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   လူမုိက္ႀကီးမ်ား (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
ကေလးဘ၀ စိတ္အလုိလိုက္ ၊ သၾကားလံုး ရဖုိ႕ ငုိယိုရိႈက္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀ ႏွလုံးသား အလိုလုိက္၊ ရည္းစားရဖုိ႕ ရင္ေမာဟိုက္ 
သက္ရြယ္ဘ၀ ဦးေဏွာက္ အလိုလုိက္ ၊ ရာထူးတက္ဖုိ႕ လာဘ္ထိုးလိုက္ 
လူအုိဘ၀ ခႏၶာအလိုလိုက္ ၊ ေရာဂါေပ်ာက္ဖုိ႕ ေဆးကုလိုက္ 
လူေသဘ၀ ၀ိညာဥ္အလိုလိုက္ ၊ ငရဲ ေၾကာက္လို႕ ဘာသာေရးနဲ႕လုိက္ 
အဲဒီလို - - - ဟိုဟာကုိ အလိုလုိက္ ၊ ဒီဟာကို အလိုလိုက္နဲ႕ 
မ်က္ျဖဴဆုိက္ရင္း ဆုိးတဲ့ စရုိက္ေတြရိွေနတဲ့ ငါတုိ႕အားလံုး  
လူမုိက္ႀကီးေတြ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကၿပီေပါ့။    ။။ 
--------------------------------------------------------------------- 

                    ေခၚသံ    သိုးသူငယ္(ဒါးက) 
“အမွားေတြ ကမာၻပတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ -  
အမွန္တရားက ဖိနပ္စီး ေနတုန္းဘတဲဲ့” သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ 
ကၽြန္မ အတြက္ေတာ့ အ့ဲဒီ အမွန္တရား က ႀကိဳးမ်ားတဲ့ ဖိနပ္ကုိမ်ား စီးေနသလား။ 
ထင္ရတဲ့ ဘ၀၊ အမွားမ်ားတဲ့ ေလာကကုိ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ -  
သခင့္ေခၚသံ ဟာ ကၽြန္မအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွေစခ့ဲတယ္။ ။ 
------------------------------------------------ 

   အဖ၏အိမ္ေတာ္  သဲျမတ္မြန္  
ထာ၀ရဘုရား၊ ျမတ္ေသာအရွင္။ ပလႅင္ေတာ္ထက္၌၊ စုိးစံေန 
ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္၊ ျပည္႔လ်ံလ်က္ေန ေမတၱာေတာ္ရွင္၊ အုပ္စုိးေန။ 
ထာ၀ရဘုရား၊ ေကာင္းျမတ္ေသာရွင္ အရာခပ္သိမ္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္သခင္ 
ဖန္ဆင္းခဲ႔ေသာ၊ နိုင္ငံနွစ္ခု ေကာင္းကင္နွင္႔ ေလာကီ။ 
ျပင္ဆင္လ်က္ထား၊ ထာ၀ရ အိမ္ေတာ္။  
ေလာကီအတြင္း၊ ေလာကီအိမ္၌ အသက္ရွင္ေန၊ ယာယီတဲသာ။ 
အဖ၏ အၾကံအစည္ျပည္႔စုံဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားေသာ၊ အဖ၏ အိမ္တြင္ 
အဖ၏သား၊ ခရစ္ေတာ္သာ ၀င္ခြင္႔ရိွ၏။ 
အကြ် ႏ္ုပ္သည္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အဖ၏ သားမုိ႔ 
ေကာင္းကင္အိမ္ရိွ အဖ၏ လက်ာ္ဘက္၌ ထာ၀ရ စုိးစံမည္၊ အဖ၏ အိမ္ေတာ္တြင္။     
(ေယာဟန္၁၄း၂)။  ။ သဲျမတ္မြန္ (Thian Hnem Par) 
 (အဖဘုရား၊ အကြ် ႏ္ုပ္အထဲ၌ အကြ် ႏ္ုပ္ အစားထိုး ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါေစ။ အဖရဲ႕ အလုိေတာ္ အတုုိင္း အကြ် ႏ္ုပ္အား ပဲ႔ျပင္ 
ဆုံးမလ်က္ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ အဖရဲ႕ အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံ တတ္ေသာသူ ျဖစ္ပါေစ။ အလုိေတာ္သည္ ေကာင္းကင္၌ 
ျပည္႔စုံ သကဲ႔သုိ႔ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ တာမွာ ျပည္႔စုံေစေတာ္မူပါ ..အာမင္) 

------------------------------------------------- 
jy,k'f  (Samuel Soe Lwin) 
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ထြက္မသြားပါနဲ႕  S.James 
မက္ခ့ဲဖူးတယ္ အိမ္မက္လွလွ ၊ သူ မပါရင္ ဒါ အခ်ည္းႏီွးဘဲ။ 
ေမွ်ာ္လင့္ဖူးတယ္ အေကာင္းဆံုးေန႕။ သြားခ်င္မိတယ္ သူ မရိွတဲ ့ေနရာ။ 
ထြက္ေပါက္ဆုိတာ ကမၻာတစ္ခုလို ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ငါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ့ဲ။ 
သူ႕ကုိ ဆန္ၿပီး ထြက္သြားခ့ဲရင္ေတာင္ ၊ သူက ငါ့ကို လိုက္ရွာေသးတယ္။ 
သူ႕ မ်က္ေမွာက္မွာ လွည့္ျပန္ခ့ဲခ်ိန္ ၊ ေနာင္တ ေတြနဲ႕ မ်က္ရည္ေတြ ေရာ ။ 

 
 
 
 
 
 
 
  ငုိေနရင္းနဲ႕ ခ်ီးမြမ္းတာကို သူ နားစြင့္ကာ နားေထာင္ေပးတယ္။  
  ဒီရင္ခြင္မ်ိဳး ဘယ္မွာေတြ႕မလဲ။ 
  သူနဲ႕ ေ၀းရာ ထြက္မသြားပါနဲ႕လား။ ။ S.James 
 

 
လက္တုိ ့ၿပီးေတာ ့ ေမးရ ေျပာရအုံးမယ္ - ၂  (ဟီတန္ႏိုး) 

ဦးစြာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ယုံ 
ၾကည္သူ အေယာက္စီတိုင္းေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီ္း မဂၤ 
လာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစလို႕ သခင္ေယရႈ နာမျဖင့္ ဆု 
ေတာင္း ဆက္ကပ္လိုက္ပါတယ္။ ခ်စ္ေသာ ညီအကို ေမာင္ 

ႏွမ တို႕ ကြ် န္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ဘုရား၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား 
အေၾကာင္းကို ဧ၀ံေဂလိ လုပ္ၾကပါရဲ႕လားလုိ ့ေမးခ်င္ပါတယ္။  ရွင္မာကခုရစ္၀င္ ၁း၁၅  
အခ်ိန္ျပည့္စုံၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တည္လုနီးၿပီ၊ ေနာင္တရ ၾကေလာ့။ 
ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့ ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ယွဥ္ 
ေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကုိ ေဟာေတာ္မူ၏။ ဘုရား သခင္က ကြ် န္ေတာ္၊ ကြ် န္မတုိ႕ 
အတြက္ သိတင္းေကာင္းရိွပါတယ္။ အျပစ္၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ ေစဘို႕ 
ကယ္တင္ျခင္း သိတင္း၊ ႂကြယ္၀ျပည့္စုံေသာ သိတင္း၊ အသက္တာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
သိတင္းမ်ားဟာ ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ မ်ားအတြက္ ဤ 
သိတင္းေကာင္းကုိ ၾကားသိ၊ ဖတ္ရႈမိခ့ဲရင္ျဖင့္ ေနာင္တရလွ်က္၊ ယံုၾကည္လွ်င္ ထာ၀ရ 
အသက္ကုိ ရရိွမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ် န္ေတာ္တုိ႕ ယုံၾကည္ သူတိုင္းဟာ ေရာက္ 
သည့္ ေနရာ၊ ရိွသည့္ေနရာတိုင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္သန္ ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း 
ကို ေဟာေျပာ သက္ေသခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက ္ေသာ္ 
၎၊ မယံုၾကည္သူမ်ားအေပၚမွာေသာ္၎ အသက္ ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ကို သိရိွေအာင္ ေျပာၾကားရမ့ဲ တာ၀န္က ယံုၾကည္သူတိုင္းရဲ႕ တာ၀န္ ဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ႂကြလာမ့ဲအခ်ိန္မွာ ခ်စ္ေသာ 
မိတ္ေဆြ တို႕ရဲ႕ ဆီမီးခြက္ထမွဲာ ဆီ အျပည့္ ရိွၾက ရဲ ့လား။ သတို ့သမီး ၀တ္စုံေရာ 
အျပည့္ ျဖစ္ၿပီလား။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ေရာက္ ေတာ့မယ္ေနာ္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရမ့ဲ 
အခ်ိန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနဘို႕ လိုတယ္ေနာ္။ ဒီအတြက္ ကြ် န္ေတာ္ ကြ် န္မ ယုံၾကည္သူ 
ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္မ်ားမွာ ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာ သက္ေသ 
ခံရမွာ ကြ် န္ေတာ္ ကြ် န္မတို႕ရဲ႕ တာ၀န္ဆိုတာမေမ့ၾကနဲ႕ေနာ္။ ယံုႀကည္သူ အေယာက္ 
တိုင္း အေပၚ သခင္ ေယရႈနာမျဖင့္ ဆက္ကပ္ပါ၏ (အာမင္)။   ။ ဟီတန္ႏုိး 
--------------------------------- 

အသက္ရွင္ေသာသူ  
(He that Liveth) ((ဆရာေတာ္ေစာစံေအာင္)) 
“အသက္ရွင္ေသာသူလည္း ျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ ေသသည္ျဖစ္၍ ကမၻာ အဆက္ 
ဆက္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏုိင္ငံကိုလည္း ငါအစုိးရ၏ ” (ဗ်ာ 
၁း ၁၈) 

      သခင္ေယ႐ႈသည္  အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္ 
မူ၏။ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားသိရသည္။ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ခ်စ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံရမည့္ အျပစ္အ 
တြက္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ ကိုယ္စား အေသခံ ျခင္းျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရၾကၿပီ။ 
ကိုယ္ေတာ္ က “အုိအဖ အကၽြႏု္ပ္စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ ကိုယ္ေတာ္ လက္ 
၌ အကၽြႏု္ပ္အပ္ႏံွပါ၏” မိန္႔ႁမြက္ ခ့ဲ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းႏွင့္ မရဏာ တံခါး၏ 
ေသာ့ တို႔ကုိ ကုိင္ထား သည္။ ေသျခင္းတရားက ကိုယ္ေတာ္ကို မႏုိင္ရာ။ အကယ္ 
စင္စစ္ကိုယ္ ေတာ္သည္ ကားတိုင္ ေပၚအသက္စြန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ စစ္သား 
မ်ား သတ္၍ ေသျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က ေယာ ၁၀း၁၇-၁၈၌ ငါ 
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ocifhpum; 2-158

သည္ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔၍ ေနာက္တဖန္ ယူဦးမည္ . . . ငါ့အသက္ ကို အဘယ္ 
သူမွ် မလုမယူ။ ကိုယ္ အလို အေလွ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကုိယ္အသက္ကုိ စြန္႔ရေသာ 
အခြင့္ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ ကုိယ္ အသက္ကို ယူျပန္ရေသာ အခြင့္သည္ ငါ၌ရိွ၏။ ထုိ 
အခြင့္ကို ခမည္းေတာ္ သည္ ေပးေတာ္ မူသည္ဟု မိန္႔ဆိုခ့ဲသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ ယေန႔ အသက္ ရွင္သည္သာမက ေနာက္ကမၻာအဆက္ဆက္တိုင္ 
အသက္ ရွင္ေနဦးမည္။  

အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္၌ ရိွ၏။ ကို္ယ္ 
ေတာ္ အခြင့္ရိွသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ 
ေကာင္းကင္ ဘံု၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးလ်က္ရိွသည္။ ပညတ္ 
တရားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္ရိွေၾကာင္းေဖၚျပသည္။ အျပစ္က ေသျခင္းကို ပုိ႔ေဆာင္ 
သည္။ ထုိ ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အျပစ္တရားကို ခရစ္ေတာ္ေအာင္ခ့ဲၿပီ။ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာေသေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္မွာ အသက္ 
ရွင္ျခင္း လမ္းကို သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။       
ေယ႐ႈ သည္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာ၌ 
သက္ေသ ရိွပါ သည္။ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ခြင့္ရသည္။ ဆုေတာင္း 
ခ်က္ မ်ားကုိ အ့ံၾသဘြယ္ အေျဖေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနႏွင့္ ဓမၼပညာကို 
ျပည္ပ၌ ဆည္းပူး ႏုိင္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းခ့ဲ သည့္အတိုင္း ဘုရားက အ့ံၾသ 
ဘြယ္ အေျဖ ေပးခ့ဲပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ M Div., ဘြဲ႕ကိ ုရရိွခ့ဲပါသည္။ ယခု 
ျမန္မာျပည္၌ အမႈေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရား၏နာမေတာ္ 
ဘုန္းႀကီး ပါေစေသာ။ ေယ႐ႈသည္ အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲသိရိွကာ သူ႕ 
ထံ ေန႔စဥ္ တုိး၀င္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၾကပါစုိ႔။ အုိ ေယ႐ႈဘုရား ကုိယ္ေတာ္သည္ 
ေသျခင္း ကို ေအာင္ျမင္ ေသာ ဘုရားျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္နာမေတာ္ကို ခ်ီမါမ္းပါသည္။ 
ေကာင္းကင္ တံခါးဖြင့္ကာ ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ သိမ္းဆည္းေခၚေဆာင္မည္ ့အခ်ိန္ 
ကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ပါ၏ (အာမင္)။ ။ Brother in Chrisrt, Rev Saw San Aung 
------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ (သီတာ) 
(ငါ႕ကုိေခၚေလာ့။ ငါထူးမည္။ ႀကီးေသာ အရာ၊ သင္ မသိႏုိင္ေအာင္ နက္နဲေသာ အရာတုိ႕ကုိ 
ငါျပမည္။ ေယရမိ ၃၃:၃) 

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းသည္ အလုပ္ 
လုပ္လွ်က္ရိွေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ ဒီကုိ 
ေရာက္လာတဲ့အခါ ကၽြန္မ အရမ္း အလုပ္ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာ 
ျပည္မွာ ေနစဥ္က လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ထြက္ၿပီး ဒီကို ေရာက္လာတ့ဲအခါ အလုပ္ 
တစ္ခု လုပ္ခ်င္မိပါတယ္။ ကၽြန္မကို ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ ေပးဖုိ႕ ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ 
ဆုေတာင္းရင္းနဲ႕ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေလွ်ာက္ခ့ဲ တယ္။ အင္တာဗ်ဴး ေခၚေပမယ့္ 
အလုပ္ မရခ့ဲပါဘူး။ ကၽြန္မ ဒီႏုိင္ငံကို ေရာက္တာ သံုးလ ျပည္႔ခါနီးပါၿပီ။ အလုပ္ 
ကေတာ႔ ရဖုိ႕ မျမင္ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႕ ကၽြန္မ ဆက္ ဆုေတာင္း တယ္။ ဘုရားကို ကိုးစား 
ျခင္းက မင္းကို ကိုးစားျခင္း၊ လူကို ကုိးစားျခင္းထက္ ပုိေကာင္းတယ္လုိ႕ ႏွဳတ္ 
ကပတ္ေတာ္ လာတဲ႕အတုိင္း ဘုရားဆီမွာဘဲ ဆုေတာင္းတယ္။ ဆုေတာင္းေနတ့ဲ 
အခ်ိန္ အတြင္းမွာဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းကို အားနည္း သြားေစတဲ့ အရာေတြ ၾကံဳရတယ္။ 
အင္တာဗ်ဴး သြားတဲ့အခါ အခ်ိဳ႕ အလုပ္ရွင္ေတြက အရည္အခ်င္း မမီွဘူး ဆုိတဲ့ စကား 
ေတြေျပာတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ အလုပ္ လာရွာတာ မရဘဲ ျပန္သြားခ့ဲရတယ္။ 
ဒါေတြ ေတြ႕တဲ့အခါ တကယ္ဘဲ ကၽြန္မ အလုပ္ မရႏုိင္ ေတာ့ဘူးလားဆိုျပီး သံသယ 
၀င္မိတယ္။ ဒီအရာေတြ ၾကံဳရေပမယ့္ ကၽြန္မ ဆက္ ဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ 
တစ္ေန႕ေတာ့ ကၽြန္မ e-mail ထဲမွာ အလုပ္ တစ္ခုက အင္တာဗ်ဴးေခၚတ့ဲ စာကုိ 
တစ္လ ေနာက္က်မွ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ဒီ mail က Inbox ထဲ တိုက္ရုိက္ မ၀င္ဘဲ 
Spam mail ထဲ ေရာက္ေနလို႕ တစ္လ ေနာက္က်မွ အမွတ္မထင္ ေတြ႕လိုက္တာပါ။ 
တစ္လေတာ့ ေနာက္က်ေနၿပီ။ ခင္ပြန္းသည္ ကလည္း ဆက္သြယ္ဖုိ႕ တုိက္တြန္း 
တယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ ေရးျပရရင္ ကၽြန္မ ဒီအလုပ္ကို ရခဲ႔တယ္။ ကၽြန္မ အရမ္း 
အ့ံၾသမိတယ္။ အရာရာမွာ faster faster နဲ႕ ေျပာေလ့ရိွတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ 
ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္ လုံးလံုး ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ဒီလုိ တစ္လေလာက္ ေနာက္က်ေနမွ 
အင္တာဗ်ဴး လာ၀င္တဲ့ ကၽြန္မကို  ဘုရားရွင္သာ မလုပ္ေပးဘူးဆိုရင္ ဘယ္ အလုပ္ 
ရွင္က ကၽြန္မကို ေစာင့္ၿပီး အလုပ္ ေပးမွာလဲ။ ဒ့ီအျပင္ တကယ္ဘဲ ကၽြန္မ စိတ္၀င္စား 
ၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ အရင္က လုပ္ခ့ဲဖူးတဲ့ အလုပ္၊ အေတြ႕အႀကံဳရိွၿပီးသား  သင္ခ့ဲ တဲ့ ပညာနဲ႕ 
ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘုရားက လြဲရင္ ဒီလို တိုက္ဆိုင္မွဳမ်ိဳးကို 

ဘယ္သူက ျဖစ္ေစမွာလဲ။ ဒီ အလုပ္ကို ရခဲ႕တဲ႕ေန႕ဟာ ကၽြန္မ ဒီ ႏုိင္ငံကို ေရာက္တာ 
သံုးလျပည့္ဖုိ႕ တစ္ပတ္ အလိုမွာပါ။ ဒီကာလအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံစည္ ခ့ဲေပမယ့္ 
ဘုရားက ကၽြန္မ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေပးထားႏွင္႕ပါၿပီ။ ထာဝရဘုရား တဘက္၌ ဥာဏ္ 
မတည္၊ ပညာ မတည္၊ အႀကံ တစုံတစ္ခုမွ် မတည္ႏုိင္။ စစ္တိုက္ရာ ကာလအဘုိ႔ 
ျမင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ခ်မ္းသာရပါ၏။ သုတၱံ- ၂၁း၃၀-၃၁။ ဘယ္လို အရာမ်ိဳးကိုဘဲ ႀကံဳလာရပါေစ ယံုၾကည္ 
ျခင္း ခုိင္ၿမဲလွ်က္ဆုေတာင္းပါ။ Jehovah Jireh (The Lord will provide. Genesis 
22:14) ဘုရားရွင္ဟာ ကၽြန္မတို႕အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ 
ဟာ သူရဲ႕ နာမေတာ္ ထင္ရွားဖုိ႕အတြက္ သူ႕သားသမီးေတြက တစ္ဆင့္ အလုပ္ 
လုပ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္မတို႕ အေယာက္စီတိုင္းဟာ မိမိရရိွ ခံစားရတဲ့ ဆု 
ေက်းဇူးေတြအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမွတပါး အျခား ၀ါၾကြားစရာ မရိွပါဘူး။ 
ထာ၀ရ ဘုရားသည္ အလိုေတာ္ရိွ၍၊ ငါတို႕သည္လည္း အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဤသုိ႔ ျပဳၾက 
ကုန္အ့ံ၊ ထိုသုိ႕ ျပဳၾကကုန္အ့ံဟု သင္တို႔ ဆိုသင္႕ရာျဖစ္ဧ။္ ရွင္ယာကုပ္ ၄:၁၅ ဆိုသည့္ 
အတိုင္း ဘုရားရွင္ဧ။္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာ အေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား 
ရွင္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းလွ်က္ 
ေစာင့္ဆိုင္းဖုိ႕၊ ဘုရားရွင္၌သာ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္ေသာ အသက္တာျဖစ္ဖုိ႕ 
အေယာက္ စီတိုင္းကို ေ၀မွ်လွ်က္ သက္ေသခံလိုက္ပါတယ္။ အေယာက္စီတိုင္းကုိ 
ဘုရားရွင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။         ။ သီတာ 
---------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ (ေနာ္ေမရီလင္း သူငယ္ခ်င္း) 
သမီးဟာ မိရိုးဖလာ ျမန္မာ (--) ဘာသာဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါ 
တယ္။ စင္ကာပူ ေရာက္ မလာခင္က သမီးဟာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ေအလာနယ္  လယ္ေဝးၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ 
လို ေနတဲ့အခ်ိန္တံုးက သမီးတုိ႔ၿမိဳ႕ကို ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ 
ေရာက္ လာတ့ဲ ခရစ္ယာန္ မိသားစုဝင္ ၆စုေလာက္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ ခရစ္ယာန္ 
ေတြထကဲ ခရစ္ယာန္မိသားစု တစ္စုနဲ႔ ရင္းႏီွးေတာ့ ခရစၥမတ္ရာသီမွာ သူတို႔နဲ႕ 
ခရစ္စမတ္သီခ်င္း လိုက္ဆိုေပးဖုိ႔ သမီးကို အကူအညီ ေတာင္းတယ္။ သမီးတို႔အေဖက 
လြဲလို႔ သမီးတုိ႔ မိသားစုအားလံုး ပါဝင္ၾကတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလထကဲသီခ်င္းတိုက္ၿပီး လ 
အလယ္ေလာက္ကေန သီခ်င္း လိုက္ဆိုၾကတယ္။ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေရနီ၊ 
လယ္ေဝး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လုိက္္ဆိုၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွ သမီးတုိ႔ 
ကိုယ့္နယ္မွာ ဆိုၾကတယ္။ သမီးတို႔ကို ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ စိတ္ထမွဲာ အရမ္း 
ေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္။ အဲဒီတံုးက ဘုရားသခင္ ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ခ့ဲဘူး။ 
ဒီလိုနဲ႔ သမီးတို႔ ၃ႏွစ္ ဆက္တုိက္ သီခ်င္း လိုက္ဆိုျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း ရန္ကုန္မွာ 
သမီး အလုပ္ လာလုပ္ေတာ့ အဲဒီ ခရစ္ ယာန္ မိသားစုနဲ႕ အဆက္အသြယ ္
ျပတ္သြားခဲ႔တယ္။ အခု စကၤာပူမွာ အလုပ္ လာလုပ္ ျဖစ္တယ္။ သမီး အလုပ္လုပ္တဲ့ 
အိမ္မွာ အဆင္မေျပတာ မ်ားတယ္။ တစ္အိမ္ေက်ာ္မွာ ခရစ္ယာန္ ျမန္မာမိန္းကေလး 
တစ္ေယာက္ရိွတယ္။ သူက သမီးကို အၿမဲ အားေပး တယ္။ သူက ဘုရားသခင္နဲ႔ ေတြ႔ 
ေအာင္ လမ္းျပေပးတယ္။ အခက္အခဲ ရိွရင္ အဖ ဘုရားသခင္ဆီ  ဆုေတာင္းၾကည့္ပါ။ 
အဖဘုရားက ကူညီ လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူေျပာတဲ့အတိုင္း ဆုေတာင္းတယ္။ 
ေနာက္ သူက ခြန္အားရတဲ့ က်မ္းစာေတြ ေရးေပးတယ္။ ဆုေတာင္းေပးတယ္။ 
က်မ္းစာထကဲ ပုံေတြ ေျပာျပတယ္။ အဖဘုရားက သမီးကို တကယ္ကူညီ ေစာင့္ 
ေရွာက္တယ္။ သမီးကို သူက ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ ဘုရားသခင္ ေမြးေန႔ (ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႕၊ ခရစၥမတ္ေန႕) မွာ သူ႕ အေဒၚ လာေခၚမယ္တဲ့။ သ႕ူကုိ သမီးလည္း 
အတူတူ လိုက္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီ ဆုေတာင္းၿပီး အိမ္ရွင္ကို 
အျပင္ ထြက္ခြင့္ေတာင္းလို႔ ေျပာတယ္။ 
သမီးက ဒီအိမ္မွာ အလုပ္လုပ္တာ ၃လပဲ ရိွေသးတယ္။ ဆုေတာင္းၿပီး ေျပာေတာ့ 
အိမ္ရွင္က သြားခြင့္ ျပဳလိုက္တယ္။ အိမ္ရွင္အဖြားက သမီးလစာထကဲ ေဒၚလာ၂၀ 
ျဖတ္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သမီးက ျဖတ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ 
ေပးလို႔သြားရတာ လစာ ျဖတ္ခ်င္လည္း ျဖတ္ပါေစလို႕ သေဘာထားလိုက္တယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ သမီး ေဒၚလာ၂၀ ထက္ မက သမီး ျပန္ရတယ္။ MRT ကဒ္ လုပ္ေပးတယ္။ 
ပုိက္ဆံ ထည့္ ေပးတယ္။ သမီး စားခ်င္တဲ့ ျမန္မာ ထမင္း ေကၽြးတယ္။ သမီး စားခ်င္တ့ဲ 
ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္ စားခြင့္ရတယ္။ ဘုရားသခင္ ေကၽြးတယ္။ ေနာက္ ဘုရားသခင္ဆီမွာ 
မိသားစုနဲ႔ (၂)လေလာက္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနတာ ဖုန္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပန္ရဖုိ႔ 
နဲ႔ နားရက္ ရဖုိ႔ ဆုေတာင္း ထားပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ အေဖနဲ႔ သမီး မိသားစုေတြ 
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ဖုန္းဆက္လာတယ္။ ဒီသက္ေသခံစာ ေရးတဲ့ အခ်ိန္မွာ agent က အိမ္ေျပာင္းေပးလို႔ ့ 
အိမ္သစ္္ကို ဘုရားသခင္ ေျပာင္းေပးတယ္။ အဆင္ေျပၿပီး ခြင့္နားရက္ ေပးမည့္ အိမ္ကို 
အဖ ေျပာင္းေပး တယ္လို႔ စိတ္ထမွဲာ အလိုလုိသိေနတယ္။ ခြင့္နားရက္ ရရင္ 
ဘုရားေက်ာင္း အပတ္တိုင္း တက္မယ္လုိ႔ ဂတိ ေပးထားပါတယ္။ သမီး ေနာက္ထပ္ 
ဆုေတာင္း ထားတာေတြ ရိွပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရင္ သမီးက အဖရဲ႕ 
သမီးအရင္း အျဖစ္ ခံယူမယ္လို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။ သမီးကို ဘုရားသခင္ အေျဖ 
ေပးရင္ သက္ေသခံစာ ေနာက္ထပ္ေပးပုိ႕ ပါအုံးမယ္။  ။  
----------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ (သီတာဦး) 
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
သခင့္ စကား စာေစာင္ေလးကို သမီးနဲ႕ သိတ့ဲ သူငယ္ခ်င္း တစ္ 
ေယာက္ဆီကေန  ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ သမီး မွာေတာ့ ျပႆ 
နာ မရိွခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ တစ္ပါတ္ေလာက္ အၾကာမွာ ၀ယ္ထား 
တဲ့ ဖုန္းက ဘထၳရီ အားသြင္းရင္းနဲ႕ ဘာမွ ေပၚမလာဘဲ သုံးလို႕ မရေတာ့ပါဘူး။ 
အရင္တံုး ကလဲ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါတိုင္း ဘုရားသခင္ဆီမွာ အၿမဲ ဆုေတာင္း 
ေလ့ရိွပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးမားလွေသာ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ပါတယ္။ 
သနားေသာ အားျဖင့္ သမီးရဲ႕ ဖုန္းေလးကို ျပန္ၿပီး သုံးလို႕ရမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ကို 
ပုိၿပီး ယံုၾကည္ အားကိုး ပါ့မယ္လို႕ ဆုေတာင္းခ့ဲတာ ၂ ပါတ္တိတိ ၾကာခ့ဲပါတယ္။ 
မၾကာခင္မွာ ဖုန္းေလးကို ဆိုင္မွာ သြားျပင္စရာမလိုဘဲ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က 
ဘယ္လိုလုပ္ ဘာလုိလုပ္ ဆိုၿပီး ညြန္ၾကားေပးတဲ့အတိုင္း သမီး လိုက္လုပ္လိုက္တာ 
ျပန္ေကာင္း သြား ခ့ဲပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ ျပန္ေကာင္းသြားခ့ဲပါတယ္။ 
သမီးရဲ႕ ဆု ေတာင္းမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကူညီမ့ဲ သူငယ္ခ်င္းကို ေစလႊတ္ေပးၿပီး 
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ လမ္းျပမႈနဲ႕ ဖုန္းေလး ျပန္ေကာင္းသြားရတဲ့ အခြင့္ကိ ုရခ့ဲပါတယ္။ ဘုယ္ 
အရာ မဆို ဘုရားသခင္ထံမွာ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္ အားကိုးခုိလံႈၾကပါစုိ႕။ အ 
ေယာက္ဆီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။    ။ သီတာဦး 
-------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  SSL(or) KK 

ဟာေလလုယာ။ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ က်မတို႕ ကိုးကြယ ္ ေနတ့ဲ 
ဘုရားဟာ တကယ့္ကို အသက္ရွင္တဲ့ ဘုရားျဖစ္သလို သူ႕ရဲ႕ သားသမီး အေယာက္ 
စီတိုင္းရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းၿပီး အေျဖေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားလ ဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ က်မ စာေရးၿပီး သက္ေသခံတာ ဒါ ပထမဦးဆံုးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခ့ဲေသာ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ခြင့္ တစ္လ ယူၿပီး ျမန္မာျပည္ အလည္ျပန္ဖုိ႕ စီစဥ္ေတာ့ 
က်မ သယ္သြားရမ့ဲ ကုန္ပစၥည္းက အေလးခ်ိန္ အရမ္းပုိေနပါတယ္။ ၁၀ ကီလုိဂရမ္ 
ေလာက္ ပုိေနပါတယ္။ က်မ ရဲ႕ သူေဌးက ပုိက္ဆံထုတ္ေပးၿပီး City Hall က ကုန္ပုိ႕ 
တဲ့ ပြဲစားဆိုင္မွာ သြားပုိ႕ဖုိ႕ေျပာပါတယ္။ က်မက ပုိက္ဆံေတာ့ ယူမယ္။ ကုန္ကိုေတာ့ 
ပြဲစားနဲ႕ မပုိ႕ေတာ့ဘူး ငါ့ဘာသာ သယ္မယ္လုိ႕ ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
က်မရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္းမယ္လို႕ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ 
ေၾကာင့္ဘဲ က်မ အေလးခ်ိန္ အပုိသယ္မိတဲ့ အတြက္ ဒဏ္ရုိက္ခံ မထိသလုိ ကုန္ပုိ 
ပစၥည္းေတြလဲ ေဘးမသီ ရန္မခဘဲ ျမန္မာျပည္ကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္သြားခ့ဲပါ 
တယ္။ က်မနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆြမ်ိဳး မိသားစုေတြအတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက နာမည္ 
ႀကီး ေခ်ာကလက္ အေကာင္းစားေတြ သယ္သြားခြင့္ရလို႕ က်မရဲ႕ မိသားစုေတြလဲ 
အရမ္း ၀မ္းသာေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းတစ္ခုကို 
သက္ေသခံရမယ္ဆိုရင္ က်မ စင္ကာပူ ေရာက္တာ ၅ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ က်မရဲ႕ လစာနဲ႕ ဖုန္း 
ေကာင္းေကာင္း ၀ယ္ မသံုးဖူးပါဘူး။ ကိုယ့္ေငြနဲ႕ ၀ယ္ရမွာ ႏွေမ်ာတဲ့ အတြက္ပါဘဲ။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ က်မရဲ႕ ေမြးေန႕ ရိွပါတယ္။ အရင္တံုးကေတာ့ ေမြးေန႕ လက္ေဆာင္ကုိ 
လူေတြဆီက ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီကဘဲ ေတာင္းမယ္လုိ႕ 
ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆုဘဲ ေတာင္းေနခ့ဲပါတယ္။ က်မ အိမ္ေဘး အခန္းက ဆရာမက LG 
အမ်ိဳးအစား tough screem ဟန္းဖုန္းေလး တစ္လံုး လက္ေဆာင္အျဖစ္ က်မကုိ 
လာေပးပါတယ္။ က်မ အရမ္း ၀မ္းသာလြန္းလို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ထပ္တလလဲဲ ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ဆရာမ ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း က်မ လုိတဲ့ အရာ 
ကို တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ကြက္တိ ေပးတဲ့အတြက္ အထူး အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာမိပါတယ္။ က်မတို႔႕ အသက္တာမွာ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို ဘုရားသခင္ဆ ီ
ေတာင္းခံပါ။ ဘုရားသခင္က နားေညာင္းၿပီး အေျဖေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယာ ၁၄း၁၄ 

သင္တို႕သည္ ငါ၏ နာမကို အမီွျပဳ၍ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဆုကို ေတာင္းလွ်င္ 
ေတာင္းသည့္အတိုင္း ငါျပဳမည္။) က်မ ေမြးေန႕ မတိုင္မီွကဘဲ က်မ ခြန္အားရရွိတဲ့ 
 အရာ သံုးမ်ိဳးကို လုပ္ ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီအရာသံုးမ်ိဳးကို စာဖတ္သူမ်ားလဲ 
လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ဖုိ႕ ေရးသား ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။  
(၁) ကိုယ္ေတာ္၊ သမီးဟာ အျပစ္သားျဖစ္ပါတယ္။ သမီး အသက္တာကုိ ေျပာင္းလဲ 
ေပးပါ။ 
(၂) ကုိယ္ေတာ့္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံ ကိုးကြယ္ပါမည္။ 
(၃) ကုိယ္ေတာ့္ စကားကို ေန႕စဥ္ နားေထာင္ လိုက္နာ ပါမည္။ 
အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ ။ SSL (or) KK 
--------------------------------------------- 

ဘ႑ာႏွင့္ပါ၀ါ -  ၉   (ကုိျပာ) 
ဘ႑ာမွာ ပါ၀ါ ရိွပါတယ္။ ေငြ မွာ တန္ခုိး 

ရိွပါတယ္။ ေငြေၾကာင့္ လူသားေတြ အသက္တာ က် 
ဆင္းေနပါတယ္။ လိမ္လည္ေနပါတယ္။ မတရား လုပ္ ေနၾက 
ပါတယ္။ ပ်က္ဆီး ေနၾကပါတယ္။ ရုိးရုိးသာမာန္ လူေတြသာမက သာမာန္လူထက္ 
သာလြန္တဲ့ ဘာသာ ေရး သမားေတြပါ ေငြေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးေနၾကရပါတယ္။  

ကိုျပာ စင္ကာပူ ေရာက္ လာခါစက ကုမၸဏီထမွဲာ အတူတူ အလုပ္လုပ္တ့ဲ 
ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ေယာက္နဲ႕ သိခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလူက က်ေနာ္တို႕ ေနတဲ ့အေဆာင္မွာ 
မေကာင္းတာ အကုန္လုပ္ပါတယ္။ ((4D ထိုး (ထီထိုး)၊ ဘီယာေသာက္၊ အရက္ 
ေသာက္၊ ျပည့္တန္ဆာ လိုက္စား၊ ဖဲရုိက္၊ ရန္ျဖစ္))။ တစ္လ တစ္လ သူျဖဳန္းတ့ဲ ေငြ 
တန္ဖုိးက စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀ နီးပါးရိွပါတယ္။ သူက အျခား ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေန 
ေပမ့ဲ သူ႕ရဲ႕ နာမည္က ခရစ္ယာန္နာမည္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူ႕ကို က်ေနာ္က 
ခင္ဗ်ား ခရစ္ယာန္လားလို႕ သြားေမးၿပီး မိတ္ဆက္လိုက္တ့ဲ အခါ။ သူက " ေအး 
ဟုတ္တယ္ ငါက အရင္တံုးကေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘဲ။ သာမာန္ ခရစ္ယာန္ေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး။ ငါ ငယ္ငယ္တုံးက အသင္းေတာ္ ဆန္းေဒးစကူးလ္ မွာ အၿမဲတမ္း က်မ္းစာ 
ရြတ္ၿပိဳင္ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ ပုံေျပာၿပိဳင္တိုင္း ပထမ ဆုရခ့ဲတဲ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ခရစ္ယာန္ 
ကြ။ ငါ တင္ မဟုတ္ဘူး။ ငါ့အေဖ အေမ ငါ့ ညီမ အစ္မေတြ အားလံုးလဲ အသင္းေတာ္ 
ထကဲ ဘက္စုံ ဆက္ကပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျပည့္ အသင္းေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ အတြင္းေရးမွဴး အသင္းေထာက္ ရာထူးနဲ႕ 
လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ခ့ဲၾကတဲ့ မိသားစု ေတြေပါ့ကြာ။ တစ္ေန႕ေတာ့ ငါတို႕ 
သင္းအုပ္ဆရာက ငါတို႕ အသင္းေတာ္ပုိင္ ေငြေတြကို လိမ္ ယူသြားတာနဲ႕ ငါတုိ႕ 
မိသားစု အားလံုး အသင္းေတာ္ထကဲေန ထြက္လိုက္ၾက တယ္။ အခု ငါတို႕မိသားစု 
အားလံုး အျခား ဘာသာကုိ ေျပာင္းလိုက္ၾကၿပီ " တဲ့။ ကိုျပာ ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိ 
ေတာ့ပါ။ ဘာသာေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေငြ တပ္မက္မႈ ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
အားထား ရတဲ့ မိသားစုတစ္စု ဆံုးရံႈး သြားခ့ဲရ ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာကုိ တဏွာႀကီး 
သူေတြဘဲ ႏွစ္သက္ၾကသလုိ၊ အရက္ေသစာကုိ မူးယစ္ ရမ္းကားလိုသူေတြကဘဲ 
လိုလား ၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေငြကိုေတာ့ ေကာင္း ေသာသူေရာ မေကာင္းေသာသူပါ။ 
ပ်ိဳပ်ိဳ အုိအုိ ႀကီးငယ္မေရြး လူတကာ ႀကိဳက္ ႏွစ္ သက္ ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
က်မ္းစာ ထမွဲာ - ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္း ေသာ အမႈ အေပါင္း တို႕တြင္ 
မူလ အျမစ္ ျဖစ္သတည္း။ လူအခ်ိဳ႕တို႕သည္ ေငြကို တပ္ မက္ ေသာ ေၾကာင့္ ယုံ 
ၾကည္ျခင္း တရားလမ္းမွ လြဲသြား၍ ပူပန္ျခင္း ေ၀ဒနာ မ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ထုတ္ 
ခ်င္းခပ္ေအာင္ ထိုးၾကၿပီ။ လို႕ ဆိုထားပါတယ္။ ၁တိေမာေသ ၆း၁၀။ ။ ကိုျပာ 
--------------------------------------------------------------- 
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁၇  (ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္) 
           
 
ဒံေယလ ၉း၂၅ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကို တဖန္ တည္ေဆာက္ ျပဳစုျခင္းငွာ အမိန္႕ 
ေတာ္ရိွေသာေန႕မွစ၍ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ လက္ထက္ တုိင္ေအာင္ ခုႏွစ္ သိတင္း ႏွင့္ 
ေျခာက္ဆယ္ ႏွစ္သိတင္း ၾကာလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ နားလည္ေလာ့။  
          သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ မ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပ ပုံေရးဆြဲ 
ျပရပါမူ အမ်ားစုမွာ ရက္စက္ ေသာ၊ ခက္ထန္ေသာ၊ နားမလည္ ႏုိင္ေသာ၊ မ 
သန္႕ရွင္းေသာ သူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျပရပါလွ်င္ သမၼာ 
က်မ္းစာပါ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ မ်ားသည္ အမ်ားစုမွာ လွယဥ္ ေက်းမယ္ တစ္ဦး၏ ႏုမြတ ္
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ocifhpum; 4-158

ေခ်ာေမြ႕ ေနေသာ အေရျပားေပၚ၏ ကုိယ္ခႏၶာေပၚတြင္ ႂကြက္ႏုိ႕ အသားမာ တက္ 
ေနေသာ အေရျပားကဲ့သို႕ အရုပ္ ဆိုး အက်ည္းတန္ ေစပါသည္။  
                    သို႕ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထမွဲ ဒံေယလသည္ အျပစ္တင္စရာမရိွ၊ 
အမွား အယြင္းကို မက်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ 
ေနခ့ဲ ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝေက်ာ္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္အတြက္ သ ူ ေပးလွဴ 
ဆက္ကပ္ခ့ဲေသာ အသက္ တာသည္ သစၥာရိွေသာ၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ အသက္ တာ 
ျဖစ္ပါ သည္။ ဒံေယလ က်င္လည္ခ့ဲရေသာ ေနရာသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတပါးသား 
ၾကား ဘာသာ တရားကို ယုံၾကည္မႈ မရိွေသာ လူမ်ား ၾကားထတဲြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဒံေယလ သည္ အျပစ္မရိွေသာ အသက္တာျဖင့္ မိမိ၏ရွည္လ်ားေသာ အသက္တာကုိ 
ဝိညာဥ္ ေရးရာ အသီးအပြင့္မ်ားျဖင့္ ဖူးပြင့္ ေဝဆာေစခ့ဲပါသည္။ ဒံေယလ၏ ျမင့္မား 
ေသာ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမႈ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ သူ၏ ထူးျခားေသာ သူ မတူ 
ေသာ ဆုေတာင္းသည့္ အသက္တာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။  

ဒံေယလ အခန္းႀကီး ၉ တြင္ သူ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ ပဌနာေတာ္ကို ေတြ႕ျမင္ 
ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ မိမိအျပစ္အတြက္သာမက ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး၏ အျပစ္ 
အတြက္ ေဖာ္ျပေတာင္းပန္ၿပီး (ဒံ-၉း၂ဝ) ေတာင္းပန္ ဝန္ခ်ခ့ဲပါသည္။ ထိုအခန္းတြင္ 
ဒံေယလ ၏ စကားေျပာေကာင္းေသာ။ အလြန္ နက္ရိႈင္း ျမင့္မားေသာ ဆုေတာင္း 
ခ်က္ကို ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါက သူသည္ အသက္၈၀ေက်ာ္ ရိွေနၿပီး 
အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား စာရင္းထတဲြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ 
ေက်ာ္ၾကား ႀကီးျမတ္ေသာ အင္ပါယာႀကီး၏ ဝန္ႀကီး သံုးပါးရိွသည့္ အနက္ ထို 
အျခားေသာ ဝန္ႀကီးတုိ႕ထက္ သာလြန္ေသာ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးရိွသျဖင့္ ဘုရင္က 
အာဏာ ကုန္လႊဲအပ္ရန္ ႀကံစည္ျခင္း ခံရသူလဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ အျမင့္ဆံုး ရာထူး 
ကို ရထားေသာသူျဖစ္သည္။ (ဒံ ၆း၂)။ ထိုသုိ႕ ျမင့္မားေသာ ရာထူးလစာႏွင့္ အာဏာ 
ရရိွ ထားပါလွ်က္ ဒံေယလသည္ ထုိနန္းေတာ္တြင္းမွ လွပ်ိဳျဖဴမ်ား၊ စားေသာက္ 
ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ အာဏာ၊ ဘုန္းစည္းစိမ္ကို မက္ေမာ သာယာ 
ေသာသူ မဟုတ္ဘဲ အဆိုးဝါး ဆံုးေသာ အေျခအေနတြင္ ရိွေနသည့္ ကတိ ထား 
ေတာ္မူ ေသာ မိမိ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ ေသာက ပြားလွ်က္ ရိွေနပါသည္။  

သူ၏ အေတြးအာရုံထတဲြင္ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ မိမိ လူမ်ိဳး ေတာ္၊ 
စားဝတ္ ေနေရး အဆင္မေျပ၊ မေလာက္မင ျဖစ္ကာ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝကာ ေသာက 
အတိ ေရာက္ေနေသာ မိမိလူမ်ိဳးေတာ္ကုိသာ စြဲလန္း ေနေလသည္။ မိမိ၏ ေနရင္း 
ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဗိမၼာန္ေတာ္ကိုသာ အာရုံျပဳလွ်က္ ရိွေနပါ သည္။ သူ၏ ဆုေတာင္း 
ခ်က္ထတဲြင္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားႀကီးပြားလိုေသာ အတၱဆန္သည့္ 
ကိုယ္ပုိင္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား မပါဘဲ ႀကီးမားေသာ ေဘး အႏၱရာယ္ ဒုကၡႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳ 
ေနရသူ ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္သာ မျပတ္ မလပ္ ဆုေတာင္း ေနခ့ဲ ပါသည္။  

(ဒံ ၉း၂ဝ ---) ဘုရားသခင္သည္ ဒံေယလ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ထက္ 
သာလြန္ေသာ အေျဖကို ေကာင္းကင္တမန္ ဂါေျဗလ အားျဖင့္ ေပးခ့ဲပါသည္။ ဒံေယလ 
သည္ မိမိ၏ လူမ်ိဳးေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဗိမၼာန္ေတာ္အတြက္ ဆု ေတာင္းခ့ဲပါသည္။ 
သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ကန္႕သတ္ 
ထားေသာ ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္၊ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ခ်ေပးသနား ေတာ္မူခ့ဲ ပါသည္။ အဘ ဘုရားသခင္၏ 
အေျဖ သည္ က်ေနာ္တုိ႕ ေတာင္းေသာ ဆုမ်ားထက္ အၿမဲတမ္း ျပည့္လွ်ံ သာလြန္ 
ေနပါ သည္။ ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အေျဖ ျပန္ေပးရာတြင္ ဘုရားသခင္က ေနာင္လာမည့္ 
ကယ္တင္ရွင္ ေမရိွယ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပ ရူပါရုံ ေပးခ့ဲပါသည္။ 
ေမရိွယ အနက္ကား ဘိသိက္ေပး ဆီ သြန္းေလာင္း ခံရသူ (သို႕) ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ကာလတြင္ ဘိသိက္ဆီ (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာဆီ 
သြန္းေလာင္း ခံရသူျဖစ္ရန္ (သုိ႕) ဘိသိက္ဆီ သြန္းေလာင္းခံထိုက္သူ ျဖစ္ရန္ 
အရည္အခ်င္း (အခ်က္) ၃ ခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။  

ထို အခ်က္မ်ားမွာ- 
၁) ပေရာဖက္။ ၂) ယဇ္ပုေရာဟိတ္။ ၃) ရွင္ဘုရင္ မင္းျမတ္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။  

ေယရႈခရစ္သည္ ဘုရားသခင္ သြန္းေလာင္းေတာ္မူေသာ ဘိသိက္ဆီႏွင့္ 
ထိုက္တန္ပါသလား။ ဟုတ္က့ဲ၊ ထိုက္တန္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ က်ေနာ္ 
တို႕၏ ပေရာဖက္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။    
ေမရိွယ ႂကြလာမည့္ ရူပါရုံ ဗ်ာဒိတ္ျပဳ၊ ဖြင့္ျပခ်က္သည္ သခင္ေယရႈ ဆင္းသက္ 
လာျခင္း ကုိသာ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သကၠရာဇ္ ျဖစ္စဥ္ 

မွတ္တမ္း ကုိလဲ ေဖာ္ျပပါသည္။ ေမရိွယ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရုံ 
သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေမရိွယ၏ သက္တမ္းကုိလဲ ေဖာ္ျပပါသည္။ (ဒံ ၉း၂၃-၂၇)  
ေယဘုယ် အားျဖင့္ ရက္သတၱပါတ္ တစ္ပါတ္အား ၇ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ပါက သိတင္း 
ပတ္ ၇ဝ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉ဝႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ ထုိ ကာလသည္ ေယရုရွလင္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ေသာ ေန႕မွ၍ ၿပီးစီးသည့္ 
ေန႕ တိုင္ေအာင္ အထိ ေရတြက္ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။  

ဘီစီ ၄၅၇ တြင္ ဘုရင္ အာတာဇာစက္စ္ က ဧဇရအား 
ေယရုရွလင္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႕ 

ေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ ပေရာဖက္ ျပဳထားေသာ 
သိတင္းပါတ္ ေပါင္း ၆၀ ႏွင့္ အခန္းငယ္ေပါင္း ၂၅ 

ခုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ ႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ် ပါသည္။ ထို 
ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ ႏွစ္အား ဘီစီ ၄၅၇ မွ စတင္ ေရတြက္ပါက 
ေအဒီ ၂၆ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအဒီ ၂၆ သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိခံယူၿပီး ဗိတိၱဇံ 
မဂၤလာ ခံယူေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ လူသားမ်ား အတြက္ အသက္ေသခံရန္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဒံေယလအား ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပသည့္ အထူး ဗ်ာဒိတ္ ရူပါရံု 
ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ေယရိွယ ျပန္ႂကြလာျခင္းႏွင့္ ေမရိွယ၏ သက္တမ္း ကုိသာ 
ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ ဆင္းသက္လာမည့္ ျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းကိုလဲ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ (ဒံ ၉း၂၄-၂၇) 

� အျပစ္ ၏ အခ ေသျခင္းကို အဆံုးသတ္ ေစခ့ဲပါသည္။ 
� အျပစ္၏ ဆိုးညစ္မုိက္မဲျခင္းကို သင္ပုန္းေခ် ခ့ဲပါသည္။ 
� ထာဝရ မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို သယ္ေဆာင္ ယူ လာ 

ေပးခ့ဲပါသည္။  
� ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ႀကိဳတင္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စုံ ေစခ့ဲပါ သည္။ 

ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေလာက ႀကီးသို႕ 
ဆင္းႂကြလာသည့္အခါမွသာ ျပည့္စုံသြားခ့ဲပါသည္။  

� သန္႕ရွင္းျခင္း စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျပသသြားခ့ဲပါသည္။  
� ေသျခင္းတန္ခုိးကို ရုိက္ခ်ိဳးဖ်က္သိမ္းခ့ဲပါသည္။ 
� ေအဒီ ၇ဝ တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရပါသည္။  
� ထာဝရ ပဋိညာဥ္ ကို အတည္ျပဳေစခ့ဲပါသည္။ 
� ေယရႈခရစ္သည္ အဆံုးတြင္ အားလံုးအတြက္ ကုိယ္စားျပဳ အေသခံ 

အသက္ စေတး သြားခ့ဲပါသည္။ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရား က်ေနာ့္ႏွလုံးသား အတြင္းမွ ေအာ္ဟစ္ ေတာင့္တ ျခင္းကုိ 

လက္ခံေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႕ရွင္းေသာ ရူပါရုံကို က်ေနာ့္ အသက္ တာထမွဲာ 
ျပည့္ဝေစပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။  ။  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Anointed one (Messiah) အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ 

ဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။) 

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

လုိက္ေလ ေ၀းေလ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္) 
 
 
 
 

မည္သူမဆို စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကို scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.com. ႏွင့္  
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သို႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကို 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 (သခင့္ႏွလံုးသား)ထံ friend request   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 

အေျဖျပဳက်မ္း။ ၂တိေမာေသ - ေနာငက္ာလသည္ ခယဲဥ္းေသာ ကာလ ျဖစ္မည္ဟု 
သိမွတ္ေလာ့။ လူတုိ႕သည္ - ေငြကုိ တပ္မက္ေသာသူ၊ - ၀ါႂကြားေသာသူ၊ သူ႕အသေရကုိ 
ရႈတ္ခ်ေသာသူ - ဘုရား၀တ္၌္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေယာင္ေဆာင္ေသာသူ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ 

မီွေတာ့မယ္ကြ 
ျမန္ျမန္ 

ေျပးလိုက္စမ္း 

မီွေတာ့မယ္။ 
မီွေတာ့မယ္။  

ဟဟဲဲဟဲ 


