ဤေဆာင္းပါး၏မူရင္းေရးသားသူ တီမိုသီစီ ဂ်က္ဖရီယြန္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာသုိ႔
ဆီေလ်ာ္စြာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၉
အဂၤလိပ္လို မူရင္းအက္ေဆးမ်ားကို spirit-ledleader.com တြင္ှင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္၉

ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တ႔ဘ
ို ာကိုေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသနည္း၉

-၆

အမွန္တရား ၄- အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္ေသာဘုရား၏လက္ေတာ္ထဲသုိ႔
သင္၏ပူပန္ျခင္းမ်ား

ထားလုိက္သည္ႏွင့္ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ေနပါ၉

တစ္ေန႔၊ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ပူပန္ျခင္းမ်ား ပိုဆိုးလာပါသည္၉ညဖက္တင
ြ ္ အိပ္မရျဖစ္ေနသည္၉
လြန္ခဲ့ေသာၾကာသပေတးညက အိပ္ယာထဲတင
ြ ္ဟိုလွည့္ဒီလွည့္ႏွင့္အိပ္မရျဖစ္ေနစဥ္
ကၽြႏု္ပ္အေတြးအာရုံ၊ ေပ၃ှခန္႔ရွိေသာနံရံၾကီးက ဘ

ဖက္တြင္ကာထားျပီး ညာဖက္တြင္

ေရထုၾကီးကရွိေနသည္၉ အခ်ိန္မေရြးေရထုၾကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကိုလႊမ္းမိုးသြားေတာ့မလိုျဖစ္ေနျပီး
လြတ္လမ္းမရွိေပ၉ အိပ္တစ္ှက္ႏုိးတစ္ှက္ျဖစ္ေနျပီး ေၾကာက္စိတ္မ်ားလႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္၉
ကာဆီးထားေသာနံရံၾကီးက အခ်ိန္မေရြးျပိဳက်လာေတာ့မလိုျဖစ္ေနျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္
ကၽြန္ေတာ္လည္း မကာကြယ္တတ္ေတာ့ေပ၉
ထိုသို႔စိုးရိမ္ပူပန္ခ်ိန္တင
ြ ္ ျငိမ္သက္၈ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ေခ်၉ ကေလးဘှတြင္
စိုးရိမ္ပူပန္ခ်ိန္၊ လက္သည္းကိုက္ေသာအက်င့္ရွိေသာ္လည္း ယခုအရြယ္တြင္ေတာ့
အာရုံမ်ားရပ္တန္႔လွ်က္ တင္းၾကပ္စိတ္ဖိစီးေနေတာ့သည္၉ အျခားသူမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၊
ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေရွ႕တန္းတင္တတ္ေသာအက်င့္ရွိသည္၉ ကၽြႏု္ပ္စိတ္မရႊင္ေသာအခါ
အျခားသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဖို႔မဆိုထားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းပင္မဆိုင္ခ်င္ေတာ့ေပ၉ အိမ္တင
ြ ္သာ
ေနထုိင္ရသည့္အခ်ိန္မွာ ရက္သတၱပတ္ ၆ပတ္ရွိလာေနျပီ၉ အိမ္ထတ
ဲ င
ြ ္ေနျပီး မိသားစုႏွင့္အခ်ိန္

ကုန္လြန္ရသည္ကို ႏွစ္သက္လာေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကေတာ့ရွိေနဆဲ.. တုိးျမွင့္လာေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္၉
မေသခ်ာေသာအနာဂတ္ႏွင့္ စိုးထိန႔စ
္ ရာမ်ားစြာရွိလာေသာအခါ ဘုရားထံမွ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါ
သနည္း၉ ပူပန္မႈမ်ားက ဆိုးရြားစြာဖိစီးလာေသာေၾကာင့္ ဘုရားအလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာေနထုိင္မႈပုံစံ
ျဖစ္မလာေသာအေျခအေန၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တ႔က
ို ို မည္သ႔က
ို ူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း၉
ှိညာဥ္ေရးအမွန္တရား ၄- အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္ေသာဘုရား၏လက္ေတာ္ထဲသုိ႔
သင္၏ပူပန္ျခင္းမ်ား

ထားလုိက္သည္ႏွင့္ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ေနပါ၉ (ဖိလိပၸိ ၂း၄-၅)

ယုံၾကည္ျခင္းခုိင္မာေသာ ခရစ္တို႔ပင္လွ်င္ ပူပန္စိတ္ႏွင့္ရုန္းကန္ေနရေၾကာင္းကို ရွင္ေပါလု
ေကာင္းေကာင္းသိထားပါသည္၉ လူ႔သဘာှအရျဖစ္သည္၉ သိ႔ေ
ု သာ္ ပူပန္စိတ္၏
အုပ္စိုးမႈေအာက္က်ေရာက္ေနေသာ အက်ဥ္းသားကဲ့သ႔မ
ို ျဖစ္သင့္ေပ၉ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ဘုရားသခင္၏ျငိမ္သက္ျခင္းကိုရရွိခံစားရမည့္နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွင္ေပါလုေပးခဲ့ပါသည္၉
ထိုနည္းလမ္းက မည္သ႔န
ို ည္း၉
အဘယ္အမႈကိုမွ်စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အရာရာ၊ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ
ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာအားျဖင့္၈ သင္တို႔ေတာင္းပန္လိုေသာအရာမ်ားကို
ဘုရားသခင္အားၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့၉ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ်ၾကံ။မမွီႏုိင္ေသာ
ဘုရားသခင္၏ ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္သင္တ႔၏
ို စိတ္ႏွလုံးတို႔ကိုေစာင့္မလိမ့္မည္၉
ဖိလိပၸိ ၂း၄-၅
ရွင္ေပါလုေျပာေသာအရာကို ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက စိုးရိမ္ပူပန္ေနခ်ိန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ဘာလုပ္ရမည္ကိုသိလာမည္ျဖစ္သည္၉
ဿ. သင္သည္ လိုတာထက္ပိုျပီး စိုးရိမ္ပူပန္တတ္သည္ကို သိထားပါ၉
စိုးရိမ္သည့္အခါ ခံစားမႈမ်ားတင္းမာ။ သည္းမခံႏုိင္ေအာင္ ေၾကာက္ရြ႕ံ ေနတတ္သည္၉
ပင္းပန္းႏြယ္ လ်ျပီး အိပ္မရျဖစ္တတ္သည္၉ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္အခါ ဟန္မေဆာင္ပါႏွင့္၉ မိမိအေနျဖင့္
စိုးရိမ္ပူပန္ ေနေၾကာင္း လက္ခံလုိက္ပါ၉ ထိုသို႔လက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ထုိစိုးရိမ္ပူပန္မႈမွ
လြတ္ေျမာက္ရန္ ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္လာသည္၉

၀. ဘုရားသခင္ထံဆက္သယ
ြ ္ပါ၉
စိတ္ဖိစီးေနခ်ိန္တင
ြ ္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္သည္ သင့္အတြက္ရွိေန
ေၾကာင္းသတိရပါ၉ စိုးရိမ္ေနေသာ အေျခအေနမွ ဘုရားထံသ႔ဆ
ို က္သြယ္ဆုေတာင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္
ဘုရားကထို စိုးရိမ္မႈတင
ြ ္းနက္ၾကီးထဲမွ သင့္ကိုထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္၉ ဘုရားသခင္ထံသို႔
သင့္စိတ္ႏွလုံးဖြင့္ ထုတ္ျပီးဆုေတာင္းပါ၉ အရင္အပတ္ေရးခဲ့ေသာ အက္ေဆးအတိုင္းဘုရားထံနီးကပ္ျခင္း၈ ဘုရား၏တည္ရွိျခင္း ကိုစဲြကိုင္ျပီးသက္သာမႈကိုရွာေဖြပါ၉
၁. သင္လသ
ို မွ်ေသာအရာကို ဘုရားထံေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၉
သင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနေသာအရာမ်ားကို စာရင္းျပဳလွ်က္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းပါ၉
ဤသည္မွာ ပဥၥလက္ဆန္ဆန္၈ ေမွာ္ဆန္ဆန္၈ အေဆာင္လက္ဖြ႔မ
ဲ ်ားျပဳလုပ္။ လိုတရေအာင္
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ၉ ရွင္ေပါလုက ဖိလပၸိအသင္းသားမ်ားကိုသန
ြ ္သင္ခဲ့သည္မွာဘုရားသခင္သည္ဘုန္း အာႏုေဘာ္ေတာ္၊စံပယ္ေတာ္မူေသာစည္းစိမ္ရွိသည္အတိုင္း၈
သင္တ႔အ
ို လိုရွိသမွ်တိ႔က
ု ို ေယရႈ ခရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူလိမ့္မည္ (ဖိ ၂းဿ၇) ဟူ။ျဖစ္သည္၉
သု႔ေ
ိ သာ္ ဆုေတာင္းယုံမွ်ျဖင့္ အရာအားလုံးျပည့္စုံေကာင္းမြန္မည္ဟု ရွင္ေပါလုကတိမေပးထားေပ၉
ရွင္ေပါလုကတိေပးထား သည္မွာ ထိုသ႔ဘ
ို ုရားသခင္ထံဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ျငိမ္သက္ျခင္း
ခံစားရမည္ဟ။
ူ ျဖစ္ပါသည္၉
၂. စိုးရိမ္စိတ္အတြက္ဆုေတာင္းစဥ္တင
ြ ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ၉
ဆုေတာင္းသည့္အခါ ပူပန္စိတ္မ်ားကင္းစင္ဖို႔၈ ေတာင္းသမွ်ဆုျပည့္ဖို႔ ဆိုသည့္အရာမ်ား
အတြက္ သာအာရုံမျပဳသင့္ေပ၉ သင္ခံစားရေသာေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္လည္း အာရုံျပဳ
ဆုေတာင္းသင့္ သည္၉ဘုရားေပးေသာေကာင္းခ်ီးမ်ားကို တစ္ခုျပီးတစ္ခုေရတြကလ
္ ်က္
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ၉ မိသားစုထမင္းှိုင္းတြင္ ဆုမေတာင္းခင္၊ ဘုရားျပဳခဲ့ေသာေက်းဇူးတစ္ခုခု၈
ဘုရားကူညီေဖးမမႈတစ္ခုခု၈ ဘှအတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာတစ္ခုခုကို မိသားစုှင္ တုိင္းေဖာ္ျပ
ရေသာ အေလ့အထကို

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္၉

သိ႔ု အထက္အရပ္မွ

ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုယူေဆာင္လာ ျခင္းျဖစ္ပါသည္၉ လူတိုင္းတြင္ ပူပန္မႈ၈ ေဒါသ၈ ှမ္းနည္းမႈ
ရွိေနေသာ္လည္း ထိုသ႔ို ေက်းဇူးေတာ္ေဖာ္ ျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ အားလုံး၏စိတ္ထ၊
ဲ လတ္ဆတ္
ေသာျငိမ္သက္ျခင္းေလကို တဖန္ျပန္လည္ရႈရႈိက္ ခြင့္ရလာေစသည္၉ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက
သူကိုမည္သည့္အရာက ဆြဲခ်ေနပါေစ..ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကိသ
ု ူေန႔စဥ္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ေျပာျပဖူးသည္၉
ကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ို စိတ္ေနသေဘာထားက အဓိကပင္ျဖစ္ သည္၉

ေၾကာက္ရြ႕ံ မႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ားၾကားတြင္သာ ေနထုိင္ပါက ပို။စိုးရိမ္ပူပန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရွင္ေပါလုေကာင္းစြာသိထားသည္၉ ထုိအစား ဆုေတာင္းျခင္း၈ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္
အစားထိုးလိုက္ပါက ျငိမ္သက္ျခင္းခံစားရမည္ျဖစ္သည္၉ ကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ို စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေတာ့ အတင္း
ျငင္းဆိ။
ု မရေပ၉ သု႔ေ
ိ သာ္ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈကစိတ္ကိုလႊမ္းမိုးႏုိင္သည္၉ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိုးရိမ္
ေၾကာက္ရြ႕ံ မႈမ်ားကို ဘုရားထံသ႔တ
ို ိုက္ရိုက္ေျပာဆိုဆုေတာင္းႏုိင္သည္၉ ခက္ခေ
ဲ နေသာ္လည္း
ဆုေတာင္းစဥ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမွာ အေကာင္းျမင္ျခင္းမွ်သာမဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ဆုေတာင္း
ခ်က္ကို သန္႔ရွင္းေသာှိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး သန္႔ရွင္းေသာှိညာဥ္ေတာ္က
ဘုရားသခင္ထံမွအကူအညီကိုေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္၉ ျငိမ္သက္ျခင္းေပးႏုိင္သည္မွာ ဘုရား၏
ှိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ျပီး ေလးလံေသာှန္ထုပှ
္ န္ပိုးမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလႊတ္ကင္းခြင့္ေပးမည့္သူျဖစ္
သည္၉

Praying with Burmese family (Yangon, Myanmar)

ကၽြန္ေတာ္သားၾကီးအသက္ ၄ႏွစ္အရြယ္တင
ြ ္ အျပင္းအထန္ဖ်ားနာခဲ့သည္၉ သူ

ို

ဘာတိုက္တိုက္ အကုန္အန္ထုတ္သည္၉ အင္အားတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေနသည္၉
ဆရာှန္က ေဆးရုံသ႔ို ေခၚလာေပးရန္အၾကံေပးေသာ္လည္း သူေနျပန္ေကာင္းလာေအာင္
ကၽြန္ေတာ္ျပဳစုေပးႏုိင္မည္ ဟုထင္ေနခဲ့သည္၉ညေရာက္ေသာအခါ၈ သားေလး၏ေျခရင္းတြင္
ကၽြန္ေတာ္ှင္အိပ္သည္၉ သူအိပ္ေပ်ာ္ပါက သက္သာသြားမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ေနေသာ္လည္း
သားေလးမွာ ေခ်ာင္းဆိုး

။ ဂနာမျငိမ္ျဖစ္လာခဲ့သည္၉ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပို။ဆိုးလာသည္၉

အိပ္မရသည့္အျပင္ ဘာအရည္မွ်လည္းမေသာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ပို။စိတ္ပူလာသည္၉
ေနာက္ဆုံးတြင္စိတ္ပ်က္စြာျဖင့္ ဆရာှန္ထံေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္ဖုန္းဆက္တုိင္ပင္ၾကည့္သည္၉
ဆရာှန္က အေရးေပၚခန္းသို႔ခ်က္ခ်င္းလာပို႔ရန္ထပ္ေျပာခဲ့သည္..ဤတစ္ၾကိမ္တင
ြ ္ေတာ့
ကၽြႏု္ပ္နားေထာင္ခဲ့ပါသည္၉ မနက္ ၀နာရီ၈၁ နာရီေလာက္တင
ြ ္ေဆးရုံသို႔ေရာက္ေသာအခါ ေပ်ာ့ေခြ
ေနေသာ သားေလး၏ခႏၶာကိုယ္ကို ဆရာှန္လက္ထဲသ႔ထ
ို ည့္ေပးလိုက္သည္၉ ဆရာှန္က
ကေလးကိုၾကည့္ျပီး အျပစ္တင္သည့္ေလသံျဖင့္ ခင္ဗ်ားအစကတည္းကေခၚလာရမွာ
ဟုကၽြန္ေတာ့္ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာခဲ့ပါသည္၉
ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေလာက္မိုက္မခ
ဲ ဲ့ပါသလဲ၉ သားေလး၏အသက္ႏွင့္ ရင္းျပီးမိုက္မျဲ ခင္းပင္ျဖစ္သည္၉
သူ႔ကိုကူညီေပးမည့္ဆရာှန္လက္ထသ
ဲ ႔ို ေစာေစာသြားမအပ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္၏မွားယြင္းေသာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ စိုးရိမ္မႈထတ
ဲ င
ြ ္ ႏွစ္မြန္းေနခဲ့မိသည္၉ နည္းမွန္လမ္းမွန္ေတြးေတာျပဳမူဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တ႔ုံ
ဆုိင္းေနခဲ့သည္၉ ယခုေတာ့ သားေလးေရာ၈ ကၽြႏု္ပ္ပါ ထိုအဖိုးအခကိုေပးဆပ္ေနရျပီျဖစ္သည္၉
ထိုညကအျဖစ္အပ်က္

ယခု၀၆ႏွစ္ေက်ာ္လန
ြ ္လာသည့္တိုင္ ကၽြႏု္ပ္မၾကာခနျပန္စဥ္းစားမိသည္၉

က်န္းမာေရးျပႆနာကို ဂရုတစိုက္ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္နားလည္ခဲ့သည္၉ ထုိထက္
အေရးၾကီးသည္မွာ ှန္ထုပ္မ်ား၈ပူပန္စိတ္မ်ားကို ပုံခုံးထက္တင
ြ ္ထမ္းကာ အခ်ိန္မကုန္သင့္ေၾကာင္း
နားလည္ခဲ့ရပါသည္၉ သားေလးကို ဆရာှန္လက္ထဲသ႔အ
ို ပ္လိုက္သည္ႏွင့္ သက္သာစိတ္ျဖစ္လာခဲ့
သည္၉ ဆရာှန္လက္ထဲအပ္လိုက္သည့္ႏွင့္ သားေလးေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမည္ဟုတပ္အပ္မသိႏိုင္
ေသာ္လည္း သူ႔အတြက္အမွန္ကန္ဆုံးႏွင့္အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေနရာသိ႔ပ
ု ို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ျပီျဖစ္။စိတ္
သက္သာရာရာခဲ့သည္၉ (ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္သားေလးသက္သာလာခဲ့သည္..ယခုဆို
က်န္းမာသန္စမ
ြ ္းေသာ အသက္၁၁ႏွစ္အရြယ္

ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ သည္၉)

ကၽြႏု္ပ္၏အေတြ႕အၾကဳံမွာ ှိညာဥ္ေရးရာတြင္လည္း ပူပင္မႈမ်ားကိုမည္သ႔က
ို ိုင္တယ
ြ ္သင့္ေၾကာင္း
သင္ရန္စာရရွိျခင္းျဖစ္သည္၉ ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ စိုးရိမ္မႈေရခ်ိန္ျမွင့္တက္လာျပီဟု ခံစားရသည္ႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းေတာ့သည္၉ ကၽြန္ေတာ့္သားေလးကို ေထြးပိုက္လ်က္ ဆရာှန္လက္ထသ
ဲ ႔ို အပ္ႏွံ
လုိက္သည္နည္းတူ ကၽြန္ေတာ့္၏ပူပန္စိတ္အားလုံးကိုလည္း ဘုရားလက္ထဲသ႔ိုအပ္ႏွံဆုေတာင္း
လိုက္ေတာ့သည္၉ ထိုသ႔ျို ပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္သာလြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ခံစားရပါသည္၉
ရွင္ေပါလုေဖာ္ျပေသာ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ရရွိခံစားလာရသည္၉ ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏နား
လည္သေဘာေပါက္ျခင္းကိုေက်ာ္လြန္လ်က္၈ ပူပန္စိတ္၏လႊမ္းမိုးမႈ၈ စိုးရိမ္စိတ္၏ှါးျမိဳမႈအတြင္းမွ
စိတ္ႏွလုံးသားျငိမ္းခ်မ္းခဲ့ရသည္၉

ှိညာဥ္ေရးရာက်င့္သုံးျခင္း
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Jackson, Wyoming
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