အိမ
ု င္းလာျခင္း
ႏွငအ
့္ တူ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္ေနသည့္
အနာဂတ္ေန႔ရက္မ်ား
ခ်င္းဟန္း (Chin
(
Heng)) သည္ သူ႔
အျမင္အာ႐ုံ အားနည္းလာသည့
လာသညအတြ
အ
္ ့ တြက္
အသက္႐ွငေ
္ နထိုင္လုစ
ိ ိတေ
္ ပ်ာက္သာြ းသည္။
ဤအခ်ိန္မတိုင္မီက

သူ႔က်န္းမာေရးသည္

ရာႏႈန္းျပည့္နီးနီး ေကာင္းေနခဲ့သည္။ အသက္
၈၄ ႏွစ္ အ႐ြယတ
္ ြင္ သူဘ
႔ ာသာသူ တစ္ေယာက္
တည္း
သို႔ေသာ္

ရပ္တည္သြားလာေနႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ယခုတြင္

စားစရာလွမ္းယူရန္

အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအေပၚ အားကိုးေန
ရသည္။

မၾကာမီ

ႏွစ္အတန္ၾကာက

ကြယ္လြန္သြားသည့္ဇနီးသည္ကို
ပက္လက္

သူသတိရေနမိသည္။

ဝမ္းနည္း
သူႏွင့္

ေဝးကြာလွေသာအရပ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး သူ႔ထံ
ခဏခဏ

မလာႏိုင္ေသာ
-၁-

သားသမီးမ်ား

ႏွင့္လည္း

သူနီးစပ္မႈမရွိပါ။

ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္

သူဘ
႔ ဝမွာ
ကိုယ့္ကိုကိုယ္

သတ္ေသရန္ ခ်င္းဟန္း စဥ္းစားမိသည္။
ယုလီ (Yuli) သည္ သူမ ဘယ္ေတာ့မွ
တကယ္ အနားယူႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ခံစားမိ
သည္။

သူမႏွင့္

ခင္ပြန္းသည္တို႔သည္

အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
သူတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးမွာ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာျပႆနာရွိသျဖင့္

သူႏင
ွ သ
့္ င့ေ
္ လ်ာ္

ေသာ အလုပ္ကို မရရွိႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု
အ႐ြယ္ထိတိုင္

သူတို႔အလုပ္လုပ္ေနၾကရ

သည္။ သူမေရာ ခင္ပန
ြ း္ သည္ပါ အသက္ႀကီးသူ
တိတ
႔ု င
ြ ္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ
မ်ားကို

ခံစားေနရၿပီ

ဘယ္ေလာက္ေရွ႕ဆက္

ျဖစ္သည္။

“ဒီလိုမ်ိဳး

ရပ္တည္ႏိုင္မွာလဲ’’

ဟု ယုလီ ေတြးမိသည္။ သူတို႔ ကြယ္လြန္သြား
လွ်င္ သူတို႔သမီးကို မည္သူ ေစာင့္ေရွာက္
မည္နည္း။
႐ုသ္ (Ruth) သည္ အထီးက်န္ ေသဆုံးရန္
အတြက္

ဘဝကို

လက္ေျမာက္အ႐ံႈးေပး

လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သူမ၏ခင္ပြန္း ကြယ္လြန္
သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး သားသမီးကလည္း
-၂-

မရွိ။ ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္မွာ တက္တက္ႂကြႂကြ
ေနရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္
ယခုအခါ

ေန႔တိုင္းအျပင္ထြက္ရန္

သူမ၌

ခြန္အား မရွိေတာ့။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း
တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္
တစ္ေန႔တစ္ေန႔

ေရွ႕ကို

ဆုံးကုန္ၾကၿပီ။
ေမွ်ာ္ၾကည့္စရာ

နည္းသထက္နည္းလာသည္။

“အသက္ႀကီး

လာတာ ဝမ္းနည္း စရာပဲ’’ ဟု က်န္ရွိေနေသာ
သူ င ယ္ ခ် င္း မ်ား ကို
ေျပာမိသည္။
အသက္ႀကီးၿပီး အိမ
ု င္း
လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး သင္ေရာ ဤသိ႔ု ခံစား
မိပါသလား။ နာတာရွည္
ေရာဂါ

ကြၽန္ုပ္တို႔အားလုံး
မလြဲမေသြ
အသက္ႀကီးရင့္
အိုမင္းလာၾက
ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္

အထီးက်န္ဆန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္
ေနရပါသလား။ အသက္ရွင္ရန္အတြက္ ဆႏၵ
မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီလား။
စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္မွာ

ကြၽန္ုပ္တို႔

အားလုံး မလြဲမေသြ အသက္ႀကီးရင့္ အိုမင္းလာ
-၃-

ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းသည့္
ဤအမွန္တရားကို

တ႐ုတ္ဆုံးမစကား

တစ္ခုတြင္ “လူက အသက္ႀကီးလာၿပီး၊ ပုလဲက
ဝါလာရတယ္၊ ဒါကို ကုသႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း
မရွိဘူး”ဟု ႐ိုး႐ိုးေလး ေဖာ္ျပထားသည္။

က်ဆင္းယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း
အသက္ႀကီးရင့အ
္ မ
ုိ င္းလာခ်ိန၌
္

႐ုပပ
္ င
ုိ း္

ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းလာျခင္းသည္
လက္ခရ
ံ န္

အခက္ခဆ
ဲ းံု အရာ

ျဖစ္သည္။

မည္မ်ွ ပင္ ႀကံ့ခိုင္သည္၊ က်န္းမာေရးေကာင္း
သည္ဆိုေသာ္လည္း အျမင္အာ႐ံု၊ အၾကား
အာ႐ံု

ခ်ိဳ႕ယြင္းလာႏိုင္သလို

ခြန္အားႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားက အရင္လို မဟုတ္ေတာ့
ပါ။

ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းကလည္း

စိုးရိမ္

စရာျဖစ္သည္။ ကိုယ္လက္စတီေရာျမင့္ျခင္း၊
ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးစသည့္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊
၄င္းထက္ဆိုးသည့္

ကင္ဆာ၊

ေလျဖတ္ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

ႏွလုံးေရာဂါ၊
ဤေရာဂါ

မ်ား ခံစားေနရသည့္မတ
ိ ေ
္ ဆြမ်ား၊ ဤေရာဂါ
မ်ားေၾကာင့္

ေသလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္

မိတ္ေဆြမ်ားလည္း

ရွေ
ိ ကာင္း

ရွေ
ိ နႏိင
ု ္

သည့္အတြက္ “အသက္ရွည္တာဟာ နာက်င္
-၄-

ခံစားရဖိလ
႔ု ား”ဟု မေတြးမိဘဲ မေန၊ ခက္လွ
ခ်ည္ရဲ႕။
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းလာျခင္းနည္းတူ
မိမိဘာသာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းသည္
ထပ္တူနာက်င္ခံစားရမႈကို
အားနည္းျခင္းႏွင့္
ေန႔စဥ္

ျဖစ္ေစပါသည္။

ဖ်ားနာျခင္းမ်ားေၾကာင့္

လုပ္ေနက်

အသက္
ျဖစ္သည့့္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ရွည္တာဟာ
ဝင္ျခင္း၊ အဝတ္အစား နာက်င္ခံစား
လဲျခင္း၊ အစာစားျခင္း ရဖို႔လား။
အေသးအမႊားကိ စ ၥ မ်ား

စသည့္

ကိစၥမ်ားတြင္

အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုရသည့္ အေျခအေန
ျဖစ္လာတတ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားက ကြၽန္ုပ္တို႔
သည္ မသန္စြမ္းေတာ့၊ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့၊
အရင္ကလို

လြပ္လပ္စြာ

ရပ္တည္ႏိုင္သူ

မဟုတ္ေတာ့ဟု သတိေပးသလို ျဖစ္ေနသည့္
အတြက္ စိတ္ညစ္စရာ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္
ျဖစ္စရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။
လူမႈဘဝႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အလ်င္အျမန္
ေျပာင္းလဲေနၿပီး

အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္

အေတြ႕အႀကဳံကို တန္ဖိုးမထားတတ္ၾကေတာ့
-၅-

သည့္ ကမာၻႀကီးႏွင့္ သင္လိုက္ေလ်ာညီေထြ
မျဖစ္ေတာ့ပါ။

ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီဟု

သင့္

သက္တူ႐ြယ္တူ လူအခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ပင္ သင္လည္း
ခံစားရေကာင္း

ခံစားရပါလိမ့္မည္။

လူ႔

အသိုင္းအဝိုင္း၌ သင့္ကိုယ္သင္ အသုံးမတဲ့၊
မလိုအပ္ေတာ့ဟု ခံစားမိၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ကာ
ဘဝ၌

ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိ၊

အသက္ရွင္ရန္

အေၾကာင္းမရွိေတာ့သကဲ့သို႔
သည္။

ခံစားရလာႏိုင္

ဤသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္

အသုံးမက်တဲ့လူ

“ငါဟာ

ျဖစ္ေနၿပီလား’’

ဟု

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေမးဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။
သို႔မဟုတ္ပါကလည္း သင္သည္ အထီးက်န္
ဘဝကို ႐ုန္းကန္ေနရသူ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို
ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူ၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ေဝးကြာလ်က္
အေနစိမ္းသြားသူျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
မိမိ၏ေမြးရပ္ဇာတိၿမိဳ႕၌

ကိုယ့္ကိုကိုယ္

သူစိမ္းကဲ့သို႔ ခံစားေနရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ ့္
မိသားစု၏
မ်ိဳးလည္း

ဥေပကၡာျပဳျခင္းကို

ခံေနရျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုအခါ

“ငါ့ကို ခ်စ္တဲ့လူ တစ္ေယာက္ေတာင္ ရွိေသး
ရဲ႕လား’’ ဟု စတင္ေတြးမိလာတတ္သည္။
ထိုေမးခြန္းမ်ိဳး

သင္ေမးခဲ့ဖူးပါသလား။
-၆-

ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖႏိုင္သူ၊ သင္ခံစားရသမွ်
ကို အမွန္နားလည္ေပးမည့္သူ၊ နာက်င္ခံစားမႈ
မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ကူညီမည့္သူ၊
သံသယႏွင့္ ေတြေဝေနခ်ိန္၌ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ
ေပးႏိုင္မည့္သူ၊ ဆက္လက္ အသက္ရွင္စရာ
လုံေလာက္သည့္
ေပးႏိုင္မည့္သူ

အေၾကာင္းျပခ်က္ကို
တစ္စုံတစ္ဦး

ရွိသလားဟု

သင္ေတြးမိခဲ့ဖူးပါသလား။
သင့္အေနအထား၌

ေရာက္ေနသူမ်ားစြာ

တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ အေျဖရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း
အရာကမွ

ဤကမာၻေပၚရွိ
အသက္ႀကီးၿပီး

မည့္သည့္
အိုမင္းလာျခင္း

ျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္းကိုသာ
ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။

ခႏၶာကိုယ္ယိုယြင္းလာမႈကို

မည္သည့္ဆရာဝန္၊ မည္သည့္ ေဆးဝါးကမွ
မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ပါ။

သင္၏အနက္ရႈိင္းဆုံး

လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သည့္ေဆြမ်ိဳး၊ မည္သည့္
မိတ္ေဆြကမွ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္
မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါ။

ကြၽန္ုပ္တို႔အမ်ားစု

ခံစားေနရသည့့္

ႀကီးမားလာသည့္

လစ္ဟာမႈကို မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈ၊ မည္သည့္
ဝါသနာကမွ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါ။
-၇-

ကူညီေပးႏိုင္သူတစ္ေယာက္
အကယ္၍ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖႏိုင္သူ
တစ္ဦးရွိသည္ဆိုလွ်င္၊

သင္ခံစားရသည္

မ်ားကို နားလည္႐ုံမက အိုမင္းျခင္းခရီးကိုပါ
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ကူညီႏိုင္သူတစ္ဦး ရွိ
ပါသည္ဆိုလွ်င္၊ ၿပီးေတာ့ ဤတစ္စုံတစ္ဦးက
သင္သူ႔ထံလာရန္အတြက္

ရင္ခြင္ဖြင့္ၿပီး

လက္ကမ္းေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္ဆိုလွ်င္ . . .
သင္မည္သို႔ျပဳမည္နည္း။
ဤတစ္စုံတစ္ဦးေသာသူကို

ဖန္ဆင္းရွင္

ဘုရားသခင္ဟု သင္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ေယရႈဟုေခၚသည့္

ဤဘုရားသခင္သည္

ကြၽန္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီကို

ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။

ကြၽန္ုပ္တို႔ကို

သူ႔သဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္ထပ္တူ

ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္

ကြၽန္ုပ္တို႔မည္သို႔

စဥ္းစားေနသည္၊

မည္သို႔ခံစားေနရသည္ကို

သူအတိအက်

သိသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႔၏

ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီကို

ဒီဇိုင္းထုတ္

ဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္သည့္အတြက္

ကြၽန္ုပ္တို႔၏

႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ခံစားမႈပိုင္း၊ ဝိညာဥ္ပိုင္း
မ်ားတြင္

မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို

သူ

သိသည္။ ကြၽန္ပ
ု တ
္ ႔ုိ စိတမ
္ သက္မသာျဖစ္ျခင္း၊
-၈-

နာက်င္ျခင္း၊

စိုးရိမ္ျခင္း၊

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊

အထီးက်န္ဆန္ျခင္း၊ လစ္ဟာေနျခင္း အားလုံး
ကို သူသိသည္။
၄င္းအရာမ်ားထက္

ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ

ကြၽန္ုပ္တို႔ တစ္ေယာက္စီကို ေယရႈ ခ်စ္ေၾကာင္း
အခ်က္တည္း။ ကြၽန္ုပ္တို႔ အသက္မည္မွ်ပင္
ႀကီးပါေစ၊ ကြၽန္ုပ္တို႔ တစ္ေယာက္စီ တိုင္းသည္
ေယရႈအတြက္

အဖိုးတန္လွသည္။

သူ႔ကို

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ၿပီး
သူ႔ေနာက္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

(၁) အၿမဲအတူရွိရန္ အာမခံျခင္း
ေက်ာင္းသြားရျခင္း၊
သို႔မဟုတ္

မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႕ရျခင္း၊

ဘဝ၏ရင္နာစရာမ်ားျဖစ္သည့္

႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ခံစားမႈပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းသည့္

က်ဆုံးမႈမ်ား၊

အကူအညီမဲ့ဆုံးရႈံးရမႈမ်ား၊

ေၾကကြဲဖြယ္

ေကာင္းသည့္
မ်ားကို

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရမႈ

ခံစားရျခင္းစသည့္

ပုံမွန္ႀကီးျပင္း

လာမႈကို မည္သည့္ကေလးတစ္ေယာက္ကမွ
ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္ ဤခရီးျဖစ္စဥ္ကို
-၉-

ျဖတ္သန္းရန္ သူ႔မိဘမ်ားက သူ႔ကို ကူညီႏိုင္
ပါသည္။
လိုအပ္ခ်ိန္တိုင္းတြင္

အကူအညီႏွင့္

အႀကံ ဉာဏ္မ်ားကို မိဘမ်ားထံမွ ရယူႏင
ို သ
္ ည္
ဆိုသည့္အသိ၊

မိဘမ်ားက

အာမခံမႈမ်ားေပးၿပီး
လိုက္ေပးသည္၊

သူ႔နံေဘးမွ

ႏွစ္သိမ့္မႈ၊
အတူ

လိုအပ္ခ်ိန္တိုင္းတြင္

မိဘမ်ားက သူ႔အတြက္ အၿမဲရွိေနမည္ဆိုသည့္
အသိျဖင့္

ကေလးငယ္သည္

စိန္ေခၚမႈကိုမဆို

မည္သည့္

ယုံၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။
အလားတူပင္
သင့္အနီး၌

ဘုရားသခင္သည္

ရွိေနသည့္အတြက္

ေပ်ာ္႐ႊင္

ခံစားေနရပုံကို ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ အိုမင္း
ႀကီးရင့္လာခ်ိန္ အသက္တာခရီးကို ျဖတ္သန္း
ေနရစဥ္မွာ သင္၏ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္ သင့္
နံေဘး၌ ထိသ
ု ႔ုိ ရွေ
ိ နေပးရန္ ဘုရားသခင္က
သင့္ကို အမွန္ပင္ ကတိေပးပါသည္။ သင့္
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္
မႈ၊ ပညာဉာဏ္ႏွင့္ နားလည္မႈတို႔ကိုေပးရန္
ကမ္းလွမ္းေနသကဲ့သို႔

သင့္ကို

ႏွစ္သိမ့္မႈ

ေပးရန္ႏွင့္ အေဖာ္ျပဳေပးရန္လည္း ကမ္းလွမ္း
- ၁၀ -

လ်က္ ရွိပါသည္။ သူ႔ထံသို႔ သင္အခ်ိန္မေ႐ြး
လွမ္းလာႏိုင္သကဲ့သို႔

သင့္ကို

ခ်စ္ေသာ

မိဘကဲ့သို႔ သင္ေျပာသည္မ်ားကို နားေထာင္
ေပးရန္၊ အားေပးရန္၊ ႏွစ္သိမ့္ရန္၊ ကူညီရန္
အၿမဲတမ္း အသင့္ရွိေနပါသည္။

“သင္တို႔အသက္ႀကီး၍

ဆံပင္ျဖဴသည္

တိုင္ေအာင္ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္
အျဖစ္ရွိမည္။

သင္တို႔ကို

ငါဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး

သင္တို႔ကို ငါၾကည့္ရႈမည္။ သင္တို႔ႏွင့္အတူ
ငါရွိ၍

သင္တို႔ကို

ငါကယ္တင္မည္”ဟု

ဘုရားသခင္က

ကတိေပးထားသည္ကို

သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း
၄၆:၄ အရ သိႏိုင္ပါသည္။

(၂) အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားျခင္း
မိဘျဖစ္သူက

ကေလးအေပၚ

ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမ်ိဳးကို

လြန္ကဲစြာ

သင္ျမင္ဖူးပါသလား။

ဤသို႔ျပဳမူေနျခင္းသည္
ေသာေၾကာင့္ပါ။

သူ႔ကေလးျဖစ္ေန
ကေလးတိုင္းသည္

သူတမ
႔ုိ ဘ
ိ အတြက္ ခ်စ္ျမတ္ႏးုိ စရာျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္အတြက္

သင္သည္လည္း

ဤသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကို
သူဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
- ၁၁ -

သင္သည္

သူ႔အတြက္

လုံးဝကို

အဖိုးတန္သည္။

ေလာကႀကီးက သင့္ကိုၾကည့္သလို၊ သင့္ကို
ျမင္သလို

သူက

မၾကည့္ပါ၊

သင့္အသက္အ႐ြယ္၊
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို

မျမင္ပါ။

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊
ေက်ာ္လြန္ၿပီး

သင့္ကို

သင့္အေနႏွင့္ပဲ ခ်စ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ဘုရားသခင္ကို

ကြၽန္ုပ္တို႔ယုံၾကည္လွ်င္

ကြၽန္ုပ္တို႔ကို

သူ႔သားသမီးအရင္းကဲ့သို႔

လက္ခံပါသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႔ကို ဤသို႔လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
က ကြၽန္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊
ေကာင္းျမတ္မႈ၊ အသုံးက်မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ
သည္ မဟုတ။္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏင
ွ ့္
ေမတၱာေတာ္သက္သက္အေပၚ၌သာ အေျခခံ
ပါသည္။

သူ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ရသည့္

အခြင့္ကို ကြၽန္ုပ္တို႔အား ေပးလိုသည္။ မိမိ၏
သားသမီးတစ္ဦးစီကို
မိဘမ်ားကဲ့သို႔

တန္ဖိုးထားသည့္
ကြၽန္ုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းကို

ဘုရားသခင္က တန္ဖိုးထားပါသည္။ ဤသို႔
ဘုရားသခင္၏

သားသမီးျဖစ္ရသည့္

အခြင့္အေရးသည္ ကြၽန္ုပ္တို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ
မဆုံးရႈံးႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။
- ၁၂ -

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဧဖက္ဩ၀ါဒစာ ၁:၄
၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ “ဤကမာၻမတည္မရွိမီ
ဘုရားသခင္သည္
ေ႐ြးေကာက္၍

ငါတို႔ကို

ခ်စ္ေတာ္မူၿပီး၊

ေမတၱာေတာ္အားျဖင့္
သန႔္ရွင္းလ်က္

ခရစ္ေတာ္၌
ငါတို႔သည္

မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌

အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ရွိ

သည္ဟု ျမင္ေတာ္မူ၏။” ဘုရားသခင္သည္
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္လိုၿပီး

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရ

သည့္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈကို
သူခံစားရသည္။

(၃) အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ျဖစ္တည္မႈကို
ေပးျခင္း
ေျမးတစ္ေယာက္

ေမြးဖြားလာျခင္းက

သက္ႂကြယတ
္ စ္ဦးကို
တက္ႂကြ

ယခင္ကထက္

ပိမ
ု ုိ

က်န္းမာေပ်ာ္႐င
ႊ လ
္ ာေစႏိင
ု ျ္ ခင္းကို

သင္ျမင္ဖးူ မည္။

ဘုရားသခင္ကုိ

သင္

ယုံၾကည္ၿပီး

ေနာက္ေတာ္လိုက္သည့္အခါ

တြင္လည္း

ဤအတိုင္းပင္

ဘုရား႐ွင္ႏွင့္

ျဖစ္သည္။

မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအတြက္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္
လာသည္ႏွင့္အေလ်ာက္

သင့္ဘဝအတြက္

ႀကီးမားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေမတၱာတရား
- ၁၃ -

မ်ားကို ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဘဝ၌
အဓိပၸာယ္သစ္မ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္သည့္

အျခားသူ

မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္
ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို
အသုံးခံရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို သင္
ျမင္လာမည္။

အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ားကို

ဘုရားသခင္

အလြန္တန္ဖိုးထားေၾကာင္း

သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ပုံဥပမာမ်ားစြာ ပါရွိသည္။
လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္း
မ်ားသည္

အသက္ႀကီးသူ

ဂုဏ္ျပဳခံအေနအထားကို

ၾကည္ႏူးစြာ ခံယူၾကပါသည္။ သက္ႀကီးဝါႀကီး
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ပညာဉာဏ္ကို
တန္ဖိုးထားေလးစားၾကရန္

လူငယ္မ်ား

ေျပာဆိုသြန္သင္ခံရၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူႀကီးမ်ား
ဆိုလွ်င္ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္
အသက္အ႐ြယ္မွာပင္လွ်င္
ေ႐ြးေကာက္အသံုးျပဳမႈကို
ဘုရားသခင္၏

အိုမင္းသည့္
ဘုရားသခင္၏
ခံၾကရသည္။

စိတ္ႏွလုံးထဲ၌

ႀကီးရင့္သူမ်ားအတြက္

အသက္

သီးျခားေနရာထားရွိ

ေပးပါသည္။
ဘုရားသခင္ထံမွ
- ၁၄ -

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ

မ်ားစြာကို ခံစားရသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္
အေၾကာင္း

သူတစ္ပါးကို

မေနႏိုင္သည့္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေၾကာင္းကို

သမၼာက်မ္းစာမွ
အသက္က

မေျပာျပရလွ်င္

ေျပာျပထားသည္။

ႀကီးရင့္ေသာ္လည္း

သူ႔
ဘဝ၏

အဓိပာၸ ယ္ကုိ သူေတြခ
႕ သ
့ဲ ျဖင့္ “အို ဘုရားသခင္၊

ကိုယ္ေတာ္သည္

အကြၽန္ုပ္ကို

ငယ္ေသာ

အ႐ြယ္မွစ၍

သြန္သင္ေတာ္မူပါၿပီ။

ယခု

တိုင္ေအာင္

အံ့ဖြယ္ေသာအမႈေတာ္တို႔ကို

အကြၽန္ုပ္ျပပါၿပီ။ တစ္ဖန္တုံ၊ အို ဘုရားသခင္၊
အကြၽန္ုပ္အသက္ႀကီး၍

ဆံပင္ျဖဴသည္

ကာလတိုင္ေအာင္

ယခုလူမ်ားတို႔အား

ကိုယ္ေတာ္၏အစြမ္းသတၱိကို လည္းေကာင္း၊
ေနာက္ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ

လူအေပါင္းတိအ
႔ု ား

တန္ခးုိ ေတာ္ကလ
ုိ ည္းေကာင္း

အကြၽန္ုပ္

မျပမီတြင္ အကြၽန္ုပ္ကို စြန႔္ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင”့္
(ဆာ

၇၁:၁၇-၁၈)

ဟု

ဘုရားသခင္ထံ

သူ

ဆုေတာင္း အသနားခံခဲ့သည္။
ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔

ကြၽန္ုပ္တို႔

လိုက္လွ်င္ ကြၽန္ုပ္တို႔လည္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္
ကဲ့သို႔

ျဖစ္လာမည္ပင္။

ဘုရားသခင္

ကြၽန္ုပ္တို႔ကို မစြန႔္မပစ္ဟုသိမွတ္ၿပီး ဘဝ၌
- ၁၅ -

ပန္းတိုင္အသစ္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္
လာမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) ထာဝရအသက္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ရရွိေစျခင္း
ေသၿပီးရင္ ဘာျဖစ္မလဲဟု သင္ေတြးမိဖူးပါ
သလား။

သို႔မဟုတ္ပါက

စိုးရိမ္ပူပန္မိဖူးပါ

သလား။ ေသဆုံးျခင္းက လုံးဝ နိဂုံးပဲလား။
ဒီဘဝၿပီးရင္ တစ္ခုခုရွိေသးသလား။
၄င္းသည္
ထင္ရသည္။

ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားဟု
သို႔ေသာ္

သခင္ေယရႈ၌

အေျဖမ်ားရွိပါသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္
အရာတစ္ခုျဖစ္သည့္

ထာဝရအသက္

အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို သခင္ကမ္းလွမ္း
ေပးေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ယခု အခ်ိန၌
္
နားလည္ရန္

ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

အသက္ေပးပိင
ု ရ
္ င
ွ ္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ကို
ယုံၾကည္ခဲ့လွ်င္

၄င္းသည္

ကတိေပးထားသည့္အရာ

သူေပးမည္ဟု
ျဖစ္သည္။

ဤေလာကမွ ေသလြန္ၿပီးလွ်င္ လူသားမ်ား၏
အားနည္းခ်က္မ်ားအားလုံးႏွင့္

ကင္းေဝးရာ

ျဖစ္သည့္ သူ႔အထံေတာ္ပါးသို႔ ကြၽန္ုပ္တို႔ကို
ေခၚသြားေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
- ၁၆ -

ေယရႈက

“ငါ့စကားကို

နားေထာင္၍

ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို ယုံၾကည္
ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရသည္”
(ေယာ ၅:၂၄)

ဟု ေျပာပါသည္။

ဤသို႔ေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳး

ရွိလာ

သည့္အခါ ဘဝႏွင့္ အသက္ႀကီးရင့္လာမႈ ၏
စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို အလြန္ျခားနားစြာ စတင္
ျမင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ

ယိုယြင္းလာမႈကို

ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ

ျဖစ္ေသာ္လည္း မာရသြန္ေျပးပြဲ အဆုံး၌ အလြန္
ေကာင္းသည့္ဆုကို

ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သကဲ့သို႔

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္
တစ္စုံတစ္ရာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျဖတ္သန္းေနရေသာခရီးသည္ ခက္ခဲ
ၾကမ္းတမ္းေသာ္လည္း

ေရွ႕အနာဂတ္တြင္

ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဘဝအသက္တာကို စူးစိုက္
အာ႐ုံျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေယရႈကို စဥ္းစားပါ
အသက္ႀကီးရင့္ၿပီး အိုမင္းလာျခင္းသည္
စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏
႐ုပ္ပိုင္း၊

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
- ၁၇ -

အကန႔္အသတ္

ရွိေနမႈမ်ား၊

လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္း၊

ဝမ္းနည္းျခင္း၊

စြန႔္ပစ္ခံရျခင္း၊ အထီးက်န္ဆန္ျခင္း စသည္
တို႔ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္
ေနမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

အဓိပၸာယ္သစ္ႏွင့္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို

လက္ရွိ
ျဖတ္သန္း
ေနရေသာ
ခရီးသည္
ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း
ေသာ္လည္း
အနာဂတ္တြင္
ၿပီးျပည့္စုံေသာ
အသက္တာကို
စူးစိုက္ အာ႐ုံျပဳ
ႏိုင္ပါသည္။

သခင္ေယရႈ၌

ေတြ႕ရွိမည္
သူ႔ကို

သင္

ျဖစ္သည္။

သင္ယုံၾကည္

စိ တ္ ခ် မ ည္ ဆို လွ် င္
စိ န္ေ ခ ၚ လ် က္ ရွိ သ ည့္
ဤခရီးၾကမ္းကို

သင္

တ စ္ေ ယာ က္ တ ည္း
ေလွ်ာက္ရန္ မလိုေတာ့
ပါ။ ဤဘဝ၏ ခရီးစဥ္
တစ္ေလွ်ာက္

သင့္

ေျခလွ မ္း တို င္း တြ င္ သာ
မက

ေရွ႕လာမည့္ဘဝ

တြင္ပါ ေယရႈသည္ သင္
ႏွငအ
့္ တူ ရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို တိုး၍ သိလိုပါ
သလား။

သူ၏

ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားနွင့္

သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြနုိင္မည္ကို သိရွိလိုပါ
သလား။
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သခင္ေယရႈအေၾကာင္းကို

ခရစ္ယာန္

မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ေမးျမန္းရွာေဖြပါ။ ကၽြန္ုပ္တို႔
ထုတ္ေ၀ထားေသာ

“ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္”

စာအုပ္ငယ္ေလးကို

ေတာင္းဆိုရယူပါ။

ပူးတြဲပါ
ျပန္လည္

ေတာင္းခံစာပုံစံတြင္

ျဖည့္သြင္းၿပီး

ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

အြန္လိုင္းရွိ

myanmar-odb.org တြင္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔
ထု တေ
္ ၀ထားေသာအျခားစာေပမ်ားကိုလ ည္း
၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈနုိင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္သူ ။ ။ ေနာ္ေမဘယ္လ္သာလွ
ကိုးကားက်မ္းခ်က္မ်ားကို ယုဒႆန္ဘာသာျပန္သမၼာက်မ္းစာမွ
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။
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သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္
အထူးဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ေန႔စဥ္ခန
ြ အ
္ ားအမႈေတာ္လပ
ု င
္ န္း

အမွတ္ (၁) ေစာေတလိနး္ ၊ ဦးလူနလ
ီ မ္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားရပ္ကက
ြ ၊္
ၾကည့ျ္ မင္တင
ုိ ၿ္ မိဳန
႕ ယ္၊ ရန္ကန
ု တ
္ င
ုိ း္ ေဒသႀကီး။
ဖုနး္ - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇
အီးေမးလ္ - myanmar@odb.org
အနည္းငယ္ေသာ အလွဴေငြပင္ျဖစ္လင့က
္ စား လူမ်ားစြာတိ၏
႔ု
ပါ၀င္ေပးလွဴမႈျဖင့္ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ ႏႈတက
္ ပတ္က်မ္းစာကို
ေန႔စဥ္ခန
ြ အ
္ ားလုပင
္ န္းမွ အျခားသူတထ
႔ုိ သ
ံ ႔ုိ မွ်ေ၀ေပးႏိင
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။
အဖြအ
႔ဲ စည္းတစ္ခခ
ု ၊ု ဂိဏ
ု း္ ဂဏအသင္းေတာ္တစ္ပါးပါးမွ အရန္သင့္ ေ
ငြရင္းရံပေ
ုံ ငြ မတည္ေပးျခင္း၊ အျမဲအေထာက္အပံရ
့ ရန္ ေငြပင္ေငြရင္း
ပစၥညး္ တစ္စတ
ုံ စ္ရာ ေစာင္ထားျခင္းမ်ား မရွပ
ိ ါ။
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