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ဤထုတ်ဝေမှု၏ မည်သည ်အစိတ်အပိုင််းကိမုျှ ပပနလ်ည်ထုတ်ယူပြင််း၊ ဝပပြောင််းလဲပြင််း၊ ပပနလ်ည် 

ရယူပြင််းစနစ်တွငသ်ိမ််းဆည််းထြော်းပြင််း သို  မဟုတ် Rowland Forman ၏ ကကိြိုတငဝ်ရ်းသြော်းထြော်း 

ဝသြောြွင ပ်ပြိုြျက်မရဘဲ မည်သည ်ပံုစံပြင ပ်ြစဝ်စ အီလက်ထဝရြောနစ်၊ မိတတ ူကူ်းပြင််း၊ အသံသွင််းပြင််း 

အြော်းပြင  ်ပပနလ်ည်ထုတ်ဝေပြင််းြွင မ်ပပြို။   

  

သမမြောကျမ််းစြော ကို်းကြော်းြျက်အြော်းလံု်းသည် ဆရြောယုဒသန ်အနက်ပပနသ်ည ် သမမြောကျမ််းစြောအုပ်မှ 

အသံု်းပပြိုသည်။ မူပိုငြ်ွင ©် Myanmar Bible Society 2005, 2006  
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ရညမှ်န််းချက ်
 

"အသက်တြောကို ဝပပြောင််းလဲဝစဝသြော အဝပေါင််းအဝြြ်ော" စြောအုပ်၏ ရည်မှန််းြျက်မှြော 

ေိညြောဥ်ဝရ်းရြော ဝပေါင််းဝြြ်ောပြင််းအြော်းပြင  ် အသက်တြော၌ဝပပြောင််းလဲမှု ပြစ်ပွေါ်းဝစရနပ်ြစ် 

သည်။ ဝယဘုယျအြော်းပြင  ် မျြော်းစွြောဝသြောလူတို  သည် အဝထြောက်အကူပပြို ဝသြ်ောလည််း 

သသိြောထငရ်ှြော်းသည ် ဘေဝပပြောင််းလဲပြင််းကို အနည််းငယ်သြော ပြစ်ထွန််းဝစ ဝသြောအသိ 

အကျွမ််းမျြော်းရှိကကသည်။ ဤအတွဲ (၁)နငှ  ်(၂)ပေါဝသြောစြောအုပ်တွင ်သငသ်ည် ြရစ်ဝတြော ်

နငှ  ်ပုိမုိသဏ္ဍြောနတ်ူဝအြောင ်ကကီ်းထွြော်းဝစရန ်ရည်ရွယ်ြျက်ပြင  ်ေိညြောဥ်ဝရ်းရြော လမ််းညွှန ်

ဝြ်းမပြင််း၏နလှံု်းသြော်းနငှ  ်ပညြောတို  ကို ဝလ လြောတငပ်ပထြော်းပေါသည်။  

 

ဝိညာဥ်ရရ်းရာ လမ််းညွှန်ရ ်းမခခင််း၏ နလှ  ်းသာ်းနငှ ပ်ညာ 
 

ဤသငြ်န််းစြော၌ အပုိင််း (၂) ပိုင််းရှိပေါသည် —  

 

အတ ွဲ (၁) ဝိညာဥ်ရရ်းရာ လမ််းညွှန်ရ ်းမခခင််း၏ နလှ  ်းသာ်း 

 

အတွဲ (၁) တွငပ်ေါဝသြော သငြ်န််းစြော (၄) ြုသည် သင၏် ေိညြောဥ်ဝရ်းရြောဝပေါင််းဝြြ်ောပြင််း 

ကျွမ််းကျငမ်ှုကို တို်းတက်ဝစရန ် လိအုပ်သည ် အဓိကကျဝသြော အြျကအ်လက်မျြော်း 

ကိုဝဆွ်းဝန်ွးတငပ်ပထြော်းသည်။ ထုိသို   ဝဆွ်းဝန်ွးတငပ်ပရြောတွင ် ဝအြောက်ပေါဝမ်းြွန််း (၄) 

ြုကို ဝပြကကြော်းဝပ်းထြော်းပေါသည်။  

 ၁။ အသက်တြောဝပပြောင််းလဲဝစဝသြော လမ််းညွှနဝ်ြ်းမပြင််းဆုိငရ်ြော ဆက်နယွမ်ှုကို 

      ရှြောဝြွရြောတွင ်ကျွန်ပု်အတွက် ဝရွ်းြျယ်စရြောမျြော်းကြော်း အဘယ်နည််း။  

 ၂။ ေိညြောဉ်ဝရ်းရြော အဝပေါင််းအဝြြ်ောအဝနပြင  ်မည်သူြျဉ််းကပ်ရမည်ကိကုျွန်ပု်တို   

      မည်သို   သိနိငုသ်နည််း။ 

 ၃။ဘုရြော်းသြငဝ်ပ်းဝသြော ေိညြောဉ်ဝရ်းရြောအဝပေါင််းအဝြြ်ောမျြော်းနငှ  ်ကျွန်ပု်တို  သည ်

      ကကိြို်းပမ််းရြောတွင ်ကျွန်ပု်တို  ၏ ပန််းတိုငမ်ျြော်းက အဘယ်နည််း။  

 ၄။ ကျွန်ပု်တို  ၏ ေိညြောဥ်ဝရ်းရြော ဝပေါင််းဝြြ်ောပြင််း၌ မည်မျှအဝပ်းအယူ ြလယှ ်

      သင သ်နည််း။  
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အတ ွဲ (၂) ဝိညာဥ်ရရ်းရာ လမ််းညွှန်ရ ်းမခခင််း အတတပ်ညာ 

 

အတွဲ (၂) တွငပ်ေါဝသြော သငြ်န််းစြော (၅) ြုသည် သန  ရ်ှင််းဝသြောေိညြောဉ်ဝတြ်ောက သင က်ို 

အလိုဝတြ်ောရှိဝသြောသူမျြော်းနငှ  ် ဆက်သွယ်ဝပ်းဝသြောအြေါ သငလ်ိုအပ်မည ် ကိရိယြော 

အြျိြို ျို့တို  ကို ဝြြ်ောပပဝပ်းသည်။ ဤသငြ်န််းစြော (၅)ြုက ၎င််းနငှ ဆုိ်ငဝ်သြော ကျွမ််းကျငမ်ှု 

ပညြောရပ်တို  ကိုလည််း ဝဆွ်းဝန်ွးတငပ်ပဝပ်းထြော်းပေါသည်။  

 

 ၁။ ဆုဝတြောင််းပြင််း 

 ၂။ ဝမ်းြွန််းဝမ်းပြင််း 

 ၃။ နြော်းထြော်းဝပ်းပြင််း 

 ၄။ အြော်းဝပ်းပြင််း 

 ၅။ လက်လွှတ်ပြင််း  

 
 

သငက်ကာ်းရလ လာခခင််းနငှ ဆ်ိ ငရ်သာ အစအီစဥ် 
 

မည်မျှပင ် ဝကြောင််းမွနစ်ွြော တည်ဝဆြောက်ဝရ်းသြော်းထြော်းပေါဝစ မည်သည ် သငြ်န််းစြောမှ 

သင က်ို ဝပပြောင််းလဲဝစမည် မဟုတ်ပေါ။ အဘယ်ဝကကြောင ဆုိ်ဝသြ်ော ဝပပြောင််းလဲပြင််းသည် 

ဘုရြော်းသြင၏်နှုတ်ကပတ်ဝတြ်ောနငှ  ် သူ  လူမျြော်းအြော်းပြင  ် သန  ရ်ှင််းဝသြောေိညြောဉ်ဝတြ်ော 

လုပ်ဝဆြောငဝ်သြောအရြောပြစ်သည်။ ထုိသို  ဆုိဝသြ်ောပငြော်းလည််း ဤ BSL သငြ်န််းစြော၏ 

အင်္ဂ ေါရပ်တစ်ြုြျင််းစီက စစ်မှနဝ်သြောဘေဝပပြောင််းလဲမှုကို သငဦ််းတည်နိငုရ်န ် ဝထြောက် 

ပံ အြော်းဝပ်းလိမ ်မည်။ ဤသငြ်န််းစြောမျြော်းကို သမမြောကျမ််းစြောနငှ ည်ီဝသြော၊ ဝလ်းနက် 

စွြောဝတွ်း ဝတြောဆငပ်ြငဝ်သြော၊ ဆက်န ွှယ်မှုအဝပြပပြို သငြ်န််းစြော်းမျြော်း ပြစ်သည်။  

 

သမမာကျမ််းစာနငှ က်ိ က်ညမီှု 

 

ဆြောလံ ၁၉်း ၇-၈ က ဘုရြော်းသြင၏် နှုတ်ကပတ်ဝတြ်ောသည် ဆြောလံဆရြော၏ဝပပြောင််းလဲ 

မှုြနတ်ီ်းသူပြစ်ဝကကြောင််း ကျွန်ပ်ုတို  ကို အသဝိပ်းနှု်ိးဝဆြ်ောပေါသည်။  
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 "ထြောေရဘုရြော်း၏ တရြော်းဝတြ်ောသည် စုံလငသ်ည် ပြစ်၍ စိတ်ေိညြောဉ်ကို ပပြိုပပင ်

 တတ်၏။ ထြောေရဘုရြော်း၏ သက်ဝသြဝံတြ်ောမူြျက်သည် ဟုတ်မှနသ်ည် ပြစ်၍ 

 မလိမမြောဝသြောသူတို  ကို လိမမြောဝစတတ်၏။ 

 

 ထြောေရဘုရြော်း၏ နည််းဥပဝဒသတို  သည် ဝပြြောင် မတ်သည်ပြစ်၍ စိတ်နလှံု်းကို 

 ရွှငလ်န််းဝစတတ၏်။ ထြောေရဘုရြော်း၏ ပညတ်ဝတြ်ောသည် စငက်ကယ်သည်ပြစ် 

 ၍၊ မျက်စိကို ရှင််းလင််းဝစ တတ၏်။" 

 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် လန််းဆန််းမှုပြစ်ဝစ၊ ဉြောဏပ်ညြောပြစ်ဝစ၊ ရွှငလ်န််းေမ််းဝပမြောက်ပြင််းပြစ် 

ဝစ၊ အလင််းပပမှုပြစ်ဝစ လိုအပဝ်သြောအြေါ သမမြောကျမ််းစြောသည် ကျွန်ပ်ုတို  ကို ပပြိုပပင ်

ဝပပြောင််းလဲနိငုစ်ွမ််းရှိသည်။ 

 

သငြ်န််းစြောတစ်ြုစီ၏ အဆင  ် (၂)တွင ်သငသ်ည် ကျမ််းပုိဒမ်ျြော်းကိုဝလ လြောပပီ်း ထိုဝလ  

လြောြျက်တို  ကို အဆင  ်(၄) တွင ်ဝဆွ်းဝန်ွးရနပ်ြစ်သည်။ 

 

ကျွန်ပ်ုတို   ြတရ်ှုထြော်းဝသြော သမမြောကျမ််းစြောဝပေါ် အလင််းပပဝပ်းရန ် ေိညြောဉ်ဝတြ်ော၏ 

လုပ်ဝဆြောငမ်ှုကို မှီြိအုြော်းထြော်းဝသြော စိတ်ဝနသဝဘြောပြင  ်ဤဝလ လြောမှုနငှ  ် ဝဆွ်းဝန်ွးမှု 

မျြော်းကို ြျဉ််းကပ်ရနလ်ို အပပ်ေါသည်။  

 

ရလ်းနက်စ ာရတ ်းရတာဆငခ်ခငမ်ှု 

 

ဤသငတ်န််း၏ သငြ်န််းစြောတစ်ြုစီ၌ အဆင  ်(၄) ဆင  ်ပေါ၀ငပ်ေါသည်။- 

 

အဆင  ်(၁) ခပငဆ်ငခ်ခင််း  

 

ဤအဆင တ်ွင ် သငသ်ည် အဓိကဝမ်းြွန််းအြျိြို ျို့တို  ကိ ု စူ်းစမ််းဝလ လြောမည ် ဝနရြောပြစ ်

သည်။အပပစ်အပျက်မျြော်းကို သငန်ငှ မိ်တ်ဆက်ဝပ်းမည ် ပြစရ်ပဝ်လ လြောမှုကိ ုသငြ်တ် 

ရပေါလိမ ်မည်။  
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အဆင  ်(၂) ရလ လာခခင််း 

 

ြတ်ရနက်ျမ််းပုိဒ ်တစ်ပုိဒန်ငှ  ်ကျမ််းစြောဝလ လြောရန ်ရို်းရငှ််းဝသြော နည််းလမ််းသံု်းြုပေါရှိပေါ 

သည်။ 

ခခ ြုံင  ရလ လာခခင််း — ဝသြော ြျက်စြောလံု်းမျြော်းနငှ  ်စကြော်းစုမျြော်းကို ရှြောဝြွရန ်

အနက်  င ခ်ခင််း — ကျမ််းပုိဒ ်သို  မဟုတ် ကျမ််းပုိဒ၏် ဆုိလိုရင််းကို ြမ််းယူြို  ကကြိို်းစြော်းရန ်

လက်ရတ ွေ့ကျင သ်  ်းခခင််း — သင အ်ဝပြအဝနနငှ  ်ဤကျမ််းြျက်မျြော်းသည် မည်သို   သက် 

    ဆုိငသ်ည်ကို ရှြောဝြွရန ်

 

အဆင  ်(၃)  တရ်ှု ခခင််း 

 

အြန််းတိုင််း၌ သငက်ကြော်းဝရ်းနငှ ဆုိ်ငဝ်သြော အပိုင််းရှိသည်။ ၎င််းတို  သည် ဆရြောကကီ်း 

ဝရြ်ောလနဝ်ြြောမန််း (Rowland Forman) က နစှ်ဝပေါင််းမျြော်းစွြော ေိညြောဉ်ဝရ်းရြောလမ််းညွှန ်

ဝြ်းမသူတစ်ဦ်းအဝနနငှ လ်ည််းဝကြောင််း"အသက်တြောပပြိုပပငဝ်ပပြောင််းလဲမှုအတွက်အပပန ်

အလှနလ်မ််းညွှနဝ်ြ်းမပြင််း" စြောအုပ်ကို ဝရ်းသြော်းသူအဝနနငှ လ်ည််းဝကြောင််း သူသင ်

ယူစုဝဆြောင််းြဲ  မိသမျှဝသြော သငြ်န််းစြောမျြော်းပြစ်သည်။ ထုိ  ဝကကြောင  ်ဤဝလ လြောမှုပပီ်းဆုံ်း 

ပေါက သငန်ငှ  ်ဝလ လြောဝသြောတစ်ဦ်းြျင််း (သို  ) အုပ်စုအတွက် ေိညြောဉ်ဝရ်းအဝပေါင််းဝြြ်ော 

မည်သို  ပြစ် လြောမည်ကို ရည်မှန််းြျက်ထြော်းပပီ်း ဝလ်းနက်စွြော ဝတွ်းဝတြောဆငပ်ြငရ်င််း 

ြတ်ရှုရနပ်ြစ် သည်။  

 

မှတခ်ျက် — အဆင  ် ၁ မှ ၃ ကို သငတ်န််း တက်ဝရြောက်သူမျြော်းအဝနပြင  ် ၎င််းတို  ၏ 

ကိုယ်ပိုငအ်ြျိနတ်ွင ် ပပီ်းစီ်းဝအြောငပ်ပြိုလုပ်ရန ် လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် 

အပတ်စဉ် ဝတွျို့ဆုံရန ်ဝရွ်းြျယ်ပေါက ထိုအုပ်စု၏ ဝဆွ်းဝန်ွးမှုမတိုငမ်ီ တစ်ပတ်အတွင််း 

ဤအဆင သ်ံု်းဆင က်ို ပပီ်းဝအြောငလ်ုပ်ရန ်အြော်းဝပ်းပေါ။ 

 

ဝအြောက်ပေါတို  သည် ဤသငတ်န််း၏ သငက်ကြော်းဝရ်းနငှ ဆုိ်ငဝ်သြော အပုိင််းပြစ်သည်။  
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• ဘုရြော်းသြင၏် နှုတ်ကပေါတ်ဝတြ်ောကို ကိုယ်တိုငဝ်တ်ွးဝတြောဆငပ်ြငပ်ြင််း၊ ၎င််း 

သည်ဘေနငှ  ်ဓမမအမှုနငှ  ်မည်သို  သက်ဆုိငသ်ည်ကို ြတ်ရှုပြင််း၊ ပပြိုပပငပ်ြင််း 

• အြျိြိုျို့အရြောတို  ကို လက်ဝတွျို့ကျင သ်ံု်းရန ်စတငပ်ြင််း 

• အတူတကွစည််းဝေ်းပြင််း - သူတို  ဝလ လြောသရိှိထြော်းဝသြောအရြောတို  ကို မျှဝေြို   

တစ်ဦ်းြျင််းပြစ်ဝစ၊ အုပ်စုငယ်တစ်ြုပြစ်ဝစ ဝတွျို့ဆုံပြင််း 

• သငြ်န််းစြောကို လက်ဝတွျို့ကျင သ်ံု်းပြင််း   

 

အဆင  ်(၄) ရဆ ်းရန ်းခခင််းနငှ လ်က်ရတ ွေ့ကျင သ်  ်းခခင််း  

 

သငြ်န််းစြောတစ်ြုအတွက် ဝမ်းြွန််း (၅)ြု သို  မဟုတ် (၆)ြ ုပေါရှိပေါသည်။ ဝမ်းြွန််းမျြော်းကို 

ဝပ်းထြော်းဝသြော အစီအစဥ်အတိုင််း ဝသြ်ောလည််းဝကြောင််း၊ သင၏် ကိုယ်ပိုင ်ဝရွ်းြျယ ်

မှုပြင  ်ဝသြ်ောလည််းဝကြောင််း ပပြိုလုပ်နိငုပ်ေါသည်။  

• ဝမ်းြွန််း (၁)တိုင််းက သင က်ို ပြစ်ရပ်ဝလ လြောမှုသို   ပပနလ်ည်ဝြေါ်ဝဆြောငသွ်ြော်း 

မည်။ မျြော်းဝသြောအြော်းပြင  ် ၎င််းသည် စတငရ်နလ်ွယ်ကူဝသြော ဝနရြောတစ်ြုပြစ ်

သည်။   

• ဝမ်းြွန််း (၂) သည် သငတ်န််းတက်ဝရြောက်သူမျြော်း ဝလ လြောဝနဝသြော ကျမ််းစြောကို  

ကကည ်ရှုသည။် သငတ်န််းတက်ဝရြောကသူ်မျြော်းအဝနပြင  ် ဘုရြော်းသြင၏် နှုတ်က 

ပတ်ဝတြ်ောမ ှသူတို   သရိှိြဲ ရြောမျြော်းကို မျှဝေရန ်အြျိနဝ်ပ်းပေါ။  

• ဝနြောက်ထပ် ဝမ်းြွန််းမျြော်းသည် အဆင  ်(၃)ရှိ ြတ်ရှုမှုမျြော်းနငှ  ်အပပနအ်လှနဆ်က် 

သွယ်သည်။  

• ဝနြောက်ဆုံ်းဝမ်းြွန််းက မည်သည ် အဝရ်းယူဝဆြောငရွ်က်မှု အဆင မ်ျြော်းကိုလုပ် 

ဝဆြောငရ်မည်ကိုဝမ်းသည်။ ၎င််းတို  သည် ဝြတတ ရပ်တန  ရ်နန်ငှ  ်မည်သည ် နြောြံမှု 

ဝပြလှမ််းမျြော်း သူတို   ဝရ်းဆဲွရမည်ကိုဝရ်းြျရန ် ပေါေငသူ်မျြော်းအြော်း ဝတြောင််းဆုိ 

သည်။ ထုိ  ဝနြောက် သူတို  ၏ ကတိက၀တ်အြျိြို ျို့ကို ြတ်ပပရန ်အြွင အ်ဝရ်းဝပ်း 

ပေါ။  

• အတွဲ (၁) ရှိ “ဝဆွ်းဝန်ွးပြင််းနငှ လ်ကဝ်တွျို့ကျင သ်ံု်းပြင််း” သငြ်န််းစြော ၂ -၄ နငှ  ်

အတွဲ (၂) ရှိ သငြ်န််းစြော  ၂-၅ တစ်ြုြျင််းစီ၏အစတွင ် ပေါေငသူ်မျြော်းသည ်
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ပပီ်းြဲ သည ် အစည််းအဝေ်းမှ စတငလ်ပ်ုဝဆြောငြ်ဲ သည ် လက်ဝတွျို့ဝဆြောငရွ်က်မှု 

အဆင မ်ျြော်းကို သငဝ်မ်းပမန််းရန ်အကကံပပြိုထြော်းပေါသည်။ သငသ်ည် ဤအရြောကိ ု

ပပြိုလုပ်ပေါက သူတို  အြော်း သရိံုသက်သက် မဟုတ်ဘ ဲသူတို   သရိှိထြော်းရြောကိုကျင  ်

သံု်းရန ်အြော်းဝပ်းလိမ ်မည်။ 

 
ရငန်ှ်ီးဆက်န ယမ်ှု 

 

ဝြေါင််းစဥ်တွင ် ဝြြ်ောပပထြော်းသည ်အတိုင််း "အသက်တြောဝပပြောင််းလဲဝစဝသြော အဝပေါင််း 

အဝြြ်ောမျြော်း" စြောအုပ်သည် ဆက်နယွ်မှုအဝကကြောင််းပြစ်သည်။ သမမြောကျမ််းစြောနငှ က်ိုက် 

ညီ၍ မှနက်နဝ်သြော ဓမမပညြောဝရ်းဆုိငရ်ြော အြျက်အလက်မျြော်းစွြော ဤသငတ်န််းတွင ်

ရှိဝသြ်ောလည််း ဝြြ်ောပပလိုဝသြော အဓိကအြျက်မျြော်းမှြော - 

 

• သခငန်ငှ သ်င၏်ဆက်ဆ ရရ်း။ အတွဲ (၂) သငြ်န််းစြော (၁) တွငလ်မ််းညွှနဝ်ြ်းမ 

ပြင််းဝတွျို့ဆုံမှု၌ အတူတကွ မဝတွျို့ဆုံမ၊ီ ဝတွျို့ဆုံစဥ် နငှ  ် ဝတွျို့ဆုံပပီ်းတိုင််း ဆု 

ဝတြောင််းပြင််းအဝကကြောင််း သငက်ကြော်း သကဲ သို   ဝြေါင််းဝဆြောငတ်စ်ဦ်းအဝနပြင  ်သင ်

၏ပပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ် အတူတူပငပ်ြစ်သည။် သငြ်န််းစြောတစ်ြုစီအတွက် ပပငဆ်င ်

ဝသြောအြေါ ဆုဝတြောင််းပြင််းပြင  ် အစပပြိုပေါ။ သငက်ကြော်းမှုပပြိုလုပ်ရန ် အဆငသ်င  ်

ပြစ်ဝသြောအြေါ ထပ်မံဆုဝတြောင််းပေါ။ ထိုအဝဆွ်းဝန်ွးမှု ကြောလအတွင််း  တစ်စုံ 

တစ်ဦ်း၏အဝပြဝကကြောင  ်သို  မဟုတ် အပြြော်းသူတစ်ဦ်း၏ အြက်အြဲမျြော်း တငပ်ပ 

ဝသြောအြေါ  ြဏရပ်တန  ပ်ပီ်း ဆုဝတြောင််းရန ်ပြစ်သည်။  ဝလ လြောမှု ပပီ်းဆုံ်းသည ် 

အြေါ မထွက်ြွေါမီ ဆုဝတြောင််းရန ်ြဏအြျိနယ်ူပေါ။ သငန်ငှ  ်ဆက်န ွှယ်ဝသြော အြွဲျို့ 

ေငမ်ျြော်းထံသို   စြောတစ်ဝစြောင ် သို  မဟုတ် အီ်းဝမ်းလ် တစ်ဝစြောငပုိ်  ပပီ်း သူတို   

အတွက် သငဆ်က်လက် ဆုဝတြောင််းဝပ်းဝနဝကကြောင််း သူတို  ကို အသဝိပ်းပေါ။ 

 

• သင၏်အ  ွဲ ွေ့ထွဲရိှ လူမျာ်းနငှ  ် သင၏်ဆက်ဆ ရရ်း (သိ  မဟ တ ် သင အ်ာ်း ဘ ရာ်း 

သခငရ်ပ်းအပ်ထာ်းသ)ူ။ အတန််းတစ်ြု မဟုတ်ဝသြ်ောလည််း သငယ်ူပြင််းရှိ 

သည်။ အတူတကွ စည််းဝေ်းပြင််းသည် နက်နဝဲသြော ဆက်န ွှယ်မှု (ဆက်ဆံဝရ်း) 
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အဝတွျို့အကကံြိုပြစ်ဝစရန ်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦ်းနငှ တ်စ်ဦ်း သကိျွမ််းနိငုရ်န ်အတူ 

တကွ အြျိနယ်ူပေါ။ သူတို  ၏မိသြော်းစု၊ သူငယ်ြျင််းမျြော်းနငှ  ် သူတို  နငှ  ် ပတ်သက် 

ဝသြောစိနဝ်ြေါ်မှုမျြော်း သို  မဟုတ် ဝပျြ်ောရွှငမ်ှုမျြော်းကို ရှြောဝြွပေါ။ သနိိငုဝ်အြောငက်ကိြို်း 

စြော်းပေါ။ ပထမဆုံ်းအကကိမ် အတူတကွ စုစည််းပြင််းသည် အဝရ်းကကီ်းသည်။ 

ထုိ  ဝကကြောင  ်သငတ်ို  ၏အြျိနတ်ွင ်ဆက်န ွှယ်မှုကို စွဲပမဲဝစဝသြော (relational elem 

- ent) အရြောကို သင ်ဝသြျြော စွြောထို်းသွင််းပေါ။ 

 

• အစည််းအရဝ်းရတ ကကာ်း သငတ်ိ  ၏ဆက်ဆ ရရ်း။ အီ်းဝမ်းလ်မျြော်း၊ မက်ဝဆ ြ်ျ 

မျြော်း သို  မဟုတ် ZOOM ဝြေါ်ဆုိပြင််းပြင  ် အဆက်အသွယ်လုပ်ပေါ။ အကယ်၍ 

သင ် ဤအရြောကို ပပြိုလုပ်ပေါက အတန််းတစ်ြသုို   သြောမနတ်က်ဝရြောက်ပြင််းမ ှ

ဆက်လက်ကကီ်းထွြော်းဝနဝသြော ဝပေါင််းဝြြ်ောပြင််း အဝတွျို့အကကံြိုသို   ဝပပြောင််းလဲလိမ ် 

မည်။  
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အခပန်အလန်ှသငယ်ရူလ လာခခင််း 

 
"အသက်တြောကိုဝပပြောင််းလဲဝစဝသြော အဝပေါင််းအဝြြ်ောမျြော်း" စြောအုပ်သည် တစ်စိတ်တစ် 

ပုိင််းအြော်းပြင  ်ကျမ််းစြော၏ "အြျင််းြျင််း" အပပနအ်လှန ်ပညတ်ြျက်မျြော်းအဝပေါ် အဝပြြံ 

သည်။ ြရစ်ဝတြ်ောတည်ဝဆြောက်ြဲ ဝသြော အသိုင််းအ၀ိုင််းသစ်ပြစ်ဝသြော — ြရစ်ဝတြော်၏ 

ကိုယ်ြနဓြော — အသင််းသြော်းမျြော်းအဝနပြင  ် ကျွန်ပ်ုတို  သည် သမမြောကျမ််းစြောလြောအြျင််း 

ြျင််းပြစ်ပြင််းနငှ  ်ပတ်သက်ြွင က်ို ရရှထိြော်းကကသည်။ ဥပမြော —  

 

အြျင််းြျင််း တစ်ဝယြောက်ကိတုစ်ဝယြောက် ကျွန်ပ်ုသည် သင က်ို အြော်းဝပ်းသကဲ သို   

တိုက်တွန််းနှု်ိးဝဆြ်ောကကဝလြော  (ဝဟပ ဲ ၃်း၁၃) သငလ်ည််းကျွန်ပု်ကိုအြော်းဝပ်းပေါ  

 

အြျင််းြျင််းကူညီထမ််းရွက်ကကဝလြော    သင ရ်ဲ  ေနထု်ပ်ေနပုိ််းကို ကျွန်ပု်ထမ််းကူ 

(င်္လြောတိ ၆်း၂)     မည်  

 

အြျင််းြျင််းတို  အဘို   ဆုဝတြောင််းကကဝလြော   သင အ်တွက်ကျွန်ပ်ု ဆုဝတြောင််းဝပ်း 

 (ယြောကုပ် ၅်း၁၆)     သကဲ သို   သငလ်ည််း ကျွန်ပု်အတွက် 

       ဆုဝတြောင််းဝပ်းပေါ 

   

အြျင််းြျင််းလက်ြံကကဝလြော  (ဝရြောမ ၁၅်း၇) သင က်ို ကျွန်ပ်ုလက်ြံသကဲ သို    

       သငလ်ည််း ကျွန်ပု်ကို လက်ြံပေါ 

 

တစ်ဝယြောက်ကိုတစ်ဝယြောက် စုံမက်ကကဝလြော  သင က်ို ကျွန်ပ်ုစုံမက်သကဲ သို    

(ဝရြောမ ၁၂်း၁၀)     သငလ်ည််း ကျွန်ပု်ကိုစံုမက်ပေါ 

 

အြျင််းြျင််း မှနဝ်သြောစကြော်းကို ဝပပြောကကဝလြော  ကျွန်ပု်သည် မှနဝ်သြောစကြော်းကို 

(ဧြက် ၄်း၂၅)      ြျစ်ပြင််းဝမတတ ြောအြော်းပြင  ်သကဲ သို    

       သငလ်ည််း မှနဝ်သြောစကြော်းကို  

       ြျစ်ပြင််းဝမတတ ြောအြော်းပြင ဝ်ပပြောပေါ  
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သမမြောကျမ််းစြောလြော အြျင််းြျင််း ဆက်န ွှယ်ထြော်း၍ ဆက်ဆံဝရ်း စီ်းဆင််းမှုကို သတိပပြို 

ပေါ။ ြရစ်ဝတြော်၏ ဘေအသက်တြော၌ အပပနအ်လှန ် အကျိြို်းပပြိုပြင််း သဝဘြောရှိသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် စြောသငြ်န််းအတွင််းရှိ ဝကျြောင််းသြော်းမျြော်း မဟုတ်ဘ ဲမိသြော်းစု၀ငမ်ျြော်းကဲ  

သို  အြျင််းြျင််း ဆက်သွယ်ရမည။် ဝကြောင််းဝသြောမိသြော်းစုမျြော်းသည် ထုိသို   ပပြိုလုပ်ကက 

သည်။ 

 

ဘုရြော်းသြင၏် နှုတ်ကပတဝ်တြ်ောကို အြွင အ်ြောဏြောရှိရှိ သငက်ကြော်းဝပ်းပြင််းနငှ  ် ဝဟြော 

ဝပပြောပြင််းအတွက် ဝနရြောတစ်ြုရှိသည။် သို  ဝသြ်ော ြရစ်ဝတြော်၏ တပည ်မျြော်းအဝနပြင  ်

ကကီ်းထွြော်းရနန်ငှ  ် ပပြိုပပင ် ဝပပြောင််းလဲဝစဝသြော ဝပေါင််းဝြြ်ောပြင််းကို ပမြှင တ်ငရ်န ် အပပန ်

အလှန ်သငယ်ူဝလ လြောပြင််းသည် အစွမ််းတနြ်ို်းရှိဝသြော ကိရိယြောပြစ်သည်။  

 

အ  ွဲွေ့အရ ယအ်စာ်း 

 

အပပနအ်လှန ် အကျိြို်းသက်ဝရြောက်မှု အပပည ်အေရရှိရန၊် သင၏်အြွဲျို့မျြော်းကို (၁၂) 

ဝယြောက်ထက်မပိုဝအြောင ် ပပြိုလုပ်ပေါ။ ဤသငတ်န််းသည် လူတစ်ဦ်းြျင််း (သို  ) အုပ်စု 

ငယ်မျြော်းအတွက် အသံု်းပပြိုရန ်ရည် ရွယ်သည်။ အကယ်၍ သင အ်ြွဲျို့တွင ်လ ူ(၅၀) ဦ်း 

ထက်ပိုပေါက အုပ်စုငယ်မျြော်းအပြစ် ြွဲပေါ။ 

 

သင၏်ရခေါင််းရဆာငမ်ှု အခန််းကဏ္ဌ  

 

ကိုယ ်ကိုယ်ကိ ု "ဇြောတ်စငဝ်ပေါ်က ကတဲ သူ" အပြစ်မဟုတ်ဘ ဲ  “ဝဘ်းကလမ််းညွှနသူ်"  

အပြစ်ရှုပမငရ်န ် ကကိြို်းစြော်းပေါ။ တနည််းအြော်းပြင  ် သင၏် အြန််းကဏ္ဌမှြော ဝဆွ်းဝန်ွးမှု 

လွယ်ကူဝြျြောဝမွျို့ဝစရနန်ငှ  ်သင၏် အြွဲျို့ကို သမမြောတရြော်းဆီသို   သမ်ိဝမွျို့ စွြော လမ််းညွှနရ်န ်

ပြစ်သည်။ အပပနအ်လှနဝ်ဆွ်းဝန်ွးပြင််းပြင  ်သင ်ကကြော်းဝပ်းရနပ်ြစ်သည်။  

 

၎င််းသည် ကသမမြောကျမ််းစြောသွနသ်ငသူ်မျြော်း (ကျွန်ပု်ကိုယ်တိုငအ်ပေါအေင)် တို်းတက ်

ရနလ်ိုအပ်ဝသြော ကျွမ််းကျငမ်ှုတစ်ြုပြစ်သည်။ ကျွမ််းကျငမ်ှုသည် အဓိကအြော်းပြင  ်

ဝကြောင််းဝသြောဝမ်းြွန််းမျြော်းပြစ်သည်။ သငြ်န််းစြောတစ်ြုစီ၏ အဆင  ်(၄) တွင ်ဝဆွ်းဝန်ွး 
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မှုပပြိုလုပ်ရန ် သငအ်သံု်းပပြိုမည ်ဝမ်းြွန််း ၄ (သို  ) ၅ ြုရှိသည်။ ထိုဝမ်းြွန််းမျြော်းသည် 

အပမည််းဝမ်းြွန််းမျြော်းသြောပြစ်သည်။ ဝဆွ်းဝန်ွးမှုမျြော်းရရှိရန ် ၎င််းတို  အြော်း စပရိနြ်ံုကဲ သို   

အသံု်းပပြိုပေါ။ 

 

ဝဆွ်းဝန်ွးမှုပပြိုလုပ်ဝနစဉ် င်္ျြောနယ်လစ်မျြော်း အသံု်းပပြိုဝသြော တို်းြျဲျို့ဝမ်းြွန််း ၅ ြုသည် 

သင စိ်တ်ထဲ၌ ရှိသင သ်ည်။  

 

ဘာရကကာင လ်ွဲ 

ဘာလွဲ    

ဘယမှ်ာလွဲ 

ဘယအ်ချိန်မှာလွဲ 

ဘယသ်လူွဲ 

ဘယလ်ိ လွဲ 

 

စန်ိရခေါ်မှုမျာ်း 

  
သငအ်ပပနအ်လှန ် ဝလ လြောသငယ်ူမှုကို လွယ်ကူဝြျြောဝမွျို့ဝစသည ် စွမ််းရည်ကိုတို်း 

တက်လြောသည်နငှ အ်မျှ အရြောအြော်းလံု်း ဝြျြောဝမွျို့သွြော်းမည်မဟုတ်ပေါ။ ဤတွငသ်င ် ရင ်

ဆုိငရ်နိငုသ်ည ် စိနဝ်ြေါ်ြျက်အြျိြို ျို့ ပြစသ်ည်။- 

 

အရခ ရပ်းသ ူ

 

ဤသူသည် သငဝ်မ်းသည ်ဝမ်းြွန််းတိုင််းကို ဝပြဆုိဝပ်းပပီ်း တစ်ြေါတစ်ရံ အလွနရ်ှည ်

လျြော်းစွြော ဆက်ဝပပြောသည်။ တစ်နည််းဝပပြောရလျှင ်လူတစ်ဦ်းသည် အမှနတ်ကယ် ဝဆွ်း 

ဝန်ွးမှုတွင ် ပေါ၀ငပ်ေါက အပပြိုသဝဘြောဝဆြောငသ်ည ်အရြောပြစ်သည်။ ကကိြိုတငပ်ပငဆ်ငမ်ှု 

ဝကကြောင်  မျြော်းစွြောဝဆွ်းဝန်ွး နိငုြ်ဲ ပေါသလြော်း။ သို  မဟုတ် ထိုလူသည်  ကူညရီန ်ကကိြို်းစြော်းမှု 

သက်သက်ဟုတ်ပေါသလြော်း။ အြွဲျို့တွင ် လူမျြော်းနိငုသ်မျှ မျြော်းမျြော်းနငှ ထိ်ဝတွျို့ဆက်ဆံရန ်
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သင ် နည််းလမ််းတစ်ြုရှြောရန ်လိုအပသ်ည်။ သူတို  ၏ ပေါေငဝ်ဆွ်းဝန်ွးမှု ပပီ်းတိုင််း သူတို   

ကိုဝကျ်းဇူ်းတငဝ်ကကြောင််း ဝြြ်ောပပပပီ်း "တပြြော်းသူဝတွက ဒအီဝကကြောင််းကို ဘယ်လိုထင ်

သလဲ။ သို  မဟုတ် “အပြြော်းအဝပြအြျိြို ျို့ကြော်း အဘယ်နည််း” ဟု အပြြော်းသူဝတွကို ထပ် 

မံြိတ်ဝြေါ် ပေါ။ အကယ်၍ ထိုသူသည် နှမိ ်ြျမှုရှိပေါက သငသ်ည် အပြြော်းအြွဲျို့ေငမ်ျြော်းကို 

မျြော်းမျြော်းစြော်းစြော်း ပေါေငဝ်စလိုသည ် န်ူးညံ သမိ်ဝမွျို့ဝသြော အြျက်တစ်ြုအပြစ် မှတ်ယ ူ

လိမ ်မည်။ 

 
အရခ မရပ်းသ ူ

 

လူတိုင််းက ပမနပ်မနဆ်နဆ်န ် ဝတွ်းဝြေါ်တတ်သူ မဟုတ်ဝကကြောင််း သတိရပေါ။ သငဝ်မ်း 

ြွန််းတစ်ြု ဝမ်းပေါ ကတစ်ြေါတစ်ရံ မည်သူမျှ ြျက်ြျင််းအဝပြမဝပ်းပေါ။ ဝဆွ်းဝန်ွးမှုတွင ်

အဝတွျို့အကကံြိုမရှိဝသြော အြွဲျို့ ဝြေါင််းဝဆြောငမ်ျြော်းသည် သူတို  ၏ ကိုယ်ပိုငဝ်မ်းြွန််းမျြော်းကို 

ဝပြဆုိလိမ ်မည်။ ထိဝရြောက်ဝသြော ဝြေါင််းဝဆြောငမ်ျြော်းသည် ဝြတတ နြော်းပပီ်း အြွဲျို့သြော်းမျြော်း 

၏အဝပြကို ဝစြောင ဆုိ်င််းသည်။ သူတို  က အဝပြကို ဝစြောင ၍်၎င််း ဝမ်းြွန််းကိုဝနြောက် 

တစ်နည််းပြင  ်ထပ်ပပီ်းဝမ်းပြင််းပြင ၎်င််း ပပြိုလုပ်သည်။  

 
ခပငပ်အရကကာင််းအ ရာ 

 

အြွဲျို့ဝြေါင််းဝဆြောငတ်စ်ဦ်းအဝနပြင  ်သင၏်အြန််းကဏ္ဌမှြော ဝဆွ်းဝန်ွးမှုကို ထိန််းဝကျြောင််း 

ရနပ်ြစ်သည်။ အြွဲျို့သည် ဝြေါင််းစဉ်နငှ  ်တကယ်ထိဝတွျို့ဝနလျှငပ်င ်အလွနစ်တိ်၀ငစ်ြော်း 

ြွယ်ဝကြောင််းသည  ်အပြြော်းကိစစရပ်မျြော်း ဝပေါ်ဝပေါက်လြောနိငုသ်ည်။ ဝဆွ်းဝန်ွးမှုကို လိုရင််း 

ဝြေါင််းစဥ်သို   ညငသ်ြောစွြော ပပနဝ်ရြောက်ဝစရန ်ကျွမ််းကျငမ်ှုလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ အြွဲျို့ 

သည် ဝဘ်းထွက်ကိစစကို အမှနတ်ကယ် စိတ်ေငစ်ြော်းပေါက တစ်စုံတစ်ဦ်းအြော်း ထိုဝြေါင််း 

စဉ်ကို မှတ်သြော်းဝစပပီ်း ဝနြောက်မှပပနဝ်ဆွ်းဝန်ွးရန ်ကမ််းလှမ််း ပေါ။ ထုိ  ဝနြောက် "ကျွန်ပု်တို   

ဝဆွ်းဝန်ွးဝနဝသြောအရြောကို ပပနပ်ပီ်းအြောရံုစိုက်ရဝအြောင"် ဟူ၍ ပပနလ်ည် ဝြေါ် ြိတ်ပေါ။  
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ကကြိုံတငခ်ပငဆ်ငမ်ှု 
 

ဝဆွ်းဝန်ွးမှုတစ်ြုကို ဦ်းဝဆြောငရ်ြောတွင ် အဝရ်းကကီ်းဆုံ်း အြျက်တစ်ြုမှြော ကိုယ်ပိုငပ်ပင ်

ဆငမ်ှု ပြစ်သည်။  

 

• တစ်ဦ်းတစ်ဝယြောက်ြျင််း လမ််းညွှနအ်ြျိန ်သို  မဟုတ် အုပ်စုလိုက်ဝဆွ်းဝန်ွးပြင််း 

အတွက် သငြ်န််းစြောတစ်ြုြျင််းစီကို ဝကြောင််းမွနစ်ွြော ကကိြိုတငပ်ပငဆ်ငပ်ြင််းပြင  ်

ပပြိုလုပပ်ေါ။ သင၏် အဝပြမျြော်းကို ဝပ်းထြော်းဝသြောဝနရြောမျြော်းတွငဝ်ရ်းပေါ။အြွဲျို့ ၀င ်

မျြော်းသည် ဤအြျက်ကို သတိပပြိုမိလိမ ်မည်။ 

 

• ဤသငတ်န််းသည် အသက်တြောဝပပြောင််းလဲမှုကို ပြစ်ဝပေါ်ဝစရန ် ရည်ရွယ်သည်။ 

ဆုိလိုသည်မှြော သငြ်န််းစြောတစ်ြုစီကို လက်ဝတွျို့အသံု်းပပြိုရန ် လိုအပ်သည်။ 

"အသက်တြောဝပပြောင််းလဲဝစဝသြော အဝပေါင််းအဝြြ်ောမျြော်း" သည် လမ််းညွှနဝ်ြ်းမ 

ပြင််းဆုိငရ်ြော ဆက်ဆံဝရ်းအတွက် ဝြေါ်ဆုိပြင််းပြစ်သည်။ သငြ်န််းစြောတိုင််း 

အတွက် ပပည ်စံုဝသြောပံုသက်ဝသတစ်ြု ပြစ်ရနမ်လိုအပ်ပေါ။ အကယ်၍ ၎င််း 

သည် သင၏်ဘ၀တွင ်အြော်းနည််းြျက်တစ်ြုပြစ်ပေါက ၎င််းကို ၀နြ်ံပပီ်း အြွဲျို့ကို 

သင အ်တွက်ဆုဝတြောင််းဝပ်းရန ်ဝတြောင််းြံပေါ။   

 

• နလှံု်းပပငဆ်ငပ်ြင််းသည် ဝသြော ြျက်ပြစ်သည်။ ဆုိလိုသည်မှြော ြရစ်ဝတြ်ောနငှ  ်

န်ီးကပ်စွြော ဝနပြင််းကို ဆုိလိုသည်။ အထက်ြန််း၌ သြငဝ်ယရှု မိန  ဝ်တြ်ောမူဝသြော 

နှုတ်မမတ်စကြော်းကို ဝယြောဟန ်၁၅်း ၇ တွငဝ်ြြ်ောပပထြော်းသည်- “သငတ်ို  သည် ငေါ၌ 

တည်၍ ငေါ  စကြော်းသည် သငတ်ို  ၌ တည်လျှင၊် သငတ်ို  သည် ဝတြောင််းြျငသ်မျှကို 

ဝတြောင််း၍ ရကကလိမ ်မည။် ြရစ်ဝတြ်ောနငှ  ်ကိုယ်ဝတြ်ော၏ နှုတ်မမက်စကြော်းဝတြ်ော 

နငှ  ်ဝန  စဉ် န်ီးကပ်စွြော ဆက်သွယ်ပေါ၊ သငပ်ပြိုဝလသမျှ ကိုဆုဝတြောင််းပေါ။  
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