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̏က̋ မွ ̏ည̋ သင္ပုန္းႀကီးကဗ်ာ  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(က) ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိ႕ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္လိုက္ရတာက 
       ကယ္တင္ျခင္း ရၿပီးသားဆိုတ့ဲ ခပ္ကဲကဲ ခရစ္ယာန္ေတြ  
(ခ) အခ်င္းခ်င္း မခ်စ္ၾကေတာ့ဘဲ ခရစ္ေတာ္ကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး 
(ဂ)ဂ်စ္ကန္ကန္နဲ႕ဂ္ုိဏ္းဂနေတြ ခြဲ။ ကုိယ္လုိရာက်မ္းခ်က္ေတြနဲ႕ စည္းဝုိင္းတားေနၾက။  
(ဃ၊ င) ဂဃနဏ သိပ္မသိဘဲ။ ငါ တေကာ ေကာၿပီး ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ အထင္နဲ႕ 
(စ) စည္းလုံးေရးကုိ ခြဲ၊ စီးပြားေရးကို စြဲ။ စံျပ ျဖစ္ေအာင္ စည္းရုံးဖုိ႕ အေရးထက္ 
     စုိးစံႏုိင္ဖုိ႕နဲ႕ စည္းစိမ္ခံဖုိ႕အေရး ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ေတြး။  
(ဆ) ေဘးထြက္ေဘာ ေတြ ကန္ေနၾကၿပီ။ 
(ဇ) ဆက္တုိက္ သာ အႏိွမ္မခံ ။ ဆက္တုိက္သာ ဇိမ္ခံ 
(စ်)စ်န္ဝင္ကာ ဥာဏ္အျမင္ မက်ယ္သေလာက္ စိတ္ေကာက္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကၿပီ။ 
(ည) ညအေမွာင္မွာ ညစ္ညဴးေနတဲ့ ညငွက္ေတြလုိ၊ ဋ ဌ ဍ ဎ အရႈပ္လုပ္ၿပီး 
      အလုပ္ရႈပ္ေနၾက။ (ဏ) ဂဏန္းသြား သြားၿပီး။ 
(တ) တံုးတုိက္တုိက္ က်ားကုိက္ကိုက္ တစုိက္မတ္မတ္ မိုက္ ေနၾကျပန္ၿပီ။ 
(ထ) ထင္တုိင္းႀကဲ ျမင္တိုင္းမြဲ သင္တုိင္းခြဲ ေနၾကၿပီ။ 
(ဒ) ကုိယ္ကက်ဴး ကုိယ့္ဒူး ေတာင္ ကုိယ္မယံုရ လို႕ စာဆုိရိွေပမဲ့ စာတန္ကုိ ယုံ။ 
     တဏွာၿခံဳ မွာ လုံေအာင္ ပုန္းေနၾကၿပီ။ 
(ဓ) ဓန ကုိ ခနခန ရွာရင္း ။ ကမၻာ အျပင္ေတာင္ ထြက္ရဲေနျပန္ၿပီ။  
(န) နကန္းတစ္လုံးမွ မသိလဲ ဆရာႀကီး စတိုင္နဲ႕ အၾကာႀကီး ကိုင္ၿပီး 
      တစ္ကမၻာလံုးကုိ သိသလုိ ဟန္ေဆာင္ေနၾက။ 
(ပ) ပလိုင္းေပါက္နဲ႕ ဖားေကာက္သလုိ အရာမထင္တဲ့ ဝိညာဥ္ေရးရာနယ္ပယ္မွာ 
(ဖ) ဖခင္တစ္ဦးတည္းက သားသမီးေတြျဖစ္ေပမဲ့   
(ဗ) ေဝဒနာ ကုိ ဗန္းျပ၊ အႆျပာကုိ မွန္းဆ၊ ေစတနာကုိအငမ္းမရ ေစာ္ကားေနၾကၿပီ။ 
(ဘ)ဘက္လိုက္တဲ့သူနဲ႕ဘက္မလိုက္တဲ့သူအိမ္ေထာင္က်၊လူလူခ်င္းေတာင္ယုံလုိ႕မရ။  
(မ) မုန္ယို ေနတဲ့ စိတ္နဲ႕ အမုန္းတရားေတြ အုတ္ျမစ္ခ်။  
(ယ) ယိုင္တိယိုင္တုိင္ မိႈင္ေတြ ငုိင္ ၊ လက္ေၾကာမတင္းတဲ့ သူေတြ ထိုင္။ 
(ရ) ရုိးေျမက် ေပါင္းဖက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ စုံတြဲေတြလဲ  
     ခ်စ္ျခင္းေတြ ေနာက္ေဖးေပါက္က စိမ့္ထြက္ေနခ့ဲၿပီ။  
(လ) လင္းလက္ ေနတဲ့ အနာဂါတ္ေတြ အေမွာင္ခ်ခံရ 
(ဝ) ဝရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြ ေထာင္ခ်ခံရ 
(သ၊ ဟ) သုိးျဖဴ သုိးမည္း မသဲကြဲလဲ ။ ဟက္ဟက္ ပက္ပက္ မငုိခ့ဲရ 
(ဠ) ဠင္းတ ေတြ ပ်ံဝဲေနတဲ့ ေျမကုန္းမွာ 
(အ) အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ေရာက္ရင္ ငါ့ကုိ သခင္ ထိန္ခ်န္ ေနခ့ဲမွာ စုိးရိမ္ေနမိတယ္။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ မည္သူ႕ကုိမွ မရည္ရြယ္ပါ။ မိမိကုိယ္ကုိသာ ရည္ရြယ္ပါသည္။) 
--------------------------------- 

တစ္ခုျခင္းေရတြက္လုိက္ 
၀ုိင္းရံေနခဲ႔ ေသာကမီးေတြ ၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြး ငုိေၾကြးမည္႔ခ်ိန္ 
ပံ႔ပုိးေနခဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ ၊ ၾကံဳေတြ႔ေနခုိက္ 
အသိတရားေတြ ရင္၀ယ္ပုိက္လ်က္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကေလးဘ၀မွ ၊  
ယခုအရြယ္ထိ သခင္မွ ရရိွေသာ ေကာင္းႀကီး အျဖာျဖာ။  
တခုျခင္း ေရတြက္လုိက္စဥ္ ၊ အ႔ံၾသထူးျခားမႈေတြ ျဖစ္ဖြားသြားမွာ အမွန္ပါ ။    
အခ်ိဳ႕ မည္ေသာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈတုိ႔။ ရင္မွာတပ္မက္ ၊ လုိခ်င္ဆႏၵျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ 
သခင္ ေပးအပ္မည္႔ ထာ၀ရ အသက္တာ ။ သတိတရ ၊  
ရင္၀ယ္ပုိက္လ်က္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ တုိ႔ျဖင္႔ မ၀ယ္ႏုိင္ ။  
ဆုံးရႈံးျခင္းမ်ားစြာ ၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ စဥ္းစားမိလိုက္စဥ္ 
ရင္မွာ ၀မ္းေျမာက္မႈ အေပါင္းႏွင္႔ ျပည္႔စုံသြားမွာ အမွန္ပါ ။   

 
 
 
 
 
 
 
 
အဆင္မေျပမႈေတြ အစဥ္အျမဲ သက္ေရာက္ေနခ်ိန္ စိတ္ႏွလံုး ျပင္ဆင္မႈတုိ႔အတြက္ ၊ 
ရင္၀ယ္ပုိက္လ်က္ ေရႊကို သန္႔စင္ေစခဲ႔ မီး ၊ အဆင္မေျပ ခက္ခဲမႈေတြႏွင္႔ 
လူကို ျပဳျပင္ခဲ႔တာ သခင္႔ေမတၱာ အမွန္ပါ ။ ေကာင္းႀကီးအျဖာျဖာ တစ္ခုျခင္းစီေရတြက္ 
သခင္႔ေမတၱာ ႀကီးမားလွေၾကာင္း သိရိွသြားမွာ။ ဧကန္အမွန္မုိ႔ ၊ တစ္ခုခ်င္း ေရတြက္ 
ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ျဖစ္တည္ေစ။ ကုိယ္ေတာ္သခင္ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္္ 
အစဥ္ ခ်ီးမြမ္းေနမည္ အမွန္ပါ ။ ေၾသာ္ တစ္ခုခ်င္း ေရတြက္  
အရာရာမွာ ေကာင္းႀကီးေတြႏွင္႔ ျပည္႔စုံေန ။      F . Penny ( Mizo ) တမူး 

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

သက္ေသခံခ်က္ Naw Rebecca ( Hmaw Bi ) 
ေရွ႕ဦးစြာ သခင္႔စကား စာေစာင္၌ သက္ေသခံခ်က္ ေရးသားခြင္႔ ျပင္ဆင္ေပးတဲ႔ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ကြ်န္မ စကၤာပူကို ေရာက္စက ဘုရားရွင္ရ႕ဲ  
ေကာင္းျမတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ အရမ္း အဆင္ေျပ ၀မ္းသာ ခဲ႔ရပါတယ္။ 
ကြန္ဒိုတုိက္ အျမင္႔ႀကီးေတြမွာ မလုပ္ရဲတဲ႔ ကြ်န္မ လုံးခ်င္း ၃ထပ္အိမ္မွာ လုပ္ခြင္႔ ရၿပီး 
သေဘာေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္မိသားစုျဖစ္တ႔ဲ သူေဌးမိသားစုေၾကာင္႔ အိမ္ အကူ 
ဆုိေပမဲ႔ မိသားစု၀င္လို ေနထိုင္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါတယ္။ ဘာအမိန္႔ အာဏာမွမရိွ အိမ္အလုပ္ကို 
စိတ္တုိင္းက် လုပ္ခြင္႔ေပးထားေသာေၾကာင္႔ အလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀တၳဳဖတ္၊ 
ဖုန္းေျပာ၊ တီဗြီၾကည္႔နဲ႔ ကြ်န္မ အသက္တာမွာ ဘုရားကို ေမ႔ေပ်ာက္ေနခဲ႔မိပါတယ္။ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ကြ်န္မ စကၤာပူကုိ စေရာက္ၿပီး ဒီလုိနဲ႔ ႏွစ္ ႏွစ္ခြဲေလာက္မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕  
ဆုံးမမႈကို ခံခဲ႔ရပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကုိ ဆုံးမေတာ္မႈ၏ 
သုတံၱ ၃း၁၂။ လက္ရိွ ရေနတဲ႔ လစာထက္ ပုိရမဲ႔ လစာကုိ မက္ၿပီး ကြ်န္မ အလုပ္ေျပာင္း 
ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ကုိ အဓိက မထားဘဲ။ မေစာင္႔ဘဲနဲ႔ လူေတြ 
ကုိ အားကုိးၿပီး ကြ်န္မ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ရလဒ္ ကေတာ႔ ေအးဂ်င္႔ ခေတြကုန္၊ 
ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ ေတြကုန္ၿပီး ကြ်န္မ သိပ္ေၾကာက္တ႔ဲ ၁၄လႊာ တုိက္အျမင္႔ႀကီးမွာ 
လစာ ပုိရေပမဲ႔ တစ္ရက္မွ စိတ္မခ်မ္းသာခဲ႔ရပါဘူး။ ေဒါသႀကီးလွတ႔ဲ သူေဌးမရဲ႕  ဒဏ္ 
ေၾကာင္႔ သူမရဲ႕အလုိမက်မႈေအာက္မွာ ပင္ပန္းစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ႔ရပါတယ္။ တခ်ိန္တုန္း 
က အားရင္ ေလာက အရာမွာဘဲ ေပ်ာ္ေမြ႕  ၿပီး သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ဖုိ႔ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနခဲ႔တဲ႔ 
ကြ်န္မ ဒုကၡေတြၾကားမွာ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ ခြန္အားေတြယူဘုိ႔ ဆႏၵရိွတာေတာင္ 
ညဥ္႔နက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၁၂နာရီ- ၁နာရီမွ အိပ္စက္ခြင္႔ရလို႔ ပင္ပန္းၿပီး လူေတြ 
အိပ္တ႔ဲ ေနရာမွာ မဟုတ္တ႔ဲ ကြ်န္မ အိပ္ယာမွာတင္ ေျခကုန္ လက္ပန္းက် လွလဲိုက္ 
တာနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းရမဲ႔ အစား ပင္ပန္း 
လြန္းလို႔ ဘုရားရွင္ကို စကားေျပာရံုသာ တတ္ႏုိင္ခဲ႔တယ္။ ကြ်န္မ အရင္ ေနခဲ႔တဲ႔ 
အခန္း ေလးနဲ႔ အရင္တုန္းက ရခဲ႔တ႔ဲ အခြင္႔အေရး၊ အခ်ိန္ကို ညတုိင္း ျပန္တမ္းတရင္း 
ေနာင္တ ရ ငုိေၾကြးခဲ႔ရပါတယ္။ မနက္ ၅နာရီခြဲ ထ။ ညဥ္႔နက္မွ အိပ္ယာ၀င္။ နိစၥဓူ၀ ဒီ 
အတုိင္း ေနလာရင္း ကြ်န္မ ခံႏုိင္ရည္ မရိွေတာ႔ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္မကို ဆုံးမ 
ေနၿပီဆိုတာ ကြ်န္မ နားလည္ လာပါၿပီ။ ကြ် န္မ အျပစ္ေတြ ဆင္ျခင္မိၿပီမုိ႔ ကြ်န္မရဲ႕  
တစ္ရြာ မေျပာင္း သူေကာင္း မျဖစ္ ဆုိတ႔ဲ အတၱစိတ္နဲ႔ ေသခ်င္တ႔ဲ က်ား ေတာေျပာင္း 
ျဖစ္ခဲ႔ရတ႔ဲ အျပစ္ေတြကုိ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရင္း ဒူးေထာက္ၿပီး ဘုရားရွင္ထံ ငုိေၾကြးၿပီးမွ 
ဆုေတာင္းခဲ႔ရပါတယ္။ ဆာလံ ၁၁၈း၈ ထာ၀ရဘုရားကုိ ခုိလံႈျခင္းသည္ လူကို ကုိးစား 
ျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္း၏ သနားျခင္း ဂရုဏာရွင္ျဖစ္တ႔ဲ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕  ဘုရားရွင္ဟာ 
ကြ်န္မရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္း ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ၁ေယာ ၁း၉ ကုိယ္ အျပစ္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ 
ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႔ အျပစ္မ်ားကုိ လႊတ္၍ ဒုစရုိက္၌ ရိွသမွ်ႏွင္႔ ကင္းစင္ေစျခင္းဌါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာ 

တရားႏွင္႔၄င္း၊ ေျဖာင္႔မတ္ျခင္း တရားႏွင္႔၄င္း ျပည္႔စုံေတာ္မူ၏။ ၆လေလာက္ ၾကာေတာ႔ ကြ်န္မ 
ေအးဂ်င္႔ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္ၿပီး သူေဌးမ က ေျပာင္းေရႊ႕  ခြင္႔လည္း မေပး၊ ေလယာဥ္ 
လက္မွတ္လည္း ခ်က္ခ်င္း ၀ယ္မေပးတာေၾကာင္႔ မျပန္ခင္ ၂ပတ္ေလာက္ေနရပါ 
တယ္။ ရတ႔ဲ အခ်ိန္ေလးကုိ ကြ်န္မ အလုပ္သစ္ ထပ္ရဖုိ႔ ႀကိဳးစားရွာခ႔ဲပါတယ္။ ဆု 
ေတာင္း ရင္းနဲ႔ေပါ႔။ အဆင္ ထပ္ မေျပမွာလည္း ေၾကာက္မိတယ္။ မႆဲ ၇း၇ ေတာင္းၾက 
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ေလာ႔ ေတာင္းလွ်င္ရမည္ ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္မ ပုိၿပီး အံ႔ၾသခဲ႔ရပါတယ္။ မျပန္ခင္ ၁ရက္ အလုိ 
ညမွာ ကြ်န္မရဲ႕ အရင္ သူေဌး မိသားစုကုိ ဖုန္းေခၚၿပီး ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ 
ဆီ ျပန္သြားခ်င္တ႔ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါ ပါတယ္။ ေတာင္းပန္ရင္းနဲ႔ေပါ႔။ သူတို႔ 
ခြင္႔လႊတ္ ေပးမယ္ ဆုိတာ သိေပမဲ႔ သူတုိ႔ ျပန္ေခၚဖို႔ ဆုိတာ မေမွ်ာ္လင္႔ ရဲသလုိ 
ေမ်ွာ္လင္႔ ခ်က္ သိပ္မထားခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏုိင္တ႔ဲ အရွင္ျဖစ္တ႔ဲ 
ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သနားျခင္း ဂရုဏာေၾကာင္႔ ကြ်န္မ အံ႔ၾသ ၀မ္းသာ မ်က္ 
ရည္ က်ခဲ႔မိပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕  အရင္ သူေဌးမဟာ ကြ်န္မကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေခၚဖုိ႔ 
ကြ်န္မရဲ႕  ေအးဂ်င္႔နဲ႔ ညတြင္းခ်င္း စကားေျပာၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က မိသားစု 
နဲ႔လည္း ခဏျပန္ေတြ႔ခြင္႔ ရၿပီး အရင္လို ေနရာ၊ အရင္လို အေျခအေနမ်ိဳး အရင္ထက္ 
ပုိတ႔ဲ လစာနဲ႔ ျပန္ေနခြင္႔ရလို႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ မကုန္ေတာ႔ 
ပါဘူး။ အခုေတာ႔ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကုိ ဘုရားရွင္န႔ဲ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖုိ႔ သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရန္ 
မပ်င္းဖုိ႔ ကြ် န္မ ႀကိဳးစားေနပါၿပီ။ စာဖတ္သူမ်ားကို ကြ်န္မ အတြက္နဲ႔ ကြ်န္မလို ဘုရား 
ရွင္ကို ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ဖုိ႔ ခြန္အားနည္းသူေတြ အတြက္ သတိရ ဆုေတာင္း 
ေပးဖုိ႔ရန္ ေတာင္းဆုိပါရေစ။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ အေယာက္စီ 
တုိင္းကို ေရးျပခ်င္တာကေတာ႔ မိမိရဲ႕  အႀကံအစည္ စိတ္ကူး အျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ 
ေလရာရာမွာ ဘုရားရွင္ထံ အဦးဆုံး အပ္ႏံွၿပီးမွ အလုိေတာ္ အတုိင္း ၀န္ခံတတ္ၾကဖုိ႔ 
ကြ်န္မရဲ႕  အျဖစ္ အပ်က္ေလးနဲ႔ အတူ သက္ေသခံ ခြန္အားေပးပါရေစ။ သုတၱံ ၃း၅-၆ 
ထာ၀ရ ဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ႔ ကုိးစားေလာ႔။ ကုိယ္႔ဥာဏ္ကုိ အမီွမျပဳႏွင္႔။ သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရ ဘုရား 

ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကေလာ႔ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ ပဲ႔ျပင္ေတာ္မူမည္ ။ Naw Rebecca 
…………………………………………………………. 

အမ်က္မထြက္ေစႏွင္႔ ေဒါသစိတ္ကုိ စြန္႔ပယ္ေလာ႔(ဆာလံ ၃၇း၈)Thian Hnem Par 
(ဟာေလလုယာ) ေရွ႕ဦးစြာ ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္ေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ တယ္။ သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ 
ဘုန္းႀကီးပါေစ။ ဒီစာေစာင္ေလးထဲ ကေနပဲ သမီးရဲ႕  

အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေရးသား ပါရေစ။ ( ၃၀.၃.၂၀၁၂) ေန႔လည္ခင္း၌ 
ျဖစ္ခဲ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုပါ။ သမီးက ဒီႏုိင္ငံမွာ အိမ္အလုပ္ႏွင္႔ အလုပ္တစ္ခုကုိ 
သခင္ဘုရားက ေပးခဲ႔ပါ တယ္။ မိသားစု ၄ေယာက္ရိွၿပီး သမီး အပါအ၀င္ 
၅ေယာက္ေပါ႔။ သား ၂ေယာက္ ရိွပါတယ္။ အႀကီးက ၈ ႏွစ္၊ အငယ္က ၅ ႏွစ္။ 
အႀကီးက မနက္ ၇ နာရီ ေက်ာင္းသို႔ သြားသည္။ အငယ္ကေတာ႔ ေန႔လည္ ၁၂ 
နာရီခြ၌ဲ တက္ရန္ျဖစ္သည္။ အဒဲီေန႔ေတာ႔ သားငယ္က မနက္ အိပ္ယာထ ကတည္းက 
စလို႔ ဆုိးႏြဲ႔ေနေတာ႔ အထိန္းရခက္၊ ေျပာဆို၍ မရ၊ အိမ္ရွင္ေတြက အလုပ္သြားသည္။ 
မနက္ အိပ္ယာထ ကတည္းက စ ႏုိ႔မေသာက္ခ်င္ ေခ်ာ႔၍မရ။ မရ ရေအာင္ 
ႀကိဳးစားၾကည္႔ေသးသည္။ ကေလးက မေသာက္ခ်င္ အဒဲါကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ 
က်န္တာေတြကို ဆက္လုပ္လိုက္တယ္။ ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္ေရာက္ေတာ႔လဲ ခုနက 
အတုိင္းဘဲ မစားခ်င္။ အားလုံးကို အျပစ္ ေျပာ၊ တခ်ိန္လုံး ဆိုးႏြဲ႕  ေနေတာ႔ 
လူသားစိတ္ လူ႔ဇာတိကို ခံယူတ႔ဲ အခါ အရမ္းေဒါသ ထြက္ေနမိသည္။ ၁၂ နာရီ ၁၅ 
မိနစ္မွာ ကေလးကုိ ေက်ာင္းသို႔ ပုိ႔ရန္ျဖစ္၏။ (၁၂း၀၅ မိနစ္) အခ်ိန္ရိွေနၿပီ ကေလးက 
ေရမခ်ိဳးခ်င္။ ကာတြန္းကိုသာ ဆက္လက္ၾကည္႔ရႈေန ဆဲ။ သမီး ေဒါသစိတ္ကို 
ထိန္းမရခဲ႔တာ၊ စာတန္ရဲ႕  လွည္႔ကြက္တစ္ခုကို ခံလုိက္ရ သလုိဘဲ။ အိမ္ရွင္ေတြက 
ေက်ာင္းကုိ မရရေအာင္ ပုိ႔ခုိင္းသည္။ ကေလး ၾကည္႔ ေနေသာ ဗီဒီယုိကို ပိတ္ကာ 
ေရသြားခ်ိဳးခုိင္းသည္။ ကေလးက ဆက္လက္ျငင္းဆန္ ေနဆ၊ဲ သမီး ေဒါသပုိထြက္ 
သြားသည္။ ကေလးကုိ ခ်စ္ခင္၊ ၾကင္နာစြာနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီး ေခ်ာ႔ေမာ႔ ရမည္႔ အစား 
ေဒါသစိတ္ေၾကာင္႔ ဘာမွ မသိေသးေသာ ကေလးအား ေအာ္ ေငါက္ၿပီး 
ရက္ရက္စက္စက္ စကားလုံးေတြကုိ ေျပာခဲ႔မိတယ္။ ကေလးမိဘေတြက အဒီဲ 
စကားလုံးကို မၾကားမိေပမဲ႔ သခင္ဘုရားက ၾကားပပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မတတ္ 
ႏုိင္ေတာ႔တ႔ဲ အဆုံး ကေလးကုိ ဆြဲၿပီး ေရခ်ိဳးခန္းထဲသို႔ပုိ႔သည္။ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ၿပီး 
ရုန္းထြက္ေနေသာ ကေလးကုိ နာနာ လက္ဆုတ္ ထားၿပီး ေရးခ်ိဳးေပးေနသည္။ 
ကေလး ကေတာ႔ သမီးရဲ႕  ေဒါသကုိ ေၾကာက္ၿပီး ေရခ်ိဳးေနတဲ႔ တစ္ခ်ိန္လံုး ငုိေနေတာ႔ 
သည္။ သမီး လက္ဆုပ္ၿပီး ကိုင္ထားတာ နာက်င္လုိ႔ ေနမွာေပါ႔။ ကေလးေက်ာင္းကို 
ပုိ႔ၿပီး၊ ျပန္လာ၍ အႀကီးေကာင္ေလး ေန႔လည္စာ စားဖုိ႔ခ်က္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထမင္း 
ခ်က္ခ်ိန္တြင္ စိတ္က မျငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနသည္။ ေခတၱ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း 
လုိက္သည္။ ေဒါသစိတ္ကို ေျပေပ်ာက္ဖုိ႔ရန္ သခင္ဘုရား၌သာ အပ္ႏံွခဲ႔သည္။ 
တကယ္လည္း ေဒါသစိတ္က ခဏတာ အတြင္းေျပေပ်ာက္ၿပီး စိတ္ျငိမ္သက္လာ 
သည္။ ဒါေပမဲ႔ သူတပါးရဲ႕  အသားကုိ နာက်င္ေအာင္ လုပ္ခဲ႔မိတ႔ဲ အတြက္ ခ်က္ခ်င္း 

ပင္ ကြ်န္မကုိ ဒဏ္ျပန္ခံေစပါသည္။ “လူသည္မ်ိဳးေစ႔ က်ဲသည္႔အတုိင္း အသီးအႏံွကုိ 
ရိတ္ရမည္” ဤႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျပည္႔စုံ၏။ သမီး ကိုင္တြယ္ေနေသာ ဆီ ပုလင္း 
သည္ ဖန္ ျဖစ္၏။ ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္တြင္ က်ကြဲကာ သမီး စိတ္ တုန္လႈပ္လာသည္။ သမီး 
စိတ္ထဲကေန “သမီး ဘုရားသခင္ရဲ႕  အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံရန္ အသင္႔ရိွပါ တယ္” 
ဟုစကားေျပာ လိုက္သည္။ ပုလင္းကြဲမ်ားကို သိမ္းဆည္းေနခ်ိန္တြင္ ပုလင္းကြဲရွကာ 
ေသြး ထြက္သြားသည္။ သမီး သခင္ဘုရားရဲ႕  အလုိေတာ္ကုိ ရဲရင္႔စြာ ၀န္ခံခ႔ဲသည္။ 
သမီး ေဒါသစိတ္ေၾကာင္႔ သူတစ္ပါး အသားကုိ နာက်င္ေအာင္ လုပ္ခဲ႔မိတာ၊ သမီးမွာ 
ျပန္ခံရတာ ေသြးေတာင္ ထြက္သည္။ အိမ္အကူ အလုပ္ႏွင္႔ လုပ္ေနၾကေသာ ခ်စ္ေသာ 
မိတ္ေဆြ ညီအစ္မမ်ားအား သမီး မွာလုိပါသည္။ ကေလးၾကည္႔ရႈ ေနသူ (သို႔) အဘုိး၊ 
အဘြား၊ ေျခလက္ မသန္မစြမ္းေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ ၾကည္႔ရႈေနသူမ်ား 
ရိွေကာင္း ရိွလိမ္႔မည္။ သမီးလုိဘဲ ေဒါသစိတ္မ်ား တစ္ခါတရံ ထြက္လိမ္႔မည္ အမွန္ပဲ။ 
ထုိ အခ်ိန္၌ ကိုယ္႔စိတ္ကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ၊ ႏိွမ္႔ခ်စြာ ေခတၱ ခဏ သခင္ဘုရားထံ 
ေဒါသစိတ္ ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေတာင္းခံဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေဒါသစိတ္ကုိ သခင္ဘုရား၌ 
အပ္ႏံွၾကပါစို႔။ သခင္ဘုရား၏ သား သမီး အားလုံး ခ်စ္ခင္စြာေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သမီးလည္း အဒီဲအခ်ိန္က စလို႔ သမီးေဒါသကုိ သခင္ဘုရားထံ အပ္ႏံွခဲ႔သည္။ သမီး 
ေဒါသ ထြက္တ႔ဲ အခ်ိန္တိုင္း ဘာမွဆက္မလုပ္ပဲ အိပ္ယာထဲ ခ်က္ခ်င္း ၀င္သြားသည္။ 
သခင္ဘုရား၌ ခဏဆုေတာင္း လိုက္သည္။ သမီး ေဒါသသည္ ခ်က္ခ်င္းဘဲ အလုိလုိ 
ေပ်ာက္သြားသည္။ အဒဲီအခ်ိန္မွ အိပ္ယာထဲက ထြက္လာသည္။ ေနာက္ပုိင္းေတာ႔ 
ေဒါသ ထြက္တုိင္းလည္း အဒဲီပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္မိသည္။ ေနာက္ဆုံး  သမီးေဒါသ 
စိတ္ မရိွေတာ႔သလုိခံစားရသည္။ ေဒါသလည္း မထြက္ေတာ႔ေခ်။ ယေန႔အခ်ိန္ ယခု 
စာေရးတဲ႔ အေနအထားထိေတာ႔ သမီးေဒါသ မထြက္ေတာ႔ပါ။ စာတန္က သမီးရဲ႕  
မာယာကုိ ေၾကာက္ၿပီး ဆက္မေႏွာင္႔ယွက္ရဲေတာ႔ပါ။ သခင္ဘုရား ၏ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ကုိ စြဲကိုင္ကာ စာတန္ကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ကို 
ခ်ီးမြမ္း ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ေန႔ အတြက္ေတာ႔ သမီးရဲ႕  စိတ္ကုိ မေဖာ္ျပႏုိင္ပါ။ ယခုအခါ 
အထိေတာ႔ သမီးရဲ႕  ေဒါသကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ခ့ဲသည္မွာ အမွန္ပင္ ။ 

ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား သမီးေရးျပခ်င္ပါတယ္။ သမီးတို႔ တာ၀န္ဟာ 
လူသား ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဖုိ႔ႏွင္႔ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က႔ဲရဲ႕ဖုိ႔ႏွင္႔ အျပစ္တင္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ ဖတ္ရႈသူ အေပါင္း သမီးေရးျပခ်င္တာ နားလည္ႏုိင္ၾကပါေစ။ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ သင္တုိ႔အေပၚမွာ ကိန္းဝပ္ေတာ္ မူပါေစေသာ္။ ( အာမင္ )  
--------------------------- 

ေျပာင္းလဲျခင္း အသက္တာ  Juliyar 
ေရွ႕ဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ 

ဆုိေတာ႔ သမီးရဲ႕ အသက္တာမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီးေတာ႔ ရင္ဆိုင္ရတ႔ဲ အခက္အခဲ 
ျပသာနာေတြဟာ ကုိယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ ေတြ႔ၾကံဳခ႔ဲရပါတယ္။ ဒီအရာေတြဟာ ဘ၀ 
ဆုိတ႔ဲ ဒီအေၾကာင္းေတြကို မသိတဲ႔ အခ်ိန္ကတည္းကေပါ႔ ႏွစ္နဲ႔ ၾကာခ႔ဲပါၿပီ။ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ “ျငိမ္သက္ျခင္း” ဆုိတ႔ဲ႔ စကားေလးနဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ 
ဘုရားသခင္က သမီးကုိ သြန္သင္ခဲ႔ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ကို နာရုံမွ်သာ ျပဳေသာသူ 
မဟုတ္။ တရားကုိ က်င္႔ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ထုိက်မ္းပုိဒ္ကုိ ဆင္ျခင္မိတဲ့အခါ သမီးရဲ႕  
အသက္တာမွာ အရင္က ဘုရားကုိ သိတယ္ဆုိတ႔ဲ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနတဲ႔ သမီးဟာ 
လမ္းမွားကို ေရာက္ေနတယ္ေလ။ မယံုၾကည္သူေတြ လုိဘဲ အသက္တာမွာ ဘာမွ 
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ မရိွတ႔ဲ အသက္တာပါ။ သူတပါးရဲ႕  ေရွ႕မွာလည္း ဘုရားရဲ႕အေကာင္း 
ဆုံး ပုံသက္ေသကုိ မျပႏိုင္ခဲ႔သူပါ။ သမၼာတရားကုိ ေျပာဖို႔ ေနေနသာသာ ကုိယ္႔ဟာကုိ 
ဘာမွန္းေတာင္ မသိတ႔ဲ အေျခအအေန ထိပါပဲ။ ဒီလုိနဲ႔ဘဲ ေလာက အရာေတြကုိ 
စဥ္းစားရင္းန႔ဲ ဘ၀မွာ ေလွ်ာက္လွမ္း အသက္ရွင္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
ကုိယ္ေတာ္က ငါ႔ကုိေခၚေလာ႔ ငါထူးမည္၊ သင္ မသိႏုိင္ေအာင္ နက္နဲတဲ႔ အရာေတြကို 
ငါျပမည္တ႔ဲ။ တကယ္ပါဘဲ မိဘေတြ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လို႔ ႏွစ္ျခင္းခံတ႔ဲ ခရစ္ယာန္ 
အသက္တာနဲ႔ ႀကီးျပင္းခ႔ဲတယ္။ တကယ္ေတာ႔ အလြန္သနား စရာေကာင္းတ႔ဲ ဘ၀ပါ။ 
၀ိညာဥ္ ခြန္အား နည္းေနတဲ႔ သမီးကုိ စာတန္က နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ လွည္႔စား ထိန္္းခ်ဳပ္ 
ခဲ႔တယ္ေလ။ သမီးဟာ သူ႔ရဲ႕  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပါ၀င္သူျဖစ္ခဲ႔တယ္။ စိတ္ထဲမွာ 
ဘုရားနဲ႔ အစစ အရာရာ စကားေျပာခဲ႔ေပမဲ႔ မသိခဲ႔ဘူး။ ဘုရားသခင္က သြန္သင္တယ္၊ 
မသြားနဲ႔၊ မလုပ္နဲ႔ ဆိုရင္။ သမီးက လုပ္တယ္ သြားတယ္။ ဘုရားသခင္ စိတ္ထဲမွာ 
ဘယ္လုိ ေျပာတယ္ ဆိုတာ မသိခဲ႔သူပါ။ ဘုရားကို သိလို႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္။ ဘုရား 
ေျပာတာကုိ မၾကားရသူ (တနည္းအားျဖင္႔ ) ၀ိညာဥ္မ်က္စိ ကန္းတ႔ဲသူပါ။ အလင္းကုိ 
မျမင္တ႔ဲ သူတစ္ေယာက္ေပါ႔။ သမီးရဲ႕ အသက္တာမွာ ေလာကအတြက္ ပူပန္မႈေတြ၊ 
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ocifhpum;  3 -144

အသက္တာအတြက္ စုိးရိမ္ရ ၊ အားလုံး အတြက္ ပူပန္ရတယ္။ ေၾသာ္ ငါႀကိဳးစားရမယ္ 
မိသားစုအတြက္ ဆုိၿပီး မျမင္ရေသးတဲ႔ အရာေတြ အတြက္ ေတြးၿပီးပူပန္ေနရတယ္။ 
ငုိေၾကြးေနခဲ႔ ရတ႔ဲ သူပါ။ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတယ္။ သိတတ္စ အရြယ္ ကတည္းက 
ငုိျခင္းန႔ဲ စခဲ႔ရတယ္။ အားလုံးအတြက္ ပူပန္ခ႔ဲရတယ္။ ယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပ 
မ့ဲ အသက္တာဟာ တကယ္ဘဲ မလွပခဲ႔ပါဘူး။ တခုလုိခ်င္ရင္ တခုဆံုးရံႈးလိုက္ရတာ 
ဘဲမဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ႔ သမီးဘ၀မွာ အကုန္လံုး ဆုံးရံႈး လိုက္ခဲ႔ရတယ္။ ဘုရားကို 
သိတ႔ဲ စိတ္ေလးတခုနဲ႔သာ ကုိယ္ေတာ္က သမီးကုိ ျပန္ၾကည့္ပါတယ္။ ဆိုးလြန္းလွတဲ႔ 
သမီးရဲ႕  ဘ၀ကုိ ကုိယ္ေတာ္ကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ မသိပါဘူး။  

ဒီစာေလးကုိ ေရးဖုိ႔ကလည္း ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္း၊ စကားေျပာတယ္ 
ေလ။ သမီးကစာေရးရမွာ၊ ဖတ္ရမွာ ပ်င္းတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္က သမီးကုိ ေရးဖို႔ 
ခြန္အားႏွင္႔ အခြင္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ Thank You Jesus! ဒီစာေလးက သမီးရဲ႕  ဘ၀မွာ 
ပထမဆုံး စာနဲ႔ ေရးၿပီး သက္ေသခံတာပါပဲ။ ဘုရားေက်ာင္း သြားတုိင္း သက္ေသခံဖုိ႔ 
ရိွလား ရိွရင္ သက္ေသခံဘို႔ ဖိတ္ေခၚရင္လည္း အေရွ႕  မထြက္ရဲသူေလးပါ။ သမီးက 
ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာဖို႔ အျမဲျငင္းဆန္ခ႔ဲတယ္။ လူေတြေရွ႕  
မွာ စကားမေျပာရဲတဲ႔ သမီးရဲ႕  အားနည္းခ်က္ပါ။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီတႀကိမ္မွာ စာနဲ႔ေရးၿပီး 
သက္ေသခံ လိုက္ပါတယ္။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ႔ သမီးရဲ႕ ဘ၀မွာ ႏွစ္ေခါက္ သက္ေသ 
ခံခြင္႔ရတယ္။ သက္ေသခံေလ ဘုရားရဲ႕  ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ပုိသိရေလပါဘဲ။ သမီး 
မ်က္ရည္က် ခဲ႔ရလုိ႔ သမီး လူေတြရဲ႕  ေရွ႕မွာ သက္ေသ မခံ ျဖစ္ေတာ႔ဘူး။ သမီးရဲ႕  
အျပစ္ဟာ အရမ္းမ်ားတယ္။ ေလာက အျမင္နဲ႔ ၾကည္႔ရင္လည္း သမီးဟာ စြန္႔ပစ္ခံခ႔ဲ 
ရတယ္။ သူမ်ား တံေထြးခြက္ထဲမွာ ငုိေနတဲ႔ရသူပါ။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားေရွ႕မွာဆို ပုိဆုိး 
တာေပါ႔ေနာ္။ သမီးမွာ အားနည္းခဲ႔တယ္။ လူေတြေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာ မျပရဲေအာင္ ျဖစ္ခ႔ဲရ 
တ႔ဲ အျဖစ္မ်ိဳးပါ။ ဒါဟာလည္း ကိုယ႔္အျပစ္ ကုိယ္လုပ္ တာဘဲေလ။ ကိုယ္ခံရမွာေပါ႔ 
ဆုိတ႔ဲ အမွန္တရား အစြဲေတာ႔ သမီးမွာရိွခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဒီခ်ိန္ထိလဲ ရိွတယ္ ဘာျဖစ္ 
လုိ႔လဲ ဆုိေတာ႔ အမွန္တရား ဘက္မွာ ဘုရားရိွတယ္ ဆုိတာကုိ သမီး လက္ကုိင္ 
ထားတယ္ေလ။ သမီး ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာ ဖတ္ရမွာ ပ်င္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဘုရား 
က ဘာသြန္သင္လဲ၊ ဘာေျပာခ်င္လဲ ဆိုတာကုိ မသိတ႔ဲ အသက္တာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ 
စာတန္က အခြင္႔ရၿပီး သမီးရဲ႕  အားနည္းခ်က္နဲ႔ လမ္းမွားကို ပုိ႔တယ္။ အမွန္လို႔ ထင္ၿပီး 
ငါလုပ္တာ မွန္တယ္ ဆုိၿပီးလုပ္၊ အရြဲတိုက္ ခဲ႔တယ္။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဂရုမစုိက္ဘူး ဆိုတ႔ဲ 
အေတြးေတြနဲ႔ေပါ႔။ ဒီလုိနဲ႔ဘဲ ဘ၀မွာ ၾကံဳခ႔ဲရ၊ ဆုံခဲ႔ရ၊ ငုိခဲ႔ရတာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ 
ေနာက္ဆုံးမွာ ဆုေတာင္းတယ္ေလ။ ကုိယ္ေတာ္ရယ္ သမီးဟာ တကယ္ပဲ မိသားစု 
အတြက္၊ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ အသုံးမက်ရင္ သမီးရဲ႕၀ိညာဥ္ကို ရုပ္သိမ္းပါလို႔ ေျပာခဲ့ 
တယ္ေလ။ ကိုယ္ေတာ္က အလုိေတာ္ မရိွခ႔ဲဘူး။ သမီးရဲ႕  အတၱ၊ လူေတြ အေပၚမွာ 
အယုံ လြယ္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ခဲ႔ရတ႔ဲ သမီးရဲ႕  အသက္တာပါ။ ဒီအသက္တာထဲက ကုိယ္ 
ေတာ္က ထြက္ခြင္႔ေပးလို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သြန္သင္တယ္။ ဆံုးမတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း 
မသိခဲ႔ဘူး။ ေနာင္တရၿပီး ကုိယ္ေတာ့္ဆီကို ျပန္လွည့္ရမွန္း သိေပမဲ႔ မထူးဇာတ္ ခင္းၿပီး 
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ကုိယ္ေတာ္က သမီးရဲ႕  မေကာင္းတ႔ဲ အက်င္႔ 
ကုိ ရုိက္ခ်ိဳးခဲ့တယ္။ သမီး အလူးအလဲ ခံစားရတယ္။ ဒီအရာကုိ ျမင္တိုင္း အရင္က 
အမွားေတြအတြက္ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ႔ Praise the Lord! ဒီအရာကုိ 
ျမင္တိုင္း အမွန္လုိ႔ သိၿပီး ေရွ႕ဆက္ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမဲ႔ အသက္တာကုိ 
ဘုရားက အလုိရိွေနတယ္ေလ။ သမီးကုိ ကုိယ္ေတာ္က သူ႔သာသနာ က်ယ္ျပန္႔ဖုိ႔ 
အသုံးျပဳဖို႔ သမီးကုိ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ အသက္ရွင္ခြင္႔ ေပးတာပါ။ အရင္ အခ်ိန္တုန္းက 
ဘာမွ ေမွ်ာ္လင္႔ စရာမရွိ၊ မေရရာတဲ႔ အေတြးေတြနဲ႔ ဘ၀မွာေလွ်ာက္လွမ္းရေပမဲ႔။ ဒီေန႔ 
အခ်ိန္ခါမွာ ဘ၀သစ္၊ လူသစ္နဲ႔ သာသနာအတြက္ သမီးကုိ အသုံးျပဳတယ္။ ေျပာင္းလဲ 
လာတဲ႔ သမီးရဲ႕  အသက္တာ အတြက္ ဘုရားရဲ႕  အလုိေတာ္ အတုိင္း အသက္ရွင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ သမၼာတရား အားျဖင္႔ သြန္သင္ခဲ႔ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ကို နာခံပါ။ 
လုိက္ေလွ်ာက္ပါ။ လက္ေတြ႔က်င္႔သံုးပါ ဆုိတ႔ဲ စကားေလးနဲ႔ သမီး အသက္တာကုိ စၿပီး 
တည္ေဆာက္ ခဲ႔ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ အားလုံးကို ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း လို႔ပဲ ျမင္ 
ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔တယ္။ သမီးရဲ႕  ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ဟာ ကုိယ္ေတာ္ အတြက္ 
ျဖစ္ခဲ႔ၿပီေလ။ 

ကုိယ္ေတာ္က သူခ်စ္တ႔ဲ သူ႔ သားသမီးေတြကုိ ဘယ္ေတာ႔မွ ပစ္ မထား 
ပါဘူး။ အျမဲၾကည္႔ရႈ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီအခ်ိန္မွာ လူေတြ အားလုံး ဘယ္လုိ အျမင္ 
ဆုိးေတြနဲ႔ ၾကည္႔ေနပါေစ ။ ဘယ္လုိဘဲ ႏွိမ္႔ခ်ၿပီး သမီးကုိ ေ၀ဖန္ေနပါေစ သမီးဟာ 
ခရစ္ေတာ္ ေနာက္လိုက္တ႔ဲသူ ပီသစြာေနထိုင္ေနပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ ေလာကမွာ 
လူသားေတြရဲ႕ အျပစ္ေၾကြး ေပးဆပ္ အသက္ရွင္တုန္းက အားလုံးအတြက္ သူ ပုံ 

သက္ေသေကာင္း ျပခဲ႔တာကိုၾကည္႔ၿပီး သခင္႔အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ ေနပါ 
တယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ႔ သမီးရဲ႕  အသက္တာ အတြက္ ဘုရားသခင္ကို တကယ္ပဲ 
ေက်းဇူး တင္ေနမိတယ္။ ဘုရားသခင္ တကယ္လဲ ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ အခု 
ေျပာင္းလဲ လာတ႔ဲ အသက္တာနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ဆက္ကပ္ အသက္ရွင္ခ်ိန္နဲ႔၊ 
ခရစ္ယာန္ ဆိုတ႔ဲ အမည္ခံ နာမည္နဲ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္ျခင္းဟာ အရမ္းကို 
ကြာဟ လြန္းပါတယ္။ သမီး ခံစားရတဲ႔ ေကာင္းခ်ီး သ႑ာန္ေတာ္ကုိ စာတန္က အလစ္ 
သုတ္ယူသြားတယ္။ ဒါကုိ ေရစုန္ေမွ်ာၿပီး လိုက္မိတ႔ဲ သမီးရဲ႕  အသက္တာကုိ ဘုရား 
သခင္က နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သြန္သင္၊ လမ္းျပ၊ ပုိ႔ေဆာင္၊ ဆံုးမ ခဲ႔လို႔ သမီး အခုခ်ိန္မွာ 
သတိရၿပီေလ။ ဒါေၾကာင္႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အစဥ္အျမဲ ခ်စ္ၿပီး သမီး ကိုးကြယ္ 
ယုံၾကည္ခဲ႔တာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ မိတ္ေဆြရဲ႕  အသက္တာကုိ အခုခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္ပါ။ 
စာတန္ရဲ႕  လွည္႔စားျခင္းကို မခံဖုိ႔။ သူ႔ကို လံုး၀ အခြင္႔ မေပးဖို႔။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေန႔တိုင္း 
သြားလာ ပါ။ အရင္က ၿပီးခဲ႔တာကုိ ေမ႔ၿပီး မိမိရဲ႕  အသက္တာကုိ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ 
အသက္ ရွင္ေစပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕  အလုိေတာ္ႏွင္႔ညီတဲ့ အသက္တာနဲ႔ အသက္ရွင္ 
ေစပါ။ ဒါေၾကာင္႔ သင္႔ဘ၀မွာ ဘယ္လိုပဲ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ၾကံဳပါေလေစ၊ ဘုရားကို 
အားကုိး ပါ။ သင္႔ရဲ႕  ဒုကၡထဲမွာ ေအာ္ဟစ္၍ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အသံကုိ ဘုရား အလုိေတာ္ 
ရိွေနပါ တယ္။ ခ်မ္းသာမွ၊ ကားစီးႏုိင္မွ၊ တုိက္နဲ႔ ေနႏုိင္မွ သခင္ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း 
မွာလား။ မိတ္ေဆြ ဒါေတြ မစီးရ၊ မရိွလဲ ခ်ီးမြမ္းလို႔ ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သင္႔ရဲ႕  
ယုံၾကည္ျခင္းကို အျမဲပဲ စမ္းစစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သင္သတိရလုိက္ပါ။ ဒါေၾကာင္႔ 
ယုံၾကည္သူ အေယာက္စီတုိင္းရ႕ဲ  အသက္တာဟာ အရာ အားလုံး ကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔ 
အတူတကြ သြားလာၿပီ ညီမွ်တ႔ဲ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း တတ္ပါေစ။ 
ခံစားရတဲ႔ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို ေ၀ငွရင္း အေယာက္စီတိုင္း အတြက္ တိုက္တြန္း 
ေ၀မွ် ခြန္အား ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေယာလအနာဂတိၱက်မ္း ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ 
ယခုတြင္ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ငုိးေၾကြးျမည္းတမ္းျခင္း ႏွင္႔တကြ၊ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ႔၊ ငါ႔ထံသုိ႔ 
ျပန္လာၾကေလာ႔။ အဝတ္ကို မဆုတ္ဘဲ ႏွလုံးကုိဆုတ္လ်က္၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရ ဘုရား 
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 ေလာက လူ႕သက္တန္း ႏွစ္၆၀၀၀ အတြင္း လူမ်ိဳးတုိင္း၌ ခ်ီးေျမွာက္ 
ကုိးကြယ္ ခ့ဲၾကသည္႕ဘုရားေပါင္း မ်ားစြာရွိျပီး ဘယ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမလဲ။ ဟု 
ယခု ေခတ္တြင္ ေလ႔လာရွာေဖြရင္း ဘုရားစစ္ကို မေတြ႔ရပဲ ေသဆံုးသြားေသာ လူ 
မ်ားစြာ ရိွသလုိ ဘုရားစစ္ကို ရွာရင္း စိတ္ရႈပ္ကာ မိရုိးဖလာ ရုိးရာကိုးကြယ္မႈထဲ ျပန္ 
လည္ သြားသူေတြလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္ကို ရွာေတြ႕သူ 
အလြန္ နည္းပါးပါသည္။ ေလာကတြင္ လူတုိ႕ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားႏွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ 
အဒဲါကေတာ့ ထာ၀ရဘုရားနဲ႕ သခၤါရဘုရားမ်ား ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား ဟူသည္ 
မာန္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္၍ 
ရျပီး လူတို႕ကုိးကြယ္ထိုက္ေသာဘုရား ျဖစ္ပါမည္။ ထုိဘုရားမ်ားထဲမွ ထာ၀ရဘုရားဟု 
ေခၚေသာ ေယရွဳဘုရားတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ မာန္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေသာဘုရား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ႔လာၾကပါစုိ႔… 
၁။ ကိေလသာမာန္။ ကိေလသာမာန္ ဆုိသည္မွာ တဏွာကင္းစင္ျခင္း၊ ေမထုန္သံ၀ါသ 
အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္း မဟုတ္ပဲ တဏွာကင္းစင္၍ ေမြးဖြားျခင္းကိုဆုိလိုပါသည္။ 
သခင္ေယရွဳ ဘုရားသည္ ကိေလသာမာန္ ေအာင္ျမင္ေသာဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားတြင္ သက္ေသေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။  သခင္ေယရွဳသည္ 
လူ ေယာက်္ားႏွင့္ လူမိန္းမႏွစ္ဦး ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ေမြးဖြားလာျခင္း မဟုတ္ပဲ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိသေႏၶြ စြဲယူ၍ 
ဘြားျမင္ ျခင္းကိုခံေတာ္မူေၾကာင္း ေတြရွိရပါသည္။ ၁။ မႆဲ၁း၁၈ " ေယရႈခရစ္သည္ 
ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိသည္ 
ေယာသပ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍ မရွက္တင္မွီတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ေၾကာင့္ ပဋိိသေႏၶ စြဲေန၏။" ၂။ မႆဲ၁း၂၀"ဤပဋိိသေႏၶသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။" ၃။ မႆဲ၁း၂၃"ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ ဟူမူကား ၾကည့္ရႈေလာ့။ 
သတုိ႔သမီး ကညာသည္ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္ လတ့ံ။" 
အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိ ၾကည္႕ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရွဳသည္ လူ ေယာက်္ားႏွင့္ 
လူမိန္းမ ႏွစ္ဦး ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ေမြးဖြားလာျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြား 
ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ပဋိိသေႏၶြစြဲယူ၍ ဘြားျမင္ ျခင္း ကို 
ခံေတာ္မူေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
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၂။ ေဒ၀ပုတၱမာန္။ ေဒ၀ပုတၱမာန္ ဆုိသည္မွာ နတ္ဆုိးကို ေအာင္ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သခင္ ေယရွဳဘုရားသည္ နတ္ဆိုးကုိ ေအာင္ျမင္ေသာဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ 
ေဖာ္ျပပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားတြင္ သက္ေသေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ေလာက၌ 
ရိွေသာ စာတန္နတ္ဆိုးအေပါင္းတို႔ကုိ ေအာင္ႏုိင္ခဲ႔ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါ 
သည္။ ၁။မႆဲ ၄း၁-၁၁"သခင္ေယရွဳသည္ မာရ္နတ္ စုံစမ္းေနွာက္ယွက္ျခင္းကို 
သုံးၾကိမ္ တိုင္တုိင္ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။" ၂။မႆဲ ၅း၉-၁၀"နတ္ဆုိးမင္းၾကီးကုိ ႏွင္ထုတ္ 
ခ့ဲသည္။" ၃။မႆဲ ၁၇း၁၈"ေယရႈသည္ သူ႔ကိုဆုံးမေတာ္မူလွ်င္၊ နတ္ဆုိးသည္ သူမွ 
ထြက္သြား သျဖင့္၊ ထုိခဏမွ စ၍ သူငယ္သည္ က်န္းမာ ပကတိျဖစ္ေလ၏။" 
၃။မဥၨဴမာန္။ မဥၨဴမာန္ ဆုိသည္မွာ ေသျခင္းတရားကိုေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ 
ေယရွဳ ဘုရား သည္ လူသားမ်ားအျပစ္အတြက္ လက္၀ါးကားတုိင္၌ အေသခံျပီး 
သုံးရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္း 
ေအာက္ပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပပါသည္။ သခင္ေယရုွသည္ ရွင္ျပန္ထေျမွာက္ရာ၌ 
ျပည္႔စုံေသာ ကိုယ္ခႏၵာႏွင့္ထေျမာက္ျပီး တပည္႔ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအား 
ကုိယ္ ထင္ရွား ျပခဲ့ပါသည္။ ၁။မႆဲ ၂၈း၅-၆ "ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ 
ေၾကာက္ရြံ႔ ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သတ္ေသာ ေယရႈကုိ သင္တို႔ 
ရွာၾကသည္ကို ငါသိ၏။ ဤအရပ္၌မရိွ။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ 
လာၾက၊ သခင္ ေလ်ာင္းေတာ္မူရာအရပ္ကုိ ၾကည့္ၾကေလာ့။" ၂။လုကာ ၂၄း၃၉ "ငါ့ 
လက္ကုိ ၾကည့္ၾက ေလာ့။ ငါ့ေျခကုိလည္းၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုယ္ပင္ျဖစ္၏။ ငါ့ကို 
ၾကည့္ရႈစမ္းသပ္ ၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တုိ႔ျမင္သည္ အတုိင္း အရုိးအသားႏွင့္ 
ျပည့္စုံ၏။ တေစၧ မည္သည္ကား ဤက့ဲသို႕ မျပည့္စုံဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်က္၊ လက္ေတာ္ 
ေျခေတာ္တုိ႔ကို တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ျပေတာ္မူ၏။" ၃။ေယာဟန္၂၀း၂၆ "ထုိေနာက္ 
ရွစ္ရက္ ေျမာက္ ေသာေန႔၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ အခန္း အထမွဲာရိွၾက၍ ေသာမ 
လည္း ပါ၏။ တံခါး မ်ားကို ပိတ္ထားစဥ္အခါ ေယရႈသည္ၾကြလာ၍ အလယ္မွာ 
ရပ္ေတာ္ မူလ်က္၊ သင္တုိ႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရိွေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။" 
၄။ ခႏၶာမာန္။ ခႏၶာမာန္ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ေသာဘုရား၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဤကမၻာ 
ေျမၾကီး ေပၚတြင္ မရိွျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ခႏၶမာန္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါက်မ္းပုိဒ္မ်ားက ေဖာ္ျပပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ 
ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီး တပည္႔ေတာ္တုိ႔အား ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ကုိယ္ 
ထင္ရွား ျပခဲ့ျပီး ၀ိညာဏကုိယ္ခႏၶာအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလျဲပီး ပရဒိသုဘုံ၌ ဘုရားအျဖစ္ 
စံျမန္း လွ်က္ရိွပါသည္။ ၁။မာကု၁၆း၁၉ "ထိုသုိ႔သခင္ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား 
မိန္႔ေတာ္ မူၿပီးမွ၊ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္၏ 
လက္်ာ ေတာ္ ဘက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ " ၂။လုကာ ၂၄း၅ဝ "ထုိေနာက္ တပည့္ေတာ္ 
တုိ႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္၊ ေဗသနိရြာတုိင္ေအာင္ ေဆာင္သြားေတာ္မူၿပီးမွ၊ လက္ေတာ္ 
ကုိ ခ်ီ၍ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူစဥ္တြင္ တပည့္ေတာ္ 
တုိ႔ႏွင့္ ခြာ၍ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ေဆာင္ယူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။" 
၅။ အဘိသခၤါရမာန္။ အဘိသခၤါရမာန္ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ေသာဘုရားသည္ ဤကမၻာ 
ေလာကၾကီးထဲမွ ထြက္သြားျပီး ျပန္လာႏုိင္ျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ 
ခႏၶာမာန္ ေအာင္ျမင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါက်မ္းပုိဒ္မ်ားကေဖာ္ျပပါသည္။ 
သခင္ ေယရွဳသည္ ၀ိညာဏကုိယ္ခႏၶာ အစစ္သို႔ေျပာင္းလဲျပီး ပရဒိသုဘံု၌ ဘုရား 
အျဖစ္ စံျမန္းလွ်က္ ရိွသလုိ ေလာကေျမၾကီးေပၚတြင္လည္း သူ႔ကုိ ယုံၾကည္ေသာ 
သူမ်ားႏွင့္ အတူရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၁။မႆဲ ၂၈း၂၀ "ငါသည္လည္း ကပ္ 
ကမၻာ ကုန္သည္ တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ရိွသည္ဟု တပည့္ေတာ္ 
တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။" ၂။မႆဲ၁း၂၃"ဧမာေႏြလအနက္ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ရိွေတာ္ 
မူေသာ ဘုရား သခင္ဟု ဆုိလိုသတည္း။" 

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ သင့္ရဲ႔ဘ၀မွာ စစ္မွန္ေသာဘုရားကို မေတြ႔ေသးဘူး 
ဆုိရင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းျပီး သင့္ရဲ႕ စစ္မွန္ 
ေသာ ဘုရားအျဖစ္ သခင္ေယရွဳဘုရားကို ႏွလံုးသားထဲမွာ ေနရာ ေပးျပီး ေခၚဖိတ္ 
လက္ခံပါ။ ။ နာမေတာ္ျမတ္၌ - Rev.Dr.ရဲလင္းထြဋ္ 
------------------------------------------------ 

ခုိင္ခ့ံေသာ ရဲတုိက္(A Strong Tower) ဆရာေစာစံေအာင္ 
“ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ခုိလံႈရာ၊ ရန္သူတုိ႔ေ႐ွ႕မွာ ခုိင္ခံ့ေသာရဲတုိက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”  (ဆာ၊ ၆၁း၃) 

     ဒါ၀ိဒ္သည္ အစဥ္သျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခုိလံႈကိုးစားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ေဘးဒုကၡ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္အခါ အတိတ္က ဘုရားသခင္ သူ႕ကို မစ ကြယ္ကာ 
ခ့ဲေၾကာင္းကို သတိရလ်က္ ဘုရားသခင္ကုိ ခုိလံႈခ့ဲ၏။ သူသည္ ဘုရားသခင္အေပၚ 

စိတ္ခ် မႈ ႐ိွသည္။ ယခင္အခါက ၿမိဳ႕မ်ားကို တည္ေဆာက္သည့္အခါ အုတ္(သို႔) 
ေက်ာက္တုံး မ်ားႏွင့္ ရဲတိုက္မ်ားကုိ ျမင့္မားစြာ ခုိင္ခ့ံစြာ တည္ေဆာက္ေလ့ ႐ိွၾကပါ 
သည္။ ရဲတိုက္ေပၚမွ ရန္သူလာေၾကာင္းကို အေ၀းမွပင္ ႀကိဳသိႏုိင္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ 
ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ကြယ္ကာရာ ခုိင္ခ့ံေသာ 
ရဲတိုက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ၀ိဒ္ သိမွတ္ပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ မိမိကိုယ္ကုိ၎၊ လူပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားကို ၎ မကုိးစားဘဲ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ကုိးစားခဲ့ပါသည္။ 
      သုတၱံက်မ္း ေရးသားသူကလည္း ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ခုိင္ခ့ံေသာ 
ရဲတိုက္ ျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေျပး၀င္သျဖင့္ လုံၿခံဳစြာ ေနရၾက၏ဟု 
ေဖၚျပ ထား၏(သုတံၱ ၁၈း၁၀)။ လူသည္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိသာ မစ ႏုိင္သည္။ 

ကြယ္ကာ ႏုိင္သည္။ ထာ၀ရဘုရားမွာမူ အလုံးစုံကို 
မစေပးႏိုင္သူ၊ ေဘးဒုကၡ အလုံးစုံမွ ကြယ္ကာ 
ေပးႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ဆာလံ ၆၁ ကုိ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါက 
ဒါ၀ိဒ္က “တဲေတာ္၌ အစဥ္ ေနပါမည္။ အေတာင္ေတာ္ 
ဖုံးအုပ္ရာ၌ ခုိလႈံပါမည္”  ဟု ကတိျပဳ ဆုေတာင္း 

ထားပါသည္။ သင္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ႀကီးျမတ္ ေၾကာင္းကုိ အမွန္ 
တကယ္သိပါ၏ေလာ။ ဒါ၀ိဒ္ကဲ့သုိ႔ ေဘးဒုကၡ ေရာက္စဥ္ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ မိတ္ 
သဟာယဖြဲ႕ကာ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ သိမွတ္ခုိလံႈကိုးစားျခင္းျဖင့္ အံ့ၾသ 
ဘြယ္ရာ မစျခင္း သက္ေသ႐ိွေနၿပီေလာ။ ပ်က္စီးတတ္ေသာ လူသတၱ၀ါကို မကိုးစား 
ဘဲ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို အစဥ္ကုိးစား ထုိက္ေပ၏။ “အုိအဖ ကုိယ္ေတာ္ကုိ 
မကိုးစား မိခ့ဲသည့္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ယေန႔ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခုိင္ခံ့ 
ေသာ ရဲတိုက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္ပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ လုံၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္သက္မႈ ေပးေသာ 
အ႐ွင္ ျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္၌သာ အစဥ္ခုိလႈံပါမည္ (အာမင္)”။   ဆရာေစာစံေအာင္ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
(ဂိန္ဂိန္ျမည္ခရစ္ယာန္) ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဘယ္ဘက္ အစြန္ဆံုးက ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ 
ခရစ္ယာန္။ အလယ္က တိန္တိန္ျမည္ 

ခရစ္ယာန္။ ညာအစြန္က ေညႇာင္နာနာေကာင္က 
ဂိန္ဂိန္ျမည္ ခရစ္ယာန္ေလ။ 

ဘာျဖစ္လို႕ ဂိန္ဂိန္ျမည္ ခရစ္ယာန္ လို႕ ေခၚရတာလဲဆိုေတာ့ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အစာ မစားေတာ့ ဝိညာဥ္အသက္တာ မႀကီးထြားဘဲ 

စာတန္န႕ဲေတြ႕တိုင္း တဂိန္ဂိန္နဲ႕ေအာ္ ျမည္ေနရလို႕ေပါ့ကြာ။ 

ဂြမ္ 

မည္သူမဆို စာမူမ်ားေရးသားေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ email ; thelordword@gmail.com  အိမ္လိပ္စာေျပာင္းထားပါသျဖင့္စာတိုက္မွတဆင့္ပို႕လိုသူမ်ား ဖုန္း 
(+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ အားေမးျမန္းစံုစမ္းပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ Facebook; lord’s word, www.thelordword.com 


