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“ အမႈသစ္ ေပၚလာျခင္း”
“A New Beginning”
ၾကည့္ရႈေလာ့၊

အမူသစ္ကုိငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာလိမ့္မည္။ သင္တုိ သည္ အမွန္သိျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္

စစ္ေတာ္၌လမ္းလည္းေကာင္း၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကုိလည္းေကာင္း ငါ ဖန္ဆင္းသမည္။ ( ေဟရွာယ ၄၃း၁၉ )
ဘုရားသခင္သည္

သင္ဤ ၀ိညာဥ္ေရး ႀကီးထြားရန္ အျမဲ အလုိရွိ၏ လူသားသည္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ျခင္း

အမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပီးစီးေသာအမႈ အလုံးစုံျပီးစီးေသာ္ ျငာလည္းပဲ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲျခင္း မရွိပါ။ လူတဆက္လြန္း သြား
ျပီး တဆက္ေပၚလာ၏။
လူသည္

ေနေအာက္မွာ ႀကဳိးစားအားထုတ္ သမ်ွတုိ ့၌ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ ့

သည္ လူမေျပာႏုိင္ေအာင္ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ၾက၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အသစျဖစ္၏ ဟုဆုိရင္ေသာ အမူအရာ တစုံတခု ရွိသ
ေလာ့? လူသား၏ ေန႔ရက္အေပါင္းတုိ႔သည္ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ သူ၏အလုပ္အကုိင္လည္း ၿငိဳျငင္းျခင္းျဖစ္၏ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ
သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ေသမင္းႀကီးကုိ နီးစပ္ေလေလ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႔လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ
အမႈသစ္ကုိ ဤႏွစ္သစ္၌ မျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား ထုိ အမူအရာသည္ ငါတုိ ့အရင္ေရွးကာလ၌ ျဖစ္ဘူးျပီး
ဟု မိန္ ့ေတာ္မူၾက၏ ထာ၀ရ ဘုရားကုိ ေမ်ွာ္လင့္ေသာ သူတုိ ့မူကား အားျပည္ ့ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ အမူသစ္ကုိ
ႏွစ္သစ္ကူးတုိင္း ျမင္ေတြ႔ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးရာ ေရြးခ်မ္းေသာ သူမူကာ ထုိသူ၏ အေပၚ၌ ဘုရား
သခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ တည္ေစသည္။ သူသည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ တရားေပးလိမ့္မည္။ ဤသူသည္ ဘုရား
သခင္မွလာေသာ အသစ္ေသာ ရူပါယုံႏွင့္ အသက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ေျမႀကီးေပၚမွာ တရားေတာ္ကုိ မတည္ ေစမွီတြင္
အားမေလ်ာ့ ၊ စိတ္လည္းမပ်က္ပါ။
ဘုရားသခင္

မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ ၾကည့္ရူေလာ့၊အမူသစ္ကုိ ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာလိမ့္မည္။ သင္တုိ ့ သည္

အမွန္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စစ္စစ္ေတာ၌ လမ္းကုိ၎ ၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကုိ၎ ငါဖန္ဆင္းသည္။ အကယ္
စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏အသက္တာ၌ လမ္းဖန္ဆင္း ေပးေတာ္မူ၏။ ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာ သူအေပါင္းတုိ ့ အ
သစ္ ေသသာအမႈကုိ ငါျပဳမည္ဟု ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ အသစ္ေသာ ႏွလုံး
သား၊ အသစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဖန္ဆင္းေသးသူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသစ္ေသာ အရာခပ္သိမ္း ဖန္
ဆင္းေပးသူလည္းျဖစ္၏။
ေယရူက ငါသည္ လယ္ခရီး ျဖစ္ဤ၊သမၼားတရားလည္း ျဖစ္သည္ဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။ အသစ္ေသာအရာေဆြးေႏြး
သည္မွာ အသစ္ေသာ မိသားစု၊ အသစ္ေသာႏွလုံးသားႏွင့္ အသစ္ေသာ ရူပါယုံမ်ား ပါ၀င္၏။ ဤႏွစ္သစ္ကူးတြင္ အသစ္
ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း၊ အသစေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အသစ္ေသာ နိမ့္ခ်ေသာ အသက္တာ သင္လုိအပ္ ေနပါသလား?
ေယရူႏွင့္ အသစ္ေသာ အသက္ ေလ်ွာက္လွမ္းျခင္း ငါလုိအပ္၏။ အုိ ေယရူအက်ြႏွ္ပ္ကုိ ကယ္ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာာ္၏
ဘုံးေတာ္ ထင္ရွားသုိ႔သလုိဌါ။ ဤႏွစ္သစ္ကူးတြင္ အသစ္ေသာ ရူပါယုံႏွင့္ အက်ြႏွ္ပ္ကုိလည္း ျပပုိ ့ ေဆာ္ေတာ္မူပါ။

ေယာရွူဒံေယလ

အသက္တာစမ္းစစ္ျခင္း
“Reality Cheek”
ထာ၀ရ ဘုရား၏နာမေတာ္သည္ ခုိင္ခံ့ေသာ ရဲတုိက္ျဖစ္၍၊ ရာေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို ့သည္ ေျပး၀င္သျဖင့္ လုံၿခဳံစြာေနရ
ၾက၏။

( သုတၱံက်မ္း ၁၈း၁၀ )။

“Weekly Resolutions”
“အပတ္စဥ္ သနိဌာန္”
အက်ြႏွ္ပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကူညီမစျခင္း မရွိပဲ အဘယ္အရာမ်ွ မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္
အားျဖင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊နိမ့္ခ်ေသာ အသက္တာႏွင့္ ဤသႏၷိဌာန္သည္ အသက္တာ၌ ထိတ္းသိမ္းေစေတာ္မူ၏။
ဤအပတ္စဥ္ သႏၷိဌာန္သည္ အစဥ္ၿမဲ သတိရ ဖတ္ရွဴးခ့ဲသည္။
၀၁။ ဘုရာသခင္ ဘုံးေတာ္ထင္ရွားဖုိ ့ အက်ြႏွ္ပ္၏ စိတ္ႏွလုံး အသိညဏ္ အႀကြင္းမဲ့ မ်က္ေမွာက္ျဖဴဖုိ ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခ်
သည္။
၀၂။ ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ တာ၀န္အသီးသီးကုိ ေက်ပြန္ရန္ ႀကဳိးစားအားထတ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၀၃။ အက်ြႏွ္ပ္၏ အသက္တာ ပုိမုိ တုိးတက္ေစဖုိ ့ ရထားေသာ အခြင့္အေရးကုိ မဆုံးရႈံးေအာင္ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ ့ ရည္ရြယ္
ခ်က္ထားသည္။
၀၄။ လုပ္ငန္းအသီးသီး၌ စိတ္ၽႊွလုံး အၾကြင္းမဲ့ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
၀၅။ သမၼတရားႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ေသာ မေကာင္းဆုိး၀ါးေသာ အရာမလုပ္ဖုိ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၀၆။ သူတပါးအေပၚ၌ လက္စားေခ်လုိ ျခင္း စိတ္မရွိဖုိ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၀၇။ သူတပါး စိတ္ပ်က္ အားငယ္ေစ ေသာ စကားမေျပာဖုိ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၀၈။ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖုိ ့ က်မ္းစာကုိ ေန ့၊ ည မျပတ္ ၾကည္ ့ရွူဖတ္ ရြတ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၀၉။ ငါျမြတ္ဆုိေသာ ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္သည္ အစဥ္အၿမဲ နားေထာင္ေတာ္မူ၍ အၿမဲ ဆုေတာင္းရန္ ရည္ရြယ္
ခ်က္ထားသည္။
၁၀။ တာ၀န္ အသီးသီးကုိ အဆုံးထိ တုိင္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္မည္ဟုရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၁၁။ ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစ အရႈံးမေပး ဖုိ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၁၂။ သူတပါးေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အၿမဲ ႀကဳိးစားအားထုတ္ ဖုိ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၁၃။ ကုိယ္ေတာ္၏ သမၼတရားလမ္းသုိ ့ အၿမဲလုိက္သြား ႏုိင္ဖုိ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
၁၄။ အက်ြႏု္ပ္ ဤႏွဳတ္တပါးတည္း အထဲကေသာမနာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ သူတပါးေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ စကားထြက္ႏုိင္ဖုိ ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။
-

ေယာနသန္အက္ေ၀ါ(ဒ္)

“ အစအဦး၌ “
“In The Beginning “
“ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ( ကမ ၻာဦးက်မ္း ၁း၁ )
သင္ဤအသက္တာ၌ ဘုရားသခင္သည္ အစအဦးျဖစ္ပါလား? အာျဗဟံ အသက္ ခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္၌
ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိ ေခၚေတာ္မူ၍ သင္ဤျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္း ေပါက္ေတာ္မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလ်ွင္ ငါျပ
ေသာျပည္သုိ ့သြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အာျဗဟံသည္ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းသား ကၠဳဇာက္ကုိ မီးရႈိ ့ ရာယဇ္
ျပဳ၍ ပူေဇာ္ဖုိ ့ ေခၚေတာ္မူသည္။တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ေအာက္၌ သင္၏ မိသားစု ကုိ အပ္ႏွံသ
လား? စာရဲသည္ ေကာင္းေသာ မိခင္ျဖစ္ၿပီး အာျဗဟံ အတြက္ ေကာင္းေသာ မယားလဲျဖစ္သည္။ စာရဲသည္ ဘုရား သခင္
ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစား သကဲ့သုိ ့ အာျဗဟံလဲ ေၾကာက္ရြံ ့ရုိေသေသာသူ ျဖစ္သ္ည။
ေရွာလမြန္သည္ ကုိယ္ေတာ္ ဤလူတုိ ့ကုိ တရားစီရင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း ေကာင္းမေကာင္း ကုိ ပုိင္းျခား
၍ သိတတ္ေသာ ညဏ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူပ ဆုေတာင္း၏။ ေရွာလမုန္သည္ အသက္ႀကီးေသာ အခါ မိန္မမ်ားတုိ ့
သည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ကုိ အျခားတပါးေတာ ဘုရားေနာက္သုိ ့ လဲြေစၾက၏။ ဘုရားသခင္ ဤတည္ရွိေတာ္မူျခင္းသည္
ယုံၾကည္ သူမ်ား၏အဓိက အရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ရွြင္လန္းျခင္းရွိ၏။
ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ ့သည္ လူမေျပာႏုိင္ေအာင္ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ၾက၏။အကယ္၍ အရင္ဆုိေသာ
သူူသည္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အသက္ရွင္ေသာ္လည္းပဲ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းမရွိလွ်င္ အက်ဳိးေက်းဇူးမရွိပါ။ ဘုရားသခင္
၌ အရာအားလုံးသည္ ျပည့္စုံ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူ တည္ရွိေတာ္မူ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ၀မ္း
နည္းေနပါသလဲ? တန္ခုိးႀကီးေသာ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ကုိယ့္ကုိႏွိမ့္ခ်ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ သင္ကုိ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္
မူမည္။ ဘုရားသခင္၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း လက္ခံရရွိသည့္ အခ်ိန္၌ အက်ြႏု္ပ္အလုပ္၊ ၿမိဳ႔ႏွင့္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သြားျပီး
ဘုရား၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ နာခံခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္တာ ေလ်ွာက္လွမ္းသည့္အခါ
ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ၊ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား လက္ခံရရွိမွာ ျဖစ္သည္။ အၾကင္သူသည္ ဘုရာ၌တည္ လွ်င္
ဘုရာသည္လည္း သူ၌တည္၏။ ထုိသသ
ူ ည္ မ်ားစြာေသာ အသီးကုိ သီးတတ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာလွ်င္ အက်ြႏု္ပ္တုိ ့
သည္ အဘယ္အမူကုိမ်ွ မတတ္ႏုိင္ၾက။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤႏွစ္သစ္၌ ဘုရားႏွင့္ အသက္တာေလ်ွာက္လွမ္းၾကစုိ႔။

ဘုရား

သခင္သည္ အက်ြႏု္ပ္တုိ ့၏အဦးဆုံးေသာသူ၊ ေနာက္ဆုံးေသာသူျဖစ္ပါေစ။
-

အမ္(န္) ဒံေယလ
“ တခါးကုိ ဆက္လက္ေခါက္ၾကေလာ့ ”
“Keep on Knocking ”
ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းမည္ေမွာင္းျခင္း၊ ၀မ္းနည္းအားငယ္ျခင္း ေက်ာ္ျဖတ္ေနရေသာ ဤေလာက၌ အသက္ရွင္

ေနရေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ပုိ္င္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရရွိေသာ သူအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း ရွိ၏။
ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ တန္ခုိးရွိေသာ တန္ဆာမလာကဲ့သုိ ့ အသုံးျပဳခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္
သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ သင္၏ႏွလုံးသားကုိ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္
ျပည့္စုံေစခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းေသာအခါ လူနာကုိ ဘုရားသခင္ကယ္ဆယ္ေတာ္မူ၏။
က်ြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းသည့္အခါ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ တေန႔ေတာ့ ၿမိဳ႔တၿမဳိ႔၌တပ္ကူး၏
က်ြန္တေယာက္သည္ နာ၍ ေသခါနီး ရွိ၏။ သူ၏သခင္သည္ သူ ့ကုိ ခ်စ္၍ ေယရွဴ၏သတင္္ ေတာ္ ကုိ ၾကားလ်ွင္ယုဒ
အမ်ဳိးအႀကီး အကဲတုိ႔ကုိ အထံေတာ္သုိ ့ ေစလွြတ္သျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ ၾကြ၍ ထုိက်ြန္ကုိ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္
အေၾကာင္း ေတာင္ပန္ေလ၏။ ေယရွဴသည္ ထုိသူတုိ ့ႏွင့္ အတူၾကြေတာ္မူ၏။ တပ္မူးက အက်ြႏု္ပ္ သည္ မင္းေအာက္၌
ကြ်န္ခံေသာ သူျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္သူရဲမ်ားကုိ အုပ္စုိး၍ တဦးကုိ သြားေခ်ဟုဆုိလ်ွင္ သြားပါ၏ တဦးကုိလာခဲ့

ဟု

ေခၚလ်ွင္လာပါ၏။ ေယေရွူသည္ ထုိစကားကုိၾကားလ်ွင္ ဤမ်ွေလာက္ ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ငါမေတြ႔ဘူးေသးဟု မိန္ ့
ေတာ္မူ၏။
အနာေရာဂါစဲြေသာ က်ြန္ေတာ္သည္ က်န္မာလ်ွက္ရွိသည္ကုိ သူတုိ႔ေတြ႔ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစဥ္ဆုေတာင္း
လ်ွက္ ေစာင့္ေနၾကေလာ။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းေသာ သူအသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္း ျမတ္ျခင္းကုိ ျမင္

ေတြ ့မွာျဖစ္သည္။ေယရွဳမိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား သင္တို႔ေမ်ွာ္လင့္ေသာ အက်ဳိးကုိ ရမည့္အေၾကာင္း ၿငိမ္၀မ္ေစျခင္းဌါသာ
သင္တုိ ့အဘုိ ့ႀကံစည္ေသာ အႀကံတုိ႔ကုိ ငါသိ၏။ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိေခၚ၍ သြားလာၾကလိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းေသာအခါ
သင္တုိ႔စကားကုိ နားေထာင္မည္။ ငါ့ကုိရွာေသာအခါ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင့္မဲ့ရွာလ်ွင္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။
ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတုိ႔သည္ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ
တစုံတခုေသာ ဆုကုိေတာင္းလ်ွင္ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္း ေရြးေကာက္မူေသာ သူတုိ႔
သည္ ညႏွင့္ေန႔မျပတ္ ေအာ္ဟစ္၍ ေတာင္းေလွ်ာက္လ်ွင္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ဘက္၌ တရားမစီရင္ပဲ ေနေတာ္မူ
မည္ေလာ။ ၾကာျမင့္စြာ သည္းခံေတာ္မူမည္ေလာ။ ဤေတြးေခၚႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သင္၏ႏွလုံးသား၌ လက္ေတြ ့
လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သင္၏လ်ွဳိ ့၀ွက္ေသာ ေအာင္ျမင္မူျဖစ္ပါေစ။
တေန႔၌ဆုေတာင္းအစည္းအေ၀းရွိသည္။ အသင္းေတာ္တခု၌ အမ်ဳိးသမီးတဦး သြားေရာက္ပါ၀င္ၿပီး
သူမ၏ သားႏွစ္ေယာက္ သက္တာေျပာင္လဲေစဖုိ႔ဆုေတာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္မၾကာမီွ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏
ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းအေျဖေပးခဲ့သည္။ တေန႔ေသာ ညေနပုိင္းအခ်ိန္တြင္ မိခင္သည္ ထမင္းျပင္ဆင္ၿပီး အိမ့္ခန္း
ထဲဆုေတာင္းေနေသာ သားေလးႏွစ္ေယာက္ေခၚဖုိ႔ တခါးေခါက္ခဲ့သည္။ သားႏွစ္ေယာက္သည္ ဒူးေထာက္၍ သူတုိ႔
အခန္းထဲတြင္ ဆုေတာင္းေနၾကသည္။ သားေလးႏွစ္ေယာက္၏ အသက္တာေျပာင္လဲျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ မိခင္၏
ဆုေတာင္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
-

ဒီအယ္(လ္)မူးဒီး၊
“ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၏ ”
“ He Chose Your Lot ”
သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္သည္ အမွာလုပ္ပါသလား? ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူ

ေသာႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကုိ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ တညီတညြတ္
တည္းျပဳစုၾကသည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ အေမြခံရာအဖို႔၊ ငါတုိ႔စားေသာက္ရာအဖုိ႔ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္
အက်ြႏု္ပ္ ေမြအႏွစ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ၏။ ေသမင္း၏အရိပ္ ခ်ိဳင့္ထဲသုိ ့ ေလ်ွာက္လွမ္းသြား ေနရေသာ္လည္း ေဘး
အႏၱရာယ္မေၾကာက္ အေၾကာင္းမူကား ကုိယ္ေတာ္သည္ အက်ြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ျပင္မက အက်ြႏု္ပ္တုိ႔
၏ ရန္သူတုိ႔ေရွ ့မွာ စားပြဲကုိ ခင္းေပးေတာ္မူ၏။
ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူတုိ ့ကုိ သုိးစုကဲ့သုိ ့ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ ့သည္ ေျမေတာ္၌ထင္ရွားေသာ
သာရဖူ မ်က္မြန္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အလြန္ႀကီးစြာတကား၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပစ္အတြက္ စစ္မွန္
ေသာ ေတာင္တရၿပီး ဘုရားသခင္ကုိရွာေသာ သူအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းတံခါး ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္ကို ကုိးစားေသာသူသည္ သြာေလအရာရာ၌ ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္ငွါ ေကာင္းကင္တမာန္တုိ႔ မွာထားေတာ္
မူသည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ေသာ စိတ္ႏွင့္အက်င့္ကုိက်င့္ၿပီး စိတ္ႏွင့္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ျခင္း ငါတုိ ့ သခင္ေယရွူခရစ္ကုိ
ေမွ်ာ္လင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ တည္ၾကည္ျခင္းတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔သည္ အဆင္မျပတ္ ေအာက္မဲ့ၾကေလာ။
သင္၏အသက္တာ သုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အႀကံအစည္ ရွိ
ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္ခုိးႀကီးေသာ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ႏွိမ့္ခ်ၿပီး ကာလအခ်ိန္တန္လ်ွင္ ဘုရား
သခင္သည္ သင့္ကုိ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူမည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ ညဏ္ပညာ၊ အသက္တာ သုံးျပဳျခင္းသည္
ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ ေခၚေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူ အၿမဲရွိေတာ္မူသည္။
-

အက္(ဖ္)ဘီမီယား

“ အဘယ္ေၾကာင့္ က်ြႏု္ပ္အေပၚ ”
“ Why Me ”
အဘယ္ေၾကာင့္? အက်ြႏု္ပ္အေပၚ? အဘယ္ေၾကာင့္ က်ြႏု္ပ္ မိသားစုအေပၚ? စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္း၏
အဓိပၸါယ္သည္ ဘာလဲ? မီးပါြးတုိ ့သည္ အထက္သုိ ့ ပ်ံတက္သည္။ နည္းတူ၊ လူသည္ ဒုကၡ၌ က်င္လည္ျခင္းငွါ ေမြးဖြါး၏။
( ေယာဘ ၅ း ၇ ) ငါသည္ အားေလ်ာ့လ်ွက္ရိ၏
ွ ၊ အစဥ္မျပတ္ အသက္မရွင္ရာငါ့ အသက္သည္ အခုိး အေငြ႔ျဖစ္၏။
တၿမိဳ ့မွတၿမိဳ႔သုိ႔စာပုိ႔ေသာ လုလင္ ထက္ ငါ့ေန႔ရက္တုိ႔သည္ လ်ွင္ျမန္၍ ေကာင္းက်ဳိးကုိ မခံရပဲ ေျပးတတ္ၾက၏။ ငါသည္
ျမည္တမ္းေသာ စကားကုိ ျဖတ္၍ ရွြင္လန္းေသာမ်က္ႏွာကုိ ေရွာင္လ်က္၊ ရဲရင့္ျခင္းသုိ ့ ေရာက္မည္ဟု ငါဆုိေသာ္လည္း
ငါခံရေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ေသာသေဘာရွိ၏ ရွင္ေပါလုက ငါ့တန္ခုိးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌
စုံလင္တတ္သည္ဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တန္ခိုးသည္ ငါ့အေပၚ၌ က်ိန္း၀ပ္မည့္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိ
၌အားနည္းျခင္းအျဖစ္ကုိ ၀မ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ၀ါၾကြားျခင္း ငွါသာ၍ ငါအလုိရွိ၏။ (၂ ေကာ ၉ း ၈) ဆင္းရဲေသာသူ
တုိ ့အား ေပးကမး္ၿပီး သူ၏ေျဖာင့္္မတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အျမဲတည္၏။
ဘီလီဂရဲဟမ္ေျပာသည္မွာ ယုံၾကည္မူ မ်ားသည္ အားနည္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း ၊ ညုဥ္းဆဲႏွိပ္
စက္ျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာခံျခင္းတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္ ခြင့္ျပဳ၏။ “ ငါ့ကုိ သတ္ေတာ္မူ၍၊ ငါေမ်ွာ္လင့္စရာမရွိ
ေတာ္လည္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ကုိယ့္အျပစ္ေျဖရာ စကားကုိ ငါေလ်ွာက္ထားမည္။” (ေယာဘ ၁၃ း ၁၅)
လူသားဒုကၡေ၀ဒနာ ခံစားျခင္းအေၾကာင္းသည္
(၁) က်ြႏု္ပ္တုိ ့၏ ရူးမူးျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ခံတပ္၏။
(၂) ဆုံမျခင္း မည္သည္ကား၊ ခံရျခင္အခါ ၀မ္းေျမာက္စရာမထင္၊၀မ္းနည္းစရာထင္တတ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆုံးမျခင္း
ကုိ ခံရေသာ သူတုိ႔သည္ ေနာက္မွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင္ ဆက္ဆုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ဳိးကုိ ခံရၾက၏။ (ေဟျဗဲ
၁၂ း ၁၁)
(၃) ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မွန္ေတာ္လည္း၊ ဆင္းရဲဒုကၡကုိခံရေသာအားျဖင့္ နားေထာင္ျခင္း အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိ
တင္ေတာ္မူ၏။ (ေဟျဗဲ ၅ း ၈)
(၄) ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း အခြင့္မွာတပါး ခရစ္ေတာ္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲခံရျခင္း အခြင့္ကုိ ေက်းဇူးေတာ္
အားျဖင့္ရၾက၏ (ဖိလိပီ ၁း၂၉) ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိေရွ႔၌ထားေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွက္
ေၾကာက္ေသာအရာကုိ မမွတ္ပဲ လက္၀ါးကားတုိင္၌ ခံၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္၏ ပုလႅင္ေတာ္ လက်ာ္ဘက္၌ ထုိင္ေန
ေတာ္မူ၏ ။ (ေဟၿဗဲ ၁၂ း၂)
(၅) ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏အက်ဳိးကုိ
ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္းျပဳစုၾကသည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏။ (ေရာမ ၈ း ၂၈) ဘုရားသခင္
သည္ ေရွ ့မဆြက သိေတာ္မူေသာသူတုိ႔ကုိ သားေတာ္ ၏ ပုံသ႑န္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရွ႕မဆြက ခဲြခန္႔
မွတ္သားေတာ္မူ၏ (ေရာမ ၈ း၂၉)
သနားျခင္းဂရုဏာ၏အဘ၊ သက္သာျခင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးတုိ ့၏ အရွင္တည္းဟူေသာ ငါတုိ ့သခင္ေယရွူခရစ္
ေတာ္၏ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အား
ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္သက္သာျခင္းရွိသကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ မခံရေသာ သူတုိ႔အား သက္သာေစႏုိင္မည့္ အေၾကာင္း
ဆင္းရဲျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ ့၌ ဘုရားခင္သည္ ငါတုိ ့အား သက္သာေစေတာ္မူ၏

-ဘီလီဂရဲဟမ္ ခရစ္ယာန္စာအုပ္၊ ၁၉၉၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၃-၂၂၅

(၂ ေကာ ၁ း ၃-၄)

