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ocifhpum; 1-157 

 
 
 

rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf    0dnmOfa7;7mpmapmif 
 
    

ေရလုိလူ (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ အပူၿမႇိဳက္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနရင္လ ဲသူ မမႈေပ၊ အဲဒါ ေရ။ 
အခ်ိဳရည္ ေရႊရင္ေအး တုန္ခ်မ္းေနရင္လဲ သူ မမႈေပ၊ အဲဒါ ေရ။ 
   အပူန႕ဲဘ ဲေဖ်ာ္ေဖ်ာ္။ အေအးနဲ႕ဘ ဲေသာက္ေသာက္၊ ဘာမွ မေၾကာက္တာ ေရ။ 
အစိုင္အခ ဲအျဖစ္ ေအးခဲေနရင္လဲ ေရ။   
ဆူပြက္ ေနရင္လ ဲေရ။ ေရေႏြးေငြ႕ အျဖစ္လဲ ေရ။  
ေအးခဲေနရင္လဲ ေရ။ ျမဴခုိး ေတြ ေဝ ေနရင္လ ဲေရ။ 
အၿပံဳးမပ်က္ အမုန္းမဖက္ အရံႈးမစြက္ ၿပံဳးလွ်က္ေနတာလဲ ေရ။ 
   ေခ်းေညႇာ္ကုိ ေဆးေလွ်ာ္ရင္လဲ ေရ။  အေမႊးနံ႕သာကုိ ေဆးေဖာ္ရငလဲ္ ေရ။ 
   အလွဴ မဂၤလာေရစက္ခ် အမွ်ေဝတာလဲ ေရ။ အႏူအိမ္မွာ ေရခြက္ မွ်ေဝတာလဲ ေရ။ 
ယဇ္ပလႅင္မွာ ပူေဇာ္ပသ ရတာလဲ ေရ။ 
ေရခ်မ္းစင္မွာ လူတကာ ေသာက္ဖုိ႕ ေပးတာလ ဲေရ။ 
အရာရာတုိင္းအတြက္ အဆင္ေျပတာလဲ ေရ။ 
လူတုိင္းအတြက္ ခင္မင္စရာေကာင္းတာက ေရ။ 
   အသူရာခ်က္ အရက္ခြက္ထဲမွာလဲ ေရ။ 
   လူမမာေတြအတြက္ ေဆးခြက္ထမွဲာလဲ ေရ။ 
   သတၱဝါေတြ တၿပံဳးၿပံဳး ေန႕စဥ္ေသာက္သုံးတာလဲ ေရ။ 
   သစ္ပင္ပန္းမာန္ေတြ တရုန္းရုန္း စိမ္းစိုလန္းေစတာလဲ ေရ။ 
မီးျပင္းဘ ဲထိုးထုိး၊ ေလာင္မီးဘ ဲၿမႇိဳက္ၿမႇိဳက္ 
အပူခ်ိန္ Minus ေအာက္ ေရာက္ေနရင္လဲ အၿပံဳး မပ်က္တာ ေရ။ 
အပူခ်ိန္ Hundren plus ေရာက္ေနရင္လဲ တန္ဖိုး မပ်က္တာ ေရ။ 
ေရအိမ္သာထဲမွာလဲ ေရ။ ေနအိမ္ ဧည့္ခန္းသာ ထဲမွာလဲ ေရ။ 
မီးဖုိေဆာင္ထဲမွာလဲ ေရ။ ခရီးတို သြားရင္လဲ ေဆာင္ရတာ ေရ။ 
   က်န္းမာေရးအတြက္လဲ ေရ။ လမ္းျဖာေရးအတြက္လဲ ေရ။ 
   ဝမ္းစာေရးအတြက္ ေရ။ ပန္းမာန္ ေတြအတြက္လဲ ေရ ။ 
လူမိုက္ေတြလဲ ေရငတ္။ လူခ်မ္းသာေတြလ ဲေရမျပတ္ 
ပညာတတ္ေတြလ ဲေရလုိအပ္၊ ပညာမ့ဲေတြလ ဲေရခ်ိဳငတ္ 
တရားသမားလဲ ေရဆာ၊ ကစားသမားလဲ ေရဆာ 
အင္ဂ်င္နီယာလဲ ေရဆာ၊ ရင္ခြင္ဗလာလဲ ေရဆာ 
လူတုိင္းန႕ဲအဆင္ေျပ အဲဒါ ေရ။ သတၱဝါတုိင္းရ႕ဲမက္မေျပ၊ အဲဒါ ေရ။ 
အပင္တုိင္းရ႕ဲ အျမဳေတ အဲဒါ ေရ။ သန္႕စင္စက္ ေရသန္႕ဗူးထဲမွာလဲ ေရ။ 
ဗြက္အုိင္ထက္ ႏြားေျခရာ ခြက္ထဲမွာလဲ ေရ။ 
သင့္ရာေန ေတာ္ရာထား Complain မမ်ားတဲ့ ေရ။ 
ေသာက္လုိ ေသာက္ ၊ ေမွာက္လုိ ေမွာက္ 
လူတကာ လက္ခုပ္ထဲမွာ အၿပံဳး မပ်က္တ့ဲ ေရ 
လူတကာ စက္ဆုတ္ရင္လဲ အရံႈး မဖက္တ့ဲ ေရ 
ေဆးလုိ ေဆး၊ ေလွ်ာ္လုိ ေလွ်ာ္ ။ ခ်ိဳ းလို ခ်ိဳး၊ ေလာင္းလုိ ေလာင္း  
ပက္ခ်င္ရင္ ပက္ ၊ လ်က္ ခ်င္ လ်က္ ထာဝစဥ္ ၿပံဳးလွ်က္ေနတာက ေရ။ 
ခုတ္၍ မျပတ္ သတ္၍ မေသ အဲဒါ ေရ။ 
ေရဆူမွတ္ ၁ဝဝ ဒီဂရီ Celcious အထိ ေရာက္လ ဲသူ Don’t care 
ေရခဲမွတ္ Minus ေအာက္ေရာက္လ ဲသူ ၿပံဳးၿပံဳးဘ။ဲ 
လူေတြကုိသန္႕ေအာင္လုပ္တတ္တာလဲ ေရ။ လူေတြကုိညစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တာလဲ ေရ။ 
ကမၻာမွာ အသားအေရာင္ေတြ ကြဲ ၊ အစားအစာေတြ လြဲဓေလ့ ထုံးစံေတြ မတြဲမိေပမ့ဲ ၊  
ေရေသာက္ၾကတာခ်င္းက်ေတာ့ လုံးဝ မကြဲၾကပါလား။ 
ေရအသက္ တစ္မနက္ ၊ တံလွ်ပ္ကို ေရထင္ -- ဆုိတဲ့ - 
ဆုိရိုးစကားေတြနဲ႕ ဂုဏ္ျပဳထားတာလဲ ေရ။ 
ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာဘဲ တင္တင္ ၊ ေျခနင္းခံုမွာဘ ဲထားထား။ 
ထားရာ ေန ၊ ေစရာသြား ။ ဘာမွ ပ ဲမမ်ားတ့ဲ ေရ 
ေရကုိ နံ႕သာနဲ႕ ေပါင္းစပ္ ၊ ေရေမႊး ျဖစ္သတဲ့။  
ေရကုိ မစင္န႕ဲ ေရာစပ္ ၊ ေရဆုိး ျဖစ္သတ့ဲ 

 
 
 
 
 
 
 
ေရကုိ အညစ္အေၾကးနဲ႕ ေပါင္းစပ္ ၊ ေရညစ္ ျဖစ္သတ့ဲ 
ေရေမႊးကို ကိုယ္ေပၚမွာ ဆြတ္ ၊ ေရဆုိးကုိ ေျမာင္းထမွဲာ စြန္႕ 
ဆြတ္ခ်င္ ဆြတ္ ၊ စြန္႕ခ်င္ စြန္႕ ။  ေရ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္း မညြတ္ 
သုံးခ်င္ သုံး ၊ ျဖဳန္းခ်င္ ျဖဳန္း ။ ေရ ကေတာ့ ဘယ္သူ႕မွ မမုန္း 
ခ်စ္ခ်င္ ခ်စ္ ၊ ပစ္ခ်င္ ပစ္။ ေရ ကေတာ့ ဘယ္တံုးကမွ စိတ္မညစ္ 
H2O ဆိုတ့ဲ ေရ။ H ႏွစ္လံုးန႕ဲ O တစ္လုံး ကံဆုံလုိ႕ေပါင္းမိ  
ကန္မက္စထရီ ေဖာ္ျမဴလာကုိ လူအားလုံးသိ။ 
H2O ကို ေရ လုိ႕ ဆုိၾကရင္ - 
H=Holy, H=Humble, O=Obedient အျဖစ္ သတ္မွတ္  
Living Water ဆုိတဲ့ သမၼာက်မ္း ထေဲရးထားတဲ့ သက္စမ္းေရ  
ယုံၾကည္သူေတြ ကုိယ္ထကဲ ေလာကႀကီးထ ဲစီးဆင္းသြားမယ္တ့ဲ။ 
တုိ႕ကေတာ့ - Spiritual တရားသမားလဲ မျဖစ္ခ်င္။  
                  General worker လ ဲမျဖစ္ခ်င္။  
                  Natural water လိုဘဲ အသုံးခံခ်င္ပါတယ္။  
ေရ လုိ လူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႕ရန္ ၊ ငါ့ ရင္ထကဲ ျဖစ္တည္သံ  
အုိ - အရွင္ရယ္ ခြင့္ျပဳရန္၊ ေန႕စဥ္တုိင္းသာ ေတာင္းဆုပန္။   ။ မင္းေအာင္သက္လြင္  
(ေယရႈကလဲ - ဤေရကုိ ေသာက္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ ေရငတ္ဦးမည္။ ငါေပးေသာ 
ေရကုိ ေသာက္ေသာသူမူကား ေရငတ္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ လိမ့္မည္။ ) 
---------------------------------------------- 

ဖန္ဆင္းရွင္  သိုးသူငယ္(ဒါးက) 

သင္ဟာ ေလာကမွာ ရွိတ့ဲ အရာေတြကို ကိုးကြယ္ေနပါသလား။ 
ဖန္းဆင္းခံ အခ်င္းခ်င္း ကုိးကြယ္ေနရင္ - 
မ်က္မျမင္က မ်က္ကန္းကုိ လမ္းျပေနသလို ျဖစ္ေနမွာေပါ။့  
ဒီလိုဆိုရင္ တစ္ေန႔ စာတန္ဘုရင္ စုိးစံတ့ဲ  
ငရဲ နန္းေတာ္မွာ ထာဝရ စံျမန္းသြားရလိမ့္မယ္။ 
 သင္ အမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္ သင့္တာ  
              အတု မရိွ ဖန္ဆင္းရွင္ဘ ဲမိတ္ေဆြ။ 
 တကယ္ေတာ့ သင္နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ  

ဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာေတြကိုဘ ဲခ်ီးက်ဴးခန္း ဖြင့္ေနၿပီး 
ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတာ ျဖစ္သင့္ရဲ႕လား။  ။ 

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

တိမ္ကြယ္မိတ့ဲေန  S.Jame 

ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ေမြးဖြားလာခ့ဲ၊ အထီးက်န္ဆန္ ျဖစ္ဖို႕တဲ့လား။ 
အခန္းငယ္ထဲ တိတ္တိတ္ပုန္းေန အံႀကိတ္ ငိုကာ ေနေနမွာလား။ 
ဒီေလာကဝယ္ ငါတစ္ေယာက္တည္း လူအျဖစ္န႕ဲ ရိွေနလုိ႕လား။ 
သုတ္ပစ္လုိက္ပါ မင္းမ်က္ရည္ေတြ၊  
ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႕ေမာ့ၾကည့္လုိက္ပါ။ 
သခင့္ရ႕ဲ လက္ေတြ မင္း ျမင္ရမယ္။  
ေတာ္ၾကာတစ္ခါ လဲက် ျပန္ၿပီ။   
ေတာ္ၾကာ ခန ငိုရ ျပန္ၿပီ။ 
မင္းမွာ အေဖ မရိွလုိ႕လား။ 
ေကာင္းကင္ အဖ ထိုသခင္အား ခြန္အားရွိသမွ် ေအာ္လုိက္စမ္းပါ။ 
မျမင္ႏိုင္တ ဲ့မင္းႏွလံုးသားထဲ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ေဝ လာမွာပါ။ 
------------------ 

tcspfwwfqHk;ol  Samuel Soe Lwin 
wu,fawmh igvnf; vlxJu vlygyJ  
'gayrJh - ocifhtwGufqdk&if 
}udKufr&Suf / idkufr&Suf // odkif;0dkif;udkvnf; pGef hcJhw,f// 
     ocifhtwGufqdk&if - rGJoGm;ygap/ cg;odrfapawmh 
     tcGifhta&;udkvnf;pGef hcJhw,f// 

trSwfpOf (157)     pufwifbmv    2014 ckESpf    "r®'ge  ( vpOf yxr we*FaEGae Ywdkif; tcrJh jzef Ycsdonf  )   2001 ckESpfwGif wnfaxmifonf/  Est; September 2001 

odk;oi,f\ r*FvmaqmifyGJodkU ac:zdwfjcif; 
udk cH&aomolwdkUonf r*Fvm&SdMu\ - -  

þpum;onf bk&m;ocif\ EIwfawmfxGuf 
ppfppf jzpf\/ Asm'dwf 19;9  

13ESpfjynhftrSwfw7 

ocifhpum; 13 ESpf -ynfh trSwfw7 / pufwifbm 2001 = 2014 ckESpf 



 

The LORD’S 
Word 2-157 

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif?  trSwfpOf 157 pufwifbmv 2014 ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum; 2-157 
ocifhtwGufqdk&if - ocifhtwGufqdk&if – qdk+yD; 
igjyKavwdkif; tr_awGwdkif;rSm/ ightwGuftr_ ocif jyKonfu 
&m/ axmif/ aomif; ru om cJhw,f// 
     'gqdk – igESifh ocifh t=um; cspfjcif;udk+ydKif 
     cspfEdkif&Sifum; igvm;/ ocifvm;// // 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

လက္တုိ ့ၿပီးေတာ့ ေမးရ ေျပာရအံုးမယ္။ (၁)   [ဟီတန္ႏိုး] 
ဦးစြာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ယုံႀကည္ 
သူသား သမီး အေယာက္တုိင္းေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ 
ခံစားနိင္ႀကပါေစ။ ခ်စ္ေသာ ညီအကို ေမာင္ ႏွမမ်ားကုိ ေမးခ်င္ ေျပာ 
ခ်င္တာေလးမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မ တုိ႕ ကုိးကြယ္ ေနေသာ ဘုရားကုိ 
အစဥ္ အလာရိွလုိ႕ ကုိးကြယ္ ေနရံုနဲ ့မၿပီးဘူးေနာ္။ မယုံ ၾကည္သူမ်ားက ေမးလာ ခ့ဲရင္ 
ေျဖတတ္ေအာင္ ေလ့လာဘုိ႕လုိသလုိ ကုိယ္ကိုယ္ တုိင္လဲ သိထားဘုိ႕ လုိ တယ္ေနာ္။ " 
ေယရႈ " ၏္အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ သိၾကပါ သလား လုိ႕ေမးရင္ ဘယ္လုိ ျပန္ေျဖမလဲ။ ေယရႈ၏ 
အနက္အဓိပၸါယ္က ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္တယ္။ 
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ကုိ ကယ္တင္ရန္ ႂကြလာသည္။ ခရစ္ေတာ္ရ ဲ ့အဓိပၸါယ္က 
ဘိသိက္ေပးျခင္းခံရသူဟု အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ႁမြတ္ဆုိသည့္အခါ ပေရာဖက္ က့ဲသုိ႕၎၊ မိမိကုိယ္ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ 
သည့္အခါ၌၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္က့ဲသို ့၎၊ စိုးစံေတာ္ မူသည့္ အခါ၌ ဘုရင္ကဲ့သုိ္ ့၎ 
ေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ဘိသိက္ ေပးျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။                   
ခရစ္ယာန္ ဆုိသည္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိေဆာင္ရန္ 
ႂကြလာခ့ဲသည္။ ထိုအလုိေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္ၿငိမ္း 
ေစဘုိ႕ကားတုိင္ေပၚတြင္ နာက်င္မူကုိ ခံစား၍ မိမိအသက္ကုိ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစၿပီး၊ သူ၏ လက်ာ္ေတာ္ ဘက္မွာ 
ထုိင္ေစေတာ္မူသည္။ တေန႕ေသာအခါ လူသားတုိ႕ကုိ စီရင္ရန္ ျပန္လည္ 
ႂကြလာေတာ္မူမည္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ နာမကုိ အမီွျပဳ၍ " 
ခရစ္ယာန္ " ဟူေသာ အမည္ကုိ ခံယူၾကသည္။ အမီွျပဳရာက်မ္းခ်က္၊ တမန္ ေတာ္ဝတၳဳ 
၁၇း၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံရမည္။ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ရမည္။ ငါ ေဟာေျပာေသာ 
ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္း အရာတုိ႕ကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
ဖြင့္ျပေလ၏။ ယုံၾကည္သူ အေယာက္တုိင္းေပၚ ဘုရား သခင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္ ခံစားနိင္ရန္ 
သခင္ေယရႈနာမျဖင့္ ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္း ပါသည္။ ( အာမင္ )။    ။ဟီတန္ႏုိး                                                                                                                                                                                                
-------------------------------------------- 
 သက္ေသခံခ်က္(၃)   သက္မြန္(ကေလး) 

သက္ေသခံခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္မက စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ ခြင့္နား 
ရက္ မရွိပါဘူး။ အျပင္ကုိ တစ္ေယာက္ထဲ ထြက္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ တျခားသူေတြနဲ႔ စကား ေျပာ 
ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ စကားေျပာရင္ေတာင္ ခိုးၿပီး ေျပာရပါတယ္။ အိမ္ရွင္က 
အဲဒီေလာက္ထိေတာင္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း သိပ္ႀကီး ပါတယ္။ ကၽြန္မ အိမ္ရွင္က 
ကပ္ေစးနဲတ့ဲ စာရင္းဝင္ပါဘ။ဲ အဲဒါေၾကာင့္ က်မက အိမ္ရွင္ေတြအေပၚ အျမင္ေစာင္း 
ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ငါ့ကို ဘာျဖစ္လုိ႕ ဒီလုိ က်ပ္တည္း ခက္ခတ့ဲဲ အိမ္မွာ အလုပ္ 
လုပ္ေစခ့ဲတာလဲလို႕ ဘုရားကုိေတာင္ က်မ အျမင္ မၾကည္ခဲ့ပါဘူး။  ဒါေပမ့ဲ ဘုရားသခင္ဟာ 
အိမ္ရွင္ရ႕ဲ ႏွလံုးသားကုိ တုိ႔ထိတဲ့အခါ ကၽြန္မအတြက္ အခုလို ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ 
မထင္မွတ္ပ ဲကၽြန္မ ေမြးေန႔မွာ အိမ္ရွင္မ က ပလက္တီနမ္ ဟန္းခ်ိန္း တစ္ခုကုိ လက္ေဆာင္ 
ေပးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၿပီးေတာ့ ခရစ္စမတ္မွာ ေရႊနားကပ္ တစ္ရံ လက္ေဆာင္ ေပးပါ 
တယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ က်မဟာ အိမ္ရွင္ မိသားစုအေပၚ အေကာင္းျမင္ လာခ့ဲပါတယ္။ 
သူတုိ႕ က်မကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေပမ့ဲ က်မရဲ႕ အလုပ္ကုိ သူတို႕ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေက်းဇူးျပဳ 
တတ္ပါလားဆုိတာ က်မ သိလာခ့ဲရပါတယ္။ အိမ္ရွင္ေတြအေပၚ အေကာင္းျမင္ တတ္ၿပီး 
အရာရာတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံုးပါ။ အားလံုးကုိ 
မထင္ ထားေပမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္မ လုပ္အားခ အပုိ 
ဆုေၾကး ေတြ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေယာက္စီတိုင္း ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္သူမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ အတြက္ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ အေယာက္စီတုိင္းအေပၚ ဘုရား သခင္ 
ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ ။ သက္မြန္(ကေလး) 
                 ---------------------------- 

ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွခ်ီးမြမ္းျခင္းသုိ႕   ဇြန္ပန္း 

က်မတုိ႕ အသက္တာမွာ မၾကာခနဆုိသလုိ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ေတြ ခံရတတ္ 
ပါတယ္။ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံရၿပီဆုိရင္ စိတ္ဓါတ္ေတြက်မယ္။ ေလာကႀကီးကုိ စိတ္ကုန္ 
လာမယ္။ မိမိကုိယ္ မိမိ ယုံၾကည္မႈေတြ အားနည္းလာၿပီး အရာရာကုိ အရံႈးေပး ခ်င္လာ 

မယ္။ အဲဒီ ျပႆနာေတြကု္ိ က်မတုိ႕ ေလာကသားေတြ ႀကံဳေတြ႕ရစၿမပဲါ။ အဲဒီ လုိ 
ႀကံဳေတြ႕ရတ့ဲ ေလာကသားတြထဲကမွ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ေမာင္ႏွမေတြကုိ ခြန္အား 
ေပးခ်င္တာကေတာ့ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံရၿပီဆုိရင္ စိတ္မေလ်ွာ့လုိက္န႕ဲ စိတ္ ဓါတ္ မက် 
လုိက္ပါန႕ဲ။ ဘုရားရွင္ထံ သင့္ရ႕ဲ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံရတ့ဲ ျပႆနာ အတြက္ ခ်ီးမြမ္း လုိက္ပါ။ 
ငါရံႈးနိမ့္ေနၿပီလုိ႕ ခံစားရတ့ဲ အရာနဲ႕ သင္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။ သင္ ယုံၾကည္မႈ အားနည္း ေနရင္ 
ထုိယုံၾကည္ျခင္း အားနည္းေသာ အရာကုိ ခ်ီးမြမ္း လိုက္ပါ။ သင္ ဆုံးရံႈးေသာ အရာအတြက္ 
ခ်ီးမြမ္းပါ။ ဧကန္မုခ် ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွ သင္ လြတ္ေျမာက္ ခြင့္ ရပါလိမ့္မယ္။  ။ 
အားလုံးကုိခ်စ္တ့ဲ - ဇြန္ပန္း 
------------------------- 

   ဘဝရဲ႕ေလွငယ္  Alo Huar 

လူသားေတြရ႕ဲ ဘဝဟာ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေမ်ာေနတ့ဲ ေလွငယ္ေလးလုိပါဘဲ။ ထုိေလွ ထမွဲာ 
လူသား ရွိခဲ့ရင္ ေရာက္လိုတ့ဲ ကမ္းကုိ အေရာက္ ေလွာ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ မုန္တုိင္း လိႈင္း 
တံပိုးေတြ ၾကားမွာ ေလွာ္ခတ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ထုိလိႈင္းေတြ ျပင္းထန္ လာရင္လဲ ဇြဲလံု႕လ 
ဝီရီယေတြန႕ဲ ကမ္းအေရာက္ ေလွာ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ လူသား အေနနဲ႕ ဘယ္လုိဘဲ ဇြဲလုံ႕လ 
ဝီရိယ ေတြန႕ဲ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေရာက္ခ်င္တဲ့ ကမ္းကို ေရာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ထုိကမ္း ကုိေရာက္ခ်င္ရင္ အျပစ္သားေတြကို ကယ္တင္တ့ဲ သခင္ကုိ ယုံၾကည္မ ွ ေပ်ာ္စရာ 
ေကာင္းတဲ့ ကမ္းတစ္ခုကုိ ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသခင္ကုိ မကုိးစားဘူးဆုိရင္ေတာ့ 
ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ ေက်ာက္ ေဆာင္န႕ဲ တုိက္မိၿပီး ဝ ဲထဲကေန မလြတ္ဘ ဲေရေအာက္ကုိ 
ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝ ဲကေတာ့ ထာဝရ မီးငရအုိဲင္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ထာဝရ 
ဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ စာဖတ္သူအားလုံး သခင္ကို ခုိလံႈေသာသူ 
ျဖစ္ၾကပါေစ။  
----------- 

ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူကုိေက်းဇူးတင္သင့္ပါသည္။ (ေတာႏွင္းပန္း) 
(ေက်းဇူးကုိ ခံသင့္ေသာ သူတုိ႕အား ေက်းဇူးျပဳရေသာ အခြင့္ရွိလွ်င္ 
မျပဳဘဲ မေနႏွင့္။ သုတၱံ ၃း၂၇) ကၽြန္မ ဘဝမွာ ဘုရားေပးတ့ဲ ေက်းဇူး 
တင္ထုိက္သူ အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ရင္း ဘုရားသခင္က ကၽြန္မ အတြက္ ထုိသူမ်ားကုိ 
ေပးခ့ဲလုိ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း မိပါတယ္။ ဘုရား ေပးတ့ဲ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူထဲမွာ 
မိခင္၊ ဖခင္ အျပင္ ကၽြန္မ လူတစ္လုံး သူတလုံး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစု၊ ဆုံးမ သြန္သင္ လမ္းျပ 
ေပးခ့ဲသူမွာ ကၽြန္မရဲ႕ အစ္မႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ အသက္(၄၈)ႏွစ္မွာ အဖဘုရား ရင္ခြင္မွာ 
ေရာက္ရွိ သြားခဲ့တာ (၆)ႏွစ္ ရွိခ့ဲပါၿပီ။ သူ ေလာကမွာ မရိွေတာ့ေပမ့ဲ ယေန႔အထိ 
သူ႕အသက္တာဟာ ကၽြန္မတုိ႔ိကုိ တရားေဟာ ေနပါတယ္။ ကၽြန္မႏွင့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ 
ကြာတဲ့ အစ္မဟာ မိခင္တစ္ေယာက္ က့ဲသုိ႔ ကၽြန္မကုိ ငယ္စဥ္ကေလး ဘဝ အရြယ္မွ 
အိမ္ေထာင္က်ခ့ဲတဲ့ အထိ လမ္းျပ ေပးခ့ဲတယ္။ ငယ္စဥ္ထဲက က်န္းမာေရး မျပည့္စံုတ့ဲ 
အစ္မဟာ (၈)တန္း အရြယ္မွာ ျပင္းျပတ့ဲ ေရာဂါ ေဝဒနာ တစ္ခုေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး 
အေျခအေနမွာ ဖခင္ မိခင္တုိ႔ရဲ့ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က 
မိသားစုအတြက္ အသက္ျပန္ရွင္ခြင့္ ေပးခံရတ့ဲ အစ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ အသက္ရွင္ခ့ဲတ့ဲ 
အခ်ိန္မွာ  မိခင္ရဲ့ ဝန္တာကုိ ကူညီထမ္းေပးခဲ့တ့ဲသူ၊ တုိင္းျပည္ အတြက္ ေက်ာင္းဆရာမ 
ေကာင္း အျဖစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ လမ္းျပေပးခ့ဲသူ၊ ခင္ပြန္းနဲ႔ သမီး(၂)ေယာက္ အတြက္ 
အသက္ရွင္စဥ္ ဇနီးသည္ေကာင္း၊ မိခင္ေကာင္း ပီသသူ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ 
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ပီသသူ၊ ေမာင္ငယ္ ညီမငယ္မ်ား အတြက္ မေမာမပန္း ခ်က္ျပဳတ္ 
ေကၽြးေမြးတတ္သူ၊ ရပ္ကြက္ သာေရး နာေရးမွာ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ ကူညီတတ္သူ၊ 
အသင္းေတာ္မွာ လူငယ္ ကေလး သူငယ္မ်ားကို သြန္သင္ ေပးခ့ဲသူ၊ လက္မႈပညာကုိ 
ဝါသနာ ပါသူ၊ အခ်ိန္ကုိ အလြန္ တန္ဖုိးထားသူ၊ ေမာင္ငယ္ ညီမငယ္ မ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္ စာ 
သင္ၾကားေပးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ SUNDAY SCHOOL မွာ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ ႏွဳတ္ 
ကပတ္ေတာ္ကုိ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ သြန္သင္ေပးသူ၊ မိဘမ့ဲမ်ားကုိ လြန္စြာ သနား၍ ကူညီ 
ေပးကမ္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အစ္မမ်ိဳးကုိ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိ ေပးခဲ့တ့ဲအတြက္ 
ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။ ကၽြန္မ အတြက္ အမွတ္ရစရာ မ်ားစြာထမွဲာမွ ငယ္စဥ္ ၈ႏွစ္ 
အရြယ္ေလာက္က အငယ္ဆုံး ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မက ကိုယ့္ထက္ အႀကီးေတြကုိ ျပန္ခ ံ ေျပာလုိ႔ 
ကၽြန္မကုိ ရုိတ္ၿပီး ဆုံးမခ့ဲတယ္။ အဲဒီတုံးက အစ္မကုိ အလြန္ စိတ္ဆုိး ခဲ့တယ္။ ဒီလုိ အခ်ိန္ 
ကၽြန္မကုိယ္တိုင္ မိဘ ျဖစ္လာေတာ့ လူႀကီး သူမေတြနဲ႔ စကားေျပာ တတ္ေအာင္ လိမ္မာ 
ယဥ္ေက်းေအာင္ ကၽြန္မရဲ႕ သားႏွင့္ သမီးကုိ သြန္သင္တဲ့ အခါမွာ အရင္တုံးက ကၽြန္မကုိ 
သြန္သင္ ဆုံးမ ေပးခဲ့တ့ဲ အစ္မရဲ့ ေက်းဇူးေတြကုိ ျပန္သတိရမိပါတယ္။ ငယ္စဥ္ သူငယ္တန္း 
မွ အထက္တန္း ေရာက္သည့္တိုင္ ေက်ာင္းအပ္ေပး စာသင္ေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစု  
က ေမာင္ႏွမမ်ားလုိ႔ နာမည္ႀကီး က်ဳရွင္မွာ မတက္ႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ က်ဳရွင္ ဆရာမ ေကာင္း 
တစ္ေယာက္လုိ ကၽြန္မကို စာျပေပးခ့ဲတယ္။ ခရစ္စမတ္ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ သူမ်ားလုိ လွလွ 
ပပ ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္တုိင္ အဝတ္အစားကုိ လွလွပပ ခ်ဳပ္ ေပးခ့ဲတယ္။ မက်န္းမာ ေပမ့ဲ 
ကၽြန္မ သူနာျပဳသင္တန္း တက္စဥ္ အေဆာင္မွာ စားဖို႔ အစားအေသာက္ကုိ ကိုယ္တုိင္ 
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ocifhpum; 3-157 
ခ်က္ျပဳတ္ ေပးခ့ဲတယ္။ အထူး ေက်းဇူးတင္စရာကေတာ့ အရြယ္ေရာက္လာတ့ဲ ညီမ ထမ္းပုိး 
မညီတ့ဲ အိမ္ေထာင္ မထမ္းမိေအာင္ အာျဗဟံ၏ အသက္ႀကီးေသာ ဘ႑ာစိုးက့ဲသို႕ ကၽြန္မ 
အတြက္ ဝန္တာ ထားၿပီး ဘဝ လက္တြဲေဖာ္ကုိ ရွာေပးခ့ဲတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္တဲ့ဘဝ 
လက္တြဲေဖာ္ကုိ ရွာေပးခဲ့တ့ဲ အျပင္ ကၽြန္မ ေမြးလာတဲ့ သမီးဦး (မ လိမၼာ) ကုိ အလြန္ 
ခ်စ္ခင္ ၿပီး စကၤာပူ မွာ ကၽြန္မတုိ႕ မိသားစုသြားေရာက္ ေနထုိင္စဥ္ လူႀကံဳရွိတိုင္း သမီးေလး 
ႀကိဳက္တဲ့ ငါးေၾကာ္ ကုိ ေနမေကာင္းတ့ဲ ၾကားက ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီး ပုိ႔ေပးခ့ဲတယ္။ ကၽြန္မ 
အိမ္ေထာင္ ျပဳစက အိမ္ေထာင္သစ္မွာ လိုအပ္တဲ့ မီးဖုိေခ်ာင္အတြက္ လုိအပ္သည္ကို စီမံ 
ေနရာခ် ေပးခ့ဲတယ္။ ကၽြန္မ အတြက္ ဘုရားသခင္ ပုိ႔ေပးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး 
က့ဲသို႔ ကၽြန္မကုိ အမ်ား ႀကီး ေမတၱာျပ လမ္းျပ ကူညီခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ 
ကၽြန္မ ဘဝမွာ ေက်နပ္ခဲ့ ရ တာ ကေတာ့ သူေနာက္ဆုံး ေနမေကာင္း မက်န္းမမာ ျဖစ္စဥ္ 
အခ်ိန္မ်ားမွာ ကၽြန္မက ျပဳစု ေပးခြင့္ ရခ့ဲလုိ႔ ျပဳစုခြင့္ေပးေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူး 
တင္လွ်က္ ကၽြန္မကဲ့သုိ႔  သခင့္ စကား စာဖတ္သူတုိ႔ ဘဝမွာ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူမ်ား 
ရွိခ့ဲမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ မိမိတို႔ အသက္တာမွာ မိမိတုိ႔ကုိ ႏႈတ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လက္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မစ ေပးခဲ့ သူမ်ား ရိွခဲ့ရင္ ေက်းဇူးတင္သင့္သူ၊ ေက်းဇူး တင္ 
ထုိက္သူ အားလုံးရဲ့ ေက်းဇူးကုိ မေမ့ ပါနဲ႔။ ထုိသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မတုိ႔ထံ ေစ 
လႊတ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ မိတ္ ေဆြ။ ေက်းဇူးခံသင့္ေသာသူအား ေက်းဇူးျပဳဖို႔ ဘုရား 
သခင္ အလုိရိွပါတယ္။ အစ္မႀကီးသည္ လူငယ္မ်ားကုိ မၾကာခဏ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ 
ေပးသူျဖစ္၍ သူ (မပိတူ) အသက္ရွင္စဥ္ ေရးသား ခဲ့ေသာ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားထဲမွ ႏိႈးေဆာ္ 
ခ်က္ တစ္ခု(ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ဆက္ဆံမႈ)ကုိ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပလုိက္ ပါတယ္။ (ဂလာတိ 
၆း၁၀ ငါတုိ႕သည္ အဆင္ သင့္သည္ အတုိင္း ယုံၾကည္ျခင္း၏ အိမ္သူအိမ္သားတုိ႕၌ အထူး 
သျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳလွ်က္ ခပ္သိမ္းေသာ သူတုိ႕ အား ေက်းဇူး ျပဳၾကကုန္အ့ံ။)
  

ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ဆက္ဆံမႈ  (မ လိမၼာရ့ဲ ေမေမ ပိတူ) 

(ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစေလာ့။ ဆုိးညစ္ေသာ အမႈ 
ကုိ စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာ ၾကေလာ့။ ေကာင္းမြန္ေသာ အမႈကို မွီဝ ဲ ဆည္းကပ္ 
ၾကေလာ့။ ညီအစ္ကုိ ခ်စ္ျခင္းအရာမွာ ပကတိ ေပၚက္ေဘာ္ကဲ့သုိ႔ တစ္ေယာက္ ကို 
တစ္ေယာက္ စံုမက္ ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အရာမွာ သူတစ္ပါးကုိ ကုိယ္ထက္ ခ်ီးေျမွာက္ 
ၾကေလာ့။) ကၽြန္မ ငယ္ငယ္က  ေပါက္ေဖာ္ လုိ႔ ေျပာရင္ ဗုိက္ပူပူန႕ဲ ဝဝတုတ္တုတ္ 
တရုတ္ႀကီးလုိ႔ ေအာက္ေမ့တယ္။ ဆရာ တစ္ပါးက ေပါက္ေဖာ္ ဆိုတာ ေမြးခ်င္း ေပါက္ေဖာ္ 
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ က့ဲသုိ႔လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ျပန္ေပး ခ့ဲတယ္။ ေရာမၾသဝါဒစာေစာင္ဟာ 
ကၽြန္မတုိ႔ ခရစ္ယာန္ေတြ မိမိရဲ့ ပတ္ဝန္း က်င္၊ အထူး သျဖင့္ လူေတြရဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လူေတြ ရ့ဲ အထဲမွာ ဘယ္လုိ ျပဳမူ ေနထုိင္ ရမလဲ   ဆုိတာကုိ ညႊန္ျပ ေပးထား ပါတယ္။ 
လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာရင္ မိမိတုိ႔ရဲ့ ယုံၾကည္ သက္ဝင္မႈဟာ ဘာသာ တုိင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ 
မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ ရာကုိ ကုိးကြယ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ခရစ္ယာန္ မ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ 
ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသ ဆက္ကပ္ ျခင္းသည္သာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ အဖ ဘုရားနဲ႔ 
ကင္းေဝးတ့ဲ သူဟာ အကြပ္ မရိွတဲ့ ၾကမ္း လုိပျဲဖစ္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
ထိေတြ႕ျခင္းဟာလဲ လူေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူေတြ အတြက္ အဓိက လုိ အပ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ အေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဝတ္ျပဳ ျခင္း၊ 
အိမ္ေထာင္ စည္းေဝးျခင္း၊ လူငယ္စည္းေဝးေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ ရိွပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ နီးကပ္ 
ေနတဲ့ သူဟာ ပိုႏူးည့ံ ေလ့ရိွတယ္။ လက္ေတြ႕ အေနနဲ႔ ကၽြန္မ မိခင္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ထက္ 
ပိုႏူးညံ့တယ္။ မာမီဟာ မနက္(၅)နာရီ ေတာင္ကုန္းေပၚက ဘုရားေက်ာင္း ေခါင္း 
ေလာင္းထိုးသံ ၾကားရင္ ဆု ေတာင္း ဝတ္ျပဳတာ ေန႔စဥ္ပါပ။ဲ ကၽြန္မတုိ႔ကေတာ့ ဘုရားကုိ 
ဝတ္ျပဳရမွာ ပ်င္းေတာ့ ေဒါသ ဆို ထြက္လြယ္တယ္။ အရာ တစ္ခုကုိ မဆင္မျခင္ ျပဳ တတ္ 
တယ္။ ဘုရားကုိ ေရွ႕ထားရင္ ေမတၱာစိတ္ဟာ အလုိလုိ ယုိစီးလာတယ္။ လူေတြရဲ ့ အတၱ 
စိတ္ဟာ ေလ်ာ့ပါး လာတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေပးတ့ဲ ဥပမာအရ ဆိုရင္ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ကုိယ္ 
ခႏၶာမွာ ရိွတဲ့ အဂါၤတစ္ခုခ်င္း အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုစီ ျဖစ္ၾကတယ္။ ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ ရတ့ဲ 
ေဒါက္တုိ၊ ရန္လုိ၊ သူ႕ထက္က၊ဲ ေရႊျပည္စိုး၊ ညီပုေလး ဇာတ္လမ္းေလးလုိေပါ့။ ခရစ္ ေတာ္ 
ကလည္း ထုိကဲ့သုိ႕ ဥပမာ ေပးထားျပန္ပါတယ္။ ကုိယ္ခႏၶာမွာ အဂၤါတစ္ခုတည္း ရွိတာ 
မဟုတ္ဘူး။ အဂၤါ အမ်ားႀကီး ပါတယ္။ ေျခ ကလဲ ငါနဲ႔ မဆုိင္ဘူး၊ နား ကလဲ ငါ မ်က္စိ 
မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရဘူး။ တကုိယ္ေကာင္း ဆန္ၿပီး တကုိယ္လုံး မ်က္စိ ျဖစ္ေနရင္ 
ဘယ္လို ၾကား ႏိုင္မလဲ။ တကုိယ္လုံး နား ျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လုိ ျမင္ရမလဲ။ ေသခ်ာ စဥ္းစား 
ၾကည့္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ေပးသြားတဲ့ ဥပမာပ။ဲ ခရစ္ေတာ္က ကုိယ္အဂၤါ တစ္ခု 
ခၽြတ္ယြင္းရင္ က်န္ အဂၤါေတြလဲ ခၽြတ္ယြင္းတာပ။ဲ ထုိအဂၤါ နာက်င္တဲ့ အတုိင္း တစ္ကုိယ္လုံး 
နာက်င္ ခံစားရမယ္။ အဂၤါတစ္ခု ေကာင္းစားရင္ က်န္အဂၤါမ်ားလည္း ေကာင္းႀကီး ခံစား 
ရတာနဲ႔ အတူတူပလုိဲ႔ ဆုိတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ပတ္ဝန္း က်င္၊ ကၽြန္မတုိ႔ရ့ဲ အိမ္ေထာင္၊ ကၽြန္မ 
တုိ႔ရဲ့ အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႔အစည္း အလုပ္ခြင္ေတြမွာ ခၽြတ္္ယြင္း ေနလား စဥ္းစား ဆင္ျခင္ 
ၾကည့္ပါ။ သုံးသပ္ ၾကပါ။ ဘာေတြ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ဘာေတြ က မတုိးတက္သလဲ ဆိုတာကုိ 

ေတြးေတာ မိၾကရဲ့ လား။ လူတုိင္း လူတုိင္းကုိ ဘုရား ရွင္က အစြမ္းအစေတြ ေပးထားတယ္။ 
အစြမ္းေတြကို ဖြက္ၿပီး သိမ္းထားရမဲ့ အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ၾကာရင္ သံေခ်း  တက္လာ 
ႏိုင္တယ္။ တုံးေနရင္ ေက်ာက္နဲ႔ ေသြးပစ္ ရမယ္။ ဘုရားရွင္ဆုိတဲ့ ေက်ာက္ ထံမွာ ခြန္အား 
ယူၾကပါ။ ေပးထားတ့ဲ မိမိ တစ္ဦးစီရဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္ ေတြကို အလဟႆ မျဖစ္ 
သြားဘို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္က တကမၻာလုံးကုိ တရားေဟာဆရာ ျဖစ္ရမယ္ 
လုိ႔ မေျပာပါဘူး။ မိမိတုိ႔ အစြမ္းအစကုိ မိမိတုိ႔အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပဖုိ႔  ငါ၏ သက္ေသ ျဖစ္ရ 
မယ္လိုိ႔  ဆိုထားပါတယ္။ ဘယ္လုိ သက္ေသ ျဖစ္ရမလဲ ဆုိရင္ တရားေဟာဆရာ၊ ေက်ာင္း 
ဆရာ၊ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား ကုိယ့္လုပ္ငန္း 
အလုိက္ ဘုရားအတြက္ သက္ေသ ထူရမယ္။ ေရာမ ၾသဝါဒစာမွာ  ဓမၼဆရာ သည္ 
ဓမၼဆရာ ဝတ္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ ရသလုိ၊ ရံုးဝန္ထမ္းလည္း ရံုးအလုပ္၊ စက္ရံု 
ဝန္ထမ္းက လည္း စက္ရံုအလုပ္၊ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း လုပ္သူကလည္း အလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ ခံစားမႈ ရိွေစရသလုိ၊ အလုပ္သမား မ်ားကလည္း မိမိ အလုပ္ေပၚ သစၥာ 
ရွိရပါမယ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကလည္း မိမိ ေက်ာင္း သင္ခန္းစာ အတြက္ ေက်ပြန္ရသလုိ၊ 
မိဘမ်ားကလည္း မိဘဝတ္ ေက်ပြန္ေစဘုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါတင္မက ဧည့္သည္ အာဂနၱဳ တုိ႔ကုိ 
ဧည့္ဝတ္ ေက်ပြန္ဖို႔ လုိသ လုိ၊ အိမ္နီးခ်င္းကုိလည္း အိမ္နီးခ်င္းဝတ္ ေက်ေစရပါမယ္။
 မိမိကုိယ္ကုိလည္း ဘယ္ေတာ့မွ အထင္မႀကီးဖုိ႔ လိုပါ တယ္။ ေမြးကတည္းက 
ဘုရား သခင္က အသက္ဝိညာဥ္ တစ္ခုပ ဲ ေပး လုိက္တာပါ။ ဘယ္ဥစၥာ ပစၥည္းမွ အပုိ 
ေပးလုိက္တာ မဟုတ္သလုိ ဘုရားသခင္ဆီ ျပန္သြား ရင္လည္း ဘာမွ အပိုသယ္သြားႏုိင္မွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူျဖစ္စဥ္ ယာယီ ဘဝ အသက္တာမွာ လူလူခ်င္း သင့္တင့္ဘုိ႔ 
လုိအပ္ ပါတယ္။ ဘုရားရွင္က တစ္ပါးသူက အျပစ္ တင္လွ်င္ ရန္ မတံု႔ျပန္နဲ႔လုိ႔ ဆိုထား 
ပါတယ္။ အမ်က္ထြက္ျခင္းကို ဘုရားရွင္ မလုိလားပါဘူး။ ကၽြန္မ တုိ႔က တခါတရံ လူ႕ 
သဘာဝ အမ်က္ကေလး ေဒါသကေလးေတြ ထြက္ ထြက္ လာ တယ္။ မျပဳမိဖုိ႔ သတိ 
ျပဳရမယ္။ ရန္သူ ငတ္မြတ္ရင္လည္း ေကၽြးပါ။ ေသာက္ဘို႔ ေပးပါလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အမွန္က 
ကမၻာ ႀကီးဟာ မိသားစုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ေဝး ေနခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီး 
ဘုိ႔လုိတဲ့ အခ်ိန္၊ ေရာေႏွာဘုိ႔၊ သစၥာရွိဘုိ႔ အခ်ိန္ေတြ မေပးႏိုင္ တာေၾကာင့္၊ တကုိယ္ 
ေကာင္းဆန္ျခင္းေတြက မိသားစုႀကီး ျဖစ္လာဖုိ႔ အတားအဆီး ျဖစ္လာ ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း 
အနစ္နာခံ၊ ခြင့္လႊတ္၊ ႏွိမ့္ခ်၊ သစၥာရိွ၊ ေမတၱာႏွင့္ အသက္ရွင္ရင္ မိမိ ပတ္ဝန္း က်င္က 
လူအားလုံးက မိသားစု ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမသဖြယ္ ျဖစ္လာမွာ အမွန္ပ ဲ ျဖစ္တယ္။ ငါ့ 
အလုိကုိ ေဆာင္ေသာသူသည္ ငါ့ႏွမ၊ ငါ့အမိ ျဖစ္သတည္း။(မ ၁၂း၅၀) သခင္ ေယရႈ၏ 
ေမတၱာ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္အတြင္းသုိ႔ စိမ့္ဝင္ကာ လူသားအားလုံးကုိ ညီအစ္ကုိ သဖြယ္ 
သိမွတ္ၿပီး အားလုံးက ဘုရားသားသမီးမ်ား ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဆင္ျခင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ဆံုး မိမိ အသက္တာကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိရန္ အျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုကုိ ေျပာျပ 
ခ်င္ပါတယ္။ ျမင္းလွည္းသမားတစ္ေယာက္က သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးကုိ ေမးတယ္။ သူဟာ 
တနဂၤေႏြေန႕တုိင္း ၿမိဳ႕ကို ကုန္စိမ္းပုိ႕ရလုိ႔ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း မတက္ရတ့ဲအတြက္ သူ႕မွာ 
အျပစ္ ရွိသလားလုိ႔ ေမးတယ္။ သင္းအုပ္ဆရာက ေျပာတယ္္။ ကုန္စိမ္း ပုိ႔ရင္ ခင္ဗ်ား 
ကုန္စိမ္းသည္ေတြကို ဘယ္လို ဆက္ဆံလည္းလုိ႔ ေမးတယ္။ ကုန္စိမ္းေတြ ဝိုင္းသယ္ 
ေပးတယ္။ ခ်ိဳသာစြာ ဆက္ဆံတယ္။ အကူအညီ လုိရင္ ေပးတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သင္းအုပ္ 
ဆရာက ေျပာတယ္၊ မင္းဟာ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းေဖၚ ဆက္ဆံ 
ေနၿပီးလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ ျမင္းလွည္းသမားဟာ ကုန္စိမ္းသည္ေတြကို မပုိ႔ရင္ 
ၿမိဳ႕က လူေတြ ဘာဟင္းရြက္န႕ဲ စားမလဲ။ သူပုိ႔တဲ့ ကုန္စိမ္းသည္ေတြက တဆင့္ ၿမိ ႔ဳက လူ 
ေတြက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္  
ေသာသူကုိ ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ပါ ဆုိတာ ဒါကို ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။ ျမင္းလွည္းသမားက စိတ္ 
သေဘာ ျဖဴစင္စြာနဲ႔ သူရဲ့ အလုပ္မွာ ခရစ္ေတာ္ သားသမီး ပီသေအာင္ အသက္ရွင္ ျပတယ္၊ 
ကူညီသူ ျဖစ္တယ္။ ျမင္းလွည္းသမားဟာ သူ႕ရြာကေန ၿမိဳ႕ကို သူတစ္ေယာက္တည္း မပုိ႔ရင္ 
မျဖစ္လုိ႔ လုပ္ကုိင္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ (ဘုရားသခင္က ၁ေကာ၁၂း၇ မွာ ေကာင္းေသာ အက်ဳိိး 
အလုိ႔ငွါသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လူအသီးသီတုိ႔အား ထင္ရွားစြာ ေပးေတာ္မူလ်က္ ရွိ၏။) ကၽြန္မ 
တုိ႔ အားလုံး ဘုရားေပးေသာ ဝန္းက်င္မွာ သက္ေသ ျဖစ္ၾကရေအာင္လုိ႔ ႏိႈးေဆာ္ တုိက္တြန္း 
လုိက္ရပါတယ္။ ။ မလိမၼာရဲ့ ေမေမ ပိတူ(ခရစ္ေတာ္၏ရင္ခြင္ေတာ္တစ္ေနရာမွ) 

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

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ - ၁၆ (ေျပာ၍မကုန္ႏုိင္ေသာဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးေတာ္) 
(ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့၍ ခ်ီးမြမ္း 

ျခင္း ရွိေစသတည္း။ ၂ေကာ ၉း၁၅) 
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုသည္ ေကာရိႏၲဳ အသင္းေတာ္သို႕ ေရးသား ေပးပုိ႕ ေသာ 

စာေစာင္ ထဲတြင္ ေပးလွဴျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာ မ်ားကုိ ေတြ႕ရ ပါသည္။ 
သူေဖာ္ျပ ခ့ဲေသာသင္ခန္းစာမွာ ခရစ္ယာန္္ အသက္တာ၏ ျပည့္စုံ ႂကြယ္ဝ ျခင္းသည္ ေပး 
ကမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္သူကုိ သနား ညႇာတာ သည့္ စိတ္ ခံစားမႈသက္သက္ 
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ocifhpum; 4-157 

သတို႕သား ႏွင့္ သတို႕ သမီး 
မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ 

(သတုိ႕သမီး အေရ မတြန္႕ 
ေအာင္ သမီး အရြယ္ေလး 
ဖမ္းယူထား လိုက္တယ္။ ဟဲ 
ဟဲ ဟဲ ) 

ခြီး 

ခရစ္ေတာ္ န႕ဲ 
အသင္းေတာ္ ကုိ 
ဥပမာ ေပးထား 
တာပါ။ ကုိယ္ 
လုိရာ ဆြဲေျပာ 
မေန န႕ဲ ေလ 
အဘ ရ႕ဲ။ 
 

မဟုတ္ ဘဲ လက္ေတြ႕ ေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေပးသနား 
ေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီး မဂၤလာမ်ားအား ျဖဳန္းတီး ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေရး 
ႀကီးဆုံးေသာ အခ်ိန္တြင္ ေဟာေျပာ ေဝငွခဲ့ပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေယရႈ ခရစ္ 
ေတာ္သည္ လူသားမ်ား အတြက္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ေဖာ္ျပ၍ မကုန္ႏိုင္ 
သည့္၊ ေျပာ၍ မရႏုိင္သည့္၊ မေဖာ္ျပ ႏိုင္ေသာ (ေျပာမဆုံးေပါင္ 
ေတာသုံးေတာင္ ျဖစ္ေသာ) လက္ေဆာင္ (သို႕) ဆု ေက်းဇူး 
ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ 
အမည္နာမက ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ပါသနည္း။ သခင္ 
ေယရႈသည္ အဘ ဘုရား သခင္က ေလာကီသားမ်ားအတြက္ ေပးသနား ေတာ္မူေသာ ဆု 
ေက်းဇူး လက္ေဆာင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ -- ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါး တည္းေသာ 
သားေတာ္ကုိ စြန္႕ ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ --- ေယာ၃း၁၆။ ဤ လက္ေဆာင္သည္ 
ေဖာ္ျပ၍ မရေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား သခင္က ေပးေသာ 
လက္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ သားေတာ္သည္ မည္သည့္ စကား လုံး၊ စာသား ႏွင့္မွ် ေဖာ္ျပ 
ေရးသား၍ မရေလာက္ေအာင္ အဖိုး အနဂၢ ထုိက္ေသာ လက္ေဆာင္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤလက္ေဆာင္သည္ လူသားမ်ား ျပဳလုပ္ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ထက္ 
သာလြန္ေသာ လူသားမ်ား စိတ္ကူး ထက္ သာလြန္ေသာ ျမင့္မား သည့္ အရာ ျဖစ္ပါသည္။  

(လူသား အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ ေပးရာတြင္ မိမိ တုိ႕တြင္ ရိွေသာ ဥစၥာ 
ပစၥည္းမ်ား ထက္ တန္ဖုိးနေဲသာ၊ မသာ ေသာ။ အဖိုး မတန္ ေသာ အရာ မ်ားကုိသာ 
ေပးေလ့ ရိွပါသည္။ မိမိ တုိ႕ အျမတ္ႏုိးဆုံး အရာ ကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေလ့ မရွိပါ။ 
မိမိတုိ႕ ပ္ုိင္ဆုိင္ထားေသာ အရာမ်ား အနက္မွ အဖိုး သိပ္ မႀကီးေသာ အရာကုိသာ ေပးေလ့ 
ရွိပါသည္။ ဘာသာျပန္သူ က်ေနာ့္ ဘဝတြက္ လက္ေဆာင္မ်ားစြာ ရခ့ဲဖူး ပါသည္။ 
ေမြးေန႕လက္ေဆာင္၊ ခရစ္ စမတ္ လက္ေဆာင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ အသင္းေတာ္ က်မ္းစာ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ က်မ္းစာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဒုိင္လူႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ 
လက္ေဆာင္ ရခ့ဲဖူး ပါသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္က ဖခင္ မ်ားေန႕ တြင္လ ဲ ေျခစြပ္ ႏွင့္ 
လက္ကိုင္ပုဝါကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရခ့ဲဖူးျပန္ပါ သည္။ ထုိ ရခ့ဲဖူးေသာ လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ အဝတ္ 
အထည္။ ေရေမႊး စသည့္ အဖိုး သိပ္ မမ်ားလွေသာ အရာ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႕ထက္မက တစ္သက္တြင္ တစ္ခါသာ ေဆာင္ခြင့္ ရေသာ က်ေနာ္ ၏ မဂၤလာ 
ေဆာင္ပြဲတြင္လ ဲ မဂၤလာ လက္ဖြဲ႕ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားစြာ ရခ့ဲ ဖူးပါသည္။ 
အမ်ားဆုံးရေသာ လက္ ေဆာင္မွာ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္ Tea set မ်ားႏွင့္ တုိင္ကပ္ 
နာရီမ်ားသာ ျဖစ္ပါ သည္။ က်ေနာ္၏ အိမ္သုိ႕ အလည္ ေရာက္လာပါက အိမ္ ေရွ႕ခန္း 
အလွျပ ဗီရုိထတဲြင္ မဂၤလာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရခ့ဲဖူး ေသာ လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳ ေႂကြ 
ပန္းကန္လုံး အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လူသား အခ်င္းခ်င္း 
ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားသည္ တန္ဖိုး နေဲသာ ေပါ၊ ေခ်ာင္၊ ေကာင္း ပစၥည္း မ်ားသာ 
ျဖစ္ပါ သည္။) လူသား အခ်င္းခ်င္းသည္ မိမိတုိ႕ ပိုင္ဆုိင္ေသာ သားသမီးကုိ လက္ေဆာင္ 
အျဖစ္ ေပးေလ့ ေပးထ မရိွပါ။ သက္မဲ့အရာ မ်ားကုိသာ လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေပးေလ့ 
ရွိပါသည္။ (ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေနမင္း။ လမင္း။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ။ 
ေလ၊ ေရ။ စသည့္ အရာမ်ားကုိ သုံးစြဲဖို႕ရန္ အခမ့ဲ ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ လူသား မ်ား၏ 
ဝိညာဥ္ေရးရာ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္မူ ဘုရားသခင္၏ မိမိ ပုိင္ဆုိင္ သည့္ အရာမ်ားထဲမွ 
မိမိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သားေတာ္ကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးျခင္း မွာ ေျပာ၍ မကုန္ႏုိင္ေသာ 
ဘုရား သခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။) 

ခ်ားလ္ိစ္ ဝက္စေလ၏ ရွင္းျပခ်က္မွာ - ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏႈတ္ခမ္း 
မ်ားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ပုိင္ရွင္ ဘုရားျမတ္ရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ ခ်ီးမြမ္း ႁမြက္ဆုိ 
ႏိုင္ေသာ္ျငားလဲ လူသားမ်ားအတြက္ သနားကရုဏာရွင္၏ လက္ေဆာင္ ေတာ္ျမတ္ 
အေၾကာင္းကုိ ခ်ီးမြမ္းႁမြက္ဆုိရန္ ခိုင္းႏိႈင္းစရာ ထုိက္တန္ ေသာ စကားလုံး မရွိေပ။ အရာ 
ရာကုိ တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္တတ္ေသာ၊ ခိုင္မာေသာ လူသားမ်ား၏ စိတ္ အျခား တစ္ 
ဘက္၌ အဆံုး မရိွေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျဖင့္ ရစ္ပတ္လႊမ္းၿခံဳထားေသာ လက္ေဆာင္ ပ႑ာ 
တစ္ခု ရွိေနပါသည္။ 

ကေလးငယ္ေလး တစ္ဦးသည္ ညတုိင္း အိပ္ယာဝင္စဥ္ ေကာင္းမြန္စြာ 
အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ မရိွဘ ဲ ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးေလ့ရိွပါသည္။ သူ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ လိမ့္မည္ ဟု 
ထင္ရေသာ အရုပ္၊ ကစားစရာ၊ သားေရစာ တစ္ခုခုကုိ ယူလာ ေပးေသာ္ျငားလဲ အရာ 
မေရာက္ေပ။ မည္သည့္အရာကမွ ထုိကေလး အငုိ တိတ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ မစြမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲပါ။ သက္မဲ့ အရုပ္မ်ားသာမက သူ ႏွစ္သက္ေသာ သက္ရွိ အိမ္ေမြး 
တိရိစာၦန္မ်ားကပင္ သူ႕ကို ေက်နပ္ ေအာင္ မႏွစ္သိမ့္ ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူက မင္း ဘာကုိ 
လုိခ်င္ေနလုိ႕ ဒီေလာက္ ငုိေနရတာလဲ။ မင္းေက်နပ္ေအာင္၊ အငုိတိတ္ေအာင္ ငါဘာေတြ 
ထပ္ၿပီး ယူလာခဲ့ ေပးရမလဲဟု ေျပာဆုိေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါ ကေလးငယ္က ပါပါး 
သမီးန႕ဲ အတူတူ ရွိေနရင္ သမီး အငိုတိတ္မွာေပါ့ဟု ျပန္ေျဖ ခဲ့ပါသည္။ အျခားလူ 

တစ္ဦးဦးအတြက္ က်ေနာ္တို႕ ေပးႏုိင္ေသာ အေကာင္းဆုံး၊ အႀကီး ျမတ္ဆုံးေသာ 
လက္ေဆာင္ မွာ က်ေနာ္တို႕ ကုိယ္တုိင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဘာသာျပန္သူ ငယ္စဥ္က 
ရပ္ကြက္ တြင္းရိွ အသုဘ အိမ္မ်ားတြင္ မၾကာခန ညလုံး ေပါက္ အသုဘ ေစာင့္ေပး 
ခဲ့ဘူးပါသည္။ လူတစ္ဦးဦး ေသဆုံးသြားေသာ အိမ္တြင္ မိသားစု ဝင္မ်ား စိတ္ အားငယ္ 
ေနမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ အခ်ိန္၌ သူတုိ႕အနီးတြင္ မိတ္ေဆြ 
ေရာင္းရင္းျဖစ္ေသာ က်ေနာ္တုိ႕က လူကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္မ်က္နွာျပ ခြန္အား ေပး 
ႏွစ္သိမ့္ျခင္းထက္ ႀကီးေသာ၊ ေကာင္းေသာ အရာ မရိွပါ။ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ ေဆြမ်ိဳး 
မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦး၏ မဂၤလာေဆာင္(သုိ႕) အသု ဘ အခမ္းအနားမ်ားတြင ္ က်ေနာ္တို႕ 
ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ကဗ်ာရွင္ တစ္ဦးက ဤသုိ႕ ေရးစပ္ 
ခဲ့ဖူးပါသည္။  

- - -  ေပးသူ ကိုယ္တိုင္ မရွိေသာ လက္ေဆာင္သည္ အခ်ည္းႏီွးပင္။ - - -  
(ဘာသာျပန္သူ ဆန္းေဒးစကူးလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက ေမြးေန႕ရွင္မဲ့ ေမြး ေန႕ 

ဟူေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကုိ ၾကားနာခ့ဲရဖူးပါသည္။ ထုိပံုျပင္ထတဲြင္ လူသားမ်ားသည္ ခရစၥမတ္ 
ပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရိွပါသည္။ ခရစၥမတ္ေန႕သည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ 
ေမြးေန႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ လူသား မ်ားသည္ ထို ခရစၥမတ္ ပြဲ တြင္ ေမြးေန႕ရွင္ 
ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ဦးစားမေပးဘဲ အခမ္းအနား အစား အေသာက္ အထူး ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ား။ ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ မ်ားကုိသာ ဦးစား ေပး အေရးထား 
က်င္းပ ၾကၿပီး ေမြးေန႕ရွင္ စစ္စစ္ျဖစ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈ ခရစ္ ေတာ္ ေပ်ာက္ေန 
ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကုိ ဦးစား မေပး။ ေနရာမေပး အေလး မထား ခဲ့ၾကပါ။ ထုိ 
က့ဲသို႕ေသာ ခရစၥမတ္ပြဲသည္ ေမြးေန႕ရွင္ (ေယရႈခရစ္ေတာ္) မပါ ေသာ၊ မရိွေသာ ကင္းမ့ဲ 
ေသာ ေမြးေန႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ )  

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က က်ေနာ္၏ သား ေမြးေန႕ကို  က်င္းပစဥ္က သားျဖစ္သူ 
က်ေနာ္တုိ႕ႏွင့္ အတူ ရိွမေနခ့ဲပါ။ ထုိစဥ္က က်ေနာ္ သည္ စင္ကာပူ တြင္ အလုပ္ လုပ္ 
ေနေသာ္လဲ သားႏွင့္ မိသားစုမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ရိွေနခ့ဲပါသည္။ သား (ေမြးေန႕ရွင္) မရိွ 
ေသာေၾကာင့္ က်င္းပခ့ဲေသာ ေမြးေန႕သည္ အရသာ မရိွ လွပါ။) ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ 
လက္ေဆာင္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဌာပနာ အျဖစ္ ထ့ဲသြင္း ခဲ့ပါ 
သည္။ ဤလက္ေဆာင္သည္ အျမင့္ဆုံးေသာ။ အဖုိး အထိုက္တန္ ဆုံးေသာ၊ တန္ဖုိး အႀကီး 
ဆုံးေသာ ဘုရားေပးသည့္ က်ေနာ္တုိ႕ လူသားမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
လက္ေဆာင္ကား ေျပာ၍ မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရား သခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ ေပတည္း။ 
ေကာင္းကင္ဘုံရွင္အဖ။ ကုိယ္ေတာ္ က်ေနာ့္ အတြက္ ခ် ေပးသနား ေတာ္မူေသာ 
အဖိုးထုိက္ လက္ေဆာင္အတြက္ အထူး ေက်းဇူး တင္ရိွပါသည္။ ထုိေက်းဇူးကုိ တုန္႕ျပန္ 
သည့္ အေနျဖင့္ က်ေနာ္၏ အသက္တာကုိ ကုိယ္ေတာ္အား ေပးပါေတာ့မည္။ ကုိယ္ေတာ္ 
ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္   (ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ 

ေရးသားေသာ The indescribable gift အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆုိ ပါသည္။) 

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

အေရမတြန္႕သူ   (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အေျချပဳက်မ္း။ (ဧဖက္ ၅း၂၇။ ထုိအသင္းေတာ္သည္ သန္႕ရွင္းလွ်က္ အျပစ္ကင္းလွ်က္ 
ရွိသည္ ျဖစ္၍ အညစ္အေၾကး တင္ျခင္း အေရတြန္႕ျခင္း မွ စသည္တုိ႕ႏွင့္ လြတ္လပ္ 
သျဖင့္ အသေရ တင့္တယ္လွ်က္ရိွေသာ အသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအား 
ဆက္သ အ့ံေသာ ငွာ - - - ။ ) ((ဗ်ာဒိတ္ - ၁၉း၈ သုိးသငယ္၏ မဂၤလာ ေဆာင္ပြဲကို 
ခံခ်ိန္ ရွိၿပီ။ သူ၏ မိန္းမသည္ ကုိယ္ကုိ တန္ဆာဆင္ၿပီ။))  

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 ။ 


