မကကြုံချင်သ

ောအသပြောင််းအလဲမျော်းကို သကောင််းမွန်စောွ သပြေရှင််းတိုုံ့ပြန်ပခင််း။

ငငမ် က်သြျော်ရင
ွှ ်ပခင််းဆီ ိုုံ့ ြသ
ိုုံ့ ဆောင်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် (အဆင့်် ၁)
သင်မကကြုံချင်သသော မည်သည်က
့် သသောင််းကနင််းအဖြစ်အပျက်ကို ကကြုံသ
ကိုင်

ွေ့သနရပါသနည််း။ ဒါကိုသင် မည်သိုို့

ယ်သဖြရှင််းသနပါသနည််း။

ဤသဆောင််းပါ်း

င် ကျွန်ိုပ်ကယ
ို ်

င
ို ် အဆင်မသဖပမှု၊ စ

်ပျက်ြယ်၊ ဝမ််းနည််းြယ်၊ အနို

်လကခဏော မျော်းနှင့်် မကကြုံ

ချင်သသော ဘဝအချြုံ်းအသကွေ့မျော်းရင်ဆိုင်ရသသောအခါ ကျွနိုပ
် က
် ိုအကူအညီဖြစ်သစသသော လိုပ်သဆောင်မှုအဆင့်် ၄ ဆင့််ကို
သဝမျှသော်းမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်် ၄ ဆင့်် (သဖမင်ဖခင််း၊ လက်ခဖခင််း၊ သသဘောကျ
နူ်းဖခင််း) ကိုန ်းလည်ရန် အချန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သသ
ိုို့ သော် ဆိုသ
ဤအဆင့််မျော်းအော်းဖြင့်် စ

န်ြို်းထော်းဖခင််း၊ နှစ်ခခြုံကက် ကည်

ောင််းလျက်၊ သသချောဆင်ဖခင်သ

်းသ

ောပါက

သ
် ထောင််းကယ
ို ်သကကအဆင့်် မှ ခငမ်သက်သပျော်ရင
ွှ သ
် သောဘဝကို ရှောသြနင
ို ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်် ၁ - " ပမင်ပခင််း"

ဗောဗိုလိုန်ဖမစ် အ
ိုို့ န ်းမှော ငါ သ
ိုို့ ည်ထင
ို ်၍
ဇအိုန်ခမြုံွေ့ကိုသအောက်သမ့်လျက်
ငိုသ က်းကက၏ (ဆောလကျမ််း ၁၃၇်း၁)
သရှ်းသခ

်ဂျ ်းလူမျြုံ်း

သ
ိုို့ ည် ဘီစီ ၅၈၆ ခိုနှစ၊် ဗောဗိုလိုန်

ဗမောန်သ

ော်(ဇအိုန်)ြျက်ဆီ်းခလိုကရ
် ဖခင််း၊

ိုင််း

ဟူသသော သြော်မဖပနိုငသ
် သောဆို်းရှု်းမှုမျော်းကကော်း
ရော်းကို ဖငင််းဆိုမည်အ
့် စော်း (ဥပမော- သူ
မျော်းကို ယိုကကည်သနမည်အ
့် စော်း) ဂျ ်း
စ

ိုို့

င
ို ််းနင
ို ်ငသိုို့ ြမ််းဆီ်းကျွန်ဖပြုံဖခင််းခခ့်ရချန်

စ်ပါ်းသက
ိုို့ ျွန်အဖြစ်သရောက်ရှသော်းဖခင််း၊ ဘဝမျော်းခပြုံကျ ပျက်စီ်းဖခင််း

င် လက်သင်မ
့် ခနိုင်သအောင်ဖြစ် ခက့် ကရသည်။ ဤရင်နှင့််ြယ်အမှန်
ိုင််းနင
ို ်ငသဖိုို့ ပန်ရသ
ိုို့အန ်းမှော ငါ

ကိုလက်ခ၍ ပူသဆ်းဖခင််း က အသဖခအသနကိုသကောင််းစောကင
ို ်

ကျွန်ိုပ်

ော့် ဂျ ်းလူမျြုံ်းမျော်းနည််း

အစော်း အကျြုံ်းမရှသသော စ

်အ

က်

က်

အ
ိုို့ သနအထော်း
ည်သဆောက်စရောအစီ

်ခစော်းမှု အ

ူ အသဖခအသနမှန်ကိုလက်ခ၍ သကကောက်ရွေ့ပူသဆ်းစော

က်အကျမျော်းကကော်း

ဖြစ်ပျက်သနမှုမျော်းကို လက်မခနိုင်သသ်းဘ အကျြုံ်းမရှသသော
အဖပင်၌ပါ ပူသလောင်လျက်ရသန
ှ

ငန််း

၏
ိုို့ ဆို်းရှု်းမှုအ

ထ
ိုို့ ိုင်လျက်... ငိုသ က်းကက၏" မမ
ယ်သစလျက် အန ဂ

ိုအသယောင်

န
် ိုင်ရန် အကူအညီဖြစ်သစခသ
့် ည်။

အ
ိုို့ မျော်းစိုမှောသ

ကျွန်ိုပ်ကယ
ို ်

ော့် မည်ဟူသသော ပိုသရောြက်ဖပြုံချက်အ

ိုို့သည် မမအသဖခ အသနမှန်ကိုသဖမင်လက်ခ လျက် မမ

်ထခက
ို င
် ိုသ က်းခက့် ကသည်။ "ဗောဗိုလိုန်ဖမစ်

အစဉ်ချမှ

င် သယရိုရှလင်

်သလှောင် သန

်ကကသည်။

ဖိုို့ ပန်မှု၊ အလျင်လိုမှု၊ န ကျင်သစမှုမျော်းဖြင့်် အ

င််းသရော

်ကကသည်။

င
ို ်ပင် ၂၀၂၁ခိုနစ
ှ ်

င်ပါဝင်သနလျက်ရှစဉ်

င် အကျြုံ်းမ့်စောပ

ဖိုို့ ပန် သနမည့််

င် ဤသဖိုို့ ြစ်ခ့်ပါသည်။ ဖမန်မောဖပည်

င် အခင့််အလမ််း

ခါ်းမျော်းအော်းလို်းပ

င် ၁၃နှစ်

င
ို ်

င
ို ် သင်ကကော်းမှုလိုပ်

်သော်းခ့်ရသည်။ ဒိုကခသရောက်သနသသော

ဖမန်မောဖပည်သူမျော်းကို ဘောမှမကူညီသပ်းနင
ို ်သသော ကျွနိုပ
် ်၏အစမ််းအစမ့်မှုသကကောင့််လည််း ဝမ််းနည််း

ိုန်လှုပ်ခရ
့် သည်။

ကူညီလိုပ်သဆောင်မှုမျော်းလိုပ်ခ့်သသော်လည််း ထိုထပ်မျော်းမျော်း ကူညီလိုပ်သဆောင်မှုမျော်း မလိုပ်သပ်း နိုငသ
် သောသကကောင့််

အဖပစ်ရသလ
ှ
ိုခစော်းခ့်ရသည်။ ဤသစ
ိုို့
သ

ော့်သပ။ ကျွနိုပ
် ်အ

်ခစော်းမှုအသဖခအသနသကကောင့်် ဖမင်သ

ွေ့ရန်လိုသသော အရောကို ကျွန်ိုပ်မဖမင်ရ

က်လည််းအကျြုံ်းမရှ၊ အဖခော်းသူမျော်းကိုလည််း အကျြုံ်းမသပ်း သသော ထိုစ

်ခစော်းမှုဝန်ထိုပ်မျြုံ်းကို

ကျွန်ိုပ်ထမ််း၍ပင်ပန််းသနခပ
့် ါသည်။
သင်သရော စ
အရှု

်ခစော်းမှုအ

က်အကျ၏ အကျဉ််းသော်းသြယ်ဖြစ်သနပါသလော်း။ ရှု်းလိုကလ
် က
ို ်ရသသောအရော၊ ဖပဿန

်အသထ်းမျော်းကိုကင
ို ်

သစောဒက

ယ်၍ အကူအညီဖြစ်လောရန် သင်ဘောကို ရှင််းရှင််းလင််းလင််း သဖမင်ြလ
ိုို့ ိုသန ပါသလ။

က်၍ ကိုလော်းမနိုငရ
် ခိုင်မသနမည့််အစော်း သင့််အန ဂ

်ပ

ရှင််းလင််းလယ်ကူသသော မည်သ
့် ည်နည််းလမ််းကို သင်ရှုဖမင်သြော်ထို

်ဝန််းကျင် အ

က်ထ သရောက်အကျြုံ်းရှမည့််

် နိုင်မည်နည််း။

ဖမန်မောဖပည် ဖပဿန မျော်း၏အသဖြမှော အသဖြရရန်သဝ်းကောသနဆဖြစ်သည်။ ထသ
ိုို့ ကကောင့်် ဤသဆောင််းပါ်း သည် ဘောကို
ကကြုံသ

ွေ့သနရ၍ ဘောလိုပ်သင်သ
့် ည်ဟူသသော အကကဖပြုံချက်မျော်းကိုသပ်းြမ
ိုို့ ဟို

သသောအသဖခအသန
အသ

င်

်လပ်အကျြုံ်းဖြစ်ထန််းမည့််အသနအထော်း

စ်ခဆ
ို ီသိုို့ စ

်ဓော

်၊

်းအဖမင်မျော်းကို စီ်းဆင််းသော်းနင
ို ်ရန်ဖြစ်သည်။

အဓကအချက် - ဆို်းယို
အရှ

န်သ
ို့ နမည့််အစော်း ပို၍လ

သ
် ပ။ အကူအညီမဖြစ်၊ အကျြုံ်းမဖြစ်

သ
် နသသောအသဖခအသနမှန်ကိုကကည်လ
့် ျက် စ

်ခစော်းမှု၏ အကျဉ််းသော်းမဖြစ်သစပါနှင့််။

ရော်းကို သင်ရင်ဆင
ို ်နင
ို သ
် လသလ မလိုလော်းအပ်သသောအသဖပောင််းအလမျော်းကို သင်ကိုင်

ယ် သဖြရှင််း

နိုင်သလသလဖြစ်ခပီ်း မကကောခင်ပို၍ ခငမ်သက်သပျော်ရွှငသ
် သော အသနအထော်းဆီသသ
ိုို့ ရွေ့သဖပောင််းသော်းနင
ို ်မည် ဖြစ်သည်။
ဤသဆ
ိုို့ ိုသ

ောင််းကကည့််ပါ - "သမ

ောတ ရှငအ
် ြဘိုရော်း.. ကျွန်ိုပသ
် ဖမင်ရန်လိုသသောအရောကို သဖမင်သစပါ။ အမှန်

ရော်းကို

ရင်ဆိုင်ရသသော သ

တကသ
ို ပ်းပါ။ မည်မျှန ကျင်ြယ်ဖြစ်ပါသစ ကျွနိုပ
် ်ရင်ဆင
ို သ
် ဖြရှင််းနင
ို ်မည် ဟူသသောယိုကကည်ဖခင််း

မျြုံ်းကိုသပ်းသန ်းသ

ော်မူပါ။"

မကကြုံချင်သ

ောအသပြောင််းအလဲမျော်းကို သကောင််းမွန်စောွ သပြေရှင််းတိုုံ့ပြန်ပခင််း။

ငငမ် က်သြျော်ရင
ွှ ်ပခင််းဆီ ိုုံ့ ြသ
ိုုံ့ ဆောင်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် (အဆင့်် ၂)
အဆင့်် ၁

င် မမကကြုံသ

ွေ့ဖြ

သဆ်းသန်းခခ့် ပီ်းဖြစ်သည်။ မမစ

်သန််းသနရသည့််အသဖခအသနမှန်ကို ဖမင်သောသအောင်ကကည်ရ
့် န် အသရ်းကကီ်း သကကောင််း
်ခစော်းချက်ကို သသအောင်လပ
ို ်ပါ။ အသဖခအသနမှန်ကို သရှနိုင်သအောင် လိုပ်ရန်လိုသည်။

ဗောဗိုလိုန်ဖပည်သိုို့ ကျွနဖ် ပြုံသခေါ်သဆောင်ဖခင််းခရသည့်် သရှ်းဂျ ်းလူမျြုံ်းမျော်းသည် မမအသဖခအသနမှန် ကို သဖမင်လျက်
ဝမ််းနည််းငိုသ က်းသည်နည််း

ူ ငိုသ က်းလက
ို ်ပါ။ ထသ
ိုို့ န က်ဒါကိုလက်ခရမည့််အချန်ကျသရောက်လောခပီ ဖြစ်သည်။

အဆင့်် ၂ - လက်ခဖခင််း
ဣသသရလအမျြုံ်း၏ ဘိုရော်းသခင်၊ သကောင််းကင်ဗိုလသ
် ဖခအရှင် ထောဝရဘိုရော်းသည်
သယရိုရှလင်ခမြုံွေ့မှ ဗောဗိုလိုန်ခမြုံွေ့သိုို့ သမ််းသော်းသစသ
အမ်
သင်

ော်မသ
ူ သော သူအသပါင််း

က
ိုို့ သ
ို ဆောက်၍သနရောချကကသလော့်။ ဥယျောဉ်
သ
ိုို့ ည် ထိုဖပည်၌သခါင််းပါ်းဖခင််းမရှ၊

သော်းသမီ်းကိုဘော်းဖမင်ကကသလော့်။ သော်းသမီ်း
သပ်းစော်း၍၊
ငါသည် သင်

က
ိုို့ ို စိုကပ
် ျြုံ်း၍အသီ်းကိုစော်းကကသလော့်။

ိုက
ို့ ိုလည််း အချင််းချင််း

ောတ ပကိုို့ ကသလော့်။ ထိုခမြုံွေ့၏ခငမ်သက်ဖခင််းအော်းဖြင့််၊

သ
ိုို့ ည်လည််း ခငမ်သက်ဖခင််းရှကကလမ့််မည်။ (သယရမအန ဂ
ိုို့

ိုင််းဖပည် မဖပန်နိုငသ
်

ဘ
ိုို့ ဝလည််း ကယ်ဝသောယော မည်ဖြစ်သည်။ သနရောသစ်

ဖမန်မောဖပည်

င် စ

င် အို်းအမ်ထသ
ူ ထောင်၍ သော်းသမီ်းမျော်း၊
သ
ိုို့ နထိုင်သည့််

င်ဖြစ်ပျက်သနသသော စ

စ်ရပ်ကို စ

်မချမ််းသဖမ့်ြယ်သ

်မျော်းကိုလ

်သဆမျော်းနှင့်် လိုပ်ငန််းသဆောင်

မသဟောရဖပြုံဖခင််းမျော်းလည််း မလိုပ်နင
ို ်သ
အို်းမလော်း မသသ

်ချလျက် မမအန ဂ

်

င
ို ်ရိုန််းကန်သနရချန်

င်၊

်သဆသူငယ်ချင််းမျော်း လိုခခြုံသအ်းချမ််းရန် ကျွနိုပ
် အ
် သန

ောနက်လိုင််းမသကောင််းသသော အသဖခအသန၌ အန်လိုင််းသင်

ကကော်းသရ်းသော ဖပြုံလိုပ်နင
ို သ
် သောအသနအထော်းကိုလည််း လက်ခလိုကရ
် သည်။ ကျွနိုပ
် ်အ
င််းမှ အသမ

်းအသခေါ်အသစ်ဖြင့််

င်လပ
ို သ
် ဆောင်ဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။

င််းမျော်းသကကောင့်် ကျွနပ
်ို ်ကယ
ို ်

ကျွန်ိုပ်၏ သကျောင််းသူ/သော်းမျော်း၊ လိုပ်သြော်သဆောင်ြက်မျော်း၊ မ
ဖြင့််ဘောမှ မလိုပ်သပ်းနင
ို ်ဖခင််းကို လက်ခခရ
့် သည်။ အင်

င
ို ််းနင
ို င
် သောယောဝသဖပောမှသော

်သစ်လူသစ်၊ အသ

်ရန်လိုသည်။ ဤသည်မှော "လက်ခဖခင််း" ဖြစ်သည်။ သလ်းလစ

က်သင်သ
့် လျော်သကောင််းမန်မည့်် အသနအထော်း

တကျမ််း ၂၉်း၄-၇)

ော့်ဖခင််းကိုလက်ခ၍ လက်ရှအသနအထော်းနှင့််သလျော်ညစ
ီ ော

အလိုပ်အကင
ို ်မျော်းဖြင့်် အသော်းကျသအောင်လပ
ို ်ရမည်။ ထအ
ိုို့ ဖပင် မမ

အ

စ်သယောက်

ြန်သော်းသမီ်းကို ဘော်းဖမင်သစကကသလော့်။

သနထိုင်ကကရန် ပိုသရောြက်သယရမ သဖပောသနဖခင််းဖြစ်သည်။ သနရောသစ်

သနထိုင်

စ်သယောက်ကို

က
ိုို့ ိုသမ််းသော်းသစသသော ခမြုံွေ့သည်လည််း၊ ခငမ်သက်ဖခင််းရှမည်အသကကောင််းကဖို ပြုံစ၍
ို ၊

ဤကျမ််းချက်အော်းဖြင့်် မမ

မမ

ော်မူသည်ကော်း၊

ို်းပော်းမျော်းဖပော်းမည် အသကကောင််း၊ မယော်းနှငသ
့်် န၍

ထိုခမြုံွေ့အဘအ
ိုို့ လင
ိုို့ ှါ၊ ထောဝရဘိုရော်းအော်းသမ
သင်

အ
ိုို့ ော်း မန်သ
ို့

ောမျော်းရပ်

န်ခ
ို့ ရ
့် သည်။ အသင််းသ

ော့်သပ။ ဖမန်မောဖပည်သိုို့ ဖပန်လော၍အမှုသ

ော်

က်အသရ်းပါသသော ဖမန်မောနိုငင
်
င် သဟောသဖပောသန်သင်

ော်သဆောင်ဖခင််းမျော်းပင် ရှနင
ို ်ပါ

ော့်သပ။

ဤအရောမျော်းသည် လက်ခြမ
ိုို့ သဖပောနှင့််... ခစော်းကကြုံသ

ွေ့ရဖခင််းသည်ပင်လျှင် ခက်ခပါသည်။ မမမသဖပောင််းလနင
ို ်သသော

အရောမျော်းအသပေါ် လက်သင့််ခဖခင််းသည် အသဖခအသနကအ
ို သကောင််းဆို်း

ဖိုို့ ပန်ဖခင််းဖြစ်၍ အကျြုံ်းရှသသောအရောကို

လိုပ်နင
ို ်ရန် လမ််းသကကောင််းဖပန်လည်

ည့််မ

လိုပ်ဖခင််းြက်ကို အောရိုဖပန်စက
ို ်လိုကသ
် ည်။ စ

်သပ်းဖခင််းဖြစ်သည်။ ထသ
ိုို့ ကကောင့််စောသရ်းဖခင််း၊ အန်လိုင််းသင်
်ပူပင်သသောကမျော်းကို လ

်ချခပီ်း ကျွနသ
်

ော်လိုပသ
် ဆောင်နိုငသ
် သော

အသဖခအသနသစ်ကို လက်ခလက
ို ်သည်။ မိုင်သပါင််းမျော်းစောသဝ်းကောသသော ဖမန်မောနင
ို ်ငကကီ်းအ
မလိုပ်သပ်းနိုင်ဖခင််းအ

က် ပူသဆ်းသနမည့််အစော်း ကျွနသ
်

ခငမ်သက်ဖခင််းကိုခစော်းလောရသည်။
လက်သ

စ်ချန်ထ

င်လ

န််းမျော်း

က် ကျွန်သ

ော်ဘောမျှ

ော်လိုပ်နင
ို ်သသောအရောမျော်းအသပေါ်အောရစ
ို ိုကဖ် ခင််းအော်းဖြင့််
လ
် ပ်မှု၊ စ

်ခန်အော်းမျော်းကိုရရှလောသ

ော့်သည်။

ွေ့အော်းဖြင်-့်

သင်သဖမင်ထော်းနှင့််သသော အမှန်

ရော်းအသပေါ် ယခိုလက်ခြလ
ိုို့ ိုအပ်သနပါခပီလော်း။ ဆို်းရှု်းလိုက်ရသသောအရော၊

ဖပန်သဖပောင််းယူလမ
ိုို့ ရသသော အရောမျော်းကို သင်အ
့် သနဖြင့််လက်ခလိုကပ
် ါက...မည်သည့််အခင်အ
့် သရ်း

ခါ်းမျော်း

ပင့််လောနိုင်မည်နည််း။
ဖမန်မောနိုငင
် ၏အသနအထော်း

င် လက်သင့််မခနင
ို သ
် သောအချြုံွေ့အသကကောင််းကစစမျော်းရှသနပါသည်။ သထောက်ဖပသဖပောဆို

ရန်လိုသသော အချြုံွေ့ဖပသန မျော်းရှသည်။
အချြုံွေ့အရောမျော်းကသ
သင့််သည်၊ ဘောသ

စ်ချန်ထမှောလည််း ထောဝရဆို်းရှု်းခရ
့် သသောအရောမျော်းစောလည််းရှသနပါသည်။

ော့် ဖပြုံဖပင်မရ၊ ဖပန်သော်းလမ
ိုို့ ရသ
ကလ
ို က်လ

်လိုကရ
် န်လိုသည် ဟူသသောသ

အဓကအချက် - သဖပောင််းလ၍မရသသောအသဖခအသန
ဖြစ်သပေါ်လောသသော ပူသလောင်စ

ော့်သပ။ လက်ခဖခင််း ဆိုသည်မှောလည််း သဖပောင််းလရန်ဘောလိုပ်

်ခစော်းချက်အ

်းသ

ောဆင်ဖခင်မှုမျြုံ်းလိုအပ်ပါသည်။

င် "လက်ခဖခင််း" ဆိုသည်မောှ သင်မလိုချင်သသော အသဖခအသန

က်အကျမျော်းကို လ

်ချ၍ ဖြစ်နင
ို ်သမျှသသော အသကောင််းဆို်းအရောမျော်းကို

သမျှော်လင်သ
့် နဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသဆ
ိုို့ ိုသ

ောင််းကကည့််ပါ - ဘိုရော်းရှင်...ကျွန်ိုပ် မသဖပောင််းလနင
ို ်သသောအရောကို လက်ခနင
ို ်သသောအစမ််းသ

လိုပ်သဆောင်နိုင်သည်အ
့် ရောကို ရရင့််စောလိုပသ
် ဆောင်
ပိုင််းဖခော်းနိုင်ရသသော ဉောဏ်ပညောကိုသပ်းသ

်ရန်သ

င်

တကသ
ို ပ်း၍၊

တကသ
ို ပ်းပါ။ ထိုအချင််းအရောနှစ်မျြုံ်းကိုလည််း သဝြန်

ော်မူပါ။ (Reinhold Niebuhr)

မကကြုံချင်သ

ောအသပြောင််းအလဲမျော်းကို သကောင််းမွန်စောွ သပြေရှင််းတိုုံ့ပြန်ပခင််း။

ငငမ် က်သြျော်ရင
ွှ ်ပခင််းဆီ ိုုံ့ ြသ
ိုုံ့ ဆောင်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် (အဆင့်် ၃)
အဆင့်် ၁၊ ၂ ကိုြ

ရ
် ှုခပီ်းသည်သ
့် န က် မကကြုံချင်သည်အ
့် ရောကို ရင်ဆိုင်လက်ခရဖခင််းသည် မည်မျှခက်ခသကကောင််းကို

သရှရခပီဖြစ်သည်။လက်ခနိုငသ
် ည်ဟို သဖပောသသော်လည််း
ဝမ််းနည််းဖခင််းမျော်း ဖပန်လည်ခစော်းရ

စ်ခါ

ထိုအခါ သယရှုက မျက်မဖမင်ဗော

သ

ဘဝသစ်စ
အသက်

ော်မ၏
ူ ။ ထိုခနချင််း

င် ထိုသူသည် မျက်စဖမင်၍လမ််း၌

ော်သလ
ိုို့ က
ို ်သလ၏။ (ရှင်မောကိုခရစ်ဝင်ကျမ််း ၁၀်း၅၁-၅၂)

က
ိုို့ ို ပသ
ို ြော်လျက်ရှသည်။ အြ
့် ယ်နမ

သြော်ဖမ လောသပ်းဖခင််းမဟို

ော်မူလျှင်၊

ော်မပ
ူ ါဟို လူကန််းသလျှောက်သလသသော် သယရှုက၊ သော်းသလော့်။

်လမ််းမှော လအ
ို ပ်သနမှု၊ သယရှုထချည််းကပ်လျက်အကူအညီသ
င်ဖခင််း

်ကကည့််ပါ။

မကသ
ို မ်းသည်မောှ "သင်၌အဘယ်သဖိုို့ ပြုံသစလိုသနည််းဟို သမ်းသ

သင်၏ယိုကကည်ဖခင််းသည် သင့််ကိုကယ်မခပီဟို မန်သ
ို့

မ၏ဇော

ရဖခင််း၊ သဒါသထက် ဖခင််း၊

ောကျတန်ြေ်းို ထော်းပခင််း။

အရှင်ဘိုရော်း..အကျွန်ိုပ်မျက်စကို ဖမင်သစဖခင််းငှော ဖပြုံသ

ဗော

်းမ၍ သန င်

်သည်။ ဒါကက
ို ူညသ
ီ ပ်းမည့်် အဆင့်် ၃ ကြ
ို
အဆင့်် ၃ -

သန က်သ

စ်ရ ဖပန်သ

ဘ
် မျက်မဖမင်

ောင််းခမှု၊ သရောဂါသပျောက်ကင််း၍

်လကခဏော ရရှရန်မည်သလ
ိုို့ ိုပ်သဆောင်သင့်သ
် ကကောင််း

စ်ဦ်း ယိုကကည်ဖခင််းသကကောင့််မျက်စဖပန်ဖမင်လျက်၊ အသစ်သသော ဘဝ

ောဖြင့်် သနထင
ို ်သော်းဖခင််းဟူသသော သက်သသခဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။ "ထိုခနဖခင််း

င် သူသည်မျက်စ ဖမင်၍

သယရှုသန က်သလ
ိုို့ ိုကသ
် လ၏"
ဖမန်မောဖပည်သိုို့ ဖပန်နင
ို ်မည့််အခင့််အသရ်း
အမှုသ

ော်ဖမ

်လိုပ်ငန််းအသစ်

ခါ်းမျော်း ပ

စ်ခိုဖပန်စ

်သော်းသည်ကို လက်မခ၊ လက်မသလျော့်ချင်ခသ
့် ပ။

င်ရမည်ကို မသ

်းသ

ောချင်၊ လက်မခချင်ဘ..ဝမ််းနည််းသနမသည်။

နည််းလမ််းအသဟောင််းကဘ
ို လိုချင်သနမသည်။ သသ
ိုို့ သော် လက်ရှအမှန်
လောသည်နှင့်် ပူပင်မှုသဝဒန ထ
လက်ခြအ
ိုို့ သင့််ဖြစ်လောပါသ

င် ပ

်သလှောင်မသနသ

ော့်ဘ ဆို်းရှု်းလိုကရ
် သည်သ
့် နရော

ော့်သည့််အ

င် ဘောသ

ရရှခ့်သည်ကို

က် မသော်းစိုကို ပို၍အချန်သပ်းလောနိုင်ဖခင််းကို ကျွန်ိုပ်

သသဘောကျလက်ခလောသည်။ ကျွနိုပ
် ်သနအမ် (Minneapolis)
ပ

ဖြည််းဖြည််းလက်ခသသဘောသပါက်

ော့်သည်။

ဥပမောအသနဖြင့််- ဖမန်မောဖပည်သခ
ိုို့ ရီ်းမဖပြုံနိုင်သ
စသသောသနရောမျော်း

ရော်းကို

င် အန်လင
ို ််းဖြင့််သင်

င်သနလျက် အောရှ,အောြရက၊ သဖမောက်အသမရက

န််းမျော်းစော ပိုမှန်ဖပြုံလိုပ်လောနိုင်ခသ
့် ည်။ ကကြုံသ

ွေ့ရသသောအခက်အခနှင့််

်သက်၍ သဆောင််းပါ်း၊ စောအိုပ်ကသ
ို ရ်းသော်း၍ ဘောသောဖပန်ကော နင
ို င
် အချြုံွေ့သိုို့ ဖြန်ခ
ို့ ျမှုမျော်း ဖပြုံလိုပ်နင
ို ်ခ့်သည်။

ဤအရောမျော်းမှော ခရီ်းမထက်နင
ို ်သသောအသဖခအသနကိုလက်ခလျက်၊ အသဖခအသနဆို်းထမှ သကောင််းသသောအရောမျော်းကို
လက်ခသသဘောသပါက် လိုပသ
် ဆောင်ခ့်ဖခင််းသကကောင့််ဖြစ်သည်။
ဆို်းရှု်းလိုကရ
် သသောအရော
ဖခင််းမဟို

်ပါ။ အချြုံွေ့ကကြုံသ

သည်မှော (အဆင်၁
့် )

င
ို ််း၊ လက်မခချင်သသောအရော

င
ို ််းအ

က် သကျ်းဇူ်း

င်လျက်ရရမည်
ှ
ဟို ကျွန်ိုပသ
် ဖပောသန

ွေ့ရသည်မျော်းသည် ဆို်းရော်းန ကျင်လန််း၍ ပူသဆ်းမှုကသ
ို ော သပ်းပါသည်။ ကျွနိုပ
် ်သဖပောလို

င်သြော်ဖပခသ
့် လို အရှ

ရော်းကို ဖမင်သအောင်ကကည့််ဖမင်

်မှသောအသထောက်အမဖြစ်လောနင
ို ်မည်။

ဆို်းရှု်းလိုကရ
် သည့််အရောကို သကျော်လန်သအောင်ရှုဖမင်၍ ဘိုရော်းကသင့််ဘဝ
မျော်းဖပြုံလိုပ်သပ်းလျက်ရသနသည်
ှ
ကို ဖမင်သအောင်ကကည့််

လက်သ

ွေ့

င်မည်သည့်် သကောင််းသည့််အရော

်၊ လက်ခဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။ (အဆင့်် ၃)

င် -

အဆင့်် ၂ "လက်ခဖခင််း" မှ အဆင့်် ၃ "သသဘောကျ

န်ြို်းထော်းဖခင််း" သသ
ိုို့ ရွေ့လျော်းနင
ို ်ရန်

လိုအပ်ပါသည်။ ဗော

်နင
ို ်မန
ှ ််းသသဖြင့်် မျက်စဖပန်ဖမင်ရန် သယရှုကအ
ို ကူအညီ

သ

မ ကသ

ောင််းခခသ
့် ည်။ ထိုနည််း

ော့် မမြောသော မ
ူ သရှွေ့အန ဂ

်အ

စ်ရအကူအညီ

က် သမျှောလ
် င့််ဖခင််း ရှသကကောင််းကို သင်ယိုကကည်ချင်သသော်လည််း

မဖမင်နိုငသ
် အောင်ဖြစ်သနရသည်။ ဤသသ
ိုို့ သောအသဖခအသန
ဆိုသ

စ်ခါ

င် မ

်သဆ၊ သင််းအိုပ်ဆရော၊ အကကသပ်းဆရော/မ၊

ောင််းဖခင််း မျော်းက ထသရောက်သသောအကူအညီမျော်းသပ်းနိုင်ပါသည်။ မမကယ
ို ်ကို မမကိုသ၍မရသပ။ သရှွေ့သိုို့

ို်း

နိုင်ရန် လိုအပ်သသောအကူအညီရြလ
ိုို့ ိုသည်။ ဘိုရော်းက သင့််ကိုမစန်သ
ို့ ကကောင််း ဆက်လက်ယိုကကည်လျက်၊ မဖမင်နိုငသ
် သော
အရောကိုဖမင်လောနင
ို ်ရန် ဝညောဉ်သ

ော်ဘိုရော်းကူမြိုို့ သင်အကူအညီသ

ဆို်းရှု်းမှု၊ မလိုချင်သသော အသဖပောင််းအလမျော်းကကြုံသ

ောင််းရန်လိုသည်။

ွေ့ရသည်အ
့် ခါ..



သင့််ဘဝထ ပိုစအသစ်ဖြစ်ရန် မည်သူက ကူညီ

န််းအော်းသပ်းသနပါသနည််း။



ဒိုကခခစော်းခ့်ရဖခင််းသကကောင့်် ပိုသကောင််းသည်န
့် ည််းလမ််းမျော်း(စ

်သနသသဘောထော်း၊ ဦ်းစော်းသပ်းမှု၊

န်ြို်းထော်းမှု)

အော်းဖြင့်် သင်မည်သသ
ိုို့ ဖပောင််းလခ့်ပါသနည််း။


မည်သည့်် ရှင််းလင််းသသောနည််းလမ််းမျော်း သပေါ်ထက်လော၊ သပေါ်ထက်လောဆ ရှသနပါသနည််း။



မည်သသ
ိုို့ သောအခင်အ
့် သရ်း



သင်အလန်

ခါ်းသစ်မျော်း ြင့််လောပါသနည််း။

န်ြို်းထော်းသသောအရောဆီသိုို့ ဘိုရော်းဦ်းသဆောင်၊ သခေါ်သဆောင်သနသည့််ဟို မည်သခ
ိုို့ စော်းရပါသနည််း။

အဓကအချက် - မမကယ
ို ်ကသ
ို န ်းလန််းဖခင််း (သမ
ိုို့ ဟို
ဆို်းရှု်း၊ ဝန်သလ်းလော၍

စ်ချန်ထ

်) အဆို်းမရှပူသဆ်းလန််းဖခင််းသကကောင့်် သင်ပ၍
ို အထီ်းကျန်၊

င် အကူအညီသပ်းမည့်် လူ၊အခင့််အသရ်းမျော်းကို မဖမင်နိုင်သအောင် သင့််အဖမင်အောရို

ြို်းလွှမ််းသနမည်သောဖြစ်သည်။ ထသ
ိုို့ ကကောင့်် ဘိုရော်းသခင်သင်အ
့် သက်

ော

င်ဖပြုံလိုပသ
် ပ်းသနသသောသကောင််းသည်အ
့် ရော

သူဦ်းသဆောင်သပ်းသနသသောလမ််းကို အောရဖို ပြုံထော်းပါ။
ဤသဆ
ိုို့ ိုသ

ောင််းကကည့််ပါ - "သမ

ောတ သ

ော်ရှင်ဘရ
ို ော်း..ကျွနပ
်ို ်ဘဝအ

က် သကောင််းသည်အ
့် ရော၊ ကျွနပ
်ို အ
် ော်းဖြင့််

ဘိုရော်းရှင်ဖပြုံလိုပသ
် ပ်းမည့်် သကောင််းသည်အ
့် ရောမျော်းကို ဖမင်နိုင်ရန် ကျွနိုပ
် ်မျက်စကြ
ို င်သ
့် ပ်းသ

ော်မူပါ။"

မကကြုံချင်သ

ောအသပြောင််းအလဲမျော်းကို သကောင််းစွောသပြေရှင််းတိုုံ့ပြန်ပခင််း။

ငငမ် က်သြျော်ရင
ွှ ်ပခင််းဆီ ိုုံ့ြသ
ိုုံ့ ဆောင်သြ်းမည့်် အဆင့်် ၄ ဆင့််
(အဆင့်် ၄) - နှစင် ခြုံက်ကကည်န်းပခင််း (သမွွေ့သလျော်ပခင််း)
ထောဝရဘိုရော်းကိုခိုလှု၍၊ သကောင််းသသောအကျင့််ကက
ို ျင်သ
့် လော့်။
ဖပည်သ

ော်၌သန၍ သစစော
သဖိုို့ ပြုံလျှင် စ

ရော်းကိုကျင်သ
့် လော့်။ ထောဝရဘိုရော်း၌ သမွေ့သလျော်ဖခင််းရှသလော့်။
်နှလို်းအလိုဖပည့််စရ
ို သသောအခင့််ကို သပ်းသ

ော်မူမည်။

(ဆောလ ၃၇်း၃-၄)
မည်သည့််အရော

င်သင်သမွေ့သလျော်၍ သင့််စ

ကျွန်သ

ော့် အော်းလပ်ရက်၊ သသောကကောည၊

ော်ကသ

သမွေ့သလျော်ပါသည်။ ဤသခ
ိုို့ န

်အလိုဆနဒမျော်းမှော အဘယ်အရောမျော်းဖြစ်ပါသနည််း။
နဂဂသနသနို့လည်ခင််း၊ ခန

ောအချန်မျော်းအော်းဖြင့်် လန်စောသပျော်ရွှင်ရသည်။ သသ
ိုို့ သော် အထူ်းအချန် မျော်းလန််းသော်း

သည့််အခါ သပျော်စရောမသကောင််းသ

ော့်သပ။ အနှစ်သောရမျော်း သပျောက်ဆို်းကိုနသ
်

၌လန်စောစကပ်သော်းသည့််အခါ၊ ထိုအရောက ကျွန်ိုပ်ကအ
ို ိုပ်စ်းို သော်းသ

ော့်သည်။ဤက့်သန
ိုို့ ှယ်...သမွေ့သလျော်ဖခင််း

ော့်သည်။ မမဘဝအ

ကိုယ်ကောယပိုင််း၊ ဝညောဉ်သရ်းပိုင််း၌ လိုအပ်သသော အောဟောရမျော်းမရသ
သနမည်ဖြစ်သည်။

ောရရှသည့်် အထူ်းအချန်မျော်းကို

ော့်ဘ စ

က်...စ

်ဓော

်ပိုင််း၊

်အလိုဆနဒမျော်းကသော သနှ င့််ယက
ှ ်

ဖြည််းဖြည််းနှင့်် ဘဝကို ြျက်ဆီ်းပစ်ဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။

ဘိုရော်းသခင်သည် လူသော်းမျော်းကို သဘောဝ

ရော်းအော်းဖြင့််၊ ချစ်ခင်ရသူမျော်းအော်းဖြင့််၊ လိုပင
် န််းသဆောင်

ောမျော်းအော်း ဖြင့််၊

အဖခော်းသသော ဘဝ၏ရှုသထောင်မ
့် ျော်းအော်းဖြင့်် သကောင််းသည်အ
့် ရောကိုသပ်းသနသကကောင််း ကျမ််းစောက သြော်ဖပထော်း သည်။
ဘိုရော်းသပ်းသသော ဤဆိုလောဘ်ကို အဖပည်အ
့် ဝ၊ သပျော်စင်စော သနထိုင်ခစော်း
ဘိုရော်းအလိုရှ၍ သူူ့ကခ
ို ျစ်

်ရန် သန်သင်သနဖခင််းဖြစ်သည်။ ဤဆက်ဆသရ်းကို သသဘောသပါက်ပါက ကျွန်ိုပ်

ဆနဒ၊ သပျော်သမွေ့စရော၊ ချစ်သမ
ကျွန်သ

ောတ မျော်းသည် မှန်ကန်သင့််သလျော်သည့််သနရော

ော်ဆယ်သကျော်သက်အရယ်

(ဘိုရော်းဝ

ိုန််းက "ဆောလကျမ််း ၃၇"

်၌သမွေ့သလျော်လျှင်) ဘိုရော်းသခင်ကလည််း စ

ချစ်စြယ်ဇနီ်းသည်၊ ကယ်ဝချမ််းသောဖခင််း၊ မ
ခပ
့် ါသည်။

စ်သနို့

င်သ

်ြလ
ိုို့ ိုသည်။ ထိုအရောမျော်း၌ သမွေ့သလျော်ရန်
င်ရသနမည်
ှ
ဖြစ်သည်။

င်သဖပောသည်အ
့်

င
ို ််း ဘိုရော်းကိုဦ်းစော်းသပ်းလျှင်

်အလိုကိုဖပည့််စသ
ို စမည်(အလိုရသည်
ှ
့်အရောကိုသပ်းမည် -

သ
် ဆသကောင််း၊ သပျော်စရောအချန်မျော်း...စသည်ဖြင့််) ဟိုသ

်းထင်မ

ော့်...ဤအရောမျော်းထက် သလ်းနက်သည့််အရောကို ရှုဖမင်လောခပ
့် ါသည်။ ဤကျမ််းချက်ကို

Transactional (ဒါလိုပ်ရင် ဘိုရော်းဒါကသ
ို ပ်းမည်) ဟိုရှုဖမင်ဖခင််းထက် Transformational (ဒါလိုပ်ရင် သင့််စ
သဖပောင််းလခပီ်း အသစ်သသောစ

စ်ခခ
ို ိုရရှြိုို့ ဘိုရော်းမျက်နှ သောရသအောင်လပ
ို ်ဖခင််း

သ
် ပ။ ဆောလဆရောသဖပောလိုသည်မှော ဘိုရော်းနှင့််မသဟောရဖပြုံဖခင််း

ဤသည်မှောလည််း ခရစ်သ

်

်ခစော်းမှုရရှမည်) ဟူသသော အဖမင်မျြုံ်းကို သရှလောခပ
့် ါသည်။

"ဘိုရော်း၌သမွေ့သလျော်ဖခင််းရှသလော့်" ဟူသသောစကော်းမှော ဘိုရော်းဆီက
မျြုံ်းမဟို

၏
ိုို့

ော်သဖပောသည့်် "သင်၏ထောဝရဘိုရော်းသခင်ကို စ

ချစ်သလော့်"(မသ ၂၂်း၃၇) ဟူသသောအရောပင်ဖြစ်သည်။ ထသ
ိုို့ န က်

င် စစ်မှန်စောသပျော်သမွေ့ရန်ဖြစ်သည်။
်နှလို်းအ ကင််းမ့်၊ဉောဏ်ရှသမျှနှင့််

င် ဘိုရော်းအလိုရှသည်အ
့် ရော၊ ခရစ်သ

ော်သန်သင်

ထော်းသည့််အရောဖြစ်သသော "ကိုယ်နှင့််စပ်ဆိုင်သသောသူကို ကိုယ်နှင့််အမျှချစ်သလော့်" (မသ ၂၂်း၃၈) ဟူသသောအရောကို
သင်ဖပြုံလိုပ်လော နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှော သဖြောင့််မ

်စောသနထင
ို ်ဖခင််း၊

ရော်းမျှ

မှုကလ
ို ိုလော်း၍ သကောင််းသသော

အရောကို ဖပြုံလိုပ်ဖခင််းဖြစ်သည်။ ဘိုရော်းသခင်၌သမွေ့သလျော်ဖခင််းဆိုသည်မှော ဘိုရော်းအလိုရသသော
ှ
အသက်

ောကို ဖပည်စ
့် ိုစော

သနထိုင်သော်းဖခင််းဖြစ်သည်။ ဤအရောကိုန ်းလည်သသဘောသပါက်သော်းပါက.. ဘိုရော်းသခင် ကလည််း သင့််ကအ
ို သို်းဖပြုံ၍
အဖခော်းသူမျော်းကို ချစ်ရန်၊ အသစခကူညီရန် အခင့််အသရ်းမျော်းပို၍သပ်းလောမည်ဖြစ်သည်။
ဘိုရော်းသခင်၌သမွေ့သလျော်ဖခင််းဆိုသည်မှော ကျွန်ိုပ်အ
ဖြစ်သည်။ ဓမမအမှုသ

ော်သဆောင်ဆရော

သမွေ့သလျော်ဖခင််းဆိုရော

င် စောသင်ကကော်းဖခင််း၊ စော

သပ်းဖခင််း၊ လက်သ

က်သ

ော့် ဆိုသ

ောင််းဖခင််း၊ ဘိုရော်းသခင်ကို ကို်းကယ်ဖခင််းပင်

စ်သယောက်၊ ကျမ််းစောပါသမောကခ

စ်သယောက်ဖြစ်သည့််အ

မ််းဖပြုံစဖို ခင််း၊ စောသရ်းဖခင််း၊ နှစ်သမ်သ
့် ဆ်းသန်းမှုလိုပ်ဖခင််း၊ အကကဉောဏ်

ွေ့ဆန်သသော အဖခော်းနည််းလမ််းမျော်းဖြင့်် သူ

စ်ပါ်းကို ကူညီဖခင််းမျော်းသည် ကျွန်ိုပ်အ

သခင်၌ သမွေ့သလျော်ဖခင််းပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လည််း လိုပသ
် ဆောင်သနသည့််အလိုပ်အကိုင၊် မ
စ
် မ််းမှုမျော်းအော်းဖြင့်် အဖခော်းပိုစ
ခရစ်သ

အော်းလို်းအ

က်အ

သြ်းလိုကြ
် ါက၊
လက်သ

ူချင်မှ

ူ

က် ဘိုရော်း

ူညသ
ီ သောပညောရပ်၊

စ်မျြုံ်းဖြင့်် ဘိုရော်းသခင်၌သမွေ့သလျော်ဖခင််းရှသနမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည််း

ော်သန်သင်သည့်် "ဘိုရော်းကိုချစ်ရန်၊ မမသဘ်းပ

လိုပ်သဆောင်ဖခင််းလည််း

က် ဘိုရော်းသခင်၌

်ဝန််းကျင်ရှလူမျော်းကိုချစ်ရန်" ဟူသသော အရောကို န ်းလည်

ူမည် ဖြစ်သည်။ သသ
ိုို့ သော် ဝဉောဉ်သရ်းဆိုငရ
် ော စည််းမျဉ််းကသ

ူပင်ဖြစ်ပါသည်-

ိုရော်းဝတ်၌သမွွေ့သလျော်၍ စတ်နှလို်းသပြောင််းလဲြေိုုံ့

င်၏လအ
ို င်ဆနဒမျော်းပြည့််စသ
ို စရန်

ူစောပင်

ော့် ကျွန်ိုပ်

ိုို့

ိုရော်းကိုအခွင့််

ိုရော်း ခင်အမှနတ
် ကယ်ပြြုံလိုြ်သြ်းမည်ပြေစ် ည်။

ွေ့အော်းဖြင်-့်

အဆင့်် ၄ ကိုသင်လက်သ

ွေ့လိုပ်သဆောင်သ

ော့်မည်ဆိုပါက၊ သအောက်ပါသမ်းခန််းမျော်းကို စဉ််းစော်းကကည့််ပါ။



ကကည်နူ်းဖခင််း၊ ခငမ်သက်ဖခင််း၊ သပျော်ရင
ွှ ်ဖခင််း

ရ
ိုို့ ရှရန် သင်မည်သည့််သနရောသိုို့ သမျှော်ကကည်သ
့် နပါသနည််း။



သင်သမွေ့သလျော်သသောအရောနှင့်် ဘိုရော်းသမွေ့သလျော်ခင
ို ််းသသော အရောမည်မျှ ထပ်



ဘိုရော်း၌သမွေ့သလျော်၍ ဘိုရော်းအလိုရှသသော သကောင််းသည့််ရည်ရယ်ချက်မျော်းအ

ူကျပါသနည််း။
ိုင််းလိုပ်သဆောင်မည်ဆိုပါက

သင့််ဘဝမည်သရ
ိုို့ န
ှ င
ို ်ပါသနည််း။


သင့််စ

အ
် လိုဆနဒသည် ဘိုရော်းဆနဒနှင့််

သင့််အသက်

ူညသ
ီ နမည်ဆိုပါက သင်ဘောကို ဆိုသ

ောကိုသနထင
ို ်သော်းမည်နည််း။

အဓကအချက်- သဖမင်သအောင်ကကည့််ဖခင််း၊ လက်ခဖခင််း၊
အသက်

ောင််း၍ အရင်ကနှင့်် ဖခော်းန ်းစော

န်ြို်းထော်းဖခင််းမျော်းအော်းဖြင့်် ခငမ်သက်သပျော်ရင
ွှ သ
် သော

ောကို သင်ရရှပိုင်ဆင
ို ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့်် ၃ ဆင့််ထက်အသရ်းကကီ်းသသော အဆင့်် ၄ မှော

"ဘိုရော်း၌သမွေ့သလျော်ဖခင််းရှမှသော သင်၏အလိုဆနဒမျော်းကို ဘိုရော်းသခင်ကဖပည့််စသ
ို စမည်" ဖြစ်သည်။
ဤသဆ
ိုို့ ိုသ

ောင််းကကည့််ပါ - "သမ

ောတ သ

ော်ရှင်ဘရ
ို ော်း... ကျွန်ိုပ်ဘဝ

င် သခင်အလိုရသသောအရောက
ှ
ို ကျွန်ိုပ်သည် လည််း

အလိုရှ(ဖြစ်ချင်)ပါ၏။ သခင်ဘရ
ို ော်း၌ သမွေ့သလျော်ရန်သန်သင်၍ သခင့််ဆနဒအ

ိုင််းကျွန်ိုပက
် ို သဖပောင််းလသစပါ။"

