြခင်း
ှင့် စွန်ပစ်ြခင်းကိုြပ၍ ပထမစာရင်းမှ သင်ထွက်ခွါရန် အလွန်အေရးကီးသည်။
၃။

မည်သိုေသာ အေကာင်းအရာ သိုမဟုတ် အေြခအေနြဖစ်ေပလင် သင့်ကိုဒုကေရာက်ေစသနည်း။

၄။

“အမျက်ထွက်ြခင်း” ကန်ေတာ်တိုအတွင်း၌ ကီးထွားေနလင် ၎င်းကိုဟန်တားရန် မည်သိုလုပ်ေဆာင်

ရမည်နည်း။ (ဆာလံ ၁၉:၁၂-၁၃)

၅။

ေကာေလာသဲ ၃:၈ က ကန်ေတာ်တိုအား မည်သည်အရာများကို ဖယ်ရှားရမည်ဟု အမိန်ေပးထား

သနည်း။
၆။

ေကာေလာသဲ ၃:၉ က မည်သည့် “အေကာင်းမူကား” ကိုေြပာထားသနည်း။ မည်သည့်အရာကို ဆိုလို

သနည်း။
၇။

လမ်းန်မြပထုတ်ြပန်ချက်ှင့်

အမိန်ေပးသည့်

ထုတ်ြပန်ချက်တိုကားတွင်

ကွဲြပားြခားန�းချက်ရှိ

သည်။ လမ်းန်မသည်ရှိေသာအရာကိုြပသည်။ အမိန်ေပးထုတ်ြပန်ချက်သည် လုပ်ေဆာင်ရမည့်အမိန်ေတာ်
ြဖစ်သည်။ ဂလာတိ ၅:၂၄ လမ်းန်မေလာ အမိန်လား။
ကန်ေတာ်တ၏
ို
မေကာင်းေသာ ဆများကို လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ သတ်ပီးေန�က် သန်ရှင်းေသာ
ဝိညာ်ေတာ်သည် ခရစ်ေတာ်၏ဗီဇ၌ေတွရေသာ ဝိေသသလကဏာများကို ကန်ေတာ်တိုအတွင်း၌ ြဖစ်ေစ
ိုင်သည်။ (ဂလာတိ ၅:၂၂-၂၃)
ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း-ဘုရားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်း
သင်၌သန်ရှင်းေသာ

ဝိညာ်ေတာ်အလုပ်မလုပ်င
ို ်ရန်

ဟန်တားထားသည့်

သင့်အသက်တာ၏

အစိတ်အပိုင်းများကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို အုပ်ချပ်ပိုင်ခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် တံုြပန်ပါ။ ငါ၌တည်
ေနကေလာ့။ ငါသည်လည်းသင်တို၌ တည်ေနမည်။ စပျစ်ခက်သည်အပင်၌ မတည်လင်၊ ကိုယ်အလိုအ
ေလျာက် အသီးမသီးသကဲ့သို သင်တိုသည် ငါ၌မတည်လင် အသီးမသီးိုင်က။ (ေယာ ၁၅ : ၄)
သည်းခံြခင်း
Heather Wilson Torosyar (ဟယ်သာဝီလ်ဆန
ွ ်က
ို းို ရှန်း)
ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအားြဖင့် လူတစ်�ီးသည် မိမိတ်ကိုထိန်းချပ်ိုင်လင် သူသည် ပီးြပည့စ
် ံုလုနီးပါး
ြဖစ်၍ သူ၏တစ်ကိုယ်လံုးကိုလည်း ထိန်းချပ်ိုင်မည်ဟုသိရသည်။ သိုေသာ်တ်မချပ်တည်းိုင်ေသာ မြပည့်စံု
သည့် လူေပါင်းများစွာ ရှိေနြခင်းက အခက်အခဲြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့်အြခားသူများ၏ ေြပာစကားေကာင့်
လူများသည် န�ကျင်မကိုအဘက်ဘက်မှ ခံစားေနရသည်။
တ်လာကသာ န�ကင်ြခင်းကို ြဖစ်ေစသည်မဟုတ် လုပ်ေဆာင်ချက်များကလည်း ြဖစ်ေစသည်။
ထိုေကာင့် ကန်မတို၏ မိတ်ေဆွများှင့် အသိများသည် ၎င်းတို၏ တ်လာပါးစပ်ကိုသာ ချပ်တည်းရမည်
မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းတို၏ ကိုယ်ခ�ကို မည်ကဲ့သို ထိန်းချပ်ရမည်ကိုသိရမည်။
အေကာင်းတစ်ခုေကာင့် ကန်မတိုသည် အြပစ်ကျးလွန်ြခင်းခံရသူထက် အြပစ်ကျးလွန်သူအေပ၌
သာ အြပစ်အားလံုးကို ပံုချတတ်သည်။ တ်ကိုချပ်တည်းရမည်။ ထိုသိုမြပခင်အထိ၊ ကန်မန�ကျင်ြခင်းခံစား

ေနရမည်ေလာ။ အြခားသူအားလံုးပီးြပည့်စံုြခင်း မရှိခင်အထိ ကန်မထိခိုက်န�ကျင်ေနရမည်ေလာ။ တူညီေသာ
ရလဒ်ရရန်နည်းှစ်ခုအနက် ပို၍အားနည်းေသာနည်းကို အသံုးြပေနကသည်ဟု ကန်မယူဆသည်။
လူများသည် ကန်မတိုအေပတစ်ချိန်လံုး အလွန်ေကာင်းမွန်က၍ န�ကျင်ြခင်းခံစားရသည့် အချိန်
မည်သည့်အခါမ မရှိသည်ကို လိုချင်ကသည်။ ဤအရာမြဖစ်ိုင်မှန်းသိသာထင်ရှားေသာေကာင့် အြပစ်ကျး
လွန်ခံရသူဘက်မှ “ခံိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည်” ဟု အဆိုြပလိုပါသည်။
ဤကဲ့သိုြပလုပ်ိုင်သည့်

နည်းတစ်ခုမှာ

ခရစ်ေတာ်၏

ဥပမာကို

ကည့်အတုယူရန်ြဖစ်သည်။

မထီမဲ့ြမင်ြပြခင်းကိုခံ၍၊ လူတိုတွင် အယုတ်ဆံုးေသာသူြဖစ်၏။ ငိြငင်ေသာသူ၊ န�က်းြခင်းေဝဒန�ှင့်
ကမ်းဝင်ေသာသူြဖစ်၏။ သူတပါးမျက်ှ�လဲြခင်းကို ခံရေသာသူကဲ့သို ြဖစ်၏။ မထီမဲ့ြမင်ြပြခင်းကို ခံလျက်ရှိ၍
ငါတိုသည် မိုေသက။ …… ြပစ်မှားြခင်းကို မြပ။ သူ၏တ်၌ မုသားမရှိေသာ်လည်း လူဆိုးတိုှင့်အတူ
ေြမြမပ်ြခင်းငှာ စီရင်က၏။ သိုရာတွင် ေသပီးမှ သူေဌး၌ ရှိ၏။ (ေဟရှာယ ၅၃ : ၃ : ၉)
ကန်ေတာ်တိုထဲမှ မည်သူမဆို ဤတူညီေသာအေြခအေန၌ ရှိကလင် န�ကည်းြခင်းရှိသင့်သည်ဟု
ခံစားကမည်သာ ြဖစ်သည်။ သူတိုသည်ငါ ့အား ဤသိုသာဆက်ဆံကမည်ဆိုလင် ငါသည်သူတိုကို မည်သည့်
အခါမ ၁) ေန�က်ထပ်စကားေြပာေတာ့မည်မဟုတ်၊ ၂) ေကာင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံေတာ့မည်မဟုတ်၊ ၃) ခွင့်လတ်
ေတာ့မည်မဟုတ်၊ ၄) အေသခံေပးမည်မဟုတ်ဟု ဆိုေပလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သခင်ဘုရား၏ တံုြပန်မ သာ
ဤသိုြဖစ်ခဲ့လင် ကားတိုင်ေပသို တက်လှမ်းေတာ် မူမည်မဟုတ်။ ဤအရာသည် ထူးြခားေသာ ြဖစ်ရပ်
ြဖစ်သည်။ သူလိုသလို အသံုးြပိုင်ေသာ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးေတာ်အား သူ၌ရှိေတာ်မူသည်။ သူသည်
ြပည့်ဝစံုလင်၍ ကန်မတိုမစံုလင်ကပါ။
ေယခရစ်၌ရှိေသာ ထိုစိတ်သေဘာကို သင်တို၌လည်းရှိေစကေလာ့။ ထိုသခင်သည်
ဘုရားသခင်၏ သာန်ေတာ်ှင့် ြပည့်စံုေတာ်မူသည်ြဖစ်၍ ဘုရားသခင်ှင့်ပိင်ေသာ အမကို
လုယူြခင်းအမဟူ၍ မထင်မမှတ်လျက်ပင် မိမိအသေရကိုစွန်၍ အေစခံကန်၏ သာန်ကို
ယူေဆာင်လျက် လူကဲ့သိုေသာအြပစ်၌ ဘွားြမင်ြခင်းကို ခံေတာ်မူ၏။ ထိုသိုလူ၏ ဂုဏ်အဂါလက
ဏာှင့် ြပည့်စံုလျက်၊ ေသခံြခင်းသာမဟုတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အေသခံြခင်းတိုင်ေအာင်
အေစကန်ခံ၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်ှိမ့်ချေတာ်မူြခင်း။ (ဖိ ၂ : ၅-၈)
အတိုချပ်အားြဖင့်၊ ဤသိုေသာသွင်ြပင်လကဏာေလးမျိး၌ ကန်မတိုသည် ခရစ်ေတာ်၏ စိတ်ထားမျိး
ရှိသင့်သည် ၁။

သင်၏ကိုယ်ပိုင်လကဏာှင့် ရပိုင်ခွင့်ကို မဆုတ်ကိုင်ထားပါှင့်။

၂။

မိမိကိုယ်ကို ပစ်ပယ်ပါ။

၃။

ှိမ့်ချပါ။
ဤသိုေသာ စိတ်သေဘာထားရှိလင် အြခားတစ်ဘက်၌ ေစာင့်ေနေသာဝမ်းေြမာက်ြခင်းကို ေမာ်လင့်၍

ရှိသမေသာန�ကျင်ြခင်းများ (လက်ဝါးကပ်တိုင်များ) ကို သည်းခံ၍ ရှိသမေသာ ရှက်ေကာက်ြခင်းများကို
ဂုမစိုက်ဘဲ ေနိုင်သည်။ (ေဟဗဲ ၁၂:၂)
ေယဘုယျအားြဖင့်၊ ကန်မတိုှင့် အရင်းှီးဆံုးသူများသည် ကန်မတိုကို အန�ကင်ေစိုင်ဆံုးသူများ
ြဖစ်သည်။ ေယာကျ်ား၊ ဇနီး၊ မိတ်ေတွ၊ ညီအစ်ကို သိုမဟုတ် ညီအမတစ်ဦးတိုသည် သူစိမ်းတစ်ဦးထက် ကန်မ
တိုကို န�ကျင်ေစိုင်သည်။ နီးစပ်သူတစ်ဦးေကာင့် န�ကျင်ြခင်းခံစားရေသာအခါ မိမိကိုယ်ကို “သူတကယ်
ငါ ့ကိုချစ်ရင် ဒီလိုေြပာမှာမဟုတ်ဘူး” ဟုေြပာတတ်သည်။
သိုေသာ်ဤေြပာဆိုမကို အေသအချာ ဆန်းစစ်ေသာအခါ မည်သူအတွက် ကန်မတိုစ်းစားေနေကာင်း
သိိုင်သည်။

အြခားသူ၌

ချစ်ြခင်းေမတာနည်းပါးေန၌

အကူအညီလိုအပ်ေနသည်ဟု

ကန်မတို

စ်းစားကပါသလား။ မဟုတ်ပါ၊ ကန်မတိုကို ထိခိုက်န�ကျင်ေစသည့် အြခားသူ၏ ေမတာအားနည်းြခင်းကို
ြဖစ်သည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ေြပာရလင်၊ ကန်မတိုသည် ေလာဘကီးက၍၊ မိမိအေကာင်းှင့် အြခားသူ၏
လုပ်ေဆာင်ချက်က မိမိအားထိခိုက်မကိုသာ အသားေပးကသည်။
အကိက်ဆံုးကျမ်းတစ်ပိုဒ်ြဖစ်သည့် ၁ေကာ ၁၃တွင် “ေမတာသည် စိတ်ရှည်တတ်၏။ ေကျးဇူးြပ
တတ်၏။ ေမတာသည် ဂုဏ်ပိင်ြခင်းမရှိ၊ ဝါကွားြခင်းမရှိ၊ မာန်မာနမရှိ။ …. ေဒါသအမျက် မထွက်တတ်။
အြပစ်ရှိသည်ဟု မထင်တတ်” ဟုချစ်ြခင်းေမတာ အေကာင်းကို ရှင်းြပထားသည်။
ှလံုးသားများတွင် ခွင့်လတ်ြခင်းအဆင်သင့် မရှိေသာေကာင့် ကန်မတိုန�ကင်ရသည်။ ခွင့်လတ်ြခင်း
ဗီဇသေဘာ၌ “အြပစ်ရှိသည်ဟု မထင်တတ်”။ ဧဖက် ၄း၃၂ သည် လူသိများေသာ်လည်း လက်ေတွကျင့်သံုးမ
နည်းသည့်ကျမ်းပိုဒ်ြဖစ်၍၊ ၎င်းတွင်ေပါလုက၊ “အချင်းချင်း ေကျးဇူးြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင် သည်
ခရစ်ေတာ်ေကာင့်

သင်တို၏အြပစ်ကို

လတ်ေတာ်မူသကဲ့သို

အချင်းချင်းအြပစ်လတ်ြခင်း

ရှိကေလာ့”

ဟုမိန်ဆိုထားသည်။ ခွင့်လတ်ခံခဲ့ရသကဲ့သို ခွင့်လတ်ရမည်။ ၇၀ x ၇ ကိုမေမ့ပါှင့်။ ကန်သတ်ထားချက် မရှိပါ။
သခင်ဘုရား၏ ခွင့်လတ်ိုင်ြခင်းသည် အတိုင်းအဆမဲ့ြဖစ်ေကာင့် ေသချာပါသည်။
ြဖားေယာင်းေသွးေဆာင်မ တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ထွက်ေြမာက်ရာလမ်းကို သခင်ဘုရားြပင်ဆင်ေပးေတာ်မ
ထားေသာေကာင့် န�ကင်ြခင်းထပ်မံ ခံစားစရာမလိုေကာင်း ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဤအရာသည် လက်ေတွ
လုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ခက်ခံ၍၊ လူများစွာက မြဖစ်ိုင်ဟု ေြပာဆိုိုင်သည်။ န�ကျင်ြခင်း ထွက်ေပလာတိုင်း၊
လွတ်ေြမာက်ရာလမ်းကို သခင်ဘုရားြပင်ဆင် ေပးေတာ်မသည်ဟု ကန်မယံုကည် ပါသည်။
မှတ်ချက် - “ခံိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်သည်” ဟုဆိုသည်မှာ “အုတ်တံတိုင်း တည်ေဆာက်ရန်” သိုမဟုတ် န�ကြခင်း
မခံစားရရန်

ကာကွယ်ေရးနည်းစနစ်

ရှိရမည်ဟု

မဆိုလိုပါ။

အလုပ်မြဖစ်ပါ၊

ထိုသိုလုပ်ြခင်းြဖင့်

ထိုသိုလုပ်ြခင်းြဖင့် ထိုသူသည် စိတ်မာေကျာခက်ထန်လာ၍ ေယ၏ ဉပမာကို အတုယူရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ေယသည် ထိခိုက်လွယ်ေသာ အေြခအေနတွင် ေနေတာ်မူခဲ့သည်။ န�ကင်ြခင်းမှ ကင်းေဝးေအာင် အေကာင်း
ဆံုးေနထိုင်နည်းမှာ ေယကဲ့သို ထိခိုက်လွယ်ေသာ အေြခအေန၌ ရှိေနြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုေသာ သူသည်
ူးညံ့သိမ်ေမွသည်။ မာေကျာခက်ထန်မသွားေပ။ “ခံိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည့်” အေကာင်းဆံုး နည်းလမ်းမှာ
ဖွင့်ထားလျက် လက်ခံြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုြဖစ်လင် န�ကင်ြခင်း ေလျာ့နည်းသည်။
J.W
သင်ခန်းစာလမ်းန်-သည်းခံြခင်း
မထီမဲ့ြမင် ြပြခင်းကိုခံ၍၊ လူတိုအယုတ်ဆံုးေသာသူြဖစ်၏။ ငိြငင်ေသာသူ၊ န�ကည်းြခင်း ေဝဒန�ှင့်
ကမ်းဝင်ေသာသူြဖစ်၏။ မထီမဲ့ြမင်ြပြခင်းကို ခံလျက်ရှိ၍၊ ငါတိုသည် မိုေသက။ ….. ထိုသူသည် ည်းဆဲြခင်း
ှင့် ှိမ်ချြခင်းကိုခံ၍ တ်ကိုမဖွင့်ဘဲေန၏။ အေသသတ်ြခင်းငှာ ေဆာင်သွားေသာ သိုးသငယ်ကဲ့သို သူကို
ေဆာင်သွား၍၊ သိုးသည် အေမွးညပ်ေသာ သူေရှမှာ မြမည်ဘဲေနသကဲ့သို၊ သူသည်တ်ကို မဖွင့်ဘဲေန၏။
(ေဟရှာ, ၅၃:၃၊၇)
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။

သင်မြပလုပ်ခဲ့ေသာ အရာအတွက် စွပ်စွဲခံရ၍ အြပစ်ဒဏ်ေပးခံရေသာ အချိန်ကိုေဖာ်ြပပါ။

၂။

ဤအေတွအ�ကံေကာင့် သင်ပိုေကာင်းသွားပါသလား၊ သိုမဟုတ်သင်န�ကည်းသွားပါသလား။

၃။

လူတစ်ဦးသည် သင့်ကိုအြပစ်ကျးလွန်ခဲ့ေသာအခါ သင်သည်မည်ကဲ့သို ခရစ်ေတာ်၏ စိတ်ထားမျိးကို
ထားမျိးကို ထားရှိိုင်မည်နည်း။ (ဖိ ၂:၅-၈)

၄။

ချစ်ြခင်းေမတာ၏ အကျိး/ လကဏာများကို ေဖာ်ြပပါ။ (၁ေကာ ၁၃:၄-၅)
န�ကျင်ခံစားရြခင်းမှာ၊ ှလံုးသားထဲ၌ ခွင့်လတ်ြခင်းမရှိေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။

၅။

မိမိတိုကို န�ကျင်ေစသူများကို မည်သိုြပမဆက်ဆံရန် ေတာင်းဆိုထားသနည်း။ (ေရာ ၁၂:၁၇-၂၁)

ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း - ဘုရားသခင်စတ
ိ ်တ်က ပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်း
၁ ေကာ ၁၃:၄-၅ ရှိ ဘုရားသခင်၏ န်ကားချက်ကို ဆင်ြခင်စ်းစားပါ၊ “ေမတာသည် စိတ်ရှည်တတ်၏။
ေကျးဇူးြပတတ်၏။

ေမတာသည်

ဂုဏ်ပိင်ြခင်းမရှိ၊

ဝါကွားြခင်းမရှိ၊

မာန်မာနမရှိ။

မေလျာက်ပတ်စွာ

မကျင့်တတ်၊ ကိုယ်အကျိးကို မရှာတတ်၊ အြပစ်ရှိသည်ဟု မထင်တတ်။” ခရစ်ေတာ်ကို အတုခိုးသူများြဖစ်ရန်၊
ဘုရားသခင်၏ စွမ်းအားှင့် ေကျးဇူးေတာ်တိုကို ေတာင်းခံြခင်းြဖင့် ှလံုးသားထဲ၌ ခွင့်လတ်ြခင်း ရရှိိုင်သည်။

သင့်ကို အြပစ်ကျးလွန်သူများကို ဘုရားသခင် သင့်အားေပးေတာ်မူေသာ ချစ်ြခင်းကုဏာှင့် ခွင့်လတ်
ြခင်းြဖင့် တံုြပန်ပါ။
တ်ချပ်တည်းြခင်း
Chris Vlaches (ခရစ်ဗလာချိဗ်)
လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ချိန်က နယူးေယာ့ခံြပည်နယ် (New York State) တွင် သံလိုက်ဓါတ်ပါေသာ မုန်တိုင်း
တစ်ခုဝင်ခဲ့ရာ၊ တယ်လီဖုန်းစကား ေြပာေနမသည် အနီးအန�းရှိ အသံလင့်ံုမှ ေရဒီယိုလိင်းများသို ကူးဆက်
သွားသည်။ ရလဒ်အြဖစ် စကားေြပာေနသူ ှစ်ဦးမသိရှိလိုက်ဘဲ ၎င်းတို၏ စကားေြပာဆိုမကို ေရဒီယိုမှ
ထုတ်လင့်သည်။ ၎င်းအစီအစ်သည် တစ်ိုင်ငံလံုးကို ထုတ်လင့်ေနြခင်းြဖစ်သည်။
ကန်ေတာ်တို

အားလံုးသည်

အတင်းေြပာြခင်းအြဖစ်

တစ်ချိန်ချိန်၌ရှိသည်။

အသင်းေတာ်ေပါင်း

များစွာတွင် အတင်းေြပာြခင်းများြပားေသာေကာင့် မှတ်တမ်းတင်ေသာ ေကာင်းကင်တမန်သည် မှတ်တမ်း
တင်ရင်း ကန်ေတာ်တိုကို ရပ်ေစချင်ေသာ အြပစ်ရှိသည့်လုပ်ေဆာင်မြဖစ်သည်။
ေပါလုကအတင်းေြပာြခင်းကို ၁ တိ ၃ : ၁၁ တွင် ဤသိုမိန်ဆိုထားသည်။ “ထိုနည်းတူ မိန်းမတိုသည်
တည်ကည်ေသာသူြဖစ်ရမည်။

ေချာစားတတ်သူမဟုတ်။ သမာသတိရှိေသာသူ၊ အရာရာ၌ သစာရှိေသာသူ

ြဖစ်ရကမည်။ ’’ ေယာကျ်ားများသည်လည်း ဤေရာဂါမှ မကင်းလွတ်ေသာေကာင့် ေပါလုက ၎င်းတိုကို
တိေမာေသထံေရးသားသည့်

ဒုတိယစာေစာင်တွင်

အလားတူပင်ေရးသား၍၊

ေန�က်ဆံုးေသာေနရက်တွင်

ေယာကျာ်းများတိုသည်၊ “ပကတိ ကင်န�စံုမက်ြခင်းှင့် ကင်းေသာသူ၊ ရန်ငိးဖွဲေသာသူ၊ ေချာစားတတ်
ေသာသူ၊ ကိုယ်ဣေကို မချပ်တည်းိုင်ေသာသူ၊ ြပင်းထန်ေသာသူ၊ သူေတာ်ေကာင်းကို မုန်းေသာသူ”
ြဖစ်လိမ့်မည်ဟု သတိေပးထားသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်ှစ်ပိုဒ်တွင်

ေပါလုအသံုးြပထားေသာ

ဂရိစကားလံုးမှာ

ကန်ေတာ်တို “မေကာင်းမ”

ဟူေသာ စကားလံုး၏မူရင်းစကားလံုးြဖစ်ေသာ “diabolos” ြဖစ်သည်။ အတင်းေြပာြခင်းကို အားေပးသူမှာ
မည်သူြဖစ်ေကာင်း အထူးတလည်စ်းစားရှာေဖွရန် မလိုပါ။ အတင်းေြပာသူသည် “မာရ်နတ်စိတ်တမန်” သာ
ြဖစ်သည်။
“Diabolos” ဟူသည် စကားလံုးကိုရံဖန်ရံခါ “အတင်းအဖျင်းေြပာသူ” ဟုသာ ြပန်သည်။ အတင်း
အဖျင်းေြပာြခင်းသည် သူတစ်ပါးအေကာင်း မေကာင်းေြပာြခင်းြဖစ်သည်။ အထက်တွင် ကိုးကားေဖာ်ြပခဲ့ ေသာ
၂

တိေမာေသစာေစာင်တွင်

ကိုးကားေဖာ်ြပြခင်းကို

အြခားမေကာင်းမများ၏

၎င်းသည်သတင်းေြပာြခင်း၏ ြပင်းထန်မဝိဇာကို န်ြပသည်။

အလယ်တွင်ထားသည်။

အတင်းေြပာြခင်းကို မိမိတိုကိုယ်တိုင်၌ ရှိေနသည်ကို သိရန်ခက်ခဲြခင်းသည် စိတ်မေကာင်းစရာြဖစ်
သည်။ မိမိကိုယ်ကို အတင်းေြပာသူြဖစ်ေကာင်း မည်သိုသိိုင်သနည်း။ အြခားသူတစ်�ီး၏ အေကာင်းကို
ေြပာရန် ဆွဲေဆာင်ခံရေသာခါ မိမိကိုယ်ကို ေမးိုင်သည့်ေမးခွန်းေလးခုရှိသည်။ ဤေမးခွန်းများ၏ အေြဖများ ကို
ကည့်ြခင်းြဖင့် မိမိတိုသည် အတင်းအဖျင်းေြပာသူများြဖစ်သည် မြဖစ်သည်ကို သိိုင်သည်။
၁။

ကန်ေတာ်ဘာေကာင့် ဤအရာကိုေြပာေနသနည်း။
ကန်ေတာ်၏ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ

အတင်းေြပာရန်ေလာ။

ကန်ေတာ်စကားေြပာေနသူကို

ကန်ေတာ်

ကူညီလိုေသာေကာင့်ေလာ၊ သိုမဟုတ် သူကို န�ကျင်ေစချင်သေလာ။ ဆုေတာင်းချက်တင်ြခင်း ပံုစံဖမ်း၍
သူတစ်ပါးအေကာင်းကို အမှန်တကယ်တွင် အတင်းေြပာေနြခင်း မကာခဏြဖစ်တတ်သည်။ အတင်းေြပာ
ြခင်းကို အေကာင်းြပချက်မကာခဏ

ထားကြခင်းမှာ

သူတစ်ပါးတိုထက်

မိမိကိုယ်ကိုချီးေြမာက်လိုြခင်း

ရည်ရ�ယ်ချက်ေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤပထမေမးခွန်းကို ေြဖဆိုရာတွင် သတိထားပါ။ မိမိကိုယ်ကို မှန်ကန် ေကာင်း
သက်ေသြပရန်ကိးစားေနသည်ကို

သတိြပမိလင်လည်းေကာင်း၊

သင်ေြပာေတာ့မည့်သူတစ်ပါး၏

မေကာင်းေကာင်းကို ဆင်ေြခေပးရန် ကိးစားေနလင်လည်းေကာင်း၊ သင်သည်အတင်းေြပာြခင်း ှစ်ခမ်းဝ
(အစ) ကို ေရာက်ရှိေနိုင်သည်။
၂။

အြခားတစ်ဖက်၏ အြမင်ရှိေနိုင်ပါသနည်း။
ဝက်ဖ်စကား (Webster) အဘိဓာန်က အတင်းေြပာြခင်းကို “ေကာလာဟဟြဖန်ေဝြခင်း” ဟု အဓိပါယ်

ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ေကာလာဟလသည် မမှန်ကန်ေသာအေကာင်းအရာြဖစ်သည်။ သင်ေြပာေသာအေကာင်း
သည် မှန်ကန်မမရှိလင် အတင်းေြပာြခင်းြဖစ်သည်။ မိမိသိသမကို ေြပာကေသာသူများသည် အသင်းေတာ်၌
ြပဿန�အများစုကို ြဖစ်ေစသည့်သူများမဟုတ်၊ မိမိသိသည်ထက်ပိုေြပာကသူများြဖစ်သည်။
၃။

ေယကိုဤအရာအားေြပာလင် ကန်ေတာ်သက်ေသာင့်သက်သာရှိမည်ေလာ။
အြခားသူတစ်ေယာက်၏ မေကာင်းသတင်းကို သူအားေြပာြပလင် သူမည်သိုတံုြပန်ေတာ်မူမည်နည်း။

ကိုယ်ေတာ်က ထိုသတင်းသည် သူေန�က်ေတာ်သို လိုက်ြခင်းှင့်အဘယ်မ ပတ်သက်ဆက်ွယ်မ ရှိသနည်း ဟု
ေမးိုင်သည်။ (ေယာ ၂၁:၂၂) သခင်သာရှိမည်ဆိုလင် ထိုသတင်းကိုအြခားမည်သူမအား မေြပာသင့်ေချ။
၄။

ေဝမေြပာဆိုေသာအားြဖင့် စကားေြပာေနသူကို တည်ေဆာက်စရာြဖစ်ေစမည်ေလာ။
တစ်ခါက Charles Spurgeon (ချားလ်စပါဂန်)က ဤသိုေြပာခဲ့ဖူးသည်။ “အတင်းေြပာြခင်းက အဆိပ်

သံုးထပ်ကိုလတ်၍ ေြပာသူ၊ န�းေထာင်သူှင့် အေြပာခံရသူတိုကို ထိခိုက်န�ကျင်ေစသည်။” ရှင်ေပါလု၏
အေလးအနက်တိုက်တွန်းြခင်းကို

အေရးထားရန်လွန်စွာလိုအပ်သည်။

“ညစ်ညးေသာစကားတခွန်းကိုမ

သင်တိုတ်ထဲက

မထွက်ေစှင့်။

ကားန�ေသာသူတို၏

အကျိးကိုြပစုေစြခင်းငှာ

တည်ေဆာက်စရာဘို

ေကာင်းေသာစကားကိုသာ သံုးေဆာင်ကေလာ့။” (ဧဖက် ၄ : ၂၉)
အထက်ပါေမးခွန်းေလးခု၏ အေြဖများကို ကည့်ြခင်းြဖင့် အတင်းအဖျင်းေြပာြခင်းကို ကန်ေတာ်တို
သိိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ေမးခွန်းေလးခုေမးပီးေန�က် သင်ေြပာမည့်စကားသည် အတင်းအဖျင်းဟုတ်မဟုတ်
မေသချာလင် မေြပာပါှင့်။ သင်ထိုသို ြပမူကုန်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသလား။
ေန�က်ဆံုးအေတွးတစ်ခုကို တင်ြပပါမည်။ ကန်ေတာ်တို၏ ဘ၊များကို ဒုကေပးံုသာမက အသင်း
ေတာ်များထဲသို ဝင်ေရာက်ဖျက်ဆီးေသာ အြပစ်ရှိသည့် ဤအတင်းအဖျင်းေြပာြခင်းကို ကန်ေတာ်တိုမည်သို
ရပ်တန်ေစိုင်သနည်း။ အတင်းေြပာြခင်း၏ ကုထံုးမှာ ှစ်ထပ်ြဖစ်သည်။ ပထမအေနြဖင့် ေဝမြဖန်ကက်ြခင်း
မြပပါှင့်။ အတင်းသည် န�းထဲသိုဝင်၍ ပါးစပ်မှထွက်ေသာအရာြဖစ်သည်။ တ်ချပ်တည်းပါ။ လူတစ်
ေယာက်၏ေကာင်းေကာင်း သင့်တွင်ေြပာစရာမရှိလင် ဘာမမေြပာပါှင့်။ ဒုတိယအေနြဖင့် အတင်းအဖျင်းကို
န�းမေထာင်ပါှင့်။

အတင်းကိုန�းေထာင်သူမရှိလင်

ေြပာမည့်သူရှိမည်မဟုတ်။

အတင်းေြပာေနသူကို

အားမေပးပါှင့်။ ေြပာေသာစကားကို အလွယ်တကူ မယံုကည်ပါှင့်။ အတင်းေြပာခံရသူ၏ ေကာင်းေကာင်း
ကို

ေဆွးေွးြခင်းြဖင့်

စကားလမ်းေကာင်းေြပာင်းပါ။

ဤသိုေြပာဆိုြခင်းြဖင့်

အတင်းေြပာေန

သူကို

အလျင်အြမန်ရပ်တန်ေစမည်။
အတင်းအဖျင်းတွင် သက်ေသအေထာက်အထားများမရှိဘဲ “ယံုတမ်းစကားများ”ြဖင့်သာ ဖွဲစည်းတည်
ေဆာက်ထားသည်။ အသက်တာတစ်ခု၊ အသင်းေတာ်တစ်ပါး၏ ြပန်လည်ိုးထမလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်အဆိပ်
သင့်ေစေသာဆူး၊ ၎င်းတွင်ရှိသည်မှာ စိတ်မေကာင်းစရာြဖစ်သည်။ သန်ရှင်းေသာဝတ်ြပကိုးကွယ်ရာေနရာ၌
န�းဝင်မချိေသာစကားများ၊ မကာခဏရှိေနေသာေကာင့် အေှ�င့်အယှက်ြဖစ်ရေသာ်လည်း၊ ဤအလွန်ဆိုး
ယုတ်ေသာ

ပိုးမားြဖစ်သည့်အတင်းအဖျင်းေြပာြခင်းသည်

ဤေြမတစ်ေလာက်ရှိ

အသင်းေတာ်များ၌

ေပျာက်ကွယ်သုန်းပါ၏။
ကွင်းေသးေသာစကားဟူမူကား၊

ညီအစ်တိုကို

သမာတရားှင့်ဆိုင်ေသာအကျင့်၊

ေလျာက်ပတ်ေသာအကျင့်၊ ေြဖာင့်မတ်ေသာအကျင့်၊ စင်ကယ်ေသာအကျင့၊် သူတစ်ပါးှစ်သက်
ဘွယ်ေသာအကျင့်၊ ချီးမွမ်းဘွယ်ေသာ အကျင့်ရှိသမတိုကို၎င်း ပါရမီတပါးပါး၊ ေကာင်းေသာသိ
တင်းတပါးပါးှင့် ဆိုင်ေသာအကျင့်တိုကို၎င်း၊ ှလံုးသွင်းကေလာ့။ (ဖိ ၄:၈)
သင်ခန်းစာလမ်းန်ချက် - တ်ချပ်တည်းြခင်း
ပကတိကင်န�စံုမက်ြခင်းှင့် ကင်းေသာသူ၊ ရန်ငိးဖွဲေသာသူ၊ ေချာစားတတ်ေသာသူ၊ ကိုယ်ဣေကို
မချပ်တည်းိုင်ေသာသူ၊ ြပင်းထန်သူ၊ သူေတာ်ေကာင်းကို မုန်းေသာသူ၊ သစာကိုဖျက်တတ်ေသာသူ၊ သတိေပး
ြခင်းကို မခံေသာသူ၊ မာန်မာနှင့် ယစ်မူးေသာသူ၊ ဘုရားသခင်ကိုှစ်သက်သည်ထက် ကာမဂုဏ်ခံစားြခင်းကို

ှစ်သက်ေသာသူဘုရားဝတ်၌

ေမွေလျာ်ေယာင်ေဆာင်၍

ေမွေလျာ်ြခင်းတန်ခိုးကို

ြငင်းပယ်ေသာသူြဖစ်

ေကာင်းလိမ့်မည်။ (၂ တိ ၃:၃-၄)
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။

အတင်းေြပာြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ ဧဖက် ၄ : ၂၉ ကမည်သိုေြပာထားသနည်း။

၂။

၁ တိေမာေသ ၃ : ၁၁ ှင့် ၂ တိေမာေသ ၃ : ၃ တွင်ေပါလုက “ေချာစားတတ်ေသာသူ” အေကာင်းမိန်
ဆိုထားသည်။ ဤစကားလံုး၏အဓိပါယ်ကို ေဖာ်ြပပါ။
ေချာစားတတ်ေသာသူ -

၃။

အတင်းေြပာြခင်းကို မည်သူကလိုလားသနည်း။

၄။

အြခားသူအေကာင်းကို ေဝမြဖန်ကက်ရန် ေသွးေဆာင်ခံရလင် မိမိကိုယ်ကို မည်သည့်ေမးခွန်း ေလးခု
ေမးရမည်နည်း။
အတင်းေြပာြခင်းသည် သူတစ်ပါးအေကာင်းမေကာင်းေြပာြခင်း ြဖစ်သည်။ မန�ကျင်ေစေသာ အတင်း
အဖျင်းဟူ၍ မရှိပါ။ အတင်းေြပာြခင်းတွင် အေထာက်အထားများမရှိဘဲ “ယံုတမ်းစကားများ” ြဖင့်
တည်ေဆာက်ထား၍ အဆိပ်ဆူးရှိသည်။

၅။

အတင်းေြပာြခင်းှင့် အြခားပံုသာန်မေကာင်းမများအတွက် ရှင်ေပါလု၏ေဆး/ကုထံုးကိုေဖာ်ြပပါ။
(ဧဖက် ၄ : ၃၁-၃၄)

ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း - ဘုရားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံြု ပန်ြခင်း
ဘုရားသခင်သည် ကန်ေတာ်တိုကို သူှင့်ေနစ်ေတွဆံုချိန်သီးသန်ထားရန် မိန်ဆိုထားေတာ်မူသည်။
သင်၏စိတ်ှလံုးကို အသစ်ြပြပင်၍ သင့်ဝိညာ်ကို အသစ်တစ်ဖန်သွန်းေလာင်းကာ ခရစ်ေတာ်ကဲ့သိုေသာ
စိတ်ထားရှိရန် ခွန်အားေပးပါမည့်အေကာင်း ဘုရားသခင်ထံေတာင်းေလာက်ပါ။ ထိုေန�က်သင်၏ ေတွးေတာ
ြခင်းှင့်စကားေြပာြခင်းတိုကို ဘုရားသခင်၏ ေမတာေတာ်ကသွန်သင်လမ်းြပရန် အခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် တံုြပန်ပါ။
အက်ုပ်ေြပာေသာစကားှင့် စိတ်ှလံုး၏အ�ကံအစည်သည် ေရှေတာ်၌ ှစ်သက်ဖွယ်ြဖစ်ပါေစ ေသာ်။
အိုထာဝရဘုရား၊ အက်ုပ်၏ ေကျာက်၊ အက်ုပ်ကို ေရ�းတ်ေတာ်မူေသာဘုရား။ (ဆာ ၁၉ : ၁၄)

မိမက
ိ ယ
ို ်ကြို ပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း
Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ ်)
မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းသည် မိမိ၏အတိတ်လုပ်ရပ်များှင့် စိတ်ခံစားချက်များကို စ်းစား
ဆင်ြခင်သည့် လုပ်ရပ်ြဖစ်သည်။ စ်းစားဆင်ြခင်ြခင်းက ထိုအရာများကို အာံုစိုက်ေစ၍ ေတာက်ပေသာ
ဆင်ြခင်ြခင်းများ

ဖေယာင်းတိုင်အလင်းေအာက်၌

မိမိကိုယ်ကိုသံုးသပ်ေဝဖန်ေစသည်။

ကန်ေတာ်တို၏

အတိတ်သည် နီးသည်ြဖစ်ေစ၊ ေဝးသည်ြဖစ်ေစ၊ ကန်ေတာ်တို၏ ပစပန်လုပ်ေဆာင်မများှင့် စိတ်ခံစားချက်
များကို

ြဖစ်ေစေသာေကာင့်၊

မိမိကိုယ်ကို

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းကို

မကာခဏလုပ်ေဆာင်သင့်သည်ဟု

အများကယူဆသည်။ များစွာေသာ ခရစ်ယာန်များသည် အြခားသူများက အားမေပးလင်လည်း ပံုမှန်လုပ်
ေဆာင်ကသည်။
မိမိကိုယ်ကို

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းသည်

ပန်းခင်းေသာလမ်းတွင်

ေလာက်ရသည်ှင့်မတူပါ။

ေြမေအာက်အကျ်းတိုက်ထဲသို ဖေယာင်းတိုင်ကိုင်ကာဆင်းသက်ရသည်ှင့် တူသည်။ အိုးစုများ၊ ပင့်ကူအိမ်
များှင့် ရ�ံရှာဖွယ်တွားသွားသတဝါေလးများကို ေမှးမှိန်စွာြမင်ရလျက်၊ သင်ကိုင်ထားေသာ ေသးငယ်သည့်
အလင်းေရာင်က ရှည်လျားေသာအရိပ်များကို ထင်ဟပ်ေနသည်။
ဤအိုးစုများသည် အတိတ်က မိမိတိုြပလုပ်ခံခဲ့ရသည့် ြပလုပ်ခဲ့သည့် ရှက်ဖွယ်ရာများြဖစ်သည်။
၎င်းတိုတွင် ကန်ေတာ်တို၏ စိတ်ကူးများလည်းပါဝင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းအား စွဲလမ်းသူ
များသည် ဤေသေနသည့်အေခါင်းှင့် တူေသာေြမေအာက်အကျ်းတိုက်တွင်းသို ပိုမိုနက်ိင်းစွာ ဝင်ေရာက်
ေလ့ရှိပီး၊ တူညီေသာအိုးစုများကို အကိမ်ကိမ်စစ်ေဆးကသည်။ ဖေယာင်းတိုင်အလင်းသည် ေကာင်းမွန်
ေသာအလင်းေရာင်မဟုတ်သကဲ့သို ဤေကာက်မက်ဖွယ် အတိတ်အနိာံုကို မည်သည့်အခါမ ေြဖရှင်းေပးိုင်
ြခင်းမရှိေပ။ ဤအရာ၏ဆွဲေဆာင်မသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းရင်းြမစ် မည်သည့်အခါမြဖစ်မည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်
စိတ်ဓါတ်ကျြခင်း၏ အေကာင်းရင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် စိတ်အားငယ်ြခင်း၊ ဇီဇာေကာင်ြခင်း လကဏာ
များရှိေသာသူများကို စိတ်ဓါတ်ကျေစသည့် အဓိကအေကာင်းရင်းြဖစ်ိုင်သည်။
တရားသူကီး၏ အမိန်ချမှတ်ချက်
မိမိကိုယ်ကို

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းက

ဤကဲ့သိုေသာ

ပံုစံမျိးြဖင့်ေြပာသည်။

“အရမ်းဆိုးတာပဲ”

“အရမ်းရ�ံစရာေကာင်းတာပဲ။” “ဘုရားသခင်က ငါ ့ကိုလိုချင်မှာ မဟုတ်ဘူး” “ငါသာဘုရားသခင်ဆိုရင် ငါလို
ေကာင်မျိးကို ခွင့်မလတ်ဘူး။”
မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းသည် ေအာက်ကိုထပ်ဆွဲချေသာ အရာြဖစ်သည်။ အေပကို ထပ်ပင့်
တင်ေသာအရာမဟုတ်။ ၎င်းသည်စွပ်စွဲြပစ်တင်ြခင်းြဖစ်၍၊ ဆံုးြဖတ်ြခင်းမဟုတ်။

တရားခွင့်တွင် စွပ်စွဲသူှင့်ဆံုးြဖတ်သူရှိသည်။ စွပ်စွဲသူသည် တရားလိုေရှေနြဖစ်၍ ဆံုးြဖတ်သူသည်
တရားသူကီးြဖစ်သည်။ တရားလိုေရှေနက အြပစ်ရှိေကာင်းသက်ေသြပရန် ကိးစား၍ တရားသူကီးက
သက်ေသထင်ရှားမရှိ၊ မရှိဆံုးြဖတ်သည်။ တရားသူကီးဆံုးြဖတ်ချက်အမိန် ချမှတ်ေသာအခါ တရားစွဲဆိုမ
ပီးသည်။ သိုေသာ်တရားသူကီးက အြပစ်မရှိဟု ဆံုးြဖတ်ပီးေသာ်လည်း တရားလိုေရှေနက အြပစ်ရှိေကာင်း
ဆက်ေြပာေနသည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် စာတန်းသည်တရားလိုေရှေနြဖစ်၍ သန်ရှင်းေသာဝိညာ်ေတာ်သည် တရားသူကီး
ြဖစ်သည်။
ပီးြပည့်စံုေသာအလင်း
မိမိကိုယ်ကိုြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း၏ အစားထိုးမှ ၁ ေယာ ၁ : ၅ - ၁၀ တွင် ေတွရသည့်ေကာင်းမွန် ေသာ
ရလဒ်များြဖစ်သည်။ အခန်းငယ် ၅ ှင့်၇ ကို ေဖာ်ြပပါမည်။ “ထိုတ်ကပတ်ေတာ်ထံမှ ငါတိုကားရ၍၊
သင်တိုအား ြပသေသာ တရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အလင်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင်၌
ေမှာင်မိုက်အလင်းမရှိ၊ ………. ဘုရားသခင်သည် အလင်း၌ရှိေတာ်မူသကဲ့သို၊ ငါတိုသည် အလင်း၌ ကျင်လည်
လင်၊

အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖွဲြခင်းရှိကသည်

ြဖစ်၍

ဘုရားသခင်ေယခရစ်၏

အေသွးေတာ်သည်၊

ငါတိုအြပစ်ရှိသမကို ေဆးေကာေတာ်မူ၏။
ဤအလင်းသည် အလင်းအားလံုး၏ မူလရင်းြမစ်ြဖစ်သည်။ အေမှာင်တွင် ထွန်းလင်းသည့်ဖေယာင်း
တိုင် မလင်းမဟုတ် အရိပ်များမရှိေပ။ ရှင်ယာကုပ် ၁ : ၁၇ တွင် ဤကဲ့သိုမိန်ဆိုထားသည်။ “ထိုအဘသည်
ေရ�လျားတိမ်းယိမ်းြခင်းမရှိ၊ ေြပာင်းလဲြခင်းအရိပ်ှင့်ကင်းလွတ်ေတာ်မူ၏။
ဤအလင်းသည် ပီးြပည့်စံုသြဖင့်၊ ထိုအလင်းထဲသိုေလာက်သွားလင် မည်သည့်အရာကိုမ သိုဝှက်
ထား၍ မရေပ။ အြပစ်တရားသည် တရားစီရင်ြခင်းတန်ခိုး စွပ်စွဲသည်တန်ခိုးကို ဆန်ကျင်သည်စီရင်ြခင်း
တန်ခိုး၌ ေပလွင်သည်။ ေယ၏အေသွးေတာ်က သန်ရှင်းေစလျက်ရှိေသာေကာင့် အြပစ်သည်ခွင့်လတ်ြခင်း
ကိုချက်ချင်းရသည်။

ကန်ေတာ်တိုသည်

အလင်းေအာက်၌ရှိလျက်အစ်အမဲ

သန်ရှင်းစင်ကယ်ေစေသာ

ေကာင့် မိတ်သဟာယဖွဲြခင်းကို ပံုမှန်ြပလုပ်ိုင်သည်။ န�ခံြခင်းသည် ဆံုးြဖတ်ြခင်းှင့် သန်ရှင်းစင်ကယ်
ေစြခင်း၏ ရလဒ်ြဖစ်သည်။
ဆံုးြဖတ်ြခင်း - သန်ရှင်းစင်ကယ်ေစြခင်း - မိတ်သဟာယ - န�ခံြခင်း၏အံ့ဩဖွယ်ဥပမာကို ေဟရှာယ
၆:၁-၈ တွင်ေတွရသည် ဩဇိမင်းကီးအနိစေရာက်ေသာှစ်တွင်၊ ထာဝရဘုရားသည် အလွန်ြမင့်ြမတ်ေသာ ပလင်ေပမှာ
ထိုင်ေတာ်မူသည်ကို

ငါြမင်၏။

အဝတ်ေတာ်တန်ဆာသည်

ပလင်ေတာ်တဘက်

တချက်၌

ရပ်ေတာ်မူက၏။ သူတိုသည် အေတာင်ေြခာက်ခုစီရှိ၍၊ အေတာင်ှစ်ခုြဖင့် ေြခတိုကို ဖံုးလျက်၊

အေတာင်ှစ်ခုြဖင့် ပျံတက်က၏။ သူတိုကလည်း၊ ေကာင်းကင်ဗိုလ်ေြခအရှင်ထာဝရ ဘုရားသည်
သန်ရှင်းေတာ်မူ၏။

သန်ရှင်းေတာ်မူ၏။

ေြမကီးလံုးသည်

ဘုန်းေတာ်ှင့်

ြပည့်ေလ၏ဟု

တပါးကိတ
ု ပါးေကွေကာ်၍ မွတ်ဆိုက၏။ ထိုသိုေသာေကွးေကာ်သံေကာင့်၊ တံခါးတိုင်တိုသည်
လပ်ရှား၍ မီးခိုးှင့်တအိမ်လံုးြပည့်ေလ၏။
ငါကလည်း ငါ၌အမဂလာရှိ၏။ ငါအကျိးနည်းပီး အေကာင်းမူကား၊ ငါသည်ညစ်ညး ေသာ
တ်ခမ်းရှိလျက်

ညစ်ညးေသာနတ်ဆိုးရှိေသာ

လူမျိးတွင်ေနလျက်ှင့်၊

ေကာင်းကင်ဗိုလ်

ေြခအရှင် ထာဝရဘုရားတည်းဟူေသာ ရှင်ဘုရင်ကို ကိုယ်မျက်စိှင့် ြမင်ေလပီတကားဟုဆို၏။
ထိုအခါ ေကာင်းကင်တမန် သရပ်တပါးသည် ယဇ်ပလင်ေပက မီးညပ်ြဖင့်ယူေသာ မီးခဲတခဲကို
လက်ှင့်ကိုင်လျက်၊

ငါရှိရာသိုပျံလာ၍

ငါတ်ကိုတိုပီးလင်

ဤမီးခဲသည်

သင်၏

တ်ခမ်းကိုေတွပီ။ သင်၏ဒုစိုက်ကို သုတ်သင်ပီ။ သင်၏အြပစ်လည်း ေြဖရှင်းပီဟုဆို၏။
တဖန်ထာဝရဘုရားက၊

ငါသည်အဘယ်သူကို

ေစလတ်ရမည်နည်း။

ငါတိုအဘို

အဘယ်

သူသွားမည်နည်းဟု ေမးေတာ်မူသံကို ငါကားလင် ငါက အက်ုပ်ရှိပါ၏။ အက်ုပ်ကိုေစလတ်
ေတာ်မူပါဟု ေလာက်ေလ၏။
ေဟရှာယကိုသူ၏အြပစ်သိရှိေစသည်။ မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏
ေရှေတာ်ေမှာက်တွင်
သူ၏အြပစ်ကို

တည်ရှိေနြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။

သိုဝှက်တိတ်ဆိတ်မေနိုင်ေပ။

သူသည်အလင်းေအာက်တွင်

ရှိသည်။

သူသည်အြပစ်ကိုဝန်ချေတာင်းပန်သည်ှင့်

သူသည်

ခွင့်လတ်ြခင်း

ခံရသည်။
သင်သည် ထိုမလင်ြမန်စွာ အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းမခံခဲ့ရဖူးပါဟု ေြပာိုင်သည်။ ထိုသိုသင်ခံစားရသည်မှာ
ဆံုးြဖတ်ချက်ချသန်ရှင်းစင်ကယ်သူေကာင့်မဟုတ်၊ စွပ်စွဲသူေကာင့်ြဖစ်ိုင်သည်။ စွပ်စွဲသူသည် အြပစ်ခွင့်
လတ်ြခင်းကို မလိုလားေပ။
အလင်း၌ ေလာက်လမ
ှ ်းြခင်း
ေန�က်တစ်ကိမ်မိမိကိုယ်ကိုြပန်လည်ဆန်းစစ်လိုစိတ်ရှိလာလင်

ြငင်းပယ်လိုက်ပါ။

ထိုသိုလုပ်မည့်

အစားအလင်းသိုလာပါ။ မည်သိုနည်း။ ဆာလံ ၁၃၉:၂၃-၂၄ တွင် ေတွရသည့်ဆုေတာင်းချက်ကို ဆုေတာင်းပါ
“အိုဘုရားသခင် အက်ုပ်ကို စစ်ေကာ၍ အက်ုပ်၏ ှလံုးကို သိမှတ်ေတာ်မူပါ။ စံုစမ်း၍စိတ်အထင်များကို
လည်း သိမှတ်ေတာ်မူပါ။ ဆိုးေသာလမ်းသို အက်ုပ်လိုက်သည် မလိုက်သည်ကို ကည့်၍ ထာဝရလမ်းထဲသို
ေသွးေဆာင်ေတာ်မူပါ။”

အေပကိုကည့်ပါ။ အတွင်းကိုမကည့်ပါှင့်။ သင်အြပစ်ကိုကည့်စရာမလိုပါ။ သင်သည်ဘုရားသခင်ထံ
ေတာ်ှင့် ေယခရစ်၏ြပည့်စံုေသာ အမေတာ်သလ
ို ာလင်ေြဖလတ်ြခင်း ရရှိမည်ြဖစ်၍ သင်သည်အြပစ်ကို
ပိုမိုလျင်ြမန်သိသာထင်ရှားစွာ ေတွလိမ့်မည်။
အြပစ်ခွင့်လတ်ြခင်းသည် အြပစ်ကို ဖိှိပ်ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် မတူပါ။ မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း
က အတိတ်ရှိအြပစ်များ၏ အေသးစိတ်ကို သတိရရန်ရှာေဖွ၍ အန�ဂတ်အတွက် ပူပန်ေစသည်။ ရှင်ေပါလုက
ဤကဲ့သို မိန်ဆိုခဲ့သည်။ “ညီအစ်ကိုတို၊ ငါကိုင်မိပီဟု ကိုယ်ကိုကိုယ်မထင်ေသာ်လည်း ငါြပေသာအမတခုမူ
ကား၊ ေန�က်ကျေသာအရာတိုကို မမှတ်ဘဲ ေရှ၌ရှိေသာ အရာတိုကိုလှမ်းကမ်း၍ ေယခရစ်အားြဖင့် ဘုရားသ
ခင်သည် အထက်အရပ်မှ ေခေတာ်မူြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာ ဆုကိုရြခင်းငှာ၊ ပန်းတံုးတိုင်းသို ငါလိုက်ေြပး၏။”
ေယကလည်း ဤသိုမိန်ေတာ်မူခဲ့သည်။ “ထိုေကာင့် နက်ြပန်အဘိုမစိုးရိမ်ကှင့်။ နက်ြဖန်ေနသည် မိမိအဘို
စိုးရိမ်လိမ့်မည်။ ယခုေန၌ရှိေသာ မေကာင်းမသင့်ေသာအရာသည် ယခုေနဘို ေလာက်ေပ၏။” (ဖိ ၃ : ၁၃-၁၄၊
မဿဲ ၆ : ၃၄) အတိတ်၌ ခွင့်လြခင်းခံရလင် အတိတ်မှ အြပစ်များကို ေမ့ေပျာက်ရသည်မှာ အြပစ်၏ဖိှိပ်ချပ်
ထိန်းမမဟုတ်ေတာ့ေပ။
အလင်း၌ လှမ်းေလာက်ရသည်မှာ ပစပန်ကာလလုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည်အတိတ်၌ မေန
သလို၊ ေန�င်ကာလ၌လည်း မဟုတ်ေပ။ ၎င်းသည်အြပစ်စွပ်စွဲသူကို မဟုတ်ဘဲ၊ ဆံုးြဖတ်ချက်ချသူကို န�း
ေထာင်သည်။ ၎င်းသည် သန်ရှင်းစင်ကယ်ေစြခင်းကို ရရှိ၍ န�ခံြခင်းြဖင့်တံုြပန်သည်။
သင်ခန်းစာလမ်းန် - မိမက
ိ ယ
ို ်ကြို ပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း
အိုဘုရားသခင်၊ အက်ုပ်ကိုစစ်ေကာ၍၊ အက်ုပ်၏ှလံုးကို သိမှတ်ေတာ်မူပါ။ စံုစမ်း၍ စိတ်အထင်
များကို သိမှတ်ေတာ်မူပါ။ ဆိုးေသာလမ်းကို အက်ုပ်လိုက်သည် မလိုက်သည်ကို ကည့်၍၊ ထာဝရလမ်းထဲ သို
ေသွးေဆာင်ေတာ်မူပါ။ (ဆာလံ ၁၃၉:၂၃-၂၄)
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။

မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းသည် အဘယ်နည်း။

၂။

မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း၏ အ�ရာယ်များကို ေဖာ်ြပပါ။
ဤအရာကို စွဲလမ်းြခင်းသည် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းကို ဘယ်ေသာအခါမမြဖစ်ေစပါ။ ၎င်းသည် စိတ်ဓါတ်

ကျြခင်း၏ အေကာင်းရင်းြဖစ်သည်။
၃။

မိမိကိုယ်ကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း၏ အစားထိုးမှာ အဘယ်နည်း။
(၁ ေယာ ၁:၅-၁၀ ှင့် ယာကုပ် ၁ : ၁၇)

ထိုတ်ကပတ်ေတာ်ထံ၌

ငါတိုသည်

ကားရ၍၊

သင်တိုအားြပသေသာ

တရားစကားဟူမူကား၊

ဘုရားသခင်သည် အလင်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင်၌ ေမှာင်မိုက်မရှိ။ (၁ ေယာ ၁ : ၅)
၄။

ဘုရားသခင်ေပးေတာ်မူေသာ

အလင်းှင့်

မိမိကိုယ်ကိုြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းက

ေပးေသာအလင်း

မည်သိုကွာြခားသနည်း။
၅။

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

ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း - ဘုရားသခင်၏တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံြု ပန်ြခင်း
သင့်အေပသူတစ်ပါးလုပ်ခဲ့ေသာ အရာများြဖစ်ေစ၊ သင်ကသူတစ်ပါးေပလုပ်ခဲ့ေသာ အရာများြဖစ်ေစ၊
၎င်းတိုေကာင့်သင်ရှက်ရသည့်အေကာင်းအရာများကို သင်မည်သိုြပလုပ်ခဲ့သည်ကို ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဤ
အြပစ်၏ အိုးစုများကို ဘုရားသခင်အားေပးအပ်ပါ။ ေယ၏ေသွးေတာ်သည် အစ်မြပတ်သန်ရှင်းစင်ကယ်
ေစေသာေကာင့် ခွင့်လတ်ြခင်းသည် ချက်ချင်းေရာက်လာ၍ ြပည့်စံုမည်ြဖစ်ေကာင်းကို သိရှိလျက်ဆုေတာင်း
ပါ။ ခရစ်ေတာ်၌ သင့်အတွက်ရှိေနေသာအရာအားလံုးကို ရရှိရန် အလင်း၌ေလာက်လှမ်းြခင်းြဖင့် တံုြပန်ပါ။
ညီအစ်ကိုတို ငါကိုင်မိပီဟု ကိုယ်ကိုကိုယ်မထင်ေသာ်လည်း ငါြပေသာအမတခုဟူမူကား၊ ေန�က်ကျ
ေသာအရာတိုကို မမှတ်ဘဲ၊ ေရှ၌ရှိေသာအရာတိက
ု ို လှမ်းကမ်း၍ ေယခရစ်အားြဖင့် ဘုရားသခင်သည်
အထက်အရပ်မှ ေခေတာ်မူြခင်းှင့် ဆိုင်ေသာဆုကို ရြခင်းငှာ၊ ပန်းကံုးတိုင်သို ငါလိုက်ေြပး၏။
မိဘများှင်ဆ
့ က်ဆံေရး
Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ ်)
ကန်ေတာ်မကာခဏ ြပလုပ်ေလ့ရှိေသာ ေဟာေြပာပိုချချက်များအနက် ေခါင်းစ်ှစ်ခုမှာ၊ လူငယ်များ
သာမက လူကီးများအတွက်လည်း အကျိးအရှိဆံုးှင့် တံုြပန်မအများဆံုးကို ရရှိသည်။
ပထမမှာ “န�ကည်းြခင်းကင်းလွတ်ေအာင် ေနထိုင်ြခင်း” ှင့် ဒုတိယမှာ “မိဘများှင့် ဆက်ဆံေရး”
တိုြဖစ်ကသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကန်ေတာ်သည် အီလီေန�်စ်လမ်းရှိ ရက်စီဒဲ့နဲတကယ်ခန်းမ၊ အီလီေန�်စ်
တကသိုလ် (the Illinois street Residential Itall, University of Ollinois) စာကည့်ခန်းတွင် ထိုင်ေနသည်။
ယခင်အပတ်က အာရ်ဘားန�း’ ၉၃(Usibara ’93) တွင် “မိဘများှင့် ဆက်ဆံေရး” အလုပ်ံုေဆွးေွးပွဲကို
ကန်ေတာ်ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသား (၅၀) ဝန်းကျင်မသည် ၎င်းေဆွးေွးပွဲှစ်ပိုင်းလံုးသို
တက်ေရာက်ခဲ့ကသည်။ တုန်လပ်ြခင်း၊ ယံုရခက်ြခင်း၊ ေတာ်လှန်ြခင်းှင့် မြဖစ်ိုင်ြခင်းတိုကို တွန်းလှန်၍
ဤသင်ကားြခင်းကို ြပလုပ်ြခင်းှင့် မြဖစ်ိုင်ြခင်းတိုကို တွန်းလှန်၍ ဤသင်ကားြခင်းကို ြပလုပ်ြခင်း၏
သက်ေရာက်မကို မျက်ရည်များ ေမးခွန်းများ ထင်ြမင်ချက်မှတ်ချက်များှင့် ေန�က်ဆက်တွဲေဆွးေွးဖလှယ်
မများက ြပသသက်ေသြပသည်။ ထိုေကာင့် ယခုကန်ေတာ်၎င်းကို မှတ်တမ်းတင်ေရးသားေနသည်။

ဓမေဟာင်းကျမ်းရှိ ကျမ်းပိုဒ်ှစ်ပိုဒ်ကို သင်တိုအား ပထမအေနြဖင့် အာံုစိုက်ေစချင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကို
အလျင်သံုးသပ်ချက်ေပးပီးေန�က် ဤကျမ်းပိုဒ်များကို သင်တို၏ အသက်တာ၌ မည်သိုအသံုးြပရ မည်ကို
အ�ကံြပေဆွးေွးချက်အနည်းငယ်တင်ြပပါမည်။
ဓမေဟာင်းကျမ်းရှိကျမ်းပိုဒ်ှစ်ပိုဒ်ကို သင်တိုအားပထမအေနြဖင့် အာံုစိုက်ေစချင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကို
အလျင်သံုးသပ်ချက်ေပးပီးေန�က်

ဤကျမ်းပိုဒ်များကို

သင်တို၏အသက်တာ၌

မည်သိုအသံုးြပရမည်ကို

အ�ကံြပေဆွးေွးချက်အနည်းငယ် တင်ြပပါမည်။
အထက်မိုးေကာင်းကင်၌၎င်း၊ ေအာက်အရပ်ေြမကီးေပ၌၎င်း၊ ေြမကီးေအာက်ေရထဲ၌ ၎င်း၊
ေြမကီးေအာက်ေရထဲ၌၎င်း ရှိေသာအရာှင့် ပံုသာန်တူစွာ ုပ်တုဆင်းတုကို ကိုယ်အဘို
မလုပ်ှင့်။ �ီးမချဝတ်မြပှင့်။ အေကာင်းမူကား၊ သင်၏ဘုရားသခင်၊ ငါထာဝရဘုရားသည်
သင်၌အြပစ်ရှိသည်ဟု

ယံုလွယ်ေသာဘုရား၊

ငါ ့ကိုမုန်းေသာသူတို၏

အမျိးအစ်အဆက်၊

တတိယအဆက်၊ စတုတအဆက်တိုင်ေအာင်၊ အဘတို၏အြပစ်ကိုသားတို၌ ဆပ်ေပးစီရင်ေသာ
ဘုရား၊ ငါ ့ကိုချစ်၍ ငါ ့ပညတ်တိုကို ကျင့်ေသာသူတို၏ အမျိးအစ်အဆက် အေထာင်အေသာင်း
တိုင်ေအာင် ဂုဏာကို ြပေသာဘုရားြဖစ်၏။ (တရား ၅ : ၈ - ၁၀)
သင်တိုကလည်း အဘယ်သိုနည်း။ သားသည် အဘ၏အြပစ်ကို မခံရသေလာဟု ေမးက ေသာ်၊
သားသည်တရားေသာအမ၊

ဟုတ်မှန်ေသာအမိကုြပ၍၊

ငါစီရင်ထံုးဖွဲသမအတိုင်း

ကျင့်ေစာင့်လင်၊ စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။ ြပစ်မှားေသာသူသည် အေသခံရမည်။ သားသည်
အဘ၏ အြပစ်ကို မခံရ။ တရားေသာသူသည် တရားစွာြပြခင်းအေကာင်းကို၎င်း၊ မတရားေသာ
သူသည် မတရားစွာြပြခင်းအြပစ်ကို၎င်း ခံရလိမ့်မည်။ (ေယဇ ၁၈ : ၁၉ - ၂၀)
တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၉ “ငါ ့ကိုမုန်းေသာသူတို၏ တတိယအဆက်၊ စတုတအဆက်တိုင်ေအာင်
အဘတို၏ အြပစ်ကို သားတို၌ဆပ်ေပးေသာ ဘုရား”ကို ကန်ေတာ်တိုဖတ်ေသာအခါ ကန်ေတာ်တိုလက်ခံ
ေသာ တရားမတြခင်းမဟုတ်ေကာင်း သံုးသပ်ိုင်သည်။ သိုေသာ် ေယဇေကျလ အခန်းကီးတစ်ဆယ့်ရှစ်
တစ်ခုလံုးတွင် သားသမီးများသည် သူတိုအေဖများ၏အြပစ်အတွက် တာဝန်မရှိဟုဆိုသည်။ ဒုတိယေြမာက်
ပညတ်ေတာ်က မည်သည့်အရာကို ေြပာေနသနည်း။ အြပစ်သည် ေအာက်ဘက်သိုစီးဆင်း၍ ဘိုးဘွားများ၏
အြပစ်လမ်းမိုးမကန်ေတာ်တိုအေပ သက်ေရာက်ကာ၊ အထပ်ထပ်ဆင့်၍ မျိးဆက်များစွာအထိ ကူးဆက်
သည်ဟု ၎င်းကေြပာေနသည်။ ဤအရာသည်မျိးိုးစ်ဆက်ဆိုင်ရာ သတင်းဆိုးြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ထိုစာ
ေကာင်းသည် အခန်းငယ် (၉) ၌ မရပ်တန်သွားဘဲ၊ “ငါ ့ကို ချစ်၍ငါ ့ပညတ်တို ကိုယ်ကျင့်ေသာ သူတိုသည်
အမျိးအစ်အဆက် အေထာင်အေသာင်းတိုင်ေအာင် ကုဏာကိုြပေသာ ဘုရားြဖစ်၏” ဟု ဆက်ထားသည်။
“အေထာင်အေသာင်း” ဟုသာမဆို၊ “အမျိးအစ်အဆက် အေထာင်အေသာင်း” ဟု ဆိုထားရာ၊ တတိယမျိး
ဆက်၊

စတုတမျိးဆက်ှင့်

ိင်းယှ်ကည့်ပါ။

အေကာင်းရင်းှစ်ခုရှိသည်။

ပထမမှာ၊

ထိုသိုြဖစ်မှသာ

စာေကာင်းသည် အဓိပါယ်ရှိသည်။ ဒုတိယမှာ၊ ေန�က်အခန်းကီး ှစ်ခန်းအကွာတွင် ထိုအေကာင်းကို
ရှင်းလင်းတိကျစွာ ေထာက်ခံေဖာ်ြပထားချက်ကို ေတွရသည်။
သိုြဖစ်၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မှန်ေသာဘုရား၊ သစာေစာင့်ေသာ
ဘုရား၊ ကိုယ်ေတာ်တိုချစ်၍ ပညတ်ေတာ်တိုကို ေစာင့်ေရှာက်ေသာသူတို၏ အမျိးအစ်အဆက်
အေထာင်အေသာင်းတိုင်ေအာင် ပဋိညာ်စကားတည်၍ ကုထာကိုြပေသာဘုရား၊”(တရား၇: ၉)
အြပစ်ှင့်ဘုရားသခင်ကို မုန်းတီးြခင်းသည် ေန�င်မျိးဆက်သံုးေလးဆက်တိုင်ေအာင် ထိခိုက်ေသာ်
လည်း န�ခံြခင်းှင့် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ြခင်းသည် မျိးဆက်ေထာင်ေသာင်းထိတိုင်ေအာင် ြမင့်မားသည့်
သက်ေရာက်မရှိသည်။
ကန်ေတာ်သည်ေဖာ်ြပပါစကား အကိမ်ေပါင်းများစွာ ကားဖူးသည် - “ငါ ့ကိုေကးေမွးြပစုခဲ့တဲ့ အေဖ
(သိုမဟုတ်အေမ) လိုမျိးအြဖစ်ဖို ဆံုးြဖတ်ထားတယ်။ ငါ ခရစ်ယာန်ြဖစ်ခဲ့ပီးေတာ့ ခရစ်ယာန်ကို လက်ထပ်
ခဲ့တယ်။ ငါ ့မိဘေတွလိုဘဲ ငါလည်းမှားသွားတယ်။ ငါဟာ ဒတိယေြမာက်မေကာင်းတဲ့ မျိးဆက်ြဖစ်ေနတယ်။
ဒီလိုကျဆင်းေနတဲ့အြဖစ်က

လွတ်ဖိုေန�က်ထပ်မျိးဆက်ှစ်ဆက်ကို

ထပ်ေစာင့်ရမှာလား။”

မဟုတ်ပါ၊

ထပ်ေစာင့်ရန်မလိုပါ၊ သိုေသာ်သင်၏ မိဘများ၊ ဘိုးဘွားများှင့် ဆက်ဆံေရးကို သင်မေြပာင်းရန်၊ ေန�က်ထပ်
မျိးဆက်ှစ်ဆက်အထိ ထပ်ေစာင့်ရပါအုန်းမည်။ ခရစ်ယာန်ြဖစ်လာြခင်းှင့် သင်၏မိဘများကို ဧဝံေဂလိ
တရားေဟာေြပာြခင်းက ဆက်ဆံေရးကိုမေြပာင်းလဲေစပါ။ မိဘများှင့် အတူေနေသာအိမ်သည် ခရစ်ယာန်
များက မိမိတိုေဒါသစိတ်ကို ေပါက်ကွဲိုင်သည်ဟုထင်မှတ်သည့် ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ သိုြဖင့် ဆက်ဆံေရး
ပိုဆိုးလာသည်။
ခရစ်ေတာ်မတိုင်ခင်ှစ်ေပါင်း (၄၀၀) က၊ ပေရာဖက်မာလခိသည် ဓမေဟာင်းကျမ်းေန�က်ဆံုးကျမ်းပိုဒ်
ငယ်ှစ်ပိုဒ်တွင် ေတွရသည့် မေကာင်းြမင်ေသာ ပေရာဖက်စကားကိုမိန်ဆိုခဲ့သည်။
ကည့်ေလာ့။

ထာဝရဘုရား၏

ေကာက်မက်ဖွယ်ေသာေနရက်ကီး

မေရာက်မှီ၊

ပေရာဖက်ဧလိယကို သင်တိုရှိရာသို ငါေစလတ်မည်။ ငါသည်လာ၍ သင်တိုြပည်ကို ကျိန်ြခင်းှင့်
ဒဏ်ခတ်မည်မခတ်မည်အေကာင်း၊ ထိုပေရာဖက်သည် သားတိုှင့်အဘတိုကို၎င်း၊ အဘတိုှင့်
သားတိုကို၎င်း၊ အသင့်အတင့်ြဖစ်ေစမည်။ (မာလခိ ၄:၅-၆)
ဤပေရာဖက်ြပချက်အစိတ်အပိုင်းကို ေကာင်းကင်တမန်ဂါေဗလက လုကာ ၁:၁၇ တွင် ရည်န်း
မိန်ဆိုသည်။
အဘတိုှင့် သားတိုကို အသင့်အတင့်ြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ ြငင်းဆန်ေသာသူတိုကို သူေတာ်
ေကာင်းတို၏

သတိပညာလမ်းသိုေြပာင်းလဲေစေသာအားြဖင့်၊

ထာဝရဘုရားအဘို

အလိုငှါ

ြပင်ဆင်ေသာလူမျိးြဖစ်ေစြခင်းငှါ၎င်း၊ သူသည် ဧလိယ၏စိတ်ဝိညာ်တန်ခိုးှင့် ြပည့်စံု လျက်၊
ဘုရားသခင်ေရှေတာ်သို သွားလိမ့်မည်ဟု ေကာင်းကင်တမန် ေြပာဆို၏။ (မဿဲ ၁:၁၇)
ကျိန်ဆဲြခင်း ရပ်တန်ရန်ှစ်ဘက်စလံုးရှိ ှလံုးသားများေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ ကန်ေတာ်၏
သာဓကများတွင် ကေလးငယ်များအေကာင်း ပံုေဖာ်ထားေသာ်လည်း ကန်ေတာ်အမှန်တကယ် ေြပာေနသည်
မှာ မိဘြဖစ်သူများ၊ ၎င်းတို၏မိဘများှင့် ဆက်ဆံေရးအေကာင်းြဖစ်သည်။ သင်သည် ခရစ်ယာန်မိဘတစ်ဦး
ြဖစ်လင် သင်၏ှလံုးသားကို သင်၏မိဘများှင့် သားသမီးများဆီသိုလှည့်ပါ။
ယခုအခါ ဒုတိယသာဓကကို မျိးိုးစ်ဆက်အေကာင်းေြပာထားသည့် ပညတ်ေတာ်ထဲတွင် ကည့်ပါ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရ ဘုရားေပးသန�းေတာ်မူေသာြပည်၌ သင်သည်အသက်တာ
ရှည်၍

ေကာင်းစားရမည့်အေကာင်း

သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှာ

ထားေတာ်မူသည်

အတိုင်း သင်၏မိဘကိုိုေသစွာြပေလာ့။ (တရား ၅ : ၁၆)
အထက်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဤသို ကျင့်သံုးရမည် - ၁) ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပါ (တရား ၅ : ၉) ၊ ၂) ဘုရားသခင်
ကိုန�ခံပါ (တရား ၅ : ၉) ၊ ၃) သင်၏ဖခင်ှင့် မိခင်ကို ိုေသပါ (တရား ၅ : ၁၆) ၊ ၄) သင်၏ှလံုးသားကို
ဖခင်များဘက်လှည့်ပါ (မာလခိ ၄ : ၅ - ၆)။
ကန်ေတာ်တိုသည် ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးရှိ ကျမ်းပိုဒ်ငယ်ှစ်ပိုဒ်ကို မန�ခံခဲ့ေသာေကာင့် တတိယစတုတမျိးဆက်အထိခံရမည့် ကျိန်စာှင့် ဤေလာကတွင်အသက်မရှည်မည့် ကျိန်စာတို မိေနသည်။ (ဧဖက် ၆
: ၁)။ ကမ�ာေြမသည် ကျိန်စာခိုက်ြခင်း အ�ရာယ်ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ မာလခိကျမ်းပိုဒ်သည် ေန�င်တရန်
ြခင်းြဖစ်၍ ှလံုးသားကို ေြပာင်းရမည်။
ှလံုးသားေန�င်တရြခင်းြဖင့် ရရှိိုင်သည့်ေကာင်းကျိးအချိကို အ�ကံြပလိုရပါသည် - ၁) ကျိန်ြခင်းကို
ရပ်တန်ေစမည်၊ ၂) အသက်ရှည်ေစမည်၊ (၃) မျိးဆက်သံုးေလးဆက်အတွက် မေကာင်းသတင်းကို မျိးဆက်
ေထာင်ေသာင်းအတွက် ေကာင်းသတင်းြဖစ်ေစမည်။
ပထမဦးစွာ၊ အလှည့်အေြပာင်းလုပ်ရာတွင် အလွန်အေရးကီးသည့် အချက်အချိရှိသည်၊ သိုေသာ်၎င်း
တိုချည်းသက်သက်ဤကျိန်ြခင်းကို အလိုအေလျာက်မရပ်တန်ေစိုင်ပါ။
၁။

ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ြဖစ်လာြခင်း။ ခရစ်ေတာ်၌ ေြပာင်းလဲြခင်းရှိလင် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရန်ှင့်

န�ခံရန်မြဖစ်ိုင်ေပ။
၂။

ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ကို လက်ဆပ်ြခင်း။ ခရစ်ယာန်အိမ်ေထာင် မြဖစ်လင် ခရစ်ယာန်သားသမီးများ

ရမည်ဟု အာမမခံိုင်ပါ။

၃။

အိမ်ေထာင်မဲြခင်း။ “မယားသည်မိမိခင်ပွန်းကို မစွန်ပစ်ေစှင့်။ စွန်ပစ်လင် ခင်ပွန်းမရှိဘဲ ေနေစ။

သိုမဟုတ်လင်၊ ခင်ပွန်းေဟာင်းထံသို ြပန်၍အသင့်အတင့်ေနေစ။ ေယာကျ်ားသည်လည်း မိမိမယားှင့်မကွာ
ေစှင့်။” စွန်ပစ်လင် ခင်ပွန်းမရှိဘဲ ေနေစ။ သိုမဟုတ်လင်၊ ခင်ပွန်းေဟာင်းထံသိုြပန်၍ အသင့်အတင့်ေနေစ။
ေယာကျ်ားသည်လည်း မိမိမယားှင့် မကွာေစှင့်။” (၁ ေကာ ၇:၁၀-၁၁)
ဤအရာသံုးခုမပါလင်

ဆိုးေသာမျိးဆက်များထပ်လာမည်။

သိုေစကာမူ၊

ဤသံုးခုရှိလင်လည်း

ဆိုးေသာမျိးဆက်များထပ်လာိုင်ေသးသည်။ အဘယ်ေကာင့်နည်း။ သင်၏အေရှမှ မျိးဆက်သည် သင်ှင့်
သင်၏ သားသမီးများကို ဆက်လက်ထိခိုက်ေစိုင်သည်။ မိခင်ှင့် ဖခင်ကိုစွန်ခွာ၍ ဇနီးကိုဖက်တွယ်ထားြခင်း
သည်သင်၏ ှလံုးသားကိုဖခင်ဘက်သို လှည့်လိုက်သည်ဟု မဆိုလို။ ထိုသိုြဖစ်ေနသမ ေန�င်မျိးဆက်သည်
ကျိန်ြခင်းမှ လွတ်မည်မဟုတ်။ သင်၏ှလံုးသားကို ဖခင်ထံမလှည့်သေရ�၊ သင်ကိုယ်တိုင်သည် ခင်ပွန်းေကာင်း
ှင့်ဖခင်ေကာင်း မြဖစ်ိုင်။
သင်၏ှလံုးသားကို ဖခင်ထံလင် လှည့်ရာတွင် အချက်ေလးချက်မရှိမြဖစ်ပါဝင်ရမည်။ ၎င်းတိုထဲတွင်
သူကို ဧဝံေဂလိတရားေဟာြခင်း မပါေသာေကာင့် မလုပ်ေဆာင်ပါှင့်။ သူ၏အာဏာကို ထိခိုက်ေစိုင်သည်။
ထိုသိုြပလုပ်မည့်အစား၊ ကန်ေတာ်အ�ကံြပထားေသာ အချက်ေလးချက်ကို စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တွင် တစ်ချက်စီေရး
သားသိရှိေစမည့် စာတစ်ေစာင်ေရးပါ။
၁။

ဘုရားသခင်ထံ၌ သင်၏ဖခင် သိုမဟုတ် မိခင်ကို ပုန်ကန်ဆန်ကျင်ခဲ့သည့်အရာများကို ေတာင်းပန်

ပီးေန�က် သင်၏ေလာကဖခင်ကိုလည်း ဆင်ေြခမေပးဘဲဝန်ချေတာင်းပန်ပါ။
၂။

သင့်ဖခင်ကို သင်မည်မိုေသေကာင်းေြပာြပပါ။ သင်အမှန်တကယ် ိုေသြခင်း မရှိလင် သင်သည်

သူေတာ်ေကာင်းေယာင်ေဆာင်သူ ြဖစ်လိမ့်မည်။ သိုေသာ်သင်မေရးလင် မြဖစ်ပါ။ အဘယ်ေကာင့်နည်း။ ပထမ
�ီးစွာ ဖခင်ကို မိုေသသည့်အတွက် ဘုရားသခင်ထံဝန်ချေတာင်းပန်ပါ။ သင်သည်ဤသိုေမးခွန်းထုတ်ိုင်
သည်။ “ကန်ေတာ်ဘာလိုေတာင်းပန်ရမှာလဲ၊ ိုေသေလာက်ေအာင်မှ သူမေနတာ။” ကျမ်းစာက ဤသိုမိန်
ေတာ်မူထားသည်၊ “သင်၏မိဘကို ိုေသစွာြပေလာ့။” “သူတိုိုေသေလာက်ေအာင်ေနမှ ိုေသပါ” ဟု
မဆိုထားပါ။ သင်၏ဖခင်ကို သင်ိုေသရသည်မှာ သူသည် သင်၏ဖခင်ြဖစ်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ သူကို
ိုေသရန်သင့်ကို အမိန်ေပးထားသည်။ ေရ�းချယ်ခွင့်မရှိ။ သင်မိုေသလင် အြပစ်သင့်သည်။ မိခင်ှင့် ပတ်သက်
၍လည်းအလားတူပင် ြဖစ်သည်။ အြပစ်သည် ခွင့်လတ်ိုင်ေသာအရာြဖစ်၍ ေန�င်တရြခင်းလိုအပ်သည်။
သင်၏ဖခင်ကို

မိုေသြခင်းသိုမဟုတ်

ြပရန်အားနည်းြခင်းအတွက်

သင်ဝန်ချေတာင်းပန်ပီးလင်

သင်သည်အြပစ်ခွင့်လတ်ခံရပီးေကာင်း ေသချာ၍ သူကိုိုေသသမြပရန် သင့်ေရ�းချယ်ရမည်။ “သူကိုေသချင်
စရာမှ မေကာင်းတာ၊

ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။”ဟု

သင်ေမးိုင်သည်။

ိုေသြခင်းသည်

ိုေသခံရမည့်သူ၏

ိုေသထိုက်ြခင်းရှိမရှိှင့် လံုးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ိုေသမည့်သူှင့် ၎င်း၏ဘုရားသခင်ကို န�ခံြခင်း၊ မိတ်သဟာတို

ှင့်သာဆိုင်သည်။ ယခုအခါ လွတ်လပ်ြခင်းှင့် ိုးသားမရှိလာေသာ သင်သည် သင်၏ဖခင်အား မည်မိုေသ
ေကာင်းကို ဤဒုတိယစာပိုဒ်တွင် ေရးသားရမည်။
၃။

တတိယစာပိုဒ်တွင် သူကိုသင်မည်မချစ်ေကာင်းေရးပါ။ သူကိုသင်မချစ်လင် ေရှး�ီးစွာထိုအရာကို

ြပြပင်မည်။ သင်ဤသိုေြပာိုင်သည်။ “သူမှကန်ေတာ့်ကို မချစ်တာ၊ ကန်ေတာ်လည်း သူကိုမချစ်ဘူး။” ဤသို
ြဖစ်လင်၊ ဖခင်တစ်�ီးအေနြဖင့် သူသည်သင့်ကို ချစ်ခဲ့သင့်၍ သိုြဖစ်ခဲ့လင် သင်ကလည်း သူကိုချစ်ြခင်းြဖင့်
တံုြပန်ခဲ့လိမ့်မည်။ သိုေသာ် ကန်ေတာ်တိုသည် ယခင်ကေလးဘဝကို ြပန်သွား၍ အသစ်ြပန်စမရပါ။ အသစ်ြပန်
စိုင်လင်လည်း ဖခင်က ဒုတိယအကိမ်တွင် ေြပာင်းလဲသွားမည်ဟု အာမမခံိုင်ေပ။ ကန်ေတာ်တိုသည်
ြပဿန�ကို ေရာက်ရှိေနသည့်ေနရာမှ ေြပာဆိုေနြခင်းြဖစ်၍၊ ေရာက်ရှိသင့်ေသာေနရာမှ ေြပာေနြခင်းမဟုတ်။
သင်သည်အရ�ယ်ေရာက်သူတစ်�ီး၊ ခရစ်ယာန်တစ်�ီးအေနြဖင့် ကန်သတ်မမရှိေသာချစ်ြခင်းှင့် ခွင့်လတ်ြခင်း
ကို

ရရှိိုင်သည့်အခွင့်ရှိသည်။

ဤသိုေသာ

ရယူပိုင်ခွင့်မရှိလင်၊

သင်သည်ခရစ်ေယာက်တစ်ဦးမြဖစ်ိုင်။

ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ေနြဖင့် သင့်ဖခင်ကို မချစ်ိုင်သည့်အားနည်းချက်ကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချေတာင်းပန်
ရမည်။ ၎င်းသည်အြပစ်ြဖစ်ပါသလား။ မှန်ပါသည်။ ၎င်းသည်အြပစ်ြဖစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အမိန်ေတာ်ကို
မန�ခံြခင်းအြပစ်ြဖစ်သည်။ ကန်ေတာ်တိုကို မိမိတို၏ အိမ်နီးချင်းများ ညီအစ်ကိုများှင့် ရန်သူများကိုပင် ချစ်ရန်
အမိန်ေတာ်ေပးထားှင့်ပီးြဖစ်သည်။

သင်၏ဖခင်သည်

ဤအမျိးအစားများ၌

မပါဝင်ဟု

သင်ယူဆလင်

ကန်သတ်မထားေသာ ချစ်ြခင်းေမတာ၏ အရည်အေသွးှင့် န�ခံြခင်းချစ်ြခင်းတို မည်သို ဆက်ွယ်ေကာင်း
ကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ချက်ကို ေလ့လာပါ။
အြပစ်ဝန်ခံပီးေန�က် ခွင့်လတ်ြခင်းခံရေသာအခါ၊ ဖခင်ကိုချစ်ရန်ေရ�းချယ်ပါ။ ဤချစ်ြခင်းသည် ဖွင့်ဟ
ေြပာဆိုြခင်းလိုအပ်ေသာေကာင့် ဤစာပိုဒ်တွင် သူကိုချစ်ေကာင်းေဖာ်ြပပါ။
၄။

ဤေန�က်တစ်ပိုဒ်သည် သူအေပသင်ေကျးဇူးတင်ေကာင်း ေဖာ်ြပရမည့်ေနရာြဖစ်သည်။ ိုေသြခင်း

ှင့် ချစ်ြခင်းတိုကဲ့သို၊ သင်သည် သူကိုေကျးဇူးမတင်လင် ၎င်းသည်သူြပဿန�မဟုတ် သင့်ြပဿန�သာ
ြဖစ်သည်။ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းမှာ အတူတူပင်ြဖစ်သည်။ သင်၏ေကျးဇူးမတင်ိုင်ြခင်းအတွက် ဘုရားသခင်ထံ
ဝန်ချေတာင်းပန်ပါ။ ခွင့်လတ်ြခင်းကို သင်ရရှိပီးေန�က် သင့်ဖခင်ကို ေကျးဇူးတင်ေကာင်းေြပာပါ။
ဤအချက်ေလးချက်ကို မြဖစ်မေနလုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သည်။ ေန�က်ထပ်အ�ကံြပချက်ှစ်ချက်မှာ
ိုေသြခင်းပိုမိုရရှိေစိုင်သည့် နည်းများြဖစ်သည်။
၁။

သူ၏အတပတိကို ေဖာ်ြပရန်သိုမဟုတ် ကိုယ်တိုင်ေရးသားရန် သင်၏ဖခင်အား ေတာင်းဆိုပါ။ သူမ

ေြပာြပ မေရးသားလင်လည်း သူအေကာင်း သင်သိလိုသည်ကို ဝမ်းသာေပလိမ့်မည်။
၂။

အေထွေထွကိစရပ်များှင့် တိကျေသာအရာများတွင် အ�ကံ�ာဏ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုပါ။ ဂုဏ်ြပြခင်း

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်သည်။

ထိုသိုပင် တူညီေသာစာကိုအေြပာင်းအလဲတစ်ခုလုပ်၍ မိခင်ထံေရးပါ။ ပထမစာပိုဒ်တွင် သူမကို
ချစ်ေကာင်းေဖာ်ြပ၍ ဒုတိယစာပိုဒ်တွင် မည်မိုေသေကာင်း ဖွင့်ေြပာပါ။

လူသားအဖိုအမ ှစ်ရပ်လံုးသည်

ချစ်ြခင်းေမတာှင့် ိုေသြခင်းကို အြခားဖိုမှစ်ရပ်လံုးထံမှ ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုှစ်မျိးအနက် အမျိးသမီး
များသည် ိုေသြခင်းထက် ချစ်ြခင်းကို ပိုလိုအပ်၍ အမျိးသားများသည် ချစ်ြခင်းထက်ိုေသြခင်းကို ပိုလိုအပ်
သည်။ မည်သိုပင်ရှိေစ၊ တစ်မျိးစီတိုင်းက ှစ်မျိးလံုးကိုလိုအပ်၍ ၎င်းတိုသည် ထိုအရာများကို ရရှိရန်ကိုးစား
ြခင်း မလိုအပ်ေပ။
ဤစာကိုအြခားကိုယ်ေရးကိုယ်တာစာများ၊ ေပွဖက်ြခင်းှင့် အြခားကိုယ်ခ�အြပအမူများ (လက်ဆွဲ
တ်ဆက်ြခင်း၊ ေွးေထွးပျငှာြခင်း၊ ရ�င်လန်းတက်ကွြခင်း) ကေန�က်ဆက်တွဲလိုက်သင့်သည်။
ဤစာကို၊ ဆင်ေြခများှင့် စွပ်စွဲချက်များမပါဝင်သည့် ရှင်းြပချက်များြဖင့် ဆက်လက်ေန�က်လိုက်ိုင်
သည်။ အ�ကံြပချက်တစ်ခုကို ေဖာ်ြပပါမည်။ “အေဖ၊ အေဖ ကန်မကိုအရမ်းချစ်ေသာ ကန်မသိပါတယ်။ အေဖ့
အချစ်ကို မထုတ်ေြပာတာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အေဖကန်မကိုမချစ်ဘူးလိုထင်ခဲ့တယ်။ အခုေတာင်မှယံုကည်
ြခင်းေကာင့် သိရတာပါ။ အလယ်တန်းကေန ေကာလိပ်ေရာက်တဲ့အထိ ေပေတဆိုးသွမ်းတဲ့တာက ေယာက်ျား
တစ်ေယာက်ရဲချစ်ခင်မကိုရှာခဲ့တာပါ။ မရခဲ့ပါဘူး။ သူများသိမ်းပိုက်တာပဲ ခံလိုက်ရတယ်။ ကန်မေရးထဲ့စာနဲ
ကန်မလာလည်တဲ့အခါ ေပွဖက်တာေတွကို အံ့ဩေနလား။ အခုေယာက်ျားနဲကေလးေတွ ရှိေပမယ့် ကန်မ
အေဖ့ကို လိုအပ်တယ်။ အေဖလည်း ကန်မကိုလိုအပ်တယ်။ အဲဒါေကာင့် အေဖ့ကို ကန်မဖက်ထားတာပါ။
ကန်မေပးေနသလိုဘဲ ြပန်ရချင်ပါတယ်။” ဤဉပမာကို သင်ှင့်သင့်ေတာ်ေအာင် ြပင်ဆင်ပါ။
သင်၏မိဘများသည် ဤစာှစ်ေစာင်ကို ရရှိေသာအခါ ြဖစ်ိုင်သည့် အရာများစွာရှိသည်။
၁။

စာကိုတစ်ကိမ်ထက်ပိုဖတ်မည်။

၂။

စာကိုလင့်ပစ်မည်မဟုတ်။

၃။

ှစ်လိုဖွယ်တံုြပန်ချက်ရရှိိုင်သည်။

တံုြပန်မမရလင်လည်း သင်အမှားတစ်ခုြပခဲ့သည်ဟု မထင်မှတ်ပါှင့်။ စိတ်ရှည်စွာ ဆက်လက်လုပ်
ေဆာင်ပါ။ အချိေသာ ယ်ေကျးမဓေလ့များတွင် လူတိုသည် ၎င်းတို၏ခံစားချက်များကို ေဒါသထွက်ြခင်းမှ
အပထုတ်ေဖာ်ေလ့မရှိပါ (ဉပမာ - �ေရာပေြမာက်ပိုင်း)။ ဤသိုေသာသင်၏ခံစားမထုတ်ေဖာ်ချက်သည်
သင်၏မိဘများအတွက်

စိတ်အေှ�င့်အယှက်ြဖစ်ိုင်သည်။

မသိေသာ်လည်း ဤချစ်ြခင်းေဖာ်ြပမကို ရရှိလိုကသည်။

သိုေသာ်၎င်းတိုသည်

မည်သိုတံုြပန်ရမည်ကို

အသက်ငါးဆယ်ေကျာ်လူတစ်ေယာက်သည် ဤသိုေသာစာကို သူဖခင်ထံေရးပိုခဲ့သည်။ သူ၏မိခင် က
ဤသိုတံုြပန်သည်။

“အေမသားရဲအေဖနဲ

အိမ်ေထာင်ကျကာ

ှစ်ေပါင်းေြခာက်ဆယ်ရှိပီးသားရဲ

စာကို

သူဖတ်ေတာ့ သူမျက်လံုးများမျက်ရည်စိုေနတာကို အိမ်ေထာင်သက်အတွင်း ပထမဆံုးေတွရတယ်။”
၁၉၈ဝ ေကျာ် အေစာပိုင်းှစ်များက အီဒါဟိုတကသိုလ်ရှိ ဒဲလ်တာေဟာက်ဇ် (Detta Howe of
University of Idaho) မှာ လက်ေတွကျေသာ ခရစ်ယာန်ဝါဒ၊ ေွရာသီေကျာင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ေကျာင်းသူ/ေကျာင်းသား (၄၀) ဝန်းကျင်တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ မိဘများကို ိုေသြခင်းမှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုြဖစ်
သည်။ ေန�က်တစ်ခုေွရာသီတွင် ကန်ေတာ်သည်ဝါရှင်တန်ြပည်နယ် တကသိုလ်၌ ထိုဘာသာရပ်ကိုပင်
ကျမ်းစာကိုးကားြခင်းမရှိဘဲ သင်ကားေပးခဲ့သည်။ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ကစကားေြပာပါသည်။ သူသည်
ဤအြဖစ်အပျက်ကို ေြပာြပသည်။
“ ဒီဟာကို မှစ်ကဒဲ့လ်တာေဟာ့က်ဇ်မှာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကန်ေတာ် (၁၆) ှစ်အရ�ယ်တုန်းက
အေဖက အိမ်ကေနကန်ထုတ်ပီးမင်းကိုငါလံုးဝထပ်မေတွချင်ဘူးလိုေြပာပါတယ်။ ကန်ေတာ်အိမ်ကထွက်ခဲ့
ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ြဖစ်လာပီး ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်နဲ အိမ်ေထာင်ပါတယ်။ အခု ကန်ေတာ်
WSU

မှာ

ဘွဲလွန်ေကျာင်းတက်ေနပါတယ်။

အဲဒီအချိန်ေတွ

တစ်ေလာက်လံုးအေဖနဲ

မေတွပါဘူး။

ကန်ေတာ့်မိဘေတွဟာ ကွာရှင်းခါနီးြဖစ်ေနပီး အိမ်မှာ အခန်းခွဲပီးေနပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကန်ေတာ်ကား
တဲ့အခါ အေဖ့ကိုတစ်ေစာင်၊ အေမ့ကိုတစ်ေစာင်၊ စာှစ်ေစာင်ေရးပါတယ်။ စာတစ်ေစာင်စီကို ေရးဖိုရက်ေပါင်း
အေတာ်ကာပါတယ်။ ဒါေကာင့်စာပိုတဲ့ရက်ေတွကွာပါတယ်။ အေကာင်းတစ်ခုေကာင့် စာှစ်ေစာင်လံုးဟာ
တစ်ရက်ထဲ အိမ်ကိုေရာက်ပီး ေရာက်တဲ့ေနမှာ မိဘှစ်ပါးစလံုး အိမ်မှာရှိေနကပါတယ်။ စာေတွကို န�မည်
သီးြခားေရးထားတာေတွေတာ့၊

ကိုယ့်စာကိုယ်ယူပီးသူတအ
ို ခန်းေတွထဲ

သွားဖတ်ကပါတယ်။

ကိုယ်စာ

ကိုယ်ဖတ်ပီးတဲ့အခါမှာ၊ စာေတွကိုလဲပီး ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ြပန်ဖတ်ကပါတယ်။ သူတိုြပန်ထွက်လာတဲ့အချိန်၊
အချိန်အေဖ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ေတွရှိပါတယ်။ ပီးေတာ့သူက “ငါမနက်ြဖန် ပူးလ်မဲန်း (Pullman) ကိုသွား ပီး
ငါ ့သားကိုသွားေတွမယ်၊” လို ေြပာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်၊ အရင်ှစ်ေွရာသီကစပီး အေဖနဲ ပံုမှန်ေတွ ပါတယ်။
မိဘေတွရဲ အိမ်ေထာင်လည်းတည်မဲခဲ့ပါတယ်။
ြပဿန�ှစ်ခုရှိပါသည် - ှလံုးသားြပဿန�ှင့် လုပ်ေဆာင်ြခင်း ြပဿန�ြဖစ်သည်။ ှလံုးသား
ြပဿန�အရင်ြဖစ်သည်။ သင်၏ မချစ်ခင်ြခင်း၊ မိုေသြခင်း၊ ေကျးဇူးမသိတ်ြခင်းတိုကို ဘုရားသခင်၏
ေရှေတာ်ေမှာက်တွင်

ဝန်ချေတာင်းပန်ရမည်။

ဘုရားသခင်ထမ
ံ ှ

ခွင့်လတ်ြခင်းမခံရဘဲ

စာတစ်ေစာင်ေရး

သားမည်ဆိုလင် သင်၏ စာသည်ိုးသားမမရှိေသာ၊ သူေတာ်ေကာင်းေယာင်ေဆာင်ေသာ စာတစ်ေစာင်သာ
ြဖစ်လိမ့်မည်။
သင်၏ ဖခင်ကသင့်ကို အရင်ဆက်သွယ်ရန် ေစာင့်မည်ဆိုလင်၊ အချိန်ကာြမင့်စွာ ေစာင့်ရိုင်သည်။
သင်ခံိုင်ရည်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်။

သင်သန်ရှင်းစင်ကယ်ြခင်းရရှိပီးေန�က် စာများကိုေရးပါ။ ထိုေန�က်စာဆက်လက်ေရးသားေပးပိုြခင်း၊
တယ်လီဖုန်းဆက်ြခင်း၊ အလည်အပတ်သွားြခင်း၊ ိုေသမ ချစ်ချင်းေမတာ ှင့် ေကျးဇူးတရား ေဖာ်ြပြခင်းတိုကို
ဆက်လက်ြပလုပ်ပါ။
ဤအရာများကို ြပလုပ်ြခင်းက သင့်ကို ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ခင်ပွန်း ၊ သား၊ ဖခင်၊ သိုမဟုတ် မိခင်၊
သမီး၊ ဇနီးြဖစ်ေစမည်။ သင်၏ ချစ်ြခင်းေမတာ ှင့် န�ခံြခင်းသည် ေန�င်အန�ဂါတ်မျိးဆက်ေထာင်ေသာင်း
အေပ ချစ်ြခင်းေမတာကို သက်ေရာက်ေစမည်။
သင်ခန်းစာလမ်းန် မိဘများ ှင့် ဆက်ဆံေရး
အထက်မိုးေကာင်းကင်၌၎င်း ေအာက်အရပ်ေြမကီးေပ၌၎င်း ေြမကီးေအာက်ေရထဲ၌၎င်း၊ ေအာက်
အရပ်ေြမကီးေပ၌၎င်း ရှိေသာအရာ ှင့် ပံုသာန်တူစွာ ုပ်တု ဆင်းတုကို ကိုယ်အဘိုမလုပ် ှင့် �ီးမချ။ ဝတ်
မြပှင့်။ အေကာင်းမူကား သင်၏ ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည် သင်၌ အြပစ်မရှိသည်ဟု ယံုလွယ်ေသာ
ဘုရား ငါ ့ကို မုန်းေသာသူတို၏ အမျိးအစ်အဆက် တတိယအဆက် စတုတအဆက်တိုင်ေအာင် အဘတို၏
အြပစ်ကို သားတို၌ ဆပ်ေပးစီရင်ေသာဘုရား။ ငါ ့ကိုချစ်၍ ငါ ့ပညတ်တိုကို ကျင့်ေသာ သူတို၏ အမျိးအစ်
အဆက် အေထာင်အေသာင်းတိုကို ကျင့်ေသာ သူတို၏ အမျိးအစ်အဆက်အေသာင်းတိုင်ေအာင် ကုဏာကို
ြပေသာဘုရားြဖစ်၏။ (တရား ၅ : ၈ ၁၀)
ေဆွးေွးရန် ေမးခွန်းများ
၁။

တရားေဟာရာကျမ်း ၅:၈ − ၁၀ က ကန်ေတာ်တိုဘိုးေဘများ၏ အြပစ်များ ှင့် ပတ်သက်၍မည်သို

ေြပာထားသနည်း။
၂။

ဘုရားသခင်ကို ချစ်၍ ပညတ်ေတာ်များကို န�ခံသူများကို မည်သကဲ့သို ကတိေတာ်ေပးထားသနည်း။

(တရား ၅:၁၀)
၃။

မျိးဆက်တစ်ခုမှ အြခားမျိးဆက်သို ဖခင်များ၏ အြပစ်များကိုမကူးဆက်ရန် မည်သည့် အရာများကို

လုပ်ေဆာင်ရမည်နည်း။ (မာလခိ ၄:၅ - ၆၊ လုကာ ၁:၁၇)
သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားေပးသန�းေတာ်မူေသာ ြပည်၌ သင်သည် အသက်တာရှည်၍
ေကာင်းစားမည်အေကာင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားမှာေတာ်မူသည့်အတိုင်း သင်၏ မိဘကို
ိုေသစွာြပေလာ့။ (တရား ၅:၁၆)
၄။

ကန်ေတာ်တို၏ ှလံုးသားများကို ဖခင် ှင့် မိခင်တိုထံသို လှည့်ိုင်ရန် မည်သည့်အရာက ြပလုပ်ေပး

သနည်း။ (တရား ၅:၉ ၊ ၁၆) ဗာလခိ ၄:၅ - ၆)

၅။

ေန�င်တရေသာ

ှလံုးသားရရှိရန်

ှင့်

မျိးဆက်သးံု ေလးဆက်၏သတင်းဆိုးကို

မျိးဆက်ေထာင်

ေသာင်း၏ သတင်းေကာင်း ြဖစ်ေစရန် မည်သည့် ေြခလှမ်းများကို လှမ်းရမည်နည်။
ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်းဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်း
မိမိကိုယ်စွမ်းြဖင့် မတွန်းလှန်ိုင်သည့် န�ကည်း ေဒါသြဖစ်ြခင်းအေပ ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဘုရား
သခင်ထံ သင်၏န�ကည်းေဒါသြဖစ်ြခင်းှင့် မတရားခံေနရသည့် ခံစားချက်များကို ကိုယ်ေတာ်ထံ စွန်ပစ်ိုင်
ေသာ ခွန်အားေပးရန်ေတာင်းခံပါ။ ထိုေန�က် ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်ေလးချက်ပါ စာတစ်ေစာင်ေရးပါ။
သိုြဖစ်၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မှန်ေသာဘုရား၊ သစာေစာင့်ေသာဘုရား၊ ကိုယ်ေတာ်
ကိုချစ်၍ ပညတ်ေတာ်တိုကို ေစာင့်ေရှာက်ေသာသူတို၏ အမျိးအစ်ဆက် အေထာင်အေသာင်းတိုင်ေအာင်
ပဋိညာ်စကားကိုတည်၍ ကုဏာကိုြပေသာဘုရား . . . ။ (တရား ၇ : ၉)
ချစ်ြခင်းေမတာ ြပည့်၀ြခင်
Jin Wilson (ဂျင်မ် ဝီလ်ဆန
ွ ်)
ချစ်ြခင်း ေမတာရှိရန် ဘုရားသခင်က အမိန်ေတာ်များေပးထားေတာ်မူသည်။ ဤအမိန်ေတာ်များသည်
ဇနီးများ၊ ညီအစ်ကိုများ၊ အိမ်နီးချင်းများ ကိုယ်ှင့်စပ်ဆိုင်ေသာသူများ) ဧည့်သည်များ ှင့် ရန်သူများကို ချစ်ရန်
ဆိုလိုသည်။ ဤချစ်ြခင်းသည် ကန်ေတာ်တိုအတွက် ေယခရစ်ေတာ်လက်ဝါးကပ်တိုင်၌
ဘုရားသခင်၌

တည်ရှိေတာ်မူေသာ

ကန်ေတာ်ေပးအပ်ြခင်းတိုြဖင့်

အေသခံစ်၊

ဖွဲစည်းြပလုပ်ထားသည်။

၄င်းကို

အကျိးသက်ေရာက်မရှိေစရန်ြပလုပ်ထားသည်။ ၄င်းသည် ကန်ေတာ်တိုကယ်တင်ြခင်းအတွက် လုပ်ေဆာင်
ေပးသည်။
ချစ်ြခင်းတွင် အချစ်ခံရမည့်သူ (ကံ) လိုအပ်၍၊ ၄င်းကိုေဖာ်ြပြ◌ခင်းရှိရန်လိုသည်။ “ဘုရားသခင်သည်
မိမိ၌တပါးတည်းေသာသားေတာ်ကို ‘စွန်ေတာ်မူသည်’ တိုင်ေအာင် “ေလာကီသာ”တိုသည် အချစ်ခရ
ံ သူ (က)
ြဖစ်၍ “စွန်ေတာ်မူသည်” ချစ်ြခင်းကိုေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်သည်။ ဤချစ်ြခင်းသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေသာ၊
ဝန်ေလး၍ ချီတံုချတံုြဖစ်ေသာ ြပည့်စံုလုနီးပါးအချစ်မဟုတ်။ ၄င်းသည် ပီးြပည့်စံု၍ ဤေလာက၏ အြပစ်
အားလံုးှင့် အြပစ်သားအားလံုးအတွက်လံုေလာက်သည်ထက်ပိုသည်။ “သိုေသာ်လည်း အြပစ်ပွားများသည်
အရာမှာ ေကျးဇူးေတာ် ‘သာ၍ကွယ်ဝ၏’ (ေရာ၅း၂ဝ)
ချစ်ြခင်းရှိရန် အမိန်ေတာ်များကို န�ခံလိုက်ေလာက်ရာတွင် ဘုရားသခင်ချစ်ေတာ်မူသကဲ့သို ချစ်ရမည်။
၄င်းသည်ကန်သတ်ချက်မဲ့၍ ခွင်းချန်ထားြခင်းှင့် ေန�က်တွန်ြခင်းကင်းမဲ့သည်။ ချစ်ြခင်းေမတာ လိုအပ်သူ၏
လိုအပ်ချက်ြပည့်စံုရန်

ကန်ေတာ်တို၌

ြပည့်ဝေသာချစ်ြခင်းရှိရန်၊

ေပးရန်လိုသည်။

ဤအရာကို

မြဖစ်ိုင်ဟုသင်ထင်ိုင်သည်။ ဤသူသည် ချစ်ြခင်းကိုဆက်ေလာင်မွတ်သိပ်ေနေသာေကာင့် သူကိုချစ်ြခင်းေပး

အပ်ြခင်းသည် ကွယ်တွင်းကိုေရေလာင်းသည်ှင့်တူသည်။ ဤချစ်ြခင်းကိုဆာေလာင်မွတ်သိပ်ေနသူ၏ လိုအပ်
ချက်ကိုမြဖည့်စီးေပးိုင်ခင်

သင်၏

ချစ်ြခင်းကုန်ခမ်းသွားမည်ဟု

သင်ထင်ိုင်သည်။

သင်၏လိုအပ်ချက်

များကိုြဖည့်ဆည်းရန်သူ၏ တန်ြပန်အချစ်ကိုသင်ေမာ်လင့်ပါက ထိုသိုြဖစ်ိုင်သည်။ သိုေသာ် သန်ရှင်းေသာ
ဝိညာ်ေတာ်၏ ြဖည့်ဆည်းသွန်းေလာင်းေပးမကို သင်ရရှိပါက မည်သည့်အခါမ ကုန်ခန်းမည်မဟုတ်ပါ။
ဤစည်းမျ်းကို သားသမီးများအား ြပစုပျိးေထာင်ရာတွင် အသံုးချကပါစို။ ကေလးများကို ြပစုပျိး
ေထာင်ရာတွင် ကျမ်းစာစည်းမျ်းများကို န�းလည်သေဘာေပါက်စွာ အသံုးချတတ်ြခင်းှင့် ဆိုင်ေသာမူတညီ
သည့် ြပဿန�ေပါင်းများစွာရှိသည်။ ဤအရာတိုမှာ အချိေသာြပဿန�များြဖစ်သည်။
၁။

န�ခံမအားနည်းြခင်း

၂။

မန�ခံမကို ထိေရာက်စွာထိန်းကပ်မှဒအားနည်းြခင်း

၃။

ထိေရာက်ေသာ သင်တန်းှင့် သင်ကားမအားနည်းြခင်း

၄။

ေမာင်ှမပိုင်ဆိုင်ြခင်းှင့် မန�လိုြခင်း

၅။

ဂုစိုက်မခံလိုေသာေကာင့် လုပ်သည့်ညည်းညြခင်း၊ ငိုြခင်းှင့်ေဒါသေပါက်ကွဲြခင်း

၆။

မိမိကိုယ်ကို

ယံုကည်မအားနည်းြခင်းလကဏာများြဖစ်သည့်

ကျယ်ေလာင်စွာ

စကားေြပာြခင်း၊

မျက်ှ�အဖုအထစ်ထွက်ြခင်း၊ ကုတ်ြခင်း၊ ိုက်ြခင်း၊ ကိုက်ြခင်း၊ ကိုယ်ခ�ထိုးဆိတ်ှင့် လက်ဟန်အမူအရာ။
အထက်ပါြပဿန�တစ်ခုစီတိုင်းကို

န�းလည်ရန်စာအုပ်တစ်အုပ်စီဖတ်ရန်လအ
ို ပ်၍

တစ်ခုစီတိုင်း

အတွက် ေရးသားထားေသာစာအုပ်များရှိသည်။ ၄င်းအတိုအထဲမှ အချိကိုသင်ဖတ်ခဲ့ပီး လက်ေတွကျင့်သံုး
ေသာအခါ အချိသူများအဆင်မေြပြဖစ်ိုင်သည်။ သိုြဖစ်လင်စာအုပ်မှားသည်ဟု ေကာက်ချက်ချရန်လွယ်
ပါသည်။

စာအုပ်လည်း

မှန်ကန်၍

သင့်လုပ်ေဆာင်ချက်ချရန်

လွယ်ပါသည်။

စာအုပ်လည်းမှန်ကန်၍

သင့်လုပ်ေဆာင်ချက်ကလည်းမှန်ိုင်ပါသည်။ သိုဆိုလင်မည်သည့်အရာကမှားေနသနည်း။
အေရှတွင်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ စည်းမျ်းကို ထပ်ေဖာ်ြပပါမည်။ ကန်ေတာ်က “ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း”
ဟုေခသည်။ ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်းသည် လံုေလာက်ေသာချစ်ြခင်းေမတာ၊ အချိန်ေကာင်း၊ အချိန်များှင့်
ကွာြခားသည်။

၎င်းသည်ေန�က်ဆံုးှစ်ချက်အေပါင်းအာံုစူးစိုက်မ

အြပည့်ရှိရန်လိုသည်။

ြပည့်ဝြခင်း၏

အဓိပါယ်မှာ အဆံုးစွန်အထိေရာက်ပီဟု ဆိုလိုသည်။ ြပည့်ဝေသာေြဖရှင်းချက်ဆိုသည်မှာ ေပျာ်ရည်သည်
ေန�က်ထပ်အရည်မေပျာ်ိုင်ေတာ့ဟု ဆိုလိုသည်။ ဥပမာအေနြဖင့် ေရတစ်ခွက်ထဲသိုသကားထည့်၍ ေမလင်
ေရတွင်သကားဓါတ်ြပည့်ဝသွား၍ သကားသည် ေန�က်ထပ်အရည်ေပျာ်ိုင်ေတာ့မည်မဟုတ်။ ြပည့်ဝေသာ
စံန်းေရာက်ရှိေသာအခါ ေရသည်သကားကိုထပ်မံအရည်ေပျာ်ေအာင် မလုပ်ိုင်ေတာ့ေသာေကာင့် သကား
ဓါတ်များေအာက်တွင် အနည်ထိုင်မည်။

ချစ်ြခင်းေမတာသည် ထိုနည်းတူြဖစ်သည်။ လူတစ်�ီးကို ချစ်ြခင်းြပည့်ဝေအာင် လုပ်လင် ထည့်ြဖည့်
ေသာချစ်ြခင်းကို လက်ခံိုင်မည်မဟုတ်။ ြငင်းပယ်ြခင်းမဟုတ်၊ မလိုအပ်ေတာ့ြခင်းြဖစ်သည်။
ှစ်ေပါင်းများစွာအတွင်းပရိသတ်များကို သူတို၏မိဘများကို ချစ်လင်လက်ေထာင်ရန် ေတာင်းဆိုခဲ့
သည်။ ၉၅% လက်ေြမာက်ကသည်။ ၁၀၀ % မည်သည့်အခါကမ မြပည့်ခဲ့ေသာ်လည်း ရာခိုင်န်းအစ်အမဲ
ြမင့်ပါသည်။ ထိေ
ု န�က် လက်ေထာင်ထားသူများကို “သင်တို၏မိဘများသည် ၎င်းတို၏ချစ်ြခင်းကို လံုေလာက်
စွာြပသကပါလား” ဟု ေမးသည်။ ေြမာက်ထားေသာလက်များထဲမှ တစ်ဝက်သာ ဆက်ကျန်သည်။ တတိယ
ေမးခွန်းမှာ “မိမိ မိဘများက လံုေလာက်ေသာချစ်ြခင်းြပသခဲ့သည် ထင်သူများခင်ဗျား၊ သင်တိုပိုပီးချစ်ြခင်း
ြပသတာကို မလိုချင်ဘူးလား။” လက်များအားလံုး ဆက်ေထာင်ထားကသည်။
၁။

ချစ်ြခင်းမရှိ

၂။

ချစ်ြခင်းအချိ

၃။

လံုေလာက်ေသာချစ်ြခင်း

၄။

ချစ်ြခင်းကိုပို၍လိုချင်ဆဲ
မည်သူကမ ၎င်းတို၏မိဘထံမှ လံုေလာက်ေသာချစ်ြခင်းေမတာ ရရှိခဲ့သည်ဟုမထင်ပါ။ ေမးခဲ့ပါက

၎င်းတို၏ သားသမီးများကလည်း အလားတူေြပာမည်ြဖစ်သည်။
လံုေလာက်ေသာချစ်ြခင်းေမတာကို မရှိြခင်း၏အကျိးဆက်ရလဒ်များမှာ အဘယ်နည်း။ မန�ခံြခင်း
မလံုေလာက်မ၏ တိုက်ိုက်အချိးကျရလဒ်ြဖစ်သည်။ မန�ခံြခင်းကို မှန်ကန်စွာ စည်းကပ်လင်လည်း ကေလး
ငယ်သည် ချစ်ြခင်းကို လံုေလာက်စွာမရရှိပါကထိေရာက်မ ရှိမည်မဟုတ်။ ကေလးက “ေန�က်ဆံုးအကိမ်
ဂုစိုက်ြခင်းကို ခံခဲ့ရတာက တင်ပါးကို အိုက်ခံရတယ့်အချိန်ပဲ” ဟုေတွဂမည်။ သူမန�ခံမသည် ဂုစိုက်ြခင်း
ခံရသည့်နည်းြဖစ်လာမည်။ ထိုေကာင့်သင်သည် သင်၏ကေလးကို လံုေလာက်ေသာချစ်ြခင်းေမတာ မေပး
လင်သင်၏ေလ့ကျင့်ေပးြခင်း စည်းမျ်းများအသံုးဝင်မည် မဟုတ်ပါ။
ေမာင်ှမပိင်ဆိုင်မ၊ ပိင်ဆိုင်ြခင်း၊ တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်ြခင်း၊ မန�လိုြခင်းတိုသည် သင်၏ကေလး
များကိုချစ်ြခင်းေမတာေပးေသာအခါ ေြပာင်းြပန်ြဖစ်သွားမည်။ ကေလးများအားလံုးသည် ချစ်ြခင်းြပည့်ဝက
လင် ပိင်ဆိုင်မ တကျက်ကျက်စကားများြခင်းှင့် ရန်ြဖစ်ြခင်းတိုလံုးဝ သိုမဟုတ် အနည်းငယ်သာရှိမည်။
ချစ်ြခင်းပိုများလင် ညီးညြခင်း၊ မန�ခံြခင်းှင့် မန�လိုြခင်း၊ ငိုြခင်းှင့် ေဒါသေပါက်ကွဲြခင်းတို ပိုနည်းေလ
ြဖစ်မည်။ ထိုအြပင် ချစ်ြခင်းကိုပိုများစွာခံရေလ ကေလးငယ်ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက်ြဖစ်ရန် ပိုြမန်ေလြဖစ်မည်။

ဘုရားသခင်၏ေကျးဇူးေတာ်သည် သင့်ကိုေန�င်တလမ်းသို ေသွးေဆာင်သည်ကို မသိ
မမှတ်ဘဲ ကွယ်ဝစွာေကျးဇူးြပေတာ်မူြခင်း၊ သည်းခံေတာ်မူြခင်း၊ စိတ်ရှည်ေတာ်မူြခင်းတိုကို
မထီမဲ့ြမင်ြပသေလာ။ (ဧရာ ၂:၄)
ဘုရားသခင်က ကန်ေတာ်တိုကို ေန�င်တရေစရန်အသံုးြပသည့်နည်းမှာ ကန်ေတာ်တအ
ို ြပစ်သားများ
ြဖစ်စ်ကပင် ကင်န�ြခင်းကို သွန်းေလာင်း၍ခွင့်လတ်သည်းခံသည်။ ဤအတိုင်းပင်ကန်ေတာ်တို၏ သားသမီး
များအေပလုပ်ေဆာင်ရမည်။
ကန်ေတာ်တို၏ ြပဿန�မှာ အဘယ်နည်း။ ညီးညေနသူတစ်ေယာက်ကို ကန်ေတာ်တိုေပွဖက်ြခင်း
ှင့် ဂုစိုက်ြခင်းမြပလိုပါ။ ဆိုးေသာအြပအမူကို အားမေပးချင်ပါ။ မှန်ပါသည်၊ ကန်ေတာ်တိုဆိုးေသာ အြပ
အမူကို မေထာက်ခံပါ။ ကန်ေတာ်တိုေပျာက်ေအာင်ကုသေနြခင်းြဖစ်သည်။ ဤေပးအပ်မသည် ကေလး၏ေြပာ
ဆိုမများကို အလိုလိုက်ြခင်းမဟုတ်၊ လိုအပ်မကိုြဖည့်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ သူ၏အြမင်သည် သင်၏အြမင်ထက်
ပိုစစ်မှန်ပါသည်။ ညီးညသူသည် ဂုစိုက်ြခင်း ချစ်ခင်ေသာဂုစိုက်ြခင်းကို ေတာင်းဆိုြခင်းြဖစ်သည်။ အလွန်
ငယ်ေသာကေလးငယ် ငိုေသာအခါ ကန်ေတာ်တို ဂုစိုက်ကသည်။ သူဘာမမြဖစ်ပါ။ ဗိုက်ဆာ၊ ေသးစို၊
ညစ်ပတ်၊ ဖျားန�ြခင်းမဟုတ်၊ ချစ်ြခင်းကိုလိုချင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ ကေလးသည် အသက်ှစ်ှစ်၊ သံုးှစ်၊
ကိုးှစ်သိုမဟုတ်

ဆယ်ှစ်ရှိလာ၍

ဂုစိုက်ြခင်းကို

ေတာင်းဆိုေသာအခါ

ကန်ေတာ်တိုမေပးလိုေတာ့။

ကေလးသည်၎င်းကိုလိုအပ်သည်ဟု ကန်ေတာ်တိုမထင်က။ ကန်ေတာ့်ကိုယံုပါ၊ သူေတာင်းေနလင် သူလိုအပ်
ေသာေကာင့် ေတာင်းြခင်းြဖစ်သည်။ သူတွင်ြပည့်ဝြခင်းရှိေသာအခါ ေတာင်းေတာ့မည်မဟုတ်ပါ။ (အြခားတစ်
ဖက်တွင်၊ ဂုစိုက်ြခင်းကိုလိုအပ်ေသာ်လည်း မေတာင်းဆိုေသာကေလးများရှိသည်။ ေတာင်းဆိုတတ်ေသာ
ကေလးများထက် ၎င်းတိုသည် လိုအပ်ချက်ှင့် ရရှိမနည်းကသည်။ သိုေသာ်၎င်းတိုမေတာင်းဆိုေသာေကာင့်
ြပည့်ဝကသည်ဟု မထင်ပါှင့်။
ကန်ေတာ်တို၏ ြပဿန�မှာ ကေလးများေတာင်းဆိုြခင်းမရပ်မီ ေပးအပ်ြခင်းကို ရပ်တန်ကသည်။
သူမည်သည့်အခါမ ေတာင်းဆိုြခင်းကိုရပ်တန်မည်မဟုတ်ဟု ကန်ေတာ်ထင်မှတ်၍ မရပ်သင့်ခင်ရပ်ကသည်။
ဂုစိုက်ြခင်းကို ဆက်လက်ေပးေနလင် အချိန်တန်ေသာအခါ ကေလးသည် စိတ်ေကျနပ်သွားသည်ကို ေတွရ
မည်။ ကေလးသည် ြပည့်ဝစွာချစ်ြခင်းကိုရရှိေသာေကာင့် အကျိးဆက်အြဖစ်မိမိကိုယ်ကို ယံုကည်စိတ်ချမ
ရှိကာ

ေန�င်လာမည့်ှစ်များတွင်

အနည်းငယ်မသာ

ေတာင်းဆိုြခင်းြပလိမ့်မည်။

ဤစိတ်ချမသည်

သင့်ကေလး၏ န�ခံြခင်းကို ြဖစ်ေစေသာ အဓိကအေရးကီးသည့်အရာြဖစ်သည်။
ှစ်ေပါင်းအတန်ကာက ဘယ်ဘက်လက်ှင့် လက်ေမာင်းတွင်အဖုအထစ်များရှိေသာကေလးငယ်ေလး
တစ်�ီးရှိခဲ့သည်။ တစ်ဆယ့်ရှစ်ခုေလာက်ရှိမည်ထင်ပါသည်။ ၎င်းတိုရှိေနသည်မှာ လေပါင်းအတန်ကာရှိပီြဖစ်
သည်။ တစ်ေနသူဖခင်က “ေဂျာ်နီ (Jonny)၊ သားရဲအဖုအထစ်ေတွေပျာက်သွားေအာင်၊ အေဖဘုရားသခင်ဆီ
ဆုေတာင်းေပးရမလား” ဟုေမးသည်။ ေဂျာ်နီက ဤသိုတံုြပန်သည်။ “ဟင့်အင်း။ သူတိုက သားသူငယ်ချင်း ေတွ၊

သူတိုနဲအတူ

သားေဆာ့တယ်။”

သူ၏ဖခင်က

ဤအဖုအထစ်များသည်

သားငယ်၏

မိမိကိုယ်ကို

ကိုယ်မယံုကည်မ၏ သက်ေသများြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုမယံုကည်မမှာ မိမိကသားငယ်လိုအပ်ေသာ ချစ်ြခင်းသည်
ဂုစိုက်ြခင်းကို ေလာက်ငှေအာင်မေပးေသာေကာင့်ြဖစ်ေကာင်း န�းလည်သွားသည်။ ထိုဖခင်သည် ဆံုးြဖတ်
ချက်ချ၍ ထိုအတိုင်းချစ်ခင်သည့် ဂုစိုက်ြခင်းကို မန�းစွာေပးရာမကာခင်အချိန်တိုေလးအတွင်းတွင် ကေလး၏
အဖုအထစ်များေပျာက်ကွယ်ခဲ့သည်။
ှစ်အတန်ကာက ကန်ေတာ်ှင့် ရင်းှီးေသာ ငယ်ရ�ယ်သည့်မိသားစုတစ်ခုရှိ၍ ၄င်းတိုတွင် တစ်ှစ်၊
ှစ်ှစ်၊

သံုးှစ်ှင့်ငါးှစ်အရ�ယ်မူကိကေလးအရ�ယ်သားေလး�ီးရှိသည်။

တစ်ရက်၊

မိဘှစ်ေယာက်သည်

၄င်းတို၏သားကီးအေကာင်း ေဆွးေွးရန် ကန်ေတာ်ထံလာကသည်။ သူတွင် မိဘများမေြဖရှင်းိုင်သည့်
ြပဿန�ကီးှစ်ခုရှိသည်။
၁) သူသည် ညီငယ်အားလံုး၏ ေခါင်းကိုတစ်ေနကုန်ိုက်ေနသည်။ သူတချက်ိုက်တိုင်း ေအာ်ဟစ်
ဆူပူြခင်း သိုမဟုတ်တင်ပါးကို ိုက်ြခင်းြဖင့် အြပစ်ေပးသည်။
၂)

သူသည် သူ၏မျက်ှ�အေရြပားများကို ဆွဲဆုတ်ခွဲေသာေကာင့် မျက်ှ�တစ်ခုလံုး အန�ေဖးများ

ြဖင့်ြပည့်ေနလျက်၊ ဝက်သက်ေပါက်ေနသူှင့်တူသည်။
ိုက်ြခင်းအြပစ်ဒဏ်များကအလုပ်မြဖစ်ပါ။ သူတို၏ သိသာေသာေမးခွန်းမှာ၊ "ကန်ေတာ်တို ဘယ်လို
လုပ်ရမလဲ။"

သင်ဤစာကိုဖတ်သည့်အချိန်ထက်ပိုကာေအာင်

ကန်ေတာ်စ်းစားပီးေန�က်

ဤသိုေြဖ

လိုက်သည်။
" ေန�က်တစ်ခါအကီးဆံုးက အငယ်ထဲက တစ်ေယာက်ေယာက်ကို ိုက်ရင်း အကီးဆံုးကိုချီပီး
ဖက်လိုက်ပါ " မိခင်၏ အေြဖမှာ ကန်မအဲလိုအြပအမူမျိးကိုအား မေပးိုင်ဘူး" ဟူ၍ ြဖစ်သည်။ " မပူပါနဲ
သူအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင် ေြပာချင်တာ သေဘာေပါက်ပီးသားြဖစ်မှာပါ။ ေန�က်တစ်ခါသူညီတစ်ေယာက် ေယာက်ကို
ထပ်ိုက်မှ မဖက်ပါှင့်

တစ်ေနကုန်ေပွဖက်ထားပါ။ သူဟာ ဒုတိယသားေမွးကတည်းက လံုေလာက်တဲ့

ချစ်ြခင်းကိုမရေတာ့ဘူး၊ အခုဆိုရင် နံပတ်သံုးနဲေလးရှိလာပီ။ သူဆိုးတာလုပ်မှသာ ဂုစိုက်မကိုခံရတယ်။
သူကိုယ်သူ ယံုကည်စိတ်ချမမရှိလို သူမျက်ှ�ကို ကုတ်ဖဲ့ထားတာ။ ကန်ေတာ်အာမခံ ပါတယ်။ သူကိုချစ်ခင်
တဲ့ ဂုစိုက်မထပ်တလဲလဲေပးလိုက်ရင်၊ သူမျက်ှ�လည်းရှင်းသွားမယ်။

သူညေ
ီ တွကို လည်း ိုက်ေတာ့မှာ

မဟုတ်ဘူး။" သူမက " ကန်မလုပ်ိုင်မယ် မထင်ဘူး” ဘာြဖစ်လိုလဲ။” “ ကန်မ သူကိုချစ်ကိုမချစ်ေတာ့ဘူး။”
မိဘများသည် ၄င်းတို၏ အြပစ်ကို ဝန်ခံ၍ ကိးစားလုပ်ေဆာင်ကသည်။ ကိတင်တွက်ဆထား
သည့်ရလဒ်များထွက်ေပ ခဲ့သည်။

အလွန်တက်ကွေသာ
သားငယ်သည်

(၁၂)

ှစ်အရ�ယ်သားရှိသည့်

ဖခင်တစ်�ီးအကူအညီေတာင်းရန်လာသည်။

အလွန်ေသးငယ်သည့်အမှားအယွင်းအတွက်

ြပင်းထန်သည့်ြပစ်ဒဏ်များခံရေသာ်လည်း

စည်းကပ်မမှ ဘာမသင်ခန်းစာမရေပ။ သားငယ်တွင် ရ�ယ်တူများှင့်မတည့်သည့်ြပဿန�လည်းရှိသည်။
မိဘများကချစ်ြခင်း၊

ဂုစိုက်ြခင်းှင့်အချိန်များအေတာ်အသင့်ကေလးကို

ေပးေသာ်လည်းသူသည်

အမှားြပင်ေပးကိုလက်ခံြခင်းမရှိ၊ တင်ပါးိုက်ဆံုးမလင်လည်း ေန�က်တမရေပ။ ကန်ေတာ်က ဖခင်အား
ဂိုက်ချစ်ခင်ြခင်းတွင် ပိုလွန်းသည်ဟူ၍ မရှိဟုေြပာြပသည်။ တိုးတက်မကို အလွန်ြမင်ချင်ေသာ ဖခင်သည်
ကိုယ်ဟန်အမူအရာြဖင့် ချစ်ြခင်းကိုြပသ၍

ေသးငယ်ေသာအရာများကို မကာခဏေထာက်ြပဆူပူြခင်းကို

ေလာ့လိုက်သည်။ ထိုေန�က် ဖခင်သည် ေယာကျ်ားများအပန်းေြဖခရီးသိုသားငယ်ကိုေခသွား၍ အသွားအြပန်
ကားစီးစ်၊ ှစ်န�ရီခွဲကာမသားငယ်ကိုေပွဖက်ခဲ့သည်။ အိမ်ြပန်ေရာက်လာသည်ှင့် မိခင်သည်သားငယ်၏
ေြပာင်းလဲေသာ သေဘာထားကိသ
ု တိြပမိသည်။ သူသည် အမှားေထာက်ြပြပြပင် ေသာအခါ တ်ခမ်းစူြခင်း
မြပေတာ့ဘဲ လက်ခံလာ၍ ရ�ယ်တူကေလးငယ်များှင့်လည်း ပို၍ သင့်တင့်လာ ခဲ့သည်။
ှစ်ေပါင်းများစွာ ေမးခွန်းများေမးြခင်းှင့် အေြဖများကို န�းေထာင်ြခင်းထဲ၌ ဤအေြဖသည်မှတ်သား
ေလာက်ဖွယ်ြဖစ်သည်။

“ကန်ေတာ်အေဖကသူမှားတယ်လို

ေြပာတာတစ်ခါမှ

မကားဖူးဘူး။

အဲဒီအချိန်

တုန်းကသူမှားတာ အေမလည်းသိတယ်။ ကန်ေတာ်တိုက သိတယ်၊ ဒါေပမယ့်သူဘယ်ေတာ့မှ ဝန်မခံဘူး”
ဤေဖာ်ြပချက်သည် အချိေသာဖခင်များအတွက် မှန်ကန်၍ ၄င်းတို၏ ကေလးများှင့် အရ�ယ်ေရာက်၍
အြပင်ေရာက်ေနမည်ြဖစ်သည်။ သင်သည်ဤစာကို ဖတ်၍ သားသမီးများငယ်စ်က ြပည့်ဝေသာ ချစ်ြခင်း
ေမတာကို သင်မေပးခဲ့ေကာင်းသိရှိန�းလည်ိုင်သည်။ ထိုအချိန်က ထိုကေလးများတွင် ြပဿန�ေပါင်းစံု
ရှိခဲ့သည်။

အိမ်တွင်ရှိေနေသာအြခားဆယ်ေကျာ်သက်အရ�ယ်သားသမီးများသည်လည်း၊

သိပ်၍

“ချစ်စရာ

ေကာင်းေသာ” ကေလးများမဟုတ်။
ဤကိစှင့်

ပတ်သက်၍

သင်မည်သိုြပရမည်နည်း။

ပထမဆံုးအေနြဖင့်

သင်လုပ်ခဲ့သမေသာ

မမှားယွင်းမများြဖစ်သည့် အလွန်အကံဆံုးမြခင်း၊ ှိမ်ြခင်း၊ ေလှာင်ေြပာင်ြခင်း၊ လျစ်လျြခင်း၊ ေအာ်ဟစ်
ေငါက်ငန်းြခင်း၊ ေဒါသထွက်ြခင်း၊ မျက်ှ�လိုက်ြခင်း၊ ချစ်ြခင်းကိုေဖာ်ြပမအားနည်းြခင်းအစရှိ သည်တိုကို
ဘုရားသခင်ထံ

ဝန်ချေတာင်းပန်ပါ။

ထိုေန�က်သင်၏

သားသမီးတစ်�ီးချင်းထံသို

သင်ဘုရားသခင်ထံ

ဝန်ချေတာင်းပန်ခဲ့သည်ကို ေဖာ်ြပေသာစာေရးပါ။ သင်သည် သင်၏လုပ်ေဆာင်ချက် များှင့် စိတ်ထားများကို
ဘုရားသခင်ထံဝန်ချေတာင်းပန်ခဲ့ေကာင်းသူတိုကို ေြပာြပိုင်သည်။ သင်မှတ်မိေသာ တိကျသည့်အရာများ
အေကာင်းဝန်ခံိုင်သည်။ သင်၏ ဖခင်ကသင့်အေပဆက်ဆံြပမူခဲ့၍ ယခုအထိ သင်န�ကင်ြခင်း ခံစားေနရ
သကဲ့သို သင့်သားသမီးများ၏ သင့်အေပမေကျနပ်ချက်များကို ေြပာဆိုရန် ေတာင်းဆိုပါ။ သူတိုေြပာြပလင်
ခုခံကာကွယ်ြခင်းမြပဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ ေထာက်မမကိုယူ၍ ဝမ်းနည်းပါ။ “အဘယ်သိုနည်းဟူမူကား၊ ဘုရား
သခင်၏အလိုေတာ်ှင့်ညီေသာ ဝမ်းနည်းြခင်းသည် ကယ်တင်ြခင်းှင့် ယှ်ေသာေန�င်တစိတ်တည်းဟူေသာ၊

မေြပာင်းလဲိုင်ေသာ ေန�င်တစိတ်ကိုြပြပင်တတ်၏ ေလာကီဝမ်းနည်း ြခင်းမူကား၊ ေသြခင်းကိုြပြပင် တတ်၏”
(၂ ေကာ ၇:၁ဝ)
သားသမီးများသည်

သင်ှင့်အတူေနေနလင်လည်း

ထပ်တူလုပ်ေဆာင်သည့်အြပင်၊

မျက်ှ�ချင်း

ဆိုင်ေတွဆံုပါ။ စာေရးသား၍ ေပးြခင်းအေရးကီးရသည်မှာ ၁) ကားြဖတ်ေှ�င့်ယှ်မကင်းစွာ သင်ေြပာချင်
သမအားလံုးေြပာိုင်ြခင်း ၂) စာသည် အကိမ်များစွာဖတ်ခံရမည် ၃) စာကို သိမ်းထားကမည်။
ကေလးများသည်

ေယာကျ်ားေလးြဖစ်ေစ၊

ချစ်ြခင်းကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်ကို

သတိရပါ။

မိန်းကေလးြဖစ်ေစ၊

မိဘှစ်ပါးစလံုး၏

သင်သည်အိမ်ေထာင်ကွဲေနသူြဖစ်လင်

များစွာေသာ

ြပည့်ဝေသာချစ်ြခင်း

ေမတာေပးရန်ပိုခက်ိုင်ေသာ်လည်း၊ ၄င်းသည်မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။ သင့်ကေလးများ၏ သစာရှိစွာချစ်ခင်မကို
ခင်ပွန်းေဟာင်း/ဇနိးေဟာင်းှင့် ယှ်ပိင်ရေသာေကာင့်ကေလးများ၏ ချစ်ြခင်းကိုဝယ်ယူရန် သင်ကိးစား
လင်၊ အကူအညီမြဖစ်ေစဘဲ အဟန်အတားသာြဖစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ချစ်ြခင်း ေမတာြပည့်ဝ ြခင်းမြဖစ်သည်
သာမက ချစ်ြခင်းလည်း မြဖစ်ိုင်ေပ။
သင်၏ကေလးကို အေကာင်းဆံုးချစ်ြခင်း ေမတာြပသြခင်း တစ်ခုမှာေယာကျာ်း သိုမဟုတ် ဇနီးှင့်
ရန်မြဖစ်ြခင်းြဖစ်သည်။ သင်တိုအြမင်မတူလင်၊ ကေလးငယ်များ မသိပါေစှင့်။ သင့်တွင်ကေလးများေရှ၌
ေယာကျာ်းသိုမဟုတ်

ဇနီးှင့်ရန်ြဖစ်ြခင်း၊

စကားများြခင်းြဖစ်သည့်

သင်၏အတိတ် သမိုင်းကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချေတာင်းပန်ပါ၊

ြဖစ်ရပ်များရှိခဲ့ပါသည်

ဆိုပါစို။

ထိုေန�က်သင်၏ ခင်ပွန်းှင့် ကေလးများကို

ေတာင်းပန်ပါ၊ ထိုေန�က်ရန်ြဖစ်စကားများြခင်းကို စွန်ပစ်ပါ။
ဤကေလးငယ်သည် ချစ်ြခင်းေမတာ မလံုေလာက်မကို ေမွးဖွားစ်ကပင် ခံစားခဲ့ရ၍၊ ေန�က်ပိုင်းတွင်
အြပစ်ရှိေသာ

မေကာင်းမကို

လက်ေတွကျင့်သံုးသည်။

ဤအြပစ်ဗီဇသည်

သူ၏မန�ခံြခင်း

အဓိက

အေကာင်းအရင်းြဖစ်သည်။ သူအသက်တာ ေြပာင်းလဲချိန်တွင် ေြပာင်းလဲပီးချိန် ှစ်ချိန်လံုး၌ ဤချစ်ြခင်း
ေမတာမလံုေလာက်ြခင်းက သူ၏မန�ခံြခင်းအေပ သက်ေရာက်မရှိသည်။
သင်ခန်းစားလမ်းန်ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း
ဘုရားသခင်၏သားေတာ်ကို
ထာဝရအသက်ကို

ရေစြခင်းငှာ၊

ယံုကည်ေသာသူအေပါင်းတိုသည်၊
ဘုရားသခင်သည်

မိမိ၌

ပျက်စီးြခင်းမေရာက်၊

တစ်ပါးတည်းေသာ

စွန်ေတာ်မူသည့်တိုင်ေအာင် ေလာကီသားတိုကို ချစ်ေတာ်မူ၏။ (ေယာ ၃:၁၆)
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။ လူတစ်ဦး၊ ချစ်ြခင်းေမတာငတ်မွတ်ြခင်း ခံစားရသည့်အေကာင်းရင်းများကို ေဖာ်ြပပါ။

သားေတာ်ကို

ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်းသည် လံုေလာက်ေသာ ချစ်ြခင်းေမတာ၊ အားရေကျနပ်ဖွယ် အချိန်ေကာင်း၊
အချိန်များစွာ ေပးိုင်ြခင်းတိုှင့် ကွဲြပားြခားန�းသည်။ ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝြခင်း ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦး
လိုအပ်ေသာ ချစ်ြခင်းကို အြပည့်အဝရရှိ၍ အြမင့်ဆံုးထိ ြပည့်စံုြခင်းသို ေရာက်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
၂။ သင် “ြပည့်ဝေသာ ချစ်ြခင်းေမတာ” ကိုအြခားသူထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့ချိန်ှင့် “ြပည့်ဝေသာ ချစ်ြခင်းေမတာ” ကို
အြခားသူအားေပးသည့် အချိန်တိုကို ေဖာ်ြပပါ။
၃။ လိုအပ်ေသာ ချစ်ြခင်းေမတာမရရှိသည့် သက်ေသလကဏာများကို ေဖာ်ြပပါ။
ဘုရားသခင်သည် ကန်ေတာ်တိုကို ကင်န�မ သွန်းေလာင်းြခင်း၊ ခွင့်လတ်သည်းခံမ ြပြခင်းှင့် ကိုယ်ေတာ်ကို
ဆန်ကျင်၍ အြပစ်လုပ်ေနလင်ပင် စိတ်ရှည်ြခင်းြဖင့် ေန�င်တတရားရရန် ဆွဲေဆာင်ေတာ်မူသည်။
၄။ ကန်ေတာ်တို၏ သားသမီးများကို ြပစုပျိးေထာင်ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ စံနမူန�ကို မည်သို အသံုးြပိုင်
သနည်း။
၅။ ကန်ေတာ်တိုြပလုပ်ခဲ့ေသာ အမှားများကို မှန်ကန်ေစရန် မည်သည့်အဆင့်များကို လိုက်န�လိုက်ေလာက်
တက်လှမ်းရမည်နည်း။
အဘယ်သိုနည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်ှင့်ညီေသာ ဝမ်းနည်းြခင်းသည် ကယ်တင်ြခင်းှင့်
ယှ်ေသာေန�င်တစိတ်ကို ြပြပင်တတ်၏။ ေလာကီဝမ်းနည်းြခင်းမူကား၊ ေသြခင်းကို ြပြပင်တတ်၏။
(၂ေကာ ၇:၁ဝ)
ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း-ဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်း
ကန်ေတာ်တို၏ အသက်တာတွင် အြပစ်များကို ဝန်ချေတာင်းပန်မ မြပြခင်းက ကန်ေတာ်တိုှင့် ဘုရား
သခင်ှင့် အြခားသူများကား ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် မိတ်သဟာယ ရရှိြ◌ခင်းကို ဟန်တာသည်။ ကန်ေတာ်တို၏
အြပစ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချေတာင်းပန်၍ ကိုယ်ေတာ့်အား ကန်ေတာ်တိုအြပစ်ကို ြပြပင်ေပးရန် ေတာင်း
ေလာက်ပါ။ ကန်ေတာ်တို၏အြပစ်ကို ခင်ပွန်းသိုမဟုတ် ဇနီး၊ သားသမီများထံ၌ ကင်န�ြခင်း၊ ကုဏာ၊
ူးညံ့သိမ်ေမွြခင်း ှလံုးသားြဖင့် ဝန်ချေတာင်းပန်၍ ကိုယ်ေတာ့်အား ကန်ေတာ်တို အြပစ်ကို ြပြပင်ေပးရန်
ေတာင်းေလာက်ပါ။ ကန်ေတာ်တို၏ အြပစ်ကို ခင်ပွန်းသိုမဟုတ် ဇနီးသားသမီးများထံ၌ ကင်န�ြခင်း၊ ဂုဏာ၊
ူးညံ့သိမ်ေမွြခင်းမှ ှလံုးသားြဖင့် ဝန်ချေတာင်းပန် တံုြပန်ကရန်၊ ဘုရားသခင်က ကန်ေတာ်တိုကို တိုက်တွန်း
ထားေတာ်မူသည်။ အချင်းချင်း ေကျးဇူးြပြခင်း၊ သန�းစံုမက်ြခင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်ေတာ်ေကာင့်
သင်တို၏အြပစ်ကို လတ်ေတာ်မူသကဲ့သို အချင်းချင်း အြပစ်လတ်ြခင်းရှိကေလာ။

အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် မည်ကသ
ဲ့ ို လံု�ခံစိတ်ချမ ရှ
ိ င
ို ်သနည်း။
Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလ
ိ ်ဆန
ွ ်)
ဘုရားသခင်က အမျိးသမီးများအား အချစ်ခရ
ံ ရန် ေစာင့်ေရှာက်ခံရန်၊ ကာကွယ်ေထာင့်ကူ ခံရရန်ှင့်
လံု�ခံစိတ်ချရမ မရှိဟုခံစားိုင်သည်။ လံု�ခံစိတ်ချရြခင်းတွင် မကာခဏပင် ခံယူရသည့်အပိုင်းှင့် ခံစားရသည့်
အပိုင်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချိေသာအမျိးသမီးများသည် ၎င်းတို၏ မိဘများ၊ ေယာကျာ်းများ၊ သား
သမီးများ၊ အစားအစာများှင့် အဝတ်အထည်များကို ဆံုးံးခဲ့ရသည်။ မမတတေြပာရလင် ၎င်းတိုတွင်
လံု�ခံမမရှိြခင်းကို ခံစားိုင်သည့် အေကာင်းအရင်းရှိေသာ်လည်း ၎င်းတိုထိုသို ခံစားချင်မှခံစားရမည်။ တစ်ချိန်
တည်းတွင် လံု�ခံြခင်းမရှိြခင်း ခံစားရန်ြဖစ်ိုင်ဖွယ် အေကာင်းအရင်းခံရှိ၍ ထိုလိုအပ်ချက် အေကာင်းရင်းကို
ြဖည့်ဆည်းေပးရန် လိုအပ်သည်။ ဉပမာတစ်ခုေပးပါမည်။
အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် လံု�ခံမမရှိဟု ခံစားရသည်ဆိုပါစို။ ခံစားချက်အလွန်ြပင်းထန်ေသာေကာင့်
သူမကထိုခံစားချက်ကို စစ်မှန်ေသာ အေကာင်းတရားအြဖစ် ယံုကည်လာသည်။ သူမ၏ ကီးမားေသာ
လိုအပ်ချက်မှာ

ထိုလွတ်ဟာေနြခင်း

ခံစားချက်ကို

ြဖည့်ေပးရန်ြဖစ်သည်။

ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်က

ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်မည်ဟု သူမထင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် မှန်ပါသည်။ သိုေသာ်လိုအပ်ချက် ကီးမား
လွန်းေသာေကာင့် ထိုကွက်လပ်ကို မြဖည့်ဆည်းေပးိုင်သည့် ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်ကို ယူသည်။ သူတွင်
လည်း ဟာေနြခင်းရှိေသာေကာင့် မြဖည့်ဆည့်ေပးိုင်သည့်အြပင် သူ၏ဟာေနြခင်းကို ြဖည့်ေပးမည့် အမျိး
သမီးတစ်ဦးကို ရှာေနြခင်းြဖစ်သည်။ ဟာေနေသာ သူှစ်ဦး၊ လံု�ခံမမရှိေသာ သူှစ်ဦးက ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်
လိုအပ်ချက်များ ရရှိရန် တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက်လက်ထပ်ကသည်။ ယခုအခါ အမျိးသမီးသည် ပို၍ပင်
မလံု�ခံေတာ့ပါ။ သူမသာ ကေလးတစ်ေယာက်ေမွးလိုက်လင် လိုအပ်ချက်ြပည့်မည်ဟု ေတွးသည်။ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအားြဖင့် မှန်ြပန်သည်။ အမျိးသမီးများကို ကေလးေမွးရန် ဖန်ဆင်းထားသည်။ သိုေသာ် ကေလးငယ်
များသည် လိုအပ်ချက်များ၍ ေတာင်းဆိုရလိုမများေသာ သတဝါေလးများြဖစ်သည်။ မလံု�ခံေသာ အမျိးသမီး
တွင်

ယခုအခါ

မြဖည့်စည်းေပးိုင်သည့်

မိမိကိုယ်ကို

ေတာင်းဆိုမများရှိလာသည်။

သားသမီးများလင်

ပိုဆိုးသည်။ သူမသည် လံု�ခံမမရှိ၊ ေြခကုန်လက်ပန်းကျ ေနပီြဖစ်သည်။ ပိုေကာင်းေသာ အိမ်၊ ပိုေကာင်း
ေသာပရိေဘာဂများ လိုအပ်သည်ဟု သူမထင်သည်။ ၎င်းတိုကို ရရှိရန်ေငွေကးများစွာ လိုသည်။ သူမသည်
ေယာကျာ်းအလုပ်လုပ်သလို လုပ်ရေတာ့သည်။ ယခုအခါ သူမသည် ပင်ပန်းွမ်းနယ်၍ ေြခကုန်လက်ပန်း
ကျကာ မလံု�ခံေတာ့ေပ။ ယခုအခါလိုအပ်သည်မှာ အဝတ်အစားများ၊ ေတးဂီတ၊ ေပျာ်ပွဲရ�င်ပွဲ များှင့်
ြဖစ်ိုင်လင်၊ ေယာကျာ်းအသစ် တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ သူမ၏ ေယာကျာ်းသည် ယုယေထွးပိုက်မမရှိ၊ ကဗျာ
မဆန်၊ သူ၏လိုအပ်ချက်များ မြပည့်ဝေသာေကာင့် အိမ်ေထာင်ေရးမှ ေစာစီးစွာေခါင်းေရှာင် ထွက်သွားသည်။
ကန်ေတာ်ှင့် ယခုသိကမ်းကေသာ အမျိးသမီးများစွာတို၏ ထုတ်ေဖာ်ေြပာြပချက်ြဖစ်သည်။ ၎င်းတို
ထဲမှ

အချိသည်

တစ်ကိမ်ထက်မက

အိမ်ေထာင်ြပကံုသာမက၊

သူတိုှင့်

ပတ်သတ်သည့်

အြခား

ေယာကျာ်းများလည်း ရှိေသးသည်။ အချိသည် လက်ေအာက်ခံ (မယားငယ်) ြဖစ်ေနကသည်။ သူတို သည်
ေယာကျာ်းတစ်ေယာက် သားသမီးများ၊ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မများှင့် ေပျာ်ပွဲများက သူတို၏ လွတ်ဟာ ေနြခင်းကို
မြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေကာင်း၊ သူတိုရှာေဖွေနသည့် လံု�ခံစိတ်ချရမကို မေပးိုင်ေကာင်း ေှင်း ေန�င်တရက
သည်။
ဤလိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ရန်လိုသည်။ သိုေသာ် ေလာဘစိတ်ြဖင့် ြဖည့်ရန်ကိးစားမများ ြဖစ်သည့်
ေယာကျာ်း၊ သားသမီးများ၊ ေနအိမ်ှင့် ပိုင်ဆိုင်မများက ဤလိုအပ်ချက်ကို မြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ပါ။ ေလာဘ
စိတ်သည် စိတ်ှလံုးသားထဲ၌ ခန်ထက်ေသာ ဆူးခလုတ်တစ်ခုြဖစ်လာသည်။ ဤေလာဘဆူးသည် လူကို
အတွင်းထဲ၌ ေမေှ�က်ဖျက်ဆီးသည်။
ဘုရားသခင်၏ ေရှေမှာက်၌ ဤေလာဘကီးြခင်းကို ဝန်ခံြခင်း၊ စွန်ပစ်ြခင်းှင့် ေန�င်တရရမည်။
ထိုေန�က်သူမသည် ဘုရားသခင်ေပးေတာ်မူမည့် အံ့ဩဖွယ်ဝမ်းေြမာက်ြခင်း၊ ငိမ်သက်ြခင်းှင့် လွတ်လပ်ြခင်း
တိုကို ရရှိလိမ့်မည်။ သူမသည် ထိုအချိန်တွင် ခရစ်ေတာ်၌ လံု�ခံစိတ်ချမအြပည့် ရရှိလိမ့်မည်။
ဤေလာက၌ လံု�ခံြခင်းသည် ဖခင်၊ မိခင်၊ ညီအစ်ကိုများ၊ ညီအမများှင့် တိုးချဲမိသားစုဝင်များှင့်
ရင်းှီးကမ်းကျင်မ မှတစ်ဆင့် ရရှိိုင်သည်။ ထိုေန�က်ချစ်ြခင်းှင့် ေပးကမ်းြခင်းရှိေသာ ခရစ်ေတာ်၌ရှိသည့်
သူမ၏ ညီအစ်ကိုေမာင်ှမများထံမှာ လာသည်။ ဤအရာသည် လူအတန်းအစား အားလံုးတိုအေပ သူမ၏
ချစ်ြခင်းှင့် ေပးကမ်းြခင်းေကာင့် ရရှိြခင်းြဖစ်သည်။ ဤအရာကို သူမစိတ်ေယာကျာ်းထံမှလည်း ရရှိိုင်
ေသာ်လည်း အန�ဂတ်ေယာကျာ်းထံမှ ရရှိိုင်။ ကန်ေတာ် ဤသိုေြပာရြခင်းမှာ၊ လံု�ခံမကို လိုချင်စိတ်ြဖင့်
အိမ်ေထာင်မြပသင့်ဟု ဆိုလိုသည်။ အိမ်ေထာင်မြပခင် လံု�ခံမကို သူမရိုင်သည်။ သိုြဖင့်၊ အိမ်ေထာင်ေရးတွင်
စိတ်ထင်ေယာင် ထင်မှားြဖစ်၍ န�ကင်ြခင်းြဖစ်ေတာ့မည် မဟုတ်။
အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် မည်ကဲ့သို လံု�ခံစိတ်ချမ ရရှိိုင်သနည်း။
သူမ၏ စိတ်ထားကို သာမက၊ လုပ်ေဆာင်မများကိုလည်း ဝန်ချေတာင်းပန်ရမည်။
ဘုရားသခင်၏ ေစာင်မြခင်းေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့် သူမသည် သူမ၏ဖခင်၊ မိခင်၊ ေမာင်ှမများကို
ချစ်ရန်ဆံုးြဖတ်ရမည်။
သူမ၏ချစ်ြခင်းကို

အကန်အသတ်မထားရ။

“ငါ ့ကို

…..

ရင်၊

သူကိုငါချစ်မယ်”

ဟုမေြပာရ။

“…….ရင်/လင်” များမရှိရ။
ဤချစ်ြခင်းေမတာတွင် ူးညံ့သိမ်ေမွစွာ ေြပာဆိုြခင်း၊ ေပွဖက်ြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းှင့် ကူညီေသာ
လုပ်ေဆာင်မများ ပါဝင်သည်။ ဤချစ်ြခင်းကို သူမသည် ပို၍ပို၍ များေသာ သူများထံသို ေဝငှြဖန်ကန်ရမည်။

အေကာင်းမူကား၊

တစ်ေယာက်ေသာသူသည်

လူအေပါင်းတိုအတွက်ေကာင့်

အေသခံသည် မှန်လင်၊ လူအေပါင်းတိသ
ု ည် ေသလျက်ေနကသည် ဟူ၍၎င်း၊ အသက်ရှင်
ေသာ သူတိုသည် တာဝန်ကိုယ် အလိုသိုလိုက်၍ မရှင်၊ သူတိုအတွက်ေကာင့် အေသခံပီးမှ
ထေြမာက်ေတာ်မူေသာ သူတို၏အလိုသို လိုက်၍၊ ရှင်ေလမည်အေကာင်း၊ လူအေပါင်းတို
အတွက်ေကာင့်

အေသခံေတာ်မူသည်

ဟူ၍၎င်း၊

လူအေပါင်းတို

အတွက်ေကာင့်

အေသခံေတာ်မူသည် ဟူ၍၎င်း၊ ငါတိုသည် သေဘာထားလျက်၊ ခရစ်ေတာ်၏ ချစ်ြခင်း
ေမတာေတာ်သည် ငါတိုကို အိုင်အထက်ေသွးေဆာင်၏။
အမျိးသမီးတစ်ဦး၏
ဝမ်းေြမာက်ြခင်း

ေရရှည်ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ

စသြဖင့်….တိုရှိရန်

ြဖစ်သင့်သည်။

(၂ေကာ ၅:၁၄ - ၁၅)

သန်ရှင်းြခင်း၊
သူမတွင်

ချစ်ြခင်းေမတာ၊

ကင်န�ြခင်း၊

ချစ်ြခင်းေမတာြပည့်ဝေသာ

မိသားစု၊

ချစ်တတ်ေသာ သားသမီးများှင့် ေြမးများလည်း ရှိရန်လိုသည်။ “သာဓု၊ သစာရှိေသာ ငယ်သားေကာင်း။
သင်သည်အမငယ်၌ သစာေစာင့်ေလပီ။ ….. သင်၏သခင်ှင့်အတူ စည်းစိမ်ကို ဝင်စားေလာ့” ဟူေသာ
အမိန်ေတာ်စကားကို လိုချင်စိတ်ရှိသင့်သည်။
အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် သူမ၏ဖခင်ကို ေပးကမ်းရန်ှင့် ရယူရန် ချ်းကပ်ြခင်းကို ြပသင့်သည်။
ဤေပးထားေသာ ေြဖရှင်းချက်တွင် အမျိးသမီးကို ခရစ်ယာန်ြဖစ်ပီ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ပီး
ထိုသိုသတ်မှတ်ြခင်းတွင် သူမသည် ဘုရားသခင်၏ သားေတာ်ြဖစ်ေသာ ေယခရစ်ကို သခင်ှင့် ကယ်တင်ရှင်
အြဖစ်ယံုကည်ြခင်းြဖင့် ရရှိြခင်း ပါဝင်သည်။ ဤအရာသည်၊ လူတိုင်း၊ ေယာကျာ်းတိုင်းှင့် အမျိးသမီးတိုင်း
အတွက် လံု�ခံစိတ်ချရြခင်း၏ အစအဦးြဖစ်သည်။
သင်ခန်းစားလမ်းန် အမျိးသမီးတစ်ဦးသည် မည်ကသ
ဲ့ ို လံု�ခံစိတ်ချမ ရှ
ိ င
ို ်သနည်း။
ငါ၏ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းအာုေဘာ်၌ စံပယ်ေတာ်မူေသာ စည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်း၊ သင်တိုအလိုရှိသမတိုကို
ေယခရစ်အားြဖင့် ြပည့်စံုေစေတာ်မူလိမ့်မည်။ (ဖိ ၄:၁၉)
ေဆွးေွးရန်ေမးခွန်းများ
၁။

ေအာက်ပါကျမ်းပိုဒ်တို၌ လံု�ခံစိတ်ချမ ခံစားရြခင်းကို မည်သိုေြပာထားသနည်း။
တရား ၄:၈
သု ၂၉:၂၅
၁ ေယာ ၅:၁၈

၂။

စိတ်ေကျနပ်ြခင်းကို ကျမ်းစာကမည်သို ေြပာထားသနည်း။

သု ၃၀:၁၅-၁၆
ေဒ ၅:၁၀
ဆာ ၁၀၃:၅
ေဟရှာ ၅၃:၁၁
ရန်ေတွလိုေသာစိတ်၊ အချည်းှီး ေကျာ်စာကိတိကို တပ်မက်ေသာ စိတ်ရှိ၍ အဘယ်ကိုမ မြပကှင့်။
သူတစ်ပါးသည် ကိုယ်ထက်သာ၍ ေကာင်းြမတ်သည်ဟု ှိမ့်ချေသာစိတ်ရှိ၍ တစ်ေယာက်ကို တစ်ေယာက်ထင်
မှတ်ကေလာ့။ (ဖိ ၂:၃)
၃။

တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်ြခင်းကို မည်သိုပယ်ရှားရမည်နည်း။

၄။

လံု�ခံစိတ်ချမရှိရန် မည်သည့်ေြခလှမ်းများကို လှမ်းရမည်နည်း။ (ယာ ၃:၁၃-၁၈)

ေန�က်ထပ်ေြခလှမ်း-ဘုရားသခင်၏ တ်ကပတ်ေတာ်ကို တံုြပန်ြခင်း
သင့်အသက်တာတွင် ခရစ်ေတာ်၏ အကျင့်ကိုကျင့်ေသာ သူြဖစ်ရန် တားဆီးသည့် ခါးသီးေသာ မန�လိုြခင်းှင့်
အတကီးေသာ ရည်မှန်းချက်ရှိသည့် ဧရိယာများကို ဆင်ြခင်စ်းစားပါ။ ဘုရားသခင်၏ အလိုေတာ်ှင့်ညီေသာ
�ာဏ်ပညာှင့်

ချင့်ချိန်ိုင်စွမ်းကို

ေတာင်းဆိုပါ။

ကိုယ်ေတာ်၏

လမ်းန်မကို

ေနစ်ရှာေဖွတံုြပန်ပါ။

ေတာင်းကေလာ့။ ေတာင်းလင်ရမည်။ ရှာကေလာ့။ ရှာလင်ေတွမည်။ တံခါးကိုေခါက်ကေလာ့။ ေခါက်လင်
ဖွင့်မည်။

ေတာင်းေသာသူ

မည်သည့်ကားရ၏။

ရှာေသာသူလည်း

ေတွ၏။

ေခါက်ေသာသူအားလည်း

တံခါးကိုဖွင့်၏။ (မဿဲ ၇:၇-၈)
တာဝန်ယေ
ူ သာ ေယာကျာ်း
Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ ်)
ခရစ်ယာန်ြဖစ်ေစ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူြဖစ်ေစ၊

အရ�ယ်ေရာက်ေသာ ေယာကျာ်းများတွင် ရှိသည့်

ကီးမားေသာ အားနည်းချက်မှာ ဂုဏ်သိကာြဖစ်သည်။ ဤစကားလံုးတွင် ိုးသားြခင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရား
ေကာင်းြခင်း၊ သန်ရှင်းြခင်း၊ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းှင့် “တာဝန်ယူေသာ” စိတ်ရှိြခင်းတို အကျံးဝင်သည်။

တာဝန်

ယူြခင်း အပိုင်းကို ဤေနရာတွင် တင်ြပထားသည်။ တာဝန်ယူြခင်းသည် ကိုယ်ကျိးမငဲ့ေသာ ေယာကျာ်း
တစ်ေယာ်၏

ဝိေသသလကဏာ

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

တာဝန်မယူြခင်းသည်

တစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်ေသာ

ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်၏ အကျင့်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ခရစ်ေတာ်ကို ရရှိပီးေသာ သူတစ်ဦးတွင် တာဝန်ယူြခင်း
အကျင့်ရှိရမည်။

ဘုရားသခင်သည် ရှင်ဘုရင်များ၊ တိုင်းှင့်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချပ်များ၊ အရာရှိ/ဆရာ/အလုပ်ရှင်များ၊
ခင်ပွန်းများှင့် ဖခင်များကို တာဝန်ဝတရားများ အပ်ှင်းေတာ်မူထားသည်။ ကန်ေတာ်တိုတာဝန်ယူြခင်း
ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ ဘုရားသခင်က တာဝန်ယူရန် အပ်ှင်းေတာ်မူထားသည်။ အထက် ေဖာ်ြပ
ထားေသာ အရည်အချင်းများမရှိလင် တာဝန်ယူြခင်းရှိလာရန် သင်ကားေလ့ကျင့်ရမည်။ ေယာကျာ်း ြဖစ်ြခင်း
၏ တာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။
ကမ�ာ ၃:၁၂ တွင် အာဒံက ဘုရားသခင်ကို စကားေြပာဆိုြခင်းမှာ တာဝန်မယူြခင်းြဖစ်သည်။
လူကလည်း ကန်ေတာ်၌ အပ်ေပးေတာ်မူေသာ မိန်းမသည် ထိုအပင်၏ အသီးကိုေပး၍
ကန်ေတာ်စားမိပါသည်ဟု ေလာက်ေလ၏။
အာဒံသည် အမျိးသမီးှင့် ဘုရားသခင်ကို အြပစ်တင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ကမ�ာ ၃:၁၇ တွင်
တံုြပန်ေတာ်မူသည်။
ေယာကျာ်းကိုလည်း ထိုအပင်၏ အသီးကို မစားရဟု ငါပညတ်ေသာ်လည်း၊ သင်သည်မယား၏
စကားကို န�းေထာင်၍ စားမိေသာေကာင့်၊ ေြမသည် သင်၏အတွက် ကျိန်ြခင်းကို ခံလျက်ရှိ၏။
ေြမ၏အသီးတို တသက်လံုး ပင်ပန်းစွာ စားရမည်။
ထိုအချိန်မှစ၍

ေယာကျာ်းတိုသည်

၎င်းတို၏ဇနီးများကို

စတင်အြပစ်တင်၍

မိမိကိုယ်ကိုမှလွဲ၍

၎င်းတို၏ သားသမီးများ၊ အရာရှိသူေဌးများှင့် အြခားသူအားလံုးတိုကို အြပစ်တင်သည်။
အာ�ဗံသည်လည်း တာဝန်မဲ့သူ ြဖစ်သည်အဲဂုတြပည်ှင့် နီးေသာအခါ၊ မိမိမယားစာရဲကို၊ သင်သည်အဆင်းလှေသာ မိန်းမြဖစ်
သည်ကို ငါသိ၏။ အဲဂုတ လူတိုသည် သင့်ကိုြမင်ေသာအခါ၊ ဤမိန်းမသည် သူ၏မယား ြဖစ်၏
ဟု ဆိုလျက်၊ ငါ ့ကိုသတ်၍ သင့်ကိုအသက် ချမ်းသာေပးလိမ့်မည်။ သိုြဖစ်၍ သင်သည်
ငါ ့ှမြဖစ်ေကာင်းကို ေြပာြပပါေလာ့။ သိုေြပာလင် သင့်အတွက် ငါေကာင်းစား လိမ့်မည်။
သင်၏ေကျးဇူးအားြဖင့် ငါအသက်ချမ်းသာ ရလိမ့်မည်ဟုဆို၏။
အာ�ဗံသည် သူ၏ဇနီးေကာင့် အီဂျစ်များက သူကိုသတ်လိမ့်မည်ဟု ကိတင်ေတွးသည်။ သူမကို
လိမ်လည်၍ သူမသည်သူ၏ ဇနီးမဟုတ်၊ ညီမသာြဖစ်ေကာင်း ေြပာေစသည်။ ဗါေရာဘုရင်သည် သူမကို
သိမ်းပိုက်၍ သူကို စည်းစိမ်များေပးကာ ေစာင့်ေရှာက်သည်။ ဗါေရာဘုရင်ှင့် မိသားစုသည် အာ�ဗံ၏ ဇနီးကို
သိမ်းပိုက်ြခင်းေကာင့် ဆိုးရ�ားေသာေရာဂါကို ခံစားရသည်။ ဗါေရာဘုရင်သည် အြဖစ်မှန်ကို သိေသာအခါ
စာရဲကိုြပန်ေပး၍ အာ�ဗံကို ိုင်ငံထဲမှ ေမာင်းထုတသ
် ည်။ ှစ်ေပါင်း ၂၀-၂၅ှစ်အကားတွင် ယခုအာ�ဗံဟံ
ြဖစ်ေနေသာ အာ�ဗံသည်၊ အြခားိုင်ငံရှိ အြခားဘုရင်တစ်ပါးကို အလားတူလိမ်ညာခဲ့သည်။ ဤအကိမ်တွင်

စားရာအစားသူက လိမ်ညာေြပာဆိုသည်။ ေဂရာဘုရင် အဘိမလက်က သူမကို သိမ်းပိုက်သည်။ ဘုရားသခင် က
အဘိမလက်ကို သူသည်လက်ထပ်ထားေသာ မိန်းမကို ယူေသာေကာင့် လူေသြဖစ်ပီဟု မိန်ေတာ်မူသည်။
ဘုရားသခင်သည် စာရာကိုကွယ်ကာေတာ် မူခဲ့သည်။ အဘိမလက်သည် သူမကို မထိမကိုင်ခဲ့ေပ။ ဤြဖစ်ရပ်ကို
ကမ�ာဦးကျမ်း ၂၀တွင် ဖတ်ပါ။ ဤတာဝန်မဲ့ြခင်းသည် ကဇာတ်ဆီသို ကူးသွား သည်။ သူသည်ထိုဘုရင်ကိုပင်
ေရဗကဘာေကာင့် လိမ်ေြပာသည်။ အာြဗဟံှင့် ကဇာတ်တိုထက် မယံုကည်သူများတွင် ပိုေကာင်းမွန်ေသာ
အသိတရား ဩတပရှိသည်။ ယံုကည်သူများ၏ တာဝန်မဲ့ြခင်းကို သူတိုအထင်ေသး ကဲ့ရဲကသည်။ (ကမ�ာ ၂၆)
စာရာှင့် ေရဗကတိုသည် ပိုအားနည်းသူများှင့် အြပစ်မဲ့သူများ ြဖစ်သည်။
တာဝန်မဲ့ြခင်းသည် ထူးြခားေသာ အြပစ်ြဖစ်သည်။ အြခားသူများကို တာဝန်ယူေစသည့် အြပစ်ြဖစ်
သည်။ တာဝန်မဲ့ြခင်းသည် လိမ်ညာြခင်းကဲ့သို ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ် ဖံုးအုပ်သည့်
နည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ အလွန်တရာ အတကီးြခင်းြဖစ်သည်။ ဖခင်အြဖစ် တာဝန်မယူချင်ေသာေကာင့် မသက်
ဆိုင်ေကာင်းေကညာြခင်း၊ ကေလးစရိတ်မခံြခင်း၊ အြခားသူများကို အြပစ်တင်ြခင်း၊ ဇနီးကိုိုက်ြခင်း၊ တ်ြဖင့်
ေစာ်ကားြခင်း၊ မေပးကမ်းြခင်း၊ ချစ်ြခင်းှင့် ကာကွယ်မ မေပးြခင်းတိုတွင် ေတွရသည်။
ကျမ်းစာထဲရှိ တာဝန်ယူေသာ ေယာကျာ်းအချိကို ဉပမာအေနြဖင့် ေတွရသည်။
-

ေယာ ၄:၄၆-၅၃ တွင်ေတွရေသာအရာရှိ

-

တမန် ၁၀တွင် ေကာေနလိ

-

တမန် ၁၆တွင် ဖိလိပိုမိရှိ ေထာင်မး

-

၁ ေကာ ၉ှင့် ၂ေကာ ၈ တွင်ေတွရေသာ ရှင်ေပါလ။

တာဝန်ယူြခင်းှင့် ဆိုင်ေသာ ြဖည့်စွက်သင်ကားချက်ကို ေတာလည်ရာကျမ်း ၃၀:၆-၈ တွင်ေတွရ
သည်။ သင့်အိမ်ရှိ အမျိးသမီးများြဖစ်ေသာ သင်၏ဇနီးှင့် သမီးများှင့် သက်ဆိုင်သည်။
သင်၏ေဘးပတ်လည်ရှိ လူများကို ထိခိုက်မမရှိဘဲ မခွဲြခားိုင်သည့် အရာှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတိုမှာ
အခွင့်အာဏာှင့် တာဝန်ယူြခင်းြဖစ်သည်။
ငယ်ရ�ယ်ေသာ ကေလးများတွင် ထင်ရှားစွာ ေတွရသည်။ ကေလးများထဲမှ တစ်ေယာက်သည်
အခွင့်အာဏာကို လိုချင်သည်။ သူဆရာလုပ်ချင်သည်။ သူ၏ဦးေဆာင်မေကာင့် ြပဿန�တက်လာလင် သူကို
ရှာမေတွိုင်ေတာ့ သိုမဟုတ်၊ သူသည် အြခားသူများကို အြပစ်ဖိုသည်။ တာဝန်ယူြခင်းှင့်အတူ၊ ယှ်တွဲ၍
ပါေသာအရာကို သူမှစ်သက်။ သမိုင်းတစ်ေလာက်တွင် ရှိခဲ့ေသာ ရှင်ဘုရင်များ၌ ထိုအရာကို ကန်ေတာ်တို
ြမင်ရသည်။

လက်တေလာသမိုင်းတွင်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၏

သမတှစ်ဦး၌

ကွဲြပားြခားန�းမကို

ေတွရသည်။ ၎င်းတိုသမတ ရာထူးရှိခဲ့စ်က၊ ေလာကရှိ အြခားသူအားလံုးတိုထက် တန်ခိုးအာဏာ ပိုရှိခဲ့က

သည်။ သမတ တူးမင်း (Truman)သည် သူ၏အာဏာကို အသံုးြပခဲ့သည်။ သူသည် သူလုပ်ေဆာင်
ချက်များကို တာဝန်ယူသည်။ သူ၏စားပွဲေပတွင် “ဤေနရာတွင် တာဝန်ယူြခင်း အဆံုးသတ်သည်” ဟူေသာ
စာတန်းရှိသည်။ သူသည်တာဝန်ကို အြခားသို မလဲေရှာင်ပါ။ သမတ ကလင်တန် (Clinton) သည်အာဏာကို
အသံုးြပခဲ့ေသာ်လည်း အြပစ်ကို တိမ်းေရှာင်လှီးလွဲရန်၊ လိမ်ရန်၊ အြခားသူများကို အြပစ်ဖိုရန် မေှ�င့်ေနးခဲ့ေပ။
ဂုဏ်သိကာအရဆိုရလင်၊ သူသည်တာဝန်မဲ့ေသာ ခင်ပွန်း၊ ဖခင်၊ ြပည်နယ်/တိုင်း ဝန်ကီးချပ်ှင့် သမတြဖစ်
သည်။
ခင်ပွန်း၊ ဖခင်၊ သင်းအုပ်ဆရာ၊ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးအေနြဖင့် ခရစ်ယာန် တစ်ဦးတွင် အမိန်ေပး ပိုင်ခွင့်၊
ဆရာလုပ်ခွင့်မရှိေပ။ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး အေနြဖင့်လည်း သူသည် ဤသိုြပရန် ပညတ်ြခင်းခံထားရသည်။
-

ေယာကျာ်းတစ်ေယာက်အေနြဖင့်
အချင်းချင်းေယာကျာ်းတို၊

ခရစ်ေတာ်သည်

အသင်းေတာ်ကို

ချစ်ေတာ်မူသကဲ့သို၊

သင်တိုလည်း ကိုယ်ခင်ပွန်းကို ချစ်ကေလာ့။ ထိုအသင်းေတာ်သည် သန်ရှင်းလျက် အြပစ်
ကင်းလျက် ရှိသည်ြဖစ်၍၊ အညစ်အေကးတင်ြခင်း၊ အေရတွန်ြခင်းမှ စသည်တိုှင့် လွတ်လပ်
သြဖင့်၊ အသေရတင့်တယ်လျက်ရှိေသာ အသင်းေတာ်ကို ခရစ်ေတာ်သည် မိမိအား ဆက်သ
အံ့ေသာငှာ၊

တ်ကပတ်ေတာ်ေရ၌

အေကာင်း၊

ထိုအသင်းေတာ်အဘို

ေဆးေကာြခင်းအားြဖင့်
အလိုငှာ

ကိုယ်ကိုကိုယ်

စင်ကယ်သန်ရှင်း
စွန်ေတာ်မူ၏။

ေစမည်

ထိုနည်းတူ

ေယာကျာ်းတိုသည် မိမိကိုယ်ကို ချစ်သကဲ့သို မိမိခင်ပွန်းတိုကို ချစ်ရကမည်။ ခင်ပွန်းကို
ချစ်ေသာသူသည်
မုန်းေသာသူတစ်ေယာက်မှ◌ျမရှိ။
ေကးေမွးြပစုေတာ်မူသကဲ့သို၊

ကိုယ်ကိုချစ်ေသာသူြဖစ်၏။
ခရစ်ေတာ်သည်
ခပ်သိမ်းေသာ

သူတိုသည်

ကိုယ်အသားကို
အသင်းေတာ်ကို
မိမိတိုအသားကို

ေကးေမွးြပစုတတ်က၏။ အကယ်စင်စစ် ငါတိုသည် သခင်ဘုရား၏ သားေတာ်၊ အိုးေတာ်တို
အဝင်ြဖစ်၍ ကိုယ်ေတာ်ြမတ်၏ အဂါြဖစ်က၏။ (ဧဖက် ၅:၂၅-၃၀)
-

ဖခင်တစ်ေယာက်အေနြဖင့် အဘတို၊ ကိုယ့်သားသမီးကို စိတ်ဆိုးေစြခင်းငှာ မြပကှင့် သခင်ဘုရား၏ အလိုေတာ်
ှင့်ညီေသာ ဆံုးမသွန်သင်ြခင်းကို ြပလျက် ေကးေမွးကေလာ့။ (ဧဖက် ၆:၄)

-

အရာရှ/ိ ဆရာ/အလုပ်ရှင်တစ်ေယာက်အေနြဖင့်သခင်တို၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်းကို ချပ်တည်း၍ ၊ ကိုယ်ကန်တိုကို ထိုနည်းတူြပကေလာ့။
သင်တို၏ သခင်သည် ေကာင်းကင်ဘံု၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ထိုသခင်သည် အဘယ်သူ၏ မျက်ှ�ကို
မှတ်ေတာ်မမူသည်ကို၎င်း၊ သိမှတ်ကေလာ့။ (ဧဖက် ၆:၉)

-

အသင်းေတာ်လူကီးတစ်ေယာက်အေနြဖင့်သင်းအုပ်အရာ၌၎င်း၊ ခရစ်ေတာ်၏ ဆင်းရဲဒုက ေဝဒန�ကို သိြမင်ေသာ သက်ေသ
အရာ၌၎င်း၊

ခန်ထားေသာသူ၊

ဆက်ဆံေသာသူြဖစ်ေသာ

ထင်ရှားေစေတာ်မူ

ငါေပတုသည်

လတံ့ေသာ။

ဘုန်းအေသေရေတာ်ကို

သင်တိုသင်တိုတွင်ရှိေသာ

ေတာင်းပန်ပါ၏။ သူတိုှင့် အတူရှိေသာ ဘုရားသခင်၏ သိုးေတာ်စုကို

သင်းအုပ်ချင်းတိုကို
ထိန်းြခင်းအမမှာ၊

အိုင်ထိန်းရေသာေကာင့်မဟုတ်၊ မစင်ကယ်ေသာ စီးပွားကို တပ်မက်ေသာေကာင့် မဟုတ်
ဘဲ၊ အလိုလိုေစတန� စိတ်ရှိ၍ ကည့်အုပ်ထိန်းကေလာ့။ အသီးသီးအုပ်ေသာ အသင်းေတာ်
တိုကို အာဏထား၍ အစိုးတရြပသည် မဟုတ်ဘဲ၊ သိုးေတာ်ရာ ေရှမှာပံု သက်ေသကိုြပေသာ
သူြဖစ်ကေလာ့။ သိုြဖစ်လင် သိုးထိန်းအကီး ေပထွန်းေတာ်မူေသာ အခါ၊ သင်တိုသည်
မညိ◌ှ◌း မွမ်းတတ်ေသာ ဘုန်းကီးေသာ ပန်းဦးရစ် သရဖူကို ခံရကလိမ့်မည်။ (၁ေပ ၅:၁-၄)
ငယ်သားများအေပ အာဏာြပချင်း လမ်းန်မ မပါသည်ကို သတိြပပါ။ ေယာကျာ်း၊ ဖခင်၊ အရာရှိ/
ဆရာ/ အလုပ်ရှင်များှင့် အသင်းေတာ်လူကီးများသည် ေကာင်းမွန်ေသာ စိတ်ထားများှင့် ေဆာင်ရ�က်မ
များြပရန် လိုအပ်သည်ကို သတိြပပါ။ ကန်ေတာ်တို၏ တာဝန်ယူြခင်း အပိုင်းတစ်ခုမှ ကန်ေတာ်တို၏ သား
များ၊ မျိးဆက်သစ်များကို တာဝန်ယူတတ်ေအာင် သင်ကားေလ့ကျင့်ေပးြခင်း ြဖစ်သည်။
တာဝန်ယူေသာ ေယာကျာ်းြဖစ်ရန် မည်သိုလုပ်ေဆာင်ရမည်နည်း။
-

တာဝန်ယူေသာခရစ်ယာန် တစ်ဦး၏ အရည်အချင်းများကို န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်း။

-

သင်၏မေကာင်းေသာ စိတ်သေဘာထားှင့် လုပေ
် ဆာင်မ အြပစ်များကို ဝန်ချေတာင်းပန်ြခင်း။
-

ကျမ်းစာထဲတွင်ရှိေသာ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ေတာ်များကို လိုက်န�ကျင့်သံုးရန် ဆံုးြဖတ်

ေရ�းချယ်ြခင်း
-

သင်အတုယူိုင်သည့် တာဝန်ယူေသာ ေယာကျာ်းတစ်ဦးှင့် တွဲဖက်ြခင်း။

-

စာအုပ်များ၊ စီဒီများှင့် ဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့် တာဝန်ယူေသာေယာကျာ်းများ၏ သင်ကား

ေလ့ကျင့် ေပးြခင်းကို ကိုယ်တိုင်ခံယူရန် ေရ�းချယ်ဆံုးြဖတ်ြခင်း။
အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အြပစ်များ သိုမဟုတ် ဆင်တူေသာ အြပစ်များ သင့်တွင်ရှိပါသလား။
ရှိခဲ့ပါသလား။ ရှိခဲ့လင်၊ ခရစ်ယာန် တစ်ဦးကို ရှာ၍သင်ခရစ်ယာန် ြဖစ်ချင်ေကာင်းေြပာြပပါ။ ခရစ်ဝင်ကျမ်း
စာမျက်ှ� ၄၀ကို ဖတ်ပါ။ ကျမ်းစာတစ်အုပ်ကို ရယူ၍ ရှင်လုကား ရှင်ေယာဟန်၊ တမန်ေတာ်ှင့် ေရာမဩဝါဒ
စာတိုကို ဖတ်ပါ။
သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ်ေယာက် ြဖစ်လင်၊ ဤအရာများကို လုပ်ရန်လိုသည်။

၁။ သင်၏အြပစ်ှင့်တိကျေသာ အြပစ်များကို ဘုရားသခင်ထံ ဝန်ချေတာင်းပန်ပါ။ ဝန်ချေတာင်းပန်၍
စွန်လတ်ပါ။ ၎င်းတိုကို ြငင်းပယ်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံ၌ အြပစ်များ အတွက်ေန�င်တရ။ ဤခရစ်ေတာ်၏
ေသွးေတာ်အားြဖင့် သန်ရှင်းစင်ကယ်ြခင်းှင် ေဆးေကာြခင်းကို ရယူပါ။ (၁ေယာ ၁:၅-၁၀)
၂။ န�ခံြခင်းရှိပါ။ သင်တာဝန်ယူ ေခါင်းေဆာင်ေနစ် ြဖစ်ခဲ့ေသာ အရာအတွက် အြခားသူများကို
အြပစ်ဖိုရန် ြငင်းဆန်ပါ။
၃။

ဝိညာ်ေရးရာ

ေခါင်းေဆာင်ြခင်း၊

အစားအေသာက်၊

ေနအိမ်၊

ချစ်ြခင်းေမတာ၊

လံု�ခံေရး၊

ကာကွယ်ေရးှင့် သက်ေတာင့်သက်သာ ရှိေစေရးတိုကို မိသားစုအတွက် ဖန်တီးေဆာင်ရ�က်ေပးပါ။
ဤအရာသည် သင်၏နံပါတ်တစ်အလုပ်ြဖစ်သည်။
၄။ သင်ဝန်ချေတာင်းပန်ပီးေန�က်၊ ေြပာင်းလဲမကို လိုချင်လင်၊ ကိုယ်တိုင်ဉပမာြပ ေနထိုင်၌
လမ်းန်သင်ကားေပးမည့် ေယာကျာ်းတစ်ဦးကို ရှာပါ။ တာဝန်ယူြခင်း နည်းလမ်းများကို သင်ယူပါ။
၅။ သမာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်အား န�ခံချင်ေသာစိတ်ထားြဖင့် သင်ယူဖတ်ပါ။
၆။ ဘုရားသခင်ထံမှ ကူညီေစာင်မြခင်းကို ေတာင်ခံပါ။
ဧဝံေဂလိတရား
Jim Wilson (ဂျင်မ်ဝလ
ီ ်ဆန
ွ ်)
" န�ကည်းြခင်း ကင်းလွတ်ေအာင် ေနထိုင်ြခင်း" ကိုဖတ်ပီးေန�က် သင်ခရစ်ယာန် တစ်ဦး မဟုတ်
မှန်း

သင်န�းလည်

သိရှိိုင်သည်။

သင်သည်ခရစ်ယာန်

တစ်ဦးြဖစ်လင်

ဤဆိုးယုတ်ေသာ

အြပစ်မှ

လွတ်ေြမာက်ိုင်သည်။ သင်ခရစ်ယာန် တစ်ေယာက်မြဖစ်လင်၊ သင်၏န�ကည်းြခင်းက အြခားများစွားေသာ
အြပစ်များှင် ေရာယှက်လျက်ရှိမည်ြဖစ်၍၊ အြပစ်ြပေလ့ရှိေသာ ဗီဇရှိမည်။ ဤန�ကည်းြခင်းမှ ကင်းလွတ်ရန်၊
သင်၏ဗီဇေဟာင်းကို စွန်၍ ဗီဇအသစ်ကို ရရန်လိုအပ်သည်။ ဤအရာကို သင့်မလုပ်ိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်
တစ်ပါးတည်းသာ တတ်ိုင်ေတာ်မူသည်။
သင်လပ
ု ်ေဆာင်ရမည့်အပိင
ု ်း
၁။ သင်သည် အြပစ်ရှိြခင်း ခံစားချက်ှင့် သင်၏အြပစ်အတွက် ခံရမည့် အြပစ်ဒဏ်၊ အြပစ်၏
တန်ခိုးတိုမှ လွတ်ေြမာက်ချင်စိတ် ရှိရမည်။
၂။ ဤလိုအပ်ချက်တွင် သင်သည်မည်သမ
ို  မလုပ်ေဆာင်ိုင်ဘဲ ကူရာမဲ့ေနေကာင်း သိရန်လိုသည်။
၃။ ေကာင်းမွန်စွာ ေနထိုင်ြခင်း၊ မဆိုးရ�ားြခင်းှင့် အြခားကိးစားမများသည် သင့်ကို မကယ်တင်
ိုင်ေကာင်း၊ မလွတ်ေြမာက်ေစိုင်ေကာင်း သင်သိရန်လိုသည်။

၄။ မေကာင်းေသာ သူများအတွက် အေသခံရန် ဘုရားသခင်သည် သခင်ေယရှကို ဤေလာကသို
ေစလတ်ြခင်းအားြဖင့် လွတ်ေြမာက်ြခင်း အခွင့်ကို ေပးေတာ်မူပီးြဖစ်ေကာင်း သင်သိရန်လိုသည်။
၅။ ကန်ေတာ်တို အြပစ်များအတွက် အေသခံပီးေန�က် သံုးရက်ေြမာက်ေနတွင်၊ သခင်ေယသည်
ကန်ေတာ်တို၏ ေြဖာင့်မတ်ြခင်းအတွက် ေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေတာ်မူခဲ့သည်။ "ထိုသခင်ေယသည် ငါတို
အြပစ်ေကာင့် အပ်ှံြခင်းကို ခံေတာ်မူ၏။ ငါတိုသည် ေြဖာင့်မတ်ရာသို ေရာက်မည်အေကာင်း ထေြမာက်ေတာ်
မူ၏။" (ဧရာ ၄:၂၅)
၆။ သန်ရှင်းေသာ ဝိညာ်ေတာ်သည် သင့်ကိုအြပစ်မှကင်းလွတ်ရန်၊ သခင်ေယကိုေခ၍၊ သူ၏
ေသြခင်းှင့် ရှင်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းကို စိတ်ချယံုကည်ရန်၊ ယခုစွဲေခေတာ်မူခဲ့သည်။
အဘယ်သိုနည်းဟူမူကား၊ သင်သည်သခင်ေယကို တ်ြဖင့်ဝန်ခံ၍၊ ဘုရားသခင်သည်
သူကိုေသြခင်းမှ ထေြမာက်ေစေတာ်မူပီဟု စိတ်ှလံုးထဲ၌ ယံုကည်လင်၊ ကယ်တင်ြခင်းသို
ေရာက်လိမ့်မည်။ ေြဖာင့်မတ်ရာသို ေရာက်ြခင်းငှာ စိတ်ှလံုးြဖင့် ယံုကည်ရ၏၊

(ေရာမ

၁၀:၉-၁၀)
ညီအစ်ကိုတို၊ ငါသည်သင်တိုအား ေဟာေြပာဘူးသည်ှင့် အညီ၊ သင်တိုသည် ခံယူ၍
မှီဝဲဆည်းကပ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို သင်တိုအားတဖန် ငါကားလိုက်၏။ အထက်ကငါေဟာ
ေြပာသည်အေကာင်းများကို သင်တိုသည် အကျိးမဲ့မယံုဘဲ စိတ်စွဲလမ်းလင်၊ ထိုဧဝံေဂလိ
တရားအားြဖင့် ကယ်တင်ေတာ်မူြခင်းသို ေရာက်က၏။ ငါသည်ကိုယ်တိုင် ခံယူသည်အတိုင်း
သင်တိုအား ေရှး�ီးစွာ အပ်ေပးေသာ အေကာင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစ်ေတာ်သည် ကျမ်းစာလာ
သည်အတိုင်း ငါတိုအြပစ်ေကာင့် အေသခံေတာ်မူ၏။ သဂလ်ပီးမှ၊ ကျမ်းစာလာ သည် အတိုင်း
သံုးရက်ေြမာက်ေသာေန၌

ထေြမာက်ေတာ်မူ၏။

ေကဖသည်

ကိုယ်ေတာ်ကို

ြမင်ပီးမှ၊

တကျိပ်ှစ်ပါးေသာ သူတိုသည် ြမင်က၏။ (၁ေကာ ၁၅:၁-၅)
သခင်ေယကို ဖိတ်ေခခဲ့ပီးြဖစ်၍၊ ယခုအခါ အဖဘုရားသခင်ကို သင်၏အြပစ်ကို ခွင့်လတ် ြခင်းှင့်
ထာဝရအသက်တာ ေပးေတာ်မူြခင်းတို ြပရန်ယူေဆာင်ေတာ် မူေပးေသာ သခင်ဘရ
ု ား၏ ေကျးဇူးေတာ်ကို
ချီးမွမ်းလျက် ေကျးဇူးတင်ပါ။
သင်၏အြပစ်ခွင့်လတ် ခံရြခင်းေကာင့် ဝမ်းေြမာက်ြခင်းှင့် အတူလူတစ်ေယာက်ကို၊ ဘုရားသခင်
သင့်အတွက်ြပလုပ်ေပးခဲ့ေသာ အရာကိုေဝငှပါ။
သင်ကန်ေတာ်တိုထံ စာေရးသားလင်၊ စာအုပ်များ၊ စာေစာင်များကို သင်၏ခရစ်ယာန် အသက်တာ
တိုးတက်မကို ေထာက်ကူမေပးရန် ေပးပိုပါမည်။

