ဘုရ ားသခင် နင်ဘ
ု ဆက်နယ
ွ ရ
် မ႑ိ လဲ (How to have a relationship with God)
့် ယ်လိ
လူသ ားအပါအ၀င်၊

ခပ်သမ်ားေိသ အရ အ ားလုားတုိ႔ကုိ

ကျမ်ားစ က သွန္ိသ
် ပ
င် ါသည်။ ဘုရ ားသခင်သည် ပပည်စ
့် ုပပား

ဘုရ ားသခင်ကဖန်ဆင်ားခဲ့်သည်ဟု
ေိက င်ားပမေတ်သ

ဘုရ ားပဖစ်

ေိသ ်လည်ား လူသ ားမျ ား သည် လုား၀မပပည်စ
့် ုနိ
ူ င်သလုိ၊ ေိက င်ားလည်ားမ ေိက င်ားနူိင်ပါ။
ဘုရ ားသခင်သည်

လူသ ားအ ား

ဆားု ပဖတ်ပုိင္ိခ
် ွငေ
့်် ိပားခဲ့်သည်။
ဘုရာ်းသခင်

ေိက င်ားမ

ေိက င်ားကုိေိရွ ားချယ်ရန်

ဘုရ ားသခင်၏သန်ရ့် ႑င်ား

သူကုိယ်တုိင်ဖွငပ့်် ြ

ေိသာအရာပဖစ်ပြ်း

ကုိယ်ပုိင်

ေိသ စ အုပ်

ဓမၿာကျမ််းစာသည်

၎င််းက

ေိြါင််းတုိ႔သည်

လူအ

ဒုစရုိက်ကုိပြြု၍ ဘုရာ်းသခေင်ရ႑႕ ေိတာ်၌ အသ ေိရြျက်ကကပြ ဟု ေိပြာြါသည်။
အ

ေိပခခံကုိယ်ကျင်တ
့် ရာ်းနဆု
့် ိေင်သာ

ကျွေန်တာ်သာေိရ်းသာ်းခမ
ု
့် ည်ဆိ

လႂင်

ြညေတ်တာ်တချြု႔ကုိ
ဘုရာ်းသခင်၏ြညေတ်တာ်ဘက်သိ
ု ႔

ကူ်းေိပြာင််းနူိင်မည်သ
့် ူ တစံုတ ေိယာက်မ ႂ ရ႑မည်မ ဟုတ်ြါ။ အပြစ်တရာ်းသည် ဘုရာ်းသခင်
နင္ိိ
် ့်

တြါ်းသူမျာ်းကုိ

အကကမ််းဖေက်နသည်။

အလႎသံ်းု စာ်းလုေြ်နသည်ပဖေစ်စ၊

တပခာ်းဘုရာ်းမျာ်းကုိအ

ဘုရာ်းသခင်၏ချစ်ပခင််းေိမတၾာကုိ
ကျရ႑ံ်းေိနကကြါသည်။
မုန်း် ေိသာသူမျာ်းအာ်း

ဤ

ဘုရာ်း

သခင်၏နာမကုိ
ေိစခံေိနသည်ပဖေစ်စ

ကျွေန်တာ်တ႔ုိန႑လံု်းသာ်း၌

ြညေတ်တာ်မျာ်းသည်

သတ်ပဖတ်ပခင််း၊

မဘကုိမရုိမ

မျက်စ

လက်ခံရန်
ေိသပြြုပခင််း၊

၏တြ်မက်ပခင််းပဖေစ်သာ

အေမ်ထာေင်ရ်းေိဖာက်ပြန်ပခင််း၊ ခုိိ်းယူပခင််း၊ အမ်န်းပခင််းမျာ်းအာ်း မမ႑န် ေိသာသေက်သခံပခင််း၊
သူတြါ်း၏ြစၨည််းဥစၨာ (သုိ႔) မန််းမအာ်း မနာလုိပခင််း နင့်် မ႑ာ်းယွန်း် ေိန ေိသာဆၙၸ၊
မ႑ာ်းယွန္ိိ
် ်းေိန ေိသာအပြြုအမူတုိ႔က လုိက်လံေိနြါသည်။
ဤချြုိိ်းေိဖာက်မ႑ဳက
တပခာ်းစကာ်းပဖင့််

ဘုရာ်းသခင်၏ထာ၀ရမ႑

ေိပြာမည်ဆိ
ု ြါက

ကျွေန်တာ်တုိ႔သည်

အဆက်ပြေတ်တာေက်စသည်။
သူထမ
ံ ေ႑ြျာက်ဆ်းံု ေိနပြ်း

ထွက်ခွာေိနသည်။ အဘယ် ေိကကာင်ဆ
ု ေိသာ် သန်ရ႑င်
်းပခင််းပဖေစ်သာ သူ၏တည်ရ႑ပခင််းကုိ
့် ိ
့်
အပြစ်တရာ်း နင့်် ေိြါင််းစြ်ရန်ခွငမ
့်် ပြြုြါ။

အပြစ်တရာ်းသည် ဘုရာ်းသခင်၏ေိဒါသကုိ ထွေက်စပြ်း၊ သူ၏တရာ်းစရင်ပခင််းသည် ေဤနရာ
တခုတည််း၌မဟုတ်ဘ အဆံ်းု မရ႑ေိသာကာလ၌လည််းပဖစြါ်သည်။ ေဤနရာသည်ကက်းမာ်းေိသာ
ဆင််းရဒု့် ကၡ နင့်် မပငမ််းနူိေင်သာ မ်းရ႑ရာအရြ်ပဖစ်သည်ဟု ကျမ််းစာက ေိဖာ်ပြထာ်းြါသည်။
ဤအ ေိပခအ ေိနမ႑ာ ေိမျာ်လင်ပ့် ခင််းကင််းမန
ူ င်ြါသည် သုိေ႔သာ် သတင််းေိကာင််းမ႑ာ
့် ိ
ဘုရာ်းသခင်

သည်အပြစ်မရ႑ေိသာ

လူသာ်းမျာ်းကုိ

ဘုရာ်းသခင်

ေိမရ႑ယကုိေိစလႎတ်ခ့်သည်။

၏ေိရ႑ေ႔တာ်၌

သူ၏လုြ်ငန််းမ႑ာ

ကကာ်း၀ေင်တာင််းြေန်ြ်းပခင််းပဖစ်သည်။

သူပြြုလုြ်ခ့်သည်အ
့် ရာမ႑ာ သူ၏ခၙၸာကုိယ် အသက်ကုိ ဘုရာ်းသခင်၏ေိပဖာင်မ
့် တ်ပခင််းကုိ
ခံစာ်းနူိင်ရန်အတွက် ကျွေန်တာ်တုိ႔၏ ကုိယ်စာ်း လ႑႔လ႑ေည်ြ်းခသ
့် ည်။
ဘုရာ်းသခင် နင့်် ကျွေန်တာ်တုိ႔ကကာ်း သက်ပမေတ်စရန် တခုတည််းအတွက် သူေိသဆံ်းု ခ့်သည်
မဟုတ်ဘ

သူသေည်သပခင််းမ႑ရ႑င်ပြန်ထ

သူမျာ်းကုိလက်ခံ

ရန်

ေိပမာက်ခ့်ပြ်း

ယခုေိစာင်က့် ကြုေိနြါသည်။

သူ႔ကုိယံုကကည်ကုိယ််းစာ်း

ထုိေိကကာင့််

ေိသပခင််းကုိကကံြုပြ်း

ခၙၸာကုိေယ်သ ေိသာ်လည််း သူနင်အ
့် တူေိနရမည်ပဖစ်သည်။ ဤအရာကုိ ထာ၀ရအသက်ဟု
ဓမၿာကျမ််းစာက ေိဖာ်ပြြါသည်။
ကျွေန်တာ်တုိ႔န႑လံု်းသာ်းပဖင့််
ကယ်တင်ြုိင်ရ႑င်အပဖင်၊့်
သက်ပမတ်ပခင််းသုိ႔

ေိယရ႑ထံ

သူသာ

၀န်ချပြ်း၊

ကျွေန်တာ်တုိ႔၏

လႂငအ
် ပြစ်ကုိဖယ်ရ႑ာ်းေိစ၍

ြုိေ႔ဆာေင်စသည်ဟု

ဘုရာ်းသခင်

ပြြုလုြ်

နင့််

ေိသာအခါ

ဤအရာအာ်းလံ်းု မ႑ာေိြါက်ကကာ်းေိစသည်။ သူ႔ကုိလက်ခံပခင််း နင့်် ယခု သူအာ်းအ ေိစခံေိန
သည်ကုိဤအထ၌ြါ၀င်ြါသည်။
ေိယရ႑ကုိ ကျွေန်တာ်တုိ႔လက်ခံေိသာအချန်၌ သူသေည်ကာင််းကင်မ႑ သန်ရ႑င်
်းေိသာ
့်
၀ညာ၌ေိတာ်

ကုိ

ကျွေန်တာ်တုိ႔

ကျွေန်တာ်တုိ႔၏စတ်န႑လံု်းထ၌

ကမ််း၀ြ်၍

အတွေက်စလႎတ်ကာ
ဘုရာ်းသခင်အတွက်

သူသည်
အသက်ရ႑င်ရန်

ကျွေန်တာ်တုိ႔၏အသက်တာမျာ်းကုိ ေိဖ်းမကူညေိနသည်။
ဤလက်ခံယံုကကည်ပခင််းက
တွန႔
် ြုိေ႔စသည်။

ဒပြြု

ဤခနၸာကုိယ်ဆိ
ု င်ရာ

ေိရနစ်ပခင််းခံပခင််း
လုြ်ပခင််းက

(သုိ႔)

ေိရနစ်ပမြုြ်ပခင််းသုိ႔

အသေစ်သာေိမွ်းဖွာ်းပခင််းကုိ

အထမ််းအမ႑တ်

သည်

ြံုေိဆာင်ြါသည်။

ဘုရာ်းသခင်၏အတွင်း် မ႑

လုေြ်ဆာင်ပခင််းပဖစ်ပြ်း၊

၎င််းက

ဒလုေြ်ဆာင်ပခင််းပဖင့််

အသေစ်သာလူြုဂ ိုလ်အပဖစ်သိ
ု ႔

စစ္ိမ
် ႑န်

ေိပိြာင််းလေိန

ေိသာ၀ညာ၌ေိရ်းရာ၌

ေိကကာင််းအတွင်း် န႑လံု်းသာ်းမ႑

၀န်ခံေိကကပငာပခင််းပဖစ်သည်။
ဤကသုိ႔ပဖစ်စဥ်ပဖစ်ရြ်မျာ်းသည်

ရုိိ်းစင််းေိသာလုြ်ရြ်ကသုိ႔ပဖေစ်သာ်လည််း

၎င််းမ႑ာအလွေန်လ်း နေက်သာလုြ်ရြ်တခု ပဖစ်ြါသည်။ ေိယရ႑က သင်က
့် ုိဤကသုိေ႔ပြာ၍
ဖေတ်ခါ်ေိနြါသည်။
"

၀ေန်လား၍ပင်ပန်ားေိသ သူအ

ေိပါင်ားတုိ႔၊

ငိါိထ
့် သုိ႔လ ကက

ေိလ ။့်

ငိါသည်ချမ်ားသ ေိပားမည်။ ငိါိထမ်
့် ားဘုိိားကုိတင်၍ ထမ်ားကက ေိလ ။့် ငိါိထ
့် ၌နည်ားခကက
ေိလ ။့်

ငိသ
ါ ည်နားူ ည့်ိသေမ်မွ႔နမ့််ချ

ေိသ

စတ်သ

သင်တုိ႔စတ်န႑လုားသည်သက်သ ပခင်ားကုိရလမ့််မည်။

ေိဘ ရ႑ိ၏။

အ

ေိကက င်ားမူက ား၊

ငိါိထမ်
ူ ။"
့် ားဘုိိားသည် ထမ်ားလွယ်၏။ ငိါိ၀န်
့် လည်ားေိပါ၏
့် ဟု မန်ေ႔တ ်မ၏
မေတ်ဆွ ဒေိန႔ သူ၏ေိခါ် ဖတ်သကုိကက ားပါက ေိကျားဇိူိားပပြု၍ သင်၏စတ်ိ႑
ၙ လုားကုိ
မ ေိကျ ေိစ

မည်အ
့် စ ား

အသက်၀ည ၌ကုိေိစ င်ထ
့် န်ားေိသ သူထ

သင်ဘ
့် ၀တခုလုားကုိပုအပ်လုိက်ပါ။
န ားမလည်နိ
ူ ေင်လ ေက်သ

သူသည်သင်က
့် ုိချစ်သည်။

၀မ်ားေိပမ က်ပခင်ား၊

ပိငမ်သက်ပခင််းကုိေိြ်းလမ့််မည်ပဖစ်သည်။
ဘေယ်တာမ
ု ိတာြ
့် ႑ဒုကၡမုန်း် တုိင််းမျာ်းမကကံိေ
့် ါဟု
သူဂတေိြ်းသည်

မ႑ာ

မ

ေိရွ ႔

သူသည်သင်က
့် ုိ
လိႂိ ိားနူိေင်သ

ဒလုိေိပြာပခင််းပဖင့််

သင်ဘ
့် ၀၌

ေိပြာပခင််းမဟုတ်ြါ။

ကျွေန်တာ်တုိ႔ကုိဘေယ်တာမ
့် ႑

သုိေ႔သာ်

စွန႔
် ြယ်မည်မဟုတ်သလုိ

ဘေယ်တာမ
့် ႑လည််းထာ်းခ့်မည် မဟုတ်ြါ။
အဆံ်းု သတ်ရာ၌

သူကုိယ်တုြုိင်

သင်အ
့် ာ်းစစ်မ႑န်စွာန ့်

ဖွငပ့်် ြရန်

နင့််

ထေိတွ႔၍ရ

ေိသာလမ််းပဖင်၊့် သူ႔ အ ေိြါ်၌ ယံုကကည်နိ
ူ င်ရန်အတွက် သူအာ်းဆုေိတာင််းြါ။ ဤအရာကုိ
သင်န
့် ႑လံု်းသာ်းထ၌ ေိလ်း နက်စွာ နင့်် ပဖြူစင်စာွ ပဖင့်် ပြြုလုြ်ြါက သင်စတ်ြျက်မည်မဟုတ်ြါ။
ဘုရာ်းသခင်၏ေိကာင််း

ပမတ်ပခင််းကုိ

ဟူ၍ကျွေန်တာ်ခန
ွ အ
် ာ်းေိြ်းချင်ြါသည်။

ပမည််းစမ််းကကည်ြ
့် ါ၊

ရ႑ာေိဖွကကည်ြ
့် ါ

ဘုရာ်းသခင်ကုိ ကုိယ်တုိင်ကုိကျ ဘယ်လုိေိတွ႔ကကံြုနူိင်မ႑ာလ
ဘုရာ်းသခင်ကုိ ဘယ်လိ
ု သနူိင်မ႑ာလ
ဘုရာ်းသခင်ကုိ ဘယ်လိ
ု ဆက်နယ
ွ ်နိ
ူ င်မ႑ာလ

ဘုရာ်းသခင်၊

ေိယရ႑၊

ဘယ်လုိဆက်နယ
ွ ်ရ

ဘုရာ်းသခင်ကုိ

မ႑ာလ၊

ဘယ်လုိသနူိင်မ႑ာလ၊

ကယ်တင်ပခင််း၊

ေိကာင််းကင်၊

ငရ၊

ဘုရာ်းသခင်ကုိ
ပငမ်သက်ပခင််း၊

ချစ်ပခင််းေိမတၾာ၊ ၀မ််းေိပမာက်ပခင််း၊ တရာ်းစရင်ပခင််း၊ လက်၀ါ်းကာ်းတုိင်၊ အပြစ်တရာ်း၊
ထာ၀ရအသက်၊ ၚဓမၿာကျမ််းစာ၊ ဘုရာ်းသခင် အာ်းကုိယ်တုိေင်တွ႔ကကံြုပခင််း၊

