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သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၈  ဧၿပီလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္  
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အရင္နဲ႕အခု (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
ဟုိးတံုးကဆုိ ငါ့ႏွလုံးသားမွာ စာတန္အတြက္ 
တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ အတုိင္းအဆမရွိ ဖြင့္ထားမိပါ၏ 
     ဟုိးတံုးကဆုိ ငါ့ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အတၱတရားအတြက္ 
     မူးယစ္ေဆးဝါး။ အေပ်ာ္မယားနဲ႕ ေငြေနာက္ လိုက္ခ့ဲမိပါ၏ 
ဟုိးတံုးကဆုိ ငါ့စိတ္ထဲမွာ ဒုစရုိက္တရားအတြက္ 
လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ မဟုတ္တရုတ္ေတြနဲ႕ အုပ္စု ဖြ႕ဲေနမိပါ၏ 
     အခုေတာ့ အဒဲါေတြအားလံုးကုိ ျပည္ဖုံးကားခ် 
     Anti virus software ေတြ down load လုပ္ 
     Password ေတြေျပာင္း။ စာတန္နဲ႕ ဘာမွ မဆိုင္ေတာ့ေၾကာင္း  
     ေၾကျငာ ေမာင္းခတ္ ထားပါ၏။ 
ခုခ်ိန္မွာေတာ့ သခင့္အတြက္ဆုိ ငါ့ႏွလုံးသားမွာ  
ေသာ့ခေလာက္ မခတ္။ မင္းတုန္း မခ်။  
Pass word မလို။ Enter ေခါက္စရာ မလို 
Auto တံခါးဖြင့္ထားပါ၏။ ။ 
--------------------------------------------------------------- 

ျပင္ဆင္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း   မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း) 
ေမတၱာပ်က္သုဥ္း အတၱဖုံးေသာ ေလာက လူ႕ကမၻာ ဒီသံသရာမွာ  
လူသားအခ်င္းခ်င္း မနာလို မုန္းထား ရန္ေတြပြား၍  
စစ္ပြေဲတြႏႊဲ ခုိက္ရန္ မစဲ တဖြဲဖြဲ။ 
မီးေတာင္ေတြ ကြဲအက္ ေရလႊမ္းမုိးေဘး ဤ နိမိတ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ္  
ေနာင္တ မရ ေလာကလူသား အျပစ္ႏြံထဲ တုိးဝင္ဆဲ။ 
ေျမႀကီးလႈပ္ခတ္ ေရာဂါေဘးဆိုး ဤဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ျမင္ရျပန္ေသာ္  
အမွားမျပင္ ေလွ်ာက္ေနဆပဲင္ အေမွာင္ဖုံးလႊမ္း ဆူးခင္းလမ္း  
ေယရႈဘုရား ႂကြလာအခ်ိန္ နီးကပ္ၿပီမုိ႕ ျပင္ဆင္ကာထား တုိ႕ႏွလံုးသား 
သစၥာေရွ႕ထား ေမတၱာပြား၍ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ဆင္ျခင္ကာျဖင့္ မယုိင္မန႕ဲ 
ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ႀကိဳဆုိ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ကို --- ။  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

သခင္  ေဆာင္းဦး 
မြန္းက်ပ္ေနတဲ့ ရင္ခြင္တစ္ခု ပိတ္ေလာင္ခံစား  
တုိက္ခန္းေအာက္က က်မတုိ႕လုိ အိမ္ေဖာ္ေတြရဲ႕  
သုညေတြထိ က်ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား  
တုိးကာ ေပးေသာ သခင့္စကား ေက်းဇူးကမၻာပါ။  
------------------------------------------------------- 

    ေက်းဇူးတင္ပါတယ္သခင္  ဖုိးေလး(အင္းစိန္) 
သခင့္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ အၿမဲေမ့ေလ်ာ့ခ့ဲလဲ သခင္ ကၽြႏ္ုပ္ကို အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ဆဲ။ 
သခင့္အတြက္ အခ်ိန္ေတြကို ကၽြႏ္ုပ္မေပးခဲ့လဲ 
ကၽြႏု္ပ္ကို သခင္ အစဥ္ေအာက္ေမ့ေနဆဲ။ 
သခင့္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ ပစ္ပယ္ထားလဲ သခင္ကၽြနု္ပ္ကို စြန္႕လႊတ္အခ်စ္နဲ႕ ခ်စ္ေနဆ။ဲ 
ကၽြႏ္ုပ္က သခင္ကုိ မဖိတ္ေခၚလဲ သခင္ အစဥ္အၿမဲ ေမၽွာ္လင့္ေနဆ။ဲ 
အျပစ္ေသြးေဆင္ရာသို႕ကၽြႏ္ုပ္လိုက္ေျပးေနလသဲခင္ကၽြႏ္ုပ္ကို အစဥ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲ။ 
သခင္ - ေခြးသည္ မိမိအန္ဖတ္ကို ျပန္စားသကဲ့သုိ႕ အျပစ္မ်ားထမဲွာ  
သာယာစြာ နစ္မြန္းေနတဲ့ အျပစ္သား ကၽြႏ္ုပ္ကို တဘက္သတ္အခ်စ္နဲ႕  
အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ႀကိဳေနတဲ့ သခင့္ဆီကုိ စစ္မွန္တဲ့  
ေနာင္တ တရားနဲ႕ ကၽြႏု္ပ္ျပန္လာခ့ဲပါၿပီသခင္။ 
 

 
 
 
 
 
 
 

သခင့္ေမတၱာ နန္းရထိုက္(ကနခ) 
ကမၻာေျမမွာ အျပစ္တရားေတြနဲ႕ က်င္လည္ေနတဲ့ လူသားေတြအတြက္  
လမ္းလြဲေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြကို လမ္းမွန္ ျပန္ေလွ်ာက္ဖုိ႕ သခင္ လမ္းျပခဲ့ၿပီး။  
အေကာင္းနဲ႕အဆိုးၾကား ေဝဝါးစြာနဲ႕ မေဝခြဲတတ္တဲ့လူသား ေလာကီတပ္မက္မႈနဲ႕ 
ေမတၱာ ေခါင္းပါးလြန္းသူေတြအတြက္ ေမတၱာနဲ႕ရင္း သခင္ခ်စ္ခ့ဲၿပီး။ 
အမွန္တရားကုိသိၿပီး သမၼာတရားအတိုင္း အသက္ရွင္ဖုိ႕ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူအား 
ကုိယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္တတ္ဖုိ႕ သခင္မိန္႕မွာခဲ့တယ္။ အစနဲ႕ အဆုံးကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ဘုရား 
အလုံးစုံကို သူထိန္းခ်ဳပ္လို႕ အၾကင္နာ ေမတၱာေတြနဲ႕ လူသားေတြကို  
အသက္စြန္႕ၿပီး ခ်စ္တဲ့ သခင္။  
--------------------------------------- 

ျမည္းစမ္း၍သိျခင္း(ဆာ၃၄း၈) Sa Mee ေဗသနိလီဆူးႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္  
ဖန္ဆင္းရွင္က ဖန္ဆင္းခ့ဲရာ ဤ စၾကာဝဠာဝယ္  
သတၱဝါ အေပါင္းတြင္မွ လူမည္သည္သာ အထြတ္ထိပ္ဆံုး။ 
အေၾကာင္းမူကား ခံစားသိတတ္ ဆင္ျခင္တတ္ရာ ဥာဏ္ပညာကုိ ေပးကာထား 
ထုိ႕ေၾကာင့္ လူတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မခမ္း ဘဝလမ္း၌ ေလွ်ာက္စဥ္တံုးဝယ္  
ေမ့ေလ်ာ့ သခင္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေရွာင္ကာ ထြက္ေျပး အေဝးဆီဝယ္ 
သုိ႕ေသာ္ -သင့္ကို ခ်စ္ၿမဲ ခ်စ္ေမတၱာရွင္သည္ ဘယ္ခါ မစြန္႕ သင့္ကို ခ်စ္ဆပဲါေလ။ 
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမွ ေၾသာ္ - ငါသည္ ေဝးလြင့္ သခင္ဆီမွ  
အုိကြယ္ လူသား။ ငါကြယ္ ဘယ္သုိ႕ ျပဳမည္ မသိ 
ေအာ္ကာ ဟစ္လုိ႕ ကယ္ပါ သခင္ ခ်စ္တဲ့ အရွင္ 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လိမ္ခ့ဲေသာ္လဲ ထုိသခင္သည္  
သင့္ကုိ ခ်စ္၍ ကမ္းလင့္ႀကိဳဆဲ အၿမဲၿပံဳး၍ အုိ --- ကြယ္ 
ငါ့သား ေလာကတြင္ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံေနရလဲ 
သခင့္ကုိ ခ်စ္၍ ဖန္ဆင္းခ့ဲေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ထုိေမတၱာရွင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကုိ အမ်ားသူငါ  
ခံစားေစလိုေၾကာင္းကို ေႂကြးေၾကာ္ကာ ဟစ္လုိ႕ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။     ။Sa Mee  

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

ခရစ္ယာန္သင္ပုန္းႀကီး (ရဲမင္းႀကီးဦးဘရီ။ Rev ဆရာေတာ္ဦးဝင္းစိန္) 
က - ကရာနီ ကားတုိင္ဆီ ၊ေယရႈသည္ ကယ္တင္ျခင္းကုိရည္။ 
ခ - ခရစ္ ကယ္တင္ရွင္အစစ္၊ ဝန္ခ် သင့္အျပစ္။ 
ဂ - ေဂသေရွမန္ သုံးခါျပန္၊ ေယရႈေတာင္းဆုပန္။ 
ဃ - သံဃာ သင္းအုပ္မွာ၊ ေကာင္းႀကီးခံယူပါ။ 
င - ငါးႀကီး ဝမ္းဗုိက္ခရီး၊ ေယာန သုံးရက္ညည္း။ 
စ - စာရာ ဣဇက္ မာတာ(အေမ)၊ အာၿဗံဟံ ခ်စ္ရွာ။ 
ဆ - ဆာလံ ဖတ္ အဖန္ဖန္၊ ခြန္အားရမည္ မွန္။ 
ဇ - ဇာတိ ခနရိွၾက ၊ ဝိညာဥ္သာ အဓိက။ 
စ် - စ်ာန္ျဖင့္ ေကာင္းကင္အျမင့္၊ ေယရႈ ေရာက္သြားႏွင့္။ 
ည - တစ္ည တိတ္ဆိတ္ည၊ သန္႕ရွင္းသူငယ္ ဆင္းသက္ႂကြ။ 
ဏ - တဏွာ ေရွာင္က်ဥ္ပါ၊ ဆယ္ပါး ပညတ္မွာ။ 
တ - တမာန္ေတာ္ ၁၂ ေဖာ္၊ ေယရႈ လက္စြဲေတာ္။ 
ထ - ထာဝရ နိစၥဓူဝ၊ ကုိးကြယ္ သက္တမွ်။ 
ဒ - ဒံေယလ မွတ္ေလပ၊ ေနာက္ဆုံး ေအာင္ျခင္းရ။ 
ဓ - ဓမၼသစ္ က်မ္းတြင္ အႏွစ္၊ ေတြ႕မည္ ကယ္တင္ရွင္ အစစ္။ 
န - ေနာဧ ေရလႊမ္းေဘး၊ သေဘၤာႀကီး ေဆာက္ေပး။ 
ပ - ပညတ္ ၁ဝပါး ျမတ္၊ ေမာေရွ ေခတ္ကို မွတ္။ 
ဖ - ၾကက္ဖ တြန္ၾကဴးခ်၊ ေပတရု ငုိေႂကြးရ။ 

အမွတ္စဥ္ (၁၂၈)     ဧၿပီလ     ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္      ဓမၼဒါန (လစဥ္ ပထမတနဂၤေႏြေန႕တုိင္းအခမ့ဲျဖန္႕ခ်ိသည္)   www.thelordword.com . facebook; lord’s word & lord’s heart 

(တရားေဟာ ၅း၂၄) အကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ 
ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ျပေတာ္မူၿပီ။ 
မီးထဲက စကားေတာ္ အသံကုိ အကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၾကားရပါၿပီ။  



 

The LORD’S 
Word 2-128 

သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၈  ဧၿပီလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္  
ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယမ်ား အတြင္း အခမ့ဲ ျဖန္႕ခ်ိရန္ ကန္႕သတ္ ထုတ္ေဝသည္။

 
 

ocifhpum;  2 -128

ဗ - ဗ်ာဒိတ္ ရင္တထိတ္ထိတ္၊ ေဟာမည့္ ကမၻာ့ နိမိတ္။ 
ဘ - ဘဘုရား လြန္ခ်စ္ျငား၊ သားေတာ္ကို စြန္႕သြား။ 
မ - မယ္ေတာ္ မာရိေနာ္၊ မိန္းမ ျမတ္လုိ႕ေခၚ။ 
ယ - ေယရႈ ကုိးကြယ္ျပဳ၊ ေကာင္းကင္ သက္ျမတ္ဆု။ 
ရ - ရံွဆုန္ ေရွာလမုန္၊ ျပန္ေျပာပ တစ္ဖုံ။ 
လ - လုကာ ဖတ္ရႈပါ၊ နိပါတ္ေတာ္ စုံတာ။ 
ဝ - ဒါဝိဒ္ မင္းပုေရာဟိတ္၊ ေလာက္လႊဲ ဝိဇၨာ ထိပ္။ 
သ - သေတဖန္ က်မ္းသုတၱံ၊ အသက္ စေတးခံ။ 
ဟ - ေဟရွာယ တန္ခုိးရ၊ ေနာင္ျဖစ္ ေဟာသဗ်။ 
ဠ - ဠင္းတ ေလာင္းပုပ္ပြ၊ ဝိညာဥ္ စားမရ။ 
အ - အစ အာဒံ ဧဝ၊ မွတ္ၾက ေဝေနယ်။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ ရဲမင္းႀကီး ဦးဘရီ(ျမန္မာ့တမန္)မွ အကၡရာ အဓိပၸါယ္ေဖာ္၍ ေတာင္တန္း 
ေဒသစာရီ ဆရာေတာ္ Rev; ဆရာေတာ္ဦးဝင္းစိန္ မွ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ကာ ဆလံု 
ကေလးငယ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးသည့္ ခရစ္ယာန္သင္ပုန္းႀကီးမွ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပပါသည္။) 

 

လမ္းျပၾကယ္ အရွင္သခင္ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၆-၇)  F-Penny(Mizo) 
ေလာကလူသားမ်ား အျပစ္ႏြံမွ ရုန္းေလ နစ္ေလ 
ဘယ္သုိ႕ ေရွ႕ဆက္မည္ ဘယ္သုိ႕ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ 
မသိ။ အေမွာင္ေလာကမွာ က်င္လည္ က်က္စားရင္း 
အဆုံး သတ္ရမည့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ခရီးမွာ အလုိအပ္ 
ဆုံးက လမ္းျပ အရွင္သခင္ပါ။ 
လူ႕ေလာက အျပစ္သားေတြအတြက္ လမ္းျပၾကယ္ 
ေလး ထြန္းလင္းခ့ဲၿပီ။  ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီ။ သူငယ္ေတာ္မွာ ေယရႈခရစ္ 
အမည္ရိွ၏။ ေလာက အေမွာင္မွာ ေလာကအလင္းသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ဖုိ႕ရန္ 
အျပစ္ေႂကြးေတြ သူေလထမ္းကာ ေရြးႏႈတ္ခ့ဲၿပီ။ 
လမ္းျပအရွင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ သခင္ေယရႈ အကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အတြက္ ကားတုိင္ေတာ္မွာ 
အျပစ္ေႂကြးမ်ား အေသြးေတာ္ျဖင့္ ေဆးကာ သခင္၏ႀကီးမားကရုဏာ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ 
သက္ေသျပသြားခဲ့ၿပီ။ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီ။ ဟာေလလုယာ။  
ခ်စ္မိတ္ေဆြ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေသခံခ့ဲရ ေပးဆပ္ခ့ဲရၿပီ။ 
ေလာကလူသားေတြ မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အရာ မသန္႕ရွင္းေပးႏိုင္သည့္အရာ မမွန္းဆ 
ေပးႏုိင္သည့္အရာ အားလုံးေသာအရာေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သူ သန္႕ရွင္း 
ေပးႏုိင္သူ မွန္းဆ ေပးႏုိင္သူ။ သခင္ေယရႈ ထံေတာ္သုိ႕ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္း 
ရင္း ဘယ္သုိ႕ေရွ႕ဆက္မည္ ဘယ္သုိ႕ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ကုိ လမ္းျပၾကယ္ သခင္ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္၏ ကရုဏာ ေက်းဇူး ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ထာဝရ အသက္ရွင္ျခင္း သုခ 
အေပါင္းတို႕ စံျမန္းရာ သုခဘံု လမ္းအား ေတြ႕ျမင္ ရရိွသြားမည္အမွန္ပါ။ လမ္းျပၾကယ္ 
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ သခင္ေယရႈအား အႂကြင္းမ့ဲ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆက္ကပ္ၾကပါစုိ႕။   
---------------------------------------------------------- 

ဟုတ္က့ဲ ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္ေလးနဲ႕ပါ  Dailian Paw 
အ့ံၾသဘြယ္ တိုင္ပင္ဘက္ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရား 
သခင္ ထာဝရအဘ ၿငိမ္သက္ျခင္း အရွင္။ က်မ 
ငယ္ငယ္က စၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ ေရတြက္လုိ႕ မကုန္ 
ႏုိင္တဲ့ ဘုရား သခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကို ခံစား 
ခ့ဲရပါတယ္။ မ ဲႆ ၅း၇ (သနား စုံမက္ တတ္ေသာ 
သူတို႕ သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။) အတုိင္း က်မ အသက္ရွင္ပါတယ္။ ဘုရား သခင္ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကုိ အေသးအဖြဲ ေလးကအစ ငယ္ငယ္ ကတည္းက စ ေရးျပ 
ရရင္။ က်မ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့ အရြယ္မွာ အိမ္ကေန ရြာအလယ္က 
ေက်ာင္းကုိ အသြားလမ္းမွာ ေခ်ာင္းေလးတစ္ခု ရိွပါတယ္။ ေတာရြာ ေလးဆုိေတာ့ 
အခ်ိဳရည္ဘာလီပုလင္းေဟာင္းနဲ႕ ေရေႏြးေလး ထည့္ၿပီး ေက်ာင္းကို ယူသြားရပါတယ္။ 
ေခ်ာင္းက တံတားကုိ အျဖတ္မွာ ကေလးပီပီ ေရေႏြးပုလင္းေလးကုိ ႀကိဳးေလးနဲ႕ ဆြဲၿပီး 
ေခ်ာင္းေရအတိုင္း ေမွ်ာၿပီး ကစားသြားတတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕မွာ ပုလင္းေလး 
အတြင္းက ေရပူနဲ႕ ေခ်ာင္းေရေအးရဲ႕ ထိေတြ႕မႈမွာ အပူအေအး အေျပာင္း အလဲ 
ေၾကာင့္ ပုလင္းေလးကြဲသြားပါတယ္။ ပုလင္းေလး ကြဲသြားတတ္တဲ့ အတြက္ အိမ္ျပန္ 
ေရာက္ရင္ အမုိး မဆူပါေစန႕ဲလို႕ ကေလးပီပီ ဆုေတာင္းရပါတယ္။ အဲဒီအရြယ္မွာ အဒဲီ 
ျပႆနာဟာ က်မအတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့ ျပႆနာပါဘဲ။ ကေလးရဲ႕ ဆုေတာင္း 

ခ်က္ေလးက ရုိးရုိးေလးပါဘဲ။ ဘုရားသခင္ ပုလင္း ကြဲသြားတဲ့ အတြက္ အမုိး က်မကုိ 
မဆူပါေစနဲ႕ အမုိးရဲ႕ အဆူကုိခံရရင္ က်မ ဘုရား ေက်ာင္း မတက္ ေတာ့ဘူးလို႕ 

ဘုရားကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ (လူသား ပီပီ အဒဲီ အရြယ္ 
ကတည္းက ဘုရားကို အက်ပ္ကုိင္ တတ္ေနပါၿပီ။) 
အိမ္ျပန္ ေရာက္ေတာ့ အဟားဟားဟား။ အိမ္မွာ ဒီလို 
ပုလင္းေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ အမုိး မသိေအာင္ အသာေလး 
အသစ္တစ္လုံး လဲလုိက္မယ္လို႕ အျပစ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ကေလး 
စိတ္က ဝင္လာပါတယ္။ ပုလင္းလဲဖို႕ လုပ္ေနတံုးမွာ အမုိးနဲ႕ 

ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေတာ့ ရယ္က်ဲက်ဲလုပ္ရင္း အျဖစ္မွန္ေျပာျပလိုက္တဲ့အခါ 
က်မ ဆုေတာင္းထားတဲ့ အတိုင္း အမုိးက က်မကုိ မဆူခ့ဲပါဘူး။  
ေနာက္ထပ္ အေသးအဖြဲ သက္ေသခံခ်က္ေလးကေတာ့ အပါးနဲ႕ က်မ အႀကိဳက္တူတဲ့ 
ကိစၥပါဘ။ဲ ရြာမွာက ဧည့္သည္လာရင္ အိမ္ရွင္ ဝ ။ ဆုိတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ လာခ်င္တ့ဲ 
ဧည့္သည္ လာခ့ဲ က်မတုိ႕ အိမ္မွာဧည့္ခံဖုိ႕ ၾကက္ေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးထားပါတယ္။ 
တစ္ေန႕ ဧည့္သည္လာလုိ႕ ၾကက္သားဟင္းခ်က္ၿပီး အပါးႀကိဳက္တဲ့ ၾကက္ အသည္း 
အျမစ္ကုိ ဘီရုိထဲ အမုိးက သိမ္းထားတာကုိ က်မက ခုိးစားလိုက္ပါတယ္။ အမုိးက 
ေၾကာင္မ မိၿပီ ဆုိၿပီး ပက္ပင္းတိုး မိသြားပါတယ္။ အမုိးက မဆူဘဲ လူႀကီးေတြ အရင္ 
ဟင္းခုိး စားရင္ ဆံပင္ျဖဴ လိမ့္မယ္လို႕ ေျခာက္လွန္႕ခဲ့ပါတယ္။ က်မတုိ႕ ရြာမွာ 
ေက်ာင္းက ေလးတန္း အထိဘဲ ရိွတယ္။ ငါးတန္းက စၿပီး ဆယ္တန္းအထိ အင္းစိန္မွာ 
ေက်ာင္းသြား တက္ရပါတယ္။ အလုပ္လုပ္လိုက္ ေက်ာင္းတက္လိုက္နဲ႕ အပါးက 
အသြားအျပန္ လိုက္ပုိ႕ေပးပါတယ္။ အဒဲီက တဆင့္ၿပီး တဆင့္ စင္ကာပူ ေရာက္လာခ့ဲ 
ပါတယ္။ က်မ အခု အလုပ္လုပ္တဲ့ အိမ္က ဆရာနဲ႕ ဆရာမက ေအးေအး ေဆးေဆး 
ပါဘ။ဲ အရမ္း သေဘာေကာင္းပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ က်မ ရတဲ့ လခေလးနဲ႕ အိမ္ကုိ 
ပုိ႕လိုက္ က်န္တာေလး သံုးလုိက္နဲ႔ ဘဏ္ထဲမွာ စုေဆာင္းေငြ တစ္ျပားမွ မရိွသလို 
လစဥ္ ဝင္ေငြနဲ႕ ထြက္ေငြက ရရစားစား ကြက္တိပါဘ။ဲ တစ္ေန႕ေတာ့ က်မ ဘုရား 
ေက်ာင္း သြားခါနီး သုံးစရာ ပုိက္ဆံ မရိွလို႕ ဆရာမရဲ႕ အေမဆီမွာ ပုိက္ဆံ ႏွစ္ဆယ္ 
ခန ေခ်းလိုက္ပါတယ္။ လခ ထုတ္ရင္ျပန္ေပးမယ္လုိ႕ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေခ်းလာတဲ့ 
ေဒၚလာ ႏွစ္ဆယ္ေလး ထဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းကို လာခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္း 
ေရာက္တဲ့အခါ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာက ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ဖုိ႕နဲ႕ 
ေျမေနရာ ဝယ္ဖုိ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး အလွဴခံတဲ့အတြက္ စိတ္တုိ႕ထိလာတာနဲ႕ က်မ 
ေခ်းလာတဲ့ (လမ္းမွာ ထမင္းစားဖို႕ အေသး သံုးဖုိ႕) ေငြေလး ႏွစ္ဆယ္ကုိ အကုန္လံုး 
အလွဴေငြ ထည့္လုိက္မိပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းဆင္းရင္ ထမင္းဝယ္စားဖုိ႕ေတာင္ 
ပုိက္ဆံ တစ္ျပားမွ မရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထမင္းစားဖို႕ က်မ မပူပါဘူး။ ဘုရား 
အတြက္ ဘဏ္ထဲမွာ။ ပုိက္ဆံအိတ္ထဲမွာ တစ္ျပားမွ မက်န္လုိ႕ ေခ်းလာတဲ့ ရိွသမွ် 
ေငြကို အကုန္လွဴလုိက္ရလို႕ အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။ မာလခိ ၃း၁ဝ မွာ ဘုရားသခင္က 
မုိးေကာင္းကင္ ျပဴတင္းေပါက္ကို ဖြင့္ၿပီးေပးမယ္တဲ့။ အဒဲီေန႕က ဘုရားေက်ာင္းက 
အျပန္မွာ က်မကုိ ထမင္းဝယ္ေကၽြးတဲ့ သူရိွပါတယ္။ ေနာက္လ က်ေတာ့ က်မ 
ေမြးေန႕ ျဖစ္လို႕ ဆရာမရဲ႕ အဖြားက ဟက္ပီးဘာ့သ္ေဒး လို႕ေျပာၿပီး စာအိတ္ 
တစ္အိတ္ လာေပးပါတယ္။ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ က်မကို မေပးဖူးတဲ့ 
ေငြေတြကို ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ တစ္ခါတည္းမွာဘဲ ဆရာမက က်မရဲ႕ လုပ္အားခကုိ 
ခါတိုင္းႏွစ္ေတြထက္ ပုိေပးခဲ့ပါတယ္။ အဖြားဆီက ေခ်းၿပီး ဘုရားေက်ာင္း 
ေဆာက္လုပ္ ေရးအတြက္ အိတ္သြန္ ဖာေမွာက္ ထည့္လိုက္ရတဲ့ ေငြေလး ေဒၚလာ 
ႏွစ္ဆယ္ကိုလဲ အဖြားက ျပန္မေပးပါနဲ႕ေတာ့တဲ့။ အဲဒီတုံးက က်မ ဘုရားကို တစ္ျပားမွ 
မက်န္ လွဴလုိက္တာ ေဒၚလာ ႏွစ္ဆယ္ေလးပါ။ ဘုရားသခင္က မၾကာခင္မွာ 
ဆယ္ဆထက္ မကတ့ဲေကာင္းႀကီးေတြ ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မလဲ ဘုရားသခင္က 
ငါ့ကို ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မုိးေကာင္းကင္ တံခါးကုိ ဖြင့္တဲ့ 
အထိ ေကာင္းႀကီးေပးပါလားလို႕ ခံစားလိုက္ရေတာ့ ပုိၿပီး လွဴခ်င္ စိတ္ေတြ ေပၚလာ 
ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္လဲ အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ဘုရားသခင္အတြက္ လွဴေနအုံးမယ္လို႕ 
သက္ေသခံ ေဝငွရင္း သခင့္စကား ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံးလဲ မိမိ ခံစားရသမွ် 
အထဲက ဘုရားကို ျပန္လွဴၾကပါလုိ႕ ဆႏၵျပဳရင္း ---။  ။Dailian Paw. 
----------------------------------------------- 

အေစာင့္အေရွာက္  ဘာသာျပန္စာမူ(ဦးသန္းစုိး) 
တစ္ခါတစ္ရံ က်မ ခင္ပြန္းသည္အေနျဖင့္ အလုပ္တာဝန္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ခရီးေဝး 
ထြက္ရတဲ့ အခါ က်မနဲ႕ ကေလးသုံးေယာက္ဘဲ အိမ္မွာ က်န္ေနခ့ဲရတတ္ပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္အတြက္ ပူပန္စိတ္မ်ား ျဖစ္ရသလို ညအခါမွာလဲ 
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သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၈  ဧၿပီလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္  
ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယမ်ား အတြင္း အခမ့ဲ ျဖန္႕ခ်ိရန္ ကန္႕သတ္ ထုတ္ေဝသည္။
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စိတ္အားငယ္ ေၾကာက္ရြံ႕သလုိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။  
က်မတုိ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ သံရုံးမိသားစု (အေမရိကန္) 
အေနနဲ႕ သြားေရာက္ ေနရတဲ့အခါမွာလဲ က်မ ခင္ပြန္း 
သည္က အလုပ္တာဝန္နဲ႕ နယ္ကုိ ညအိပ္ ခရီးသြား ရဖုိ႕ 
အေၾကာင္းဖန္ လာပါတယ္။ အေဖ ခရီးသြားရမယ္ 
ဆုိတာကုိ သိတဲ့ သမီးငယ္ဟာ ေက်ာင္းလႊတ္လႊတ္ခ်င္း 
အေဖ့ကုိ ႏႈတ္ဆက္ဖုိ႕ အိမ္ကုိ ေစာေစာ ျပန္လာခ့ဲ 
ပါတယ္။ အဒဲီတုံးက သမီးငယ္ဟာ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ ပထမအဆင့္ဘဲ 
ရိွပါေသးတယ္။  သမီးငယ္က သူ႕ အက်င့္ အတုိင္း အိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ယေန႕ 
ေက်ာင္းမွာ ဆြဲရတဲ့ ပန္းခ်ီကား တစ္ခုကုိ က်မကုိ စစ္ေပးဖို႕ လြယ္အိတ္ထဲက 
ထုတ္လုိက္ပါတယ္။ သမီးငယ္ ဆြဲထားတဲ့ အိမ္ပုံစံက က်မတုိ႕ ေနေနတဲ့ အိမ္နဲ႕ 
ေတာ္ေတာ္ေလး တူပါ တယ္။ လွလဲ လွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္အမုိးေပၚက ဆြဲထားတဲ့ 
အရာတစ္ခုကို ဘာမွန္း က်မ စဥ္းစားလုိ႕ မရတဲ့အတြက္ သမီးဆြဲထားတဲ့ အိမ္ပုံစံက 
သိပ္လွ သိပ္ေကာင္းတာ ဘဲ။ သမီးက ေတာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမေမတို႕ အိမ္ 
ေခါင္မုိးေပၚက ဟာက ဘာပုံလဲ ငွက္နဲ႕ တူတယ္လို႕ က်မ က ေမးေျပာေလး ေျပာ 
လုိက္မိပါတယ္။  
သမီးက က်မကုိ ေမေမကလဲ ဒါေတာင္ မသိဘူးလားဆိုတ့ဲ အၾကည့္မ်ိဳးနဲ႕ တစ္ခ်က္ 
လွမ္းၾကည့္ၿပီး။ ေမေမက တကယ္ မသိတာလား။ အဒဲါ သမီးတို႕ မိသားစုကုိ အၿမဲ 
ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ ပုံေလတဲ့။  
က်မ က ဘုရားသခင္ကုိ အားကုိးဖုိ႕ ေမ့ၿပီး ေၾကာက္ေနေပမဲ့ သမီးေလးက အရြယ္နဲ႕ 
မလိုက္ေအာင္ သတိရ တာေၾကာင့္ အ့ံၾသရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ 
အျပဳ အမူအယာ ယုံၾကည္ခ်က္ အေျပာအဆုိ စကားလုံးမ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားရဲ႕ စိတ္ 
ထဲမွာ တစ္သက္တာ စြဲမွတ္သြားေအာင္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္စုံလွပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကေလးငယ္မ်ားအားျဖင့္ လူႀကီးမ်ားကို ဆံုးမတတ္ပါတယ္။ ဆာလံ 
၉၁း၁၁ သြားေလရာရာ၌ သင့္ကုိေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွာ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႕ကုိ 
သင့္အဖုိ႕ မွာထားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္၏ ေျခကိုေက်ာက္ႏွင့္ မထိမခုိက္ေစျခင္းငွာ 
သူတို႕သည္ သင့္ကုိ လက္ျဖင့္ မစခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္။  
သမီးရဲ႕ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႏွင့္ လြယ္အိတ္ေလးကို ခ်ိတ္ေပးရင္း ငယ္ရြယ္ေသာ သမီးငယ္မွ 
တဆင့္ ရရိွခ့ဲတဲ့ သင္ခန္းစာေၾကာင့္ ခင္ပြန္းသည္ မရိွရင္ ေၾကာက္တတ္တဲ့ စိတ္ေတြ 
ေပ်ာက္ကြယ္ ခ့ဲရပါေတာ့တယ္။   ။ ဦးသန္းစုိး 
(ဝန္ခံခ်က္ ။ Geneva Cobb Lijima Oregon အား ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္) 
------------------------------------------ 

သက္ေသခံခ်က္ (ဘံုးေဘာ-Mai AA Aung) 
က်မ စင္ကာပူကုိ အိမ္အလုပ္နဲ႕ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ရွင္ ၃ခါ ေျပာင္းခဲ့ရပါ 
တယ္။ ျမန္မာျပည္က ပြဲစားအိမ္မွာ သင္းအုပ္ဆရာ ႏွစ္ေယာက္က က်မ စင္ကာပူမွာ 
အလုပ္လုပ္တာ အဆင္ေျပဖို႕ အိမ္ေကာင္းရဖုိ႕ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမ 
အိမ္ရွင္က ခ်က္ျပဳတ္စရာမလိုဘူး။ လစာျမင့္ၿပီး ပိတ္ရက္လဲ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ 

ရဲ႕ အိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ တစ္လအတြင္းမွာ ေအးဂ်င့္ကို 
အိမ္ျပန္ ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး အလုပ္ထြက္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ 
တစ္အိမ္ ထပ္ေျပာင္းေတာ့လဲ ကက္သလစ္ ယံု ၾကည္သူ 
မိသားစု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ က်မကို မိသားစု ဝင္လို 

ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါတယ္။ က်မ ခ်က္ျပဳတ္ ေပးတာကုိလဲ 
သူတို႕ သိပ္ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ေန႕ တုိင္းလဲ သူတုိ႕နဲ႕အတူတူ ဘုရား 
ေက်ာင္း တက္ခြင့္ရပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဘုရား ဝတ္ျပဳေနတံုး အျပင္မွာ မုိးေတြ 
ရြာေနတာကို ၾကည့္ရင္း က်မ ငုိခ်လုိက္မိပါ တယ္။ အိမ္ရွင္က ေတာ္ေတာ္ စိတ္ 
မေကာင္းျဖစ္သြားၿပီး ဘာျဖစ္တာလဲလုိ႕ ေမးေတာ့ က်မ က အိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း 
ေျပာလိုက္မိပါတယ္။ အိမ္ရွင္က သူတုိ႕ မကူညီ ႏုိင္ေၾကာင္း ပြဲစားန႕ဲ ဆုိင္တဲ့ အတြက္ 
ပြဲစားအိမ္ ျပန္ပုိ႕ခ့ဲပါတယ္။ ၄လ ေလးနဲ႕ ေအးဂ်င့္အိမ္ ျပန္ေရာက္ခ့ဲရျပန္ပါတယ္။ 
ေအးဂ်င့္အိမ္မွာ အလုပ္ မရဘဲ အိမ္ရွင္ ေစာင့္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြကို ေတြ႕ေတာ့ 
အိမ္ရွင္ အလုပ္ရရဲ႕သားနဲ႕ အိမ္လြမ္း လုိ႕ ျပန္ခ်င္တဲ့ က်မရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေနာင္တ ရမိပါတယ္။  
က်မ ငယ္ငယ္ကတည္းက ပညာေရးမွာ အရမ္းည့ံဖ်င္းခ့ဲပါတယ္။ ၆တန္း ကတည္းက 
ငွက္ဖ်ား ေရာဂါရၿပီး က်န္းမာေရး မေကာင္းခ့ဲပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာဖတ္ ဆု 
ေတာင္းျခင္းျဖင့္ အေဝးသင္ ၿပီးတဲ့တုိင္ေအာင္ က်ရံႈးျခင္း မရိွဘဲ ေအာင္ျမင္ ခ့ဲပါ တယ္။ 

ဒါေတြဟာ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားရဲ႕ ဆုေတာင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
က်မ ေနာက္ဆံုးအိမ္ အလုပ္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူေဌးမကို ဘုရားေက်ာင္း တက္ခ်င္ 
ေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ သူေဌးမက ဘုရားသခင္သာ စိတ္ထဲရိွဖုိ႕ အဓိက တဲ့။ ဘုရား 
ေက်ာင္း သြားတက္တယ္ဆိုတာ အလွျပ သက္သက္ဘဲတဲ့။ က်မ စိတ္ထဲမွာ ေတာ့ 
ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးထဲ ေခၚဖိတ္ထားဖို႕ လိုတ့ဲအျပင္ ယုံၾကည္သူအခ်င္း ခ်င္း 
မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ဖို႕ ဘုရားေက်ာင္းတက္ က်မ္းစာသင္တန္း တက္ဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။  
(ဘံုးေဘာ-Mai AA Aung) 
----------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ ဖုိးသဒါး (ပုသိမ္) 
မစုိးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္ သင့္ဘက္မွာ ရိွ၏။ သင္၏ 
ဘုရားသခင္ ငါသည္ သင့္ကုိ ခုိင္ခ့ံ ေစမည္။ သင့္ကို 
ေစာင့္မမည္။ ငါ့သစၥာ လက္ယာလက္ျဖင့္ ေထာက္ပင့္ 
မည္။ ေဟရွာယ ၄၁း၁ဝ။ ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ မစ ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို သက္ေသခံ 
ေရးသား လုိက္ပါတယ္။  
ျမန္မာျပည္မွာတံုးက က်မ ေက်ာင္းၿပီးရင္ အလုပ္တန္းရဖုိ႕ ဘုရားဆီမွာ ဆုေတာင္း 
ခ့ဲပါတယ္။ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာလမွာ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ အင္တာဗ်ဴး ဝင္စရာမလိုဘဲ 
အလုပ္ တန္းရခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မ အလုပ္ကုိ လက္လြတ္ဆုံးရံႈးခဲ့ပါတယ္။ 
ေဗာ္လန္ဒီယာ ဘဝနဲ႕ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ အလုပ္ေပါင္းစုံ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ စင္ကာပူကုိ 
သြားလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ မုိးပါး ကုိ ေျပာျပၿပီး စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ ထြက္လာ 
ခ့ဲပါတယ္။ ၂-၁ဝ-၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ စင္ကာပူကုိ ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ ထုံးစံအတိုင္း 
ျမန္မာျပည္မွာ ကတည္းက ဘုရားသခင္ကုိ သိေသာ အိမ္ရွင္မိသားစု အလုပ္ရွင္နဲ႕ 
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္ 
ဘက္ကေတာ့ ဆုေတာင္းတဲ့အတုိင္း အဆင္ေျပခြင့္ ေပးပါတယ္။ က်မ က ကေလး 
လုံးဝ မထိန္းတတ္တဲ့ အတြက္ ဒုကၡေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ တစ္ေန႕ေတာ့ အိမ္ရွင္ေတြရ႕ဲ 
မယံု သကၤာမႈေၾကာင့္ ေအးဂ်င့္ဆီ ျပန္ပုိ႕ခံထိပါတယ္။ ဒုတိယအိမ္ကို ေရာက္ခဲ့ 
ျပန္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူ အိမ္ျဖစ္ေပမ့ဲ အိပ္ေရး မဝ။ အစာ မဝ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္မႈကိုလဲ ခံခ့ဲရပါတယ္။ ညဘက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၂နာရီမွ အိပ္ရတဲ့အျပင္ 
အိပ္လို႕ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၃နာရီတစ္ခါ ၅နာရီတစ္ခါ ေန႕တိုင္း 
ေခၚႏိႈးပါတယ္။ က်မ အတြက္ တကယ္ မေမ့ႏုိင္တဲ့ ေန႕ရက္ေတြပါဘဲ။ တိုက္ေပၚက 
ခုန္ခ် ေသလုိက္ပါလားလုိ႕ က်မရဲ႕ အိမ္ရွင္ ဘြားေတာ္နဲ႕ ဆရာမေတြက ေျပာပါတယ္။ 
အဒဲီ အခ်ိန္တံုးကသာ က်မ စိတ္ကို မထိန္းႏုိင္ခ့ဲရင္ က်မ ေသသြားႏိုင္ပါတယ္။ 
ႀကိဳးစားၿပီး သည္းခံျခင္းန႕ဲ ႀကိတ္မိွတ္ ခံခ့ဲရပါတယ္။ က်မဟာ ဝိညာဥ္ေရးရာ အားနည္း 
ၿပီး ဆုေတာင္းဖုိ႕ က်မ္းစာဖတ္ဖုိ႕ အခ်ိန္ မရိွသလုိ ဘုရားသခင္နဲ႕လဲ ေဝးကြာ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ရွင္ ဆရာမက က်မကုိ ျမန္မာျပည္ ျပန္ပုိ႕ဖုိ႕ အထိ ႀကိဳးစား 
ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ က်မကုိ ဘာမွ လုပ္လို႕ မရပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ျပန္ဖုိ႕က က်မနဲ႕ 
ေအးဂ်င့္နဲ႕ဘဲ ဆုိင္ပါတယ္။ ပြဲစားခ က မေက်ေသးလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မဟာ အသုံး 
မက်တဲ့ သူတစ္ေယာက္လုိ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ခံစားမိပါတယ္။ အလုပ္ ၂ခုကို အခ်ိန္ 
တုိတိုနဲ႕ ေျပာင္းခဲ့ရလို႕ ဘုရားသခင္ကုိ အျပစ္တင္ခ့ဲမိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးကို 
မခ်စ္ ဘူးလား။ စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ အလုိေတာ္ မရိွဘူးလား။ ဒီတစ္ခါ ေနာက္ 
ဆုံး အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးပါလို႕ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ က်မကုိ ေနာက္ဆံုး အိမ္ရွင္နဲ႕ 
ေပးေတြ႕ ၿပီး ကေလး မၾကည့္ရတဲ့ အိမ္ကို ေပးပါ။ အလုပ္ျပဳတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ မျပန္ 
ခ်င္လို႕ ပါလို႕ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။ က်မ ကသာ ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ေနေပမဲ့ 
ဘုရားသခင္က က်မကုိ အၿမဲ ခြင့္လႊတ္ခ့ဲပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အိမ္ျဖစ္တဲ့ က်မ လက္ရိွ 
လုပ္ေနတဲ ့အိမ္ကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအိမ္မွာေတာ့ အစားဝ၊ အအိပ္ ဝ၊ အခ်ိန္လဲ 
အားလပ္ ေနပါတယ္။ က်မ္းစာ ဖတ္ျခင္းနဲ႕ဘဲ အလုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။  
ေရာမ ၁၂း၁၂ ေျမႇာ္လင့္လွ်က္ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့။ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ေရာက္ေသာအခါ 
သည္းခံၾကေလာ့။ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳျခင္းအမႈကို အၿမဲျပဳၾကေလာ့။  
ဆာလံ ၂၇း၁၄ ထာဝရဘုရားကို ေျမႇာ္လင့္ေလာ့။ အားယူ၍ ရဲရင့္ေသာ စိတ္ႏွလုံး 
ရိွေလာ့။  
ဘုရားသခင္နဲ႕ ဆက္ကပ္ေလေလ၊ စာတန္မာရ္နတ္ကလဲ လုိက္ကပ္ေလေလပါဘဲ။ 
သက္ေသခံခ်က္ေလးကုိ ဖတ္ရႈသူ အားလုံးအေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  
ဖုိးသဒါး ( ပုသိမ္) 
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သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၈  ဧၿပီလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္  
ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယမ်ား အတြင္း အခမ့ဲ ျဖန္႕ခ်ိရန္ ကန္႕သတ္ ထုတ္ေဝသည္။

 
 

ocifhpum;  4 -128

အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္  ပသီပါစီ- တြံေတး ဆေဲဂးထူး 
ေရာမ ၅း၈ ငါတုိ႕သည္ အျပစ္ရိွစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ငါတို႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ------ 
ငါတို႕ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကုိ ---- 
ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏။ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပုိ႕ေဆာင္မႈေၾကာင့္ စင္ကာပူမွာ ၃ႏွစ္ ေက်ာ္ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရိွခ့ဲ ပါတယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အလုပ္ အဆင္မေျပေတာ့ 
မ်က္ရည္နဲ႕ အေဖာ္လုပ္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ ခ့ဲမိပါတယ္။ စင္ကာပူ 
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အိမ္ေဖာ္ အလုပ္ လုပ္ရၿပီး ခြင့္ရက္ မရိွ။ ဖုန္း ကုိင္ခြင့္မရ။ 
ခရစၥမတ္ေန႕ေလးေတာင္ အျပင္သြားခြင့္ မရ ေတာ့ အပါတ္စဥ္ ဘုရား ေက်ာင္း 
တက္ဖုိ႕ဆိုတာ ေဝလာေဝးေပါ့။ ဒုတိယ အိမ္ေျပာင္း ေတာ့ အျပင္ 
ထြက္ခြင့္ရလာပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားေတာ့ က်မ္းစာဖတ္ဖုိ႕ အခ်ိန္ ေကာင္းေကာင္း 
မေပးႏိုင္ခ့ဲပါဘူး။ က်မရဲ႕ အသက္တာက သဲကႏၱာရထဲမွာ ေပါက္တဲ့ အပင္ေလး 
လုိပါဘ။ဲ ျမစ္နားက အပင္ေလးဘဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ မ်က္ရည္မ်ားနဲ႕ ဆုေတာင္းရင္း 
ဘုရားသခင္က က်မ္းစာဖတ္ခ်ိန္ ဆုေတာင္းခ်ိန္ရတဲ့ ဘုရားေက်ာင္း တက္ခြင့္ရတဲ့ 
အလုပ္ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မတုိ႕ ဘဝက သုည ျဖစ္ေနေပ မ့ဲလဲ 
ဘုရားသခင္က သုံးခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ကသာ အသုံးခံခ်င္တဲ့ စိတ္ရိွဖုိ႕ လုိအပ္ 
ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွာ ဆက္ကပ္ေနတဲ့ ဆရာဇနီး 
ေမာင္ႏံွန႕ဲ ေတြ႕ဆုံမိၿပီး သူတို႕နဲ႕ အတူ ဘဝတူ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္သမေလးေတြၾကား 
မွာ သာသနာျပဳခြင့္ ရလာခဲ့ပါတယ္။ မ ဲႆ ၅း၁၉-၂ဝ ထဲမွာ အၾကင္သူသည္ 
ကုိယ္တုိင္ က်င့္၍ သူတပါးအားလဲ သြန္သင္၏ ထိုသူသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၌ 
ႀကီးေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ တ့ဲ။ အလုပ္မ်ားတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံေလးမွာ ဘုရားသခင္ 
အတြက္ ဆက္ကပ္ေနတဲ့ ဆရာေတြနဲ႕ မုိးေရ အစုိခံ။ ခုိေခ်းနံ႕ သင္းတဲ့ အပင္ေအာက္ 
ေနရာ ခုံတန္းလ်ားေလးနားမွာ ထမင္းလက္ဆံုစားရင္း စင္ကာပူ ေတာင္ကုန္းေလးမွာ 
သာသာနာျပဳခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။ က်မတုိ႕ ဘဝက အသုံးမက်ေပမဲ့ ဘုရားသခင္ 
အတြက္သာ ဆက္ကပ္ပါက ဘုရားသခင္က အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ 
ေရာက္ သာသနာျပဳ ဆရာမ်ားႏွင့္ သခင့္စကား အယ္ဒီတာအေပၚ ဘုရားသခင္ သာ၍ 
ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ အမိေျမသို႕ ျပန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ - ပသီပါစီ - တြံေတး ဆဲေဂးထူး 

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

သက္ေသခံခ်က္ ေမးေမ 
ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ က်မ ဘဝ 
အသက္တာ ေျပာင္းလဲ ျခင္း အေၾကာင္းသက္ေသခံလိုပါတယ္။  
က်မ ဟာ ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာခံယူၿပီး ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ 
လက္ခံခ့ဲတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ကုိ 
ႏွလံုးသားနဲ႕ လက္ခံခ့ဲတာ မဟုတ္ဘဲ ဦးေႏွာက္ အသိနဲ႕ဘဲ လက္ခံခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ ရွင္ခ့ဲမိပါတယ္။ က်မ္းစာဖတ္၊ 
ဆုေတာင္း၊ အသင္းေတာ္မွာ ပါဝင္ခ့ဲပါတယ္။ အဒဲါေတြ အားလုံးဟာ စိတ္ ႏွလုံးသားနဲ႕ 
လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ က်မ ေျပာင္း လဲၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ သိလာခ့ဲရပါတယ္။ 
အဒဲီလုိ ေနထိုင္ခ့ဲတဲ့ က်မဟာ ယုံၾကည္ ျခင္းေတြ ယိမ္းယိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
ခ်စ္ေနတဲ့အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေနာင္တ ရဖုိ႕ က်မကို 
ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟုိအရင္က အသက္တာမွာ ေသရမွာ အရမ္း ေၾကက္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ေသၿပီးရင္ ဘာျဖစ္မလဆုိဲတာ ေတြးရင္ ပုိၿပီး ေတာ့ေတာင္ ေၾကာက္မိပါ 
တယ္။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္က က်မ အသက္ တာကုိ ေျပာင္းလဲ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ လာလုပ္ ခြင့္ရခ့ဲပါတယ္။ 
မိသား စုနဲ႕ ေဝးေနခ်ိန္မွာ အားကုိးစရာ ဘုရားသခင္ဘဲ ရိွခ့ဲ ပါတယ္။ အရင္တုံးက 
မိသားစုဆုိတဲ့ ေတာင္ရုိးႀကီးက ကာေနေတာ့ ဘုရားကို တုိက္ရုိက္ အား မကိုး 
မိခ့ဲပါဘူး။ ဟိုးအရင္တံုးက ဘုရားေက်ာင္းသြားခဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆုိခ့ဲေပမဲ့ အႏွစ္ အရသာ 
မရိွခ့ဲပါဘူး။ အခုဆုိရင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို က်မ ႏွလုံးသား ထဲမွာ အုပ္စုိး ေနရာယူခြင့္ 
ေပးၿပီး က်မ ဘဝအသက္တာကုိ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ေပးလုိက္ ပါတယ္။ အဒဲီေနာက္ပုိင္းမွာ 
ဘုရားသခင္ကို က်မ ခ်စ္တတ္လာၿပီး ကိုယ္နဲ႕ စပ္ဆိုင္တဲ့ သူေတြ၊ တုိင္းတပါး 
သားေတြကိုပါ ခ်စ္တတ္လာခ့ဲပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံၿပီး ေနာက္ပုိင္း မွာ က်မ 
ဘဝ ဟာ သိသိသာသာေျပာင္းလဲ ျခားနားသြားခဲ့ပါတယ္။ ႏိွမ့္ခ် ျခင္းေတြ သည္းခံ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြကုိ အရင္ကထက္ ပုိၿပီးလုပ္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ ဖိ ၄း၁၃ အရင္တံုးက 
ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာဖို႕ ဝန္ေလးခဲ့၊ ရွက္ခ့ဲ ေပမ့ဲ အခုဆိုရင္ ဘုရားသခင္ 

ေကာင္းျမတ္ ေၾကာင္းေတြကုိ သူတပါးကုိ သက္ေသခံ ေျပာျပ လာႏုိင္ ခ့ဲတယ္။ 
စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြကုိ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ရၿပီလားလုိ႕ တစ္ေယာက္ ေယာက္က 
ေမးလာခဲ့ရင္ သင့္အသက္တာကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ က်မလုိ ေနာင္တ ရေနမွာ 
စုိးလို႕ပါ။ ဘုရားသခင္ထံ အခ်ိန္ မေႏွာင္းခင္ အေရာက္ျပန္လဲွ႕လာပါလို႕ ေမတၱာနဲ႕ 
ေရးသား သက္ေသခံ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ေရာမ ၅း၈။      ။ ေမးေမ 
--------------------------------- 

တဏွာနဲ႕ပါဝါ - ၆ (ဇြန္ပန္း) 
ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ေမးခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာ 
ရုိးသား ဟန္ေဆာင္ ေနၿပီး ကြယ္ရာမွာ ဂ်င္လို လည္ေနတ့ဲ 
သူေတြက နာမည္ေကာင္းရၿပီး အလုပ္ရွင္ အလုိ က် စည္းကမ္း 
ေဘာင္ထဲက ေနထုိင္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ အၿငိဳျငင္ခံရ အႏိွမ္ခံရတာ ဘာ့ေၾကာင့္ ပါလ။ဲ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သူေတြၾကားမွာ (ေနရင္း ျပည္မွာလဲ 
တိတ္တိတ္ပုန္း ေရပန္းစားေနပါတယ္) ေရပန္း စားေနတဲ့ ဖုိမ ျပသနာေတြ အတြက္နဲ႕ 
ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ မ်က္ရည္က်ခ့ဲရတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို မလွည့္စားဖုိ႕ ဒီေဆာင္းပါး ေလးကို 
အႀကိမ္ႀကိမ္ စဥ္းစားရင္း က်မ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာကုိယ္တိုင္ လုိလိုး 
လားလား ေဖာ္ျပေပးတဲ့ (စာဖတ္သူ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႕ကုိ ေစာင္းေျမာင္း 
ေရးသား တယ္ ထင္ၿပီး မလိုလားၾကပါ) တဏွာနဲ႕ ပါဝါ ၁၊၂၊၃၊၄။၅ အထိ ရိွေနခ့ဲၿပီ 
ဆုိေတာ့ စင္ကာပူမွာ က်မ ေရာက္ရိွေနတဲ့ ၆ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဘုရားအမႈေတာ္ 
ေဆာင္တဲ့ အေနနဲ႕ ဖုိမ ျပႆနာေလးေတြကို ေရးသား ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။  
က်မဟာ အမိိ်ဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္သလုိ အိမ္ေထာင္ရွင္ ကေလးအေမ တစ္ေယာက္လဲ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဖုိမ ကိစၥေတြမွာ မိန္းကေလး အရွက္ရသြားတာ။ 
ေယာက္်ားေလး  အသဲကြဲ က်န္ခ့ဲတာ စတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြမွာ မည္သူမျပဳ မိမိမႈ ဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မျဖစ္ခင္က ဆင္ျခင္ၾကဖုိ႕လိုပါတယ္။ ျဖစ္ၿပီးသြားမွ ဟုိလူ မေကာင္းလို႕ 
ဒီလူ မေကာင္းလုိ႕ ဆိုၿပီး လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပၾကေပမဲ့ ႏွစ္ဦးသား သေဘာတူ 
မဟုတ္တာ အတူတူ ႀကိတ္လုပ္ၾကတုံးက ဘာအသံမွ မၾကားရဘဲ အခုမွ လူသိ 
ရွင္ၾကား ေပၚကုန္ၾကတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ လက္ခုပ္ဟာ ႏွစ္ဘက္တီးမွ 
ျမည္တယ္ ဆုိသလုိ မိမိက ေပးလို႕ တစ္ဖက္လူက ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ မိမိ 
ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ခဲ့ရင္ အျပစ္ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း မရိွပါ။ အဒဲီေတာ့ မိန္းကေလးမ်ား 
သာမက ေယာက္်ားေလးမ်ားကပါ  မိမိရဲ႕ နာမည္၊ သိကၡာ၊ တန္ဖုိး၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ 
ကုိ မထိခုိက္ဖုိ႕နဲ႕ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေစဖို႕ ကာကြယ္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေနနဲ႕ ရည္းစားထားမိတဲ့ သူကုိ ကုိယ္တကယ္ 
လက္မထပ္ ႏုိင္ ရင္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ မက်ဴးလြန္ဖုိ႕ ႏွမခ်င္း စာနာဖို႕ 

ကူညီယုိင္းပင္းဖုိ႕လုိပါတယ္။  
မိန္းကေလးမ်ား အေနနဲ႕လဲ ကုိယ့္ရည္းစားကို လက္မထပ္ခင္ ခႏၶာကိုယ္ ပုံ 

မအပ္ဖုိ႕ အလုိ မလုိက္ဖုိ႕ လုိပါတယ္။ ဘုရားေရွ႕ လူေရွ႕မွာ တရားဝင္ လက္မထပ္ဘဲ 
အတူတူ ေနထိုင္ ဆက္ဆံျခင္းဟာ လူမႈေရးေရာ ဘာသာေရးအရပါ ရြံရွာစရာ။ အရွက္ 
ကြဲစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႕ အထူး သတိျပဳဖုိ႕က လက္မထပ္ခင္ 
အတူတူ ေနဖုိ႕ ေတာင္းဆုိတဲ့ ေယာက်္ားဟာ အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းျမတ္သူ 
မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါဘ။ဲ အဒဲီလုိ လူမ်ိဳးကို လက္ထပ္ဖုိ႕ေနေနသာသာ ရည္းစား 
အျဖစ္နဲ႕ေတာင္ မတြဲထိုက္ပါ။ ေငြဂုဏ္ စည္းစိမ္ဂုဏ္ကုိ မက္ၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ျခင္း 
မတူတဲ့ သူေတြနဲ႕ အတည္တြဲ အေပ်ာ္တြဲေနတဲ့ ကိစၥေတြကိုလဲ ရပ္တန္းက ရပ္ဖုိ႕ 
အခ်ိန္ တန္ပါၿပီ။ ပညာ ပုိတတ္သူ။ လစာပုိမ်ားသူ ျဖစ္ေနေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို 
မရထားသူဟာ သမၼာက်မ္းစာ အရ ရြံရွာစရာေကာင္းတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္ရဲ႕ 
လွည့္ကြက္ထဲမွာ ထည့္ထားတ့ဲ ရြံရွာစရာ အရာကုိ သကာေလာင္း အေရာင္ဆိုးထားတဲ့ 
မညီတ့ဲ ထမ္းပုိး ထမ္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားဖုိ႕ သတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ထံမွာ 
မိမိ လိုအပ္ေနတဲ့ အိမ္ ေထာင္ဖက္ကုိ ယံုယုံၾကည္ၾကည္ ဆုေတာင္းခံပါ။ ဘုရားသခင္ 
က အခ်ိန္တန္ရင္ အသင့္ ေတာ္ဆုံးကုိ အလိုေတာ္နဲ႕ အညီ ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။  
ကုိယ့္ဘက္က ဆႏၵ အရမ္းေစာလြန္း မေနဖို႕န႕ဲ အခ်ိန္မတန္ခင္ မေလာဖုိ႕ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ ျမန္ျမန္ မခ်ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဆႏၵေစာလြန္းရင္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ရိွတဲ့ 
သူနဲ႕ မရဘ။ဲ အခြင့္ေတာ္နဲ႕ေတြ႕သြားႏိုင္ပါတယ္။ (အခြင့္ေတာ္ ဆိုတာ ဘုရားက 
အလုိ မတူေပမဲ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဆိုၿပီး အခြင့္ေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေန 
နဲ႕ အာၿဗံဟံ သားသမီး လုိခ်င္တဲ့ ကိစၥမွာ အလုိေတာ္ကုိ မေစာင့္ႏုိင္လို႕ ကၽြန္မ ဟာဂရ 
နဲ႕ မိမိနည္း မိမိဟန္နဲ႕ ကေလး ရေအာင္ယူၿပီး ဣရွေမလ ေမြးလာကာ ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ 
ရပါတယ္။) ဘာသာ မတူသူကုိ လက္ထပ္ေပးတဲ့ ဆရာရိွတယ္ဆုိၿပီး အဒဲီ ဆရာေတြ 
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သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၈  ဧၿပီလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္  
ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယမ်ား အတြင္း အခမ့ဲ ျဖန္႕ခ်ိရန္ ကန္႕သတ္ ထုတ္ေဝသည္။
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အားကုိးနဲ႕ မညီတဲ့ ထမ္းပုိးကို လြယ္လြယ္ ထမ္းေနသူေတြအတြက္ ရိတ္သိမ္းရမဲ့ 
ပုပ္ပ်က္ေနတဲ့ အသီးအႏံွေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ မ်က္ရည္ 
က်ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ိဳးရုိး ဂုဏ္သိကၡာကုိ အခ်ိန္မီ 
ျမႇင့္တင္ရင္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ရည္ကုိ သုတ္ေပးၾကရေအာင္။ ဤစာမူ ေဆာင္ပါးေလး 
ေရးႏုိင္ေအာင္ စာေၾကာင္းေရတိုင္းကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခြန္အားနဲ႕ ဆုေတာင္းၿပီး 
ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူ အားလံုး အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ၾကမယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ 
ပါတယ္။ မိမိ အမွားမိမိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရင္း တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး ျပန္လည္ ယိုင္းပင္း 
ကူညီရင္း စည္းလံုးညီညြတ္သာယာ ဝေျပာတဲ့ ခရစ္ယာန္ မိသားစုမ်ားဆိုတဲ့ သတင္း 
ေမႊးေလး ျပန္လည္ရယူၾကရေအာင္-- ။  ။ အားလုံးကုိ ခ်စ္တဲ့ - ဇြန္ပန္း 
------------------------------- 

တံခါးလမ္း  မာရာနသာ နီနီခုိင္ 

က်မ အားတဲ့ တစ္ေန႕မွာ ရုပ္ရွင္ကား တစ္ကားကုိ ၾကည့္မိပါတယ္။ အဒဲီ ဇာတ္ကား 
ထဲမွာ သရုပ္ေဆာင္က သခ်ိဳင္းေစာင့္ သားအဖမုိ႕ တစ္ၿမိဳ႕လုံးက ဝုိင္းပယ္ ခံထားရ 

ပါတယ္။ အႏိွပ္ခံေနရတဲ့ သားျဖစ္သူကို အေဖ ဆုံးမတဲ့ 
စကားတစ္ခြန္းက လြယ္တဲ့ အလုပ္ကုိ ခက္တယ္လုိ႕ ထင္ၿပီး 
မလုပ္ႏုိင္။ ခက္လြန္းတဲ့ အလုပ္ကုိေတာ့ လြယ္လြန္းလို႕ 
လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္တဲ့။ 
အဒဲီအခ်ိန္မွာ က်မဟာ သခင္ေယရႈရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
တစ္ခြန္းကို သတိ ရလိုက္မိပါတယ္။ က်ဥ္းေသာ တံခါးသို႕ 

ဝင္ၾကေလာ့။ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႕ ေရာက္ေသာ လမ္းႏွင့္ တံခါးသည္ က်ယ္ဝန္း 
သည္ျဖစ္၍ ဝင္ေသာသူတုိ႕သည္ မ်ားၾက၏။ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္ 
တံခါးသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္၍ ေတြ႕ဝင္ေသာ သူတုိ႕သည္ နည္းၾက၏။ 
မ ဲႆ ၇း၁၃-၁၄။ လြယ္လြန္းတဲ့ အရာကုိ အခက္ဆုံး ထင္ၿပီး မလုပ္ႏုိင္တဲ့အရာဟာ 
သခင္ေယရႈ ေျပာခဲ့တဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ေတြ႕ဝင္သူ နည္းပါးတဲ့ လမ္းေလးဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမယ္။ သင္၏ ပါးတစ္ဘက္ကုိ 
ပုတ္လွ်င္ ပါးတစ္ဘက္ကုိ ထပ္လွည့္ ေပးရအံုးမယ္။ စိတ္ရွည္ရမယ္။ သည္းခံရမယ္။ 
သစၥာေစာင့္ရမယ္။ ႏိွမ့္ခ်ရမယ္။ သူတစ္ပါးကို အျပစ္ မစီရင္ရဘူး။ ေထာင္လႊား 
ေစာ္ကားျခင္း မရိွရဘူး။ မုသား မေျပာ ရဘူး။ သူတစ္ပါးအေပၚ မေကာင္းႀကံ၊ 
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္၊ ရႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳရဘူး။ မိဘ စကား နားေထာင္ျခင္း အစရိွေသာ 
အရာေတြကုိ က်မတုိ႕ မလုပ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ တံခါးဝကုိ 
ေန႕စဥ္မဝင္ထြက္ ႏုိင္ၾကပါဘူး။ က်မတုိ႕ လြယ္ကူစြာနဲ႕ ဝင္ထြက္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တဲ့ 
အရာကေတာ့ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္ အမွ်ခ်စ္ဖုိ႕ မေျပာနဲ႕ တစ္မိဘတည္း 
ေမြးလာတဲ့သူ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ မတည့္ ၾကပါဘူး။ သူတပါးက ကုိယ့္လက္ကုိ 
ကုိင္ရုံဘဲ ရိွေသးတယ္။ ကုိယ္က ဦးေအာင္ ျပန္ေဆာ္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ သူတပါး 
အျပစ္ကုိေတာ့ ရစရာမရွိေအာင္ေျပာၿပီး ကုိယ္ကေတာ့ မေကာင္းတာ ဘာမွ 
မလုပ္တတ္ သလုိနဲ႕ စိတ္မရွည္ႏုိင္၊ သည္းမခံႏုိင္တိုင္း သူမ်ားက တစ္ခု လုပ္ၿပီးရင္ 
ကုိယ္က မေကာင္းတာ ၂ခုလုပ္ၿပီး သြားတတ္ပါၿပီ။ သစၥာ မရိွတာ မာနႀကီး 
ေထာင္လႊားတာ ေတြဟာ က်ယ္လြန္းတဲ့ တံခါးဝ ျဖစ္ေန၍ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ႏိုင္ 
ၾကပါတယ္။ အဒဲီအရာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ က်မတုိ႕ အသက္တာမွာ 
ႀကီးထြားခဲ့သလဲ ဆုိရင္ ဥပမာ လူတစ္ဦးကို ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္လို႕ ခ်ည္ေႏွာင္ ထားမိၿပီး 
ကုိယ္ခ်ည္ေႏွာင္တဲ့သူဟာ ကုိယ့္ဟာကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေတြးလိုက္ စိတ္ဆုိးလိုက္ 
ဝမ္းနည္းလိုက္ စိတ္မေကာင္းလိုက္နဲ႕ တစ္ေန႕ မက ကာလေတြ ၾကာလာေတာ့ 
ကုိယ့္ရဲ႕ ႏွလံုးက ဒုကၡေပးၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ကို ျပန္သတ္ သလုိ ႏွလုံးေရာဂါ ရကာ 
အစုိင္အခဲေတြ ႀကီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က ဘာေျပာထားသလဲ 
ဆုိေတာ့ ႏွလံုးသည္ အသက္၏ အေျခအျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ႏွလုံးကို 
အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ သုတၱံ ၄း၂၃။ လူေတြဟာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ 
မွားတတ္ၾကတ့ဲ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သုံးတာကုိ က်ယ္ဝန္းေသာ တံခါးလို႕ 
ျမင္တတ္ၾကေပမဲ့ ေန႕စဥ္အသက္တာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပဳတတ္တဲ့ အရာေတြ ဟာ 
က်ယ္ဝန္းတဲ့ တံခါးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ မလြတ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ သခင္ေယရႈရဲ႕ 
က်ဥ္းေျမာင္းေသာ တံခါးဝကို ေစာင္ေ့ရွာက္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ႏွလံုးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္း မည္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္တဲ့ အရာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေယာက္စီတုိင္း 
က်ဥ္းေသာ တံခါးကုိ ဝင္ႏုိင္ၾကပါေစ။  ။ မာရာနသာနီနီခုိင္ 

 

ကုိဟက္ပီးသုိ႕ေပးစာ  Tear 
သုိ႕ ကိုဟက္ပီး(Ko Happy)။ Tear ရဲ႕ ရင္ထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ စကာလုံး 
ေလးေတြကို ႏွလုံးသား တစ္ေနရာမွ ရင္ဖြင့္ပါရေစ။ ကုိဟက္ပီး တစ္ေယာက္ ဘုရား 
သခင္ထံေတာ္ပါးမွ လာေသာ ထာဝရ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ထာဝစဥ္ ခံစားရ 
ပါေစလုိ႕ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပး လုိက္ပါတယ္။ 
Tear ရင္တြင္းခံစားခ်က္။ အေဖ့ထက္ သား တစ္လႀကီးသူ။ အေဖက တုိ႕ကုိ 
ခ်စ္တယ္ေနာ္။ ထုိ႕အတူ သင့္ကုိလဲ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ယုံပါ။ 
တစ္ေယာက္တည္းကို ကြက္ၿပီး ပုိမခ်စ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေဖက 
သူ႕သားသမီးေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္သလဲ ဆိုတာ 
ဒီစာသားေလးေတြနဲ႕ ေဖာ္ျပခ်င္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ အေဖထက္ သား တစ္လ 
မႀကီးပါေစနဲ႕။ 
အေဖက တရား ေဒသနာကုိ ေဟာၾကားေနခ်ိန္မွာ သားက ေလာကရဲ႕ ေလတစ္လံုး မုိး 
တစ္လုံးနဲ႕ အလုပ္ ရႈပ္ေနသူ။အေဖက ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ဝိညာဥ္ေတြနဲ႕ ေပ်ာက္ ေသာ 
သုိးေတြကို ရွာေဖြ ကယ္တင္ ေနခ်ိန္မွာ သားကုုိယ္တုိင္က လမ္းေပ်ာက္ေနသူ။ 
အေဖက သမၼာက်မ္းစာကို သြန္သင္ေနခ်ိန္မွာ သားက သိပၸံေခတ္ကို ဆြဲကုိင္ေနသူ။ 
အေဖက သမၼာတရားအတုိင္း အသက္ရွင္ေနခ်ိန္မွာ သားက ေလာကလမ္းအတုိင္း 
ေရစုန္ေမ်ာေနသူ။ အေဖက တရားႏုိ႕ရည္ ေသာက္စုိ႕ ေနခ်ိန္မွာ သားက အမ်ား 
နည္းတူ မုိးခါးေရ ေသာက္ေနသူ။  
အေဖရဲ႕ ေနာက္ဆုံးစကား အခုလုိ တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ 
အေဖရဲ႕ ရင္ထဲက လာတ့ဲ အၾကင္နာ ေမတၱာေတြကုိ ငါ့သားလူေလး 
မၾကားေလေရာ့သလားကြယ္။ 
အေဖ့မ်က္ရည္။ မင္းလုပ္ရပ္ေတြ မွန္တယ္လို႕ မင္း ကိုယ္တိုင္ ထင္ျမင္ 
ယုံၾကည္ ေနေပ မ့ဲ မင္းလုပ္ရပ္ေတြ မွားေနတဲ့အတြက္ က်မ်က္ရည္ ေဝမိတယ္။ 
ငါ့သား လူေလး။ အေဖ့ အၾကင္နာ စကား ငါ့သားလူေလး။ မင္းအေဖ့ထက္ တစ္လ ပုိ 
မႀကီး ခ်င္စမ္း ပါနဲ႕ကြာ။ အဆုိးအားျဖင့္ အရံႈးမခံႏွင့္၊ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆုိးကို 
ႏုိင္ေလာ့။ အေဖ့ ေခၚသံ။ မင္း ေနာင္တ ေတြနဲ႕ ျပန္လာမ့ဲေန႕ကို အေဖ 
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ဆုိတာ ယံုစမ္းပါ။ အေဖ့ ေခၚသံကုိ ၾကားလုိက္စမ္းပါ။  ။ Tear 
-------------------------------------- 

အလုပ္၏ေနာက္ဝယ္ ေမရီ(ဖ်ာပုံ) 
၁ေပ - ၄း၈-၁၁။ ႏွစ္ လ ရက္ေတြ ရိွေနသေရြ႕ မိမိတို႕ လုပ္ေနရေသာ အလုပ္ကုိ 
ၿငီးေငြ႕ ပင္ပန္း ပ်င္းရိေနရသူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္အားရႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ဖုိ႕ အနည္းငယ္ 
တုိက္တြန္း ခြန္အားေပးလို ပါတယ္။ က်မတုိ႕ဟာ တစ္ခါတစ္ေလမွာ မိမိလုပ္ေနတဲ့ 
အလုပ္ကုိ မည္သူမွ အသိအမွတ္မျပဳပါလားလို႕ ေတြးရင္း အားငယ္မိတတ္ၾကပါတယ္။ 
ေနပူ ေအာက္မွာ နဖူးက ေခၽြး ေျခမ က်တ့ဲအထိ အလုပ္ 
လုပ္ေနသူျဖစ္ေစ။ ေလေအး စက္ တပ္ စားပြဲခံုေပၚမွာ 
အလုပ္လုပ္ေနရသူ ျဖစ္ေစ။ ပစၥည္း တပ္ဆင္သည့္ 
ဌာနတြင္ လုပ္ေနသူျဖစ္ျဖစ္၊ ေန႕ကေလးထိန္း 
ေက်ာင္းတြင္ လုပ္ေနသူျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ 
ကုိ လုပ္ရင္း အလုပ္ထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ကာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ 
ေနသူမ်ားအတြက္ မည္သူမွ မိမိတို႕ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳေသာ္လဲ တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
အေကာင္းဆံုး အသက္တာျဖင့္ ႀကိဳးစား အသက္ရွင္ သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္က က်မတုိ႕ ကုိ ကုိယ္စီ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြခဲန္႕ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဘုရားမ်က္ႏွာ ေတာ္ ကုိေထာက္၍ အလုပ္ကို ရုိးသားႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ဖုိ႕ 
လုိအပ္ပါတယ္။ က်မ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္း မထြက္ေသးခင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ 
ရြာက မူလတန္း ေက်ာင္းမွာ လုပ္အားေပး ဆရာမ အေနနဲ႕ ခန ဝင္လုပ္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ 
ပထမတန္းေက်ာင္းသား ၆ဝေက်ာ္ကုိ ဘာသာစုံ သင္ေပးရပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ 
ဆရာမႀကီး ကေတာ့ သူငယ္တန္း ကုိသင္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ၂ဝဝေက်ာ္ကို 
က်မတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္တည္း သင္ရတာေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ၿမိဳ႕ေပၚ ကိစၥရိွလို႕ တက္သြားရင္ က်မတစ္ေယာက္တည္း 
တစ္ေက်ာင္းလံုးကုိ ထိန္းရပါတယ္။ ေက်ာင္းခ်ိန္မနက္ ၉နာရီက ညေန ၃နာရီအထိ 
ကေလး သဘာဝ စရုိက္မ်ိဳးစုံကို စာသင္ေပးရတာထက္ ထိန္းေက်ာင္းကာ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္း ေပးေနရတာက ပုိမ်ားပါတယ္။ ရန္ျဖစ္ ငုိယုိတုိင္ေတာ ေနတဲ့ ကေလး ေတြနဲ႕ 



 

The LORD’S 
Word 6-128 

သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၈  ဧၿပီလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္  
ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယမ်ား အတြင္း အခမ့ဲ ျဖန္႕ခ်ိရန္ ကန္႕သတ္ ထုတ္ေဝသည္။

 
 

ocifhpum;  6 -128

က်မရဲ႕ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနတာကုိ သူတုိ႕ မိဘေတြ မျမင္ၾကေပမဲ့ ကုိယ္ေတာ္ 
ဘုရားက အားလုံးကုိ သိေနပါတယ္။  
လြန္ခ့ဲတဲ့ အႏွစ္ ၂ဝေက်ာ္က အလုပ္မွာ မိမိလုပ္ေနတာကုိ ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူးလို႕ 
ေတြးခဲ့ဖူးသလုိ အခုလက္ရိွ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကုိလဲ ဘယ္သူကမွ မသိမျမင္ အေလး 
ထားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေတြးမိျပန္ပါတယ္။ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ အင္ဂ်င္စက္အုိႀကီးနဲ႕ တူတဲ့ 
လူအိုတစ္ေယာက္ကုိ နိစၥဓူဝ ျပဳစုရတာ။ လက္ပူတိုက္ရတာ။ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပု္ိင္း 
ေတြ လုပ္ေဆာင္မႈ အား မေကာင္းေတာ့လုိ႕ အကူစက္ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ေနရတာ 
ေတြြကို ဒီတစ္ခါလဲ ကုိယ္ေတာ္ သိပါတယ္လို႕သာ ကိုယ္ေတာ္ ကူမ အားေပးေနပါ 
တယ္လုိ႕သာ ေျဖသိမ့္အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနရပါတယ္။  
ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြတုိ႕ က်မတုိ႕ေတြ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္၏ေနာက္ဝယ္ တြင္ ရိွေန 
ၾကပါတယ္။ လူမ်ား မျမင္သာပါ။ ထိုအလုပ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ဘုရားသခင္က 
က်မတုိ႕အားလုံးနဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့ အရည္အခ်င္း ပညာတတ္ကၽြမ္းမႈေပၚ မူတည္ၿပီး 
အလုပ္ေတြ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္အားျဖင့္ သူတပါးကုိ 
ခ်စ္ရန္(၁ေပ ၄း၈)။ ဧည့္ဝတ္ ေက်ရန္(၄း၉)။ မိမိ၏ ဆုေက်းဇူးျဖင့္ သူတပါးကုိ အေစ 
ခံရန္(၄း၁ဝ)။ စသျဖင့္ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ အငန္းအတာမ်ားကုိ 
ဘုရားရွင္၏ ခြန္အားျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး မိမိ၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ 
ဘုရားရွင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္အတြက္၊ ခ်ီးမြမ္းစရာ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ဖို႕ 
ေဝငွလိုက္ပါတယ္။ က်မတုိ႕ ဘုရားသခင္၏ အေစကုိ မည္သို႕ မည္ပုံ ခံမည္ကုိ 
လူအမ်ားက မသိေသာ္ျငားလဲ သခင္အားရ ေက်နပ္ေစဖုိ႕သာ ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႕။ (၁ေကာ ၁၅း၅၈ ထုိ႕ေၾကာင့္ ငါခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကုိတုိ႕ သင္တို႕ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္၍ အက်ိဳးႀကီးသည္ကုိ သိမွတ္ သျဖင့္ 
တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ မေရြ႕ေလ်ာ့ မတိမ္းယိမ္းဘဲလွ်က္ သခင္ဘုရား၏ 
အမႈေတာ္ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။ အေယာက္စီတုိင္း သခင္ အားရ ေက်နပ္သူ 
ျဖစ္ဖုိ႕ ဆႏၵျပဳလွ်က္ - ။  ။ Mary (ဖ်ာပုံ) 
--------------------------------------- 

စုိက္သည့္အတုိင္း (မင္းေအာင္သက္လြင္) 
 စင္ကာပူႏုိင္ငံပုိင္ ကၽြန္း တစ္ကၽြန္း ျဖစ္တဲ့ 
စိန္႕ဂၽြန္ ကၽြန္းေပၚကုိ အလုပ္ ကိစၥနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ အဒဲီ ကၽြန္းေပၚက ဂ်င္နေရတာ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွာ အိၿႏိၵယ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ကေန 
စင္ကာပူႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခံယူထားတ့ဲ အသက္  
၄ဝေက်ာ္ အရြယ္ ရိွတဲ့ ဒင္ ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကုိ 
ေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။ သူနဲ႕ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဘက္ မိတ္ေဆြ 

ေတြက ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ သူကေတာ့ သက္သက္သာသာ အလုပ္ 
ေတြကိုဘဲ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ သူ႕ကို ေရသာခုိတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ 
ျမင္မိတာမုိ႕ ဒင့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္ၾကည့္လို႕ မရခ့ဲပါ။ အလုပ္ သမား အခ်င္းခ်င္း 
ေတြကို သိပ္ေခါင္းပုံ ျဖတ္လြန္းတယ္လို႕လဲ ထင္မိလုိ႕ပါ။ တစ္ေန႕ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္ တြဲလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေယာက္ အတူတူ မၿပီး သယ္ရမ့ဲ 
ေလမွဳတ္စက္တစ္လုံးကို သူက မသယ္ဘဲ ေရွာင္ထြက္သြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ 
ေဒါသေတြ အခဲလုိက္ ထြက္လာတာမုိ႕ ေဟ့ေကာင္ ဒင္ မင္းဘာျဖစ္လို႕ အလုပ္ကို 
ေရသာခုိတာလဲကြလုိ႕ ေအာ္ေျပာလိုက္မိ ပါတယ္။ အဒဲီေတာ့မွ ဒင္က ကၽြန္ေတာ္ 
စိတ္ဆုိးေနမွန္း သိသြားၿပီး သူ႕ရဲ႕ အလုပ္ကို ေရသာခိုရတဲ့အေၾကာင္း အေသးစိတ္ 
ရွင္းျပပါေတာ့တယ္။ 

တခ်ိန္တုံးက သူဟာ စင္ကာပူက သူေဌးႀကီးမ်ားပိုင္ သေဘာၤက်င္း 
တစ္ခုက ကၽြမ္းက်င္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ျဖစ္ခ့ဲဖူးပါတယ္တဲ့။ တာဝန္အရ အေဆာက္ 
အဦး အျမင့္ တစ္ခုေပၚ တက္ၿပီး သံဖရိမ္ေတြကုိ အေပါက္ေဖာက္ေနခ်ိန္မွာ 
အခန္႕မသင့္လုိ႕ ျပဳတ္ က်ရာက လက္ဖ်ံရုိးနဲ႕ ေျခသလုံးရုိး က်ိဳးသြားခဲ့ရပါသတဲ့။ 
သူ႕ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ လက္ဖ်ံရုိး နဲ႕ ညာဘက္ ေျခသလံုးရုိး ထဲမွာ အေမ ေမြးေပးတဲ့ အရုိး 
အစစ္ေတြအစား စတိန္းလက္စ္စတီး သံမဏိေခ်ာင္းေတြ ထည့္ထားၿပီး မူလီေတြနဲ႕ 
တြဲစုတ္ထားလုိ႕ အလုပ္ၾကမ္းၾကမ္း လုပ္လို႕မရပါဘူးတဲ့။ ေဆးခြင့္ ၉လ ေက်ာ္နဲ႕ 
စင္ကာပူအစုိးရပိုင္ အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆးရုံမွာ ေဆးကုသမွဳ ခံၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ 
သူ႕ကုမၸဏီက အလုပ္ ဆက္မခန္႕ေတာ့သလုိ သူကုိယ္တုိင္လဲ အရင္ကလုိ 
အလုပ္ၾကမ္းၾကမ္း မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ တဲ့အတြက္ လုပ္မ့ဲသူ သိပ္မရိွတဲ့ ဒီကၽြန္းေပၚ မွာ 
၆ႏွစ္ ေက်ာ္အထိ အလုပ္လုပ္လာခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္းေပၚက အေဆာက္ 

အဦးေတြကုိ လက္ညိဳး ထိုးျပၿပီး တခ်ိန္တံုးက ဒီသံေခ်ာင္းေတြ သံဖရိမ္ ေတြကို 
ေမာ္တာအားသံုး အေပါက္ေဖာက္စက္နဲ႕ အေပါက္ ေဖာက္ၿပီး မူလီေတြ နပ္ေတြ နဲ႕ 
တြဲစုပ္လာခ့ဲတာ အခုေတာ့ ငါ့အေသြးအသားထဲက အရုိးစစ္စစ္ကို ထုတ္။ သံေခ်ာင္း 
ထဲ့ၿပီး ငါကုိယ္တိုင္ မူလီ ျပန္အစုတ္ ခံထိခ့ဲတယ္လုိ႕ သူက မ်က္ရည္ လည္ရႊနဲဲ႕ 
ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။  

ဒီလုိ အျဖစ္နဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္တူတဲ့ ငယ္ငယ္တံုးက ဖတ္ခ့ဲဖူးတဲ့ ဝတၳဳတုိ 
တစ္ပုဒ္ထဲမွာ ေတာထဲက ဆင္ဖမ္း အဖြဲ႕န႕ဲ ဆင္ဖမ္းရာမွာ အလုပ္ လုိက္လုပ္တဲ့ 
ဆင္ဖမ္း လုပ္သားတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း ျပန္သတိရမိပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕တာဝန္က 
ဆင္ရုိင္းဆိုးေတြကုိ တျခား အဖြဲ႕သားေတြက ဆင္ေရွ႕ကေန ကုိယ္ေယာင္ျပၿပီး 
ႀကိဳးနဲ႕ပစ္ ေျခာက္လွန္႕ေနခ်ိန္မွာ ဆင္ႀကီး အေရွ႕ကုိ မဲေနတံုး ဆင္ႀကီး ေျပးလို႕ 
မရေအာင္ အလစ္မွာ ေနာက္ကေန ေျခဖေနာင့္ ေၾကာကုိ ဓါးမ ထက္ထက္နဲ႕ 
ခုတ္ျဖတ္ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ ၾကာတဲ့ အခါမွာ သူလုပ္ခ့ဲတဲ့ အလုပ္ကုိ 
သူကိုယ္တိုင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ့တာမုိ႕ အလုပ္ေျပာင္းဖုိ႕ ၿမိဳ႕ေပၚတက္လာခ့ဲပါတယ္။ 
ၿမိဳ႕ပါတ္ကားကုိ ေနာက္မီွး ေျခနင္းခုံေပၚကေန တြယ္စီး လာရာက ရုတ္တရက္ မီးပြိဳ င့္ 
မီးနီခ်ိန္မွာ ကားဆရာက ဘရိတ္ကုိ ေဆာင့္နင္း လုိက္တာမုိ႕ ေနာက္က အရိွန္နဲ႕ 
ေမာင္းလာတဲ့ ၿမိဳ႕ပါတ္ကား ေနာက္တစ္စီးက သူ တြယ္စီးလာတဲ့ ကားကုိ 
ေနာက္ကေန အရိွန္ျပင္းျပင္း တုိက္မိသြားပါတယ္။ ေနာက္ကားရဲ႕ ေခါင္းက 
ေက်ာခိုင္းေနတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေျခဖေနာင့္ေၾကာကုိ ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ တိုက္ၿပီး ဒဏ္ရာ 
အႀကီးအက်ယ္ ရသြား ေစခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီ ဝတၳဳစာေရးဆရာ (အမည္ မမွတ္မိ 
ေတာ့ေသာေၾကာင့္ စာေရး ဆရာ အား အထူးေတာင္းပန္ပါသည္) က သူ႕စာကို 
ဘယ္လုိ အဆုံးသတ္ထားသလဲဆိုေတာ့ ဆင္ဖမ္းသမားကုိ တုိက္သြားတဲ့ ကားရဲ႕ 
နာမည္က (ျမန္မာျပည္က ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ ကားေတြမွာ နာမည္ တပ္ထား 
တတ္တဲ့ ဓေလ့ရိွတာမုိ႕) ဆင္ႀကီး တဲ့။  

ျမန္မာလူမ်ိဳး ဓေလ့ထုံးစံ အယူဝါဒ အရဆုိရင္ေတာ့ သူလုပ္ခ့ဲတ့ဲ 
အကုသုိလ္ အလုပ္က သူ႕ကို ျပန္ၿပီး ဝဠ္လည္တာျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူေတြ 
အေနနဲ႕ကေတာ့ က်မ္းစာထဲမွာ စုိက္သည့္ အတိုင္း ရိတ္ရမည္လုိ႕ ဆိုထားပါတယ္။  

က်ေနာ္ ဘာအပင္ စုိက္ထားသလဲ။ က်ေနာ္ စုိက္ထားတဲ့ အပင္ကို က်ေနာ္ 
ျပန္ရိတ္သိမ္း စားသုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး စုိက္ခ့ဲတဲ့ သူမ်ား သားမယား ျပစ္မွားျခင္း အပင္ အတြက္ 
သားဦးေလး ေသဆုံးသြားတဲ့ အသီးအႏံွကုိ ျပန္ရိတ္သိမ္းရပါတယ္။ ဘာေတြ 
စုိက္ထားသလဲ။ ကုိယ္စုိက္တ့ဲအတုိင္း ကုိယ္ျပန္ရိတ္ရမွာပါ။      ။ မင္းေအာင္သက္လြင္  

------------------                                                 ----------------------- 
(ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို ကူညီမစေငြ တစ္ရာက်ပ္ကေန အခု သိန္းဂဏန္းအထိ 
ေပးလွဴ ခဲ့ေသာ သူမ်ားအတြက္ စာရင္းျပဳစုလွ်က္ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ သူတို႕ကို 
ေကာင္းႀကီး ေပး ေပး ေပး - - -) (ငါ့သား ထိုသူမ်ား စာရင္းသည္ ငါ့ဆီမွာ ရွိၿပီးသား 
ျဖစ္သည္။ သင္ ကူညီ မစခဲ့ေသာ သူမ်ား စာရင္းကိုသာ တင္ျပပါ။) ( ဒြတ္စ္) 
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Min Aung Thet Lwin, Blk 76A #30-02, Red hill road, Singapore 151076 
E-mail; thelordword@gmail.com  (( Phone (65) 81222320 )) 
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(ကာတြန္း)
မင္းထြန္းသက္လြင္ 

www.thelordword.com ႏွင့္  
(facebook) Lord’s Word 

တြင္ သခင့္စကားစာေစာင္ အား ဖတ္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။ 

(facebook) Lord’s Heart သခင့္ႏွလုံးသား 
တြင္ မင္းေအာင္သက္လြင္၏ လက္ေရြးစင္ရသစံု 

စာမူမ်ားအား ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ 

မင္းေအာင္သက္လြင္ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ --- 

Dancing with GOD udk,fawmfESif htwl oDcsif;av;qdk&if;u 

Praise song Music video မၾကာမီ ထြက္ေတာ့မည္။ 


