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ႀကီးျမတ္ျခင္း  သိုးသူငယ္(ဒါးက) 
ရင္ဆုိင္ရေသာ အခက္အခဲေတြ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခ့ဲတယ္။ 
ခံစားေနရတဲ့ ေဝဒနာ ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္ခ့ဲတယ္။ 
ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ မသိတ့ဲအခ်ိန္ ရိွခ့ဲပါတယ္။ 
ယုံၾကည္သူ ဘုရား သားသမီးေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ  
ဘုရား ရိွေနတာကို ေမ့ေလ်ာ့ေနခ့ဲမိတယ္။ 
လူ၌ ျဖစ္တတ္ေသာ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကုိဘဲ ဘုရားရွင္  
ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အဲ့ဒီ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြအတြက္  
ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ အႀကံအစည္ကို လူေတြ မမွီတာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ 
ဒီလို ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားရွင္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႕လူသားရဲ႕ယဇ္ပလႅင္မွာ 
ႏွလံုးသား တင္လုိ႔ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳရင္ေတာင္ မလံုေလာက္တဲ့ ႀကီးျမတ္ျခင္းပါ။ ။ 
------------------------------------------------------ 

ေနခ်င္တယ္ သခင့္အရိပ္  S Jame 
ေနခ်င္တယ္ သခင့္အရိပ္ ၊ 
ျမင္ခ်င္တယ္  ျမင္ကြင္းအလွ ၊ 
ပုိင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ ကုိယ္ပုိင္ အိမ္ငယ္ေလး။ 
ေလွ်ာက္ခ်င္မိတယ္ ေျဖာင့္ျဖဴးေသာ လမ္း၊ 
အတူတူေနခ်င္တယ္ လွပေသာ မိသားစုနဲ႕၊ 
သခင့္ အခ်စ္မ့ဲ ကမၻာငယ္အလား အေတြးမ်ားနဲ႕အလည္သြားခ့ဲမိ၊ 
ခုိလံႈစရာမဲ့ ခ်ိဳ႕တဲ့ဘဝ ျဖစ္ရင္ေတာင္ - သခင္ ေဆာက္တဲ့ အခ်စ္အိမ္ေလးက၊  
အျပင္မွာ မ်က္ရည္၊ အတြင္းမွာ အၿပံဳးေတြနဲ႕ 
ငါဟာ အံႀကိတ္ရင္း ဆက္ေလွ်ာက္သြားမယ္ ။ ။ 
------------------------------- 

ထာဝရတုိင္  ေစာလားေသာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ေန႕ရက္ထူးကုိ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့  
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေမတၱာ ကရုဏာကုိ ရရိွခံစား  
အသက္တာမွာ ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္း ရွင္သန္ရင္းနဲ႕ 
ျပဳမိ မုိက္ခ့ဲ မွားျပစ္ေတြကို ျပန္လည္ဝန္ခ် ေတာင္းဆုျပဳကာ 
ခုိဝင္ ေမွးစက္ ရင္ခြင္ နန္းထက္ လံုၿခံဳေႏြးေထြး နက္ရိႈင္းေမတၱာ 
ခ်စ္ၾကင္နာကို ခံစား ရရိွ ထာဝရ ထိတုိင္ ။  ။ 
----------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္(၂) သက္မြန္(ကေလး) 
ကၽြန္မ သက္ေသခံခ်က္ကေတာ့ သူမ်ားေတြအတြက္ (ဟင္ - ဒါေလးမ်ား 

ဆုိၿပီး) ရုိးစင္းလြန္းမယ္လို႕ ထင္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသးေသးဖြဲဖြဲ ကိစၥေလးေတြက 
အစ ဘုရားသခင္က ကရုစုိက္ေၾကာင္း ရုိးစင္းလြန္းေသာ သက္ေသခံခ်က္အေနနဲ႕ 
သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ က်မက ႏို႔ကင္ဆာ ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္က အဖြားကို MEH 
ေဆးရံုက ဆရာဝန္ စစ္ေဆးဖုိ႔ အၿမဲ သြားပုိ႔ေပးရပါတယ္။ တစ္ေန႕ မနက္ပုိင္းမွာ 
အဝတ္ေတြ ေလွ်ာ္ၿပီးခ်ိန္ ေန ကလည္း အရမ္းပူေနေတာ့ အဝတ္ေတြကုိ စိတ္ခ် 
လက္ခ် အျပင္မွာ လွမ္းခ့ဲမိပါတယ္။ ေနပူတယ္ ဆုိရင္ ျမန္ျမန္ေျခာက္ေအာင္ေပါ့။ 
ၿပီးေတာ့ ေဆးရံုကိုသြားခဲ့ပါတယ္။ လမ္းတဝက္မွာ ရုတ္တရက္ႀကီး ေနက ေပ်ာက္သြား 
ၿပီးေတာ့ တိမ္မဲေတြ တက္လာတယ္။ ကၽြန္မလည္း အရမ္းစုိးရိမ္ သြားတယ္။ မုိးရြာရင္ 
ငါ့အဝတ္ေတြ စုိကုန္ေတာ့မွဘဲလို႔ ေတြးေနမိတယ္။ ဒါနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ ငါ ဆုေတာင္းမွ 
ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္မ ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ အုိး အဖ သမီး လွန္းထားခဲ့တဲ့ အဝတ္ေတြ 
အားလုံး မစုိေအာင္ ဖုံးအုပ္ ကာကြယ္ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္း ခ့ဲတယ္။ သမီး အဝတ္နဲ႔ 
ၾကမ္းတုိက္ အဝတ္ေတြ စုိတာ ကိစၥ မရိွဘူး။ အိမ္ရွင္ မိသားစု အဝတ္ေတြကုိ မစုိပါေစ  

 
 
 
 
 
 
 
 

နဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းခ့ဲမိတာ အခါခါပဲ။ အျပင္မွာ မုိးေတြက အရမ္း ရြာတယ္။ ဘာလုိ႔ 
အဒဲီလုိ ဆုေတာင္းသလဲ ဆိုရင္ အိမ္ရွင္ မိသားစု အဝတ္က အမ်ားႀကီး ဆိုေတာ့ 
ျပန္ေလွ်ာ္ရရင္ ည၁၁နာရီ ၁၂နာရီမွပဲ အိပ္ရမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္မ 
ဆုေတာင္းသံကုိၾကားၿပီး အေျဖ ေပးခဲ့ပါတယ္။ မုိးတိတ္တိတ္ျခင္း အိမ္ျပန္လာခ့ဲတယ္။ 
ျမန္ျမန္ ေျပးၿပီး အဝတ္ေတြကို သြားၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္မ အဝတ္နဲ႔ ၾကမ္းတိုက္ အဝတ္ 
က စုိေနၿပီး အိမ္ရွင္ မိသားစု အဝတ္က ေျခာက္ေသြ႕ေနတာကုို ျမင္ရလို႕ ဝမ္းသာလြန္း 
လုိ႔ အိုအဖ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သမီး ဆုေတာင္းသံကုိ အေျဖေပးတဲ့အတြက္ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းကို သမီး သက္ေသခံပါမယ္ 
ဆုိၿပီး ဘုရားသခင္ထံကုိ ကၽြန္မ ဂတိေပးပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ဘယ္လို ေျပာထား 
သလည္း ဆိုရင္ သင္တုိ႔သည္ ငါနာမကို အမီွျပဳ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဆုကုိ ေတာင္းလွ်င္ 
ေတာင္းသည့္ အတုိင္း ငါေပးမည္ လုိ႔ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ယုံၾကည္ 
သူေတြ အားလုံး လုိအပ္သမွ်ကုိ ဘုရားသခင္ထံ ပြင့္လင္းဝန္ခံစြာျဖင့္ ေတာင္း ဆုိရင္ 
သင့္ ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ဧကန္အမွန္ ျပည့္ဝေစမွာ ေသခ်ာပါတယ္လုိ႔ သက္ေသ 
ခံခ်င္ပါတယ္။ အေယာက္စီတုိင္း အေပၚဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ 

------------------------------------------------------------------ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ခရစ္ယာန္တုိင္း၏အားျဖည့္ရာေနရာျဖစ္သည္။ (ေနာ္အဲ) 

(ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၇) ငါသည္ သုိးဝင္ေသာ တံခါးဝ 
ျဖစ္၏။ ပင္လယ္ ေတာေတာင္ေတြကုိေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး မိသားစု 
လုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥတလုံး တစ္ေကာင္ ႂကြက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း စကၤာပူႏိုင္ငံေလးမွာ လာေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္း 
ေပါင္း မ်ားစြာ နဲ႔ အသက္ရွင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ရတာဟာ 
ဘုရားသခင္ရ့ဲ ေကာင္း ႀကီး မဂၤလာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ hand phone သုံးတဲ့ သူေတြဟာ 
ကုိယ့္ phone ေလး bettery ျပည့္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ bettery ရိွမွ Message မ်ဴိးစုံကိုု 
သိရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္း သတင္း၊ ဆုိးသတင္း။ အိမ္က မိသားစု သတင္း၊ 
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း သတင္း အစ ရိွသမွ် သတင္းေတြကို သိရမွာေပါ့။ battery 
မရိွရင္ ဘာသတင္းမွ ရမွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကၽြန္မတု႔ိ  ဝိညာဥ္ battery ကုိလည္း 
အားျဖည့္ဖုိ႔ လိုအပ္္ပါတယ္။ ဒီ battery ျပည့္မွသာ ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာန႔ဲ ေနာက္ 
တစ္ပတ္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ျပန္ဝင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေလာကီရ့ဲ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
ထဲမွာ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္းနဲ႔ battery down ၿပီး ေျခကုန္လက္ပန္း က်ေသာအခါ 
ဘုရားေက်ာင္း လာၿပီး battery ျဖည့္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ ယံုၾကည္သူ အားလုံးရဲ့ 
တာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကလည္း သူ႔ရ့ဲ သားသမီးေတြ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကုိင္ 
စားေသာက္တာမ်ဴိး၊ ေျခကုန္ လက္ပန္း က်တာမ်ဴိး၊ စိတ္ဓါတ္ က်တာမ်ဴိး မျဖစ္ 
ေစခ်င္တဲ့အတြက္ သူ႕အတြက္ သန္႔ရွင္းစြာ ထားရမဲ့၊ သူနဲ႔ဘဲ ေမြ႔ေလ်ာ္ရမ့ဲ ရကတ္ရက္ 
သတ္မွတ္ ေပးထားတာ ကမၻာဦး အစ အာဒံ ဧဝ လက္ထက္ကတည္းကပါဘဲ။ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ ယံုၾကည္ သူတုိင္းရဲ့ အားျဖည့္ရာေနရာ ျဖစ္သလို စိမ္းလန္းေသာ 
က်က္စားရာ စားက်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာေလးမွာ အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝတဲ့ 
အစာ အာဟာရေတြ စားႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းစကား ၾကားႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ 
သုိးထိန္းက ေဟာေျပာ ေပးမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကို သိုးျဖဴ ျဖစ္ေစ၊ သုိးမဲ 
ျဖစ္ေစ၊ သုိးမြဲ ျဖစ္ေစ၊ သိုးကြက္က်ား ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ လာကုိ လာသင့္တဲ့ ေနရာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီ အေၾကာင္း ေရးရသလဆဲိုရင္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရ့ဲ 
အားနည္းခ်က္ ကုိ ေထာက္ ျပၿပီး ကၽြန္မရ့ဲ အေတြးဆုိးဆိုးနဲ႔ ေျပာလိုက္ေသာ စကား 
ေၾကာင့္ night duty ယူထားၿပီး ေနမေကာင္းတဲ့ေန႔က လြဲရင္ ဘုရားေက်ာင္း ပုံမွန္ 
တက္တဲ့ သူငယ္ ခ်င္းက ဘုရား ေက်ာင္းကို စြန္႔သြားတာ ၅လ ရိွသြားပါၿပီ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ 
အလုပ္ လာလုပ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မေရရာတဲ့ လူ႔ဘဝ ေရစီး ေၾကာင္းထဲ 
စီးေမွ်ာ ေနတဲ့သူလုိ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ (မ ၁၈း၇) မွားယြင္းစရာ အ ေၾကာင္း ရိွရမည္။ 
မွားယြင္းစရာ အေၾကာင္း ကုိ ျဖစ္ေစေသာသူသည္ အမဂၤလာ ရိွ၏။ ဒါေၾကာင့္ 
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ကၽြန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္း ကလည္း အေျပာ အဆုိ၊ အမူအရာေလးေတြဟာ ယုိင္နဲ႔န႔ဲ 
ျဖစ္ေနတဲ့ ဝိညာဥ္ေတြ လုံးဝ မ ပေပ်ာက္ရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ လုိအပ္ 
ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကို လာတာ သုိးထိန္း ေတြရဲ့ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဝိညာဥ္အစားကုိ 
အက်ဴိး ရိွေအာင္ စားတတ္ဖုိ႔ တကယ့္ကို လုိအပ္ပါတယ္။(မရး၃၅)မွာ ကုိယ္မ်က္စိ၌ 
ရိွတဲ့ တံက်င္ကုိ ေရွးဦးစြာ ထုတ္ပစ္ ေလာ့လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ 
အရင္ဦးဆံုး ျပဳျပင္ၾကပါစို႔။ ခ်စ္ မိတ္ေဆြရယ္ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ျပန္လာၿပီး အဖနဲ႔ 
ရင္းႏီွးမွဳ႕ ျပန္ယူပါ၊ စီရင္ပုိင္ခြင့္ ရိွသူက အဖ တပါးတည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဗ်ာဒိတ္ 
၂း၂၁-၂၂)မွ ေနာင္တရေသာ ကာလ ကုိ ေပးထားေသာ္လည္း ေနာင္တ မရဘဲ 
ေနေသာ သူတုိ႔ကို ဆင္းရဲစြာ ဒုကၡ ေရာက္ ေစမည္လို႔ အဖ သတိေပးထားပါတယ္။ 
သခင့္စကားမွ တဆင့္ သက္ေသ ခံခ်က္ေလးနဲ႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ မိတ္ေဆြ။  

ကၽြန္မတို႔ရ့ဲ လွ်ာေလးေတြကလည္း သူ တစ္ပါး အတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမႈ 
မျဖစ္ ေစဖုိ႔ ရွင္ယာကုပ္က အခန္းႀကီး ၃ ထဲမွာ သတိ ေပးထားပါတယ္။ ဒီလွ်ာနဲ႔ 
ပါတ္သက္လို႔ တေန႔ ပြဲစားနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ မိမိ အားသန္တဲ့ ဘာသာ 
စကားနဲ႔ အားရ ပါးရ ေျပာဆိုလို႔ ရလုိ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဒီဲေန႔က သူ အရမ္း စိတ္ဆိုး ေနတဲ့ 
ေန႔ ျဖစ္ေနတယ္။ စင္ကာပူမွာ Maid တိုင္း every week off day ရပုိင္ခြင့္ရိွတယ္။ off 
မရရင္ အဒဲီေန႔အတြက္ လုပ္အားခ ပုိက္ဆံ ရသင့္တယ္ဆိုတာ MOM က တရားဝင္ 
ဥပေဒ ထုတ္ထားတယ္။ ကၽြန္မက ပုိက္ဆံေတာ့ မလုိခ်င္ပါဘူး။ off day ပဲ လိုခ်င္ 
တယ္။ ကၽြန္မ ဘုရားေက်ာင္း တက္ခ်င္လ႔ိုပါ။ ကၽြန္မ ဘုရားကို က်မ္းစာေက်ာင္း တက္ 
ဖုိ႔ ဂတိေပးၿပီး မတက္ျဖစ္လို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ တေန ရာရာ 
ကေန ပါဝင္ရမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားလုိ႔ပါ။ ပြဲစားက နင္တို႔ maid ေတြ အိမ္ထဲမွာ ေန 
တာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အျပင္ထြက္ရင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကိုယ္ အလုိလိုက္ ၾကၿပီး။ ဗုိက္ႀကီး 
ၿပီး ေျခမကုိင္မိ လက္မကိုင္မိ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေတာ့ ငါ့ဆီပဲ ေရာက္ လာ 
တယ္တဲ့။ သူရဲ႕ စကားက ဒီထက္ ရိုင္းပါတယ္။ သခင့္စကားထဲ မသင့္ေတာ္လုိ႔ လွပ 
ေအာင္ သင့္ေတာ္မ့ဲ စကားျပန္ေျပာင္းၿပီး ေရးထားတာပါ။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ 
ကၽြန္မရ့ဲ ဒုကၡ ကလည္း ပြဲစား မေျပာနဲ႕ အရင္းႏီွးဆံုး မိတ္ေဆြေတြေတာင္ မသိၾကဘူး။ 
တခ်ဴိ႕ maid ေတြဆုိ ကုိယ္႔အကုိ အရြယ္၊ အေဖအရြယ္၊ အိမ္ရွင္ေယာကၤ် ားေတြရဲ့ အႏၱ 
ရာယ္က လႊတ္ေအာင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရသလုိပဲ ကၽြန္မလည္း အသက္ (၇၀) အဖုိး 
ႀကီးရ့ဲ အႏၱရာယ္နဲ႔ လြတ္ေအာင္ အသက္ရွင္ေနရပါတယ္။ တစ္ည အခ်ိန္ ၁၅မိနစ္ 
နာရီဝက္ ယူၿပီး က်မ္းစာဖတ္ရတာ၊ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ခြန္အား 
ယူဖုိ႔ထက္ ဒီအဖုိးရ့ဲ ရန္ကို က်မ္းစာနဲ႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ off day ထြက္ရင္ 
လည္း စာကေလး၂ေကာင္ (သူေဌးအဖိုးႀကီးနဲ႕ သူ႕သမီး) ဗုိက္မဆာေအာင္ စီစဥ္ ခ့ဲရ 
သလုိ၊ ညေန၇နာရီမွာ ညစာအတြက္ ပါးစပ္ ဟၿပီး ေစာင့္ေနတဲ့ စာကေလး ၂ေကာင္ 
အတြက္ အေျပးအလႊား အိမ္အေရာက္ ျပန္ေနရပါတယ္။ ပြဲစားရဲ့ အေျပာကုိ ကၽြန္မ ခံရ 
တာေတာ့ တန္ပါတယ္။ ကၽြန္မက သုိးျဖဴမဟုတ္၊ သိုးမဲ မဟုတ္၊ သုိးမြဲ တစ္ ေကာင္ပါ။ 
တခ်ိန္တုံးက မယံုၾကည္သူ ခ်စ္သူနဲ႔ လမ္းေပၚကလူ ျဖစ္္ခဲဖူးလို႔ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းကုိ 
နံနက္ ၁၀း၃၀နာရီ တခ်ိန္သာ ေရာက္ခ့ဲၿပီး၊ ထိုင္းေဈး လိုလုိ၊ marina bay လုိလုိ၊ 
Botanic Garden  လုိလိုနဲ႔ ညေနပိုင္းေတြမွာ အေပ်ာ္ရည္းစားနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ခ့ဲပါတယ္။ 
ဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ထဲကေန အိမ္ျပင္ မထြက္ရတဲ့ ညီအစ္မမ်ား၊ ပြဲစားခ မေက်ေသးတဲ့ 
maid မ်ားသာ ဆုိရင္ ဘယ္လုိခံစားရမလ။ဲ စဥ္းစားၾကေပေတာ။့ ယံုၾကည္သူ တစ္ 
ေယာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႕ ခရစၥမတ္တရားကုိ နာဖုိ႕ နံနက္ ၁၀း၃၀နာရီ အခ်ိန္သာ 
ေရာက္ခ့ဲၿပီး ညေနပိုင္း ၾကေတာ့ Marina Bay မွာ ဘီယာေသာက္ၿပီး ေစာင့္ေနတဲ့ 
မယံုၾကည္သူ ရည္းစားနဲ႔ လူသူ မျမင္တဲ့ အရပ္မွာ ဘုရားသခင္ကုိ မ်က္ရည္ က်ေစတ့ဲ 
အျပဳအမူေတြ ျပဳေနတဲ့ maid မ်ဴိးက ရိွေနတာကုိး။ မိတ္ေဆြရဲ့ အျပစ္ေၾကာင့္ အဖ 
ဘုရား လက္ညိွဳးထုိး ခံရပါတယ္။ Maid တိုင္းလည္း မပ်က္စီးၾကပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ 
maid ေတြက ပြဲစား (ျမန္မာျပည္က ပြဲစားန႕ဲ စင္ကာပူက ပြဲစား) မွအစ အိမ္ရွင္ 
သူေဌးေတြ အထိ ကၽြန္မတို႔ကို မရိွမျဖစ္ စီးရတဲ့ အိမ္သာသုံး ဖိနပ္ လုိဘဲ သေဘာ 
ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ုကုိ မွန္တင္ခုံေပၚမွာထားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီ၊ မ်က္ခုံးေမြးဆြဲတံ။ 
မိတ္ကပ္ ေတြလို သေဘာ မထားပါဘူး။ ဖိနပ္ ဆိုတာက လူတုိင္းအတြက္ လိုအပ္ 
ပါတယ္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္ တျခား maid ေတြ လက္ညွိဳးထုိး မခံရေအာင္ ကၽြန္မတို႔ ေနပုံ 
ထုိင္ပုံေလးကို ျပင္ဆင္ ၾကရေအာင္။ ကၽြန္မတို႔ရ့ဲ အဆင့္သည္ ေအာက္ဆံုး ျဖစ္ေပမ့ဲ 
စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အက်င့္ စာရိတၱကုိေတာ့ အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္လုိ႔ရပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ အျပစ္လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ မ်က္ရည္က်ေနပါတယ္။ စာတန္ 
ကေတာ့ ဇာတ္စင္ရ့ဲ အေရွ႕ဆံုးမွာ လက္ခုပ္တီးၿပီး၊ သြား(၃၂)ေခ်ာင္း ေပၚေအာင္ 
ဟားတုိက္ ရယ္ေမာ ေနပါတယ္။ သခင့္ မ်က္ရည္ကုိ မသုတ္ေပးႏုိင္ရင္ ေနပါ။ သခင္ 

မ်က္ရည္ က် ေအာင္ ေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္က ̏ ဖိနပ္ကေလး ဖိနပ္ေလး 
သခင္ လုိရာ သြားမယ္။ ဆူးခင္းတဲ့လမ္း၊ ခေယာင္းလမ္း ေစလိုရာ သြားမယ္။ ဖိနပ္ 
ကေလးနဲ႔ တို႔တေတြ ကုိယ္ေတာ္ခုိင္းတဲ့ လမ္းၾကမ္း ေလွ်ာက္မယ္ေလ၊ ေယရႈ႕အတြက္ 
တုိ႔တေတြ ကုိယ္ေတာ္ခင္းတဲ့ လမ္းကေလး ေလွ်ာက္မယ္ေလ̋ တ့ဲ။ အခုဆို maid 
ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္ အားလပ္ရက္ ခြင့္ ရေနၾကပါၿပီ။ အသင္း 
ေတာ္မွာ တတ္ႏုိင္ သေလာက္ ပါဝင္ၾကပါစို႕။ ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ ဧဝံေဂလိလုပ္ဖုိ႔ 
မလြယ္တာမုိ႔ ရိွေနတဲ့ ဝိညာဥ္ေလး ေတြ မညိႈးႏြမ္း မပ်က္စီးဖုိ႕ ထိန္းသိမ္းသြားၾကပါစို႔။ 
သု ၄း၂၃ မွာ ႏွလုံးသည္ အသက္၏ အေျခအျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ႏွလံုးကို 
အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့တ့ဲ။  

သုိးထိန္းတစ္ဦးထံမွ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တံုးက ခရစၥမတ္ တရားေလး တပုဒ္ 
ၾကားဖူး ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးရ့ဲ အသက္တာဟာ တံငါနားနီး တံငါ။ မုတ္ဆုိး 
နားနီး မုတ္ဆုိး၊ ေရာမ မွာေန ေရာမ လုိ က်င့္ရမ့ဲ အသက္တာမ်ဴိး မဟုတ္ပဲ နက္ရိႈင္း 
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေရျပင္ႀကီးရ့ဲ အေပၚမွာရိွေနတဲ့ ေဗဒါ ပန္းကေလးနဲ႔ တူရပါမယ္။ ေလျပင္း 
ထန္ေနပါေစ၊ မုိးသီး ထန္ပါေစ၊ ေဗဒါပန္းကေလးရဲ့ အလွဟာ ေရျပင္ေပၚမွာ မားမား 
မတ္မတ္နဲ႔ လန္းဆန္းေနပါတယ္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးရ့ဲ အသက္တာလဲ ဒီ ေဗဒါ 
ပန္းေလးကဲ့သို႕ ထင္ရွားေနရပါတယ္။ ေႏြရာသီ ေရက်သြားေသာ္လည္း ေဗဒါပန္း 
ကေလးက ေရျပင္ရ့ဲအေပၚမွာ ရွင္သန္ေနစၿမဘဲ။ဲ ကၽြန္မသည္ ဓမၼ ကထိက မဟုတ္ပါ။ 
ဒီဂရီ ဘြဲ႔ေတြ မရိွတဲ့ သာမာန္ maid တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရိွ သတိျဖစ္ခဲ 
ဆုိသလုိ ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိ၊ အက်င့္ကေလးေတြကို သတိ အၿမဲ 
ထားတတ္ဖုိ႔အတြက္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ေယာ ၁၀း၉-၁၀) ငါသည္ တံခါးဝ 
ျဖစ္၏။ ငါျဖင့္ ဝင္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ လြတ္လွ်က္ ထြက္ဝင္၍ က်က္စားရာ ကို 
ေတြ႔ရလိမ့္မည္ - - အထူးသျဖင့္ အသက္နွင့္ ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ လာသတည္း။ ယံုၾကည္ 
သူ အားလုံး အျပဳအမူ အေျပာအဆုိတိုင္း သတိနဲ႔ ျပည့္ဝတဲ့ ေကာင္းႀကီးကို ခံစား 
ရပါေစ။ ေနာ္အဲ (ကုိင္းျပင္ႀကီးကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္) ဆရာစံသာသနာနယ္။ 

--------------------------------------------           ------------------- 

            သက္ေသခံခ်က္ ဆာေဖာ 
ေရွးဦးစြာ သက္ေသခံခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 

က်မ ရင္သား တစ္ဘက္ အႀကိတ္ရိွလို႕ နာက်င္ေနတာကုိ ခံစားရပါတယ္။ ကင္ဆာ 
ျဖစ္မွာကို အရမ္းေၾကာက္ပါတယ္။ ဆရာဝန္နဲ႕ ျပဖုိ႕လဲ ပုိက္ဆံ မရိွဘူး။ က်မ ဆု 
ေတာင္းပါတယ္။ က်မရဲ႕ ရင္သား အႀကိတ္ ေပ်ာက္ခ့ဲရင္ သက္ေသခံမယ္လို႕လဲ 
ဘုရားကို ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ က်မ ဆုေတာင္းတယ္။ အဒဲီ ရင္သားအႀကိတ္ကုိ 
ညတုိင္း ဆီနဲ႕ လိမ္းၿပီး ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ မၾကာခင္မွာဘဲ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း 
သြားတာကုိ ေတြ႕ရွိ ခံစားရပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်မ အတြက္ေတာ့ Good 
doctor တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းခ့ဲလွ်င္ ကုိယ္ ခံစား 
ေနရတဲ့ ေဝဒနာ အားလုံး ေပ်ာက္ကင္းသြားမွာ မလြဲပါဘဲ။ အႀကိတ္ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ား က အရမ္းေၾကာက္ဖုိ႕ေကာင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်မ ဘုရားသခင္ကုိ ကတိ 
ေပးထားတဲ့အတုိင္း ရဲဝ့ံစြာ သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။ မ ဲႆ ၇း၇-၈ မွာ ဆိုထားးတဲ့ 
အတုိင္း ေတာင္းလွ်င္ ရမည္။ ရွာလွ်င္ ေတြ႕မည္။ ေခါက္လွ်င္ ဖြင့္ေပးမည္။ ယံုၾကည္ 
ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အမ်ားႀကီး ခံစားရမွာပါ။ 
ဘုရား သခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးျမတ္ပါေစေသာ္။ ဖတ္ရႈသူ အားလုံး 
အေပၚ ဘုရားသခင္ သာ၍ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။ ။  
                        -------------------------------- 

ထြန္းေတာက္ေသာ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္ (ဆရာေတာ္ေစာစံေအာင္) 
The BRIGHT and MORNING STAR 

“ ငါ ေယ႐ႈသည္ အသင္းေတာ္တုိ႔ အဖုိ႔ ဤအရာမ်ားကို သင္တုိ႔အား သက္ေသခံ 
ေစျခင္းငွါ ငါ၏ ေကာင္းကင္တမန္ကုိ ေစလႊတ္၏။ ငါသည္ကား ဒါ၀ိဒ္၏ အျမစ္ ျဖစ္၏။ 
အႏြယ္လည္း ျဖစ္၏။ ထြန္းေတာက္ေသာ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္လည္း ျဖစ္၏” ဗ်ာ၊၂၂ 
း၁၆)။ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၏ ေနာက္ဆံုးအခန္း၌ ေယ႐ႈကို ထြန္းေတာက္ေသာ မုိဃ္းေသာက္ 
ၾကယ္ အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤစကားသည္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ပတ္မု 
ကၽြန္း၌ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္အား ဖြင့္ျပထင္ရွားသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ အမည္နာမ 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၾကယ္မ်ားသည္ အေမွာင္၌ထြန္းလင္းၾကသည္။ တိမ္ကင္းစင္သည့္ 
ည မ်ား၌ ၾကယ္မ်ား၏ လွပမႈကို ေကာင္းကင္၌ သာ၍ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ ယခင္ 
အခ်ိန္က ညအခ်ိန္ ခရီးသြားၾကသူမ်ားသည္ ၾကယ္မ်ား၏ လမ္းျပမႈကို တြက္ခ်က္ကာ 
ခရီး သြားၾကေလ့ရိွသည္။ ၾကယ္ကုိ မျမင္ရလွ်င္ လုိရာခရီး မသြားႏိုင္ပါ။ ရွင္ေပါလု၏ 
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ocifhpum;3 -156

ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ေရေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါက ေန႔ရက္ၾကာရွည္စြာ မုိဃ္းသက္ 
မုန္တိုင္းမိသျဖင့္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္ နကၡတ္ မျမင္ရ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမ့ဲ ျဖစ္ခဲ့ ရပါ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားတုိင္းအတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ လမ္းျပ ၾကယ္ 
ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မသိရပါက မိမိ အဘယ္ေနရာကို ေရာက္မည္ကုိ မသိ၊ 
အေမွာင္ကမၻာ၌ လမ္းေပ်ာက္ေနသူျဖစ္၏။ ေယ႐ႈက ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏ဟု မိန္႔ဆို 
ထားသည့္အတုိင္း ေယ႐ႈကုိ ယံုၾကည္သူသည္ ေကာင္းကင္လမ္းသို႔ ဦးတည္ ေနပါ 
သည္။ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂ ၌ေဖၚျပထား 
ခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို တုပ သူမွာ လူစီဖါ (စာတန္) ျဖစ္သည္။ စာတန္ကို ဘုရားက 
စီရင္ခ်က္ ခ်ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ မစီရင္ေသးပါ။ သူႏွင့္ ေနာက္လိုက္ နတ္ 
ဆုိး မ်ားသည္ လူမ်ားကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွည့္ျဖားလ်က္ရိွရာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ 
အလယ္၌ ေကာင္းကင္မွ ဤကမၻာေပၚသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရကာ လူမ်ားကုိ လွည့္ျဖား ၾက 
မည္။ ကမၻာေပၚ၌ တစ္ခါမွ် မႀကံဳစဖူးေသာ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ကပ္ 
ေရာဂါ ဆုိက္ျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္မ်ား က်ေရာက္လိမ့္မည္။  

သမၼာ တရားအေပၚ စြၿဲမဲယံုၾကည္သူတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္သူဟု ေခၚေ၀ၚထားၿပီး 
သူတို႔အား မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္ကို ေပးမည္ဟု ခရစ္ေတာ္က ကတိေပးထားပါသည္။ 
မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္သည္ နံနက္ မုိးမလင္းမီွ ထြက္ေပၚသည္ကို သိရိွရသည္။ ယခု 
အခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္ ဤကမၻာေပၚ မႂကြလာေသးသျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ည 
ေမွာင္မုိက္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ညဥ့္သည္ ကုန္လု၍ ေန႔ အခ်ိန္ ေရာက္လုၿပီ။ 
အသင္းေတာ္ကုိ မုိဃ္းတိမ္သို႔ ခ်ီေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားေတာ္ ေနမင္း 
ေပၚထြန္း လိမ့္မည္။ (ခရစ္ေတာ္က ကမၻာေပၚမွာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အုပ္စုိးမည္)။ ဗ်ာ၊ 
၂း၂၆-၂၈၊ ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈၊ ေရာမ၊ ၁၃း၁၂၊ မာလခိ၊ ၄း၂။ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မွတ္သားဘြယ္ရာ အခ်က္(၃)ခ်က္ ရိွသည္။ (၁) လမ္းျပမႈ - ေရလမ္း ခရီး 
သြားမ်ား၏ လမ္းျပ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေကာင္းကင္ခရီးအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ လမ္းျပ 
ေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ညႊန္ျပေသာ လမ္းသို႔ လိုက္ပါ။ (၂) ေျမာ္လင့္ျခင္း - မုိဃ္း 
ေသာက္ၾကယ္ကုိ ျမင္ရၿပီးေနာက္ နံနက္ ေရာက္လာမည္၊ ညဥ့္ သည္ ကုန္လြန္ၿပီကို 
နားလည္ရ၏။ ေန႔အလင္းရိွ လာ၍ အရာခပ္သိမ္းကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျမင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာ လွပသည့္အရာမ်ား၊ ဘုရား ဘုန္း အေသေရကုိ 
ေတြ႕ျမင္လ်က္ ဘုရား နာမကို ခ်ီးမြမ္း ႏုိင္ၾကမည္။ ေလာက၌ ေျမာ္လင့္ျခင္း ကင္းမ့ဲ 
သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ သိရိွရသျဖင့္ ဘ၀ေျမာ္လင့္ခ်က္ ရိွလာ ၾကသည္။ ယခင္က 
စိတ္ႏွလုံး ေမွာင္မုိက္ၾကသျဖင့္ မတရားေသာ အမႈမ်ားမွာ က်င္လည္ခ့ဲၾကသူမ်ားသည္ 
ယခု စိတ္ႏွလုံးအာ႐ုံ၌ အလင္းရၾကသျဖင့္ ဘုရားေမတၱာႏွင့္ လူတိုင္းကုိ ခ်စ္လာၾက 
မည္။ အမုန္းတရား ကြယ္ေပ်ာက္မည္။ ဘုရားသေဘာ ရိွလာ၍ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာ လွပ 
ေသာ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကေတာ့မည္။ (၃) အေရွ႕ျပည္မွ ပညာရိွမ်ားသည္ 
သူတို႔ကုိ လမ္းျပခဲ့ေသာ ၾကယ္ကုိ တဖန္ ျမင္ေတြ႕ ရသျဖင့္ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ 
ျဖစ္ရသည့္နည္းတူ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ အသက္တာ၌ လက္ခံရရိွ၍ ခရစ္ေတာ္ အုပ္စုိး 
ျခင္းရိွသူ၏ အသက္တာသည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါသည္။ ယေန႕ကမၻာ 
ႀကီးသည္ မက်န္းမာ၊ ခ်ိနဲ႔ ေနေသာ လူနာ ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေန၍ ညဥ္းတြားေနရေသာ္လည္း 
ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာ၍ ကမၻာႀကီးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ စရာ၊ စစ္မွန္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း 
ရိွေပမည္။ ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္က မိမိသည္ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္ အျဖစ္ မၾကာမွီ 
ႂကြလာမည္ဟု ကတိေပး ထားပါသည္။ အုိ သခင္ေယရႈ ကိုယ္ေတာ္ ႂကြလာမည့္ 
အခ်ိန္ ကို ေစာင့္ေျမႇာ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ အျမန္ ႂကြလာေတာ္မူပါ (အာမင္)။  Walk in 
God's Way. ဆရာေတာ္ေစာစံေအာင္ 

- 

ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ (၈) MD တမူး 
ေရွးဦးစြာ ဘုရားရွင္ရ့ဲ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ေက်း 

ဇူးေတာ္၊ ဂရုဏာေတာ္ ေၾကာင့္ ယေန႔ထိတိုင္ အသက္ 
ရွင္ခြင့္ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာအခြင့္၊ အလုပ္ လုပ္ ႏိုင္ဖုိ႔ 
အစြမ္း ခြန္အားေတြေပးေသာ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ 
လ်က္ ကုိယ္ေတာ့္ ဘုန္းေတာ္ နာမေတာ္သည္ သာ၍ 
ဘုန္းႀကီးပါေစေသာ။ အခ်ိန္တိုင္း နာရီ မိနစ္ စကၠန္႔တုိင္း 
ေကာင္းခ်ီးေပး ကာကြယ္လ်က္ အခ်ိန္တန္ရင္ အရာရာ 

အားလုံးကို လုပ္ေဆာင္ ျပင္ဆင္ေပးေသာဘုရားရဲ့ ဘုန္းေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဒီ 
သခင့္စကား စာေစာင္မွာ သက္ေသခံခြင့္ေပးေသာ အယ္ဒီတာဆရာ့ကိုလည္း ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။ သက္ေသခံခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္ 

စာ ဆန္ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရ့ဲ အသက္တာမွာ အရမ္း ကပ္ေစးနကဲာ 
ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖုိ႔နဲ႔ လက္ တစ္ဆုပ္စာဆန္ကုိ မေပးလွဴလုိခ့ဲပါ။ အမ်ဴိးသားက အစိုးရ 
ဝန္ထမ္းပါ။ ကၽြန္မ က ႀကဳံရာ က်ဖမ္း အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ရိွၿပီး 
တစ္လ ဝင္ေငြက လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းလိုက္ရင္ တစ္လ တစ္သိန္းေလာက္ပဲ 
ရပါတယ္။ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ေလာက္မွာေပါ့။ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ လွဴရင္ ပုိက္ဆံေတြ 
ေလ်ာ့သြားမွာ အရမ္း နွေျမာမိတယ္။ တစ္လႏွင့္ တစ္လ အလ်င္မမီွေလာက္ေအာင္ 
ခက္ခဲပါတယ္။ ဆန္ တစ္အိတ္ ကုိ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ စားတာ မေလာက္ပါဘူး။ 
စားတဲ့ ဟင္းလ်ာ က လည္း ဟင္းခ်ဳိနဲ႔ ငရုတ္သီးေထာင္းပဲ။ ပုိက္ဆံ စုမယ္ ႀကံလိုက္ရင္ 
ေငြက အေပါက္ မရိွ အေပါက္ရွာ ထြက္ေတာ့တာဘဲ။ ကေလးက ဖ်ားလိုက္၊ ဟုိဟာက 
ကုန္၊ ဒီဟာက လုိနဲ႔ အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ဆိုသလုိ အဒဲီလုိ ဘဝ အသက္တာ 
လည္း မနည္းေတာ့ဘူး၊ ကိုယ့္အသက္တာကုိ စမ္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ ေပးပုိင္ေသာ 
ဘုရားကို သတိ ေမ့ကာ ငါ ဆိုတဲ့ အတၱနဲ႔ ရုန္းကန္ေနရင္း အသက္ေဘး ခဏ ခဏ 
ေတြ႔ႀကဳံလာမွ ဘုရား ကို သတိရလာပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပစ္မွားၿပီး 
အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ ေမ့ရံုသာမက ကပ္ေစးနည္းေသာ ႏွလံုးသားနဲ႔ 
ဘုရားကို အျပစ္ တင္ေနေသာ အသက္တာ။ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးသိျခင္း မရိွပဲ 
အလွဴေငြ ပါဝင္ ေနပါတယ္ ဆိုေပမ့ဲ အတၱႏွလံုးသားနဲ႔ပါ၊ က်မ္းစာ ဖတ္ၾကည့္ 
လုိက္ေတာ့ မာလခိ ၃း၈-၉ မွာ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ဖတ္မိပါတယ္။ ” ဆယ္ဖုိ႔ 
တစ္ဖုိ႔ ရိွသမွ်ကုိ ဘ႑ာ တုိက္ ထဲသို႔သြင္း၍ ငါ့ အိမ္၌ စားစရာရွိေစျခင္းငွာ 
ျပဳၾကေလာ႔၊ ငါသည္ မုိးေကာင္းကင္ ျပဴတင္းေပါက္ တုိ႕ကို ဖြင့္၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို 
အကုန္ အစင္ သြန္းေလာင္းမည္၊ မသြန္း ေလာင္းမည္ကုိ ထုိသို႔စံုစမ္းၾကေလာ့။” ဒီ 
က်မ္းပုိဒ္ ကုိဖတ္ၿပီး ေကာင္းကင္တံခါး ဖြင့္ၿပီး ခ်ေပးမဲ့ ေကာင္းခ်ီးကုိေတာ့ လုိခ်င္ 
တယ္၊ ကုိယ့္ဘက္ကေတာ့ ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖုိ႔ ေပးဖုိ႕ ကပ္ေစးနည္းကာ ဘုရားကို မလွဴ 
ခ်င္ေတာ့၊ တံခါးလည္း မဖြင့္၊ ကေလးက ဖ်ား၊ ဆန္က ကုန္လုိ႕ ေငြလုိက္ ေခ်းေန 
ရပါတယ္။ ေခ်းတာလည္း ကုန္၊ အႀကံကုန္ ဂဠဳန္ ဆားခ်က္ ရၿပီေပါ့။ ဒီတစ္ခါေတာ့ 
ကုိယ္ေတာ္ရယ္ သမီး မွားပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ ပါေနာ္လုိ႔ ေတာင္းပန္ရင္း ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔နဲ႔ 
တစ္ဆုတ္စာ ဆန္ကို လွဴဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေတာ့ 
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္က အေကာင္းဆုံး တစ္ခု ျပင္ ဆင္ ေပးပါတယ္။ အမ်ဴိး သားက 
ရံုး ကေန မုန္႔ဖုိး ၾကားေပါက္ကေလး ရလာေတာ့ ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖုိ႔ကုိလည္း လွဴ၊ 
တစ္ဆုပ္ဆန္ ကုိလည္း မျပတ္ လွဴႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ေက်းဇူး ေတာ္ဟာ ႀကီးမားပါတယ္။ 
တကယ္ဘဲ ေကာင္းကင္တံခါးကုိ က်ယ္စြာ ဖြင့္ၿပီး ေကာင္းႀကီး မ်ားစြာ သြန္းေလာင္း 
ေပးလို႔ အိမ္မွာ ဆန္လည္း မျပတ္၊ ေငြလည္း မလပ္။ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာန႔ဲ ယေန႔ 
ထိတိုင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခြက္ဖလား လွ်ံထြက္လ်က္ ရိွေနပါ တယ္။ တပတ္စာ အလွဴေငြ၊ 
စား စရာ၊ ဆယ္ဖုိ႔ တစ္ဖုိ႕အတြက္ ေစာင့္စရာ မလိုဘဲ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ကာ 
ေကာင္းခ်ီး မ်ားစြာ ေပးေသာ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူး တင္ ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဘုရား 
ကုိယံုၾကည္၊ ေက်းဇူးတင္တတ္ေသာ ႏွလုံးသားထဲက အသိ အမွတ္ ျပဳလ်က္ 
ကုိးကြယ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဖတ္ရေသာသူအေပါင္း ဘုရားကို စစ္မွန္ေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း။ 
ေက်းဇူး သိျခင္းႏွင့္ ဘုရားရွင္ျပဳေပးေသာ ေကာင္းႀကီး ေတြကို ေရတြက္ ရင္း ဆယ္ဖုိ႔ 
တစ္ဖုိ႔ႏွင့္ တစ္ဆုပ္ဆန္ ဘ႑ာေတာ္ကို အထံေတာ္သုိ႔ သစၥာရိွစြာ ေပးသြင္း 
ႏိုင္ေသာသူ အေယာက္စီတ္ုိင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားရွင္ထံမွ ႂကြယ္ဝတဲ့ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျခင္း၊ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္း ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အျဖာျဖာ သက္ေရာက္ 
ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္ --- ။ ။  MD တမူး 
        ------------                                                                 ------- 

စုေဆာင္းမိေသာစကားစုမ်ား (Lily) 
 သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားက လူကုိ ေပးသည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ 

ဆုလဒ္ ဟု ကၽြႏု္ပ္ ယုံၾကည္သည္။ ကယ္တင္ရွင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအားလံုးကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤက်မ္းစာမွ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ လူတုိ႔ လုိအပ္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး 
ကိစၥ အလုံးစုံကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ (ေအဘရာဟင္လင္ကြန္း) 

 ႀကိဳးစား ဆက္ကပ္မႈ၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း ရိွေသာ္လည္း စည္းကမ္း မရိွလွ်င္  
အခ်ည္းႏီွး ျဖစ္သည္။ (ဟတ္စင္ေတလာ) 

 ဒုကၡျပႆနာ ရႈပ္ေထြးျခင္းက ဆုေတာင္းေစရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို တြန္းပုိ႔ ေစခ့ဲ 
ၿပီး၊ ဆုေတာင္းျခင္းက ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ ရႈတ္ေထြးျခင္းကို လြင့္ေပ်ာက္ ေစသည္။ 
(ဖီလစ္ မီလန္သြန္) 

 ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အခမ့ဲ ရၿပီးေသာ္လည္း တပည့္ 
ေတာ္စစ္ ျဖစ္ေစဖုိ႔ရန္ ရိွသမွ် အရာအတြက္ အဘုိးအခ ေပးရမည္။(ဘီလီဂေရဟမ္) 

႑ာ 



 

The LORD’S 
Word 4-156 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 156        Mo*kwfv     2014  ckESpf/       

EdkifiHwumrS   jrefrmc&pf,mef   toif;awmfESifh rdwfo[m,rsm;twGif;  tcrJh  jzefYcsd7ef          uefYowf        xkwfa0onf/ 

 
 

ocifhpum;4 -156

 သင္သည္ အသက္တာအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ တရားေဟာေနသည္။ သင့္အက်င့္ 
စာရိတၱ အားျဖင့္လည္း လူေတြက သင့္ အေျပာႏွင့္ သင့္အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ ေျပာဆို 
ခ်က္ ကုိက္ညီမႈ ရိွမရိွကို ဂရုစုိက္ၾကည့္ေနသည္။ (ဘီလီဂေရဟမ္) 

 သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ရွာလုိေသာ ဆႏၵ မရိွလွ်င္ 
ခရစ္ယာန္ ဘာသာကုိ လုံးဝ မစဥ္းစားပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒုတိယ 
ထားၿပီး ရွာမည္ ဆုိလွ်င္ သင္သည္ စိတ္ဆင္းရဲစြာျဖင့္ အသက္ရွင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကၽြႏု္ပ္ အတိ အလင္း ေျပာရဲပါသည္။ (ဟင္နရီဒရမ္မန္) ။ ။ (Lily) 

 

ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ (နန္းေမရီလင္း)U.Y.G 
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ စုံလင္ေတာ္မူ၍ လူသားမ်ဴိးႏြယ္ အသီးသီး 

တုိ႔၏ ခုိလွံဳ ကိုးစားရာ ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရင္ အဖ ဘုရား 
သခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ တည္ရိွပါေစ။ ျမတ္ေသာ 

သခင္ ေယရႈ နာမေတာ္ကုိ အမီွျပဳ၍ ေက်းဇူး တင္ပါ၏ အဖ။ သခင့္စကားစာေစာင္ကို 
စီစဥ္ ထုတ္ေဝေပးတဲ့ အယ္ဒီတာ ဆရာ မင္းေအာင္သက္လြင္တုိ႔ မိသားစုအေပၚကုိ 
ဘုရား သခင္ရ့ဲ ႂကြယ္ဝျပည့္စုံတဲ့ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သြန္းေလာင္း ခ်ေပး 
ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလို္က္ပါတယ္။ ယုဒသန္ အသင္းေတာ္ စင္ကာပူ JBCS 
ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီစာေစာင္ေလးထကဲေန ေဖာ္ျပပါတယ္။ သမီး 
အတြက္ ဝိညာဥ္ေရး မ်က္စိဖြင့္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဘုရား သခင္ရ့ဲ ဆုေက်းဇူး 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာအျဖာျဖာ JBCS အသင္းေတာ္ကုိ ပုိ၍ သြန္းေလာင္း ခ်ေပးပါေစ။ 
ဝိညာဥ္မ်ဴိးေစ့ ပုိ၍ႀကဲႏုိင္ပါေစ။ ကၽြန္မ သက္ေသခံခ်က္ စာေရး ခ်င္တာ ၾကာပါၿပီ။ 
ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္မ ေျပာတယ္ သမီးကို ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနခြင့္ ေပးရင္ သမီး သက္ေသ 
ခံမယ္လုိ႔။ ဘုရားသခင္က ေနခြင့္ ေပးတယ္။ ဒီႏိုင္ငံ လာဖုိ႔ အားေပးခဲ့တဲ့ တစ္ဦး 
တည္းေသာ အေဒၚကုိလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ ကူကူ ေတာ့ မေနခဲ့ရဘူး။ 
ေက်းဇူးေတာ္ပါဘ။ဲ ခက္ခဲေလ ခရစ္ေတာ္ကုိ ပုိေတြ႔ရ ေလဘဲ။ ဒီေရာက္မွ ႏွလံုးသား 
ထဲက ခရစ္ေတာ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရ့ဲ ေကာင္းျမတ္ျခင္း 
အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ စာေရးရမယ္ဆုိရင္ မကုန္ႏိုင္ပါဘူး။ ေန႔ရက္ စဥ္တိုင္း 
ေက်းဇူး ေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနလို႔ပါဘ။ဲ တကယ္ပါဘ။ဲ ေယရႈ ေၾကာင့္ သာ 
အသက္ရွင္တာ၊ ေယရႈေၾကာင့္သာ က်န္းမာတာ၊ ေယရႈေၾကာင့္သာ လြတ္ေျမာက္ တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရ့ဲ အႀကံအစည္က ဒူဘိုင္းႏုိင္ငံကို ဟုိတယ္ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ 
သြားခ်င္တယ္။ အင္တာဗ်ဴးလဲေျဖၿပီးၿပီ။ (၂)လ ေစာင့္ရမယ္တဲ့။ ဗီဇာ က်လာဖုိ႔ (၂)လ 
ေက်ာ္သြားတယ္။ မက်လာဘူး။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္ကို ေျပာတယ္။ သမီး 
ႏိုင္ငံျခား သြားခ်င္တယ္။ ေယရႈ သမီးကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခား ပုိ႔ေပးပါလို႔ ကၽြန္မ 
ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမယ္လို႔ ကၽြန္မ ယုံၾကည္တယ္။ တစ္ေန႔က် 
ေတာ့ ကၽြန္မ အေဒၚက ေျပာတယ္။ စကၤာပူ သြားမလားတဲ့။ အိမ္ အကူ အေနနဲ႔တဲ့။ 
အေဒၚလဲ သြားမယ္တဲ့။ ကၽြန္မတို႔ တူဝရီး ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ သြားရမယ္ဆုိေတာ့ 
သြားမယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Agent fee က (၇)လ ဆပ္ရမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ 
က Passpost လက္ထဲမွာဆိုေတာ့ ကၽြန္မ အရင္သြားရမယ္တဲ့။ အေဒၚက ေနာက္မွ 
လုိက္လာမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေတြ တင္ၿပီးၿပီတဲ့။ (၇) ပတ္ 
ေလာက္ဆုိ က်လာမယ္တဲ့။ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းတယ္။ စကၤာပူ နဲ႔ 
ဒူဘုိင္း အလုိေတာ္ရိွတဲ့ေနရာကို ပို႔ေပးပါလို႔။ agent ဆီမွာ သင္တန္း သြားတက္ 
ရတယ္။ တစ္ခါႏွစ္ခါဘဲ သြားတက္ၿပီး သြားမတက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။  

တစ္ေန႕ေတာ့ ကၽြန္မ အိမ္နားက ဖုန္းဆိုင္က အေဒၚက ေခၚေျပာတယ္။ 
ကၽြန္မ အေဒၚကုိ အိမ္အကူ အေနနဲ႔ စင္ကာပူ သြားမလားတဲ့။ agent (၂) လခ ဘဲ 
ေပးရမယ္တဲ့။ အေဒၚက ကၽြန္မကို သြားမလားတဲ့။ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေလာက္ 
ေကာင္းျမတ္သလဲ။ agent ခ (၇)လ ကေန (၂)လခပဲ ေပးရေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးတယ္။ 
အဒဲီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရ့ဲ အႀကံအစည္ ျမင့္ျမတ္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေဒၚကုိ 
ဘုရားသခင္ အလုိရိွရင္ သြားမယ္လုိ႔ ေျပာလိုက္ တယ္။ နဂုိတံုးက တင္ထားတဲ့ agent 
ကုိ မသြားေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီကို မလာခင္ တစ္ပတ္က ကၽြန္မ ေခ်ာင္း 
ဆုိး တာ တအားဘဲ။ ကၽြန္မ ငယ္ငယ္ေလး ထဲက ရင္က်ပ္ရိွတယ္။ အမုိးနဲ႔အပါးက 
လုပ္ႏိုင္လို႔လားတဲ့။ စကၤာပူ အိမ္အကူ လုပ္ ရတာ ပင္ပန္းတယ္ေနာ္တဲ့။ ေဆးေသခ်ာ 
စစ္သြားအံုးတဲ့။ ေဆးစစ္ေတာ့ ေအာင္တယ္။ (၂)ရက္ ေလာက္ၾကာေတာ့ ဗီဇာ က်လာ 
တယ္။ မိဘက ပင္ပန္းတာမုိ႕ မသြား ေစခ်င္ဘူး။ အေဒၚက ဘုရားသမီးဘဲတဲ့ ဘုရား 
သခင္ ျပင္ဆင္ေပးမွာတဲ့ေလ။ ကၽြန္မက ယံုၾကည္တယ္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ 
အႀကံ အစည္ဘေဲပါ့။ agent နဲဲ႔ အမုိး သြားေတြ႔တယ္။ ကၽြန္မ အလုပ္ လုပ္ရမ့ဲ အိမ္ရွင္ 

ေတြ အေၾကာင္း နဲနဲ သိလာရတယ္။ (၃)လ ျပည္႔ရင္(၂)ပတ္မွာ တစ္ရက္ အားလပ္ခြင့္ 
ေပးမယ္တဲ့။ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရခြင့္ရလို႔ ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
မိဘက ခြင့္ျပဳ လုိက္တယ္။ အေဒၚ့ကုိ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူသြားမယ္လို႔ 
ေျပာလိုက္တယ္။ ၁၄.၁၁.၂၀၁၁ သြားရမယ္တဲ့။ ေလယာဥ္လက္မွတ္လဲ ဝယ္ၿပီးၿပီးတဲ့။ 
ကၽြန္မ သြားခ်င္ တာဘဲ သိတယ္။ သြားရင္ လုိအပ္တာ ဝယ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံလည္း မရိွပါဘူး။ 
ေလယာဥ္ လက္မွတ္ဖုိးလည္း မရိွပါဘူး။ ဘုရားသခင္က အလုံးစုံကို တာဝန္ယူၿပီး 
ျပင္ဆင္ ေပးပါတယ္။ သြားတဲ့ေန႔ ေလဆိပ္ ေရာက္ေတာ့ စာရြက္စာတမ္း စစ္ေတာ့ 
တံဆိပ္တံုး မပါလို႔ မရဘူးတဲ့။ agent က လုိက္မပုိ႕ဘူး၊ သူ႕ကို ဖုန္းဆက္ေတာ့လည္း 
မရ။ ေလဆိပ္ထဲ ဝင္လို႔မရဘူး။ အမုိး ကလည္း ေသခ်ာ မစစ္ေဆးရ ေကာင္းလား 
ဆုိၿပီး ဆူတယ္၊ ကၽြန္မ စိတ္ညစ္သြားတယ္။ ေရာက္ခါနီးမွ အၿမီးက တစ္ ေနတယ္ 
ေလ။ ကၽြန္မ ဆု မေတာင္းမိဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ဘုရားသခင္က မေတာင္းဘဲဲ လိုအပ္ရင္ 
ေပးတဲ့ ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ agent ကုိ ဖုန္းေခၚလို႔ ရသြားတယ္။ agent ေရာက္လာၿပီး 
သူသြားတုန္းက ဒီအတုိင္းဘဲ သြားတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူးလို႕ေျပာတယ္။ ေလယာဥ္က 
ထြက္ေတာ့မယ္။ သူနဲ႔ ကၽြန္မ ေလယာဥ္ရုံးအထဲ ဝင္သြားၿပီး ပထမ တန္းစီတဲ့ ေနရာကို 
မသြားဘဲ အျခားဘက္ကုိ တန္းစီ ၾကည့္တယ္။ စစ္တဲ့သူက တံဆိပ္တံုးမပါလို႔ 
မရဘူးတ႔ဲ။ စကၤာပူက ေပးလိုက္တဲ့ အတုိင္းဘဲ လုိ႕ agent က ျပန္ေျပာတယ္။  
ေလယာဥ္မယ္က ေလယာဥ္ထြက္ခ်ိန္ နီးေနၿပီးလို႔ ေျပာေတာ့ ဒါဆုိ ဒီမွာ လက္မွတ္ 
ထုိးသြားတဲ့။ တကယ္လုိ႔ စကၤာပူေလဆိပ္က လက္မခံရင္ သူတုိ႔ တာဝန္ မယူဘူးလို႔ 
ေျပာၿပီး ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။ agent က ဆုေတာင္းသြားတဲ့။ 
ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးမယ္တဲ့။ စင္ကာပူေရာက္ေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ white 
card ကို မျဖည့္ လာမိျပန္ဘူး။ ဘယ္လို ျဖည့္ရမွန္း မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က 
ကူညီမ့ဲသူ အားလုံးကို စီစဥ္ ေပးထားပါတယ္။ ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွာ တာဝန္က် လံုၿခံဳေရး 
က ကၽြန္မကို ေတြ႔ေတာ့ စာရြက္ ျဖည့္ၿပီးၿပီလားတဲ့။ ကၽြန္မက မျဖည့္ရေသး ဘူးလို႕ 
ေျပာေတာ့ ဒါနဲ႔ သူက ကၽြန္မ စာရြက္ယူၿပီး သူျဖည့္ေပးတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ။ 
ေကာင္တာ ေရာက္လို႕ စာရြက္ ျပလုိက္ေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ ရၿပီတဲ့။ ေက်းဇူးေတာ္ 
ပဲ။ အိမ္ရွင္ ကိုယ္တုိင္ လာႀကိဳတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ စကၤာပူကုိ ေရာက္လာ 
ခ့ဲပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းမယ္ေလ။ စုံစမ္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္းန႔ဲ 
ေတြ႔ႀကံဳရလဲ။ ဘုရား သားသမီးေတြဘဲ စိတ္ပ်က္လုိ႔ မေနနဲ႔။ ဘုရား ျပင္ဆင္ေပးမယ္။ 
ယုံၾကည္လိုက္ပါ။ GOD is good all time.That’s amazing Grace. Praise the 
Lord. (ဟာေလလုယာ)။ လူသည္ အထူးထူး အျပားျပား ႀကံစည္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ 
ထာဝရဘုရား၏ အႀကံေတာ္သည္ တည္လိမ့္မည္။ သုတၱံ(၁၉း၂၁) ငါသည္ သင္တုိ႔ကို 
အက်ဴိးနည္းေစျခင္းငွာ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္တုိ႔သည္ ေျမႇာ္လင့္ေသာ 
အက်ဴိးကိုရမည္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွာသာ၊ သင္တို႔အဘို႔ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ 
တုိ႔ကို ငါသိ၏။ တဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သင္တုိ႔ုသည္ ငါ့ကို ေခၚ၍ သြားလာၾက 
လိမ့္မည္။ ဆုေတာင္းေသာအခါ သင္တို႔ စကားကုိ ငါနားေထာင္မည္။ ငါ့ကို ရွာေသာ 
အခါ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမ့ဲႏွင့္ ရွာလွ်င္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း သင္တုိ႔ကို 
အေတြ႔ခံမည္။(ေယရမိ၂၉း၁၁-၁၃)။ ။ နန္းေမရီလင္း 
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မည္သူမဆုိ စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကုိ scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.com. ႏွင့္
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သုိ႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကုိ လစဥ္ ဖတ္လိုပါက  

Facebook account ; lord’s word တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစုံ (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account  

lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလုံးသား)ထံ friend request   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 

ငါ ဒီ ဆန္းေဒးမွာ 
ဘုရားေက်ာင္း 
သြားရမလား။ 
အလုပ္ သြားလုပ္ 
ရမလား ဆိုတာ။ 
ေခါင္းပန္း 

လွန္လိုက္ေတာ့။ 
ေခါင္း က်လို႕ 
ဘုရားေက်ာင္း 
သြားရမယ္။ 
ပိုက္ဆံ ေတာ့ 
ႏွေမ်ာလိုက္တာ။  

ဘုရားေက်ာင္း သြားဖို႕ေတာင္ ေခါင္းပန္း 
လွန္တဲ့သူ ရွိေသး တယ္။ အ့ံေရာ အ့ံေရာ 


