
သကရွ်ယအ်ိမုငး်ြခငး်၏ ကျမ်းစာ��ေထာင့ ်

(A Biblical Perspective of Old Age) 
 

နိဒါန်း 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် စကင်္ာပူတွင ် သက်�ကီးရွယ်အိုများ�ကားတွင ်

ေနထိငုပ်ါသည်။ 2030 ခု�စ်ှတွင ် စငက်ာပူ�ိငုင်သံားများ၏ 

ငါးပုံတစ်ပုံသည် အသက် 65 �စ်ှ�ငှ့အ်ထက် ြဖစ်လိမ့်မည်။ 

�ို းရာအမ်ိေဟာငး်များ ြမင့တ်က်လာ�ပီး ယေနေ့ခတ်တွင ်

အသက်အရွယ် �ကီးရင့ေ်သာ ပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့ ် ဘူမိေဗဒ 

ပညာ�ှငမ်ျားသည် အလွနေ်တာငး်ဆိုမ�များ �ှိေနပါသည်။ 

စကင်္ာပူ�ိငုင် ံ သားတစ်ဦး၏ ပျမ်းမ�သက်တမ်းသည် ကျား/မ 

ေပါ်မူတည်၍ 78 မှ 83 �ကား (ဥပမာ- အမျိုးသမီးများသည် 

ေယဘူယျအားြဖင့ ် အမျိုးသားများထက် ပုိ၍ 

အသက်�ှည်သည်။) 

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိ ့ ြဖစ်စဉ်�ငှ့ ် အိုမငး်ြခငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ် ၎ငး်ကုိ 

မည်သိုသ့ည်းခံရမည်အေ�ကာငး် သွနသ်ငရ်န ် များစွာ �ှပိါသည်။ ေဒသနာ ၁၂:၁-၇ တွင ် ေ�ှာလမုနသ်ည် 

က��်ပ်ုတုိအ့ား အိုမငး်ြခငး်ြဖစ်စဉ်�ငှ့ ် ပုံသ�ာနအ်ားြဖင့ ် ခ��ာကုိယ်လုပ်ေဆာငမ်� တြဖည်းြဖည်း 

ကဲွအက်ြခငး်အေ�ကာငး် သ�ပ်ုေဖာ်နားလည်မ�ကုိ ေပးသည်။ ယေနက့��်ပ်ုတုိအ့တွက် အဖုိးတနတ်ာဝနမ်ျား�ငှ့ ်

စံနမူနာများ �ှိ�ပီး သက်�ကီးရွယ်အိုများ၏ ဘုနး်�ကီးေသာ သက်ေသခံချက်များသည် သမ�ာကျမ်းစာ��ေထာင့မှ် 

ဆနး်စစ်�ကည့်ေသာအခါ က��်ပ်ုတုိအ့တွက် လ�ံ�ေဆာ်မ��ငှ့ ်ေကာငး်ချီးတစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

 

အသက�်ကးီြခငး်သည ်ဘရုားသခငထ်မှံ ေကာငး်ချီးတစခ်ုြဖစသ်ည ်

အေ�ှ� ပုိငး်ကမ�ာသည် က��်ပ်ုတုိအ့လယ်တွင ် သက်�ကီးရွယ်အိုများ၏ �ကည်ညိုေလးစားဖွယ် 

ြမငကွ်ငး်တစ်ခု�ှိသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ တ�ုတ်�ို းရာဓေလအ့ရ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ငယ်စဉ်ကပင ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

သက်�ကီးရွယ်အိုများကုိ �ိုေသေလးစားရန ် ေြပာထားသည်။ ခရစ်ယာနမ်ျားအတွက် 

သက်�ကီးရွယ်အိုများအေပါ် သင့ေ်လျာ်ေသာသေဘာထားများ လုိအပ်သည်။ အသက်�ကီးြခငး်သည် 

ကျိနစ်ာမဟုတ်ဘ ဲဘရုားသခငအ်တွက် ေကာငး်ချီးတစ်ခုြဖစ်ေ�ကာငး် သမ�ာကျမ်းစာက သွနသ်ငထ်ားသည်။ 

တရားေဟာရာ ၅:၃၃ က “သငတုိ် ့ ဝငစ်ားလတံေ့သာြပည်၌ သငတုိ်သ့ည် ေသေဘးလွတ်လျက် ချမ်းသာရ၍၊ 

အသက်တာ�ှည်မည် အေ�ကာငး်၊ သငတုိ်၏့ ဘုရားသခငထ်ာဝရဘရုား မှာထားေတာ်မူေသာ 

လမ်းအေပါငး်တုိ၌့ ေ�ှာက်သာွး ရ�ကမည်။” ဟုဆိသုည်။ 



ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်သည် အဓိပ�ာယ်ြပည့်ဝေသာ အသက်တာတွင ် အသက်�ှင ်

ေနထိငုြ်ခငး်အတွက် ဘုရားသခင၏် ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ြပည့်စုံေစသည့ ် သက်ေသေကာငး်များအြဖစ် 

အသက်�ကီး၍ ေသဆံးုသွားေသာ ယုံ�ကည်သမူျားအား ေကာငး်စွာေြပာဆိုသည်။ ကမ�ာဦး 25:7-8 က 

'ထိေုနာက်အာြဗဟံသည် အသက်�ကီးရင်၍့၊ အိုမငး်ြခငး်၊ ေနရ့က် ကာလြပည်စုံ့ြခငး်�ငှ်တ့ကွ၊ အသက်ေပါငး် 

တရာခုနစ်ဆယ်ငါး�စ်ှ�ှိေသာ်၊ အသက်ချုပ်၍ အနစိ�ြဖစ်သြဖင်၊့ မိမိလူမျိုး စည်းေဝးရာသိုေ့ရာက်ေလ၏။' 

ဟုဆိုသည်။ ေယာ���ငှ့ ်ေမာေ�ှအေ�ကာငး်လည်း ေြပာသည်။ 

အမှနမှ်ာ၊ ဓမ�သစ်ကျမ်းတွင ် �ှငေ်ပါလုသည် အသက်�ည်ှ�ပီး အသက်�ကီးမှ မိဘများအား နာခံမ��ှိေသာ 

ကေလးများအတွက် ဘုရားသခငထ်မှံ ဆုလာဘအ်ြဖစ် ထက်ွေြမာက်ရာကျမ်း ၂၀:၁၂ တွင ်

'သင၏်ဘရုားသခင ် ထာဝရဘုရား ေပးသနားေတာ်မူေသာြပည်၌ သင၏်အသက်တာ �ှည်မည် အေ�ကာငး်၊ 

သင၏်မိဘကုိ �ိုေသစွာြပုေလာ။့' ဟုဆိုသည်။ (ဧဖက် ၆:၁၊ ၁ ဓမ�ရာဇဝင ်၃:၁၄)။ 

သုတ� ံ ၁၆း၃၁ တွင ် ‘ြဖူေသာဆပံငသ်ည် ေြဖာင်မ့တ်ြခငး် တရား လမ်း၌ တည်လ�င၊် 

ဘုနး်�ကီးေသာသရဖူြဖစ်၏။’ ဆိုသည်အတုိငး် သက်�ကီးရွယ်အိုကုိ ဘရုားသခင ်ေကာငး်ချီးေပးသည်။ 

 

အသက�်ကးီြခငး်၏လက�ဏာများ 

သမ�ာကျမ်းစာတွင ် သက်�ကီးရွယ်အိုများကုိ အထးူသြဖင့ ် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် အဖုိးတနေ်သာ 

အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ် စွမ်းရည်များ�ှသိည့် သက်�ကီးရွယ်အိုများကုိ ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ် ြပည့်စုံသူများအြဖစ် 

မှတ်ယူေလ�့ှိေ�ကာငး် မှတ်သားထားသည်။ သုတ�  ံ ၉:၁၀-၁၁ ကုိ သံးုသပ်�ကည့ပ်ါ ‘ ထာဝရဘုရားကုိ 

ေ�ကာက်ရံွ�ေသာ သေဘာ သည် ပညာ၏မူလအြမစ် ြဖစ်၏။ သန်�့ှငး်ေတာ်မူေသာ ဘုရားကုိသကိ�မ်းေသာ 

သေဘာသည် ဥာဏြ်ဖစ်၏။ အေ�ကာငး်မူကား၊ ငါကုိ့အမီှြပု၍၊ သင၏် ေနရ့က်ကာလ�ငှ် ့

အသတ်အပုိငး်အြခား �စ်ှေပါငး် ကာလ တုိးပွါးလိမ့်မည်။’ ေယာလ ၁း၂-၃ က ‘အသက်�ကီးေသာ သူတုိ ့၊ 

�ကား�ကေလာ။့ ြပည် သူြပည်သားအေပါငး်တုိ ့၊ နားေထာင�်ကေလာ။့ ဤသို ့ ေသာ အမ�သည် 

သငတုိ်လ့က်ထက်၌ ြဖစ်ဘူးသေလာ။ ဘိးုေဘးတုိလ့က်ထက်၌ ြဖစ်ဘူးသေလာ။ ကုိယ်သားတုိအ့ား 

ေြပာ�ကေလာ။့ သူတုိသ့ည် သူတုိသ့ားတုိအ့ား ေြပာ�ကေစ။ သူတုိသ့ားတုိသ့ည်လည်း ဆက်� �ယ်ေသာ 

အြခားသတုိူအ့ား ေြပာ�ကေစ။’ ဟုဆိုသည်။ 

ခရစ်ေတာ်၌ အေတွ�အ�ကံု�ှိေသာ သက်�ကီးရွယ်အို ညီအကုိေမာင�်မှများထက် မည်သူက 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ သနွသ်ငသ်ူ�ငှ့ ် သွနသ်ငေ်ပး�ိငုသ်နည်း?။ အသက်အရွယ်�ကီးရင့ေ်သာ 

အမျိုးသားများသည် ၎ငး်တုိ၏့ ဝိညာဉ်ေရးတာဝနမ်ျား �ှ�ိပီး အြခားအမျိုးသားများ အတွက်လည်း 

ပုံသက်ေသေကာငး်ြပရန ် လုိအပ်သည်။ တိတု ၂:၂-၃ က ‘အသက်�ကီးရင်ေ့သာေယာက်ျားတုိသ့ည် 

သမ�ာသတိ�ှိေသာသ၊ူ တည်�ကည်ေသာသူ၊ ဣေ���ေစာင် ့ ေသာသူ၊ ယုံ�ကည်ချငး်၊ ချစ်ြခငး်၊ သည်းခံြခငး်၌ 



စိတ်သနေ်သာသ ူ ြဖစ်ရ�ကမည်အေ�ကာငး်၊ ထိနုည်းတူ၊ အသက်�ကီးရင်ေ့သာမိနး်မတုိသ့ည် 

ကျင်�့ကံြပုမူရာမှာ ဓမ�အမ��ငှ် ့ ထိက်ုတနေ်သာသူ၊ မေချာစားတတ်ေသာသူ၊ စပျစ်ရည်၌ 

မလွန�်ကူးတတ်ေသာသူ၊ ေကာငး်ေသာအတတ်ကုိ သငေ်ပးတတ်ေသာသူ ကုိယ်တုိငြ်ဖစ်၍၊’ ဟုဆိုသည်။ 

 

သက�်ကးီရွယအ်ိမုျားကိ ုေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် 

သက်�ကီးရွယ်အိုများ၏ လုိအပ်ချက်များကုိ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရန ် ဝိညာဉ်ေရးရာ�ငှ့ ် ကုိယ်ကျင့တ်ရား  

ဆိုငရ်ာတာဝန�်ှရိန ် က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးအား ယုံ�ကည်သူများအြဖစ် ဘရုားသခငက် လမ်း��နခ်ျက်များ 

ေပးထားသည်။ ဥပမာအားြဖင့၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ေလးစားမ��ငှ့ ် ဂုဏထ်ိက်ုေသာ 

သက်�ကီးရွယ်အိုများကုိ ေစာ်ကားြခငး်မြပုရန ် �ှငး်�ငှး်လငး်လငး်ေြပာထားသည်။ ၁ တိေမာေသ ၅:၁-၂ က 

‘အသက်�ကီးေသာသူကုိ ကျပ်တည်းစွာ မဆံုးမ�ငှ်။့ အဘကဲသ့ို ့ မှတ်၍ ေတာငး်ပနေ်လာ။့ လူပျိုတုိကုိ့ 

ညီအစ်ကုိကဲသ့ို၎့ငး်၊ အသက်�ကီးေသာမိနး်မတုိကုိ့ အမိကဲသ့ို၎့ငး်၊ မိနး်မပျိုတုိကုိ့ အလွနစ်င�်ကယ်ေသာ 

အြခငး်အရာ�ငှ် ့ တကွ၊ �မှကဲသ့ို၎့ငး် မှတ်၍ကျင်ေ့လာ။့’ ဟုဆိုသည်။ Leviticus 19:32 တွင ်

“ဆပံငြ်ဖူေသာသူေ�ှ � မှာ ထရမည်။ အသက်�ကီးေသာသ၏ူ မျက်�ာှကုိ �ိုေသရမည်။ သင၏် ဘုရားသခငကုိ် 

ေ�ကာက်ရွရံမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားြဖစ်၏။” ဟုဆိုသည်။ သုတ� ကံျမ်း ၂၃:၂၂ က 

“သင်ကုိ့ြဖစ်ဘွားေစေသာအဘ၏ စကားကုိ နားေထာငေ်လာ။့ အသက်�ကီးေသာ အမိကုိ မထမ့ဲီြမင ်မြပု�ငှ်။့” 

ဟုဆိုသည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်�ကီးသူများ အထးူသြဖင့ ် မုဆိုးမများ�ငှ့ ် အသငး်ေတာ်�ှိ ငတ်မွတ်သူများ၏ 

လုိအပ်ချက်များကုိ ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ရန ် အထးူတာဝန�်ှိသည်။ 1 Timothy 5:16 က 'ယုံ�ကည်ေသာ 

ေယာက်ျားမိနး်မ၌ မုတ်ဆိုးမ�ှိလ�င၊် ကုိယ်တုိငလု်ပ်ေက�းေစ။ သို ့ြပုလ�င၊် အမှနြ်ဖစ် ေသာ မုတ်ဆိုးမတုိကုိ့ 

အသငး်ေတာ်သည် အေ�ာှင်အ့�က်ှမ�ှိေစဘ ဲ လုပ်ေက�း�ိငုလိ်မ့်မည်။' သက်�ကီးရွယ်အိမုျားသည် 

ဘုရားသခငပုံ်သ�ာန�်ငှ့အ်ညီ ဖနဆ်ငး်ထားေသာ ေလးစားထိက်ုသမူျားြဖစ်သည် (ကမ�ာ ၁း၂၇)၊ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် သူတုိကုိ့ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှ�ိှိ �ိုေသသင့သ်ည်။ အသက်�ကီးြခငး်ကုိ တာဝနသ်စိိတ်ြဖင့ ်

အုပ်ထနိး်မ�သေဘာြဖင့ ် ဘရုားသခငထ် ံ ဆက်ကပ်အပ်�ှထံားေသာ အြပုသေဘာေဆာင�်ပီး ြပည့်စုံေသာ 

အသက်တာအတွက် ေကာငး်ချီးြဖစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ 

 

သက�်ကးီရွယအ်ိေုခါငး်ေဆာငတ်စဦ်း၏ ကျမ်းစာပုံသကေ်သ�ငှ့ ်သ၏ူပ့ံပုိးမ�များ 

အသက် 85 �စ်ှအရွယ်တွင ် ေယာ��ထ ံ ခွင့ေ်တာငး်ရန ် ေရာက်လာေသာ ကာလက်၏ 

သက်ေသခံချက်ေကာငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ သတိရမိပါသည်။ (ေယာ 14:6-15) ေဟြဗုန�်မို�၏ အေမွကုိ 

သူပုိငဆ်ိုငခ့ဲ်သည် (ေယာ ၁၄း၆-၁၅)။ သက်�ကီးရွယ်အိုများသည် သူတုိ၏့ဘဝတွင ်



ဂုဏယူ်ဖွယ်အမှတ်အသားကုိ ရ�ှိခ့ဲ�ကသည်။ ေယာ�� ၁၄:၁၀-၁၁ က ‘ဣသေရလအမျိုးသည် ေတာ၌ 

လှည်လ့ည်စဉ် အခါ၊ ထာဝရဘရုားသည် ထိသုို ့ ေမာေ�ှအား မိန်ေ့တာ်မူ ေသာေနမှ့စ၍ ယခုတုိငေ်အာင ်

အမိန်ေ့တာ်�ှသိည်အ တုိငး်၊ အ�စ်ှေလးဆယ်ငါး�စ်ှပတ်လုံး အက��်ပ်ု အသက်ကုိ �ှငေ်စေတာ်မူသြဖင်၊့ 

ယေနမှ့ာ အက��်ပ်ုသည် အသက်�ှစ်ဆယ်ငါး�စ်ှ�ှိပါ�ပီ။ သိုရ့ာတွင ် ေမာေ�ှေစလ�တ်ေသာေန၌့ ခွနအ်ား 

�ှိသကဲသ့ို ့ ယေန၌့ �ှိပါ၏။ ထိအုခါ ထက်ွဝငြ်ခငး်အမ�၊ စစ်တုိက်ြခငး်အမ�ကုိ ေဆာငရွ်က်ြခငး်ငါှ တတ်စွမ်း�ိငု ်

သကဲသ့ို ့ ယခုလည်း တတ်စွမ်း�ိငုပ်ါ၏။’ ဟုဆိသုည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာဖဲွ�စည်းပုံ 

အေြခခံဥပေဒတွင ် အားနည်းေနေသာ်လည်း သင၏်အသက် 70 �ငှ့ ် 80 �စ်ှများတွင ် သခငဘ်ရုား၌ 

ဆက်လက်ဖိအားေပးမည်လား။ �စ်ှေတွ�ကာလာတာနဲအ့မ� ဒသီက်�ကီးရွယ်အိုေတွဟာ သူတုိရ့ဲ ့ 

ေလာကီလုပ်ငနး်ခွငေ်တွမှာ၊ ကေလးေတွကုိ ြပုစုပျိုးေထာငရ်ာမှာ၊ မျိုးဆက်သစ်ေတွကုိ ြပုစုပျိုးေထာငဖုိ် ့၊ 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးမ�ေတွမှာ သူတုိရ့ဲအ့ချိနေ်တွကုိ ကုနဆ်ံုးခ့ဲ�ကတယ်။ သတုိူသ့ည် အဖုိးတန�်ပီး 

က��်ပ်ုတုိကုိ့ ဤဘဝေနာက်တွင ် မထားခ့ဲမီ အလွနဂု်ဏယူ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တုိကုိ့ လူတုိငး်က 

ချစ်ခငေ်လးစားမ�ြဖင့ ်တနဖုိ်းထား ြမတ်�ိးု�ကရမည်ြဖစ်သည်။ 

ပကတိကမ�ာ�ကီးကေတာငမှ် လူ�ကီးေတွကုိ �ိုေသေလးစားဖုိ ့ သငေ်ပးပုံရသည်။ ဥပမာအားြဖင့၊် သက်�ကီး 

Douglas Fir သိုမ့ဟုတ် ထငး်�ှူးပငမ်ျားသည် ပုိ၍ခ့ံညား�ပီး ထိက်ုတနေ်လြဖစ်သည်။ 

ဒနိခဲ်အေဟာငး်များသည် ၄ငး်၏အရသာအတွက် ကုနက်ျစရိတ်သက်သာသည်။ အ�ကမ်းဖျငး်အားြဖင့၊် 

အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အသက်�ကီးေလ၊ အြခားသူများ၏ တနဖုိ်းထားမ�ကုိ ခံရေလေလြဖစ်သည်။ 

သက်�ကီးရွယ်အိုများ�ငှ့ ် မိတ်သဟာယဖဲွ�ကာ ၎ငး်တုိထ့မှံ သငယူ်ေလလ့ာြခငး် မြပုသည့်အခါ 

လူငယ်များသည် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ အ�ကီးမားဆံုး အခွင့အ်လမ်းများထမှဲ တစ်ခုကုိ ဆံုး��းံေန�ကပါသည်။ 

ဤဘရုားေရးရာ သူေတာ်စငမ်ျားအားလုံးသည် က��်ပ်ုတုိအ့လယ်၌ ြဖတ်သနး်�ိငုေ်သာ 

�ကီးမားေသာယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ် ဉာဏပ်ညာ၏ မ�ို ငမ်ျားြဖစ်�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ဆံးု��းံမ�သည် တစ်ေနက့ျရင ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆံးု��းံမ�ြဖစ်သည်။ သက်�ကီးရွယ်အိုများအြမငတွ်င ် ၎ငး်တုိထ့မှံ သငခ်နး်စာအချို�ကုိ 

သံုးသပ်�ကည့်�ကစုိ။့ 

အသက်�ကီးြခငး်ဆိသုည်မှာ လူသည် ရည်ရွယ်ချက်မ�ှိေသာ သိုမ့ဟုတ် သခငအ်တွက် မည်သည့်အရာမ� 

အသံုးဝငသ်ည်ဟု မဆိုလုိပါ။ ငယ်ရွယ်သမူျားသည် သက်�ကီးရွယ်အိုများ၏ အရည်အချငး်များကုိ 

အသအိမှတ်မြပုဘ ဲ တနဖုိ်းထားတတ်�ကသည်။ ချာခ့ျ်တွင ် အလုပ်၊ မစ်�ှငမ်ျား၊ သင�်ကားြခငး်�ငှ့ ်

သင�်ကားြခငး်ဆိငုရ်ာ စိနေ်ခါ်မ�များကုိ လက်ခံ�ပီး MBPC �ငှ့ ်အြခားေသာ BPC များတွင ်�စ်ှများတစ်ေလ�ာက် 

အံဖွ့ယ်အမ�ေတာ်ထမ်းေဆာငခ့ဲ်ေသာ သက်�ကီးရွယ်အိအုချို� �ှိပါသည်။ အသက် 90 �စ်ှများအထ ိ

ဘုရားသခငကုိ် အမ�ထမ်း�ပီး သက်�ကီးရွယ်အိုများအတွက် Ling Kwang Home �ငှ့ ်Faith BPC တွင ်သခငအ်ား 

အမ�ေတာ်ထမ်းေဆာငခ့ဲ်ေသာ Rev. Dr. Quek Kiok Chiang (ဤေနရာတွင ် BP လ�ပ်�ှားမ�၏ 

တည်ေထာငသ်ူဖခငမ်ျားထမှဲတစ်ဦး) ကုိ ေတွးေနမိသည်။ အသက် 79 �စ်ှ�ှ�ိပီြဖစ်�ပီး Calvary Jurong BP 



ဘုရားေကျာငး်တွင ် ေဟာေြပာေနဆြဲဖစ်ေသာ အ�ကီးအကဲ ေဒါက်တာ ချနေ်ဝနငး်။ သင့အ်သငး်ေတာ် 

သိုမ့ဟုတ် မိသားစု�ှိ သက်�ကီးရွယ်အိုများကုိ သေိအာငလု်ပ်ပါ။ က��်ပ်ုတုိ၏့အ�ကီးအကဲများ၊ 

သငး်ေထာက်များ၊ အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် သငး်အုပ်ဆရာအချို�သည် ၎ငး်တုိ၏့အသက် 60 �စ်ှလယ် သိုမ့ဟုတ် 70 

�စ်ှများအတွငး်တွင�်ှိ�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည် သခငဘ်ရုား၌ သစ�ာ�ှိ�ှအိမ�ေဆာငေ်န�ကဆြဲဖစ်သည်။ သငသ်တုိူ�့ငှ့ ်

ဆက်ဆေံသာအခါတွင၊် သူတုိ၏့ဉာဏပ်ညာ၊ ဟာသ၊ �ငှ့ ် ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့ ်

ဝိညာဉ်ေရးရာဉာဏပ်ညာတုိ ့ြဖင့ ်သင့အ်ား ဦးေဆာငလ်မ်းြပ�ိငုမ်�စွမ်းရည်ေ�ကာင့ ်အံအ့ားသင့မိ်ေပမည်။ 

ခရစ်ယာနအ်ြမငအ်ရ၊ အသက်�ကီးလာြခငး်သည် အြပစ်တစ်ခုမဟုတ်သလုိ ေ�ှာင�်ှားရမည့် 

ေ�ကာက်မက်ဖွယ်ေရာဂါလည်းမဟုတ်သလုိ လူအ့ဖဲွ�အစည်းအတွက် ေဘးဥပဒမ်ြဖစ်ေစေသာ်လည်း 

ယငး်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့အခွင့ထ်းူ�ငှ့ ် ရ�ငလ်နး်မ�ကုိ သတိရပါ။ ၎ငး်သည် သနား�ကငန်ာမ�ြဖင့ ်

အသက်�ကီးလာေစရန ် ဘရုားသခငထ် ံေပးအပ်ထားေသာ အခွင့ထ်းူတစ်ခုြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့မိသားစု�ငှ့ ်

သက်�ကီးရွယ်အိုတုိ၏့ ဝနေ်ဆာငမ်�တွင ် အနည်းငယ်�ကာ�ကာ အသံးုဝင�်ပီး အကျိုးြဖစ်ထနွး်�ိငုေ်စရန ်

အခွင့အ်ေရးတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 

က��်ပ်ုတိုအ့သက�်ကးီလာပုံကိ ုနားလညြ်ခငး် 

Mike Riley သည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ သခငဘ်ုရား၌ 

သက်�ကီးရွယ်အိမုျားအတွက် �ကီးြပငး်လာပုံအား နားလည်သေဘာေပါက် ေစရနအ်တွက် ေအာက်ပါ 

အချက်များ ပါဝငသ်ည်။ 

တစ်ချိနက် Douglas MacArthur က “�စ်ှေပါငး်များစွာ ေနထိငု�်ံုနဲ ့အသက်�ကီးလာတာ မ�ှိပါဘးူ။ လူေတွဟာ 

သူတုိရ့ဲ ့ အေတွးအေခါ်ေတွကုိ စွန ့ပ်ယ်�ပီး အသက်�ကီးလာ�ကတယ်။ �စ်ှများသည် အေရြပားတွန ့ြ်ခငး် 

ြဖစ်�ိငုေ်သာ်လည်း အသက်ကုိ စွန ့စ်ား�ပီး အသက်�ငှေ်နထိငုရ်န ် စိတ်ဝိညာဉ်ကုိ �� ံ �ချသည်။ စုိးရမ်ိမ�၊ 

သသံယစိတ်၊ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ မယုံ�ကည်မ�၊ ေ�ကာက်ရံွ� မ��ငှ့ ် စိတ်ပျက်အားငယ်မ�- ဒါေတွဟာ ေခါငး်ငံု ့�ပီး 

�ကီးထာွးလာတဲ ့ စိတ်ဓာတ်ကုိ ဖုနမ်�န ့အ်ြဖစ် ေြပာငး်သွားေစတဲ ့ �ှည်လျားတဲ ့ �စ်ှေတွပဲ” က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသက်�ကီးလာသည်�ငှ့အ်မ� က��်ပ်ုတုိ ့ �ကီးြပငး်လာပုံ “အသက်” သည် က��်ပ်ုတုိ ့ “အသက်” မည်မ� 

�ကီးထာွးလာသည်ထက် ပုိ၍အေရး�ကီးေ�ကာငး် သံုးသပ်ရန ် လုိအပ်ပါသည်။ ေအာက်ပါတုိသ့ည် 

အသက်�ကီးလာပုံ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ သမ�ာကျမ်းစာ��ေထာင့မ်ျားြဖစ်သည်။ 

၁။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ပညာ�ှိစွာ အသက်�ကီးေစလုိသည်။ ေယာဘ 12:12 က 

‘အသက်အရွယ်�ကီးေသာ သူတုိသ့ည် ဥာဏပ်ညာ�ငှ် ့ ြပည်စုံ့�က၏။’ ဟုဆိုသည်။ ဘဝမှာ သငယူ်ခ့ဲရတဲ ့

အခက်အခဲေတွ၊ ေအာငြ်မငမ်�ေတွ၊ ကျ��းံမ�ေတွရဲ ့ သငခ်နး်စာေတွကုိ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ေတွဆ ီ



အဓိပ�ာယ်�ှိ�ှိ သယ်ေဆာငသ်ွားသင့�်ပီး မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ေတွ ဒဉီာဏပ်ညာကေန အကျိုးေကျးဇူးေတွ 

ရလိမ့်မယ်လုိ ့ ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည် (သု၊ ၂း၁-၂)။ 

၂။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား တရားမ�တစွာ အသက်�ကီးေစလုိသည်။ သုတ� ံကျမ်းေရးသသူည် သုတ�  ံ

၁၆:၃၁ ‘ြဖူေသာဆပံငသ်ည် ေြဖာင်မ့တ်ြခငး် တရား လမ်း၌ တည်လ�င၊် ဘုနး်�ကီးေသာသရဖူြဖစ်၏။’ 

သခငဘ်ရုားသည် အချိန�်ကာလာသည်�ငှ့အ်မ�၊ ခရစ်ေတာ်၏ သ�ာနေ်တာ်သို ့ ပုိမုိနးီကပ်စွာ 

�ကီးထာွးလာေသာ အသက်�ကီးေသာ ေယာက်ျား သိုမ့ဟုတ် မိနး်မကုိ ေကာငး်ချီးေပးေတာ်မူမည် (၂ေကာ 

၅း၁၅၊ ဂလာ ၂း၂၀)။ ၎ငး်တုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ေကာငး်ေသာပုံစံတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

၃။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ဝတ်ြပုရာတွင ်အသက်�ကီးရန ်အလုိ�ှသိည်။ လုကာသည် လုကာ ၂:၃၇ 

တွင ် အသက် ၈၄ �စ်ှ�ှိ ပေရာဖက်မအ��ကုိ ‘အသက်�ကီးရင်၍့ အ�စ်ှ�ှစ်ဆယ်ေလး�စ်ှခန်မ့� 

တုိငတုိ်ငမု်တ်ဆိုးမြဖစ်လျက်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ် ့အစာ ေ�ာှငြ်ခငး်အားြဖင် ့ေနည့ဉ့်မြပတ် ဘုရားဝတ်ကုိြပု၍ 

ဗိမာနေ်တာ်�ငှ် ့ မခွါဘေဲန၏။’ ဟုေြပာြပသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့အသငး်ေတာ်�ှ ိ တစ်ေယာက်ေယာက်က 

“ဒအီသက်အရွယ်မှာ ဘာလုပ်�ိငုမ်လဲ?” လုိ ့ ေမးဖူးတယ်။ ဘုရားေကျာငး်�ငှ့ ် အြခားသူများ အတွက် 

ဆုေတာငး်ေပး�ိငုေ်�ကာငး် အေ�ကာငး်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်တာတွင ် ဆုေတာငး်ြခငး်၏ 

တနခုိ်းကုိ ဘယ်ေသာအခါမ� ေလ�ာမ့တွက်ပါ�ငှ့ ်(ဧဖက် ၆း၁၈)။ ၂ ေကာရိ��ု ၁:၁၁ က ‘သငတုိ်သ့ည်ကူညီ၍ 

ငါတုိအ့ဘိုဆု့ေတာငး်လ�င၊် ေနာက်၌လည်း ကယ်လ�တ်ေတာ်မူလတံဟု့ ငါတုိသ့ည် 

ယုံ�ကည်ေမ�ာ်လင်ြ့ခငး်�ှ၏ိ၊ ထိသုို ့ြဖစ်လ�င ်အများေသာ သူတုိသ့ည် ကူညီေသာအားြဖင် ့ငါတုိ၌့ ေရာက်ေသာ 

ေကျးဇူးကုိ အများေသာသူတုိသ့ည်ေထာက်၍ ငါတုိအ့တွက်ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချီးမွမ်း�ကလိမ့်မည်။’ 

ဟုဆိုသည်။ 

4။ ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား သူကုိ့ ယုံ�ကည်ကုိးစားရန ် အသက်�ကီးလာေစလုိသည်။ 

သစ�ာ�ှအိမျိုးသားများသည် က��်ပ်ုတုိင့ယ်ရွယ်ေသာသူများအတွက် လ�ံ�ေဆာ်မ�တစ်ခုြဖစ်သည်။ ေဟ�ှာယ 

၄၆း၄ တွင ် ဘုရားသခငသ်ည် မိမိ၏လူမျိုးအေပါ် သစ�ာ�ှိမည်ဟု ကတိြပုခ့ဲသည်– ‘သငတုိ်အ့သက်�ကီး၍ 

ဆပံငြ်ဖူသည်တုိင ် ေအာင၊် ငါသည် ထိသုိုေ့သာ သူြဖစ်၍၊ သငတုိ်ကုိ့ ေဆာင ် ရွက်မည်။ 

ငါြပုခ့ဲ�ပီးသည်အတုိငး် ထမ်းဦးမည်။ ေဆာင ် ရွက်၍ ကယ်တငမ်ည်။’ ဟုဆိသုည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

အသက်�ကီးေသာ်လည်း စိတ်အားထက်သနမ်�၌ သူအ့တွက် ရရဲင့စွ်ာ ခံယူထားပါက က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

ဘုရားသခင�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိပ့တ်ဝနး်ကျင�်ှိ လူများက ေရ�ကဲသ့ို ့ သေဘာထား�ကလိမ့်မည်။ 

၅။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ သငယူ်ရန ် အသက်�ကီးလာေစလုိသည်။ 

က�နေ်တာ် 2001 ခု�စ်ှမှာ Pensacola မှာ ပါရဂူဘာသာရပ်ကုိ သငယူ်ေနချိန၊် က�နေ်တာ့ရ်ဲ ့ 

လုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်ေတွထကဲ တစ်ေယာက်ကေတာ ့ေဂျာ်ဂျီယာက သငး်အုပ်ဆရာ Rev. Guy Wallace ြဖစ်�ပီး 

သူကေတာ ့ အသက် 70 ေလာက်မှာ စိတ်အားထက်သနမ်� အြပည့်�ှိ�ပီး က�နေ်တာ်သူထ့က် 

အများ�ကီးငယ်ေပမယ့် �ှက်စရာြဖစ်ေစခ့ဲပါတယ်။ ၂ တိေမာေသ ၂:၁၅ က ‘သငမူ်ကား၊ ဝနခံ်ေတာ်မူေသာသ၊ူ 



�ှက်ေ�ကာက် စရာအေ�ကာငး်မ�ှဘိ၊ဲ သမ�ာတရားကုိ မှနက်နစွ်ာ ပုိငး်ြခားတတ်ေသာ ဆရာသမားြဖစ်လျက်၊ 

ဘုရားသခငေ်�ှ �၌ ကုိယ်ကုိကုိယ်ဆက်သြခငး်ငါှ �ကိုးစား အားထတ်ု ေလာ။့’ ဟုဆိသုည်။ 

 

အ�ငမ်ိးစား�ငှ့ ်သက�်ကးီရွယအ်ိ ု

စငက်ာပူတွင ် တရားဝင ် အ�ငမ်ိးစားယူသည့် အသက်မှာ 62 ြဖစ်သည်။ ခရစ်ယာနတ်စ်ဦးသည် 

အ�ငမ်ိးစားယူချိနတွ်င ်ဘာလုပ်သင့သ်နည်းဟု တစ်စုံတစ်ေယာက်က က�နေ်တာ့်ကုိ ေမးဖူးသည်။ အသက် 60 

�စ်ှေ�ာှငး်ပုိငး် သိုမ့ဟုတ် 70 �စ်ှများေ�ာှငး်ပုိငး်တွင ် ခရစ်ယာန ် ဓမ�အမ�ေဆာငမ်ျားသည် 

ခရစ်ယာနအ်မ�ေတာ်မှ အနားယူသင့သ်လား?။ 

၁။ ေလဝိသားေတွရဲ ့ စံနမူနာနဲ ့ တဲေတာ်မှာ သူတုိရ့ဲအ့လုပ်ေတွကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ သငယူ်�ိငုပ်ါတယ်။ 

ေလဝိအမျိုးသားများသည် အသက် ၂၅ �စ်ှမှ ၅၀ �စ်ှ�ကား တဲေတာ်တွင ်အမ�ေတာ်ေဆာငရ်န ်ေရတွက်�က�ပီး၊ 

အသက် ၅၀ ေကျာ်�ပီးေနာက် ဗိမာနေ်တာ်တွင ် ပုံမှနအ်မ�ေဆာငြ်ခငး်မှ အ�ငမ်ိးစားယူရမည်ြဖစ်သည်။ 

သိုရ့ာတွင၊် ၎ငး်တုိသ့ည် တာဝနမ်ယူဘ ဲ သိုမ့ဟုတ် တရားဝငစွ်မ်းရည်ကုိ ဆုပ်ကုိငထ်ားြခငး်မ�ှဘိ ဲ

၎ငး်တုိ၏့ညီအစ်ကုိများကုိ ဆက်လက်ကူညီ သိုမ့ဟုတ် လမ်း��န�်ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်၎ငး်တုိ၏့အဆံုးမဟုတ်ေပ။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အချိနက်ျ�ပီြဖစ်ေသာ်လည်း ဘရုားသခငအ်ေစခံြခငး်ကုိ မရပ်တန ့ေ်သးသည့အ်ချိနတွ်င ်

�ကငန်ာစွာေ�ှ �ဆက်ရန ် အားလုံးအတွက် အံ�့သဖွယ်သက်ေသြဖစ်သည်။ ေတာလည်ရာကျမ်း ၈း၂၄-၂၆ က 

‘ေလဝိသားတုိသ့ည် အသက်�စ်ှဆယ်ငါး�စ်ှ လွနမှ်၊ ပရသိတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်အမ�ကုိ ေဆာငရွ်က် ြခငး်ငါှ 

ဝငရ်�ကမည်။ အသက်ငါးဆယ်လွနမှ် အမ�လွတ်၍ ေနာက် တဖန ် မေဆာငရွ်က်ဘ ဲ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ 

တဲေတာ်၌ မိမိညီအစ်ကုိတုိ�့ငှအ်တူ ကူညီ၍ အလှည်လှ့ည်ေ့စာင် ့ ရ�ကမည်။ ထိသုို ့ ေလဝိသားများ 

ေစာင်ရ့ေသာအမ�ကုိ စီရငရ်မည်ဟု မိန်ေ့တာ်မူ၏။  အသက်ငါးဆယ်လွနမှ် အမ�လွတ်၍ ေနာက် တဖန ်

မေဆာငရွ်က်ဘ ဲ ပရိသတ်စည်းေဝးရာ တဲေတာ်၌ မိမိညီအစ်ကုိတုိ�့ငှအ်တူ ကူညီ၍ အလှည်လှ့ည်ေ့စာင် ့

ရ�ကမည်။ ထိသုို ့ ေလဝိသားများ ေစာင်ရ့ေသာအမ�ကုိ စီရငရ်မည်ဟု မိန်ေ့တာ်မူ၏။’ ဟုဆိုသည်။ 

၂။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ေလာကီအလုပ်များမှ တစ်ေနတွ့င ် အနားယူ�ိငုေ်သာ်လည်း ယငး်သည် 

ေလာက၏ အဆံးုမဟုတ် သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဂုဏသ်ကိ�ာ ဆံးု��းံြခငး်မဟုတ်၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ နည်းလမ်း သိုမ့ဟုတ် အခွင့အ်လမ်းြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ထာဝရဘရုားအား 

ကုိးကွယ်ဝတ်ြပုြခငး်မှ ဘယ်ေသာအခါမှ အနားမယူသင့ပ်ါ။ သခငဘ်ရုား ပုိေ့ဆာငေ်တာ်မူသည်�ငှ့အ်မ�၊ 

(လုကာ ၂း၂၈-၃၉ တွင)် �ှေိမာင�်ငှ့ ် အ��တုိသ့ည် သခငဘ်ုရားကုိ သစ�ာ�ှ�ိှိ ဆက်၍ဝတ်ြပုခ့ဲ�ကေသာ 

အသက်�ကီးသူ�စ်ှဦး၏ ပုံသက်ေသြဖစ်သည်။ အ��သည် သခငဘ်ရုား၏ ပထမဆံုး�ကလာေတာ်မူြခငး်ကုိ 

စိတ်�ည်ှစွာ ေစာင့ေ်မ�ာ်လျက် အစာေ�ှာငဆု်ေတာငး်ြခငး်ြဖင့ ် ဗိမာနေ်တာ်၌ ေနတုိ့ငး် ဝတ်ြပုေနေသာ 

သက်�ကီးမုဆိုးမတစ်ဦးြဖစ်�ပီး ကျနတ်စ်ဦးမှာ က��်ပ်ုတုိ၏့သခငဘ်ုရား၏ ပထမဆံုး�ကလာေတာ်မူြခငး်ကုိ 

ေစာင့ေ်မ�ာ်ေနေသာ �ှိေမာငြ်ဖစ်သည်။ 



1996 နဲ ့1998 ခု�စ်ှေတွမှာ ဩစေတးလျ�ိငုင်�ံှ ိThe People's Church in Esperance မှာ 80 �စ်ှေ�ာှငး်ပုိငး် မစ� 

Mack ကဲသ့ိုေ့သာ သစ�ာ�ှအိမျိုးသမီးေတွကုိ သတိရမိသည်။ အမ�ေတာ်မစခငမှ်ာ က�နေ်တာ်တုိအ့တွက် 

ထက်ထက်သနသ်န ် ဆုေတာငး်ေပးမယ့် Chin Lien Bible Seminary ရဲ ့ ကွယ်လွနသ်ူ လီယုိနာဝူ၊ 

ဆုေတာငး်သူရဲေကာငး်�ငှ့ ် ကွယ်လွနသ်ူ Sylvea Wong of Life BP Church ၏ 

အံ�့သဖွယ်ေရးသားမ�များြဖစ်သည့် Maranatha BP Church ၏ေ�ာှငး်ပုိငး် မစ�စ် Rose Tow ၏တပည့ ်

ေဒါက်တာ ဂ�နဆွ်နး်၏ တပည့်ြဖစ်သည်။ 

အြခားသူများအတွက် စိတ်အားထက်သနစွ်ာ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် အသက်�ကီးသူများ သိုမ့ဟုတ် 

အြခားသမူျားအြပင ် အ�ငမ်ိးစားယူသမူျားအတွက် အကျိုး�ှိေသာ ဓမ�အမ�ေတာ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ေကာေလာသ ဲ ၄:၁၂ တွင ် �ှငေ်ပါလုေြပာေသာစကားကုိ သံုးသပ်�ကည့်ပါ။ ‘သငတုိ်အ့ထကဲြဖစ်ေသာ 

ခရစ်ေတာ်၏က�န ် ဧပြဖသည် သငတုိ်ကုိ့ ��တ်ဆက်၏။ သငတုိ်သ့ည် စုံလငလ်ျက်၊ ဘုရားသခင၏် 

အလုိေတာ်ကုိ အကုနအ်စင ် ေလက့ျက်လျက် တည်�ကည်မည်အေ�ကာငး် သူသည် သငတုိ်အ့ဘို ့ 

ကာလအစဉ်�ကိုးစား၍ ဆုေတာငး်တတ်၏။’ 

 

နိဂုံး 

ဆာလံ ၉၀:၁၂ တွင ် ေမာေ�ှက ‘အက��်ပ်ုတုိသ့ည် ပညာတရားကုိ �လုံှးသငွး် မိမည်အေ�ကာငး်၊ 

ကုိယ်ေနရ့က်ကာလကုိ ေရတွက်�ိငုေ်စ ြခငး်ငါှ သွနသ်ငေ်တာ်မူပါ။’ ဟုဆိုသည်။ လူသားကျဆံးုချိနမှ်စ၍ 

သခငဘ်ရုားသည် �ငမ်ိဝပ်စွာေနေတာ်မူလ�င၊် ငါတုိ�့ှိသမ�သည် အသက်�ကီး၍ ေသ�ကလိမ့်မည်။ (ေဒ၊ ၁၂း၁-

၆) သိုရ့ာတွင၊် Caleb အြဖစ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ေနာက်ပုိငး်�စ်ှများတွင ်သခငအ်ား ဂုဏတ်င�်ပီး ဝတ်ြပုြခငး်အေပါ် 

တူညီေသာ အြပုသေဘာထား�ကပါစုိ ့၊ (သိုမ့ဟုတ် တရားဝငမ်ဟုတ်ေသာ အ�ငမ်ိးစားယူြခငး်)၊ သိုေ့သာ် 

က��်ပ်ုတုိအ့ား အ�ိငုယူ်ရန ်ေနာက်ထပ်စိနေ်ခါ်မ�များကုိ ဆက်လက်ေပးေဆာငရ်န ်သခငဘ်ုရားအား �ှာ�ကံကာ 

သခင၏်အကူအညီြဖင့ ်၎ငး်တုိကုိ့ ေကျာ်လ�ားပါ (Josh ၁၄:၁၂)။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ခရစ်ယာနဘ်ာသာရပ်များတွင ် အသက်�ကီးလာသည်�ငှ့အ်မ� အားနည်းလာေသာ်လည်း၊ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်၏အမ�ေတာ်မှ လုံးဝအနားယူမည်မဟုတ်ေပ (ေနာငလ်ာေနာက်သားများ၏ 

ဆက်ခံသူကုိက��်ပ်ုတုိ၏့ အခနး်က�ကုိ တရားဝငတ်ာဝနယူ်ခွင့ြ်ပုထားေသာ်လည်း)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

သခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာအချိနအ်ခါတွင ် ထာဝရမဂင်္လာ�ှိေသာအချိနတ်စ်ခုသို ့ သခငဘ်ရုားကုိ 

ေစာင့ဆ်ိုငး်ေနမည်ဆိုလ�င ်က��်ပ်ုတုိသ့ည် အြခားေနရာများတွင ်သခငဘ်ရုားကုိအေစခံရန ်ဇဲွ�ှရိေပမည်။ 

ဆာလံ ၇၁:၁၈ ြဖင့ ် အဆံုးသတ်ပါမည်။ “တဖနတုံ် အိုဘုရားသခင၊် အက��်ပ်ုအသက်�ကီး၍ 

ဆပံငြ်ဖူသည်ကာလတုိငေ်အာင၊် ယခုလူများတုိအ့ား ကုိယ်ေတာ်၏ အစွမ်းသတ� ိကုိ၎ငး်၊ 



ေနာက်ြဖစ်လတံေ့သာ သအူေပါငး်တုိအ့ား တနခုိ်းေတာ်ကုိ၎ငး်၊ အက��်ပ်ုမြပမီှတွင၊် အက��်ပ်ုကုိ 

စွန်ပ့စ်ေတာ်မမူပါ�ငှ်”့ အာမင။် 

 

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


