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စကား  နန္းသီတာေအးေရႊ 
ခင္ပြန္းမွ ဇနီးကို ေျပာေသာ စကား၊ ဇနီးမွ ခင္ပြန္းကို ျပန္ေျပာေသာ စကား။ 
မိဘမွ သားသမီးကုိ ဆုံးမေသာ စကား၊ သားသမီးမွ မိဘကုိ ျပန္ေျပေသာ စကား။ 
အစ္ကုိ အစ္မ မွ ေမာင္ညီမကုိ ေျပာေသာ စကား၊ 
ေမာင္ ညီမ မွ အစ္ကုိ အစ္မကို ျပန္ေျပာေသာစကား။ 
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အခ်င္းခ်င္းကို ေျပာေသာ စကား၊ 
သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းကို ေျပာေသာ စကား။ 
လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းကို ေျပာေသာ စကား၊    
သူေဌးမွ ဝန္ထမ္းကိုေျပာေသာ စကား။  
အရာရိွမွ လက္ေအာက္ ငယ္သားကုိ ေျပာေသာ စကား၊ 
ေဒါက္တာမွ လူနာကုိ ေျပာေသာ စကား။ ဆရာမမွ ေက်ာင္းသားကို ေျပာေသာ စကား၊  
ေစ်းသည္မွ ေစ်းဝယ္ကို ေျပာေသာ စကား။ 
သမၼတမွ တုိင္းသူျပည္သားကုိ ေျပာေသာ စကား။  
ဘုန္းႀကီးမွ ပရိတ္သတ္ကုိေျပာေသာ စကား။ --- စကား --- စကား --- စကား။ 
လူ႕အသုိင္းအဝုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႕ ထာဝရ အဖ သြန္သင္ခ့ဲေသာ စကား - 
စိတ္ရွည္ေသာ စကား၊ အရိပ္ေဝေသာ စကား 
ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ စကား။ ေဖးမမႈ ျပဳတတ္ေသာ စကား။ 
ဂုဏ္ၿပိဳင္ဝါႂကြားျခင္း မရိွေသာ စကား။  
မာန္မာန မပါေသာ စကား၊ အာဃာတ မပါေသာ စကား။ 
မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္ေသာ စကား  
ကုိယ္က်ိဳးမပါေသာ စကား၊ သူ႕အက်ိဳးရွာေသာ စကား။ 
ေဒါသ မပါေသာ စကား။ ေလာဘ မပါေသာ စကား။ 
အျပစ္မတင္တတ္ေသာ စကားကုိ ေျပာတတ္လွ်င္  
တုိ႕ေတြ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရင္။ ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ အမွန္ပင္။ 
(၁ေကာ ၁၃း၄-၆။ ၁၉-၇-၂၀၁၃) နန္းသီတာေအးေရႊ 
--------------------------------------------------------------------- 

 မွန္းရခက္လွ … လူ႔မေနာစိတ္          F . Penny ( Mizo ) တမူး 
အံ႔ဖြယ္ရာ နားလည္ဖုိ႔ခက္ … လူ႔မေနာစိတ္ 
မ်က္ႏွာတည္တည္ အေျပာအဆုိ နည္းခဲ႔ေလေတာ႔။ 
ဘဝင္ျမင္႔တယ္။ စိတ္ႀကီးဝင္တယ္လို႔ ။ လူအမ်ားက ထင္မွတ္ၾကတယ္ေပါ့။  
ျပံဳးျပံဳးခ်ိဳခ်ိဳ ၊ စကား တီတီတာတာ ဆုိေလျပန္ေပါ႔ 
လူ႕ငေပါႀကီးလုိ႕ ရႈတ္ခ်အထင္ေသး လူအမ်ားက အႏုိင္က်င္႔ၾကျပန္တယ္ေလး။ 
သုိသိုသိပ္သိပ္ ၊ ေနထိုင္ခဲ႔ျပန္လဲ။ ကုတ္ကျမင္း ရုပ္လို႕ ေျပာဆိုမလြတ္ 
လူအမ်ားက ေမးေငါ႔ၾကျပန္တယ္ ။ 
ေပးကမ္းေ၀ငွ .. ေစတနာ ေမတၱာရယ္ .. ထားရွိေလေတာ႔ 
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ လူ႔ သူေဌးႀကီးလားလို႕ မနာလို ဝန္တုိ 
လူအမ်ားက အျပစ္တင္ ေဝဖန္ၾကျပန္တယ္။ 
စိတ္ၾကည္ႏူးစြာ .. ဘုရားေက်ာင္းဘက္သို႔ လွမ္းလာခဲ႔ေပါ႔ 
ပါးစပ္က ဘုရား .. လက္က ကားယား.. ေခါင္းတခါခါ .. လက္ေလး တခါခါ 
လူအမ်ားက အတင္းအဖ်င္းေျပာ မလြတ္ခဲ႔ျပန္။ 
က်ားတစ္ေကာင္က႔ဲသုိ႔ ကုိယ္ထင္ရာ ကိုယ္စုိင္းမယ္ ၾကံစည္ျပန္ေတာ႔ 
အုတ္ၾကားျမတ္ေပါက္ .. ဘယ္မိဘက ဖြားသလဲ 
လူအမ်ားက ေတြးထင္ .. သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္းေပၚ 
က်ေရာက္ခဲ႔ရျပန္တယ္။  ေၾသာ္ မည္သို႔ျပဳမူ .. ေနထိုင္ရမည္ မသိ 
လူ႔ဘဝ..လူ႔မေနာ..လူ႔စရုိက္ကို နားလည္ဖုိ႔ရန္ႀကိဳးစားရင္း 
ေလာက ထံုးတမ္းစဥ္လာ  စကၤာထမဲွာ တဝဲဝဲလည္ရင္းႏွင္႔.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
“ေႀသာ္  နားလည္ဖုိ႔ခက္ .. မွန္းရခက္လွ .. လူ႔စရုိက္ .. လူ႔မေနာစိတ္ပါလားေနာ္” .. ။ 
---------------------------------------------------------------------- 

ေျခလွမ္းမွား မွ အမွန္သုိ႔   သေမာခ်ီး ( ကုန္းမီးနင္း အသင္းေတာ္ သာယာ၀တီ ) 
ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္၊ Off day ထြက္လို႔ ခ်စ္ကိုကုိနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔။ 
ေလလိႈင္းၾကားက ေျပာလို႔ဆုိ ခ်စ္ စကားေလမ်ား ခ ဲ်႕လုိ႔ပုိ။ 
ဒီတစ္ပါတ္ေတာ႔ ခြင္႔လႊတ္ဖုိ႔ သခင္႔ကုိ တီးတုိး ေတာင္းပန္လို႔။ 
ေနာက္တစ္ပတ္ Off Day ထြက္ပါမွ သခင္႔ဆီ ေရာက္ေအာင္ လာမည္ပ။ 
ကတိေတြေပးလွ်က္ ရင္ထဲက သခင္႔ကိုေတာင္းပန္ ခခ ယယ။ 
ေနာင္ တစ္ပါတ္လည္း ခ်စ္သူက ခ်စ္လြန္လြန္းလို႔ ေတြ႔ခ်င္လွ။ 
ခ်စ္သူ႔ မ်က္ႏွာ အညိႇဳးမခံရက္ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ေက်ာခိုင္းထြက္။ 
တစ္ပါတ္ၿပီး တစ္ပါတ္ ကတိေတြဖ်က္ ေျခလွမ္းမ်ားလည္း ခပ္ပ်က္ပ်က္။ 
ဒုကၡေတြၾကား ရင္းႏီွးလာ သခင္႔ကုိ အခုမွ သတိရကာ၊ 
အျပင္ထြက္မည္႔ ေျခလွမ္းမ်ား သခင္႔ဆီ ဦးတည္သြား။ 
ထုိခါက်မွ ခြဲျခားတတ္လာ ေအးခ်မ္းေနရာ ဘယ္ဆီမွာ။  
ရင္ထဲေအးျမ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ သခင္႔ ေျခေတာ္ရင္း တိုးဝင္စုိ႔။ 
 ------------------------------------------------------------------------- 

ေမတၱာရွင္အေဖ  မေလး ( တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္ ေမွာ္ဘီ)  
 လူမမယ္အရြယ္ ကေလးဘဝက အစ၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေဖြရွာ 

အေဖ႔ေမတၱာ… မုိးရြာလို႔ ေနေတြပူ.. သည္ဒဏ္ကို အံတုလို႔ 
ၿငိဳျငင္မႈ ကင္းကာ.. အၿပံဳး မပ်က္တာ အေဖ႔ေမတၱာ.. 
ႏွဖူးက ေခြ် း၊ ေျခမ က်လည္း.. မိသားစုေရး ဦးစားေပးလို႔  
အခက္အခဲ ဟူသမွ်.. ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းကာ.. အေဖ႔ေမတၱာ…. 
ခါးသည္းတ႔ဲ ဘဝဒဏ္.. အဖန္ဖန္ခံလည္း အားမာန္ကုိတင္း.. ရင္ကုိ ေကာ႔ရင္း 
အနာဂတ္ ခရီး.. ကုိယ္ေတာ္ရွင္ႏွင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး 
မိသားစု အေရွ႕  ေကာင္းေသာ ပုံသက္ေသ.. အေဖ ျပေန။ 
အေဖ႔ေမတၱာ ေအးျမလွစြာ.. ရင္မွာခံစား ဒီေက်းဇူးမ်ား 
ဆပ္၍မကုန္ ႀကီးမားပံုကို.. သမီးေရးဖြဲ႔ သီကုံး စပ္ဆိုတုန္း ။  
အေဖ႔အၿပံဳး ပီတိဖုံး……..။    (ခ်စ္ဖခင္အား ရည္စူးလွ်က္) 

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

သက္ေသခံခ်က္  ေျမာင္းျမသ ူ
ေရွ႕ဦးစြာ ထာဝရဘုရားရဲ႕  ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီမြမ္းပါတယ္။ ကြ်န္မ 

စကၤာပူကို (၂၀၀၇) ခုႏွစ္က စေရာက္ရိွခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ 
အခက္အခဲ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားရွင္ကို ကြ် န္မ 
ေမ႔ထား ခဲ႔ပါတယ္။ အဒဲီအတြက္ေၾကာင္႔ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ ထပ္ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။ 
ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္က ကြ်န္မကို ပစ္မထားခဲ႔ပါဘူး။ လူဆုိတာ အခက္အခဲ တစ္မ်ိဳးစီနဲ႔ 
ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ ရမွာဘဲေလ။ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔ၿပီး အားကုိးတဲ႔ 
အသက္တာ မွာ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္မ အေပၚ ျပဳခဲ႔တဲ႔ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကုိ သက္ေသခံဖုိ႔ ကတိေပးတာ အႀကိမ္ေပါင္း 
မနဲေတာ႔ပါဘူး။ တေန႔ ကြ်န္မ သခင္႔စကား စာေစာင္ထဲမွာပါတဲ႔  ̏ရယ္စရာ ေကာင္း 
ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ̋ ဆုိတ႔ဲ သက္ေသခံခ်က္ေလး တစ္ခုကုိ ဖတ္မိပါတယ္။ 
အဒဲီအတုိင္းပါဘဲ ကြ်န္မလည္း အေသးငယ္ဆံုးေလး အရာတစ္ခုကို သက္ေသ ခံခ်င္ပါ 
တယ္။ တေန႔ ကြ်န္မ အိမ္ရွင္ ကေလးရဲ႕ အကႌ် အေရာင္ႏုႏု (ပုစြန္ဆီေရာင္) ကုိ 
အျခား အျပာေရာင္ အဝတ္တစ္ထည္နဲ႔ ေရာေလွ်ာ္မိလုိ႕ အေရာင္စြန္း သြားပါတယ္။ 
ေျခာက္ခါ နီးမွာ သြားေတြ႔မိေတာ႔ အရမ္း စိတ္ပူသြားမိတယ္။ အိမ္ရွင္မက ေျပာတယ္ 
ေလွ်ာ္လို႔ ေျပာင္မွာ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။  ခေလးသိရင္ေတာ႔ နင္႔ကို အရမ္းစိတ္ဆိုး 
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မိမွာ ဘဲလုိ႔ ေျပာတယ္။ အဒီဲ အကႌ်က သူ႔အေဖ ၾသစေတ်းလ်က ဝယ္လာေပးတာ 
အသစ္တ႔ဲ။ ဆရာလည္း စိတ္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္မအရမ္း စိတ္ပူေနမိတယ္။ 
အျဖဴေရာင္ ဆိုရင္ ခြ်တ္ေဆး သံုးၿပီး ေလွ်ာ္ရင္ လြယ္ေသးတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္မလည္း 
ဘုရားသခင္ ဆီမွာ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ဒီတစ္ခါေတာ႔ တကယ္ဘဲ 
သက္ေသ ခံျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ကတိထပ္ေပးတယ္။ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ်ွာ္လိုက္ 
တယ္။ ဘုရားသခင္  အရမ္း ေကာင္းျမတ္တယ္။ အကႌ်က နဂုိအတိုင္း ျဖစ္သြားတယ္။ 
ဆရာမကုိ ျပေတာ႔ သူေတာင္ အံ႔ၾသသြားတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္မ ေဘးမွာ အၿမဲ 
ရိွတယ္။ အသက္ရွင္တ႔ဲ ဘုရားဆိုတာကုိ ကြ်န္မ ပုိၿပီးသိရိွလာတယ္။ ဘုရားသခင္က 
ကတိေပးတဲ႔ အတုိင္း လုပ္မွ ႀကိဳက္တာကုိ ကြ်န္မေရွ႕မွာ သင္ခန္းစာေတြ ရရိွခဲ႔ပါ 
တယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ပုိၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကုိ သက္ေသ 
ခံႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ စာဖတ္သူ အေယာက္ဆီတိုင္း 
အေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ က်ေရာက္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း 
ရင္း သက္ေသခံလုိက္ပါတယ္။   ။ ေျမာင္းျမသူ 

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

ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္  ေလာမဲ 
ဆုေတာင္းသည့္အခါ သံုးစြဲရမည့္ ဘုရားသခင္၏ 

နာမေတာ္ကုိ ေလ့လာ ၾကပါစို႔။ကမာၻဦးမွ စတင္ျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
အနီးကပ္ တုိက္ရုိက္ ဆက္ဆံခ့ဲရေသာ အာဒံ၊ ဧ၀၊ ေနာဧ တုိ႔၏ 
ဆက္ဆံေရးတြင္ ဘုရား သခင္၏ နာမေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေဖၚျပခ်က္ မေတြ႔ရပါ။ အာျဗံဟံသည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ 

တုိက္ရုိက္ ဆက္ဆံခ့ဲရေၾကာင္း ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၁၂၊ ၁၅၊၁၇၊၁၈၊ ၂၂ တြင္ 
ေတြ႔ရပါသည္။ အာၿဗံဟံ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ သူ ေရာက္ေလရာအရပ္တြင္ 
ထာ၀ရ ဘုရား ဖုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္၍ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ပဌာနာေတာ္ 
ျပဳ၏။  (ကမာၻဦး က်မ္း ၁၂း၈၊၁၃း၄၊)။ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အာျဗံဟံ၏ အသက္တာ တေလွ်ာက္တြင္ ေဖၚျပထားခ်က္ မေတြ႔ရေသာ္လည္း 
ကမာၻဦးက်မ္း ၁၇ တြင္ ထာ၀ရဘုရားက အာျဗံဟံအား စကားေျပာစဥ္ ေဖၚျပ 
ထားသည္မွာ- ထိုေနာက္၊ အာျဗံသည္ အသက္ ကုိးဆယ္ကုိးႏွစ္ရွိေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအား 
ထင္ရွားေတာ္ မူ၍၊ ငါသည္ အနႏၱ တန္ခုိးရွင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါ့ေရွ႔မွာ သြားလာ၍စံုလင္ျခင္း ရွိေလာ့။ ကမာၻဦးက်မ္း 

၁၇း၁။ ထာ၀ရဘုရားက သူ႕ကုိယ္ သူ “ငါသည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္”  
အဂၤလိပ္လို Almighty God ေဟၿဗဲဘာသာျဖင့္ El-Shaddai ဟုေဖၚျပသြားခဲ့ပါသည္။ 
အာျဗံဟံ သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ မည္သည့္နာမေတာ္ကို ပဌာနာျပဳ ယဇ္ပူေဇာ္ 
ခ့ဲသည္ကို စိတ္၀င္စား စရာျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာျဗံဟံသည္ ထာ၀ရဘုရားကို 
အျမဲတမ္း ကိုးကြယ္ ယဇ္ပူေဇာ္ေနခ့ဲၿပီး ထာ၀ရဘုရားမွ ထူးျခားစြာ ခ်စ္ခင္ 
ႏွစ္သက္ျခင္းကို ခံရသူ သာမက ေရြးေကာက္ျခင္းကုိပင္ ခံခ့ဲရပါသည္။ အာျဗဟံ၊ 
ဣဇာက္၊ ယာကုပ္ သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ အစစ္အမွန္ကုိ မသိခ့ဲေၾကာင္း 
ထာ၀ရဘုရား ကုိယ္တိုင္ ေမာေရွ ကုိေျပာခဲ့ပါသည္။ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔ 
ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ အမွန္ကုိ မသိေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ 
ကုိးကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ လက္ခံခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္ဆံခ့ဲသူ ယာကုပ္သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ 
နာမေတာ္ကုိေမးေသာ အခါ ဘုရားသခင္မွ မေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။  
ယာကုပ္ကလည္း၊ နာမေတာ္ကား အဘယ္သုိ႔နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေဘာ္ျပေတာ္မူပါဟု ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ငါ့နာမကို 
အဘယ္ေၾကာင့္ေမးသနည္းဟု ဆုိ၍၊ ထုိအရပ္၌ ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူ၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၃၂း၂၉ 

ထာ၀ရဘုရားသည္ ဣဇာက္ကို ထင္ရွားျပေသာအခါ နာမေတာ္ကုိ မေဖၚျပဘဲ 
“အာျဗံဟံ၏ ဘုရား” ဟုသာေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ထိုေန႔ညမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ထင္ရွား၍၊ ငါသည္ 
သင္၏အဘ အာျဗဟံ၏ ဘုရားျဖစ္၏။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္ သင့္ဘက္မွာ ရွိ၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၂၆း၂၄ 

ထာ၀ရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ေတြ႔စဥ္ သူ႔ကုိယ္သူ ေဖၚျပခဲ့သည္မွာ-ငါသည္ သင့္အဘ၏ 
ဘုရား၊ အာျဗဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ဘုရား၊ ယာကုပ္၏ဘုရား ျဖစ္သည္ဟူ၍၎ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၆ 

ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာေရွက ထာ၀ရဘုရားကို ေမးစဥ္ 
ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္မွာ-“ ငါျဖစ္သည့္အတုိင္း ငါျဖစ္သည္ I AM WHOM I AM” 
ဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။  ေမာေရွကလည္း၊ ---- ထို ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကား အဘယ္သုိ႔နည္းဟု 
အကြၽႏ္ုပ္ကုိျပန္၍ေမးေသာအခါ၊ အဘယ္သို႔ျပန္ ေျပာရပါမည္နည္း ဟုဘုရား သခင္အားေမး ေလွ်ာက္ေလ၏။  
ဘုရားသခင္ကလည္း၊ ငါျဖစ္သည္အတိုင္းငါျဖစ္၏ ဟူ၍၎၊ ငါျဖစ္သည္ဟု --- ေမာေရွအားမိန္႔ ေတာ္မူ၏။ 
ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၁၃-၁၄ 

ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၁၃-၁၄ က်မ္းပုိဒ္အရ ေမာေရွသည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ 
ေခၚရမည္ ဟု ေမးျခင္းမဟုတ္။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားကို ျပန္ေျပာျပရန္သာ 
ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ထာ၀ရဘုရား ကလည္းသူ႔ကုိ နံမည္တပ္ေခၚရန္ ေျပာထား 

ခ့ဲျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးမားေသာ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို 
ေလးစားရန္၊ ေကာင္းႀကီးေပးခ်ီးမြမ္းရန္၊ မထီမ့ဲျမင္ မျပဳရန္ အေရးႀကီးသလုိ သမၼာ 
က်မ္းစာတြင္လည္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ေနာက္သက္ေသ တခုမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
ထိေတြ႔ ဆက္ဆံခ့ဲရေသာ မာေနာ္ႏွင့္ဇနီး ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ရံွဆုန္၏ မိဘျဖစ္ၿပီး 
ဣသေရလလူမ်ိဳးကုိ ဖိလႅိတိၱလူမ်ိဳးမွ ကယ္တင္ရန္ ရံွဆုန္ ျဖစ္လာမည့္ သား 
ေယာက်္ားကုိ ေမြးဖြါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ေျပာဆိုပါသည္။ (တရားသူႀကီး 
မွတ္စာ ၁၃း၂-၂၄) ထိုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုစဥ္ မာေနာ္၏ ဇနီးသည္ အစပုိင္းတြင္ 
သာမန္လူဟုသာ ထင္ေနခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထူးျခားေသာ ပေရာဖက္ စကား 
ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏လူ ပေရာဖက္တဦးဦး ျဖစ္မည္ဟု ယူဆခ့ဲသည္။ ထူးျခားမူမ်ား 
သတိထား လာမိေသာအခါ ၎ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ဟု 
ထင္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မာေနာ္ ဇနီးေမာင္ႏံွ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ကို ခံယူၿပီး 
မီးခုိးႏွင့္ အတူ ေကာင္းကင္သို႔ တက္သြားေသာအခါတြင္မွ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
ဆက္ဆံ ေနေၾကာင္းသိလာပါေတာ့သည္။  တရားသူႀကီးမွတ္စာ ၁၃း၂၂-၂၃ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ မာေနာ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔ ဆက္ဆံေရးတြင္ ထူးျခားမႈတခု ရွိခ့ဲသည္။ 
၎မွာ- မာေနာ္သည္ ဘုရားသခင္ (မာေနာ္ စိတ္ထင္ ေကာင္းကင္တမန္) ကုိ 
အမည္နာမ ေမးခဲ့စဥ္တုန္းကလည္း နာမေတာ္ကုိ ဘုရားသခင္မွ မေျပာျပခဲ့ပါ။ 

တရားသူႀကီးမွတ္စာ ၁၃း၁၇-၁၈ 
ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ “အံဖြယ္” အဂၤလိပ္ 
လုိ Beyond understanding ဟုေဖၚျပထား ပါသည္။ 
ဆုိလိုရင္းမွာ လူသားမ်ား နားမလည္ႏုိင္ေသာ 
နက္နဲေသာ အရာ ျဖစ္၏။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္၏ 

နာမေတာ္ အမွန္ကုိ မည္သူမွ မသိေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၇ တြင္ေဖၚျပ ထားပါသည္။ 
ကုိယ္တုိင္မွတပါး၊ အဘယ္သူမွ်မသိေသာ နာမေတာ္သည္ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။    ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၁-၁၂။ 

၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္တုိ႔အား အဘယ္သုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကုိ၊ 
နားရိွေသာသူ မည္သည္ကား ၾကားပါေစ။ အၾကင္သူသည္ ေအာင္ျမင္၏၊ 
ဝွက္ထားေသာ မႏၷကို၎၊ ေက်ာက္ျဖဴ လက္ဖဲြ႔ကို၎၊ ထိုေက်ာက္ေပၚ၌ အကၡရာ 
တင္ေသာ နာမသစ္ကို၎ ထိုသူအား ငါေပးမည္။ ထို ေက်ာက္ကုိ ရေသာသူမွ တပါး 
အဘယ္သူမွ် ထုိနာမကုိ မသိႏုိင္ရာ။ ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၇ 
ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကို ငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ 
ခမည္းေတာ္မွ တပါး အဘယ္သူမွ် သားေတာ္ကုိ မသိ။ သားေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္သည္ 
လင္းေစလိုေသာ သူမွတပါး အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ကုိ မသိ။ မ ဲႆ ၁၁း၂၇ 
ယုံၾကည္သူ သားသမီးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္ဆုေတာင္းသည့္အခါ 
ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳရမည္နည္း။ အာျဗံဟံမွစ၍ ေရွး 
ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္အမွန္ကုိ မသိေသာ္လည္း သူတုိ႕၏ 
ဆုေတာင္း ကုိးကြယ္မႈသည္ ဘုရားသခင္ထံ ေရာက္ရွိၿပီး ဘုရားသခင္ လက္ခံခဲ့ 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္သည္ သခင္ေယရႈ ေပးခဲ့ေသာ ဒုတိယ 
ပဋိညာဥ္ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သခင္ေယရႈ ျပခဲ့ေသာ သြန္သင္ခ်က္ 
အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေနထိုင္ရန္လိုပါသည္။ 
ဆုေတာင္းသည့္အခါ သခင္ေယရႈက သင္ျပထားသည္မွာ “ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရိွ 
ေတာ္မူေသာ အက်ြႏု္ပ္တုိ႔အဘ”  ဟူ၍သုံးရန္ က်မ္းစာ၌ေဖၚျပထားပါသည္။ မ ဲႆ 
၆း၉၊ လုကာ ၁၁း၂၊ မွန္ပါသည္။ လူသားတုိင္းသည္ မိဘမ်ားရိွသလုိ မိဘတုိင္းတြင္ 
နံမည္မ်ား ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ မိဘမ်ားကုိ သူတုိ႔၏နံမည္ႏွင့္ ေခၚေ၀ၚ 
ဆက္ဆံပါက မည္ကဲ့သို႔ရွိမည္ကို နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ သခင္ ေယရႈ 
သင္ေပးေသာ “ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရိွေတာ္မူေသာ အက်ြႏု္ပ္တုိ႔အဘ”  ဆုိေသာ အသုံး 
အႏႈံး သည္ ေလးနက္မႈရွိၿပီး ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၏ နက္ရိႈင္းမႈကို ေဖၚျပေနပါသည္။  
နာမေတာ္ျမတ္၌- ေလာမဲ  

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

ေျမကုိစုိေစေသာမုိးေပါက္မ်ား (SHOWERS upon The Earth) ဆရာေစာစံေအာင္ 
      “ထုိမင္း၏ သက္ေရာက္ျခင္းသည္ ရိတ္ေသာ ျမက္ပင္ေပၚမွာ ရြာေသာ မုိဃ္း ကဲ့သုိ႔၎၊ ေျမကို 
စုိေစေသာ မုိဃ္းေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ ၎ ျဖစ္လိမ့္မည္။”  (ဆာ၊ ၇၂း ၆) 

      ဤ ဆာလံက်မ္း(၇၂)သည္ ေရွာလမုန္ကို ရည္ေဆာင္၍ စပ္ဆုိ ထားေသာ 
ဆာလံသီခ်င္း ျဖစ္သည္။ ေရွာလမုန္ဘုရင္ အုပ္စုိးျခင္းကိုသာမက အနာဂတ္၌ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာကုိ ဘုရင္အေနႏွင့္ အုပ္စုိးမည့္အရာကုိလည္း ေဖၚျပထားသည္။ 
ဆာလံ ေရးစပ္သူက ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလတြင္ ႂကြလာမည့္ ေမ႐ိွယ အရွင္သည္ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စုိးစံမည့္အရာကုိ ႀကိဳတင္သိမွတ္ေဖၚျပ 
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ocifhpum;  3 -145

ထားသည္။ ထုိမင္း လက္ထက္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေပါႂကြယ္ဝျခင္း၊ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ 
ႏွင့္ ျပည့္လွ်ံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္(၇၂း၂-၁၇၊ ေဟရွာ ၁၁။ ၃၂း၁၊ ၁၇)။ 
      ဘုရားဖူး ခရီးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာက ကႏၱာရခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ 
ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕လ်က္ ဖုံမ်ားျဖင့္ ေပက်ံျခင္း အသက္တာ 
ရိွၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ ခ်စ္၍ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ အေသခံကာ 
သုံးရက္ေျမာက္ေန႔၌ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာ ကယ္တင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ရွာေဖြသိရိွ 
သူသည္ အထက္ မုိဃ္းေကာင္းကင္မွ ေျမေပၚသို႔ ျဖည္းညႇင္းစြာ  က်လာေသာ 
မုိဃ္းေပါက္ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ခြန္အားသစ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလာကာ 
လန္းဆန္းေသာ အသက္တာကုိ ရရိွၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖင့္ 
အတြင္းစိတ္ ဝိညာဥ္၏ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္သက္သာယာမႈ၊ ခြန္အား အစြမ္းျပည့္ဝမႈ၊ 
အသက္တာ၌ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းမႈမ်ား ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း 
ပါးလိုက္ ပါသည္။ သင္သည္ ထိုအရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ခုိလံႈေနၿပီလား။ ေနာက္က်မွ 
ေနာင္တ ရလွ်င္ အခ်ည္းႏီွး ျဖစ္မည္ျဖစ္၍ ယေန႔ပင္ ထုိကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ 
ယုံၾကည္ ကိုးစား ေစလိုပါသည္။  
      ယေန႔ ဤေလာကအခ်ိန္အခါ၌ မတရားမႈမ်ား ရိွေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာသည့္အခါ မတရားျပဳ သူတုိ႔ကုိ တရားစီရင္ကာ လူတိုင္းက 
ခရစ္ေတာ္ကို ႐ုိေသကုိးကြယ္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေခတ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ၾကရပါမည္။  
လူမ်ဳိးတိုင္းက ဘုရား နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကမည္။ James McGranahan ေရးစပ္ခဲ့ 
ေသာ “မဂၤလာမိုး ရြာလိမ့္မည္က်ဴး There Shall Be Showers of Blessing” 
ေအာက္ပါ သီခ်င္းကုိ သီဆိုခ်ီးမြမ္းႏုိင္ပါသည္။  
ေကာင္းႀကီးမုိး ရြာခ်ပါလိမ့္မည္၊ ေမတၱာကတိေတာ္ တည္ရိွရာ … 
အားျဖည့္ခ်ိန္ ျဖစ္ေစရန္ကိုယ္ေတာ္ ေကာင္းႀကီးမုိးသြန္းေလာင္းခ်ေပး 
မဂၤလာမိုး ေရ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြက္ လုိရာမုိး၊ 
က႐ုဏာ ေမတၱာမုိးရြာ ရန္၊ ေကာင္းႀကီးမုိးတြက္ဆုေတာင္းပါ။ (အာမင္)  
(YouTube ၌ အထက္ပါသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ အဂၤလိပ္စာသားကုိ ႐ုိက္၍ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ပါ 
သည္)။  ။ ဆရာေစာစံေအာင္  
----------------------------------------------------- 

စုံလင္ေမတၱာ   နန္းသီတာေအးေရႊ 
၁ေယာ ၄း၄။ ခ်စ္သားတို႕ သင္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ၾက၏။ ထုိသူတုိ႕ကိုလဲ 
ေအာင္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား သင္တုိ႕ဘက္၌ ရိွေသာသူသည္ ေလာကဘက္၌ 
ရိွေသာ သူထက္ သာ၍ ႀကီးေတာ္မူ၏။ ၂ေကာ ၁၂း၉။ တုိက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ပါ၊ 
ဘုရားသခင္၏ သြန္သင္လမ္းျပမႈသည္ တစ္ေန႕ထမဲွာပင္ က်မ ဖတ္ခ့ဲေသာစာအုပ္ႏွင့္ 
ဆရာေဟာေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္။ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုထဲျဖစ္ေနသည္ကုိ 
မၾကာခန ႀကံဳရပါသည္။ က်မ ကုိ ဘုရားသခင္က အဖဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္သည္ 
စုံလင္ေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း သံေဝဂ ကုိ ဖယ္ရွားတတ္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့ 
ပါသည္။ (သံေဝဂ - ပူပန္ေစတတ္သည္။ ၁ေယာ ၄း၁၈) ဧဖက္ ၃း၁၆။  မိမိတို႕ 
ဆုေတာင္းရမည္။ သူတပါးကိ္ု ဆုေတာင္းေပးရမည္။ အတြင္းဝိညာဥ္လူသည္ ခြန္အား 
ျပည့္ဖုိ႔ရန္ အရင္ ဆုေတာင္းရမည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ ဝိညာဥ္ 
ခြန္အား ျပည့္ဝသူသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာကို သိနားလည္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ စိတ္ 
အားနည္းေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ပုိင္းမွ ခြန္အားျပည့္ေနရင္ ဘာမဆုိ ေအာင္ျမင္ 
ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ၿပီး ျပည့္စုံတယ္လုိ႕လဲ ခံစားရပါတယ္။ စုံလင္ေသာ ဘုရား၏ ေမတၱာ 
ေတာ္သည္ စာတန္ႏွင့္ ေလာက က က်မတုိ႕ကို ေၾကာက္ရံြ႕လာေအာင္ အၿမဲေခၚယူ 
ေတြးေတာ ေနေစကာမူ အတြင္းမွ ဝိညာဥ္ခြန္အားေပးေနေသာ ခရစ္ေတာ္၏ 
ေမတၱာက ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါသည္။  
သင္၌ အခက္အခဲဆံုး အေျခအေနမ်ိဳး ရိွေနခ်ိန္တြင္ သင္မတတ္ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္၌ 
ဘုရားသခင္က အေကာင္းဆံုးေသာ အေနအထားတြင္ ရိွေနသည္ကုိ သတိရပါ။ က်မ 
အသက္တာမွာ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခံစားရတယ္။ ဘုရား 
သခင္က က်မကုိ စုံစမ္းပါတယ္။ က်မရဲ႕ မိသားစုမွာ မေကာင္းတဲ့ ျပႆနာကို 
ႀကံဳေစပါတယ္။ စာတန္က က်မ ခင္ပြန္းသည္နဲ႕ ကေလးေတြကို ေႏွာက္ယွက္ပါတယ္။ 
ဒီလုိ ျပႆနာ မျဖစ္ခင္မွာ ဘုရားသခင္က က်မကုိ ဆရာတစ္ပါးအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္နဲ႕ ခြန္အား ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္၏ 
စုံလင္ေသာေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကရဲ႕ ျဖားေယာင္းမႈ မ်ိဳးစုံကို ခရစ္ေတာ္ကို 
လက္ခံၿပီးသူ သားသမီးတိုင္း မၾကာခန ေတြ႕ႀကဳံရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာကို 
ရရိွထားသူကေတာ့ ေလာကရဲ႕ စုံစမ္းမႈကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာ္လႊားဖုိ႕ ခြန္အား မရိွရင္ေတာင္မွ ခရစ္ေတာ္က လက္တြဲၿပီး သူ႕ဆီျပန္လာေအာင္ 
မစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စုံလင္ေနတဲ့ ေမတၱာကုိ မရတဲ့ သူကေတာ့ အဒီဲ 
ျဖားေယာင္းမႈထဲမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး နစ္ျမဳပ္ ဘဝပ်က္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ ဒီ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းေနခ်ိန္မွာ က်မရဲ႕ မိသားစုက ဒီျပႆနာကုိ ေတြ႕ႀကံဳ 
ရပါတယ္။ က်မ ကုိယ္တုိင္လဲ ကိုယ္ခႏၶာ အားနည္းၿပီး မက်န္းမမာ ျဖစ္လို႕ နလံ မထူ 
ႏုိင္ခ်ိန္မွာ ကေလးေတြလဲ က်န္းမာေရး ထိခုိက္လာျပန္ပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္လဲ 
စုံစမ္းမႈ ခံေနရလို႕ ကေလးေတြနဲ႕ က်မတုိ႕ မိသားစုေတြ မ်က္ရည္နဲ႕ ဆုေတာင္း 
ၾကပါတယ္။ က်မ က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းရင္း ဘုရားသခင္နဲ႕ ခြန္အားယူရင္း 
ခင္ပြန္းသည္နဲ႕လဲ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။ က်မကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စုံလင္တဲ့ ေမတၱာနဲ႕ 
ေထြးပိုက္ထားပါတယ္။ ဒီစုံစမ္းျခင္းဟာ ရုပ္ဖ်က္ၿပီးလာတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာလို႕ ခံစားမိလာပါတယ္။ စုံစမ္းျခင္းက လြတ္ေအာင္ ထြက္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာ ျဖစ္ေပမ့ဲ မေက်ာ္လြန္ ႏိုင္ရင္ေတာ့ အမဂၤလာ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပါ 
ဘဲ။ မၾကာပါဘူး။ ဘုရားသခင္က ဒီစုံစမ္းျခင္းကေန က်မတုိ႕ မိသားစုကုိ လြတ္ေျမာက္ 
ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး သားေလး ေနျပန္ေကာင္းလာပါတယ္။ က်မလဲ 
ေနေကာင္း လာပါတယ္။ က်မ အတြက္လဲ ဝင္ေငြရမဲ့ အလုပ္သစ္ တစ္ခု ရလာခဲ့ပါ 
တယ္။ သမီးေလးလဲ ေက်ာင္းပညာမွာ ထူးခၽြန္လာၿပီး အတန္းထဲမွာ အဆင့္-၁ ရခ့ဲ 
ပါတယ္။ ခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူ ခင္ပြန္းသည္ဆီကလဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕ ကရုစုိက္မႈကို 
အရင္ကထက္ ပုိရခ့ဲပါတယ္။ အရင္တံုးက ဘာသာေရး လူမႈေရးေတြကုိ ပထမ 
ဦးစားေပးၿပီး မိသားစုကို ဒုတိယေနရာမွာထားကာ လ်စ္လ်ဴရႈတတ္တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ 
ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ က်မတုိ႕ မိသားစုကုိ ပထမဦးစားေပး ကရုစုိက္ ခ်စ္လာခ့ဲပါတယ္။ 
ဒါဟာ ဘုရားသခင္ ေပးေတြ႕တဲ့ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့လို႕ 
ဘုရားေပးတဲ့ ၂ဆေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံထားသူ 
ယုံၾကည္သူ မိသားစုတိုင္း စုံစမ္းမႈကိုေအာင္ျမင္၍ ရုပ္ဖ်က္ၿပီးလာေသာ ေကာင္းႀကီးကို 
ခံစား ရရိွႏုိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းရင္း ---- ။  ။ နန္းသီတာေအးေရႊ 

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

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၉ (ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္) 

(ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပုံသ႑ာန္ေတာ္) 
ထုိသားေတာ္သည္ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္၏ ပုံသ႑ာန္ ျဖစ္၍ - - - ။ (ေဟၿဗဲ ၁း၃) 

ေဟၿဗဲၾသဝါဒအား ေရးသားသည့္ ဆရာ က က်မ္းစာ 
စစခ်င္းမွာပင္ ထူးျခား ေျပာင္ ေျမာက္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပုံလႊာကုိ အေသး စိတ္ 
ျခယ္မႈန္း တင္ျပထား ပါသည္။ ခရစ္ ေတာ္ သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ 
ေရးသားခဲ့သည္။ ဤေလာက ကမၻာႀကီးပင္ ဖန္ဆင္း ရွင္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ 
လာရျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ ေနေသာ ဂါလိလဲအိုင္၏ 
ကမ္းေျခကို ဖန္ဆင္းခ့ဲပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္ 
သမားေတာ္ ႀကီးပမာ မ်က္စိကန္း ေနေသာ သူမ်ား၏ အျမင္ အာရုံ မ်က္ၾကည္လႊာကုိ 
ကုသ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ လူအာဒံကုိ 
ဖန္ဆင္း စက သူ၏ မ်က္ၾကည္လႊာကုိ ဖန္ဆင္း ခ့ဲေသာေၾကာင့္ပင္။ နားပင္း ေနသူ၏ 
အၾကားအာရုံကို မူလပကတိ ျဖစ္ေအာင္ ကုသ ေပးခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ သူသည္ လူ၏ နားစည္ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို မူလ ကတည္းက ဖန္ဆင္း သိရိွ 
ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ေျခ ေသေနေသာ သူကုိ ခရစ္ေတာ္က ကုသ 
ေပးႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ႕အရုိးအသားကုိ ဖန္ဆင္းစက 
သူကိုယ္တိုင္ စတင္ ထည့္သြင္းခ့ဲေသာ နာ့ဗ္ေၾကာႏွင့္ ႄကြက္သားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပုံ 
မူလ အရင္းအျမစ္ကုိ သိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လူ 
အာဒံကုိ ဖန္ဆင္းခ့ဲေသာ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ ထံတြင္ 
ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  
 ဖုန္ တေထာင္းေထာင္း၊ ယင္ေကာင္ တေလာင္းေလာင္းႏွင့္ ရႈပ္ေထြး 
ေနေသာ ဂါလိလဲ လမ္းမေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ မုိး 
ေကာင္းကင္ ၾကယ္စင္တန္း နဂါးပတ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ က်င္လည္ခ့ဲေသာ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္ခ်င္း တူညီပါသည္။  
 ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဆာေလာင္ေနေသာ တပည့္ေတာ္ 
မ်ားအတြက္ ငါးကင္ရန္ ဂါလိလဲအုိင္ နံေဘးတြင္ ထင္းမီးဖုိေလးထမဲွ ထင္းစ တစ္စကို 
အလင္းထြန္းညိႇကာ မီးေမႊးေပးခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာရွိသည့္ 
ေကာင္းကင္ဘုံက ၾကယ္စင္မ်ားကုိ အလင္း ထြန္းညိႇေပးခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူတူ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  



 

The LORD’S 
Word 4-145 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 145  pufwifbmv 2013  ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum;  4 -145

 လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ လူတကာက ဝုိင္းၾကဥ္ထားျခင္း ခံရစဥ္က ေရ 
ဆာေလာင္ကာ ေသာက္ဖုိ႕ရန္ ေတာင္းခံခ့ဲေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာ 
ေျမႀကီးေပၚ ရိွ သက္ရိွသတၱဝါႏွင့္ သက္မ့ဲသစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား ေသာက္သုံးရန္ ေရခ်ိဳကုိ 
ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအုိင္ မ်ားတြင္ သင့္ေတာ္သေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။  
 ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ျပသရန္ 
လူ႕ေလာကသုိ႕ ေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ က္ုိယ္ေတာ္ျမတ္က 
လူ႕ဇာတိ အသြင္ ေလာကသုိ႕ဆင္းသက္လာရန္ ဖခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္၏ ဇာတိ 
အျဖစ္ေတာ္၏ ပုံသ႑ာန္ေတာ္ကုိ ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။  
 လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ထရာဖာဂါ စကြဲ အေဆာက္အဦး အလယ္ ပင္မတိုင္ ေပၚတြင္ 
စုိက္ထူထားသည့္ ေလာ့ဒ္နယ္လ္ဆန္၏ ပုံတူ ရုပ္ထုသည္ အလြန္ျမင့္မားလြန္းသည့္ 
အတြက္ ရုပ္ထု၏ ၾကန္အင္ လကၡဏာကုိ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူ လူအမ်ား ေကာင္း 
ေကာင္း မျမင္ရပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ လူေတြက ေလာ့ဒ္နယ္လဆန္၏ ၾကန္အင္ 
လကၡဏာကုိ ေကာင္းေကာင္းျမင္ႏုိင္ရန္ အေဆာက္အဦး ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားက 
လူသားမ်ား၏ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ေသာေလာက္ေသာ အျမင့္ ၆ေပ သာသာေလာက္တြင္ 
ရုပ္ထု၏ ပုံတူ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ကုိ ေရးဆြဲ ခ်ိတ္ဆြဲထားလိုက္ရပါသည္။ 
 လူသားမ်ား ျမင္ႏုိင္သည့္ ေနရာ ကမၻာေျမႀကီးေပၚ ဆင္းႄကြလာသည့္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ား မျမင္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆုံး ေကာင္းကင္ဘံုက ဘုရားသခင္ 
၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပုံသ႑ာန္ကုိ ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ေသာ 
သူ သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ျမင္တာႏွင့္ အတူတူပင္။ 

အုိ သခင္ ကၽြႏ္ုပ္ ေၾကးမံုျပင္ကို ျပဴတင္းတံခါး ဘက္သုိ႕ လွည့္ပါရွင္ ။ 
သုိ႕မွသာ သခင့္ ဘုန္းေတာ္ကို ပုိျမင္မိသလုိ ၊ 
သခင့္အလုိကုိလဲ ပုိသိခြင့္ရမွာပါ။ 

မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Exact Representation of His Being 
အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။) 

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

သခင့္စကားစာေစာင္ ဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
(စက္တင္ဘာလ  ၂ဝ၀၁ - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္) 

က်ေနာ္ က က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္း၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊ သာသနာျပဳဆရာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
က်ေနာ္က ရုိးရုိးသာမာန္ယုံၾကည္သူပါဘ။ဲ ေလာကီေက်ာင္းပညာ သာမက  ဓမၼပညာ 
မွာပါ က်ေနာ္ဟာ ဘာဘြဲ႕မွ တတ္ကၽြမ္းေအာင္ျမင္ထားသူ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ သိကၡာ 
သမာဓိ အက်င့္စာရိတၱပုိင္း ဆိုင္ရာမွာလဲ ေကာင္းမြန္သူ မဟုတ္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာေပ 
သာသနာလုပ္ငန္းဟာ က်ေနာ္နဲ႕ လုံးဝ မထိုက္တန္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါတယ္။ က်ေနာ္ 
ဟာ ဘဝ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အေနနဲ႕ ဝါသနာလုိ႕ သင္ၾကားခံယူထားတ့ဲ 
စက္မႈလက္မႈ အလုပ္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ လုပ္ကိုင္ေနသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေပ 
သာသနာမွာ မထမ္းေဆာင္လိုေတာ့ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကုိ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ 
ျငင္းဆိုၿပီး သင့္ေတာ္သူ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား (သုိ႕) ဓမၼပညာဘြဲ႕ရ သိကၡာ သမာဓိ 
ရိွတဲ့ သာသနာျပဳ ဆရာမ်ား သင္းအုပ္ဆရာမ်ားထံ လက္လႊလဲိုေသာ္လဲ အခုထိတိုင္ 
လက္မလႊ ဲ ႏုိင္ခ့ဲေသးပါ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘုရားသခင္က က်မ္းပုိဒ္ တစ္ပုိဒ္အားျဖင့္ 
က်ေနာ့္ကုိ သူသံုးေနေသးေၾကာင္း သက္ေသျပပါတယ္။ ၁ေကာ ၁း၂၆။ ဘုရားသခင္ 
သည္ ပညာရွိတုိ႕ကုိ ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွာ ေလာကီအရာ၌ မုိက္မဲေသာသူတုိ႕ကို 
ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ -- ျမတ္ေသာသူတုိ႕ကို ရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွာ --- မေရရ 
ေသာသူ ယုတ္ေသာသူတုိ႕ကို ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ ထုိက်မ္းစာအရ အလြန္ 
ယုတ္ည့ံေသာ စိတ္ထားနဲ႕ စာရိတၱ မေကာင္းသူ က်ေနာ့္အား ဘုရားသခင္ရဲ႕ သာသ 
နာ မွာ သခင့္စကား စာေစာင္အားျဖင့္ ဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္တိုင္တိုင္ အသုံးျပဳ ခ့ဲအတြက္ 
အခုလုိ ႏွစ္ပတ္လည္ လ မွာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သာ၍ 
ဘုန္းႀကီးပါေစ။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 

----------------------------------------------------------------- 
သခင္႔ထံခုိလံႈပါ 

သခင္႔ရဲ႕  စကားကုိ သင္ နားမေထာင္ ေသာ္လည္း သခင္က သင္႔ရဲ႕  
ဆုေတာင္းသံကုိ နားစြင္႔ေနသူပါ။ သင္ဟာ သခင္႔ကုိ မသိေသာ္လည္း သခင္က 
သင္႔ကုိ ခ်စ္လို႔ေနဆ။ဲ သခင္႔ကုိ သိလွ်က္ နဲ႔ ေရွာင္ဖယ္ စြန္႔ခြာ သြားသူကုိလည္း 
ကယ္တင္ျခင္းကို သခင္က ေပးေနဆ။ဲ ေၾကာက္လန္႔စရာ ၾကံဳတ႔ဲအခါ သခင္က သင္႔ 
ေရွ႕မွာ။ စိတ္ညစ္ျခင္းနဲ႔ႀကံဳတ႔ဲအခါ ကူညီရန္ သခင္ အသင္႔ ျဖစ္လုိ႔ေန။ လူသား 

အားလုံး အလင္းရဖုိ႔ရာ သခင္က သူ႔အသက္ကို ေပးဆပ္တာ။ လူသား ေတြကို 
ခ်စ္ေသာ သခင္ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံကာ သူ႔ အေသြးနဲ႔ လူသား အျပစ္ 
လြတ္ေစတာ။ 
သုံးရက္ ေျမာက္ေသာေန႔မွာ သူဟာ ျပန္လည္ ထေျမာက္ကာ လူေတြအတြက္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာန႔ဲ သခင္ဟာ ထာ၀ရ ရွင္သန္ေနသူပါ။ သင္႔ရဲ႕  ရွင္သန္ျခင္း ျငိမ္၀ပ္ ေစဖုိ႔ 
သခင္႔ထံ ခုိလံႈၾကပါစို႔။ “သင္႔ရဲ႕  ေရွ႕မွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္ႏွင္႔ အတူ 
တည္ရိွေနၿပီး သင္႔ကုိ စြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူ။ မစုိးရိမ္ႏွင္႔၊ စိတ္ မပ်က္ႏွင္႔ …။  
တရားေဟာရာက်မ္း ၃၁ း ၈” ။  နန္ကုိင္ Lahpai  

-------------------------------------------------------- 
ၾကားအပ္ေသာစကား        Angel ( Kalay ) 

ေျမနိမ္႔ရာ လံွစုိက္၊ ေရနစ္သူ ဝါးကူထုိး  
ဘဝရဲ႕ ခါးသက္သက္ မွ်ားခ်က္ေတြ 
ငါ႔ႏွလံုးသား စူးရွ အုိ..နာက်င္လွ။  
ငါ႔ ၀ိညာဥ္လည္း ေယာက္ယက္ခတ္ဆဲ 
ငါသည္ လဲက် ထြက္ေျပးခဲ႔ရ ငါ႔ အေတြးသည္.. သခင္ ေမ႔ၿပီ။ 
ထုိစဥ္ ငါၾကား သခင္႔စကား။ ျပန္ျမင္ေတြ႔လာ သခင္႔ ေမတၱာ။ 
ငါ၏ အမွား သခင္ သထိားလည္း ခြင္႔လႊတ္ေပးမွာ သခင္ ေျပာလာ။ 
ငါသည္ ခုိနား သခင္႔ ထံပါး.. ငါ႔ ၀ိညာဥ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသြား။ 
နားရိွေသာသူ မည္သည္ကား၊ သခင္႔စကား ၾကားေစသား။   ။ 
---------------------------------------------------------------- 
ခြန္အားလက္နက္     သဲျမတ္မြန္ ( ဖလမ္း )  Thain Hnem Par  

  မုိးေသာက္တိုင္မွ၊ ေနေစာင္းသည္႔တိုင္ ။  
အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုိက်ေအာင္ 
လုပ္ေနခဲ႔ရ၊ အလုပ္သမားဘ၀။ စိတ္ကုိေပ်ာ္ေအာင္၊ အားတင္းထားလည္း 
အလုိလုိစီးက်၊ မ်က္ရည္မ်ား။  ဘ၀ရဲ႕  အဖာ္၊ မ်က္ရည္ျဖစ္ေတာ႔မယ္။ 
က်တဲ႔ မ်က္ရည္ဆုံးရံႈး၊ ၀မ္းနည္းမႈသာ က်န္ခဲ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕၊ အလုပ္သမားဘ၀။ 
ဆုံရံႈးမ်က္ရည္အစား၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင္႔လဲ  
ဝမ္းေျမာက္မႈေပးႏိုင္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ 
ဝမ္းနည္းခ်ိန္၌၊ ခြန္အားေပးေသာ သမၼာတရား၊ လဲက်ခ်ိန္၌ 
ကုိင္ေဆာင္ရန္ေပးေသာ၊ ေမတၱာလက္နက္ ဝမ္းနည္းမႈ၊ ဆံုးရံႈးမႈ၊ ေၾကကြဲမႈ 
အျဖာျဖာထဲမွ အခ်ိန္တိုင္း အကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ကုိင္ေဆာင္ေနရန္ 
ကုိယ္ေတာ္ေပးေသာ ခြန္အားလက္နက္….။  
----------------------------------------------------------------------------- 

(လက္ေဆာ့သူ)   ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္  

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ားေရးသားေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ email ; thelordword@gmail.com။ ယခင္လိပ္စာျဖင့္ လုံးဝ မပုိ႕ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
အိမ္လိပ္စာေျပာင္းထားပါသျဖင့္စာတုိက္မွတဆင့္ပုိ႕လိုသူမ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ အားေမးျမန္းစုံစမ္းပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။  
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ငါ့ကုိမစျခင္းအေၾကာင္းသည္

ေပၚထြက္ရေသာ ေတာင္ရိုး  
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