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ျပန္လာခ့ဲပါ   သိုးသူငယ္(ဒါးက) 
ကုိယ္ေတာ္က ျပန္လာခဲ့ပါေတာ့ လုိ႕ ေျပာတဲ့ ဒီစကား  
အရင္က ကၽြန္ပ္ မၾကားခဲ့ရုိးအမွန္ပါ သခင္။ 
ေလာက ကဆြဲေဆာင္မႈ အားႀကီးခဲ့တာကုိ အခုေတာ့ ေနာင္တ နဲ႕ေပါ့။ 
ကုိယ္ေတာ္ ေခၚသံကုိ အခုမွ အထပ္ထပ္ၾကားလုိ႔ 
ကုိယ္ေတာ့္ အေစခံတပ္သားဘဝနဲ႔ စာတန္ကုိ ေအာင္ပြဲခံဖုိ႔ 
တုိက္ပြဲဝင္ အေသခံပါေတာ့မယ္ သခင္ ။ ။ 
-------------------- 

ရြက္ပုန္းမိတ့ဲအလွပန္း    S.James 
ရြက္ႏုေတြေတာင္ေႂကြကုန္ၿပီ  ငါတို႕က အိပ္မက္ မက္ေနတုန္း၊ 
ေရေတြလဲ ရွားကုန္ၿပီ၊ တို႕က ေရေသာက္ ေကာင္းေနတုန္း။ 
ေနမင္းႀကီးလည္း ဝင္လုနီးၿပီ၊ သူတို႕ အိပ္တန္း ေပ်ာက္ေနတုန္း။ 
ငါတို႕က အၿပံဳးေတြန႕ဲ ထမင္းဝိုင္း ရွိေနတုန္း။  
သူတို႕က နာက်င္မႈေပြ႕ရင္းနဲ႕ မ်က္ရည္လည္။ 
ကံဆိုးမ သြားရာ မိုးလိုက္လို႕ရြာ အလား။ သူတို႕ ဘဝေတြျဖစ္ကုန္ၿပီလား။ 
သူတို႕ရ႕ဲ ဆႏၵ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္ - ငါတို႕ ေတာင္းတဲ့ သူတို႕အတြက္ ဆု ၊ 
ေကာင္းကင္ ဘဝဂ္မွာ ညံ ပါေစသား။ ။ 
----------------------------------------------------------------  

ကၽြႏု္ပ္ဝါႂကြားရာ ခရစ္ေတာ္သာ     Saw Lar Thaw 
မ စ ျခင္း အေၾကာင္း ေပၚထြက္လာရာ 
ေတာင္ရိုးသို႕ ငါ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ္လည္း မေတြ႕မိ။ 
ေကာင္းကင္ ေျမႀကီး မတည္ေသာ္လည္း၊ငါ့စကား တည္မည္ ထားခဲ့ ကတိ 
သစၥာတရားကို ေျပာခြင့္ပိုင္သူ ဖဘုရားရွင္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္  
ငါ့ကုို မစ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ကိုးကြယ္ပါမည္။ 
ငါ့ ဝါႂကြားရာ အေၾကာင္းတည္း။ ။  
------------------------------------------- 

ထြက္ေပါက္  ( Lily) 
ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာတစ္ေယာက္ရဲ့ ထြက္ေပါက္ က ဘာလ။ဲ 
စာသင္ခန္းေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ့ ထြက္ေပါက္ က ဘာလဲ။ 
လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ့ ထြက္ေပါက္ က ဘာလဲ။ 
ျပင္ပေရာက္ အ္ိမ္ေထာင္သည္ တစ္ေယာက္ရဲ့ ထြက္ေပါက္ က ဘာလဲ။ 
အရြယ္ေရာက္ လူပ်ိဳ အပ်ိဳ တစ္ေယာက္ရဲ့ ထြက္ေပါက္ က ဘာလဲ။ 
ကမၻာေျမေရာက္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ ထြက္ေပါက္ က ဘာလ။ဲ 
အဲဒီ ေမးခြန္းအားလံုးရဲ႕ အေျဖကေတာ့ သင့္ ဆီမွာပါ၊၊ 
ဓမၼေဟာင္းကာလတံုးက ေယာသပ္ ကေတာ့ - 
လွပၿပီး ဆန္းသစ္တဲ့ စံုစမ္းျခင္း ထြက္ေပါက္ မ်ိဳးစံုကို ခရစ္ေတာ္န႔ဲအတူ ေျပးထြက္ခဲ့တယ္။ 
ရွံဆုန္ နဲ႕ ေဒလိလ ကေတာ့ ထြက္ေပါက္ အမွားန႕ဲ ထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ကိုယ္ထြက္တဲ့ ထြက္ေပါက္လမ္း မွန္ကန္ေစဖို႕ - 
ခရစ္ေတာ္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မီးခြက္နဲ႕လမ္းျပေနတာမို႕ 
မိမိ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ ထြက္ေပါက္ မွန္ႏိုင္ၾကပါေစ။       ။  
--------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  JUN JOY (Thomson) 
(မသဲ ၆း၃၃) ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ေရွ႕ဦးစြာ ရွာၾက 
ေလာ့၊ ေနာက္မွ ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတၱံ႕။ 

ဦးစြာ ပထမ အဘ ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ နာမ ေတာ္ သည္ 
ကမၻာ အဆက္ဆက္ ဘုန္းက်က္သေရ တိုးပြားပါေစေသာ္။ အာမင္။ စာေတြ ေရးဖို႕ 
အခ်ိန္မရ ေသးတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူျပီး၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ား 
သြန္သင္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ား၊ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အေၾကာင္း မ်ားကို စာျဖင့္ ေရးသားဖို႕  

 
 
 
 
 
 
 
 
ဆုံုးျဖတ္ ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သြားခဲ့ပါျပီ။ ပါးစပ္နဲ႕ သက္ေသ ခံရတာ မဝလို႕၊ ရွိတဲ့ 
အခ်ိန္ေလးထဲကေန ဒီသက္ေသခံခ်က္နဲ႕ စကၤာပူ JBCS မွာ ရွိတဲ့ မိသားစု ညီအကို 
ေမာင္ႏွမ မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကေန သခင့္ စကား ကို အင္တာနက္မွ ဖတ္ရႈ ခြန္အား 
ယူေနၾကေသာ ယံုၾကည္သူ မိသားစုကို သက္ေသခံ ေရးသား လိုက္ပါတယ္။ ဤ သက္ေသ 
ခံခ်က္ကို ေရးသားခြင့္ျပဳေသာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထပ္မံ၍ ထြန္းေတာက္ျပီး 
နာမေတာ္ ဘုန္းၾကီး၍ မဂၤလာ ရွိပါေစေသာ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂ဝ၁၃ ဧျပီ ၁၄ရက္ မွာ ျပန္ေရာက္ ခ့ဲ 
ပါတယ္။၂ဝ၁၄ ေဖေဖၚဝါရီလ ကုန္ထိ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ အညာေဒသ ေက်းလတ္က အိမ္ ကို 
ျပန္မေရာက္ေသးပါ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ၁၄ က စကၤာပူနိဳင္ငံကို စေရာက္ျပီး ၄ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ 
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ခဲ့တဲ့ ခြင့္ ရက္မွာလည္း အညာအိမ္ကို မေရာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္ 
ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ေပ်ာ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဧဝံေဂလိ ခရီး သြားရေသာ 
ေၾကာင့္ မသဲ၁၂း၅၀ အတိုင္း ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့အဖ၏ အလုိေတာ္ကို 
ေဆာင္ ေသာသူသည္ ငါ့ညီ ငါ့ႏွမ၊ ငါ့အမိ ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ရြာက အိမ္ကို ျပန္မေရာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ဘံု အိမ္၌ ေတြ႕ရၾက 
မည္။ ထာဝရ မိသားစုေတြနဲ႕ ေတြ႔ရလို႔ ရြာက အိမ္ကို မေရာက္ ေသး ေသာ္လည္း ဝမ္း 
ေျမာက္ လွ်က္ပါ။ ရြာက အိမ္န႔ဲ မိသားစု ရြာသူ ရြာသားမ်ား ကိုေတာ့ ပိုင္ရွင္အစစ္ ျဖစ္တဲ့ 
ဘုရား သခင္ ဆီမွာပဲ အပ္ႏွံထားလို႕ စိတ္ မပူပဲ စိတ္ေအးခ်မ္းလွ်က္ ရွိပါတယ္။ 

သင္ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္ အိမ္သူ အိမ္သားတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းသို႕ 
ေရာက္ေစမည္ ဆိုေသာ ထိုဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ျပီး ကတိတည္ေသာ သစၥာ 
ရွိေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ရြာကို မေရာက္ေသး ေသာ္လည္း ေမေမနဲ႕ မမေလး 
တို႕ကို ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မူ႕ ရေစခဲ့ျပီးပါျပီး။ (ဟာေလလုယာ) အခုဆို ေဖေဖ လည္း 2/3 
ျဖစ္ေနပါျပီး၊ က်န္ေနေသးတဲ့ ၁ပံုကို (1/3) အခု ဒီ သက္ေသ ခံခ်က္ကို ဖတ္ေနတဲ့ 
မိသားစုဝင္ေတြက ဆုေတာင္း ေပးပါရန္ ေျပာၾကားလိုုက္ပါသည္။  ေဖေဖ့ နာမည္ 
ဦးေက်ာ္ေအးပါ။ တူမေလးလည္း ေႏြရာသီ သင္တန္း ျပင္ဦးလြင္မွာ တက္ေရာက္ျပီး သမၼာ 
က်မ္းစာကို ေလ့လာလ်က္ ရွိပါတယ္။ တူမ နာမည္က သက္သက္ႏိုင္္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ 
မိသားစု ဝင္ေတြကေတာ့ ကိုကိုၾကီး၊ ကိုကိုေလး၊ မမၾကီး နဲ႕ တူ၊ တူမမ်ား။ မရီး၊ ေယာက္ဖ 
မ်ားနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ရြာသူ ရြာသားမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ဗအုိ ရြာကေလးျဖစ္ပါတယ္။ 
ဧဝံေဂလိ ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္လံုးမွာ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အမ်ားၾကီး သြန္သင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားၾကီး ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သိရပါ တယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ သက္ေသခံရတာ 
ဒီအေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ ေသ ခံတိုင္း မတူညီပဲ ထူးျခားတဲ့ စကားလံုးေတြ 
ဘုရားသခင္က ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း သက္ေသခံတိုင္း အရမ္း 
ခြန္းအားရပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာ ရရင္ ဧည့္သည္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားနဲ႔ မိဘ လူၾကီးသူမ 
မ်ားလာတဲ့အခါ အေကာင္း စားေတြ ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးၾကပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြ 
စားေကာင္းဖို႔နဲ႕ အရသာ ရွိသြားဖို႔ပဲ ဦးတည္ပါတယ္။ က်န္ရင္ေတာ့ အိမ္ရွင္ စားေပါ့၊ 
မက်န္ရင္ေတာ့ မစားနဲ႔ေပါ့။ အခုဟာက ထုိသို႔ မဟုတ္ေပ။ ကိုယ္တိုင္ ခ်က္ျပဳတ္ျပီး 
ကိုယ္တိုင္ စားေသာက္ရတာ အလြန္ပင္ အားရဝမ္းေျမာက္ ေက်နပ္ရပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕ပင္ 
ဥပမာ ေပးခ်င္ပါတယ္။ သင့္ တိုက္အိမ္ကို မတည္ ေဆာက္ေသာလည္း တိုက္အိမ္ ေပၚမွာ 
ေနရမည္ဆိုတ႔ဲ ႏွဳတ္ကပါတ္ေတာ္အတိုင္း အခု ကၽြန္ေတာ္ ေန ေနရတာ ကာလေပါက္ေစ်း 
သိန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္မွာ ဘာလခမွ မေပးရပဲ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ကဲ့သို႔ ၃ႏွစ္ 
ေနထိုင္ခြင့္ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ ေပးပါတယ္။ တစ္ေန႔ အိမ္၌ ဆန္ကုန္ေတာ့မယ္။ ညစာ 
အတြက္ ဘုရားသခင္ကို အရွိအတိုင္း ေျပာလိုက္တယ္။ အဖဘုရား သားတို႔ ညေနစာ 
တစ္နပ္စာ ခ်က္ျပီးရင္ ဆန္ကုန္ျပီေနာ္လုိ႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ေျပာျပီး မၾကာ ခင္မွာ ညီအစ္ကို 
တစ္ေယာက္ အိမ္ထဲကို ဆိုင္ကယ္နဲ႕ ဝင္လာပါတယ္။ Mobile Team အတြက္ ဘာပါဝင္လုိ႔ 
ရမလဲတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က လိုတာေတြ ေျပာရရင္ မဆံုးႏွိဳင္ ျဖစ္မယ္။ စိိတ္ထဲမွာ တို႔ထိတဲ့ 
အတိုင္း ပါဝင္ပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ဆန္အိတ္ၾကီး တစ္အိတ္ ဝယ္လို႔ရတဲ့ အလွဴေငြ 
ေပးလွဴသြားတယ္။ အရင္က ဝယ္တဲ့ ဆန္အိတ္က အခု ဝယ္တဲ့ ဆန္အိတ္ထက္ ၄ဆ 
ငယ္ပါတယ္။ အခု ဘုရားသခင္ကို ေျပာလိုက္တဲ့ အခါ ပိုျပီး ၾကီးတဲ့ ဆန္အိတ္ကို ျပင္ဆင္ 
ေပးပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ဆန္အိတ္ကို သန္လွ်င္ ေဈး ထဲမွာ သြားဝယ္တံုး phone ဝင္လာ 
ပါတယ္။ ဆရာတို႔ ဘယ္သြားလဲ အိမ္တံခါး ေသာ့ခတ္ ထားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆီပံုးကို 
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အိမ္ေရွ႕မွာ ထားသြားခဲ့တယ္ေနာ္တဲ့။ ၾကည့္ပါ မိတ္ေဆြ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆန္ကို 
ေတာင္းတဲ့အခါ ဆီပါ အဆစ္ ေပးတဲ့ ဘုရား သခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမင္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အသက္တာအတြက္ ထာဝရအသက္တင္မက ယခု 
ပင္လည္း အသက္ရွင္ျခင္းနဲ႕ ျပည့္စုံတ့ဲ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားနဲ႔ ရစ္ပတ္ ထားတဲ့ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္က အရွိကို အရွိ အတိုင္းနဲ႔ 
ရိုးရွင္းယံုၾကည္စြာ ဆႏၵန႕ဲ ေျပာၾကားအပ္ႏွံဖို႕ပဲ လုိပါတယ္။ သင္ဘာအတြက္ စိုးရိမ္ 
ေနပါသလဲ။ ၁ေပ ၅း၇ ထဲမွာ သင္တို႔ကို သတိႏွင့္ၾကည့္ရႈ ေတာ္မွူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ ၌ 
စိုးရိမ္ျခင္း အမွဴ႕ ရွိ သမွ်တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံ ၾကေလာ့ဟု ႏွဳတ္ကပါတ္ ေတာ္ရွိ 
ပါတယ္။ သင္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘက္က အပ္ႏွံဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။ ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္း ေသာသူ 
အေပါင္းတို႕ ငါထံသို႕ လာၾကေလာ႕။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္လို႕ မသဲ၁၁း၂၈မွာ ထပ္ျပီး 
အပ္ႏွံဖို႕ပဲ လုိပါတယ္။ စားဖို႔၊ ဝတ္ဖို႔၊ ေနဖို႕ ဝန္ထုတ္ အျပင္ လူမွဴေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဝန္ထုတ္ - - - ဝန္ထုတ္ ဆိုျပီး ဝန္ ေပါင္းစံု ရွိေနပါေစ ဘုရားသခင္ 
အသက္ ရွင္ ေသာေၾကာင့္ အကုန္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ထို ဝန္ထုတ္ေတြမက အျပစ္ဝန္ကိုပင္ အခ်စ္စစ္န႔ဲ လဲလွယ္ေပးသြားတဲ့ ခ်စ္စရာ 
အလြန္ေကာင္းတဲ့ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဘက္က အရွိကို အရွိအတိုင္းန႔ဲ ရင္ဖြင့္ 
ေျပာၾကားျပီး အပ္ႏွံဖို႔လိုပါတယ္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္  အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။ ခ်စ္ ေသာ 
ေၾကာင့္လည္း မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ 
ေလာကီသားတို႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏လို႔ (ေယာ ၃း၁၆) မွာ ႏွဳတ္ ကပါတ္ ေတာ္က အတိအက် 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ေစ်းဝယ္ၾကစဥ္ ညီန႔ဲ ညီမတို႔ ဇနီး ေမာင္ႏွံက ၾကက္သား 
ဝယ္သြားခ်င္တယ္။ ညီငယ္ တစ္ေယာက္က ဝယ္လို႕ မရဘူး တဲ့။ အိမ္မွာ အသားစိမ္း 
ထားဖို႔ ေရခဲေသတၱာ မရွိဘူးတဲ့။ ရုိးရုိးေလးပဲ ေျပာၾကပါတယ္။ ၂ရက္ ေလာက္ၾကာ တဲ့အခါ 
အိမ္ထကဲို တကၠစီ တစ္စီး ဝင္လာ ပါတယ္။ ဆရာတို႔ လာၾက ပါအုံး၊ ကူညီ 
ခ်ေပးၾကပါအံုးတဲ့။ ဘာလဲလို႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေရခဲ ေသတၱာ ၾကီး ျဖစ္ေနတယ္။ မၾကာခင္ 
မဂၤလာေဆာင္ ၾကေတာ့မည့္ ညီငယ္န႔ဲ ညီမ ငယ္ေလး တို႔စံုတြဲက ေကာင္းခ်ီး 
လာယူတာတဲ့။ ဟုတ္ပါ တယ္။ လူေတြ အျမင္မွာေတာ့ ဒီ ေကာင္းခ်ီး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ 
ခံစားရေသာ္လည္း မျမင္ရေသာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းခ်ီး ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားျဖင့္ 
ဘုရားသခင္ ဆီကေန သူတို႕ လာယူ သြားလိုက္ ၾကပါျပီ။ သင္သည္လည္း အနီးအပါးမွာ 
ရွိတဲ့ အငယ္ ဆံုးေသာ သူေတြကို မစျခင္းနဲ႕ ဘုရားသခင္ဆီက ေကာင္းခ်ီးကို 
ရယူတတ္ပါေစ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုရား သခင္က အငယ္ဆံုးေသာ သူတို႕ကုိ 
ၾကည့္ရႈတဲ့ ဘုရားသခင္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အခုဆို အဆင္သင့္ ေရခဲေသတၱာထမဲွာ သိုထားႏုိင္လို႔၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ အသားဟင္း ေတြကို ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ခ်က္စား ႏုိင္သလို၊ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္ေတြကိုလည္း ၾကိဳက္ တဲ့ အခ်ိန္ ခ်က္စားႏုိင္ပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၁)မွာ 
ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္မွားပဲ ေနႏုိင္ပါမည့္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲ၌ 
သိုထားပါျပီတဲ့။ အခက္ အခဲ ျပသနာ ၾကံဳလာတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို အျပစ္ မေျပာမိေစဖို႔ 
ေန႔စဥ္ ႏႈတ္ ကပါတ္ ေတာ္ကို က်က္မွတ္ ျခင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးအိမ္ထမွဲာ 
သိုထား ရပါမယ္။ သို႕မွသာ ေရခဲေသတၱာ ထဲကေန အသားန႕ဲ   ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
ၾကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ နိုင္သလို အခက္အခဲ ျပသနာ ၾကံဳလာတဲ့အခါ 
ႏွဳတ္ ကပါတ္ေတာ္နဲ႕ ခြန္အားယူ၊ အသက္တာကို ျပန္တည္ေဆာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။                             

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေရးျပရရင္ ေနာက္ေန႔ တစ္မနက္မွာ ျမိဳ႕ထဲ သြားဖို႕ ကားကို 
ေစာင္႔ ရတာ ၾကာလာလို႕ ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္ေတြကို ထိန္းေပးပါလို႔ ေျပာေနစဥ္ မိနစ္ပိုင္း 
အတြင္းမွာ Oversea မွ ဆရာတုိ႕ mobile team အတြက္ ကားလွဴဖို႔ အလွဴရွင္ ေပၚ 
လာျပီတ႔ဲ။ တစ္ဆက္တည္း ဂ်ပန္စက္ရုံကို တုိက္ရုိက္ မွာလိုက္ျပီ။ ဒီသက္ေသခံခ်က္ ေရးျပီး 
လာမည့္ တနလၤာေန႔ ထိုကား ေရာက္လာမယ္လို႔ ညီငယ္မ်ားက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ သစၥာရွိတဲ့ ဘုရား၊ ဂတိတည္တဲ့ ဘုရားသခင္။  မသဲ ၆း၃၃ အတိုင္း 
ဘုရားသခင္၏ နိဳငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ေရွ႕ဦးစြာ ရွာၾကေလာ့၊ ေနာက္မွ 
ထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတံ့။ ဟူေသာ ႏွဳတ္ ကပါတ္ ေတာ္န႕ဲ သက္ေသခံလိုက္ 
ပါတယ္။ စာဖတ္သူ အေယာက္စီတိုင္း ဘုရား သခင္ႏွင့္ အတူ ရွိပါေစ။ အာမင္။ Jun Joy  

-------------------------------------------------------------- 
ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ (၇)   ဂ်ဴးဂ်ဴး 

သခင့္စကား အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ၿပီး ေဝငွ သက္ေသ 
ခံခြင့္ရသည့္အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ 
က်မ အေနန႕ဲ ေဝငွခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း ေလး ကေတာ့ က်မ ဘဝ 
အေၾကာင္းေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႕မွာ မိသားစု ၅ေယာက္ 
ရွိပါတယ္။ ေမာင္ႏွမ ၃ေယာက္ထဲမွာ က်မ က အႀကီးဆံုး 

အစ္မႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႕ မိသားစု ဘဝက အရမ္းဆင္းရဲပါတယ္။ က်မ အေနနဲ႕ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ေရာက္လာဖို႕ ဆုိတာ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သို႕ေသာ္လဲ 
ဘုရားသခင္ရ႕ဲ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ က်မ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ က်မ 

ဘဝရဲ႕ အေၾကာင္းကို ျပန္စ ရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ - မိဘ ႏွစ္ပါးက က်မတို႕ သား သမီးေတြ 
စားဝတ္ေနေရးနဲ႕ ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ရတာ အရမ္း ပင္ပန္း လွပါတယ္။ 
အမိုး ဆိုရင္လဲ ရြာမွာ မလုပ္ဖူးတဲ့ အေၾကာ္၊ မေရာင္းဖူးတဲ့ မုန္႕ မရွိ သ ေလာက္ ပါဘဲ။ 
မုန္႕မ်ိဳးစံု လုပ္ေရာင္းၿပီး က်မတို႕ ေမာင္ႏွမေတြကို ပညာသင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အပါး ကလဲ 
အရမ္း ပင္ပန္းခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ တက္ၿပီး တိုက္ဖ်က္၊ တိုက္ေဆာက္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ၿပီး 
ေငြရွာေပးခဲ့ပါတယ္။ အရမ္းဘဲ ခက္ခဲ ပင္ပန္း ဆင္းရဲခဲ့ပါတယ္။ အရမ္း ႀကီးမားလွတဲ့ 
မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ေစတနာ ေမတၱာေတြဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ မညည္းညဴဘဲ သားသမီးေတြကို 
အတန္းပညာ ဆယ္တန္း ေရာက္ေအာင္ ေက်ာင္းထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ 
အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ က်မ က ဆယ္တန္းကို မေအာင္ ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ မိဘက တာဝန္ေက်ေပမဲ့ 
သမီးျဖစ္တဲ့ က်မ က တာဝန္ မေက်ခဲ့ ပါဘူး။ ဒါနဲ႕ အစီအစဥ္ေျပာင္းၿပီး သူနာျပဳ အကူ 
သင္တန္းတက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ ဘာမွ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ရန္ကုန္တက္ၿပီး အလုပ္ 
ရွာခဲ့ပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္း မရွိေတာ့ ဘာမွ လုပ္လို႕ မရခဲ့ပါဘူး။ အႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ 
က်မက အိမ္ကို ေထာက္ပ့့ံဖို႕ ေငြ ဆိုတဲ့ ဘ႑ာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အလုပ္ကလဲ ရွာလို႕ 
မရဘူး။ အေႂကြးေတြကလဲ အမ်ားႀကီး တင္ေနၿပီ။ ဘာလုပ္ရမလဲလို႕ စဥ္းစားရ 
ခက္ေနတုန္းမွာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ၿပီး သူေျပာတဲ့ အလုပ္ကို လက္ခံ 
လိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဟိုတယ္ အႀကီးႀကီး တစ္ခုမွာ ေျခေထာက္ႏွိပ္တဲ့ အလုပ္ကို 
လက္ခံလိုက္ပါတယ္။ အိမ္က မိဘေတြကေတာ့ မသိခဲ့ပါဘူး။ သူနာျပဳ အကူ သင္တန္း 
ဆင္းၿပီၤး ေဆးရံုမွာ လုပ္ေနတယ္လို႕ဘဲ ထင္ေနၾကပါတယ္။ က်မ လုပ္တဲ့ ေျခေထာက္ႏွိပ္တ့ဲ 
အလုပ္ကို ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ လုပ္ေနေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က ေျပာတဲ့ အတင္းအဖ်င္း 
ေတြ ေၾကာင့္ က်မရဲ႕ အလုပ္ကို မိဘကို အသိေပးဖုိ႕ အင္အား မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႕ဘဲ အဲဒီ 
အႏွိပ္ခန္းမွာ က်မ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အလုပ္လုပ္တာ ၾကာလာေတာ့ 
ၿငီးေငြ႕ၿပီး စိတ္ပ်က္လာမိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အၿမဲဆုေတာင္းတယ္။ အဖ 
ဘုရားသခင္ က်မ ဆုေတာင္းသံကို အၿမဲ နားေညာင္းၿပီး ေကာင္းႀကီးေပးပါတယ္။ အဒဲီ 
အခ်ိန္မွာ အုိအဖ ဒီ အလုပ္ထဲကေန က်မ ဘဝကို ေရြးထုတ္ၿပီး က်မတို႕ မိသားစု 
လိုအပ္ေနတဲ့ ေငြေၾကး ဘ႑ာကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္မဲ့သူကို အျမန္ဆံုး ေပးသနား ေတာ္မူပါ လို႕ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္နဲ႕ ဘုရား သခင္က 
က်မကို ေတြ႕ေစခဲ့ပါတယ္။ သူက က်မကို ခ်စ္ေရးဆိုလာပါတယ္။ အသက္ ကေတာ့ 
အႏွစ္၂ဝ ေလာက္ ကြာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း လိုက္ပါတယ္။ 
တကယ္ ေရွ႕ဆက္ရမဲ့ လမ္းခရီးမွာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစမဲ့အေၾကာင္း 
ဆက္ကပ္ၿပီး ဆုေတာင္း လိုက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သာ၍ ေကာင္းႀကီး ေပးေသာေၾကင့္ 
မဂၤလာေဆာင္သည့္ အဆင့္ အထိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဟိုး အရင္တံုးက ျမန္မာျပည္ 
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ရြာေလး တစ္ရြာကေန ဆယ္တန္း မေအာင္တဲ့ အႏိွပ္သည္ ေကာင္မေလး 
က်မဟာ အခုဆိုရင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ အရာရွိ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဇနီးသည္ အျဖစ္နဲ႕ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္ ေနထိုင္ခြင့္ ပီအာ ရထားၿပီး ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ 
မိသားစုအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေငြေၾကး ဘ႑ာကို ဘုရားသခင္က ခ်ေပးသနားခဲ့ပါတယ္။ 
အစစ အရာရာ အားလံုး အဆင္ေျပ သြားပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အဆင္ေျပသေလာက္ 
ရွိသြားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အဖ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ဘဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ အေနနဲ႕ ခရစ္ ယာန္ ေမာင္ႏွမ အားလံုးကို ခြန္အားေပးခ်င္တဲ့ အရာေလး 
ကေတာ့ မိမိဘဝ ဘယ္ ေလာက္ဘဲ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း ပါေစ။ ဘုရားသခင္နဲ႕ စကားေျပာဖို႕ 
မေမ့ပါနဲ႕လို႕ ခြန္အား ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇။ ။ ဂ်ဴးဂ်ဴး 

------------------------------------------      
သက္ေသခံခ်က္ (ေနာ္အယ္ဂလူ) 

ေရွးဦးစြာ အသက္ရွင္ခြင့္ ေပးေသာ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း 
ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏုိဝင္ဘာလတံုးက ကၽြန္မ ေနမေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြအတြက္ သက္ေသ 
ခံခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မ တစ္ေန႔ ငရုပ္သီး စားမိၿပီး ဗိုက္အရမ္း ေအာင့္ခဲ့ပါ တယ္။ ခါတိုင္းလို 
မဟုတ္ပဲ မသက္သာေတာ့ ေဆးခန္းျပခဲ့တယ္။ ဆရာဝန္က အစာအိမ္ ေရာင္တယ္ဆိုၿပီး 
ေဆးေပးတယ္။ မသက္သာလို႔ ေနာက္ေဆးခန္း တစ္ခုကို သြားျပန္ေတာ့ ပိုးဝင္ 
တယ္လို႔ေျပာျပန္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပိုးသတ္ေဆးေတြ ထပ္ေသာက္ ရတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ မသက္သာပဲ 
ပိုဆိုး လာခဲ့တယ္။ ဗို္က္ေအာင့္ရင္ ေက်ာ တျပင္လံုးပါ ေအာင့္တယ္။ အစား မစားႏုိင္ေတာ့ 
ပါဘူး။ ဆန္ျပဳတ္ပဲ ေသာက္ေနရတယ္။ တစ္ရက္ မွာေတာ့ မခံစားႏုိင္ေတာ့လို႔ သူေဌး 
အလုပ္က အျပန္မွာ ကၽြန္မကို မသက္သာပဲ ေတြ႕လိုက္ေတာ့ A&E ကို ပို႔ေပးပါတယ္။ 
ဆရာဝန္က စမ္းသပ္ၾကည့္ေတာ့ အသမဲွာ ေက်ာက္တည္ ေနတယ္တဲ့။ ေနာက္၃ရက္ေန 
ျပန္လာခဲ့ပါ ခြဲရမယ္တဲ့။ အျပန္မွာ ကၽြန္မ မခြဲခ်င္ဘူးဆိုၿပီး ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္း 
ခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ နဲနဲ သက္သာ လာတယ္။ ကၽြန္မလည္း ေဆးကို ပံုမွန္ ေသာက္ခဲ့တယ္။ 
ဆရာဝန္ ခ်ိန္းတဲ့ ရက္ကို သူေဌးက အလုပ္မ်ားေတာ့ ေမ့သြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မလည္း 
မခြဲခ်င္ေတာ့ သတိ မေပးပဲ၊ ဆုပဲ ေတာင္းခဲ့တယ္။ တလြဲေဆးေတြ ေသာက္ခဲ့ရတာ 
မ်ားေတာ့ တကယ္ ေရာဂါျဖစ္တဲ့ ေဆးကို မေသာက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ မူးေဝၿပီး မ်က္လံုး 
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ocifhpum;  3 -155

ေတြလည္း စာေတာင္ ဖတ္လို႔ မျမင္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ရက္ေတြ ထပ္နာလာေတာ့ 
ေဆးရုံးသြား ျပန္တယ္။ သူေဌးက ျပန္ရေတာ့မယ္ ျမန္ျမန္ေပ်ာက္ေအာင္ အျမန္ဆံုး ခြဲေပး 
ေစခ်င္ တယ္။ ေဆးရုံးကလည္း ထပ္ခ်ိန္း လာတယ္။ ခြဲစိတ္ ေပ်ာက္ကင္းတာထက္ 
ဘုရားရွင္ ေပ်ာက္ကင္း ေပးတာကိုပဲ ကၽြန္မ လုိလားတယ္။ ဆရာဝန္ေတြလည္း ဘုရား 
သခင္ ေလာက္ ကၽြန္မ ခႏၶာအထမဲွာ ဘာျဖစ္တာလဆဲိုတာ သိခ်င္မွ သိမယ္ေလ။ ကၽြန္မ 
အင္တာနက္ထမဲွာ ဆရာႀကီးေတြ ဆုေတာင္းေပးၿပီး လူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ေကာင္းလာ 
တါကို ေတြ႕ေတာ့ ကၽြန္မလည္း အင္တာနက္ youtube ထဲက နာမည္ႀကီး ဆရာႀကီးေတြ 
က်မ ေခါင္းေပၚ လက္တင္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးတာကို ခံခ်င္လာတယ္။  ဒါေပမဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ့ 
တန္ခိုးန႔ဲပဲ သက္သာခ်င္တယ္။ ဆရာေတြနဲ႔ ဘယ္လို ဆက္သြယ္ ရမလဲလုိ႔ 
စဥ္းစားခဲ့မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေတြးထဲမွာ ဒီ အင္တာနက္ youtube ထဲက ဆရာေတြ 
ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရားလည္း ငါကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားပဲ၊ အတူတူပဲေလ၊ ငါလည္း ဒီဘုရား ကို 
ေတာင္းလို႔ရတာပ။ဲ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ဆရာႀကီးေတြက ဘုရားသခင္ ဘိသိက္ ေပးထာလို႔ 
တန္ခိုးရထားတယ္။ အက်င့္ သီလ သိကၡာ သမာဓိအား ပိုေကာင္း မွာေပါ့ေနာ။ ငါက 
အျပစ္သားဆိုေတာ့ ကြာျခားမႈ ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မ အရမ္း ဝမ္းနည္းၿပီး ငိုခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ 
ေရာဂါဆီ စိတ္မေရာက္ပဲ အျပစ္အတြက္ ကၽြန္မ ရင္ေလး ခဲ့ရတယ္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် 
က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြ မ်ားေနလို႔ ဒီလို မခံမရပ္ ႏုိင္တဲ့အထိ နာက်င္ခဲ့ရပါလားလို႔ 
ေတြးမိခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ အျပစ္အတြက္ပဲ ဆုေတာင္း ခဲ့တယ္။ ဘုရားရွင္ ကၽြန္မကို သနားပါ။ 
ဘုရားရွင္ဟာ အျပစ္သားအတြက္ပဲ ေလာကကို ဆင္းလာခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မကိုလည္း 
ခ်န္မထားပါနဲ႔။ (ကၽြန္မကို အျပစ္ လႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မရဲ့ ေရာဂါကိုလည္း 
ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစပါလို႔ အရမ္း ေၾကကြဲစြာဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။) ဒါနဲ႔ 
ေနာက္တစ္ပတ္ ရက္ခ်ိန္းမွာ Ultrasound ထပ္ ရုိက္ ခဲ့တဲ့အခါမွာ ဘာေက်ာက္မွ မေတြ႔ခဲ့ 
ရေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မ ခံစားခဲ့ရတာ ကၽြန္မ အသိ ဆံုးပါ။ ဘုရားသာ ေပ်ာက္ကင္း 
ေစခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း ကၽြန္မ အသိဆံုးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရဲ့ ေကာင္းျမတ္မႈကို 
သက္ေသခံရျခင္း  ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆာလံ ၄၆း၁ ဘုရား သခင္သည္ ငါတို႔ခုိလွဳံရာျဖစ္၍ 
ခြန္အား ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည့္ ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း 
ထင္ရွား လွ်က္ရွိ၏။  ။ (ေနာ္အယ္ဂလူ) 

         --------------------------- 
  ကေလးအေတြး   (MUM) 

ရန္ကုန္မွာ ပူျပင္းတဲ့ေႏြရာသီေရာက္ၿပီဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ န႔ဲ 
မ.ဝ.တ တို႔ု ပူေပါင္းၿပီး သက္ဆိုင္းရာ ရပ္ကြက္အသီးသီးကို မီးႂကြင္း 
မီးက်န္မ်ား ဂရုတစိုက္ ၿငိမ္းသတ္ ၾကဖို႔ ကားျဖင့္ လွည့္လည္ သတိ 
ေပးတတ္ ပါသည္။ ထိုကားသည္ ရပ္ကြက္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ 

လာသည္ႏွင့္ မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား ဆိုသည့္ သီခ်င္းကို ဖြင့္၍ ဝင္လာ 
တတ္ပါတယ္။ ထိုသီခ်င္းတြင္ ̏ ေလာင္ မွျဖင့္ မုခ် ဒုကၡ ေရာက္ရမွာ̋ ဆိုသည့္ သီခ်င္း 
စာသားအပိုဒ္တြင္ ကစားေနေသာ သားႀကီး (၆)ႏွစ္ သားမွ ဒီသီခ်င္း မွားေနတယ္ကြ။ 
မီးေလာင္ ေနတယ္ဆိုမွ ̏မႈတ္ၾက ̋ တဲ့။ မီးပိုေလာင္ ကုန္မွာ ေပါ့တဲ့၊ သူန႔ဲအတူ ကစားတဲ့ 
ကေလး ျပန္ေျပာလိုက္တာက၊ မင္းကလဲကြာ၊ ဖေယာင္း တိုင္ မီးကို ၿငိမ္းသတ္ခ်င္ရင္ 
ပါးစပ္က ̏ဖူး ̋ ဆို ေလနဲ႔ မႈတ္ၿပီး မီးသတ္ရတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မီး ေသေအာင္ ̏မွဳတ္ၾက ̋ လို႔ 
ေျပာတာ ေပါ့ကြတဲ။့ တကယ္ေတာ့ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ဟာ ̏မုခ် ̋ န႔ဲ ̏မွဳတ္ၾက ̋ ကို နားၾကား 
လြဲတာ မဟုတ္ ေလာက္ပါဘူး။ ̏မုခ်̋ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို မသိၾကလို႔ုသာ မိမိတုိ႔ 
ဥာဏ္မီသမွ် ကေလး အေတြးနဲ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္သလို ေျပာဆိုေနၾကတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု ၾကားမွာေတာ့ ဟာသ တစ္ပုဒ္ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ကေလးအေတြးက 
အျပစ္ ကင္းတယ္ေလ။ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြ ဒီမိုကေရစီ တန္းတူညီမွ် တရားမွ်တ 
လႊတ္လပ္ေသာ စသည့္ စကားလံုးေတြကို တြင္တြင္ သံုးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတရားဘူး 
ဆိုရင္ အေဖ အေမေတာင္ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာဆို ေနၾကပါတယ္။ တခ်ဴိ႕ 
ခရစ္ယာန္လူငယ္ေတြၾကား (ဧဖက္ ၆း၄) ကိုဆဲြကိုင္ၿပီး မိဘ ေပမဲ့ ’’အလိုေတာ္ႏွင့္ညီတဲ့ 
ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္း” မဟုတ္ရင္ လက္မခံႏုိင္ဘူး ဆိုၿပီး ရီစရာ လိုလို၊ အတည္လိုလိုန႔ဲ 
ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဟုတ္သလိုလို ရွိေပမဲ့ အေတာ္ ေလးကို လြဲေနပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ 
(ဧဖက္ ၆း၁)မွာ သားသမီးတို႔ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ မိဘစကားကို 
နားေထာင္ၾကေလာ့၊ မိဘစကားကို နားေထာင္ျခင္း အမႈသည္ တရားေသာအမႈ ျဖစ္၏လို႔ 
ဆိုထားပါတယ္။ (ဧဖက္ ၆း၂) မွာေတာ့ မိဘကို ရုိေသစြာျပဳေလာ့။ ဤပညတ္သည္ကား 
သင္သည္ ျပည္ေတာ္၌ ေကာင္းစား၍ အသက္တာ ရွည္မည္အေၾကာင္းဟူ၍ ဂတိေတာ္ႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ ပဌမ ပညတ္ ျဖစ္၏လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘစကားကို နားေထာင္ဖို႔၊ 
မိဘကို ရုိေသဖို႔က ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ ျဖစ္သလို၊ ပညတ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ပညတ္ ဆိုတာ လိုက္နာရမဲ့ကိစၥ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ရင္ အျပစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(ဧဖက္ ၆း၁၃)ဟာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္ႏွင့္ 
ပညတ္ခ်က္ ျဖစ္သလို ဧဖက္ ၆း၄ ကေတာ့ မိဘမ်ားအတြက္ ပညတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို 

ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ၿပီး သားသမီးလည္း ကိုယ့္အငန္းအတာ၊ မိဘလည္း ကိုယ့္ 
အငန္းအတာ အသီးသီး လိုက္နာၾကမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ 
တည္္ ေဆာက္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ ဆံုးမ 
သြန္သင္ျခင္းဆိုတာကို သားသမီးေတြ ဘာနဲ႔ တိုင္းတာၾကမလဲ။ ကိုယ့္ဆႏၵ မညီ၊ ကိုယ့္ 
ဦးေဏွာက္ ကိုယ့္စဥ္းစားဥာဏ္က လက္မခံႏုိင္လို႔ အလိုေတာ္ ႏွင့္ မညီဘူးလို႔ ေျပာလုိ႔ 
မရဘူး။ မိဘမ်ား ဖက္ကလည္း ဘုရားသခင္၏ အလို ေတာ္သည္ ဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို 
တိက်စြာ မသိဘဲ ကိုယ့္ဆႏၵ ကိုယ့္အတၱ၊ ကိုယ့္ အေတြး အေခၚကိုပဲ ဦးစားေပး 
ေျပာဆိုေနမယ္ဆိုရင္လည္း အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ 
ပါဘူး၊ အဒဲီလိုသာ ဆိုရင္ ပဋိပကၡေတြ အိမ္တြင္းမွာ ဆက္ျဖစ္ ေနၾကမွာပါဘ။ဲ ဒါေၾကာင့္ 
ရွင္ေပါလုက ဧဖက္အသင္းေတာ္ကို ထို႔ေၾကာင့္ သတိ မရွိေသာသူ မျဖစ္၊ သခင္ဘုရား၏ 
အလိုေတာ္ရွိရာကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့လုိ႔ိ ဆံုးမ ထားပါတယ္။ (ဧဖက္၅း၇) 
ခေလးငယ္ေတြက ̏မုခ်̋ ဆိုတဲ့ စကားကို မသိလို႔ အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္းတာ အျပစ္ မမည္ 
ေပမဲ့ ဘုရား သားသမီး ေတြ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ပို္င္းျခားၿပီး 
မသိရင္ ေတာ့ အျပစ္ ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ခေလးေတြရဲ့ အေတြးက ေဘးေခ်ာ္ေတာ့ မိသားစု 
အတြက္ ေတာ့ ဟာသ ေလး တစ္ပုဒ္ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ေတြရဲ့ အေတြး ေဘးေခ်ာ္သြားရင္ 
မိသားစုန႔ဲ အသင္းေတာ္အတြက္ အႏၱာရာယ္ ႀကီးပါတယ္။ လူငယ္ဟာ မိသားစုရဲ့ 
ေမွ်ာ္လင့္ရာ၊ အသင္းေတာ္ရဲ့ အနာဂတ္ အားထားစရာ ရတနာေလးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ 
လူငယ္ေတြ ၾကားမိၾကရင္ ဟာသတပုဒ္လို သေဘာမထားဘဲ မိဘန႔ဲ အသင္းေတာ္မွ 
တည့္မတ္ ျပဳျပင္ေပးဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ အမွားကို အမွားရယ္လို႔ မျပဳျပင္ လိုက္မိရင္ 
ေရရွည္မွာ အဲဒီ အမွားကိုပဲ အမွန္ေယာင္ေယာင္ ထင္လာတတ္ပါတယ္။ 

ဒီေခတ္ကာလကို ဆိုးယုတ္ခယဲဥ္းေသာကာလ လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ 
အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ က်မ္းစာမွ သတင္း စကား 
မ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ ပိုင္းျခားတတ္ဖို႔န႔ဲ လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၿပီး အယူ မလႊမဲိဖို႔ 
အထူး သတိျပဳရမဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ေကာ ၁၁း၁၄မွာ စာတန္သည္ပင္ လင္းေသာ 
ေကာင္းကင္ တမန္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္တတ္၏လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ စာတန္၏ 
လွည့္ကြက္ ထဲ မတိုးဝင္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သမၼာသတိရွိၿပီး ႏုိးၾကားစြာ ေစာင့္ေနရမဲ့ 
အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အၾကံအစည္ေတာ္၊ အလိုေတာ္ႏွင့္ ပညတ္ခ်က္ 
ေတြကို မွန္ကန္စြာပိုင္းျခားဆင္ျခင္ႏုိင္ဖို႔ က်မ္းစာဖတ္တိုင္း သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားထံမွာ ဥာဏ္ပညာ ေတာင္းခံၿပီးမွ ဖတ္ဖို႔ လူငယ္ မ်ားကို တိုက္တြန္း အားေပး 
ခ်င္ပါတယ္။ ထို႔နည္းတူ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူတဲ့ ေနရာမွာလည္း က်မ္းစာကို က်မ္းစာ 
အတိုင္း တိတိ က်က် သြန္သင္ ခ်က္ေတြကိုပဲ ႏွလံုးသြင္းခံယူတတ္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
က်မ္းစာမွ မသိမသာေရာ၊ သိသိ သာသာေရာ ေသြဖီတ့ဲ သြန္သင္ခ်က္ ေတြ၊ 
အေတြးအေခၚ ေဘးေခ်ာ္ေစတဲ့ ယူဆခ်က္ ေတြကို အထူး သတိ ျပဳ ဆင္ျခင္ 
ၾကေစလိုပါတယ္။ (၁ေပ ၅း၈)မွာ သမၼာ သတိ ရွိလွ်က္ မအိပ္ပဲ ေစာင့္ေန ၾကေလာ့။ 
သင္တို႔၏ ရန္သူ တည္း ဟူေသာ မာနတ္သည္ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ ကဲ့သို႔ အဘယ္ သူကို 
ၿမိဳရမည္နည္း ဟူ၍ လွည့္ လည္ ရွာေဖြ လ်က္ရွိ၏လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဘုရား သခင္ကို 
ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္၍ ဘုရား ဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ ေသာ ခရစ္ယာန္ လူငယ္မ်ားဟာ စာတန္ရ့ဲ 
ပစ္မွတ္ အမ်ားထဲမွာ တခု အပါ အဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား သားသမီးမ်ားကို သမၼာ တရားမွ 
ေသြဖယ္ၿပီး ဘုရားကို ပုန္ကန္ကာ ငရဲက်ေအာင္ နည္း မ်ဴိးစံုန႔ဲ ေသြးေဆာင္ေနပါတယ္။ 
သခင္ ခရစ္ေတာ္ သည္ စာတန္၏ စံုစမ္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္န႔ဲသာ 
တံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူ သား သမီးမ်ားအားလံုး ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ တည္း 
ဟူေသာ ဓား ကို ကိုင္ဆြဲလွ်က္ စာတန္ကို တံု႔ျပန္ တိုက္ခိုက္ႏုိင္ဖို႔ ႏွဳတ္ ကပါတ္ေတာ္ကို 
တိက် မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခား နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား သင္ယူႏုိင္ၾကပါ ေစလို႔ ခရစ္ေတာ္၏ 
ေမတၱာျဖင့္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။  ။(MUM) 
----------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္ (လမင္းေရႊလြင္) 
သမီးကို ဘုရားသခင္က ဥာဏ္ပညာ ေပးၿပီး ေကာင္းခ်ီး 

ေပးခဲ့တာကို သက္ေသ ခံခ်င္ပါတယ္။ သမီးက မူႀကိဳေက်ာင္းကို 
စင္ကာပူ မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တက္ခဲ့တာဆိုေတာ့  ျမန္မာစာနဲ႕ ျမန္မာစကား အားနည္း 
ပါတယ္။ သမီးက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က စင္ကာပူကေန ျမန္မာ ျပည္ကို ေက်ာင္းတက္ဖို႕ 
ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ သမီးျပန္လာတာေနာက္က်ေတာ့ ျမန္မာျပည္က အစိုးရေက်ာင္းမွာ 
ေက်ာင္းစာ စသင္ေနၾကပါၿပီ။ သမီး ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမ အစမ္း ေျဖဖို႕ တစ္ပါတ္ 
ဘဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ပထမ အစမ္း အမွတ္စာရင္းက အေရးႀကီး ပါတယ္။ ပထမအစမ္းက 
အမွတ္ နဲ႕ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲက အမွတ္ေတြကို ေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ပထမ 
ဒုတိယ တတိယ ဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြခြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပထမ 
အစမ္း စာေမးပြဲအတြက္ စာက်က္ဖို႕ တစ္ပါတ္ဘဲ အခ်ိန္ရပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ မူႀကိဳ 
ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေတာ့ တရုတ္စာန႕ဲ အဂၤလိပ္စာဘဲ ေကာင္းေကာင္းရပါတယ္။ ျမန္မာစာနဲ႕ 
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စကားကို သမီး (အေရး၊ အေျပာ၊ အဖတ္) ေရေရ လည္လည္မကၽြမ္းက်င္ပါဘူး။ ဆုေတာင္း 
စာက်က္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲကိုေျဖခဲ့ရပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အဲဒီႏွစ္က သူငယ္ 
တန္းမွာ သမီးက တစ္ေက်ာင္းလံုးအတိုင္းအတာန႕ဲ ပထမဆု ရခဲ့ပါတယ္။ ပထမတန္း 
မွာလည္း သမီး တစ္ေက်ာင္းလံုးရဲ႕ ပထမဆု လိုခ်င္ ပါတယ္။ ေမေမက သမီးကို ေက်ာင္း 
သြားရင္ အၿမဲေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ေမေမက အၿမဲမွာတယ္၊ စာ မသင္ခင္ 
ဆုေတာင္းဖို႔၊ စာေမးပြဲ မေျဖခင္ ဆုေတာင္းဖို႔ မွာတယ္။ သမီးလည္း ေမေမ ေျပာတဲ့ အတိုင္း 
ဆုေတာင္းေတာ့ စာေမးပြဲ (၄)ခါမွာ (ပထမ) ရတယ္။ ပထမ အစမ္း မွာလည္း ပထမ 
ရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သမီး စာက်က္ ပ်င္းတာရယ္၊ ေမေမ ေနမေကာင္းတာန႔ဲ 
သမီး အဆင့္ေတြ က်လာပါတယ္။ အတန္းပိုင္ ဆရာမကလည္း သမီးနဲ႕ တတန္းတည္း 
အတူတူ ျဖစ္တဲ့ သ႔ူသမီးကို ပထမ ရေစခ်င္ပါတယ္၊ အတန္းပိုင္ ဆရာမက သူ႕သမီး 
တစ္ေယာက္တည္းကို သူ႕ဘာသာသူ စာေတြ ႀကိတ္သင္ ေပးၿပီး က်န္တဲ့ သမီးတို႕ 
ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ စာေမးပြဲေျဖခါနီး တစ္ရက္အလိုမွ သင္ေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ဒီႏွစ္ ပထမတန္းမွာ သမီး စာသိပ္ မက်က္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါဘူး။ ေမေမက ေျပာတယ္ ဘုရားကိုပဲ 
အားကိုးပါ။ ဘုရားသခင္ဘဲ ေပးႏုိင္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ SundaySchool မွာလည္း ဆရာမ 
သင္ေပးတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ထဲမွာ (သု ၁း၇) ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ 
ပညာ၏ အခ်ဴပ္အျခာ ျဖစ္၏လို႔ ေျပာထားတာ သမီး မွတ္ထားတယ္။ အတန္းတင္ 
စာေမးပြဲက English ဘာသာေျဖေတာ့ ပုဒ္စာ တစ္ခုမွားတယ္။ သမီးလိုခ်င္တဲ့ ပထမဆု 
ရရင္ သက္ေသခံဖို႔ ေမေမက ေျပာတယ္။ တကယ္ပဲ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေတာ့ သမီး ပထမ 
ရေနတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ေပးထားတဲ့ ဂတိေတာ္အတိုင္း ဆုေတာင္းလို႕ သမီးကို 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးလို႔ ဒီပထမဆကုို ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္း 
မသြားခင္၊ စာေမးပြဲ မေျဖခင္၊ ဘာအလုပ္ဘဲ လုပ္လုပ္၊ မလုပ္ရ ေသးခင္မွာ ဘုရားသခင္ထံ 
ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံ ဆုေတာင္းပါလို႔ သမီး သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ (လမင္း ေရႊလြင္) 
-------------------------------------- 
စစ္မွန္ေသာႏိုးထမႈ (L.ထုေရာ္) 

ေရွ႕ဦးစြာ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ 
ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ရ 
ေသာ အခြင့္ကို ရတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ ယေန႔ မေန႔ ေနာင္ 
ကာလ အစဥ္အၿမဲ မေျပာင္းလဲေသာ ဘုရား၊ အရာ ခပ္သိမ္းကို တတ္ႏိုင္ေသာဘုရား 
ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ေသာ ထာဝရ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဒုတိယေျမာက္ သက္ေသခံစာကို 
ေတာ္ေတာ္ေလး အခ်ိန္ယူၿပီး ေရးုသားထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္တာမွာ ဘုရားကို 
ယံုၾကည္တယ္။ က်မ္းပိုဒ္လည္း မ်ားမ်ား ရြတ္ႏုိင္ တယ္။ ကယ္တင္ျခင္းလည္း ရၿပီးၿပီ။ 
က်မ္းစာ အေၾကာင္းေတြလည္း နားလည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ အသက္တာမွာ ယံုၾကည္သူ 
ျဖစ္လ်က္သားနဲ႔ ဝိညာဥ္ေရးရာမွာ ဘာမွ ႏုိးထျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ အသက္(၂၃)ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီ။ 
ဒီအတုိင္းပဲ။ စကၤာပူမွာ အလုပ္ လာလုပ္တာ (၄)ႏွစ္ ရွိေတာ့မယ္။ ကၽြန္မ လုပ္မယ္ဆိုရင္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ဦးတည္း အခ်ိန္ယူရမည့္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျငင္းပယ္လို႔မရဘူး။ ကိုယ့္အလိုဆႏၵ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အရာတစ္ခုန႔ဲပဲ အသက္ 
ရွင္တယ္။ အဓိက စာတန္ရဲ့ ေအာင္ျမင္ခ်က္က ကၽြန္မ ညတိုင္း သံုးေနတဲ့ (Internet) 
ပဲျဖစ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥန႔ဲ မဟုတ္ဘူး ေျပာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့၊ လိုင္းေၾကာင္တာေပါ့။ ညတိုင္း 
online ထဲမွာ ေပ်ာ္ေနတာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ သြားတယ္။ ဘုရားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ 
ပ်က္ခဲ့တယ္။ အိပ္ခါနီး သတိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိပ္ခ်င္ေဇာနဲ႔ ျမန္ျမန္ေလး ဆုေတာင္းတယ္။ 
ျပန္သံုးသပ္ေတာ့ ဒါေတြက ဘာလည္း။ ထာဝရ တည္ၿမမဲဲ့ အရာကို ေမ့ထားၿပီး၊ မတည္ၿမတဲဲ့ 
အရာကို စြဲလမ္းေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား ကၽြန္မကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုေပးထားတယ္။ 
အခုခ်ိန္ထိပဲ၊ သူေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ တြင္းမွာ သူ႔ဆီ ခ်ဥ္းကပ္လာေအာင္ သူ႔မွာ လုပ္ဖို႔ 
အႀကံအစည္ရွိလိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ တယ္။ သူခ်စ္တဲ့ သားသမီးကိုု သူက ဆံုးမ မွာပေဲလ၊ 
ဒါေၾကာင့္ ဘုရား ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ေလး အတြင္းမွာ ယေန႔မွစ၍ ထာဝရဘုရား စီစဥ္ေပးတဲ့ 
အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထမဲွာ အၿမဲတမ္း ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ၊ အခ်ိန္ယူ ကိုးကြယ္ၿပီး 
အသက္တာ၌လည္း ဒီထက္မက ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ ႀကီးထြားၿပီး ဘုရားကို ခ်စ္ေသာ 
သမီးတစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေနထိုင္ သြားပါ မယ္။ ကၽြန္မ စကၤာပူမွာ အလုပ္ လုပ္ရတာ 
အဆင္ မေျပတာ တစ္ခုမွ မရွိဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ အားလံုုး အဆင္ေျပတယ္။ 
သူငယ္ခ်င္း စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ အားလံုးလည္း ကၽြန္မလိုပဲ (internet-online) ထဲမွာပဲ 
ေပ်ာ္ၿပီး အသက္တာမွာ ႏုိးထမႈ ဆိုတဲ့ ႏုိးေတာ့ ႏုိးၿပီ။ မထ ေသးသည့္ မိတ္ေဆြ 
ရွိပါသလား? အခ်ိန္ မေႏွာင္းေသးခင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္း အခ်ိန္တိုင္း ကိုယ့္ရဲ့ 
အသက္တာကို ဘုရားရွင္ထံ ဆက္ကပ္ၾကပါစို႔လို႔ု သက္ေသ ခံရင္း … . ။ (L.ထုေရာ္) 
(စာႂကြင္း - မိမိကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာ မဆင္ျခင္လို၍ အြန္လိုင္း youtube မွ လႊင့္ေသာ 
ဆရာမ်ားရဲ႕ ေဒသနာ ေတြကို နာယူတတ္ေသာအက်င့္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရား၏ သြန္သင္မႈကို တိုက္ရိုက္မခံဘဲ ဝက္ဆိုက္ website ထဲတြင္ တင္ထားေသာ ဆရာ 
မ်ား၏ တရားေဒသနာမ်ားကို ေရသာခို အေခ်ာင္လိုက္ နားေထာင္တတ္ေသာအက်င့္။ 

မိမိကို္ယ္တိုင္ ဘုရားႏွင့္ Quiet time မယူဘဲ သူမ်ားေဝငွထားေသာ အရာမ်ားကို အင္တာ 
နက္ထဲမွ အလြယ္တကူ ဖတ္ယူ နာယူလိုေသာ အက်င့္။ မိမိကိုုယ္တိုင္ မခ်ီးမြမ္းလို၍ 
youtube ထဲမွေဖ်ာ္ေျဖေသာ အဆိုေတာ္မ်ား၏ ဓမၼေတးမ်ားကို နားေထာင္ရင္း ဝိညာဥ္ 
အပ်င္း ထူကာ ဝိညာဥ္မႏိုးထ ႏိုင္ဘဲ။ အြန္လို္င္းႏွင့္ အပန္းေျဖတတ္ေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ားက 
က်မ တို႕၏ ႏိုးထမႈကို အထ ေနွး ေစပါသည္။) ((အျခားသူမ်ား၏ ေဒသနာမ်ား၊ ေတး 
သီခ်င္း မ်ားကို နားေထာင္ျခင္းထက္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရႈစဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းကာ မိမိႏႈတ္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေသာ ေဒသနာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သီခ်င္းမ်ားကို ဘုရား 
သခင္က သင့္ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳရန္ သင္ႏိုးေနၿပီလား။ ႏိုးလွ်င္ ထေလာ့။)) 
----------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္(၁)  သက္မြန္(ကေလး) 
သက္ေသခံခြင့္ရလို႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း 

တစ္ေယာက္က ဒီသခင့္စကားစာေစာင္၊ ေန႔စဥ္ခြန္အား၊ ႏွလံုးသားအိမ္ စာအုပ္ အားလံုး 
ကၽြန္မကို ေပးဖတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ က်မ္းမာေရး စာအုပ္ တစ္အုပ္ ဖတ္ေတာ့ အဲဒီက 
စာသားေလးတစ္ခုကို အမွတ္ရပါတယ္။ (ေလ မပြႏုိင္ရန္ အတြက္ အစာကို ေၾကေၾက 
ညက္ညက္ ဝါးပါ) တဲ့။ ထိုနည္းတူ ကၽြန္မတို႔ ယံုၾကည္သူ ညီကို ေမာင္ႏွမ အေယာက္ 
စီတိုင္းလည္း စာတန္မာနတ္ရဲ့ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ 
ဒီဝိညာဥ္ခြန္အား စာေစာင္ေတြကို ေၾကေၾက ညက္ညက္ ဖတ္ရူ႕ ခြန္အား ယူဖို႔ရန္အတြက္ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မ စကၤာပူကို ၂.၈.၁၁ မွာ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ တစ္ႏွစ္ မျပည့္ 
ခင္မွာ ကၽြန္မ ဗိုက္နာပါတယ္။ နဂို ျမန္မာျပည္မွာ ေနတံုးကလည္း ဒီလိုပဲ ဗိုက္နာခဲ့တယ္။ 
ဆင္းရဲေတာ့ ဆရာဝန္ကို မျပႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ ဒီလိုျဖစ္တိုင္း ကၽြန္မ ကို ကုသေပးသူ 
ဆရာဝန္ ကေတာ့ အဖ ဘုရားသခင္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမနဲ႔ ညီမေလး တို႔က ကၽြန္မ 
အနားမွာေနၿပီး ဆုေတာင္း ေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစကၤာပူမွာ ေတာ့ အေမနဲ႔ညီမ 
အနားမွာ မရွိေတာ့ ငိုတာလည္းပါတယ္၊ ဗိုက္နာလို႔ ငိုတာလည္းပါတယ္။ ကၽြန္မ ေသမတတ္ 
ဗိုက္နာတာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ကို မေျပာခင္ ဆုေတာင္းတယ္။ အဖ ဘုရား သခင္ သမီးကို 
မေခၚပါနဲ႕အံုး။ သမီးရဲ့ အေမအုိကို လုပ္ေကၽြးခ်င္ပါေသးတယ္။ သမီးမွာ အေဖလည္း 
မရွိဘူး။ အေမအုိပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အေမကို လုပ္ေကၽြးခ်င္ ပါ ေသးတယ္လို႔ 
ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ ဗိုက္နာတဲ့ ညက တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္တယ္။ အရင္ ကဆို 
အဲဒီေန႔မွာ အိမ္ရွင္သူေဌးမိသားစု အားလံုး အျပင္မွာ ထြက္စားၿပီး ညနက္ မွဘဲ အိမ္ျပန္ 
ၾကလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားက ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပး ထားသလဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္မ ဗိုက္နာ 
တဲ့ညမွာ တစ္ ေယာက္မွ အျပင္မထြက္ၾကဘူး။ မိသားစုအားလံုး ဖဲရုိက္ ကစား ေနၾကတယ္။ 
အိမ္မွာရွိတဲ့ အဖြားကို အရင္ ဖြင့္ေျပာလိုက္တယ္။ အဖြားက သူ႔သမီးကို ေအာ္ ေခၚလို႔ 
အားလံုး သိၿပီးလာၾကည့္ၾကတယ္။ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး ျမန္္္ျမန္ ေဆးရုံ ေခၚသြား ၾကပါတယ္။ 
ေဆးရုံ ေရာက္ေတာ့ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ မနက္ ၁း၃၀ ရွိၿပီ။ ကၽြန္မလည္း ဘုရား ဆီမွာ 
ဆုေတာင္းေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဆရာဝန္က ေျပာတယ္၊ ကိုယ္ဝန္ ရွိတယ္တဲ့။ ကၽြန္မ 
စိတ္ဆိုးတယ္။ ငါက အပ်ဴိ၊ အျခား သူေတြလို ဘယ္ေကာင္ေလးနဲ႔မွလည္း မအိပ္ ဖူးဘူး။ 
ဘာလို႔ ကိုယ္ဝန္ ရွိရမွာလည္းလို႔ ေျပာေတာ့ ဆရာဝန္က ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ 
စစ္ေပးတယ္။ အဲဒီမွ အူန႔ဲ အစာအိမ္ ေရာင္ေနတယ္။ အထူး ဂရုစိုက္ဖို႔လိုအပ္မယ္လို႔ ကၽြန္မ 
ကို ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးေတြ အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။ ဆန္ျပဳတ္ကို တစ္လေလာက္ 
ေသာက္ ခိုင္းပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ကၽြန္မ သက္သာခြင့္ကို ဘုရားသခင္က ေပးသနားတာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ဘယ္ေနရာဘဲျဖစ္ျဖစ္ သက္ 
ေသ ခံမယ္လို႔ ဂတိ ေပးထားတဲ့အတိုင္း သက္ေသခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေယာက္စီ တိုင္း 
အေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။ ။ သက္မြန္(ကေလး) 

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

(ရွားပါးကုန္)  ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
(( အေျချပဳက်မ္း - ေယရမိ ၉း၈။ သူတုိ႕လွ်ာသည္ ေသေစတတ္ေသာ ျမားျဖစ္၏ ပရိယာယ္စကားကုိ 

ေျပာတတ္၏။)) 

 
 
 

ဒါ က်ေနာ္ ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားက ခုနမွ ေရာက္လာတဲ့ 
အသစ္စက္စက္ပါ။ ဒီပစၥည္းက အရမ္းကုိ ရွားပါတယ္။  

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကုိ scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္၍ ျဖစ္ေစ email ; thelordword@gmail.com. ႏွင့္
Viber မွ တဆင့္ photo sms ပုိ႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သုိ႕ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကုိ လစဥ္ ဖတ္လိုပါက  

Facebook account ; lord’s word တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစုံ (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account  

lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလုံးသား)ထံ friend request   လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။ 


