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“မိမိကိိုယက
် ိို ကကောင််းကေလျက်, ပိိုကကောင််းကသောအနာဂတ်ဆီသိိုို့ ”
သင်ခန််းေောကခေါင််းေဉ်မျော်း
အခန််း ၁

မိမိအနာဂတ်အတက် ရူပေါရိုပပင်ဆင်ပခင််း

အခန််း ၂

ဝိညောဉ်က ်းအသက်တော တည်ကဆောက်ပခင််း

အခန််း ၃

မိမိပန််းတိိုင်ကိို ဘို ော်းအလိိုကတော်နင
ှ ့်် အညီထော်းပခင််း

အခန််း ၄

နာ်းကထောင်တတ်သူပြေ်ကအောင် သင်ယူပခင််း

အခန််း ၅

ဝိညောဉ်ကတော်ဦ်းကဆောင်ကသော ကနာက်ထပ်ကပခလှမ််း

သင်တန််းရည်ရွယ်ချက်
၁. ကလောကကကီ်းကိိုတေ်ခိုခိုအကျိြု်းပပြုကသောအနာဂတ်ကခေါင်း် ကဆောင်မျော်းအပြေ် မိမိကိိုယက
် ိို
ရူပေါရထ
ို ော်းတတ် န်။
၂. ဘို ော်းသခင်နင
ှ ့််အက ်းကကီ်းကသောဆက်ဆက ်းကိို ှောကြတည်ကဆောက်ချင်ေိတ် လ
ှိ ော န်။
၃. မိမိကိိုယက
် ိို၊ ဘို ော်းသခင်နှင့််အပခော်းသူမျော်းကိို
ကကောင််းေောနာ်းကထောင်တတ်ကသောသူပြေ်လော န်။
၄. သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော်မှတေ်ဆင့်် ဘို ော်းသခင်၏ချေ်ပခင််း၊ ကကျ်းဇူ်းကတော်နှင့််
က ်းချယ်ပခင််းကိို သိနာ်းလည် န်။
၅. မိမိဘဝ နှငဝ
့်် ိညောဉ်က ်းဘဝတိို်းတက်လောကအောင် လက်ကတွေ့ကျကသော ပန််းတိိုင်မျော်း
ချမှတ်လောတတ်ကေ န်။
အချိန်ဇယော်း
တနလလော၊ဗိုဒ္ဓဟ်းူ ၊ကကောသပကတ်း၊ကသောကကော(October 25, 27-29) - 7:30-9:00 p.m.
အဂလေါကနို့ (Oct. 26)

- 3:30-5:00 p.m.
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အခန််း ၁- မိမိအနာဂတ်အတွက် ရူပါရိုပပင်ဆင်ပခင််း
နိဒါန််း
ဒ္ီတေ်ပတ်အတင််းသင်ကကော်းမယ့်် ကခေါင််းေဉ်ကတကကတော့် "ယခိုကတည််းကမိမိကိိုယက
် ိို
ကကောင််းကအောင်ပပင်ဆင်ကော ကကောင််းမန်တွဲ့်အနာဂတ်ြန်တ်းီ ပခင််း" ဆိိုတွဲ့်အ ောပြေ်ပေါတယ်။

မိမိကိိုယတ
် ိိုင် ကရွ်းချယ်ပခင််း
မွဲကပ်းပခင််း ၁ - အနာဂတ်အကကကောင််းေဉ််းေော်းလိိုက်ပေါက... (တေ်ခိုမက မွဲကပ်းနိင
ို ်သည်)
၁. ဘဝမှောဘောလိုပ်ချင်လွဲ မသိပေါ။
၂. ဘောလိုပ်ချင်လွဲဆတ
ိုိ ော အနည််းငယ်သိကပမယ့်် ကသချောမသိပေါ။
၃. ဘောလိုပ်ချင်လွဲဆိုတ
ိ ော ကျွန်ိုပ်သသ
ိ ည်။
၄. ဘောလိုပ် မလွဲဆတ
ိို ော တေ်ကယောက်ကယောက်လောကပပောြိိုို့ ကျွန်ိုပ်ကေောင့််ကနပေါတယ်။
၅. ကျွန်ိုပ်ဘဝ ွဲွေ့ ရူပေါရို, ဘို ော်းအလိိုကတော်(ကခေါ်ပခင််း) ကိိုသိြိိုို့ ကျွန်ိုပ်ကိိုယတ
် ိိုင်ဘွဲ
လိုပ်ကဆောင် မှောပြေ်ကကကောင််း ကျွန်ိုပ်ယိုကကည်ထော်းသည်။
မွဲကပ်းပခင််း ၂- အနာဂတ်အတက်ေိတ်ခေော်းချက်
၁. အနာဂတ်ကပျောက်ပပီ်းရှုတ်ကထ်းကနတယ်လိိုို့ ခေော်း ပေါတယ်။
၂. အ င်ကကတော့် ယိုကကည်မှု ှိကပမယ့်် အခို မကသချော၊ မလိုခခြုမှုကိိုခေော်းကန ပေါတယ်။
၃. ကမ ော်လင့််ချက်အချိြုွေ့ ှိကပမယ့်် ေိတ်ပျက်ပပီ်း ေိို်း ိမပ
် ူပန်ကနမိတယ်။
၄. ကမ ော်လင့််ပခင််း ှိပပီ်း အနာဂတ်ကကောင််းကအောင် မိမိကိိုယတ
် ိိုင်ြန်တီ်းလိုပ်ကဆောင်ြိိုို့
ေိတ်အော်းထက်သန်ပေါတယ်။
၅. အနာဂတ်ပန််းတိင
ို ်မျော်းကိို အက ောက်လှမ််းနိင
ို ်မယ်လိိုို့ ယိုကကည်ထော်းပေါတယ်။
သင်ကကော်းပခင််း

မိမိဘဝ, မိမိအနာဂတ်အတက် ရူပေါရို
ဘို ော်းကသင့််အတက် ရူပေါရို ထော်း ှိပေါတယ်။ ခ ေ်ကတော် ွဲွေ့အလိိုကတော်နည
ွဲို့ ီကသော လူပိုဂိြု္ လ်
တေ်ကယောက်၊ ကခေါင်း် ကဆောင်တေ်ကယောက်ပြေ်လောြိဘ
ိုို့ ို ော်းအလိို ှိကနပေါတယ်။ ဘို ော်းအလိို
ကတော်ဘောလည််းဆိိုတော အတိအကျကျွန်ကတော်မကပပောနိိုင်ကပမယ့်် ဒ္ီကမ်းခန််း ွဲွေ့အကပြကတကိို
သင်ကိိုယတ
် ိိုင် ှောကြ မှောပေါ။ အကပြ ှောပိုပခင််း တေ်ကယောက်နတ
ွဲို့ ေ်ကယောက်မတူကပမယ့််...
ကျမ််းေောြတ်ပခင််း၊ ဆိုကတောင််းပခင််း၊ ဝိညောဉ်ကတော်လမ််းပပပခင််း၊ အပခော်းသူမျော်းထမှ အကက ယူ
ပခင််းမျော်းပြင့််သိနိိုင်သည်။ ဘို ော်းအလိိုကတော်(ကခေါ်ပခင််း) ကိိုလူအနည််းေိုသော ှောကြကတွေ့ ှိကက
ကပမယ့်် ဘို ော်းဦ်းကဆောင်မှုကိိုခယူပပီ်း မိမရ
ိ ူပေါရက
ို ိို မိမိကိိုယတ
် ိိုင် ှောကြကြော်ထတ
ို ်နိိုငပ
် ေါတယ်။
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ရူပေါရို အကကကောင််းဆက်ပပီ်းကဆ်းကန်းကက ကအောင်။
အဓိပပောယ်ြင့််ဆိိုချက် - "ရူပေါရိုဆိိုသည်မောှ သင်ဘယ်လိိုလူပြေ်ချင်သည်၊ သင်ဘောပြေ်ချင်သည်
ဆိိုကသော အ ောပြေ်ပပီ်း ထိိုအ ောကိို သင်ဘယ်လိိုနည််းနွဲို့ ကအောင်လိုပ်မလွဲဆတ
ိို ောကိို
ပိုကြော်ကသော ပန််းချီကော်းချပ်တေ်ချပ် ပြေ်သည်။ ၎င််းသည် သင့််အသက်တောအတက်
သင်ပြေ်ချင်ကနကသောအ ောပြေ်ပပီ်း လက် ှိတင် မပြေ်ကသ်းကသော အ ောပြေ်သည်။ ရူပေါရို
ဆိိုသည်မှော သင့််နှလို်းသော်း၏ ကေေော်းချက်ကိို ကြေါ်ပပကပ်း ကသော လမ််းတေ်ခို၊ သင့််ေိတ်က်းူ
ပိုကြော်မမ
ှု ျော်းအတက် ကမ ော်လင့််ချက်၊ သင့််ေိတဆ
် နဒ၏ ဦ်းတည် ချက်နှင့်် သင့််ေိတ်၏
ြန်တ်းီ မှုတပိိုို့ ြေ်ပေါသည်။ ထိိုအ ောမျော်းအော်းလို်းကိို သနို့် ှင််းကသော ဝိညောဉ် ကတော်၏
ဦ်းကဆောင်မှုပြင့်် ပိုကြော်ထော်း ပခင််းပြေ်သည်။ တေ်နည််းအော်းပြင့်် ရူပေါရိုဆိိုသည်မောှ သင်သော်း
ချင်သည့်် ပန််းတိင
ို ်၊ ဘို ော်းသခင်က ဦ်းကဆောင်ကခေါ်ကဆောင်ကနကသော အနာဂတ်ပန််းတိိုင် တေ်ခို
ပြေ်ပေါသည်။” တီမိိုသီ ဂျက်ြ ီယန်၊ ၂၀၁၁။

သမမောကျမ််းရှုကထောင့််
ဘီေီ ၆ ောေို၊ ဣသက လလူမျိြု်းတိိုို့ ဗောဗိုလိုနတ
် င
ိို ််းပပည်မောှ ကျွန်ခ ကသောအချိန်တင် ပက ောြက်
ကဟ ောှ ယသည် ဣသက လလူမျိြု်းမျော်းကိို ကခေါ်ပပီ်း ဘို ော်းသခင်၏ အနာဂတ် ရူပေါရို အကပေါ်မှော
အကပခခကသော အနာဂတ်ကမ ော်လင့််ချက်၊ အိပ်မက်ကိို ပပန်လည် နိှု်းကဆော် တိိုက်တန််းခွဲ့်သည်။
(ကဟ ှောယ ၄၃်း၁၈-၁၉ ကိိုြတ်ပေါ)
ကျမ််းေောကတော်ပမတ်အော်းပြင့်် ဘို ော်းက ရူပေါရက
ို ိိုကပ်းသည်။ ယခိုချိန်တင်မပြေ်ကသ်းကသော်လည််း
အနာဂတ်တင် ဘို ော်းက သူတအ
ိိုို့ တက်ကကီ်းမော်းသည့််အေီအေဉ် ှိကကကောင််း ခန်အော်းကပ်းခွဲ့်သည်။
အောခဗဟ, ယောကိုပ်, ကမောက ှ, ှကမလ, ဒ္ေါဝိတ်, ဧသတော, မော ိ, ကယောသပ်, ကပတရို, ကပေါလို,
သခင်ကယရှု တိ၏
ိုို့ ဘဝကိို ဆင်ပခင်ကကည့််ပေါ။ သူတတ
ိိုို့ ေ်ဦ်းေီအတက် ဘို ော်းကရူပေါရိုထော်း ှိပပီ်း
သူတအ
ိိုို့ သက်တောအော်းပြင့်် လူမျော်းေောကကောင််းချီ်းပြေ်ကေခွဲ့်ပေါသည်။
မိမိကိိုယတ
် ိိုင်ကရွ်းချယ်ပခင််း
မွဲကပ်းပခင််း ၃ - သင့််ဘဝအတက် ဘို ော်းသခင် ွဲွေ့အလိိုကတော်ကိိုေဉ််းေော်းကကည့််ကသောအခေါ...
၁. ဘို ော်းဘောလိုပ်ကေချင်လွဲ ကျွန်ိုပ်မသိပေါ။
၂. ဘို ော်းလိုပ်ကေချင်သည့််အေီအေဉ်အချိြုွေ့သိကသော်လည််း ဘို ော်းကခေါ်သည် ဟိုမသိကသ်းပေါ။
၃. ဘို ော်းဘောလိုပ်ကေသည်ကိို မိဘမျော်းမှတေ်ဆင့််ကပပောပပြိိုို့ ကျွန်ိုပ်အော်းကိို်းထော်းသည်။
၄. တေ်နည််းနည််းပြင့််ဘို ော်းကိိုအကေခ န် ဘို ော်းကခေါ်သည်ဟို ကျွန်ိုပ်ကသချောသိပေါသည်။
၅. ကျွန်ိုပ်ဘဝအတက် ဘို ော်း ွဲွေ့ကခေါ်ပခင််းကိို သူြင့််ပပထော်းသည်။ အွဲဒ္ီြင့််ပပချက်ဘောလွဲဆတ
ိို ော
ကျွန်ိုပ်သသ
ိ ည်။
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သင်ကကော်းပခင််း

သင့််အတက် ဘို ော်း၏ရူပေါရို
ဘို ော်းအလိိုကတော်သိြ၊ိိုို့ လိုပ်ြိိုို့ သမမောကျမ််းေောထွဲမှောကပမောက်မျော်းေောကသော အေိတ်အပိိုင်း် ၊
ကြော်ပပချက်ရှုကထောင်မ
့် ျော်း ထ
ှိ ော်းပေါသည်။
1. ဘို ော်းကိိုယိုကကည်သူတိိုင််းအတက် "ကယဘိုယျအလိိုကတော်" ှိထော်းသည်ဟို
သခင်ကယရှု ကကျွန်ိုပ်တက
ိိုို့ ိိုသန်သင်ထော်းသည်။ ယိုကကည်သူအော်းလို်းသည်
"ဘို ော်းကိိုေတ
ိ ်နှလ်းို အကကင််းမွဲ့် သိ န်၊ချေ် န်၊အကေခ န် ပြေ်ပပီ်း၊ ကိိုယန
် ှင့််ေပ်ဆိိုင်သူ
ကိို ကိိုယန
် ှင့််အမ ချေ် န်" ဟူကသော ကယဘိုယျဘို ော်းအလိိုကတော် ပြေ်သည်။
2. သီ်းသန်အ
ို့ လိိုကတော်ဆိိုသည်မောှ ဤကလောကတင် သင့််အကနပြင့်် ေိတ်ကကောင််းထော်း န်၊
အကေခလိုပ်ငန််းလိုပ် န်၊ လိိုအပ်ကနသူမျော်းကိို ကပ်းလှှူ န် ဆိိုကသောကိေစမျော်းပြေ်သည်။
3. အချိြုွေ့သူမျော်းကကတော့် မိမိတေ်ဘဝလို်းတင် ဘို ော်းအမှုကတော်ကဆောင်သူ၊
ဧဝကဂလိကဝငှသူ၊ သင်ကကော်းသူ၊ ဂီတဆ ော၊ ကခေါင််းကဆောင်၊ အပခော်းကသော
တိကျကသချောကသောအမှုကတော်ကဆောင် လိုပင
် န််းမျော်းတင် ပေါဝင်အကေခ သည်။
သင့််ဘဝတင် ဘို ော်းအလိိုကတော်သိ န် သမမောကျမ််းေောထွဲက ဝိညောဉ်က ်းအမှနတ
်
ော်းမျော်း၊
ဧဝကဂလိ၊ ကိိုယက
် ျင့််တ ော်း၊ ဘို ော်းအသက် ှင်ကေလိိုသည့််အတိိုင်း် လိိုက်ကလ ောက် မည်ပြေ်
သည်။ ထိိုို့အပပင် သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော်၏လမ််းပပမှုကိိုနာခကော

ှိလောကသောအခင့််အက ်း

မျော်းကိိုတပိုို့ ပန်တတ် န်လိိုသည်။ ဝိညောဉ်ကတော်အသနာ်းကထောင်ပခင််းဆိိုသည်မှော ဗျှူဟောကျကျ
ေဉ််းေော်းကတ်းကခေါ်ပခင််း၊ ပန််းတိင
ို ်ချမှတ်ပခင််း၊ ပန််းတိင
ို ်က ောက်ကအောင်ကကိြု်းေော်းပခင််းတိိုို့ ပေါဝင်
သည်။

ဗျျူဟောကျကျ မည်သိိုို့ေဉ််းေော်းကော လိုပ်ကဆောင်မည်နည််း။
DIAGRAM
မေ် ှင် --------------------------------------------- ---------------------------- ရူပေါရို
အေီအေဉ် :         /// (အခက်အခွဲ/ေိန်ကခေါ်မှုမျော်း)
ေိန်ကခေါ်မှုကိိုကကျော်လော်းနိိုင်မည့်် နည််းဗျှူဟောမျော်း   
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မေ်ရှင်ဆိိုတောဘောလဲ။
မေ် ှင်ဆိိုတော မိမိရပ
ူ ေါရိုကိို အမှီလိိုက် န်လိုပ်ကဆောင် ကသော အော်းထိုတ်မှုပြေ်သည်။
ရူပေါရတ
ို ေ်ခိုအကကောင်အထည်ကပေါ်လောြိိုို့ န် ဘယ်လိိုနည််းလမ််း၊လိုပ်ကဆောင်ချက်ကတ
နွဲက
ို့ ျွန်ိုပ်လိုပ်ကဆောင်မလွဲ။
ဥပမော၁. ကျွန်ိုပ်၏ပိုဂလ
္ မေ် ှင-်
ခ ေ်ကတော်ကနာက်လိိုက်မျော်းအကနပြင့်် ဘို ော်းကိိုပိိုသိ,ပိိုချေ်,ပိို၍အကေခ န် သူတအ
ိိုို့ ော်း
သင်ကကော်း,လမ််းပပ,ခန်အော်းကပ်း န်။
၂. Faith, Hope, and Love Global Ministries (FHLGM) မေ် ှင်ခ ေ်ကတော်ကနာက်လိိုက်မျော်းအကနပြင့်် ဝိညောဉ်ကတော်ဦ်းကဆောင်ကသော ကခေါင်း် ကဆောင်မျော်း
အပြေ် ဘို ော်းကိိုအကျိြု်း ေ
ှိ ောအကေခနိိုင် န် သင်ကကော်း, လမ််းပပ, ခန်အော်းကပ်း န်။
အေီအေဉ် ဆိိုတောဘောလဲ။
သင်၏ မေ် ှင်နင
ှ ့်် ရူပေါရို ကိိုကြော်ကဆောင်ြိိုို့ လိုပက
် ဆောင်သည့််ကပခလှမ်း် တေ်လှမ််းပခင််း၊
လိုပ်ကဆောင်မတ
ှု ေ်ခိုပခင််းပြေ်သည်။ လိုပ်ကဆောင်သည့််ကပခလှမ််းမျော်းသည် တိကျ မည်၊
တိိုင််းတောနိင
ို ် မည်၊ အချိန်တေ်ခိုအတင််း ှိ မည်။ ထိိုို့အပပင် "ဘောလွဲ,ဘယ်ကတော့်လွဲ,
ဘယ်ကိိုလွဲ, ဘယ်သူနလ
ွဲို့ ွဲ" ဆိိုသည့််ကမ်းခန််းမျော်းကိိုပေါ ကပြဆိိုပပနိိုင် မည်။
အတော်းအဆီ်း/ေိန်ကခေါ်မှုမျော်း
သင့််အေီအေဉ်ကိိုခက်ခွဲကေသည့််အ ောမှန်သမ အကကြု်းဝင်ပေါသည်။ က ှွေ့ကိုမ
ိ က ောက်နင
ိို ်
ကအောင်ဟန်တ
ို့ ော်းထော်းကသောအ ောမျော်းပြေ်သည်။
ဥပမော၁. ကိိုဗေ်/နိိုင်ငက ်းပပဿနာကကကောင့်် ကကျောင််းမျော်းပိတ်ထော်း သည်။
၂. အလိုပ်မ ှိ, ပိိုက်ဆမ ှိ။
၃. ြျော်းနာပခင််း, အပခော်းကသောကိိုယက
် ောယပိိုင်း် ပပဿနာမျော်း။
၄. အခင့််အလမ််းမျော်း မ ှိပခင််း။
နည််းဗျျူဟောဆိိုတောဘောလဲ။
နည််းဗျှူဟောဆိိုသည်မှော ထိိုေန
ိ ်ကခေါ်မှုမျော်း၊ အခက်အခွဲမျော်းကိို ကကျော်လော်းနိိုင်မည့်် အိိုင်ဒ္ီယော
မျော်းပြေ်သည်။
ဥပမော၁. ကကျောင််းမျော်းပိတ်လ င်.. အန်လိိုင််းပြင့််တက်မည်။
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၂. ပိိုက်ဆမ ှိလ င်.. မိမိြောသောကလ့်လောမှုပပြုမည်, သင်ကကော်းနိိုငမ
် ည့််သူကိို မိမိြောသော ောှ မည်,
ပိိုက်ဆမကိုန်ကသော သင်ကကော်းမှု, တိ်းို တက်မတ
ှု ေ်ခိုခိုကိို ှောကြမည်။
၃. ြျော်းနာပပီ်းအော်းနည််းကနလ င်.. အပခော်းလိုပ်ကဆောင်နိိုငမ
် ည့်် ကျန််းမောက ်းနည််းတေ်ခိုခိုကိို
ှောကြလိုပ်ကဆောင်မည်။
၄. အခင့််အလမ််းမ ှိလ င်.. ြန်တီ်းကတ်းကတောကကည့််ပေါ။ သင့််အတက်,အပခော်းသူမျော်းအတက်
အကျိြု်း ှိမည့််အ ောတေ်ခခ
ို ိုကိို ကတ်းကတောြန်တီ်းကကည့််ပေါ။
အဖွဲွဲ့ခွဲကဆွ်းက ွ်းပခင််း- အြွဲွေ့တိိုင််းတင် မှတတ
် မ််းက ်းသူတေ်ကယောက် ှိ မည်။
၁. ယကနို့သင်ခန််းေောအော်းပြင့်် မည်သည့််တပိုို့ ပန်မှုမျော်းပြေ်လောပေါသနည််း။

၂. မည်သည့််အ ောက သင့််အတက်အက ်းကကီ်းပပီ်း အကူအညီပြေ်ကေပေါသလွဲ။

၃. ဆ ော့်ကိို ဘောကမ်းခန််းမျော်းကမ်းချင်ပေါသနည််း။

Faith, Hope, and Love Global Ministries
© The Reverend Timothy C. Geoffrion, Ph.D., D.D., 2021

"မိမိကိိုယ်ကိိုကကောင််းကေလျက်,ပိိုကကောင််းကသောအနာဂတ်ဆီသ"ိုို့ိ

သင်တန််းသ ်းလက်စွဲ, page 7

အခန််း ၂ - ဝိညောဉ်ကရ်းအသက်တော တည်ကဆောက်ပခင််း
ကကောင််းမန်တွဲ့်အနာဂတ်ပြေ်ြိိုို့ မိမိကိိုယက
် ိိုတည်ကဆောက်ပခင််းဆိိုင် ော အကပခခတေ်ခို ပြေ်တွဲ့်
"ဘို ော်းနွဲက
ို့ ျွနပ
်ို ်တဆ
ိိုို့ က်ဆက ်း" အကကကောင််းကိိုကဆ်းကန်းမှောပေါ။
မိမိကိိုယတ
် ိိုင်ကရွ်းချယ်ပခင််း
မဲကပ်းပခင််း ၄ - ခ ေ်ကတော်ကနာက်လိိုက်သူအတက် ဘို ော်း၏အလိိုကတော်ကိို က ်းချယ်ပေါ
(တေ်ခိုထက်မကက ်းနိိုင်သည်)
၁. ချမ််းသောသထက်ချမ််းသော၊ ကျန််းမောသထက်ကျမ််းမောလော န်။
၂. မိမိနိိုင်ငကိို ြိနပ
ှိ ်ကနကသောလူတ၏
ိိုို့ လက်ကအောက်မှလတ်ကပမောက်ကေ န်။
၃. မိမိပြေ်တည်သမ အတိိုင််း ဘို ော်းကိို ပိိုသိ,ပိခ
ို ျေ်,ပိိုအကေခလော န်။
၄. ပတ်ဝန််းကျင် ှိမယိုကကည်သူအော်းလို်း ခ ေ်ကတော်ကိိုယိုကကည်ကအောင်လိုပ် န်။
၅. ကိိုယန
် ှင့််ေပ်ဆိိုင်သူကိို ကိိုယန
် ှင့််အမ ချေ် န်။
၆. ကကောင််းမှုလိုပ် န်၊ အကေခမှုမျော်းလိုပ် န်၊ လိိုအပ်သူမျော်းကိို ကပ်းလှှူ န်။
၇. အမှုကတော်ကဆောင်၊ ဧဝကဂလိဆ ော၊ သင်ကကော်းသူ၊ ဂီတဆ ော၊ ကခေါင််းကဆောင်၊
အပခော်းအလိုပ်ပြင့်် အကေခ န်။
၈. ပမန်မောပပည်ကိို ခ ေ်ယောန်နိိုငင
် အပြေ်ကပပောင််းလွဲပေ် န်။
သင်ကကော်းပခင််း
သမမောကျမ််းရှုက

ောင့်် - ဝိညောဉ်ကရ်းကကီ်း

ွော်းရန် ဦ်းေော်းကပ်းအရော ၄ ခို

၁. ဘို ော်းသခင်နှင့်် တိ်းို ၍ပိ၍
ို ချေ်ခင် ှင်သန်ကသော ဆက်ဆက ်းကိို ှောကြပေါ။ (မသွဲ ၂၂်း၃၆-၃၈)
ဘို ော်းကိို "ေိတန
် ှလို်းအကကင််းမွဲ့်, အေမ််းသတတိ သ
ှိ မ , ဉောဏ် ိသ
ှ မ ချေ် န်"
ဆိိုတောဘောကိိုကပပောတောလွဲ။

၂. သင့််အထွဲတင် ှိကသော ဘို ော်း၏ကမတတော အပခော်းသူထသိေ
ိုို့ ်းီ ဆင််းကေပေါ။ (မသွဲ ၂၂်း၃၉-၄၀၊
၁ကကော ၁၃်း၄-၇၊ ကကောကလောသွဲ ၃်း၁၂-၁၄)
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၃. သင်၏ဝိညောဉ်က ်းအသက်တောကိို ကယရှုခ ေ်ကတော်ထအပမေ်ေက
ွဲ ေပေါ။ (ကကောကလောသွဲ
၃်း၁၅-၁၇)

၄. သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော်အော်းပြင့်် သမောသမတ်ကျေော ှင်သန်နိိုင်ကအောင် သင်ယူပေါ။
(က ောမ ၈်း၆, ၁၃-၁၄၊ ဂလောတိ ၅်း၁၆-၂၆)

သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော် မပေါဘွဲ ခ ေ်ယောန်ဝိညောဉ်က ်းမတိို်းတက်နိိုင်ကပ။
ဝိညောဉ်ကတော်သည် ဘို ော်း၏ဝိညောဉ်ပြေ်ပပီ်း အသေ်ကသော ှင်သန်မ(ှု ထောဝ အသက်)
ကိိုကပ်းနိိုင် န် ကျွန်ိုပ်တအ
ိိုို့ ထွဲတင် အလိုပ်လိုပက
် နကသောအ ောပြေ်သည်။ ဘို ော်းအလိိုကတော်
အတိိုင််းကျွန်ိုပ်တိိုို့ ှင်သန်နင
ိို ် န် ကူညီကပ်းကသောအ ောလည််းပြေ်သည်။
အပပေ်မလိုပ် န် ဝိညောဉ်ကတော်က ကူညီကပ်းပပီ်း ကကောင််းတောလိုပ် န်ကူညပ
ီ ေါသည်။ (တိတို
၂်း၁၁-၁၄)
အနှေ်ချြုပ်- ဤကျမ််းချက်မျော်းမှ သိ ှိ သည်မောှ သင့််ဘဝအတက်ဘို ော်း၏အလိိုကတော်မောှ
ဆက်ဆက ်းပြေ်သလိို၊ လက်ကတွေ့ကျပခင််းလည််းပြေ်သည်။ ဘို ော်းနှင့််အေပပြုပပီ်း အပခော်းသူမျော်း
ထသိေ
ိုို့ ီ်းဆင််းသော်းပခင််းပြေ်သည်။ တေ်နည််းအော်းပြင့်် ဘို ော်း၏အလိိုကတော်မှော သူနှငန
့်် ီ်းကပ်,
ချေ်ခင်, နှိမ့််ချကသောဆက်ဆက ်းမျိြု်းကိို အ င်ဦ်းဆို်းေတင်ြိိုို့ န်ပြေ်သည်။ ထိိုသဆ
ိိုို့ က်ဆက ်း
လောသည်နှင့်် သန်ို့ ှင်း် ကသောဝိညောဉ်ထမှ ချေ်ကမတတောအ င််းအပမေ် ကိိုဆင့််ကွဲ

လ
ှိ ောမည်။

သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော်လမ််းပပမှုအတိင
ို ််း လိိုက်ကလ ောက်ကလကလ...အပခော်းသူမျော်းနှင့််
ကမတတော ှိကသော၊အသီ်းအပင့်် က
ှိ သော ဆက်ဆက ်းပြေ်ကပေါ်လောမည်ပြေ်သည်။ ထိိုမှတဆင့််
ဘို ော်းအလိို ှိကသော အသက်တောကိို ဉောဏ်ပညော၊ အေမ််းသတတိပြင့်် ကြော်ကဆောင်လောနိိုင်မည်
ပြေ်သည်။ ဤသည်မှော သင့််အတက်ခ ေ်ကတော်ရူပေါရိုပြေ်သည့်် ပိိုကကောင််းသည့််ဘဝ, ပိိုကကောင််း
သည့််အနာဂတ်ပင်ပြေ်သည်။
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ှိ

ဦ်းကခါင််း(ကတွ်းကတောဆင်

16. အပခော်းသူမျော်းနှင့််အတူ

ပဖေ်ပခင််း(၀ိညောဉ်ကရ်းကလ့်ကျင့််

ပခင်ပခင််း ဆိိုင်ရောဝိညောဉ်ကရ်း

ဆိုကတောင််းပခင််း

မှုမျော်း)

ကလ့်ကျင့််မှုမျော်း

17. ခ ေ်ယောန်မိတဿ
် ဟော

33. တေ်ကိိုယ်တည််း/

1. ကျမ််းေောြတ်ပခင််း

ပပြုပခင််း

ဘို ော်းနှင့်် တေ်ကိိုယ်

2. အိုပ်ေိုြွဲွေ့ကျမ််းေောကလ့်လော

18. တိတ်ဆိတေ
် ောအချိန်

တည််း ှိကနပခင််း

ပခင််း

ယူပခင််း

34. တိတ်ဆိတေ
် ောကနပခင််း

3. ကျမ််းေောကဆ်းကန်းပခင််း

19. အပပေ်မျော်းဝန်ချပခင််း

35. ပ်၊ကကည့််၊နာ်းကထောင်

4. ကျမ််းပိိုဒ္်မျော်းအလတ်ကျက်

20. ဆက်ကပ်အပ်နှပခင််း

36. မိမိတေ်ကိိုယ်တည််း

မှတပ် ခင််း

21. ကနာင်တ ပခင််း

၀ိညောဉ် က ်းအော်းသေ်

5. တ ော်းကဟောချက်မျော်း

22. တနဂလကနဝတ်ပပြုပခင််း

ကလောင််းပခင််း

နာ်းကထောင် ပခင််း

23. မိမိတေ်ကိိုယ်တည််း

37. အေောက ောှ င်ပခင််း

6. ကျမ််းချက်မျော်းအကပေါ်

ဝတ်ပပြု ပခင််း

38. ဥပိုသ်ကေောင့််ပခင််း

ဆင်ပခင်ပခင််း

24. ဘို ော်းကိိုချီ်းမမ််းပခင််း

39. ၀ိညောဉ်က ်းလမ််းညန်မှု

7. ဘို ော်းအကကကောင််းဆင်ပခင်

25. သီချင််းဆိိုပခင််း

ခယူပခင််း

ပခင််း

26. ကခိုန်ပခင််း

40. Lectio Divina

8. ဘို ော်းအတူ ိပှ ခင််းကိို

27. ကကျ်းဇူ်းကတော်ချီ်းမမ််းပခင််း

41. နက်ရိှုင််းေောဆင်ပခင်ကတ်း

သတိ ပခင််း

28. နာခပခင််း

ကတောပခင််း

9. မိသော်းေိုဝတ်ပပြုပခင််း

29.သမမောတ ော်းအတိင
ို ်း် လိိုက်

42. ပွဲကတော်ခယူပခင််း

10. ဂျောနယ်က ်းသော်းပခင််း

ကလ ောက်ပခင််း

11. ဧဝကဂလိကဝငှပခင််း

30.မိမိဂတိပပြုထော်းသည့််အ ော

လိုပ်ကဆောင်ပခင််း (၀ိညောဉ်

12. သက်ကသခပခင််း

မျော်းကိို မိမိကိိုယ် တိင
ို ်လိုပ်

ကရ်းကလ့်ကျင့််မှုမျော်း)

13. (မိမိထက်ဝေါ င့််၊

ကဆောင်ပပီ်း ကြော်ပပကဝငှ

43. မိမိတင် ှိကသောဝိညောဉ်

၀ိညောဉ်က ်းမှော ကပြောင့််မတ်

ကသောအြွဲွေ့

ပေါ မီကိို အသို်းချပခင််း

သူ)ထတင် အကကဉောဏ်

31. ခင့််လတ်ပခင််း

44. နှေ်သိမ့််ကဆ်းကန်းမှုပပြုပခင််း

ခယူပခင််း

32.၀ိညောဉ်အသီ်းထိုတက
် ြော်

45. အော်းကပ်းပခင််း

ပပသပခင််း

46. အပခော်းသူမျော်းကိို

ှလို်းသော်း (ခေော်းမှုဆိိုင်ရော

ကူညီကြ်းမပခင််း

၀ိညောဉ်ကရ်းကလ့်ကျင့််မမ
ှု ျော်း)

47. ဂရိုဏောပပသပခင််း

14. တေ်ဦ်းတည််းဆိုကတောင််း

48. သူတေ်ပေါ်းကိို ချေ်ပခင််း

ပခင််း

49. ကပ်းလှှူပခင််း

15. သကင််းဆက်ဆိုကတောင််း

50. တ ော်းမ တမှုအတက်

ပခင််း

ပ်တည်ကပ်းပခင််း
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အဖွဲွဲ့လိိုက်ကဆွ်းက ွ်းပခင််း
၁. ဝိညောဉ်က ်းတိ်းို တက်ြိိုို့ န် ဦ်းေော်းကပ်းလိုပ်ကဆောင် မည့်် ကခေါင်း် ေဉ် ၄ ခိုကိိုသို်းသပ်ပေါ။

၂. မည်သည့််ဝိညောဉ်က ်းကလ့်ကျင့််ခန််းမျော်းမှော ဘို ော်းသခင်ကိို ပိိုသိ,ပိိုချေ်, ပိိုအကေခနိင
ို ် န်၊
ခ ေ်ကတော်ကနာက်အကကောင််းဆို်းလိိုကန
် ိိုင် န် အကူအညီပြေ်ကေပေါသနည််း။

၃. ဝိညောဉ်က ်းကလ့်ကျင့််ခန််းမျော်း(သိမ
ိုို့ ဟိုတ်) ဝိညောဉ်က ်းတိ်းို တက်မန
ှု ှင့််ပတ်သက်ပပီ်း
သင်ဘောကမ်းချင်ပေါသနည််း။
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အခန််း ၃- မိမိကိိုယက
် ိို ဘိုရော်းအလိိုကတော် ှငအ
့်် ညီပဖေ်ကေပခင််း
နိဒါန််း
ဤအခန််းတင် ပိိုကကောင််းကသောသူ, ပိိုကကောင််းကသောအနာဂတ်ပြေ်လောကေ န် လှုကဆော်ကပ်းသည့််
အ ောမျော်း၊ ဦိ်းေော်းကပ်းမှုမျော်းအကကကောင််းကဆ်းကန်းမည်ပြေ်သည်။ ဘယ်အ ောက သင့််ကိိုကေ့်ကဆော်
ကနပေါသလွဲ။ သင် ထိပ်တန််းဦ်းေော်းကပ်းအ ောမျော်းက ဘယ်အ ောနည််း။
သင်ကကော်းပခင််း

ကျွန်ိုပ်၏ ဘဝအကကကောင််း
ကျွန်ကတော်ဆယ်ကကျော်သက်အ ယ်တိုန်း် က ဘဝအတက်အလှည့််အကပပောင််းပြေ်ကေခွဲ့်တွဲ့်
အကကကောင််းကိိုပပန်လည်ကပပောပပချင်ပေါတယ်။

သမမောကျမ််းရှုကထောင့််
"ညီအေ်ကိိုတ၊ိိုို့ အသက် ှင်ပခင််းလကခဏော၊ သန်ို့ ှင််းပခင််းလကခဏော၊ ဘို ော်းသခင်နှေ်သက်
ကတော်မူ ဘယ်ကသောလကခဏောနှင့်် ပပည့််ေိုကသော ယဇ်ကိို သင်တသ
ိိုို့ ည် ပူကဇော်၍၊ မိမိကိိုယခ
် နဓာ
ကိို ဘို ော်းသခင်အော်း ဆက်ကပ်ပခင််းတည််းဟူကသော သင်တပိိုို့ ပြုအပ်ကသော ဝတ်ကိို ပပြုမည်
အကကကောင််း၊ ဘို ော်းသခင်၏ ကရိုဏောကတော်ကိို ကထောက်ထော်း၍၊ သင်တက
ိိုို့ ိို ငေါတိိုက်တန််း
နိှု်းကဆော်ကပ၏။ သင်တိိုသ
ို့ ည် ကလောကီပိုသဏဌောန်ကိို မကဆောင်ကကနှင့််။ ကကောင််းပမတ်ကသောအ ော၊
နှေ်သက်ဘယ်ကသောအ ော၊ ေိုလင်ကသောအ ောတည််းဟူကသော ဘို ော်းသခင်အလိိုကတော် ှိကသော
အ ောသည် အဘယ်အ ောပြေ်သည်ကိို သင်နိိုငမ
် ည်အကကကောင််း၊ ေိတန
် ှလို်းကိို အသေ်ပပင်ဆင်၍
ပိုသဏဌောန် ကပပောင််းလွဲပခင််းသိိုို့ က ောက်ကကကလော့်။" က ောမ ၁၂်း၁-၂
ကဆွ်းက ွ်းခန််း
ဤကျမ််းချက်တင် ှင်ကပေါလိုက ကျွန်ိုပ်တက
ိိုို့ ဘ
ိို ောလိုပ်ခင
ိို ််းပေါသနည််း။ (အကပြကိိုကအောက်တင်
က ်းပေါ)

ှင်ကပေါလို ကပပောသည့််အတိိုင််းလိုပ်ပေါက ဘောပြေ်လောမည်နည််း။ (က ောမ ၁၂်း၂)
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ဘို ော်း၏အလိိုကတော်အတိင
ို ််း ဦ်းကဆောင်မှုပပြုပခင််း
အ ယ်က ောက်သူမျော်း၊ ကခေါင်း် ကဆောင်မျော်းကိိုကကည့််လိိုက်ပေါက သင်ဘောကိိုပမင်ပေါသနည််း။
အချိြုွေ့ကယိုကကည်ပခင််းတင်ခိိုင်ပမွဲလျက် ကခေါင််းကဆောင်မှုကိို ကကောင််းကကောင််းလိုပ်ကကသည်။
အချိြုွေ့က ကျွန်ကတော်တက
ိိုို့ ိိုေိတ်ပျက်ကေသည်။ ေိတ်မကကျနပ်မှုလည််းပြေ်ကေသည်။
ပပဿနာပြေ် ပခင််းမှော ေိတပ
် ျက်ကေကသောကခေါင်း် ကဆောင်မျော်းကကကောင့််ပြေ်သည်ဟို
သင်ထင်ပေါသလော်း။
မိမိကိိုယတ
် ိိုင်က ်းချယ်ပခင််း

မဲကပ်းပခင််း ၅- မိမိကခေါင်း် ကဆောင်နှင့််အပခော်းလူငယ်မျော်းကကကောင့်် ေိတ်အကနှာင့််အယှက်ပြေ် ပေါက
ဘောမှော်းသည်ဟိုထင်ပေါသလွဲ။
၁. သူတသ
ိိုို့ ည်အတတကကီ်းလန််းပပီ်း အပခော်းသူဘောလိိုအပ်သည်၊ ဘောလိိုချင်သည်ကိို
မေဉ််းေော်းကပ်းပေါ။
၂. အကကကောက်လန်ကနသည်, က ှွေ့ထက်ပပီ်းကခေါင််းကဆောင်သူအပြေ်
မလိုပ်ကသောကကကောင့််ပြေ်သည်။
၃. အပခော်းသူတ၏
ိိုို့ လိိုအပ်ချက်၊ အလိုပ်မျော်းကိို နာ်းလည်ြမ
ိိုို့ ကကိြု်းေော်းကပ။
၄. အကကောင််းဆို်းကကိြု်းေော်းလိုပ်ကဆောင်ကသော်လည််း ပညော, တတ်နိိုငေ
် မ််းနည််းပေါ်းကနသည်။
၅. ဘောမှော်းကနလွဲမသိပေါ..သိက
ိုို့ သော် မှော်းကနသည်ကိိုကျွန်ိုပ်သသ
ိ ည်။

ပပီ်းပပည်ေ
့် ိုကသောကခေါင််းကဆောင်ဟူသည်မောှ မ ှိကပ။ ထိိုို့အပပင် ကခေါင််းကဆောင်မျော်း၊ လူငယ်မျော်း
မှော်းယင််းနိိုင်သည့််အကကကောင််းကိေစအမျော်း ှိကနပခင််းကကကောင့််ပြေ်သည်။ လက်ကတွေ့ကျကျကပပော
လ င် အကကောင််းဆို်းလူမျော်းပင်လ င် ဘို ော်း၏ေချိန်ေနှုန်း် ကိို မမှီကျကပ။ လူအော်းလို်းမှော
မိမိေိတဝ
် င်ေော်းသည့််အ ောကနာက်ကိိုသော လိိုက်ပေါလိုပ်ကဆောင်တတ်ကကသည်။ ဤသည်မှော
သောမန်ပင်ပြေ်သည်။ သိက
ိုို့ သော် ဘို ော်းလိိုချင်သည့််ကခေါင််းကဆောင်မောှ မိမိဆနဒ၊ မိမိအော်းနည််းချက်
မျော်းကိိုကကျော်လန်၍ မိမိထက် ခ ေ်ကတော်ကအ
ိို ကေခ န်၊ အပခော်းသူမျော်းကိိုအကေခတတ်ကသော
ကခေါင််းကဆောင်မျော်းပြေ်သည်။ ဤသည်မှော ခရေ်ကတော်ရူပါရို

ော်းရှိကသော ခရေ်ယောန်ကခါင််း

ကဆောင်ပဖေ်သည်။
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ဝိညောဉ်ကတော်ဦ်းကဆောင်ကသောကခေါင်း် ကဆောင်သည် ခဏ ပ်တနို့်ပပီ်း ကအောက်ပေါ ခက်ခွဲကသော
ကမ်းခန််းမျော်းပြင့်် မိမိကိိုယက
် ိိုပပန်ဆင်ပခင်ကလ့် ှိပေါသည်။
၁။ ငေါဘောကကကောင့်် ကခေါင််းကဆောင်မထ
ှု ွဲမှော ှိကနသလွဲ။
၂။ ဘယ်သူူ့ ည် ယ်ချက်ကိို ငေါအခိုအကေခကနတောလွဲ။
၃။ ဆို်းပြတ်ချက်ချ မယ့််အချိန်မှော ငေါ ့် ွဲွေ့ဦ်းေော်းကပ်းမှုက ငေါေိ့် တ်ကကိြုက်အ ောလော်း၊ ဒ္ေါမှမဟိုတ်
ခ ေ်ကတော်နှင့်် အပခော်းသူအကပေါ်အကေခြိအ
ိုို့ တက်ပြေ်ပေါသလော်း။
၄။ ခက်ခွဲကသောအချိန်မျော်းတင် မိမိ၏တပိုို့ ပန်မသ
ှု ည် တေ်ကိိုယက
် ကောင််းဆန်မှု၊ ကကကောက် ွေ့မှု၊
ကလောဘ သိမ
ိုို့ ဟိုတ် သနို့် ှင်း် ကသော ဝိညောဉ်ကတော်၏ ဦ်းကဆောင်မှုမှ ထက်လောပခင််းလော်း။
ဘယ်ကနရောမှ ကျွ ်ိုပတ
် ိိုို့ မှော်းသွော်း ိိုင်သလဲ (Dr. Larry Crabb)
ခ ေ်ယောန် ေိတ်ပညော ှငန
် ှင့်် ေောက ်းဆ ောတေ်ဦ်းပြေ်သူ Larry Crabb သည် သူ၏
Connections ဆိိုတွဲ့် ေောအိုပ်ထမ
ွဲ ှော ကျွနို််ပတ
် ၏
ိိုို့ ကိိုယပ
် ိိုင် ကိေစမျော်းကိို ဘို ော်းသခင်၏
ကိေစထွဲမှော အေော်းထိို်းလိိုက်ပခင််း၏အနတ ောယ်အကကကောင််းကိို ကြေါ်ပပကဆ်းကန်းထော်းသည်။
ကခေါင််းကဆောင်မျော်းက သူတ၏
ိိုို့ ကန ောကိို သူတအ
ိိုို့ တက် နည််းလမ််းမျိြု်းေိုပြင့်် အသို်းပပြုနိိုင်သည်။
သူတိိုို့ ွဲွေ့ အတတနှင့်် မိမိကိိုယက
် ိိုသော အကေခလိိုကသော ဗီဇေရိိုက်သည် ခ ေ်ကတော်ကနာက်လိိုက်
န်နှင့်် ခ ေ်ကတော်၏ ည် ယ်ချက်မျော်းကိို လိုပ်ကဆောင် န် အကနှာင့်် အယှက်ပြေ်ကေသည်။
ဥပမော၊ ကျွန်ိုပ်တိသ
ိုို့ ည် ကအောက်ပေါအချက်မျော်းထွဲမှ တေ်ခိုခိုကိိုကကိြု်းေော်းလိုပ်ကဆောင်ကနကကမည်
ပြေ်သည်။
•

မိမိ၏ကျွမ််းကျင်မှုကိို ပပသလိိုပခင််း (= ပမိြုွေ့တည်ကဆောက်ပခင််း)

•

ဂိုဏ်သတင််းကိိုကကျော်ကဇောမှုကိို တည်ကဆောက်လိိုပခင််း (= ထန််းလင််းမှုပပသပခင််း)

•

မိမိလိုခခြုသက်သောမှုအတက်သောလိုပက
် ဆောင်ပခင််း (= အပြှူထည်/အပပေ်ကင််းပခင််း)

•

ကိိုယပ
် ိိုင်ကပျော် ွှငမ
် ှုနင
ှ ့်် ေိတ်ကကျနပ်မှုအတက်သောလိုပ်ကဆောင်ပခင််း (= တင််းတူ်းပခင််း)
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အဖွဲွဲ့လိိုက်ကဆွ်းက ွ်းပခင််း။ အြွဲွေ့တင
ိို ််းတင် မှတတ
် မ််းက ်းသူ ှိ မည်။
၁. သင့််အလိိုကိို ဘို ော်းအလိိုကတော်သအ
ိိုို့ ပ်နှ န် ခက်ခွဲကေကသောအ ော ှိပေါသလော်း။

၂. ခ ေ်ကတော်ကိိုအကေခပခင််းထက် မည်သည့််ကေ့်ကဆော်မှုက သင့််ကိိုကသ်းကဆောင်ကနပေါသနည််း။

၃. ယကနို့သင်ခန််းေောထွဲတင် သင့််အတက်အက ်းကကီ်းကသောအ ော၊ သင့််ကိိုအကူအညီ
ပြေ်ကေကသော အ ော ှိပေါသလော်း။

၄. ကနာက်ထပ်ဘောကမ်းချင်ပေါသနည််း။
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အခန််း ၄ - နာ်းက

ောင်တတ်သူပဖေ်ကအောင်သင်ယူပခင််း

နိဒါန််း
ဘဝတင်သင်ယူ မည့််အ ောမျော်းေောအနက် နာ်းကထောင်တတ်သူပြေ်ကအောင် သင်ယူပခင််းသည်
လည််းတေ်ခိုအပေါအဝင်ပင်ပြေ်သည်။ အပခော်းသူကပပောသည်ကိို ကကောင််းကကောင််းနာ်းကထောင်
တတ်ပေါက သင်သည် မိတ်ကဆကကောင််း၊ မိသော်းေိုဝင်ကကောင််း၊ မိဘကကောင််း၊ ကခေါင််းကဆောင်
ကကောင််းတေ်ကယောက်ပြေ်လောမည်ပြေ်သည်။
သိက
ိုို့ သော်ကျွန်ိုပ်တအ
ိိုို့ မျော်းေိုသည် ကကောင််းကကောင််းနာ်းမကထောင်တတ်ကကကပ။ မည်သက
ိိုို့ ကောင််းေော
နာ်းကထောင် မည်ဟူ၍ သန်သင်ပခင််းမခ ကသောကကကောင့််ပြေ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တက
ိိုို့ ပပောသည်ေ
့် ကော်း
ကိိုလည််း အပခော်းသူမျော်းက ကကောင််းကကောင််းနာ်းမကထောင်ခြ
ွဲ့် ူ်းပခင််းကကကောင့််ပြေ်မည်။ တေ်ေတ
ို ေ်
ကယောက်ကပပောသည့််အကကကောင််းအ ောကိို ေိတ်မဝင်ေော်းသည့််အခေါ, မိမိအကကကောင််းကိိုဘွဲ ကပပောပပ
ချင်သည့််အခေါ, မိမိေိတ်ထတ
ွဲ င်အပခော်းကိေစဘွဲ က
ှိ နသည့််အခေါတင် သူမျော်းကပပောသည့််ေကော်း
နာကထောင် သည်မောှ ခက်လှသည်။
မိမိကိိုယတ
် ိိုင်က ်းချယ်ပခင််း
မဲကပ်းပခင််း ၆ - အပခော်းသူမျော်းက သင့််ကိိုမည်မျှနာ်းက

ောင်ကပ်းပါသနည််း။

(တေ်ခိုမကက ်းချယ်နိိုင်သည်)
၁. ကျွန်ိုပ်ကပပောသည်ကိို ကကောင််းကကောင််းနာ်းကထောင်ကပ်းသူမျော်းေော ှိသည်။
၂. ကျွန်ိုပ်ကပပောသည်ကိို သူငယ်ချင််းမျော်းကကောင််းကကောင််းနာ်းကထောင်ကပ်းမည်ဟို ဆနဒပပြုမိသည်။
၃. ကျွန်ိုပ်ကပပောသည်ကိို မိဘမျော်းကကောင််းကကောင််းနာ်းကထောင်ကပ်းမည်ဟို ဆနဒပပြုမိသည်။
၄. ကျွန်ိုပ်ကပပောသည်ကိို အသင််းကတော်ကခေါင််းကဆောင်မျော်းကကောင််းကကောင််းနာ်းကထောင်မည်ဟို
ဆနဒပပြုမိသည်။
၅. ဘို ော်းကျွန်ိုပ်ကိို ပိိုနာ်းကထောင်ကပ်းမည်ဟို ဆနဒပပြုမိသည်။
မဲကပ်းပခင််း ၇ - အပခော်းသူကိို သင်မည်မျှနာ်းက

ောင်ကပ်းပါသနည််း။

၁. ကျွန်ိုပ်သည် အင်မတန် နာ်းကထောင်ကကောင််းသူပြေ်သည်။
၂. ကျွန်ိုပ်သည် နာ်းကထောင်ကကောင််းသူပြေ်သည်။
၃. တေ်ခေါတေ် ကကောင််းကကောင််းနာ်းကထောင်၍ တေ်ခေါတေ်
ကကောင််းကကောင််းနာ်းမကထောင်ကပ်းပေါ။
၄. ကျွန်ိုပ်သည် နာ်းကထောင်ကကောင််းသူတေ်ကယောက်မဟိုတ်ပေါ။
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ောင်ရောတွင် သင်အကတွွဲ့အကကြုံမည်မျှရှိသနည််း။

(တေ်ခိုမကကရွ်းချယ် ိိုင်သည်)
၁. ဘို ော်းအသကကိြု်းေော်းနာ်းကထောင်သည်..တေ်ခေါတေ်ကလ သူကျွန်ိုပ်ကိိုေကော်းကပပောသည်။
၂. ဘို ော်းအသကကိြု်းေော်းနာ်းကထောင်သည်.. သိက
ိုို့ သော်ဘောတပိုို့ ပန်မှုမှ မကကော်း ကပ။
၃. ဘို ော်းအသနာ်းကထောင်ြိိုို့ ကျွန်ိုပ်အချိန်လလ
ို ိုကလောက်ကလောက်မကပ်းပေါ။
၄. ဘို ော်းအသမည်သန
ိိုို့ ာ်းကထောင် မှန်း် ကျွန်ိုပမ
် သိပေါ။
၅. ဘို ော်းအသ ပိို၍ကကောင််းေောကကော်းနိိုင် န် သင်ယူချင်ပေါသည်။
ကလ့်ကျင့််ခန််း - သို်းဦ်းတေ်ဖွဲွဲ့
ည် ယ်ချက် ။

။ နာ်းကထောင်ပခင််းေမ််း ည်ကိို တိို်းတက်ကအောင်ကလ့်ကျင့််ကပ်းပခင််း

အြွဲွေ့တိိုင််းတင် - ေကော်းကပပောမည့််သူ၊ နာ်းကထောင်မည့််သူ၊ ကလ့်လောမည့််သူအပြေ် ၃ကယောက်
ခွဲပေါ။
အဆင့််(၁) - ၃ မိနေ်
ေကော်းကပပောသူသည် နာ်းကထောင်မည့််သူကိို မိသော်းေိုအကကကောင််း၊ အောဏောသိမ််းပပီ်းကတည််းက
မိမိဘဝအကကကောင််း၊ အပခော်းမိမိဘဝကိေစတေ်ခခ
ို ို အကကကောင််းကပပောပပ န်။
ကလ့်လောသူက အချိန်သတ်မှတ်ပပီ်းထိိုသူနေ
ှ ်ကယောက်၏ကပပောဆိိုပခင််းမျော်း(အသ၊အမူအ ော၊
တပိုို့ ပန်မမ
ှု ျော်း)ကိို ကသချောဂရိုေိိုက် ကလ့်လော မည်။ ေကော်းကပပောသူနင
ှ ့်် နာ်းကထောင်သူကကော်း
ပြေ်ပျက်သမ ကိို ကလ့်လောကန မည်။
အဆင့်် (၂) - ၂ မိနေ်
နာ်းက

ောင်သူက ေကော်းကပပောသူ ွဲွေ့ အကတ်းမျော်း၊ အကတွေ့အကကြုမျော်းကိိုပိိုနာ်းလည် န် ကမ်းခန််း

မျော်း ကမ်းပေါ။ မိမိ၏ကိိုယပ
် ိိုင်အပမင်မျော်းကိို ကပပောပပကနြိ၊ိုို့ နိှုက်နိှုက်ချွတ်ချွတ်လိိုက်ကမ်းကနြိိုို့
မဟိုတ်ဘွဲ ေကော်းကပပောသူကပပောတွဲ့်အ ောကတ၊ ခေော်းချက်ကတကိိုသောပိိုမိို ှင်း် လင််းမှု ှိကေ န်
ကမ်း မှောပြေ်ပေါသည်။
ကလ့်လောသူအကနပြင့်် အချိန်ကိိုမှတ်သော်း င််း ေကော်းကပပောသူနင
ှ ့်် နာ်းကထောင်သူတ၏
ိိုို့ အပြေ်
အပျက် မှန်သမ ကိို သတိထော်းကန မှောပြေ်ပေါသည်။
အဆင့်် ၃- ၂မိနေ်
၂မိနေ်အတင််းမှော ကလ့်လောသူက မိမိပမင်ခွဲ့်၊ ကကော်းခွဲ့်၊ ထင်ခွဲ့်၊ ကလ့်လောခွဲ့်၊ ခေော်းခွဲ့် သမ ကိို
ပပန်ကဝငှမယ်။ နာ်းကထောင်သူကဘယ်လိိုကကောင််းတွဲ့် နာ်းကထောင်ပခင််းေမ််း ည်ကိို ပပခွဲ့်သလွဲ။
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ဘယ်အချိန်မှော နာ်းကထောင်သူက ပိိုကကောင််းေောနာ်းကထောင်နိိုင်သလွဲ။ ကပပောသူနင
ှ ့်် နာ်းကထောင်
သူကကော်းပြေ်ပျက်ကနကသော အမူအ ောမျော်းကိို ကလ့်လောကတွေ့ ှိသမ ကပပောပပ န်။

အကတွေ့အကကြုပပန်လည်ကဝမ ပခင််း
နာ်းကထောင်ပခင််းနှင့််ပတ်သက်ပပီ်း သင်ဘောအကတွေ့အကကြုမျော်း

ပ
ှိ ေါသလွဲ။ နာ်းကထောင်ကကောင််းသူ

တေ်ကယောက်ပြေ်လော န် ကျွန်ိုပ်တဘ
ိိုို့ ောကတလိုပ်ကဆောင်ြလ
ိိုို့ ပ
ိို ေါသလွဲ။ (ကအောက်ကက်လပ်တင်
အကပြမျော်းက ်းထည့်် န်)

သင်ကကော်းပခင််း
နာ်းက

ောင်ကကောင််းသူတေ်ကယောက်ပဖေ်လောရန်-

၁။ ေကော်းကပပော န်နှင့်် နာ်းကထောင် န်အတက် ကကောင််းမန်သင့််ကလျော်ကသောပတ်ဝန််းကျင်ကိို
ြန်တ်းီ ပေါ။
၂။ နာ်းကထောင်သူအကနပြင့်် ဘောကိိုတပိုို့ ပန်ကပပောဆိို မည်အကကကောင််း ေကော်းကပပောသူကိို အကေော
ကတည််းက ကသချောေော ကမ်းပမန််းထော်း န်လိိုပေါသည်။
၃။ မိမိကိိုယက
် ိို သက်ကသောင့််သက်သော ှိကေပေါ။ ေိတ်ကိိုကလ ော့်ထော်းပပီ်း အဆင်ကပပသလိိုကနပေါ။
၄။ ြိုန််းမျော်းကိို အကဝ်းမှောထော်းထော်းပေါ။ အသကိို ကသချောပိတ်ထော်းပေါ။
၅။ ေကော်းကပပောသူေကော်းဆက်ကပပောကသောအခေါမှော ကခေါင်း် ပငိမ့််ပပကပ်းပေါ။
၆။ မျက်လို်းပြင့်် ဆက်သယ်ပခင််းကိို ပပြုလိုပ်ပေါ။ (ထိိုသပိိုို့ ပြု ောတင်တေ်ြက်လေ
ူ ိတ်အကနှာင့််
အယှက် မပြေ်ကေ န်သတိထော်းပေါ။)
၇။ အောရိုေိိုက်ပေါ။
၈။ သက်ဆိိုင်ကသော ကမ်းခန််းမျော်းကိိုသောကမ်းပေါ။
၉။ အမှန်တကယ် ေိတ်ဝင်ေော်းကနသည်ကိို ပပသပေါ။ ေိတ်ဝင်ေော်းမှုကိို ပပတွဲ့် ကမ်းခန််းကတ၊
ေိတ်အော်း တတ်ကကကေတွဲ့် ကမ်းခန််းမျော်းကိို ေကော်းကပပောတွဲ့်သူကပပောကနတွဲ့်အချိန်မောှ ပိိုမိို
အကသ်းေိတ်ကအောင် ကမ်းကနပေါ။
၁၀။ တပိုို့ ပန်မှု ှိကသောနာ်းကထောင်ပခင််း ေမ််း ည်ကိို အသို်းပပြုပေါ။ (မှန်သည် ပို ိပ်အတိိုင််း ကယောင်
ပပန်ဟပ်ပေါသည်။ ထိိုို့ကွဲ့်သပ
ိိုို့ င် သင်သည်လည််းမှန်ကန်ေော ကကော်း ွဲွေ့လော်း၊ ေကော်း ကပပောသူကိို
ကကောင််းေောနာ်းကထောင်ကန ွဲွေ့လော်းဆိတ
ို ောကိို ပပန်လည်ဆန််းေေ်ပေါ။)
၁၁။ သင့်် ွဲွေ့ အသအကနအထော်းကိို ထိန််းညိပေါ။
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၁၂။ မကတောင််းဆိဘ
ို ွဲနွဲို့ အကကဉောဏ်မကပ်းပေါနင
ှ ။့်် (အ င်ကမ်းပေါ။)
၁၃။ အက ်းကကီ်းကသောအချက်မျော်းကိို ေိတ်ထတ
ွဲ င် မှတ်သော်းထော်းပေါ။
၁၄။ လိိုအပ်ပေါက ေကော်းကပပောသူကပပောသည်မျော်းထွဲမှ ထင် ှော်းကသောအကကကောင််းအ ောမျော်းကိို
ကူညီ မှတ်ထော်းကပ်းပေါ။
၁၅။ ေကော်းကပပောသူကိိုကထောက်ခကပ်းပေါ။ သိက
ိုို့ သော်သူူ့ ွဲွေ့ အပမင်နှင့်် သင့််အပမင် တူကိိုတူ မည်
ဆိိုပပီ်းကတော့် မခယူလိိုက်ပေါနင
ှ ့််။
၁၆။ နာ်းကထောင်ကနေဉ် ေိတ်ပျွေ့လင့််ပခင််း၊ ပငီ်းကငွေ့ပခင််းမျော်း မ ှိကေပေါနှင့််။
၁၇။ အကကအဉောဏ် မကပ်းမှီ အ င်ဆို်းခင့််ပပြုချက်ကတောင််းခပေါ။

အဖွဲွဲ့ခွဲကဆွ်းက ွ်းပခင််း - အဖွဲွဲ့တိိုင််းတွငမ
် ှတ်တမ််းကရ်းသူရှိရမည်။
၁. ယကနို့သင်ကကော်းမှုတင် သင့််အတက်အက ်းကကီ်းကသောအ ော၊ သင့််ကိိုအကူအညီပြေ်ကေကသော
အ ော ှိပေါသလော်း?

၂. မည်သက
ိိုို့ သော နာ်းကထောင်ပခင််းမျိြု်းကိို သင်တ်းိို တက်ြွေ့ပြိြု်းကေလိိုပေါသနည််း။

၃. မည်သက
ိိုို့ သောကမ်းခန််းမျော်း ကမ်းချင်ပေါသနည််း။
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ပ်ကပခလှမ််းမျော်း

နိဒါန််း
ယခိုသင်တန််း၏ကနာက်ဆို်းကနို့တင် မိမိအနာဂတ်နှင့််ပတ်သက်သည်မျော်းကိို ကပပောဆိိုကဆ်းကန်း
လိိုသည်။ မိမိအနာဂတ် ဘောပြေ်မည်ကိိုတတ
ိ က
ိ ျကျမသိနိိုင်ကသော်လည််း အနာဂတ်တင်
ကလ ောက်လှမ််းမည့််လမ််းကကကောင််းကိိုကတော့် ဆို်းပြတ်ချက်ချလိုပ်ကဆောင်၍ နိင
ို ်သည်။
မိမိကိိုယတ
် ိိုင်လိုပက
် ဆောင်ပခင််း
မဲကပ်းပခင််း ၉ - အနာဂတ်အကကကောင််းေဉ််းေော်းသည့််အခေါ ကကောင််းမန်သည့််အနာဂတ်ပြေ်ကအောင်
လိုပ်နိိုင်မည်ဟို မိမိကိိုယက
် ိိုယိုကကည်ပေါသလော်း, ကမဘောကကီ်းအတက် တေ်ခိုခိုအကျိြု်းပပြုကအောင်
လိုပ်နိိုင်မည်ဟို ထင်ပေါသလော်း။ (တေ်ခိုမက က ်းချယ်နိိုင်သည်)
၁. ဤသင်တန််းတေ်ကလ ောက်သင်ကကော်းခွဲ့်သည်မျော်းကိို မည်သတ
ိိုို့ ပိုို့ ပန် မည်မန
ှ ််း ကျွန်ိုပ်ကသချော
မသိပေါ။
၂. ပင့််ပင့််လင််းလင််းကပပော လ င် ကျွန်ိုပ်အနာဂတ်ပိိုကကောင််းလောမည်ဟို မထင်ပေါ။
၃. အနာဂတ်မိမိဘဝအတက် ဘို ော်းကိိုကသော်၎င််း၊ မိမိကိိုယက
် သော်၎င််း နည််းနည််းကလ်းမှ
မယိုကကည်ေိတ်ချထော်းပေါ။
၄. ကကောင််းမန်ကသောအနာဂတ်ကိိုြန်တီ်းနိိုငမ
် ည်ဟို မိမိကိိုယက
် ိိုယိုကကည်မှု ှိပေါသည်။
၅. ဘို ော်းေတင်ခွဲ့်ကသော ကျွန်ိုပဘ
် ဝကိို သူပပည့််ေိုကအောင်လိုပက
် ပ်းမည်ဟို ကျွန်ိုပ်ယိုကကည်ေိတခ
် ျ
ပေါသည်။
မွဲကပ်းပခင််း ၁၀ - သင့််ဘဝတင် ခ ေ်ကတော်ကိို သိ,ချေ်, အကေခပခင််းဟူကသော ဘို ော်း
ည် ယ်ထော်းကသော ရူပေါရိုပြေ်လောကအောင်, သင့််ဘဝအတက်ကပပောင််းလွဲ န်လိိုသည်မျော်းကိို
လိုပ်ကဆောင် န်သင်မည်မ ေိတ်အော်းထက်သန်ပေါသလွဲ။ (၁-၁၀ အထိအမှတ်ကပ်း န်)
၁. ၁-၃ ကကော်း (ေိတ်အော်းထက်သန်မှု မ ပ
ှိ ေါ)
၂. ၄-၆ ကကော်း (ေိတ်ထက်သန်မှုအသင့််အတင့််)
၃. ၇-၈ ကကော်း (ေိတ်ထက်သန်မှု ပမင့််မော်း)
၄. ၉-၁၀ ကကော်း (ေိတ်ထက်သန်မှုအလန်ပမင့််မော်း)
မဲကပ်းပခင််း ၁၁ - ဘို ော်းနှင့််မဿ
ိ ဟော ပပြုပခင််း၊ ဝိညောဉ်ကတော်ဦိ်းကဆောင်မှုခယူပခင််း ေသည်တိိုို့ကိို
ြွေ့ပြိြု်းလောကအောင်လိုပ် န် မည်မ အဆင်သင့််ပြေ်ကနပေါသလွဲ။ (တေ်ခိုမကက ်းနိိုင်သည်)
၁. ဒ္ေါကတက ကျွန်ိုပ်အတက် သိပ်အက ်းမကကီ်းပေါ။
၂. ကျွန်ိုပ်ေဉ််းေော်းကနဆွဲပြေ်သည်။
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၃. အသက်တောကိိုဘို ော်းထ ပပန်ဆက်ကပ်ပပီ်း ခ ေ်ကတော်ကိိုအကေခမည်။
၄. အပတ်တိိုင်း် ဝိညောဉ်က ်းကလ့်ကျင့််မှုအသေ်တေ်ခိုကိို ေတင်လပ
ို ်ကဆောင်မည်။
၅. ဘို ော်းအချေ်, ဘို ော်းကကျ်းဇူ်းကတော်ကိို ပိို၍ခေော်းသိ ှိနိိုင် န် ကျွန်ိုပ်ဆိုကတောင််းမည်။
၆. ဝိညောဉ်က ်းတိို်းတက်လောြိိုို့ ကူညီကပ်းမယ့်် လမ််းပပသူတေ်ကယောက် ောှ ကြချင်ပေါသည်။
သင်ကကော်းပခင််း
အက ်းကကီ်းကသော ဝိညောဉ်က ်းေိတက
် နသကဘောထော်း ၂ ခို
၁. ှိမ့််ချကသောေိတ်ရှိပါ။ ဘို ော်းသခင်နင
ှ ့််ကကောင််းမန်ကသောဆက်ဆက ်း ှိြိိုို့၊ အသက်တောတင်
ဘို ော်းတန်ခ်းိို ကတော်မျော်းကိို ခေော်းကကြုကတနိိုင် န် မိမိကိိုယက
် ိို အ င်ဦ်းဆို်းနှိမ့််ချ မည်ပြေ်
ကကကောင််း ကျမ််းေောထွဲတင်သန်သင်ထော်းပေါသည်။ ထိိုို့ကကကောင့်် နှိမ့််ချပခင််းသည် လှပကသော
အနာဂတ်ဘဝတည်ကဆောင်နင
ိို ် န် အဓိကျကသော့်ချက်ပင်ပြေ်သည်။
ဘို ော်းသခင်သည် မောနကထောင်လော်းပခင််းကိိုဆန်က
ို့ ျင်၍ နှိမ့််ချကသောသူကိို ကကျ်းဇူ်းကမတတောပပ
ကတော်မူ၏ (ယောကိုပ် ၄်း၆, ၁ကပ ၅်း၅)
ဘို ော်းက ှွေ့နမ
ှိ ့််ချပေါက သင့််ကိိုချီ်းကပမောက်မည်ပြေ်သည် (ယောကိုပ် ၄်း၁၀)
၂. ဝိညောဉ်ကတော်အသနာ်းေွင့််လျက်၊ ချက်ချင််းတိုို့ပပန်တတ်ကေပါ။
သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော်က သင်နှငေ
့်် ကော်းကပပောကသောအခေါ သူူ့ဦ်းကဆောင်မှုအတိင
ို ််း
လိိုက်ကလျောက်တတ် န်လိိုသည်။ ဆိိုလိိုသည်မှော အမှန်တ ော်းကိို သိသည်နှင့်် ချက်ချင််း
လိုပ်ကဆောင်နိိုင်ြလ
ိိုို့ ိိုသည်။
ဝိညောဉ်ကတော်ဦ်းကဆောင်ကသောလိုပ်ကဆောင်ချက် ဥပမောအချိြုွေ့မောှ -



ကနာင်တ ပခင််း - အပပေ်လိုပ်မိကကကောင််းဝန်ခ၍ ထိိုအမှော်းမျိြု်းကိို ပ်တန်လ
ို့ ိိုက်ပေါ။ (မသွဲ
၄်း၁၇)



ကကျ်းဇူ်းကတော်ချီ်းမမ််းပခင််း - ဘို ော်း၏ကကျ်းဇူ်းကတော်နင
ှ ့်် ခင့််လတ်ပခင််းကိို ကကျ်းဇူ်း
တင်ေောလက်ခပေါ။ (ကကောကလောသွဲ ၂်း၆-၇)



ဝိညောဉ်ကတော်နှင့််အတူ င
ှ ်သန်လိုပ်ကဆောင်ပေါ - ဝိညောဉ်အသီ်းမျော်းသီ်းလောနိိုင် န်
သန်ို့ ှင််းကသောဝိညောဉ်ကတော်ကိို အကူအညီကတောင််းခပေါ။ (က ောမ ၆်း၁၁-၁၇, ဂလောတိ
၅်း၁၆-၂၄)
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အလင််းတ ော်းထွဲတင်ကလ ောက်လှမ်း် ပေါ - အကမှောင်ထွဲကထက်လောပပီ်း ခ ေ်ကတော်၏
အလင််းသိိုို့ တိို်းဝင်ပေါ။ (၁ကယော ၁်း၇)



အကူအညီကတောင််းခပေါ - သင့််ခန်အော်းပြင့််မကပပောင််းလွဲနိိုင်သည့််အ ောကိို ဘို ော်းကကျ်းဇူ်း
ကတော်အော်းပြင့်် ကပပောင််းလွဲကေ န်ကတောင််းခပေါ။ (ကဟပဗွဲ ၄်း၁၆)

နှလို်းသော်းတခေါ်းြင့််ပခင််းနှင့်် ကနာင်တ ပခင််း၏ ဆနို့်ကျင်ဘက်မှောေိတ်နလ
ှ ို်းတခေါ်းပိတ်ထော်း
ပခင််း နှင့်် မောကကျောခက်ထန်ကသော နှလို်းသော်း ှိပခင််းတိပိုို့ ြေ်သည်။ သင်သည် ေိတ်တခေါ်းကိို
ပိတ်ကလ၊ ပိိုမိို မောကကျောလောကလပြေ်သည်။ သင်၏ေိတန
် ှလို်း ပိိုမမ
ိို ောကကျော လောကလ သင်သည်
နာ်းမကထောင်ပခင််းနှင့်် ပူ်းကပေါင််း ကဆောင် က်မှုမ ှိပခင််း၏ လဒ္်ကိို လောမည် ပြေ်သည်။
သနို့် ှင််းကသော ဝိညောဉ်ကတော်၏ အသကိို ကကော်း၍ ပူ်းကပေါင််းကဆောင် က် ကသောအခေါ
ကမ ော်လင့််ချက် ပပည့််ဝပပီ်း အ့်ကသြယ် ောမျော်း ှိ လောမည် ပြေ်သည်။
“တြန်တို ယကနို့တင် သင်တိိုို့ သည် ဗျောဒ္ိတ်ကတော် အသကိို ကကော်းလျက် ှိသည် ပြေ်၍
ခိိုင်မောကသောေိတန
် ှလို်း မ ှိကကနှင့််ဟို ဆိိုသည်ပြေ်၍၊” (ကဟပဗွဲ၊ ၄်း၇)။
“ထိိုို့ကကကောင့််၊ ငေါတသ
ိိုို့ ည်သနာ်းပခင််း ကရိုဏောကတော် ကိို၎င််း၊ ကတော်ကလျော်ကသော မေပခင််း
ကကျ်းဇူ်းကတော်ကိို၎င််း ခ မည်အကကကောင််း၊ ွဲ င့််ကသောေိတန
် ှင့်် ကကျ်းဇူ်းပလလင်ကတော်သိိုို့
တိို်းဝင်ချဉ််းကပ်ကကကိုန်အ့်။” (ကဟပဗွဲ၊ ၄်း ၁၆)
ပပန်လည်သို်းသပ်ပခင််း
ရူပေါရို, မေ် ှင်၊ အေီအေဉ်, အတော်းအဆီ်းမျော်း၊ နည််းဗျှူဟောမျော်း, အကူအညီ
မေ် ှင် ------------------------------------------------------ --------------------------------ရူပေါရို
အေီအေဉ်:         /// (အတော်းအဆီ်း/ေိန်ကခေါ်မှု)
ေိန်ကခေါ်မှုကိိုကကျော်လော်းမည့််ဗျှူဟောမျော်း  
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"မိမိကိိုယ်ကိိုကကောင််းကေလျက်,ပိိုကကောင််းကသောအနာဂတ်ဆီသ"ိုို့ိ
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အဖွဲွဲ့ခွဲကဆွ်းက ွ်းပခင််း - အြွဲွေ့တိိုင််းတင်မှတတ
် မ််းက ်းသူ ှိ မည်။
၁. ဤသင်တန််းတေ်ကလ ောက်လို်းသင်ယူခွဲ့် သမ ကိို မည်သလ
ိိုို့ က်ကတွေ့လိုပ်ကဆောင်မည်နည််း။

၂. သင်၏ကနာက်ထပ်ဝိညောဉ်ကတော်ဦ်းကဆောင်ကသော ကပခလှမ််းဘောပြေ်မည်ဟို ထင်ပေါသနည််း။
a. _________________________________________________________
_________________
b. _________________________________________________________
_________________
c. _________________________________________________________
_________________
d. _________________________________________________________
_________________
e. _________________________________________________________
_________________
၃. ဘောကမ်းခန််းမျော်း ကမ်းချင်ပေါသနည််း။
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