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အေစခံလမ္း   မင္းေအာင္သက္လြင ္
လမ္းမသိေတာ့ တို႕ေတြ အကန္းလုိ ျဖစ္ခ့ဲရ 
လမ္းမသိေတာ့ တို႕ေတြ ရမ္းသမ္းေလွ်ာက္ခ့ဲရ 
လမ္းမသိေတာ့ တို႕ေတြ ႏြမ္းလ် ခ်ိနဲ႕ ခ့ဲရ 
လမ္းမသိေတာ့ တို႕ေတြ ခရီးၾကမ္း သြားခ့ဲရ 
လမ္း ရိွတာကုိ မသိတာလား။ လမ္း မရိွတာကို သိေနတာလား။  
ေပ်ာ္ရာျမန္းမဲ့ ေဒၚလာလမ္း ကုိ မေရြးဘဲ 
အေစခံရာလမ္းကို က်ေနာ္ ေျခလွမ္းမိပါၿပီ သခင္။ 
     အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း ဆိုေပမ့ဲ  
     သခင္ ေခၚတဲ့လမ္းမွာ ၾကယ္ေရာင္ အလင္းေရာင္ မရိွရင္လဲ။  
ခင္ရာ မင္ရာ မသိရင္လဲ။ ခ်စ္သူၾကင္သူ မေပါင္းရရင္လဲ။ 
     ရာထူး ဂုဏ္ထူး မခူးရရင္လဲ။ ဇနီးမယား တစ္ဖဝါးမခြာ မပါခဲ့ရင္လဲ။  
ရိွေစေတာ့ သခင္။ ကၽြံမိတဲ့ ေျခလွမ္း - ဆုတ္လဲစူး စားလရဲူး 
     စူးမွာ မေၾကာက္ ၊ ရူးမွာ မၿဖံဳ ။ ဆုတ္လဲ ထူး။ စားလဲ ထူးၿပီမုိ႕။ 
     သခင့္ရဲ႕ ေဝဒနာလမ္းမွာ အေစခံ ေနဆပဲါေလ။     ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 
---------------------------------------------------------------------  

ကုိယ္တုိင္ေရးပုစၦာတစ္ပုဒ္   ( ထားသက္သက္ခိုင္) (၄-၁၀-၂၀၁၂ ) 
ေလွေမ်ာ…..ေလွနဲ႔လိုက္…..။  ေငြေမ်ာ…….ေငြနဲ႔လိုက္……. 
ၾကားေနက် စကား နားခါးစရာ ျဖစ္ေနလား……… 
ကဲ…ဒါဆုိလည္း ေမးျပီကြာ…ဝိညာဥ္ေတြ ေမ်ာရင္ ဘာနဲ႔လိုက္မလဲ……။  
----------------------------------------------------------------- 

က်ားရုိင္းဆုိေသာ သစၥာစကား  နန္းရထုိက္ 
အခ်စ္စစ္ကို ရွာေဖြသလိုနဲ႔ အခ်စ္ကို ငတ္မြတ္ေနေသာ က်ားရုိင္း 
ေရႊသမင္ကို စားရဘုိ႔ ရုိးသားဟန္ေဆာင္ ေကာင္းသူ 
ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားက ပ်ားရည္ သုတ္ထားၿပီး 
ခ်ိဳၿမိန္ေသာ စကားေတြနဲ႔ မုသားကုိ အသက္သြင္းသူ 
ကုိယ္႔ဘ၀ရဲ႕  ေငြလမင္းက အသဲေလး (သည္း) 
ကုိယ္႔ဘ၀ရဲ႕  လမ္းျပၾကယ္က အသဲေလး (သည္း) 
အသည္းေလးသာ မရိွရင္ ကုိယ္႔ဘ၀ ရွင္သန္ဘို႔ မလြယ္ 
က်ားမာယာေတြနဲ႔ ေရႊသမင္ကို ညိႈ႕  ယူလို႔ထား 
ေရႊသမင္ ၿပိဳလဲေတာ႔ က်ားမာန္ေတြနဲ႔ ဖမ္းယူစား 
တကယ္ေတာ႔ က်ားရုိင္း လိုခ်င္တ႔ဲ အခ်စ္ ေရႊသမင္တုိင္းမွာ ရိွ 
ရင္ထဲက အခ်စ္စစ္ မဟုတ္ေတာ႔ အပ်ိဳ အအုိ ေရွာင္ရန္မလို 
က်ားရုိင္းဆိုတဲ႔ သစၥာစကား 
ပိေတာက္ဆို ပိေတာက္ တစ္ေယာက္ဆို တစ္ေယာက္ 
မင္းနဲ႔ က်ေတာ႔ ဆယ္ေယာက္ေျမာက္ 
ပိေတာက္ ေျခာက္ေတာ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္…။ နန္းရထုိက္ 
--------------------------------------------------------------- 

ကုိးစားေလာ့    နီဆူးရာ 
ကိုယ္ အမႈအရာကို ထာ၀ရဘုရား၌ အပ္ေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားေလာ့။ ( ဆာလံ_ ၃၇း ၅) 

 “ moon ခဏေန ရင္ meeting room ထဲလာခဲ ့ပါ “ ေျပာျပီးလွည္ ့ထြက္သြားေသာ 
manager ၏ ေက်ာျပင္ကို ၾကည္ ့ျပီး ကၽြန္မ ႏွလံုးခုန္သံ အနည္းငယ္ ျမန္သြားသည္။ 
“ yu xia ငါ ့ကို ဒါေလး ခဏ ကူးေပးထားပါ။ ငါ meeting room ထဲသြားရမယ္ 
“ေဘးနားရိွ လုပ္ေဖၚ ကုိင္ဖက္ တရုတ္မေလး ကို English ေျပာျပီး အကူညီ ေတာင္း 
ရင္း meeting room ထဲသြားဖို႕ moon ျပင္လုိက္သည္။ ရုံးရွိ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ မ်ားကို 
သေဘာေပါက္ေသာ yu xia က ကၽြန္မ ကို စကားတခြန္း ျပန္ေျပာသည္။ "God Bless  

 
 
 
 
 
 
 
 
You" တ့ဲ။ ကၽြန္မ ျပံဳးျပရင္း လွည့္ထြက္လာခ့ဲသည္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဘုရားသခင္ 
ဟုသာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရရြတ္ရင္း။ ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း ဆုိေတာ့ meeting room 
ထဲကုိ meeting မရိွဘဲ manager နဲ႕ ၂ေယာက္တည္း ၀င္ရျခင္း သည္ moon တို႕ 
ရုံးမွာေတာ့ အဆူခံရျခင္း အၾကိမ္းခံရျခင္းက လြဲျပီး တျခားအေၾကာင္း မရိွ ေသာ 
ေၾကာင့္ပင္။ အခန္႕မသင့္လွ်င္ အလုပ္ပါ ျပဳတ္ႏုိင္သည္။ meeting room ထဲ 
ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မ စိတ္ကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္ထားျပီး သူေရွ ့မွာ ၀င္ထိုင္လိုက္သည္။ 
မ်က္ႏွာထား တည္တည္ ႏွင့္ Singapore  လူမ်ိဳး ကုိယ္ေတာ္ ေခ်ာက စာရြက္ေခါက္ 
တစ္ရြက္ကုိ ကၽြန္မ ေရွ႕ ထိုးေပးရင္း "ဒီ invoice ကုိ မင္း ထုတ္တာလား“ စာရြက္ 
ေခါက္ကုိ ကၽြန္မ  ယူၾကည့္မိေတာ ့ ကၽြန္မ ထုတ္ထားသည့္ မနက္ျဖန္ ပုိ ့ရမည္ ့C.O.D 
(cash on delivery) invoice တစ္ေစာင္။ “ဟုတ္ပါတယ္“ “ invoice ထဲက လိပ္စာကို 
မင္း ေသခ်ာၾကည့္စမ္း moon “ “ဟုတ္ကဲ့“ “ပုိ႕ရမ့ဲ လိပ္စာက HTB လုိ ေနရာ 
မ်ိဳး  ပုိ႕ရမဲ့ အထပ္က ၂ လႊာ ဟုတ္လား“ “ဟုတ္ပါတယ္“ “ပုိ႕ရမဲ့material က 5m ( ၅ 
မီတာ) ရွည္တဲ့ alumium ျပားေတြေနာ္” “ဟုတ္ကဲ့“ “ဒီ material  ေတြက ရုိးရုိး 
loading လုပ္ရင္ေတာင္ အလြယ္တကူ ေကာက္ေကြးသြားႏိုင္တာမင္းသိတယ္မုိ႕လား“ 
“သိပါတယ္“ “သိတယ္ဆုိ မင္းဘာလုိ႕ဒီလိုေနရာမ်ိဳးကုိပုိ႕ေပးဖို႕ customerနဲ႕ သေဘာ 
တူ လုိက္ရတာလည္း၊ ျပီးေတာ့ ငါတုိ႕က delivery ကုိ job site ေတြကုိဘဲ ပုိ ့ေပး 
တာ။  အခုလုိ  လူေနအိမ္ေနရာေတြကို ပုိ႕ေပးခဲတယ္။ ဘာလုိ႕လည္းဆိုေတာ့ အ 
ရမ္း  သတိထားရလုိ႕ “Hong Wai ဘာလုိ႕အလုပ္ျပဳတ္သြားရလည္း မင္း မမွတ္မိ 
ဘူးလား“ “မွတ္မိပါတယ္“ Hong Wai က မၾကာေသးခင္ကမွ အလုပ္ျပဳတ္ သြားေသာ 
ကၽြန္မတုိ႕ရဲ႕ driver တစ္ေယာက္ပင္။ Hong Wai အလုပ္ ျပဳတ္သြားရသည္က ဒီလုိ 
material ေတြ delivery လုပ္ရင္း အနည္းငယ္ ပ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္သည္။ ဒါကုိ ၀ယ္သူက 
ကၽြန္မတုိ႕ driver ေၾကာင္ ့ျဖစ္ရတာ။ company  က ေလ်ာ္ေပးဖုိ ့ေျပာေတာ့ Hong 
Wai ကလည္း company ဘက္က ရပ္တည္ျပီး ခင္ဗ်ားတုိ႕ပုိ႕ခုိင္းတဲ့ေနရာက ပုိ႕ရ 
ဘယ္လုိ ခက္တ့ဲေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လုိ ဘယ္ညာနဲ  ့ အဒဲီေနရာမွာဘဲ ၀ယ္သူနဲ႕ 
အေခ် အတင္ စကားမ်ားခဲ့ရာက ျပသာနာက မလုိအပ္ဘဲ အလုပ္ျပဳတ္သည္အထိျဖစ္ 
ရသည္။ တကယ္ေတာ ့Hong Wai အမွားသည္ ေစတနာအမွား ေပမ့ဲ ကၽြန္မတုိ႕ 
ေလာက မွာကေတာ့ “Customer is always right“ ဆုိတာၾကီးကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ မရ။ 
Hong Wai အလုပ္ က ထြက္သြားျပီးေတာ့ အဲဒီအျဖစ္ကုိ အေျခခံကာစည္းမ်ဥ္း တစ္ခု 
ထြက္လာသည္။ အဲဒါကေတာ့ ၀ယ္သူနဲ႕ ပုိ႕ေပးဖို႕ သေဘာတူျပီးရင္ ျဖစ္သမွ်ကို 
အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္ကဘဲ တာ၀န္ယူဖုိ႕ပင္ျဖစ္သည္။ အခုလည္း manager 
ကၽြန္မ ကို ေခၚေတြ႕ျခင္းက ဒီအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္မလည္း ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေတြးမေနေတာ့ဘဲ ကၽြန္မ တာ၀န္ယူ 
ေၾကာင္း လက္မွတ္ ထုိးလိုက္သည္။ တကယ္ေတာ့ လိပ္စာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မစစ္ 
တာက ကၽြန္မ၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈပင္။ ဒါေၾကာင့္တာ၀န္ယူခ့ဲရေပမဲ့ တကယ္တမ္းေတာ့  
ကၽြန္မ ေတြးေၾကာက္သည္။ တာ၀န္ယူတယ္ဆိုတာက ပါးစပ္နဲ႕ လက္မွတ္ေလး 
တစ္ခုနဲ႕တင္ မဟုတ္၊ တကယ္တမ္းျဖစ္လာခ့ဲရင္ material ပ်က္ဆီး သြားခ့ဲရင္၊ 
၀ယ္သူက အနည္းငယ္ေလး ပ်က္ဆီး မႈကိုပင္ လက္မခံ၊ မယူေတာ့ ဟု ျငင္းခဲ့လွ်င္ 
material ရဲ႕တန္ရာတန္ဖုိးကုိ ေလ်ာ္ေပးရမည္က ကၽြန္မပင္။ တန္ဖုိးကို ၾကည့္လိုက္ 
ေတာ့ ကၽြန္မ တစ္လစာ နီးပါးပင္။ တကယ္တမ္း ေလ်ာ္ရပါျပီတဲ့။ Singapore မွာ 
ေဆြမ်ိဳး ညာတိ မရိွေသာ ကၽြန္မ ထမင္းၾကမ္းေတာင္ ယပ္ခပ္ စားရဖို႕ မျမင္။ 
အဒဲီေန႕က အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေစာေစာ ထမင္းစာျပီး အခန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္ 
တည္း က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းဖုိ ့ ကၽြန္မ ျပင္ပါေတာ့တယ္။ ခလုတ္ထိမွ အမိတ ေပမ့ဲ 
ဘယ္အမိ ကုိ ဘယ္လို တ ရမယ္ကုိေတာ့ ကၽြန္မတို႕ ခရစ္ယာန္ေတြေကာင္းေကာင္း 
သိပါတယ္။ ကုိယ္အမႈအရာကုိ ထာ၀ရ ဘုရား၌အပ္ေလာ့။ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကိုးစား 
ေလာ့။ သို႕ျပဳလွ်င္စီရင္ေတာ္မူမည္။ ( ဆာလံ_ ၃၇း ၅) ကုိယ္ေတာ္ ကၽြန္မ  တို႕ကို 
တကယ္ဘဲ ခ်စ္သနားပါတယ္။ ဆာလံ ၃၇း၅ အားျဖင္ ့ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္မ ကိုသြန္သင္ 
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တယ္။ အဒီဲေန႕ ညမွာဘဲ ကၽြန္မရဲ ့အမႈအရာကုိ ကိုယ္ေတာ္ လက္ေတာ္ထဲ ယံုယုံ 
ၾကည္ၾကည္ဘဲ ဆပ္ကပ္ အပ္ႏံွျပီး ကၽြန္မ အိပ္ရာ၀င္ခ့ဲတယ္။ ေနာက္ေန႕ ေန႕လည္ 
ေလာက္ထိ customer ဆီက ဖုန္းမလာေသးပါ။ ေလာကီ လူသား ေတြရဲ႕ သဘာ၀ 
အတုိင္းဘဲ၊ ဆုေတာင္း ထားတာေတာင္ ပူပန္ေနျခင္းဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း 
အားနည္းမႈကိုျပေနတာပါ။ ညေန ၄နာရီေလာက္ၾကေတာ ့ ကၽြန္မ မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ။ 
ကၽြန္မရဲ ့ invoice ကုိသြားရွာၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ အလြန္ဘဲ ေကာင္းျမတ္ျပီး 
ဂရုဏာ ၾကီးေၾကာင္း ကၽြန္မ တကယ္ဘဲ လက္ေတြ ့ခံစားခဲ ့ရပါတယ္။ meaterial 
ေတြပို႕ ျပီးတဲအျပင္ ၀ယ္သူက လက္ငင္းပင္ ေငြသားနဲ႕ ေငြ ေခ်ထားတာေတြ႕ 
ရပါတယ္။ cheque နဲ႕ေပးရင္ေတာင္ banking သြင္းရင္ return cheque ျဖစ္မွာ စုိးရိမ္ 
ရေသးတယ္ မဟုတ္လား။ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းက တကယ္ကို အ့ံၾသဖြယ္ 
ရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မ တစ္ေယာက္စီတိုင္း ကိုလည္းဘဲ 
မိမိိ၌ရိွတဲ့ ၾကီးတဲ့အမႈ၊ ငယ္တဲ့ အမႈ မွန္သမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္ထံ အပ္ႏံွ ၾကပါ။ 
ကုိယ္ေတာ္ဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ ့ဘုရား။ တတ္ႏုိင္တဲ့ ဘုရား။ တန္ခုိးၾကီးေသာ ဘုရား။ 
ဂရုဏာနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းၾကီးမားတဲ့ ဘုရား  ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေ၀မွ်ရင္းနဲ ့သက္ေသခံပါတယ္။ 
တစ္ေယာက္စီတိုင္း ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ အာမင္။ ။ နီဆူးရာ 

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

သူတုိ႔၏ ႐ွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိဒ္ (David, Their King) ဆရာေစာစံေအာင္ 
သူတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို၎၊ သူတို႔အဖို႔ ငါေပၚထြန္းေစလတၱံ႕ေသာ 
႐ွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိဒ္၏ အမႈေတာ္ကို၎ ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္ (ေယရ၊ ၃၀း၉)။  

      သမၼာက်မ္းစာ၏ အဓိက မဏိၰဳင္ဗဟိုျပဳ ပုဂၢိဳလ္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ ျဖစ္သည္။ 
ေယ႐ႈခရစ္၏ နာမေတာ္သည္ အ့ံၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ စာတန္မာနတ္သည္ လူတုိ႔အား 
ခရစ္ေတာ္ကို သိျမင္ရန္ မလိုလားဘဲ ၀ိညာဥ္မ်က္စိကုိ ဖုံးကြယ္လ်က္႐ိွ၏။ အံ့ၾသဘြယ္ 
ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္၊ ႀကီးျမတ္ျခင္းကို မျမင္ေတြ႕ေစရန္ ေလာက 
အရာတုိ႔၌ နစ္မြန္းေစသည္(၂ေကာ ၄း ၄)။ လူသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေမွာင္၌ 
ေမြးဖြါးလာ၍ မိမိ၏ လုိအပ္ခ်က္အမွန္ကိုပင္ မသိနားမလည္ျဖစ္ေနရသည္။ သန္႔႐ွင္း 
ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ မစလမ္းျပမႈျပဳမွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္သား ျဖစ္၍ 
ထုိအျပစ္မွ ကယ္တင္မည့္သူ လုိေနေၾကာင္းသိလာမည္။ အကယ္စင္စစ္ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မွကယ္တင္ေပးေသာအ႐ွင္ျဖစ္သည္။ 
      ေယရမိ အခန္းႀကီး(၃၀)တြင္ ပေရာဖက္ေယရမိက ဗာဗုလုန္၌ ဖမ္းဆီးခံေနရ 
ေသာ သူ၏လူမ်ဳိး ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ  အားေပး ႏွစ္သိမ့္စကားဆိုထားပါသည္။ သူတို႔ 
လက္႐ိွအေျခအေနဆိုးမွ ဘုရားသခင္ကို ေျမႇာ္လင့္စရာ ႐ိွေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ က 
သူတို႔အား ဘုိးေဘးတုိ႔အား အေမြေပးေသာ ျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လာေစမည့္ အခ်ိန္ 
ကာလ ေရာက္လိမ့္မည္၊ သူတုိ႔၏ ႐ွင္ဘုရင္ ဒါ၀ိဒ္၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္၊ 
သူတို႔ ဒုကၡေ၀ဒနာအလံုးစုံကို ဖယ္႐ွားကာ အျပစ္႐ိွေသာ ရန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးမည္ 
ဟု ကတိေပးေတာ္မူခ့ဲ၏ (၃၀း၃၊ ၈၊ ၉၊ ၁၈)။    
      ရံဖန္ရံခါ ကၽြႏုု္ပ္တို႔သည္လည္း ဘုရား၏ သတိေပးျခင္းကို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈကာ မိမိ 
စိတ္ႀကိဳက္လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား၏ ဆုံးမမႈခံရတတ္သည္။ မိမိတို႔ 
ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္လုံးပန္းကာ   ဘုရားသခင္ ျပေသာလမ္းကုိ မျမင္ႏုိင္ 
ျဖစ္ရ တတ္ပါသည္။ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေျမႇာ္လင့္စရာ ဣသေရ လူမ်ဳိးတို႔၏ ဘုရင္ 
ဒါ၀ိဒ္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ေသာ 
အ႐ွင္ ေယ႐ႈကုိ ၾကည့္ေမွ်ာ္ရန္လိုေပသည္။ ဣသေရလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဘုရင္အျဖစ္ ဤ 
ကမၻာသုိ႔ ႂကြလာမည့္ အ႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဘုရင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ ေလာက 
ျပႆနာမ်ား၊ တပ္မက္ျခင္းမ်ား၌ နစ္မြန္းမေနဘဲ မၾကာမီ ႂကြေတာ္မူ ျဖစ္ေသာ 
ခရစ္ေတာ္ကို ေျမႇာ္လင့္ ေစာင့္စားၾကပါစို႔။ အုိအဖ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ခုိလံႈရာ၊ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ပါ၏(အာမင္)။   ဆရာေစာစံေအာင္ 

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

Jumbo     ခ်စ္လင္းေလး 
အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္လို႔ ကေလာင္တံေလး တေခ်ာင္းရဲ႕  အေၾကာင္းကို ေတြးမိ 

ေတာ႔ သူဟာ Jumbo လို႔ အမည္ေပးျခင္းခံရတ႔ဲ တရုပ္ျပည္ထုတ္ ေကာ္ ball pen 
ေလးတစ္ေခ်ာင္းပါ။ သူဟာ ျမန္မာျပည္သို႔ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတခုအျဖစ္ႏွင္႔ အေရာင္းစား 
ခံရၿပီး သာသနာျပဳဆရာႀကီးတပါးရဲ႕  ၀ယ္ယူျခင္းကို ခံခ႔ဲရပါတယ္။ ထိုမွ တဖန္ 
ဆရာႀကီးႏွင္႔အတူ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းေသာ ျမန္မာျပည္မွ စကၤာပူသို႔ ေလေၾကာင္း 
ခရီးစဥ္ျဖင္႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းပါ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၀တ္ျပဳရန္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ သြားေသာ 
ကြ်ႏ္ုပ္အား ၀တ္ျပဳ ခမ္းမေဆာင္၀တြင္ လူငယ္တဦးထံမွ ေဂါမူမူ၊ အုိဆူအုိခေလးဟူသည္႔ 
ႏႈတ္ဆက္သံႏွင္႔ အတူ program ႏွင္႔ Jumboကို လက္ခံရရွိခ႔ဲပါ၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍  Jumbo 

၏ ပိုင္ရွင္အစစ္ ကြ်ႏ္ုပ္ျဖစ္ခ႔ဲရပါ၏။ Jumbo ဟာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို တက္ၾကြစြာ 
အကူအညီေပးပါ၏။ အထူးသျဖင္႔ ဗလာျဖဴမွာ စာမူေတြျဖစ္ေအာင္ မရပ္မနားေျပားလႊာ၍ 
ဘ၀ေပးကာ ဖန္တီးေပးသူေပါ႔။ Jumboဟာ မိခင္ႏိုင္ငံကို စြန္႔ၿပီး အေရာင္းစားပဲ ခံရခံရ၊ 
တိုင္းတပါးကိုေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား တေယာက္၏ လက္ထမဲွာ ထားရာေန ေစရာခိုင္း 
ခံရသည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရွိသည္႔ေနရာ ျဖစ္သည္႔ဘ၀မွာ ခႏၶာေၾကြ ကိုယ္ရည္ စစ္သြားသည္႔တိုင္ 
သခင္႔အတြက္ ဘ၀ကို ေပးဆပ္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္စြာ အေစခံရင္း သူဘ၀ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ခ႔ဲပါ၏။  
အခုခ်ိန္မွာ Jumbo ဟာ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ဘာအသံုးမွ် မ၀င္ေတာ႔ေပမဲ႔ သစၥာရွိစြာ 
အေစခံခ႔ဲသည္႔ သူ႔အား အမွတ္တရအျဖစ္ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး သိမ္းထားဆပဲါ။  

ထို႔အတူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ား၏ ဘ၀မွာလည္း မိမိ၏ သခင္အေပၚ သစၥာရွိစြာ 
အေစခံ သင္႔ပါ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာ္ ball pen ထက္ အဆမ်ားစြာ ျမတ္ၾကပါ၏။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တိို႔ အသီးသီးအား မတူညီေသာ ဆုေက်းဇူးအသီးသီး ေပးထားသည္ကို ျမင္တတ္ 
လွ်င္ မိမိအား ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူးမွာ အဘယ္အရာ ျဖစ္သည္ကို 
ေတြ႔ႏိုင္ပါ၏။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္(သို႔) အခြင္႔ေတာ္(သို႔) အၾကံ အစည္ေတာ္ တခုမွ် 
မပါဘဲႏွင္႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀သည္ အေျခအေနတခုတည္းတြင္ ရွိမေန ႏိုင္ပါ။ မည္သည္႔ 
ဘ၀မ်ိဳးမွာဘဲ ေရာက္ေရာက္၊ မည္က႔ဲသို႔ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ ရင္ဆိုင္ရပါေစ၊ 
ပံုေဆာင္ခြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ ပံုေဆာင္ရေသာ္လည္း သခင္႔ အတြက္ ရွိသည္႔ေနရာ ရွိသည္႔ 
အတိုင္း ဆားတပြင္႔အျဖစ္ႏွင္႔ အေစခံမည္ဆိုလွ်င္ သခင္ သည္လည္း ေကာင္းကင္ဘံုမွ 
မွတ္တမ္းတင္ေနမည္ ျဖစ္သည။္ ခြ်င္းခ်က္ အေနျဖင္႔ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တန္ျပန္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မရွိခ႔ဲလွ်င္ေတာင္ အဆံုးတေန႔ 
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သခင္သည္ ၾကိဳဆို လက္ကမ္းကာ သာဓုသစၥာရွိေသာ 
ငယ္သားေကာင္း၊ သင္သည္ အမႈငယ္၌ သစၥာေစာင္႔ေလၿပီ။ မ်ားစြာေသာ အမႈအခြင္႔ကို 
သင္၌ ငါအပ္ေပးမည္ သင္၏ သခင္ႏွင္႔အတူ စည္းစိမ္ကို ၀င္စားေလာ႔ ဟု 
သင္႔အားဆိုေပမည္။ မႆဲ ၂၅း ၁၄-၂၃ 

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

အခ်ိန္မီွ သတိရိွၾကရေအာင္  ဇြန္ပန္း 
ေရွ႕ဦးစြာ အဖဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္… သခင့္စကား စာေစာင္ ထုတ္ေ၀ 

ေပးတဲ႔ ဆရာကို မင္းေအာင္သက္လြင္ကိုလဲ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ … 
ဘုရားသခင္ရ႕ဲ အလိုေတာ္ေၾကာင္႔ စကၤာပူကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ တၿပိဳင္နက္ 

တည္း စာမူေလး ပါရွိလာဒါ ဖတ္လိုက္ရေတာ႔ ရင္ထဲမွာ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာ မိၿပီး 
အဖဘုရားသခင္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရ႕ဲ  ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ 
ကိုလည္း ပိုမိုထိေတြ႔ ခံစားမိတယ္။ တဆက္တည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဆက္လက္ အသံုးခံ 
ေတာ႔မယ္ဆိုတ႔ဲ အသိ၊ အလင္း ရရွိလာမိတယ္။ ရရွိတ႔ဲ အေျဖေလး က “အခြန္̏ ဆိုတ႔ဲ 
အျမတ္ေငြ ေခါင္းပံုျဖတ္တ႔ဲ ကိစၥဘျဲဖစ္တယ္။ ေလာက မွာ ပထမ အေၾကာက္ရဆံုးက 
“တဏွာ” တဏွာေၾကာင္႔ လူေတြ အမည္ပ်က္ရ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းရသလို အျမတ္ 
အခြန္ကလည္း လူ႔ဘ၀ကို နာမည္ပါ ေသေစတဲ႔ ကိစၥတစ္ခုပါ။ အခြန္ေပးေဆာင္ ရတ႔ဲ ကိစၥ 
အားလံုးသိၾကၿပီးသားပါ။ ကိုယ္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာသမ်ွ ၁၀ % ေပးေဆာင္ရတ႔ဲ ကိစၥ။ တို႔မွာ 
မရွိလို႔လာၿပီး အလုပ္လုပ္ ရတယ္။ ေအးဂ်င္႔က ျဖတ္လို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ သူက ၄လ။ အခ်ိဳ႕က 
၆လ။ အခ်ိဳ႕က ေအးဂ်င္႔ ကို မေပးခ်င္လို႔ ကိုယ္႔ အမိေျမကေန အတိုးေတြနဲ႔ 
ေခ်းငွါးခဲ႔ရတယ္။ အဲဒါ ဟာလည္း ကိုယ္ရမ႔ဲဟာ ကိုသံုးရမဲ႔ဟာ မွန္သမွ် အခြန္ေပးေနရတဲ႔ 
သေဘာဘ။ဲ မရွိေသာ သူမ်ားမွာ ေအးဂ်င္႔ဖိုး ကလည္း ေပးရ၊ က်န္ရွိတာေလ အိမ္ကို ပို႔ဖို႔ 
မေလာက္ ငွေတာ႔ အဆင္ေျပတဲ႔ သူေတြဆီက ေခ်းငွါးလို႔ ေပးရေတာ႔ အတိုးက ၁၀ တိုးတ႔ဲ၊ 
ကဲ မိတ္ေဆြတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ နလန္ထူေတာ႔ မလဲ။ ေအးဂ်င္႔လည္း ေပးလို႔ မေက်ေသး 
အိမ္မွာ က်န္ခ႔ဲတ႔ဲ မိသားစု အတြက္န႔ဲ ေခ်းငွါးခဲ႔ရတ႔ဲ အတိုးအရင္းကလဲ မေက်ေသး 
ေဟာဒီမွာကလည္း အတိုးက ထပ္ေပးရအံုးမယ္။ တစ္ခါ အလုပ္ရွင္က မၾကိဳက္လို႔ 
ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကလည္း အဆင္မေျပလို႔ အလုပ္ ထပ္ေျပာင္းခ်င္မယ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေအးဂ်င္႔ ခ 
ထပ္ေပးရမယ္။ မိမိဟာ မိမိေျပာင္းမယ္ ဆိုရင္လဲ ေအးဂ်င္႔ဖိုး မေပးခ်င္ေတာ႔လို႔ နီးစပ္ရာ 
မိတ္ေဆြေတြရဲ႕  အကူအညီရယူၿပီး ေျပာင္းျပန္ေတာ႔ အလုပ္ရွာခ ေပး “တစ္ လခ” တဲ႔ 
ဘယ္ကမွ မလြတ္တ႔ဲ အခြန္ပါလားေနာ္။ အဒဲီလို လုပ္ေနတဲ႔ လူေတြဟာ အားလံုး ျမန္မာ 
လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေနတဲ႔ အျပင္ ခရစ္ယာန္အမည္ခံ ဘုရားသားသမီးမ်ား ျဖစ္ေနတာကို 
ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြ ျမန္မာျပည္မွာဘဲ ရွိတယ္ ထင္ခ႔ဲဒါ။ စကၤာပူမွာ ပိုဆိုးတာ 
ေတြ႔ခ႔ဲရတယ္။ ပညာႀကီးလို႔ ရာထူးႀကီးမယ္ ပညာနဲလို႔ ရာထူး နဲမယ္ ပညာမရွိလို႔ ရာထူး 
မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ႔ လူသားအားလံုးဟာ ဒုကၡသည္ေတြဆိုဒါ ခရစ္ယာန္တိုင္း သိရမ႔ဲ 
အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္မွာလဲ တစ္ဦးန႔ဲ တစ္ဦး ရိုင္းပင္းကူညီမႈ မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ 
ျပဳမူမႈ႔အေပၚ အျခားေသာ တိုင္းတပါး လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ က႔ဲရဲ႕  ရႈံ႕ခ်မႈ ကိုလည္း ၾကားရွိရပါတယ္။ 
မိမိလူမ်ိဳးမ်ား အေပၚ အထင္ေသးစြာ ေျပာဆိုုမႈ ခံရေပမဲ႔ လုပ္ရပ္ ကလဲ ဟုတ္ေနေတာ႔ 
ျငိမ္ခံရုံက လြဲၿပီး ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ။ “တဏွာ” ကိစၥ မွာလည္း ယံုၾကည္သူ 
ခရစ္ယာန္မ်ားသာ အမည္ထြက္သလို၊ ယခု အတိုး၊ အခြန္၊ အျမတ္ စားမႈမ်ားမွာလဲ 
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ခရစ္ယာန္မ်ားသာ အမည္ထြက္ေလ႔ရွိေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕  ေသာသူမ်ားဆို ဘုရားသခင္ရ႕ဲ  
ေငြမ်ားႏွင္႔ အရင္း မတည္၍ အတိုးေခ်းငွါးယူသူ ရွိေနပါတယ္။ ဆိုးတ႔ဲသတင္းမ်ားဆိုရင္ 
ျမန္မာလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဆိုတ႔ဲ အမည္ဆိုး အစား ျမန္မာလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ 
တစ္ဦးန႔ဲတစ္ဦး ရိုင္းပင္းကူညီတယ္ စည္းလံုး ညီညႊတ္တယ္ ဆိုတ႔ဲ သတင္းေမႊးေလးမ်ား 
ျပန္လည္ရရွိ၍ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ျပန္လည္တု႔ံျပန္ ႏိုင္ဖို႔ တဦးန႔ဲတဦး 
ေမတၱာေရွ႕ ထားၿပီး တဦးရဲ႕  အခက္အခဲ တစ္ဦး ၀ိုင္း၀န္း ကူညီရင္း ခရစ္ယာန္ သား 
သမီးမ်ား ပီသေအာင္ အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ ေနထိုင္ သြားၾကရေအာင္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဖြင္႔ေပးမဲ႔ 
တစ္ေပါက္တည္းေသာ တံခါး၀ကို အတူ တကြ ၀င္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ခက္ခဲသူမ်ားထံမွ အခြန္၊ 
အျမတ္မ်ားႏွင္႔ ကူညီမႈမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္လွ်က္ ေမတၱာႏွင္႔ ေလ်ွာက္လွမ္းၾကပါေစ။  
ခ်စ္တ႔ဲ   -  ဇြန္ပန္း 

ထိုေၾကာင္႔ တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူရာ ကာလ၌ မတရားေသာ သူတို႔သည္ မတည္မေနရၾက ၊ 
ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူတို႔၏ အေပါင္းအသင္းထသဲို႔ လူဆိုးတို႔သည္ မ၀င္ရၾက ။ အေၾကာင္းမူကား ေျဖာင္႔မတ္ေသာ 
သူတို႔၏ ထာ၀ရဘုရား သိကြ်မ္းေတာ္မူ၏ ။ မတရားေသာ သူတို႔၏ လမ္းသည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ 
ေရာက္ရလိမ္႔သတည္း .. ဆာလံ ၁ း ၅ - ၆ 

………………………………………………………………………………………………                                               

သက္ေသခံခ်က္  ၀ါး၀ါး 
 စာနဲ႔ေရးၿပီး သက္ေသခံခြင္႔ ရဘို႔ ျပင္ဆင္ လမ္းဖြင္႔ ေပးခဲ႔တ႔ဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕  
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကြ်န္မ သက္ေသခံခြင္႔ ရဘို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ 
ဆီမွာ ဆုေတာင္းခဲ႔တာ ၾကာခဲ႔ၿပီေလ။ ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္မဘ၀မွာ ကြ်န္မအတြက္ 
လုိခ်င္ခဲ႔တ႔ဲ ကြ် န္မ ေတာင့္တခဲ႔တ႔ဲ အရာရာတုိင္းကို အျမဲတမ္း အခမဲ႔ ျပင္ဆင္ လမ္းဖြင္႔ 
ေပးခ႔ဲပါတယ္။ ဘာအစြမ္းအစ၊ ဘာအရည္အခ်င္းမွ ကြ်န္မမွာ မရိွခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ 
ခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ကြ် န္မဟာ သိပ္တန္ဖုိးရိွခဲ႔ပါတယ္။ သူဟာ ကြ်န္မအတြက္  ခုိလံႈရာ  
မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အားကုိးရာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သူပါဘ။ဲ သူဟာ ကြ်န္မကို 
အမ်ားႀကီး ကူညီ လမ္းျပခဲ႔တ႔ဲ အရာေတြထဲကေန အရမ္းအံ႔ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ 
ေအာင္ ကြ်န္မကို သူခ်က္ခ်င္း အေျဖေပးခဲ႔တ႔ဲ အရာေလး တစ္ခုကို ဒီမွာလာၿပီး အလုပ္ 
လုပ္ေနတဲ႔ သူေတြ အားလုံးအတြက္ သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ 
ကြ််န္မ ဒီစကၤာပူ လာဘုိ႔ စတင္ျပင္ဆင္ ခဲ႔တာ ေမလဆန္းပုိင္း ထဲမွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ 
ရည္ရြယ္ ခ်က္ရိွခဲ႔တယ္။ စကၤာပူ လာႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ဟိုးငယ္ငယ္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ထဲ 
ကေပါ႔ သိပ္ေတာ႔ မမွတ္မိေတာ႔ဘူး။ အဒဲီအခ်ိန္က စၿပီး ကြ်န္မ ဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ 
သူ ကူညီ လမ္းျပျပင္ဆင္ လမ္းဖြင္႔ေပးဖုိ႔ေပါ႔။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ႔ အဒဲီအခ်ိန္တုန္း 
က ကြ်န္မတုိ႔ မိသားစုက လိႈင္းေတြထဲမွာ ကူးခတ္ျဖတ္သန္း ေနရတဲ႔ အခ်ိန္ဆိုေတာ႔ 
ကြ်န္မအတြက္ေတာ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာသိေနခဲ႔တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မ အျမဲတမ္း 
ဆုေတာင္း ေနခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားရင္း ကြ် န္မ 
အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွာ သူ လမ္းဖြင္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မ သူ႔ဆီက အေျဖရတဲ႔ အခ်ိန္ 
အတုိင္း အဆ မရိွ အရမ္းေပ်ာ္ခ႔ဲတယ္။ ကြ်န္မ ဒီစကၤာပူလာဖုိ႔ အတြက္ စာ စတင္ 
လုိက္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္မ ဆုေတာင္းခဲ႔တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ သမီး စကၤာပူမွာ သြားလုပ္ 
ရဖုိ႔ အတြက္ စာတင္လုိက္ၿပီ။ ဒါေၾကာင္႔ သမီးသြားရမဲ႔ ေနရာ သြားရမဲ႔ မိသားစုဟာ 
သမီး အတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးနဲ႔အတူ သမီးလုပ္ႏုိင္မဲ႔ အရာကုိဘေဲပးပါ။ ကိုယ္ေတာ္ 
အလုိရိွတဲ့ မိသားစုျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ တကယ္ 
လုိ႔ အဲဒီ ေနရာဟာ ကိုယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ မရိွဘူး။ သမီးနဲ႔ မသင္႔ေတာ္ဘူး ဆုိရင္ 
ကုိယ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ပဲ ဖ်က္သိမ္းေပးပါ ဘုရား။ ဒီအတြက္ ပထမဆံုး စာျပန္က်လာ 
တ႔ဲ အရာဟာ ကုိယ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးသား ျဖစ္တယ္လုိ႔ သမီး ယုံၾကည္တယ္။ 
သမီး မျငင္းဘူး။ သမီးလက္ခံမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ႔တယ္။ ေမလ တတိယအပတ္မွာ စာျပန္ 
က်လာတယ္။ ကြ်န္မ မျငင္းခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔လဲ မသိပါဘူး 
သူတို႔ ဘက္က ျပန္ရုပ္သိမ္းသြားခဲ႔တယ္။ ကြ် န္မ အတြက္ ေမလကုန္ဖုိ႔ ၁ ပတ္ဘဲ 
လုိတယ္။ ကြ်န္မ ဘာလုပ္လုပ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ခ်င္တ႔ဲ စိတ္ရိွတတ္တယ္။ အဲဒီ 
ေတာ႔ ကြ်န္မ စကၤာပူလာဘုိ႔ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ ေပးတဲ႔ အစ္မကို ဆုေတာင္းေပးဖို႔ 
ေျပာခဲ႔တယ္။ ဒီႏုိင္ငံကို သြားဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ရိွခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ေမလ မကုန္ခင္ 
မွာ ခြင္႔ျပဳဖုိ႔ ဆုေတာင္းခံခဲ႔ပါတယ္။ သူအံ႔ၾသဖြယ္ ျပခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ ဆုေတာင္းတ႔ဲ 
အခ်ိန္ဟာ ေမလကုန္ဖုိ႔ ၄-၅ ရက္ဘဲ လုိေတာ႔တယ္ေလ။ ကြ် န္မကုိ ေမလ ၃၁ 
ရက္ေနာက္ဆံုး ရက္ေလးမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ သူေကာင္းမြန္စြာ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။ 
ကြ်န္မ ဒီစကၤာပူ ေရာက္ျပန္ေတာ႔လည္း အားငယ္စိတ္ ၀င္မိျပန္တယ္။ အဒဲီအခါ 
ကြ်န္မထပ္ ဆုေတာင္းတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ အလုိရိွလုိ႔ ကြ်န္မ ဒီစကၤာပူ လာႏုိင္ခဲ႔တာပါ။ 
ဒါေၾကာင္႔ သမီးကုိ စိတ္ျငိမ္သက္ တည္ျငိမ္ျခင္း အခြင္႔ေပးပါ။ သမီး သြားလုပ္ရမဲ႔ 
မိသားစုဟာ ခရစ္ယာန္ မိသားစုေလးေပးပါ။ ၿပီးေတာ႔ Sunday တိုင္း ဘုရားေက်ာင္း 

သြားတ႔ဲ မိသားစုေလး ေပးပါလို႔ ေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ သူ ကြ်န္မရဲ႕  ဆုေတာင္းသံ  
ကြ်န္မ ေတာင္းေလွ်ာက္မႈ တခုစီတုိင္းကို အတိအက်ဘဲ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီမွာ 
လာၿပီး အလုပ္လုပ္တ႔ဲ သူ ဘယ္သူမဆို ေပါ႔ေနာ္။ ကြ်န္မ ဘာေၿပာခ်င္လဲဆိုေတာ႔ 
ကြ်န္မတို႔ ကုိးကြယ္ ယံုၾကည္တ႔ဲ ဘုရားဟာ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏုိင္တ႔ဲ ဘုရား 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ ကုိးကြယ္တ႔ဲ ဘုရားဟာ နာမ္၀ိညာဥ္ ဘုရားျဖစ္လုိ႔ ကြ်န္မတို႔ 
မျမင္ ႏုိင္ဘူး။ အဒဲီ အခါ ကြ်န္မတို႔ေတြ တခါတရံမွာ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္း 
တတ္ပါတယ္။ ေယာ ၁၄း၁၂-၁၅ ကုိ ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ကြ် န္မတို႔ကို ခရစ္ေတာ္ အားျဖင္႔ 
သူ ကတိေပးထားပါတယ္။ ဒီက်မ္းပုိဒ္ေလးကုိ ဖတ္ၿပီး ခြန္အားယူပါ။ ဆုေတာင္းပါ။ 
(ယံုၾကည္ျခင္းန႔ဲ ေတာင္းပါ) တကယ္ ခံစား ရရိွလာမွာပါ။ ကြ် န္မတို႔ေတြ တခါတရံ 
သူမ်ား ဆီမွာ အလုပ္လုပ္ေတာ႔ အားငယ္တ႔ဲ အခါေတြ ၾကံဳေတြ႔ရမဲ႔ အခ်ိန္ေတြ 
ရိွပါတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ဘာေျပာထား သလဲဆုိေတာ႔ ကြ်န္မတုိ႔ အသက္တာ 
ဟာ ျပန္ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊာခ႔ဲတုန္းက ရရိွခဲ႔တ႔ဲ အေတြ႔အၾကံဳေတြ 
အားလုံးဟာ ခံစားခဲ႔တုန္းက မလြယ္ေပမဲ႔ ဘုရားသခင္က တန္ခုိးႀကီးေသာ လက္ေတာ္ 
ႏွင္႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ မ်က္ရည္က် ေနရတာေတြ သူတစ္ပါး ရဲ႕  ႏိွမ္႔ခ်မႈေတြ 
ခံေနရ တာေတြ အားလုံးဟာ ဘုရားသခင္က ကြ် န္မတုိ႔ကို ေပးတဲ႔ တန္ဖုိး မျဖတ္ႏုိင္တ႔ဲ 
အရာေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြျဖစ္တယ္တ႔ဲ။ လူေတြ အေနနဲ႔ မထီမဲ႔ျမင္ ျပဳခ်င္ေလာက္ 
ေအာင္ျဖစ္ေပမဲ႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အဒဲီ အရာအားလုံးဟာ တန္ဖုိး အရိွဆုံး ျဖစ္တယ္ 
လုိ႔ ဆရာႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီသက္ေသခံခ်က္ေလး အားျဖင္႔ အေယာက္ 
စီတိုင္းရဲ႕  ႏွလံုးသား အသက္တာဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ သာ၍ တုိး၀င္ ဆက္ကပ္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ေသာသူ ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း သက္ေသခံေဝငွပါတယ္။   ၀ါး၀ါး 

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

၀ိညာဥ္အစာ   Polaweh 
ကမၻာေပၚမွာ သက္ရွိမ်ား အားလံုးဟာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ က်န္းမာလႈပ္ရွား 

သြားလာႏိုင္ဖို႔ အစာဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္။ အပင္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားဖို႔ အတြက္ လည္း 
အစာကို လိုအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အစာသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ အရာ တခုျဖစ္တယ္။ 
ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ္႔လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္႔တိုင္းျပည္အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ သက္၀င္လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ ခႏၶာအစာကို လိုအပ္သလို ဘုရားသခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔ 
အတြက္ႏွင္႔ ထာ၀ရအသက္ရေစဖို႔ ၀ိညာဥ္ရဲ႕  အစာကိုလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
စားသံုးရမည္႔ ၀ိညာဥ္ရဲ႕  အစာက ဘာလဲ။ ေခတ္ အဆက္ဆက္က တည္ရွိလာၿပီ 
ထာ၀ရမေျပာင္းလဲေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာပါပဲ။ 
ဒါဟာ ကြ်န္မတို႔ လူသားေတြ စားသံုးရမဲ႔ ၀ိညာဥ္ ရဲ႕ အစာပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ခႏၶာကိုယ္မွ 
လိုအပ္တ႔ဲ က်န္းမာျခင္း ခြန္အားႏွင္႔ စြမ္းရည္ ျဖည္႔စြက္ဖို႔ရန္ အတြက္ အစာကို 
စားသံုးၾကပါတယ္။ မ်ားမ်ား စားႏိုင္ရင္ ခြန္အား မ်ားမ်ား ရမယ္။ နဲနဲပဲ စားသံုးႏိုင္ရင္ 
ခြန္အားနည္းမယ္။ ၀ိညာဥ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင္႔ ပတ္သက္ လာရင္ ဒီလိုပါပဲ။ ဘုရားရဲ႕  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္တ႔ဲ သမၼာ က်မ္းစာကို မ်ားမ်ား ဖတ္မယ္ ေလ႔လာမယ္ဆိုရင္ 
က်မ္းစာမွာ ပါတဲ႔ တရားစကားေတြက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အတြက္တာ တေလွ်ာက္လံုးကို 
အုပ္စိုးမယ္၊ သြန္သင္မယ္၊ လမ္းျပပို႔ေဆာင္မယ္၊ ထာ၀ရ ေအးခ်မ္းေသာ အသက္တာကို 
ရေစမယ္။ မ်ားမ်ား မဖတ္ဘူး၊ မေလ႔လာ ဘူးဆိုရင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲ  ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အားအင္ ခ်ိန႔ဲ လာၿပီး ပ႔ဲကိုင္မ႔ဲေသာ ေလွငယ္ေလး တစင္းလို ျဖစ္သြားပါမယ္။  

အရင္က ကြ်န္မ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ မနက္တိုင္း ေက်ာင္းမသြားခင္ 
အဘိုး ဆရာေတာ္က ကြ်န္မတို႔ကို က်မ္းစာသင္ေပးပါတယ္။ အဲဒီအထမဲွာ သူေျပာ 
သြားခဲ႔ေသာ စကားေလးတခြန္းရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ႔ သင္႔ရဲ႕ အသက္တာ အတြက္ 
က်မ္းစာဖတ္ႏႈန္းက သင္႔ရဲ႕ လက္ရွိ အသက္ထက္ မနည္းေစရ။ (ဥပမာ အသက္ ၃၀ ဆိုရင္ 
ကြ်န္မ က်မ္းပိုဒ္ ၃၀ ဖတ္ရပါမယ္။ မ်ားမ်ားစားရင္ ခြန္အား မ်ားမ်ား ရသလို၊ မ်ားမ်ား 
ဖတ္ႏိုင္ရင္ ၀ိညာဥ္ခြန္အား မ်ားမ်ားရရွိမွာပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲ  အသက္တာမွ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ 
စားေနတဲ႔ အစာေတြ အသက္ ၃၀ ထက္မက ပိုေနပါ တယ္။ ေရေသာက္တာနဲ႔တင္ 
ပိုေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္မတို႔ ၀ိညာဥ္ရဲ႕  အစာ ျဖစ္ေသာ ဘုရားရဲ႕  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ 
ကိုလည္း ဒီထက္မက အခ်ိန္ယူၿပီး မ်ားမ်ား ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ “ You have to do it, 
So do it now”. ေရွ႕  ဆက္ ေလ်ွာက္လွမ္းမ႔ဲ အသက္တာ တေလွ်ာက္မွာ ထူးျခားမႈ 
ရွိလာလိမ္႔မယ္ဆိုတာ ခံစား သိရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။  

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္မွီ၀ဲေသာ ခႏၶာအစာ ၀ိညာဥ္ အစာတို႔၏ ရရွိလာေသာ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးက မတူပါဘူး ။  ကြ်န္မတို႔ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ ေန႔စဥ္စားသံုးေသာ အစာေတြမွ 
တခါတေလ ဓာတ္မတည္႔တာရယ္၊ အစာအိမ္က လက္မခံႏိုင္တာရယ္၊ မလတ္ဆတ္ 
တာရယ္ႏွင္႔ ယင္နားစာ စားမိတာရယ္ အတြက္ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ကို ဒုကၡေပးေစတဲ႔ အျပင္ 
ရိုးသြား ေလာက္ေအာင္ ျပန္ၿပီးစားခ်င္စိတ္ မရွိေတာ႔ပါဘူး။ ကြ်န္မ အစ္ကို တစ္ ေယာက္ 
ရွိပါတယ္။  တေန႔မွာ သူ အမဲသား စားမိလို႔ မူးသြားၿပီး ၀မ္းလည္းမသြား၊ အန္လည္း မရနဲ႔ 
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သူေတာ္ေတာ္ေလးကို ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ အဲဒါန႔ဲ အစ္မက သူ႔ကို ဆန္ေဆးရည္န႔ဲ 
သၾကား ေရာၿပီး သူ႔ကို တိုက္လိုက္ပါတယ္။ ခဏအၾကာမွာ သူ စားခဲ႔ေသာ အစာအားလံုးကို 
အန္ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေန စၿပီး သူ အမဲသား မစားေတာ႔ပါဘူး။ သူ႔ကုိ 
မူးယစ္ေစတဲ႔ အတြက္ ဒါဟာသူ႔ အတြက္ ရုိးသြားၿပီ၊ ၿပီခ႔ဲတ႔ဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက 
ကြ်န္မလည္း ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး သြားလုပ္ဖို႔ ေျမာင္းျမ နယ္မွာ ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းဆီကို 
ခရီးထြက္ခ႔ဲပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူး မရာက္ခင္ ၂ ရက္ ႀကိဳၿပီး သြားခဲ႔ပါတယ္။ အဒဲီအခ်ိန္က 
ရြာမွာ ဘဲဥ ေတာ္ေတာ္ေပါတဲ႔ အခ်ိန္ပါ။ ကြ်န္မ ေရာက္တ႔ဲ ၂ ရက္အတြင္း ဘဲဥေတာ္ေတာ္ 
စားခဲ႔တယ္။ ေနာက္ေန႕မနက္ ၆နာရီ ႏွစ္သစ္ကူး အစီအစဥ္ စ ပါေလေရာ။ အစီအစဥ္ 
ၿပီးခါနီးေလးမွာ ၿပႆနာက စပါၿပီ။ အဲဒီ အခ်ိန္ကေနစၿပီး ကြ်န္မ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာသြားၿပီ။ 
သူငယ္ခ်င္းက ၀မ္းပိတ္ေဆး ၀ယ္တိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တရက္လံုးပါပဲ အေျခအေနက 
ေကာင္းမလာပါဘူး။ ေနာက္ တေန႔ မိုးလင္းေတာ႔လဲ ဒီလိုပါဘဲ။ အစာ မစားႏိုင္တ႔ဲ အျပင္ 
ေရေသာက္ရင္လည္း ျပန္ထြက္သြားပါတယ္။ ခႏၶာထမဲွာ ေရဓာတ္လည္း မရွိေတာ႔ လူလည္း 
ခန္းသြားၿပီ ေမ်ာ႔ေမ်ာ႔ေလးဘဲ က်န္ေတာ႔တယ္။ ၀မ္းပိတ္ေဆးလည္း မတိုးေတာ႔တ႔ဲအတြက္ 
သူငယ္ခ်င္း အေမက သူ႔ကို ဧကရာဇ္ျမစ္ ေသြးခိုင္းတယ္။ ကြ်န္မကို ၃ ခြက္ ျပည္႔ေအာင္ 
ဆုေတာင္းေပးၿပီး တိုက္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္း ညေရာက္ေတာ႔ လံုး၀ 
ျပန္ေကာင္းသြားပါတယ္။ အဒဲီေတာ႔မွ ကြ်န္မ သိလိုက္တာာ ဘဲဥကို အရွိန္လြန္ေအာင္ 
စားမိတဲ့ အတြက္ ကြ်န္မကို မူးေစတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း စိတ္ပူေစခဲ႔ပါတယ္။ 
ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ကြ်န္မလို မျဖစ္ေအာင္ သတိထားၿပီး စားဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။  

ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္မတို႔ အတြက္ မမူးေစတဲ႔ အျပင္ မရိုးႏိုင္တ႔ဲ တခုတည္းေသာ အစာက 
ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေေတာ္ ျဖစ္တ႔ဲ သမၼာက်မ္းစာ ပါပဲ။ ေန႔စဥ္မွီ၀ဲျခင္း အားျဖင္႔ ရရွိေသာ 
၀ိညာဥ္ခြန္အားႏွင္႔ ထာ၀ရေသာ အသက္တာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Pas 
119 : 105 Your word is a lamp to my feet and a light to my path အလင္းမရွိတ႔ဲ 
အေမွာင္ထုထဲမွာ ခရီးသြားႏိုင္တ႔ဲသူ တေယာက္မွ မရွိ ပါဘူး။ အလင္းရွိမွာသာလွ်င္ 
ကိုယ္လိုရာ ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ဟာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေျခအတြက္ မီးခြက္ ျဖစ္ေစ ခ႔ဲသလို ေရွ႕ဆက္ေလ်ွာက္လွမ္းမ႔ဲ 
အသက္တာ တခုအတြက္ အလင္းတန္း တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ရဲ႕  အစာျဖစ္တ႔ဲ ဘုရားရဲ႕  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္မွီ၀ဲျခင္းျဖင္႔ အေမွာင္ထု ကေန လြတ္ေျမာက္ေစခဲ႔တယ္။  
(ဆာလံ ၁၁၉ း ၁၃၃ ) အလင္းတန္းတခု အေနျဖင္႔ ထာ၀ရ အသက္ရေအာင္ 
လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မမူးေစခဲ႔ သလို မရိုးႏိုင္ေသာ အစာတခုပါ။ 
မ်ားမ်ားဖတ္ေလ ၀ိညာဥ္ခြန္အား မ်ားမ်ားရေလ။ အသိတရားၾကြယ္၀ လာေလပါ။ ဆာလံ 
၁၁၉ း ၁၃၀။ အဘိုးဆရာ ၁ေယာက္ ကြ်န္မကို ေျပာဖူးတယ္။ အဂၤလိပ္စာ တတ္ခ်င္ရင္ 
စကားေျပာသင္တန္းတက္ စရာ မလိုဘူးတ႔ဲ  အဂၤလိပ္ က်မ္းစာသာ မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ 
သင္႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစရမယ္တ႔ဲ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စားခဲ႔ဖူးေသာ အစာေတြထမဲွာလည္း 
ပ်ားသကာထက္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာအစာပါ ( ဆာလံ ၁၁၉း၁၀၃)။ လက္ကိုင္အိတ္ထဲမွာ လူေတြနဲ႔ 
ဆက္သြယ္ဖို႔ လက္ကိုင္ဖုန္း အျမဲတမ္း ပါခဲ႔သလို ထာ၀ရဘုရားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔လဲ 
သမၼာက်မ္းစာ အျမဲတမ္း ပါရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းေလးက ေယရႈအေၾကာင္း 
ေျပာတယ္။ ေမတၱာ အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ၀မ္းနည္းမႈကို ဖယ္ေပးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို 
ေပးတယ္။ ရေစတယ္။ သမၼာ က်မ္းေလးအတိုင္း အသက္ရွင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကဖို႔ 
လိုအပ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ရဲ႕  အစာျဖစ္ေသာ ဘုရားရဲ႕  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (သမၼာက်မ္းစာ) ကုိ 
ေန႔စဥ္ မွီ၀ဲျခင္း အားျဖင္႔ ရရွိလာေသာ ဝိညာဥ္ခြန္အားႏွင္႔ အတူ ထာ၀ရအသက္တာ ခရီးသုိ႔ 
ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။   Polaweh 

………………………………………………………………….. 
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၈ (ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္) 

(ဘာသာျပန္) မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ထုိသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္  
- - - -။ ေဟၿဗဲ ၁း၃။ 
 ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ဆိုေသာ 
စကားစုသည္ လူသားမ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ 
ခဲယဥ္းေသာ စကား ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ 
ဆုိသည္မွာ မရိွမျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာဝ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ 
ဘုရားက ဘုရားအတြက္ ဖန္းဆင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္တြင္ 
လွပ တင့္တယ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ခမ္းနားထည္ဝါျခင္း၊ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ တန္ခုိးႀကီး 
ျခင္း၊ ထာဝရ တည္ရိွျခင္း စသည့္ ဂုဏ္သတိၱမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိစကားလုံးသည္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ဂုဏ္ရည္ မတူပါ။ ဓမၼေဟာင္းမွ လူမ်ိဳးေတာ္၏ ေခါင္း 
ေဆာင္က က္ုိယ္ေတာ့္ဘုန္းေတာ္အား ျပေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းခံခ့ဲပါသည္။ သို႕ေသာ္ 
မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားျဖင့္ ခမ္းနား ထည္ဝါ လွေသာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ 

ေရာင္ျခည္ကို ဖူးေမွ်ာ္ျမင္ေတြ႕ရန္ သာမာန္ အျပစ္ရိွသူ လူသားမ်ား၌ လုံေလာက္သည့္ 
ကုသိုလ္ သီလ၊ အက်င့္ သိကၡာႏွင့္ အခြင့္ မရိွပါ။ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ 
ျမင္ေတြ႕သူမ်ားသည္ အသက္ ေသဆုံး သြားခ့ဲ ရပါသည္။ သနားၾကင္နာျခင္းႏွင့္ 
သန္႕ရွင္း စင္ၾကယ္ျခင္းအား ဝတ္ရုံသဖြယ္ ဝတ္ၿခံဳ၍ ေနမင္းကို ဖေယာင္းတုိင္ 
သဖြယ္ႏွင့္ ၾကယ္စဥ္တန္းမ်ားကို ရတနာ စိန္ေက်ာက္ မ်ား အသြင္ မိမိ၏ မကုိဋ္ ဦးရစ္ 
တြင္ ဆင္ျမန္းထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ေရာင္ျခည္ကုိ လူသားမ်ား ျမင္ရန္ 
မထိုက္တန္ပါ။  ေယာ ၁း၁၄ ခမည္းေတာ္၌ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ ဘုန္း 
ကဲ့သုိ႕ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႕သည္ ျမင္ရၾကၿပီ။  

ခရစ္ေတာ္၏ ဘဝတစ္ခုလုံးက ဘုရားသခင္၏ အျဖစ္ေတာ္ကုိ လူသားမ်ား 
အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ သိျမင္ေစရန္ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစပါသည္။ 
ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ကုိ လူသားမ်ား ေတြ႕ျမင္ 
ႏုိင္ပါသည္။ အပုိလုိ ၁၅ လကမၻာသြား အာကာသယဥ္မွ တပ္မွဴး ဂ်ိမ္းစ္အိုင္ယာဝင္ က 
သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ အာကာသယာဥ္ထဲမွာ စီးနင္း 
လုိက္ပါရတာက လကမၻာေပၚ ေျခခ် လမ္းေလွ်ာက္ရတာေလာက္ အရသာ မရိွဘူး။ 
သာမာန္ လူသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လကမၻာေပၚ ေျခခ်ရျခင္းဟာ လူ႕ကမၻာ့ ဘဝ 
သမုိင္းမွာ အထူးျမတ္ဆုံး ျဖစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ထဲ 
တုိးဝင္ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ရသလို ခံစားရတယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူက ထပ္မံ 
ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္မွာ ဘုရားသခင္က ကမၻာေျမေပၚ ငါကိုုယ္တိုင္ ေျခခ် 
လမ္းေလွ်ာက္ တာက မင္းတို႕ လကမၻာေပၚ ေျခခ် လမ္းေလွ်ာက္တာထက္ ပုိၿပီး 
ခမ္းနား ထယ္ဝါ ပါတယ္ ဟုေျပာၾကား ခ့ဲပါသည္။  
 အုိး ျမတ္ ခရစ္သခင္ ေက်းဇူးတင္ 
 လွစ္ေဖာ္ျပေသာ ဘုန္းေတာ္ရွင္။ 
 (ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Radiance of God’s Glory အား 
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)   မင္းေအာင္သက္လြင္ 
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