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အကယ္၍သာ . . .အကယ္၍သာ . . .
ကမာၻႀကီးသာၿပီးျပည့္စုံခဲ့ရင္…၊ မေကာင္းမႈ၊ ေရာဂါႏွင့္ 
သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားသာ မရွိခဲ့ရင္…၊ မိသားစုမ်ားနဲ႔ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ ပဋိပကၡမ်ား ကင္းရွင္းၿပီး 
ကၽြန္ုပ္တို႔အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္နိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္…..၊ 
စားစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ ပူစရာမလိုရင္၊ 
ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာ၊ မိသားစုကို ပံ့ပိုးနိုင္စြမ္း 
မရွိမွာေတြကို ပူပန္စရာမရွိဘူးဆိုရင္…။

အေၾကာင္းမလွစြာဘဲ ကမာၻႀကီးဟာ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိဖို႔ အေၾကာင္းမလွစြာဘဲ ကမာၻႀကီးဟာ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိဖို႔ 
အလွမ္းေဝးကြာလွပါတယ္။အလွမ္းေဝးကြာလွပါတယ္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္က အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ျပႆနာေတြက 
သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က 
လူေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ 
ဒုကၡမ်ားနဲ႔ျပည့္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေနၾက 
ပါတယ္။ သတင္းစာထဲမွာ ေန႔စဥ္ စစ္ပြဲ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ 
နာမက်န္းမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး 
က်ဆင္းလာမႈ သတင္းေတြကို ဖတ္ေနရပါတယ္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အမ်ားစုဟာလည္း မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ားမွာ 
ဒုကၡေတြရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ပ်က္စီးေနတဲ့ 
ဆက္ဆံေရး၊ ဖ်ားနာမႈ၊ စြဲလန္းမႈမ်ားနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနရပါတယ္။ 

ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ဒုကၡမ်ားနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ဒုကၡမ်ားနဲ႔ 
ျပည့္ေနတဲ့ ကမာၻႀကီးထဲမွာ ျပည့္ေနတဲ့ ကမာၻႀကီးထဲမွာ 

ကၽြန္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေနၾကပါတယ္။ 
သတင္းစာထဲမွာ ေန႔စဥ္ စစ္ပြဲ၊ သတင္းစာထဲမွာ ေန႔စဥ္ စစ္ပြဲ၊ 

ဆင္းရဲမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ နာမက်န္းမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ နာမက်န္းမႈ၊ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားနဲ႔ 

စီးပြားေရး က်ဆင္းလာမႈ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာမႈ 
သတင္းေတြကို ဖတ္ေနရပါတယ္။သတင္းေတြကို ဖတ္ေနရပါတယ္။
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ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အမွန္တကယ္ပူပန္စရာေတြ၊ ႀကီးေလးတဲ့ 
တာဝန္ေတြ၊ တာဝန္ႀကီးလွတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြေၾကာင့္ 
ဝန္ပိေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီကမာၻႀကီးမွာ 
ဘာေတြမွားေနလဲ၊ ဘဝက ဘာလို႔ဒီေလာက္ ခက္ခဲေနရလဲ၊ 
ငါ့ဘဝက ဘာလို႔ ပိုမိုသက္သာမႈ မရွိနိုင္တာလဲလို႔ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေတြးၾကပါတယ္။

ပိုေကာင္းလာနိုင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ုပ္တို႔သိပါတယ္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျပည့္စုံတဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ပုံရိပ္ေတြကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔ ေတြ႕ေနရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ 
အေၾကာင္းေတြ ဖတ္ရတယ္၊ ဒုကၡကင္းေဝးၿပီး 
ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူေတြ 
အေၾကာင္း ၾကားရတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ 
အရင္က ဒီလိုေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္မ်ားကို ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရႏိုင္ပါတယ္။ 
အဲဒါေတြက ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ပိုၿပီးစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစလာျပန္တယ္ မဟုတ္လား။ ပိုေကာင္းလာနိုင္တယ္ဆိုတာ 
သိေနလ်က္နဲ႔ ေကာင္းလာတာကို မေတြ႕ရဘူး။

တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔လိုအပ္ေနတာက 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဒုကၡေတြက ထြက္ေပါက္ေပးမယ့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္မယ့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္၊ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဘဝကိုရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ွာေတြ ႔ျခင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ွာေတြ ႔ျခင္း
ဒီေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ေျဖနိုင္ဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို အကူအညီျဖစ္ေစတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ ၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို မွ်ေဝခြင့္ျပဳနိုင္မလား။ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေျပာသမွ်အားလုံးကို သေဘာတူဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
မွ်ေဝလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ဖို႔နဲ႔ စဥ္းစားဖို႔ သင့္ရဲ့အခ်ိန္ 
မိနစ္အနည္းငယ္ေပးဖို႔ကို ေတာင္းဆိုလိုတာပါ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
မွ်ေဝမယ့္အခ်က္က သင့္ဘဝမွာ ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစ 
နိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ုပ္တို႔တကယ္ယုံၾကည္ေပမယ့္ အဓိပၸာယ္ 
ရွိမရွိဆိုတာကို ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္သူကေတာ့ 

သင္ပဲဲျဖစ္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းတုန္းက ကမာၻႀကီးက 
ဘာေတြမ်ားမွားေနတာလဲလို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေမးခဲ့ၾကတယ္။ 
ပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္းဟာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ 
ပဲလို႔ လူအမ်ားက ယုံၾကည္ၾကတယ္။ 
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အရာအားလံုး 
ဟာ မလြဲမေသြ ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး 

တစ္စစီ ျဖစ္သြားရတယ္။ ဒီအခ်က္က Big Bang လို႔ေခၚတဲ့ 
အတုိင္းအဆမရိွ ျပင္းထန္တ့ဲ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ကြမဲႈကေန 
ကမာၻႀကီးကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ၊ 
လူသားေတြဟာ သဘာဝအေလ်ာက္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ 
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ျဖစ္စဥ္ကေန ျဖစ္လာတယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေန 
ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ကမာၻႀကီးကို ျမင့္ျမတ္တဲ့တန္ခိုးရွင္ 
ဒါမွမဟုတ္ သဘာဝလြန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ဖန္ဆင္းခဲ့တာ 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္လို႔ ယုံၾကတယ္။ ထားပါေတာ့။ လူဆိုတာ 
ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိတယ္။

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ အေျခတည္ျဖစ္တဲ့ သမၼာက်မ္းစာ 
ကေတာ့ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေပးထားပါတယ္။ 
သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိတယ္။ ဒီဘုရားက 
စၾကဝဠာကို၊ ကမာၻႀကီးကို၊ သက္ရွိမ်ားကို၊ လူမ်ားကို 
ဖန္ဆင္း ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼာက်မ္းစာပါ ဖန္ဆင္းျခင္း 
အေၾကာင္းအရာက ဒီမွာရပ္မသြားပါဘူး။ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ဘုရားသခင္ဟာ လူသားမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္လိုပါတယ္။ 
သူဖန္ဆင္းထားတဲ့ လူသားေတြကို ဆက္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ 
ပထမဆုံး လူေယာက္်ားနဲ႔ လူမိန္းမျဖစ္တဲ့ အာဒံနဲ႔ ဧဝတို႔ကို 
သူတို႔စားသုံးႏိုင္တဲ့၊ လြတ္လပ္စြာ လွည့္လည္သြားလာႏိုင္တဲ့ 
ေကာင္းေသာအရာမ်ားနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ေနရာခ်ေပးခဲ့ၿပီး 
သူတို႔နဲ႔ မၾကာခဏ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံစကားေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုလုပ္ေပးခဲ့တာလဲ။ 
ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းခဲ့ရာမွာ သူနဲ႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အၾကားမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရွိေစခ်င္လို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက ကေလးအနားမွာရွိေနရတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက ကေလးအနားမွာရွိေနရတဲ့ 
ၾကည္ႏူးမႈမ်ိဳးကို ခံစားခ်င္တဲ့အတြက္ ကေလးေမြးသလိုမ်ိဳးေပါ့။ ၾကည္ႏူးမႈမ်ိဳးကို ခံစားခ်င္တဲ့အတြက္ ကေလးေမြးသလိုမ်ိဳးေပါ့။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ ရွိေနတဲ့အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ ရွိေနတဲ့အခါ 

သမၼာက်မ္းစာက သမၼာက်မ္းစာက 
ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိတယ္။ ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိတယ္။ 
ဒီ ဘုရားက စၾကဝဠာကို၊ ကမာၻႀကီးကို၊ ဒီ ဘုရားက စၾကဝဠာကို၊ ကမာၻႀကီးကို၊ 
သက္ရွိမ်ားကို၊ လူမ်ားကို ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္ သက္ရွိမ်ားကို၊ လူမ်ားကို ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္ 
ဟု  ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေပးထားပါတယ္။  ဟု  ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေပးထားပါတယ္။  
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ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္တယ္။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 
ဘုရားသခင္က ခံစားတတ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားတတ္ၿပီး ခ်စ္ဖို႔နဲ႔ 
အခ်စ္ခံဖို႔ ဆႏၵရွိတဲ့သူ၊ အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူသားမ်ားကို 
ပုံသဏၭာန္ေတာ္နဲ႔အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အေနနဲ႔ စစ္မွန္စြာခ်စ္တတ္ဖို႔အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္ႀကံ 
တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားကို 
ဖန္ဆင္းခဲ့ရာမွာ သူ႔ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ သန႔္ရွင္းေသာ၊ 
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ထင္ဟပ္ 
ႏိုင္ေစတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ အက်င့္စ႐ိုက္လကၡဏာပိုင္း 
မွာေရာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျပဳက်င့္တတ္တဲ့ ပင္ကိုယ္အသိကို 
ထည့္သြင္းၿပီး ဖန္ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ 

ဘုရားသခင္က ေကာင္းျမတ္တဲ့အတြက္ သူဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ 
ကမာၻႀကီးကလည္း ေကာင္းျမတ္ခဲ့ပါတယ္။ လူသားမ်ားဟာ 
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ဖ်ားနာမွာ၊ ေသမွာေတြကိုလည္း မစိုးရိမ္ခဲ့ရပါဘူး။ 

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အားလုံးမွားယြင္းမႈေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အျပစ္၀င္ေရာက္လာျခင္းအျပစ္၀င္ေရာက္လာျခင္း
မိဘေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔သားသမီးက သူ႔ကို 
ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ခ်စ္တာကိုပဲဲလိုခ်င္တယ္။ ဝတၱရားအရ 
ဒါမွမဟုတ္ တြန္းအားေပးခံရလို႔ ခ်စ္တာမ်ိဳးကို မလိုခ်င္ပါဘူး။ 

မိဘနဲ႔သားသမီးတို႔ရဲ႕ စံျပဆက္ဆံေရးမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလုံးက 
အျပန္အလွန္ခ်စ္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေမတၱာကို 
ေဖာ္ျပၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတူတဲ့ပုံစံေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပၾကတယ္။ 
သားသမီးျဖစ္သူက မိဘကို တုံ႔ ျပန္ခ်စ္ျခင္း၊ မိဘစကားကို 
နားေထာင္ျခင္း၊ မိဘစိတ္ခ်မ္းသာေစမယ့္အရာကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
သူ႔ေမတၱာကိုေဖာ္ျပခ်ိန္မွာ မိဘျဖစ္သူက ကေလးျဖစ္သူကို 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ 
သူတို႔ေမတၱာကို ေဖာ္ျပတယ္။

အဲဒီဆက္ဆံေရးမ်ိဳးဟာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆီမွာရိွေစခ်င္တ့ဲ 
ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ အာဒံနဲ႔ဧဝကို ဖန္ဆင္းခဲ့ရာမွာ 
ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ဖို႔ သဘာဝပင္ကိုယ္အသိကို ထည့္ေပး 
ခဲ့တယ္။ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို 

သူတို႔ ျပန္ခ်စ္လိုစိတ္ ရွိမရွိ သူတို႔ကို 
လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးခဲ့တာ 
ပါပဲဲ။ သူတို႔စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ 
ျပန္ခ်စ္တာကိုပဲ ဘုရားသခင္က 
အလိုရွိခဲ့တယ္။ သူတို႔ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ 
ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို သစ္တစ္ပင္အားျဖင့္ 

ထားေပးခဲ့တယ္။ ဒီအပင္ရဲ႕ အသီးကလြဲရင္ က်န္တဲ့အပင္ 
အားလုံးက အသီးေတြကို သူတို႔စားနိုင္ေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ 
မွာထားခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕စကားကို နားေထာင္မလား၊ 
ျငင္းပယ္မလား သူတို႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။



6

ဝမ္းနည္းစရာကေတာ့ သူတို႔က ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕စကားကို ဝမ္းနည္းစရာကေတာ့ သူတို႔က ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕စကားကို 
မလိုက္နာဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ မလိုက္နာဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားသခင္က မလုပ္နဲ႔လို႔ 
မွာၾကားခဲ့တဲ့အရာတစ္ခုကို သူတို႔လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေျပာထားတဲ့ 
အပင္ရဲ႕အသီးကိုမွ စားခဲ့ၾကတယ္။ (ဒီအသီးကို ပန္းသီးလို႔ 
အမ်ားက ထင္မွတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼာက်မ္းစာမွာ အဲဒီလို 
မေျပာခ့ဲပါဘူး။) ဒီအသီးကုိစားရင္ သူတုိ႔ေသမယ္လုိ႔ ဘုရားသခင္က 
သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားသခင္ကို သူတို႔ 
မနာခံခ့ဲပါဘူး။ ရလဒ္ကေတာ့ အာဒံနဲ႔ဧဝတုိ႔က ဒီကမာၻထဲ အျပစ္ကုိရလဒ္ကေတာ့ အာဒံနဲ႔ဧဝတုိ႔က ဒီကမာၻထဲ အျပစ္ကုိ
ယူေဆာင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ယူေဆာင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အျပစ္ရဲ့အဓိပၸာယ္က (ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ျပည့္စံုတ့ဲစံခ်ိန္အဆင့္) သတ္မွတ္ခ်က္မွ 
လြသဲြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဒံနဲ႔ဧဝက 
ဘုရားသခင္ကုိ နာခံမႈရိွခ့ဲစဥ္က 
ဘုရားသခင္ကုိ စိတ္ေက်နပ္ေစ 
ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသီးကုိစားျခင္း 
အားျဖင့္ ဘုရားသခင္စကားကုိ 
နားမေထာင္ေတာ့ဖုိ႔ သူတုိ႔ 
ဆံုးျဖတ္လုိက္တ့ဲအခါမွာ သူတုိ႔ဟာ 
အဓိကအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
အာဏာေတာ္ကုိ တကယ္ျငင္းဆန္ 
ခဲ့ရာေရာက္ပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက 
သူတုိ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္က သူတုိ႔အေပၚသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ခ့ဲတာ မဟုတ္ဘဲ 

ေနာင္လာေနာက္သား လူသားအားလံုးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေမာင္ႏွံရဲ႕ ကေလးေတြက 
မိဘေတြရဲ့စ႐ိုက္ကို ဆက္လက္ယူေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ပုန္ကန္တယ္၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ စံနဲ႔ မညီဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ 
ဘုရားသခင္ကို ေျဖရွင္းဖို႔မလိုဘူးလို႔ ခံယူတဲ့အတြက္ 
စိတ္ဓာတ္အရေရာ၊ အျပဳအမူအရေရာ မွားယြင္းတာေတြကို 
လူသားေတြလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ရလဒ္ကေတာ့ မိဘကို မနာခံပုန္ကန္ၿပီး မိဘနဲ႔ေဝးသြားေအာင္ 
လုပ္တဲ့ ကေလးလိုပဲဲ လူသားေတြလည္း ဘုရားသခင္နဲ႔ေရာ၊ 
အခ်င္းခ်င္းနဲ႔ေရာ ရွိခဲ့တဲ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ဆက္ဆံေရးကို 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပိုပိုေဝးသြားခဲ့ၾကတယ္။ 
ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို ဆက္ခ်စ္ျမဲခ်စ္ခဲ့တာေတာင္ 
ဘုရားသခင္အနားကိုျပန္လာဖို႔ သူတို႔ျငင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီအေထာက္အထားကို ဒီကေန႔ ဘုရားသခင္နဲ႔ေရာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာရွိေနတဲ့ ပ်က္စီးေနတဲ့ဆက္ဆံေရးမွာ 
ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေမတၱာတရား၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြအစား ေမတၱာတရား၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြအစား 
ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ ေဒါသ၊ မုန္းတီးမႈနဲ႔ ခါးသီးမႈေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ ေဒါသ၊ မုန္းတီးမႈနဲ႔ ခါးသီးမႈေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ခံစားေနၾကရတယ္။ခံစားေနၾကရတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ အျခားေသာ ဦးေဆာင္သူ၊ 
အခြင့္အာဏာရိွသူေတြကုိ ဆန႔က္်င္ၿပီး လူေတြ႐ုန္းကန္ေနၾကတာ၊ 
လူသားအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးေနတာ၊ မမွန္မကန္ ဆက္ဆံေနၾက 
တာေတြကို ကၽြန္ုပ္တို႔ ေတြ႕ေနရပါတယ္။
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တားျမစ္ထားတဲ့အသီးကိုစားျခင္းအျပစ္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးက ေသျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အပင္က 
အသီးကိုစားခဲ့ရင္ ေသရလိမ့္မယ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္က အာဒံနဲ႔ 
ဧဝကုိ သတိေပးခ့ဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
ဘုရားသခင္ကို သူတို႔ ဆန႔္က်င္ပုန္ကန္ရင္ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
သူတို႔အၾကားက ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးၿပီး 
ထာဝရအသက္ရဲ့ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္ဆီကေန 
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ခြဲထြက္သြားမယ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္က 
သိေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
ေပးနိုင္တဲ့ ေဆာ့ကက္ကေန ပလပ္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္သလို 
သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းအားေတြ ေပ်ာက္ကုန္ရတယ္။

ဒီေသျခင္းက ႐ုပ္ပိုင္းေရာ၊ ဝိညာဥ္ပိုင္းေရာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အျပစ္အားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တိုရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ျပည့္စုံမႈ မရွိေတာ့ဘဲ 
တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းလာၿပီး ေသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ စိတ္ဝိညာဥ္ရွိတဲ့ လူသားမ်ားလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ စိတ္ဝိညာဥ္ရွိတဲ့ လူသားမ်ားလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ ဝိညာဥ္ရွိတယ္။ ဒီဝိညာဥ္က ဘုရားသခင္ထံက ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ ဝိညာဥ္ရွိတယ္။ ဒီဝိညာဥ္က ဘုရားသခင္ထံက 
ထာဝရကြဲကြာသြားမွာျဖစ္တယ္။ထာဝရကြဲကြာသြားမွာျဖစ္တယ္။ ပုန္ကန္ၿပီး အျပစ္မ်ားနဲ႔
ျပည့္ေနတဲ့အတြက္ သန႔္ရွင္း၊ မွန္ကန္၊ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ဘုရားသခင့္ 
ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပန္မသြားနိုင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကို 
မနာခံဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အာဒံနဲ႔ဧဝကို အျပစ္ရွိတယ္လို႔ 
ဘုရားသခင္က သတ္မွတ္ခဲ့သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ 
အျပစ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

တားျမစ္ထားတဲ့အသီးကို တားျမစ္ထားတဲ့အသီးကို 
စားျခင္းအျပစ္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ စားျခင္းအျပစ္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးက 
ေသျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဒါေတြကေတာ့ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးၿပိဳကြဲသြားျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အသက္တာမ်ား 
အေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ 
လူတစ္ေယာက္လိုပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ၿပီး၊ 
အကူအညီမ့ဲတယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ဘဝကို ျဖတ္သန္းေနၾကပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနရလဲဆိုတာကို အျပည့္အဝ 
မသိနားမလည္စဥ္မွာဘဲ နက္႐ိႈင္းလွတဲ့ အတြင္းတစ္ေနရာမွာ 
လမ္းေပ်ာက္ေနသလိုမ်ိဳး ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားေနရတယ္။ ဒါဟာ  
ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲထြက္ခြာသြားတဲ့ရလဒ္ျဖစ္တယ္။  
အသက္ရဲ႕အရင္းအျမစ္ အစစ္အမွန္ကေန ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကြကဲြာသြားတ့ဲ 
အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဘဝအသက္တာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ၿပီး 
အဓိပၸာယ္ မရွိသလို ထင္ေနရတယ္။

ဒါက ဒီကေန႔ကမာၻႀကီးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ 
ဘုရားသခင္က ၿပီးျပည့္စုံေအာင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္  
အာဒံနဲ႔ ဧဝက အျပစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ ရလဒ္အျဖစ္ သူတို႔ဟာ 
ဘုရားသခင္နဲ႔ေဝးကြာသြားၿပီး သူတို႔ရဲ့လုပ္ရပ္နဲ႔ အျပဳအမူအတြက္ 
သူတို႔မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီကေန႔ ဒီကေန႔ 
ကၽြန္ုပ္တို႔လည္း အလားတူပါပဲဲ။ ဘုရားသခင္ကိုျငင္းပယ္ေနၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔လည္း အလားတူပါပဲဲ။ ဘုရားသခင္ကိုျငင္းပယ္ေနၿပီး 
ဘုရားသခင္ရဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို ဥပကၡာျပဳေနတဲ့အတြက္  ဘုရားသခင္ရဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို ဥပကၡာျပဳေနတဲ့အတြက္  
ကၽြန္ုပ္တို႔အျပဳအမူမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  ကၽြန္ုပ္တို႔အျပဳအမူမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  
ေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  သမၼာက်မ္းစာက ဒါကို  

႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား 
လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္၌  
အသေရပ်က္ၾကၿပီ၊” “အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္း  
ေပတည္း။” (ေရာမၾသဝါဒစာ ၃:၂၃၊ ၆:၂၃)။

ဒီအခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အျဖစ္ဟာ ဒီမွာတင္ဇာတ္သိမ္းၿပီလို႔ 
ေျပာခ်င္တာလား။ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ လုပ္ႏုိင္တာ တစ္စုံတစ္ရာ 
ရွိေနသလား။

လူသားေတြက ဘုရားသခင္ထံကေန ခြဲထြက္ခဲ့ကတည္းက 
အျပစ္နဲ႔ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ သိပၸံနဲ႔ေဆးပညာအားျဖင့္ ေရာဂါေတြကို 
ကာကြယ္ဖို႔၊ ေသျခင္းတရားကို အခ်ိန္ဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြခ်မွတ္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို တည့္မတ္ဖို႔ 
ႀကိဳးစားတယ္။ လူေတြကို ကိုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
သြန္သင္ၾကတယ္။ အျငင္းပြားမႈနဲ႔စစ္ကုိ တားဆီးဖုိ႔၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားနဲ႔ နိုင္ငံမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ စည္းလုံးမႈရွိဖို႔ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ေကာင္းတဲ့အရာေတြလုပ္၊ 
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသေတြကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး 
ကိုယ့္အျပစ္သက္သာဖို႔နဲ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့အရွင္သခင္ရဲ့ 
မ်က္ႏွာသာေပးမႈရေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ  



9ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္း 9ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္း

ေအာင္ျမင္ခဲ့သလား။ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေရာဂါနဲ႔ ေသျခင္းကို 
မကာကြယ္နိုင္ခဲ့ဘူး။ လူေတြကို ရာဇဝတ္မႈ မျပဳေအာင္၊ 
စစ္မတိုက္ေအာင္ မတားနိုင္ခဲ့ဘူး။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
ဘဝမွာ အဓိပၸာယ္ကို ရွာေတြ႕ေအာင္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနၾကဆဲပဲ။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ေမတၱာနဲ႔ လုံၿခဳံမႈကို ရွာေဖြေနတဲ့ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ေမတၱာနဲ႔ လုံၿခဳံမႈကို ရွာေဖြေနတဲ့ လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ 
လူေတြနဲ႔ တူေနတယ္။လူေတြနဲ႔ တူေနတယ္။

အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ေန႔တာ 
ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးမွာ အနာအဆာမ်ားနဲ႔
ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္လိုပဲ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားေပမယ့္ 
ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့အရာေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ မွန္ကန္စြာ 
ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေပ်ာက္ဆုံးေနၾကတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထိုင္လိုတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ဆန႔္က်င္ဘက္ကိုသာသြားဖို႔ 
အလိုလိုဆြဲေဆာင္ခံေနရတယ္။ 
ခြင့္လႊတ္သနားဖို႔ထက္ ေဒါသထြက္ 
လက္စားေခ်ရတာက ပိုလြယ္တယ္ 
လို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ ျမင္ေနမိတယ္။ 
ကိုယ့္ဆႏၵေနာက္လိုက္တာ၊ 
သူမ်ားအေရးထက္ ကိုယ့္အေရးကို 
ဦးစားေပးတာက ပိုသဘာဝက်တယ္ 
လို႔ ယူဆတယ္။

ဒါဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲ။ အင္း…… အျပစ္ရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈစြမ္း
အားက မူးယစ္ေဆးစြဲတာနဲ႔ အနည္းငယ္ဆင္တူပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔

ခြင့္လႊတ္သနားဖို႔ထက္ ခြင့္လႊတ္သနားဖို႔ထက္ 
ေဒါသထြက္လက္စားေခ်ရတာက ေဒါသထြက္လက္စားေခ်ရတာက 
ပိုလြယ္တယ္လို႔  ကၽြန္ုပ္တို႔ ပိုလြယ္တယ္လို႔  ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျမင္ေနမိတယ္။  ျမင္ေနမိတယ္။  
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မလုပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ မေကာင္းတာကို ဆက္လုပ္ေအာင္ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ကို လႊမ္းမိုးတြန္းအားေပးေနပါတယ္။ အျပစ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ခ်တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ အျပဳအမူေတြကိုစိုးမိုးၿပီး အမွန္လုပ္ဖို႔ 
ပိုမိုခက္ခဲေစတယ္။ အမွားလုပ္ဖို႔က်ေတာ့ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ကိုနာခံျခင္းထက္ ပုန္ကန္ဆန႔္က်င္ျခင္းနဲ႔ ပိုၿပီး  
ေနသားက်လာတယ္။

ဒါဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလုံးမ်ားကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္မွာလဲ။ 
မွန္တဲ့အရာကိုလုပ္ဖို႔ အျပစ္က ေတာက္ေလွ်ာက္ဟန႔္တားေန 
ခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က 
ဘယ္လိုလုပ္နိုင္မွာလဲ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ဘာသာ မလုပ္နိုင္ပါဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ တတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းသူ၊ ထိန္းခ်ဳပ္သူ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ တတ္နိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အျပစ္မွတ္တမ္းအားလုံးကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္နိုင္သူ၊ 
သူနဲ႔သင့္ျမတ္စြာ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း ျပန္လည္ေနထိုင္နိုင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္နိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သာလၽွင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို 
အျပစ္နဲ႔ ေသျခင္းရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမွႈေအာက္ကလြတ္ေအာင္  
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလုံးမ်ားကို ျပန္လည္အင္အား ျဖည့္တင္း  
ေပးႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အဲဒီလိုတတ္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း လုပ္ေပးမွာလား။ 

အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက ကၽြန္ုပ္တို႔နဲ႔ သင့္ျမတ္မႈရွိဖို႔ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက ကၽြန္ုပ္တို႔နဲ႔ သင့္ျမတ္မႈရွိဖို႔ 
ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။ လူသားမ်ားက 

ဘုရားသခင္ကို မနာခံခဲ့သူ၊ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း နာခံမႈ 
မရွိသူေတြ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားနဲ႔ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္လိုပါတယ္။ ခ်စ္တတ္၊ ဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ 
မိဘမ်ားနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပခဲ့တာ မွတ္မိပါသလား။ 
ဘုရားသခင္ဟာ သူသိပ္ခ်စ္တဲ့ကေလးက အေဝးကိုထြက္သြားၿပီး 
သူ႔ကိုဖခင္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳတာေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွ 
အခ်စ္ရပ္မသြားတဲ့ မိဘလိုပါပဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ သနားတတ္တဲ့ 
ဘုရားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုခြင့္လႊတ္ၿပီး သူ႔ရင္ခြင္ထဲကို 
ျပန္လာဖို႔ ႀကိဳဆိုခ်င္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျပႆနာနည္းနည္းေလး ရွိေနပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္ 
သန႔္ရွင္းတဲ့ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကို မျမင္ခ်င္ 
ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ထားလိုက္ပါ၊ အဆင္ေျပပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရ 
ပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘာမွမျဖစ္ခဲ့သလို ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘာမွမျဖစ္ခဲ့သလို 
ေနလို႔မရပါဘူး။ေနလို႔မရပါဘူး။ အဲဒီလိုသာလုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းျမတ္ 
သန႔္ရွင္းတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ 
ေရာက္ပါမယ္။

အေနအထားကေတာ့ ဒီလိုရွိေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အျပစ္ရဲ့  
ထိန္းခ်ဳပ္မႈစြမ္းအားေအာက္ကေန ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္ထုတ္ 
ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျဖာင့္မတ္သန႔္ရွင္းတဲ့ဘုရား ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပဳအမူမ်ားနဲ႔ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ခံသင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကေန လႊတ္ေပးလို႔မရပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါတယ္။



11ေသျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း 11ေသျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း

ေသျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းေသျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပၚ တင္ေနတ့ဲအေႂကြးအတြက္ 
ေပးဆပ္ရမယ့္ျပစ္ဒဏ္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ (တကယ္ေတာ့ဒါထက္ 
ပိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေဖာ္ျပတာက ရွင္းလင္းခ်က္ကို ပိုၿပီး 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။) ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ သဘာဝအတိုင္း 
အလိုလိုအျပစ္ေတြျပည့္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအေႂကြးကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔ဘာသာဆပ္ဖို႔အတြက္ အရမ္းႀကီးေလးလွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က နည္းလမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ 
ပညတ္တရားအရ လူသားမ်ားဟာ ကိုယ့္အျပစ္ကိုယ္ဆပ္ဖို႔ 
ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္စား တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဝင္ဆပ္ေပး 
ဖို႔လည္း ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္စားဝင္ဆပ္ေပးမယ့္သူကို
ယ္တိုင္က အျပစ္ေႂကြးရွိေနလို႔မရပါဘူး။ အျပစ္ကင္းတဲ့သူ 
ျဖစ္ရပါမယ္။

အခု ဒီအတိုင္း အတိအက် ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေႂကြးဆပ္ဖို႔ 
အတြက္ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ေစလႊတ္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္ကေန ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကင္းလြတ္ဖုိ႔ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနရာမွာ သူဝင္ၿပီး အေသခံခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန႔္က ေလာကကို လူသားအေနနဲ႔ ေယ႐ႈ 
ႂကြလာခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးသြမ္းတဲ့အျပစ္သားေတြကို ခ်မွတ္တဲ့ 
ကားစင္တင္သတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကုိခံခ့ဲၿပီး ဂူသြင္းသၿဂႋဳလ္ ခံခ့ဲပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္က ဘုရားသခင္လည္းျဖစ္၊ လူသားလည္းျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္က ဘုရားသခင္လည္းျဖစ္၊ လူသားလည္းျဖစ္တဲ့ 

ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္ကေန ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္ကေန 
ကၽြန္ုပ္တို႔ ကင္းလြတ္ဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ ကင္းလြတ္ဖို႔ 

ကၽြန္ုပ္တို႔ေနရာမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔ေနရာမွာ 
သခင္ေယ႐ႈ ဝင္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈ ဝင္ၿပီး 
အေသခံခဲ့ပါတယ္။အေသခံခဲ့ပါတယ္။
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အတြက္ ဒီကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို ၿပီးစီးေစနိုင္ခဲ့ျခင္း  အတြက္ ဒီကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို ၿပီးစီးေစနိုင္ခဲ့ျခင္း  
ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သားေတာ္အေနနဲ႔ သူဟာ  
ေကာင္းျမတ္ၿပီးျပည့္စုံၿပီး အေႂကြးကင္းတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ 
လူသားအသြင္နဲ႔ ေသဆုံးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္  
အျပည့္အဝ ဝင္ေရာက္ကိုယ္စားျပဳနိုင္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက ဒီလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
“သစ္တိုင္၌ ဆြဲထားျခင္းခံရေသာသူတိုင္း က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူ 
ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔ကို 
ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ” (ဂလာတိ ၃:၁၃)။

ခရစ္ေတာ္ေသခဲ့တဲ့အတြက္ အျပစ္ရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးက  
မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခ့ဲဘူးလုိ႔ ထင္မိပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ပညတ္တရားရ့ဲ  
က်ိန္စာ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ျဖစ္တဲ့ ေသျခင္းကေန 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဘယ္လိုကယ္တင္ခဲ့သလဲ။

ေသၿပီးသုံးရက္ေျမာက္မွာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး 
ေကာင္းကင္ဘုံကို ယူေဆာင္ျခင္းမခံမီ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
သက္ေသမ်ားေရွ႕မွာ ကိုယ္ထင္ရွားျပခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သူ႔ရဲ႕ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက အျပစ္ရဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက အျပစ္ရဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲေပးနိုင္ခဲ့တယ္။ အျပစ္က ေသျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲေပးနိုင္ခဲ့တယ္။ အျပစ္က ေသျခင္းကို 
ေလာကထဲသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခု ေယ႐ႈက ေလာကထဲသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခု ေယ႐ႈက 
ေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏုိင္ခ့ဲတယ္။ေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏုိင္ခ့ဲတယ္။ ဒီအခ်က္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္စား 
သူအေသခံျခင္းကုိ ဘုရားသခင္က လက္ခံခ့ဲေၾကာင္း 
ျပေနပါတယ္။

“အဲဒီေတာ့ ဒါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိအကူအညီျဖစ္ေစလဲ။”  
လို႔ သင္ေမးေကာင္းေမးမယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား ခရစ္ေတာ္  
အေသခံတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ၿပီး ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကုိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ခရစ္ေတာ္ရ့ဲ  
ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလက္ခံရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အျပစ္မ်ားကို 
ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘုရားသခင္နဲ႔ သင့္ျမတ္မႈ ျပန္လည္ရနိုင္တယ္လို႔ 
သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ 
အျပစ္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အစကတည္းက ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ဘုရားသခင္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ဆက္ဆံေရးကို 
ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံစားရနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီဆက္ဆံေရးက ထာဝရတည္ျမဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘယ္အရာကမွ ဘုရားသခင္နဲ႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို မကြဲကြာေစနိုင္ပါဘူး။ ဘယ္အရာကမွ ဘုရားသခင္နဲ႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို မကြဲကြာေစနိုင္ပါဘူး။ 
ေသျခင္းကလည္း မကြဲေစနိုင္ပါဘူး။ေသျခင္းကလည္း မကြဲေစနိုင္ပါဘူး။ 

ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေယ႐ႈေလာကကို ႂကြဆင္းလာခဲ့တယ္၊ 
အေသခံခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အသက္ရွင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ယုံၾကည္ၿပီး 
သူ႔ကို မိမိတို႔ရဲ႕အရွင္သခင္နဲ႔ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီး 
သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္ရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ  
ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို 
ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ 
ထာဝရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ 
တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန႔္ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္  
ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” လို႔ (ေယာဟန္ ၃:၁၆) မွာ  
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။



13ဘုရားသခင္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံျခင္း 13ဘုရားသခင္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံျခင္း

ဘုရားသခင္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို 
လက္ခံျခင္းလက္ခံျခင္း
ေယ႐ႈရဲ႕ခမည္းေတာ္ဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေမတၱာေတာ္အရွင္ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္႐ုံသာမကပဲဲ ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သူ႔သားေတာ္နဲ႔ သင့္ရဲ့အျပစ္ကို 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ သူ႔လက္ေဆာင္ကို လက္ခံဖို႔ 
ဘာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြမွ မရွိပါဘူး။ 
သင္ေကာင္းျမတ္ဖို႔မလိုသလို ကယ္တင္ျခင္းကိုရဖို႔ မိမိဘာသာ 
ႀကိဳးစားဖို႔လည္း မလိုပါဘူး။ ဘုရားသခင္ သင့္ကိုကယ္တင္ဖို႔ 
အတြက္ သူ႔ကို မွီခိုအားကိုးဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ 
သင္အျပစ္လုပ္ခဲ့မိေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္မႈကို လိုအပ္ေၾကာင္း သင္အျပစ္လုပ္ခဲ့မိေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္မႈကို လိုအပ္ေၾကာင္း 
ဝန္ခံဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဝန္ခံဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ မွန္ကန္ေသာဆက္ဆံမႈရရွိဖို႔ 
ေယ႐ႈက သင့္ကိုယ္စားဝင္ခံဖို႔ ႂကြလာခဲ့ေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ဖို႔နဲ႔ 
သူ႔ကို အရွင္သခင္္နဲ႔ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္ဖို႔ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ကို ႐ိုးရွင္းပါတယ္။

ဒီအခ်က္က အကူအညီျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ 
ကမ္းလွမ္းေနတ့ဲ ဘုရားသခင္ရ့ဲ ကယ္တင္ျခင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
ဒါေပမယ့္ ဒါကိုလက္ခံဖို႔အတြက္ သင္က ကမ္းလွမ္းသူကို 
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေသခ်ာစြာဆုံးျဖတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာက “သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ဝန္ခံ၍ 

ဘုရားသခင္နဲ႔  မွန္ကန္ေသာ ဘုရားသခင္နဲ႔  မွန္ကန္ေသာ 
 ဆက္ဆံမႈရရွိဖို႔ ေယ႐ႈက  ဆက္ဆံမႈရရွိဖို႔ ေယ႐ႈက 

သင့္ကိုယ္စားဝင္ခံဖို႔ သင့္ကိုယ္စားဝင္ခံဖို႔ 
ႂကြလာခဲ့ေၾကာင္းကို  ႂကြလာခဲ့ေၾကာင္းကို  
ယုံၾကည္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ကို  ယုံၾကည္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ကို  

အရွင္သခင္နဲ႕ အရွင္သခင္နဲ႕ 
ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ 

သူ႕ေနာက္ကို လိုုက္ဖို႔  သူ႕ေနာက္ကို လိုုက္ဖို႔  
ျဖစ္ပါတယ္။  ျဖစ္ပါတယ္။  
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ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစၿပီဟု 
စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္” လုိ႔ 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္ (ေရာမ ၁၀:၉)။

ဒါက သင့္အတြက္ ဒါက သင့္အတြက္ 
ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရသလဲဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရသလဲ
ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းကို သင္ 
လက္ခံလိုျခင္းကို မဆုံးျဖတ္မီ “ ဒါၿပီးရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ” လို႔ 
ေမးေကာင္းေမးမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ေယ႐ႈထံလွည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားစြာ သင္ ေယ႐ႈထံလွည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ပထမဆုံး သင့္အျပစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို 
လက္ခံရရွိမယ္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က အျပည့္အဝလက္ခံဖို႔ 
သင့္အျပစ္အတြက္ ဆပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေယ႐ႈက သင့္ကို 
ဘုရားသခင္နဲ႔သင့္ျမတ္မႈ ရရွိေစတယ္။ ဒါအ့ျပင္ သင့္ကို 
သူ႔ရ့ဲကုိယ္ပုိင္ သားသမီးအျဖစ္ထားရိွဖုိ႔ ကတိေပးၿပီး တစ္ခါတုန္းက 
ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အာဒံနဲ႔ဧဝတို႔လိုပဲ ဘုရားသခင္ရဲ့ 
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ သင္ယခုဝင္နိုင္ပါၿပီ။ 
မိဘရဲ႕ခ်စ္ခင္လက္ခံမႈကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္ရွိတဲ့  
ကေလးလို၊ ေယ႐ႈရဲ႕ေသျခင္းက သင့္အျပစ္အားလုံးအတြက္ 
ေပးဆပ္ခဲ့လို႔၊ အတိတ္က သင္ ဘာဘဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ဘယ္လိုပဲ 
မျပည့္စုံခဲ့ေပမယ့္ သင့္ကို အရွိအတိုင္းပဲဲ ဘုရားသခင္က 

ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ 
လက္ခံရရွိမယ္။ လက္ခံရရွိမယ္။ 



15ဒါက သင့္အတြက္ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရသလဲ

ခ်စ္တယ္ဆိုတာသိ႐ွိလ်က္ သင္လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနနိုင္ပါၿပီ။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲဲ သင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းဖို႔နဲ႔ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ သန႔္ရွင္းတဲ့စံခ်ိန္နဲ႔အညီေနထိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္က 
ကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆက္ဆံေရးက ကၽြႏု္ပ္တို႔ေသရင္ေတာင္မွ ထာဝရ 
ဆက္လက္တည္ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္က 
ေသျခင္းကို သင္ဘယ္ေတာ့မွ ေၾကာက္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ 

႐ုပ္ခႏၶာေသျခင္းက 
ၿပီးျပည့္စုံလင္တဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ 
သင့္ကို တိုက္႐ိုက္ 
ယူေဆာင္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈနဲ႔ 
သင္ေနထိုင္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာကလည္း 
ေယ႐ႈတစ္ေန႔ျပန္လာမယ္ဆိုတာ 
ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ 

သူ႔လိုပဲဲ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ခႏၶာမ်ားလည္း ျပန္လည္ထေျမာက္ၿပီး 
ဒီ႐ုပ္ခႏၶာေတြကို ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိေအာင္၊ စုံလင္ေအာင္ လုပ္ေပးမွာ 
ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဝိညာဥ္မ်ားကိုသာမက ခႏၶာတစ္ခုလုံးကို 
ကယ္တင္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီဆက္ဆံေရးက အခုကတည္းက 

စတင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာကို စတင္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာနဲ႔ သင့္ျပႆနာမ်ားအားလုံး 
ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ 
ေန႔စဥ္ဘဝအသက္တာရဲ႕ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔၊ ဒုစ႐ိုက္မ်ားနဲ႔ျပည့္ၿပီး 
ယိုယြင္းေနတဲ့ ကမာၻႀကီးထဲမွာ ေနထိုင္ရာက ေပၚေပါက္လာတဲ့ 
အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ ႀကဳံေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အခုအေနအထားက ျခားနားမႈရွိပါတယ္။ 
သင့္စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ တည္ရွိျခင္းျဖင့္ သင္နဲ႔အတူရွိဖို႔ 
ကတိေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္နဲ႔အတူ ဒီစိန္ေခၚမႈအားလုံးကို 
သင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး 
အကူအညီ ရယူဖို႔အတြက္ သူ႔ထံကို သင္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ ရယူဖို႔အတြက္ သူ႔ထံကို သင္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘဝခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သင့္ေဘးမွာ အတူလိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး ဘဝခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သင့္ေဘးမွာ အတူလိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး 
သင္ျဖစ္လိုတဲ့သူျဖစ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေန၊ အားေပးေန၊ သင္ျဖစ္လိုတဲ့သူျဖစ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေန၊ အားေပးေန၊ 
သတိေပးေန၊ ကူညီေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သတိေပးေန၊ ကူညီေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးကို 
ဖန္ဆင္းၿပီး အရာခပ္သိမ္းကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိတဲ့ 
ဘုရားသခင္အေပၚမွာ သင္ယခု မွီခိုေနႏိုင္ပါၿပီ။

ဒီအရာအားလုံးရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ သင့္မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ရွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဘဝက ဦးတည္ရာမဲ့ အဓိပၸာယ္မဲ့ 
ျဖစ္မေနေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
႐ုပ္ခႏၶာေသၿပီးေနာက္ ထာဝရအသက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ကတိမ်ားနဲ႔ 
သင္ရွင္သန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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ပထမေျခလွမ္း စတင္ျခင္းပထမေျခလွမ္း စတင္ျခင္း >



17ပထမေျခလွမ္း စတင္ျခင္း 17ပထမေျခလွမ္း စတင္ျခင္း

ေယ႐ႈေနာက္လိုက္ဖို႔ သင္အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။ေယ႐ႈေနာက္လိုက္ဖို႔ သင္အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။
ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ သင့္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚမွာ ေယ႐ႈအေသခံခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ကို သခင္နဲ႔ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ 
လက္ခံဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕သားေတာ္ ေယ႐ႈကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို 
လက္ခံေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္တိုင္ေျပာျပနိုင္မယ့္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာေနရာကိုရွာပါ။ ဘုရားသခင္က အၿမဲတမ္းနားေထာင္ေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အၿမဲတမ္းနားေထာင္ေနပါတယ္။ 
သင္လုပ္ရမွာက သင့္ေရွ႕မွာ သူရွိေနသလုိမ်ိဳး သူ႔ကိုစကားေျပာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။သင္လုပ္ရမွာက သင့္ေရွ႕မွာ သူရွိေနသလုိမ်ိဳး သူ႔ကိုစကားေျပာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ သင္နဲ႔အတူဆုေတာင္းဖို႔ ခရစ္ယာန္ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုရွာၿပီး သက္ေသခံပါ။

အဓိကအခ်က္ေတြကို သင္သိရေအာင္ ေအာက္မွာဆုေတာင္းခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ စကားလုံးေတြက 
လမ္းၫႊန္ေပး႐ုံပါပဲ။ အေရးႀကီးတာက သင့္စိတ္ႏွလုံးပါ။ သင္ဘယ္ေလာက္ ႐ိုးသားပြင့္လင္းရင္းႏွီးမႈရွိသလဲဆိုတာက 
ဘုရားသခင္အတြက္ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ုပ္ ျပစ္မွားမိခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕သားျဖစ္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ကားတုိင္ေပၚမွာ သူအေသခံခဲ့ၿပီး အဲဒါကုိသက္ေသျပဖို႔အတြက္ 
သူရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ုပ္ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကုိယ္ေတာ္က ကၽြန္ုပ္ကုိ အျပည့္အဝခြင့္လႊတ္ဖို႔နဲ႔ ထာဝရအသက္ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာကုိ ကၽြန္ုပ္ ယခုလက္ခံပါတယ္။ 

ကၽြန္ုပ္ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွ လက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံပါတယ္။ သူ႔ေနာက္ေတာ္ကို 
ကၽြန္ုပ္လုိက္လုိပါတယ္။
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ဆုေတာင္းခ်က္ကို သင္ရြတ္ဆိုၿပီးေနာက္ သင္လုပ္နိုင္တဲ့အရာကေတာ့ သင့္ဘဝသစ္ကို ဘုရားသခင္နဲ႔ စတင္ေနထိုင္ဖို႔၊ 
သူနဲ႔ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို အႀကံျပဳခြင့္ေပးပါ။

ဒါမွမဟုတ္ ေယ႐ႈကို သင္ယုံၾကည္ခ်င္ရဲ႕လားဆိုတာ စဥ္းစားေနတုန္းပဲဲဆိုရင္လည္း စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေယ႐ႈအေၾကာင္း 
ပိုသိေအာင္ ရွာေဖြေလ့လာဖို႔ သင့္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါမွ သင္စိတ္သက္သာရွင္းလင္းစြာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိေအာင္ အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။

 ဘုရားသခင္ရဲ့ သားသမီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္သူနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး စကားေျပာနိုင္ပါတယ္။ 
သူအျမဲနားေထာင္ေနၿပီး သင္နဲ႔စကားေျပာရတာကိုလည္း သူ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ သူ႔ကို သင္ရဲ့ဒုကၡမ်ား၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ား၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပနိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဝမွ်နိုင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
ေန႔တိုင္းစကားေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ သူနဲ႔ပိုမိုနီးစပ္မႈ ရွိလာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

 သမၼာက်မ္းစာက ကမာၻႀကီးအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သတင္းစကားျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ  
ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္နဲ႔ သူခြင့္လႊတ္ထားတဲ့ သားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ သင့္ကို သူအသက္ရွင္ေနထိုင္ 
ေစလိုတဲ့ပုံစံအပါအဝင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုသိေစလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးပါရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဖတ္႐ႈၿပီး နားလည္ဖို႔အတြက္ သင္ အကူအညီလိုအပ္နိုင္ပါတယ္။ သင္ဘယ္လို 
စတင္ရမလဲဆိုတာ ခရစ္ယာန္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္အနီးမွာရွိတဲ့ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ သြားေမးပါ။

 ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာျခင္းအားျဖင့္ တူညီတ့ဲယံုၾကည္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၌ 
တူညီတ့ဲေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔ကုိ မွ်ေဝမယ့္ ယံုၾကည္သူမ်ား အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ သြားေပါင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ  
သင္ခြန္အားရႏုိင္သလုိ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သင္လည္း ဘုရားရိွခုိးရင္း ဘုရားသခင္အေၾကာင္းပုိသိေအာင္ ေလ့လာရင္းနဲ႔  
သူတုိ႔ကုိ ျပန္အားေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတ့ဲ အျပစ္သားမ်ား၊ တူညီတ့ဲယံုၾကည္ျခင္းလမ္းခရီးမွာ  
အတူတကြ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းကုိ 
ႀကိဳးစားတက္ပါ။ သင့္ကုိ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းကုိေခၚသြားဖုိ႔ ခရစ္ယာန္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ေျပာပါ။






