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တစ္ခါတံုးက AဖိုးAို တစ္ေယာက္နဲ႕ AဖြားAို
တစ္ေယာက္တိုဟ
႔ ာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျမးကေလးကို ေမြးေန႔
လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးဖို႔ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ထဲ ၀င္လာၾကတယ္။ AဖြားAိုက လွလွပပ ျပဳလုပ္ထားတဲ့
ပန္းAိုးေလး တစ္လံုးကို ေတြ႕ေတာ့ AဖိုးAို ကို ေျပာလိုက္တယ္။ “ၾကည့္စမ္းပါAံုး..ဒီ ပန္းAိုးကေလး
လွလိုက္တာ၊ ကၽြန္မေတြ႕ဘူးသမွ်ပန္းAိုး ထဲမွာ ေတာ့ Aလွဆံုးဘဲ” လို႔ေျပာတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ
မထင္မွတ္ဘဲ ပန္းAိုးကေလးက AဖြားAိုကို စကားျပန္ေျပာတယ္ ဆိုဘဲ။ “ကၽြန္မကို လွတယ္ေျပာလို႔
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ တခ်ိန္လံုး လွပ ေနတဲ့သူ မဟုတ္ခ့ဲပါဘူး”
လို႔ေျပာတယ္။ AဖိုးAိုနဲ႕ AဖြားAိုက နားမလည္တ့A
ဲ တြက္ျပန္ေမးလိုက္တယ္။ “ဘာကို ဆိုလိုခ်င္
တာလဲ” လို႔ ေပါ့ ….။
ပန္းAိုးကေလးက သူ႔ရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စU္တခုလံုး စီကာပတ္ကံုး ရွင္းျပတယ္။ တခ်ိန္တံုးက ကၽြန္မဟာ
ပန္းAိုးမဟုတ္ပါဘူး၊ ရုပ္ဆိုးၿပီး Aက်ည္းတန္တ့ဲ သာမန္ ရိုးရိုးေျမႀကီးပါ၊ တေန႔က်ေတာ့
လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာၿပီး ေပါက္တူးႀကီးနဲ႔ ကၽြန္မကို တူး ေကာ္ၿပီး ယူသာြ းတယ္၊ ေပါက္တူးႀကီးနဲ႕
တူးတဲ့ Aခ်ိန္ဆိုရင္ နာလိုက္တာမွ၊ လြန္ပါေလေရာ…ကၽြန္မ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔လည္း
ခြဲခြါခဲ့ရတယ္ ကၽြန္မတသက္လံုး ျပန္မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကို ေရထဲမွာ စိမ္ထားၿပီး
ေပ်ာ့Aိသာြ းတဲ့Aထိ ပစ္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး တေန႔က်ေတာ့ ကၽြန္မကို ခ်ာလပတ္ လယ္ေနတဲ့
Aရာတစ္ခု Aေပၚတင္ျပီး ကၽြန္မကို လွည့္ပတ္ေစတယ္။ ေခါင္းေတြ မူးၿပီး ကၽြန္မ Aလြန္ခံရ
ခက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္ပါေတာ့..ေတာ္ပါေတာ့ .. လို႔ ကၽြန္မေျပာရင္လည္း Aဲဒီလူႀကီးက.
မၿပီးေသးဘူး..မၿပီးေသးဘူး လို႔ ေျပာၿပီး ကၽြန္မကို လွည့္ ၿပီးပံုစံ Aမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေAာင္
ႏွိပ္စက္ေနေတာ့တယ္။ ၿပီးလည္း ၿပီးေရာ ကၽြန္မကို တုတ္ခၽြန္ကေလး တစ္ခုနဲ႕ ထိုးၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးကို
Aကြက္ကေလးေတြ ျဖစ္ေAာင္ လုပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ ေAးေAးေဆးေဆး
ေနရေတာ့မယ္ ထင္ေပမယ့္ ပိုဆိုးလာတယ္။ ကၽြန္မကို တAားပူတ့ဲ မီးထဲကို ထဲ့ၿပီး ဖုတ္တယ္။
ပူလြန္းလို႔ ကၽြန္မ ရွိရွိသမွ် ခြန္Aားနဲ႔ တAားေAာ္ၿပီး AကူAညီေတာင္းခဲ့တယ္။ ၿပီးလည္းၿပီးေရာ
Aမ်ဳိးသမီးငယ္ ႏွစ္ေယာက္က ကၽြန္မကို ေဆးေရာင္ ေတြနဲ႕ ခ်ယ္ၿပီး Aလွဆင္တယ္။ Aဲဒီ Aမ်ဳိးသမီး
ငယ္ ထဲက တစ္ေယာက္က ကၽြန္ကို Aခုေရာက္ေနတဲ့ မွန္ဘီရို ထဲကိုထားလိုက္တာပါ။ ကၽြန္မကို
ကၽြန္မ မွန္ထမ
ဲ ွာ ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ လွလွပပ ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္မေတြ႕လိုက္ရတယ္။ Aဲဒီတုန္းက
ဆိုရင္ ကၽြန္မေလ ေပ်ာ္လြန္းလို႕ ေAာ္လိုက္မိေသးတယ္။ Aဲဒီ Aခ်ိန္က်မွ ကၽြန္မနားလည္သာြ းတယ္…
ကၽြန္မခံ ခဲ့ရတဲ့ နာက်U္ျခင္း ေတြဟာ ကၽြန္မကို လွလွပပျဖစ္ေAာင္ Aတြက္ပါလားဆိုတ့ဲ
Aခ်က္ကိုေလ… Aဲဒီ နာက်U္ျခင္း၊ ခက္ခဲျခင္း ဆိုတ့ဲ ဒုကၡေတြကို မျဖတ္သန္းဘဲ ဒီလို လွလွပပ ဘ၀
မေရာက္ႏိုင္ဘူး ဆိုဒါကိုလည္း နားလည္လိုက္ရတယ္။ ကၽြန္မ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ Aခက္Aခဲေတြဟာ

Aတိတ္မွာ က်န္ခ့တ
ဲ ယ္.. ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မရရွိတ့ဲ လွပမႈေတြကိုေတာ့ ကၽြန္မ ထာ၀ရ
ပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မွာပါ…

ေယရမိသေရာက္
႔ုိေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္
ကပတ္ေတာ္ ဟူမူကား၊ သင္သည္ထ၍
Aုိးထိန္းသမား Aိမ္သ႔ို သြားေလာ့။ ထုိAရပ္၌
ငါ့စကားကုိ ငါၾကားေစ မည္ဟု
မိန္ေတာ္
႔ေတာ္မူသည္Aတုိင္း၊ ငါသည္သာြ း၍၊
Aိုးထိန္းစက္ႏွ
ႏင
ွ ့္ လုပ္လ်က္ရွိေသာ Aုိးထိန္းသမားကုိ
ေတြ၏။
႔၏။ Aုိးေျမျဖင့္လုပ္ေသာ Aုိးသည္၊
Aုိးထိန္းသမား လက္၌ ပ်က္စီး ေသာေၾကာင့္၊
သူသည္AလုိAေလ်ာက္ Aသစ္ျပဳျပင္၍၊
AျခားေသာAုိးကုိ လုပ္ျပန္ေလ၏ (ေယရမိ ၁၈း၁-၄)။
ဒီက်မ္းပိုဒ္မွာ Aိုးထိန္းသမား က ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ Aိုးေျမက
ဘယ္သူလဲ? ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြဘဲျဖစ္တယ္။ Aလြန္ လွပတဲ့ ပန္းAိုးေလး မျဖစ္ခင္ကတည္းက
Aိုးထိန္းသမားဟာ ပန္းAိုးကေလးရဲ႕ ပံုသ႑န္ကို ဘယ္လိုျပဳလုပ္မယ္ ဆိုဒါ သူစ
႔ ိတ္ကူး ထဲမွာ
ရွိႏွင့္ၿပီးပါၿပီ။
သူဟာ ပထမဆံုး ေျမကိုေရြးရပါတယ္။ ေျမႀကီးျဖစ္ရင္ ၿပီးေရာ ဆိုၿပီး ေတြ႕ရာေျမႀကီး ယူလို႔ မရပါဘူး။
Aေပၚယံမွာ ရွိတ့ဲ ေျမႀကီးဟာ Aုိးလုပ္ဖို႔ Aဆင့္မမွီပါဘူး။ ေAာက္ကို ခပ္နက္နက္တူးေလ ေျမႀကီးဟာ
Aိုးလုပ္ဖို႔ ပိုေကာင္းလာေလျဖစ္ ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ။လူတစ္ေယာက္၏ Aေပၚယံ ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး
ဆံုးျဖတ္တတ္သူမ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္) ထိုေနာက္ ေရနဲ႕ Aတန္ၾကာေAာင္ ရႊံ႕ေစးေျမျဖစ္ေAာင္
စိမ္ရပါတယ္။ ခပ္နက္နက္ေနရာကေန တူးထားတဲ့ ေျမႀကီးဟာ Aိုးလုပ္ဖို႔ Aဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါဘူး
ရႊံ႕ေစးေျမ ျဖစ္ေAာင္ ပထမAဆင့္ ပံုစံသြင္း ျခင္းျဖစ္တယ္။ ထိုနည္းတူပါဘဲ… ဘုရားသခင္ဟာ
ဘယ္လိုမွ သံုးလိမ
ု႔ ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aျပစ္သားေတြ ကို ေရြးႏႈတ္တူးယူၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ Aမႈေတာ္ျမတ္မွာ
Aသံုး၀င္တ့ဲ တန္ဆာပလာ မ်ားျဖစ္ေAာင္ ပံုစံသြင္း တတ္ပါတယ္၊ ေဆးေၾကာသန္႔စင္တတ္ပါတယ္။
ဒုတိယAဆင့္မွာေတာ့ ေျမေစးကို စားပြႀဲ ကီး တစ္ခုေပၚတင္ၿပီး တုတ္ႀကီးနဲ႕ ညက္သထက္
ညက္ေAာင္Aႀကိမ္မ်ားစြာ ထုရပါတယ္။ ေျမထဲမွာ ေလခိုေနရင္ Aဲဒီေလေတြ ပူစီေဖာင္းလို
ထြက္လာတယ္။ ေျမေစးထဲမွာ ခို၀င္ ေနတဲ့ ေလေတြAားလံုး ကုန္တ့A
ဲ ထိ ထုေထာင္းရပါတယ္။
တကယ္လို႔ ခိုေနတဲ့ ေလေတြ မကုန္ဘဲ ေျမAိုး လုပ္တယ္ဆိုရင္ Aဲဒီ ေျမAိုးဟာ မၾကာခင္မွာဘဲ
Aက္ကြဲသာြ းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလေတြ Aားလံုး ကုန္စင္သာြ းတဲ့Aထိ ထုေထာင္း ရပါတယ္။ ဒါဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀မွာ ရင္ဆိုင္ ရတဲ့ ဒုကၡ၊ ျပႆနာမ်ား၊ နာက်U္မႈမ်ား၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြး မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕
ရျခင္းကို ပံုေဆာင္ပါတယ္။ ဘ၀မွာ ဒီAရာေတြကို မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဘူးသူ ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕
Aမႈေတာ္ျမတ္မွာ ခံႏိုင္ရည္မရွိဘဲ Aလြယ္တကူ ေနာက္ျပန္ က်သြားသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
လည္ပတ္ေနတဲ့ Aိုးလုပ္စက္ကေတာ့ ဘ၀သံသရာ လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေလ့ရွိတ့ဲ ဘ၀ကို
ပံုေဆာင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္.. ဘ၀ဆိုတာ စက္၀ိုင္းတစ္ခုလို လယ္ပတ္ေနပါတယ္။ ျပႆနာ တစ္ခုၿပီး

တစ္ခု၊ Aမႈ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆိုသလို Aဆံုးမရွိဘဲ စက္၀ိုင္းတစ္ခုလို လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားရမွာ ကေတာ့ လည္ပတ္ေနတဲ့ Aုိးလုပ္တ့စ
ဲ က္ဟာ Aိုးလုပ္သူရဲ႕
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေAာက္မွာ ရွိေနတယ္။ စက္Aေပၚေရာက္ ေနတဲ့ ရႊ႕ံေစးေျမက သူက
႔ ိုယ္သူ ဘာမွ လုပ္လို႔
မရပါဘူး။ တခါတရံ ရႊံ႕ေစးေျမက Aိက် သြားတာတို႔၊ ပံုစံ ရြဲ႕သြားတာတို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
Aိုးလုပ္သူက သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကူး စိတ္သန္းထဲမွာ ေပၚတဲ့ ပံုစံ မျဖစ္ ျဖစ္တ့A
ဲ ထိ ရႊံ႕ေစးေျမ ကို
ပံုေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြ ... ဘယ္ေလာက္ဘဲ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဘ၀သံသရာ ထဲမွာ
ေလွ်ာက္လွမ္းေနရပါေစ မိတ္ေဆြရဲ႕ ဘ၀ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕

tၾကြင္းမဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Absolute

Control) ေ ာက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

t

တဖန္ ပံုသြင္းၿပီးၿပီဆိုရင္

tိုးကို မီးနဲ႕ ဖုတ္ရပါတယ္။ မီးtပူခ်ိန္ လိt
ု ပ္တာထက္ ျပင္းသြားတယ္ဆိုရင္
ေျမtိုးဟာ က်က္မသြားဘဲ ကြဲၿပီး ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ tုိးလုပ္သူဟာ က်က္ၿပီး ခုိင္ခန္႔၊
မာေက်ာ တဲ့ ေျမtိုးျဖစ္ဖို႔ လိt
ု ပ္တ့ဲ မီးtပူခ်ိန္ကို နားလည္တယ္၊ ကၽြမ္းက်င္တယ္၊ မီးtပူခ်ိန္
မ်ားလြန္းၿပီး ေျမtိုး ကြဲေၾက၊ ပ်က္စီးမသြားေtာင္ သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ထိုနည္း၄င္း
မိတ္ေဆြ ရဲ႕ဘ၀မွာလည္း ပူေလာင္ျခင္း၊ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းနဲ႕ ပူေဆြးေသာကေတြ
ႀကံဳေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တိုက
႔ ို

tၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြ ပ်က္စီး မသြားေ ာင္ ကာကြယ္ေပးေနတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ လက္မွာသာ

t

ကိုယ့္ကိုယ္ကို

tၾကြင္းမဲ့ tပ္ႏွံထားလုိက္ပါ။ ဘုရားရွင္ လစ္လ်ဴရႈ မထားပါဘူး။

“ လိုေတာ္ရွိရာ၊ ျပဳေတာ္မူပါ

t

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ိုးထိန္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ ိုးေျမ

t

t

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္ ား၊ ေစာင့္ေနစU္ခါ

t

သေဘာေတာ္ရွိတိုင္း၊ ပံုသြင္းလုပ္ေပး”
ပး”
ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔

tားလံုး ဒီဓမၼေတးသီခ်င္းေလးကို ဆိုဘူးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႔
တေတြရဲ႕ ဘ၀ ကို ဘုရားရွင္ သေဘာေတာ္ ရွိတ့ဲtတိုင္း ပံုသြင္း ခြင့္ေပးၿပီး၊ လက္ေတာ္မွာ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို tၾကြင္းမဲ့ tပ္ႏွံတတ္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ tလိုရွိတယ္။
မိတ္ေဆြ… သင္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕ သူရဲ႕

tသင္းေတာ္ကို ပံုသြင္း ေပးတဲ့ သူ မဟုတ္ပါဘူး၊

ပံုသြင္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိတ့သ
ဲ ူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္သည္သာ မိတေ
္ ဆြရဲ႕ ဘ၀ကို ပံုေဖာ္
သြန္းလုပ္သူ

tရွင္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔ ဘ၀ေတြရဲ႕ tိုးထိန္းျဖစ္တ့ဲ ဘုရားသခင္ ရဲ႕

လက္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေႏွာင့္ေႏွးတယ္၊ ၾကန္႔ၾကာတယ္၊ သတိေမ့တယ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး…

tိုးထိန္းသူ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ေသသပ္တ့ဲ လက္ရာ နဲ႕ ပံုသြင္းခံရေသာသူ မ်ားtျဖစ္
tသီးသီးရဲ႕ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵမြန္ျပဳရင္း………
ခရစ္ေတာ္၌…
ေသာင္းႏိုး
မွတ္ခ်က္၊ Chaplain Judy Boen ၏ Eၿပီလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေဟာေသာ တရားေဒသနာ “Recycled
Saints” ကို ကိုးကားထားပါသည္။

