
ဤေဆာင္းပါး၏မူရင္းေရးသားသူ တီမိုသီစီ ဂ်က္ဖရီယြန္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ 

ဆီေလ်ာ္စြာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အဂၤလိပ္လို မူရင္းအက္ေဆးမ်ားကို spirit-ledleader.com တြင္ှင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘာကုိေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသနည္း။  

အမွန္တရား ၇ - အကန္႔အသတ္ရွိေသာသင္၏လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကိုလက္ခံျပီး ဘုရားသင့္ကို အသစ ္

တဖန္ျပဳျပင္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ 

 

 

 

အရင္တစ္ပတ္အက္ေဆးတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္၏အိပ္မက္ထဲတြင္ ေရထုၾကီးက ကၽြႏု္ပ္ကိ ု

လႊမ္းမိုးှါးျမိဳေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္၏ေရွ႔တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားက ျခံဳေစာင္တစ္ထည္ေပၐတြင္ 

ျပန္႔က်ေဲနလ်က္ရွိသည္။ ထိုေစာင္ကိုလွိမ့္ေခါက္ကာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွန္သမွ်ကုိ ဘုရား၏လက္ေတာ္ 

သို႔တင္လုိက္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္မလို႔မရေအာင္ပင္ေလးလံလြန္းေနသည္။ ျခဳံံေစာင္၏ 

အလယ္သို႔ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အလြန္ၾကီး မားေသာေက်ာက္တံုးၾကီးတစ္တုံး ကိုေတြ႕လိုက္ 

ရသည္။ မည္သုိ႔မတင္ရ ေတာ့မည္နည္း။ 



 ဘာလုပ္ရမည္ကိုမသိေပ။ ထိုေက်ာက္တံုးၾကီးအနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ကာ လက္ျဖင့္ကိုင္စမ္း 

ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္အင္မတန္အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ အမွန္ေတာ့ ထိုအရာမွာ ေက်ာက္တုံးမဟုတ္ဘဲ 

ေျမသားဖုံးအုပ္ေနေသာ ေရခဲတံုးၾကီးတစ္တံုးပင္ျဖစ္သည္။ လက္ျဖင့္ကိုင္စမ္းၾကည့္ေသာအခါ ေရခ ဲ

အရည္ေပ်ာ္လာေတာ့သည္။ အရည္ေပ်ာ္က်ေလ..ထိုေရခဲတံုး ပိုမုိေသးငယ္လာေလျဖစ္ကာ.. 

အေလးခ်ိန္လည္း ေလ်ာ့က်လာေတာ့သည္။ 

 ထိုအိပ္မက္၏အဓိပၸာယ္ကုိေနာက္မွ နားလည္ေတာ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 

ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ေပးရန္ ေလးလံလြန္းပါက ထိုေလးလံမႈမ်ားကိုအနီးကပ္ ရႈျမင္တတ္ဖို႔လိုသည္။ 

ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိ ုျငင္းဆိုကာ ေၾကာက္ရြ႕ံျပီးထြက္ေျပးမေနဘဲ သတိၱေမြးကာရင္ဆိုင္သင့္ 

သည္။ ထိုေလးလံမႈမ်ားကိ ုလက္ႏွင့္ထ ိ       အေၾကာင္းပိုမိုသိနားလည္ကာ ထိုေလးလံမႈမ်ား၏ 

လႊမ္းမိုးမႈတန္ခိုးေအာက္မ ွလြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စိုးရိမ္မႈမ်ားက ထင္သေလာက္ 

ေလးလံေနျခင္း၊ ခက္ခေဲနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကို သိနားလည္လာ မည္ျဖစ္ 

သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ထု ိ         မ်ားကိ ုလက္လႊတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ဘုရားကုိယုံၾကည္ျခင္း      စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၏ သေဘာသဘာှကိုသိနားလည္ျခင္း 

စသည့္ရလဒ္ႏွစ္ခု၏ေပါင္းစည္းျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အသစ္ျပဳျပင္မႈတို႔ကိ ု

ေပးစြမ္းမည္ ျဖစ္သည္။ 

ှိညာဥ္ေရးအမွန္တရား ၇- အကန္႔အသတ္ရိွေသာသင္၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကုိလက္ခံျပီး  

ဘုရားသင့္ကုိ အသစ္တဖန္ျပဳျပင္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ 

       လူမ်ိဳးမ်ား     လုန္ႏုိင္ငံသို႔ဖမ္းဆီးေခၐေဆာင္သြား  ရခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ကိုႏွစ ္

သိမ့္မႈေပးေသာ         ၊ မၾကာခနကိုးကားအသုံးျပဳျခင္းခံရေသာ ေဟရွာယ အခန္းၾကီး ၂ှ 

ကိုေဖာ္ျပ လိုပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၑဳသေရလမ်ားသည္ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္၊ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးထိန္႔ 

ကာ၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ေၾကြးမ်ားကို ပင္ပန္းစြာခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဟရွာယ 

ကဤသို႔ေရးသားခဲ့သည္- 

 

ထာှရဘုရားသည္အစဥ္အျမတဲည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎ 

ေျမၾကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ ေမာေတာ္မူျခင္း၊ 

ပင္ပန္းေတာ္မူျခင္းမရွိ၊ စစ္၍မကုန္ႏုိင္ေသာဥာဏ္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၎၊ သင္သည္ 

မသိမၾကားဘူးသေလာ။ ထိုဘုရားသည္ ေမာေသာသူတုိ႔အား ခြန္အားကိုေပးေတာ္မူ၏။ 

ႏြမ္းနယ္ေသာသူတို႔အား အစြမ္းသတၱိႏွင့္ျပည့္စုံေသာအခြင့္ကုိေပးေတာ္မူ၏။ လူပ်ိဳတုိ႔သည ္

ေမာ၍ပင္ပန္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ လုလင္တို႔သည္လည္း ထိမ၍ိလၾဲကလိမ့္မည္။ 



ထာှရဘုရားကိ ုေျမာ္လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ၾကလိမ့္မည္။ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔မိမိတို႔ 

အေတာင္ကိုအသစ္ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။ ေျပးေသာ္လည္း မပင္ပန္း၊ ခရီးသြားေသာအခါ မေမာရၾက။ 

ေဟရွာယ ၂ှး၀၈-၁ဿ 

 

 ဤက်မ္းစကားသည္ စိတ္ခြန္အားအလြန္ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ သင္ေရာ၊ ကၽြနု္ပ္ပါပင္ပန္း 

ႏြမ္းလ်ႏုိင္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ေမာပန္းႏြမ္းလ်ျခင္းမရွိပါ။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈနံရံၾကီးပိတ္ဆို႔ 

ေနေသာအခါ မိမိကုိယ္ကိုမၾကည့္ဘဲ စၾကၤှ ဠာၾကီးကိုဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ 

သင့္သည္။ ထာှရဘုရားသည္ ေလးလံေသာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ှန္ထုပ္မ်ားကိုထမ္းကာ၊ အသစ္ေသာခြန္ 

အားကိုလည္းေပးစြမ္းမည္ျဖစ္သည္။ 

 လူသား၏အကန္႔အသတ္ရွိမႈ၊ ပ်က္စီးလြယ္မႈ တို႔ကိုလက္ခံကာ ဘုရားအေပၐေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 

ထားရမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔စိတ္ခ်လုိက္ပါက ှန္ထုပ္မ်ားေပါ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

စိတ္ႏွလံုးသားကုိ သန္႔ရွင္းေသာှိညာဥ္ေတာ္အတြက ္တဖန္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လန္းဆန္းမႈခြန္အားသစ္ကို ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားကုိသိရန္၊ခ်စ္ရန္၊အေစခံရန္ 

ဟူေသာ ဘှရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဟရွာယ ေဖာ္ျပသည ္

မွာ- သိမ္းငွက္ကဲ့သို႔အေတာင္မ်ားကိုအသစ္ျပဳျပင္ၾကမည္၊ ေျပးေသာ္လည္းမပင္ပန္း ဟူ၍ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

 



စုိးရိမ္မႈကုိ ဆရာအျဖစ္တင္ေျမွာက္ပါ (စုိးရိမ္မႈထဲမွ သင္ယူပါ) 

 စုိးရိမ္ပူပန္မႈကိ ုလူသားတို႔ပုံမွန္ၾကဳံေတြ႔ေလ့ရွိျပီး ဖိစီးေလးလံလြန္းေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ သို႔ေသာ ္ထိုစိုးရိမ္မႈကိုဆရာတင္ႏုိင္သည္။ ထိုအခါ မိမိ၏အေျခအေနႏွင့္ မိမိ၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈ 

မ်ားကိုသိျမင္လာကာ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

 ဥပမာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔စိုးရိမ္ပူပန္ေသာအရာမွာ အင္မတန္အေရးၾကီးေသာအရာ ျဖစ္ေနေသာ 

ေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။ ထိုအရာကိ ုကၽြႏု္ပ္တို႔တန္ဖိုးထားျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္

ထိုစိုးရိမ္မႈအေတြးထတဲြင္သာ က်င္လည္ေနပါက ပိုဆိုးလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ထိုစိုးရိမ္ပူပန္ 

မႈကိ ုေမာင္ႏွင္းအားအျဖစ္ယူကာ မိမိအထ၌ဲဘာျဖစ္ေနသည္၊ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိေနသည္၊ 

မိမိဘာလုပ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာအရာတို႔ကိုတန္ျပန္တု႔ံျပန္ႏုိင္သည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အဆင္ ့၁ဆင့္ခြဲျခားလိကု္သည္။ ပထမဆံုး ထုိစိုးရိမ္ပူပန္မႈကို 

ရင္ဆိုင္ကာ သတ္မွတ္ရန္လိုသည္။ ထုိ႔ေနာက ္ခြျဲခားလိုက္ေသာအဆင့္ ေပၐတြင္မူတည္ျပီး 

တုံ႔ျပန္လိုက္ သည္။ ထိုအဆင့္ ၁ဆင့္မွာ- လုပ္ေဆာင္၊ ေစာင့္ဆိုင္း၊ လက္လႊတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ ဿ- လုပ္ေဆာင္ 

 ထိုစိုးရိမ္မႈထတဲြင္ ကၽြႏု္ပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအပုိင္းရွိပါက.. ထိုစိုးရိမ္မႈကိ ုအဆင့္ဿ ထဲ 

တြင္သတ္မွတ္လုိက္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ COVID-19 အေမရိကန္သုိ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ 

ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစ ုဗိုင္းရပ္စ္ကူးခံကာ ေသေတာ့မည္ဟုစိုးရိမ္မိသည္။ ဗုိင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈကို မတား 

ဆီးႏုိင္ေသာ္လည္း အကူးစက္မခံရေအာင္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္သည္။ ထိုသုိ႔သိသည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 

မည့္အရာကိ ုလုပ္ေဆာင္ေတာ့သည္ (maskတပ္ျခင္း၊ လက္ေဆးျခင္း၊ လူစုလူေှးေရွာင္ျခင္း)။  

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေရခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ အႏၱရာယ္မွာ ရွိေနဆျဲဖစ္ေသာ္ 

လည္း မိမိလပု္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ ၀- ေစာင့္ဆုိင္း 

 စိုးရိမ္ေနေသာ္လည္း ထိုအရာေပၐတြင္  တစ္ခုခုကိုေစာင့္ဆိုင္းေနရပါက..ထိုစိုးရိမ္မႈကို 

အဆင္ ့၀ အျဖစ္ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္လုိက္ပါသည္။ ဥပမာ- လာမည့္ေဆာင္းရာသီတြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔၌ ကၽြႏု္ပ္၏သင္တန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္လား ဟူ၍စိုး 

ရိမ္ပူပန္ေနမိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဓမၼတကၑသိုလ္၏ ဒုတိယႏွစ္ှက္စာသင္ခ်ိန္တြင္ပါှင္သငၾ္ကားေပး 

ႏုိင္မည္လား။ ႏုိင္ငံတကာသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္မွ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခရီးျပန္သြားႏုိင္မည္လဲ…။ 



 ယခုတြင္ ထိုအေျဖမ်ားကို မသိႏုိင္ေသးေပ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ ဗုိင္းရပ္စ္ကိ ု

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ၊ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ အျခားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္နည္းမ်ား..စသည္တို႔ကို 

ေစာင့္ဆိုင္းရအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနမည့္အစား အခ်ိန္တန္လွ်င္ေတာ့ 

အေျဖသိရမွာပါဟ ုမိမိကိုယ္ကိုျပန္သတိေပးကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ ္

လုပ္ႏုိင္ေသာအပိုင္း(အဆင့္-ဿ)ကို အရင္ဆုံးလုပ္ကာ ဘုရားျပင္ဆင္ေပးမည့္အပိုင္း ကိုေစာင့္ဆိုင္း 

ေနရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ ၁- လက္လႊတ္ျခင္း 

 ကၽြႏု္ပ္စိုးရိမ္ပူပန္ေနေသာအရာအမ်ားစုမွာ ကၽြန္ေတာ့္၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈထက္လြန္ကေဲနပါ 

သည္။ ဥပမာ- ျမန္မာျပည္ရွိ ကၽြႏု္ပ္၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အျခားကမာၻ႔ႏုိင္ငံ 

မ်ားရွိလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား အဆင္ေျပပါ့မလား၊ ကမာၻ႔စီးပြားပ်က္ကပ္ ထပ္မံၾကဳံလာရမည္လား၊ 

ဤကပ္ေရာဂါၾကီးမ ွကမာၻၾကီးျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္မည္လား။ ထိုသုိ႔ေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ 

သည္။ အမွန္တကယ္ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာအရာျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အေျဖကိုေစာင့္ဆိုင္း 

ေနလွ်င္ေတာ ့တစ္သက္လုံးၾကာသြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုျပန္ေျပာသည္-'' ငါအဲဒီ 

ခက္ခခဲ်ိန္ေရာက္မွဘ ဲကူးခတ္ေတာ့မယ္၊ အခုခ်ိန္ေတာ့ ငါဘာမွမလုပ္တတ္ေသးဘူး.. ဒါကိုလႊတ ္

ထားလုိက္မယ္.. အဆင္ေျပသြားမွာပါ.. ငါမလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုေပၐမွာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနလို႔ဘာထူး 

မွာလ'ဲ' ဆိုျပီးမိမိကုိယ္ကိုျပန္ေျပာမည္ျဖစ္သည္။ 



 

Chruch of the Holy Sepulchre (Old City of Jerusalem, Israel) 

 

ှိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာက်င့္သံုးမႈ 

သင္၏ှန္ထုပ္မ်ား မည္မွ်ေလးလံေနျပီလဲ..မိတ္ေဆြ။ 

သင္၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကိ ုစုေပါင္းျပီး ဘုရားလက္ထဲသုိ႔အပ္ႏွံလို႔ရပါက..အပ္ႏွံလိုက္ပါ။ စိုးရိမ္မႈက 

ၾကီးမားလြန္း၊ ခက္ခလဲြန္းေနပါက ဤသို႔စမ္းၾကည့္ပါ။ သင္၏သတၱိကုိစုစည္းျပီး    စိုးရိမ္ပူပန္မႈဆီ 

သို႔သြားပါ၊ စိုးရိမ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီကိုေမးလိုက္ပါ-  မင္းအေၾကာင္းငါဘာသိထားဖို႔လိုလဲ..၊ ျပႆနာကို 

ေကာင္းေကာင္းကိုင္တြယ္ႏုိင္ဖို႔ မင္းဆီက ဘာသိႏုိင္မလဲ ဟူ၍ခ်ည္းကပ္ၾကည့္ပါ။ 

 စိုးရိမ္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းရွိပါသလား။ ရွိသည္ဆိုပါက.. ယခုအခ်ိန္သည္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္(အဆင့္-ဿ) ျဖစ္သည္။ အကူအညီျဖစ္ရန္ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

သင္ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ပါက.. ေစာင့္ဆိုင္း ပါဟ၍ူမိမိကုိယ္ကိုျပန္ေျပာပါ။ အခြင့္သာေသာအခ်ိန္၊ 

လုပ္ေဆာင္၍ရေသာအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ေစာင့္ေနပါ။ စိုးရိမ္မႈက မိမိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းထက္ 

ေက်ာ္လြန္ေနျပီး အႏၱရာယ္ၾကီးမားပါက.. လက္လႊတ္ထားလိုက္ပါ။ စုိးရိမ္ေန၍လည္း မထူးပါ။ 



 လူသား၏အကန္႔အသတ္ရွိမႈကို ပို၍သိနားလည္ပါက မိမိအစြမ္းအစျဖင့္လုပ္ႏုိင္ေသာအရာ 

အေပၐတြင္သာအာရုံစုိက္ေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ပို၍လြတ္လပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္မဟုတ္ 

ေသာှန္ထုပ္မ်ားကိ ုသင္သယ္ထားေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အဖဘုရား၏ေမတၱာေတာ္ထဲ၌ပို၍ 

ေအးခ်မ္းစြာခိုလႈံေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ေန႔စဥ္ဘှတြင္ အျပည့္အှအသက္ရွင္လ်က္၊ 

ဖန္တီးႏုိင္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းကုိ ေှမွ်ႏုိင္ျခင္း၊ အလင္းေပးျခင္းစသည္တို႔ျပဳလုပ္လာ 

မည္ျဖစ္သည္။ 

 သင့္အစြမ္းခြန္အားျဖင့္ေျပးပါက အားကုန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေမာပန္းႏြမ္းလ် 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့သင္မႏုိင္ေသာှန္ထုပ္ကုိ အတင္းမ မပါႏွင့္။ ထုိ႔အတ ူျဖစ္မလာႏုိင္ 

ေသာအရာမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္မေနပါႏွင့္။ ှန္ထုပ္မ်ားကိ ုဘုရားထံအပ္ႏွံကာ ဘုရား၏အခ်ိန္၊ 

ဘုရား၏နည္းလမ္းကုိ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ သင္မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာအရာအတြက္ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ 

မေနပါႏွင့္။ သန္႔ရွင္းေသာှိညာဥ္ေတာ္အား သင္၏စိတ္၊ႏွလုံး၊ှိညာဥ္ကို အသစ္ျပဳျပင္ေစပါ။ 

ေျပာေနက်စကားအတုိင္း- စိတ္မပူန႔ဲ..ဘုရားတတ္ႏုိင္တယ ္ဟူေသာစကားမွာ က်မ္းစကားဆန္ 

သလုိ၊ စိတ္သက္သာရာလည္း ရေစပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျငိမ္သက္ျခင္း ကိုေပးစြမ္းေသာ လမ္းတစ္ခ ု

လည္းျဖစ္သည္။ 

 

ငါတို႔၌ျပဳျပင္ေသာတန္ခိုးေတာ္ အတိုင္း၊ ငါတို႔ေတာင္းပန္ၾကံစည္သမွ်ထက ္အလြန္ထူးျခားစြာ 

ျပဳျပင္ျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္၌ 

ကမာၻအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေစသတည္း။ 
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