
 

၂၀၂၃ ခု�စှတ်ငွဘ်ရုားသခင�်ငှ့ ်မှန်ကန်စွာ စတငြ်ခငး် 

(Starting it Right with God in 2023) 
 

 

၎ငး်သည် ၂၀၂၃-ခု�စ်ှ �စ်ှသစ်၏ ပထမေန ့ြဖစ်�ပီး 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဘ၀တွင ် ဘုရားသခငကုိ် 

ဘုနး်ထင�်ှားေစမည့် ခုိငမ်ာေသာ လမ်း��နမ်ျား�ငှ့ ်

ရည်ရွယ်ချက် များြဖင့ ် သခငဘ်ရုား၏   

ေကျးဇူးေတာ်၌ ေကာငး်စွာ စတငလုိ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဘ၀တွင ် ‘5Cs’ �ငှ့ ် မည်သို ့ လုပ်ေဆာင ်

�ိငုသ်ည်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ စဉ်းစား�ကပါစုိ။့ ၎ငး်တုိမှ့ာ -  

 

၁။ က��်ပ်ုတို၏့ရည်မှန်းချကမ်ျားတငွ ်ခရစ်ေတာက်ိ ုဗဟိြုပုပါ 

က��်ပ်ုတုိဘ့ဝ၏ အဓိကအာ�ံု စုိက်မ� မှာချမ်းသာ�ကယ်ဝမ� စုေဆာငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေလာကပုိငဆ်ိုငမ်�များကုိ  

က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်တုိင ် သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ၏့အမ်ိေမွးတိရစ�ာနမ်ျား၊ က��်ပ်ုတုိ၏့အလုပ်၊ ေလလ့ာမ�များ  

သိုမ့ဟုတ် အပနး်ေြဖြခငး်အတွက် မဟုတ်ဘ ဲ ခရစ်ေတာ်၏ဘုနး်ေတာ်အတွက်ြဖစ်သည်။ Matt 6:33 က 

“ဘရုားသခင၏် �ိငုင်ေံတာ်�ငှ်ေ့ြဖာင်မ့တ်ြခငး်တရားေတာ်ကုိ ေ�ှ � ဦးစွာ�ှာ�ကေလာ။့ ေနာက်မှ ထိအုရာ များကုိ 

ထပ်၍ေပးေတာ်မူလတံ။့” �ပီးေတာေ့ပါလုက Col 3: 1,2 မှာသတိေပးသည်- “အထက်ဆိုခ့ဲ�ပီးသည်အတုိငး်၊ 

သငတုိ်သ့ည် ခရစ်ေတာ်�ငှ်အ့တူ ထေြမာက်�ကသည်မှနလ်�င၊် ဘရုား သခင၏် လက်ျာေတာ်ဘက်မှာ 

ခရစ်ေတာ်သည် ထိငုေ်န ေတာ်မူရာအရပ်၌�ှိေသာ အထက်အရာတုိကုိ့ �ှာ�ကာေလာ။့ ေြမ�ကီးေပါ်မှာ�ှိေသာ 

အရာတုိကုိ့ စဲွလမ်းေသာစိတ်မ�ှိ�က�ငှ်။့ အထက်အရာတုိကုိ့သာ စိတ်စဲွလမ်းြခငး် �ှ�ိကေလာ။့” 

က��်ပ်ုတုိ၏့အလုပ်၊ ေလလ့ာမ�များ�ငှ့ ် အားလပ်ချိနတွ်င၊် ဥပုသေ်နကုိ့ မချိုးေဖာက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ကုိယ်ေတာ်၏��တ်ကပတ်ေတာ် ဖတ်��ြခငး်ကုိ မစွန ့ပ်ယ်�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ခရစ်ယာနတ်နဖုိ်းများ သိုမ့ဟုတ် 

ဘဝ၏သမ�ာကျမ်းစာမူများကုိ အေလ�ာမ့ေပးဘ ဲဘရုားသခငကုိ် ဦးထပ်ိထားရန ်သတိရ�ကပါစုိ။့ ေရာမ ၁၂:၂ 

က၊ “သငတုိ်သ့ည် ေလာကီပုံသ�ာနကုိ် မေဆာင�်က�ငှ်။့ ေကာငး်ြမတ်ေသာအရာ၊ �စ်ှသက်ဘွယ်ေသာအရာ၊ 

စုံလငေ်သာအရာတည်းဟူေသာ ဘရုားသခငအ်လုိေတာ်�ှိေသာ အရာသည် အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကုိ 

သင�်ိငုမ်ည်အေ�ကာငး်၊ စိတ်�လုံှးကုိ အသစ်ြပငဆ်င၍် ပုံသ�ာန ်ေြပာငး်လဲြခငး်သို ့ ေရာက်�ကေလာ။့”  

ခရစ်ေတာ်�ငှ့ ်ကုိယ်ေတာ်၏��တ်ကပါဌေ်တာ်ကုိ က��်ပ်ုတုိအ့ာ�ံု စုိက်ြခငး်မှ က��်ပ်ုတုိကုိ့ အာ�ံုေြပာငး်ေစမည့် 

အြဖစ်အပျက်များ �ှိ�ိငုေ်သာ်လည်း က��်ပ်ုတုိသ့ည် မိမိကုိယ်ကုိ ဆံုးမသွနသ်ငရ်န ် လုိအပ်ပါသည်။ 



က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ သခငခ်ရစ်ေတာ်ကုိ အသက်တာတွင ် ရည်ရွယ်ချက်�ှိ�ှိ�ကည့်�� �ပီး 

ဘုရားသခင၏်အလုိေတာ်အတုိငး် ေ�ှ �သိုတ့က်လှမ်းကာ မေကာငး်ဆိးုဝါးေ�ကာင့ ် စိတ်ပျက်အားေလျာြ့ခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ��းံနမ့်ိြခငး်မ�ှိဘ ဲသအီိုဗဟုိြပုအြမငကုိ် ထနိး်သမ်ိးထားရန ်အေရး�ကီးပါသည် (ဖိ ၄:၆-၈)။ 

 

၂။ ခရစ်ေတာ်အတကွ ်လပ်ုေဆာငသ်ည့်အရာ၌ အရည်အချငး်�ိှပါ။ 

ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား သ၏ူ�ိငုင်ေံတာ်တွင ်

�ှာေဖွေတွ� �ှိ�ပီး ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်�ပီး အသံုးြပု�ိငုသ်ည့ ်

ဆုေကျးဇူးများ�ငှ့ ် အရည်အချငး်များကုိ က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ေပးထားသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ရုားအား 

အလုပ်ခွငတွ်င ် ပုိမုိထေိရာက်စွာအေစခံရန ် သငယူ်�ပီး 

က�မ်းကျငမ်�အသစ်များကုိ ဆည်းပူးေနရပါမည်။ ဤ�စ်ှတွင ်

သငသ်ည် သူ၏အသငး်ေတာ်တွင ် သခငဘ်ုရားကုိ 

အေစခံ�ိငုမ်ည့် နယ်ပယ်�ှိပါသလား?။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

အဖဲွ�ဝငတ်စ်ဦးသည် ဤနယ်ပယ်တွင ် ဘရုားသခငအ်ား ဝတ်ြပု�ိငုေ်စရနအ်တွက် ဝဘဆ်ိုက်တစ်ခု 

တည်ေထာငန်ည်းသငတ်နး်ကုိ တက်ေရာက်ခ့ဲ�ပီး အြခားသူများသည် ဓမ�သငတ်နး်များ သိုမ့ဟုတ် NBC 

သိုမ့ဟုတ် ညေနပုိငး်၀တ်ြပုမ� သိုမ့ဟုတ် ဘုရားေကျာငး် သိုမ့ဟုတ် May Day ေဟာေြပာပဲွလည်း �ှိသည်။ 

စာအပ်ုများကုိ များများဖတ်�ပီး သ၏ူ��တ်ကပတ်ေတာ်မှ ဘုရားသခငကုိ် သေိသာအသပိညာကုိ 

ပုိမုိေလလ့ာသငယူ်�ပီး �စ်ှသစ်တွင ် သခင့အ်ေပါ်၌ စိတ်�ည်ှစွာေစာင့ဆ်ိုငး်ကာ က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာတွင ်

ခရစ်ေတာ်၏အေ�ကာငး်ကုိ ဘာမှမလုပ်ဘ ဲ လျစ်လျူ��မေနသင့ပ်ါ။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

အပ်�ငှး်ထားသည့အ်ရာများအတွက် တာဝနဝ်တ� ရား�ှ၍ိ ခရစ်ေတာ်၏ဘ�ာစုိးေကာငး်တစ်ဦးြဖစ်ရန ်

က��်ပ်ုတုိသ့ည် တစ်ေနတွ့င ် သခငဘ်ုရားထ ံ တာဝနခံ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေရာမ ၁၂း၁၁-၁၂ တွင ် ေပါလုက၊ 

“အားထတ်ုြခငး်အရာမှာ ပျငး်ရိြခငး်မ�ှိဘလဲျက်၊ စိတ်တနး်သြဖင် ့ သခငဘ်ရုား၏အလုိေတာ်သိုလုိ့က်၍ 

အားထတ်ု�ကေလာ။့ ေြမာ်လင်လ့ျက် ဝမ်းေြမာက်�ကေလာ။့ ဆငး်ရဲဒကု�ေရာက်ေသာအခါ သည်းခံ�ကေလာ။့ 

ဆုေတာငး် ပဌနာြပုြခငး်အမ�ကုိ အ�မဲြပု�ကေလာ။့  သန်�့ှငး်ေသာသတုိူသ့ည် ဆငး်ရဲေသာအခါ 

ေဝငေှပးကမ်း�ကေလာ။့ အာဂ��ုတုိအ့ား ဧည်သ့ည်ဝတ်ကုိ �ကိုးစား၍ြပု�ကေလာ။့” 

 

၃။ အြခားသမူျားကိ ုသနား�ကငန်ာမ��ငှ့ ်ဂ�ုစုိကပ်ါ။ 



Mic 6:8 တွင ် ပေရာဖက်က ဤသိုဆ့ိသုည်– “အချငး်လူ၊ 

ေကာငး်ေသာလမ်းကုိ ြပေတာ်မူ�ပီ။ တရားသြဖင် ့ ြပုြခငး်၊ 

က�ုဏာကုိ �စ်ှသက်ြခငး်၊ သင၏် ဘရုားသခင်ေ့�ှ �ေတာ်၌ 

�ှမ့်ိချေသာ စိတ်�ငှ် ့ ကျင်ေ့နြခငး် မှတပါး 

အဘယ်ပူေဇာ်သက� ာကုိ ထာဝရဘရုားေတာငး် 

ေတာ်မူသနည်း။” �စ်ှသစ်မှာ တြခားသူေတွကုိ 

ချစ်ခငြ်မတ်�ိးုတဲ ့ စစ်မှနတဲ် ့ ဂ�ုစုိက်မ�ကုိ ေမွးြမူ�ပီး 

လက်ေတွ�ကျတဲ ့ နည်းလမ်းေတွနဲ ့ တြခားသူေတွကုိ 

ဆက်သွယ်�ကပါစုိ။့ �စ်ှသစ်မှာ သင်ရ့ဲအ့လည်အပတ် 

ဒါမှမဟုတ် ဂ�စုိုက်မ� ဒါမှမဟုတ် သင့ရ်ဲအ့ကူအညီ လုိတဲသ့ူ�ှိလား? စပါးရိတ်သမ်ိးသည့် လယ်ကွငး်များတွင ်

သာသနာြပုသ�ူှိပါသလား?။ ဘဝ၌ ပငပ်နး်ေနေသာလူ အများအြပားသည် အလွယ်တကူ အ��းံေပး�ိငု�်ပီး 

စိတ်ဓာတ်ကျကာ က��်ပ်ုတုိထ့မှံ �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ် ပ့ံပုိးကူညီမ�များ လုိအပ်ေပမည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

သက်ေသခံေကာငး်တစ်ဦးြဖစ်ရန၊် ခံ�ိငုရ်ည်�ှိရန၊် အြခားသူများကုိ ေကာငး်ချီးမဂင်္လာြဖစ်ေစရန�်ငှ့ ်

�စ်ှသမ့်ိမ�ြဖစ်ေစရန၊် သခငဘ်ုရားထေံတာ်၌ လုိအပ်သူများကုိ အားေပး�စ်ှသမ့်ိရန ် သိုမ့ဟုတ် 

အားေပးကူညီရန ်လုိအပ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အြခားသူများကုိချစ်ရန�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့  ဝိညာဉ်ေရးရာအသက်တာ�ငှ့ ်အလုပ်တွင ်ေအာင�်ိငု ်

ရနေ်သာခ့ျက်ြဖစ်သည့် ခံ�ိငုရ်ည် သိုမ့ဟုတ် ဇဲွလုံလ့ �ှိဖုိ ့ လုိအပ်သည်။ ဘဝအ�ပိုငအ်ဆိုင ်ယှဉ်�ပိုငြ်ခငး်သည် 

ယခု�စ်ှတွင ်ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ရန ်အေရး�ကီးေသာ အရည်အေသွးတစ်ခုြဖစ်သည်။ ေဟ�ဗဲ ၁၂:၁၊ ၂ 

 

၄။ ေပါငး်သငး်ဆကဆ်ေံရးတငွ ်ဘရုားေရးရာအေဖာ်ြဖစ်ပါ။ 

၁ ေကာ ၁၅:၃၃ က “မလှည့်ြဖား�က�ငှ့။် မေကာငး်ေသာ 

ဆက်သွယ် ေြပာဆိမု�များသည် ေကာငး်မွနေ်သာ 

အမူအကျင့မ်ျားကုိ ေဖာက်ြပနပ်ျက်စီးေစသည်” ဟုဆိုသည်။ 

တစ်ဦး�ငှ့တ်စ်ဦး ခငမ်ငရ်ငး်�ှးီမ��ငှ့ ်ဆက်ဆေံရး၏အေရး�ကီးပုံကုိ 

သမ�ာကျမ်းစာတွင ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ဂ�ုတစုိက်ေရွးချယ်မ�ြဖင့ ်

ပုိငး်ြခား၍ မိတ်ေဆွဖဲွ�ရန ် လုိအပ်သည်။ ဘရုားသခငကုိ် 

�ိုေသေသာမိတ်ေဆွများသည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ 

လ�မ်းမုိး�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘုရားေရးရာ 

စ�ိုက်များကုိ ြပုစုပျိုးေထာငရ်န ် လုိအပ်�ပီး အြခားသူများအတွက် ေကာငး်ချီးမဂင်္လာြဖစ်ရန�်ငှ့ ်

ခရစ်ေတာ်အတွက် အြခားသမူျားကုိ လ�မ်းမုိးရန ်လုိအပ်သည်။  



သင့အ်သက်တာတွင ် သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏လုပ်ေဆာငမ်�အတွက် ဆုေတာငး်�ပီး သင့အ်သက်တာ၌ 

ဘုရားသခင့ပုံ်သ�ာနေ်တာ်�ငှ့အ်ညီ သူြဖစ်ေစလုိေသာသူ ြဖစ်ရန�်ငှ့ ် အြခားသူများထသံိုလ့ည်း 

လက်လှမ်းမီရန ် ဆုေတာငး်ပါ။ ��တ်ကပါဌေ်တာ်ကုိ ဖတ်���ပီး ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ် ဝတ်ြပုြခငး်ြဖင့ ်

ဘုရားသခငကုိ် �ှာရန ် အြခားသူများကုိ အားေပးပါ။ ေ�ှာလမုနက် သု ၂၇:၁၇ တွင ်

ေ�ှာလမုနေ်ြပာသည့်အတုိငး်၊ “သသံည် သကုိံ ထက်ြမက်ေစ၏။ ထိုေ့�ကာင့ ် ေယာက်ျားသည် 

မိမိအေဆွ၏မျက်�ာှကုိ ထက်ြမက်ေစ၏။ 

 

၅။ ဘရုားသခငထ် ံက��်ပ်ုတို၏့ဆေုတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်အမ�ေတာေ်ဆာငြ်ခငး်တငွ ်အေလးအြမတြ်ပုပါ။ 

သန ့�်ှငး်သပ်ရပ်မ�ြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

တစ်ကုိယ်ေကာငး်ဆနေ်သာ ရည်မှနး်ချက်များမဟုတ်ဘ ဲ

ခရစ်ေတာ်၏အမ�ကုိ အပ်�ှ�ံပီး သန ့�်ှငး်ြခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်

အပ်�ှြံခငး်ကုိ ဆိုလုိပါသည်။ 1Pet 1:၁၅-၁၆ က၊ 

“သငတုိ်ကုိ့ေခါ်ေတာ်မူေသာ သူသည်သန်�့ှငး်ေတာ်မူသည်နည်းတူ၊ 

ကျင်�့ကံြပုမူသမ�တုိ၌့ သန်�့ငှး်ြခငး် �ှိ�ကေလာ။့ အေ�ကာငး်မူကား၊ 

ငါသည် သန်�့ှငး်ေတာ်မူေသာေ�ကာင်၊့ သငတုိ်သ့ည်လည်း 

သန်�့ှငး်ြခငး် �ှိ�ကေလာဟု့ ကျမ်းစာလာသတည်း။” 

အြပစ်�ငှ့ေ်သွးေဆာငမ်�ကုိ က��်ပ်ုတုိအ့ဆက်မြပတ် တုိက်လှနေ်န�ပီး၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် မေကာငး်ဆိုးဝါး၏ 

လှည့်စားြခငး်ထသဲို ့ မကျေရာက်ပါ။ သခင့ေ်နတွ့င ်ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကွယ်ြခငး်သည် အေရး�ကီးဆံးုြဖစ်�ပီး 

ဘုရားဝတ်ြပုြခငး်၏ အမှတ်အသားြဖစ်သည်။ ဝတ်ြပုြခငး်တွင ် ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်

အသငး်အဖဲွ�ဝတ်ြပုေရး�ငှ့ ်ဆုေတာငး်ြခငး်�စ်ှခုစလုံးအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ကတိကဝတ် ပါဝငသ်ည်။ 

ဘုရားသခငထ် ံ ေနစ့ဉ်ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ြပနလ်ည်ေမွးဖွား�ပီး တရားမ�တေသာ လူသားတုိငး်အတွက် 

�ကည်�းူဖွယ်ေကာငး်ေသာ စည်းကမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ယငး်သည် ဘရုားသခငထ် ံ စိတ်ရငး်မှနြ်ဖင့ ်

အပ်�ှြံခငး်၏ ေဖာ်ြပချက်ြဖစ်သည်။  သူ၏အသငး်ေတာ်တွင ်ဘုရားသခငကုိ် ဝတ်ြပုရန ်ကတိသစ�ာြပုရန�်ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆတ်ိ�ငမ်ိေသာအချိန၌် သခငဘ်ရုားအား ေနစ့ဉ်�ငှ့အ်မ� ရငး်�ှးီ�ှာေဖွရန၊် Ps 5:3 တွင ် ဒါဝိဒက် 

“အိုထာဝရဘရုား၊ နနံက်အချိန၌် အက��်ပ်ု၏အသကုိံ �ကားေတာ်မူပါ၊ နနံက်ယံ၌ အက��်ပ်ုသည် ပဌနာြပု၍ 

ေမ�ာ်�ကည့်ပါမည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��ခရစ်သည်  ခမည်းေတာ်ဘရုားသခင�်ငှ့အ်တူ နနံက်တုိငး်အချိနကုိ် 

အသံုးြပုေသာအခါ အ ေကာငး်ဆံးုစံနမူနာြပခ့ဲသည် (မာကု ၁း၃၅)။ သူတစ်ပါးအတွက် တာဝနဝ်တ� ရားအတုိငး် 

ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ယခု�စ်ှ က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်တာတွင ် ြပုစုပျိုးေထာငသ်င့သ်ည့် ဝိညာဉ်ေရးစည်းကမ်း 

တစ်ခုြဖစ်သည်။ 



ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ဘရုားဝတ်ြပုြခငး်၏ ထက်ွသက်ဝငသ်က်�ငှ့ ် ြမင့ြ်မတ်ေသာေထာက်ပ့ံမ�များအတွက် 

အသက်ေသးွေ�ကာြဖစ်သည်။ �ှမ့်ိချ�ပီး ဘရုားသခငထ် ံ ဆုေတာငး်ကာ သူ၏့အလုိေတာ်ကုိ �ှာပါ။ 

ခရစ်ေတာ်မပါဘ ဲ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 2023 တွင ် ေကာငး်မွနစွ်ာ လုပ်ေဆာင�်ိငုမ်ည်မဟုတ်ေပ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဆုေတာငး်ြခငး်၊ ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ် မီှခုိကုိးစားပါက တစ်�စ်ှ�ငှ့ ် ထာဝရေအာငပဲွ်ခံ�ိငုပ်ါသည်။ ဖိ ၄:၆၊၇ �ငှ့ ်

ေယာဟန ်၁၅:၆။  

 

နိဂုံး 

�စ်ှသစ်တွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ုရားအတွက် လုပ်ေဆာငသ်မ�တွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ခရစ်ေတာ်၏ဂုဏအ်သေရကုိ ထမ်းေဆာငလုိ်သည့်အတုိငး်၊ က��်ပ်ုတုိ၏့အလုပ်၊ ေလလ့ာမ� သိုမ့ဟုတ် 

သခငဘ်ရုား၌ အမ�ေတာ်ထမ်းေဆာငြ်ခငး်၌ြဖစ်ေစ လုံလ့စုိက်ထတ်ု�ကပါစုိ။့ ဘရုားေရးရာ�ငှ့ ် ခရစ်ေတာ်ကုိ 

ဗဟုိြပုေသာ ပုဂ�ိုလ်သည် ဘရုားသခငေ်ကာငး်ချီးေပးသည်။ ပျငး်ရိြခငး်�ငှ့ ်ပျငး်ရိြခငး်သည် ဝမ်းနည်းြခငး်ကုိ 

ြဖစ်ေစသည်။ ဘရုားေရးရာအလုပ်တွင ် ၎ငး်၏အကျိုးဆက်များ�ငှ့ ် ပျငး်ရိြခငး်၏ 

အကျိုးဆက်များလည်း�ှိသည်။ 

တစ်�စ်ှတာအတွငး်၊ ဤ 5Cs များကုိ 2023 ခု�စ်ှတွင ် ကျင့သ်ံးုရန ် သတိရ�ပီး ေလက့ျင့�်ကည့ပ်ါ။ 

သင့က်ေလးများ�ငှ့ ် မိသားစုကုိ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်ကုိ�ှာေဖွ�ပီး �စ်ှသစ်ကုိ ဘုရားသခင�်ငှ့ ်

မှနက်နစွ်ာစတငရ်န ်အားေပးပါ။ တ�ုတ်စကားပုံအရ ‘အစေကာငး်လ�င ်တစ်ဝက်ေအာငြ်မင�်ပီ’ ြဖစ်သည်။ 

သင့မိ်သားစု၊ ဘရုားေကျာငး်၊ ဧဝံေဂလိမစ်�ငှမ်ျား�ငှ့ ်

သခငဘ်ရုား၏ အလုိေတာ်ြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့လူမျိုး 

ြပနလ်ည် �ိးုထလာေစရန ် ဘုရားသခင�်ငှ့အ်တူ 

ေလ�ာက်လှမ်းြခငး်၏ သုခချမ်းသာမ� အတွက် 

ဆုေတာငး်ပါ။ သငြ်ပုလုပ်ရမည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ �ငှ့ ်

�စ်ှသစ်တွင ် အကာအကွယ်�ငှ့ ် ဉာဏပ်ညာအတွက် 

ဘုရားသခငအ်ား ဆုေတာငး်၍ �ှာပါ။ Psa 65:11 တွင ်

“�စ်ှတုိကုိ့ ေကျးဇူးေတာ်�ငှ် ့ ပတ်ရစ်ေတာ်မူ၍၊ 

ေြခေတာ်ရာတုိသ့ည် ဆဦယုိတတ်�ကပါ၏။”  

 

Rev. Dr Jack Sin 
Sovereign Hope Bible-Presbyterian Church 
Singapore 


