
 

The 
LORD’S 

Word 1-124

ocifhpum;  0dnmOfa7;7m pmapmif/   trSwfpOf 124       '‘DZifbmv 2011 ckESpf/       

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

 
 

ocifhpum;  1 -124

 
 
 
 
 
 
 

rif;atmifoufvGifpDpOfxkwfa0onf 0dnmOfa7;7mpmapmif 
 

 
ကယ္တင္ရွင္ရဲ ႕အလွတရား မေလး(ဂ်ဴလိုင္) 

ႏွင္းမႈန္မ်ား ပက္ျဖန္းလုိ ့ေဟမာန္ေဆာင္းရာသီ ေရာက္ရင္ေလ 
မီးေရာင္စုံ ထြန္းညိႇလုိ ့ေတးသီခ်င္းသံေတြျမဴးႂကြစြာ ၾကားေနရၿပီဆုိရင္ 
ေသခ်ာမႈ တစ္ခုကေတာ့၊ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈ႕ရ ဲ ့ေမြးေန ့ေရာက္ျပန္ၿပီေပါ့။ 
တိတ္ဆိတ္သန္ ့ရွင္းတဲ့ ညတစ္ညမွာ ေလာကလူသားေတြကုိ ကယ္တင္ဘုိ ့ 
ဘုရားသားအျဖစ္ကေန လူ ့ဇာတိကုိ ခံယူၿပီး ေမြးဖြားလာတာ၊ 
”အလကား အားေနလို ့ေတာ့ မထင္လုိက္ပါနဲ ့” 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ့ျပီး ျငိမ္သက္ျခင္း လုိေနတဲ့ လူသားေတြအတြက္၊ 
အတၱတရားေတြ အႏိုင္ယူႀကီးစုိးးေနတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ၊ အမွန္တရားအတြက္ 
သမၼာတရားကုိ ေပးဘုိ ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမျခင္းအတူ ကယ္တင္ျခင္းကုိေပးဘုိ ့၊ 
ေလာကႀကီးကုိ အေမွာင္ထုကေန အလင္းတရားေတြ ရရိွဘုိ ့ 
ဒုကၡ၊ အဆင္းရဲခံ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းခံ၊ အကဲ့အရဲ ႕၊ ညႇင္းပမ္းႏိွပ္စက္ခံၿပီး လူသားအားလံုး၊ 
အကၽြတ္တရား ရၿပီး ထာဝရအသက္ရဘုိ ့ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝာဲ့ ဘဝန ဲ ့ ေလာကႀကီး 
လွပဘုိ ့အတြက္ပါ၊ ခရစၥမတ္ေရာက္ရင္ ဘုရားရဲ ႕ႀကီးျမတ္တဲ့ ေမတၱာကုိ သတိရၾကၿပီး၊ 
ေလာကသာယာဘုိ ့နဲ႕ လူသားေတြအတြက္ အက်ဳိးျပဳမဲ့ အရာေလးေတြကုိ  
ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ခရစၥမတ္ကုိဆင္ႏြဲၾကပါစုိ ့။  
“Christmas is a time of giving Love”   ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ပါေစ။ 
------------------------------------------------------------------ 

ရင္ထဲက ခရစၥမတ္  မေလး(တပ္ႀကီးကုန္း) 
ေရာက္ခဲ့ျပန္ေပါ့ ဒီဇင္ဘာ၊ ခရစ္ေတာ္ ေမြးလ ပါ။ 
သုိ႕ပါေသာ္လည္း ဒီေဆာင္းည ၊ ရင္မွာ မေအးခ်မ္းလွ 
ဟုိအရင္ တခ်ိန္က Carol ကုိ ၊ ရင္မွာ လြမ္းမိ ပို 
ျပန္ေျပာင္းကာ တမ္းတ သတိရ ၊ Midnight Service ည 
သူငယ္ေတာ္အရွင္ ေယရႈကုိ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ ႀကိဳဆုိလုိ 
ဆႏၵနဲ႕ ဘဝ ထပ္တူ မက် ၊ စင္ကာပူရဲ႕ ဒီဇင္ဘာည 
ကုိယ္ေတာ္ေပးေသာ ဘဝအေျခအေနကုိ ၊ ေက်နပ္စြာနဲ႕ ခံယူလုိ 
အားမာန္မေလ်ာ့ကာ ဆက္ကပ္ျခင္းနဲ႕ ၊ ေရွ႕ဆက္ရမဲ့ အသက္ခရီးအတြက္ 
က္ုိယ္ေတာ္ ပါရိွေသာ အနာဂါတ္ဟာ ၊ အၿမဲတမ္း ေပ်ာ္ရႊင္မွာ 
ရင္မွာ ကုိယ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္ေတာ့ ၊ ထာဝရ ခရစၥမတ္ေပါ့။ 
(ဝန္ခံခ်က္။ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ေဆာင္းနဲ႕အတူ ခရစၥမတ္ကုိ သတိရလွ်က္--) 
------------------------------------------------------------------- 

တံတုိင္း AWS 
ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လုံးတစ္ဝ တည္းပါ။ အ့ဲဒီမွာ လူမ်ိဳးစုံ၊ အသားေရာင္စံု 
အားလုံးဟာ အတူတူဘဲ။ အယူေတြ မကြဲ၊ အျဖဴအမည္းဆုိတာ မရိွဘူးေပါ့။ 
ပြဲေတာ္ေန႕မွာ ဆုံၾကေတာ့ - တစ္ေန႕ သုံးခါ ပြဲေတာ္ စားတဲ့သူေတြ 
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပြဲေတာ္ စားတဲ့သူေတြ၊ ကုိယ့္အသင္းသားဘဲ ပြဲေတာ္ေပးတဲ့သူေတြ 
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ၿဖိဳခ်ထားၿပီးသား တံတုိင္းေလးေတြကုိ ျပန္ကာ တည္ေဆာက္ေနၾကတယ္။ 
Church မွာ ခံုခ်င္း ေဘးခ်င္းကပ္ ထုိင္ေနေပမဲ့၊ မင္းနဲ႕ငါ ႏွလုံးသားခ်င္း ေဝးခ်င္ေဝးေနမယ္။ 
ေပတံ တစ္ျပားစာ တံတုိင္းေလး ျခားခ်င္ ျခားေနမယ္။ 
ရန္ညိႇဳးဖြဲ႕တာေတြ ပညတ္ခ်က္ေတြ၊ Constitution ေတြ 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္လို႕ ေျပာတဲ့သူေတြ 
ကုိယ့္ဘုန္း ကုိယ္ရွာတဲ့သူေတြ။ ေယာဟန္လုိ စိတ္မ်ိဳး ထားတတ္ခဲ့ရင္ေပ့ါ့။  
ဓါတ္ျပားေဟာင္း ျပန္ျပန္ဖြင့္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြကို ဧရာဝတီျမစ္ထ ဲေမွ်ာခ်လုိက္တဲ့အခါ  
ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါရမီ ၈မ်ိဳးနဲ႕ ျပည့္စံုသူေတြၿပံဳး 
ဘုရားေက်ာင္းတက္ ပ်င္း၊ ကုိယ့္မ်က္စိ ကုိယ္ပိတ္သူေတြ ရြာလည္ခဲ့ေပါ့။ 
တံတုိင္းေတြ တံတုိင္းေတြ။ ဘူဒိူဇာနဲ႕ ၿဖိဳခ်မွ ရတဲ့အထိ မေဆာက္လုိက္ပါနဲ႕။ 
ခရစ္ေတာ္ကုိ အခြင့္ေပး ၿဖိဳခ်ခြင့္ ေပးလုိက္ပါ။ မနက္ျဖန္တုိင္းဟာ သာယာေနမွာေပါ့။ 
AWS (စင္ကာပူ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦး၏ ေ၀ငွခ်က္အား ျပန္လည္ ခံစားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ဒီဇင္ဘာေဆာင္းတစ္ညရဲ႕အလြမ္း F-penny  
ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္က ႏွင္းပြင့္ေလးေတြနဲ႕အတူ သာယာ 

ေအးခ်မ္း လွတဲ့ ဒီဇင္ဘာ ေဆာင္းတညကုိ အမွတ္ရ လြမ္းေမာေနမိပါတယ္။ ေကာင္းကင္ 
ထက္မွာ ၾကယ္တာရာမ်ား မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ လင္းလက္ၿပီး တ္တ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ 
ေနခ်ိန္မွာ လူေတြ အမွတ္မထား သတိမထားမိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေလာကလူေတြရဲ႕ အျပစ္ကုိ 
ေျဖလႊတ္ ေဆးေၾကာ ေပးဖုိ႕ ကယ္တင္ရွင္ သူငယ္ေတာ္ ဖြားျမင္လာခဲ့ပါတယ္။ လူေတြက 
ကယ္တင္ရွင္ဟာ ဘုန္း တန္ခိုးေတာ္ ေရာင္ျခည္ေတြနဲ႕ ဆင္းသက္လာမယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္မွန္း 
ေကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းၾကေပမဲ့ ကယ္တင္ရွင္ဟာ ႏွိမ့္ခ်စြာနဲ႕ ႏြားစားခြက္မွာ ေမြးဖြားလာခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လူတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ကယ္တင္ရွင္ကုိ ႏွဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ၾကေပမ့ဲ 
ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံ ခဲ့ၾကပါဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ဟာ ေလာကလူေတြရဲ႕ လက္နဲ႕ 
ညႇင္းဆဲ ရိုက္ႏွက္ျခင္း ကုိ ခံခဲ့ရရွာပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ဟာ ေဝဒနာေတြကို အမႈမထားဘ ဲ
ေလာက သားေတြကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ႕ ေခၽြးစက္ ေသြးစက္ ေျမမွာ ခ လုိ႕ လက္ဝါးကားတုိင္ 
ေပၚမွာ အေသြးေတာ္နဲ႕ အျပစ္ေႂကြး ေပးဆပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူမွန္းသိတတ္စ အရြယ္မွာ က်မ 
ဟာ ေဆာင္းတညရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ စိတ္ ႏွလုံးသားထဲမွာ ခင္တြယ္ ရင္းႏီွးေနခဲ့ပါ 
တယ္။ သိပ္ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းတဲ့ ခရစ္စမတ္ အခါ သမယကုိ ေမွ်ာ္ေနမိပါတယ္။ 
မယ္ေတာ္ မာရိရဲ႕ ရင္ခြင္ေတာ္နဲ႕ ႏြားစားခြက္ထဲမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ သူငယ္ 
ေတာ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ မရခဲ့ေပမဲ့ အခုလုိ ဒီဇင္ဘာ ေဆာင္းညခ်ိန္မွာ က်မ နွလုံးသား 
ႏြား စားခြက္ထဲ သူငယ္ေတာ္ ကယ္တင္ရွင္ ဝင္ေရာက္ အိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်နပ္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ ေနမိပါတယ္။ က်မ ႏွလုံးသားထဲကုိ ခိုဝင္ လွဲ႕ပါ သခင္ရယ္။ က်မ ရဲ႕ လြမ္းေဆြး 
မႈေတြကုိ ေျဖသိမ့္ေပးလွဲ႕ပါ သခင္ရယ္။ ဒီဇင္ဘာ ေဆာင္းတညနဲ႕ အတူ ကယ္တင္ရွင္ 
သူငယ္ ေတာ္ကုိ လြမ္းေန၊ ေဆြးေန သတိရ တမ္းတ ေနမိပါတယ္။  သခင့္ေက်းဇူး 
ေတာ္ျမတ္၌     -   F-penny (mizo) တမူး 
----------------------------------------------------------------- 

စားပြဲခုံအမွတ္ ၅ မွ သူစိမ္း တစ္ေယာက္   (တူးတူး) 
ခရစ္စမတ္ မတုိင္မွီ ၅ ရက္အလုိေန႕က အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ 

စားပြဲထုိး လုပ္ေနတဲ့ ေကာ္ဖီဆုိင္မွာေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္မ်ားမွာပါ ေရာင္စံုမီးမ်ားနဲ႕ 
အလွအပ ဆင္ထား ၾကၿပီး ခရစ္စမတ္သီခ်င္းနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ ျမဴးႂကြ ေနတဲ့ 
ကေလးမ်ားကုိလ ဲ ေတြ႕ေန ရပါတယ္။ က်မရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ားကလဲ ခရစ္စမတ္ 
အားလပ္ရက္မွာ မိသားစု အစီအစဥ္ေတြ၊ ခရီးထြက္ဖို႕ အစီအစဥ္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ က်မ 
မွာ ဘာ အစီ အစဥ္မ်ား ရွိ သလဲလုိ႕ ေမးလာခဲ့ရင္ က်မ ေခါင္းခါၿပီး တုံ႕ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးကု သူနာျပဳဆရာမ သင္တန္းတက္ရန္ အတြက္ မိသားစု 
ေနထုိင္ရာ ဟာဝုိင္ရီကၽြန္းမွ မိုင္ ၃ဝ၀၀ ေ၀းတဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ကုိ ေရာက္ေနျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ တေနကုန္ သင္တန္း ေက်ာင္း တက္ရၿပီး ေက်ာင္းဆင္းတာနဲ႕ ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ 
ညမုိးခ်ဳပ္ထိ စားပြဲထုိး လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းစားရိတ္ ရွာရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ပါတ္တာလုံး 
အခ်ိန္ မအားေအာင္ လႈပ္ရွားရၿပီး ပင္ပန္းပါတယ္။ မိသားစုကုိလဲ အရမ္း လြမ္းပါတယ္။ 
အလုပ္ အားရက္ေန႕ ကုိဘ ဲ ေမွ်ာ္ေနမိပါတယ္။ မိသားစုကုိ လြမ္းေပမဲ့လဲ ဒီ ခရစ္စမတ္ 
အားလပ္ရက္မွာေတာ့ လမ္းစရိတ္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရိွလုိ႕ အိမ္ျပန္ဖို႕ မစဥ္းစား 
ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား သခင္ဆီ ဆုေတာင္းပါတယ္။ မိသားစုဆီ ေခတၱ ျပန္ခြင့္ရရင္ 
ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္ေက်ာင္း တက္ဖို႕ ခြန္အားရိွမယ္လုိ႕ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ဆုိင္ က 
စားစရိတ္ၿငိမ္း တာဝန္ယူေပမဲ့ ေက်ာင္းစရိတ္၊ စာအုပ္ဖိုး က်ဴရွင္ခနဲ႕ က်မမွာ ေငြပုိ ေငြလွ်ံ 
မရိွပါဘူး။ က်န္းမာေရးအတြက္ စရိတ္ပို မကုန္တာကုိဘ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ရမလို 
ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မ ေကာ္ဖီဆုိင္ ေရာက္လုိ႕ အလုပ္ စလုပ္တာနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းက ငါ 
အလုပ္ နားရမဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ မင္း တာဝန္ ဆက္ယူေတာ့ လုိ႕ေျပာၿပီး ဟုိစားပြဲ နံပါတ္ ၅ 
မွာ လူတစ္ေယာက္ ထုိင္ေနတာ တစ္နာရီ ေက်ာ္ၿပီ ဘာမွလဲ မမွာဘူး။ ျပႆနာေတာ့ 
မလုပ္ပါ ဘူး။ ၾကည့္ရတာ တစ္ ေယာက္ေယာက္ကုိ ေစာင့္ေနပုံရတယ္။ သတိထား 
ၾကည့္လုိက္အုံး လုိ႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေထာင့္ စားပြဲ နံပါတ္ ၅ စားပြဲမွာ ထုိင္ေနတဲ့ ပိန္ပိန္ပါးပါး 
ရုပ္ရည္ သန္႕သန္႕ လူ တစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအျပာ 
အက်ႌအနက္နဲ႕ ကက္ဦးထုပ္ ေဆာင္းထားပါတယ္။ သူ႕အနားကုိ တုိးသြားၿပီး ၿပံဳးရႊင္စြာနဲ႕ 
က်မ နာမည္ ကုိရီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ တစ္ခုခု မွာခ်င္ရင္ က်မကုိ 
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www.thelordword.com  တြင္ အခမ့ဲ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

မင္းေအာင္သက္လြင္ ေရးသားစီစဥ္ထုတ္ေဝသည့္ တတိယေျမာက္ မီနီမဂၢဇင္း   ̏  အေစခံလမ္းမွ - ̋   ထြက္ၿပီ။ 
ျမန္မာျပည္က်မ္းစာအသင္း(ရန္ကုန္) ။ Judson Baptist Church (S’pore)၊ စေကာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္(S’pore) စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

aysmf&Tifaomc&pfprwfjzpfygap  Merry Christmas to you all 
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မွာလုိ႕ရပါတယ္။ လုိ႕ေျပာၿပီး ျပန္အလွည့္မွာ ထုိသူက တုိးတုိးညင္သာသံနဲ႕ နာကုိး 
ကိတ္မုန္႕နဲ႕ ေသာက္ေရ တစ္ခြက္ မွာပါတယ္။ သူမွာတဲ့  မုန္႕အသံၾကားတာနဲ႕ ဒီလူဟာ 
ေတာ္ေတာ္ေလး ေငြေရးေၾကးေရး ခက္ခဲေနတဲ့ သူျဖစ္တယ္ဆုိတာ က်မ 
တြက္လုိက္မိပါတယ္။ သူမွာတဲ့ မုန္႕က ဒီဆုိင္မွာ ေစ်း အေပါဆုံး ျဖစ္ၿပီး ေသာက္ေတာ့လ ဲ
ေကာ္ဖီတုိ႕ ကုိကာကုိလာတုိ႕ကုိေတာင္ မမွာႏုိင္ဘ ဲ ေရတစ္ခြက္ဘဲ မွာႏုိင္တာမုိ႕ပါ။ 
တာဝန္ေက်စြာနဲ႕ ဟုတ္ကဲ့လုိ႕ ေျပာၿပီး မိနစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း သူမွာတဲ့ အစာကုိ 
စားပြဲေပၚ က်မ ခ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ ၂ေဒၚလာနဲ႕ ၉၅ဆင့္ က်ပါ တယ္။ လုိ႕ တဆက္တည္း 
ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ထုိသူက အိပ္ကပ္ထဲက ေငြစကၠဴတစ္ရြက္ကုိ ဆြဲ ထုတ္လုိက္ၿပီး ပိုေငြကို 
ျပန္မအမ္းနဲ႕လုိ႕ ေျပာလာပါတယ္။ က်မလဲ အံၾသစြာနဲ႕ ပိုက္ဆံကုိ ေသေသ ခ်ာခ်ာ 
ၾကည့္ၿပီး ရွင္ေပးတာ ေဒၚလာ တစ္ရာတန္ပါ။ က်သင့္ေငြက ၃ေဒၚလာ မျပည့္ ပါဘူး ပိုေငြကို 
ျပန္မအမ္းနဲ႕ ဆုိေတာ့ -- လုိ႕ ျပန္အေျပာမွာ က်မ စကားမဆုံးခင္ သူက ငါသိပါတယ္လုိ႕ 
ေကာင္းေကာင္းျပန္ေျဖပါတယ္။ က်မက သံသယ ရွိစြာနဲ႕ ရွင္ က်မ ဆီက 
ဘာအလုိရွိလုိ႕လဲလုိ႕ ေမးလုိက္ေတာ့ သူက က်မကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၿပီး ငါ ဘာမွ 
လုိခ်င္လုိ႕ မဟုတ္ပါဘူး။ မင္းအေမဆီ ဖုန္းဆက္ၿပီး မဲရီး ခရစ္စမတ္လုိ႕ ႏႈတ္ဆက္ 
လုိက္ပါလုိ႕ ေျပာၿပီး ငါသြားေတာ့မယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခရစ္စမတ္ခ်ိ္န္ခါ ျဖစ္ပါေစလုိ႕ 
ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထြက္သြားပါတယ္။ က်မ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္မေျပာႏုိင္ခင္ သူ ျမင္ကြင္း 
ထဲက ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ဆုိင္ပိတ္ေတာ့ က်မ အခန္းကုိ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ 
လူစိမ္းဆီက ရလာတဲ့ ေဒၚလာတစ္ရာကုိ စားပြဲေပၚတင္ၿပီး တီဗီြေရွ႕မွာ အေမာေျပထုိင္ 
ေနတုံး တယ္လီဖုန္းသံ ျမည္လို႕ ကုိင္လုိက္တဲ့အခါမွာ က်မ အေမဆီက ဖုန္းျဖစ္ေနပါတယ္။ 
အစ္ကုိႀကီးက က်မကုိ ဒီႏွစ္ခရစၥမတ္မွာ အိမ္ျပန္လာေစခ်င္လုိ႕ ေလယာဥ္လက္မွတ္ 
ဝယ္ေပး လုိက္ေၾကာင္း၊  အစ္ကုိလ ဲေငြ သိပ္မတတ္ႏိုင္လုိ႕ ေလယာဥ္ တစ္ေၾကာင္းစာသာ 
ဝယ္ေပးႏုိင္ၿပီး အျပန္တစ္ေၾကာင္းကုိ က်မ က ကုိယ့္ဘာသာေငြရွာျပီး ျပန္လာေစခ်င္ 
ေၾကာင္း ေျပာလာပါတယ္။ ဒီလုိ ဖုန္းဆက္ေနခ်ိန္မွာဘဲ တီဗီြထဲမွာ ခရစ္စမတ္ အစီအစဥ္ 
အျဖစ္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်း ေလွ်ာ့ေပးေၾကာင္း ဟာဝုိင္ရီကၽြန္းေပၚကုိ ၉၉ေဒၚလာသာ 
ေပးရမဲ့ အေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာတာကုိ ေတြ႕လုိက္ရလုိ႕ က်မ ထခုန္ၿပီး အဖဘုရားသခင္ ဒီႏွစ္ 
ခရစၥမတ္မွာ က်မ မိဘေတြဆီ ျပန္လုိ႕ရေတာ့မွာမုိ႕ ေပ်ာ္လုိက္တာလုိ႕ ဝမ္းသာ အားရ 
ေအာ္လုိက္မိပါတယ္။  

ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ႏွစ္က အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္က က်မ မိသားစု 
ဆီ ခနျပန္ၿပီးေနာက္ အသစ္ေသာ ခြန္အား မိသားစုရဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ့ အားသစ္ ေလာင္းေပး 
မႈကုိ ခံစားရလုိ႕ သူနာျပဳသင္တန္းကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ 
က်မဟာ အစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ ကေလးအထူးကု သူနာျပဳတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ က်မ 
နဲ႕ က်မရဲ႕ ခင္ပြန္းလဲ ႏွစ္စဥ္ ခရစ္စမတ္တုိင္း စားပြဲနံပါတ္၅က လူစိမ္းလုိ တစ္ေယာက္ 
ေယာက္ကို ေက်းဇူးျပဳျခင္း။ ေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္း တစ္ခုခုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာေတာ့ အေႏြး 
ေျခစြပ္ထုပ္ေတြ ဝယ္ၿပီး လမ္းေဘးက ဆင္းရဲသားေတြကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္မွာေတာ့ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႕ 
ဆင္းရဲသားေတြကုိ ၿခံဳေစာင္ေတြ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။  က်မ လိုအပ္ေနတဲ့ 
အခ်ိန္၊ ခက္ခဲေနတဲ့ အခါသမယမွာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားဟာ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္လာ 
ၿပီး ကူညီတတ္တယ္လုိ႕ အေမ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေဝာြက က်မတုိ႕ ကုိယ္တုိင္လဲ သူတပါးကို 
ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့။ ကူညီမစျခင္း ေပးႏုိင္တဲ့ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါစုိ႕လုိ႕ တုိက္တြန္း 
အားေပးခ်င္ပါတယ္။  ။ တူးတူး (ဝန္ခံခ်က္။ Coryne Wong – California ေရးသားေသာ 
ေဆာင္းပါး အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 

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

CHRISTMAS ခရစ္စမတ္ Mary(ဖ်ာပုံ) 
C- Comfort ။ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ျခင္း။ အားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း။ ေဟၿဗဲ ၁၃း၅။ သင္တုိ႕၏ 
က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကုိ တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ ကုိယ္၌ရိွေသာ ဥစၥာႏွင့္ 
ေရာင့္ရဲျခင္း ရွိၾကေလာ့။ 
H- Hope ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ေကာေလာသဲ ၁း၂၇- တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႕တြင္ ဤနက္နဲေသာ 
အရာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ မဟာစည္းစိမ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကုိ သန္႕ရွင္းသူ 
တုိ႕သည္ သိေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ ထုိစည္းစိမ္ကား ဘုန္းအသေရကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ သင္တုိ႕အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ ေပ 
တည္း။ 
R- Redemption။ ကတိအတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္း။ ဧဖက္ ၁း၇။ ခပ္သိမ္းေသာ သတိပညာႏွင့္ 
ေလ်ာ္စြာ ငါတုိ႕၌ အတုိင္းထက္ အလြန္ မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႂကြယ္ဝျပည့္စံု 
သည္ႏွင့္အညီ ထုိသားေတာ္ ၏ အေသြး အားျဖင့္ အျပစ္လြတ္ေတာ္မူျခင္းတည္း ဟူေသာ 
ေရြးႏႈတ္ ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကုိ ငါတုိ႕သည္ ခံရၾက၏။                                               
I-Inspiration။  ဥာဏ္ေကာင္းျခင္း။ ၂တိ ၃း၁၅- ေယရႈခရစ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ 
ကယ္တင္ျခင္း အလုိငွာ ပညာကုိ ေပးႏုိင္ေသာ ဓမၼက်မ္းစာကုိ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ 

ေလ့က်က္ သည္ကုိ၎။ သိမွတ္ သည္ႏွင့္ အထက္က သင္၍ ႏွလုံးသြင္းမိေသာ အယူဝါဒ၌ 
တည္ေနေလာ့။  
S-Salvation။ ကယ္တင္ျခင္း။ အျပစ္ဒဏ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း။ ၂ေကာ ၆း၂-ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ 
အခ်က္ဟူမူကား ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္၌ သင္၏ စကားကုိ ငါနားေထာင္ၿပီ။ ကယ္တင္ 
ရာ ေန႕ရက္ကာလ၌ သင့္ကုိငါ မစၿပီဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ 
အခ်ိန္ ရွိ၏ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာ ေန႕ရက္ ကာလရိွ၏။ 
T-Truth။ အမွန္တရား။ သစၥာမွန္ကန္မႈ။ ေယာ ၁၄း၆- ေယရႈက ငါသည္ လမ္းခရီး။ သမၼာ 
တရား အသက္ ျဖစ္၏ ငါ့ကုိ အမီွ မျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႕ မေရာက္ရ။ 
M-Mercy။ သနားညႇာတာမႈ။ ဆာ ၁ဝ၃း၈။ ထာဝရဘုရားသည္ သနားတတ္ေသာ သေဘာ၊ 
ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သေဘာ။ စိတ္ရွည္၍ ကရုဏာ ႂကြယ္ဝေသာ သေဘာ ရွိ္ေတာ္မူ၏ 
A - Assurance။ မိမိကုိယ္ မိမိ ယုံၾကည္ျခင္း။ ေဟရွာယ ၃၂း၁၇- ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရား 
သည္လဲ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်ိဳးမူကား ထာဝရၿငိမ္သက္ျခင္း 
ႏွင့္ လုံၿခံဳျခင္းတည္း။ 
S-Satisfaction။ အားရေက်နပ္ျခင္း။ ဆာ ၁ဝ၇း၉- အေၾကာင္းမူကား ေတာင့္တေသာ 
ဝိညာဥ္ ကုိ ေရာင့္ရဲေစ၍ မြတ္သိပ္ေသာ ဝိညာဥ္ကုိလ ဲေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ဝ ေစေတာ္ 
မူ၏။  ။ Mary(ဖ်ာပုံ) 
------------------------------------------------------------------- 

a,moyf   q,fjrL&,fpdk;vGif 
       ( aumif;uifbHkESifhqdkifaom ½Iyg&HkESifh ESdyfhcsaomol)  
(róJ? 1;18-25) ed'gef;/ avmuodkU wpfyg;wnf;aom om; awmfudk apvTwf u,fwif 
awmfrlvdk aomtcg bk&m;ocif onf avmuü olUtwGuf toHk;awmfcHjzpfaom rm&d 
tm; a&G;cs,f awmfrlcJhygonf/ avmuwGif om;awmf c&pfawmf vlUZmwd cH,lpOf 
vlom; zcif wpfOD; trSeftm;jzifhawmh rvdktyfaomfvnf; avmu odkU ulol rJh tjzpf 
a&muf&Sd vmawmfrlrnfh c&pfawmf bk&m;twGuf vdktyfaom trIudpö twGuf 
ulnDaz;r yHhydk;ay;&ef a,moyf udk a&G;cs,fawmfrlcJhjyefygonf/ þum; avmu\ 
ed,mrtwdkif; vdktyfrIrsm;udk bk&m;ocif jyifqifawmfrlaom trI a&;&myif 
jzpfonf/ xdktrIt&mudk Munfhjcif;tm;jzifh a,moyfonf omrnvl r[kwf onfudk 
jrifawGU&onf/ txufyg or®musrf;csufudk Munfhygu a,moyf onf oem; Muifem 
wwfol? wnfMunf&dk;om;olESifh arwÅmw&m;udk txl;tav;jyKol jzpfaMumif; 
aumif;pGm jrifawGU&avonf/ vlUb0 oufwrf; wpfavQmufvHk;wGif a,moyf 
touf wmü bk&m;ocifh bkef;awmfudk xif&Sm;apcJholjzpfonfomru txl; ojzifh 
bk&m; ociftwGuf vHk;0qufuyf tyfESHaomoljzpfcJhonf/ xdkrQru bk&m; ocifa&SU? 
vlwdkU a&SUwGif ESdyfcsum bk&m;bkef;awmftwGuf a&SU&Iaomol jzpf NyD; txufrS 
ay;tyfaom omoemudkom NyD;pD;aponfh pdwfESvHk;&Sdaomol jzpf onf/vlom; yDo 
aom a,musFm; wpfOD;\ tusifhoDv? odu©mw&m;wdkUudk a,moyf toufwmwGif 
txif;om;jrifawGU&onf/ a,moyfonf vlrIusifh0wfw&m; rsm;ESifh tnD touf 
&Sif &yfwnfa&;udk bk&m;ocifh tvdkawmfESifh tnD a&SUwef; wif tav;xm;cJhol 
jzpfonf/ bk&m;ocifonf a,moyftm; ac:ouJhodkU oifESifh uREkfyftm; ac:um 
toHk;jyKrnf r[kwfyg/ odkUaomf ol\ bkef;awmftwGuf oifhavQmf aom enf;vrf; 
rsm;tm;jzifh oifESifh uREkfyfwdkU\ b0udk toHk;jyKvdkonf udk um; uREkfyf taotcsm 
yif ajymqdk&Jygonf/ tb,fodkUaom toufwmESifhtb,fodkUaom  p&dkuf vu©Pm 
wdkUaMumifh a,moyftm; bk&m;ocif toHk;jyKvdkcJhoenf; qdkonfudk twl avhvm 
csifonf/ xdkUaMumifhvnf; aumif;uifbHkESifhqdkifaom &lyg&HkESifh ESdyfcsaom a,moyf[k 
trnfwyfvdkcsif;jzpfonf/ 
1/ xdrf;jrm;r*FvmESifh pdwfajcmufjcm;zG,f&m/ 1;18-19/ 
 a,moyfonf bk&m;ocif\ r[mtrIawmfjrwftwGuf txl;a&G;cs,f 
cGJcefUjcif;udk cefUtyfcH&aomoljzpfaomfvnf; ol\ toufwm onf taESmuf 
t,Suf tqD;twm;rsm;jzifh vGwfuif;aomolum; r[kwfyg/ aphpyfxm;aom owdk; 
orD; avmif; rm&dESifh jzpfysufaerI wdkUonf owdk;orD;avmif;ESifhomru ygwf 
0ef;usif todkif;t0dkif;rsm;tMum;wGif aphpyf aocsmpGmjzifh atmifvHxl yGJ0ifEdkifa&; 
rnfuJhodkU atmifjrifjcif;udk &,l rnfenf;/ a,moyftoufwmudk Munfhjcif;tm;jzifh 
ol\ wkefUjyefcJhaom enf;vrf; rsm;udk Munfhjcif;tm;jzihf bk&m;ocifonf 
uREkfyfwdkUtm; jzpfapvdkonfh taMumif; tcsif;t&mrsm;udk jrifawGUum oifcef;pm 
,lEdkifygonf/ 
u) pdwfajcmufjcm;zG,f&mtwGuftajz/ 
 a,moyfonf vufxyfxdrf;jrm;rnfh rm&dtm;jzifh vGefpGm pdwf uod 
uatmuf jzpf&onf/ taMumif;rSm toufESifhtrQ cspfjrwfEdk; ae&aom b0 
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Muifaz: avmif;? olESifhtwlwuG aexdkifjcif; r&SdcJhao;aom owdk;orD; avmif;onf 
tcg r[kwf udk,f0efaqmifaeonfh jzpf&yfrSefyifjzpfonf/ aphpyfjcif; onf 
a,moyfwdkU\ xHk;wrf;pOfvmt& aphpyfjcif;rnfonf vufxyf xdrf;jrm;jcif;uJhodkU 
aphpyf aocsmaom uwdu0wfjzpfaomaMumifh  twl tdyfaejcif;tcGifh r&ao; 
aomfvnf;? jyefvnfí zsufodrf;vdkUvnf; r&paumif; aom tpOftvmjzpfonf/ 
xdkodkUjyKjcif;tm;jzifh vufxyf xdrf;jrm;onfh aeU wdkifatmif tMuifvifr,m; tjzpf 
ra&mufoa&GY oefU&Sif;pifMu,faom touf wmudk apmifhxdrf;Mu&ygrnf/ xdkxHk;wrf; 
um; tcsdKUu vESifhcsDMumovdk? tcsdKUrSm ESpfcsD ívnf; Mumwwfavonf/ 
 xdkodkUapmifhMunfhumv aphpyfumvwGif a,moyfod&Sdvdkuf&onfu rm&d ü 
udk,f0ef&Sdaeonfh jzpf&yfrSefudk Mum;odvdkuf&jcif;jzpfonf/ vHk;0oHo, &Sdp&mrvdk 
‘]olrwGif oefU&Sif;aom 0dnmOfawmftm;jzifh y#doaE¨&SdaeaMumif;} udk zGifh[ wdkifyif 
0efcHayawmhrnf/ odkUaomf ordkif;jzpfpOfwGif r&Sdpbl;? rMum;bl; ao;aom xdk 
jzpfpOftm; a,moyf tb,fodkU ,HkEdkifygtHenf;/ i,fpOfrSpvQuf rMum; pzl;aom 
jzpfpOf udk Mum;&aomtcdkufwGif a,moyfrnfrQ pdwfvIyf&Sm; ayrnfenf;/ 
 c)tdrfruftxda&mufvmaompdk;&drfrI/ 1;18-19 

oHo, &Sdp&mrvdk tjcm;olrsm;enf;wl a,moyfonfvnf; ESpfudk,fwl 
twl aernfhaeU&ufudk arQmfvifhapmifhpm;aeoljzpfrnf/ ESpfudk,fwltwlaea&; 
twGuf tdrf? aea&;? xdkifa&;? pm;a&;aomufa&; xdkrSwpfzef tem*gwf ta&; rsm; 
udkvnf; awG;awmBuHpaernfrSm rvGJ{uef yifjzpfonf/ xdkUaMumifhvnf; ol\ 
aeU&ufrsm;onf tem*gwftwGuf jyifqifrIrsm;jzifhom a,moyf toufwm\ 
aeUpOf vkyfief;jzifh jynfhaeayrnf/ rsufESmudk tdk;rJhokyfvdrf;vdkufonfhyrm Mum;& 
aom owif;pum; wdkYaMumifh a,moyf\ tdrfruf? arsmfvifhcsufwdkYonf oJxJ 
a&oGefyrm jzpfaeay vdrfhrnf/ rm&donf udk,f0efaqmifxm;vsuf &Sdaeaomfvnf; 
a,moyfonf uav; taz r[kwfcJh/ xdktcsdefü a,moyf\ tonf;qdkif 
ESvHk;tdrfwdkYonf tpdwfpdwf trTmrTm yJha<u oGm;onhftvm; cHpm;&ayrnf/ xdk 
tjzpfqdk;onf wa&;Edk; tdrfrufrS vefYEdk; vmolyrmjzpfayrnf/ cJavorQ oJa&us 
jzpfoGm;onfh tajc taeyifr[kwfygvm;/ xdk tcsdefonf aqmif;wGif; tdrfrufyrm 
ua,muf u,uf jzpfp&myif/ 
*) aMuuGJeifhoD;apaom qHk;jzwfrI/ 1;19 ,cka,moyfonf a&SYwdk;xrf;ydk;? 
aemufqkwf vSnf;xkyf tjzpfrsdK;wGif &Sdaeonf/ odkYaomf or®musrf;pmudk xdkoltm; 
]ajzmifhrwf ol} [lí rSwfwrf; wif xm;onf/ teufum; olonf bk&m;ocif\ 
pum;awmfudk emcH apmifhxdef;jcif; &Sdaomol? jA[®pdk&fw&m; vufudkifxm;ol[k 
qdkvdkygonf/ ynmwf w&m;\ pum;awmfrsm;udkvnf; olaumif;pGmodonf/ 
trsdK;orD;wpfOD;onf azgufjym; onfudkawGY&Sdygu ausmufcJESifhtrSef xkowf& 
ayrnf (w&m;a[m? 22;20-22)/ odkYaomfvnf; tjcm;aom pum;awmfvnf; 
&SdaejyefonfrSm ]uGm&Sif; pmay;}í rdb&yfxH jyefvGwf&ef jzpfonf (w&m;a[m? 
24;1)/ xdkt&mrsm;udk qifjcif oHk;oyf &if; a,moyfonf rm&dtm; vlxktv,fwGif 
t&SufwuGJ tusdK;enf; jzpfaprnfh enf;vrf;udk rvdkvm;cJhovdk ausmufcJESifh 
ypfowf&efvnf; tvdkr&SdcJh/ xdkY twGufaMumifhvnf; wdwfwqdwfjzifh pGefYcGg&ef 
qHk;jzwfcsuf csvdkufonf/ xdkodkYaom qHk;jzwfcsufudk csEdkif&eftwGuf a,moyfonf 
tonf; aMurGcHpm;um ,lusHK;r& jzpfaumif; jzpf&rnfrSm pmemwwfolwdkif; 
odjrifEdkif onf/ xdkt&monf aMuuGJeifhoD; aprnfh qHk;jzwfcsufyifr[kwfygvm;/ 

b0toufwm\ emusifzG,faom jy,k'fudk &Sif;vif;pGm jrifawGYEdkif 
ygonf/ uREfkyfwdkY\ tBuHtpnfESifh yef;wdkif toD;oD;twGuf uREkfyfwdkY onf 
taumif;qHk; BudK;pm;vkyfaqmifwwfMuaomfvnf; xifrSwf arQmfvifhxm;onfh 
twdkif; jzpfrvmaomtcgwGif uREkfyfwdkYonf ,lusHK;r&jzpf&NyD; tm;avsmh pdwfysuf 
wwfMuonfr[kwfygvm;/ xdkodkYaom tajctaersdK;wGif rarQmfvifhrIrsm; jzpfay: 
vmaom tcgwGif toufwmwGif tcufcJqHk; aom cg;oD;rI[k rSwf,l awG;q 
wwfMu onfyif/ a,moyfuJhodkYyif uREkfyfwdkYonf trIt&m\ aemufuG,f wGif 
vkyfaqmif aeawmfrlaom bk&m;ocifudk jrifawGYjcif;iSg rpGrf;omatmif 0dnmOfrsufpd 
uef;aeMuonf/ tu,fpifppf tdrfrufwGif a,moyftm;ajymMum;olrSm bk&m;ocif 
yifjzpfonf/ b0toufwmwGif BuHKawGY&aom trIt&m rsm;onf taMumif; 
wdkufqdkifí r[kwfyg uREkfyfwdkYtoufwmtm; tpOftwdkif; BuD;xGm;&ifhusuf&ef bk&m; 
ocif jyifqifxm;awmfrlaom pepfawmfESifh enf;vrf;rSefpGm wnf&Sdxm;aom r[m 
tBuHawmfrsm;yifjzpfonf/ xdkt&mrsm;twGuf em;vnfcHpm;&ef cufcJ aomfvnf; 
rSefaom opömpum;awmf rsm;yifjzpfonf/uREkfyfwdkY BuHpnfírrSD? em;vnf&efrrSDaom 
trIt&mrsm;jzifh bk&m; ocif jyKawmfrlaeaMumif;udk toufwmtoD;oD;wGif 
rsufjrif udk,fawGY BuHKbl; Muayrnf ( a[&Sm,? 55;8-9)/ uREkfyfwdkYtwGuf xm;&Sd 

awmfrlaom tBuHtpnf awmfrsm;onf uREfkyfwdkUxifrSwfxm;ouJhodkY xyfwl rjzpf 
Edkifyg ( a,mb? 1-2) aomfvnf; uREkfyfwdkY emusifcHcuf&onfhwdkifatmif uREkfyfwdkY 
twGuf taumif; qHk;aom jrifhjrwfonfh tBuHawmfrsm;yifjzpfonf(a&mr? 8;28? 2 
aum? 4;15-17)/ uREkfyfwdkY\ tBuHtpnf rsm;udk bk&m;ocifonf z,f&Sm; 
awmfrlaomtcgwGif uREkfyfwdkY vdkvm;jcif;? ESufoufzG,f&mr[kwfaomfvnf; tBuH 
awmf ESifhtnD qHk;cef; wdkifaomtcgwGifrlum; uREkfyf wdkYtwGuf taumif;wumh 
taumif;qHk; jzpfae onfudk pHkvifpGm jrifawGYMu &ygonf/ 

,aeY uREkfyfwdkY xdkodkYaomtjzpfrsdK;udk &ifqdkif awGYBuHKae&aumif; awGYBuHK 
&ayrnf/ bk&m;ociftwGuf BuD;rm;pGm toHk;awmfjzpfvdkygu BuD;rm; aom 
ppfaq;prf;oyfrIrsm;onf aemuf0,f xyfcsyfvdkufygvmayrnf/ {vd,onf um&frJ 
awmifü &nfwnfjcif;iSg rpGrf;omaomtcgwGif rdrddudk,fudkrdrd ac&dwf acsmif;wGif 
ykef;cdkcJhygonf/ 'g0d'fonf vlxka&SYwGif a*gvswfBuD;tm; &ifqdkifjcif; rjyKrSDü jcaoFhESifh 
0uf0Hrsm;udk awmifwGif;ü Edkrfeif;cJh&onf/ uREkfyfwdkY em;vnf&ef cufcJí 
emusifrIrsm;ozG,fjzpfapaomfvnf; bk&m;ocifonf BuD;rm;aom r[m trIawmf 
jrwftwGuf xdkodkYyif toHk;jyKawmfrlcJhonfudk awGU&onf/ ]tem rcHu? tom rpH&} 
qdkaompum;twdkif; bk&m;ocifonf vrf;jy oGefoifyHkoGif; awmfrlcJhygonf/ 
2/ rSwfausmufjzpfaponfhtrI/ 1;20-23/  cufcJhvSaom ab;MuyfeHMuyf tajc 
taewGif bk&m;ocifonf a,moyf tm; ac:,lawmfrlcJhonf/ tjcm;olrsm; rvkyf 
aqmifcsifaom trIudpöudk bk&m; ocifonf a,moyftm; r&SufraMumuf ,HkMunf 
jcif;jzifh vkyfaqmif&ef wm0ef ay;awmfrlcJhonf/ xdkcufcJaom trIonf ol\ b0 
toufwm twGuf vGefpGmyif ab;MuyfeHMuyfjzpfapaomfvnf; toufwmwGif 
rSwfausmuf jzpfapcJhonf/ 
u) bk&m;zGifhjyaomtrI/ rm&düjzpfwnfaeaom y#doaE¨onf omrefvlom;wpfOD; 
r[kwf aMumif; bk&m;ocifonf a,moyftm; rdefYawmfrlcJhonf/ xdkYtwGuf rm&d\ 
0rf;MumwdkufwGif wnf&Sdaeaomom;&wemonf bk&m;ocif\ om;awmf jzpfawmf 
rlonfudk a,moyf &Sif;vif;pGmjrifawGYvm&onf/ 
c) vkyfaqmif&eftrI/ rm&dtm; uGm&Sif;jcif;? ausmufcJESifhypfowfjcif;rsm;rjyKbJ 
y#doaE¨ tm;vnf; rdrd\&if0,fom;uJhodkYapmifha&Smuf&ef rdefYMum; awmfrljcif;udk 
a,moyf Mum;emcJh&jyefygonf/ xdkrQru uav;tm;vnf; auR;arG;okwfoif 
uG,fum apmifha&Smufjcif;jyKpk&efomru trnfonm rnfhqdk&efudkyif tao;pdwf 
rSmMum; awmfrlcJhonf/ a,moyftwGuf xdktrIudpöwdkYonf vG,fulaomt&mr[kwf 
cufcJaom wm0ef0wå&m;rsm;yif jzpfonf/ 
*) ESpfoufMunfjzLpGmjyKjcif;/ zGifhjyawmfrljcif;rsm;udkcH,lNyD;aemuf a,moyfonf 
bk&m;ocif\ tHhMo zG,faom tBuHtpnfawmf opömw&m;rsm;udk jrifawGY vmonf/ 
xdkuav; onfum; vlom;rsdK;EG,fwpfckvHk;twGuf ay;oem;awmfrlaom uwdawmf 
jynfhpHk&ef taMumif; jzpfonfudk em;vnfvm&jyefygonf (urÇmOD;? 3;15)/ vGefcJhaom 
ESpfaxmifaygif; rsm;pGmrS bk&m;ocifapvGwfawmfrlrnfh u,fcRwf&Sif vlwdkY 
arQmfvifhapmifhpm;aeaom ar&Sd,? avmuom;wdkYtwGuf u,fwif&Sif <uvmjcif; 
r[kwfygvm;/ "r®a[mif; umvwGif tjypfuif;aom odk;oi,f,Zf onf rm&d\ 
0rf;MumwdkufwGif wnf&Sd aeaom c&pfawmfa,&Ibk&m;tm; yHkaqmif rD;armif; 
xdk;jyaecJhonfom/ ya&mzuf tm;vHk; wdkYonfvnf; xdkodkYaom bkef;awmfESifh 
<uvmrnfhaeYudk apmifhpm; arsmfvifh aecJhMuonfyif ( a[&Sm? 7;14? 9;6)/ tjypfESifh 
csnfaESmifrIrsm;pGmxJrS u,fvGwf jcif; cH&rnfhaeYudk zefqif;cH avmuDom; tm;vHk;wdkY 
apmifhpm;aecJh&onfrSm ,aeY uJhodkYaom aeYxl;aeYjrwf r*Fvmyif jzpfonf/ 
 xdkYaemuf xdkuav;tm; ]a,&I} [laomtrnfjzifh rnfh&rnfqdkaom 
aumif;uifwref\ pum;udkMum;vdkuf&onf/ ]a,&I} [laom trnfemrudk ac:a0: 
orkwf&jcif;taMumif;t&if;rSm ]avmuDom;wdkYtm; tjypfrS u,fcRwf rnfht&Sif} 
jzpfawmfrlaomaMumifhjzpfonf/ xdkt&Sif\ trnfemronf omoem ESifh pyfqdkifaom 
]a,a[m0g bk&m;onf u,fwif&Sif} [lonfudk jyefnTef awmfrljcif;om jzpfonf/ 
 a,moyfonf xdkodkYaomtrIt&mrsm;udk jzpfysufawGYBuHKae&csdefwGif 
jynfh0pGm em;vnfjcif;&Sdrnf r[kwf[k ,HkMunfrdonf/ trdefYawmf twdkif; tpp 
t&m&mwGif tao;pdwfodjrifrnfvnf;r[kwf/ tu,fí em;vnfygu þavmu\ 
u,fcRwf&Sifonf tysdKunmrm&d0rf;Mumwdkufü zGm;jrifjcif;udk cH,l&ef qif;ouf 
awmfrlonf[k twyfodayvdrfhrnf/ 
3/ toufwmtwGufyHkaumif;oufao/ 1;24-25/ ppfrSefaom b0toufwm 
\&ifhusufrIonf BuHKqHk&aom trIBuD; i,fwdkY r[kwfyg? vkyfaqmif&rnfh tief; 
twm tm;jzifhomwdkif;wm &ayrnf/ ppfrSefaom pm&dwåESifh vkyfief; qdkif&m 
NyD;ajrmufatmif aqmif&Gufjcif;wdkYuom vl wpfOD;\ pm&dwåudk xif&Sm;oufao 
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jzpfap ygonf/ ppfaMum jcif;onf tcef;u@ wpf jzpfNyD; rSefuef oifhavsmfaom 
wkefYjyef rIonf aemufyg;0,fxyfcsyfruGm ,SOfwGJ vsuf&Sdonf/ 
 vufxyfxdrf;jrm;awmhrnfh a,moyftoufwmwGif vGefpGm cufcJ 
p&mtrIta&;udk pmemem;vnfEdkifayronf/ xdkenf;wlpGm uREkfyfwdkYonf vnf; 
b0toufwmwGif tvkyfudkvkkyfaqmif&if; b0udkrSwfausmuf wifap&ygrnf/ 
b0toufwm\ rSwfausmuf pHEIef;tjzpf acwårQ qifjcif MunfhMuygpdkY/ 
a,moyfonf b0toufwmü cufcJrIrsm;BuHKawGY&onfhenf;wl uREkfyfwdkY toufwm 
wGifvnf; pHjyKtwk ,lum or®musrf;pmü a&;rSwf az:usL; xm;jcif;jzpfonf/ 
u) rwljcm;em;aomvkyfief;aqmifwm/ vlrsm;pGmwdkYonf rm&dESifh a,&Ic&pfawmftm; 
pGefUy,foGm;MurnfrSm ajrBuD;vufcwf rvGJaomtcdkuftwefY  jy,k'fwpfckyif 
jzpfonf/ a,moyfrlum; xdkodkY rjyKcJhyg/ tdrfrufrS Edk;xvmonfESifh olonf tvsif 
tjref xum rm&dtm; bk&m;ocif rdefYMum;xm;onfhtwdkif; ac:aqmifcJhonf/ xdk 
tcdkuf vlrsm;pGm wdkYrlum; ]]pnf;urf;uem;ESifhtnD r*FvmaqmifESif;&efudkyif 
rapmifh pnf; Edkifaom pHkwGJ}} [k uJh&JhoN*ØK[fjcif;udk jyKaumif;jyKMu ayrnf/ xdk tcsdef 
tcgwGifum; a,moyfonf vlxkrS rnfodkYa0zefuJh&Jhrnf ajymqdk Murnfudk 
*&kxm;jcif;r&SdbJ bk&m;ocif\ tvdkawmfudkom b0 toufwmwGif az:aqmif&ef 
tmoDo jyif;jyvsuf&Sdonf/ olü&SdcJhaom oHo,? aMumuf&GHY ylyefrIESifh  qifjcifrIwdkY 
tpm; bk&m;ocif\ pum;awmfudk ,HkMunfjcif; tm; emcH vkkyfaqmif cJhonf/ vGefpGm 
aumif;aom yHkoufaoyifjzpfonf/ 
c) rqkwfrepfaomqufuyfrI/ olonf rm&dtm; tdrfodkYac:aqmifcJhaomfvnf; 
arxkef oH0go umr wPSm oabmw&m;wdkYum; pnf;azgufjcif;r&SdcJh/ a,&I c&pf 
awmf bk&m; zGm; oefYpif awmfrljcif;wdkifatmif rm&d\ tysdKunmjzpfjcif;udk wnf 
Munf av;eufpGm xdrf;odrf; emcHcJhonf/ ygwf0ef;usif\ uJh&JhjypfwifrIESifh a0zefrI 
rsm;udkvnf; &ifqdkif&ef pdwfqE´ toifh&SdaeNyD; rdrd\ taoG; tom;tvdkudkvnf; 
jA[®pdk&fw&m; vufudkifxm;vsuf wnfMunf pGm apmifhxdrf;cJhonf/ bk&m;ocif\ 
tvdkawmf jynfhpHk&ef trIta&;rS wpfyg; tjcm;aom qE´a,moyfwGifr&SdcJh/ 
þae&mü a,moyf onf tb,frQaom MunfndK av;jrwfpHjyKp&m aumif;ae 
jyefonf/ 
*) pHkvifaomNyD;ajrmufrI/ a,&Ic&pfawmfbk&m;tm; arG;zGm;oefYpifawmfrlNyD;onfh 
aemufwGif a,moyfonf tjcm;aom ,HkMunfjcif;ajcvSrf;udkvSrf;um aumif;uif 
wref rdefYawmf rlcJhonfhtwdkif; a,&I[laom trnfemrudk ac:qdkorkwf trnfay;cJh 
avonf/ uREkfyfwdkY od&Sd&orQ a,moyftoufwmwGif bk&m;ocifrS olY toufwm 
wGif cdkif;ap xm;aom trIudpötm;vHk;tm; rpHkrvifr&Sd yuwd NyD;jynfhpHkjcif; 
rsm;jzifhom vkyfaqmif cJhonfom/ r,HkMunfEdkifaom ta&;tcif; trIt&mwGif 
bk&m; ocifrS olYtm; ac:,l toHk;jyKawmfrlcJhaomfvnf; a,moyf onf ,drf;,dkif 
jcif; r&Sd/ yuwd wnfMunfaom oabmjzifh bk&m;ocif apcdkif; orQudk vkyfaqmif 
taumif txnf az:cJhonf/ wu,fhyif rGefjrwfaom yHkoufao yif r[kwfygvm;/ 
ed*Hk;/ /a,moyftoufwmwGif c&pfawmfa,&Ibk&m; zGm;jrif&eftwGuf bk&m; 
ocif\ toHk;jyKawmfrljcif;udk aumif;pGmodjrifyg&JUvm;/ a,moyfonf a,&I c&pf 
awmf oufawmfi,fpOf uav;t&G,fawmfüvnf; rdrd\ &if0,fom;uJhodkY auR;arG; 
okwfoif oGefoifvrf;jyapmifha&SmufcJh rnfrSm ajrBuD;vufcwfvGJrnf r[kwf/ bk&m; 
ocifonf tajccHvlwef;pm;jzpfaom ESdrfhcsjcif;&Sdonfhvuform;udk ol\BuD;jrwf 
aom r[mtrIawmf jrwf twGufac:,ltoHk;jyKawmfrlcJhonf/ 
 ,aeYvnf;xdkuJhodkYyif avmuDom;wdkY tuRwfw&m; 0ifa&mufEdkifa&; 
twGuf xdkodkYtoHk;cHrnfholrsm;udk bk&m;ocifonf &SmazGaeqJyif jzpfonfudk odjrif 
em;vnfyg&Jhvm;/ a,moyfESifh rm&dudkjyKouJhodkY oifESifh uREkfyftm; xyfwl jyK&ef 
apcdkif;awmfrlrnfr[kwfonfudkum; uREkfyf taotcsmajym&Jygonf/ wzef uREkfyfwdkY 
b0toufwmwGif tcuftcJrsm; BuHKawGU&ifqdkif&aumif; &ifqdkif& ayaomfvnf; 
bk&m;ocifonf xdkodkYaom trIt&mrsm;xJrS uREkfyfwdkYtm; vrf;jyoGefoif uG,fum 
apmifhr um  apcdkif;aom r[m trIawmfNyD; jynfhpHk awmfrlygrnf/ bk&m;ocif onf 
ol\ bkef;awmftwGuf rSefuefaom oufaocHrI rsm; &Sdrnfholrsm;udk &SmazGvsuf 
&Sdygonf/ oifonf bk&m;ocif&SmazGaeaom xdkyk*¾dKvftrsdK;tpm;üygovm;/ xdkodkY 
jzpf&dk; rSefygu bk&m;ocifha&SYawmfwGif rm;rm;rwfrwf&yfvsuf ]]udk,fawmf tuREkfyf 
&Sdyg\? tuREkfyfudk apvGwfawmfrlyg}}[k rajymbJ ae&ygovJ/ bk&m; ocif ay;tyf 
awmfrlaom trIawmfjrwftwGuf ]tdrfrufrS vefYEdk;olyrm} jzpfae ygovm;? xdkodkY 
qdkygu bk&m;ocifh a&SYawmfwGif&yfvsuf apcdkif;awmfrlaom r[m trIawmfjrwf 
NyD;pD; atmifjrifap&ef aus;Zl; awmfudk rSDcdktm;udkvsuf bk&m;ocif udk tm;udk; 
yHktyfvdkufyg/ oif\ESvHk;om;ESifh vdktyfrIudk uREkfyfaumif;pGmrodaomfvnf; bk&m; 

ocifonfum; oif\ESvHk;om;ESifh vdktyfcsufudk odjrifawmf rlonfomru az;r 
ulnDawmfrljcif;udkvnf; jyKawmfrlrnfh wpfqlwnf;aom bk&m;ocif jzpfawmf 
rlonfudk a,moyftoufwmtm;jzifh oifqifjcifodrSwfudk;pm;vdkufyg\ wdkuf wGef; 
vdkufyg&ap/ / emrawmfjrwfü  -  q,fjrL&,fpdk;vGif 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
တဏွာနဲ႕ပါဝါ (၂)  (အယ္ဒီတာ) 

က်ေနာ့္ လက္ကုိင္ဖုန္းထဲကုိ အမည္မသိ ဖုန္းတစ္လုံးက လွမ္းေခၚလုိ႕ 
ထူးလုိက္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ တဖက္က မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က သူ႕နာမည္ အရင္းနဲ႕ 
စၿပီး မိတ္ ဆက္ပါတယ္။ ၿပီး သူ႕ရင္ထဲက ပူေလာင္မႈ ေနာင္တ တရားနဲ႕ မွားမိခဲ့တဲ့ အမွား 
အတြက္ ဘုရား သခင္ထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္း လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕မွာ ဝန္ခံဖို႕ ေျပာဆုိ 
လာတဲ့အျပင္ သူ႕လုိ အမွားမ်ိဳး သူမ်ားေတြေနာက္ထပ္ မမွားဖုိ႕နဲ႕ သူ႕လုိ မွားေနတဲ့ 
သူေတြလ ဲေနာင္တနဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီ ျပန္လာဖုိ႕ သက္ေသခံ ေရးသားခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း 
ေျပာလာပါတယ္။ သက္ေသခံသူ flower ရဲ႕ ဒီစာေလးကုိ ေရးသားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ကေတာ့ သူမွားမိတဲ့ အမွားကုိ ဘုရားေရွ႕ လူေရွ႕မွာ ဝန္ခ်ဖုိ႕နဲ႕ သူ႕လုိ မမွားဖုိ႕ အသိ 
ေပးခ်င္ တာ ျဖစ္တာမုိ႕ သူ႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကုိ သေဘာက်မိလုိ႕ သူ႕ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
ခံစားခ်က္ သက္ေသခံခ်က္ေလးကုိ တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ တုိက္ဆုိင္မႈ ရွိလုိ႕ 
အမွားအယြင္း ပါခဲ့ရင္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးဖုိ႕ ေမတၱာရပ္ခံ လုိက္ပါတယ္။  

မီးကုိပူမွန္းသိလ်က္နဲ႕တုိးဝင္မိတ့ဲပုိးဖလံ  Flower 
တုိက္ဆိုင္မႈရွိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာင္တ ရၿပီး တုိ႕လုိ သက္ေသ ခံပါ။ 

လူႀကီးေတြေျပာတာ သိပ္မွန္တာဘဲေနာ္။ ေနာင္တ ဆုိတာ ေနာင္မွ ရတာတဲ့။ ေတာ္ေတာ္ 
မိုက္တဲ့ ဒို႕။ သိလ်က္နဲ႕ အျပစ္လုပ္မိတဲ့ ဒို႕။ အခုရင္ထဲမွာ အရမ္း မြန္းက်ပ္ၿပီး မခံစား 
ႏိုင္ေတာ့လုိ႕ ဆရာမ်ိဳးသူနဲ႕ ဆရာမင္းေအာင္သက္လြင္တုိ႕ကုိ  ရင္ဖြင့္ ေျပာျပမိတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ဆရာတုိ႕အားလုံးရဲ႕ သြန္သင္လမ္းျပမႈကုိလဲ လုိခ်င္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား သခင္ 
ဆီမွာ ဆုေတာင္းၿပီးမွ ဆရာေတြကုိ ေျပာျပပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးတဲ့ ဆရာမ်ိဳးသူ ကုိ 
ေက်းဇူး တင္တယ္။ ဆက္ၿပီးဆုေတာင္းေပးပါ။ ဒီ သခင့္စကားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး တကယ့္ 
ေစတနာ အျပည့္အဝနဲ႕ ယုံၾကည္သူေတြ ရင္ဖြင့္လုိ႕ ရေအာင္။ သက္ေသခံလုိ႕ ရေအာင္ 
ေမတၱာ စိတ္နဲ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ဆရာမင္းေအာင္သက္လြင္ကုိ ေက်းဇူး တင္ လုိ႕ 
မဆုံးပါဘူး။ ဒို႕ အေၾကာင္းေရးျပရရင္ေတာ့-- လူေတြဟာေလ သိပ္ခက္တာဘဲ။ ေျပာရင္ လဲ 
မေကာင္းဘူး။ အဲဒီအထမွဲာ ဒို႕လဲ အပါအဝင္ တစ္ေယာက္ဘဲ။ ဒို႕ေလ ပထမေတာ့ 
ဒီအေၾကာင္း မေရးခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒို႕အပါအဝင္ စင္ကာပူမွာ ဘဝတူ အလုပ္ လုပ္ေန ၾကတဲ့ 
ညီအစ္မေတြ သင္ခန္းစာ ယူလုိ႕ရေအာင္ ကုိယ့္ေပါင္ ကုိယ္လွန္ေထာင္းၿပီး ေရးသား 
လုိက္တာပါ။ ဒို႕လုိ ရင္ဆုိင္ေနရမယ္ဆုိရင္ ဆုေတာင္းၿပီး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ လုိက္ပါ။ ဘုရား 
သခင္ဟာ အခ်ိန္တုိင္း ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။  

ဖုန္းက အစ ျပႆနာ စ ၊ ကုိင္မိပါက ဒုကၡ ရ။  
ျပင္မရတဲ့ အမွားမ်ား ၊ မီးပြာေးလးလုိ ပူျခစ္ သြား။ 
စ ေရးရရင္ ဖုန္းက တဆင့္ ခင္မိၿပီး ခ်စ္သြားမိပါတယ္။ ထြက္ေပါက္ 

ရွာတာလား။ ဘာလားေတာ့ ပထမ မသိပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ တက္ 
သြားတယ္။ နယ္ကၽြံကာ ေဟာ္တယ္အထိ ေရာက္သြားပါတယ္။ သိပ္မိုက္တဲ့ ဒို႕ပါ။ ၿပီးေတာ့ 
ဒို႕က အပ်ိဳလဲ မဟုတ္။ အိမ္ေထာင္သည္။ ကေလး၂ေယာက္ အေမပါ။ အဲဒါ သူ႕ကုိလ ဲ
ေျပာျပတယ္။ သူက ဒို႕ဘက္က ဘာဘ ဲ ျဖစ္ေန ျဖစ္ေန ရေအာင္ ယူမယ္တဲ့။ 
ကေလး၂ေယာက္ကုိလဲ တာဝန္ယူမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒို႕ မေပ်ာ္ဘူး။ ဒို႕က အၿမဲတမ္း 
ဘုရားေက်ာင္း သြားၿပီး။ အိမ္ရွင္ေတြန႔ဲ႕လဲ အလုပ္ထဲမွာ အဆင္ေျပေနတဲ့သူပါ။ 
ေနာက္ေတာ့ က်မ္းပိုဒ္ တစ္ခုကုိ ဖတ္မိၿပီး အရမ္း တုန္လႈပ္သြားခဲ့မိပါတယ္။ အ့ဲဒီ က်မ္းပိုဒ္ 
ေလးကေတာ့ ၁ေကာ ၆း၁၃-၂ဝ (ကုိယ္ခႏၶာသည္ မတရားေသာ ေမထုန္ အဖုိ႕ ျဖစ္သည္ 
မဟုတ္--- မတရားေသာ ေမထုန္ကုိ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။--- )ခ်စ္ေသာ ညီအစ္မမ်ား 
ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ ဒို႕ အခု ေနာင္တ အႀကီးအက်ယ္ ရသြားပါၿပီ။ စဥ္းစား ၾကည့္ေလ။ 
ဘုရားသခင္က သူ႕ပုံနဲ႕အညီ ဒို႕လူသားအားလုံးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒို႕ေတြက ညစ္ 
ညဴးေအာင္ လုပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မွ ခရစ္ေတာ္ အေနနဲ႕ မသင့္ 
ေတာ္ပါဘူး။ ပထမေတာ့ သူက ဒို႕ကုိ အရမ္းခ်စ္တယ္လုိ႕ေျပာချ့တယ္။ ေအာင္မယ္ေလး 
ခ်စ္ လုိက္တာမွ တုန္ေနတာဘဲတဲ့။ ေတာ္ေတာ္ ရယ္ရပါတယ္။ ခ်စ္မွာေပါ့ သူလုိခ်င္တာ 
ရေန တာကုိး။ သူ႕လုိအင္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝတုံး ေပ်ာ္မွာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ဒို႕အမွားေတြ သိ 
လုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလုိ႕ ေျပာလုိက္တယ္။ သူအရမ္း ေဒါသ ထြက္ၿပီး 
ေအာ္ လုိက္တာ တကယ့္ က်ားတိရိစာၦန္ အတုိင္းဘဲ။ ရွိေသးတယ္ အဲဒီက စၿပီး ညစ္တီး 
ညစ္ပတ္ စကားေတြ ေျပာလုိက္တာမွ အုိး စံုလုိ႕ဘဲ။ ခ်စ္ေသာ ညီအစ္မ်ား ဒို႕လုိ အျဖစ္မ်ိဳး 
ႀကံဳခဲ့ရင္ မေၾကာက္ပါနဲ႕။ ဘုရားသခင္ဟာ ဒို႕ရဲ႕ ကြယ္ကာရာ ပါဘဲ။ ဒီဇာတ္လမ္းက 
မၿပီးေသးပါဘူး။ ဒို႕ တင္မကဘူး၊ အခု သတင္းထြက္ေနတာ စံုေနတာ ဘဲ။ ယုံၾကည္သူ 
မိန္းကေလးတစ္ခ်ိဳ႕ ဘုရားေက်ာင္းက အျပန္မွာ အေပ်ာ္ရည္းစားနဲ႕ တြဲသြားတြဲလာလုပ္ 
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ocifhpum;  5 -124

တယ္ ဆုိၿပီး သြားပုပ္ေလလြင့္ ေျပာေနၾကပါေသးတယ္။ ရွက္လုိက္ တာ။ မလုပ္ၾက 
ပါနဲ႕ေတာ့။ ဒို႕လ ဲ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ မမုိက္ေတာ့ဘူး။ ဒို႕ရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ကုိ ျပစ္မွားမိတဲ့ 
အတြက္ အရမ္းခံစားရတယ္။ သူကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာမွ မသိရွာပါဘူး။ အခု သူက 
ဒို႕ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ သူနဲ႕ အတူတူ မအိပ္ရင္ တုိ႕ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ အိမ္အထိ 
လုိက္လာၿပီး ဒို႕သူေဌး ေရွ႕မွာ ဒို႕ကုိ အရွက္ခြဲမယ္။ အလုပ္ျပဳတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ျမန္မာ 
ျပည္ကုိ ေခၚသြားမယ္တဲ့။ ဟားဟားဟား။ အရူး၊ စင္ကာပူမွာ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္လုိ႕ မရဘူး။ 
ၿပီးရင္ ဒို႕နာမည္ ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဆီး မယ္တဲ့ လုပ္ပါေစ။ ဘုရားသခင္က ေနာင္တရၿပီး 
ျပန္လာတဲ့ သူ႕သားသမီးတုိင္းကုိ လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိလွ်က္ပါ။ ဒို႕ကုိ ရန္သူေရွ႕မွာ လဲက်ခြင့္ 
မေပးဘူးဆုိတာ ဒို႕ ယုံၾကည္ တယ္။ ဒီစာကုိဖတ္ၿပီး ဒို႕ကုိ အထူး ဆုေတာင္းေပးပါ။ ဒီေန႕မွ 
စၿပီး ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွင္ေတာ့မယ္။ မလိမၼာ တစ္ခါမုိက္တဲ့။ 
ဒို႕မုိက္ၿပီးရင္ အခုအားလုံး ျပင္လုိက္ၿပီ။ မိုက္တယ္ဆုိတာ မေကာင္း ဘူးေနာ္။ အထူး 
သတိေပးခ်င္တာက မယုံၾကည္သူ ရည္းစားေတြ ဘယ္ေလာက္ ေျပာေျပာ မယုံပါနဲ႕။ မခ်စ္ 
မိခင္ အရင္ စဥ္းစားပါ။ စၿပီး မခ်စ္တာက အေကာင္းဆုံးပါ။ သူက အားတုိင္း ဒို႕ကုိ 
ေခၚတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒို႕က ၂လ ၃လ မွ တစ္ခါသူနဲ႕ လုိက္သြားတယ္။ တစ္ႏွစ္ ေလာက္ရွိၿပီ။ 
အဲဒီလုိ ရြံရွာၿပီး စက္ဆုပ္ဘြယ္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္နဲ႕ ေနရာကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မသြား 
ေတာ့ဘူး၊ မလုပ္ေတာ့ဘူးလုိ႕ ဘုရား ေရွ႕ လူေရွ႕မွာ သခင့္စကားစာေစာင္ ကေနၿပီး။ 
သက္ေသခံ လုိက္ပါရေစ။ ေကာင္း ေကာင္း မြန္မြန္ဘဲ အသက္ရွင္ေတာ့မယ္။ အမုိက္မ ဒုိ႕ 
အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးၾကပါ။ ခြင့္လႊတ္ၾကပါလုိ႕။ လူဆုိတာ ကုိယ္စိုက္တဲ့အတုိင္း 
ရိတ္ရမယ္။ ေကာင္းၿပီး အသီးအႏွံ ျပည့္ၿဖိဳးတဲ့ စပါးဘဲ ရိတ္ခ်င္တယ္။ ငရ ဲ မသြားခ်င္ဘူး။ 
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံဘဲ သြားခ်င္တယ္။ ေနပူရင္ အားေတြ ကုန္ခမ္းၿပီး ေမာတတ္တဲ့ဒို႕၊ ငရဲမီး 
ဆုိရင္ေတာ့ မေတြးရဲ စရာဘဲ။ ေနာင္တနဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီ ျပန္လာၾကပါလုိ႕။ ဒို႕လုိ ေနာင္တ 
ရပါ လုိ႕ ရင္ထဲမွာ မြန္းက်ပ္ေနရင္ ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ရင္ဖြင့္ၿပီး ဆုေတာင္း 
ခိုင္းပါ။ ဘုရားသခင္က သင့္ရဲ႕ ဝန္ထုတ္ေတြကုိ ေပါ့သြားေအာင္ တကယ္ လုပ္ေပးမွာ ပါ။ 
ဒို႕မိဘေတြ သိရင္ စိတ္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ ရႈတ္ခ် 
မခံရဖုိ႕၊ မိဘ စိတ္မဆင္းရဲဖုိ႕၊ ခင္ပြန္းသည္ စိတ္ေသာက မေရာက္ဖို႕၊ ကေလး၂ေယာက္ 
ပေထြးနဲ႕ မေနရဘဲ။ အေဖအရင္းနဲ႕ ေနရဖုိ႕-- အားလုံး အားလုံးေသာ လုပ္ခဲ့သမွ် 
အမွားေတြကုိ ဝန္ခ်လုိက္ပါၿပီ။ ဒို႕ လုံးဝ မဟုတ္တာ မလုပ္ ေတာ့ ပါဘူး။ ဒီ သက္ေသခံခ်က္ 
ေရးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒို႕ စိတ္ေတြ တည္ၿငိမ္သြားပါၿပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သခင္။ ပြင့္ေသာ 
ပန္းတုိင္းေမႊးၾကပါေစ။ အာမင္။   ေယရႈနာမျဖင့္ - Flower 
----------------------------------------------------------------- 

သူငယ္ခ်င္းသုိ႕  Polaweh 
တစ္ခ်ိဳ႕ သူေဌးက ဗိုက္ဆာရင္ အရင္စားထားႏွင့္ပါတဲ့။ တစ္ခ်ို႕ကေတာ့ ဗိုက္ဆာရင္ မစား 
နဲ႕အုံး၊ အိပ္ယာ မႏုိးေသးတဲ့သူတုိ႕ကုိ ေစာင့္ၿပီးစားရမယ္တဲ့၊ သူတုိ႕ႏုိးလာခ်ိန္မွာ Brakefast 
က ၁၁ နာရီမွ စားရတယ္။ တစ္္ခ်ိဳ႕သူေဌးက အရင္ စားထား ႏွင့္ၿပီးမွ လုပ္တဲ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ကေတာ့ လုပ္စရာ အရင္လုပ္၊ ၿပီးမွ စားတဲ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ သူေဌး ကေတာ့ တုိ႕အားလုံး လူခ်င္း 
အတူတူဘဲ တုိ႕နဲ႕ တဝုိင္းတည္း လာစားတဲ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အလုပ္သမားနဲ႕ အိမ္ရွင္ 
မတူဘူး ေနာက္ေဖးမွာ သြားစားတဲ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဘာမွလုပ္စရာ မရိွရင္ ငါတုိ႕နဲ႕ အတူတူ 
တီဗီ လာၾကည့္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အိပ္ေတာ့တဲ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က မနက္ျဖန္လုပ္ဖို႕ ႀကိဳတင္ 
စဥ္းစားထား၊ အိမ္သား အားလုံး အိပ္ၿပီးရင္ တံခါးေတြ ျပဴတင္း ေပါက္ေတြ စစ္ၿပီးမွ 
အိပ္တဲ့။ဒါေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းရယ္။ ဘယ္လုိ ဘာေတြျဖစ္ေနပါေစ။ စိတ္ဓါတ္ မက်လုိက္ပါနဲ႕။ 
ဗိုက္ေလး ေတြ တဂီြဂီြ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း အထီး က်န္ ေနေပမဲ့လဲ အား 
မေလ်ာ့ လုိက္ပါနဲ႕။ တုိ႕ အားလုံးအတြက္ အသက္ ေပးသြား ခဲ့တဲ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ေဝဒနာနဲ႕ စာရင္ သူငယ္ခ်င္း ခံစားရတာေတြက အေသး အဖြဲေလးပါဘဲ။ ငါတုိ႕သည္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကုိ ခံရေသာ္လဲ။ အက်ိဳး နည္းျခင္းသုိ႕မေရာက္။ ---၂ေကာ 
၄း၈-၉။ ဆုိတဲ့ က်မ္းစကားအတုိင္း အခုေတြ႕ရတဲ့ ဒုကၡက သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ ရွင္သန္ေနရတဲ့ 
လူ႕ဘဝရဲ႕ ခနတာ အေတြ႕အႀကံဳေလးပါ။ သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ တုိ႕ေတြရဲ႕ 
ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ပါ။ အရံႈးမေပးပါနဲ႕။ အားတင္း ထားစမ္းပါ သူငယ္ခ်င္းရယ္။  Polaweh 

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

သက္ေသခံခ်က္   မႀကီး 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ က်ရဲ႕ အသက္တာမွာ ယေန႕ထိတုိင္ က်န္းမာစြာနဲ႕ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႕မွာ က်မရဲ႕ ပါးရုိးေအာက္မွာ အက်ိတ္ထြက္ၿပီး 
နာေနပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ေျပာျပၿပီး ဆုေတာင္းခုိင္းပါတယ္။ က်မလဲ နာေနတဲ့ 
ေနရာကုိ ဆီလူးၿပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အဲဒီနာေနတဲ့ ေနရာမွာ အက်ိတ္ 
မရိွေတာ့ သလုိ၊ နာလဲ မနာေတာ့ဘ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ 
သြားခဲ့တဲ့အတြက္ ကုသ ေပးေတာ္မူေသာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း 
သက္ေသခံ လုိက္ပါတယ္။ ။ မႀကီး 

သက္ေသခံခ်က္  မိုးမုိး 
ကၽြန္မ ဘုရားရွင္ရဲ ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခ်င္ 

ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဒီေန႕ထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာတုိင္းဟာ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ 
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေပးထားတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမွတပါး အျခား မရိွခဲ့ပါ။ 
ကၽြန္မ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ လုပ္ေနသူပါ။ အျခားသူမ်ားေတာ့ မသိပါ။ ကၽြန္မ ကေတာ့ 
အားနည္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပညာတတ္မွ (ႏိုင္ငံျခားမွာ 
ေက်ာင္းတက္ ဘြဲ႕ရမွ) ၊ ပိုက္ဆံရွိမွ၊ ဘာသာစကား ေကာင္းစြာ ေျပာႏုိင္မွ။ ႏိုင္ငံျခားသုိ႕ 
လာေရာက္လုပ္ကုိင္နိုင္ေသာ အခြင့္လမ္း ပိုမ်ားသည္ ဟု လူ ့စိတ္ျဖင့္ ယူဆေလ့ 
ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေတာင္ ကံေကာင္းရင္ေပါ့ ကံမ်ား မေကာင္းရင္။ ေက်ာင္းျပီး 
လုိ ့အလုပ္မရလုိ ့ ျပန္သြားခဲ့ရသူ မ်ားစြာပင္။ အဲဒါက ကၽြန္မ အတြက္ေတာ့ (ယုံၾကည္သူ 
မ်ားအတြက္) ေျပာင္းျပန္ပါ။ ဘာမွ မရိွပါေစ။ ဘုရားရွင္ ရွိရင္ အားလုံးျဖစ္တယ္။ 
ကုိယ္ေတာ္ဟာ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကုိ တတ္စြမ္း ႏိုင္တယ္။ အၾကီးျမတ္ဆုံးထဲက 
အၾကီးျမတ္ ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ဒီစင္ကာပူမွာ အလုပ္ လုပ္တာ 2 ႏွစ္ေက်ာ္လာပါျပီ 
ေန ့တုိင္း ေန ့တုိင္း ဘုရားရွင္န ဲ ့အတူ ရင္ဆုိင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ပင္ပန္း ခက္ခဲတာေတြ 
အမ်ား ၾကီးပါ။ ကၽြန္မက ဘာသာစကားလည္း မကၽြမ္းက်င္ဘူးေလ။ ပညာဆုိလို ့ 
ျမန္မာျပည္က ဘုရား ေပးထားတဲ့ဘြ ဲ ့ပဲရိွတာ။ ဒါေပမယ္ ့ ဘုရားရွင္ ကၽြန္မကုိ ေကာင္းခ်ီး 
ေပးတယ္။ အလုပ္ ရခြင့္ေပးတယ္။ ဒီထက္မက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အျမဲတန္း ကာကြယ္ 
ေပးတယ္။ အလုပ္မွာက လုပ္ငန္းခြင္ ထုံးစံအတုိင္း အတုိ ့ အေထာင္ေလး ေတြ 
သိပ္မ်ားပါသည္။ သူတုိ ့ထက္ ဘယ္အရာမွ မသာေသာ ကၽြန္မကုိ မနာလုိျခင္း မ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ ျပသနာမ်ားျဖစ္လ်င္ ကၽြန္မ သူေဌးကုိ ေကာင္းစြာ ျပန္လည္ ရွင္းျပႏုိင္စြမ္း မရိွပါ။ 
အျမဲပဲ ဘုရားရွင္ထံ ကုိးစားအပ္နွံ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ အျမဲတမ္းပဲ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားက 
တနည္းနည္း နဲ႕ကၽြန္မအတြက္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ယေန ့တုိင္ေအာင္ပါ။ တခါတရံ 
တျခားေသာ အသိကၽြမ္းမ်ားရ ဲ ့ အႏွိမ္ခံရျခင္းမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။ အထင္ေသးၾကပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မမွာ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံ ေနတာေၾကာင့္ 
အားငယ္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ သူတုိ ့ကုိသာ သနားမိပါတယ္။ သူတုိ႕မွာ သူတုိ႕ တတ္နိုင္ေသာ 
အရာမ်ားျဖင့္သာ ဝါၾကြားႏုိင္တာေလ။ ကၽြန္မမွာ ဘာမွ မတတ္နိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
အရာခပ္သိမ္းကုိ တတ္ႏိုင္ တဲ့ ေလာကကုိ ေအာင္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ကၽြန္မမွာ 
ရွိတယ္ေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႕ ယုံၾကည္သူမိတ္ေဆြမ်ားလဲ ခပ္သိမ္းေသာအရာကုိ တတ္နိုင္ 
ေသာ ဘုရားရွင္ကုိ သိရံုသာ မဟုတ္ပဲ ကုိးစားအပ္ႏွံေသာ အသက္တာျဖင့္ ဘဝ ခက္ခဲမႈ 
စိတ္ပ်က္မႈမ်ားကုိ ဘုရားရွင္ ရ ဲ ့ေကာင္းခ်ီးေရတြက္ရင္း ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ၾကပါ ေစ။ ဆာလံ ၁၈ 
း၂-၃ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ ၿမိဳ႔ရုိး ငါ့ကုိ ကယ္လႊတ္ေသာ သခင္၊ 
ငါ၏ဘုရား။ ငါကုိးစားေသာ အစြမ္းသတိၱ၊ ငါ၏ အကြယ္ အကာ။ ငါ့ကုိ ကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ိဳ၊ 
ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊  ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ထာဝရဘုရားကုိ ငါ ေတာင္းေလွ်ာက္၍ 
ရန္သူတုိ႔ လက္မွ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္၏၊၊  ။ မိုးမုိး 
------------------------------------------------------------------------- 

Thank you Lord, Jesus.   (James) 
ကေလးငယ္ဘဝ လမ္းေလွ်ာက္သင္ခ်ိန္မွာ အေဖနဲ႕ အေမရဲ႕ ေဖးမမႈၾကားက လဲက်လုိ႕ 
နာက်င္စြာနဲ႕ ငိုခဲ့ရတာ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ နာက်င္မႈ ၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္မွာ 
ေတာင္ ေက်းဇူးပါတယ္ ေဖေဖ။ ေမေမ လုိ႕ တစ္ခါမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလုိ မေျပာခဲ့တာ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ထိ တုိင္ေအာင္ပါဘဲ။ ဒီလုိနဲ႕ ယုံၾကည္သူ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၀၇-၀၂-၁၉၉၇ 
မွာဘဲ Thank you ဆုိတဲ့ စကားကုိ စၿပီးေျပာတတ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ စကားေျပာ 
တတ္ခဲ့ရျခင္း ဟာလ ဲ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတဲ့ အရွင္တကာတုိ႕ရဲ႕ အရွင္ ဘုရင္တကာတုိ႕ရဲ႕ 
ဘုရင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ နာမေတာ္ ေၾကာင့္ ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မယုံၾကည္သူနဲ႕ ယံဳၾကည္သူ 
ဘဝဟာ အလြန္ျခားနားပါတယ္။ ယုံၾကည္သူျဖစ္လာၿပီးရင္ စာတန္ရဲ႕ စံုစမ္းျခင္းေတြ ခံရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ ဘုရားနဲ႕ ပိုနီးလာေလေလ။ စာတန္ကလဲ က်ေနာ္တုိ႕နဲ႕ နီးလာ 
ေလေလပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ မစုိးရိမ္ပါနဲ႕။ ဘုရားသခင္ကုိသာ ကုိယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ်ႏွင့္ 
ကုိးစားပါ။ ဘုရားသခင္ ကြယ္ကာေပးပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ့္ဘဝမွာ ဘုရားသခင္ကုိ မကုိးစား 
ခဲ့ပါဘူး။ အေသြးေတာ္နဲ႕ ဝယ္ယူထားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာကုိ နားလည္ၿပီး 
ခရစ္ေတာ္နဲ႕ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ပါတယ္။ ထုိဘုရားမွ တပါး အျခားေသာ အရာကုိ 
မကုိးကြယ္ဖို႕လဲ လုိပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားကုိ သက္ဆုံးတုိင္ ကုိးကြယ္ 
ဆည္းကပ္မႈကုိ ဘုရားက အလုိရွိပါတယ္။ လုကာ ၉း၂၃။ ေဟရွာယ ၅၅း၆-၉။ က်ေနာ္တုိ႕ 
မွာ ရွိရမွာက ဘုရားသခင္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခ်င္တဲ့ စိတ္၊ ဆည္းကပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္။ ဘုရားကို 
ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္တဲ့ စိတ္ေလးရိွဖို႕ပါဘဲ။ က်ေနာ္ဟာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ သူပါ။ 
အခက္အခ ဲေျပလည္ရင္ၿပီးေရာ ဆုိတဲ့ ပံုစံနဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီက အခ်စ္ေတြ၊ အကူအညီေတြ 
ရယူရင္း ေက်နပ္ေနတဲ့သူပါ။ ဒါေပမဲ့ ၈-၄-၂၀၁၁ မွာ ဘုရားသခင္ က်ေနာ့္ကို 
ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ပိုသေဘာ ေပါက္ လာခဲ့မိပါတယ္။ အဲဒီေန႕က က်ေနာ္ အလုပ္လုပ္ရင္း 
အနက္ ၄ေပ။ အက်ယ္ ၂ေပခြဲ ရွိတဲ့ ေျမာင္းတစ္ခုထ ဲ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ပါတယ္။  အထမွဲာ 
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ocifhpum;  6 -124

ဝါယာႀကိဳးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကြန္ကရစ္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ေျမာင္းပါဘဲ။ က်ေနာ္ ျပဳတ္က်တဲ့ 
ပံုက အရမ္း လွပါတယ္။ အနည္းဆုံး ဘယ္ ေျခေထာက္။ ညာဘက္နံရိုးနဲ႕ ညာလက္ က်ိဳးဖုိ႕ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ကုိးကြယ္တဲ့ ဘုရားက အဲဒီ 
အက်ိဳးဆုိး ေတြက ကယ္ခဲ့ၿပီး အနည္း ငယ္ နာက်င္မႈသာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေန႕ 
လမ္း မေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆုေတာင္းျခင္း တန္ခိုးနဲ႕ နာက်င္မႈေပ်ာက္ၿပီၤး ေနာက္ေန႕မွာ 
ဘုရား ေက်ာင္း လာတက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အျဖစ္ အပ်က္ေလးက ဘုရားသခင္က သူခ်စ္တဲ့ 
သား ကုိ ဆုံးမတယ္ဆုိတဲ့ သင္ခန္းစာကုိ ခံစား လုိက္မိပါတယ္။ ေရာ ၈း၄။ သု ၃း၁၂။ 
ဒဏ္ခတ္၍ ဆုံးမေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္း Thank you 
Lord, Jesus. လုိ႕ေျပာပါရေစ။     James 
------------------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ ေနာ္ 
ညီမက ရန္ကုန္ကေန စလုံးကုိ ၂၀၁၁ ခု ဇြန္လ ၈ရက္ေန႕မွာ ဦးေလးဆီ အလည္ လာရင္း 
အလုပ္ ရွာဖုိ႕ေရာက္လာတဲ့သူပါ။ အလည္ ဗီဇာ တစ္လ စရပါတယ္။ ရတဲ့ ရက္တုိေလး 
အတြင္းမွာ ညီမ အလုပ္လုိက္ရွာပါတယ္။ ညီမက ကန္မက္စႀတီနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးထားတာပါ။ 
သတင္းစာထဲမွာေရာ သူငယ္ခ်င္း အဆက္အသြယ္နဲ႕ေရာ အလုပ္ အကုန္ အင္တာလုိက္ 
ဗ်ဴးပါတယ္။ Eunos နားမွာ တိရိစာၦန္ထိန္းဖုိ႕ အလုပ္ရပါတယ္။ ညီမေနတဲ့ ဘြန္ေလးနဲ႕ 
အလွမ္းေဝးတာမုိ႕ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ တျခားအလုပ္ေတြလဲ အီးေမးလ္နဲ႕ စီဗီ ပို႕ေပမဲ့ 
အေၾကာင္း မျပန္တာနဲ႕ ႀကံဳရပါတယ္။ အလည္ဗီဇာသက္တမ္း တစ္လျပည့္သြားလုိ႕ ေနာက္ 
တစ္လ ထပ္တုိးပါ တယ္။ အဲဒီ အေတာအတြင္းမွာ ညီမ အလုပ္တစ္ခုရပါတယ္။ Queens 
town နားမွာပါ။ ဓါတ္ေလွကားေတြ လုိက္ျပင္တဲ့ ကုမၸဏီ ေသးေသးေလးပါ။ အဲဒီမွာ အလုပ္ 
ခန္႕ျခင္း ခံရပါတယ္။ ဝမ္းသာလုိက္တာ။ S-pass တင္ေပးပါတယ္။ အဆင္ မေျပခ်င္ေတာ့ 
ညီမ ေဆး သြားစစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေလာက္က တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့  ဒဏ္ရာ 
ေဟာင္း ေၾကာင့္ ညီမကုိ သူတုိ႕ အက္စ္ပတ္စ္ မေပးပါဘူး။ ညီမရထားတဲ့ ဘြဲ႕နဲ႕ 
အလုပ္ရာထူး မကုိက္လုိ႕ ရီဂ်က္ ထပ္ထိပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္ က်သြားခဲ့ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ဆီမွာ အျပင္း အထန္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေတာ အတြင္း ညီမ 
ရထားတဲ့ အလည္ဗီဇာ ၂လ ကုန္သြားပါတယ္။ ေရာဂါအတြက္ ေဆးစစ္ခ်က္ ယူဖို႕ 
တန္ေတာ့ဆင္း ေဆးရုံမွာ ဆရာဝန္နဲ႕ ျပ ေနတာမုိ႕ ဆရာဝန္ ေဆးေထာက္ခံစာနဲ႕ ညီမ 
အလည္ဗီဇာ ၂ပါတ္ ရပါတယ္။ ေဆးကုလုိက္။ အက္စ္ပတ္စ္ တင္လုိက္၊ ရီဂ်က္ ထိလုိက္၊ 
ဆရာဝန္လက္မွတ္နဲ႕ အလည္ ဗီဇာ ၂ပါတ္ သက္တမ္းတုိးလုိက္နဲ႕ ညီမ ဘဝဟာ စလုံးမွာ 
သပြတ္အူလုိက္ေနပါတယ္။ ေဆးကုခ ေငြကုိ ကုမၸဏီကလဲ ထုတ္မေပးေတာ့ပါဘူး။ 
ေရအသက္ တမနက္၊ ထမင္း အသက္ ၇ရက္တဲ့။ ညီမ အသက္ကေတာ့ စလုံးမွာ ၁၄ရက္ 
တစ္ခါ သက္တမ္း သြားတုိး ေနရပါတယ္။ ေန႕တုိင္းေဆးရုံနဲ႕ အင္မီဂေရးရွင္းကုိ အေခါက္ 
ေခါက္ အခါခါ ေျပးေန ရပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းမွ တပါး အားကုိးရာမရိွ။ ဘုရားသခင္မွ 
တပါး ေမွ်ာ္လင့္ရာ မရိ္ွတဲ့ ညီမ ဘဝပါ။ ဆရာဝန္လက္မွတ္နဲ႕ ၄ခါေျမာက္ အလည္ဗီဇာ 
သက္တမ္း တုိးၿပီးခ်ိန္မွာ အင္မီဂေရးရွင္း အရာရိွက ညီမကုိ လုံးဝ သက္တမ္းမေပးေတာ့ပါ။ 
အမိျပည္ကုိသာ ျပန္ပါလုိ႕ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႕ ခ်လုိက္ပါတယ္။ ပါးစပ္ထဲေရာက္ခါနီး 
အစာကုိ လက္နဲ႕ ပုတ္ခ်ခံရ သလုိပါဘဲ။ ညီမ ရင္ေတြပူလုိက္တာ။ ပိုၿပီးဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ 
အလုိေတာ္နဲ႕ ညီရင္ စလုံးမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရဖုိ႕ပါ။ လုံးဝေမွ်ာ္လင့္ မထားပါဘူး။ ေက်းဇူး 
ေတာ္သက္သက္နဲ႕ ဖ်ာလိပ္ အိမ္ျပန္ရခါနီးမွာ ညီမ အက္စ္ပါတ္ ရခဲ့ပါတယ္။ အခု အလုပ္ 
ဝင္ေနပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ဘုရားေက်ာင္း သြားတယ္။ ဘုရား 
ေက်ာင္းမွာ ဧဝံေဂလိ ဆရာတစ္ပါးက တရားေဟာတာ ဒုကၡ အခက္အခဲေတြဟာ ဘုရား 
သခင္နဲ႕ ပိုနီးေစဖုိ႕တဲ့။ အလုပ္ရၿပီးမွ ညီမ ရင္ထဲပူေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အလုပ္ရရင္ 
သက္ေသခံမယ္လုိ႕ ဘုရားကုိ ကတိေပးထားတယ္ေလ။ အခု အလုပ္ရၿပီး အက္စ္ပါတ္ ရၿပီ 
သက္ေသမခံရေသးပါဘူး။ ခ်က္ျခင္းဘဲ သခင့္စကား အယ္ဒီတာဆီ ဖုန္းေခၚၿပီး လက္ဖက္ 
ရည္ဆုိင္မွာ ညီမရဲ႕ အေၾကာင္း သက္ေသခံ ေျပာျပလုိက္တယ္။ နားေထာင္ ေရးသားေပးတဲ့ 
အယ္ဒီတာနဲ႕ ဖတ္ရႈတဲ့ ပရိတ္သတ္အေပၚ ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ သုတံၱ ၃း၅-၆ 
ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ေဟရွာယ ၅၅း၈-၉။ ။ ေနာ္ 

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

တစ္ေယာက္တည္းက်န္   မင္းေအာင္သက္လြင္ 
 ခရစ္စမတ္ ရာသီ ေရာက္လာေတာ့ က်ေနာ့္ အိမ္ေဘးက ဘုရားေက်ာင္း 
ေလးမွာ ခရစၥမတ္ သီခ်င္းဆုိသံေတြကုိ ၾကားေနရပါတယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းက ဆရာ၊ 
ဆရာမ ေလာင္းေတြ ဆုိေနလုိက္ ၾကတာ ဟာျဖင့္ ဘာသာစကား ေပါင္းစုံ၊ သံစဥ္ မ်ိဳးစုံနဲ႕မုိ႕ 
ေတာ္ ေတာ့္ကုိ နားေထာင္ လုိ႕ ေကာင္းပါတယ္။ အဂၤလိပ္။ ကရင္။ ဗမာ စတဲ့ ဘာသာ 
စကားနဲ႕ သီခ်င္း ေတြ ဆုိေန ၾကတာ ပရိတ္သတ္ေတြ ပါးစပ္ အေဟာင္းသား နဲ႕ နားေထာင္ 
ေန လုိက္ၾကတာ အားက် စရာ ညေနခ်မ္းေလးပါ။  အဆုိေတာ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲ၊ 
ဘယ္ လုိဘဲ သီခ်င္း အသစ္ ေတြ၊ သံစဥ္ အသစ္ေတြ၊ တူရိယာ အသစ္ေတြနဲ႕ဆုိဆုိ က်ေနာ့္ 
နား ထဲမွာ သိပ္ၿပီး အားမရ ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးပိတ္ ပရိတ္သတ္ပါ လုိက္ဆုိရတဲ့ သီခ်င္းက 

ေတာ့ ̏ ေလာက ဝမ္းေျမာက္ ဘုရား ႂကြလာ ̋ ဆုိတဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ မရုိးတဲ့၊ သက္တမ္း 
အၾကာဆုံး၊ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆုံး၊ ဆုိလုိ႕ အေကာင္းဆုံး၊ အဓိပၸါယ္ အရိွဆုံး၊ ေခတ္အမီွဆုံး 
သီခ်င္းဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသီခ်င္း မပါရင္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ မမည္ပါဘူး။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ 
မစည္ပါ ဘူး။၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္ ကာလတုံးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဧဝံေဂလိ အဖြဲ႕ဟာ 
ပဲခူးၿမိဳ႕ ေပၚမွာ ခရစၥမတ္ပြဲကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မနက္ ေစာေစာ ကတည္းက 
ၿခံလြတ္ တစ္ခုမွာ ဇာတ္စင္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လူငယ္ ေတြက 
ဝိုင္းထုိးၾကပါတယ္။ ေန႕လည္ ကတည္းက ခရစၥမတ္ သီခ်င္း ေတြကို ေဆာင္း ေဘာက္စ္ 
အႀကီးႀကီး ေတြနဲ႕ ႀကိဳတင္ ဖြင့္ထား ပါတယ္။ မြန္းလြဲ သုံးနာရီေလာက္မွာ ရန္ကုန္က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အသင္းေတာ္က ဆရာသမား နဲ႕ ေနာက္ထပ္ လူငယ္ေတြ ေရာက္လာ 
ၾကပါတယ္။ ၄နာရီေလာက္မွာ ခရစၥစမတ္ ဝတ္ျပဳ စည္းေဝး လုပ္ၿပီး ညေန ေစာင္းခ်ိန္ 
မွာေတာ့ လာလာသမွ် လူေတြကုိ မုန္႕ဟင္းခါးနဲ႕ အဝအၿပဲ စားဖုိ႕ ဧည့္ခံပါတယ္။ ပိသာခ်ိန္ 
၃ဝဝေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ညပုိင္း မိုးခ်ဳပ္ခါနီး ၆နာရီခြဲ ေလာက္မွာေတာ့  ကေလး 
ေတြအတြက္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း သင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္နဲ႕ ပထမပုိင္း Praise & worship 
အစီအစဥ္ စလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဓမၼသီခ်င္း က်ဴးဧျခင္း။ တရားေဒသနာ 
ေဟာၾကားျခင္းနဲ႕ ဓမၼ အၿငိမ့္ကုိ စတင္ခဲ့ ပါတယ္။ တစ္ရြာလုံး တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ႕ 
အၿငိမ့္ကုိ လာၾကည့္ ၾကပါတယ္။ မယုံၾကည္ သူ ရပ္ကြက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 
ျပက္တဲ့ ဓမၼ ျပက္လုံးေတြဟာ သူတုိ႕ ၾကားဖူး ေနက် ေအာက္ပိုင္း ညစ္ညစ္ ပတ္ပတ္ 
ျပက္လုံး ေတြေလာက္ ရီစရာ မေကာင္းတဲ့ အတြက္ သူတုိ႕ သိပ္အားမေပးၾကေပမဲ့ 
အၿငိမ့္ကလဲ ပရိတ္သတ္ကုိ ထိန္းသြား ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ညနက္ပိုင္း အခ်ိန္မွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္ 
သက္ေတာ္စဥ္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကုိ ျပသဖုိ႕ ျပင္ဆင္လာတဲ့အတုိင္း ပိတ္ကားေထာင္ၿပီး 
ျပသခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္စဥ္ ရုပ္ရွင္ျပေနစဥ္ ပထမပုိင္း ညမုိး မခ်ဳပ္ခင္မွာ 
ရြာသူရြာသား ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လာၾကည့္ၾကေပမဲ့ ညနည္းနည္း မိုးက ခ်ဳပ္လာသလုိ၊ 
အေအးဓါတ္ ပိုကဲ လာခ်ိန္မွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ၾကည့္သူေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ 
ထျပန္ သြားခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး ၾကည့္ရွဳသူအျဖစ္ က်န္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ 
အသက္ ဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေလး တစ္ေယာက္တည္းဘဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ 
ဇာတ္ကား ျပသူ၊ ရုပ္ရွင္ ျပစက္ ေမာင္းသူကလဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါၿပီ။ ညဦးပုိင္းတုန္းက 
သီခ်င္းဆုိၿပီး ျပဇာတ္ျပ၊ အၿငိမ့္က ခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြလဲ ေမာေမာပန္းပန္းနဲ႕ နားခြင့္ရတဲ့ 
ရြာလူႀကီး အိမ္ေအာက္မွာ မုန္႕ဟင္းခါး လက္က်န္ေတြစား၊ နားနားေနေန ေနရင္း စကား 
ေဖာင္ဖြဲ႕ ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ကလဲ ညသန္းေခါင္နားနီးေနပါၿပီ။ ရုပ္ရွင္ျပစက္ နားမွာေတာ့ 
အသင္းေတာ္က လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ပစၥည္းထိန္း အျဖစ္ က်န္ေနခ့ဲ 
ပါတယ္။ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္က တစ္ေယာက္တည္း က်န္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ ပရိတ္သတ္ ကေလး 
ကုိ မုန္႕ဖုိးပုိက္ဆံ ေပးၿပီး ̏ ရုပ္ရွင္ ဆက္မၾကည့္နဲ႕ေတာ့ ျပန္အိပ္ေတာ့ကြာ ̋ လုိ႕ေျပာလုိက္ 
ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ ဘယ္သူမွ မက်န္ေတာ့မွ သူ႕တာဝန္က စက္ပစၥည္းေတြ 
ေစာေစာ သိမ္းၿပီး၊ က်န္တဲ့ လူငယ္ေတြ အားလုံးလ ဲ ျမန္ျမန္ ရန္ကုန္ျပန္၊ အိမ္မွာ ေစာေစာ 
အိပ္ရမွာမုိ႕လုိ႕ပါ။ ရန္ကုန္က လာတဲ့ အသင္းေတာ္ လူငယ္ ေတြကလဲ ရုပ္ရွင္ျပၿပီးမွ 
ပစၥည္းသိမ္းၿပီး ျပန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ တစ္ဖြဲ႕လုံးက တည္းတဲ့အိမ္မွာ အနားယူ 
အစာစားေနေပမဲ့ က်န္ေနခဲ့တဲ့ တစ္ေယာက္တည္းေသာ ပရိတ္သတ္ကုိ ေစာင့္ရင္း 
လူငယ္ေတြအားလုံး စိတ္မရွည္ ႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ခဲ့တဲ့ ပရိတ္ 
သတ္ကုိ ဇာတ္ကားၿပီးတဲ့ အထိ ဆက္ျပမလား။ ေမာင္းထုတ္မလား ဆုိတာ လူငယ္ေတြ 
ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြး ရပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ 
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ရုပ္ရွင္ကုိ ၿပီးတဲ့အထိ ဆက္ျပသြားဖုိ႕ စီစဥ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိ တစ္ေယာက္ 
တည္း က်န္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိတ္သတ္ ကေလးဟာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အသက္တာ 
ေျပာင္းလဲ လာမယ္လုိ႕ ဘယ္သူ ေျပာႏုိင္မွာလဲ။ ဓမၼရာဇဝင္ တတိယေစာင္ ၁၈း၂၁-၄၀ ပါ 
အျဖစ္အပ်က္ ေလးကုိ စဥ္းစား ဆင္ျခင္တဲ့ အခါမွာ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ေနခဲ့တဲ့ 
ဧလိယရဲ႕ အသက္တာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃ရာ ၁၈း၂၂ တဖန္ ဧလိယက 
ထာ၀ဝရဘုရား၏ ပေရာက္ဖက္ကား ငါ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏ ----) ဧလိယဟာ 
တစ္ေယာက္တည္း က်န္ေနေပမဲ့ ထာဝရ ဘုရား သခင္အတြက္ ရဲရင့္စြာနဲ႕ ရပ္တည္ကာ 
တပါးေသာ သူေတြကုိ စိန္ေခၚခဲ့တဲ့ အခါမွာ ဘုရား ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ- 
သင့္ရဲ႕ မိသားစု။ ေဆြမ်ိဳး အသုိင္းအဝုိင္း၊ အလုပ္အကုိင္။ အသင္း ေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ 
တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနပါသလား။ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ ေနပါသလား။ မိမိဘက္မွာ 
ဘယ္သူမွ မပါရင္ ေနပါေစ။ ဘုရားသခင္ သင့္ဘက္မွာ ရွိရင္ အရာရာ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  ။ မင္းေအာင္သက္လြင္  
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