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မာတိကာ
အခန္း (၁) ။

။

႐ူပါ႐ံု၊ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႀကိဳတင္စီမံျခင္း

အခန္း (၂) ။

။ ေပါင္းစည္း ေနထိုင္မ(ႈ

အခန္း (၃) ပိုမုိနက္နဲေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း
အခန္း (၄)။

။ ဘုရားသခင္၏ အနီးနားတြင္ ရွိေတာ္မူျခင္းကို အေလ့အက်င့္ျပဳျခင္း

အခန္း (၅)။ ။ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင့္ကိုယ္သင္အတူ
တစ္ထပ္တည္းက်ေစျခင္း
အခန္း (၆) ။

။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သိသာျမင္သာျဖစ္ျခင္း

အခန္း (၇) ။

။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ

အခန္း (၈) ။

။ ၀ိညာဥ္ေရး သင္ခန္းစာ Lectico Divina

အခန္း (၉) – (၁၀) ။ ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ လက္ေတြ႕
ကိရယာမ်ား
အခန္း ၁၁ ။ ။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း

အခန္း ၁၂။

။ ၀ိညာဥ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ.ႈ၏ အသည္းႏွလံုး။

အခန္း ၁၃ ။

။ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မ.ႈ အဆင့္ႏွင့္ စင္မ်ား

အခန္း ၁၄ ။ ။ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈတြင္ ႐ူပါ႐ံု၊ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းႏွင့္
ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
အခန္း ၁၅ ။

။ ေနာက္အဆင့္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
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Daily Schedule
1st

Session

8:00-9:15 a.m.

2nd Session

9:30-10:45 a.m.

3rd Session

11:00-12:15 p.m.

Lunch/Rest 12:15-1:45 p.m.
4th Session

1:45-3:00 p.m.

5th Session

3:15-4:30 p.m.

Q&A

4:30-5:00 p.m.
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အခန္း (၁) ။
၇၅ မိနစ္

။

႐ူပါ႐ံု၊ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႀကိဳတင္စီမံျခင္း

နိဒါန္း
သင္တန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္
သင္တန္းစံၫႊန္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) သင္တန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
(၁) သင္တန္းခ်ိန္မ်ားအတြင္း မိမိတို႕၏လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ပိတ္ထားေပးပါရန္၊
(၂) သင္တန္းခ်ိန္မ်ား အားလံုးတက္ေရာက္ရန္၊
(၃) သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း အခန္းထဲသို႕ အ၀င္အထြက္ျပဳျခင္းကို ကန္႕သတ္ေပးပါရန္၊
(၄) ေမးစရာေမးခြန္း သို႕မဟုတ္ ေဆြးေႏြးစရာရွိပါက လက္ေထာင္ၿပီး အားလံုး
ေကာင္းမြန္စြာၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ မတ္တပ္ရပ္၍ ေျပာေပးပါရန္၊
(၅) အခ်ိန္တိက်မွန္ကန္ေပးပါရန္။ ဤသင္တန္းသည္ အခ်ိန္မွန္မွန္စမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစားမ်ားကို
မလြတ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ဤသင္တန္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္ အမ#ႈေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈလုပ္ငန္းထဲမွ
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမ#ႈေဆာင္ျခင္းအရာသည္
ကြၽႏ္ုပ္ထင္ထားခဲ့သည္ထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္ကိုယ္
ကြၽႏ္ုပ္ထင္ထားေသာအရာအားလံုး မဟုတ္သည္ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္၏ မတတ္စြမ္းႏုိင္ေသာအရာမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ ႐"ႈံးနိမ့္မ"ႈမ်ားေၾကာင့္
မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္၏
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားၾကားမွ၊ သခင္ဘုရားသည္ သူထံေတာ္သို႕ ကြၽႏ္ုပ္ကို
ဆြဲေခၚခဲ့သည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဆက္ဆံျခင္းမွာ
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဘုရားသခင္၏ အမ#ႈေတာ္ျမတ္၌
အေစခံဖို႕ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္၏စြမ္းအားမ်ားသည္လည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။
ဒီေနရာမွာ ကြၽႏ္ုပ္သင္ယူခဲ့ရသည့္အရာမွာ ကြၽႏ္ုပ္၏ေခါင္းေဆာင္မ1ႈလုပ္ငန္း ႏွင့္
အမ#ႈေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အသက္ရွင္ျခင္းအရာအားလံုး၌
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အေရးပါျခင္းအရာျဖစ္သည္။
အသက္တာအလွည့္အေျပာင္း အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့ထံသုိ႕ေရာက္လာသည္မွာ
ကြၽႏ္ုပ္က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း တက္ေနေသာ အခ်ိန္၌ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ ပါေမာကၡက
တမန္ေတာ္ေပါလုအေၾကာင္း သင္ၾကားေသာအခါ ၂ေကာ ၃း၆ ကိုဖတ္ခဲ့သည္။
“က်မ္းေဟာင္းတရားသည္ အသက္ကို သတ္တတ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္တရားမူကား
ရွင္ေစတတ္၏။” (၂ေကာ ၃း၆)
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အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ဘုရားသခင္ဟာ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အသက္တာႏွင့္
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းအရာမွာ ဘာကို အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ဖို႕လုိအပ္လဲ ဆိုသည့္အရာကို
ျမင္ေစႏိုင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာတစ္ခုတည္းကိုဘဲ ကြၽမ္းက်င္
နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဖို႕မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ျမင္ေစခဲ့သည္။
အဲ့ထက္ပိုအေရးႀကီးတဲ့အရာမွာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္သူလဲ၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာဘယ္သူလဲ၊ ဘာကို
ယံုၾကည္ရမလဲဆိုတာကို သိဖို႕အတြက္ သမၼာက်မ္းစာကို လုိအပ္သလို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာေတြ ရွင္သန္လာဖို႕၊ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေစခံျခင္းမ်ားကို
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့စာအုပ္ “၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္” ႏွင့္
ဒီတစ္ပတ္တာအတြင္းမွာ သင္ၾကားမယ့္ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ ကိုးစားအားထုတ္မ,ႈ၊ ရွာေဖြမ(ႈမ်ားထဲမွ ရရွိလာေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေပးၿပီး ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ အမ#ႈေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ စစ္မွန္၍
ထိေရာက္မ)ႈရွိတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ေပးဖို႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို တိုးၿပီး အခြင့္ေပးတဲ့
လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ေလွ်ာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
႐ူပါ႐ံု ။

။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္
ခရစ္ေတာ္ကို အေစခံရန္
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ယခုေခါင္းေဆာင္မ,ႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းသည္ ဘုရားသခင္၏
တည္ရွိျခင္းကို သင္ထိေတြ႕ခံစားတတ္ေစရန္ ကူညီေပးဖို႕၊ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
၀ိညာဥ္ေရး အသက္တာကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႕ ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆင္ျခင္စဥ္းစား
တတ္ေစဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ဤသင္တန္းသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
၁။ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မိမိဘာသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားအတြက္
အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစဖို႕ရာ က်မ္းစာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို ႐ိုးရွင္းေသာ ေ၀ါဟာရျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ
ခြဲျခားတတ္ရန္၊
၂။ အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ႏွင့္ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို မိမိတို႕ရဲ႕
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ အသက္တာ၌ မည္သည့္ေနရာတြင္
အားေကာင္းသနည္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္အားနည္းသနည္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္
နက္႐%ိႈင္းစြာနားလည္ၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ အေပၚယံသာျဖစ္ေနသနည္း၊
မည္သ
့ ည့္ေနရာကို ႀကီးထြားေစႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ
ခြဲေ၀ပိုင္းျခားတတ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္၊
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၃။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ
အသစ္တစ္ဖန္ ရွင္သန္လာေစဖို႕ အားေပးေထာက္ပံ့ေပးရန္၊
၄။ တစ္ကိုယ္ေရ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈတို႕အတြက္
လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာမ်ားစြာကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊
၅။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကားရာတြင္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊
ဘုရားသခင္သည္ သင့္အတြက္ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေရာ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အေနျဖင္ပ
့ ါ ႐ူပါ႐ံုထားရွိပါသည္။ သင့္အတြက္ သူ႔ရဲ႕
႐ူပါ႐ံုသည္ သင့္အသင္းေတာ္၊ သင့္ၿမိဳ႕ရပ္ရြာ၊ ႏွင့္ သင့္တိုင္းျပည္အေပၚ ထားရွိတဲ့
ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္စံုရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က သင့္အေပၚမွာ
ဘာကို အလိုရွိသလဲဆိုတာကို တိတိက်က်မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကို
သင္ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အေျဖမ်ားမွာ
သမၼာက်မ္းစာမွလာသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွ တစ္ဆင့္
ဆင္းသက္သည္။ အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူခ်င္မွ တူလိမ့္မည္။
သို႕ေသာ္ ေသခ်ာသည့္အရာတစ္ခုမွာ သမၼာက်မ္းစာ၊ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္
ကြၽႏ္ုပ္ကို ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ပါေစ ကြၽႏ္ုပ္၏ ႐ူပါ႐ံုကို
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ဖို႕ မိမိကိုယ္ကို ေပးဆပ္ထားျခင္းတို႕ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

႐ူပါ႐ံုဆိုတာဘာလဲ။
“႐ူပါ႐ံုဆိုသည္မွာ သင္ဘယ္လိုလူျဖစ္ခ်င္လဲ၊ သင္ဘာေတြျဖစ္ခ်င္လဲဆိုသည့္ အရာျဖစ္ၿပီး
ထိုအရာကို သင္ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ရေအာင္လုပ္မလဲဆိုတာကို ပံုေဖာ္ေသာ
ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သင္အ
့ သက္တာအတြက္
သင္ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့အရာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တကယ္မဟုတ္ေသးေသာ အရာျဖစ္သည္။
႐ူပါ႐ံုဆိုသည္မွာ သင့္ႏွလံုးသားရဲ႕ ေစစားခ်က္ကို ေဖၚျပေပးေသာ လမ္းတစ္ခု၊
သင့္စိတ္ကူးပံုေဖာ္မ2ႈေတြအတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္၊ သင့္စိတ္ဆႏၵရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္
သင့္စိတ္ရဲ႕ ဖန္တီးမ(ႈတို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအရာမ်ားအားလံုးကို
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုသည္ သင္ဘယ္ကိုသြားခ်င္သလဲႏွင့္ သင္ယံုၾကည္ေနေသာ
ဘုရားသခင္သင့္ကို ဦးေဆာင္ေခၚသြားေနသည့္ အရပ္၏ ျပင္းထန္စြာႏ,ိႈးေဆာ္ေနေသာ
ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။” တီမိုသီ ေဂ်ာ့ဖရီယြန္၊ ၂၀၁၁။
သမၼာက်မ္းစားထဲမွာ သူတို႕အသက္တာအတြက္ ႐ူပါ႐ံုကို လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕ ဘုရားရဲ႕
ေခၚသံေတာ္ကို ၾကားတဲ့အခါမွာ လက္ခံတဲ့သူေတြအေၾကာင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ အာျဗံဟံ၊ ယာကုပ္၊ ေမာေရွ၊ ရွေမြလ၊ ဒါ၀ိဒ္၊ ဧသတာ၊ မာရိ၊ ေယာသပ္၊ ေပတ႐ု၊
ရွင္ေပါလု၊ ႏွင့္ သခင္ေယ႐(ႈ တို႕ရဲ႕ အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သူတို႕အားလံုးဟာ
ေခၚေတာ္မူသံၾကားေသာအခါ ဘုရားထံမွာ အသက္တာကို ပံုအပ္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္
အေယာက္စီတိုင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားသံကို နားေထာင္ၾကတယ္၊ ေမးခြန္းေတြ
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ေမးၾကတယ္၊ ဆုေတာင္းၾကတယ္၊ ပိုမိုသိေအာင္ရွိေဖြၾကတယ္၊
အစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲၾကတယ္၊ ဘုရားေစခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။
ဘီစီ ၆ရာစု၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕ ဗာဗုလုန္တိုင္းျပည္မွာ ကြၽန္ခံရေသာအခ်ိန္မွာ
ပေရာဖက္ ေဟရွာယက ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြကို ေခၚၿပီး သူတို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕
အနာဂတ္႐ူပါ႐ံုအေပၚမွာထားတဲ့ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အိပ္မက္ေတြကို ျပန္လည္
ႏိ#ႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
“ေရွးကာလ၏ အရာတို႕ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။
ၾကည့္႐'ႈေလာ။ အမ#ႈအသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာလိမ့္မည္။ သင္တို႕သည္
အမွန္သိျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ္၌လမ္းကို၎၊
လြင္ျပင္၌စီးေသာ ေရကို၎ ငါဖန္ဆင္းမည္။” (ေဟ၊ ၄၃း၁၈-၁၉)
ပေရာဖက္ေဟရွာယအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕ကို ႐ူပါ႐ံုအေပၚ၌
ယံုၾကည္ျခင္းရွိရန္ ေခၚခဲ့သည္။ ထိုအရာအေပၚမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိေစရန္ႏွင့္
ထိုအရာအားျဖင့္ သူတို႕အသက္တာစနစ္က်က် ရွင္သန္ေစခဲ့သည္။
ဓမၼသစ္က်မ္းထဲမွာ ရွင္ေပါလုက အသင္းေတာ္အေပၚ၌ ႐ူပါ႐ံုထားရွိခဲ့သည္။
အသင္းေတာ္အတြင္းမွ အသင္းသူအသင္းသား တစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌
ႀကီးထြားၾကေစရန္၊ ယံုၾကည္ျခင္းရင့္က်က္ရန္၊ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ကိုယ္တည္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း
မ်ွေ၀ၾကေစရန္အတြက္ ရွင္ေပါလုသည္ ႐ူပါ႐ံုထားရွိခဲ့သည္။
“ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ သမၼာတရားကို ေဟာေျပာသျဖင့္၊ ဦးေခါင္းတည္းဟူေသာ
ခရစ္ေတာ္မွာ အရာရာတို႕၌ ႀကီးပြားၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။ ထိုဦးေခါင္းမွ၊
အဆစ္အပိုင္းမ်ားတို႕သည္ အားျဖည့္သျဖင့္၊ တကုိယ္လံုးသည္
ေစ့စပ္ထံုးဖြဲ႕လ်က္၊ အသီးသီးအဂၤ'မ်ားကိုယ္ငန္းကိုယ္တာအတိုင္း
ျပဳျပင္သည္ႏွင့္အညီ၊ မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပတည္ေဆာက္ျခင္းငွါ
ႀကီးပြားေစတတ္၏။” (ဧဖက္၊ ၄း၁၅-၁၆)
ရွင္ေပါလုက ဘာေၾကာင့္ဒီ႐ူပါ႐ံုကို ဧဖက္အသင္းေတာ္ကို ေ၀မ်ွခဲ့တာလဲ။ သူအခုလို
ေ၀မ်ွခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဧဖက္အသင္းေတာ္သူ၊ အသင္းေတာ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႕
တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္ႀကီး
တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္ကဲ့သို႕ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိရမည္ကို
သိရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ရွင္ေပါလုဟာ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားစိတ္ထဲမွာ
အနာဂတ္႐ူပါ႐ံုထားရွိတတ္ၿပီး ထို႐ူပါ႐ံုအတိုင္းအဆက္လက္ အသက္ရွင္သြားရန္
လမ္းၫႊန္ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီေနရာမွာ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
မိမိတို႕ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ၀ိညာဥ္လက္ေဆာင္မ်ား (စြမ္းရည္မ်ား) ကို သိရွိရန္လုိအပ္ၿပီး
၎ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္၏
အမ#ႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရမည္။
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သမၼာက်မ္းစာတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို
အနာဂတ္႐ူပါ႐ံုမ်ား ေပးထားပါသည္။ ဒါဟာဘာအတြက္လဲဆိုေတာ့
ယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚမွာ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ
အရာသည္ ယခုအခ်ိန္မွာ မျဖစ္ေသးေပမယ့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ကို
ယံုၾကည္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အားလံုးကို ဘုရားက
တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္သူအသိုက္အ၀န္း တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ
ထိုအနာဂတ္႐ူပါ႐ံုကို ျမင္တတ္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အေယာက္စီတိုင္းကို ထူးျခားစြာ ဖန္ဆင္းထားသည့္အေၾကာင္း ျမင္တတ္ေအာင္
ၾကည့္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခါမွသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕မွာ ခရစ္ေတာ္၏အမ+ႈေတာ္ျမတ္မွာ
ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ရန္ မိမိတြင္ မည္သည့္ ထူးျခားေသာ ပါရမီရွိသည္ကို
သိလာမည္ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႕ ဘုရားသခင္၏ ႐ူပါ႐ံုတြင္ ပါ၀င္ျပည့္စံုဖို႕ မိမိ၏ ပါရမီစြမ္းရည္ကို
သိရွိဖို႕ရန္အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အဓိက အေရးပါသည္။
တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ၀ိညာဥ္သေဘာျပည့၀
္ ဖို႕ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္ေသာ အသက္တာျဖစ္ဖို႕အတြက္ သြန္သင္ထားပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ဖို႕ႏွင့္
၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္း အသက္ရွင္လုိက္ေလွ်ာက္ဖို႕ သြန္သင္ထားပါသည္ (ဂလာတိ၊ ၅း
၁၆၊ ၂၅။) ဤသို႕ျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ ႐ူပါ႐ံုကိုသာမက ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏
အသက္တာအိပ္မက္မ်ားကိုပါ သိရေသာအခြင့္ႏွင့္
ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသာအခြင့္ပါရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းဆိုတာဘာလဲ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုသည္မွာ မိမိတို႕၏ အနာဂတ္႐ူပါ႐ံုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထို႐ူပါ႐ံုအမွန္တကယ္ပံုေပၚလာေသာအခါ ျဖစ္လာဖို႕ သို႕မဟုတ္
ျဖစ္လတံ့ေသာ အရာကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အေျခခံမူေတြဟာ ဘာေတြလဲ။
ႀကိဳတင္စီမံျခင္းဆိုတာဘာလဲ။
ႀကိဳတင္စီမံျခင္းဆိုသည္မွာ သင္ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႕အတြက္
ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ အေသးစိတ္ အဆင့္တစ္ဆင့္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာရမည္၊ တိုင္းတာ၍ ရႏိုင္ရမည္။ အခ်ိန္မွီၿပီးစီး
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ “ဘာလဲ၊ ဘယ္ေတာ့လဲ၊ ဘယ္မွာလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႕လဲ၊”ဟူေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေျဖဆိုေပးႏိုင္ရမည္။
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လုပ္ေဆာင္ခ်က္ -----ျပင္ဆင္ခ်က္

--------------------------

8

---------------/// (အခက္အခဲ/စိန္ေခၚမ))ႈ

စိန္ေခၚမ)မ
ႈ ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕နည္းဗ်ဴဟာ

ဒီနည္းက်က်စီမံမ,ႈပံုစံကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာရဲ႕ မည္သည့က
္ ဏၭအတြက္မဆို
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုသင္တန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္
“သင္ႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ အၾကားဆက္ဆံေရး” ႏွင့္
“သင္၏ေခါင္းေဆာင္ျခင္းအမ.ႈေတာ္ျမတ္” အတြက္သာ အဓိကထားၿပီး
ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
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အခန္း (၂) ။
၇၅ မိနစ္

။ ေပါင္းစည္း ေနထိုင္မ)ႈ

၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႕ရာ ပထမဆံုး အေလ့အက်င့္ႏွင့္
အေျခခံမူမွာ
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေလ့အက်င့္ (၁)
နက္ရိွဳင္းေသာ ၀ိညာဥ္ အသက္တာထဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ သင္၏ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
ပံုေဖာ္႐)ႈျမင္ၾကည့္ပါ။
၀ိညာဥ္အေျခခံမူ (၁)
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၏ အသီးအပြင့္ရရွိခံစားျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ထဲ၌ျဖစ္ေစ၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ေတာ္မူျခင္း လိုအပ္ပါသည္။
ဒီေနရာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကမွာက ပိုမိုျပည့္စံုတဲ့
ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေသာအသက္တာမွာ ေနထိုင္ရန္ ဘယ္လိုလုပ္ယူၾကမလဲဆိုတာပါဘဲ။
ဒါေပမယ့္ ေပါင္းစည္းမ*ႈလို႕ဆိုသည့္အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ပံုမွန္ေျပာဆိုေနက်၊ အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသားမ်ား လုပ္ေနက်အရာကို ေျပာမွမဟုတ္ပါဘူး။
ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္
႐ူပါ႐ံုထားရွိျခင္း
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ၀ိညာဥ္ဦးေဆာင္ေသာအသက္တာ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊
ဘုရားအမ(ႈေတာ္ေဆာင္ အျဖစ္ကေန ေသြဖယ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲက
အႀကီးမားဆံုးတစ္ခုမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေန႕စဥ္အသက္တာႏွင့္ ၀ိညာဥ္အသက္တာကို
အခန္းမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခား ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင့္
အိမ္ေထာင္မိသားစုအသက္တာ၊ ၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအပိုင္း္၊
၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင့္
အျခားေသာ လူအသက္တာရဲ႕ အခန္းကဏၭမ်ားႏွင့္ ပိုင္းျခားတတ္ၾကသည္။
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Compartmentalization

Compartments: Family, Spouse, Church, Work, Service, Interests, Sex,
Passions/Dreams, Health, God/Faith, etc.

ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာထဲမွာ ဘုရားမပါ၀င္တဲ့ အသက္တာအကန္႕အသတ္ေတြ
ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပသနာေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေတြဟာ မတူညီတဲ့
ဓေလ့ေနာက္ခံကေနလာတဲ့ မတူညီတဲ့သူေတြျဖစ္လာၾကသည္၊ သို႕မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕
ကြၽႏ္ုပ္အသက္တာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုက အျခားသူရဲ႕ အသက္တာအစိတ္အပိုင္းကို
လႊမ္းမိုးခြင့္ မေပးေတာ့ဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ တနဂၤေႏြေန႕မွာေတာ့ တကယ့္ကို
ဘုရားတရားကိုင္း႐ိ,ႈင္းစြာနဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ဦးေဆာင္တဲ့သူျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊
ဒါေပမယ့္ မိမိအိမ္သို႕ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဇနီးသည္ႏွင့္ ကေလးေတြအေပၚမွာ
ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳတဲ့သူျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ ေကာင္းတဲ့တရားေတြေတာ့
တစ္ေန႕မွာေဟာၿပီး ေနာက္တစ္ရက္က်ေတာ့ လိမ္ညာေနတဲ့သူ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။
ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစုေတြကိုေတာ့ ခ်စ္တဲ့သူျဖစ္ေနမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္က
သူေတြကိုေတာ့ မခ်စ္ႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ အသက္တာထဲ ဤကဲ့သို႕ေသာ
အကန္႕အသတ္ေတြ ခြဲထားလိုက္ျခင္းဟာ ေယ႐$ႈဘယ္လိုအသက္ရွင္ခဲ့သလဲ ႏွင့္ ေယ႐$ႈက
သူ႕တပည့္ေတြကို အသက္ရွငဖ
္ ို႕ဘယ္လိုမွာခဲ့သလဲဆိုတဲ့အရာမ်ားႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ဆန္႕က်င္ေနသေယာင္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။
ဘုရားသခင္ကို ဒီအသက္တာအကန္႔အသတ္ေတြထဲကေန ဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္မည့္ အစား
ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ထိအ
ု သက္တာအကန္႔အသတ္ေတြရဲ႕ အလယ္ဗဟိုမွာ
ထားဖို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါမွသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
အသက္တာအကန္႕အသတ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ဆက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အသက္တာေတြေပါင္းစပ္သြားတဲ့အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ မတူညီတဲ့
အသက္တာအပိုင္းေလးေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။
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God-Centered Integrated Life

GOD
(in center)

God (Father, Jesus, Holy Spirit) is at the center of our beings, flowing into every
compartment, unifying the purpose, power, perspective, and ultimately the
person, so we are the same person in every context.

ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေသာ အသက္တာကို ျမင္ေသာ ရွင္ေပါလု၏ ႐ူပါ႐ံု
ေကာေလာသဲအသင္းေတာ္သို႕ ေရးပို႕ေသာ ရွင္ေပါလု၏စာေစာင္တြင္
ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေသာေသာ အသက္တာျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္ေရးသားခဲ့သည္။
သူ႐ူပါ႐ံုထားရွိတဲ့ စံျပခရစ္ယာန္သည္ ဘယ္လိုပံုစံလဲဆိုသည္ကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။
(ေကာ၊ ၁း ၉-၁၀)
ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။
။ ဒီေနရာမွာ ရွင္ေပါလု၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ
ရင့္က်က္သည့္ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ပံုစံကို ျမင္ၾကည့္ပါ။ ဘုရားကို
ေက်နပ္ေစေသာအသက္တာ၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အသက္ျဖင့္
အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မ)ႈ၏ နက္နဲ႕ရာ
အရပ္မွထြက္လာၿပီး ေကာင္းေသာအမ*ႈအရာမ်ားအားလံုးအတြက္ အသီးသီးေသာ
အသက္တာျဖစ္သည္။ (ဆာလံ ၁ ကို ၾကည့္ပါ)
ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္ေသာ အသက္တာျဖစ္ေလ၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ မည္သူေတြျဖစ္သည္၊ မည္သည္ကိုလုပ္ေနသည္၊
မည္ကဲ့သို႕လုပ္မည္ဆိုသည္မ်ားမွာ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္လာေလ ျဖစ္ပါသည္။
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WHO – ကြၽႏ္ုပ္တို႕ထဲမွ “ေခၚျခင္းခံရသူ” က ဘုရားသခင္အတြက္
ေမတၱာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္ဆိုင္ရာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ လည္းေကာင္း၊
နားလည္းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည့္၀လ်က္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ နက္႐%ိႈင္းစြာ
ရင့္က်က္သူျဖစ္လာရမည္။
WHAT – ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အသက္တာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ အေစကို ခံရာ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႕
ျပဳေသာ ေကာင္းသမွ် အရာအားလံုးတို႕ျဖစ္သည္။
HOW – ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ေခၚေသာအရာ၌ “ဘယ္လိုလဲ” ဟူေသာ အရာမွာ
သခင္ဘုရားစိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕၍ ဘုရားႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အမ#ႈေတာ္ျမတ္ျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ ၀ိညာဥ္ေရးအရေပါင္းစပ္ေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ ပံုစံျဖစ္သည္။
ထိုသူတို႕၏အသက္တာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ မည္သူျဖစ္သည္၊ မည္သည္ကို လုပ္ေနသည္၊
မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ စီးဆင္းလာသည္။
၎သည္ ၀ိညာဥ္ျပည္၀
့ ျခင္း ပံုစံျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို အေစခံေသာေလာကတြင္
၀ိညာဥ္ဦးေဆာင္ေသာ အသက္တာမ်ားျဖစ္ေစသည္။

တစ္ဦးခ်င္း မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
၎သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အေစခံ၍ ေလာကတြင္ တတ္ႂကြစြာ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့၀
္ ၍
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႕၏ ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။
၁။ ဘယ္ေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕အသက္တာသည္ အကန္႕အသတ္ပိုင္းခ်ားမ1ႈမ်ား ရွိေနသလဲ။

၂။ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအပိုင္းမွာ ပိုမို၍အလယ္ဗဟိုမွာ
ရွိေစရန္ ဘာလိုအပ္သလဲ။
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ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္း
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏အသက္တာအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းကို
ေပါင္းစပ္ေသာအခါတြင္ စိန္ေခၚမ)ႈမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုရင့္က်က္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရး
အသက္တာလမ္းသို႕သြားျခင္းသည္ ခက္ခဲရွည္လ်ားေသာ လမ္းျဖစ္သည္။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသံကိုနားေထာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္သည္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
1
ဤရလဒ္မ်ား ရရွိဖို႕ ေန႕စဥ္အေျခခံ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္တဲ့ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊
ပြင့္လင္းျခင္း၊ ႏွင့္ တံု႕ျပန္တတ္ျခင္း စေသာ မ်ားစြာေသာ သေဘာထားမ်ားကို သို႕မဟုတ္
အျပဳအမူမ်ားက အထူးအေထာက္အကူ ေပးသည္။

၁။ ႏွိမ့္ခ်ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အမ်ားစုအတြက္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို သက္သက္လုပ္ယူဖို႕မလိုပါ။
သို႕ေသာ္ အသက္တာတြင္ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႏွိမ့္ခ်ဖို႕ ျဖစ္လာပါသည္။
သို႕တိုင္ေအာင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ရံ#ႈးနိမ့္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းဆိုသည့္
အမွန္တရားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ထိုအေျခအေနထဲတြင္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ၾကည့္ရန္ အလြန္တရာ ရွက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း
ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ဆန္႕က်င္သည့္အခါတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ၾကားတြင္ တံတိုင္းမ်ားကို ကာရံလိုက္ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ မာန္မာနသည္
ေက်နပ္စရာဖြယ္ရာ အတုအေယာင္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ
ပိုေကာင္းသလိုခံစားရတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဤသို႕ျပဳျခင္းက ဘုရားသခင္ထံမွ
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ တုိ႕ကို
ရယူေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို ပိတ္ပစ္ပါသည္။ သို႕မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္မ(ႈသို႕မဟုတ္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ အေျခအေနတို႕ကို ခိုင္လံုစြာ တိုးတက္ေစတဲ့
အျခားအကူအညီ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရယူေပးႏိုင္တဲ့ လက္ခံႏိုင္စြမ္းရည္ကို ပိတ္ပစ္လုိက္သည္။
ပိုဆိုးသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လြဲမွားေသာဆက္ဆံေရး
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၌ရွိသည္ဟုထင္ျမင္ေသာ
ခြန္အားမ်ား သို႕မဟုတ္ သူတစ္ပါးထက္ သာလြန္မ(ႈရွိဟန္တုိ႕ျဖင့္
ဘုရားကိုရွာျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐(က
ႈ ဤကဲ့သို႕ေသာ မာနေထာင္လႊားမ+ႈႏွင့္
ဤကဲ့သို႕ေသာ မာန္မာန ေထာင္လႊားျခင္း ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို
ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း ဖာရိရွဲႏွင့္ အခြန္ခံတို႕အားေျပာေသာ ပံုဥပမာ၌ ေဖၚျပထားသည္။
(လုကာ၊ ၁၈း ၉-၁၄)
ရွင္ယာကုပ္ႏွင့္ ရွင္ေပတ႐ုတို႕သည္လည္း ၀ိညာဥ္ေရး မာနေထာင္လႊားျခင္းႏွင့္
ပတ္သပ္ၿပီး သတိေပးခဲ့သည္။ ဘုရားေရွ႕မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေသာသူသည္
ႏွိမခ
့္ ်ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေဟၿဗဲက်မ္းစာကို ကိုးကား၍
For many specific suggestions and examples on how to better listen to and
cooperate with the Holy Spirit, see Timothy C. Geoffrion, Saying Yes to God: How to
Keep in Step with the Spirit (Eugene, OR: Cascade Books, 2017).
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ရွင္ယာကုပ္ႏွင့္ ရွင္ေပတ႐ုႏွစ္ေယာက္လံုးသည္ “ဘုရားသခင္က မာနေထာင္လႊားျခင္းကို
ဆန္႕က်င္သည္၊ သို႕ေပမယ့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူကို ေက်းဇူးေမတၱာေပးေတာ္မူသည္” ဟု
စာဖတ္သူမ်ားကို အမွတ္ရေစရန္ ဆံုးမထားသည္။ (ယာကုပ္၊ ၄း၆။ ၁ ေပ၊ ၅း၅)
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိ၏ အရွိကို အရွိအတိုင္း ႐ိုးရွင္းစြာ
ရင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အလုပ္မ်ားသည္
စံခ်ိန္မမွီဟု ၀န္ခံတတ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕
အေတြးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အမူအရာအားျဖင့္လည္းေကာင္း အခ်ိန္တိုင္း
ျပဳမူမေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အမ#ႈအရာမ်ားကို
ျပဳတတ္ေၾကာင္းကို ၀န္ခံတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အမွားမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ#ႈမွတ္ အမွတ္မဲ့စြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ျပသနာမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္တတ္ရမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
မေပၚလာေစရန္ ႐"ႈပ္ေထြးေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာဖို႕ မၾကိဳးသင့္ပါ။
လိုအပ္လွ်င္ အကူအညီေတာင္းခံတတ္ရမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ႏွိမ့္ခ်လွ်င္
ဘုရားသခင္ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ေစခိုင္းေသာအမ-ႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ သို႕မဟုတ္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕လုပ္သည့္အရာမ်ား ပိုမို ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ အျခားသူမ်ား၏
အကူအညီလိုအပ္ေၾကာင္းကို လက္ခံတတ္လာလိမ့္မည္။
ႏွိမ့္ခ်တတ္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆင့္ႏွိမ့္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ
သင့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္း အကန္႕အသတ္ ႏွင့္ ရံ#ႈးနိမ့္ျခင္းမ်ား ဘယ္ေလာက္ရွိေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာ
၀န္ခံလက္ခံျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္း ေက်းဇူးေမတၱာေတာ္ကို
သင္လိုအပ္ေၾကာင္း၀န္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာက သင္အစျပဳတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။
ဒီကေနဆက္သြားတဲ့အခါ၊ သင္နဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ
ပိုမိုနက္နဲႂကြယ္၀လာမယ္။ အဲဒါက ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးရာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ သူ႕ရဲ႕ ေမတၱာႀကီးမားျခင္း
အေပၚ အေျခခံၿပီး သင့္ရဲ႕ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၌
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း အေပၚမူတည္သည္။ သင္ကဘုရားေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္လုိက္တဲ့အခါ
ဘုရားက သင့္ကို သင့္ေျခေထာက္ေပၚဆြဲထူလိမ့္မည္။ သင္က ဘုရားသခင္ဆီက
တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ်ေတာင္းခံရန္ လည္းေကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ရန္လည္းေကာင္း
မထိုက္တန္ေၾကာင္း ၀န္ခံလိုက္ပါ။ အဲဒီအခါမွာ သင့္ကို ျပဳစုခ်င္ၿပီး သင္လိုအပ္တဲ့
အကူအညီကို ေပးခ်င္တဲ့ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အသံကို ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း
သင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။
ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္ က်မ္းေရးဆရာက ဘုရားသခင္ထံ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမွ
ယံုၾကည္ျခင္းရွိလာသည္ကို ဤကဲ့သို႕ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။
“ထို႔ေၾကာင့္၊ ငါတို႕သည္ သနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ကို၎၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ မစျခင္း
ေက်းဇူးေတာ္ကို၎ ခံရမည္အေၾကာင္း၊ ရဲရင့္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူးပလႅင္ေတာ္သို႕
တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့။” (ေဟၿဗဲ၊ ၄း ၁၆)

Faith, Hope, and Love Global Ministries
The Reverend Timothy C. Geoffrion, Ph.D., D.D.
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၂။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အတြက္ အၿမဲတံခါးဖြင့္ထားပါ။
ဤဒုတိယအေရးႀကီးေသာ စိတ္ေနသေဘာထားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
အသံကို ၾကားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေစခိုင္းသည္အတိုင္း
ပိုမိုလြတ္လပ္စြာႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားက သင့္ကို
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေစခိုင္းႏိုင္ရန္ သင့္ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္ႏိုင္သေလာက္ဖြင့္ထားပါ။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားက
သင့္အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါ။
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သင္၏ဆက္ဆံေရးၾကားထဲမွာ သင္မျမင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား သို႕မဟုတ္
သင္မျမင္လုိေသာအရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို
ၫႊန္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ တံခါးဖြင့္ထားေပးပါ။ သင္ဘုရားေရွ႕မွာႏွိမ့္ခ်ေသာအခါ
အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕လာလွ်င္ သင္၏မာန၊ ေခါင္းမာမ)ႈ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မ/ႈ၊
အာဏာတပ္မက္မ"ႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုမ0ႈ၊ ေလာဘ၊ အေၾကာက္တရားႏွင့္
အျခားေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အသံၾကားရာတြင္လည္းေကာင္း၊
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသမွ်ေသာ အရာမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ၫႊန္ျပေပးရန္
ဘုရားကိုေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။
သခင္ေယ႐ွက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အျပစ္က်ဴးလြန္လွ်င္ အျပစ္၏ ကြၽန္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကား
ခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕လိုအပ္သည္မွာ သူ႕ရဲ႕ သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီး အျပစ္မွ
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္က ေယာ၊ ၈း ၃၂တြင္ “သမၼာတရားသည္
သင္တို႕ကို လႊတ္လိမ့္မည္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သင္သည္ လြတ္ေျမာက္လိုလွ်င္ သမၼာတရားကို
သိရန္လုိအပ္သည္။ သမၼာတရားက ဘုရားသင့္အသက္တာအတြက္ ဘာလိုခ်င္လဲ
ဆိုေသာသမၼာတရား၊ သင့္ရဲ႕အသက္တာမွာ အမွန္တကယ္ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုေသာ
သမၼာတရားျဖစ္သည္။ ထိုသမၼာတရားကို သိဖို႕ရန္အတြက္ သင္သည္ စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို
ဖြင့္လွစ္ထားဖို႕လိုေပသည္။
၃။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေဖၚျပသမွ်ေသာအရာတို႕ကို မဆိုင္းမတြဘဲ တံု႕ျပန္ပ ါ။
သင္သည္ သမၼာတရားကို သိၿပီဆိုတာႏွင့္ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
၀ိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို တစ္စံုတစ္ခု ဖြင့္ျပၿပီဆိုတာႏွင့္ သင့္အသက္တာတြင္
သူလုပ္ေဆာင္ေနသည္အတိုင္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ျဖစ္ပါသည္။
သင္၏တတ္ႏိုင္စြမ္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းမရွိေသာအရာမ်ားအတြက္
ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္
ရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐(ႈႏွင့္ အျခားေသာ ယုဒ-ခရစ္ယာန္ ဓေလ့ထံုးစံမွ အျခားေသာ
ပေရာဖက္မ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ားတို႕သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ေနာင္တရဖို႕ရန္
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၄း၁၇)။ မွားယြင္းသည့္အရာမ်ားမွ ျပန္လွည့္လာဖို႕၊
သင့္အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူမျဖစ္ေစေသာ
သင္၏ စိတ္သေဘာထား၊ သင္၏လမ္းစဥ္မ်ားမွ ျပန္လွည့္ထြက္လာခဲ့ဖို႕ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို တံု႕ျပန္တာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေျပာဆိုရာတြင္ နာခံမ&ႈရွိဖို႕၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕၊ မိမိကိုယ့္ကို အျပစ္ရဲ႕
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ကြၽန္ျဖစ္ေနမည့္အစား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း၏ ကြၽန္ျဖစ္ေစဖို႕ ႏိ#ႈးေဆာ္ခဲ့သည္ (ေရာမ၊
၆း ၁၁-၁၇။ ဂလာတိ၊ ၅း၁၆-၂၄)။ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏
ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို တံု႕ျပန္တာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “အေမွာင္ထဲမွထြက္၍ အလင္း၌
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း” ဟူ၍ ေဖၚျပထားသည္ (၁ ေယာ၊ ၁း၇)။
ႏွလံုးသားတံခါးဖြင့္ထားျခင္းႏွင့္ ေနာင္တရျခင္း၏ ဆန္႕က်င္ဘက္အရာသည္
စိတ္ႏွလံုးတံခါးပိတ္ျခင္းႏွင့္ မာေက်ာခက္ထန္ေသာ ႏွလံုးသားရွိျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။
သင္သည္ စိတ္တံခါးကို ပိတ္ေလေလ၊ ပိုမိုမာေက်ာလာေလျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
အသံကို ၾကားႏိုင္ရန္ သင့္၏စိတ္ႏွလံုး ပိုမိုမာေက်ာလာေလ သင္သည္
နားမေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ.ႈမရွိျခင္း၏ ရလဒ္ကို ရလာမည္ျဖစ္သည္။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသံကို ၾကား၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀ၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ႏွလံုးသားကို မာေက်ာေစမည္ သို႕မဟုတ္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္မ-ႈကို
လ်စ္လ်ွဴ႐(ႈထားမည္ဆိုလွ်င္ နာက်င္ျခင္း၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္း၊ အစရွိသည့္
အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္
ေဟၿဗဲက်မ္းေရးဆရာက စာဖတ္သူမ်ားကို နားေထာင္႐ံုတင္မဟုတ္ဘဲ ႏွလံုးသားတံခါးကို
ဖြင့္ထားဖို႕ ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ရလဒ္ကို ေၾကာက္တတ္ရန္အတြက္
သတိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ “တဖန္တံု ယေန႕တြင္ သင္တို႕သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အသံကို
ၾကားလ်က္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ခိုင္မာေသာစိတ္ႏွလံုး မရွိၾကႏွင့္ဟု ဆိုသည္ျဖစ္၍၊
ဤမွ်ေလာက္ကာလၾကာၿပီးမွ၊ ယေန႕ဟု ဒါ၀ိဒ္က်မ္းစာ၌ လာေသာအခါ၊ တစံုတခုေသာ
ေန႕ရက္ကို ေသခ်ာစြာ မွတ္သားသတည္း” (ေဟၿဗဲ၊ ၄း၇)။
ခရစ္ယာန္တို႕သည္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္ သက္သက္ျဖင့္သာ
ရပ္တည္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ သေဘာထားႀကီးျခင္းသည္
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသံေတာ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐'ႈျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္
အက်ိဳးရလဒ္အေပၚမွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သည္
စိတ္ရွည္တတ္သည္၊ ၾကင္နာတတ္သည္၊ ျဖည္းညႇင္စြာသာ ေဒါသထြက္တတ္သည္၊
သို႕ေသာ္ သူအလိုရွိတာကေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေနာင္တရၾကဖို႕ျဖစ္သည္။ သို႕မဟုတ္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္တာမ်ားကို သူ႕အလိုဆႏၵႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲ အသက္ရွင္ၾကရန္
သူအလိုရွိသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ေရာမ ၂း၄တြင္ “ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္
သင့္ကို ေနာင္တလမ္းသို႕ ေသြးေဆာင္သည္ကို မသိမမွတ္ဘဲ၊
ၾကြယ္၀စြာေက်းဇူးျပဳေတာ္မူျခင္း၊ သည္းခံေတာ္မူျခင္း၊ စိတ္ရွည္ေတာ္မူျခင္းတို႕ကို
မထီမဲ့ျမင္ျပဳသေလာ၊” ဟုေဖၚျပထားသည္။ ဘုရားသခင္၏
ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရမွာျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ၀ိညာဥ္ေတာ္အတြက္ ဖြင့္ထားေလ၊
ဘုရားရွင္သည္ သင္ထံမွလိုခ်င္ေသာ ေနာင္တတရားလမ္းထဲကို ဦးေဆာင္ၿပီး
သင္၌ဘုရားျပဳေသာ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သင္၀မ္းေျမာက္အံ့ၾသဖြယ္
ေလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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၀ိညာဥ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းမ*ႈအတြက္ သူေတာ္စင္ အစ္ေနးရွပ္စ္၏
ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းဆုေတာင္းေသာ ခရစ္ယာန္တို႕ဆုေတာင္းရာတြင္ မိမိတို႕၏
အျပစ္မ်ားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္ခံပါ၊ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္
၀မ္းနည္းပူေဆြးၿပီး အသက္တာ၏ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းကို
ခံစားေစရန္ေတာင္းခံၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ႀကီးထြားမ/ႈအားလံုးက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အတြင္းမွာ
စြမ္းအားႀကီးစြာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္အေပၚမူတည္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ျမင္ရန္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျမင္ေစႏိုင္ၿပီး ေျပာင္းလဲရမည့္အရာမ်ားကို
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။
၄။ ဘုရားသခင္ဟာ သင့္အတြက္ျဖစ္တယ္၊ သင့္ကို ဆန္႕က်င္သူမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို
ယံုၾကည္ပါ။
ဒါဟာ ေျပာစရာ မလိုပါဘူးလို႕ သင္ထင္လိမ့္မယ္၊ သုိ႕ေသာ္ သင့္ရဲ႕ ရွက္ျခင္း သို႕မဟုတ္
မထိုက္တန္ဘူးလို႕ ခံစားခ်က္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကို သံသယ
ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးငယ္မ်ားစြာ ဒုကၡဆင္းရဲခံစားေနရျခင္းကို
ေတြ႕တဲ့အခါ ဘုရားက တကယ္ေရာ က႐ုစိုက္ရဲ႕လားဆိုၿပီး စဥ္းစားမိလိမ့္မယ္။
တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္က ဘုရားကိုပြင့္လင္းစြာ
ရင္ဆိုင္ဖို႕အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနလိမ့္မယ္။ ထိုအေၾကာက္တရားမ်ား၊
သံသယစိတ္မ်ားအားလံုးဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အလိုအပ္ဆံုးအရာေတြကို ဘုရားသခင္ထံမွ
လက္ခံရရွိႏိုင္စြမ္းကို တားဆီးေနတတ္သည္။
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာျဖစ္မလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ ျဖစ္တယ္၊ သင့္ကို
က႐ုစိုက္တယ္၊ သင့္ကို ဆန္႕က်င္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ယံုၾကည္ပါ။ ဘုရားက
သင့္ကို ဘာကို အေျပာခ်င္ဆံုးအရာကို ေျပာေစဖို႕ဆုေတာင္းပါ။ အဲဒီေနာက္
ျဖစ္လာတာကို သင္တကယ္ဘဲ အံ့ၾသမိလိမ့္မယ္။
တစ္ခါက ကြၽႏ္ုပ္ ေယာ ၂၁း ၁၅-၂၀ ထဲက က်မ္းခ်က္ကို ဖတ္ရင္း
ဆုေတာင္းတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္၊ အဲဒီက်မ္းပိုဒ္ထဲမွာ ေယ႐$ႈက ေပတ႐ုကို
ငါ့ကိုခ်စ္ရင္ ငါ့သိုးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါဆိုတာကို ဖတ္တဲ့အခါတိုင္း စိတ္ထဲမွာ
တို႕ထိသလို ခံစားရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့ကို ဘုရားသခင္က
သင္အုပ္အမ'ႈေတာ္ေဆာင္အသက္တာထဲ ျပန္လာခဲ့ဖို႕ေခၚေနသလားဆိုတာ
စဥ္းစားမိတယ္။ ဒါမယ့္ ကြၽႏ္ုပ္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။ တစ္ဖက္မွာလဲ ဘုရားက
ကြၽန္ေတာ့ကို သင္ၾကားျခင္း အမ#ႈေတာ္ထဲမွာ ပါ၀င္ဖို႕ ေခၚျခင္းခံရတယ္လို႕
ယံုၾကည္ေနတယ္။
အခု ကြၽႏ္ုပ္ အဲ့ဒက
ီ ်မ္းပိုဒ္ကို ျပန္ဖတ္တဲ့အခါမွာ
တူညီတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးဘဲခံစားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽႏ္ုပ္
သေဘာေပါက္မိတာတစ္ခုက ဒါဟာ ဘုရားရဲ႕ ေခၚျခင္းမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ဘာသာ
အျပစ္ရွိသလို ခံစားေနျခင္းသာဟုတ္တယ္ဆိုတာပါဘဲ။ ကြၽႏ္ုပ္
အသင္းေတာ္ကေန ႏ"ႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ၂၄ ႏွစ္ ၾကာသည္အထိ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
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အျပစ္ရွိသလို ခံစားေနမိခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္ ေလးႏွစ္ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္ခဲ့တယ္၊
ေနာက္ေတာ့ က်မ္းစာကို ပိုမိုေလ့လာဖို႕အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႕ေပးတဲ့ေက်ာင္းမွာ
ကြၽႏ္ုပ္တက္ခဲ့တယ္။ အသင္းေတာ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္အခ်ိန္ေပးတာ နည္းလာႏိုင္ေပမယ့္
ကြၽန္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ပိုေပးႏိုင္တယ္။ ဒါမယ့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ
ဒုတိယ ကေလးရလာတဲ့အခါမွာ သူမလဲ အသင္းေတာ္အတြက္
အခ်ိန္သိပ္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာသြားခဲ့တယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ကေန ႏ"ႈတ္ထြက္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းကိုဘဲ
အခ်ိန္ျပည့္သြားတတ္ခဲ့တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္ ႀကိဳတင္ မစဥ္းစားထားမိခဲ့တာက
ကြၽႏ္ုပ္အသင္းေတာ္ကေန ႐ုတ္တရက္ ႏ"ႈတ္ထြက္တဲ့အခါမွာ အသင္းေတာ္က
သင္းအုပ္အသစ္တစ္ေယာက္ထပ္ရွာရတာ ဘယ္ေလာက္အထိ
ဒုကၡေရာက္မလဲဆိုတာပါဘဲ။ ၂၄ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္ဟာ စိတ္ထဲမွာ
အဲ့ဒီအတြက္ အျပစ္ႀကီးလို ခံစားခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အသံကို
႐ုတ္တရက္ ၾကားရတဲ့အခ်ိန္ မွာ ကြၽႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို သိခဲ့ရတယ္။
ကြၽႏ္ုပ္ဟာ မရင့္က်က္ဘဲ၊ အေတြ႕အႀကံဳမရွိဘဲ ခ်ခဲ့မိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္
ကြၽန္ေတာ့အတြက္၊ ကြၽန္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အသင္းေတာ္အေပၚမွာ
သက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အရာေတြအတြက္ ခြငလ
့္ ႊတ္မ&ႈကို ေတာင္းခံရမယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို
အဆင္ေျပေအာင္ ေနမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆင္ေျခေပးေနမယ့္အစား ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕
လုပ္ရပ္က အျခားသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာကို လက္ခံၿပီး
ဘုရားကို ၀န္ခံတဲ့အခါမွာ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ခံစားရတယ္။
ဘယ္ေလာက္ထိ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလုိက္လဲ။ ဒါဟာ လက္ေဆာင္ျဖစ္တယ္။
အခုကြၽႏ္ုပ္ဟာ ကြၽႏ္ုပ္မေျပာင္းလဲႏိုင္ေတာ့တဲ့အတိတ္ကို လႊတ္ခ်လိုက္တာေၾကာင့္
လြတ္လပ္မ'ႈကို ခံစားေနရၿပီ၊ အခုအခ်ိန္မွာ ဘုရားေပးထားတဲ့ သင္ၾကားျခင္း
အမ#ႈေတာ္ျမတ္ကိုလဲ ပိုၿပီးမွ လြတ္လပ္စြာနဲ႕ အာ႐ံုစိုက္ေနႏိုင္ၿပီ။

၅။ ေလာကႏွစ္ရပ္စလံုးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအရာေတြကို ရဖို႕ ႀကိဳစားတာကို ရပ္လိုက္ပါ။
ေလာကႏွစ္ရပ္ဆိုတာ ဘုရားအမ(ႈေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မိမိအမ$ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ရင္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေ၀းသြားေစတဲ့
အရာမွန္သမွ်ကို ျငင္းပယ္ဖို႕လိုအပ္တယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ
အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႕ အႀကံအစည္၊ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အမူအက်င့္တို႕ကို
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထံ စဥ္ဆက္မပ်က္
ေခၚေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းသည္
ခရစ္ေတာ္ကို ဘာအေကာင္းဆံု ဘယ္အရာကို ဆက္ကပ္အေစခံမလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္ကို
ထပ္ကာထပ္ကာ ေမးေနလိမ့္မယ္။
၆။ အျခားသူမ်ားကို ပိုနားေထာင္ပါ။
“ပညာရွိေသာသူသည္ နားေထာင္၍ ပညာအတတ္တိုးပြားလိမ့္မည္။” (သုတၱံ၊
၁း၅)
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အျခားသူမ်ားကို ေကာင္းစြာနားေထာင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ ပိုမိုၿပီးေတာ့
စိတ္ကိုဖြင့္ထားဖို႕ႏွင့္ ဘာစကားလံုးေတြကို နားေထာင္ဖို႕ သူတို႕ရဲ႕ ဆိုလိုခ်က္ကို
သိရွိဖို႕အတြက္ မိမက
ိ ိုယ္ကို ၾကပ္မတ္ထားရမယ္။ အျခားသူေတြကို ေကာင္းစြာ
နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ေျပာေစလိုတာကို အျခားသူမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေျပာႏိုင္တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ သင္ယူဖို႕လိုအပ္တဲ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို
ကိုယ္ပိုၿပီးသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြအေၾကာင္းကိုလည္း
ပိုသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
သာဓကျပလိုပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆက္ဆံေရးေတြထဲကတစ္ခုက
ကြၽႏ္ုပ့္ညီအစ္ကိုေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရးပါဘဲ။ တခါတေလေတာ့လဲ
အဲ့ဆက္ဆံေရးေတြက နာက်င္ေစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ
ညီအစ္ကိုတစ္ေတြနဲ႕ ကြၽႏ္ုပ္နဲ႕ စိတ္ဆိုးၾကတယ္။ သူတို႕က ကြၽန္ေတာ့ကို
ေကာင္းေကာင္းမဆက္ဆံဘူးဆိုၿပီး စြပ္စြဲၾကတယ္။ အဲ့လိုၾကားရတာ တကယ့္ကို
နာက်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ကြၽႏ္ုပ္ၾကားဖို႕အတြက္လိုအပ္တယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႕က အမွန္ကို ေျပာေနလို႕ဘဲ။ သူတို႕ဟာ
တျခားသူေတြ ကြၽန္ေတာ့ကို မေျပာရဲတဲအ
့ ရာကို ေျပာျပေပးေနတယ္။ သူတို႕ရဲ႕
အမွန္ေျပာဆိုခ်က္ စကားေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တယ္၊
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႕ဟာ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အျပစ္ကိုျမင္ဖို႕ ကူညီေပးၿပီး
ေနာင္တရေစလို႕ပါဘဲ။
၇။ ျပသနာမ်ားကို ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ျခင္းတို႕ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ပါ။
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အခန္း (၃) ပိုမုိနက္နဲေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း
၇၅ မိနစ္

၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အသက္တာပိုမိုျဖစ္ဖို႕ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာကုိ ပိုမိုနက္နဲေစလ်က္ ဘုရားနဲ႕ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရး
တည္ေဆာက္ရမည္။
သင္ဒီအေၾကာင္းကို သိၿပီးသားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ သင္ဒီအတိုင္းဘယ္ေလာက္
အသက္ရွင္သလဲ။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၂)
သင္ကိုယ္တိုင္၏ ၀ိညာဥ္အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာကို စိတ္အား တက္ၾကြစြာ
ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၂)
၀ိညာဥ္အႏွစ္သာရ ျပည့၀
္ ေသာ အသက္စြမ္းအားသည္ ဘုရားသခင္သို႕ ဦးတည္ေသာ
စစ္မွန္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းမွ စီးထြက္လာပါသည္။

သင္တို႕ထဲက တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြအတြက္ ဒီေခါင္းေဆာင္မ,ႈ အေလ့အက်င့္သည္
ဒီတစ္ပတ္လံုးၾကာရတဲ့ အရာေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သင္တကယ္လို႕ ဒီ
အေျခခံ အေလ့အက်င့္ကို မတက္ျဖစ္ဘူးဆိုရင္ က်န္အရာမ်ားအားလံုးသည္ အေပၚယံ
သက္သက္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕နဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နက္ရိ&ႈင္းတဲ့ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးကို
မတည္ေဆာက္ဘူးဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ျပသနာေတြနဲ႕ ႀကံဳရလိမ့္မည္။
•
•
•
•
•
•

ပထမဦးဆံုး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္တဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အခ်စ္ေတြဟာ
ေအးခဲသြားလိမ့္မယ္။
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အမ#ႈေတာ္ျမတ္မွာ အေစခံဖို႕
စိတ္အားထက္သန္မ-ႈေတြ ေလ်ာ့က်လာမယ္။
ယံုၾကည္ျခင္းေတြ ယိမ္းယိုင္လာမယ္။
ထိေရာက္ေသာ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ
အရင္းအျမစ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးလာမယ္။
စိန္ေခၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ စြမ္းအားေတြ၊ ဥာဏ္ပညာေတြ
မရွိဘဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအား သက္သက္နဲ႕ဘဲ အေစခံဖို႕
စတင္ႀကိဳးစားလာၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဘုရားအလိုေတာ္နဲ႕
ေသြဖယ္စ ျပဳလာလိမ့္မယ္။
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ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားနဲ႕ ပိုမိုနက္နဲ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ဖို႕အတြက္
ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ အစပ်ိဳးျခင္းခြန္းအား
တစ္ခါတစ္ရံမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ပိုၿပီးျပည္၀
့ တဲ့ အသက္တာျဖစ္ဖို႕ ေခၚျခင္းခံရတာဟာ
ဖိအားမ်ားသလို ခံစားရတတ္တယ္။ ရွိၿပီးသား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ
လုပ္ရမယ့္တာ၀န္ေတြထက္ တစ္ခုပိုလုပ္ရသလိုခံစားရတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဲဒီလို
လုပ္ဖို႕တြန္းအားက အျပင္ကေနလာတတ္သလို အထဲကေနလဲလာတတ္တယ္။
ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ၀ိညာဥ္ေရးျပည္၀
့ စြာနဲ႕ တစ္ခုခုကို လုပ္ရေတာ့မယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၀ိညာဥ္ေတာ္မျပည့္၀ေသာေနရာမွာ ျပည္၀
့ ရမယ္လို႕ ေတြးထင္မိတဲ့အရာက
အဆိုးျမင္စိတ္ခံစားမ/ႈမ်ား (အႏ#ႈတ္လကၡဏာ စိတ္ခံစားမ*ႈမ်ား) ကိုျဖစ္ေစသည္။ အဲဒီအခါမွာ
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ မလံုေလာက္သလို၊ မခ်င့္မရဲသလို၊ ၀မ္းနည္းသလို ခံစားရမယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
၀ိညာဥ္အသက္တာဟာ ပိုမိုမရင့္က်က္လာရင္ ရွက္သလိုစိတ္ထဲျဖစ္လာမယ္။
အရံ$ႈးေပးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ သို႕မဟုတ္ ႐ူးခ်င္သလိုျဖစ္လာမယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အဲ့ဒီလို အႏ#ႈတ္လကၡဏာႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ခံစားရၿပီဆိုရင္
ဒါဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အလုပ္လုပ္ေနရင္းညပ္သြားတဲ့ သေဘာပါ။ ရႊံ႕ထဲမွာ
နစ္ေနတဲ့ကားလိုပါဘဲ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကားဘီးေတြကို ႐ုန္းကန္ထုတ္ေနမယ္၊ ဒါေပမယ့္
မေရြ႕ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္ဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားမ/ႈသည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေပၚမွာမူတည္တယ္ဆိုၿပီး မွားယြင္းစြာထင္တတ္ၾကတယ္။ ပိုဆိုးတာက
ဘုရားက ငါတို႕ကို စြန္႕ပစ္သြားတယ္ဆိုၿပီး ေတြးတတ္တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
၀ိညာဥ္အသက္တာဟာ အိမ္မ%ႈကိစၥလုပ္သလိစ
ု ၿပီးခံစားတတ္တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ဒီအရာေတြထဲက တစ္ခုခုလို စတင္ခံစားလာရၿပီဆိုရင္ ဒါဟာ ျပန္လည္ အသစ္စတင္ဖို႕
အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ မာတင္စမစ္၏ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
ဆက္ဆံေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသခ်ာတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ကြၽန္ေတာ့အတြက္
အလံုးစံုေျပာင္းလဲေစေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။2 ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕
ရည္မွန္းထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႕ မတိုက္ဆိုင္တာကို သတိထားမိတဲ့
အခ်ိန္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စမစ္ကေျပာျပထားတယ္။ ဥပမာ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ
က်မ္းစာဖတ္သင့္သေလာက္မဖတ္ဘူး၊ သို႕မဟုတ္ ဆုေတာင္းသင့္သေလာက္
မေတာင္းဘူး၊ သို႕မဟုတ္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကို ခ်စ္သင့္သေလာက္
မခ်စ္ႏိုင္ဘူး စသည္တို႕ကို သတိထားမိလာတယ္။ အဲလိုအခ်ိန္မွာ စမစ္ အဆိုျပဳတာက
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အျပစ္ရွိပါတယ္လို႕ ဆူးစူးသလို ခံစားလာရျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့
ဘုရားကကိုယ့္ကုိ ဆက္သြယ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေကာင္းတဲ့ နိမိတ္လကၡဏာ
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

The Word is Very Near You. A Guide to Praying with Scripture (Cambridge, MA:
Cowley Publications, 1989), pp. 19-22.
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ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဆုမေတာင္းဘူး ဆိုၿပီး သတိေပးတာဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
စိတ္အားငယ္ေစဖို႕ အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေရာက္ လာရာအသက္တာနဲ႕ အေထာက္အကူအမအစရဖို႕ သြားရမယ့္လမ္းကို
သတိေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဆုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ယူၿပီး
သူ႕ဆီကို စတင္ဆက္သြယ္လာမယ့္အခ်ိန္ကိုဘဲ
လက္ပိုက္ေစာင့္ေနမယ့္ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ သူကုိယ္တိုင္ အရင္လာၿပီး ဆက္သြယ္မယ္၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ တံု႕ျပန္မ"ႈကို ေစာင့္မယ္ဘုရားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ (ဖုန္းေခၚတာကို
ေျဖမယ့္ဘုရားမဟုတ္ဘူး၊ ဖုန္းစေခၚမယ့္ဘုရားျဖစ္တယ္။ သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာလဲ
သူကဘဲစတင္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြရွိတယ္ … ကမၻာႀကီးကို စတင္ဖန္ဆင္းတယ္၊ အာၿဗံဟံ၊
ေမာေရွ၊ ဒါ၀ိဒ္၊ တို႕နဲ႕ ပဋိညာဥ္စျပဳခဲတ
့ ယ္၊ သခင္ေယ႐(ႈကို ေစလႊတ္ခဲ့တယ္၊
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။)
စမစ္ရဲ႕ နက္႐%ိႈင္းသိမ်ားကို ယူၿပီး ကြၽႏ္ုပ္ဟာ အခုဆိုရင္ အသက္တာမွာ ဆံုးရံ&ႈးမ&ႈ အတြက္
သတိေပးခံရတဲ့အခါ ေက်းဇူးတင္တယ္လို႕ ေျပာတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္။ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကြၽႏ္ုပ္သိေအာင္
သတိေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ “ဘုရားသခင္ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို
ကြၽႏ္ုပ္သိေအာင္သတိေပးေတာ္မူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္
ကိုယ္ေတာ္ကြၽႏု္ပ္ကို ေခၚထားျခင္းအတြက္ သတိရေအာင္ ကူညီေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” “ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္အတြက္
ရည္ရြယ္ထားေသာ ႂကြယ္၀ေသာ အသက္တာကို အျပစ္တရားက ေအာက္ေျခကေန
လိ#ႈက္စားေစတယ္ ဆိုတာ သတိေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
စိတ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ျပန္လည္ စုစည္းဖို႕ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေခၚေသာေၾကာင့္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဒါဟာ အရမ္းအေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္။
ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့အရာအေပၚမွာ ပိုၿပီး စိတ္မေကာင္းခံစားေနရမယ့္ အစား စိတ္ထဲမွာ
အားေပးမ'ႈခံစားလာရတယ္။ ဘုရားက ငါ့ကို အျပစ္တင္ေနမွာဘဲလို႕ ေတြးေနမယ့္အစား
ဘုရားက သူ႕ဆီျပန္လာဖို႕ က႐ုတစိုက္ ေခၚေဆာင္ေနတယ္လို႕ ေတြးလာမိတယ္။
သတိေပးျခင္းဟာ ကူညီေပးဖို႕ဟုတ္တယ္၊ အျပစ္တင္ဖို႕မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို
သိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္တယ္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ တာ၀န္။ ။ ပိုမိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါ။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ မေရာက္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဆီကို အေရာက္လာႏိုင္တဲ့
ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို မ်ားစြာခ်စ္သည္ဆိုသည္ကို
သိႏိုင္သည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားကလဲ သင့္ေနျဖင့္ သူ႕ကို ျပန္ခ်စ္ေစခ်င္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို သူ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ စိတ္အားထက္သန္စြာ
ႀကိဳးစားေစခ်င္သည္။ သို႕မွ ဘုရားသခင္အေပၚ သင္၏ခ်စ္ျခင္းသည္
ႀကီးထြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ေပါလုက သူသည္
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အျခားသူမ်ားအားလံုးထက္ ၀ိညာဥ္ေရးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့လို႕ေျပာခဲ့သည္။
သူ႕ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားျခင္းသည္ သူ႕အထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။ (၁ေကာ ၁၅း၁၀)
သင္ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ဆက္ဆံုေရးသည္ ပိုမိုနက္နဲစြာ၊ အားႀကီးစြာ
ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် သင္အသက္တာထဲမွာ၊ သင့္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ
ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို သင္ပိုမိုထိေတြ႕ခံစားလာရလိမ့္မည္။
အဲေတာ့ သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

သမၼာက်မ္းစာ ႐"ႈေထာင့္။
အခ်က္ေလးခ်က္။

။ ၀ိညာဥ္ေရးရားတိုးတက္မ*ႈအတြက္ အေလးထားရမည့္

၁။ ပိုမိုခ်စ္ေသာ၊ အသက္၀င္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ရွာပါ။ (မႆဲ ၂၂း၃၆၃၈)
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာကို ပ်ိဳးေထာင္ဖို႕အတြက္ ကြၽြႏ္ုပ္တို႕ မွန္တယ္လို႕
ယံုၾကည္တာ သို႕မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ပိုလုပ္ရမည္။ ၀ိညာဥ္ေရး
နက္နဲမ&ႈသည္ ဘုရားသခင္ကို နားေထာင္ႏိုင္စြမ္း ႀကီးထြားျခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
ဆက္ဆံေရး၊ အသက္တာ ႏွင့္ အမ#ႈေတာ္လုပ္ငန္းထဲမွာ ေျပာင္းလဲေစေသာ အရာမ်ားကို
ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္တို႕ ပါ၀င္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာနက္နဲမ-ႈသည္
ခ်စ္ျခင္း၊ သက္၀င္ေသာ ဘုရားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမ်ားကို
လိုက္နာျခင္း၊ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသက္သက္မဟုတ္ေပ။
၂။ သင့္အထဲမွ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထံ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ စီးဆင္းေစပါ။
(မႆဲ၊ ၂၂း၃၉-၄၀။ ေကာေလာသဲ ၃း၁၂-၁၄) = နာခံတတ္ျခင္း
၃။ ေယ႐"ႈခရစ္ေတာ္၌ သင့္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာကို အျပည့္အ၀ အျမစ္တြယ္ေစပါ။
(ေကာေလာသဲ ၃း၁၅-၁၇)
ခရစ္ယာန္၀ိညာဥ္ေရးသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္မ)ႈရွိျခင္း ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ
ဆက္ဆံေရးရွိျခင္းတို႕ လိုအပ္သည္။ ထိုအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အျပစ္အတြက္ အေသခံေတာ္မူခဲ့ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္
ယံုၾကည္ျခင္းမွ အစျပဳသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕
စိတ္ႏွလံုးသားထဲႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ဆက္သြယ္ျခင္းထဲမွာ ရွိေၾကာင္းကိုသိျခင္းလည္း
ပါ၀င္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာသည္ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌
အျမစ္တြယ္ထားၿပီဆိုလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ ျပဳခဲ့သမွ်အရာအားလံုးကို
ေက်းဇူးတင္လာလိမ့္မည္။ က်မ္းစာထဲမွာ ေတြ႕ရေသာ ခရစ္ေတာ္၏
ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ၀လင္ေစမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာအခါ၊ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ႏြယ္ၾကေသာအခါမ်ားတြင္
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ခရစ္ေတာ္က သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို စကားေျပာေနမည္၊
လမ္းျပေနမည္ျဖစ္သည္။
ခရစ္ယာန္၀ိညာဥ္ေရး သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ အလယ္ဗဟိုတြင္
ထားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ဖို႕ ႏွင့္
သူရဲ႕ အလိုေတာ္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာအတိုင္း အရာအားလံုးကို အုပ္စိုးဖို႕
ေခၚထားျခင္းခံရၾကသည္။
၄။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာသ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္သမတ္တည္း အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႕ သင္ယူပါ။
(ေရာမ၊ ၈း၆၊ ၁၃-၁၄။ ဂလာတိ ၅း၁၆-၂၆)
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မပါေသာ ခရစ္ယာန္၀ိညာဥ္ေရးဆိုသည္မွာ မရွိပါ။
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြင္းထဲက ဘုရားသခင္၏
၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ အသစ္ေသာ အသက္တာ (ထာ၀ရအသက္တာ)ကို
ေပးေနရန္၊ ဘုရားက ေနေစလိုသည္အ
့ သက္တာထဲမွာ အသက္ရွင္ေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
ဦးေဆာင္လမ္းျပေနေသာ အရာျဖစ္သည္။
ေလာဘႀကီးမ*ႈ၊ မနာလိုျဖစ္မ+ႈ၊ တဏွာစိတ္၊ မုန္းတီးျခင္း၊ အႀကမ္းဖက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္
အျခားေသာ အျပစ္မ်ားတို႕သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မီးကို ၿငိမ္းေစၿပီး
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ျပသနာမ်ား ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းမ်ားထံသို႕ သက္ေရာက္ေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
၀ိညာဥ္ေတာ္က ကြၽႏု္ပ္တို႕အားဤအက်င့္ဆိုးႏွင့္ စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္လုိစိတ္မ်ားထဲမွ
လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ၎အျပင္ ဤျခည္ေႏွာင္ျခင္းတန္ခုိးထဲမွ
မွပို၍ပို၍လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို မည္သို႕ရႏိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးသည္။
၀ိညာဥ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ကို ဘုရားအားခ်စ္ျခင္း၊ ဆာငတ္ျခင္းမွ
ေ၀းကြာေပ်ာက္ေစျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ထံုထိုင္းေစျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကလည္း
အကာအကြယ္ေပးတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က အျပစ္ကို
“မလုပ္ဘူ”လို႕ ေျပာဖို႕နဲ႕ ေကာင္း၍ မွွန္၍ခ်စ္ျခင္းပါေသာ အရာမ်ားကို “လုပ္မယ္”
လို႕ေျပာဖို႕ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ (တိတု ၂း၁၁-၁၄)
ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏နားေထာင္တတ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ဖို႕ႏွင့္
၀ိညာဥ္ေတာ္အတိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕ လိုအပ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္
ႀကီးထြားျခင္းမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို နားေထာင္တတ္တဲ့အရည္အခ်င္းႏွင့္
၀ိညာဥ္ေတာ္လမ္းျပတဲ့အတိုင္း လုိက္ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြပါတယ္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕က ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ႏ"ိႈးေဆာ္ျခင္းကို ခံစားရၿပီၚ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
အျပစ္တရားက မည္မွ် လႊမ္းမိုးေနသလဲဆိုတာကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ သတိျပဳမိလာလိမ့္မည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕က ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ အျပစ္အေပၚ ပိုမိုအျပစ္ရွာေ၀ဖန္တတ္လာၿပီး
စိတ္ဆင္းရဲမွဳကိုလည္း ပိုမိုခံစားတတ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕က
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အသက္တာ ကဏၭတစ္ခုစီတိုင္းမွာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွ
ခြန္အားကို ဆြဲယူတတ္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္လာၾကလိမ့္မယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာ
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အသက္တာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးထဲမွာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ပို၍ပို၍
နီးကပ္လာေစရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မည္။ ဒါဟာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ
အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အေရးႀကီးေသာအခ်က္။
။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ မ်က္လွည့္ဆန္စြာ ျမင့္ျမတ္ေသာ
အရာမ်ားအျဖစ္သို႕ ကူေျပာင္းသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုထက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
ျမင့္ျမတ္ေသာ တန္ခိုးေတာ္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကြဲျပားေသာ ေရြးခ်ယ္မ*ႈမ်ားကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ
အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္ကို ဤပံုစံျဖင့္ နားလည္ၿပီဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အၿမဲတမ္း
သန္႕စင္ေသာ စိတ္ႏိ&ႈးေဆာ္မ&ႈမ်ားရွိမည္၊ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႕ လံုး၀ျပည့္စံုမည္ဟု ေတြးထင္
ေမွ်ာ္လင့္မည္မဟုတ္။ ထိုအစား ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အရင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ အျပစ္ရွိေသာ၊
ကိုယ့္ဘာကို ရွာေဖြေနရေသာ၊ အေစခံေနရေသာ သဘာ၀ကေနမွ ႏိ#ႈးေဆာ္မ#ႈမ်ိဳးရရွိမည္ကို
ေမွ်ာ္လင့္လိမ့္မည္။ အျခားသူမ်ား၏ နာက်င္ျခင္းဒဏ္ရာေတြကို တံု႕ျပန္ကာကြယ္ေပးဖို႕
ေမွ်ာ္လင့္လာမည္။ မၾကာခဏက်ရွံႈးတတ္သည္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္တတ္မည္။
သို႕ေသာလည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ထိုတြန္းအားမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ တန္ခိုးေတာ္ကို
ရွာေဖြဖို႕အတြက္ မည္သည့္ေနရာကို သြားရွာရမည္ကို ပိုသိလာမည္။
၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးျဖင့္ အျပစ္တရားမွ မည္သို႕လြတ္ေျမာက္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း
သင္ယူတတ္မည္။ ဘုရားသခင္၏ စ႐ုိက္လကၡဏာကို ေဖၚျပတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ႏ"ိႈးေဆာ္မ"ႈအသစ္ႏွင့္ စြမ္းအားအသစ္ကို ရရွိဖို႕
ကြၽႏု္ပ္တို႕၀ိညာဥ္ေတာ္အေပၚ ပိုၿပီး အခ်ိန္မွန္မွန္အားကိုး လာၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္တဲ့ အသက္ရွင္ျခင္းက လြတ္လမ္း (အျပစ္မ)ွ ကို ရွာၿပီၚ
ကြၽႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အသက္တာလမ္းကို
ရွာမေတြ႕ျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တာဟာ အစဥ္ရပ္တန္႕တည္ၿမဲသြားတဲ့
ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႕မဟုတ္ဘဲ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ မျပည့္စံုႏိုင္ေသးတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းထဲမွာ
အစဥ္တစိုက္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကဲ့သို႕ျဖစ္တယ္။
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။ ဘုရားသခင္၏ အနီးနားတြင္ ရွိေတာ္မူျခင္းကို အေလ့အက်င့္ျပဳျခင္း

နိဒါန္း
ဘရာသာ ေလာရင့္စ္ (Brother Lawrence) က ဘုရားသခင္ႏွင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္သိရွိခံစားရင္းေနထိုင္ရေသာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္းကို အေလးထားေသာ
၀ိညာဥ္ေရးစည္းကမ္းရွိျခင္းကို အဓိကထားပါသည္။ ၎ကို သူက “ဘုရားသခင္၏
အနီးနားတြင္ ရွိေတာ္မူျခင္းကို အေလ့အက်င့္ျပဳျခင္း”ဟု ေခၚသည္။
ဘရာသာေလာရင့္စ္သည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေရးသူ သို႕မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္
ဓမၼပညာရွင္တစ္ဦး မဟုတ္ေပ။ သူသည္ ၁၇ရာစုအတြင္း ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ အျခားခရစ္ယာန္
အဖြဲ႕အစည္းအတင္း ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး၊ ေန႕စဥ္တာ၀န္
အေျမာက္အျမားထမ္းေဆာင္ရသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏ ဆက္ဆံမွဳကို
ပန္းကန္ေဆးစဥ္၊ ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ အလုပ္လုပ္စဥ္၊ အျခားသာမန္အိမ္မ+ႈ ကိစၥမ်ားလုပ္ေနစဥ္
စသည့္ တစ္ေန႕တာအတြင္ တာ၀န္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဘုရားႏွင့္
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္ေဖၚျပပါသည္။
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆခ
ို ်က္။ ။ “ဘုရားသခင္၏ အနီးနားတြင္ ရွိေတာ္မူျခင္းကို
အေလ့အက်င့္ျပဳျခင္း” ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သင့္ေန႕စဥ္အသက္တာ
အေျခအေနတိုင္းမ-ႈ ရွိေနျခင္းကို သတိရွိျခင္း၊ အာ႐ံုစိုက္မ+ႈရွိျခင္းႏွင့္ တံု႕ျပန္မ"ႈရွိျခင္းကို
ေခၚဆိုပါသည္။

ေစ့ေဆာ္မ(ႈတြန္းအားႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ား
•

ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေစ့ေဆာ္မ(ႈတြန္းအားျဖစ္သည္။ (Oneworld,
1999 edition, p.12).

•

မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ရွာေဖြျခင္းထက္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို
ျဖည့္ဆည္းရန္။ (စာ ၁၀၊ ၃၂)
ဘုရားသခင္ထဲ၌ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ၿပီး ပီတိျဖစ္ရန္။ (စာ ၂၀)
ဘုရားသခင္ကို ျမင့္မားစြာ တန္ဖိုးထားေသာ အသိတရားႏွင့္အတူ သင္၏
၀ိညာဥ္ကို ေကြၽးေမြးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္။ (စာ ၉)

•
•

မွတ္ခ်က္။
။ သင့္ႏွလံုးသားေစစားရာသည္ ဘုရားရွင္ကိုထိေတြ႕ခ်င္ေတြ႕မည္
သို႕မဟုတ္ မေတြ႕ဘဲလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္ သုိ႕ေသာ္ သင္သည္ ဘုရားကို ခ်စ္ရန္ ႏွင့္
ဘုရားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိရန္ ဖန္ဆင္းခံထားရသည္။ သင္သည္
ဘုရားသခင္၏ေမတၱာတရားကို ခံစားတတ္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းဖို႕လိုႏိုင္သည္၊ သင့္ရဲ႕
ဘုရားအေပၚခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ ဘုရားကို
ေတာင္းေလွ်ာက္ရန္လိုႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းဟာ
ဘုရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရွိေစရန္ ဖန္ဆင္းခံထားရသည္။
ဘုရားေမတၱာကို ေတာင့္တေနေသာစိတ္ကို အၿမဲတမ္း တတ္ႀကြစြာျဖင့္
ေမြးျမဴေပးေနဖို႕လိုသည္။ (Cf. M. Craig barnes, Searching for Our Home.)
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နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုးမ်ား
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ဘုရားသခင္အားတတ္ႏိုင္သမွ် ယံုၾကည္ အပ္ႏွံပါ။ (စာ ၂၄-၂၆၊ ၆၃၊ ၇၉)
ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႕ ဦးတည္ျခင္းမရွိေသာ အရာဟူသမွ်ကို ပယ္ခ်ပါ။ (စာ
၃၀၊ ၄၆)
ဘုရားသခင္အားရင္းႏွီးစြာ သိရွိၿပီ ေတြ႕ႀကံဳခံစားပါ။ (စာ ၃၁)
ဘုရားသခင္၏ ရွိျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းကို ခံစားမိေစရန္အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ (စာ ၃၃)
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်ျပဳလုပ္ပါ။ (စာ ၄၇၊ ၈၁)
ဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္ေသာ တည္ရွိျခင္းကို သင္ေမ့ေလ်ာ့သည့္အခါတုိင္း
ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရပါ။ (စာ ၄၇၊ ၇၈-၇၉)
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အေတြးမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။ (စာ ၄၇)
သင္၏ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္လ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ
စကားေျပာဆိုျခင္းကို အက်င့္သဖြယ္ျပဳၿပီး ဘုရားသခင္အားအာ႐ံုစိုက္ပါ၊
ေမတၱာျပပါ။ (စာ ၅၆၊ ၅၈)
အၿမဲတမ္း အသိတရားရွိစြာ ဆက္ကပ္ၿပီး စိတ္ကို ခိုင္မာစြာပိုင္းျဖတ္ပါ။ (စာ ၇၂၇၅)
ဘုရားသခင္အား သင္ခ်စ္ဖို႕လိုေၾကာင္း သိရွိဖို႕လိုေၾကာင္း စသျဖင့္
ဘုရားသခင္ကို စဥ္းစားပါ။ (စာ ၈၀၊ ၁၁၂)
ဆင္းရဲ႕ျခင္းကို သတၱိရွိစြာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္၏ဆင္းရဲျခင္း၌
ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိရန္ ဆုေတာင္းပါ။ (စာ ၁၀၁-၁၀၅)

မွတ္ခ်က္။
။ ဘရာသာေလာရင့္စ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာဟာ
မွန္ကန္ေသာအရာမ်ား သို႕မဟုတ္ အက်င့္တရားေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ျခင္း သို႕မဟုတ္
လူမ$ႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထက္ပိုသင္ဟု ဆိုပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးအတိမ္အနက္သည္
ဘုရားရွင္ကို နားေထာင္လိုစိတ္၊ ဘုရားကို ရွာေဖြျခင္း၊ ဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ ႏွင့္
အသက္တာ၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို
ေျပာင္းလဲေပးေနသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစာတတ္ျခင္းတို႕ကို ႀကီးထြားေစျခင္း၊
ကတိတာ၀န္ယူထားျခင္းတို႕ ပါ၀င္ပါသည္။

လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္း ။
။ တစ္ေန႕တာလံုး ဘုရားသခင္၏ ရွိျခင္းကို
ခံစာလက္ခံႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
႐ိုးုရာအစဥ္အလာ ျပဳလုပ္ျခင္းေတြအျပင္ Broghter Lawrence က ကြၽႏ္ုပ္တို႕နားမွာ
ဘုရားသခင္၏ရွိျခင္းကို စဥ္းစားျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ အသက္တာ၏ လမ္းစဥ္အျဖစ္
လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ျမင္ေအာင္၊ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ သင္ယူဖို႕အတြက္
အၾကံေပးထားပါသည္။ Gerald May ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို
ေရးဆြဲရာတြင္ Brother Lawrence လံ#ႈေဆာ္ထားေသာ ဘုရားသခင္ကို
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ကြၽုႏ္ုပ္တို႕ေန႕စဥ္အသက္တာမွာ ရွာေဖြျခင္းနည္းလမ္းေလးဆင့္ကို
ေအာက္တြင္ေဖၚျပေပးထားပါသည္။3
၁။ ဘုရားသခင္အား တဒဂၤသိရွိျခင္း
ဥပမာ။ ။ ေက်ာခ်မ္းသြားျခင္းမ်ိဳး၊ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥး္ခံစားရျခင္းမ်ိဳး၊
ၾက္သီးေမြးညင္းထျခင္းမ်ိဳးသည္ ဘုရားသခင္ကို ႐ုတ္တရက္ သိရွိျခင္းေပၚ
တံု႕ျပန္မ*ႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ “ေဟာ” ဆိုတာမ်ိဳး ႐ုတ္တရက္ ဘုရားသခင္က
အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို သိရွိခံစားရျခင္း၊ ဘုရားထံမွ
ၾကင္နာမ(ႈလက္ေဆာင္ေလးကို ထိေတြ႕သိရွိျခင္း၊ ႀကိဳးစားပမ္းစား
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ သိရွိသေဘာေပါက္ျခင္းမ်ိဳးတို႕
ျဖစ္သည္။
၂။ ႐ိုးစင္းေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္း။
(ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ႏွစ္သက္သလို ရြတ္ဆိုျခင္း၊
ေခၚဆိုျခင္းျပဳျခင္း)
ဥပမာ။ ။ “သခင္ေယ႐(ႈ၊” “အဖဘုရား၊” “သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၊”
“ကိုယ္ေတာ္ဘုရား ကယ္ေတာ္မူပါ၊” “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဘုရား၊”
ဥပမာ။ ။ ျမန္မာလို “ၿငိမ၀
္ ပ္လ်က္ေနၾကေလာ့။ ငါကား
ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။” ဆာလံ ၄၆း၁၀။
အဂၤလိပ္လို “Be still and know that I am God.”
(ဤ၀ါက် ကို ထပ္ခါတလဲလဲရြတ္ဆိုပါ။ ထိုသုိ႕ရြတ္ဆိုစဥ္ ေနာက္ဆံုးစာလံုးကို
တစ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုလွ်င္ တစ္လံုးျဖဳတ္နညး္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးစာလံုး
“Be” က်န္သည္အထိ ရြတ္ဆိုပါ။)
၃။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္း ကိုခံစားသိရွိျခင္း
ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ေန႕စဥ္အသက္တာထဲမွာ သန္႕ရွင္းေသာ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳ၍ သခင္ေယ႐(ႈရွိသည္ဆိုသည္ကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ နာက်င္မ(ႈ၊ ခက္ခဲမ&ႈမ်ားထဲမွာ ခရစ္ေတာ္က ရွိေနတယ္ဆိုသည္ကို
စိတ္ကူးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ တျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္
ျပသနာျဖစ္မယ္ သို႕မဟုတ္ အသဲကြဲသလို နာက်င္တဲ့
စိတ္ပင္ပန္းျခင္းမ်ိဳးခံစားရတဲ့အခါမွာ သခင္ေယ႐(ႈကို သင္ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲ
စိတ္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုတာကို သိဖို႕အတြက္ သူ႕ကိုေခၚႏိုင္ပါတယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေယာက္စီတိုင္းသည္ ဘုရားႏွင့္ နီးဖို႕ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို
ခံစားၾကသည့္အခါ ကိုယ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားေသာေသာ
The first four methods are adapted from Gerald May’s presentations and
writings on the 4 Ways of Brother Lawrence.
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နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ ထိုအရာမ်ားကို အုပ္စုေလးအုပ္စု အေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ခြဲျခားႏိုင္သည္။

ျပဳလုပ္ျခင္း

စဥ္းစားျခင္း

ရွိေနျခင္း

ခံစားျခင္း

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၀ိညာဥ္ေရး ရွင္သန္မ(ႈဟာ “စဥ္းစားျခင္း”အပိုင္းကုိ
အားသန္တယ္ဆိုလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရွိျခင္းကို က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊
ေလ့လာျခင္း၊ ဓမၼအေတြးအေခၚေတြကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သို႕မဟုတ္
ေန႕စဥ္စာေစာင္ေရးျခင္း၊ စာစီကံုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ကြၽန္တို႕က “ခံစားမ'”ႈ အပိုင္းကို အားသန္တယ္ဆိုလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္
အတူရွိဖို႕ကို သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ဘုရားရွင္က ႏွလံုးသားကို
တတ္ႀကြေစေသာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က စိတ္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ေပးေသာ
စသည့္ ခံစားမ'ႈအေျခခံသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ဘုရားကို
ရွာေဖြလိမ့္မည္။
အကယ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပိုင္း၊ လက္ေတြ႕ပိုင္းကို အားသန္တယ္ဆိုလွ်င္၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္အသက္တာထဲမွာ အေစခံျခင္းမ်ား စသည္တို႕မွတစ္ဆင့္ ဘုရားကို
ရွာေဖြလိမ့္မည္။ ဥပမာ ေအာက္ပါအရာေတြထဲက တစ္ခုခုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕
စိတ္ကူယဥ္ၾကည့္ႏိုင္တယ္။
(က) အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ျငင္းခံုမ)ႈျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေယ႐$ႈက သင့္ေဘးမွာ
ရပ္ေနမယ္။
(ခ) ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲခ်မွတ္ေနတဲ့ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေယ႐$ႈကလည္း
ထိုင္ေနမယ္။
(ဂ) ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လိုအပ္ေသာ သူမ်ား (အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားကို)
ကူညီေပးေနတဲ့အခါမွာ ေယ႐$ႈက ကြၽႏ္ုပ္တို႕အားျဖင့္ ရွိေနမယ္။
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(ဃ) ပလႅင္ေပၚကြၽႏ္ုပ္တို႕ တက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက
အတူရွိေနမယ္။
အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ “ရွိေနျခင္း” ပံုစံနဲ႕ ဘုရားကို ရွာမယ္ဆိုရင္၊
တရားအာ႐ံုျပဳျခင္း ပံုစံမ်ိဳးမွာ အားသန္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၄။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏွစ္ကုိယ္ၾကားဆက္ဆံသည့္အခါမွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊
ဘုရားသခင္၏ အနီးအပါးမွာ တည္ရွိေနမ*ႈကိုျဖတ္ေတာက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ
စိတ္ပါလက္ပါ အာ႐ံုျပဳရန္ အခ်က္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ထိုင္ခံုေပၚမွာထိုင္ျခင္း၊ ျပတင္းေပါက္ဘက္သို႕ ေငးၾကည့္ျခင္း၊
သို႕မဟုတ္ ျငင္သာစြာျဖင့္ ဘုရားကို အာ႐ံုျပဳႏိုင္ရန္ ပံုရိပ္တစ္ခုခုကို
အာ႐ံုျပဳေနျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပံုရိပ္တစ္ခုခုကို အာ႐ံုျပဳျခင္းဆိုရာတြင္ ခရစ္ေတာ္၊
လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ပံု၊ အ႐ုပ္၊ ပန္းခ်ီ ဒါမွမဟုတ္ လွပေသာ
ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာေတာ္ကို အာ႐ံုျပဳျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ ဤသို႕ဆိုရာတြင္ ႐ုပ္တက
ု ို
ကိုးကြယ္ေနျခင္းကိုဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုပံုတစ္ခုခုအားျဖင့္ ဘုရာသခင္၏
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ သူ၏ေပးဆပ္ခဲ့မ-ႈအေပၚမွာ
ျပန္လည္သတိရေအာက္ေမ့ေစရန္ အသိေပးေနေသာ အရာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေတြးတစ္ခုခုအေပၚမွာ အာ႐ံုမွတ္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕
မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ရွိေနျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနျခင္း၊
အျခားအရာမ်ားကို ေမ့ထားၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ နီးကပ္စြာရွိေနရန္ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ပံုမွန္ ေလာကနဲ႕ေတြးေတာ ဆက္သြယ္ေနျခင္းမ်ားမွ ထြက္ခြာၿပီး
ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူရွိေနျခင္းကို အာ႐ံုျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။4
ဥပမာ။ ။ တိတ္ဆိတ္ျခင္း၊ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတို႕ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူေနထိုင္ျခင္းျဖင့္
ဘုရားသခင္တည္ရွိမ/ႈကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေတြ႕ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို သိရွိဖို႕
လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ မ်က္ေစ့မ်ားကို မွိတ္ထားၿပီးလွ်င္
ေဘးမွာရွိေသာ သူကို မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူရွိေနေၾကာင္းကို သိေန၊ ယံုၾကည္ေန၊
ခံစားေနရသကဲ့သို႕ ဘုရားသခင္၏ တည္ရွိမ(ႈကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕က ၀ကၤပါထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္မယ္။ ကြၽႏ္ုပ့္အေနနဲ႕ေတာ့ Chartres Cathedral
ႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ ေယ႐$ႈ႐ပ
ု ္တုေရွ႕မွာ ထိုင္ေနရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။ အာ႐ံုျပဳမေရြးခ်ယ္ဘဲ
အလုိအေလ်ာက္ ေျပာထြက္လာေသာ တစ္ပါးအမ်ိဳးသား ဘာသာစကားမ်ားသည္
ဤေတြးေခၚမ)ႈတြင္ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္သည္သာမက စိတ္ထဲမွာ

See Martin Smith on triune God in Spirit-prompted prayer (pp. 37-38); gazing
on Christ (pp. 46ff.); embrace of Father (pp. 51ff.). See chapter nine on “Gazing”
(p. 130-142).
4
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အထင္အရွားျဖစ္ေပၚမလာဘဲ ဘုရားသခင္ထံသို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေရွ႕႐&ႈသြားေနေၾကာင္း
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၀ိညာဥ္ေရးလမ္းစဥ္
တိတ္ဆိတ္စြာ တစ္ဦးတည္းရွိေနျခင္း
တစ္ကိုယ္ရည္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (မိနစ္ ၃၀)
သင့္ေဘးအနားမွာ အျခားသူမ်ားရွိေနေသာ္လည္း၊ မိနစ္သံုးဆယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီး
ဒီလူေတြအလယ္မွာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္မ*ႈကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ သင့္အေနနဲ႕
လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္တယ္၊ ထိုင္ခံုေပၚမွာဘဲ ထိုင္ေနႏိုင္တယ္၊ သို႕မဟုတ္ တစ္ေနရာရာမွာ
လဲေလ်ာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မည္သူႏွင့္မွ် အဆက္အသြယ္ မလုပ္ပါနဲ႕။
ဒီအခ်ိန္ဟာ သင္တစ္ေယာက္တည္း သင့္အေတြးထဲမွာ ဘုရားတစ္ပါးတည္းႏွင့္သာ
အတူရွိေနဖိုကအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာသမွ်အရာမ်ားအားလံုးအေပၚ၌
ေသခ်ာစြာ အာ႐ံုစိုက္ထားပါ။ ျဖစ္ေပၚလာသမွ်ကို သဘာ၀က်က် တံု႕ျပန္ပါ။
သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေအာက္ပါ တစ္ကုိယ္ရည္ တံု႕ျပန္မ"ႈ ကို
ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။

တစ္ကိုယ္ရည္တံု႕ျပန္မ"ႈ
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သင္၏စိတ္မွ အရာမ်ားကို ေရးခ်ပါ။
(၁) ဘုရားရွင္က ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ သစၥာရွိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္
ဘယ္ေလာက္ႀကိဳဆိုေနသလဲ။
(၂) ကိုယ္က ဘုရားနဲ႕ ဆက္သြယ္ဖို႕ တစ္ေန႕တာလံုး ဘယ္ေလာက္ရွာေဖြေနလဲ။
(၃) တစ္ေန႕တာလံုး သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူဆက္သြယ္ေနႏိုင္ဖို႕
မည္သည့္အလုပ္ေတြက အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးေနႏိုင္သလဲ။
(၄) တစ္ေန႕တာလံုး ဘုရားသခင္ႏွင့္ပိုေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးရဖို႕ ကိုယ္က
ဘာေတြလုပ္ႏိုင္သလဲ။
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အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလတ္မ်ား

The Spirituality Wheel©
A Spiritual Type Selector
by Corinne D. Ware, D. Min.
ေလ့က်င့္ခန္း။ ။
ဤေလ့က်င့္ခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင့္ရဲ႕ ကို္ယ္ပိုင္၀ိညာဥ္ေရးပံုစံကို
ပံုဆြဲဖို႕ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားကို ဖတ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းမွ
သင္ႏွင့္အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္မည့္အခ်က္ကို စက္၀ိုင္း၀ိုင္း၍ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ပါ။
သင့္အေနျဖင့္ ဆႏၵရွိသေလာက္ အေျဖမ်ားကို မွတ္သားထားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခုတည္းသာ
ေရြးရမည္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အေျဖနံပါတ္မ်ားနဲ႕ ေနာက္မွာေဖၚျပထားတဲ့ စက္၀ုိင္းပံုထဲက
နံပါတ္ေတြနဲ႕ကို တြဲၾကည့္ပါ။ စက္၀ိုင္းပံုထဲက “နံပါတ္ေတြနဲ႕ တြဲၾကည့္ပါ။
သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေျဖမ်ား/ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
ေလးကြက္စာ စက္၀ိုင္းပံု၏ စပုတ္တိုင္တစ္ခုကို ေရးဆြဲပါ။
ရလဒ္က သင့္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးပံုစံျဖစ္ပါတယ္။
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္
၁။ က႐ုတစိုက္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ၊ ပံုစံက်ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းပံုစံသည္
ဘုရားသခင္ကို ဘုန္းထင္ရွားေစပါသည္။
၂။ နက္နဲစြာ ဆြဲေခၚေနေသာ၊ သူ႕အလိုလို စိတ္ထဲကေနျဖစ္ေပၚလာေသာ
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းပံုစံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဘုန္းထင္ရွားေစပါသည္။
၃။ ႐ိုးရွင္းမ*ႈႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သတ္ျခင္းမ်ိဳးသည္
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။
၄။ ဒီအရာသည္ အစီအစဥ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို မိမိတို႕
ပံုစတ
ံ က်ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္ထဲမွာ ရွိေနဖို႕က အေရးႀကီးသည္။
အခ်ိန္
၁။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစျပဳမည့္အခ်ိန္၊ ၿပီးဆံုးမည့္အခ်ိန္ကို တိက်စြာ
ေၾကျငာဖို႕အတြက္ အေရးႀကီးသည္။
၂။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ၀တ္ျပဳခ်ိန္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႕လိုအပ္သည့္အခါ
၀တ္ျပဳျခင္းကို မရပ္ဘဲဆက္လုပ္ဖို႕အေရးႀကီးသည္။
၃။ အခ်ိန္တိုင္းက ဘုရားသခင္ရဲ႕အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္မရွိဘဲထားဖို႕
အေရးႀကီးသည္။
၄။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္စုစည္းၿပီး အလုပ္ၿပီးဖို႕ သင္လိုအပ္သမွ် စည္းေ၀းေနဖို႕လိုသည္။
ဆုေတာင္းျခင္း
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၁။ စကားလံုးမ်ားသည္ နားေထာင္ေကာင္းေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ိဳးကို ေဖၚက်ဴးသည္။
ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ဖို႕ကို ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။
၂။ ဤအခ်ိန္မွာ စကားလံုးေတြနဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ဘုရားသခင္ရဲ႕
ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ေရာက္ဖို႕ ႏိ#ႈးေဆာ္ေစပါ။
၃။ စိတ္ထဲမွ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးကို ရွင္းလင္းေစၿပီး ႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ သန္႕ရွင္းေသာ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနပါ။
၄။ ကြၽႏု္ပ္အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူသမွ်သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏
ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ေတးဂီတ
၁။ ေတးသံစဥ္ႏွင့္ စားသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊
ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဖၚက်ဴးျခင္းျဖစ္သည္
၂။ သီခ်င္းဆိုျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုေႏြးေထြးေစသည္၊ ေပါင္းစည္းေစသည္၊ ထို႕ေနာက္
၀ိညာဥ္ပါေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္။
၃။ ဂီတသံစဥ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၀ိညာဥ္ကို ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္
နီးေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစသည္။
၄။ သီခ်င္းဆိုျခင္းသည္ ပိုႀကီးမားေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေစဖို႕၊
ဆက္ကပ္မ&ႈျဖစ္ေစဖို႕အတြက္ တိုက္တြန္းႏ*ိႈးေဆာ္ေပးသည္။
တရားေဒသနာ
၁။ ဘုရားသခင္၏ ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ထုိအရာသည္
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။
၂။ ႏိုးၾကားစြာ ေဟာေျပာေနေသာ သတင္းေကာင္းသည္ အသက္တာမ်ားေျပာင္းလဲေစဖို႕
ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္သည္။
၃။ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္က အတြင္းႏွလံုးသားထဲကို စကားေျပာေသာအခါ
ထိုသတင္းစကားသည္ ၾကားရသည္။
၄။ ကြၽႏု္ပ္တို႕လုပ္ေနေသာအရာသည္ တရားေဟာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေျပာေသာတျခားအရာမ်ားထက္ ပိုက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာၾကားရမည္။
အဓိကထားမ)ႈ
၁။ ဤေလာကအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ကို ဘုရားေစခိုင္းျခင္းကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႕
အေရးႀကီးသည္။
၂။ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ သန္႕ရွင္းေသာအရပ္မွာ အတူေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ သင္ယူဖို႕
အေရးႀကီးသည္။
၃။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားႏွင့္အတူ ကြၽႏု္ပ္သည္လည္း အတူတကြ ျဖစ္ေနဖိ႕ု အေရးႀကီးသည္။
၄။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ လုိက္ေလွ်ာက္ဖို႕
အေရးႀကီးသည္။
ေထာက္ပံ့ေပးမ+ႈ
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(လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ေသာ စာလံုးမ်ားကို စက္၀ိုင္းမ်ားခတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္
စက္၀ိုင္းအမ်ားဆံုး ရရွိေသာ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။)
၁။ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ား၊ အသင္းေတာ္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္
တရားေဟာျခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
၂။ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း၊ သာသနာျပဳျခင္း၊ ႏ"ႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊
ေရဒီယိုမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္႕လႊင့္ေစဖို႕ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
၃။ အားသစ္ေလာင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ၀ိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္မ.ႈမ်ား၊ ၀တ္ျပဳျခင္းပံုစံမ်ား
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
၄။ လူမ$ႈအတိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း တရားမွ်တမ(ႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
၎ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း
၁။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိအေနျဖင့္ အသိပညာ လြန္စြာနည္းပါးျခင္း၊ တစ္ယူသန္ျဖစ္ျခင္း၊
ကုန္ခန္းျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။
၂။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိအေနျဖင့္ လြန္စြာ ခံစားမ'ႈျပင္းထန္ျခင္း၊ တစ္ယူသန္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏွင့္
တိုးတက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္
၃။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိအေနျဖင့္ ေလာကထဲကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ၿပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ဖို႕
မလံုေလာက္ဘဲျဖစ္ႏိုင္သည္။
၄။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိအေနျဖင့္ အျမင္မက်ယ္ျခင္းမ်ိဳး၊ လြန္စြာ အက်င့္စာရိတၱအရာတြင္
လူတတ္လုပ္ေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သည္။
လႊမ္းမိုးေနေသာအရာမ်ား
(လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ေသာ စာလံုးမ်ားကို စက္၀ိုင္းမ်ားခတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္
စက္၀ိုင္းအမ်ားဆံုး ရရွိေသာ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။)
၁။ သိသာျမင္သာျခင္း၊ စည္းကပ္ခ်က္၊ ပညာဗဟုသုတ၊ အမိန္႕၊ က႐ုဏာေတာ္၊
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း။
၂။ ခ်စ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း၊
သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း။
၃။ ဆင္းရဲျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ပညာရွိျခင္း၊ စြန္႕လႊတ္တတ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း
၄။ ႐ိုးရွင္းျခင္း၊ ႏွလံုးသားျဖဴစင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရွာင္က်င္ျခင္း၊ နာခံျခင္း၊
မာတုရျဖစ္ျခင္း။
သင္း၀င္သူမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္
၁။ အယူ၀ါဒ၊ ဗတၱိဇံခံျခင္း ကို လက္ခံျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေထာက္ခံျခင္း။
၂။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အတြင္းက်က်
အေတြ႕အၾကံဳ၊
၃။ ဘုရားသခင္ထံသို႕ သြားေနေသာသူမ်ားအားလံုး။
၄။ လူသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ စည္းလံုးစြာရွိေနျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ
အသင္း၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
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ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ၀တ္ျပဳျခင္း
၁။ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ အမွတ္တရမ်ား၊ တည္ရွိျခင္းမ်ား၊ မုန္ကန္ေသာ
႐ိုးရာသင္ယူမ-ႈမ်ားကို ႏ"ိႈးဆြေပးသည္။
၂။ ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ သိပ္အေရးမပါလွေပ။
၃။ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တို႕ဆီ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
၄။ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ အတြင္းစိတ္ခိုင္မာမ-ႈကို ျဖစ္ေစေသာ
နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အယူ၀ါဒ
၁။ ဘုရားသခင္သည္ က်မ္းစာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀တ္၊ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္
လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္တြင္ ဖြင့္ျပထားသည္။
၂။ ဘုရားသခင္သည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မိမိအေနျဖင့္ ခံစားရသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနသည္။
၃။ ဘုရားသခင္ဆိုသည္မွာ နက္နဲလွသည္။ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာကို ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း
အျပည့္အ၀မသိႏိုင္ပါ။
၄။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလာက၏ဖန္ဆင္းသူမ်ားျဖစ္ေသာအရာ
ဘုရားသခင္၏ နက္နဲျခင္းထဲ၌ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းမ်ား
အျခားသူမ်ားကို မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းရွင္းျပရာတြင္ အေျခခံအေနျဖင့္
၁။ မိမိအသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ က်မ္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။
၂။ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ မိမိအတြက္
အသင္းေတာ္ဟာ မည္သို႕အဓိပၺါယ္ရွိသည္ကို အသံုးျပဳသည္။
၃။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ သန္႕ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳကို အသံုးျပဳသည္။
၄။ သနားျခင္း က႐ုဏာေတာ္အတြက္ ဇာတိပကတိႏွင့္
၀ိညာဥ္ပကတိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္းေသာအခါ အရွာေဖြဆံုးအရာမွာ
၁။ ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္း၊ လမ္းျပမ'ႈ သို႕မဟုတ္ အေျဖ၊
၂။ သခင္ဘုရားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ဖို႕၊
၃။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္အတြင္းထဲမွ တိက်ေသာ အသိအမွတ္ ျပဳမိရန္။
၄။ ကမၻာေျမေပၚ၌ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးမ/ႈ အေပၚပိုမိုနက္နဲေသာ ဆက္ကပ္ျခင္း။
မည္သည္၀
့ ိညာဥ္ေရးလမ္းစဥ္က သင့္အေတြ႕အႀကံဳကို အနီးစပ္ဆံုးေဖၚျပေပးသလဲ။
(လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ေသာ စာလံုးမ်ားကို စက္၀ိုင္းမ်ားခတ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္
စက္၀ိုင္းအမ်ားဆံုး ရရွိေသာ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။)
၁။ ဓမၼ အျမင္သစ္၊ မွန္ကန္ေသာအရာ၌ယံုၾကည္မ1ႈရွိျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတ၊
ထိုးထြင္းသိျမင္မ+ႈ၊ ဆက္သြယ္မ(ႈ၊ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ ေဖၚျပျခင္း။
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၂။ တစ္ကိုယ္ေရ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေန႕စဥ္အသက္တာ၌ သန္႕ရွင္းျခင္း၊ အသစ္တစ္ဖန္
ေမြးဖြားျခင္း၊ ခံစားခ်က္၊ ဆက္ဆံေရး၊ ႐ိုေသကိုင္းရိ+ႈင္းမ+ႈ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း။
၃။ အတြင္းအသက္တာ၊ အာ႐ံုျပဳျခင္း၊ ရွိေနျခင္း၊ ၿခိဳးျခံျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္း၊ နက္နဲျခင္း၊
သတိရွိျခင္း။
၄။ ပေရာဖတ္ သက္ေသျပဳျခင္း၊ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးျခင္း၊ လူမ$ႈေရး အေလးထားျခင္း၊
တရားမွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ဖြင့္ျပျခင္း၊ လက္ေတြ႕ေမတၱာျပျခင္း။
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၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္

38

ေဆြးေႏြးျခင္းပံုစံ (၄) မ်ိဳး
(၁) (Head Spirituality) - အႏၱရာယ္သည္ ဆင္ျခင္ေတြးေတာမ"ႈမ်ားျခင္းျဖစ္သည္။
• ဤအရာသည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀ိညာဥ္ေရးျဖစ္ၿပီး
ဘုရားသခင္၏ သိႏိုင္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ ယံုၾကည္သည္။ (ဖြင့္ျပျခင္းကို
အေျခခံသည္။)
• ဤအရာသည္ ခိုင္မာမ(ႈကို ႏွစ္သက္သည္။ (ျမင္ႏိုင္၊ ထိေတြ႕ႏိုင္၊ ပံုေဖာ္ႏိုင)္
• ဤအရာသည္ နက္နဲမ&ႈကို မယံုၾကည္ေစၿပီး ခံစားမ'ႈကို နည္းပါးေစသည္။
• ဤပံုစံသည္ ဓမၼအေတြးအေခၚဆိုင္ရာ တံု႕ျပန္မ"ႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးၿပီး
ေတြးေခၚမ(ႈ၊ ဆက္သြယ္မ(ႈမ်ားတြင္ တိက်သည္။
• ဤ၀ိညာဥ္ေရးပံုစံကို စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ားသည္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏိုင္မ/ႈ၊
ယုတၱိရွိမ)ႈကို လိုလားၾကၿပီး ေတြးေခၚေျပာဆိုတိက်မ0ႈကို တန္ဖိုးထားသည္။
• ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မ*ႈသည္ ထိုသို႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အဓိက
အေရးႀကီးမ)ႈျဖစ္သည္။
o ယံုၾကည္မ)ႈသည္ တိက်ေသခ်ာေသာအရာမ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
• သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္
အေရးပါသည္။
• တရားေဟာခ်က္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္မ.ႈ က်မ္းစာမ်ားကို လိုလားသည္။
• ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ လူမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္လိုၾကသည္။
• ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘာသာစကားသို႕မဟုတ္ စကားလံုးမ်ားကို
အေျခခံလိုၾကသည္။
• ၀ိညာဥ္ေရး အႏၱရာယ္သည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မ,ႈျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
တစ္စံုတစ္ဦး၏ ၀ိညာဥ္ေရး၌ အသိဥာဏ္လြန္ကဲေနၿပီး ခံစားခ်က္မ်ား၊
အတြင္းခံယူ်က္မ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္း။
• ေကာင္းေသာဥပမာသည္ John Calvin ျဖစ္သည္။
o ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ပရက္စ္ဘီေတးရီးယန္း ဓမၼအေတြးအေခၚ၏ဖခင္
o ဘုန္းႀကီးအသက္တာျဖင့္ အစပိုင္းတြင္စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္
သမၼာက်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု
သူခံစားရေသာ ပ႐ိုတက္စ္တင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
o အသက္ ၂၇ႏွစ္တြင္ The Institutes of Christian Religion (လြန္ခဲ့ေသာ
ေလးရာစုတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဓမၼစာေစာင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအ၀င္
ျဖစ္ေသာ) ကို ေရးသားခဲ့သည္။
o ေနာက္ ၂၅ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ဓမၼသစ္အနက္ဖြင့္က်မ္းအားလံုးႏွင့္
ဓမၼေဟာင္းအနက္ဖြင့္က်မ္း ၂၃အုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။
ထိုစာအုပ္မ်ားအားလံုးကို ဥေရာပတိုက္၌ ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ၿပီး ထိုေဒသႏွင့္
အေမရိကန္ေဒသရွိ အသင္းေတာ္ ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ခဲ့သည္။
o ဓမၼအေတြးအေခၚ၏တိက်မ/ႈ၊ ခံယူခ်က္တို႕ကို အေလးအနက္ထား ေသာ
ေတြးေခၚမ(ႈဦးစားေပးဘာသာေရးကို အားေပးခဲ့သည့္ ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္၏
လူျဖစ္သည္။
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(၂) (Mystical Spirituality) - အႏၱရာယ္သည္ သီးျခားေနထိုင္လြန္းျခင္းျဖစ္သည္။
• ဤ၀ိညာဥ္ေရးပံုစံသည္ နက္နဲေသာယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏
အဆံုးစြန္မသိႏိုင္းျခင္းကို အေလးအနက္ထားသည္။
• ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏အေတြးအေခၚမ်ားသည္
ဘုရားသခင္၏ အကန္႕အသတ္မဲ့မ+ႈ၊ အမည္နာမ မေခၚႏိုင္မ*ႈ၊ လူသားမ်ား
ေတြးေတာႏိုင္သည္ထက္ အလြန္တြင္ ရွိေနျခင္းႏွင့္ အကန္႕အသတ္ရွိေနျခင္း
အေပၚမွာ အၿမဲတမ္း အားနဲျခင္း၊ မျပည္စ
့ ံုျခင္းျဖစ္ေနသည္ကို
အေလးအနက္ထားသည္။
• ဘုရားကို စကားအမ်ားႀကီးေျပာျခင္းထက္ နားေထာင္ဖို႕ကို
အေလးအနက္ထားသည္။
• ဤ၀ိညာဥ္ေရးပံုစံကို စိတ္၀င္စားၾကေသာသူမ်ားသည္ မၾကာခန ဆိုသလို
တရားအားထုတ္တတ္ျခင္း၊ အလိုလိုသိျမင္ေနတတ္ျခင္း၊ သူတို႕အတြက္
အျပင္ေလာက ကဲ့သို႕ပင္ စစ္မွန္တယ္ဟုထင္ရေသာ အတြင္းေလာကကို
အာ႐ံုစိုက္တတ္ၾကသည္။
• သူတို႕ရဲ႕ အတြင္းအသက္တာကို အသစ္ျပဳျပင္ျခင္သည္ သူတို႕နားလည္ေသာ
၀ိညာဥ္ေရး၏ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။
• ၀ိညာဥ္ေရး တိုးတက္ျခင္းလမ္းစဥ္ကို အေလးအနက္ထားၾကသည္။ (၀ိညာဥ္ခရီး၏
ပံုရိပ္ကို အသားေပး၍ ၀ိညာသ္ေရးလမ္းစဥ္ကို အေလးအနက္ထားၾကသည္။)
• ၀ိညာဥ္ေရးအႏၱရာယ္သည္ သီးျခားေနထုိင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အစစ္အမွန္ေလာကႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းတို႕မွ သီးသန္႕ခြဲေနၾကသည္။
• ေကာင္းေသာဥပမာအေနျဖင့္ John Meton ျဖစ္သည္။
o ၂၀ရာစုႏွစ္က ဘာသာမဲ့ အသက္တာကေန
ခရစ္ဘာသာ၀င္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ လွ်င္ျမန္စြာဘဲ
ရဟန္းအသက္တာ၀င္ခဲၿ့ ပီး Cistercian monastic order
ထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။
o တရားအားထုတ္ဆုေတာင္းျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားေရးျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
နက္နဲေသာ ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားကို
ေျပာရင္းျဖင့္ သူ၏က်န္ရွိေသာ အသက္တာကို ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။
(၃) (Heart Spirituality) - အႏၱရာယ္သည္ စိတ္ခံစားမ*ႈမ်ားျခင္းျဖစ္သည္။
• ဒီေနရာမွာ ဘုရားသခင္သည္ သိရွိနားလည္ရာတြင္ ဦးေႏွာက္ျဖင့္
ေတြးေတာျခင္းထက္ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခံစားျခင္းက ပိုမ်ားသည္။
• အကယ္၍ ဘုရားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္လွ်င္ ဘုရားကိုသိျခင္းသည္
အေတြးအေခၚသပ္သပ္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ႏွလံုးသားျဖင့္ သိလိမ့္မည္ဟု
လက္ခံၾကသည္။
• ၀ိညာဥ္ေရးဆိုသည္မွာ ဦးေႏွာက္၏ဦးေဆာင္ရာမဟုတ္၊
ႏွလံုးသား၏ေစစားခ်က္ျဖစ္သည္။
• ဓမၼအေတြးအေခၚ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ကို
သိႏိုင္ျခင္း၏ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ လက္ခံၾကသည္။
• ဒါေပမယ့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ဘုရားသခင္ကို သိျခင္းအေပၚတံု႕ျပန္မ"ႈရာတြင္
ဦးေခါင္းသက္သက္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ႏွလံုးသားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ရလဒ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရး၌ပိုမိုႏိုးၾကားတတ္ၾကြၿပီး အသက္တာ၏ သန္႕ရွင္းျခင္းကို
ရယူပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည္။
• တစ္ကုိယ္ရည္သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။
• ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို စကားလံုမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္
ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ သမာ႐ိုးက်ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသည္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ အဆက္မျပတ္ရြတ္ဆိုေနျခင္း၊
ရႊင္ျမဴး၀မ္းေျမာက္စြာ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ၾကသည္။
• အေျခခံအေရးႀကီးေသာအရာသည္ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္သည္။
• ၀ိညာဥ္ေရးအႏၱရာယ္အေနျဖင့္ စိတ္ခံစားမ*ႈ အလြန္အကြၽံမ်ားျပားျခင္းႏွင့္
ထိုစိတ္ခံစားမ,ႈသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ၀ိညာဥ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳျပည့္၀သည္ဟု
လက္ခံယံုၾကည္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
• ေနာက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုမွာ ၀ိညာဥ္ေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ
စိတ္၀င္စားျခင္းေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေလာကကို ဆန္႕က်င္ေနတတ္ၾကသည္။
ထိုအရာသည္ အျခားေသာ ၀ိညာဥ္ေရး ဓေလ့ထံုးစံ၌လည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို
ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ေစသည္။
• ေကာင္းေသာဥပမာေနျဖင့္ မတ္တဒစ္ အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာသူ
John Wesley ကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။ သူသည္ သန္႕ရွင္းမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ ဓေလ့ထံုးစံ
(Holiness Tradition) ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။
o ေအာက္ဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားအသက္တာတြင္ သူႏွင့္ သူ၏ညီ
Charles Wesley တို႕သည္ Holy Clubဟုေခၚေသာ ၀တ္ျပဳျခင္း
အသင္းကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႕၏
သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအေပၚ၊ အျခား၀ိညာဥ္ေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ စနစ္က်မ'ႈအေပၚ
အေလးထားၾကေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက မတ္တဒစ္
ဟုေခၚၾကသည္။
o ၀ိညာဥ္ေရး ခရီးစဥ္ကို ဘုရားသခင္၏ ေမတၱေတာ္၌ ႀကီးထားျခင္းအျဖစ္
အေလးအနက္ထားသည္။
o Systematic Theologian အျဖစ္ မေက်ာ္ၾကားဘဲ၊ အျခားသူမ်ားကို
ဘုရားကို ခ်စ္ေအာင္လံ+ႈ႕ေဆာ္ေပးေသာသူ၊ သန္႕ရွင္းျခင္းသို႕
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရန္ ႏ"ိႈးေဆာ္ေပးသူအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။
(၄) (Social Justice Spirituality) - အႏၱရာယ္သည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ
နည္းစနစ္အေပၚလိုက္နာျခင္းျဖစ္သည္။
• နက္နဲေသာ ေတြ႕ႀကံဳခံစားျခင္းသည္ ဒီေနရာမွာ အသိပညာျဖင့္
အခ်က္အလတ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲေတြ႕ႏိုင္သည္။
• ရလဒ္အေနျဖင့္ တတ္ႀကြေသာ အျမင္႐ူပါ႐ံုရွိသူျဖစ္သည္။ ၎သည္
၀ိညာဥ္ေရးရာ အမ်ိဳးအစားကို နက္နက္ရိ&ႈင္းရိ&ႈင္း အာ႐ံုျပဳ၍ ကားတိုင္အတြက္
တိုက္ပြဲ၀င္သူကဲ့သို႕ တစ္ယူသန္ျဖစ္သည္။
• ဤပံုစံတြင္ပါ၀င္ၾကေသာ သူမ်ားသည္ ဂိုဏ္းဂန၊ အသင္းေတာ္၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း နည္းၾကသည္။
•
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ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ကို နာခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို
ေျပာင္းလဲၾကသည္။
ထိုသူမ်ားသည္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ပါ၀င္ေသာ ဓမၼေတြးေခၚျခင္းသည္
တူညီသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။
သူတို႕မွာ ခိုင္မာေသာ ႐ူပါ႐ံုမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ သို႕ေပမယ့္
အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္သာ မေနလိုၾကဘဲ ထိုအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို
လက္ေတြ႕က်က်ဖန္တီးရန္ လိုလားၾကသည္။
၀ိညာဥ္ေရးအႏၱရာယ္သည္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာအေပၚ မွီတည္ေနျခင္းႏွင့္
သူတို႕၏ အနစ္နာခံေပးဆပ္မ-ႈကို မမွ်ေ၀ေသာသူမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊
နားမလည္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေကာင္းေသာဥပမာအေနျဖင့္ St. Francis of Assisi အျဖစ္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
o ၁၂ရာစုက အီတာလီလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အရင္ အက်ိဳးခံစားရေသာ
အသက္တာကိုစြန္႕လႊတ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသဘက္မွ ဆင္းရဲသူမ်ား၊
နာမက်န္းသူမ်ားကို က႐ုစိုက္ေပးခဲ့သည္။
o မၾကာမီတြင္ အျခားလူမ်ားစြာက သူေနာက္သို႕လိုက္ခဲ့ၾကၿပီး
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္တုိင္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတို႕ကို
order တစ္ခုအျဖစ္ အမည္ေပးခဲ့သည္။
o ၀ိညာဥ္ေရးသက္ေရာက္မ,ႈအတြက္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ
အေလးအနက္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥေရာပတစ္ခြင္ရွိ
ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲသူမ်ား ကို အေလးအနက္ထား
က႐ုစိုက္မ(ႈျပဳခဲ့သည္။
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အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလတ္မ်ား

၀ိညာဥ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
စည္းကမ္းရွိေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ သူ႕အသက္တာရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ
ဘုရားရွင္ကို အၿမဲမပ်က္မကြက္ျဖင့္ သူ၏စိတ္၊ ႏွလံုးသားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ
အာ႐ံုစိုက္ေသာသူျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ စည္းကမ္းျပည္၀
့ ဖို႕အေရးႀကီးေၾကာင္းကို
သိၾကသည္။ သို႕ေသာ္ စည္းကမ္းျပည္၀
့ ဖို႕ဆိုျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အမ်ားစိုအတြက္
လြန္စြာ ခက္ခဲလွသည္။ သဘာ၀အားျဖင့္ အေစာက ေျပာခဲ့သလိုဘဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
မိမိကုိယ္ကို အသက္တာ၏ အလယ္ဗဟို၌ထားခ်င္ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕လုပ္ခ်င္သည္ကို လြတ္လပ္စြာျဖင့္ လုပ္ခ်င္ၾကသည္။ ယင္းသည္ လြယ္ကူစြာ
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ သို႕မဟုတ္ စိတ္စြမ္းအားကို ဆံုးရံ#ႈးျခင္း ျဖစ္ေစသည္။
အမွန္တရားတစ္ခုမွာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။
စည္းကမ္းခ်က္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားဖို႕ႏွင့္ အက်ိဳးရွိေသာ အမွဳေတာ္ေဆာင္ေကာင္း
ျဖစ္ဖို႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ တိက်ေသာ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
က်င့္သံုးျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုနက္နဲ
တိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္
ခရစ္ယာန္တို႕ အသက္ရွင္ဖို႕ လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ အမူအက်င့္၊ အေလ့အထမ်ားကို
ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြားဖို႕
ကူညီေပးသည္။
Brother Lawrence ၏ ပိုမိုၾကြယ္၀ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာသို႕
ေမြးျမဴေပးျခင္းနည္းလမ္းသည္ ဤေလာက၌ေတြးေတာျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္းနည္းလမ္းကို
ကိုယ္စားျပဳသည္။ အျခား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ၀ိညာဥ္ေရး
အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ သိရသည္။
အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျဖစ္သိရသည္။ ၎တုိ႕သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ယခုေျပာေနေသာအရာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ခ်ဲ႕ထြင္မ*ႈမ်ားျဖစ္သည္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၃)
သီးျခား၀ိညာဥ္ေရး က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၃)
က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာကို
ပိုမိုၾကြယ္၀နက္ရိ&ႈင္းေစၿပီး၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို ပိုမိုစြမ္းအားႀကီးမားေစပါသည္။

အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။ ။ ၀ိညာဥ္ေရး က်င့္ထံုးသည္ တစ္စံုတစ္ဦးက ယံုၾကည္ျခင္းကို
ေဖၚျပေသာ သို႕မဟုတ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ဘယ္အရာမဆို
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ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးက်င့္ထံုးကို အၿမဲပံုမွန္
ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေရး က်င့္ထံုးႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္သည္
သင့္၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာအတြက္ အေထာက္အကူအျဖစ္ဆံုးျဖစ္သနည္း။
(ဥပမာ။
။ ေန႕စဥ္ က်မ္းစာဖတ္၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊ တရားမွတ္ျခင္း၊ က်မ္းစာ
မွတ္သားျခင္း၊ ပံုမွန၀
္ တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဂ်ာနယ္ေရးျခင္း၊ သီးျခားေနျခင္း၊
တိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၊ အားသစ္ေလာင္းေနရက္မ်ား၊ တစ္ပတ္ၾကာ
အားသစ္ေလာင္းျခင္းမ်ား၊ ဥပုပ္ေစာင့္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အေစခံျခင္း လုပ္ငန္း၊
ဆုေတာင္းအဖြဲ႕၊ ၀ိညာဥ္ေရး လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ မိႆဟာရဖြဲ႕ျခင္း၊ ေမတၱာျပျခင္း၊
ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားထံသို႕ လည္ပတ္ျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း၊
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေ၀မွ်သက္ေသခံျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ lectio divina ၊
သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္း၊ သတင္းေကာင္းေ၀မွ်ျခင္း၊
ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာေတာ္မ်ားကို ႐"ႈမွတ္ျခင္း၊ အျခားသူႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားကို
နာခံျခင္းႏွင့္ အထက္လူႀကီးကို နာခံျခင္း၊ ပြဲေတာ္၀တ္၊ ေကာင္းေသာ အေစခံျခင္း၊
စြန္႕လႊတ္ေပးကမ္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အေစခံျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို
အားေပးႏိ(ႈးေဆာ္ျခင္း။)

Richard Foster5
The Inward Disciplines
၁။ တရားမွတ္ျခင္း၊
၂။ ဆုေတာင္းျခင္း၊
၃။ အစာေရွာင္ျခင္း၊
Pastor John March: အစာေရွာင္ျခင္း
အဒ္၀င္တု (Advent) သည္ ခရစ္ယာန္ ျပကဒိန္တြင္ပါ၀င္ေသာ
အစာေရွာင္ျခင္းရာသီႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပုပ္ကာလတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းျဖင့္
မေကာင္းေသာအသာမ်ားအတြက္ အားေပးၿပီး အျပစ္ျပဳလိုေသာ စိတ္ဆႏၵကို
ျငင္းပယ္ေစသည္။ အဒ္၀င္တုကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၏
ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ႀကြလာျခင္းကို အဓိကထား၍ အစာေရွာင္ၾကသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ မိမိတို႕ႏွစ္သက္ေသာ အရာတစ္ခုခုကို စြန္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ဤေလာကသည္
ယာယီတဲျဖစ္ေၾကာင္းကို အမွတ္ရေစသည္။ မိမိတို႕၏ ထိုအရာအေပၚ
လိုခ်င္ေတာင့္တစိတ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕၏ ဘုရားသခင္ကိုသာ
ေတာင့္တျခင္းစိတ္ကို ျပည့္စံုေစေသာ အရာဤေလာကတြင္ တစ္ခုမရွိေၾကာင္းကို

Foster, R. J. Celebration of Discipline: 25th Anniversary Edition. San Francisco,
HarperSanFrancisco, 1998. See, Foster, R. J., and Kathryn A. Yanni. Celebrating
the Disciplines: A Journal Workbook to Accompany Celebration of Discipline. New
York, HarperCollins, 1992.
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အစာေရွာင္ျခင္းျဖင့္ သိေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အစာေရွာင္၍ “သခင္ဘုရား
ၾကြလာေတာ္မူပါ” ဟု ဖိတ္ေခၚၾကသည္။
၄။ ေလ့လာျခင္း။

The Outward Disciplines
၁။ ႐ိုးရွင္းမ*ႈ
၂။ သီးျခားျဖစ္ျခင္း
၃။ ဆက္ကပ္ျခင္း
၄။ အေစခံျခင္း (ယာကုပ္၊ ၁း၂၇)
The Corporate Disciplines
၁။ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း
၂။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း
၃။ အေစခံျခင္း
၄။ က်င္းပျခင္း
သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း။ ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အခန္းကဏၭ
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရး
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရာတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ ေနရာကေန
အေထာက္အကူေပးပါသည္။

ေရာမ ၈း၁-၃၀ အေပၚတံု႕ျပန္မ"ႈ
ေရာမ ၈ အရ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရး အသက္တာ၌ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
အခန္းကဏၭသည္ ဘာျဖစ္သလဲ။
>> သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရး ျပည့္၀ေသာ
အသက္တာတြင္ေနထိုင္ရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
၁။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည္။
(၈း၂)
၂။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ေဖၚျပၿပီး
ကြၽႏု္ပ္တို႕ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းကို ေဖၚျပေပးသည္။ (၈း၅-၆)
၃။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ No လို႕ေျပာရမယ့္အခ်ိန္မွာ No လို႕ေျပာႏိုင္ရန္ႏွင့္ Yes
လို႔ေျပာရမယ့္အခ်ိန္မွာ Yes လို႕ေျပာႏိုင္ဖို႕ ခြန္အားေပးသည္။ (၈း၁၂-၁၄။ တိတု ၂း၁၁၁၄)
၄။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေစရန္
(အဘ၊ အဖဘုရား) ေခၚေဆာင္သည္။ (၈း၁၅)
၅။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ေစာင့္ဖို႕လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ ေစာင့္ေနတတ္ရန္
သင္ၾကားေပးသည္။ (၈း၁၈-၂၅)
၆။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးသည္။
(၈း၂၆-၂၇)
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၇။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕မတတ္ႏို္ငေသာအခ်ိန္တြင္ လက္လႊတ္ႏိုင္ရန္၊
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ
ဘုရားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္စံုေအာင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ယံုၾကည္ေစရန္၊
ကူညီေပးသည္။ (၈း၂၈-၃၀)
၀ိညာဥ္ေရး က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ အရာေတြက
ဘာေတြလဲ။
၁။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ဖို႕အတြက္ ရွာေဖြပါ။
၂။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ျခင္းကို နားေထာင္၊ လိုက္ေလွ်ာက္ပါ။ (ဂလာတိ၊ ၅း၂၂-၂၅)
၃။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ဆုေတာင္းပါ။
•

ဂ်ာနယ္ေရးျခင္း
၁။ မိမိလုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ ဘုရားက ဖိတ္ေခၚေနေသာ ၀ိညာဥ္ေရး က်င့္ထံုး သို႕မဟုတ္
စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုဟာ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ ေကာင္းစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မ*ႈထဲတြင္ သခင္ေယ႐(ႈကို အကူအညီေတာင္းပါ။ ထို႕ေနာက္
သခင္ေယ႐(ႈက္ို သင့္အတြက္ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲဆိုတာကို ေျပပါ။
ထိုစကားေျပာျခင္းအားျဖင့္ ၾကားရသမွ်ကို နားေထာင္ပါ။
၂။ သခင္ေယ႐(ႈခ်မွတ္ခဲ့သည္အတိုင္း ကြၽႏ္ု္ပ္လိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ အဆင့္ေတြဟာ
ဘာေတြလဲ။
၃။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုမ်ားမ်ား ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ဘာေတြက အခက္အခဲ၊
စိတ္ေခၚမ)ႈေတြ ရွိေနသလဲ။ (ဥပမာ၊ အခ်ိန္ကို စီမံခန္႕ခြဲတတ္မ,ႈ အားနည္းျခင္း၊ ဘာကို
အရင္လုပ္သင့္လဲဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႕လိုျခင္း၊ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြကို
မလုပ္ဖို႕လိုျခင္း၊ လိုအပ္လာတဲ့အခါ ဘယ္သြားရမလဲ မသိျခင္း၊ စြမ္းအင္မ်ား
ကုန္ခမ္းေနျခင္း၊ တာ၀န္ယူမ&ႈလိုျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ေထာက္ပံ့မ2ႈ လုိအပ္ျခင္း)
၄။ ေနာက္ထပ္ ကိုယ္ဘာလုပ္ဖို႕ ဘုရားက ေခၚေနသလဲဆိုတာကို ခံစားမိသလဲ။
အႀကံျပဳခ်က္
• ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအစျပဳပါ။ တစ္ပတ္ကို တစ္ခုလုပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
• သင့္ရဲ႕ comfort zone ႏွင့္ ပံုမွန္လုပ္ေနက်ထဲကေန ထြက္လာခဲ့ၿပီး အသစ္ေသာ
၀ိညာဥ္ေရး အေလ့အက်င့္တစ္ခုကို ဒီႏွစ္မွာ စႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
• အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားရယူပါ။ ကိုယ့္ကိုခ်စ္တဲ့သူ၊ ၀ိညာဥ္ေရး
လမ္းျပေပးမယ့္သူ၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖတ္ သင္းအုပ္ဆရာ စသည္တို႕ကို ရွာေဖြပါ။
• ဘုရားသခင္ကို အကူအညီေတာင္းခံပါ။ သင့္ႏွလံုးတံခါးကို ဖြင့္ေပးဖို႕၊
လမ္းျပေပးဖို႕၊ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္ျပဳမည့္အရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႕
ဘုရားဆီမွာ ေတာင္းခံပါ။
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ေလ့က်င့္မ)ႈ (Richard Rohr, Daily Meditation, April 30, 2016)
Mind + Heart + Body Awarness
Heart: ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာ တရားအားထုတ္ျခင္း၊ နက္နဲစြာ နားေထာင္ျခင္း၊
လူမ$ႈပတ္၀န္းက်င္၊ ဂ်ာနယ္ေရးျခင္း။
Mind: lectio divina (သန္႕ရွင္းေသာ ဖတ္ျခင္း)၊ စာေရးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
ေလ့လာျခင္း။
Body: ျမဴးတူးစြာ ကခုန္ျခင္း၊ တရားမွတ္၍ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ chanting ရြတ္ျခင္း။
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အခန္း (၅)။ ။ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင့္ကိုယ္သင္အတူ
တစ္ထပ္တည္းက်ေစျခင္း
၇၅ မိနစ္
နိဒါန္း
ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ Saddleback အသင္းေတာ္မွာ သင္းအုပ္ဆရာ Rick Warren သည္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
အစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ပထမတစ္အုပ္မွာ The Purpose-Driven
Church ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္အုပ္မွာ The Purpose-Driven Life ျဖစ္သည္။
သူ႕စာအုပ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာကို အႀကိဳက္ေတြ႕ေစခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕
အမ်ားစုသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အသက္တာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလား၊ အဲဒါက
ဘာလဲဆိုတာသိႏိုင္လား၊ အဲဒါနဲ႕ ေနထိုင္ရမလား ဆိုတာကို သိခ်င္ၾကသည္။
သူ႕ရဲ႕စာအုပ္မ်ားမွ အဓိကေျပာေနျခင္းက
ခရစ္ယာန္အမ*ႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိမိအဖို႕ အေစခံၾကရန္မဟုတ္ဘဲ
ဘုရားကို အေစခံၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သိရမည္ျဖစ္သည့္
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၄)
ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္မ်ားကို အေစခံလုပ္ေဆာင္ရန္ အၿမဲတမ္း ပထမစဥ္းစားပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၄)
ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ လိုအင္ဆႏၵကို ထပ္တူျပဳျခင္းသည္
အလံုးစံုျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္ (လုပ္ငန္းစဥ္) ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားျခင္း
ဘုရားသခင္၏ ေယဘုယ် အလိုေတာ္ႏွင့္ တိက်ေသာ အလိုေတာ္
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ ဘုရား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေစခံဖုိ႕အေၾကာင္း
ေျပာၾကေသာအခါ ဘုရားရဲ႕ ေယဘုယ် အလိုေတာ္ႏွင့္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အလိုေတာ္ကို
ခြဲျခားသိျမင္ျခင္းက အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ တိက်ေသခ်ာေသာ အလိုေတာ္ကို အမ်ိဳးအစား
သံုးမ်ိဳး ျဖင့္ ခဲြျခားႏိုင္သည္။
ေယဘုယ်က်ေသာ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္အေယာက္စီတိုင္း
အတြက္အမွန္ျဖစ္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႕အတြက္ တိက်တဲ့ ေဖၚျပခ်က္ေတြ မလိုအပ္ပါ။
ဒီအလိုေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အပိုင္းသံုးပိုင္ျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခုစီတိုင္းသည္
ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တစ္ခုစီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။
တစ္ခုစီတိုင္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ေခၚေနသည္မွာ
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(၁) ကြၽႏု္ပ္တို႕ စိတ္ႏွလံုး၊ စိတ္၀ိညာဥ္ႏွင့္ စြမ္းအားရွိသမွ်ျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုသိရန္၊
ခ်စ္ရန္ ႏွင့္ အေစခံရန္၊
(၂) ေယ႐#ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍တိုး၍ တူေသာအသက္တာျဖစ္လာေစရန္ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္
(ေရာမၾသ၀ါဒ စာေစာင္ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္လာေစရန္ အလုိရွိသည္။ ၂ေကာ ၃း၁၈တြင္ ရွင္ေပါလုက
ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕ ေျပာင္းလဲရန္အႀကံျပဳထားပါသည္။)
(၃) သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ၿပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားကိုခ်စ္ဖို႕ႏွင့္
အျခားသူမ်ားကိုခ်စ္ဖို႕ ရွာေဖြရန္။
ထိုေခၚျခင္းမ်ားသည္သာ ဒီအသက္တာမွာ ေရာက္ရွိျပည့္စံုဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္
မဟုတ္ေသးပါ။ သို႕ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး
ရွာေဖြဖို႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အေယာက္စီတိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ တိက်ေသခ်ာေသာ
အလိုေတာ္သည္ ေယဘုယ် အလိုေတာ္ထဲမွ စီးဆင္းလာသည္။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အေယာက္စီတိုင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္အတြက္ လုပ္ေစလိုေသာအရာမ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖၚျပထားၿပီးသားျဖစ္သည္။
၁။ ေန႕စဥ္အသက္တာ။
။ ဘုရားသခင္၏ သင့္အတြက္ တိက်ေသခ်ာေသာ
အလိုေတာ္သည္ သင္ဘယ္လို ေန႕စဥ္အသက္တာ အေျခအေနထဲမွာ ယံုၾကည္ျခင္း၊
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႕ သင္ဘယ္လို အသက္ရွင္ေနသလဲ၊ ဘယ္မွာရွိေနလဲ၊
ဘယ္သူနဲ႕ရွိေနလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဆိုတဲ့ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းျဖစ္သည္။
၂။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အခါ။ ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ပံုမွန္
အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ အခ်ိန္မ်ားရွိတတ္သည္။ ထိုဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို
ကြၽႏ္ုပ္ကေတာ့ “အထူး လုပ္ေဆာင္ေစခိုင္းခ်က္” ဟုေခၚဆိုပါသည္။
အထူးလုပ္ေဆာင္ေစခိုင္းခ်က္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွာ လာေသာ ပံုမွန္အေျခေနထဲမွ
ထြက္ေပၚလာေသာအရာၿဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။
၃။ အလုပ္အကိုင္ (သို႕) ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး။ ။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ တစ္အသက္တာလံုးဘုရားအတြက္
အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ ျဖစ္ေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႕တြင္ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဓမၼအေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားက မည္သည့္ အသက္တာအလုပ္၊
ကုန္သြယ္ျခင္းသို႕မဟုတ္ ပေရာဖတ္ရွင္နယ္တုိင္းကို အမ#ႈေတာ္ေဆာင္အျဖစ္
စဥ္းစားႏုိင္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကေတာ့ ထိုစကားလံုးကို
ခရစ္ယာန္အမ*ႈေတာ္ထဲတြင္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ သူမ်ား သို႕မဟုတ္
ဘုရားက တစ္စံုတစ္ခုလုပ္ဖို႕ ေရြးေကာက္ထားေသာသူမ်ားအတြက္သာ
ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏
တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ တိုက်ေသခ်ာေသာ အလိုေတာ္ျဖစ္ၿပီး
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ေယဘုယ်အလိုေတာ္တို႕၊ အထူး လုပ္ေဆာင္ေစခိုင္းခ်က္တို႕ႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအရာသည္
တစ္အသက္တာလံုးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းဥပမာမ်ား
၁။ ေယဘုယ်အလိုေတာ္။
။ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕ ပိုမိုခ်စ္တတ္ေသာ၊
ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ သူျဖစ္လာေစဖုိ႕သည္ ဘုရား၏ ေယဘုယ် အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။
•

ေပ်ာက္ေသာသားပံုျပင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အားလံုးေပၚထားေသာဘုရားသခင္၏
ေမတၱာတရားကို ေဖၚက်ဴးထားၿပီး ဘုရားသခင္၏ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလံုးအတြက္
ေယဘုယ်အလိုေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ခ်စ္သကဲ့သို႕
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ရန္၊ ခြင့္လႊတ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

၂ (က)။ တစ္ရက္ခ်င္းအတြက္ တိက်ေသခ်ာေသာ အလိုေတာ္ (အထက္ပါ
ေယဘုယ်အလိုေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္)။ ။ ကြၽန္ေတာ့အသက္တာအတြက္
ဘုရားသခင္၏ တိက်ေသာ အလိုေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ဇနီးသည္ Jill ႏွင့္
သားႏွစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အသင္းေတာ္
အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ခ်စ္ျခင္းျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က
ကြၽန္ေတာ့ကို နာၾကင္ေစမယ္ဆိုရင္ ထိုသူသည္ဘယ္သူဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ့အေနျဖင့္
ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဖိလိပၺိၾသ၀ါဒစာေစာင္တြင္ ရွင္ေပါလုသည္ ဧေ၀ါဒိႏွင့္ သုႏၱဳတ္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို
အဓိကထားရည္ၫႊန္းထားသည္။ သူေျပာတာက အခန္းႀကီး ၂တြင္ေတြ႕ရေသာ
ေယဘုယ်သြန္သင္ခ်က္ စည္းလံုးမ)ႈရွိဖို႕ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ဖို႕ကို သူတို႕ရဲ႕
ဆက္ဆံေရးမွာ အသံုးခ်ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ (ဖိလိပိၺ ၄း၂)
၂ (ခ)။ အထူးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေစခိုင္းခ်က္ (အထက္ပါ ေယဘုယ်အလိုေတာ္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ပါသည္)။ ။ ကြၽန္ေတာ့အေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာျဖင့္
တစ္စံုတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကူညီေပးရန္၊ အားေပးရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု
ေခၚျခင္းခံရေသာအခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ ကြၽႏ္ုပ္ေတြ႕ခဲ့သည္
အိမ္ယာမဲ့တစ္ဦးျဖစ္ေနမည္ သို႕မဟုတ္ ကားပ်က္ေနတဲ့သူျဖစ္ေနမည္။
•
•

•

က်မ္းဥပမာ။ ။ ေကာင္းေသာရွမာရိပံုျပင္ (လုကာ၊ ၁၀း၂၇-၃၇)။
က်မ္းစာ။
။ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ က်မ္းစာထဲမွ သူအမ်ားစုတို႕သည္
သူတို႕ရဲ႕ ပံုမွန္အသက္ရွင္ေနျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေယဘုယ် အလိုေတာ္ကို
လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖင့္ ဘုရား၏ တိက်ေသာ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြၾကသည္။
ဧသတာသည္ သူမ၏ လူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္ဆယ္ဖို႕ အခြင့္အေရးရွေသာ အခ်ိန္တြင္
သူမ၏အလိုဆႏၵအေလွ်ာက္၊ သူမရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္
အသက္ရွင္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ဦးေလး ေမာ္ဒကဲသည္
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သူမ၏ရာထူးျဖင့္ ကူညီေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ (ဧသတာ ၄း၁၄)။ သူမသည္
အထူးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေစခိုင္းခ်က္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
ဧဖတ္ ၂း၁၀ ကို ၾကည့္ပါ။

၃။ အမ#ႈေတာ္ထမ္းရြက္ျခင္း။ ။ ဘုရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို အခ်ိန္ျပည့္
အမ#ႈေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ဖို႕ေခၚတယ္ဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ေကာင္းကင္ဘံုကေန
နိမိတ္လကၡဏာ တစ္ခုခု၊ အသံတစ္ခုခုကေန တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကို
ေျပာျပေနတာမ်ိဳး ရမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အသက္တာထဲမွာ သစၥာရွိစြာျဖင့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းရြက္ေနဖို႕ျဖစ္ပါသည္။
•

•

တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐(ႈက သူ႕ေနာက္ကိုလိုက္ဖို႕
ေခၚျခင္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ သစၥာရွိေသာ
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ဖို႕ ရွာေဖြေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၊
၃၀ ေလာက္ အထိ သူတို႕သိတာက ဘုရားကို သစၥာရွိတဲ့
သာမန္အသက္တာေလးသာျဖစ္သည္။ အဲဒီေနာက္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ထူးျခားတဲ့
အခြင့္အေရးတစ္ခုေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ သခင္ေယ႐(ႈရဲ႕
ေခၚေတာ္မူျခင္းျဖင့္ သူတို႕အမ'ႈေတာ္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။ (ဥပမာ မာကု ၂း၁၄)
ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အမ#ႈေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚျခင္းခံရၿပီဆုိလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕မွာ
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားရွိလာမည္။ ဥပမာ၊ ရွင္ေပါလုသည္ တိေမာေသကို
“က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္းကို ႀကိဳးစာ၍
ျပဳေလာ့။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံ၍ သင္းအုပ္မ်ားတုိ႕သည္ လက္တင္ျခင္းႏွင့္တကြ၊
သင္၌ အပ္ေပးေသာ ဆုေက်းဇူးကို မျပဳစုဘဲ မေနႏွင့္၊” သင္ၾကားခဲ့သည္ (၁တိ ၄း
၁၃-၁၄)။

ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္သင္ ထပ္တူက်ေစျခင္း = ဘုရားသခင္၏
အလိုဆႏၵႏွင့္ တစ္သားတည္း အသက္ရွင္ရန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ျခင္း
(ေရာမ ၁၂း ၁-၂။ ေယာဟန္ ၁၂း၂၅-၂၆)
ေရာမ ၁၂း၁-၂
“ညီအစ္ကိုတို႕၊ အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာ၊ သန္႕ရွင္းျခင္း လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ
ယဇ္ကို သင္တို႕သည္ ပူေဇာ္၍ မိမိကုိယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား
ဆက္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႕ ျပဳအပ္ေသာ ၀တ္ကို ျပဳမည္အေၾကာင္း
ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍ သင္တို႕ကို ငါတိုက္တြန္းႏ,ိႈးေဆာ္ေပ၏။
သင္တို႕သည္ ေလာကီ ပံုသဏၭာန္ကို မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္
အလိုေတာ္ရွိေသာအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊
စိတ္ႏွလံုးကို အသစ္ျပင္ဆင္၍ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႕ ေရာက္ၾကေလာ့။ ” (ေရာမ
၁၂း ၁-၂)
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၁။ ဘုရားသခင္ထံမိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ပါ။
၂။ သင့္ကိုယ္သင္ အသက္ရွင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ ပူေဇာ္ပါ။
အသက္ရွင္သမွ်ကာလပတ္လံုး သင့္အသက္ကို ဘုရားသခင္ပိုင္ဆိုင္ေစပါ။
၃။ ေလာကအရာ၊ အျပစ္တရာ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းအေတြးမ်းကို ဖယ္ရွားပါ။
(ေလာကအလိုသို႕ မလိုက္ပါႏွင့္)
၄။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အေတြးကို အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲပါ။ (ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ထား)
၅။ အဲဒီေနာက္သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ေက်နပ္စရာေကာင္းျခင္းႏွင့္
ျပည့္စံုေသာ အလိုေတာ္ကို ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ အသက္တာအတြက္ သိၿပီးသား ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ကို
ပိုမိုအေလးထားေလ၊ ဘုရားသခင္၏တိုက်ေသာ အလိုေတာ္အတိုင္း ပိုမို ရွာေဖြ
အသက္ရွင္ႏိုင္ေလ ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္
ဘုရားသခင္၏ ေယဘုယ် အလိုေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေန႕စဥ္အသက္တာအတြက္
မ်ားစြာေသာ တိက်သည့္ လုပ္ေဆာင္မ*ႈမ်ားကို အေလးထားရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္မွ
ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ေယဘုယ်
အလိုေတာ္မ်ားကို နာခံျခင္းတို႕မွ အထူးေစစားခ်က္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ၀ိညာဥ္အသက္တာပိုမို အားျပည့္ေလ၊ ဘုရားသခင္၏ အထူးေစစားခ်က္မ်ား
ထြက္ေပၚလာေသာအခါ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္ ပိုမိုျပင္ဆင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာင္းလဲေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ဘုရားရွင္၏အလိုေတာ္သည္
မည္သည္ျဖစ္သည္ကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ (ေရာမ ၁၂း၂၊ ဥပမာ
ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျပန္ေတြးၾကည့္ျခင္းျဖင့္သာ သိတ္ႏိုင္သည္။
ကမၻာဦးက်မ္း ၅၀)
၆။ သတင္းေကာင္း၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ အေစခံျခင္းတို႕ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္
အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ (ေရာမ ၁၂)
ေယာဟန္ ၁၂း၂၅-၂၆
၇။ သင့္အတြက္သာ ျဖစ္ေစသည့္ အေစခံျခင္းကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး သခင္ေယ႐(ႈကို
ႏွလံုးသား အျပည့္အ၀ျဖစ္ လိုက္ေလွ်ာက္ပါ။ သခင္ေယ႐(ႈကို ႏွလံုးသား အျပည့္အ၀ျဖင့္
လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ တားဆီးသမွ်ေသာ အရာမ်ားကို သင့္ကိုယ္ထဲမွာ ရွာေတြ႕တာႏွင့္
မုန္းတီးပစ္ပါ။
အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ၊ နားလည္လြဲေစႏိုင္ေသာ သခင္ေယ႐(ႈေျပာခဲ့ေသာ
စကားမ်ားတစ္မွ တစ္ခုကို ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္းထဲမွာ ေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။
သခင္ေယ႐(ႈသည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာေနေသာအခ်ိန္တြင္
“မိမိအသက္ကို ႏွေျမာေသာသူသည္ အသက္ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤေလာက၌ မိမိအသက္ကို
မုန္းေသာသူမူကား၊ ထာ၀ရအသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ေန၏။ ငါ၏ အမ#ႈေတာ္ကို
ေဆာင္ရြက္ေသာ သူျဖစ္လွ်င္ ငါ့ေနာက္သို႕ လိုက္ရမည္။ ငါ၏အမ&ႈေဆာင္သည္လည္း
ငါရွိရာ အရပ္၌ရွိလိမ့္မည္။ ငါ၏အမ&ႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ထိုသူကို
ခမည္းေတာ္သည္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူလတံ့။” (ေယာဟန္ ၁၂း ၂၅-၂၆)
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ဘာေၾကာင့္သခင္ေယ႐-ႈသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို အသက္ကိုမုန္းဖို႕ေျပာတာလဲ။ ကြၽႏ္ုပ္သည္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီေမးခြန္းကို စဥ္းစားခဲ့သည္။ ကမၻာႀကီးရဲ႕
ေနရာအစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသို႕လဲ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ
ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ပံုစံမ်ိဳးစံု၊ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲခံေနၾကရတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္
သခင္ေယ႐(ႈေနာက္လိုက္ျခင္းရဲ႕ အမွန္တကယ္ အဓိပၺါယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္၊
ေမးခြန္းမ်ားေမးေနခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္သိတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘယ္ႀကီးျမတ္တဲ့ အေစခံ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မိမိတို႕ အသက္ကို မမုန္းၾကဘူး။ အဲဒီအစား အမ်ားစုဟာ
သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ေပးဆပ္ထားၾကတယ္။
သခင္ေယ႐(ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကိုယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အမွန္တကယ္မုန္းတီးဖို႕ ဆိုလိုခဲ့ျခင္း
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ က်မ္းစာထဲမွ အျခားသြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လြဲေခ်ာ္ေနေပလိမ့္မည္။ အဲဒီအစား သူဆိုလိုသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အလိုဆႏၵ၊
ကိုယ့္အတြက္ဘဲ ဦးစားေပးေနဖို႕မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုယ့္အလိုအႏၵမဟုတ္ဘဲ ဘုရားက ဘာအလိုရွိလဲဆိုတာ စဥ္းစားဖို႕ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အထဲမွာ ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့လွ်င္
ထိုအရာကိုသာ မုန္းတီးဖို႕ျဖစ္ပါသည္။
ပံုေဖၚျခင္း။
။ ဘယ္အခ်ိန္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင္သို႕မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ဆီသို႕
ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့အခါ၊ သို႕မဟုတ္ သခင္ေယ႐(ႈေနာက္ေတာ္သို႕ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕
ေျခလွမ္းတဲ့အခါ ကြၽန္တို႕ကို ေနာက္သို႕ျပန္ဆြဲေနသလို ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္
(အက်င့္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ အေတြးအေခၚျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ အျပစ္တရားျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊
ခ်စ္ျခင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္) အဲ့အရာကိုသာ မုန္းဖိုကျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐(ႈက ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို
တစ္စံုတစ္ရာကိုမုန္းတီးဖို႕ ေျပာလာၿပီဆိုလွ်င္ အဲ့ဒီအရာဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာကို
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့အရာ၊ ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့အရာ၊ သို႕မဟုတ္
ခလုတ္တိုက္ေခ်ာ္လဲေစသည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈတြင္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေစခံပါ။
ဤတူညီေသာ အေျခခံမူမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေခါင္းေဆာင္မ3ႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမ(ႈ
ေနရာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါငး္ေဆာင္မ်ားသည္
ဘုရားသခင္ကို မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီး ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ဖို႕အတြက္
စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၾကသည္။
သင္ ဘယ္မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္လဲဆိုတာ ခဏေလာက္
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႕ အသင္းေတာ္မွာျဖစ္ႏိုင္သလို၊ သင့္မိသားစု၊
သင့္ေက်းရြာမွာလား။ သင့္အသက္တာတစ္ခုလံုးကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ဖို႕ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထက္
အေပၚမွာထားထားပါသလား။
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၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာေခါင္းေဆာင္သည္ ပံုမွန္ရပ္ဖို႕သင္ယူရၿပီး ေအာက္ပါ
ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းေလးခုကို မိမိဘာသာေမးရမည္ျဖစ္သည္။
၁။ ငါဘာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈထဲမွာ ရွိေနသလဲ။
၂။ ဘယ္သူ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ငါအခုအေစခံေနတာလဲ။
၃။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ငါဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမလဲ၊ ငါ့ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ငါ့အတြက္လား
သို႕မဟုတ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အျခားသူေတြကို အေစခံဖို႕အတြက္လား။
၄။ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိ၏တံု႕ျပန္မ"ႈသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မ/ႈ သို႕မဟုတ္
ေၾကာက္ရြံ႕မ+ႈ သို႕မဟုတ္ ေလာဘ သို႕မဟုတ္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
ဦးေဆာင္မ*ႈမွ ထြက္လာတာလား။

ဘယ္ေနရာမွ ကြၽႏု္ပ္တို႕ မွားသြားႏိုင္သလဲ (Larry Crabb)
ခရစ္ယာန္ စိတ္ပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ Larry Crabb သည္ သူ၏
Connections ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ကိစၥမ်ားကို ဘုရားသခင္ရဲ႕
ကိစၥထဲမွာ အစားထိုးလိုက္ျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေဆြးေႏြးထားသည္။
ဒီအရာသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႕၏ ေနရာကို သူတို႕အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သူတို႕ရဲ႕ အတၱႏွင့္ မိမိကုိယ္ကိုသာ အေစခံလိုေသာ ဗီဇစ႐ိုက္သည္
ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို႕လိုက္ဖို႕ႏွင့္ သူ႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္
ေအာက္ပါထဲမွ တစ္ခုခုကို ႀကိဳစားၾကႏိုင္ပါသည္။
• ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ျပည့္၀မ"ႈကို သက္ေသျပျခင္း (= ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း)
• ကိုယ္ပိုင္ ဂုဏ္သတင္းကို ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ျခင္း (= အလင္းေဆာင္ယူျခင္း)
• လံုျခံဳစြာေနျခင္း (= အျဖဴေရာင္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း) သို႕မဟုတ္
• မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႕ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္ေစမ+ႈကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ျခင္း (=
ေကာင္းစြာ တူးေဖာ္ျခင္း)
သင္တို႕ထဲက ဘယ္ႏွေရာက္သည္ ဒီေထာင္ေခ်ာက္ေလးခုထဲက တစ္ခုခုမွာ
လဲက်ဖူးသလဲ။ အားလံုးဘဲလား။ ဒီလိုျဖစ္တာဟာ လူသားသဘာ၀ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ မိမိကိုယ္ကို ႐ိုးသားရမယ္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မ/ႈေတြ၊
ေၾကာက္ရြံ႕မ+ႈေတြ၊ ေလာဘေတြထဲကို လႊတ္ခ်လိုက္ဖို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ က႐ုဏာေတာ္ကို
ေတာင္ခံရမယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ဆိုေတာင္းဖို႕ႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအားလံုးထက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မွန္ကန္စြာျဖင့္ အေစခံဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕ထဲက ဘယ္သူမွ ဒီအသက္တာမွာ အၿမဲျပည့္စံုေနမယ္ဆုိတာ မရွိပါ။ ဒါမယ့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕ အေကာင္းဆံုးကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ဖို႕ထဲကေန ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အေကာင္းဆံုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံသို႕ နီးကပ္သြားတဲ့အခါမွာ
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုသာ အမ်ားဆံုး ေပးဆပ္ၿပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည္၀
့ မ"ႈ၊
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္မ-ႈမ်ား ျဖစ္ေနပါမည္။
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ေဆြးေႏြးခ်က္
မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိဖို႕ ၀ိညာဥ္ေရး အေလ့အထမ်ား။ ။ Stop, Look and Listen
ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အရင္က ၀ိညာည္ေရး လမ္းၫႊန္သူ Rev. John Ackerman သည္
သူ႕ကိုယ္သူ အၿမဲတမ္း သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို
ထဲမွာရွိေနဖို႕အတြက္ ႐ိုးရွင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ထုတ္ေဖၚခဲ့ပါသည္။ ထိုအရာကို
“Stop, Look and Listen” လို႕ေခၚပါသည္။ သူဆိုလိုသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္
အခါအားေလ်ာ္စြာ Stop လုပ္ဖို႕သင္ယူရန္လိုအပ္ၿပီး
ဘာေတြအမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို Look (ၾကည့္တတ္ဖို႕)ရန္ႏွင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕အထဲကေန သို႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကေလ ဘုရားက
ဘာေတြေျပာလဲဆိုတာကို Listen (နားေထာင္ဖို႕) ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အခါအခ်ိန္မွာ ရပ္၊ ၾကည့္ ၿပီး နားေထာင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ဘယ္သူက
သင့္အသက္တာရဲ႕ တာ၀န္ခံျဖစ္ေနမလဲ။ ဘယ္သူက သင့္အသင္းေတာ္ကို
လုပ္ၫႊန္ေနလဲ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို ဘာေျပာမလဲ။

ၿငိမ္သက္စြာေနျခင္းအေပၚ တစ္ကိုယ္ေရ တံု႕ျပန္မ"ႈ
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အဂၤ$ေန႕
အခန္း (၆) ။ ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သိသာျမင္သာျဖစ္ျခင္း
၇၅ မိနစ္

အစက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေျပာခဲ့ၾကသလိုဘဲ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေယဘုယ်
အႀကံအစည္ေတာ္အတိုင္း ဘယ္လုိေနထိုင္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ သိႏိုင္ၾကပါတယ္။
သို႕ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ မေဖၚျပထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကေရာ။ ဒီအခ်ိန္
ဒီေနရာမွာ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ဘာေတြလုပ္ေစခ်င္ေနသလဲ။
ဘုရားသခင္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ အသက္တာထဲ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ မိသားစုထဲ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕
အသင္းေတာ္ထဲ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေက်းရြာထဲ မွာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အလိုေတာ္ကို
ဆိုအေျဖမ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေဖြဖို႕အတြက္ “သိသာျမင္သာျဖစ္ျခင္းကို ရွာေဖြရမည္”
ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာထဲ၊ အသင္းေတာ္ထဲမွာ
ဘာတိက်တဲ့ အလိုေတာ္ေတြ၊ အထူးေစစားခ်က္ေတြရွိသလဲဆိုတာကို
ေကာင္းစြာျမင္တတ္ရမယ္၊ သို႕မဟုတ္ သံုးသပ္တတ္ရပါမယ္။
သို႕ေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ျမင္တတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္
အၿမဲတမ္း လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။
Focus
Small Groups
သင့္ရဲ႕အသက္တာႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္ဟာ ဘုရားရဲ႕
အလိုေတာ္ကို သိျမင္ႏိုင္ဖို႕ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သလဲ။

သိျမင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား
၁။ တစ္ကိုယ္ရည္/၀ိညာဥ္ေရး အခ်က္မ်ား
ဥပမာ၊ အျပစ္၊ ခုခံျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဘုရားသခင္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈကို
ဆန္႕က်င္ျခင္း။
၂။ လူမ$ႈေရးအခ်က္မ်ား
ဥပမာ၊ အျခားသူႏွင့္ ျပသနာျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးေသာ အသင္း၀င္မ်ား
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၃။ စိတ္ခံစားမ*ႈ အခ်က္မ်ား
ဥပမာ၊ အရမ္းလႊမ္းမိုးခံေနရသလို ခံစားရျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ဆုေတာင္းဖို႕
စိတ္ပ်က္ျခင္း။
၄။ အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား
ဥပမာ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကို ဘယ္လို
ခြဲျခားမလဲ။ (ဥပမာ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အသင္းေတာ္အသစ္တစ္ခု စတင္ခ်င္ေနမယ္။
ဒီအရာဟာ ဘုရားဆီကလာတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အေတြးထဲက ျဖစ္လာတာလား။)
၅။ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္ ညီတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ၊ ေကာင္းတဲ့
ေရြးခ်ယ္စရာေတြမ်ားေနတယ္ဆိုလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမလဲ။
(ဥပမာ၊ အဖဲြ႕ထဲမွာရွိတဲ့ သူေတြအားလံုးဟာ ဒီအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးအေနနဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္
သင့္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚေတြရွိေနၾကမယ္။ သူတို႕အားလံုးကလဲ
ဒါေတြဟာ ဘုရားက လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီးထင္ၾကတယ္။) ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ျမင္လာတဲ့
ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္ဟာ အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕ အျမင္ေတြ၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႕ အတိုက္အခံျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
၆။ ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ ခုခံျခင္း၊ ေနာက္ဆုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ က်ရံ%ႈးျခင္းဆိုတာေတြကို ဘယ္လို
အနက္အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုမလဲ။ ဒီအရာေတြဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ မွားယြင္းစြာ
လမ္းၫႊန္ေနတယ္လို႕ဆိုရမလား။ အခ်ိန္မွားယြင္းေနတာလား။
ပိႀု ကိဳးစားဖို႕လိုေနတာလား။ အျခားေနရာမွာ သြားၾကိဳးစားၾကည့္ရမွာလား။
အေတြ႕အႀကံဳအေပၚမွာ အေျခခံရမွာဖို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုေတြကို ျပန္လည္
ျပဳလုပ္ရမွာလား။
(ဥပမာ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕က အစီအစဥ္အသစ္တစ္ခုကို စတင္ဖို႕ႀကိဳးစားတယ္။ အဲဒီအရာက
မုဆိုးမေတြ အစားအစာေတြကို ဘယ္လိုပြားမ်ားေစရမယ္၊
ဘယ္လိုေရာင္းခ်ရမလဲဆိုတာကို သင္ၾကားေပးဖို႕ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအတြက္
မ်ဳိးေစ့ေတြ ၀ယ္ဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ အလွဴေငြေတြမရွိေနဘူး။ ရြာထဲက လူအခ်ိဳ႕ကလဲ
ဒီအရာကို ကန္႕ကြက္ေနၾကတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အစီအစဥ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕
အလိုေတာ္မဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီး အဆံုးသတ္လုိက္ရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒါကို
တျခားမတူညီတဲ့ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးနဲ႕ ထပ္ႀကိဳးစားၾကည့္ရမလား ဒါမွမဟုတ္ ပိုၿပီးေတာ့
စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနရမလား။)
၇။ ဘုရားသခင္ထံမွ အေျဖမရရွိျခင္း။
သိျမင္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာမ်ား

ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို
သိျမင္ေစႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္မွဳမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးၾကသည္။
ထိုသို႕ ျပဳလုပ္ရန္ ေအာက္ပါ ကိရိယာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
၁။ သံုးေခ်ာင္းေထာက္ခံု ပ႐ိုတက္စ္တင့္ အစဥ္အလာ
ပ႐ိုတက္စ္တင့္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္
မည္သို႕ရွိသလဲ ဆိုတာနဲ႕ ပတ္သက္လာၿပီး ေမးခြန္းအသစ္၊ ျပသနာေတြ၊ အခ်ိန္ႏွင့္
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အမွ်ရွင္းျပရန္လုိအပ္ေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ အသင္းေတာ္
အစဥ္အလာကို အသံုးျပဳၾကသည္။
(က) သမၼာက်မ္းစာ (သင္သည္ သမၼာက်မ္းစာကို မည္သည့္အေလးျဖင့္
ခ်ိန္စက္ေပးမည္နည္း။ အမိန္႕ၾသဇာ၊ လမ္းျပသူ၊ အၾကံေပးသူ၊ ဘာေတြလဲ။
သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားမ,ႈမွ ကြဲလြဲေသာ လက္ေတြ႕သင္တန္းတစ္ခုကို
လက္ခံက်င့္သံုးရန္ မည္သည့္ အခါတြင္ ခြင့္ျပဳမည္နည္း။)
(ခ) အသင္းေတာ္ မူ၀ါဒႏွင့္ အစဥ္အလာ (သင္ရဲ႕ အသင္းေတာ္
ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လက္ခံႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို
မည္သည့္ကိရိယာျဖင့္ တုိင္းတာစီးစဥ္ထားသနည္း။)
(ဂ) ဆင္ျခင္တံုတရား ႏွင့္ ခံစားခ်က္ (ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ခံစားခ်က္တို႕၏
ပါ၀င္ေပးဆပ္မ(ႈကို သင္ဘယ္လို အသံုးျပဳသလဲ။ တစ္ခုစီ၏ အကန္႕အသတ္ကို
သင္ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္သလဲလဲ။ သင့္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ခံစားခ်က္ိကို
အခ်က္အလတ္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ သင္ဘယ္လို အသိေပးႏိုင္ဖို႕
ရွာေဖြေနသလဲ။)
၂။ ေလးခုေျမာက္ေျခေထာက္ ။
။ John Wesley က “အေတြ႕အႀကံဳ”
ဆိုတဲ့အရာကို ေလးခုေျမာက္ ေျခေထာက္အေနနဲ႕ ထည့္ေပါင္းခဲ့ပါတယ္။ (သင့္ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ ဘုရားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားျခင္းကဘာလဲ။ ဘယ္အေတြ႕အႀကံဳက သင့္ကို ဘုရားကို
ပိုသိဖို႕/ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ကို ပိုသိျမင္လာဖို႕အတြက္ အကူအညီေပးသလဲ။
အေထြေထြေရာေထြးျခင္းမျပဳဘဲ သင့္အေတြ႕အၾကံဳမွ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ေရးဆြဲမည္နည္း။ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အနက္ဖြင့္ျခင္းကို လိုအပ္တဲ့အခါမွာ
ဘယ္လိုစိန္ေခၚမလဲ။)
အေတြ႕အႀကံဳဆိုတာဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ ပံုမွ ေန႕စဥ္အသက္တာမွာ အစစ္အမွန္
ဘုရားနဲ႕ ေတြ႕ႀကံဳျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ ထိုေတြ႕ႀကံဳမ-ႈမ်ားသည္
ျမင့္ျမတ္ေသာအရာက ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ထံေခၚေဆာင္ၿပီး
ဘုရားႏွင့္အတူရွိေစပါသည္။ သူသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ ဘုရားကဘယ္သူလဲ၊
ဘုရားက ဒီေလာကမွာ ဘယ္လိုေတြအလုပ္လုပ္ေနလဲ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ ႏွင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊
႐ိုးရာအစဥ္အလာအတုိင္းအသက္ရွင္ေစျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစသည္။
အေတြ႕အႀကံဳသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕အထဲ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႏွင့္အတူ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားျဖင့္
အလုပ္လုပ္ေနေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။
ထိုသန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ထဲ၌
ဤေလာကအတြက္ ဘုရားသခင္၏ သတင္းေကာင္း၏ အဓိပၺါယ္ကို
ေပးေနပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို
ကြၽႏု္ပ္တို႕ထဲ၌ အလုပ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳၿပီး ယံုႀကည္ျခင္းခုိင္မာျခင္းႏွင့္
အသက္ေပးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေလာကတြင္
Faith, Hope, and Love Global Ministries
The Reverend Timothy C. Geoffrion, Ph.D., D.D.
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ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ေသာ သက္ေသမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး သူရဲ႕
သြန္သင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေမတၱာထားျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္
၀တ္ျပဳျခင္းတို႕ကို သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးမ%ႈျဖင့္
လိုက္ေလွ်ာက္ၾကသည္။
အေတြ႕အႀကံဳသည္ ဆားႏွင့္တူသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္
သမၼာက်မ္းစာ၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႕ကို
ပိုေကာင္းအရသာျဖစ္လာေစရန္ ထည့္ေပါင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
“ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္အေၾကာင္းကို ျမည္းစမ္း၍
သိမွတ္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္ကို ခိုလံ&ႈေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။” (ဆာလံ
၃၄း၈)6

၃။ ေသာ့ခ်က္။ ။သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္။သိျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္
နားေထာင္ျခင္းအစား သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္၊
Pastor Steve Manskar, “Teaching the Quadrilateral”
http://accountablediscipleship.blogspot.com/2009/07/teachingquadrilateral.html
6
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ထိုရာသည္ ပိုမိုယံုၾကည္မွဳရွိရွိျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္သည္ဟု ေခၚႏိုင္ေသာ
လုပ္ငန္းကို ျမင္ေစရန္ ပိုမိုေတြးေတာရေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ ေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္၊
ဆင္ျခင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ေပးေသာ ဥာဏ္ပညာေတာ္၊
ေခါင္းေဆာင္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ေပးေသာ၊ႏွင့္ အသင္းေတာ္
အစဥ္အလာမ်ားကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ေပးေသာအရာျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
မ်ားစြာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ သိျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႕
ခ်ိန္စအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္မီျခင္း၊ လတ္ဆတ္ေသာ
အျမစ္သစ္မ်ားကို လက္ခံရရွိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။ ပ႐ိုတက္စတင့္
အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ အျခားေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏နားလည္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏အလိုေတာ္ကို သိႏိုင္စြမ္းတို႕အတြက္
အေရးႀကီးခ်ိန္တြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရးအႀကီးဆံုး
ပါ၀င္မ$ႈျဖစ္ပါသည္။ (သင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပမ'ႈကို
မည္ကဲ့သို႕ရွာေဖြမလဲ။ သင္ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႕
ေကာင္းစြာနားေထာင္မလဲ။ သင္သည္ အသံေတာ္ကို မၾကားရလွ်င္ သို႕မဟုတ္
တိုက္႐ိုက္ဦးေဆာင္ျခင္းကို မခံရဘူးဆိုလွ်င္ေတာင္မွ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
ဦးေဆာင္လမ္းျပမ#ႈအေပၚ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ မွီေခၚမလဲ။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းမ*ႈႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ဆႏၵ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မ+ႈ၊
ရည္မွန္းခ်က္၊ စသည္တို႕ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕ခဲြျခားမလဲ။)
သိျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
လမ္းစဥ္တစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။
သင့္အတြက္ သို႕မဟုတ္ အသင္းေတာ္အတြက္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုခုအတြက္
ဘုရားအလိုေတာ္ကို သိေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ထိုအရာကို အျခားသူမ်ားလိုက္ေလွ်ာက္ကို
လုပ္ေပးျခင္း၊ မၾကာခဏဆိုသလို အေလးအနက္ေတြးေတာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
လိုအပ္သည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ဆုေတာင္းျခင္းပါ၀င္ပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ကို အေတြးအျမင္မ်ား၊ ခြန္အားမ်ား၊ အေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
သတိၱမ်ားကို လုပ္ေတာင္ရန္ ခြန္အားမ်ား ေတာင္ေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ေျပာင္းလဲဖို႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ခံစားရတဲ့ အခ်ိန္
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က ကြၽႏ္ုပ့္ဆီလာခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ့ကို
ကူညီခဲ့သည္။
• သခင္ဘုရား၊ ကြၽႏု္ပ္ျမင္ဖို႕လိုအပ္ေသာအရာကိုျမင္ေစပါ။
• အမွန္တရားကို ျမင္ႏိုင္ဖို႕ သတိၱေပးေတာ္မူပါ ႏွင့္
• ကိုယ္ေတာ္ဖြင့္ျပမ0ႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ရန္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ စြမ္းအင္ကို
ေပးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ျပည့္စံုေစေတာ္မူပါ။
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားဆီကလာတာ အစစ္အမွန္ဘယ္ဟယျဖစ္မလဲ ဆိုတာကို သိႏုိင္ရန္
အျခားသူမ်ား၏အကူအညီကိုလဲ လိုအပ္လိမ့္မည္ (မလိုဘဲလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္)။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕
အသက္တာအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္၊ လမ္းျပသူမ်ားႏွင့္၊
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အျခားေသာ ေလးစား႐ိုေသထိုက္သည့္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႕ရန္
ေကာင္းပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အေျပာင္းအလဲကို သက္ေရာက္မ(ႈေပးႏိုင္ေသာ သူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ျပဳရန္လုိအပ္သည္။
အသင္းေတာ္ထဲတြင္ သိျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္းအရာသည္ ပိုမို႐&ႈပ္ေထြးပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၊
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဘုရားကေပးေသာ၊ အစပိုင္း၌
အျခားသူမ်ားမသိေသးေသာ၊ သတင္းစကား စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္
ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားအခ်ိန္တြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္
အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို နားေထာင္ဖို႕ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အဆံုးအျဖတ္ခ်ေပးသူအားလံုး အတူတကြ စုစည္းၾကေသာအခါတြင္ သူတို႕သည္
ဆုေတာင္းဖို႕၊ ေဆြးေႏြးဖို႕၊ ဘုရားရွင္၏ဦးေဆာင္ျခင္း ကိုသိျမင္ရန္ အတူတကြ
အလုပလ
္ ုပ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အတူတကြ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၾကရန္
လုအပ္ပါသည္။

သိျမင္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ပစၥည္းမ်ား။
။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ သိျမင္ျခင္း၌
ရင့္က်က္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ အသင္းေတာ္မွာ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားအလိုေတာ္
ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာကို သင္ယူရာတြင္ ကူညီေပးဖို႕ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
၁။ ေခါင္းေဆာင္မွဳအသင္းႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သိျမင္ေအာင္လုပ္ရာတြင္
အသံုးျပဳရပါမည္။ (ဘယ္သူ႕ကို အသင္းေတာ္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုအတြက္
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို သိျမင္ရန္ အထူးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္
ခန္႕ထားသလဲ။ ဘယ္သူ႕ကို ျဖစ္ရပ္ေတြကို ကူညီ ခြဲျခားဖို႕အတြက္
တာ၀န္ေပးထားသလဲ။ ဘယ္သူက အႀကံေပးခ်က္ေတြေပးလဲ။ ဘယ္သူက
ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်လဲ။)
Rev. Graham Standish က ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္
စိတ္အလိုအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားအလိုကိုဆက္ကပ္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။7
၂။ အဖြဲ႕လိုက္ သိျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္း နည္းလမ္းကို ဖန္တီးပါ။
(အဖြဲ႕အစည္း/ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအသင္း သို႕မဟုတ္ အသင္း၀င္သူမ်ားႏွင့္
အလုပ္လုပ္သည့္အခါတြင္ သင့္ရဲ႕ သိျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္း လမ္းစဥ္က ဘာလဲ။
မတူညီတဲ့အျမင္ေတြကို သင္ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲ။ တစ္ဖြဲ႕လံုက
သေဘာမတူခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္ သင္က ဘယ္အရာမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မလဲ။)
Standish ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္
• သိျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဖန္တီးပါ။
7

Graham Standish, Becoming the Blessed Church (BBC), pp. 61, 63f.
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လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႐ိုးရွင္းေစပါ။
ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္၀
့ ပါ။
ဘုရာဘာလိုခ်င္လဲဆိုတာ ေမးပါ။

၃။ သိသာျမင္သာျခင္း ယဥ္ေက်းမ)ႈကို ဖန္တီးပါ။ (ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို
သိသာျမင္သာဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သင္၏အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘာသာစကား၊
အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓါတ္အစရွိသည္တုိ႕၏ ယဥ္ေက်းမ)ႈ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးဖို႕ရန္ သင္ဘာလုပ္မည္နည္း။)8
ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းဆိုသည့္ေနရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ
ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ပိုမိုေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။
ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမ.ႈ။ ။တမန္ေတာ္ ၁၅
အသင္းေတာ္သည္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမွဳတစ္ရပ္ကို ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာႏွင့္
ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားအၾကားမွာ ဘယ္ကဲ့သို႕
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ဂ်ဴး (ယုဒ) လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္ က်မ္းစာႏွင့္ ထံုးတမ္းဓေလ့ကို ဘယ္လို
ဂုဏ္ျပဳရမလဲဆိုသည့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမ)ႈျဖင့္ အသင္းေတာ္သည္ ႐ံုးကန္ခဲ့ရသည္။
သမၼာက်မ္းစာတစ္ခုတည္းက ဤအရာကို မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါ။ သူတို႕၏အေတြးကို
အသံုးျပဳရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္
ဖြင့္ျပမွဳတြင္သာ အလုပ္လုပ္ျခင္းသာမဟုတ္ဘဲ (ဥပမာ ရွင္ေပါလုကို တစ္ပါးလူမ်ိဳးမ်ားထံ
အမ#ႈေဆာင္ရန္ေခၚျခင္း) ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္းမ်ားမွာလဲ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုတာကို
ယံုၾကည္ရပါမည္။
Jack Levison: ထိုစဥ္အခါက ေယ႐ုရွလင္ေကာင္စီ၏ ေျပာျပခ်က္အရ၊ သန္႕ရွင္းေသာ
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုက္အ၀န္းကိို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး
စိတ္၏ ႐"ႈပ္ေထြးမ"ႈမ်ား အျပင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ကို မသမာေသာ စစ္ေဆးမ'ႈျဖင့္
အသင္းေတာ္၏ ပံုရိပ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္၊ ဤေ၀ဖန္စရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ စသည္တို႕ကို ရွင္ယာကုပ္က
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလုပ္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊
အျပင္းအထန္ျငင္းခံုမ-ႈမ်ား၊ တံ႕ု ဆိုင္းမ)ႈမ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာတို႕ကို ဆက္စပ္ေပးပါသည္။9

Ibid., pp. 67, 69.
Jack Levison, Inspired: The Holy Spirit and the Mind of Faith (Grand Rapids, MI,
Wm. B. Eerdmans, 2013), p. 115.
8
9
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။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ

Focus
Small Groups
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ သင္းအုပ္ဆရာ သို႕မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမည္ဆိုတာ
သင့္အတြက္ ဘယ္လိုအဓိပၺါယ္ရွိသလဲ။

အကူးအေျပာင္း
“၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွာေဖြၾကသည္မ်ားမွာ…”
၁။ မိမိကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို နက္နဲစြာ သိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း
၂။ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႕ သစၥာရွိစြာ၊ ႏွလံုးသားအျပည့္အ၀ျဖင့္ လိုက္ျခင္း
၃။ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးေတာ္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈကို ခံယူျခင္း၊
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္မွ လာေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ စည္ကမ္းရွိစြာ
ေနထိုင္ျခင္း
၄။ အျခားသူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္ျခင္းထဲသို႕ ေခၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိယ
ု ္ကို
တည္ေဆာက္ျခင္း။
ဤအပိုင္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ အတြက္
သမၼာက်မ္းစား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခန္းမွာေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့
၀ိညာသ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႕ လုပ္ရမယ့္
လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကို အဓိကထား ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
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သင္ၾကားျခင္း
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၅)
သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလြန္အေရးပါေသာ ၀ိညာဥ္ေရး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို
ဖန္တီးပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၅)
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြင္း ဘုရားသခင္၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရွာေဖြေနသည္ႏွင့္အမွ် ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားစြာ
အလုပ္လုပ္ေတာ္မူပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာ႐+ႈေထာင့္
သမၼာသစ္က်မ္းသြန္သင္မ-ႈ၌ အသက္၀င္ေသာ ၀ိညာဥ္အႏွစ္သာရျပည္၀
့ သည့္
အလုပ္ခြင္ဖန္တီးေရး၌ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္တိုင္၏အတြင္းႏွင့္
အျခားအဖြဲ႕၀င္ အသင္းသားမ်ားအတြင္း ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား တတ္ႀကြစြာ
ဆြဲယူေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခန္းတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈရဲ႕ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ အဓိက က်မ္းပိုဒ္ အနည္းငယ္ကို
ေလ့လာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁ ေကာ ၁၂း၁-၇
ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
အႀကံျပဳေနပါသလဲ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
စိတ္ထဲမွာရွိရမယ့္အရာ သို႕မဟုတ္ လုပ္ရမည့္အရာက ဘာလဲ။
၁။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မတူညီေသာ အသင္း၀င္သူ မ်ားအား
အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးရရန္အတြက္ ဆုေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို
ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထို၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕သည္
ခရစ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို အေစခံရန္ အသင္း၀င္ တစ္ဦးစီတိုင္းအားျဖင့္
ဘုရားသခင္က အလုပ္လုပ္မည္ဆိုသည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။
၂။ အသင္း၀င္သူအေယာက္စီတိုင္းသည္ လိုအပ္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုက
အသင္းေတာ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္တူသည္ဟုဆိုခ့ဲပါသည္။ မတူညီေသာ
အသင္း၀င္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ထိုအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီတုိင္းသည္
လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
အသင္း၀င္သူတိုင္းအေပၚမွာ အျပည့္အ၀ မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕
အသင္းေတာ္သည္ အားနည္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၁ ေကာ ၁၂း၁၂-၂၅
ကိုၾကည့္ပါ။)
၃။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားသည္ အသင္းေတာ္၌ အေစခံရာတြင္ ကူညီ၍
အသင္း၀င္သူမ်ားကို ေရြးထုတ္ျခင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ တန္ဖို႕ထားျခင္း၊
သူတို႕ရဲ႕ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားေကာင္းဖို႕ရာ
ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။
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တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုသည္ အသင္းေတာ္မ်ားကို သူတို႕ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး၊ သူတို႕ရဲ႕
သာသနာျပဳျခင္း၊ ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမ#ႈေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ၾသ၀ါဒေပးရာတြင္ သူသည္
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္းေအာင္းျခင္းကို အဓိကထားခဲ့ပါသည္။
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးစီတိုင္းသည္ တစ္ခုသို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး အက်ိဳးရွိဖို႕အတြက္ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။
ထိုအရာကို မွန္ကန္ေသာ အသင္းေတာ္ သို႕မဟုတ္ အလုပ၀
္ န္းက်င္ အမ်ိဳးအစားကို
ဖန္တီးေပးျခင္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အျခားသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဆုေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားပါသည္။ ထိုဆုေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ်
အသံုးျပဳၾကပါသည္။ အသင္း၀င္သူအားလံုးတို႕သည္လည္း သူတို႕အသက္တာထဲက
သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တန္ဖိုးထားျခင္းကို
ခံရပါသည္။

ဂလာတိ ၅း ၁၆-၂၅
ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
အႀကံျပဳေနပါသလဲ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
စိတ္ထဲမွာရွိရမယ့္အရာ သို႕မဟုတ္ လုပ္ရမည့္အရာက ဘာလဲ။
၁။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ လံ#ႈ႕ေဆာ္ျခင္းကို ထင္ရွားစြာ
ဆန္႕က်င္တတ္ပါသည္။
၂။ အသင္း၀င္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႕
အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္ေလွ်က္ရန္ လိုအပ္သည္ကို သင္ၾကားခံရဖို႕လိုအပ္ပါသည္
၃။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္
အသက္ရွင္ရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
၄။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္သာ အျပစ္တရား၏ လွံႈ႕ေဆာ္ျခင္းကို
တြန္းလွန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၅။ ဤက်မ္းပိုဒ္ခ်က္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို မိမိအေနျဖင့္
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈျဖင့္လား ခႏၶ၏ဦးေဆာင္မ.ႈျဖင့္လား
ဆိုသည္ကို သိႏိုင္သည့္ လမ္းၫႊန္မ(ႈျဖစ္ပါသည္။
ရွင္ေပါလုက သူစာေရးေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သူတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္အသက္တာတြင္
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းကို ခံစားရသူမ်ားဟု ယူဆၿပီး ထိုသူမ်ားကို
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ ဆက္ဆံျခင္းရွိရမည္အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားခဲ့သည္။
ဥပမာ၊ သူသည္ ဂလာတိ ခရစ္ယာန္မ်ားကို သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သူတို႕အထဲမွာ
စီးဆင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ (ဂလာတိ ၅း၁၆-၂၅ ကိုဖတ္ပါ)
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ဧဖတ္ ၄း ၃၀ - ၅း၂
ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
အႀကံျပဳေနပါသလဲ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
စိတ္ထဲမွာရွိရမယ့္အရာ သို႕မဟုတ္ လုပ္ရမည့္အရာက ဘာလဲ။
၁။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္
ဆက္ဆံေရးတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ အရင္ဆံုး အသက္ရွင္မည္ျဖစ္သည္။
၂။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရန္ ေခၚျခင္းခံၾကရပါသည္။
ဘုရားသခင္ဆီက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ခံစားရေသာ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို
အျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္ ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ စံနမူနာျဖစ္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕တန္ခိုး၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။
၄။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္၏
ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံပံုအတိုင္း ျဖစ္ရန္အတြက္
သင္ၾကာေပးဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ (ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဥပေဒမ်ားေပးဖို႕မဟုတ္ဘဲ
မွန္ကန္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္း၏ အဓိပၺါယ္ကို ရွင္းလင္းစြာ
ရွင္းျပေပးဖို႕ျဖစ္ပါသည္။
ဧဖတ္ၾသ၀ါဒစာတြင္ ရွင္ေပါလုသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံမွ
သူတို႕ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည္အတိုင္း သူတို႕၀န္းက်င္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းကို
ျပဳၾကဖို႕ရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ
သူတို႕ခံစားရရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကို သူတို႕၏ဆက္ဆံေရးတြင္
အေျခခံျဖစ္သင့္သည္အေၾကာင္း ေျပာထားပါသည္။

ဖိလိပၺိ ၂း၁-၈
၁။ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ သင္၏ အျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း
သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မ(ႈရွိရမည္။
၂။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းကို
အတုယူရန္၊ အေစခံကဲ့သို႕ေသာ
သေဘာထားကြၽႏု္ပ္တို႕ေခါင္းေဆာင္မ6ႈထဲမွာရွိရန္၊ ႏွင့္
တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ေသာ၊ အသင္းေတာ္အတြက္ တန္ဖိုးထားေသာ
အေစခံမ'ႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ျခင္းႏွင့္
အေစခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၏ အေျခခံအျဖစ္ တည္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုက
ဖိလိပိၺခရစ္ယာန္တို႕အား ၎တို႕ကိုယ္တိုင္၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ
၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ
၀ိညာဥ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဥပမာတို႕ထဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ
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အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံၾကရန္
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း အစဥ္အလာ
တမန္ေတာ္ ၆း၁-၇
ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
အႀကံျပဳေနပါသလဲ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
စိတ္ထဲမွာရွိရမယ့္အရာ သို႕မဟုတ္ လုပ္ရမည့္အရာက ဘာလဲ။
၁။ သင္ကိုယ္တိုင္ အားလံုးကို ႀကိဳးစားျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ
ႀကိဳတင္စီမံမ,ႈျဖင့္ အသင္း၀င္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းပါ။
၂။ သင္လုပ္ဖို႕ရန္ အေရးႀကီးဆံုးကို လုပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးမ်ား
(ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း) ျဖင့္
တပ္ဆင္ပါ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လုိအပ္ခ်က္ကို က႐ုစိုက္ရန္
ေစခံ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားေခၚယူပါ။ မတူညီေသာသူမ်ားအတြက္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏လိုအပ္ခ်က္၊ တစ္ဦးျခင္း
ဆုေက်းဇူးစြမ္းရည္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး မတူညီေသာ ေနရာမ်ားရွိပါသည္။
အသင္းေတာ္တြင္ မိမိႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေနရာတြင္ အေစခံႏုိင္ရန္
အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကို ကူညီေပးပါ။
၃။ အလုပ္သမားမ်ားကို သူတို႕ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အလုပ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်
ရွာေဖြေပးပါ။ (ပါ၀င္ျခင္း။
။အသင္းေတာ္အတြင္း အနာဂတ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
ဆက္လွ်င္း၍ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ။)
(၁) ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည့၀
္ ေသာသူ
(၂) ဥာဏ္ပညာရွိေသာသူ
(၃) ယံုၾကည္ျခင္းျပည့္၀ေသာသူ
(၄) အျခားသူမ်ား ေလးစားမ'ႈ ခံရေသာသူ (ေရြးခ်ယ္ခံရေသာသူ)
(၅) အေစခံရန္လိုလားေသာသူ
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္ ဘုရားတရားၾကည္ညိဳေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ရမည္။ စီမံမ%ႈ
တာ၀န္မ်ားအေပၚ၌ နက္နဲေသာ ၀ိညာဥ္ေရးအျမင္ျဖင့္ အာ႐ံုထားေသာသူျဖစ္ရမည္။
တမန္ေတာ္မ်ားသည္ အသင္း၀င္သူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ဥာဏ္ပညာႏွင့္
ျပည္၀
့ ေသာသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အမ#ႈေတာ္အတြက္ တာ၀န္ယူရန္ အသင္း၀င္သူမ်ားကို
ဖတ္ေခၚခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ထိုသူတို႕သည္ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ဆုေတာင္းျခင္း၊
ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမ"ႈေတာ္ျမတ္တြင္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္
ေပးအပ္သူျဖစ္ရမည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားခန္႕အပ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္း
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕က သင္ခန္႕အပ္ခဲ့ေသာ
ေခါင္းေဆာင္/ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးအေၾကာင္းကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
သူတို႕နာမည္တစ္ခုခ်င္းစီကို ခ်ေရးပါ။ တစ္ေယာက္စီကို အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့
Faith, Hope, and Love Global Ministries
The Reverend Timothy C. Geoffrion, Ph.D., D.D.
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၀ိေသသလကၡဏာ ၅ခ်က္ထဲမွာ ဘယ္ႏွခ်က္ရွိသလဲဆိုတာကို အမွတ္ ၀ ကေန
၅မွတ္အတြင္း အမွတ္ေပးၾကည့္ပါ။
ဒီေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္ဘာအျမင္၊ ဘာနိဂံုးခ်ဳပ္ရရွိသလဲ။
(သင္မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကို မွန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္
ေရြးခ်ယ္ေနလား။ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအရာ၌ ပိုေကာင္းေအာင္
သင္ဘယ္လိုလုပ္ႏုိင္လဲ။)

တမန္ေတာ္ ၁၃း၁-၃
ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
အႀကံျပဳေနပါသလဲ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
စိတ္ထဲမွာရွိရမယ့္အရာ သို႕မဟုတ္ လုပ္ရမည့္အရာက ဘာလဲ။
၁။ ၀တ္ျပဳျခင္ထဲတြင္ ျမင္သာေအာင္ ရွာေဖြပါ။
၂။ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းကို
ပါ၀င္ေစပါ။
ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အတူတကြ ျမင္သာေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ ၀တ္ျပဳျခင္းထဲက
ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သာသနာျပဳမ်ားကို အတူတကြ
တာ၀န္ေပးအပ္ရတြင္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္
လက္တင္ဆုေတာင္းေပးျခင္းစေသာ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ၀ိညာဥ္ေရး
အေလ့အက်င့္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
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။ ၀ိညာဥ္ေရး သင္ခန္းစာ Lectico Divina
Lectio Divina
Ignatius of Loyola
မာကု ၁၀း၄၆-၅၂

၃၀မိနစ္
မိနစ္အနည္းငယ္မွ် ၿငိမ္သက္ၿပီး အဖြင္းဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါ။

ပထမအႀကိမ္ဖတ္ျခင္း
က်မ္းစာဖတ္ျခင္းမွ ၾကားရသမွ်ေသာကို နားေထာင္ပါ။
ပထမအႀကိမ္ ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္တြင္ လွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး သင္ရရွိတဲ့ စကားလံုး
သို႕မဟုတ္ စာေၾကာင့္ကို မွ်ေ၀ပါ။
ဒုတိယအႀကိမ္ဖတ္ျခင္း
သင့္ကိုယ္သင္ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ စိတ္ကူျဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။
သင္ဟာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာမယ္ (ဥပမာ၊ ဗာတိမဲ၊ လူထု၊ တပည့္ေတာ္၊
ေလ့လာသူ)
သင္ျမင္ရ၊ ခံစားရ၊ ၾကားရ၊ အနံ႕ရသမွ်၊ ေတြးထင္သမွ်တို႕ကို ေသခ်ာမွတ္ထားပါ။
ဒုတိယအႀကိမ္ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္မွာ လွည့္လည္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး
ဒီတစ္ေခါက္ဖတ္ျခင္းကေလ ဘာရလဲဆိုတာကို ေ၀မွ်ပါ။
တတိယအႀကိမ္ဖတ္ျခင္း
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကိုေျပာသမွ်ကို နားေထာင္ပါ။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို ဘယ္လိုဦးေဆာင္ေနလဲ။
တတိယအႀကိမ္ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လွည့္လည္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို
သူတို႕ရရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ ဆုေတာင္းမ*ႈေလးတစ္ခုျဖင့္ တံု႕ျပန္ခြင့္ေပးပါ။
ဆုမေတာင္းလုိတဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ “အလိုေတာ္ျပည့္စံုပါေစေသာ” သို႕မဟုတ္ “အာမင္”
သို႕မဟုတ္ “ကြၽႏ္ုပ္/ကြၽန္မကို ေက်ာ္သြားေပးပါ” စသည္ျဖင့္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။
၂၀မိနစ္
တိတ္ဆိတ္ျခင္း။ ၿငိမ္သက္စြာ အာ႐ံုျပဳျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း။
၁၀ မိနစ္
အေတြ႕အႀကံဳေဆြးေႏြးျခင္း။ ေမးခြန္းေမးျခင္း။
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အခန္း (၉) – (၁၀) ။ ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ လက္ေတြ႕
ကိရယာမ်ား
၇၅ မိနစ္
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ လက္ေတြ႕ ကိရယာ (၁၀) မ်ိဳး

ဤအခန္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အျခားသူမ်ား ဘုရားသခင္၏ရွိျခင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားတတ္ဖို႕အတြက္ ကူညီေပးရန္ ေရးဆြဲထားေသာ
ေလ့က်င့္ခန္း (၁၀) မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါသည္။
၁။ သင့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း မွန္ကန္စြာေနထိုင္ပါ။
။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အသင္းေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လူအမ်ားေရွ႕တြင္
ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ရန္မွာ သင္းအုပ္ဆရာ၏ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္သို႕
ေရာက္လာၾကေသာ သူတိုင္းတို႕သည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႕
ပိုင္ဆိုင္သမွ် အားလံုးတို႕ျဖင့္ ဘုရားကို သိရန္၊ ခ်စ္ရန္ ႏွင့္ အေစခံရန္၊ ေယ႐$ႈကို
လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္ ပိုမိုတာေသာ အသက္တာျဖစ္လာရန္၊
၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည္၀
့ ေသာ အသက္တာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ
အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ဖို႕ သင္ၾကားရန္ တို႕ျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။
ကိုယ္ခႏၶာေတာ္အျဖစ္ အသင္းေတာ္က လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ
ေလးမ်ိဳးမွာ
၁။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႕အခြင့္အေရး ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။
၂။ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘုရားကို သိျခင္းဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ အေစခံျခင္းအလပ္
ႀကီးထြားလာေစရန္ ပညာျဖည့္ဆည္းေပး တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္။
၃။ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရမည္။
၄။ ခႏၶာကိုယ္ကို အမ#ႈေတာ္အလုပ္၊ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္တို႕အတြက္
လ"ႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေနရမည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အာလံုးဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးခ်စ္ၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အမ်ားေကာင္းဖို႕အတြက္ အသံုးျပရန္ ေခၚျခင္းကို ခံထားရၾကပါသည္။
ခရစ္ေတာ္၌ မရွိေနမခ်င္း၊ ဘုရားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ႀကိဳးစားမ)ႈေတြ တန္ဖိုးရွိလာေအာင္
ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးမခ်င္း၊ ထိုအရာတစ္ခုမွျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည့၀
္ ေသာ၊
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရန္၊ ဦးေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးကို
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ ေခၚေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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၂။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါ၀င္ေသာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းျဖစ္ဖို႕ တိုက္တြန္းပါ။
။
၀တ္ျပဳျခင္း အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၏
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၎သည္ လ"ႈပ္ရွားမ"ႈသက္သက္၊
၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္း သက္သက္ျဖစ္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။
ထိေရာက္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
၀တ္ျပဳျခင္းအစည္းအေ၀းျဖင့္ စဥ္းစားၾကလိမ့္မည္။ သူတို႕ဘာေျပာခ်င္တယ္၊
ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာကို ေသခ်ာေတြးေတာျပင္ဆင္ၾကလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ
သူတို႕ ၀တ္ျပဳျခင္းကို ဦးေဆာင္ၾကတဲ့အခါမွာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕
ေစ့ေဆာ္ျခင္းအတြက္လည္း အၿမဲတမ္း စိတ္ႏွလံုးကို ဖြင့္ဟထားေပးၾကသည္။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို
ဆုေတာင္းအားႀကီးျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြၾကသည္။ သူတို႕သည္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္းကို
အသင္းသူ အသင္းသာမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳၾကလိမ့္မည္။
•

•

•
•

•

၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္းသည္ မိမိတို႕ကုိယ္ကိုမိမိတို႕ အဓိကထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊
ဘုရားကို အဓိကထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၀တ္ျပဳၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို
မဟုတ္ဘဲ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၊ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ၀တ္ျပဳျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။
သူတို႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘုရားကို သူတို႕ႏွင့္ ပိုနီးေစဖို႕ရန္ ဆြဲေခၚရမည္ျဖစ္သည္။
၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးႏွင့္
အသင္းေတာ္သာသနာေတာ္ကို ခိုင္မာေစရန္ အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္သည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဒီမွာ ဘာေၾကာင့္ရွိေနၾကသလဲ။
ယင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ဘုရားသခင္အေပၚမွီခိုျခင္း၊ ဘုရားကို
ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပသရန္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား အတူတကြ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊
ေက်းဇူးတင္ျခင္း၊ မိမိတို႕၏ တူညီေသာ ခရစ္ေတာ္ထံသို႕ ဆက္ကပ္ျခင္း၊
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို
ရွာေဖြျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေ၀ငွၾကရန္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ သက္ေသခံျခင္းသည္ အတူတကြ
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ အရမ္းအေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

၃။ သင္၏အသင္း၀င္မ်ား၊ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ားကို တတ္ႂကြစြာခ်စ္ခင္ပါ။
။
၀ိညာဥ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သင္၌ ရွိေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားအနက္
တန္ခိုးအႀကီးဆံုးဆုေက်းဇူးတစ္ခုမွာ သင္၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္
႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေမတၱာစစ္ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ကြၽႏ္ုပ္ေျပေနသည္မွာ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ခံစားခ်က္မဟုတ္ပါ။ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အလြန္အကြၽမ္း၀င္
ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၁ ေကာ ၁၃တြင္ ရွင္ေပါလုက
သူတစ္ပါးအား မည္သို႕ ဆက္ဆံရမည္ကို ေဖာ္ျပေသာ ေမတၱာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။
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“ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္
ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ၀ါႂကြားျခင္းမရွိ၊ မာန္မာနမရွ။ိ မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္၊
ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု
မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမ)ႈ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌
၀မ္းေျမာက္တတ္၏။” (၁ေကာ ၁၃း ၄-၆)
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ (၃) မ်ိဳး
၁။ Heart-felt love: သူတို႕အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာတရားႏွင့္ က႐ုစိုက္ျခင္းကို
ကြၽႏု္ပ္ မည္ကဲ့သို႕ ခံစားရမလဲ။ (ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို သင့္ႏွလံုးသားထဲတြင္
ကိန္းေအာင္းရန္ ေတာင္းဆိုပါ။)
၂။ Thoughtful love: သူတို႕အမွန္တကယ္ စိတ္အ၀င္စားဆံုးအရာ၊
အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ စိတ္အ၀င္စားဆံုးအရာက ဘာလဲ။ (အျခားသူႏွင့္
အသင္းေတာ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအရာကို ျမင္တတ္ေစဖို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ထံမွာ
အကူအညီေတာင္းခံပါ။)
၃။ Active love: မပ်က္ယြင္းေသာ ေမတၱာျဖင့္ ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ဘာကို ကြၽႏ္ုပ္လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္သလဲ။ ( အျခားသူမ်ားက သင့္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္
သင့္အေနျဖင့္ ဘာကို တိက်ခိုင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို ျပေပးဖို႕
ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းဆိုပါ။)
ဥပမာအေနျဖင့္ သင္သည္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖတ္မ်ားကို ေလးစားမ'ႈ ျပသႏုိင္ပါသည္။
၎တို႕အသက္တာ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ သင္အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္းႏွင့္
သင္႐ိုးသားျဖဴစင္ေၾကာင္းကို အလုပ္ျဖင့္ ျပႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာအခါ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။
သင့္အဖြဲ႕အစည္း၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ ရပ္နားခိုင္းေတာ့မည့္
အေၾကာင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည့္ၾကားမွ သူတို႕အနာဂတ္၌
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာျပပါ။ သူတို႕ေျပာသည္ကို နားေထာင္ေပးၿပီး သူတို႕
ေတြ႕ၾကံဳေနသည္မ်ားအတြက္ ကူညီစဥ္းစားေပးျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
သင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆပါက သူတို႕၌ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ပူပန္စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မ+ႈ
လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ပါက သူတို႕အား ႏွစ္သိမ့္အားေပးပါ။ ေလသံကို ေပ်ာ့ေျပာင္းေစပါ။
စကားကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းပါ။ သင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမွာ ဘုရားသခင္၏
ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို အတူတကြ ၾကည့္႐'ႈပါ။ ရလဒ္မ်ားကိုသာ ၾကည့္မေနပါႏွင့္။
သူတို႕၏ အလုပ္ႏွင့္ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ လ"ႈပ္ရွားေတာ္မူခ်က္မ်ားကို
ပိုမိုေတြ႕ရွိလာေရးႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုစရာရွိက အတူတကြ ႀကိဳဆိုႏိုင္ရန္ ကူညီမစပါ။
ေလ့က်င့္ခန္း။ ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေသာ စြမ္းရည္ျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို
ဘယ္လိုခ်စ္ရမလဲဆိုတာကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခုကြၽႏ္ုပ္တို႕က ၀ိညာဥ္ေရးနဲ႕
ပိုၿပီးေတာ့သက္ဆိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ
ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္ သင့္ရဲ႕ အေတြး၊ ခံစားခ်က္ေတြထက္ သန္႕ရွင္းေသာ
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၀ိညာဥ္ေတာ္အေပၚမွာ ပိုမိုအေျခခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕မ်က္စိကိုမွိတ္ထားပါ။
သင့္အသင္းေတာ္၊ သင့္ေက်းရြာ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ မိသားစုထဲမွာ
သင္ခ်စ္ရန္ခက္ခဲေသာ သူတစ္ေယာက္ကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။ ထိုသူကို သင့္ရဲ႕
ႏွလံုးသားထဲမွ၊ သင့္ရဲ႕ စိတ္ထဲ၊ သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕
ခ်စ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေမးၾကည့္ပါ။
တစ္ကိုယ္ရည္ တံု႕ျပန္ျခင္း။ ။ လက္ေတြ႕က်က်ျဖင့္ မိမိသည္ အသင္းေတာ္အတြင္း
သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပိုမိုျပႏိုင္ရန္
လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္နည္းလမ္းေတြဟာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။
၄။ က်မ္းစာဖတ္ပါ၊ အတူတကြ ဆုေတာင္းပါ။
• တစ္ဥးီ တည္း က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း စည္းကမ္းအေလ့အက်င့္ကို
ထိန္းသိမ္းပါ။ တစ္ဦးတည္း က်မ္းစာေလ့လာရတြင္ ကြၽႏ္ုပ္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳတဲ့
နည္းလမ္းအဆင့္ ၃ ဆင့္မွာ
၁) က်မ္းစာ။ ။ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာသိႏိုင္ရန္ဖတ္ပါ။
ျပန္လည္ ေရးခ်ပါ။
၂) အနက္ဖြင့္က်မ္း။ ။ ဆရာသို႕မဟုတ္ တရားေဟာဆရာ၏ အျမင္မွေပးေသာ
မွတ္ခ်က္မ်ား။
၃) နာမည္။ ။ ကိုယ္ပိုင္ အသံုးခ်ဖို႕အတြက္ ဖတ္ပါ။
•

က်မ္းစာကို သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအသင္းႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ဖတ္႐%ႈျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို အတူတကြ နားေထာင္ႏိုင္ရန္
အရမ္းအေထာက္အကူျပဳေသာ၊ တန္ခိုးရွိေသာ လမ္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တန္ခိုးရွိေသာ အရာမ်ား၊ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို
ေျပာျပေနၿပီး ယင္းတို႕သည္ လူအမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ နားလည္ျခင္းႏွင့္
ဓမၼအေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕ခရစ္ယာန္တို႕
လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ျခင္းမ်ားတုိ႕ကိုအတြက္ အားေပးလွံႈ႕ေဆာ္မ.ႈမ်ားကို
ပံုေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာကို အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။ ။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ Bible Study for
Ministry (BSFM) at Family Hope Services စတင္ခဲ့ပါသည္။ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး
ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕တို႕သည္ တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ အခ်ိန္ယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ပထမ၌
က်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္ကပင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဖတ္႐%ႈေနေသာ က်မ္းပိုဒ္
အေနျဖင့္ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ သူ၏ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ လုပ္ငန္း၌ မည္သို႕ အသံုးခ်လွ်င္
ထိေရာက္မည္ကို အေလးထားခဲ့သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြင္း
၀ိညာဥ္ေရးတိုးတက္မ-ႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း
စဥ္းစားေတြးေခၚမ,ႈႏွင့္ သူတို႕အသက္တာႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးေခၚမ(ႈစသည့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း
ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေစေသာ ယဥ္ႀကီးသည္ ယေန႕ထိ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
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•

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရာအားလံုးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးအတြက္
အခြင့္အခါရွိတုိင္း ဆုေတာင္းပါ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပံုမွန္
ဆုေတာင္းရပါမည္။ သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အသင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ
အခါတြင္၊ သင့္ရဲ႕ အသင္းအဖြဲ႕ကို ဘုရားက ဖြင့္ျပလိုေသာ အရာမွန္သမွ်အဖြဲ႕
တံခါးဖြင့္ထားေစပါ။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ လမ္းျပေပးဖို႕အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ က႐ုဏာေတာ္အတြက္
ဆုေတာင္းပါ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အဖြဲ႕ကို အတူတကြ ျဖစ္ေစရန္
ဆုေတာင္းပါ။ အဖြဲ႕ကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္၀
့ ၿပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈကို
ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။

•

သင့္ရဲ႕ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ တရားမေဟာပါႏွင့္။ တရားေဟာျခင္းကို
တရားေဟာျခင္းအတြက္သာ ျဖစ္ေစပါ။ သင္ၾကားျခင္းကို သင္ၾကားျခင္းအတြက္ဘဲ
ျဖစ္ေစပါ။ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ႏွစ္သိမ့္ျခင္းအတြက္ဘဲ ျဖစ္ေစပါ။
ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို သင့္ရဲ႕ႏွလံုးသားမွ သင့္ရဲ႕ ဦးေခါင္းျဖင့္
ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအရာသည္ လူမ်ားကို ေမတၱာေတာ္
ပလႅင္ေခၚေဆာင္ေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍
သင္ဟာအျခားသူမ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ သင္ဘယ္သူႏွင့္
စကားေျပာေနလဲဆိုတာကို သတိယပါ။ ထိုသူသည္ သင့္၏ေကာင္းကင္ဘံု
အဖဘုရား၊ သင္ခ်စ္ေသာ သခင္၊ သင့္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းရွင္၊ သင့္ရဲ႕ ကယ္ခြၽတ္ရွင္
ျဖစ္သည္။

(သတိရလုပ္ေဆာင္ရန္။
။ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးျခင္း၊ အျပစ္၀န္ခ်ျခင္း၊
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ က်ိန္ဆဲေသာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးေသာ
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။)
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၅။ စီမံခန္႕ခြဲေရး စည္းေ၀မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ရွိျခင္းကို ေလ့က်င့္ျခင္း။10
ဘုရားသခင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မ(ႈမ်ားကို သိရွိနားလည္းျခင္းအျပင္ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္
အစုအဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူခ်က္မ်ားကို သိရွိရန္
အထားႀကိဳးစားပါ။ သင့္အေနျဖင့္ တရား၀င္ေဖာ္ျပထားေသာ အစီးအစဥ္မ်ားႏွင့္
အသားက်ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ သင္ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ၊
လက္မလႊတ္ခ်င္သည့္ အရာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေတာ္မူႏုိင္ပါသည္။ စည္းေ၀းတိုင္းတြင္
အေရးႀကီးဆံုးေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ဘုရားသခင္ ထည့္ေပးေသာ
ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။
• ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရြ႕လ်ားျခင္းကို ရွာေဖြပါ။ စည္းေ၀းျခင္းသည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ဆႏၵကို တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အာဏာျပကစားျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရပါ။
• သင္ေဆြးေႏြးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မ-ႈမ်ား၊ အျခားသူႏွင့္
ျငင္းခံုမ)ႈမ်ားအေပၚ၌ ဘုရားသခင္က ဘယ္လို ဆက္သြယ္ေနသလဲဆိုတာကို
အျခားသူမ်ားအား အၿမဲသတိရွိဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါ။ (မန္းဂ်ိဳးဇက္ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္ကို သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ရွိေနေသာ သေဘာအျဖစ္
ကိုယ္စားျပဳရန္ထြန္းညႇိျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ ရွိျခင္းပံုစံအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ရန္ ထိုင္ခံု
တစ္ခုအား လႊတ္ထားေပးျခင္း။)
• ဆုေတာင္းပါ - “သခင္ဘုရား၊ ဤစည္းေ၀းျခင္းကေန ကြၽႏ္ု္ပ္ျမင္ရန္
လိုအပ္သည့္အရာကို ျမင္ေစဖို႕တြက္ ကူညီေတာ္မူပါ။” ဥပမာ၊
ကြၽႏ္ုပ္နားေထာင္မေနဘူးသို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးက တင္ျပမ'ႈ အသစ္ကို
လက္ခံဖို႕ရွိမေနဘူး သို႕မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕က ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနမယ္
သို႕မဟုတ္ အာလံုးက အဲဒီအခ်ိန္မွာ သေဘာတူေနမယ္၊ ဘယ္သူကမွ
စိတ္အားထက္သန္ပံုေပၚမေနဘူး၊ စသည္တို႕ကိုကို သိရန္ တစ္ခါတစ္ရံ
ကြၽႏ္ုပ့္အေနျဖင့္ အကူအညီလိုပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို အျမင္သစ္တစ္ခုကို
ရရွိသည္တိုင္ သို႕မဟုတ္ မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အဖြဲ႕ထဲမွာ
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိလိုက္ရသည့္တုိင္ ကြၽႏ္ုပ္ ထိေရာက္စြာ ဦးမေဆာင္ႏိုင္ပါ။
• ပါ၀င္သူအျဖစ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ နားေထာင္သူအျဖစ္ျဖင့္ ပါ၀င္ပါ။
ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္အေပၚ စိတ္ႀကိဳက္ႀကိဳးကိုင္ျခင္း လုပ္ေနမည့္အစား
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေပၚထြက္လာမည့္ အသိဥာဏ္အလိမၼာႏွင့္
လမ္းၫႊန္မ(ႈတို႕ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။ အေရးကိစၥ တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးရန္ ရွင္းလင္းစြာ
တင္ျပပါ။

See Bruce G. and Katherine G. Epperly, Tending to the Holy: The Practice of the
Presence of God in Ministry (Herndon, VA, The Alban Institute, 2009) for an excellent
book on the attitudes and practices necessary for leading with sensitivity to the Holy
Spirit in ministry. They stress that "every act of ministry...reflects the pastor's spiritual
life" (loc. 1135). 5 chapters:
1. Wonder, Love, and Praise: Preaching, Teaching, and Worship as Spiritual Formation
2. It's a Gift to be Simple: The Gentle Art of Spiritual Guidance
3. Pastoral Care as Healing Presence
4. Contemplative Leadership and Administration: Discovering God in the Details
5. Prophetic Hospitality
10
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အျခားသူမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘုရားသခင္က လမ္းၫႊန္ေတာ္မူမည့္
အေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေစရန္ ေတာင္းဆုိပါ။
အစည္းအေ၀းအဆံုးတြင္ ပါ၀င္သူတို႕အား သူတို႕၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ေစပါ။ ဘယ္ေနရာကေန ထိုအရာမ်ားသည္ အတူတကြ ေရာက္ရလ
ွိ ာသို
ျဖစ္ေနလဲ။ သူတို႕ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံစားရသလဲ။
သင္တို႕ တစ္စိတ္တစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္ၾကသလား။
ေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ဟုတ္သလား။ ႐ုတ္တရတ္ ျပသနာမ်ား
ေပၚထြက္လာသလား။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေရာ ရွိသလား။ အသစ္ေသာ
အျမင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိသလား။

ပံုေဖၚျခင္း။
။ တစ္ခါမွာ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို
တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကတယ္တဲ့အခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႕က စည္းေ၀းျခင္းကို
တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ေျပာေနသမွ်ကို
ၾကားႏိုင္ရန္ နားေထာင္ေနၾကသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ဆုေတာင္းၾကၿပီးေသာ
အခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္က အျခားသူမ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာ ဆုေတာင္းဖို႕ ဖိတ္ေခၚတယ္။
အဲဒီေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ စည္းေ၀းမယ့္ အခ်က္ေတြကို မစတင္မွီမွာ ကြၽႏ္ုပ္က သူတို႕ကို
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆုေတာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတြးေနေသာ အေတြးေတြ၊
ခံစားရတဲ့အရာေတြကို ေ၀ငွရန္ ေျပာပါတယ္။ တန္ခိုးရွိေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားစြာကို
ေ၀ငွၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က အျပစ္၀န္ခ်ၾကတယ္၊ အခ်ိဳ႕က
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအသစ္ေတြရတယ္၊ အခ်ိဳ႕က သူတို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အေစခံရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ပိုမို ႀကီးမားတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြရတယ္။ ဘယ္ေနရာကိုဘဲ
ၾကည့္ၾကည့္ မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ ျပည့္ေနၾကတာကို ကြၽႏ္ုပ္ျမင္ရတယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာက
လ"ႈပ္ရွားေစပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕က ဆုေတာင္းဖို႕
အခ်ိန္ယူခဲ့ၾကတယ္၊ နားေထာင္ဖို႕၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေ၀ငွဖို႕ အတြက္
အခ်ိန္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ စည္းေ၀းျခင္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ အသံဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႕
တကယ္ဘဲ ေကာင္းေသာ အခြင့္အခါကို ရရွိခဲ့တယ္။
၆။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းေန႕ရက္မ်ားသည္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား
ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ဘုရားကို အတူတကြ ရွာေဖြရန္ အစြမ္းရွိေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ့၏ အေတြ႕အၾကံဳတြင္ ဘုရားက ပါ၀င္သူအေယာက္စီတုိင္းကို အၿမဲတမ္း
အဓိပၺါယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စကားေျပာပံုရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ေအာက္အရာမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားကို
ဘယ္လိုျမင္ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
• ထိုေန႕သည္ လူမ်ားကို အတူတကြ ဆြဲေခၚႏုိင္သည္။
• ထိုေန႕သည္ ပါ၀င္သူမ်ား မိမိကုိယ္ကို အသစ္ျပဳျပင္ၾကရန္ ကူညီေပးေသာ
ဆုေတာင္းျခင္း၊ တရားအာ႐ံုျပဳျခင္းအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို
ေပးပါသည္။
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တစ္ခါတစ္ရံမွာ အေရးႀကီးေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုသည္ အေယာက္စီတုိင္းကို
ရွင္းလင္းမ(ႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ ပိုမို ကူညီလုပ္ေဆာင္
အေစခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း။
တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာျပရန္လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚလာတတ္သည္။
ဥပမာ အသင္း၀င္မ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘယ္လိုဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိေနလဲ။
တစ္ခါတစ္ရံ အသစ္ေသာအျမင္မ်ား ရရွိပါသည္။ ဥပမာ ျပသနာအတြက္
အေျဖ။
ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ သာသနာအတြက္ ဆက္ကပ္ျခင္းအတြက္
ဘုရားသခင္၏ ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရပါသည္။
တစ္ႀကိမ္မွာ၊ ဘုရားက တစ္ေယာက္ေသာသူကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ သာသနာအတြက္
ႀကီးမားေသာ အလွဴဒါနတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါသည္။

၇။ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားပါ၀င္ေသာ အားသစ္ေလာင္းအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ပါ။
တစ္ႏွစ္လံုး အလုပ္ကို ႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သည္ဟု ခံစားၾကရေသာ
႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ရက္မ်ားစြာပါရွိေသာ အားသစ္ေလာင္း
အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႕အား ခြန္အားျပည့္ၿဖိဳးေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အားသစ္ေလာင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း တိုးပြားေစပါသည္။
၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိတ္ရင္းျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးအတြက္
စဥ္းစားေပးပါက အက်ဳိးထူးလာမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသင္းေတာ္၌
အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္ပါက သင္၏အခ်ိန္ကို ၀တ္ျပဳျခင္း၊ အဖြဲ႕အားသင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္း၊
အဖြဲ႕ငယ္ျဖင့္ ေ၀ငွျခင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႕၌ မွ်ေ၀အသင္းျပဳပါ။
အေရးႀကီးသည္မွာ အားသစ္ေလာင္း အေတြ႕အၾကံဳကို ဘုရားသခင္၊
သက္၀င္ယံုၾကည္မ*ႈႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႕ကို အဓိကထားေသာ
၀ိညာဥ္ေရးလ*ႈပ္ရွားမ*ႈ၌ အေျချပဳျခင္းျဖစ္သည္။
၈။ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကို မိမိတုိ႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေ၀ငွၾကဖို႕ တိုက္တြန္းပါ။
ဘုရားသခင္ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာမွာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕
မေျပာၾကေတာ့သည့္အခါတြင္ ၀ိညာဥ္တန္ခိုးေတာ္အမ်ားစုသည္ လြတ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္စိတ္ပ်က္ေနတဲ့အခ်ိန္သို႕မဟုတ္ ဘုရားအေပၚ သံသယစိတ္ရွိေနတဲ့အခါမွာ
ကြၽန္ေတာ့အသက္တာမွာ ဘုရားက ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ျပန္ေျပာရင္း
ႀကီးမားေသာ ခြန္အားမ်ားရွာေဖြေတြ႕ ရွိပါသည္။ သင့္ရဲ႕ အသက္တာအေၾကာင္းသည္
သင့္ဘုန္းထင္ရွားဖို႕မဟုတ္ဘဲ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕ ျဖစ္ေစပါ။
၉။ အျခား ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္အတူ အျခားသူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ*ႈထဲသို႕ ပိုမိုဆြဲေခၚႏိုင္ေလ
၀ိညာဥ္ေရးတိုးတက္မ-ႈသည္လည္း စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း
ပိုမိုျဖစ္လာေလျဖစ္ပါသည္။
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သို႕ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုတို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ဖို႕
ေလ့က်င့္ျခင္းခံရရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္ အျခားသူမ်ားကို သင္ႏွင့္အတူ
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ျခင္းရွိသည္ကို နားေထာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးရပါမည္။
တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေရြးခ်ယ္၍ သင္၏အသင္းေတာ္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ သင္ရဲ႕
၀ိညာဥ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေတြးေခၚျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသို႕ ပါ၀င္ေစပါ။ သင့္ရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သူတို႕ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရး ႀကီးထြားဖို႕အတြက္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ေစပါ။
ထူးျခားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ ကဏၭမ်ားကို သူတို႕အတြက္ မွန္ကန္ေသာ လက္ေဆာင္ႏွင့္
ရင့္က်က္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အျခားသူမ်ားကို ပို၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္မွဳထဲမွာ ပါ၀င္ေစေလေလ၊ ပိုမိုသစ္လြင္ေသာ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ား
ရရွိႏုိင္ေလေလျဖစ္သည္။ အသစ္ေသာအရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ၾကားရမယ္၊
ဘုရားသခင္က ဆႏၵရွိတဲ့ အားအင္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ရာနည္းျဖင့္ ယူေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္။
အျခားသူမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ*ႈထဲသို႕ ဆြဲေခၚျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မ(ႈ
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ ဦးေဆာင္ေနက် အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္
သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း အတန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
ေခါင္းေဆာင္ျခင္းကို တာ၀န္ယူၾကရသည္။ သူတို႕တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ သူတို႕ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ ဘုရားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းအေၾကာင္း၊ သူတို႕ အမ#ႈေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ဘုရားကို
ဘယ္လိုျမင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သူတို႕သည္
သမၼာက်မ္းစြာေလ့လာျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ လက္ေတြ႕ အမ#ႈေတာ္အေၾကာင္း
စကားေျပာျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ရသည္။
၁၀။ သင့္ရဲ႕ပတ္လည္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးရွိသူမ်ားျဖင့္ ၀န္းရံေစပါ။
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ကူညီရာတြင္ သင္သည္
အျခားသူမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ေၾကာင္းကို ၀န္ခံဖို႕အတြက္ မိမိကိုယ္ကို လြန္စြာ
အထင္ႀကီးျခင္းမ်ိဳး မရွိပါနဲ႕။ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် ဆုေက်းဇူး အကုန္လံုးကို
မပိုင္ဆိုင္ၾကပါ။ ဥာဏ္ပညာႂကြယ္၀ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျပည့္ျခင္းၿပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တုိ႕သည္ ဒီအရာကို သိရွိၾကၿပီး သူတို႕ရဲ႕ ပတ္လည္မွာ
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးရွိသူမ်ားျဖင့္ ၀န္းရံေစၾကသည္။
ဥပမာ၊ သင့္မွာ စီမံခန္႕ခြဲမ+ႈ ဆုေက်းဇူးရွိတယ္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာကို အသံုးျပဳပါ။
အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး က သင္ေကာင္းစြာ စီမံခန္႕ခြဲလွ်င္ ပိုမို
အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သင္းအုပ္ဆရာအမ်ားစုမွာ
ထိုဆုေက်းဇူးမရွိၾကေပ။ အသင္းေတာ္သည္ ထိုအရာကို လုိအပ္ေနပါသည္။ ရွင္ေပါလုက
ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိဳ႕ကို စီမံခန္႕ခြဲမ+ႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္
(၁ေကာ ၁၂း၂၈)။ သင့္မွာ ထိုဆုေက်းဇူးမရွိဘူးဆိုလွ်င္ အဲဒီဆုေက်းဇူးကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ
တစ္စံုတစ္ဦးကို ရွာေဖြၿပီး သူ႕ရဲ႕ ဆုေက်းဇူးကို အသံုးျပဳေစပါ။
ကြၽႏ္ုပတ
္ ို႕က အျခားသူမ်ားရဲ႕ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ဆြဲေခၚတဲ့အခါမွာ
အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ အက်ိဳးရွိလာေပမည္။ သီခ်င္းဆိုရာတြင္
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တစ္ပင္တိုင္သီဆိုျခင္းသည္ သာယာလွပမ(ႈရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေလးေယာက္သံစံု
ကြာယာသည္ ပိုၿပီးေတာ့ တန္ခိုးရွိၿပီး အေယာက္စီတုိင္းကို ႀကီးမားေသာ
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား ခံစားရရွိေစပါသည္။

အဆံုးသတ္ မွတ္ခ်က္
•

•

•

၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည္၀
့ ေသာ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႕
သင္ယူရန္မွာ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အၿမဲတမ္း ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ
ႀကီးထြားျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ႀကီးထြားျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
၀ိညာဥ္အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳကို ေပါင္းစပ္ရန္ အစြမ္းအစမ်ား
ႀကီးထြားျခင္း တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕က ခရစ္ေတာ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ သုိ႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
သင္းအုပ္တစ္ဦး၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာကို အကူအညီေပးေနေသာ မ်ားစြာေသာ
လက္ေတြ႕က်ေသာ အရာမ်ားကို ဆြဲသြင္းႏုိင္ပါသည္။
ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရန္၊ ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ေခါင္းေဆာင္မွဳထဲမွ ခရစ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေစခံရန္ ကို ယံုၾကည္ဖို႕ရန္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
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၁။ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းတြင္ မည္သည့္ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရယာတန္ဆာကို
ပိုမိုအသံုးျပဳရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမလဲ။

၂။ ဘာကို အရင္ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ တိုက္တြန္းျခင္းခံစားရလဲ။

၃။ ဤအခန္းတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မိမိကို ဘယ္လိုစကားေျပာေနသလဲ။
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အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလတ္မ်ား
ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေကာင္းေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ ( မိတ္ေဆြတစ္ဦးအျဖစ္) ေပြ႕ဖက္ပါ။
ေျပာင္းလဲမွာလား မေျပာင္းလဲဘူးလား

Harvard Business School တြင္ စာသင္ၾကားေနေသာ စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္
Robert Quinn သည္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ Deep Change. Discovering the Leader
Within ဆိုသည့္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ သူတို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အမ်ားစုက
ေျပာင္းလဲျခင္းကို ဆန္႕က်င္ၾကတဲ့အေၾကာင္းရွင္းျပထားသည္။ သို႕ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
မၾကာခဏ သတိမထားမိသည္မွာ မေျပာင္းလဲဘဲေနမည္ဆိုျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ သူ႕ရဲ႕ ေလ့လာမ&ႈတြင္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ေျပာင္းလဲရမည့္အခ်ိန္မွာ မေျပာင္းလဲဘဲေနျခင္းသည္ အၿမဲတမ္းတူညီေသာ
ရလဒ္တစ္ခုကိုသာ ရရွိပါသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအရာမွာ “တျဖည္းျဖည္း ေသဆံုးသြားျခင္း”
ဆိုသည့္အရာျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အတြင္းပိုင္းမွ စတင္ေသဆံုးလာမည္၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ လႊမ္းမိုးႏိုင္မွဳသည္ ယိုယြင္းလာမည္၊ ထိုေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္
ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ က်ရံ%ႈးလိမ့္မည္။

ဘာက အႏၱရာယ္လဲ
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာမွာ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမ+ႈကို မျပဳလုပ္ဘူးဆိုလွ်င္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
ဆက္ဆံေရး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အသင္းေတာ္၊ သို႕မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈသည္မွာ
• ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ စြမ္းရည္ေတြ၊ ႏွလံုးသားေတြဟာ ဆံုးရံ&ႈးေနႏိုင္တယ္။
• ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုေတြကို ေသဆံုးေစႏိုင္တယ္။
• အျခားသူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ေလးစားမ.ႈကို ဆံုးရံ&ႈးေစႏိုင္တယ္။
• အျခားသူမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေစႏုိင္တယ္။
• အျခားသူရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုလဲ ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္။
သင့္ရဲ႕ အသက္တာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္
သင္ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတာကို သိတယ္ သို႕ေသာ္ သင္မေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကို
ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ရလဒ္က ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ။ (ျဖည္းျဖည္းေသခဲ့လား၊
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဘဲ ေသဆံုးခဲ့လား။ ဘာျဖစ္မလဲ)

ဘာေတြ ရႏိုင္လဲ။
အျခားတစ္ဖက္မွာ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာ၊
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပည့္စံုဖို႕အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
ျမင္တဲ့အခါမွာ ရလဒ္က အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။
• ေျပာင္းလဲျခင္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ မိတ္ေဆြျဖစ္လာမယ္။ ထိုအရာသည္
ေကာင္းေသာအရာျဖစ္သည္။
• ကြၽႏ္ုပ္တို႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကေန တန္ခိုးမ်ား၊ ခြန္အားမ်ား
ပိုမိုရရွိလာမယ္။
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အခ်ိဳ႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ဆန္႕က်င္ၾကလိမ့္မယ္၊ သို႕ေသာ္ အျခား ေလးစားသူမ်ား
ပိုလာလိမ့္မယ္၊ ေနာက္ကေန လိုက္ပါလာၾကလိမ့္မယ္။

•

အျခားသူမ်ား နားမလည္ေပးႏိုင္ေသာ ထိုအခ်ိန္မ်ားမွာ သင္ ေၾကာက္သလို
သို႕မဟုတ္ စိတ္ကုန္စရာမ်ိဳးခံစားရႏိုင္တယ္ သို႕ေသာ္ သင္စာ မွန္ကန္ေသာ
အရာကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုတာကို သင္သိလိမ့္မယ္။

•

အဆံုးမွာ၊ သင္ဟာ အက်ိဳးရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ထက္ကို ပိုလာလိမ့္မယ္။
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အဲဒီအေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳး သင္ခံစားဖူးသလား။ ( တိုးတက္မ(ႈ၊ အားအင္အသစ္၊ ခြန္အား၊
ယံုၾကည္မ)ႈ၊ ဘာေတြရွိဦးမလဲ။)

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အမ်ားစုမွာ၊ မိမိတို႕အတြက္၊ မိမိတို႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ အိပ္မက္ေတြ၊ ႐ူပါ႐ံုေတြရွိၾကပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ တစ္ခါတစ္ရံ
ေမ့တတ္တဲ့အရာမွာ ရွိေနတဲ့ေနရာကေန ဘယ္ေနရာကို ေရာက္ရမလဲဆိုတဲ့
ေျပာင္းလဲဖို႕လိုအပ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ေလ သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၆)
ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဦးစားေပး အျဖစ္ျပဳလုပ္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၆)
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွစ္မ်ိဳး - Incremental and Deep Change
ေန႕စဥ္ေလ့က်င့္မ-ႈတြင္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ထင္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕လုပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြဟာ အကန္႕အသတ္မဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္
ေျပာင္းလဲေနျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာၾကရေအာင္

Incremental Change
Incremental Change သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ေန႕စဥ္အသက္တာ သို႕မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ
သို႕မဟုတ္ အသင္းေတာ္ထဲမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း
အေသးေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ
• သင့္မွာ နံနက္ဘက္ အိပ္ယာထခ်ိန္မွာ ျပသနာရွိတယ္လို႕ ဆိုၾကပါစို႕။
ေသးငယ္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခုက သင္အခ်ိန္မွန္ထႏိုင္ဖို႕
အျခားသူတေယာက္ကို အကူအညီေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္တယ္။
• သင္က ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမွာ ေတးဂီတကို ျမႇင့္တင္ခ်င္တယ္ဆိုၾကပါစို႕။
အဲဒီအတြက္ သင္ဟာ အဆိုေတာ္ေတြ၊ တူရိယာေတြကို
ပိုမ်ားေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္တယ္။
• သင္ဟာ သင့္လုပ္ရမယ့္တာ၀န္ေတြက အရမ္းမ်ားျပားတယ္လို႕
ခံစားေနရတယ္ဆိုၾကပါစို႕။ သင္က စၿပီး တာ၀န္ေတြကို အျခားသူေတြဆီ
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တာ၀န္ခဲြေ၀ေပးမယ္ သို႕မဟုတ္ ကူညီေပးမယ့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြကို
ရွာေဖြမယ္ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈမွာ ေျပာင္းလဲျခင္း အနည္းငယ္ျပဳလုပ္ရင္းနဲ႕
ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ထိုအရာမ်ားကို Incremental
Change လို႕ေခၚပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမ+ႈေတြျပဳလုပ္ဖို႕
လိုအပ္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။

Deep Change
Deep Change ဆိုသည္မွာ သင့္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ ဆက္ဆံေရး ႏွင/့္ သို႕မဟုတ္
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအပိုင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမ0ႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေပးဆပ္ရသည္ကေတာ့ Incremental Change ေတြျပဳလုပ္ရတာထက္ေတာ့
ပိုမ်ားျပားပါတယ္။ ဆုလဒ္ကလည္း ပိုႀကီးမားပါတယ္။ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကေတာ့
• ကြၽန္ေတာ့ အလုပ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မ(ႈအတြက္ ဂုဏ္ယူမ(ႈမ်ားစြာကို ရယူဖို႕
ဆႏၵရွိတယ္။ ကြၽႏ္ုပ့္အတြက္ Deep Change ကေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽႏ္ုပ္
အားရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြထက္ ကြၽႏ္ုပ္အားနည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားကို
ပိုမိုဆက္ကပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို တစ္ခါတစ္ရံမွာ လက္ခံႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္က ဘယ္ေလာက္ႀကီးက်ယ္သလဲဆိုတာကို လူတိုင္းကို
လိုက္ေျပာေနမယ့္အစား အသက္တာမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရလဲ၊
ဘယ္ေလာက္က်ရံ+ႈးခဲ့ရလဲဆိုတာကို စတင္ေ၀ငွလာခဲ့တယ္။
အဲဒီရံ'ႈးနိမ့္မ'ႈေတြကိုအသံုးျပဳရင္း ဘုရားက ကြၽန္ေတာ့ကို ဘယ္လို
သြန္သင္ေပးတယ္၊ အျခားသူမ်ားကို ဘယ္လိုကူညီတယ္ဆိုတာကို
ေ၀ငွလာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ့အေတြးရဲ႕ အဓိက ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
• ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈမွာ ကြၽႏ္ုပ္ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရတာ ႏွင့္
အျခားသူမ်ားကို ဘာလုပ္ရမလဲ ေျပာရတာကို သေဘာက်ပါတယ္။ အဲေနာက္
စာအုပ္ေတြဖတ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေပၚမွာ အားမရမ&ႈေတြ
ေတြ႕ၾကံဳလာတဲ့အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္ဟာ အျခားသူေတြရဲ႕
အကူအညီလိုအပ္တဲ့အေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္လာခဲ့တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္
အျခားသူေတြကို ပိုၿပီး စတင္နားေထာင္လာခဲ့တယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အျမင္ေတြ၊
ေ၀ဖန္မ%ႈေတြကို ကြၽႏ္ုပ္ စတင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ မိမိကုိယ္ကိုလည္း ႏွိမ့္ခ်ၿပီး ငါ့မွာ
ေမးခြန္းတိုင္းအတြက္ အေျဖမရွိဘူး၊ အျခားသူေတြရဲ႕
အကူအညီလိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ၀န္ခံတတ္လာခဲ့တယ္။
• တစ္ခါတစ္ရံမွာ လိုအပ္တဲ့ Deep Change ဟာ ေျပာင္းလဲမေနဘူးဆိုတာကိုလဲ
လက္ခံရပါတယ္ (ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အသက္တာတြင္)။ ဥပမာ ရွင္ေပါလုက
သူ႕အသားတြင္ ဆူးေနေသာဆူးကို ဖယ္ရွားဖို႕ သံုးႀကိမ္ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။
သို႕ေသာ မဖယ္ရွားခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အေျဖက “ငါ့ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သည္
သင့္အဖို႕ လံုေလာက္ၿပီ” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ (၂ေကာ ၁၂း၉)
က်မ္းဥပမာမ်ား
Example of Medioum-deep change: တမန္ေတာ္ ၆း၁-၆။
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ဤအေၾကာင္းအရာသည္ တမန္ေတာ္မ်ားက အမ#ႈေတာ္အသစ္ကို စတင္ဖို႕ စားပြဲမွာ
ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည္၀
့ ေသာ သူခုနစ္ေယာက္ကို ေစာင့္ေနတဲ့အေၾကာင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ုရွင္လင္အသင္းေတာ္မွာ ဘာ Deep Change ႀကီးျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ။
(တမန္ေတာ္မ်ားသည္ လူမ်ားအာလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သူတို႕ေတြမတတ္ႏိုင္တဲ့
အေၾကာင္းကို လက္ခံခဲ့ၾကရသည္။ သူတို႕ရဲ႕ တာ၀န္အခ်ိဳ႕ကို အျခားသူမ်ားထံ
ခြဲေ၀ေပးရမည္ျဖစ္တယ္။ ထိုမွသာ သူတို႕ရဲ႕ အဓိကလုပ္ရမယ့္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္
ဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။)
Example of Deep Change: တမန္ေတာ္ ၉။
ေရွာလုဟာ ဒမသတ္ၿမိဳ႕သို႕ သြားရာလမ္းမွာ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ဒါဟာ Deep Change ရဲ႕
ဥပမာအေနနဲ႕ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ (သူရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္ေတြက
သိသိသာသာေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ဘုရားကို သစၥာရွိစြာ ဆက္ကပ္ရမယ္ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့
သူ႕ရဲ႕ အေတြးအေခၚကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ဟာ သခင္အျဖစ္
သူ႕အသက္တာကို အပ္ႏွံခဲ့တယ္။ အသင္းေတာ္ကို ညႇင္းပန္းရာကေန
အေစခံဖို႕ျဖစ္လာခဲ့တယ္။) မွတ္ရန္။ ။ ဘုရားသခင္သည္ ရွင္ေပါလု၏ Deep Change
ကိုအမွန္တကယ္ျဖစ္ေစေသာ သူျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေပါလု၏ အလုပသ
္ ည္
ဘုရားကသူ႕အသက္တာမွာ လုပ္ေနတဲ့အရာနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္
ျဖစ္လာခဲ့သည္။
သမၼာက်မ္းစာ႐+ႈေထာင့္
ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေကာင္းဖို႕အတြက္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို အသံုးျပဳသည္။ ေရာမ ၅း၁-၆
(ၾကည့္ပါ - ၁ ေပ ၁။ ယာကုပ္ ၁။)
ေရာမ ၅း၁-၈ ကိုဖတ္ပါ။
ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာထဲမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္းကို မ်ားစြာ ေျပာျပေနပါသည္။

•

•

•

ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ
စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးစြာခံစားေနရာကေန ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ကို
လ်စ္လ်ဴ႐'ႈျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္းမွ ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းရွိလာေအာင္
ေျပာင္းလဲေပးသည္။
ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အေျခအေနကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျပည္၀
့ ေစရန္၊ ေျပာင္းလဲေစရန္ ကူညီေပးဖို႕ အသံုးျပဳသည္။
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ပင္ပန္းဆင္းရဲ႕ျခင္း မွတစ္ဆင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အထဲမွာ
ဇြဲလံု႕လ၊ အက်င္းစာရိတၱႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတို႕ကို ဖန္တီးဖို႕ရန္
အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ႏွလံုးသားထဲသို႕ သြန္းေလာင္း၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္တာမ်ားကို
ေျပာင္းလဲေစသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းကို မေတြးထင္ထားေသာ အခ်ိန္မတိုင္မီကပင္
ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ထံသို႕ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ “ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အျပစ္သားျဖစ္ေနစဥ္မွာဘဲ ဘုရားက
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ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။” ထို႔ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
မခ်စ္ခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ေျပာင္းလဲဖို႕ေစာင့္မေနခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္သည္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရလဒ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေျပာင္းလဲဖို႕ေခၚေနျခင္း (ေရာမ ၁၂း၁-၂)
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အေၾကာင္းကို ေျပာတဲ့အခါမွာ
ဒီက်မ္းပိုဒ္အေၾကာင္းကို အေစာပိုင္းရက္ေတြမွာ ေျပာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခု ကြၽႏ္ုပ္
အဓိကထားေျပာခ်င္တာက တျခား ႐"ႈေထာင့္တစ္ခုမွျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုသည္
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ေခၚေနျခင္းဟု ဆိုခဲ့သည္။
•

နည္းလမ္းေဟာင္း။
။ ဘုရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ထံမွ ေ၀းကြာၿပီး၊ ေလာကႀကီးကို
မိမိတို႕၏ အျမင္ျဖင့္သာ ၾကည့္႐'ႈသည္။ မိမိကိုယ္ကိုသာ အေစခံလိုၿပီး
မိမိကုိယ္ကိုသာ ေက်နပ္ေစသည္။

•

နည္းလမ္းသစ္။
။ ဘုရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာ၏
အလယ္မွာထား၍ အသက္ရွင္ၿပီး (=reorientation) ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႕
တိုး၍ျဖစ္လာေအာင္ ရွာေဖြသည္ (=sanctification)။

၁။ ထာသရအသက္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ယခုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရၿပီ။
၂။ ကြၽႏု္ပတို႕၏အသက္တာကို ဘုရားထံသို႕ အသက္ရွင္ေသာ
ပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ သူ႕ရဲ႕ က႐ုဏာေတာ္ထဲသို႕ တင္လွဴပူေဇာ္သည္။
၃။ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္အတြက္မဟုတ္ဘဲဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေစခံဖို႕၊
ကြၽႏု္ပ္တို႕ အသက္ရွင္ၾကသည္။
ဤေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႕ ျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ဘုရားသခင္ေခၚတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေပြ႕ပိုက္ဖို႕အတြက္
ကုန္ဆံုးရမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

၁။ ယခုအခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈမွာ ဘယ္ေျပာင္းလဲျခင္းက
အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ေနသလဲ။

Faith, Hope, and Love Global Ministries
The Reverend Timothy C. Geoffrion, Ph.D., D.D.
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၂။ ထိုေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္ခဲဆံုး စိန္ေခၚခ်က္က ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ။

၃။ ကြၽႏ္ုပ္ဘာအကူအညီလုိေနလဲ။ ခြန္အားေတြ၊ သတၱိေတြႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ဖို႕
လုိအပ္တဲ့ အကူအညီေတြကို ရွာေဖြရန္ ကြၽႏု္ပ္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။
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အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလတ္မ်ား

ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ျခင္း
နိဒါန္း
အက်ိဳးရွိေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႕ တစ္ကိုယ္ရည္
ႀကီးထြားျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း မ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ
အဓိကထားခဲ့သလိုဘဲ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အက်ိဳးရွိမ*ႈႀကီးမားတဲ့အပိုင္းဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ
ဘယ္သူေတြျဖစ္လဲ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ဘုရားကို ဆက္ကပ္ျခင္း၊
႐ိုးသားျခင္း ေတြအေပၚမွာ မွီခိုပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၏
ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ အရာမွာ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအပိုင္းမွာ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕
ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာအားျဖင့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊
ေနရာတက်ရွိေသာ နည္းစနစ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေပးမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ “မည္သုိ႕” ဟုဆိုရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ခရစ္ေတာ္အေခးကိုခံ၍
ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္ အျခားေသာသူမ်ားကို
မည္သို႕ဆက္ႏြယ္သည္ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာမွာ ေကာင္းစြာနားေထာင္တတ္ေအာင္
သင္ယူျခင္းက အလြန္အေရးႀကီးသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၇)
ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၇)
အသင္းအဖြဲ႕သား အသီးသီးအာျဖင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
စကားေျပာေတာ္မူၿပီး အလုပ္လုပ္ေတာ္မူသည္။

ရွင္းျပခ်က္
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဘုရားသခင္ကို နားေထာင္သည္။
သူတို႕သည္ ဥာဏ္ပညာေတာ္၏ အသံကို ေသခ်ာက႐ုတစိုက္ အူထဲ အသဲထဲကေနကို
နားေထာင္ၾကသည္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႕သည္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ဘယ္လိုေကာင္းစြာ
နားေထာင္ရမလဲဆိုတာကိုလည္း သင္ယူၾကသည္။
ေလ့က်င့္ခန္း ။ ။ သံုးဦးတစ္ဖြဲ႕ (၄၅ မိနစ္)
ေလ့က်င့္ခန္းအေၾကာင္းႏွင့္ အေမးအေျဖမ်ားအေၾကာင္းရွင္းျပျခင္း (၁၀ မိနစ္)
ရည္ရြယ္ခ်က္ ။

။ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

သံုးဦးတစ္ဖြဲ႕ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို အတိုခ်ဳပ္ ပံုေဖၚျပျခင္း။
ပထမပြဲစဥ္ ။

။ စကားေျပာမည့္သူ၊ နားေထာင္မည့္သူ၊ ေလ့လာမည့္သူအျဖစ္ခဲြပါ။
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အဆင္(့ ၁) - ၃မိနစ္
စကားေျပာသူသည္ နားေထာင္မည့္သူကို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥအေၾကာင္းေျပာမယ္ သို႕မဟုတ္
ေအာက္ပါ ေမးခြန္းတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာအရာကို ေျပာေနမယ္။
• မိမအ
ိ သက္တာမွာ ဘယ္သူက မိမိကို ေကာင္းစြာနားေထာင္ေပးသလဲ။
မိမရ
ိ ဲ႕စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲမွာရွိတဲ့အားတက္ေစေသာ အရာမ်ားကို ေျပာတဲ့အခါမွာ
သူတို႕ဘာလုပ္ၾကလဲ။
• ဘယ္အခ်ိန္မွာ အျခားသူမ်ားသည္ မိမိကို ေကာင္းစြာ နားေထာင္မေပးသလဲ။
ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ သူတို႕ရဲ႕ နားမေထာင္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကဘာျဖစ္မလဲ။
ေလ့လာသူက အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး စကားလံုးျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို
ေသခ်ာက႐ုတစိုက္ေလ့လာရမည္။ စကားေျပာသူႏွင့္ နားေထာင္သူအၾကားမွ
ထြက္ေပၚလာသမွ်ေသာ လ"ႈပ္ရွားမ"ႈတိုင္းကို သတိထားေနရမည္။
အဆင္ (၂) - ၃ မိနစ္
နားေထာင္သူက စကားေျပာသူရဲ႕ အေတြးမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းျပဖို႕
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးမယ္။ နားေထာင္သူ၏ အခန္းသည္
မိမိ၏ကို္ယ္ပုိင္အျမင္မ်ားကို ေျပာျပေနဖို႕၊ ႏ"ိႈက္ႏ"ိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္လိုက္ေမးေနဖို႕ မဟုတ္ဘဲ
စကားေျပာသူေျပာတဲ့ အရာေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကိုသာ ပိုမိုရွင္းလင္းမ+ႈရွိေစရန္ ေမးရမွာ
ျဖစ္ပါသည္။
ေလ့လာသူသည္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး စကားေျပာသူႏွင့္ နားေထာင္သူတို႕ရဲ႕ တံု႕ျပန္မ"ႈမွ
ထြက္ေပၚလာသမွ်ကို သတိထားေနရမွာျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၃) - ၃ မိနစ္
•

•

တစ္မိနစ္အတြင္းမွာ စကားေျပာသူသည္ “ကိုယ္စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ဘာကိုခံစားခဲ့ရလဲ။ နားေထာင္သူက မိမိေျပာေနသည္ကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးကူညီ
ေပးေနသလဲ။
ႏွစ္မိနစ္အတြင္းမွာ ေလ့လာသူက မိမိျမင္ခဲ့၊ ၾကားခဲ့၊ ထင္ခဲ့၊ ေလ့လာခဲ့၊
ခံစားခဲ့ရသမွ်ကို ျပန္ေ၀ငွမယ္။ နားေထာင္သူက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေကာင္းတဲ့
နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ကို ျပခဲ့သလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ နားေထာင္သူက
ပိုေကာင္းစြာ နားေထာင္ႏိုင္သလဲ။ ထင္ရွားတဲ့ စကားလံုးမပါတဲ့ အျပဳအမူေတြကို
စကားေျပာသူႏွင့္ နားေထာင္သူတို႕ရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းေတြမွာ
သင္သတိထားမိခဲ့သလဲ။

ဒုတိယႏွင့္ တတိယပြဲစဥ္ ။
။ အေယာက္စီတိုင္းက ေနရာသံုးေနရာလံုးမွာ
ကစားရသည္အထိ လဲလွယ္ၿပီး ကစားၾကပါ။
Faith, Hope, and Love Global Ministries
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အေတြ႕အၾကံဳအေပၚကို အဖြဲ႕လိုက္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း (၅ - ၁၀ မိနစ္)
ဤေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္၊ ဘယ္အရာက ထူးထူးျခားျခား သင့္ကို ေတြ႕ထိေစခဲ့လဲ။
• စကားေျပာသူအေနျဖင့္ …
• နားေထာင္သူအေနျဖင့္ …
• ေလ့လာသူအေနျဖင့္ …
အေထာက္အကူျပဳေသာ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္
၁။ စကားေျပာဖို႕ႏွင့္ နားေထာင္ဖို႕အတြက္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ကိုဖန္တီးပါ။
၂။ အစပိုင္းမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ စကားေျပာသူက နားေထာင္သူကို
ေျပာခ်င္တဲ့အရာမ်ား မရွင္းမလင္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ စကားေျပာျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
၃။ မိမိကုိယ္ကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစပါ။ စိတ္ကိုေလွ်ာ့ထားၿပီး
အဆင္ေျပသလိုေနပါ။
၄။ ဖုန္းမ်ားကို အေ၀းမွာထားထားပါ။ အသံကို ေသခ်ာပိတ္ထားပါ။
၅။ စကားေျပာသူစကားဆက္ေျပာတဲ့အခါမ်ားမွာ ေခါင္းျငႇိမ့္ျပေပးပါ။
၆။ မ်က္လံုးျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါ။ ( ထိုသို႕ျပဳရာတြင္ အျခားသူကို
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဖို႕သတိထားပါ။)
၇။ အာ႐ံုစိုက္ပါ။
၈။ သတ္ဆိုင္တဲ့ ရွင္းျပတဲ့ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
္ ကယ္ စိတ္၀င္စားေနသည္ကို ျပသပါ။ စိတ္၀င္စားမ'ႈကို ျပတဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊
၉။ အမွနတ
စိတ္အားတတ္ႂကြေစတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို စကားေျပာတဲ့သူ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ပိုမိုအေသးစိတ္ေအာင္ ေမးေနပါ။
၁၀။ တံု႕ျပန္မ"ႈရွိတဲ့ နားေထာင္ျခင္း စြမ္းရည္ကို အသံုးျပဳပါ။ ( မွန္သည္
အတိအက်အတိုင္း ေယာင္ျပန္ဟပ္ပါသည္၊ သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္အစားျပဳသည္။ သင္ဟာ
မွန္ကန္စြာ ၾကားရဲ႕လား၊ စကားေျပာသူကို ေကာင္းစြာနားေထာင္ေနရဲ႕လားဆိုတာကို
ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။)
၁၁။ သင့္ရဲ႕ အသံအေနအထားကို ထိန္းညႇိပါ။
၁၂။ မေတာင္းဆိုဘဲနဲ႕ အၾကံဥာဏ္မေပးပါႏွင့္။ ( အရင္ေမးပါ။)
၁၃။ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ မွတ္သားထားပါ။
၁၄။ လိုအပ္ပါက စကားေျပာသူရဲ႕ ပံုျပင္ထဲမွ ထင္ရွားတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ကူညီမွတ္ထားေပးပါ။
၁၅။ စကားေျပာသူရဲ႕ လိုအပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးပါ။
ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ အျမင္ႏွင့္ သင္တူကိုတူရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မခံစားပါႏွင့္။
၁၆။ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္းမ်ားကို မရွိေစပါႏွင့္။

ဘာေၾကာင့္နားေထာင္ရတာလဲ
Robert Quinn ကသူ႕ရဲ႕ Deep Change စာအုပ္ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ
နားေထာင္သူျဖစ္လာၾကတဲ့အခါမွာ သူတို႕သည္ အျခားသူမ်ားရဲ႕ အတြင္းကအသံ၊
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အဖြဲ႕အစည္း၏ အတြင္းမွအသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္လာၾကသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
ေသခ်ာစြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားရဲ႕ ဗဟုသုတ၊
အေတြ႕အၾကံဳထဲမွာ ရွိတဲ့ စစ္မွန္တဲ့အရာေတြကို ရယူႏိုင္ပါသည္။
“နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။”
အဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ေျပာေလ့ရွိသည့္အရာတစ္ခုမွာ နားလည္းသေဘာေပါက္ျခင္းသည္
အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ ဒါဟာဘာကို ဆိုလုိလဲဆိုရင္ လူေတြက သူတို႕ ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း
အမွန္ျဖစ္လာဖို႕ သူတို႕လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။
ဤပံုထဲမွာ သင္ဘာျမင္ပါသလဲ။ (ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။
ဘယ္အနက္ဖြင့္ျခင္းဟာ မွန္လဲဆိုတာကို ေမးပါ။ ၎သည္ ၾကည့္ေနသည့္သူအားလံုးရဲ႕
မ်က္လံုးထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။)
ဥပမာ
• တစ္စံုတစ္ဦးက သင္သည္ ဥာဏ္ပညာရွိသည္ဟုထင္လွ်င္၊ သင့္ဆီက
အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံလိမ့္မည္။
• သူတို႕က သင့္ကို မယံုၾကည္ထိုက္ဘူးထင္လွ်င္၊ ယံုၾကမွာမဟုတ္ဘူး။
• အသင္းေတာ္က သူတို႕ကို က႐ုမစုိက္ဘူထင္လွ်င္၊ သူတို႕
ပါ၀င္ၾကမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
• ေခါင္းေဆာင္က မ႐ိုးသားဘူးလို႕ သူတို႕ထင္ရင္၊ အလွဴေငြမ်ားမ်ား ေပးၾကမွာ
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
လက္ေတြ႕ေျပာဆိုျခင္းသည္ အမွန္တရားက ဘာျဖစ္သလဲဆိုတာ သိပ္အေရးမႀကီးပါ။
လူေတြယံုၾကည္တာက သင့္အသင္းေတာ္ထဲမွာ ဘာက အမွန္တကယ္
ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာ အျခားသူမ်ား ဘာေတြ စဥ္းစားေနလဲ၊ ဘာကို
ယံုၾကည္ေနလဲ၊ ဘာခံစားေနရသလဲဆိုတာကို နားေထာင္ဖို႕အတြက္
အရမ္းအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားသမွ်ႏွင့္
သင္သေဘာတူရန္ မလိုပါ။ ဒါေပမယ့္ အျခားသူအတြက္ ဘာကမွန္သလဲဆိုတာကို
သင္သိဖို႕လိုပါသည္။ အျခားတစ္ပါးသူ၏ အျမင္နားေထာင္ျခင္းသည္
သူတို႕အတြက္ဘာက အမွန္တကယ္ျဖစ္သည္ဆိုတာကို သင္သိႏိုင္ဖို႕ တစ္ခုတည္းေသာ
လမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္အျခားသူေတြအမွန္လို႕ ထင္တဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို
သိတာႏွင့္ သင္ႏွင့္ သူတို႕ ဘာကြာျခားသလဲဆိုတဲ့ တန္ဖိုးရွိေသာ စကားေျပာျခင္းကို
ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေကာင္းမြန္စြာနားေထာင္ေသာအခါ ေကာင္းတဲ့အရာေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
တစ္ပါးသူကို နားေထာင္သင့္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားလဲ ရွိပါေသးသည္။
အျခားသူကို မွန္ကန္စြာအခ်ိန္ယူ၍နားေထာင္ေပးျခင္းသည္ သူတ႕ို ရဲ႕အျမင္ကို
႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစားနားလည္ေပးျခင္း၊ အေကာင္းျမင္ေပးျခင္းတို႕ လိုအပ္ပါသည္။
ယင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သူတို႕ကို
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နားေထာင္ေပးၿပီး သူတို႕အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းမ်ား ျပဳရာတြင္လည္း
အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဤနည္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားေထာင္ၾကသည့္အခါတြင္
အနည္းဆံုး ေကာင္းျခင္း ငါးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
(၁) သင္ႏွင့္သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕၏ ဥာဏ္ပညာထဲမွ အကိုးေက်းဇူးမ်ား
ရရွိခံစားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
(၂) အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕ေျပာသည္ကို နားေထာင္ေပးသည္ဟု ခံစားျခင္းျဖင့္
ေနာက္ဆံုးစီမံကိန္း၌ ပိုမိုပါ၀င္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။
(၃) သင္၏ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေလးစားမွဳႏွင့္ ပြင့္လင္းမ)ႈတိုကကို
အစုအဖြဲ႕၏ တန္ဖိုးတရားမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ဥပမာကို
ၾကည့္ၿပီး အသင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ပိုမိုနားေထာင္တတ္ရန္
သင္ခန္းစာရယူၾကမည္ျဖစ္သည္။
(၄) ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ သင့္ရဲ႕ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကို ပိုမိုၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး
ေလးစားမ'ႈရွိေစရန္ ကူညီျပဳလုပ္ေပးပါ။
(၅) သူတစ္ပါးကလည္း သင့္အားပိုမိုေလးစားယံုၾကည္လာၾကၿပီး သူတို႕ကိုယ္တုိင္လည္း
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နားေထာင္သူမ်ားျဖစ္လာကာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္
ယံုၾကည္မ)ႈႏွင့္ ေလးစားမ'ႈလည္း တိုးပြားမည္ျဖစ္သည္။
ေျပာင္းျပန္အေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ဆႏၵမ်ားကို အျခားသူမ်ားလက္ခံရန္
အတင္းႀကိဳးစားျခင္း။
• ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အၾကံဥာဏ္၊ အိပ္မက္၊ စိတ္စြဲလမ္းမ*ႈေတြ၊ မိမိတစ္ကိုယ္ရည္
ရည္မွန္ခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို လူေတြအားလံုး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေတြးသလို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လုပ္သလို လုိက္လုပ္ၾကဖို႕ ဖိအားေပး ႀကိဳးစားၾကတတ္ၾကသည္။
• ဒါေပမယ့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အဲဒီလို အတင္းႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ဘာေတြျဖစ္လာလဲ။
မၾကာခဏဆိုသလို အျခားသူအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အလိုဆႏၵကို
အတင္းသြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အမွန္တကယ္
လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္မ်ိဳးကို မရႏုိင္ၾကပါ။
၁။ သင့္ရဲ႕ စိတ္အလိုကို အတင္းလက္ခံေစျခင္းက ရလဒ္အေနျဖင့္ သင့္ရဲ႕
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို ဆန္႕က်င္မ)ႈေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။
၂။ သူတို႕က သင္ႏွင့္ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
၃။ သူတို႕သည္ သိသိသာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မသိမသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အသစ္ေသာ
အတီထြင္ၾကံစမ-ႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစလိမ့္မည္။ သူတို႕သည္ သိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊
မသိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႕ရဲ႕ မေကာင္းေသာ အေတြးမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ သင္ရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ အျခားေသာ မ်ားစြာတို႕သည္
ေအာင္ျမင္မွဳရဖို႕အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အဖ်က္အဆီးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။
၄။ ဘာကိုဘဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ သူတို႕သည္ လ်စ္လ်ဴ႐'ႈလိမ့္မည္။
၅။ သင့္ရဲ႕ အသစ္ေသာ အၾကံဥာဏ္သည္ ဘယ္ေလာက္ထိဆိုေၾကာင္း၊
အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္းကို သင့္ေနာက္ကြယ္တြင္ ေျပာၾကလိမ့္မည္။
၆။ သူတို႕သည္ လံုး၀ကို ဆန္႕က်င္ဘက္ေတြခ်ည္းဘဲ လုပ္ၾကလိမ့္မည္။
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နားေထာင္ျခင္း စြမ္းရည္
• စိတ္ႏွလံုးကို ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္ပါ။ သင္သိတယ္လိုထင္တဲ့အရာ သို႕မဟုတ္
စကားေျပာသူက သိတယ္လို႕ သင္ထင္တဲ့အရာမ်ား ႏွင့္ သင္သိခ်င္တဲ့အရာမ်ား
အားလံုးကို ေဘးဖယ္ထားပါ။ အျခားသူမ်ားကို မွန္ကန္စြာနားေထာင္တတ္ေသာ
နားရြက္ျဖင့္ နားေထာင္ဖို႕ စိတ္အားထက္သန္မ-ႈရွိပါ။ သင္ၾကားရသည့္အရာျဖင့္
သင္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ စိတ္တံခါးကိုဖြင့္ထားပါ။ အဲဒီေနာက္
ေနာက္ၿပီးရင္ သင္ဘာေျပာမလဲဆိုတာထက္ တျခားသူက
ဘာေျပာေနလဲဆိုတာကို အာ႐ံုစိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ထိုသူရဲ႕ အျမင္ႏွင့္
သူ႕ရဲ႕ေကာင္းျခင္းကို နားလည္ႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ သူေဖၚျပမယ့္ အမွန္တရားက
သင့္ကို လ"ႈပ္ရွားဖို႕ သို႕မဟုတ္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေစဖို႕အတြက္ အၿမဲတံခါးဖြင့္ ထားပါ။
• Princeton Theological Seminary မွ Professor Deborah Hunsinger သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ နားေထာင္သူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာဖို႕ ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ စြမ္းရည္သံုးမ်ိဳးကို
ေဖၚျပထားပါသည္။ သူမသည္ သင္းအုပ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို
လုပ္ကိုင္ၿပီး သူမ၏ ဥာဏ္ပညာသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္လည္း
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။11
၁။ ပထမဦးဆံုး ထိေရာက္ေသာ နားေထာင္သူမ်ားသည္ သူတို႕ဘာၾကားလဲဆိုတာကို
ဘယ္လို မလြဲတမ္း ျပန္လည္ စကားေကာက္ႏိုင္ရန္ သင္ယူဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။
ဒီအေၾကာင္းကို ခဏေနရင္ ပိုၿပီး ေသခ်ာေျပာၾကမယ္။
၂။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ နားေထာင္သူမ်ားသည္ အသံုး၀င္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို
ေမးၾကရမယ္။ အသံုး၀င္တန္ဖိုးရွိေသာ ေမးခြန္းသည္ အျခားသူမ်ားကို သူတို႕ရဲ႕
အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေျပာဆိုလာႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။
ထိုအရာသည္ ၎တို႕ရဲ႕ အဓိပၺါယ္အစစ္အမွန္ကိုလည္း ရွင္းျပရာမွာ ကူညီေပးပါသည္။
၃။ တတိယအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ နားေထာင္ျခင္းသည္ သိျမင္နားလည္ေအာင္
စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားက ႀကိဳးစား၍ ေျပာျပလိုသည္ကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အမွန္တကယ္ ေသခ်ာစြာ ၾကားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ နားေထာင္ျခင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ၾကားတဲ့အေပၚမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
ထင္ျမင္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ “ကြၽႏု္ပ္သည္ မွန္ကန္စြာ
နားလည္သေဘာေပါက္ရဲ႕လား” ဟု၍ ေမးခြန္းျပန္ေမးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
“တံု႕ျပန္ေသာ နားေထာင္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ မွန္ကန္စြာ နားေထာင္ျခင္း
ကို အျခားသူမ်ားက သိေစရန္ ကူညီေပးေသာ အေလ့အထကို
စိတ္ပညာရွငမ
္ ်ားက နာမည္ေပးထားေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
၁။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ခုကို ေျပာတဲ့အခါမွာ သူၾကားခဲ့ရတဲ့
အျခားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားအတိအက်အတိုင္းျပန္ေျပာေနသည္ သို႕မဟုတ္
ျပန္လည္၍ သူ႕စကားျဖင့္ ျပန္ေျပာေနသည္။ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲေဖၚျပျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ
စကားေျပာသူကို ၾကား႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ သူ႕ရဲ႕ဆိုလုိရင္းကို သေဘာေပါက္တယ္ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေနပါသည္။
•

11

See Pray without Ceasing, pp. 69-77.
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၂။ သင္စာ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳေပမယ့္လည္း အျခားသူရဲ႕ ဆိုလိုတဲ့
အဓိပၺါယ္ကို မလြဲေစဘဲ မွန္ကန္စြာ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္ (အေတြးအေခၚေရာ၊
ခံစားခ်က္ေရာ)။ အျခားသူမ်ားသည္ သင္နားမလည္ဘူး သို႕မဟုတ္ ပိုဆိုးတာက သင္က
သူတို႕ရဲ႕ခံစားခ်က္ကို အျခားစကားလံုးေတြသံုးၿပီး လိုရာဆြဲသံုးလိုက္တယ္ဆိုလွ်င္
ထိုသူမ်ားသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ သင့္ကို အၿပီးပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းမ်ိိုး
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင္သည္ အမွန္တကယ္ နားလည္လိုၿပီး
သင္နားလည္ပါတယ္ဆိုတာိကု သိေစလိုတဲ့ အသံအေနအထားျဖင့္ ဆက္ဆံရမွာ
အသံုးျပဳရပါမည္။ အျခားသူမ်ားကို သင္ၾကားရာမွ သင္ထင္ေနေသာအရာသည္
အျခားသူမ်ားဆိုလိုျခင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမ(ႈရွိမရွိကို ေသခ်ာေအာင္ျပန္ေမးရပါမည္။
၃။ အနက္နဲဆံုးေသာ နားေထာင္မ)ႈအဆင့္သိုကေရာက္ရွိရန္၊ စကားလံုးမပါဘဲ
ေျပာေနျခင္းႏွင့္ အဲဒီလူတစ္ေယာက္က မေျပာဖို႕လုပ္ေနတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို
သိႏိုင္ေအာင္ဖမ္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူေတြေျပာေနတဲ့ “မ်ဥ္းႏွစ္ခုၾကားကို ဖတ္ႏိုင္ရန္”
သင္ယူရပါမည္။ သင္သူတို႕ရဲ႕ အသံအေနအထား၊ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မ-ႈ၊
ခႏၶာကိုယ္အမူအရာ၊ ႏွင့္ အျခား စကားလံုးသံမပါေသာ သဲလြန္စမ်ား ကေန ဘာကို
ခံစားရလဲ။ သူတို႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕နားမလည္ျခင္းေၾကာင္းေဒါသျဖစ္ႏိုင္သည္။
သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ေျပာလိုတဲ့ ဆိုလိုျခင္းကို မွန္စြာ မေျပာႏိုင္ျခင္းေၾကာင္း
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္။ သူတို႕က သင္ႏွင့္ သေဘာမတူျခင္းေၾကာင့္
စိတ္လ&ႈပ္ရွားေနႏိုင္သည္။

စကားလံုးသံ မပါေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း အခ်က္အလတ္
စိတ္ပညာရွင္မ်ားက လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးဆက္ဆံျခင္း၏ ၉၃%မွာ စကားလံုးမပါဘဲ
ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္ကို ရွာေတြ႕ခဲ့သည္။ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ၇%ေသာ
ဆက္ဆံျခင္းသည္ စကားလံုးအေပၚတြင္သာမူတည္ၿပီး၊ အသံအေနအထားအေပၚတြင္
၃၈%၊ မ်က္ႏွာအေနအထား၊ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ၊ မ်က္လံုးအၾကည့္၊ လက္ဟန္အမူအရာ
ေပၚတြင္ ၅၅% မူတည္သည္ဟု ဆိုပါသည္။12
လက္ပိုက္ထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာနီျခင္း အစရွိသည့္ စကားလံုးမပါေသာ ေျပာဆိုျခင္း
သဲလြန္စမ်ားမွ သင္သည္ ဤလူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ဆိုးေနသလား၊
ေဒါသျဖစ္ေနသလား ေၾကာက္ရြံ႕ေနသလားဆိုတာကို ေထာက္လွန္းႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္
ဘာကိုလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္တာလဲဆိုတာကိုေတာ့ သင္ရွင္းလင္းေအာင္ရွာေဖြရမည္။
ဥပမာ၊ “ဒီတင္ျပမ)ႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ပံုစံဟာ ေဒါသထြက္ေနပံုေပါက္ေနတယ္” ဆိုၿပီး
သင္ကေျပာမယ္။ ေလးစားသမ#ႈကို ျပတဲ့ အေနျဖင့္ ၾကားမွာအခ်ိန္ေပးၿပီး ခဏေစာင့္ပါ၊
အဲဒီေနာက္ထိုသူက ဘာမွမတံု႕ျပန္ဘူးဆိုလွ်င္ “ကြၽႏ္ုပ္ေျပာတာ မွန္လား” သို႕မဟုတ္
“သင္တစ္ခုခုကို ခံစားေနရတာလား” ျငင္သာစြာနဲ႕ ဆက္ေျပာမယ္။ အဲဒီေနာက္ သင္ဟာ
အဲဒီလူဘာခံစားေနလဲဆိုတာကို မေသခ်ာေသးဘူးဆိုလွ်င္ “သင္စဥ္းစားေနတာကို ငါ့ကို
ပိုေျပာျပပါ။” သင့္တို႕ရဲ႕ စကားေျပာမ)ႈ အေျခအေနအေပၚႏွင့္ ထိုသူက သင့္ကို
Deborah van Deusen Hunsinger, Pray without Ceasing: Revitalizing Pastoral
Care (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2006), p. 74, citing a 1996 study by Albert
Mehrabian.
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စကားျဖင့္ေရာ၊ စကားလံုးမပါဘဲနဲ႕ေရာ ေပးေနတဲ့ အခ်က္အလတ္မ်ားအေပၚမွာ
မူတည္ၿပီး သင္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို အၾကမ္းမ်ဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ “ကြၽႏ္ုပ္ထင္တာ
… ” သို႕မဟုတ္ “ဒီတင္ျပခ်က္ရဲ႕ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ သင့္အတြက္
အလုပ္ျဖစ္ပံုမရဘူး။ သင္ျမင္တဲ့အတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္လည္း ျမင္ေအာင္လို႕ နည္းနည္းေလာက္
ေျပာျပေပးလို႕ရမလား” စသည္ျဖင့္ ေမးႏိုင္ပါသည္။

ျပသနာေျဖရွင္းျခင္း အဆင့္ဆင့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား - အဖြဲ႕တုိင္းသည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို လိုက္နာရမည္။
၁။ အေယာက္စီတိုင္းသည္ စကားေျပာႏိုင္ဖို႕ အလွည့္က်ရမည္။
၂။ တစ္ေယာက္ကေျပာတဲ့အခါမွာ အျခားသူမ်ားက ၾကားမဖ်က္ဘဲ
နားေထာင္ေပးေနရမည္။
၃။ အေယာက္စီတုိင္းသည္ ေလးစားမ'ႈျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ေျပာရမည္။
၄။ အေယာက္စီတိုင္းသည္ ျပသနာကို ေျဖရွင္းလိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ကို
ရွာဖို႕အတြက္ စိတ္ႏွစ္ထားရမည္။
လုပ္ေဆာင္မ*ႈအဆင့္ဆင့္
၁။ အဆင့္ (၁) ။
။ နံပါတ္(က)လူက သူ႕ရဲ႕ အျမင္နဲ႕ အျခားသူမ်ားကို စြပ္စြဲမ'ႈမရွိဘဲ
ျပသနာတစ္ခုကို ေဖၚျပရမယ္။ နံပါတ္ (ခ)လူက ေလးေလးစားစား၊ ေသေသခ်ာခ်ာ
အာ႐ံုစိုက္ၿပီး နားေထာင္ရမယ္။ နံပါတ္(က)လူက ေျပာၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ နံပါတ္ (ခ)လူက
နံပါတ္(က)လူရဲ႕ေနရာမွ ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုရမယ္။ လိုအပ္လွ်င္
ရွင္းလင္းေအာင္ုလပ္ရမယ္။ သူၾကားခဲ့သမွ်ကို နံပါတ္(က)လူက
စိတ္ေက်နပ္မ+ႈရတဲ့အခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ေျပာဆိုေနရမယ္။ ထိုမွသာ (ခ)လူက သူ႕ရဲ႕
အျမင္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္းေပၚမည္။
၂။ အဆင့္ (၂) ။
။ ေနရာခ်င္း ျပန္ေျပာင္းမယ္။ နံပါတ္(ခ)လူက သူ႕ရဲ႕အျမင္ကေန
ျပသနာတစ္ခုကို ျပန္ေျပမယ္။ အဲအခ်ိန္မွာ နံပါတ္(က)လူက နားေထာင္မယ္၊
ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္မယ္၊ ၿပီးရင္ နံပါတ္(ခ)လူရဲ႕ ေနရာကေန ျပန္ေျပာမယ္။
၃။ အဆင့္ (၃) ။
။ နံပါတ္ (က)လူေရာ (ခ)လူေရာက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
အျပစ္မတင္ဘဲ ျပသနာရဲ႕ အေျဖရဖို႕အတြက္ စဥ္းစားၾကမယ္။ သူတို႕ရဲ႕
အၾကံဥာဏ္ေတြကုန္သြားတဲ့အခါ၊ သူတို႕ႏွစ္ဦးလံုးလက္ခံႏိုင္မယ့္ တစ္ခုသို႕မဟုတ္
တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ အၾကံကို ေရြးခ်ယ္ရမယ္။
၄။ အဲဒီလိုလုပ္လို႕မၿပီးခင္မွာ အေယာက္စီတိုင္းက ေျဖရွင္းခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ
လုပ္ေဆာင္ဖ႕ို လိုအပ္တဲ့ ဘယ္အရာကိုမဆို စိတ္ႏွစ္ၿပီး လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍
ပါ၀င္သူေတြက လုပ္ရတာ စိတ္ေက်နပ္မ+ႈရွိတယ္ဆိုရင္ သူတို႕ႏွစ္ဦးကို
လက္စြဲႏ(ႈတ္ဆက္ေစၿပီး အတူတကြဆုေတာင္းေစပါ။
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နားေထာင္ျခင္းေပၚ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆိုင္ရာ အျမင္
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၇)
အသင္းအဖြဲ႕သား အသီးသီးအာျဖင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
စကားေျပာေတာ္မူၿပီး အလုပ္လုပ္ေတာ္မူသည္။
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္၊ အျခားသူမ်ားကို နားေထာင္ရန္
အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က အျခားသူမွတစ္ဆင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕ထံ စကားေျပာမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သိတဲ့အတိုင္း၊
ရွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ ဦးေခါင္းျဖစ္တယ္၊ ယံုၾကည္သူေတြဟာ
က်န္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တယ္လို႕ ၁ေကာ ၁၂ မွာ သြန္သင္ထားပါတယ္။
အစိတ္အပိုင္း အားလံုးဟာ လိုအပ္ပါတယ္။ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးဟာ
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈ၊ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အမ်ားေကာင္းဖို႕အတြက္
လုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။
အသင္းသူအသင္းသားမ်ား သို႕မဟုတ္ သင္းအုပ္ဆရာရဲ႕ အၾကံဥာဏ္အားလံုး၊
အျမင္အားလံုးဟာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္မ-ႈ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းက
သခင္ဘုရားဆီက စကားလံုးပါဆိုၿပီး ဘုရားဆီကလာတာ မဟုတ္တဲ့ အရာေတြကို
ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕
၀ိညာဥ္ေတာ္က အစိတ္အပိုင္းအားလံုးထဲမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့
ယံုၾကည္မ)ႈအေပၚအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အလုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို
နားေထာင္ဖို႕ သိသာျမင္သာ ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖန္တီးအသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးအားျဖင့္
အလုပ္လုပ္သည္ဆိုလွ်င္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အျခားကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို နားေထာင္တတ္ေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည္၀
့ ရမည္
ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕က်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ေကာင္းစြာနားေထာင္တတ္ဖို႕ သင္ယူျခင္းသည္ ထိေရာက္စြာဦးေဆာင္လိုေသာ
သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ စတင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းေသာ
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈထဲသို႕ တိုး၀င္သည့္အခါ တံု႕ျပန္နားေထာင္တာထက္
ပိုတဲ့အရာေတြမ်ားစြာရွိပါေသးသည္။
(Adapted from SLL book, pp. 168ff) ေအာက္ပါတို႕မွာ ေကာင္းေသာ နားေထာင္မ)ႈ
ပတ္၀န္းက်င္ကို အဖြဲ႕၊ အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ဖန္တီးရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
ေလ့က်င့္ခန္း သံုးခုျဖစ္ပါသည္။
• ယံုၾကည္မ)ႈႏွင့္ လံုျခံဳမ(ႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးပါ
• နားေထာင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ
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အလြန္အကြၽံတံု႕ျပန္မ"ႈ မျပဳမိရန္ သို႕မဟုတ္ အလ်င္စလို တံု႕ျပန္မ"ႈ မျပဳလုပ္ရန္
သတိျပဳပါ။

ယံုၾကည္မ)ႈႏွင့္ လံုျခံဳမ(ႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးပါ
ေလးစားမ'ႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္မွာ
ေခါင္းေဆာင္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ဤအရာသည္ အထူးသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ဦးက
သင္ႏွင့္ သေဘာမူတေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေလးစားမ'ႈရွိေသာ
ဆက္ဆံေရးတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။

(၁) စိတ္အားထက္သန္စြာႏွင့္ ေလ်ာက္ပတ္သင့္တင့္စြာ ေဖာ္ျပေသာ
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မျပဳရ။13
(၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာေစပါ။
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္မွန္စြာပြင္းလင္းမ,ႈ မရွိပါက ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏
နားေထာင္ျခင္းသည္ ဟန္ျပသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
ေပၚထြက္လာမည့္ ရလဒ္သည္ သိၿပီးသားျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္စဥ္၌ မပါ၀င္ဘဲေနျခင္းျဖင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အျမင္ႏွင့္
ခံယူခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွိျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ပြင္းလင္းမ(ႈကို ျပသႏိုင္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ကိုးစားခ်က္မ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္မ)ႈမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေလွ်ာ့အတင္း ျပဳျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပသရေပမည္။
(၃) သင္သည္ စစ္မွန္စြာ နားေထာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ တို႕၏
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္းျပသပါ။ သူတို႕ေျပာသည္ကို နားေထာင္ေၾကာင္း၊
သေဘာေပါက္ေၾကာင္း တစ္ဖက္သားအား သိေစရန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျပသပါ။
တံု႕ျပန္မ"ႈျပဳနားေထာင္ျခင္း ကို အသံုးျပဳပါ။ အသင္းသာမ်ားအား ေကာင္းေသာ
နားေထာင္ျခင္း အတတ္ပညာကို အခ်င္းခ်င္းအေပၚအသံုးျပဳရန္ အားေပးပါ။
(၄) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမ/ႈကို ထိန္းသိမ္းပါ။
နားေထာင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ။

(၁ ) ျပႆနာ၊ စိတ္ေခၚခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ စသည္တို႕ကို သင္ေတြ႕သည့္အတိုင္း
ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပပါ။ အသင္းသားမ်ားကို ေခၚၿပီး အဖြဲ႕၏ တာ၀န္အေပၚအာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ရန္
စာရင္းျပဳစုရာ၌ ကူညီေစပါ။
Alban consultant Susan Beaumont has written an excellent article that
identifies six key elements of a well-defined problem. 1. State the problem
objectively. 2. Keep the statement limited in scope. 3. Do not confuse symptoms
of the problem with the problem itself. 4. Do not formulate the problem
statement so that it includes an implied cause. 5. Do not formulate the problem
statement in such a way that it includes an implied solution. 6. Make certain that
your problem statement answers the "so what?" test. (Alban Weekly, Issue 420,
August 13, 2012)
13
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(၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မည္သူက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဳပါ။
၎၌ အဖြဲ႕၏ တာ၀န္အတိုင္းအတာကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။
( အခ်က္အလက္ရွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္း၊ အဆိုျပဳျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တို႕လည္း
ပါ၀င္) ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခါ မည္သူက သို႕မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းက ေနာက္ဆံုးအခြင့္အာဏာကို ရရွိမည္ကိုလည္း ထင္ရွားေစရန္လိုပါသည္။
(၃) အျခားသူတို႕ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ဖိတ္ေခၚပါ။ သေဘာကြဲလြဲမ*ႈအပါအ၀င္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို အားေပးပါ။
(၄) အားလံုးအတြက္ ( ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားၾကေသာသူမ်ား၊ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဘဲခ်ခ်
အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္သူမ်ား) အက်ဳိးရွိမယ့္အရာကို စဥ္းစားႏိုင္ဖို႕ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးကို
တိုက္တြန္းပါ။
(၅) ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အခ်င္းခ်င္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္ကို သိရိွရန္
အလို႕ငွာ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းကို အားေပးပါ။
(၆) တတ္ႏိုင္သမွ် ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရရန္ ႀကိဳးစားပါ။ သို႕ရာတြင္
အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအတြက္ျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဟု
ယူဆပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္
•

ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိန္ေကာင္းသည္ အဓိကအေရးကိစၥျဖစ္ၿပီး
လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

•

အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ား၌ အဖြဲ႕သားမ်ား၌ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ကင္းမဲ့ၾကၿပီး
လုပ္ခ်င္စိတ္လည္း ကင္းမဲ့တတ္ၾကသည္။ ထိုသုိ႕ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၌
အသင္းအဖြဲ႕ထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္
တံု႕ျပန္မ"ႈတို႕ကို ေပၚထြက္ေစႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို တင္ျပလာပါသည္။
ထိုအခါေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အျခားအသံုး၀င္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား
ထြက္လာစရာမရွိေတာ့ဟု ယူဆလွ်င္ အဖြဲ႕၏ ပူေပါင္းပါ၀င္မ$ႈသည္
အက်ိဳးရွိသည့္အပိုင္းဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

•

အားလံုးသေဘာတူျခင္းကို ေစာင့္ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေကာင္းေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အမ်ားသေဘာဆႏၵျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ အျပည့္အ၀လက္ခံႏိုင္ပါသည္။
အားလံုးသေဘာတူျခင္း၏ တန္ဖိုးကိုရွာေဖြျခင္းသည္ အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္ကို တံု႕ျပန္ႏိုင္ျခင္းဆိုေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ( ဥပမာ တစ္ခါတစ္ေလ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုခ်ဖို႕အတြက္
ေနာက္ထပ္ တစ္လ၊ႏွစ္လေလာက္အထိ ထပ္ေစာင့္ရမယ္၊ သို႕ေသာ္
ရာခုိင္ႏ)ႈန္းအားျဖင့္ ၁၀ %ေလာက္ဘဲ ပိုေကာင္းလာႏိုင္မယ္။
အသစ္တိုးတက္လာမယ့္အရာက ေစာင့္ရက်ိဳးနပ္မေနဘူးျဖစ္မယ္။)

အဖြဲ႕ကို ခြဲေသာအခါ အတိုက္အခံျဖစ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိတ္၀င္စားမ'မ
ႈ ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မ-ႈရွိပါ။ တတိယ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုရွာေဖြပါ။
မ်ားႏို္သမွ်မ်ားေသာ စိတ္၀င္စားမ'ႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။
(၇) အၾကံဥာဏ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္
လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပပါ။ အဆင့္ (၂) ႏွင့္ (၃) အတုိင္း
သင္ေကာင္းစြာ လုပ္သြားပါက ထိုသို႕ရပ္နားသည္ကို မည္သူမွ်
အ့ံၾသၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေနာက္ အားလံုးနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ

•
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ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း အျမန္ဆံုး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္နားျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕သည္
ေအာင္ျမင္မ(ႈ အသီးအပြင့္ရရွိခံစားရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတို႕၏
ယံုၾကည္မ)ႈကို ရွင္သန္ေစေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ နားေထာင္ျခင္းကို
ရွည္လ်ားစြာ ျပဳလုပ္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အက်ိဳးျပဳရမည့္အစား
အက်ိဳးယုတ္ေစေသာ အရာျဖစ္လာၿပီး ပါ၀င္သူတို႕အား စိတ္ဓာတ္က်ေစကာ
လိုအပ္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မ-ႈကို ေႏွးေကြးသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ေလ
ပဋိပကၡကို ေရွာင္ရွားလိုၾကသျဖင့္ တိတ္တိတ္ေနၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ဘဲေတြေ၀ေနၾကသည္။ အဖြဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၊
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ပတ္သတ္မ'ႈႏွင့္ ပိတ္သိမ္းမ(ႈ
( ရပ္နားမ()ႈ တို႕ လိုအပ္ပါသည္။
အလြန္အကြၽံ႕တံု႕ျပန္မ"ႈမျပဳမိရန္ သို႕မဟုတ္ အလ်င္စလိုတံု႕ျပန္မ"ႈ မျပဳလုပ္ရန္
သတိျပဳပါ။
(၁) သင့္အေနျဖင့္ အခံဖက္၌ရွိေသာအခါ သို႕မဟုတ္ အေနရၾကပ္ေသာအခါ
သို႕မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခံယူေသာအခါ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္
ခံစားခ်က္မ်ားကို ႏ"ႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
တံု႕ျပန္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သတိထားပါ။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္
သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားမ0ႈေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာေနျခင္းကို
မပ်က္စီးေစပါႏွင့္။
(၂) အက်ိဳးမရွိေသာ တန္ျပန္တံု႕ျပန္မ"ႈမ်ား၌ မ်က္လံုးမ်ား ဟိုဒီလွည့္ျခင္း၊
သက္ျပင္းခ်ျခင္း၊ မ်က္ခံုးပင့္ျခင္း၊ အသံျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အျခားကိုယ္အမူအရာျဖင့္
မႏွစ္ၿမိဳေၾကာင္း ျပျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

•

သင္သည္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၌ရွိသျဖင့္ သင္ေဖာ္ျပေသာ
သင္၏အယူအဆမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္ၿပီး အမ်ားက
အဓိပၺါယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္ကို သတိရပါ။ သင္ေျပာသည္ကို သူတို႕က
“ အထက္လူႀကီးရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္” အျဖစ္ ၾကားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္
သေဘာခ်င္းမတိုက္ဆိုင္သည္ကို မအီမသာ ျဖစ္ၾကလ်က္
သင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း အမွတ္အျပည့္နီးပါးေပးၾကကာ
သင္လက္မခံလွ်င္ အလြန္ထိခိုက္နာက်င္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

•

သို႕ျဖစ္၍ အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားပါက
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား လြတ္လပ္စြာ
စီး၀င္လာမ&ႈကို အတားအဆီး မျပဳမိရန္ သတိထားရေပမည္။ အထူးသျဖင့္
အျပစ္တင္ျခင္း၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္း၊ ျပန္ေျပာရေသာ သူမ်ားကို ပညာေပးျခင္း
စသည္တို႕ မျပဳမိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မိမိတို႕
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ဆႏၵအေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕
လိုလားေၾကာင္းကို မေမ့ပါႏွင့္။
(၃) သို႕ေသာ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ပါ၀င္မ$ႈသည္ အက်ိဳးယုတ္ေစပါက သို႕မဟုတ္
အလုပ္တာ၀န္မွ ေသြဖီသြားပါက ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပြဲကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ
ျပန္ေရာက္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ တည့္မတ္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

•

တစ္ခါတစ္ရံ လုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ျပားေစရန္ တျခားသူတို႕ ႀကိဳးစားၾကလိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ ေဒါသ သို႕မဟုတ္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
မေက်နပ္ခ်က္စသည္တို႕ကို အေျခခံ၍ အဖ်က္သေဘာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အဆိုးျမင္ ေကာက္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ အစည္းအေ၀း၌
အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံမ&ႈပ်က္ျပားေအာင္
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အေျခအေနတစ္ခုစီကို အျပဳသေဘာျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ
ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

•

တစ္ခါတစ္ရံ အဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ စံႏ$ႈန္းမ်ားရွိသည္ကို သတိေပးရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆြးေႏြးပြဲ စည္းစနစ္က်ရန္ ႏ"ႈတ္ျဖင့္
ခပ္မာမာသတိေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေဘးထြက္
ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာသျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ခဏမွ်ရပ္နားၿပီး ၎ကိုကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

•

တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မ/ႈေၾကာင့္ သူတို႕၏ အယူအဆႏွင့္ ခံစားခ်က္ကို အခ်ိန္ယူ
ၿပီးေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေသာ
အေရးကိစၥမ်ား၌ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တာ၀န္မွ ေသြဖီျခင္း သို႕မဟုတ္
သူတို႕လိုခ်င္သည္ကို ရွာေဖြရင္း အက်ဳိးမရွိေသာ တံု႕ျပန္မ"ႈမ်ား
ျပဳသြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

တစ္ကိုယ္ရည္ ဆ န္းစစ္မ&ႈေမးခြန္
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေနျဖင့္ မိမိသည္ ပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုနားေထာင္ရမလဲ။
ကြၽႏု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားကို ၾကာၾကာႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာနားေထာင္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္၏
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈက ဘယ္လိုအားပိုေကာင္းမလဲ။
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ဗုဒၶဟူးေန႕
အခန္း ၁၁ ။ ။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း
၇၅ မိနစ္

Focus
Small Groups (၁၅ မိနစ္)
ဘုရားကို ယံုၾကည္ဖို႕ ကြၽႏု္ပ္အတြက္ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္လဲ။

ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ျခင္းက ကြၽႏု္ပ္အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေပၚ
ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မ1ႈရွိသလဲ။

ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းက ကြၽႏု္ပ္အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေပၚမွာ ဘယ္လို
အကူအညီေပးသလဲ။
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Tim’s Story
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ရက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အရင္တုန္းက ဘုရားကို
ယံုၾကည္ခဲ့သေလာက္ မယံုၾကည္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ႐ုတ္တရက္ သိလာခဲ့သည္။
ကြၽႏ္ုပ္ဟာ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့အတိုင္းမျဖစ္လာျခင္း၊
စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေတြ႕ႀကံဳလာခဲ့ရသည္။
ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ယိုင္နဲ႕လာခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္ ခရစ္ေတာ္ကို
ယံုၾကည္ေနေသးတယ္၊ ၀တ္ျပဳေနေသးတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕
စိတ္ထဲမွာေတာ့ တစ္ခုခုက အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေျပာင္းလဲေနတာေတြကလည္း
ေကာင္းတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။
ကြၽန္ေတာ့အေၾကာင့္ရဲ႕ အစကို ျပန္ေျပာရေအာင္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ ပထမတစ္ႏွစ္
အမ#ႈေတာ္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္အတိုင္း ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအလယ္၌ ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ဇနီးသည္တို႕သည္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ျပင္ရွိ
အသင္းေတာ္ေလးတစ္ခုမွာ သင္းအုပ္ဆရာအလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ေလးႏွစ္တာ
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ကာလအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ကေလးတစ္ဦး ပ်က္က်ခဲ့ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့ ေက်ာင္းေနဖက္တစ္ဦး ကလည္း အသက္၂၈ႏွစ္ အရြယ္မွာ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။
ကြၽႏ္ုပ္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕
ႀကိဳးပမ္းမ)ႈသည္ လံုေလာက္ပံုမေပၚခဲ့ေပ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းသည္
အဓိပၺါယ္ရွိစြာ ႐ုန္းကန္လ(ႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့ထက္ အဆမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာ
အင္းအားစုမ်ားသည္ ႀကီးထြားေနေသာ အသင္းေတာ္ႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းျဖစ္မလာေစရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေန၌
ကြၽန္ေတာ့ကို ဘုရားသခင္ ဘာေၾကာင့္ မကူညီခဲ့လဲဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ေပ။
ထို႕ေနာက္ကြၽႏ္ုပ္ မက်န္းမာျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႕တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
ပထမဆံုးသားေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ရက္မွာဘဲ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕
အေရျပားေရာဂါကု ဆရာ၀န္ထံက ကြၽႏ္ုပ့္ကို ဖုန္းဆက္လာခဲ့ပါတယ္။
ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ေဆးစစ္ခ်က္ရလဒ္ ရတဲ့အေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ သူကႀကိဳးစားၿပီး ညင္သာစြာနဲ႕
စကားကို ထိန္းေျပာေနခဲ့တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္ဟာ ေသေလာက္တဲ့ အေရးျပား ေရာဂါရွိေနၿပီ
ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ အလြန္ဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္သာ အသက္ရွင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို
ေျပာခဲ့ပါတယ္။
အဲစကားကို ၾကားလိုက္ရတာဟာ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ ဗိုက္ထဲကို တစ္ခုခုက
ေစာင့္ထိုးလိုက္သလို ခံစားရပါတယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲ။ ကြၽႏ္ုပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သလို
မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ဟာ အသင္းေတာ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္ႀကိဳးစားခဲ့တာေတြကို
အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ သမီးေလးကို မေသေအာင္လို႕
မကာကြယ္ေပးခဲ့ဘူး။ အခုလည္း ေမြးခါစရွိေသးတဲ့ ကြၽန္ေတာ့သားေလး
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မေရာက္ခင္မွာဘဲ အေဖမရွိဘဲျဖစ္ေတာ့မယ္၊ ကြၽန္ေတာ့
ဇနီးသည္လည္း မုဆိုးမအျဖစ္ ေရာက္ရေတာ့မယ္။
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အဲ့ဒီေနာက္ ကြၽန္ေတာ့မိခင္ဟာလည္း အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ခံစားလာခဲ့ရတယ္။ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခုခုမွားေနေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္သိလာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
အေစာပိုင္းမွာ အေမ့ရဲ႕ ေရာဂါေဆးစစ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕
အေျခအေနဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ပိုမဆ
ို ုိးရြာ လာခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕
အေဖဟာလည္း အဲဒါအတြက္နဲ႕ ေစာစီးမွာ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ရတယ္။ အေဖ့ရဲ႕
က်န္းမားေရးအေျခအေနဟာလည္း အေမ့ထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာနဲ႕
ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာခဲ့သည္ကို ကြၽႏ္ုပ့္အေနနဲ႕ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
အေမ့ကို ျပဳစုေၾကာင့္ ရခဲ့ရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမ"ႈေတြေၾကာင့္ဘဲ အေဖဟာ အေမ့ထက္ေစာစြာနဲ႕
၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အေမကေတာ့ ၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာ
ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။
ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ့အေနျဖင့္ လက္ခံရန္ အင္မတန္ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့မိဘႏွစ္ပါးလံုးက ခရစ္ယာန္ေကာလိပ္တစ္ခုမွာ ဆက္ကပ္ထားတဲ့
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က သူတို႕ကို
ၾကည့္႐'ႈေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပံု မေပၚခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္အမ*ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္း၌
ကြၽႏ္ုပ္လည္း အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားၿပီး ဆက္ကပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ကြၽႏ္ုပ္ဟာ
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရမယ့္အစား ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတရားတို႕ရဲ႕ ၀န္းရံျခင္းကို
ခံခဲ့ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အမ*ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္ ဆက္ကပ္မည္လို႕
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္ကို သစၥာရွိစြာ ဆက္ကပ္ရင္ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို
ျပန္ၿပီး ၾကည့္႐'ႈေစာင့္ေရွာက္မွာဘဲလို႕ ဘုရားက သေဘာတူထားခဲ့တယ္လို႕ ကြၽႏ္ုပ္
ထင္ခဲ့ပါတယ္။
အခုေတာ့ “ၾကည့္႐'ႈေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူမည္” ဆိုတဲ့ အဓိပၺါယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္
ေသခ်ာမသိေတာ့ပါ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕ မိသားစုကို
အႏၱရာယ္မွ ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူမည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္
မသိမသာေတြးခဲ့ပံုရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းကို အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္
ကြၽႏ္ုပ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္လာခဲ့ပါ။ နာက်င္မ(ႈမ်ား၊ ဆံုးရံ&ႈးမ&ႈမ်ာ၊ စိတ္ပ်ကမ)ႈမ်ားႏွင့္
႐ုန္းကန္လ(ႈပ္ရွားမ(ႈမ်ားကိုသာ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးပမ္းမ)ႈႏွင့္
သစၥာရွိမ)ႈတို႕သည္ ဘာမွအရာထင္ပံုမေပၚေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္ေတာ့မိဘ
ႏွစ္ပါးအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ့မိသားစုအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊
ပ်က္ကြက္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ယူဆခဲ့ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္၏ စိတ္ပ်က္မ)ႈသည္ သံသယႏွင့္
နာက်ည္းမ)ႈအျဖစ္သိုက ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။
ကြၽႏ္ုပ္လမ္းဆံုးလမ္းခြေရာက္ေနမွန္း ကြၽႏ္ုပ္သိပါသည္။ ေရွ႕သို႕ သြားရမည္ဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္
တစ္ခုခုဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အေပၚ
ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းျပဳမည္ေလာ၊ မျပဳဘဲေနမည္ေလာ။ ကြၽန္ေတာ့အသက္တာ၌
ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျခင္းကို တိတ္တဆိတ္ သံသယ၀င္ေနေသာ
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျပသနာကို ကြၽႏ္ုပ္ေတြ႕ခဲ့ၿပီ။
ယခုကြၽႏ္ုပ္ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ့အေမရဲ႕ေရာဂါႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့အသက္တာ၌
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ဆံုးရွံႈးမ)ႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္နာက်ည္းၿပီး ေနသြားမည္ေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္ေတာ့အသက္တာ၌ အေကာင္းအားျဖင့္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူေၾကာင္း ယံုၾကည္အပ္ႏွံရမည္ေလာ၊
တစ္ခုခုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၀မ္းနည္းပူေဆြးေနစဥ္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနရခ်ိန္တို႕၌
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ အတူပါရွိေတာ္မူေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ပါကလည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္
အတူပါရွိေတာ္မူျခင္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ပါက လည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ့အေနျဖင့္
သံသယကို ျဖစ္ေစ၊ နာက်ည္းမ)ႈကိုျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမ-ႈကို ျဖစ္ေစ
ေရြးခ်ယ္စရာလိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာကြၽႏ္ုပ္မွာ သက္ေသမရွိပါ။ တစ္ဖက္မွာ
ကြၽႏ္ုပ္သည္ ရင့္က်က္လာၿပီး စမ္းသပ္မ"ႈမ်ားၾကားမွ အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈႏွင့္
ပတ္သတ္၍ နက္႐%ိႈင္းသိအမ်ားအျပား ရရွိခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္း၏ အကူအညီကို အေတာ္အတန္ရခဲ့ေသာ
သာမန္ယံုၾကည္သူတို႕ႏွင့္ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႕ျဖစ္၍ အေကာင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုးအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း
မရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္းသည္သာ
ကြၽႏ္ုပ္ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေရရာ မေသခ်ာေသာ
အခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံေသာ နိဂံုးမဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္သိရွိလာခဲ့သည္။
ယုတၱိနည္းအရဆိုရလွ်င္ တတိယေရြးခ်ယ္စရာရွိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕
ဘုရားအေပၚယံုၾကည္ျခင္းအားလံုးကို စြန္႕လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊
သို႕မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေပၚမေကာင္းခဲ့ေသာ၊ က႐ုမစိုက္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သျဖင့္
သူ႕အေပၚ နာက်ည္းခံျပင္းေသာ ဘုရားသခင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ အမွန္တရားမွာ ဘုရားသခင္အား ကြၽႏ္ုပ္ ယံုၾကည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕
ကယ္တင္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္စိတ္ခ် ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သံသယႏွင့္ နာက်ည္းေနလင့္ကစား
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ႏွင့္ သခင္ေယ႐(ႈခရစ္ေတာ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕
သက္၀င္ယံုၾကည္မ*ႈအား တိုးပြားေစခဲ့ၿပီး သူ႕အားပိုမိုသိကြၽမ္း ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ ၎အျပင္
ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မ.ႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မ*ႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမ)ႈတို႕ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးေသာ ဘုရားသခင္၏
ေမတၱာေတာ္ကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္ကို
မယံုၾကည္ေတာ့ပါဟုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ့္ကို
ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းမရွိဟုလည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္ ဟန္ေဆာင္ေျပာေနျခင္းသည္
မ႐ိုးသားရာက်မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ႏွလံုးသား၊
စိတ္ႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳတို႕၌ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ က႐ုစိုက္ေတာ္မူျခင္းတို႕ကို
မ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၌ ႀကီးမားေသာ
အဟန္႕အတားႀကီးတစ္ခုက ခံေနေၾကာင္း ၀န္မခံလွ်င္လည္း
မ႐ိုးသားရာက်မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ကြၽႏ္ုပ့္တြင္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမ-ႈ ျပသနာ (trust
problem) ရွိခဲ့သည္။
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ဤအရာမ်ား ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေသာအခါ
ကြၽႏ္ုပ္ဘာကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ကို ခ်က္ခ်င္းသိလုိက္သည္။ နာက်ည္းမ)ႈကို
စိတ္ထဲသယ္ေဆာင္ေနရျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္ၿငီးေငြ႕လာခဲ့သျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ
အသိတရား မၾကည္မလင္ျဖစ္မ+ႈကို ေျဖရွင္းရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕
ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ အသက္တာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ကို
အျပစ္တင္ရမည့္အစား သမၼာက်မ္းစာ၏ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။
ထိုဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြက္ သူစိမ္းမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကြၽႏ္ုပ္ကခ်စ္ရၿပီး အဓိပၺါယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
သိျမင္လာခဲ့ရပါသည္။

သင္ခန္းစာ သင္ယူရရွိမ*ႈ
၁။ ကြၽန္ေတာ့ကို က်ရံ%ႈးေစတာဟာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားအေပၚထားတဲ့
ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို သိျမင္လာသည္။
၂။ ယံုၾကည္မ)ႈသည္ မေရမရာ၊ မတင္မက်ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားၾကား၌ ျပဳရေသာ
ေရြးခ်ယ္မ*ႈျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သက္ေသ အခိုင္အမာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာ
ယုတၱိနည္းက်နိဂံုးမဟုတ္ဘဲ မျမင္မေတြ႕ရေသာ အရာအေပၚတြင္
သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အျမင္အာ႐ံုကို ကာဆီးေနၾကေသာ
အေၾကးခြံမ်ားကို မ်က္စိထဲမွ ခြာခ်လိုက္ေသာအခါ ႐ုတ္တရက္ျမင္ႏုိင္ခဲ့ရေသာ
အခိုက္အတန္႕ႏွငတ
့္ ူသည္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အပ္ႏွံႏိုင္သည္ကို
ကြၽႏ္ုပ္သေဘာေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ၎ကို ၀မ္းသာစြာကြၽႏု္ပ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
Henri Nouwen က ေက်းဇူးတင္ဖို႕အေၾကာင္းရွိတဲ့ေနရာမွာ ခါးသီးျခင္းအတြက္
အေၾကာင္းတရားကလည္း အၿမဲရွိေနႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေနရာမွာျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးတင္မလား၊ ခါးသီးမ'ႈျဖစ္မလားဆိုတာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ (Life of the
Beloved. Spiritual Living in a Secular World, p. 61)
ယာ႐$ႈက ဣသေရလအမ်ိဳးတုိ႕ကို “ယခုမွာ ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ ၾကည္ျဖဴျခင္း၊
သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္တကြ ၀တ္ျပဳၾကေလာ့။ ျမစ္ႀကီးတစ္ဖက္၌၎၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌၎၊
ဘုိးေဘးတို႕ ၀တ္ျပဳေသာ ဘုရားမ်ားကို ပယ္၍ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ၀တ္ျပဳၾကေလာ့။
သို႕မဟုတ္ ထာ၀ရဘုရားအား ၀တ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တို႕ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတစ္ဖက္၌
ဘုိးေဘးတို႕ ၀တ္ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တို႕ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတို႕၏ ဘုရားမ်ားတြင္
အဘယ္မည္ေသာဘုရားတို႕အား ၀တ္ျပဳမည္အရာကို ယေန႕ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္
ငါ့အိမ္သားျဖစ္လွ်င္ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ၀တ္ျပဳမည္ဟု ဆိုေလ (သည္)။” (ေယာ႐$ႈ
၂၄း၁၄-၁၅)
၃။ ဘယ္ေလာက္ဘဲေမွာင္လာပါေလေလ၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဆံုးရံ&ႈးမ&ႈကို ခံစားရပါေလေစ၊
ကြၽႏ္ုပ္သည္ အၿမဲတမ္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ရန္သာ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။
ဘုရားထံသို႕လာရန္လမ္းရွိၿပီး ကြၽႏု္ပ္အသက္တာေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႕ လမ္းကို
ယံုၾကည္ရန္သာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၈)
ဘုရားကို အၿမဲယံုၾကည္အပ္ႏွံပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ)ႈ (၈)
ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အပ္ႏွံမ-ႈ ခိုင္ၿမဲျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္၀င္ လ"ႈပ္ရွားမ"ႈႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၌ မရွိမျဖစ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။
သံသယရွိရန္ေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ ဘုရားကို အမွန္အတိုင္းသိျမင္လာျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
သံသယမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐'ႈေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕မွာ ေမးခြန္းေတြမရွိဘူး၊
ႏွလံုးသာေတြက နာက်င္မ(ႈေတြမရွိဘူးဆိုၿပီး ဟန္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္ကိုႏွင့္
အျခားသူမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ေလာင္စြာ၊ ခြန္အားစိုက္၍ တရားေဟာေျပာျခင္းျဖင့္၊
ယံုၾကည္မ)ႈရွိရန္ႀကိဳးစားၿပီး ဖိအားေပးေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
မဟုတ္ပါဘူး။ သံသယရွိရန္ေျဖဆိုျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဘုရားကို၊ မိမိကုိယ္ကို၊
အသက္တာကို နားမလည္ႏိုင္တာေတြ၊ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွ
စတင္လာပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းကို စြန္႕လႊတ္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္ (SOren
Kierkegaard)။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ ဘုရားကို
ဆင္ျခင္းျခင္းသည္ အဆံုးေနရာကို ေရာက္သြားၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္
သူ႕၏သားေတာ္ သခင္ေယ႐(ႈကို လူဇာတိခံေသာဘုရား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကယ္တင္ရွင္
သခင္အျဖစ္ယံုၾကည္မ0ႈရွိရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ သင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္အသက္ရွင္ရန္ ပိုမိုသင္ယူေလေလ၊ သင္သည္
ခြန္အားျပည္၀
့ ေသာ သစၥာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈျဖင့္ သင့္ရဲ႕အသက္တာ၏
အခန္ကဏၭတိုင္း၊ အလုပ္၊ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္
သင့္ရဲ႕အမ*ႈေတာ္ျမတ္ထဲမွာ သင္ေပးေနႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာ၏ သြန္သင္ျခင္း
သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္း စိတ္သေဘာထားကို ထိန္းသိမ္းရန္
ဓမၼအေတြးအေခၚအေျခခံကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို သိရွိသေဘာေပါက္ရာ၌ သင့္တြင္
အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေၾကာင္း အၿမဲသတိရပါ။ (ေဟ ၅၅း၈-၉။ လုကာ ၂၄း၁၇)
အသက္တာလမ္းခရီး၌ တစ္ေနရာနရာတြင္ တန္႕ေနၿပီး လမ္းေၾကာင္းေပ်ာက္ကာ
ေခါင္းငံု႕ၿပီး အားလံုးဆံုးရံ)ႈးသြားၿပီဟု လက္ေျမႇာက္အရံ,ႈးေပးေတာ့မည့္အျဖစ္ကို သတိျပဳပါ။
အသက္တာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ၾကံဳခဲ့ရေသာ အေရးအခင္းမ်ားသည္ သင့္အတြက္
အဓိပၺါယ္နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕၌ ဘုရားသခင္ မည္သို႕ပါ၀င္ျဖစ္ပ်က္မည္ကို
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သင္နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္၏ နည္းနာမ်ားကို လူတို႕သိရွိနားလည္ရာ၌
အကန္႕အသတ္ရွိေၾကာင္းကို ျပန္လည္သတိရပါ။ ဘုရားသခင္သည္
သင္နားလည္ႏိုင္သည့္အဆင့္မွ်မက သင့္စိတ္ကူးျဖင့္ စဥ္းစား၍ပင္မရေသာ
အဆင့္သို႕မဟုတ္ နည္းနာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေၾကာင္း သင္သိထားပါ။
၂။ သင္၏အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအသက္တာ၌ ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ေတာ္မူၿပီး
သင့္အားဦးေဆာင္ကာ လမ္းၫႊန္ေပးေတာ္မူမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။
(သုတၱံ ၃း၅-၆။ ယာကုပ္ ၁း၅-၆)
၀ိညာဥ္ေရးအရ ရင့္က်က္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္
ဘုရားသခင္၏ ဦးေဆာင္မွဳႏွင့္ လမ္းၫႊန္မ(ႈတို႕၏ ႀကီးမားေသာတန္ဖိုးကို ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်
သူတို႕၏ အသက္တာ၌ နည္းႀကီးနည္းေသးမ်ားျဖင့္ အသက္တာအစိတ္အပိုင္းတိုင္း၌
သိရွိၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ျပဳေတာ္မူခ်က္မ်ားကို
အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ မည္သို႕သိရွိနားလည္ရမည္ကို သိရွိလာၾကသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ ဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဆႏၵကို အပ္ႏွံၿပီး
အေျခအေနတစ္ခုအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္နားလည္မ.ႈအေပၚ အေျခခံၿပီး နိဂံုးကို
တန္းမဆြဲပါႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္းလမ္းစဥ္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္မ)ႈတ္သြင္းေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္
လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္းရွာေဖြကာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ၫႊန္ျပေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။
၃။ သင္၏ဆင္းရဲျခင္း အေတြ႕အၾကံဳထဲမွ သင္၏စ႐ိုက္လကၡဏာႏွင့္ သက္၀င္ယံုၾကည္မွဳ
ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။
(ေရာမ ၅း၃-၅၊ ၈း၂၈-၂၉၊ ၁ေပ ၁း၆-၉။)

ေရာမ ၅း၃-၅
အခ်ိဳ႕ခရစ္ယာန္တို႕သည္ ကေလးဆံုးရံွဳးျခင္း၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ မေတာ္တဆျဖစ္မ*ႈ
သို႕မဟုတ္ ရက္စက္ေသာ ရာဇ၀တ္မ$ႈကဲ့သို႕ေသာ ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား
ၾကံဳေတြ႕ၾကရသျဖင့္ အလြန္နာၾကည္းေနၾကသည္။ စြန္႕ပစ္ျခင္းခံရသည္ဟု
ခံစားေနၾကသည္။ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႕ေသာ
အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို ျဖစ္ပ်က္ခြင့္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္ဟု ၎တို႕က ယူဆၾကသည္။
ထိုသုိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ပထမဆံုး သတိရစရာမွာ သမိုင္းထဲ၌ ဘုရားသခင္၏
ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာ၊
စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံေသာေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
အသက္တာအေတြ႕အၾကံဳအစိတ္အပိုင္းမ်ား) က ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏
အသက္တာထဲ၌ ဆက္လက္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတို႕မွ ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕အား ယံုၾကည္ရန္
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳပါသည္။
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ေရာမ ၈း၂၈-၂၉
တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသည္ ဘုရာသခင္က ျဖစ္ေစေတာ္မူသည္ဟု
မေျပာခဲ့ပါ။ လူသား၏ အေရးအခင္းမ်ားေနာက္ကြယ္မွာ ဘုရားသခင္လက္ရာေတာ္ပါျခင္း
ရွိမရွိ ကြၽႏု္ပ္တို႕မသိရပါ။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ေကာင္းေသာအရာမ်ား၊
ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရာမက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ဆိုပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္မ်ား မည္သို႕ရွိေစကာမူ
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏ နာက်င္ရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ပိုမိုတူညီေစေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအျဖစ္သို႕
အလံုးစံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူသည္။
ေကာင္းေသာအရာအေၾကာင္းကို ထိုေန႕ရက္ကာလၺ လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏
အသက္တာကာလတြင္ လည္းေကာင္း အၿမဲတမ္းသိရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ရွင္ေပါလုက
ေျပာျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စိတ္မ်ား ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းၿပီး အလံုးစံု
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သည္
ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ တိုးသထက္တိုး၍ သိရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (ေရာမ
၁၂း၂)
ေရာမၾသ၀ါဒစာေစာင္ အခန္းႀကီး ၈တြင္ အလံုးစံု ေကာင္းမြန္ေသာ အရာႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရွင္ေပါလု စဥ္းစားခဲ့ေသာအရာမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ပို၍ပို၍
တူလာၾကျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ႐ုပ္သေဘာအားျဖင့္
ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ အျမင္ကမူ ထာ၀ရသေဘာျဖစ္သည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕က အသက္တာ၊ လြတ္လပ္မ'ႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မ*ႈလိုက္စားျခင္းကို တန္ဖိုးထားေနစဥ္
ဘုရားသခင္ကမူ သူႏွင့္ၾကာရွည္ခံမည့္ ဆက္ဆံေရး၊ သူ႕အား ကြၽႏု္တို႕က
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းတို႕ကို အေလးထားေတာ္မူသည္။

၁ ေပ ၁း၆-၉
ေပတ႐ုက ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေရတိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္
ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအတြက္ အေျခခံ ခ်မွတ္ေပးသည္ဟု ဖတ္ရပါသည္။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းမည္သုိ႕ပင္ ရွိေစကာမူ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ဒုကၡဆင္းရဲအတြင္း ဘုရားသခင္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အထဲ၌ ခိုင္မာေသာ သက္၀င္ယံုၾကည္မ*ႈကို
ဘုရားသခင္ အမွန္ပင္ဖန္ဆင္း ထည့္သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းသည္လည္း ပါ၀င္သည္။
သို႕ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ဘုရားသခင္အသံုးျပဳေတာ္မူျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏
သက္၀င္ယံုၾကည္မ*ႈခိုင္ၿမဲျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ျခင္းရွိ၊မရွိ စမ္းသပ္သိရွိေတာ္မူလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး
သခင္ေယ႐(ႈေပၚလာေသာအခါ သူ႕အားခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္
ဂုဏ္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၌
ခြန္အားအျပည့္အ၀ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳမီ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို
မၾကာခဏ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မ*ႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ရွိေသာ
ယံုၾကည္အပ္ႏွံမ-ႈရွိေရးျဖစ္သည္။
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၄။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားထဲ၌ မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ
ခြန္အားရယူပါ။ (ေရာမ ၈း၁၇။ ဧဖက္ ၆း၁၀-၂၀)
ေရာမ ၈း၁၇
စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးရံ&ႈးမ&ႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးျပလာေသာ ဆင္းရဲျခင္းအျပင္
သခင္ခရစ္ေတာ္အား အေစခံျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽႏု္ပ္တို႕
တိုက္႐ုိက္ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ဆင္းရဲျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေလ့ရွိပါသည္။ ကမၻာ၏
ေနရာေဒသအမ်ားအျပား၌ သူတို႕၏ သက္၀င္ယံုၾကည္မ*ႈေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား
ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္ၾကရသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲျခင္း
ေ၀ဒနာခံစားသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိၾကသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္
ခရစ္ယာန္တို႕သည္ သခင္ေယ႐(ႈေခတ္ကာလက လူမ်ား၏ တံု႕ျပန္မ"ႈႏွင့္
အလားတူတံု႕ျပန္မ"ႈမ်ားျဖစ္သည့္ မယံုၾကည္ျခင္း၊ လြဲမွားေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ ေဒါသ၊
မနာလိုျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ စသည္တို႕ကို ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲျခင္း ေ၀ဒနာကို မွ်ေ၀ခံစားျခင္းသည္ နာက်င္ၿပီး
ဖိစီးမ'ႈမ်ားလွေသာ္လည္း မ်ိဳးဆက္တိုင္း၌ ၎ကို အခြင့္ထူးအျဖစ္ ခရစ္ယာန္တို႕က
ယူဆလာခဲ့ၾကသည္။14
ဧဖက္ ၆း၁၀-၂၀
ဧဖက္ ၆း၁၀-၂၀တြင္ ရွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ မေကာင္းေသာအရာမ်ားႏွင့္
တုိက္ပြဲ၀င္ ေနရသည့္အေၾကာင္း သြန္သင္ထားသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားမွအပ၊
ဘုရားသခင္၏ ႏ"ႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွ ခြန္အားရယူပါ။
သင့္ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို ခိင
ု ္ၿမဲေစပါ။ ခရစ္ယာန္တိုင္းသည္ ထိုတူညီေသာ
မေကာင္းသည့္အင္အားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတာကို သိၿပီး စိတ္သက္သာရာရပါ။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အတူတကြ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ၾကရေအာင္ ဒါဆိုရင္ ကြၽုႏ္ုပ္တို႕သည္
အတူတကြ ၀မ္းေျမာက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
၅။ သင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႕လႊတ္မည္မဟုတ္ေသာ ေယ႐$ႈဘုရာထံ တြယ္ကပ္ေနပါ။
(ေဟၿဗဲ ၁၃း၅။ ေရာမ ၈း၃၈-၃၉။)
ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အနီးအနားတြင္ ရွိေတာ္မူျခင္းသည္
ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အာမခံျခင္းမဟုတ္ေပ။
See, too, Frances M. Young, Brokenness & Blessing: Towards a Biblical
Spirituality (Grand Rapids, MI, Baker Academic, 2007). Frances M. Young, retired
professor of theology at the University of Birmingham, England, has written
about the role of suffering in the life of believers, growing out of her own
experience with a disabled son, and from her considerable academic knowledge.
With the desert fathers (and mothers?), she affirms the mystery of God and the
fundamental role of suffering in our spiritual development.
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သို႕ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ မည္သည့္အရာကို ရင္ဆုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္က
ကြၽႏု္ပ္တို႕အား စြန္႕ပစ္ျခင္းမျပဳဟူေသာ အာမခံခ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္မ်ားမွာ မည္မွ်ပင္ နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
ျဖစ္ေနေစကကာမူ ၎တို႕သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာမ်ား၌
ေနာက္ဆံုးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ မည္သုိ႕ေသာ အသြင္ကို
ေဆာင္ယူေစကာမူ ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္း၏ အဓိပၺါယ္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ႏွင့္
ဘုရားသခင္အတူရွိေနေတာ္မူဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ ဘုရားသခင္တို႕အၾကားရွိ
ထာ၀ရေမတၱာ ေႏွာင္ႀကိဳးသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ်
ျပတ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေကာင္းၿပီး
ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အလိုေတာ္ကို ျပည့္စံုေတာ္မူရန္
ေသမင္းအရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ေတာင္ၾကားမွ
ျဖတ္သန္းေလွ်ာက္သြားရေသာအခ်ိန္အခါမ်ား၌ပင္
တစ္ဆက္တည္းျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေတာ္မူလ်က္ ရွိေတာ္မူသည္။ “ငါသည္ သင့္ကို
အဘယ္အခါ၌မွ် မစြန္႕၊ အဘယ္အခါ၌မွ် ပစ္၍မထား” ဟု
မိန္႕ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၃း၅)
၆။ စိတ္ေသာကေရာက္ျခင္းမ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အစားထိုးပါ။
ဖိလိပၺိ ၄း၆-၇
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ဆက္ဆံေရးၾကားတြင္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲမ်ားထဲမွ
တစ္ခုမွာ စိတ္ေသာကေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ေသာကေရာက္ျခင္းကို
ခံစားရတဲ့အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕ ၿငိမ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ဆံုးရံ&ႈးရပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္
စိတ္ပင္ပန္းသည္။ ဒါဟာ ရွင္ေပါလု ဖိလိပၺိအသင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ “အဘယ္အမ&ႈကိုမွ်၊ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၌
ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ၊ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာ အားျဖင့္၊
သင္တို႕ေတာင္းပန္လိုေသာ အရာမ်ားတို႕ကို ဘုရားသခင္အားၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။”
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မ.ႈ ။
။ စိတ္ေသာကေရာက္ျခင္းကို သင့္ရဲ႕ ဆရာအေနျဖင့္
ျဖစ္ေစပါ။
စိတ္ေသာကေရာက္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာထဲမွာ တစ္စံုတစ္ခုကို
သတိထားဖို႕လိုလာသည္ဆိုသည္ကို သတိေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးတဲ့
တစ္ခုခုက ေရာက္ေနၿပီ။ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္တို႕အတြက္ ေမးခြန္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္သည္
ထိုအေျခအေနကို မည္ကဲ့သို႕ အေကာင္းဆံုး တံု႕ျပန္မလဲ။
၁။ လုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ အခ်ိန္။
၂။ ေစာင့္မလား။
၃။ ေပးသြားမလား။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ပူပင္ေသာကေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အခါ၊ စြန္႕လႊတ္ပစ္ဖို႕ရန္အတြက္
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဆုေတာင္းၾကသည္။ ထိုသုိ႕ေတာင္းရာတြင္ အနည္းဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္
ေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ထဲတို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ကိစၥမ်ားကို
ထည့္ထားလုိက္တယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ …
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(၁) ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္သည္။
(၂) ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ စြမ္းအင္မ်ားကို အက်ဳိးရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
(၃) အျခားသူမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာဘဲ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ျဖစ္ျဖစ္
ပိုမိုၿပီး ျငင္သာစြာ၊ ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံႏိုင္ပါသည္။
(၄) ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ အ႐#ႈပ္အေထြးျပသနာမ်ားၾကားထဲမွာ ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို
ေျပာေစလိုေသာ အရာမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္
ကြၽႏု္ပ္တို႕အမ-ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ႀကီးထြားျခင္းအတြက္
အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။

အသင္းေတာ္ႏွင့္ ေလာက လိုအပ္ေနေသာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေလာကသည္ သံသယမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ား၊ မလံုျခံဳမ(ႈမ်ား၊
ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းမ/ႈမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းကို
ဟန္႕တားေႏွာင့္ယွက္ေနေသာအရာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ၾကဖို႕ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏
ေျပာင္းလဲျခင္း တန္ခိုးေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားဖူးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
လုိအပ္ေနပါသည္။ ၎သည္ ဘာႏွင့္တူမည္နည္း။
• သူတို႕သည္ ၎တို႕၏ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ က်ဆံုးျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊
ခါးသီျခင္းမ်ားကို ၀န္ခံတတ္ၾကေပမယ့္ သူတို႕သည္ အဲဒီအတိုင္းဆက္ေနဖို႕ရန္
ျငင္းဆိုၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
• သူတို႕ဟာ သူတို႕ရဲ႕ ေမွာင္မိုက္ေနေသာ ေတြးေခၚမ(ႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မ+ႈေတြ၊
နာက်င္ျခင္းေတြ၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ၊ အေပၚမွာ လင္းျပေပးဖို႕အတြက္
ယံုၾကည္ျခင္းအလင္းေရာင္ကို ရွာေဖြၾကပါသည္။ သို႕မွသာ သူတို႕သည္
ဆက္လက္ ရွင္သန္ႏိုင္ၿပီး ဘုရားရွင္ကို အစစ္အမွန္ယံုၾကည္ျခင္းမွ
ဦးေဆာင္ေနႏိုင္ၾကပါသည္။
• သူတို႕ရဲ႕ ျပသနာေတြကို သူတို႕ရဲ႕ အတြင္းထဲသို႕ ယံုၾကည္ျခင္း၊
အားအင္ျပည္၀
့ ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း စသည္တို႕ကို
မေျပာင္းလဲေစသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဲဒီအစား သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္က
ဘယ္ေသာအခါမွ မစြန္႕ပစ္ဘူး၊ သူတို႕အသက္တာ၊ ဦးေဆာင္မ*ႈထဲမွာ အၿမဲတမ္း
ဘုရားက ၾကည့္႐'ႈေစာင့္ေရွာက္ ေနမယ္ကို ယံုၾကည္ဖို႕ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။
ကြၽႏ္ုပ္ေျပာေနျခင္းက ျငင္းဆိုၿပီး အသက္ရွင္ဖို႕ သို႕မဟုတ္ လူေတြေရာက္ဖို႕မလြယ္တဲ့
စံျပ ၀ိညာဥ္ေရးအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ အသက္ရွင္ဖို႕ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
ကြၽႏ္ုပ္ေျပာေနတာက မွားႏိုင္ေသာ၊ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုတဲ့
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
႐"ႈပ္ေထြးျခင္း၏ အျခားတစ္ဖက္ေပၚရွိ ႐ုိးရွင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း
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။ ၀ိညာဥ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ(ႈ၏ အသည္းႏွလံုး။

နိဒါန္း ။
။ ဤအပိုင္းတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕ဆက္ဆံေရးထဲတြင္ အရမ္းအေရးႀကီးေသာ ကဏၭတစ္ခုကို
အဓိကထားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္
တန္ဖိုးရွဆ
ိ က္ဆံေရးႏွလံုးသားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဳ
ႏွလံုးသားတို႕ျဖစ္သည္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၉)
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူေတာ္အတြက္ သင့္ကိုသင္ အျပည့္အ၀ဖြင့္ထားပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၉)
ပုဂၢိဳလ္ေရးအလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တတ္ႂကြလွဳပ္ရွားေသာ ၀ိညာဥ္ေရး
ေခါင္းေဆာင္မ"ႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ခိုင္ၿမဲသည့္ အေျခံအုတ္ျမစ္ကို ဘုရားသခင္၏
ေက်းဇူးေတာ္က ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
Tim’s Story - ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အသက္တာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ ႏွင့္ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းကို
ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ က႐ုဏာေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားၿပီးေသာအခါ…
ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကြၽႏ္ုပ္
ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့သမွ်ႏွင့္ သင္ယူရရွိခဲ့သမွ်အနက္ အႀကီးဆံုးမွာ ဘုရားသခင္၏
ထုထည္ႀကီးမားလွေသာ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္
တန္ခုိးစြမ္းအားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္တို႕ကို ထိေတြ႕ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္
မိုင္နီယာပိုလစ္ၿမိဳ႕သို႕ အခ်ိန္မီေရာက္လာခဲ့သည္။ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
တစ္ပတ္ၾကာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။ … ပထမည၌ ၾကားခဲ့ရေသာ
အရာက ကြၽန္ေတာ့အသက္တာကို အလံုးစံုေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ယဥ္ေက်းမ)ႈ၌
ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕မ(ႈ ၿပီးဘယ္လိုဆိုးရြားစြာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာေတြကို
သက္ေရာက္ေနသလဲဆိုတာကို ေဟာေျပာပြဲမွာ စကားေျပာသူကေျပာခဲ့သည္။
ပထမဦးစြာ အျပစ္ရွိတယ္လို႕ခံစားရျခင္း၊ ရွက္ေၾကာက္မ)ႈခံစားရျခင္း ႏွင့္
အဆိပ္သင့္ေနေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ကို ခြဲျပရန္လိုပါသည္။
ပထမခံစားခ်က္ႏွစ္ခုကေတာ့ ပံုမွန္က်န္းမားေသာအရာျဖစ္ၿပီး တတိယတစ္ခုကေတာ့
အဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။
မတူညီေသာ အေရးႀကီးသည့္ ခံစားခ်က္ သံုးမ်ိဳး
•

အျပစ္ရသ
ွိ ည္ဟု ခံစားရျခင္းသည္ သင္လုပ္ခဲ့ေသာအရာ တစ္ခုခုအတြက္
မေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္ ျဖစ္သည္။
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ရွက္ေၾကာက္မ)ႈခံစားရျခင္းသည္ သင္ကိုယ္တိုင္ လူတစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္
မေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိပ္သင့္ေနေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသည္ ကြၽႏုပ္တို႕ရဲ႕
အျပစ္ရွိသလိုခံစားရျခင္းႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ခံစားခ်က္တို႕ အားျပင္းလာကာ
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ တစ္ခုခုမွားေနၿပီး ထိုအရာသည္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မရေတာ့ဘူးလို႕
အမွန္အကန္ယံုၾကည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိပ္သင့္ေနေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာမ်ား၏
ေျမဆီလႊာ၌ ကိန္းေအာင္းေနလွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သီးႏွံပင္မ်ား သို႕မဟုတ္
အပင္ငယ္မ်ားကို ေပါက္ပြားေစသည္ဟု သူကရွင္းျပသည္။ ၎တို႕အနက္ တစ္ခုမွာ
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အာလံုး အကြၽမ္းတ၀င္ရွိေသာ ေပါင္းပင္ ႏွင့္တူၿပီး အႏ#ႈတ္သေဘာေဆာင္ၿပီး
မိမိကုိယ္မိမိ အရံ$ႈးေပးေသာ မိမိကိုယ္ကို ဖ်က္ဆီးသည့္ အမူအက်င့္ျဖစ္သည္။ ၎၏
အႏွစ္သာရမွာ မိမိတို႕၏ အသက္တာ၌ ေပါင္းပင္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္သူတို႕အေနျဖင့္
မိမိကုိယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မ)ႈနိမ့္က်ၿပီး မိမိတို႕အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္
အေကာင္းလုပ္သည္မ်ားကို မျမင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎၏ လကၡဏာမ်ားကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ယဥ္ေက်းမ)ႈထဲ၌ တစ္ခ်ိန္လံုး ေတြ႕ေနရပါသည္။
ကေလးေရာ လူႀကီးပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေနျခင္း၊ အလြန္အကြၽံ႕ စားျခင္းႏွင့္
ေသာက္ျခင္း၊ စည္းလြတ္လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္နာက်င္ေအာင္ ျပဳျခင္း၊
ေသေၾကာင္းၾကံျခင္း စသည္တို႕ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။
အဆိပ္သင့္ေနေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၏ ကူးစက္မ'ႈခံခဲ့ရေသာ ေျမဆီလႊာထဲမွ
ေပါက္ပြားလာေသာ အပင္ငယ္သည္ အလြန္လွပႏိုင္ပါေသးသည္။ ယင္းသည္
ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မ(ႈ ပန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤပန္းကို
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသူတို႕အေနျဖင့္ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ တျခားလူတို႕အား
သက္ေသျပခ်င္သည္မွာ မိမိတို႕သည္ အမွနပ
္ င္ အဆင္ေျပပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
သုိ႕ျဖစ္၍ ယခုေအာင္ျမင္မွဳသည္ အလြန္ေကာင္းေသာအရာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္
မိမတ
ိ ို႕ကိုယ္တိုင္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မ.ႈအတြက္ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာ
ေအာင္ျမင္မ(ႈရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မမွန္ေပ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္
အခိုက္အတန္႕တစ္ခု၌ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းျခင္းေၾကာင့္
လက္ေျမႇာက္အရံ,ႈးေပးႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရွာေဖြေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဘဲ
ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး အားကုန္သည္အထိ မိမိတို႕ကိုယ္ကို မညႇာမတာ
အားကုန္ေမာင္းကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုေဒသနာသည္ ကြၽႏ္ုပ့္ႏွလံုးသားထဲအထိ ထိုးေထာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္မ(ႈရဖို႕အတြက္
ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြရေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ရာထူးေကာင္းေကာင္းရွာေဖြျခင္း၊
ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းျခင္း မ်ားျဖင့္ ႀကိဳစားခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္
ေအာင္ျမင္မ(ႈေတြကို စဥ္းစာမည့္အစား ပရိသတ္အလယ္ထဲသို႕
ကြၽႏ္ုပ္၀င္ထိုက္လိုက္တဲ့အခါ ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕ အမွားေတြ၊ အျပစ္ေတြ၊ ရံ#ႈးနိမ့္မ#ႈေတြကိုသာ
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စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ အရံ$ႈးသမားဟူေသာ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ျပည့္လာတယ္။
မိမိကုိယ္မိမိတန္ဖိုးရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ မယူဆေတာ့ဘူး။
တစ္နည္းဆိုရေသာ္၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္ အႀကီးအက်ယ္ ခံစားခဲ့ရသည္။
ကန္လြန္သြားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မလံုေလာက္မွဳႏွင့္
မွားယြင္းေသာေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ အျငင္းပယ္ခံရသျဖင့္
ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သျဖင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းတို႕ကို ခံစားခဲ့ရသည္။
ကြၽန္ေတာ့၏ ဆံုးရွံႈးမ)ႈအားလံုး၊ မျပည့္စံုမ*ႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအားလံုး ကြၽန္ေတာ့
စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုေပၚတစ္ခု ဆင့္ေနၾကပါသည္။
အဲ့ေန႕ညကြၽႏ္ုပ္သင္ယူခဲ့ရတာဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အသက္ရွင္ေနထိုင္မအ
.ႈ သက္တာႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို ႐"ႈျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတို႕၏ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မ(ႈမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ေနရမည့္အစား
ဘုရားသခင္ကို ၾကည့္ၿပီး ဘုရားသခင္က မိမိကို မည္သို႕ ႐"ႈျမင္ေတာ္မူမည္ကို
စဥ္းစားပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ မြန္ျမတ္ေသာ ဖန္ဆင္းခံ
သတၱ၀ါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အား ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
ေအာင္ျမင္မ(ႈ၊ ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ ေရပန္းစာမ*ႈ၊ အသက္တာမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရႏိုင္သမွ်
လုပ္ႏိုင္သမွ် ေနရာ၊ ရာထူးေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။
အျပစ္သည္ ျပသနာျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က က႐ုစိုက္ေတာမူပါတယ္။
အဲ့ဒီအတြက္ သခင္ေယ႐(ႈႂကြလာေတာ္မူၿပီး အသေခံသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲ့ဒီအတြက္
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေပၚ ေမတၱာထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ “ငါတို႕သည္
အျပစ္ကို က်ဴလြန္လ်က္ရွိေနၾကစဥ္ကပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႕အတြက္
အေသခံေတာ္မူ၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႕အား
အဘယ္မွ်ခ်စ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” (ေရာမ ၅း၈)။
ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕အား သူ၏ သားဦးပမာ ခ်စ္ေတာ္မူၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏
အျပစ္ဟူသမွ်ကို ခြင့္လႊတ္ေတာမူ၏။
ထိုညသည္ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ေျပာင္းလဲမ"ႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ကြဲျပားစြာ
ျပန္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေတြၾကာတဲ့ေနာက္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကြၽႏ္ုပ့္ကို
မင္းဘယ္သူလဲလို႕ ေမးတဲ့အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕အေျဖက “ကြၽႏ္ုပ္ဟာ ခ်စ္ျခင္း
ခံရေသာသူဟုတ္ပါတယ္။”
၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ ကိရိယာတန္ဆာ
ယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္သည္
အမွန္တကယ္ေတြ႕ၾကံဳခံစားရာတြင္ ေအာက္ပါခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။
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၁။ အမွန္တကယ္ အနားယူျခင္း
ရွင္မႆဲ ၁၁း ၂၈-၃၀ - ကြၽုႏ္ုပ္တို႕ အတြက္ အလုိအပ္ဆံုးႏွင့္ ေတာင့္တဆံုးေသာ
အရာမ်ား။
ကြၽုႏ္ုပ္တို႕ အမ်ားစု အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာသည္ ဘုရားရွင္၏
မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ထိုက္တန္ျခင္း၊ တန္ဖိုးရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကုိယ္မိမိ
ယံုၾကည္ျခင္းရွိေနရမည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕ ထိုက္တန္ျခင္းကို သက္ေသျပလုပ္ႏုိင္ရန္
လိုအပ္သည္။ အဲဒီအစား ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊
ေက်းဇူးေတာ္ထဲမွာ အနားယူရန္ လုိအပ္သည္။ ဤ၀ိညာဥ္ေရးမွန္ကန္မ-ႈသည္
အသက္တာႏွင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ကိရယာ တန္ဆာမ်ားစြာ
မေရာင္းအေၾကာင္းအဖိုးပါ။
ခရစ္ေတာ္ထဲမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အနားယူျခင္းအရာထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
အရင္းအျမစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တ႕ို အတြက္မရွိေတာ့ပါ။ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ အသက္တာမ်ားသည္
အၿမဲတမ္း အဓိပၺါယ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ၎တို႕သည္ အၿမဲတမ္း ခ်စ္ျခင္းႏွင့္
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းရွိပါသည္။ ၎တို႕သည္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး
ဘာဘဲေတြ႕ၾကံဳခံစားရပါေစ လံုး၀လံုျခံဳမ(ႈရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္
ဘုရားသခင္ထဲမွာ အျမစ္တြယ္ထားၿပီး ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က
ျဖည့္ဆည္းေပးေနမွာျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မ1ႈ
ေၾကာင္းမဟုတ္ေပ။
၂။ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ရန္ႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိဘဲ အသက္ရွင္ရန္။
ေရာမ ၈း၆ - “ဇာတိပကတိစိတ္သေဘာသည္ ေသျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။
၀ိညာဥ္ပကတိစိတ္သေဘာသည္ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း
အေၾကာင္းျဖစ္၏။”
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ထဲတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏
ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း ခံစားခ်က္ကို ရွာေဖြႏုိင္ေသာအခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္တာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳအေပၚ တျခားလူတို႕ မည္သုိ႕ပင္
႐"ႈျမင္ေစကာမူ စိုးစဥ္းမွ် ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ အရွက္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္စရာမလိုေတာ့ေပ။
ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိဘဲ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္က ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႕
ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္လည္း အျခားသူမ်ားကို ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ခ်စ္ရပါမည္။
ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားအေပၚမွာ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မ(ႈရွိၿပီး
ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သူ႕ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာအျဖစ္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုယ္ကို
အမွန္အကန္ တန္ဖိုးထားရန္ အလုိရွိပါသည္။
ယခု ကြၽႏု္ပ္တို႕ဟာ အျပစ္တရားထဲမွာ တတ္ႂကြစြာပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကို ခံစားေနရမယ္ဆိုလွ်င္
ကြၽႏု္ပ္တို႕လုပ္ႏိုင္တဲ့တစ္ခုတည္းေသာအရာမွာ ေနာင္တရျခင္းျဖစ္သည္။
ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုလွ်င္ အျပစ္တရားလုပ္ျခင္းကို
ရပ္တန္႕ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလံုးဟာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
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အျပစ္မ်ားျပလုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုအျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါမည္။
အဲဒီအျပစ္ကေန ေနာင္တႏွင့္ျပန္လာၿပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုလက္ခံရရွိၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ
၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ ရွာေဖြရပါမည္။ ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္
ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ေနာင္တရျခင္း သို႕မဟုတ္ ေကာင္းမ(ႈ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
မဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အေျခခံျဖင့္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိ၀
ု ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ အသက္တာကို
ျပည့္၀စြာျဖင့္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေသာ ေကာင္းေသာ
အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
၃။ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ႏွလံုးသားထဲမွ ဘုရားကိုခ်စ္ရန္။
လုကာ ၇း၄၇ “ထို႕ေၾကာင့္ငါဆိုသည္ကား၊ သူသည္မ်ားစြာေသာ
အျပစ္တို႕ႏွင့္လြတ္သည္ျဖစ္၍ အလြန္ခ်စ္တတ္၏။ အနည္းငယ္ေသာ
အျပစ္လြတ္ေသာသူသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ခ်စ္တတ္သည္ ဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။”
ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေလေလ၊
ကြၽႏု္ပ္တို႕ႏွလံုးသားထဲမွ ဘုရားကို ပိုမိုခ်စ္လာေလေလျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏
ႀကီးမားလွေသာ ေမတၱာေတာ္၊ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ပိုမိုထိေတြ႕မ*ႈရွိေလေလ၊
အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အမွန္တကယ္ပမ
ို ိုခ်စ္ခင္လာေလေလျဖစ္သည္။
၄။ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ အျခားသူမ်ာကို ခ်စ္ရန္ႏွင့္ လက္ခံရန္
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးမားျခင္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရးနည္းျဖင့္
ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ထိေတြ႕ခံစားေသာအခါ တျခားလူတို႕ကိုလည္း သူတို႕ရွိသည့္အတိုင္း
ပိုမိုလက္ခံလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႕အား ေက်းဇူးေတာ္ကို ပိုမိုျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမွ
မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးဘဲ မိမိတို႕ကုိယ္ကို ေက်နပ္ေစလိုမ,ႈေၾကာင့္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါမူ ကြၽုႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည့္ လင္မယား၊
သားသမီးမ်ားႏွင့္ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရန္
ေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႕အား ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ကိုယ္ပြားမ်ားအျဖစ္ ႐"ႈျမင္ကာ
သူတို႕စိတ္ခ်မ္းသာလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႕လည္း စိတ္ခ်မ္းသာၾကသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အေနျဖင့္
ဇနီးသည္၊ လင္ေယာက္်ား၊ သားသမီးမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအား
မည္ေရြ႕မည္မွ် ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္ကို သိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႕ရာတြင္
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အသက္တာမ်ား၌ မေျဖရွင္းရေသးေသာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး
သူတို႕အား ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မ+ႈမ်ား အျဖစ္ ႐"ႈျမင္ၾကပါက ကြၽႏု္ပ္တို႕
အလြန္အကြၽံ႕ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အမွားက်ဴးလြန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သူတို႕အေနျဖင့္
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို မမွီခဲ့ၾကေသာ္ သို႕မဟုတ္ တျခားလူတို႕က သူတို႕၏
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႕အား အတင္းလုိက္နာခိုင္းခဲ့ၾကေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏
မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပ။
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အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ထိုက္တန္မ)ႈ အသိတရားကို
ဘုရားသခင္၏ေမတၱာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေပၚ၌ တည္မွီေစပါက တစ္ပါးလူတို႕ကိုလည္း
အာလးတူျပဳလုပ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ အားရေက်နပ္ဖို႕အတြက္
တျခားလူတို႕အား အလုပ္လုပ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွ ကြၽႏု္ပ္တို႕
လြတ္ေျမာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႕၏
လုပ္ေဆာင္မ*ႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႕ကို သူတို႕၏ အရွိအတိုင္းလက္ခံရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ပိုမိုလြတ္လပ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႕ေတြးေခၚျပဳမူပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မ/ႈမ်ား ပိုမိုေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တျခားလူတို႕ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လက္မခံႏိုင္ေသာအႀကိမ္အခါမ်ား
ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ ထိုက္တန္မ)ႈကို သူတို႕၏
ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ထား၍ မရေပ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ သူတို႕ႏွင့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္
ပိုမိုလြတ္လပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
၅။ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ က႐ုဏာရွိစြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္
ဘုရားသခင္အေပၚ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏ နက္႐%ိႈင္းေသာ ေမတၱာႏွင့္ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္
ရွက္ေၾကာက္ျခင္းတို႕မွ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတို႕သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မ-ႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၌ ကြၽမ္းက်င္မ)ႈအမ်ားအျပားလိုအပ္ေသာလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႕ ကိုယ္တိုင္၏
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမ,ႈအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ထိုေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို
တျခားလူတို႕အား ေျပာျပထုတ္ေဖာ္သည့္ စြမ္းရည္တို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္
ဦးေဆာင္မ*ႈ၌ ပိုမိုအေရးႀကီးပါသည္။ သတင္းေကာင္း၏ အမွန္တရားကို
ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကံဳခံစားျခင္းႏွင့္ သိရွိနားလည္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေရးပါေသာ ၀ိညာဥ္ေရးပတ္၀န္းက်င္
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေရး၌ ထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ေက်းဇူးေတာ္၊ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏
လက္ခံေတာ္မူျခင္းတို႕ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ပိုမိုေတြ႕ၾကံဳခံစားေလ တျခားလူတို႕အား
ဤဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေပးကမ္းရန္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္
တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ရန္တို႕အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ပိုမိုျပင္ဆင္ခြင့္
ရရွိေလျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ထုိက္တန္မ,ႈသည္ ဘုရားသခင္၏
ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတို႕ အေပၚတြင္ အေျခခံသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္
ပိုမိုျပင္းျပေလ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
အသင္းသားမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ ဆံုျဖတ္မ)ႈႏွင့္ အေပၚစီး ဆက္ဆံမ&ႈ မျပဳဘဲ
ပိုမိုတန္ဖိုးထားတတ္လာေလ ျဖစ္ေပမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ထံမွ တျခားလူတို႕ကလည္း
ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားလာရေသာအခါ သူတို႕၌ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္မ,ႈႏွင့္
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၌ ပိုမိုစိတ္ခ်ယံုၾကည္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။
ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားျခင္း အေတြ႕အၾကံဳကို ေတြ႕ျမင္သိရွိလာၾကေသာအခါ
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သူတို႕ကလည္း ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို တျခားလူတို႕ထံ
ေပးကမ္းမွ်ေ၀ခ်င္ေသာစိတ္ ပိုမိုေပါက္ဖြားလာမည္ ျဖစ္သည္။
၆။ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းတြင္ မွန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
အျခားသူမ်ားကို တာ၀န္ယူေပးရန္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္မဳွ ဟူသည္
လုပ္ေဆာင္မ*ႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မေပးျခင္း သို႕မဟုတ္
ရလဒ္မ်ားရရွိေရး ဦးစားေပးမ)ႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ မဟုတ္ေၾကာင္း မေမ့ရန္လုိပါသည္။
၎အစား ေက်းဇူးေတာ္ဟူသည္ ဘုရားသခင္၏ မြန္ျမတ္ေသာ ဖန္ဆင္းခံပုဂၢိဳလ္၏
ထိုက္တန္မ)ႈကို အတည္ျပဳလက္ခံျခင္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အခ်စ္ခံရျခင္းႏွင့္
ကယ္တင္ျခင္းတို႕ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ သူ၊သူမ၏
ကြၽမ္းက်င္မ)ႈအဆင့္အတန္း၊ အသိဥာဏ္ထက္ျမက္မ,ႈ၊ နည္းစနစ္မ်ား၊
႐ုပ္ရည္အေျခအေနႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဟန္ပန္မ်ားသည္ အေရးမႀကီးၾကေပ။ လူတို႕အား
အရွက္ခြဲျခင္း သို႕မဟုတ္ တန္ဖိုးမဲ့စြာႏွင့္ အေရးမပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္
ဆက္ဆံျခင္း၊အျခားကိစၥရမ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဆက္ဆံျခင္းစသည္တို႕မွ
ေက်းဇူးေတာ္က ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ထိန္းခ်ဳပ္လမ္းၫႊန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ အခ်စ္ခံရသကဲ့သို႕ တျခားလူတို႕ကိုလည္း
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ သူတို႕ကို မွန္ကန္ေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အသင္းေတာ္၊
အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ထိေရာက္မ)ႈရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
ေခါင္းေဆာင္တို႕၏တာ၀န္ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕လက္ေအာက္၌ တူညီစြာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ
လူမ်ားလိုအပ္သည္။

၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရန္ႏွင့္
အျခားသူမ်ားကို ထိုေမတၱာ ေဖၚျပႏိင
ု ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ စြမ္းရည္၏
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။
တစ္ကိုယ္ရည္ တံု႕ျပန္မ"ႈ
• မိမအ
ိ သက္တာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာႏွင့္ က႐ုဏာေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႕
ပိုမိုလက္ခံႏိုင္မလဲ။
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မိမိအသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းသည္ မည္ကဲ့သို႕ ပိုမို က႐ုေတာ္ရွိေသာ၊
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးႏုိင္မလဲ။
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။ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မ.ႈ အဆင့္ႏွင့္ စင္မ်ား

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ - Pilgrimage and Intentionality

နိဒါန္း
၂၀၀၆ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ကြၽႏ္ုပ့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကြၽန္ေတာ့ သားႏွစ္ေယာက္ (၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္
၂၀ႏွစ)္ တို႕ႏွင့္ အတူ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္တီေရဂို ဒီကြန္ပိုစတီလာသို႕ မိုင၅
္ ၀၀
ဘုရားဖူးလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေယ႐ုရွလင္ႏွင့္ ေရာမၿမိဳ႕တို႕ၿပီးလွ်င္
တတိယေျမာက္အေရးႀကီးဆံုးေသာ ဘုရားဖူးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
အလယ္ေခတ္ကတည္း က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ ျပင္သစ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း
သြားခဲ့ၿပီး Pyrenees Mountains ကိုေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းစပိန္ကို ျဖတ္ၿပီး သြားခဲ့သည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ခရီးစဥ္သည္ ၃၇ရက္ၾကာခဲ့သည္။ ၄ရက္ကို ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အနားယူရက္
အျဖစ္ယူခဲ့သည္။
စပိန္ႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ မိုင၅
္ ၀၀ကို ျဖတ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းက ကြၽႏ္ုပ့္
အသက္တာတစ္ခုလံုးကို ျမင္ေစတဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ့္ကို ေျပာင္းလဲေပးရန္
ေမွ်ာ္လင့္မယ္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေျပာင္းလဲဖို႕ ကိုယ္ဘဲတာ၀န္ရွိတယ္ဆိုၿပီး
စဥ္းစားမယ့္အစား ကြၽႏ္ုပ့္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရး ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး
အခ်ိန္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုမွာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ
အစဥ္အၿမဲေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းအေပၚမူတည္သည္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္
နားလည္ခဲ့သည္။
ဘုရားဖူးခရီးစဥ္လိုဘဲ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာအသက္တာသည္လည္း ေလွ်ာက္လမ္းေနရမည့္
ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပန္းတိုင္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ဘဲျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကို အစျပဳသူျဖစ္ၿပီ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ေနတယ္၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာမွာ ေန႕စဥ္ခ်မွတ္ေနတဲ့
ဆံုျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕
ဘယ္လိုတံု႕ျပန္သလဲဆိုတာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေတြ႕ၾကံဳဖူးတဲ့ေျပာင္းလဲျခင္း ေလာကကို
ကြဲျပားေစပါသည္။
၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး
သြားေနရတဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းေတြေမးေနရင္း၊ အေျဖေတြရွာေနရင္း၊ ပုိမိုရွင္းလင္းစြား
ျမင္ႏိုင္ရင္သင္ယူရင္း၊ ပိုမိုက႐ုစိုက္စြာ နားေထာင္ရင္း၊ ေျပာင္းလဲေနရင္း၊ ဘုရားနဲ႕
ပိုမိုနီးကပ္စြာေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ သင္ယူရင္းနဲ႕ သြားေနၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္မွာစခဲ့သည္ဆိုတာက အေရးမႀကီးဘဲ
ခရစ္ယာန္တို႕အတြက္ ခရီးစဥ္သည္ ဘုရားကို သိဖို႕၊ ခ်စ္ဖို႕၊ ပိုမိုအေစခံဖို႕၊
ေယ႐$ႈခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႕ လိုက္ဖို႕ ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈ
ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္း အျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။
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သို႕ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူးခရီးသြားသူမ်ားသည္ ႀကိဳးစားျခင္း၊
က်ရံ%ႈးျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ျခင္း၊ စိတ္အားပ်က္ျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္း၊
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ကိုလည္း
သိပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူးခရီးသြားသူမ်ားသည္ အျခားေသာ
မွားႏိုင္ေသာသူမ်ားလိုဘဲ ျဖစ္ၾကပါသည္။ တစ္ခုတည္းမတူသည့္အခ်က္မွာ သူတို႕ဟာ
ဘုရားကို ယံုၾကည္ၾကတယ္၊ ဘုရားေနာက္ကိုလုိက္ဖို႕ရန္အတြက္ ဘုရားႏွင့္
ဆက္ဆံေရးကို တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ သူတို႕ဟာ ၀ိညာဥ္ေရးရာကို ႀကီးထြားလိုၾကတယ္။
သူတို႕လမ္းေပ်ာက္ဆံုးတဲ့အခါ၊ သူတို႕ရဲ႕အသက္တာႏွင့္ မေက်နပ္မ(ႈမ်ားႀကီးထြားလာၿပီး
ဘုရားရဲ႕ လမ္းျပမ'ႈႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္လာေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ားကို
ရွာေဖြၾကပါသည္။
၀ိညာဥ္ေရး တိုးတက္ျခင္းစင္မ်ား
၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း အဆင့္မ်ားလိုဘဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး
အခ်ိန္ယူရတဲ့အရာျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ အဆင့္အဆင့္ေသာ စင္မ်ားကို
ျဖတ္ေက်ာ္ရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
ဂႏၶ၀င္ေျမာက္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုရာ ဖြဲ႕စည္းပံု ေရးသားခဲ့သူမွာ James Fowler
ျဖစ္ပါသည္။15 သင့္အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေတာင္မွ
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ သူ႕ရဲ႕ ပညာရည္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ည္းကပ္မ)ႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူမွာ
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဟာ အသင္းေတာ္ေနာက္ခံထဲမွာ
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီက ေရးသားေသာ အျခားစံကိုဘဲ
အတိုခ်ဳပ္ၾကည့္ၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။
Bob Guelich (ယခုဆံုးပါးသြားၿပီျဖစ္ေသာ) ႏွင့္ Janet hagberg တို႕က
အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို ေပးခဲ့သည္။16 ၎သည္ နက္နဲေသာ
၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမင္မ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္ ႀကီးထြားမ)ႈႏွင့္
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မ(ႈအပိုင္းထဲသို႕ ႀကီးထြားေစသည္။ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ သူတို႕သည္
အေတြးအေခၚျပည့၀
္ ေသာ၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း
ခရီးစဥ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးအထဲမွ စင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚမွာ လက္ေတြ႕က်ေသာ
သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ေပးေနသည္။ ယင္းကို သူတို႕က “ဘုရားသခင္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕
ျပန္လည္တံု႕ျပန္ျခင္း လမ္းစဥ္” ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္သည္။
စာေရးဆရာမ်ား၏ ယူဆခ်က္ ။
။ “ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု
ျပည္၀
့ ဖို႕ရန္ အတြက္ ယုံၾကည္ျခင္းရဲ႕ စင္မ်ားအားလံုးကို လုိအပ္ပါသည္။ …
James W. Fowler. Becoming Adult, Becoming Christian: Adult Development & Christian
Faith. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. See, too, his book, Stages of Faith: The
Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. New York: HarperCollins,
1995.
15

Janet Hagberg and Robert A. Guelich. The Critical Journey : Stages in the Life o
Faith. Salem, Wisconsin: Sheffield Publishing Company, 2d Edition, 2005.
16
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စင္တစ္ခုစီတုိင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ထဲမွာ တတ္ႂကြေနပါသည္။ … ကြၽႏု္ပ္တို႕ “home stage”
သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အခုအခ်ိန္မွာ ေနထိုင္ေနေသာ စင္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕
အသက္တာမ်ားထဲမွ အခ်ိန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကုန္ဆံုးၾကသည္။” (စာ
၁၆၂)။
၁။ ဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း - ဤအဆင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ႏွိမ့္ခ်ေစသည္။
၂။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း အသက္တာ (အတြင္းထဲသို႕ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ ဆရာမ်ားထံမွ
သင္ယူျခင္း) - ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ခိုင္မာတည္ရွိေစသည္။
၃။ အသီးသီးေသာ အသက္တာ (အျပင္ဘက္သို႕ အာစံုစိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႕ရဲ႕
အက်ဳိးအလို႕ငွာ) - ဆုလဒ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း။
၄။ အတြင္းပိုင္း ခရီးစဥ္ (ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ယံုၾကည္ျခင္း
ျပသနာ၊ တိက်ေသခ်ာမ*ႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ဦးတည္ခ်က္အတြက္ ရွာေနျခင္း၊
ဘုရားသခင္ကို ေသတၱာထဲမွ ထြက္ေစျခင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးဟန္ႏွင့္တူျခင္း)
ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို မတည္ၿငိမ္မ(ႈျဖစ္ေစျခင္း။
နံရံ - “ကြၽႏ္ု္ပ္တုိ႕ကို မ်က္ႏွာဖံုးခြၽတ္ေပးသည္။ နက္နဲေသာ ခရီးစဥ္သည္ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕၏
ေမွာင္မိုက္ျခင္းကို ကုသေပးၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ဖြင့္ျပေပးသည္” =
“ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ အလိုဆႏၵသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနသည္။”
(စာ ၁၇၅)။ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ေနာက္ဆံုးမွာ အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ေသဆံုးေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ နံရံမ်ားကို ျဖတ္သြားသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ မိမိ၏
အလိုဆႏၵကို ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သို႕ ဒူးေထာက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး
ေနာက္စင္တစ္ခသ
ု ို႕သြားရန္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္မ-ႈကို လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
၅။ အျပင္ပိုင္း ခရီးစဥ္ (ဘုရားသခင္အဘို႕အလို႕ငွာ အေစခံျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏
လက္ခံေတာ္မူေၾကာင္း၊ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံစားခ်က္ကို အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားရဲ႕
အေကာင္းဆံုး စိတ္၀င္စားမ'ႈကို အေလးေပးက႐ုစိုက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္စြာေနႏိုင္ျခင္း) ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ကို ေျပာင္းလဲေစသည္။
၆။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ အသက္တာ (ဘုရားသခင္ထံေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အသက္ရွင္ေနေသာ အသက္တာ) - ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သာလြန္ေစသည္။ စင္ ၃ႏွင့္
ႏိ#ႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႀကိဳးစားႏိုင္တာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အရံ$ႈးေပးတယ္။ ဒီ နံပါတ္ ၆
စင္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အသက္တာတစ္ခုလံုးမွာ မလုပ္ႏိုင္တာကို အရံ$ႈးေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ (စာ
၁၈၂)။
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“St. Augustine: ‘On earth we are wayfarers, always on the go. This means that we have to
keep moving forward. Therefore be always unhappy about where you are if you want to
reach what you are not. If you are pleased with what you are, you have stopped already.
If you say, “It is enough,” you are lost. Keep on walking, moving forward, trying for the
goal. Don’t try to stop on the way, or to go back, or to deviate from it’ (Sermon, 169.18).”
(p. 164)
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အခန္း ၁၄ ။ ။ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈတြင္ ႐ူပါ႐ံု၊ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းႏွင့္
ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
၇၅ မိနစ္
သင္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို ဘယ္လို ဦးေဆာင္ေနသည္ဆိုတာကို
ခ်က္ခ်င္းမသိႏိုင္ေသာ္လည္း သိသာျမင္သာရွိမွဳကို ရွာေဖြေနစဥ္မွာ သင္လုပ္ႏိုင္ေသာ
အရာအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။
၁။ သင္ရဲ႕ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ေပၚအေျခခံၿပီး ႐ူပါ႐ံုတစ္ခု ဖန္တီးဖို႕ သင္စဥ္းစား၊
ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕ စဥ္းစားျခင္းကို လမ္းၫႊန္ဖို႕အတြက္
သမၼာက်မ္းစာမွတစ္ဆင့္ သင့္ကို စကားေျပာဖို႕ ဘုရားကို
ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကို ပံုေဖၚ ျပဳျပင္ေပးဖို႕
ဘုရားထံ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွသာ ဘုရားက သင့္အသက္တာမွာ
လိုခင်္တာကို သင္လည္း လိုခ်င္လိမ့္မည္။
၂။ သင့္ရဲ႕ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းကို ရွင္လင္းေစႏိုင္ပါသည္။
သင့္အမ'ႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ဘယ္အရာက ဦးစားေပးလဲဆိုတာကို သင့္အေနျဖင့္
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းကို
ဖန္တီးေနတယ္ဆိုလွ်င္၊ သင့္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအေပၚမွာ အဓိကထားၿပီး သင့္ရဲ႕
႐ူပါ႐ံုကိုလိုက္ဖို႕ ပံုမွန္အေျခခံ အသံုးျပဳဖို႕ သင္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ဟာ
အသင္းေတာ္ သို႕မဟုတ္ အမ#ႈေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ အမ#ႈေဆာင္လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို
ဖန္တီးမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ အဖြဲ႕က ဘယ္အေျခခံ လုပ္ငန္း၊
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဦးစားေပလဲဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ရလိမ့္မည္။
၃။ ႐ူပါ႐ံုကို ပံုေဖာ္ဖို႕ သင္သည္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ ဦးေဆာင္မ*ႈကို (လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ လမ္းၫႊန္ျပျခင္း) ႏွင့္
ဘုရားကေစခုိင္းသမွ်ကို သင္လုပ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ------

--------------------------

ျပင္ဆင္ခ်က္

----------------

႐ူပါ႐ံု

/// (အခက္အခဲ/စိန္ေခၚမ)ႈမ်ား)
စိန္ေခၚမ)ႈမ်ားမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕နည္းဗ်ဴဟာ

ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္၏ ႐ူပါ႐ံု
Emmanuel Theological Seminary, ကေလးၿမိဳ႕ (၂၀၁၂-၂၀၂၂) ၁၀ႏွစ္တာ ႐ူပါ႐ံု။
၁။ သခင္ဘုရား၏အမ-ႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္။
၂။ အမ်ိဳးသားအေဆာင္၊ မီးဖိုေဆာင္၊ ထမင္းစားေဆာင္ႏွင့္ ေရးခ်ိဳးခန္းမ်ားအတြက္
သံုထပ္ေဆာင္အေဆာက္အဦး ရရွိရန္။
၃။ အခ်ိန္ျပည့္ ဆရာ၊ဆရာမ ၅ဦး ရရွိရန္။
၄။ လူအေယာက္ ၅၀ထံမွာ ပညာေတာ္သင္ ေထာက္ပံ့စရိတ္ လက္ခံရရွိရန္။
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၅။ အခ်ိန္ျပည့္ ဆရာ၊ဆရာမ ၅ဦးအတြက္ ေနထိုင္ဖို႕ ေနရာရရွိရန္။
၆။ ကြန္ပ်ဴတာ အတန္းရရွိရန္။
၇။ ၂၅ ဧက က်ယ္၀န္းေသာ လယ္ကြက္ရရွိရန္။
၈။ လိုက္ထရပ္ ကားတစ္စီး ရရွိရန္။
၉။ အသက္ႀကီးသူ အေယၾက္ ၅၀ ကို ကူညီမစရန္။
၁၀။ ဘြဲ႕ရသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသင္းေတာ္ အပါး ၅၀ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္။
၁၁။ ကေလးမ်ားအတြက္ အိမ္ ရရွိရန္။
၁၂။ အျခားေသာ ထရိန္နင္း ပေရာဂ်က္မ်ား ရရွိရန္။
၁၃။ ေဆးခန္းရရွိရန္။
၁၄။ Publication Ministry ရွိရန္။

ေနဟမိ အေၾကာင္းေလ့လာျခင္း (ေနဟမိ ၁း၁-၂း၁၀)
၁။ ႐ူပါ႐ံု - ၿမိဳ႕တံတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္
ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕ ျပန္လည္ စုစည္းတည္ေဆာက္ရန္။
၂။ အမ#ႈေတာင္လုပ္ငန္း - ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕႐ိုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္။
၃။ ႀကိဳတင္စီမံျခင္း - ဆုေတာင္းသည္၊ ရွင္ဘုရင္ထံခ်ဥ္းကပ္သည္၊
လုိအပ္သည္မ်ားကို စုေဆာင္းသည္၊ ေဘးကင္းမ(ႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္သည္၊
အကူအညီရယူသည္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႕ သြားသည္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သည္၊
စိန္ေခၚမ)ႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္သည္၊ ဆုေတာင္းဆက္လက္ေတာင္းသည္၊ ဘုရားသခင္ကို
ယံုၾကည္သည္၊ အလုပ္ကို အဆံုးသတ္သည္။
၄။ မွတ္ရန္ - ေခါင္းေဆာင္မ*ႈတြင္ မတူညီေသာ အလုပ္မ်ားဟာ
သင့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ/ႈလုပ္ငန္းထဲမွာ မတူညီေသာအဆင့္မ်ားတြင္ လုိအပ္သည္။
(က) ေမးခြန္းမ်ားေမးဖို႕အခ်ိန္
(ခ) ၀မ္းနည္းပူေဆြးဖို႕အခ်ိန္
(ဂ) ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း ျပဳဖုိ႕အခ်ိန္
(ဃ) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ဖို႕၊ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖဖို႕၊ အသနားခံဖို႕ အခ်ိန္၊
(င) အႏၱရာယ္ရွိသည္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ (ေနဟမိသည္ ရွင္ဘုရင္၏ အကူအညီကို
ေတာင္းဖို႕ အခြင္းအေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္စြာေနခဲ့သည္။ အခြင့္အေရးရေသာအခါ၊
ရွင္ဘုရာင္ကို ႏွလံုးသားရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ေျပာျပခဲ့သည္။ အဲဒီေနာက္ တိက်ေသာ
အကူအညီမ်ား၊ ေထာက္ခံစာေတာင္းျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေတာင္းျခင္းတို႕ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။)
(စ) လုပ္ေဆာင္ဖို႕ရန္အခ်ိန္ (သူသည္ သူ႕ရဲ႕ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းကို
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။)
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Faith, Hope, and Love Global Ministries: A Modern Case Study
Faith, Hope and Love Global Ministries အတြက္ ႐ူပါ႐ံု
ကမၻာတစ္လႊားရွိ ခရစ္ေတာ္ကို ေစခံေနေသာ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
နည္းစနစ္က်စြာျဖင့္ ပိုမို တန္ဆာဆင္ေပးရန္၊ ၀ိညာဥ္ေရးခြန္အားေပးရန္ ။
Faith, Hope, and Love Global Ministries ၏ အမ#ႈေတာ္လုပ္ငန္း
သင္ၾကားရန္၊ လံ#ႈ႕ေဆာ္ရန္ ႏွင့္ အားေပးရန္။ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို
ခရစ္ေတာ္အမ*ႈေတာ္ျမတ္၌ ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ အေစခံႏိုင္ရန္ တန္ဆာဆင္ေပးရန္။
Plan to pursue the vision of Faith, Hope, and Love Global Ministries
A. General Plan for FHLGM (long term)
၁။ Global Sites ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူတကြ လုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားကို
ရွာေဖြျခင္း
၂။ အဓိက ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း
၃။ စာအုပ္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ား ေရးသားျခင္း
၄။ လမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ားကို ဘာသာျပန္ျခင္း
၅။အလွဴေငြရွာျခင္း၊ ဆုေတာင္းေပးဖို႕ ေတာင္းခံျခင္း။
၆။ E-Newsletter ဖန္တီး၍ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း။
B. Specific Plan (near term)—for example
၁။ ဒီလအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္အသစ္ (၅ ဦး) ထံ
အီးေမးလ္ပို႕ျခင္း။
၂။ ဒီႏွစ္မွာ ကြန္ဖရန္႕စ္ႏွစ္ခုတက္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရဲ႕ သင္ၾကားျခင္း လုပ္ငန္းကို
စိတ္၀င္စားႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ပညာေရးဌာနမ*ႈးမ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို
မိတ္ဆတ္ျခင္း။
၃။ ေႏြရာသီတြင္ စာအုပ္အသစ္အတြက္ အၾကမ္းစဥ္းစားျခင္း။
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၄။ ဒီႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ကြၽန္ေတာ့သင္ခန္းစာထဲမွ တစ္ခုကို
ျပင္သစ္ဘာသာသို႕ ျပန္ျခင္း။
၅။ ေနာက္သံုးလအတြက္ အသစ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ရွာေဖြျခင္း။
၆။ ေနာက္ႏွစ္လအတြက္ website အသစ္ျပဳလုပ္ၿပီး ဒီလမွစ၍
တစ္လတစ္ႀကိမ္ e-newsletter မ်ားျဖန္႕ေ၀ျခင္း။
C. Obstacles
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။

မည္သူ႕ကို အီးေမးလ္ပို႕ရမလဲ စဥ္းစားလို႕ မရျခင္း။
ဘယ္သူ႕ကို ဖိတ္ရမလဲ မသိျခင္း။
စာအုပ္ေရးရန္အတြက္ အခ်ိန္မရွိျခင္း။
ဘာသာျပန္ေကာင္း တစ္ဦး ဘယ္မွာရွာရမလဲ မသိျခင္း။
ဘယ္သူ႕ကို ေမးရမလဲ။
Website တစ္ခု ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ မသိျခင္း။
လတိုင္း e-newsletter ထုတ္ရျခင္းက ပင္ပန္းလြန္းျခင္း။

D. Strategies
၁။ ကြၽႏ္ုပ္စိတ္၀င္စားတဲ့ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
အျခားသာသနာျပဳ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း
၂။ ဒီႏွစ္မွာ သြားလည္ဖို႕အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့
တိုင္းျပည္ေတြထဲက က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုျခင္း။
၃။ ေသာၾကာေန႕မနက္ကို စာအုပ္ေရးျခင္းအတြက္
အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း။
၄။ ျပင္သစ္အသင္းေတာ္၏ ဥကၠဌကို အၾကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ ျပင္သစ္သို႕
တတ္ေရာက္မည္အေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းျခင္း။
၅။ ႏိုင္ငံရပ္ျခင္းရွိ ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မွဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို
စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ားအား စာရင္းျပဳစုျခင္း။
၆။ website ရွိၾကေသာ ျပည္တြင္းအသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္း
၇။ Subscribe to a service that provides a template for e-newsletters,
and build the e-newsletter little by little
E. Help
၁။ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္ဆရာကိုသူသိႏိုင္ေသာ
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျခင္း။
၂။ ဂူးဂဲလ္မွ တစ္ဆင့္ ရွာေဖြျခင္း။
၃။ ေသာၾကာနံနက္တြင္ ခ်ိန္းဆိုမ*ႈမ်ားမျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဇနီးသည္ကိုလည္း
ထိုအခ်ိန္ကို ကူညီ ကာကြယ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းျခင္း။
၄။ Judith (the congregation president) ေခၚျခင္း။
၅။ လက္ရွိေထာက္ပံ့ ေပးေနသူမ်ားကို နာမည္အတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား
ေတာင္းခံျခင္း။
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၆။ လက္ေထာက္ကို ဤေလ့လာမ'ႈအတြက္ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။
၇။ ဇနီးသည္ကို ဓာတ္ပံုျဖင့္ ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။
အေထာက္အကူျပဳ အခ်က္အလတ္မ်ား

၀ိညာဥ္ေရး အသက္တာ နည္းျပျခင္းနည္းလမ္းမ်ား17
ဤ၀ိညာဥ္ေရး နည္းျပေပးျခင္း နည္းလမ္းသည္ အေလ်ာ့အတင္းမရွိ တစ္ေျဖာင့္တည္း
ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳဖို႕ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သင့္ကို
ေပးထားတဲ့ ေထာက္ပံ့မ*ႈအားလံုးကို ဆုေတာင္း၍ ဆြဲေခၚျခင္းျဖင့္
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို သိျမင္ေစႏိုင္ေသာ အေရးႀကီးအရာမ်ားကို
သိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၁၀) ဆင့္
၁။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံသို႕ သင့္အသက္တာရဲ႕ အခန္းကဏၭအားလံုးထဲမွာ
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကို အေစခံျခင္း ႐ူပါ႐ံု သင္ရွာသည့္ သင့္ရဲ႕
ေျခလွမ္းတစ္ခုစီတိုင္းမွာ လမ္းျပေပးဖို႕ ဆုေတာင္းပါ။
(ဤအဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာတြင္ အေလာမႀကီးပါႏွင့္။ သိသာျမင္သာျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးဆံုး အပိုင္းမွာ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကိုရွင္းလင္းဖုိ႕၊
ႏွလံုးသားက ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ဆက္သြယ္ဖို႕အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ဒီအဆင့္မွာ အေျခခံ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုေတာင္းခ်က္သည္
ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္၊ လမ္းျပေပးမ(ႈတို႕မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေလးထားေသာ
အေတြးမ်ားမွ ဘုရားအလိုေတာ္သို႕ ဆက္ကပ္ဖိုကအတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။)
၂။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ သင္အ
့ သက္တာ အေတြ႕အၾကံဳအေပၚမွာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္
တံု႕ျပန္မ"ႈရွိပါ။ “မိမအ
ိ သက္တာရဲ႕ အခန္းကဏၭမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ႐ူပါ႐ံုက
ဘာလဲဆိုတာကို သိၿပီးၿပီလား” ဆိုတဲ့အေၾကာင္းမိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးပါ။ ( ရင့္က်က္ေသာ
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဆက္ဆံျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္
ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ျဖစ္ျခင္း စေသာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ထဲရွိ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အနည္းငယ္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ဥာဏ္ရွိရွိအသံုးျပဳျခင္းသည္
အခ်ိန္ယူၿပီး က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုေသခ်ာဖတ္ၿပီး ဘုရားက ဘာေျပာေနလဲဆိုတာကို
ေမးဖို႕ျဖစ္တယ္။)
၃။ မိမိကိုယ္ကို စာရင္းျပဳစု စစ္ေဆးပါ။ “ကြၽႏု္ပ္သည္ အမွန္တကယ္ အစစ္အမွန္နဲ႕
ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ၊ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ အသက္တာထဲက အဓိက ႐"ႈေထာင့္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္ဘယ္လို
ခံစားရသလဲ”ဟု မိမိကုိယ္ကို ျပန္ေမးပါ။ (ဥပမာ မိမိႏွင့္ ဘုရားနဲ႕ၾကားဆက္ဆံေရးကို

© Timothy C. Geoffrion, 2006, revised 2012. See, too, Elizabeth Liebert, The
Way of Discernment: Spiritual Practices for Decision Making (Louisville, Ky.,
Westminster John Knox Press, 2008). Liebert identifies several components in
seeking discernment, most of which are within ourselves: our memory, intuition,
body, imagination, reason, and feelings; and one outside of ourselves in nature.
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ဘယ္ေလာက္ေက်နပ္မ,ႈရိွသလဲ။ ခရစ္ေတာ္ကို ဘယ္လိုအေစခံေနလဲ။ သင္သည္
သူတို႕အသက္တာရဲ႕ အခန္းကဏၭအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္အာ႐ံုစိုက္ခ်င္တဲ့
အပိုင္းအေၾကာင္းကို တူညီေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ ေမးႏိုင္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
သင့္အသက္တာမွာ ျဖစ္ေနတာေတြအေပၚ
သင္ဘယ္လိုအမွန္တကယ္ခံစားေနရသလဲဆိုတာျဖစ္သည္။ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို အမွန္တကယ္ ေကာင္းစြာ သိျခင္း၊ သင္က ဘုရားကို
ဘာေတြေပးေနလဲဆိုတာကို သိျခင္းတို႕လိုအပ္ပါသည္။)
၄။ ႐ူပါ႐ံု ဖန္တီးပါ။ သင့္ႏွလံုးသား၏ ဆႏၵကို သိပါ။ အသစ္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို
စိတ္ကူးအိပ္မက္ ပံုေဖာ္ပါ။ အက်ိဳးရွိရွိ စဥ္းစားပါ။ သင့္အသက္တာရဲ႕ ေနရာတိုင္းအတြက္
တိက်တဲ့ ႐ူပါ႐ံုထားရွိပါ။ (သင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဆက္ဆံေရး၊ သင့္ရဲ႕
လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ အဓိက ဆက္ဆံေရးမ်ား။) (ဥပမာ။ သင့္ႏွင့္
ဘုရားရွင္ရဲ႕ဆက္ဆံေရး၊ သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သင့္သားသမီး၊ သင့္အလုပ္၊
အျခားအေရးႀကီးေသာ အသက္တာကဏၭမ်ားအေပၚေက်နပ္မ"ႈအတိုင္းအတာကို
တစ္မွတစ္ဆယ္အတြင္း ၆မွတ္ေပးၾကည့္ပါ။ အဲဒီေနာက္ သင့္ဆက္ဆံေရးကို ၁၀
ျဖစ္လာေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ သင့္ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုသည္ လက္ရွိကေန သင္ထပ္ေပါင္းခ်င္တာ၊
ပိုမိုေက်နပ္မ*ႈရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ အရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္သည္
သင့္စိတ္ထဲမွာဘာရွိလဲ။ သင့္အိပ္မက္ေတြကို နာမည္ေပးျခင္း၊ သင့္ဆႏၵကို ေဖၚျပျခင္း၊
အသိသတိရွိရွိျဖင့္ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးထဲသို႕
ဆြဲေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
၅။ သင့္ရဲ႕ အသက္တာေနရာမ်ားအတြက္ ႐ူပါ႐ံုေပၚအေျခခံၿပီး သင့္ရဲ႕
အမ#ႈေတာ္တာ၀န္ကို သိပါ။ သင့္ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုသည္ သင္အိပ္မက္ေနတဲ့ သင့္ရဲ႕
အနာဂတ္အစစ္အမွန္ရဲ႕ ပံုၾကမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္အလုပ္သည္ သင့္႐ူပါ႐ံုကို ရရွိဖို႕
သင့္ဘာကို အရင္ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
(ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင့္႐ူပါ႐ံုအတိုင္း သင့္အသက္တာကို ျဖစ္မယ္ဆိုရင္၊
သင့္႐ူပါ႐ံုအမွန္တကယ္ျဖစ္လာဖို႕ သင့္မွာ ဘာဆုေက်းဇူးစြမ္းရည္ေတြ ကို လိုအပ္တဲ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျမင္မယ္ဆိုရင္၊ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ သင့္ရဲ႕ ေနရာက
ဘာလဲဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႕ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ Faith, Hope, and Love Global
Ministries ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာ “သင္ၾကားရန္၊ လံ#ႈ႕ေဆာ္ရန္ ႏွင့္
အားေပးရန္။ အမ#ႈေတာ္ေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ခရစ္ေတာ္အမ*ႈေတာ္ျမတ္၌
ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ အေစခံႏိုင္ရန္ တန္ဆာဆင္ေပးရန္” ျဖစ္ပါတယ္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ႐ူပါ႐ံုက “ကမၻာတစ္လႊားရွိ ခရစ္ေတာ္ကို ေစခံေနေသာ
အမ#ႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို နည္းစနစ္က်စြာျဖင့္ ပိုမို တန္ဆာဆင္ေပးရန္၊
၀ိညာဥ္ေရးခြန္အားေပးရန္” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕
အိပ္မက္မက္ၿပီး ဆုေတာင္းေနေသာ အရာကို အကူေပးဖို႕ျဖစ္ပါသည္။
၆။ သင့္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိၿပီး တိက်ေသာ ႀကိဳတင္စီမံမ,ႈကိုျပဳလုပ္ပါ။ စီမံႏိုင္တဲ့
ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းမ်ားကို သိပါ၊ သို႕မွ သင့္ရဲ႕႐ူပါ႐ံုႏွင့္ သင့္အသက္တာထဲမွ
အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ထင္ရွားစြာသိႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (ဤအဆင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင့္ရဲ႕
႐ူပါ႐ံု၊ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို လိုက္ဖို႕ရန္ တိတိက်က်ဘာကို လုပ္ရမလဲဆိုတာကို
ေတြးႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ေကာင္းစြာသတိျပဳမိျခင္း လုပ္ငန္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
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အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားက လိုအပ္ေသာ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ေပးခဲ့လွ်င္ သင္က
လိုအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႕ ျပင္ဆင္ခဲ့လွ်င္ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ သင့္ကို
ျမင္ေစရန္ အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင့္အိပ္မက္သည္
ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္မဟုတ္ေပ။)
၇။ သင့္ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ရန္ သင့္စြမ္းရည္ကို ထိခိုက္ေစေသာ
ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ အခက္အခဲ၊ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားကို
သိေအာင္လုပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ သင့္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္
နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲပါ။ (လူအမ်ားစုဟာ သူတို႕ေတြ႕ရတဲ့ ဆန္႕က်င္မ)ႈေတြ၊ သူတို႕ေတြ႕ရတဲ့
စိန္ေခၚမ)ႈေနအထားေတြေၾကာင့္ အားကိုးရာမဲ့႐ံုးကန္ေနရတယ္။ အေတြးအေခၚျပည္၀
့ ျခင္း
သည္ အခ်ိန္ယူၿပီး သင္ဆက္ဆံေတြ႕ၾကံဳရမယ့္အရာကို အေကာင္းဆံုလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္
ေတြးေတာျခင္း၊ ႏွင့္ သင္ျပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို
ဆိုလိုပါသည္။)
၈။ “ကြၽႏ္ု္ပ္၏ ႐ူပါ႐ံုကို အက်ိဳးရွိစြာ လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဘာအကူအညီလိုအပ္သလဲ”
ဆိုတာကို မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးပါ။ အျခားသူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါ။
တာ၀န္ယူႏိုင္သည့္ပံုစံ ဖန္တီးပါ၊ အေထာက္အပံ့ရယူပါ၊ ဘုရားကို
တံခါးေတြဖြင့္ထားေပးဖို႕ လိုအပ္တာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ ေတာင္းပါ၊ ထို႕ေနာက္
လုပ္ေဆာင္ပါ။ (ဒီေနရာမွာ သင္ဟာ ေကာင္းစြာသိျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရွ႕သို႕
ဆက္သြားဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျခင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္လိုလိမ့္မယ္။
အေတြးအေခၚျပည္၀
့ ျခင္းသည္ သင့္တစ္ေယာက္တည္း၊ သင့္အစြမ္းအစျဖင့္
ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူဆိုတာကို သိျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ဖို႕ရန္အတြက္
အျပင္ကေန ဘာအရင္းအျမစ္ အေထာက္အပံ့ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဆိုၿပီး
တတ္ႂကြစြာ စဥ္းစားတတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။)
၉။ “ကြၽႏု္ပ္အသက္တာ၏ ႐ူပါ႐ံုကို ရရွိဖို႕ ဘာေတြကို
အေရွ႕ဆက္သြားဖို႕လုိအပ္ေနသလဲ” ဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္ကို ေမးပါ။ (ဒီမွာ
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္ကို ကို႕႐ုိ႕ကားယား ပံုစံမမွန္ဘဲ ေရွ႕ဆက္ဖို႕
ေသြးေဆာင္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ အေတြး၊ ဆႏၵ၊ အိပ္မက္ႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုေတြထဲမွာ
သင့္ကိုယ္သင္ ဆက္လက္စဥ္းစားေနဖို႕ တြန္းအားေပးဖို႕ျဖစ္ပါသည္။
၁၀။ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတိုင္းကို ဆက္လက္ ဆုေတာင္းျခင္းလုပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို
သင့္ရဲ႕႐ူပါ႐ံုကို အတည္ျပဳဖို႕၊ ရွင္းလင္းေသခ်ာဖို႕၊ ပံုျပန္ေဖၚဖို႕ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။
ဖြင့္ထားတဲ့တံခါး၊ ပိတ္ထားတဲ့တံခါးေတြအတြက္ ဘုရားကိုဆုေတာင္းပါ၊ မဟုတ္ရင္လည္း
သင့္ကို သင့္ရဲ႕႐ူပါ႐ံု၊ဘုရားသခင္ရဲ႕ သင့္အသက္တာအတြက္ အလိုေတာ္ကို ရယူတဲ့
ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ဆင့္စီတိုင္းမွာ သင္အေကာင္းဆံုး နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္
လမ္းျပဖို႕ ဆုေတာင္းပါ။ (ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ
ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းသလို သင့္လိုအပ္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ အရင္းအျမစ္၊
ကိုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။ အေတြးအေခၚျပည္၀
့ သည့္ သိျမင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္
ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္၀
့ ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေနၿပီး တူညီေသာ
ဆက္ကပ္မ&ႈႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္မ*ႈ ပံုစံထဲသို႕ သြားေနျခင္း၊ ႏွင့္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေျခလွမ္းတုိင္း နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။)
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း
Faith, Hope, and Love Global Ministries
The Reverend Timothy C. Geoffrion, Ph.D., D.D.
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မၾကာခဏဆိုသလို ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ ကြၽႏု္ပ္တို႕အေပၚထားရွိတဲ့
တိက်တဲ့အလိုေတာ္ကို ႀကိဳမသိႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္၊
ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ကို အေျခခံထားသည့္ ႐ူပါ႐ံုကို ဖန္တီးတာႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး
ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ စကားေျပာၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေတြးေတာျခင္းကို
လမ္းျပဖို႕ ဘုရားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ အိပ္မက္ႏွင့္
႐ူပါ႐ံုမ်ားအေပၚ ပံုေဖာ္ဖို႕ ရွင္းလင္းေသခ်ာေစဖုိ႕အတြက္ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
ထိုအခါ ကြၽႏု္ပ္တို႕ အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္လိုခ်င္တာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕လည္း
လုိခ်င္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ႀကိဳတင္စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ႐ူပါ႐ံုကို
ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ေခၚသမွ်အတြက္ ဘုရားရဲ႕
လမ္းျပမ'ႈ အကူအညီေပးမ*ႈကို ေတာင္ခံရပါမည္။
ဥပမာ - ကြၽႏု္ပ္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဆက္ဆံေရး
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အရာမ်ားအေပၚအေျခခံေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
႐ူပါ႐ံုမ်ား
၁။ ေပါင္းစည္းေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း၊
၂။ ဘုရားသခင္ရွိျခင္းကို ေလ့က်င့္ျခင္း၊
၃။ ၀ိညာဥ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္း၊
၄။ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္ မိမိဆႏၵကို တူညီေစျခင္း၊
၅။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ စိတ္ကို ထိန္းထားျခင္း၊
၆။ လုိအပ္လွ်င္ ေျပာင္းလဲဖို႕ အၿမဲ တံခါးဖြင့္ထားျခင္း၊
၇။ ဘုရားကို၊ မိမိကိုယ္ကို၊ အျခားသူကို ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္း၊
၈။ အၿမဲတမ္း ဘုရားကို ယံုၾကည္ေနျခင္း၊
၉။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေတာ္ကို အၿမဲဖြင့္ထားေပးျခင္း။
General Plan (Action Priorities):
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ဦးက ႐ူပါ႐ံုကို ရရွိဖို႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၉ခ်က္
၁။ မိမိအသက္တာသည္ ဘယ္ေနရာမွာ အပိုင္းခြဲမ,ႈအရမ္းမ်ားေနလဲ သို႕မဟုတ္
စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေနလဲဆိုတာကို ျမင္ႏုိင္ေအာင္ ၾကည့္ပါတယ္။
၂။ မိမိသည္ မိသာစုႏွင့္တူရွိစဥ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ရွိေတာ္မူျခင္းကို
စတင္ေလ့က်င့္ပါတယ္။
၃။ ဘုရားသခင္ထံသို႕ ပိုမိုနီးကပ္ဖို႕ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို နားေထာင္ဖို႕ရန္
က်မ္းစာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္ ေန႕စဥ္ စည္းကမ္းခ်က္ျပဳလုပ္ပါတယ္။
၄။ မိမိ၏ အမ#ႈေတာ္တြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ကိစၥမ်ားကို စြန္႕လႊတ္ပါတယ္။
၅။ မိမိရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားထဲမွ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လကၡဏာမ်ားကို
ၾကည့္ပါတယ္။
၆။ သင့္အသက္တာတြင္ ဘာေျပာင္းလဲျခင္းေတြလိုလဲဆိုတာကို ႐ိုးသားစြာ စဥ္းစားပါ။
၇။ သင့္အသင္းေတာ္နယ္တြင္ေနထိုင္သူ၊ သင့္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တံု႕ျပန္မ"ႈ
နားေထာင္ျခင္း စြမ္းရည္ကို စတင္ေလ့က်င့္ပါတယ္။
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၈။ ဘုရားသခင္ထံသို႕ သင့္ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို သတိရွိရွိျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထည့္ပါတယ္။
(အထူးသျဖင့္ သံသယရွိတဲ့အခါ၊ ေၾကာက္ရံြ႕ေသာအခါ)
၉။ မိမိသည္ ေက်းဇူးတင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏိုင္ဖို႕
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာက႐ုဏာေတာ္ကို မိမိ့္အေပၚမွာ တို႕ခ်ဲ႕ ျပသဖို႕အတြက္
စတင္ဆုေတာင္းပါတယ္။
More Specific Plan (Immediate Action Steps):
အထက္ေဖၚျပပါ ဦးစားေပးအခ်က္ကိုးခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအဆင့္ ၉ ဆင့္
၁။ မိမိကို စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေစေနေသာ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္။
၂။ ဒီတစ္ပတ္ မိသားစုညစာစားတဲ့အခါမွာ သတိရွိစြာျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ရွိျခင္းကို
ေလ့က်င့္ပါတယ္။
၃။ မိမိတစ္ေန႕တာကို က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္ မိနစ္ ၃၀ အသံုးျပဳၿပီး
စတင္ပါတယ္။
၄။ မိမိတို႕ ဦးေဆာင္မ*ႈထဲမွာ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ထက္ ဘုရားရဲ႕ ကိစၥမ်ားကို ေရွ႕မွာ ထားႏိုင္ဖုိ႕
ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မယ္ထင္သလဲဆိုတာကို လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားကို ေမးပါတယ္။
၅။ ေန႕တိုင္း မတူညီတဲ့ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။
ထိုလူအထဲမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ေနလဲဆိုတာကို ျပဖို႕အတြက္
ဆုေတာင္းပါတယ္။
၆။ နံနတ္၀တ္ျပဳျခင္းရွိလွ်င္ အီးေမးလ္ဖတ္ျခင္းကို ရပ္လိုက္ပါတယ္။
၇။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕တဲ့အခါ တံု႕ျပန္မ"ႈ နားေထာင္ျခင္း စြမ္းရည္ကို
အသံုးျပဳၿပီး သူတို႕ရဲ႕ ေစာဒက တက္မ%ႈေတြကို နားေထာင္ပါတယ္။
၈။ ေန႕စဥ္ဆုေတာင္းစာရင္းကို ျပဳစုၿပီး “သခင္ဘုရား ကြၽႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္” ဆိုေသာ
စာေၾကာင္းကို ပါ၀င္ေစပါတယ္။
၉။ မိမိရဲ႕ေန႕စဥ္ ဆုေတာင္စာရင္းထဲမွာ “သခင္ဘုရား၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြၽႏု္ပ္ကို
ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆိုတာကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပါ” ဆိုသည္ကို အၿမဲထည့္ပါတယ္။
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။ ေနာက္အဆင့္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ရွာေဖြသည္မ်ားမွာ
၁) ဘုရားသခင္ကို မိမိနည္းလမ္းျဖင့္ နက္နဲစြာ သိတတ္ရန္၊ ခ်စ္တတ္ရန္။
၂) ေယ႐#ႈခရစ္ေတာ္ကို သစၥာရွိစြာ၊ ႏွလံုးသားအျပည့္အ၀ျဖင့္ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္။
၃) သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွ လာေသာ တန္ခိုး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ကိုယ္ပိုင္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္၊ ဦးေဆာင္ေနႏိုင္ရန္။
၄) အျခားသူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္း၊
၀ိညာဥ္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေခါငး္ေဆာင္မ"ႈထဲသို႕ ေခၚေဆာင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို
ခႏၶေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္။
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး ကိုးခ်က္ ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ေရး အေျခခံမူမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအေလ့အက်င့္ (၁)
နက္ရိွဳင္းေသာ ၀ိညာဥ္ အသက္တာထဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ သင္၏ေခါင္းေဆာင္မ,ႈကို
ပံုေဖာ္႐)ႈျမင္ၾကည့္ပါ။
၀ိညာဥ္အေျခခံမူ (၁)
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၏ အသီးအပြင့္ရရွိခံစားျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ထဲ၌ျဖစ္ေစ၊
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ေတာ္မူျခင္း လိုအပ္ပါသည္။
(Luke 2:46-49; 4:42-43; 5:15-16; 22:42; John 15:1-13; 1 Cor. 12:4-7; Phil. 2:1213).
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၂)
သင္ကိုယ္တိုင္၏ ၀ိညာဥ္အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာကို စိတ္အား တက္ၾကြစြာ
ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၂)
၀ိညာဥ္အႏွစ္သာရ ျပည့၀
္ ေသာ အသက္စြမ္းအားသည္ ဘုရားသခင္သို႕ ဦးတည္ေသာ
စစ္မွန္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းမွ စီးထြက္လာပါသည္။
(Matt. 22:37-39; Col. 1:28-29; 3:17; Rom. 5:5; 8:13-14; 9:21; Phil. 2:5-11; Gal.
5:22-26; Heb. 5:7).

ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၃)
သီးျခား၀ိညာဥ္ေရး က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၃)
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က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာကို
ပိုမိုၾကြယ္၀နက္ရိ&ႈင္းေစၿပီး၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ*ႈကို ပိုမိုစြမ္းအားႀကီးမားေစပါသည္။
(2 Pet. 1:3-11).
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၄)
ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္မ်ားကို အေစခံလုပ္ေဆာင္ရန္ အၿမဲတမ္း ပထမစဥ္းစားပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၄)
ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ လိုအင္ဆႏၵကို ထပ္တူျပဳျခင္းသည္
အလံုးစံုျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္ (လုပ္ငန္းစဥ္) ျဖစ္သည္။
(Col. 1:9-10; James 1:5-7).

ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၅)
သင္၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလြန္အေရးပါေသာ ၀ိညာဥ္ေရး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို
ဖန္တီးပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၅)
ကြၽႏ္ုပ္တို႕အတြင္း ဘုရားသခင္၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ရွာေဖြေနသည္ႏွင့္အမွ် ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားစြာ
အလုပ္လုပ္ေတာ္မူပါသည္။
(Acts 6:1-6; 13:1-3; 1 Cor. 12:1-7; 2 Cor. 12:9-10; Gal. 5:16-25; Eph. 4:30–5:12;
Phil. 2:1-8)
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၆)
ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဦးစားေပး အျဖစ္ျပဳလုပ္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၆)
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
(Mark 10:45; John 3:16; 5:24; Rom. 3:21-24; 5:1-6; 8:5-11; 12:1-2; Phil. 1:6; 2:12;
Col. 1:9-12; Titus 2:11-14).
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၇)
ေကာင္းစြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၇)
အသင္းအဖြဲ႕သား အသီးသီးအာျဖင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
စကားေျပာေတာ္မူၿပီး အလုပ္လုပ္ေတာ္မူသည္။
(1 Cor. 12; Phil. 2:3-8).
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၈)
ဘုရားကို အၿမဲယံုၾကည္အပ္ႏွံပါ။
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စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၈)
ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အပ္ႏွံမ-ႈ ခိုင္ၿမဲျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္၀င္ လ"ႈပ္ရွားမ"ႈႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ၌ မရွိမျဖစ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။
(Ps. 23; 42:5-6; 56:3-4; Prov. 3:5-6; Isa. 55:8-9; Jer. 17:28; Rom. 5:3-5; 8:28-39;
12:2; John 14:1; Heb. 6:13-15, 11:1; James 1:5-6; 1 Pet. 1:6-9)

ေခါင္းေဆာင္မ*ႈ လက္ေတြ႕က်င့္ထံုး (၉)
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူေတာ္အတြက္ သင့္ကိုသင္ အျပည့္အ၀ဖြင့္ထားပါ။
စိတ္၀ိညာဥ္အေျခခံမ,ႈ (၉)
ပုဂၢိဳလ္ေရးအလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တတ္ႂကြလွဳပ္ရွားေသာ ၀ိညာဥ္ေရး
ေခါင္းေဆာင္မ*ႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ခိုင္ၿမဲသည့္ အေျခံအုတ္ျမစ္ကို ဘုရားသခင္၏
ေက်းဇူးေတာ္က ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
(Eph. 2:8-9; 1 Pet. 1:3-6, 8-9; Titus 2:11-14; 2 Tim. 1:11-12; Heb. 4:16; 11:6;
Rom. 1:16-17; 8:5-6; Phil. 3:8-12; 2 Cor. 12:9-10).
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တစ္ကိုယ္ရည္တံု႕ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ဆုေတာင္းခ်က္
•

မိမိအေပၚမွာ ဘယ္သင္ၾကားျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အေတြ႕အၾကံဳက
ဒီတစ္ပတ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးသက္ေရာက္မ/ႈျဖစ္သလဲ။

•

ကြၽႏု္ပ္သည္ ဘယ္လိုမတူညီစြာ ဦးေဆာင္မလဲ။

•

ဒီတစ္ပတ္အတြင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဘယ္သင္ခန္းစာကို ကြၽႏု္ပ္အသင္းေတာ၊
အဖြဲ႕အစည္း၊ ၀န္ထမ္း ထံသို႕ ျပန္လည္ ယူေဆာင္သြားခ်င္သလဲ။
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