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 သခင့္လည္ျပန္   မင္းေအာင္သက္လြင္ 
လက္ညိႇဳးက လက္မ ကုိ ပုပုကြကြ ဝဝတိုတုိ ရုပ္ဆိုးသဗ်ိဳဟု မဆုိေလႏွင့္။ 
လက္မ ကလဲ လက္သန္းကို ပိန္ပိန္ေသးေသး ပိစိေကြးဟု မထီမ့ဲျမင္မျပဳေလႏွင့္။ 
အရြယ္ညီစုံ လက္ေခ်ာင္းငါးေခ်ာင္းစုံမွ လက္တစ္ဘက္ျပည့္စုံ အလွထုံမည္။ 
ကုိယ္ခႏၶာမွာလဲ ေခါင္း ေျခ လက္ ခါး စုစည္းထားမွ သန္စြမ္းခႏၶာ ရုပ္က်န္းမာမည္။ 
ထုိနည္းတူညီ တို႕တုိင္းျပည္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ညီညြတ္ရမည္။  
တစ္ခ်ိန္တုံးက တို႕တုိင္းသားမ်ား အာရွက်ားႏွင့္ ဥေရာပက်ား ႏုိင္ငံမ်ားသို႕ 
စင္ကာပူ အေမရိကား မေလးရွားႏွင့္ ယုိးဒယား မက်န္ ကၽြန္ခံေလေတာ့- 
အဂၤလိပ္ တရုတ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္၍ တုိ႕ျပည္သားမ်ား ဖားမ်ားသဖြယ္ ကားယားတစ္သြယ္ 
ျပားျပားတစ္မ်ိဳး အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ - 
သခင့္လည္ျပန္ ခ်စ္တံု႕ျပန္ၿပီမုိ႕၊ တို႕ျပည္ တစ္လွည့္ ေကာင္းစားေလေတာ့  
ႏုိ႕ႏွင့္ ပ်ားရည္ စီးဆင္းေစမည္။ God bless Myanmar ေအာ္ဟစ္လို႕သာ  
ရင္မွာ ဓိဌာန္ ျပဳလိုက္သည္။ ( ျပည္ေထာင္စုေန႕အမွတ္တရ - )။      ။  

------------------------------------------------------ 
ဘ႑ာႏွင့္ ပါဝါ - ၃    အေထြး(ေတာင္ႀကီး) 

ဘုရားသခင္ဟာ အခ်ိန္တုိင္း ေကာင္းျမတ္တယ္ ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္း 
သက္ေသ ခံပါရေစ။ က်မ နာမည္ အေထြးပါ။ စင္ကာပူ ေရာက္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ေနတာ 
၄ႏွစ္ ရိွပါၿပီ။ အရင္အိမ္တုံးကေတာ့ အဘုိးႀကီး တစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္တဲ့ အလုပ္ပါ။ 
အဘုိးႀကီး ဆံုးသြားလို႕ အလုပ္ျပဳတ္သြားၿပီး အခု အလုပ္ အသစ္နဲ႕ အိမ္အသစ္မွာ 
အလုပ္ လုပ္ေနရပါတယ္။ အခုလုပ္ရတဲ့ဲ အလုပ္ကေတာ့ အိမ္ေမြး တိရစာၧန္ေလး 
ေတြကို ထိန္းတဲ့ အလုပ္ပါ။ အိမ္ရွင္က အိမ္ေမြး တိရစာၧန္ေလး ေတြကို ေရာင္းတဲ့ Pet 
shop ဖြင့္ထားေတာ့ က်မက အဒဲီ အေကာင္ ပေလာင္ေလးေတြကုိ ထိန္းရပါတယ္။ 
ျပႆနာ စျဖစ္တာကေတာ့ လြန္ခ့ဲတဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ကပါ။ သူေဌးက 
သူ႕ဆိုင္မွာ တင္ေရာင္းဖုိ႕ ၾကက္တူေရြး ၇ေကာင္ ဝယ္လာပါတယ္။ အႀကီး ၅ေကာင္နဲ႕ 
အငယ္ ၂ေကာင္ပါ။ အငယ္ထဲက တစ္ေကာင္က သိပ္ေနမေကာင္းပါဘူး။ 
ၾကက္တူေရြးေလးေတြကုိ က်မက ႏုိ႕တိုက္ၿပီး အစာေကၽြးရပါတယ္။ ေနမေကာင္းတဲ့ 
အေကာင္ကို သူေဌးက တိရစာၧန္ ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားျပပါတယ္။ အၿဲပီးေတာ့ 
ညမအိပ္ခင္ က်မက ငွက္ အေကာင္ေလးေတြကို ႏ္ုိ႕တုိက္ၿပီး ညစာေကၽြးခဲ့ပါတယ္။ 
ေနမေကာင္းတဲ့ ၾကက္တူေရြးက ႏုိ႕မေသာက္တဲ့ အျပင္ အန္ပါတယ္။ က်မ 
ခ်က္ျခင္းဘဲ သူေဌး ကုိ အေၾကာင္း ၾကားလုိက္ပါတယ္။ သူေဌးထီး ကေတာ့ အဒဲီညက 
ျပန္မလာတဲ့ အတြက္ သူ႕ကို အေၾကာင္း မၾကားျဖစ္ပါဘူး။ သူေဌးမက အန္ေနတဲ့ 
ၾကက္တူေရြးကို ႏ္ုိ႕ ဆက္မတိုက္ဖုိ႕ က်မကုိ ေျပာပါတယ္။ ေနာကေ္န႕ မနက္မွာေတာ့ 
ေန မေကာင္းတဲ့ ငွက္က ျပန္ေနေကာင္း ေနၿပီး ေကာင္းေကာင္း သြားလာ လႈပ္ရွား 
ေနတာကုိေတြ႕ရပါတယ္။ သူေဌးထီးက အလုပ္ မသြားခင္မွာ ငွက္ကုိ ေကာင္းေကာင္း 
ၾကည့္ဖုိ႕ က်မကုိ မွာပါတယ္။ ေန႕လည္စာ ေကၽြးေတာ့ ငွက္က ေကာင္းေကာင္း 
စားႏုိင္ တာ ေတြ႕လို႕ သူေဌးထီးနဲ႕ သူေဌးမ ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို က်မ လက္ကိုင္ 
ဖုန္းနဲ႕ ငွက္ေတြ အေျခ အေန ေကာင္းေၾကာင္း စာပုိ႕ လုိက္ပါတယ္။  

ညဘက္ ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ေနမေကာင္းတဲ့ ငွက္က 
ေသေနပါ ၿပီ။ ညေန ၆နာရီ က်မ အစာ ေကၽြးတံုးက ေကာင္းေကာင္း စားႏုိင္ပါေသး 
တယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်မ ေရမုိးခ်ိဳး ညစာ ျပင္ဆင္ေနတယ္။ ျပန္လာၾကည့္ေတာ့ 
ငွက္က ေသေနၿပီ။ သူေဌးထီးက စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႕ က်မ ငွက္ကုိ ဘယ္အခ်ိန္ အစာ 
ေကၽြးသလဲလို႕ေမးပါတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းထဲက က်မ ထြက္လာၿပီး ညစာစား ပန္းကန္ 
ေဆးေနခ်ိန္မွာ သူဌးထီးက သူ႕ငွက္ ေသသြားလုိ႕ စိတ္ အရမ္း ဆိုးၿပီး က်မရဲ႕ အဝတ္ 
အစားေတြကုိ ထုပ္ပုိးခုိင္းပါတယ္။ က်မကုိ သူ အလုိ မရိွ ေတာ့ဘူး။ ခ်က္ျခင္း ျပန္ပုိ႕ 
မယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။ ပြဲစားရံုးကို ခ်က္ျခင္းသြားပို႕ပါတယ္။ ည၉နာရီ ထုိးေနၿပီ 
ဆုိေတာ့ပြဲစားရုံးလဲ ပိတ္ေနပါၿပီ။ က်မက သူေဌးလင္မယားကုိ ျပန္ေျပာ လုိက္ပါတယ္။  

 
 
 
 
 
 
 
 

က်မကုိ ပြဲစားအိမ္ မပုိ႕ပါနဲ႕။ ေနာက္ထပ္ အိမ္ မေျပာင္း ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီ တစ္ည 
ေတာ့ နင္တို႕အိမ္မွာ အိပ္ခြင့္ေပးပါ။ မနက္ျဖန္ မုိးလင္းရင္ ငါ့ကို ေလယာဥ္လက္မွတ္ 
ဝယ္ေပး၊ ငါ့ႏုိင္ငံ ငါျပန္မယ္လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။  သူေဌးမ ကေတာ့ က်မ ကုိ 
အလုပ္ ျဖဳတ္တာ သေဘာမတူပါဘူး။ ငွက္တစ္ေကာင္ ေသတာနဲ႕ က်မကုိ အလုပ္ 
မျဖဳတ္သင့္ဘူး။ ဒါဘာမွ အေရးမႀကီးဘူး။ ငွက္က နဂုိကတည္းက ေနမေကာင္း 
ျဖစ္ေန ၿပီးသား။ က်မမွာ ဘာအျပစ္မွ မရိွဘူးလုိ႕ ဝင္ စြက္ဖက္ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ 
သူေဌးမနဲ႕ သူေဌးထီး အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားၾကပါတယ္။ သူေဌးထီးက က်မကုိ 
အလုပ္ ျဖဳတ္မယ္လုိ႕ေျပာေတာ့ သူေဌးမက အလုပ္မျဖဳတ္နဲ႕လို႕ တားတ့ဲအတြက္ 
သူတို႕ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေန႕ခင္းၾကေတာ့ က်မတုိ႕ သုံးေယာက္သား 
ထုိင္ခုံမွာ ထိုင္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူေဌးထီးက 
သူ႕ငွက္က ေဒၚလာ ၁၈ဝဝ တန္ေၾကာင္း၊ သူက ေဒၚလာ ၉ဝဝ အဆုံးခံၿပီး က်မက 
ေဒၚလာ ၉ဝဝ က်ခံဖုိ႕ က်မရဲ႕ လခထဲက ငွက္တန္ဖုိး တစ္ဝက္ ေဒၚလာ ၉ဝဝ ကို 
ျဖတ္ယူမ့ဲ အေၾကာင္းနဲ႕ သေဘာတူရင္ အလုပ္ ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးမယ္လုိ႕ ဆိုလာပါ 
တယ္။ က်မလဲ ခ်က္ျခင္းဘဲ ဟုတ္ကဲ့ ျဖတ္ပါ။ က်မ အလုပ္ ဆက္လုပ္ပါ့မယ္ေပါ့။ 
(ျမန္မာ ဆိုတာ အျပစ္မရိွလဲ အဒဲီလုိ ရုိးသားၿပီး သူတပါးကုိ အခမ့ဲ ကူညီတတ္တ့ဲ 
အျပင္ လုပ္အားခ မရလဲ အလုပ္ကုိ ရုိးရုိးသားသာသး လုပ္တဲ့ ညာဥ္ရိွၿပီးသားဆုိတာ 
စင္ကာပူ တရုတ္သူေဌးေတြကို ျပခ်င္လို႕ပါ)။ အဒဲီလုိ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး က်မ 
အခန္းထဲ ျပန္ဝင္လာရင္း စဥ္းစားမိေတာ့ စင္ကာပူ အိမ္ေဖာ္ လခနဲ႕ က်မကုိ 
အသားလြတ္ ျဖတ္မ့ဲ ေဒၚလာေငြ ၉ဝဝ ဆိုတာ က်မအတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ 
မ်ားပါတယ္။ ၂ လ က်မ လခ မရဘဲ အခမ့ဲ အလုပ္လုပ္ေပးရမဲ့ သေဘာေပါ့။ ေတြးရင္း 
ဝမ္းနည္းၿပီး ငုိခ်င္လာမိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာတုံးက ̏ေငြ̋ ဆုိတဲ့ ̏ဘ႑ာ̋ မရိွလို႕ 
ႏုိင္ငံျခားအထိ ေရာက္လာၿပီး အလုပ္ လာလုပ္ကာမွ အဒဲီေငြ ေၾကာင့္ဘဲ  အခမ့ဲအလုပ္ 
လုပ္ေပးရမယ္တဲ့။ ဆုိးလိုက္တဲ့ ဘဝ လုိ႕ ေတြးရင္း က်မ ငုိခ်လိုက္မိပါတယ္။ ၃မိနစ္ 
ေလာက္ အၾကာမွာ က်မ ဟန္းဖုန္းထကုိဲ မက္ေဆ့ တစ္ခုဝင္လာပါတယ္။ သူေဌးမ က 
သူ႕ေယာက္်ား (သူေဌးထီး) မသိေအာင္ပုိ႕လိုက္တဲ့ မက္ေဆ့ပါ။ ̏နင္ေလ်ာ္ေပးရမဲ့ ေငြ 
ေဒၚလာ၉ဝဝ အတြက္ ဘာမွ မပူနဲ႕၊ ငါ့ေယာက္်ား မသိေအာင္ ငါ နင့္အတြက္ စုိက္ၿပီး 
ေလ်ာ္ေပးမယ္̋ တဲ့။ ဟာေလလုယာ။ ဘုရားသခင္ အခ်ိန္တိုင္း ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ 
ဇာခရိ ၇း၉ တရားအမႈကုိ တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကေလာ့။ သနားျခင္း ကရုဏာစိတ္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ ေနာက္ဆုံးပိတ္ သက္ေသ ခံခ်င္ 
တာကေတာ့ အဲဒီ ၾကက္တူေရြး ငွက္ေလး ေသတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ က်မ 
လခ တိုးၿပီး ရခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒီအျပင္ အရင္ တံုးက က်မ တစ္လမွာ တစ္ရက္ဘဲ နားခြင့္ 
ရိွခ့ဲေပမ့ဲ၊ အခုေတာ့ က်မ တစ္လကုိ ႏွစ္ရက္ နားခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္သည္ 
အခ်ိန္တိုင္းေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္။  ဆာ ၃၄း၁၇ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕သည္ 
ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ထာဝရဘုရားသည္ နားေထာင္၍ သူတုိ႕ကုိ ခပ္သိမ္းေသာ 
ဆင္းရဲထဲက ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ။ အေထြး(ေတာင္ႀကီး) 

                                            ----------------- 
                                              မုိနာ ( ကေလာ ) 

         က်မ ဒီႏုိင္ငံကို အလုပ္လုပ္ရန္ လာခ့ဲစဥ္မွာ အမုိး ေပးတဲ႔ သမၼာက်မ္းစာအုပ္၊ 
trolly bag နဲ႕ ဖိနပ္လွလွေလးေတြဟာ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မြန္ေတြပါဘဲ။ ၂ႏွစ္ 
ၾကာလုိ႔ ဖိနပ္ေလးဟာ ဆက္ၿပီး အသုံးျပဳလို႔ မရေတာ႔ဘူး ၾကည္႔ၿပီး အရမ္း 
ႏွေျမာတသ ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္။ သူ႔ချမာ အေကာင္းဆံုး ဘ၀အထိ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ 
ခဲ႔တယ္။ ဘယ္သြားသြား မခြဲအတူ ေနပူ မုိးရြာထဲမွာ ဒုကၡခံခဲ႔တယ္။ အခုေတာ႔ သူခြဲခြါ 
သြားခဲ႔ၿပီ။ trolly bag ေလးကေတာ႔ က်မရဲ႕  အိပ္ယာေဘးနားမွာ Stand By ရိွေန 
ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမဆို လိုက္ဖုိ႔ အဆင္သင္႔ပါဘ။ဲ တေန႔ကုိ ဆယ္ခါ ဖြင္႔လည္း မၿငီး 
မညဴဘဲ သခင့္အလုိက် ၀တၱရားထမ္းေဆာင္ေနဆဲပါ။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ေလးကေတာ႔ 
ေန႔စဥ္ဖတ္ ဆုေတာင္းၿပီး ေခါင္းအုံးေဘးမွာ ထားအိပ္ပါတယ္။ လုံျခံဳမႈ အျပည္႔ 
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ဤ စကားမ်ားကို သင္သည္ ညီအစ္ကုိတုိ႕အား ၾကားေျပာလွ်င္ ယုံ 
ၾကည္ ခ်က္ စကား ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြေလ့က်က္ေသာ သမၼာၾသဝါဒ 
စကား ႏွင့္ ေမြးျမဴျခင္းကုိခံေသာ ေယရႈခရစ္၏ ဓမၼဆရာေကာင္း 

ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁တိ ၄း၆ 



 

The LORD’S 
Word 2-150 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 150    azazmf0g&Dv 2014  ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum;  2 -150

ေပးတယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကို ႀကံဳလာတဲ႔အခါမွာ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႔ 
ရင္ဝယ္ ပုိက္လ်က္သား အိပ္ေပ်ာ္ခဲ႔ရတယ္။ အားကုိးတႀကီး နဲ႔ေပါ႔။ တည္႔မတ္စြာ 
ဘယ္လုိ ေလွ်ာက္ရမလဲ ဆိုတ႔ဲ Law ေတြနဲ႔ အသက္စမ္းေရကို ေပးခဲ႔တယ္။ ဒါေတြဟာ 
အမုိး ေပးလိုက္တ႔ဲ က်မအတြက္ မရိွမျဖစ္ အသက္ေသြးေၾကာ ပါဘ။ဲ ဒါေပမဲ႔ 
အတတ္က ဆန္း လာတယ္ေလ။ hand phone မရိွမျဖစ္ လုိအပ္လုိ႔ ရိွလာတဲ႔အခါ 
ဇာတ္လမ္းေလးေတြက စလာေရာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း၊ အသဲကြဲ ဇာတ္လမ္း စကားစံု၊ 
အေပါင္းအသင္းစုံနဲ႔ ဖုန္းဖုိး ပုိက္ဆံကုန္ေရာ။ က်မ ေတာင္႔တမိတယ္ အမုိး ေပးတဲ႔ 
ဖိနပ္ေလးကို ဘဝဆုံးတိုင္ မခြဲမခြါ အၿမဲတမ္းအတူ လက္တြဲမဲ႔သူ trolly bag ေလးလုိ 
နံေဘးမွာ သစၥာရိွၿပီး သမၼာက်မ္းစာအုပ္ေလးလို ေဖးမ အားေပးၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
အျပည္႔နဲ႔ ေစာင္႔ေရွာက္မဲ႔သူကုိ အို-အဖက ေပးသနားမလားလို႔ ဘဝတူ ညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမေတြလဲ ဒီလုိ ဆုေတာင္းမ်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္လင္႔မွာဘေဲနာ္။ ရႏုိင္ပါေစလို႔ အားေပး 
သက္ေသခံ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။  
အသက္ထက္ ဆံုးတုိင္ က်မ ပုိင္ခဲ႔ …… ေနပူ မုိးရြာ၊ တူမခြဲဘဲ 
ဒုကၡဆင္းရဲ၊ အတူႏႊခဲဲ႔………………… အေမ ေပးတဲ႔ ဖိနပ္ေလး။ 
     သက္ေတာ္ေစာင္႔ေလး၊ မ နံေဘး………. သစၥာရိွစြာ၊ ထမ္းရြက္တာ 
     သြားေလရာရာ ေနာက္လုိက္မွာ……….. အေမ ေပးတဲ႔ အိတ္ ကေလး။ 
ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္း သက္စမ္းေရ…………… ေဖးမသြန္သင္၊ တုိ႔ဝိညာဥ္ကုိ 
လမ္းမွား မေရာက္ ေစာင္႔ေရွာက္ခဲ့၏…….  
ေပ်ာ္ရႊင္အူျမဴး၊ ခ်စ္စိတ္ကူးနဲ႔   တမ္းတေမွ်ာ္မွန္း၊ ခ်စ္ဇာတ္လမ္း…… 
     ဂြ် န္ေစာေလးလား၊ ထည္ေစာက္ေလးလား 
     အေမ မသင္တ႔ဲ အတတ္ ကေလး……..။     ။ မုိနာ(ကေလာ) 
---- 

 
         ရွင္ယာကုပ္ ၂း၂၆မွာ ၀ိညာဥ္ႏွင္႔ ကင္းေသာ ကုိယ္သည္ အေသ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ 
အက်င္႔ႏွင္႔ ကင္းေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏ လုိ႔ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားပါ 
တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ေဆြးေႏြးဖူးပါတယ္။ ရွင္းေလ ရႈပ္ေလ ဟို 
က်မ္းခ်က္နဲ႔ ကုိးကားျပန္ေတာ႔ ဒီက်မ္းခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပန္ေရာ။ ဒီလုိနဲ႔ဘဲ တ၀ဲ 
လည္လည္ျဖစ္ၿပီး ေက်နပ္ေလာက္တ႔ဲ အေျဖကုိ မရႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာ 
ေၾကာင္႔လဲ ဆုိေတာ႔ ဒီအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတဲ႔ အခါတုိင္း အခ်ဳပ္အခ်ာ ျဖစ္တဲ႔ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕  အေလ႔အလာ ( သေဘာေတာ္) ကုိ ေမ႔ထားၾကလို႔ဘဲ ျဖစ္တယ္။ 
ဒါေၾကာင္႔ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ဘုိ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  သေဘာေတာ္ကုိ ေရွ႕ဦးစြာ 
စဥ္းစား ဘုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒအီေၾကာင္းကုိ စတင္ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ သခင္ေယရႈရဲ႕  
ကားတုိင္ တဖက္တခ်က္က ဓါးျပ အေၾကာင္းကိုဘဲ အျခခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ 
အျပစ္သား ဓါးျပနဲ႔ သခင္ေယရႈတုိ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံၾကရာမွာ အျပစ္သား ဓါးျပကို 
ကယ္တင္ျခင္း ေပးလိုက္တ႔ဲ အဆုံးအျဖတ္က သူ႔ရဲ႕  သေဘာေတာ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
နားလည္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ လူ႔အျမင္မွာ ရွင္ယာကုပ္က်မ္း သေဘာအရ အက်င္႔မရိွတ႔ဲ 
အျပစ္သားဓါးျပ ဘယ္လုိမွ ကယ္တင္ျခင္း မရႏုိင္ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္ 
အျပစ္သားဓါးျပဟာ ခရစ္ေတာ္ကို အႂကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ေသာသူတေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႕ 
ရဲ႕  ယံုၾကည္ျခင္းကုိ သက္ေသထူခဲ႔တာကုိ သူ႕စကားအရ နံပါတ္တပ္ၿပီး ေလ႔လာၾက 
ပါစုိ႔။ (၁) ̏လုကာ ၂၃း၄၀- သင္သည္ ဤသူနည္းတူ ျပစ္ဒဏ္ခံလွ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ 
ကုိ မေၾကာက္သေလာ။̋ ဒီ စကားအရ ဘုရားသခင္ ရိွေနေၾကာင္းကုိ သူယံုၾကည္တယ္။ 
ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ပါၿပီ၊ ေနာင္တရပါၿပီ ဆုိတ႔ဲ သေဘာကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
၀န္ခံခဲ႔ပါတယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။(၂) ̏လုကာ ၂၃း၄၁ ငါတို႔သည္ ကုိယ္ျပဳမိေသာ 
အျပစ္ႏွင္႔အေလ်ာက္ ခံရသည္ျဖစ္၍ တရားသျဖင္႔ ခံရၾက၏။ ဤသူမူကား အဘယ္ 
အျပစ္ကုိမွ် မျပဳဟုဆိုၿပီးလွ်င္-̋ ဒီစကားအရ သူအျပစ္ ရိွေၾကာင္းကို ၀န္ခံသလုိ၊ လြန္ 
က်ဴးမိတ႔ဲအျပစ္အတြက္ ထိုက္တန္စြာ အျပစ္ေပး ခံရမယ္ ဆိုတာကုိလည္း သိထားသူ 
ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကုိ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ႔တယ္ ဆုိတာကုိ္ နားလည္ရပါ 
တယ္။ (၃) ̏ရွင္လုကာ ၂၃း၄၂ သခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္လွ်က္ ႂကြလာ 
ေတာ္မူေသာအခါ အကြ်ႏ္ုပ္ကို ေအာက္ေမ႔ေတာ္မူပါဟု ေယရႈကို ေလ်ွာက္ဆုိ၏။̋  
သခင္ လုိ႔ ခရစ္ေတာ္ကို ေခၚလိုက္ျခင္းဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ႏိွမ္႔ခ်ျခင္း ျဖစ္တယ္။ သခင္ 
ေယရႈဟာ ေသျခင္းမွ က်ိန္းေသ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မယ္။ သူ႔ကတိအတုိင္း ေနာက္ 
တဖန္ ျပန္ႂကြလာ အုံးမယ္ ဆုိတာကုိ အႂကြင္းမ႔ဲ ယံုၾကည္ထားသူျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ႔ 
သခင္ေယရႈဟာ အျပစ္လႊတ္ပုိင္တ႔ဲအရွင္၊ ကယ္တင္ႏုိင္တ႔ဲအရွင္၊ ေမတၱာရွင္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းကုိ အႂကြင္းမ႔ဲ ယုံၾကည္လုိ႔ အကြ်ႏ္ုပ္ကို ေအာက္ေမ႔ေတာ္မူပါလုိ႔ အသနား 

ခံခဲ႔တယ္လုိ႔ နားလည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူ႔ရဲ႕  စကားေတြအားျဖင္႔ ေယရႈဟာ 
သခင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၀န္ခံေနသလို ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ကုိ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ေစမယ္ 
ဆုိတာကုိလည္း အႂကြင္းမဲ႔ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမ ၁၀း၉-၁၀ ဆိုတာကုိ 
ေလ႔လာ မိခဲ႔ၿပီးၿပီ ဆုိေတာ႔ ဓါးျပမွာ ယုံၾကည္ျခင္းအက်င္႔လဲရိွတယ္ ဆိုတာကုိ ဆက္ၿပီး 
ေလ႔လာၾကပါစို႔။ ယုံၾကည္ျခင္းအက်င္႔လို႔ ဆုိရာမွာ အမ်ား ခံယူထားတဲ႔ ေကာင္းေသာ 
အက်င္႔၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေသာ အက်င္႔ေတြေပါ႔။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကုိ 
ယုံၾကည္ တ႔ဲ သားသမီးေတြမွာ ေကာင္းေသာ အက်င္႔ ရိွၾကသလုိ မေကာင္းတ႔ဲ အက်င္႔ 
လည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကုိ လုပ္တတ္ၾကသလုိ မေကာင္းတာကိုလည္း 
လုပ္မိ တတ္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းတာကုိ လုပ္ခ်င္ေပမဲ႔ မေကာင္းတာကုိ လုပ္မိ 
လ်က္သား ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ အျပစ္သားတိုင္းရဲ႕  သဘာ၀ ျဖစ္တယ္။ 
ဥပမာ ဒါ၀ိဒ္ဟာ ဘုရားသခင္ကို အႂကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္တ႔ဲ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္ 
ႀကီးတ႔ဲ ျပစ္မႈ ၂ခုကုိ က်ဴးလြန္ခဲ႔တယ္။ ပေရာဖက္ နာသန္က သူ႔အျပစ္ကုိ ေဖာ္ျပဆံုးမ 
တ႔ဲအခါ သူ အလြန္ ေနာင္တရၿပီး ေတာင္းပန္တယ္။ သူ႔ရဲ႕  မဟာ အမွား အတြက္ 
ထုိက္တန္စြာ အျပစ္ေပး ခံရေသာ္လည္း ျပန္လည္၍ ေနာင္တရၿပီး ေတာင္းပန္ 
ေသာေၾကာင္႔ ေသသည္႔တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မိတ္သဟာရ ဖြ႔ဲခြင္႔ရိွတယ္။ ဒီ 
ေနရာမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားဟာ အျပစ္ျပဳမိတ႔ဲ အခါခါတုိင္း ေနာင္တရ 
ေတာင္းပန္တတ္တ႔ဲ အက်င္႔ကုိ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္တယ္ ဆုိတ႔ဲ ဘုရားရဲ႕ သေဘာ 
ေတာ္ကုိ ေလ႔လာမိမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ ဒီအက်င္႔ အားျဖင္႔ 
ဘုရားသခင္ ဟာ ဖန္ဆင္းပုိင္သ အုပ္စုိးတ႔ဲ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္ ေပးပုိင္သလို 
အျပစ္ လႊတ္ပုိင္တ႔ဲ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္သားအေပၚမွာ အစဥ္ ခြင္႔လႊတ္တဲ႔ 
ေမတၱာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိမွတ္ ယံုၾကည္၀န္ခံေနလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
ေနာင္တရ ေတာင္းပန္တတ္တ႔ဲ အက်င္႔ဟာ ယုံၾကည္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ယံုၾကည္ 
ျခင္း အက်င္႔တခုလုိ႔ နားလည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဓါးျပဟာ ေကာင္းတ႔ဲအက်င္႔ 
မရိွေသာ္လည္း ယုံၾကည္ျခင္းအက်င္႔ ရိွတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အကယ္၍သာ 
ခရစ္ေတာ္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔ကုိ အသနားခံတ႔ဲ ဓါးျပကို ျငင္းပါယ္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို 
ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔တ႔ဲ အျပစ္သားေတြ တေယာက္မွ ကယာ္တင္ျခင္းရႏုိင္စရာ 
အေၾကာင္း မရိွေတာ႔ပါဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကို 
ျပဳ၍ လမ္းလႊဲတ႔ဲ အျပစ္သားေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကားတုိင္ေပၚက 
ခရစ္ေတာ္ ေယရႈရဲ႕  အျပစ္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းဟာ (၁) အျပစ္သားအားလုံးကို 
ကယ္တင္ဖုိ႔ ႂကြလာတဲ႔ သတင္းေကာင္းကို အတိအလင္း ေၾကျငာလိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ 
လုိ႔နားလည္ ရပါတယ္။ (၂) သူ႔ကို သခင္ အျဖစ္ယံုၾကည္ ကုိးစားတ႔ဲ အျပစ္သားေတြ 
အတြက္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈရိွတယ္ဆိုတာကုိ သက္ေသ ထူလုိက္တယ္လို႔ 
နားလည္ ရတယ္။ (၃) သူ႔ရဲ႕  ခြင္႔လႊတ္ျခင္း ေမတၱာဂရုဏာကို ေတာင္းခံဘို႔ ေနာက္ 
ဆုံး စကၠန္႔အထိ အခြင္႔အေရး ေပးေနေသးတယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
ဘုရားသခင္ဟာ လူရဲ႕ ေကာင္းတ႔ဲ အက်င္႔၊ မေကာင္းတ႔ဲ အက်င္႔အေပၚမွာ မၾကည္႔ဘဲ 
သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္သလဆုိဲတ႔ဲ အက်င္႔အေပၚမွာသာ ကယ္တင္ျခင္း 
ေပးတယ္ ဆိုတာ ရွင္းလင္းစြာနားလည္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  အေလ႔ 
အလာ (သေဘာေတာ္) ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူအခ်ိဳ႕  ေျပာတတ္ၾကတယ္ ဓါးျပေတာင္ 
ကယ္တင္ျခင္း ရေသးတာဘဲ၊ ငါတုိ႔ကေတာ႔ ပုိက်ိန္းေသတာေပါ႔ ဆုိတ႔ဲ အေတြးမ်ိဳးနဲ႔ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕  သနားျခင္းဂရုဏာေတာ္ကို မထီမဲ႔ျမင္ မျပဳပါႏွင္႔။ အျပစ္ႀကီးႀကီး 
ေသးေသး၊ အျပစ္သားဟာ အျပစ္သားပါဘဲ ဆိုတာ နားလည္ပါ။ ဧဖက္ ၂း၈-၉ ကုိ 
ေသခ်ာစြာ ဖတ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။          

လူအခ်ိဳ႕က ေျပာတတ္ၾကေသးတယ္။ ငါအသက္ရွင္တုန္း ငါလုပ္ခ်င္ရာ 
လုပ္မယ္ ေသခါနီးမွ ဓါးျပလို အသနားခံလုိက္မယ္ ဆုိတ႔ဲ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕  သနားျခင္းဂရုဏာကို မထီမဲ႔ျမင္ျပဳၿပီး အသက္မရွင္ပါနဲ႔။ မိမိျပဳတဲ႔ အျပစ္ 
အႀကီးအေသး အေပၚမူတည္ၿပီး အျပစ္အဖုိးအခ ေပးတဲ႔ ေျဖာင္႔မတ္တ႔ဲ ဘုရားသခင္ 
ဆုိတာ သတိထားပါ။ ဂလာတိ ၆း၇-၈ ကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင္႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  သေဘာေတာ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ပုိင္းျခား နားလည္ 
ျခင္း အားျဖင္႔ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ အက်င္႔ကို ခြဲျခားနားလည္ႏုိင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ လုိက္ပါ 
တယ္။ ဂလာတိ ၅း၅ ငါတုိ႔မူကား ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ေျဖာင္႔မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင္႔ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင္႔ င့ံလင္႔၍ေနၾက၏။ ။ 

ေတာႏွင္းပန္း(အင္းစိန္) 
 ကၽြန္မကုိ လြန္ခ့ဲေသာ (၁၁ႏွစ္)က ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ကၽြန္မ ခ်စ္ရေသာ 
ခင္ပြန္းနဲ႔ ဘုရားသခင္က ေပးေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာ္လြန္လာခ့ဲတဲ့ ႏွစ္မ်ားကို ေက်းဇူး 
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ocifhpum;  3 -150

ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ျဖတ္သန္းခ့ဲရတဲ့ ႏွစ္မ်ားမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ 
အားျဖင့္ သြန္သင္ျခင္း ခံခ့ဲရတဲ့ ကၽြန္မ အသက္တာကုိ ဒီ သက္ေသခံခ်က္အားျဖင့္ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလိုက္ရပါတယ္။ Home ဆုိတဲ့ အိမ္(သုိ႕)မိသားစုေလးက ကၽြန္မ 
ဘ၀ထဲ ၀င္ေရာက္လာခ့ဲတာ (၁၁)ႏွစ္ရိွခ့ဲပါၿပီ၊ ခ်စ္ရေသာ မိဘ ေမာင္ႏွမမ်ားကိုစြန္႔ၿပီး၊ 
ခ်စ္ရေသာ ခ်စ္သူႏွင့္ အိမ္အသစ္မွာ မိသားစု အသစ္ တစ္ခု ဘုရားသခင္ ဖန္တီး 
ေပးခဲ့တယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ မိသားစုေလး ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို 
ေန႔စဥ္ ႏႈတ္ကပါတ္အားျဖင့္၄င္း ခ်စ္ရေသာ မိဘဆရာသမားမ်ား အားျဖင့္၄င္း အၿမဲ 
သြန္သင္ လမ္းျပပါတယ္။ သြန္သင္ျခင္းခံရေသာ အရာမ်ားမွ ခ်စ္ရေသာ မိသားစု၀င္ 
တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ၾကားမွာ ဘယ္လို အသက္ရွင္ရမလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္မ 
သက္ေသခံ ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းပါရေစ။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ 
ညီညြတ္ေစခ်င္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း ညီညြတ္ ျခင္းက စတင္ ရမယ္ 
ဆိုတာ လူတုိင္းသိၾကပါတယ္။ မိသားစုအတြင္း ညီညြတ္ ျခင္းရိွဖို႔ (၁) 
သည္းခံျခင္း (၂)ခြင့္လႊတ္ျခင္း (၃)၀န္ခံျခင္း၊ လိ္မ္ညာမႈ မရိွျခင္း၊ ရိုးရိုး 
သားသား ေလး ၀န္ခံျခင္း (၄)အျပစ္ကို ေမ့ေပ်ာက္ေပးျခင္း။ ဆုိတဲ့ 
အခ်က္ ေလးခ်က္ သာ မိသားစု၀င္ တုိင္း ကိုင္စြဲ အသက္ရွင္လွ်င္ 
ခ်စ္ရတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ မိသားစု ေလးေတြက သာယာၿပီး ညီညြတ္ျခင္းန႕ဲ မဂၤလာရွိတဲ့ 
မိသားစုေလး ျဖစ္ရတဲ့ အခြင့္ကို ဘုရားသခင္ေပးမွာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
(၁)သည္းခံျခင္း (သုတၱံ ၁၈း၂၂) ̏မယားကို ရေသာသူသည္ ေကာင္းေသာ အရာကို 
ရၿပီး၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံရ၏။̋ ဇနီးသည္ တစ္ေယာက္သည္ မိမိရဲ႕ 
ဆိုးသြမ္းၿပီး မိသားစုကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳတတ္တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကို အသက္တာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ 
အႏွစ္ ၄၀ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တာ ကၽြန္မ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ပါ။ ခင္ပြန္းသည္ 
အသက္တာ ေၿပာင္းလဲၿပီး အဒဲီ ခင္ပြန္သည္လည္း အသက္ (၆၀)မွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ 
ယုံၾကည္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ထပ္ေသာ ေရႊရတု မဂၤလာေန႔ေတာင္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တာ 
ဒီေန႔ထိတုိင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဇနီးသည္ရဲ႕ ခင္ပြန္းကုိ ခ်စ္တတ္တဲ့ 
စိတ္နဲ႔ သည္းခံၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဟာ သူတို႔ မိသားစုေလးကုိ 
ေရႊရတု မဂၤလာႏွစ္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အထိ ေကာင္းခ်ီေပးခ့ဲတာ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရပါတယ္။ 
(၂)ခြင့္လႊတ္ျခင္း (၁ေယာဟန္ ၁း၁၀) ဒုစရိုက္ကို မျပဳၿပီဟု ငါတို႔သည္ဆုိလွ်င္ 
ဘုရားသခင္ကုိ မုသာ အျပစ္တင္ၾက၏၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လည္း ငါတို႔တြင္ မရိွ။ 
ခ်စ္ရေသာ မိသားစု၀င္ အခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ျခင္း ရိွရပါမယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ မိသားစု 
ေတြသည္ လူသားမ်ား ျဖစ္လုိ႔ ဘယ္သူမွ မျပည့္စုံပါဘူး။ အနည္းႏွင့္ အမ်ား အမွားလုပ္ 
မိၾကပါတယ္။ ဇနီးသည္ႏွင့္ ခင္ပြန္း၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကားမွာ မိသားစုက လက္မခံ 
ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အျပစ္ကုိ ခ်စ္ရေသာ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ခ်ိဳးေဖာက္မိ 
ခ့ဲရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးရမယ္၊ ဒါမွ မိသားစုထဲမွာ ညီညြတ္ျခင္းရိွမယ္လုိ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
တစ္ပါးက ေျပာတာ ၾကားဖူးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 
သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ရမလဆဲုိရင္ ေျမႀကီးနဲ႔ တူေအာင္ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ရမယ္တဲ့။ 
လူေတြက ေျမႀကီးေပၚ တက္နင္း၊ တူးဆြ၊ မစင္ စြန္႕၊ ညစ္ပတ္ေအာင္၊ ပ်က္စီးေအာင္ 
လုပ္ ေနၾကေပမဲ့  အဲ့ဒီ ေျမႀကီးက လူေတြကုိ ဘာမွ ျပန္မလုပ္ဘူး။ သူ ဒီေန႔ထိ သည္းခံ 
ခြင့္လႊတ္ေနတံုးတဲ့၊ ေျမႀကီးနဲ႔ တူေအာင္ ေနရမယ္တဲ့။ ဒါမွ ခ်စ္တဲ့မိသားစုေလး 
သာယာမွာလို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ ခင္မင္ရေသာ အန္တီတစ္ေယာက္မွာ သား 
တစ္ေယာက္ ရိွတယ္။ အေမြလုိခ်င္လို႕ အေမ့ကို အရက္မူးလာရင္ ဓားက်ိန္း ႀကိမ္းၿပီး 
အသက္ အႏၱရာယ္ရွာတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီသားက အရက္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေ၀ဒနာ 
ဆုိးနဲ႔ ႀကံဳရေတာ့၊ ဇနီးသည္က ပစ္သြားတယ္။ အေမ ျဖစ္သူက ခ်စ္ရတဲ့ အ့ဲဒီ သားကို 
ေသတဲ့ အထိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး ျပဳစုသြားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အခုလုိ အေမ၊ အေဖ မ်ားရဲ႕ 
ပုံ သက္ေသေကာင္း ျပသေသာ မိဘမ်ားရွိခ့ဲလွ်င္ ကၽြန္မတုိ႔ ခ်စ္ရေသာ မိသားစုေလး 
ေတြ ညီညြတ္ သာယာလာပါလိမ့္မယ္။ (၁ ေယာ ၁း၉) 
(၃)ဝန္ခံျခင္း (လိမ္ညာျခင္းကင္းျခင္း)။ စကားလိမ္ေသာသူသည္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ေတြ႕ 
ၾကံဳတတ္၏။(သု  ၁၇း၂၀)။ မုသာသုံးေသာ ႏႈတ္ခမ္းသည္ ထာ၀ရဘုရား စက္ဆုပ္ရြံရွာ 
ေတာ္မူဘြယ္ျဖစ္၏။ (သု ၁၂း၂၂)။ ခ်စ္ရေသာ မိသားစု၀င္ အခ်င္းခ်င္း လိမ္ညာျခင္း 
ကင္းရေအာင္ ရုိးရုိးသားသား အသက္ရွင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကုိတစ္ေယာက္ 
အိမ္မွာ ည၀တ္ျပဳစည္းေ၀းတဲ့အခါ မိသားစုထဲမွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ 
လိမ္ညာ ထားတာရွိရင္ ၀န္ခံခုိင္းတယ္၊ ၿပီးမွ သူတုိ႕မိသားစု ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း အစျပဳ 
ၾကရပါတယ္၊ မိသားစုအတြင္း ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ သိပ္ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္တယ္္လို ့ 
ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္မွာ မာမီက ေမြးေန႕ လုပ္ေပးတယ္။ 
မွတ္မွတ္ ရရ ဘယ္ဆရာမွ မေခၚပဲ၊ အဒဲီ ေမြးေန ့မွာ မာမီပဲ တရား ေဟာေျပာတယ္၊ 

ကၽြန္မကို ဘာသြန္သင္ခ့ဲလဲဆိုေတာ့ သမီး ဘ၀မွာ ဘယ္ေတာ့မွ (မလိမ္ညာပါနဲ႔တဲ့) 
ရုိးရုိး သားသားေနပါ၊ (နားေထာင္ပါ) ဘုရားသခင္စကား၊ မိဘစကား၊ ဆရာသမား၊ 
အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြ ေျပာတဲ့စကားကို နားေထာင္ တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါတဲ့၊ အခု 
က်မ အသက္(၄၀)ႏွစ္ ေရာက္သည့္တိုင္ ဒီဆုံးမ စကားက ကၽြန္မ ရင္ထဲမွာ သံမႈိ 
ရုိက္ထား သလုိရိွေနတယ္၊ မိသားစု အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ လုပ္မိရင္ ရုိးရုိးသားသားေလး 
၀န္ခံဖုိ႔ ၀န္မေလးပါနဲ႔ ဒါမွ ခ်စ္ရေသာ မိသားစုထဲမွာ အျမင္ရွင္းျပီး ညီညႊတ္မွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 
(၄)အျပစ္ကုိေမ့ေလ်ာ႔ေပးျခင္း(၁ေယာ ၁း၉)။ ကိုယ္႕အျပစ္တုိ႕ကို ေဖာ္ျပ ေတာင္းပန္ 

လွ်င္ ငါတို႔အျပစ္မ်ားတို႔ကုိ လႊတ္၍ ဒုစရုိက္ရိွသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ 
ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း ျပည့္စုံ ေတာ္မူ၏။ ခ်စ္ရေသာ မိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္က 
အျပစ္ကုိ ၀န္ခံလာလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေပးျပီး အျပစ္ကို ေမ့ေလ်ာ႔ေပးဖုိ႔လိုအပ္ 
ပါတယ္။ ကၽြန္မ အသိ အစ္မ တစ္ေယာက္က singlemother ျဖစ္ပါတယ္။ 
သူ ခ်စ္တဲ့ မိသားစုက အဒဲီ အစ္မ ကေလး အေဖနဲ႔ မေပါင္းသင္းပဲ single 
mother အျဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲတာကုိ သူ႔ရဲ ႔မိဘ၊ ေမာင္ ႏွမေတြက ခြင့္လႊတ္ျပီး 

သူ႔အျပစ္ကို ေမ့ေလ်ာ႔ ေပးျပီး သူ႔ရဲ ႔ ကေလးကုိ ၀ုိင္းျပီး ျပဳစုေပးတာ ေတြ႔ရတယ္။ 
ဒါဟာ စစ္မွန္ေသာ မိသားစုထဲမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ညီညႊတ္ျခင္း သေဘာ တရားဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အျပစ္ ျပဳလုပ္မိလို ့ 
၀န္ခံလာလွ်င္ ပစ္ပယ္ မထားဘဲ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္္။ 

ဒီလဟာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ ရိွသလုိ၊ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံရ့ဲ ျပည္ေထာင္စုေန႔ 
လဲရိွပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ခ်စ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးညီညြတ္ၿပီး သာယာလွပတ႔ဲ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ႀကီး ျဖစ္ဖုိ႔ ခ်စ္ရေသာ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေပးတဲ့ အသင္းေတာ္ ညီညြတ္ဖုိ႔ 
ကြ်န္မတို႔ ခ်စ္တ႔ဲ မိသားစု ဦးစြာ ညီညြတ္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိသားစုထဲမွာ မရိွမျဖစ္ 
ရိွသင့္ေသာ ဥပေဒ(coristitution)  ကေတာ့ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္း၊ 
အျပစ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေပးျခင္းတို႕ ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ညီညြတ္ လွပေသာ 
မိသားစုေလး ျဖစ္လာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ရေသာ မိသားစုတိုင္း၊ အသင္းေတာ္ 
တုိင္း ညီညြတ္ၾကပါေစ။ ။ ေတာႏွင္းပန္း(အင္းစိန္) 

--------------------------- 
 (Ointment Poured Forth) 

     ကုိယ္ေတာ္၌ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံ႔သာဆီ ကဲ့သုိ႔ နာမေတာ္သည္ သြန္းေလာင္းေသာ 
နံ႔သာဆီ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတုိ႔သမီး ကညာတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ၾကပါ၏။ 
(ေရွာလမုန္သီခ်င္း ၁း၃) သမၼာက်မ္းစာ၌ ေရွာလမုန္သီခ်င္းသည္ သတုိ႔သား ႏွင့္ 
သတုိ႔သမီး တို႔၏ လွပေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၏ ဆက္သြယ္မႈကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ 
ေရးစပ္ သီကုံးထားေသာ လကၤာက်မ္းျဖစ္သည္။ ဤက်မ္း၌ ပါရိွေသာ ခင္ပြန္း-မိန္းမ 
ဆက္သြယ္မႈသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူခ်စ္ေသာ အသင္းေတာ္၏ ဆက္သြယ္မႈကုိ 
ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာ ပညာရွင္ မ်ားစြာက နားလည္ခံယူ အနက္ျပန္ဆို 
ၾကပါသည္။ ဘုရင္ ေရွာလမုန္သည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ မယံုၾကည္သူ မိန္းမ အမ်ား 
အျပားကို ယူခ့ဲျခင္းျဖင့္ သူ၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ဘုရားထံမွ ေ၀းကြာသြားေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ အကယ္စင္စစ္ အိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳျခင္း၌ တစ္လင္တစ္မယား စံနစ္ 
ကုိသာ က်င့္ သုံးရပါမည္။ ေရွာလမုန္သီခ်င္းသည္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၏ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာ ဆက္သြယ္ပုံ မည္သုိ႔ ရိွေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပပါသည္။ အိမ္ေထာင္၊ အသင္းေတာ္ 
လူ႔အသုိင္းအ၀န္း၌ ေမတၱာ ရိွရန္  အလြန္ပင္အေရးႀကီး၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရိွလွ်င္ 
သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အသက္တာ မရႏုိင္ပါ။ လူ႔ေမတၱာသည္ အကန္႔အသတ္ ရိွ 
သည္။ အေျခအေန တစ္ခုခု အေပၚ၌ မူတည္တတ္သည္။ မိမိႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာ 
စပ္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္၎၊ ေကာင္းေသာေၾကာင့္၊ ေတာ္ေၾကာင့္၎ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခု 
အေပၚ မူတည္တတ္၏။ မိဘ ေမတၱာကုိ အမြမ္းတင္ တတ္ ၾကေသာ္လည္း မိဘစကား 
နား မေထာင္၊ ေျပာဆို ဆုံးမ မရေသာ သားသမီးအေပၚ ေမတၱာကုန္ခမ္းသြားတတ္ 
သည္။ ဘုရားေမတၱာ မူ ကား မကုန္ခမ္းႏုိင္ပါ။ “ေတာင္ႀကီးတုိ႔သည္ ေရြ႔၍၊ ေတာင္ငယ္ 
တုိ႔သည္ လႈပ္ရွား ေသာ္လည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ သင္မွ မေရြ႕ရ။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္း 
ပဋိိညာဥ္ လည္း မလႈပ္ရွား ရဟု သင္၌ သနားျခင္း၊ ကရုဏာစိတ္ ရိွေတာ္မူေသာ 
ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ ေတာ္ မူ၏၊၊” (ေဟရွာ၊ ၅၄း၁၀) အကယ္စင္စစ္ လူသားတုိ႔၏ 
ႏွလံုးသား မ်ားသည္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေပက်ံ ေနတတ္ ၾကသည္။ ဘ၀၌ စိတ္နာက်င္ 
စရာမ်ား၊ အလုိမက် မႈမ်ား၊ စာတန္မာရ္နတ္ ပစ္ခတ္ေသာျမႇားေၾကာင့္ ထိခုိက္ ဒါဏ္ရာ 
ရမႈမ်ား၊ သူတပါးအျပစ္ေၾကာင့္ မိမိ၌ ဆိုးက်ဳိး က်ေရာက္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ ဘ၀၌ 
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ocifhpum;  4 -150

ရင္နာစရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဖန္ဆင္း ပုိင္သေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မသိ၊ လမ္းေပ်ာက္ေနသည့္ ခရီးသည္၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ လူသား 
မ်ားပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုလူသား အေပါင္းတို႔၏ ဒဏ္ရာရိွသမွ်ကုိ 
သက္သာေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေရး အတြက္ ေဆးေကာင္း တစ္ခြက္ ရိွပါသည္။ 
       ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံ႔သာဆီကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားတိုင္း၏ အတြင္း စိတ္၀ိညာဥ္ ျပႆနာကုိ ကုသေျဖရွင္းကာ 
စိတ္သစ္ ဘ၀သစ္  အသက္တာသစ္၊ ႂကြယ္၀ျပည့္စုံျခင္းကို ေပးလ်က္႐ိွေနပါသည္။ 
ဘာသာေရး အယူ သည္းခ့ဲေသာ ဖါရိရဲွ ေရွာလုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို မုန္းတီး 
ဆန္႔က်င္ ခ့ဲပါသည္။ သူသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္တိုင္သိရိွ ယုံၾကည္ 
လာၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္အမႈေတာ္အတြက္ ရဲရဲေတာက္ အေစခံေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ 
လာခ့ဲ ပါသည္။ မွန္ေပ၏။ ခရစ္ေတာ္ကုိ အမွန္ပင္ ယုံၾကည္သူတုိင္း ထူးျခား 
အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ ေျမႇာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘ၀ကုိ ပုိင္ဆိုင္ 
ႏုိင္ၾကပါသည္။ ဘ၀မုန္တိုင္း မည္မွ်ပင္ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆုိင္ရေနပါေစ၊ ယုံၾကည္သူတုိင္း 
သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေအာင္ပြဲကုိ အစဥ္ခံေစရန္ ခရစ္ေတာ္ကို သိျခင္း၏ အေမႊး 
အႀကိဳင္ သည္ ယုံၾကည္သူမ်ား အသက္တာျဖင့္ အရပ္ရပ္တို႔၌ ႏံွ႔ျပားေစျခင္းငွါ ဘုရား 
သခင္ မစေတာ္မူလ်က္ရိွပါသည္ (၂ေကာ၊ ၂း၁၄)။ 
       အိုအဖ ဘ၀ နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကယ္မေတာ္မူပါ။ 
ေယရႈက ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာ သူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံေတာ္သုိ႔ လာၾကေလာ့ဟူေသာ 
မိန္႔မွာခ်က္အတုိင္း ကုိယ္ေတာ္ထံ ကၽြႏ္ုပ္ ယခုလာပါၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ဆီေမႊးျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ ဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္ကို ႏွစ္သိမ့္မႈေပးပါဘုရား (အာမင္) ။   ။ ဆရာေတာ္ေစာစံေအာင္ 

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

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁၃ (ဘုရားသခင္)  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ေသာမကလည္း ---- အကၽြႏ္ုပ္၏ အရွင္၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ ပါတကား ဟု - - -။ 
ေယာ ၂၀း၂၈။ ခ်ားစ္လ္စက္စေလ ေရးစပ္သီကံုးခ့ဲေသာ ဓမၼ သီခ်င္း စာသားထဲတြင္  
ေယရႈအ့ံဘြယ္ ေမတၱာေတာ္၊ ျပစ္ရိွ ကၽြႏ္ုပ္ကိုရွာ 
ထံသို႕ပုိ႕ေဆာင္ ေက်းဇူးေတာ္၊ တုမ့ဲ ကရုဏာကား 
သမုဒၵရာထက္ နက္ေပ၊ ေကာင္းကင္ဘံုထက္ ျမင့္ေလ 
ထုိေမတၱာေတာ္ျမတ္ေၾကာင္းကို၊ ကၽြႏု္ပ္ သီခ်င္း က်ဴးဆုိ။ 
      ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ဘုရား ျဖစ္ျခင္း သည္ ခရစ္ ယာန္ 
ဘာသာတရား၏ အေျခခံ ေက်ာက္ျမစ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထို အခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး 
ေအာက္ပါ က်မ္းခ်က္ မ်ား တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဖိ ၂း၆ - ထုိသခင္ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ သည္ျဖစ္၍ - -။ သ႑ာန္ေတာ္ 
ဆုိေသာ စကား၏ မူရင္း ဂရိ စကားမွာ ေမာ္ဖီ ျဖစ္သည္။ ထုိ စကား သည္ ဂရိ 
ေတြးေခၚ ပညာရွင္မ်ား သုံးေသာ စကားျဖစ္ၿပီး ေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ 
ေဆာင္ပါသည္။ ထုိ စကားမွာ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရွင္သည္ ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားသခင္ ၏ သေဘာ သဘာဝ ႏွင့္ လုံးဝ တူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိ 
စကားလုံးက ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
ျဖစ္တည္မႈကို လုံးဝ ဥႆံု ေဖာ္ျပ ပါသည္။ အထက္ပါ က်မ္းခ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ 
အျခား အခ်က္ တစ္ခ်က္ကို ဖိ ၂း၈ တြင္ - - ထုိသို႕ လူ၏ အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်က္ - - 
ဟုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အရင္းႏီွးဆံုး တမာန္ေတာ္ ႐ွင္ 
ေယာဟန္က ေဖာ္ျပ ထားသည္မွာ - (ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္) ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ သည္ 
လည္း ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ေယာ ၁း၁။ ဟုျဖစ္သည္။ ̏ လက္ေတြ႕ျမင္မွ ယုံမယ္ ̋ 
ဆုိေသာ ေနာက္ လုိက္ေတာ္ ေသာမသည္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ေတာ္မူ ေသာအခါ ̏ အကၽြႏ္ုပ္၏ အရွင္၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ 
ပါတကားဟု - - -̋ ။ ေယာ ၂၀း၂၈ ဟု အ့ံၾသဝမ္းသာစြာ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 
တဖန္ ရွင္ေပါလုက ေကာေလာသဲ ၂း၉ တြင္ - ဘုရားသခင္၏ ဇာတိ အျဖစ္ ေတာ္၏ 
ျပည့္စုံျခင္း အေပါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကုိယ္ ထင္ရွား၍ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ ဟု 
သဘာဝလြန္ ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုကုိ ခ်ျပေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ရွင္ေပါလုက 
တိတု အား သတိေပး ေရးသားေသာ ၾသဝါဒ စာေစာင္ ထဲတြင္ ̏ငါတို႕ကုိ ကယ္တင္ 
ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ဘုန္း အသေရေတာ္ ထင္႐ွား ေပၚထြန္းျခင္း 
ကုိ၄င္း - - - ̋ တိတု ၂း၁၃။ ဟုေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ 
အျဖစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကုိ သမုိင္း ကလဲ ေထာက္ခံ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အီမာဆန္ က ေျပာၾကားရာတြင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ 

ကမၻာ့ သမုိင္းတြင္ တိတိက်က် မေရးသား ထားေပ။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္ 
ထင္ရွားစဥ္က ေနထိုင္ႀကီးျပင္း ေဟာေျပာခဲ့ ေသာ ေနရာေဒသသည္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ နယူးဟန္႕ပ္ရီွးယား ျပည္နယ္ အရြယ္သာသာ သာရိွပါသည္။ ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္ ေဟာေျပာ သက္ေသခံခ့ဲေသာ တရားနာ ပရိတ္သတ္ႀကီးသည္လည္း 
ယေန႕ လက္႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တို႕ တက္ေနေသာ ေဒသႏၱရ အသင္းေတာ္မ်ားထက္ပင္ ေသး 
ငယ္ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ သို႕ေသာ္ သမုိင္းက သူ႕ ကုိ ေမွးမိွန္ ေပ်ာက္ကြယ္ 
ေအာင္ မလုပ္ ႏုိင္ခ့ဲေပ။ ေရာမတြင္ ရိွေသာ ကိုလီ ဆီယမ္ထဲ သြားေရာက္ လည္ပတ္ 
စဥ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ဗဟု သုတမ်ားစြာ ရရိွခ့ဲပါသည္။ ညစဥ္ တုိင္း 
ထုိေနရာသို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သြား ေရာက္ကာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္း ေသာ သမုိင္းကုိ 
စိတ္ကူးယဥ္ ခ့ဲၾကပါသည္။ ေသြးဆာ၍ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူအုပ္ ႀကီး 
လက္ထဲတြင္ အသတ္ျဖတ္ အညႇဥ္းဆဲ ခံေနၾက ရေသာ ေရွးသူရဲေကာင္း ခရစ္ယာန္ 
မာတုရမ်ား၏ ဘဝကို ၾကက္သီး ထမတတ္ ေတြ႕ျမင္ ခ့ဲရပါသည္။ ထုိေနရာသည္ကား 
မိမိတို႕၏ ယုံၾကည္ျခင္း အတြက္ အသက္ေပး သြားၾကေသာ မာတုရ တုိ႕၏ ရာဇဝင္ 
တြင္ ေစေသာ ေျမေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ကုိလီဆီယမ္ အားကစား ရုံႀကီးမ်ားသည္ 
ယခုအခါတြင္ တခ်ိန္က သက္ဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား၏ သမုိင္းတြင္မည့္ အရိပ္မ်ား 
ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ ေနရာတြင္ တခ်ိန္က ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ေရာမအင္ပါယာ 
က်ဆုံးၿပီး ေနာက္ ေရာမ ဂုဏ္ အသေရ၏ ျပာပုံမ်ား အၾကားတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ 
အသင္းေတာ္ သည္ မီးခဲ ျပာဖုံးသကဲ့သုိ႕ တျဖည္းျဖည္း ေတာက္ေလာင္ အရိွန္အဟုန္ 
ႀကီးမား လာခ့ဲပါသည္။ ဘုရားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ဘုရား ျဖစ္အင္ 
သည္ လူသား မ်ား၏ လက္ေတြ႕ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ ေျပာင္းလဲကာစ 
ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးအား မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က ေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ ခ့ဲၾကပါသည္။ ̏ ေဟ့ 
ေကာင္- ေရ ကေန စပ်စ္ရည္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတဲ့ ေယ႐ႈခရစ္ ေၾကာင္း လာေျပာ 
မေနနဲ႕ ငါတို႕ ရုိးေနၿပီ ̋ ။ ထိုအခ်ိန္မွာ အသက္တာ ေျပာင္းလဲ လာသူက ဤသုိ႕ 
ျပန္ေျဖ ခ့ဲပါသည္။ ̏ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေရကေန စပ်စ္ရည္ ျဖစ္ေစခဲ့တာကုိ က်ဳပ္ 
ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိေပမ့ဲ ေယရႈဟာ စပ်စ္ရည္(အရက္) ကေန အိမ္ေထာင္ ပရိ 
ေဘာဂေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေပးတာကုိ ငါသိတယ္ ̋။ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ 
တခ်ိန္က ယစ္ထုတ္ႀကီး ဘဝႏွင့္ ေသာက္စား မူးယစ္ခ့ဲေသာ သူသည္ ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ၿပီးသည့္ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ အသက္တာ ေျပာင္းလဲ 
လာခ့ဲပါသည္။ ̏ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး အရက္ မေသာက္ ျဖစ္ေတာ့ဘဲ 
ဘီယာအရက္ ဝယ္ေသာက္လို႕ အလဟႆကုန္ရမ့ဲ ေငြေတြ မကုန္ေတာ့ဘဲ အက်ိဳးမဲ့ 
အရက္ ဝယ္ေသာက္မ့ဲ ေငြအစား အက်ိဳးရိွတဲ့ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ေတြကုိ မိသားစု 
အတြက္ ဝယ္ေပးျဖစ္ေစခဲ့တာကုိေတာ့ က်ဳပ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သက္ေသ ခံရဲပါ 
တယ္ဗ်။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ က်ဳပ္အတြက္ေတာ့ စပ်စ္ရည္ကေန ပရိေဘာဂ ျဖစ္ 
ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္တယ္ ̋ ဟု ျပန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေရတြက္၍ မရႏုိင္ေသာ 
ေျပာင္းလဲသူမ်ား၏ အသက္တာထဲတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ ရွင္သန္ ေနခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္း 
မွာ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည့္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္၏ 
တန္ခုိးေတာ္ေတြေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 

ဘုရားရွင္ ခရစ္ေတာ္ ကယ္မပါ။ ကန္႕သတ္လူ႕ေဘာင္ေလာကမွာ  
ကုိယ္ေတာ္သာလွ်င္ ဘုရားသခင္ ေလာကလူသား ကယ္ခၽြတ္ရွင္။ 

(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ God အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။) 

------------------------------------------------------------------------------ 
ကာတြန္း-မင္းေအာင္သက္လြင္  

 
 
 

ေမေမ တို႕ဘဲ 
 ̏ေခၽြတာ စုေဆာင္း 
သူေဌးေလာင္း ̋ ဆို။ 

̏ အစစ အရာရာ ေခၽြတာပါ ̋ ဆို။ 
အဲဒါေၾကာင့္ သမီး 
အခုအခ်ိန္က စၿပီး 
အဝတ္အစားကို 
ေခၽြတာတဲ့အေနနဲ႕ 

ရွိတာေလးကို လံုရံုဘဲဖံုးၿပီး  
အဆင္ေျပေအာင္ ဝတ္ၿပီးေန 
ေနတာပါရွင့္။ အဟင့္ဟင့္ဟင့္ 

ေဟာေတာ့ 
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Facebook; lord’s word and lord’s heart. 


