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ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႔သာ  သဲျမတ္မြန္ 

လူကို အားကုိး ၊ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ လူကုိသာ ခ်စ္ ၊ အမုန္းခံရမည္။ 
လူႏွင္႔သာသြား ၊ အေမွာင္လမ္းမွာ ေန႔စဥ္ရက္မ်ား ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မည္လား။ 
ကုိယ္ေတာ္ကို အားကိုး ၊ အက်ိဳးရိွမည္။ ကိုယ္ေတာ္ကုိခ်စ္ ၊ ခ်စ္တတ္စိတ္ ရိွမည္။  
ကုိယ္ေတာ္ႏွင္႔သြား ၊ အလင္းလမ္းမွာ ေန႔စဥ္ရက္မ်ား ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မည္သာ။  
က်န္ရိွေန႔ရက္ ၊ ကာလအခ်ိန္မ်ားကုိ - -  ကုိယ္…ေတာ္…ႏွင္႔…သာ…။ 
------------------------------------------------------------------------ 

ေနာင္တလည္ျပန္       ၾကယ္ေလးငယ္ ( ေမွာ္ဘီ ) တပ္ႀကီးကုန္း အသင္းေတာ္ 
သမၼာက်မ္းစာဖတ္ဖုိ႔  ပ်င္းတ႔ဲငါ  သြန္သင္ျခင္းေတြနဲ႔ေဝးခဲ႔ရၿပီ 
ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔လည္း ေဝးလို႔ငါေလ ေရာက္ခ်င္ရာေရာက္ လမ္းေပ်ာက္ခဲ႔ရေလၿပီ။ 
ေလွ်ာက္ခ်င္သလုိ ေလ်ွာက္ရင္း ေခ်ာက္ကမ္းနား ေရာက္ေတာ႔မွဘဲ 
သခင္… သခင္လုိ႔ ေခၚမိေတာ႔။  ငါ႔ကုိေခၚေလာ႔ ငါထူးမည္ ဆုိတ႔ဲ သခင္က 
ငါ႔ရဲ႕  ေနာင္တနဲ႔ အျပန္လမ္းကုိ ႀကိဳေနေလရဲ႕  … ။  
ငါေလ - ပ်င္းရိျခင္းကို ေမာင္းထုတ္ ေနာင္တနဲ႔အတူ 
ေျခလွမ္းေတြကို ေနာက္ဆုတ္လိုက္ေတာ႔ 
ငါ႔ရဲ႕  လွည္႔ျပန္ အၾကည္႔မွာ…ေႏြးေထြးတဲ႔ သခင္႔လက္ တစ္စုံရယ္ 
ဗိမာန္ေတာ္က ေခါင္းေလာင္းသံေတြ ဆူေဝလုိ႔ေပါ႔…။ 
-------------------------------------------------------------------  

သက္ေသခံခ်က္ (အမည္မသိ) 
ကြ်န္မက ကခ်င္ျပည္နယ္သူေလးပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စကၤာပူကို ေရာက္ပါ 

တယ္။ ေနရာတကာ လိုက္ၾကည္႔ၿပီး ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥေတြက အစ လိုက္ၿပီး 
အျပစ္ တင္တတ္တ႔ဲ အိမ္ရွင္န႔ဲေတြ႔ခ႔ဲပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း အမွားမရွိေအာင္ 

အျမဲတမ္း သတိထားၿပီး လုပ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ စကၤာပူေရာက္ၿပီး ၁ လေက်ာ္အထိ ဓမၼတာ 
မဆင္း ဘူး။ ကြ်န္မလည္း ေစာင္႔ေနရင္းန႔ဲ ၃လျပည္႔တ႔ဲ အထိလည္း မဆင္းေတာ႔ 
အိမ္ရွင္မကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ အိမ္ရွင္မက ေျပာပါတယ္။ နင္ စိတ္ဖိအား မ်ားလို႔လည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ၿပီးေတာ႔ ေနရာေျပာင္းလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စိတ္မပူန႔ဲ၊ ဆင္းမွာပါ ဆိုၿပီး 
ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ၆လ ျပည္႔တ႔ဲ အထိလည္း မလာေတာ႔ ၆လ တစ္ႀကိမ္ ေသြးစစ္ဖို႔ 
သြားတဲ႔အခါ ဆရာ၀န္ကို ေမးၾကည္႔ေပးဖို႔ အိမ္ရွင္မကို ေျပာလိုက္တယ္။ ဆရာ၀န္က သူ႔ 
စိတ္ဖိအားမ်ားလို႔ ျဖစ္တာဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း ေၾကာက္ၿပီး ဘုရား ဆီမွာ 
အျပင္းအထန္ ဆုေတာင္းေတာ႔တာပါပဲ။ ေဆးခန္း ျပစရာ မလိုဘဲ ဓမၼတာ ဆင္းခ႔ဲရင္ 
အမ်ားသိေအာင္ သက္ေသခံပါမယ္လို႔ ကတိ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အံ႔ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ 
ေအာင္ပါပ။ဲ ၇လ ျပည္႔ၿပီး ၅ရက္ေန႔မွာ ဓမၼတာ ဆင္းခ႔ဲပါတယ္။ ၀မ္းသာလြန္းလို႔ Thanks 
God လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အၾကြင္းမ႔ဲ ယံုၾကည္ၿပီး ဆုေတာင္းၾကပါလို႔ 
တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ …. အိမ္ရွင္မက ေဆးခန္းျပရင္ ပိုက္ဆံ 
အရမ္းကုန္တယ္ဆိုၿပီး တခါမွ ေဆးခန္းေခၚ မသြားခဲ႔ပါဘူး။)  

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

၂၁ ရာစုရဲ႕  စင္ဒရယ္လား  (ရွား) 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ပုံေျပာျပခ်င္တယ္။ ဟိုအရင္က စင္ဒရဲလား ပုံျပင္ေလး ၾကား 

ဖူးၾကမွာေပါ႔။ သူမဟာ အိမ္ေဖာ္ မေလးေပါ႔ ေရႊမင္းသားရဲ႕ ဖူးစာ ဖက္ကို နန္းေတာ္ႀကီး 
ထဲမွာ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ သတုိ႕သမီးေလာင္းေတြေခၚလို႔ ရွာေဖြရင္း တေန႔ စင္ဒရဲလားေလး 
ၾကားေတာ႔ သူလည္းသြားခ်င္ ရွာေရာ။ နန္းေတာ္ႀကီးဟာ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားတ႔ဲ 
မီးေရာင္စုံေတြနဲ႔မုိ႕ဆြဲေဆာင္မႈေတြ အျပည္႔ေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ စင္ဒရဲလား ခြင္႔မရရွာပါဘူး။ 
စိတ္ဓာတ္ ေရးရာ ဆင္းရဲေနေသာ အိမ္ရွင္ေၾကာင္႔ေပါ႔။ ဒါေၾကာင္႔ သူက ညဘက္က်မွ 
ခုိးထြက္ရွာသတဲ႔ကြယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေရႊမင္းသားရဲ႕  ကပြဲလည္း ေရာက္ေရာ နန္းေတာ္ထဲမွာ  
ရိွတ႔ဲ သတုိ႕သမီးေလာင္းေတြ ၾကားထဲ၀င္လာေတာ႔ မင္းသားေလးရဲ႕ စိတ္ေတာ္ 
ေတြ႔တာနဲ႔ ဟုိ - ၾကည္႔စမ္း အရမ္းျပင္ဆင္တတ္တ႔ဲ  အရမ္းလွပ ေခ်ာေမာတယ္လို႔ 
ခ်ီးမြမ္း လုိက္ေတာ႔ အျခား သတုိ႕သမီးေတြက မနာလိုဝန္တိုစြာနဲ႔ သူ႔ကုိ အေကာက္  

 
 
 
 
 
 
 
 
ႀကံၿပီး သူ႔ရဲ႕ အဝတ္အစားေတြကို လုယူ ဖ်က္ဆီး ၾကေလရဲ႕။ စင္ဒရဲ လားေလးဟာ 
ႏွေျမာ တသစြာနဲ႔ ငုိေႂကြးေနတုန္း နတ္သမီးတစ္ပါးက သနားဂရုဏာ သက္၀င္ၿပီး 
မင္းလို တာ ျဖစ္ေစမယ္လုိ႔ ကူညီရွာတယ္။ 

ဒီလုိနဲ႔ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာတဲ႔ အ၀တ္ေတြ ဖန္ဆင္းေပးေတာ႔ သူဟာ ကပြဲ 
ကုိ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ႔တယ္။ ေရႊမင္းသားေလးနဲ႔ စင္ဒရဲလားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴး 
တူးစြာန႕ဲ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို ေမ႔သြားတ႔ဲ အထိျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ စင္ဒရဲလားနဲ႔ နတ္သမီး 
အၾကားမွာ ကတိတစ္ခုက ညသန္းေခါင္း ၁၂ နာရီ မေက်ာ္ခင္ အ၀တ္အစားေတြကုိ 
နတ္သမီးကို ျပန္အပ္ရမယ္။ ဒါကုိ စင္ဒရဲလား သတိရလို႔ နန္းေတာ္က ကမန္းကတမ္း 
ေျပးထြက္ရင္း သူ႔ရဲ႕ ဖိနပ္ေလး ကၽြတ္က် က်န္ရစ္ခဲ႔ပါေလေရာ။ မင္းသားေလးလည္း 
ေနာက္က လုိက္ေခၚရင္း ဖိနပ္ေလးကို ေတြ႔လို႔ သူျပန္လာယူမယ္ထင္ၿပီး သိမ္းထား 
တယ္။ ဒါေပမဲ႔ စင္ဒရဲလားေလး ျပန္မလာႏုိင္ေတာ႔ဘူး။ အိမ္ရွင္ေတြလည္း သိ 
သြားေတာ႔ ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္း ထုိးႏွက္ၾကတာေပါ႔။ ေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္ ေပၚမလာတဲ႔ စင္ဒရဲ 
လားေလးကို ဖိနပ္ေလးနဲ႔ ေရႊမင္းသား ရွာပုံေတာ္ ထပ္ဖြင္႔ရျပန္လို႔ တေန႔ေတာ႔ ရွာေဖြ 
ေတြ႔ရိွခ့ဲလို႔ ဇာတ္သိမ္းခန္းမွာ စင္ဒရဲလားေလးဟာ မင္းသားေလးရဲ႕  ၾကင္ယာ ဖက္ 
အျဖစ္ စံျမန္းေကာင္းစားသြားခဲ့ပါေလေရာကြယ္။ 

ဒီပုံျပင္ေလးဟာ ရုိးသားျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးသား ပုိင္ရွင္မုိ႔ အနိမ္႔ဆံုးမွ အျမင္႔ဆံုး 
သုိ႔ေရာက္ရိွသြား ႏုိင္တယ္။ လူ႔ဘ၀ ဆုိတာ နိမ္႔တလွည္႔ ျမင္႔တလွည္႔ပါ။ ကုိယ္ေရာက္ 
ေနတဲ႔ ေနရာဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆရင္ ေျပလည္မွာပါ။ စင္ဒရဲလားေလးဟာ 
သူ႔မွာ ဘယ္ေလာက္ ရုိးသားသလဲ။ အဒဲီ ကပြကဲို သြားလုိတာက ပစၥည္း ဥစၥာ မက္လို႔ 
မဟုတ္ဘူး။ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွတ႔ဲ နန္းေတာ္ကုိ ေရာက္ဖူးခ်င္တာရယ္။ ဗဟုသုတ 
ရလိုတာရယ္။ သူ႔ရဲ႕ မုသားမပါတဲ႔ ရုိးသားမႈေၾကာင္႔ ဒီဘ၀ကုိ သူပုိင္ဆုိင္ သြားတယ္။ 
ထုိအတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလည္း အနာဂတ္အတြက္၊ မိဘအတြက္၊ မိသားစု 
အတြက္ေတြေၾကာင္႔ ရုိးသားႀကိဳးစားေနတာ ဘုရားသခင္သိေနတယ္။ လူ႔ေအာက္က်ိဳ႕ 
လုိ႔ မေသႏိုင္ဘူး။ သစ္ပင္ေအာက္ က်ရင္ ေသႏုိင္တယ္။ ၿပိဳလဲ ေႂကြကြဲျခင္းေတြန႕ဲ 
အစျပဳခဲ့ရေပမဲ့ ရယ္ေမာ ၾကည္ႏူးျခင္းေတြနဲ႔ အဆုံးသတ္ၾကမယ္။ စင္ဒရဲလားေလးရဲ႕  
ျဖဴစင္မႈေၾကာင္႔ နတ္သမီးတစ္ပါး ျဖစ္ႏုိင္သလို တို႔တေတြလည္း ရုိးသားျဖဴစင္မႈေၾကာင္႔ 
အရာရာအားလံုးကုိ ပုိင္သ အုပ္စုိးတ႔ဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးေပးမႈကို ရရိွႏုိင္ 
တယ္။ ဆာလံက်မ္း ၃၀း၅။ အျမတ္ေတာ္သည္ ခဏထြက္၏။ ေက်းဇူးေတာ္မူကား တသက္လုံးတည္၏။ 

ညဦးယံ၌ ငုိေႂကြးျခင္းသည္ လာ၍ တည္းခုိ၏။ နံနက္ယံ၌ မူကား သီခ်င္းဆုိရေသာ အခြင္႔ရိွ၏။ ကဲ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလုံးကို အျဖဴစင္ဆံုးနဲ႔ အရုိးသား ဆုံးနဲ႔ နာမည္ေပးခ်င္တာကေတာ႔ 
(၂၁ရာစုရ႕ဲ  စင္ဒရဲလားေလးမ်ား ) သက္ဆုိင္သူမ်ား ခြန္အားရပါေစ…။  

သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕  သူငယ္ခ်င္း -  ရွား 
----------------------------------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္  Mary ( Yangon ) 
ေရွ႕ဦးစြာ ႀကီးမားလြန္းလွတ႔ဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေရတြက္၍ 
၀န္ခံ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ သခင့္စကား အယ္ဒီတာနဲ႔အတူ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား 
အားလုံး ကုိ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ တတိယ 
အၾကိမ္ေျမာက္ သက္ေသခံခြင္႔ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ သက္ေသခံခ်င္တာကေတာ႔ 
က်မ ျမန္မာျပည္မွ စကၤာပူကုိ တက္လာေတာ႔ အမ်ိဳးသားက ျမန္မာျပည္မွာ က်န္ခ႔ဲ 
ပါတယ္။ တခါ ႏွစ္ခါ က်မဆီ ဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပၚမလာေတာ႔ဘူး။ သူ 
ဘာလုပ္ေနလဲ က်မ မသိရဘူး။ စိတ္ပူၿပီး သူရိွရာသုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီး ဆက္သြယ္ေသာ္ 
လည္း တစ္ခါမွ မၾကားရဘူး။ ဒီမွာရိွတ႔ဲ သူ႔ညီအစ္ကုိေတြလည္း သူ႔ကုိ ဘယ္လုိမွ 
ဆက္သြယ္လို႔ မရဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ က်မ ပုိၿပီးေတာ႔ စိတ္ပူလာတယ္။ က်မ အထူး 
ဆုေတာင္းတယ္။ ဒီတခါ သူ႔ဆီ ဖုန္းမေခၚခင္ တကယ္လုိ႔ က်မ အမ်ိဳးသားနဲ႔ စကား 
ေျပာရၿပီး သူက်န္းမာစြာ ရိွေနတယ္လုိ႔ သိရရင္ သခင္႔စကားမွာ သက္ေသခံပါ့မယ္လုိ႔ 
ဘုရားကို ကတိေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆုေတာင္းၿပီး က်မ ဖုန္းေခၚလုိက္တယ္။ 
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ဘုရားသခင္ဟာ အရမ္းဘဲ ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ က်မ သူနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာ စကား 
ေျပာခြင့္ရခဲ႔တယ္။ က်မ အမ်ိဳးသားလည္း က်န္းမာစြာ ရိွေနေၾကာင္း သိရတယ္။ 
ဘုရားရွင္ ဟာ က်မ ဆုေတာင္းသံကုိ နားေညာင္း သက္ေသထူ ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 
က်မ ဘုရားသခင္ကုိ ကတိေပးထားတဲ႔အတုိင္း သခင္႔စကား စာေစာင္မွာ သက္ေသခံ 
ေ၀မွ် လုိက္ပါတယ္။ အားလုံးအေပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ.. ။   Mary  

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

ေကာင္းကင္ရတနာေလးမ်ား  ( Po law eh ) 
လုကာ ၁၈း၁၆ သူငယ္တုိ႔ကုိ ေခၚေတာ္မူ၍ ငါ႔ထံသုိ႔လာပါေစ။ မတားဆီးၾက ႏွင္႔။ ဘုရားသခင္၏ 

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ သူတုိ႔ေသာ သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏။  

ကေလး ဆိုသည္မွာ။ လုိခ်င္တာကုိ မရ ရေအာင္ 
ေတာင္းတတ္တယ္။ ေတာင္း လုိ႔ ရရင္ အိပ္ေပ်ာ္ၾကတယ္။ 
မရရင္ ငုိတယ္ အတူတူ ကစားရင္းနဲ႔ ရန္ျဖစ္တယ္။ ခဏ ေနရင္ 
ျပန္တည္႔တယ္။ အမွားတစ္ခုခု လုပ္မိၿပီဆိုရင္ သူတို႔ေလးေတြ ခမ်ာ ေၾကာက္ 
ၾကလြန္းလို႔ မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အမွားအတြက္ ခြင္႔လႊတ္ပါ ဆိုတ႔ဲ သေဘာနဲ႔ 
ျပဳလုပ္ တတ္ၾကတယ္။ မွန္တာကိုလည္း ေျပာတတ္သလုိ၊ ခြင္႔လႊတ္တတ္တ႔ဲ စိတ္ 
လည္း ရိွၾကတယ္။ လူႀကီး မိဘေတြကုိ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ျပန္လည္ သင္႔ျမတ္ 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ႔ အစြမ္းအစလည္း ရိွၾကတယ္။ သူတို႔ ထင္ထားတဲ႔ ေကာင္းတာ 
ေလး တခုခုလုပ္ၿပီဆုိရင္ လူႀကီးေတြဆီက ခ်ီးမြမ္း၊ အားေပး စကားေလးမ်ားး ၾကားခ်င္ 
ၾကတယ္။ ဒီလို ခ်ီးမြမ္းတ႔ဲ စကားၾကားရၿပီဆုိရင္ သူတုိ႔ေလးေတြ သိပ္ေပ်ာ္ၾကတယ္။ 
သူတို႔ကုိယ္ သူတုိ႔ အထင္ႀကီးတတ္ၾကတယ္။ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ 
စြမ္းရည္ လည္း ျမင္႔မားလာတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီလုိ ခ်ီးမြမ္းစကား မၾကားရပဲ လူႀကီးေတြရဲ႕  
က႔ဲရဲ႕ တာကုိ ခံရရင္ေတာ႔ျဖင္႔ ရွက္စိတ္ ကေလးနဲ႔ အတူ ၀မ္းနည္းၿပီး စိတ္ေပ်ာ႔ တတ္ 
လာၾကတယ္။ လြန္ခဲ႔တ႔ဲ ၁၂ႏွစ္ေက်ာ္ ေလာက္ကေပါ႔။ ကြ်န္မ ၀မ္းကြဲေမာင္ တစ္ 
ေယာက္ ရိွတယ္။ တခါတေလ ဘုရားေက်ာင္းက လူႀကီး ေတြက သူ႔အေမကို ဆု 
ေတာင္း ခုိင္းတယ္။ သူ႔အေမက စၿပီး ဆုေတာင္းတာနဲ႔ သူ႔အေမ ပါးစပ္ကို သူ႔လက္ 
ႏွစ္ဘက္နဲ႔ ပိတ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူ႔ အေမကုိ ဆုမေတာင္း ခုိင္းဘူး။ တနည္းအားျဖင္႔ 
ေျပာရရင္ စကားမေျပာခိုင္းဘူးေပါ႔။ ဘာျဖင္႔လုိလဲဆုိေတာ႔ သူ႔မွာ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ရိွ 
ေနတယ္။ သူ႔အေမက ထၿပီး ဘာလုပ္ေနလ၊ဲ ဘာေျပာေနလ၊ဲ သူ႔ကိုလည္း လွည္႔ 
မၾကည္႔ေတာ့ သူ႔အေမကုိ သူ႔အနားမွာ ျပန္ထိုင္ခုိင္းေအာင္ လုပ္ေနတာ။ တခါတေလ 
သူ႔အေမ ဆုေတာင္း မဆံုးဘူး။ အဆုံးသတ္ခဲ႔ရတယ္။ တခါကေပါ႔ CE မွာ ကေလးမ်ား 
အစီ အစဥ္ ယူရမည္႔ အလွည္႔ေရာက္လာေတာ႔ သူ႔ကုိ တာ၀န္ တစ္ခု ေပးထားတယ္။ 
သူတစ္ခါမွ စင္ေပၚ မတက္ဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ႔ သူက်င္႔ထားလုိ႔ ရကုန္ၿပီ။ အဒဲါနဲ႔ သူ႔အလွည္႔ 
ေရာက္ေတာ႔ စာအုပ္ ကေလးကုိင္ၿပီး “အမွတ္စဥ္ ၃” လုိ႔ သူဖတ္ၿပီးတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ 
ပရိသတ္ေတြဆီက အားေပးသံႏွင့္အတူ ရယ္သံေတြ ၾကားရေတာ႔ သူ႔ခမ်ာ ေၾကာက္ 
စိတ္ေတြနဲ႔ အတူတူ တစ္ခုခုမွားလို႔ ပရိတ္သတ္မ်ား သူ႔ကို သေရာ္တာလားေပါ႔။ အဒဲါနဲ႔ 
သူစိတ္ဆိုးၿပီး သူကုိင္ထားတဲ႔ စာအုပ္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ပစ္ခ်ၿပီး ေအာ္ငုိ ပစ္လိုက္ 
တယ္။ တခါတေလေတာ႔ ကြ်န္မတုိ႔ လူႀကီးေတြလည္း ကေလးေတြရဲ႕  လုိအင္ဆႏၵ၊ 
အေတြး ေလးေတြကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားၾကတယ္။ သူတို႔ ခမ်ာမွာေတာ႔ ကိုယ္က 
အေကာင္းဆံုး လုပ္ထားရဲ႕သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မခံ ရသလဲလို႔။ စိတ္ 
အားငယ္ၿပီး ေတြးတတ္ ၾကတယ္။ သူတို႔ အမွားလုပ္ခဲ႔ရင္လည္း သူတုိ႔ျပန္ၿပီး ၀န္ခံ 
တတ္ၾကတယ္။ ကုိယ္က မွားၿပီ ဆုိရင္လည္း သတုိူ႔ကို ျပန္ေတာင္းပန္မွ သူတုိ႔ 
ေက်နပ္တယ္။ တခါက ကြ် န္မ ေနတဲ႔ အိမ္ရဲ႕ ကေလးတေယာက္ ကစားေနတဲ႔ 
အခ်ိန္မွာ သူ႔အေဖက မေတာ္တဆနဲ႔ သူ႔ ေျခေထာက္ကို နင္းမိသြားတယ္။ သူ႔ခမ်ာ 
ေတာ္ေတာ္ေလး နာသြားတယ္။ သူ႔ အေဖက မသိသလုိနဲ႔ ဆက္သြားေတာ႔ သူ႔ 
အေဖကုိ သူျပန္ေျပာတယ္။ ပါးပါး ကြ်န္ေတာ႔ ေျခေထာက္ကုိ နင္းၿပီး sorry လုိ႔လည္း 
မေျပာဘူး၊ ငုိသံပါပါနဲ႔ေပါ႔။ အဒဲါနဲ႔ သူ႔အေဖက sorry လို႔ ျပန္ေျပာေတာ႔ သူအငုိတိတ္ 
သြားတယ္။ ေျခေထာက္ ဘယ္ေလာက္ဘဲ နာနာ သူလုိခ်င္တ႔ဲအရာ၊ သူၾကားခ်င္တ႔ဲ 
စကားကုိ ၾကားလုိက္ ရေတာ႔ စိတ္ခ်မ္းသာသြားတယ္။ ကေလးေတြ ဆိုေပမဲ႔လည္း 
သူတို႕မွာ သည္းခံ၊ စာနာ၊ နားလည္ ၀န္ခံတတ္ၿပီး ခြင္႔လႊတ္ တတ္တ႔ဲ စိတ္ထားေလး 
ကုိယ္စီ ရိွၾကတယ္။  
ကေလးမ်ား အေရးပါပံု။     ။ဆားမပါတဲ႔ ဟင္းခ်ိဳ တစ္ခြက္ကုိ ျမည္းၾကည္႔လုိက္ပါ။ 
အရသာ ဘယ္လိုရိွသလဲဆုိတာ ျမည္းသူ ကိုယ္၌က သိသြားလိမ္႔မယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ 
မွာလည္း အဒဲီလုိပါပဲ၊ ကေလးေတြ ရိွမွသာ အိမ္ေထာင္ တခု တည္ျမဲမယ္။ စုိစုိေျပေျပ 
လည္းရိွမယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီလိုေျပာေတာ႔ လက္ခံတ႔ဲ သူ ရိွသလုိ လက္မခံတ႔ဲ သူေတြလည္း 

ရိွပါတယ္။ သုိ႔ေပမဲ႔ ကေလးရိွတ႔ဲ အိမ္တအိမ္နဲ႔ ကေလး မရိွတ႔ဲ အိမ္ ဒီႏွစ္အိမ္ကို ယွဥ္ 
ၾကည့္လုိက္ပါ။ ကြာျခားမႈေတြ ရိွတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရမယ္။ တခါက မိသားစု တစုရိွတယ္။ 
အေဖ၊ အေမ နဲ႔ ၁၀ႏွစ္ အရြယ္ သမီးေလး။ တရက္မွာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ အႀကီး 
အက်ယ္ ရန္ျဖစ္ၿပီး အတူတူေနလို႔ မရတဲ႔ အေျခအေနထိ ျဖစ္သြားတယ္။ သူတုိ႔ သမီး 
ကေလးက ကေလး ဆုိေပမဲ႔ သူ႔မိဘေတြရဲ႕  အေျခအေနကို သူသိေနတယ္။ အဒဲါနဲ႔ 
ေယာက ၤ်ားက အထုပ္အပုိးေတြနဲ႔ အိမ္ေပၚက အဆင္းမွာ သမီးေလးျဖစ္သူက အေဖ႔ရဲ႕  
ေျခ ႏွစ္ဖက္ကုိ ဖက္ထားၿပီး ေဖေဖ မသြားရဘူး။ သမီးနဲ႔ ေမေမကို မထားခဲ႔ရဘူး။ သမီး 
ေဖေဖ၊ ေမေမနဲ႔ အတူေနခ်င္တယ္။ သမီး ေဖေဖနဲ႔ မခြဲႏိုင္ဘူး။ အေဖ သမီးနဲ႔ ေမေမကုိ 
ခ်စ္တယ္ မဟုတ္လား။ သမီးတို႔ကုိ မထားခဲ႔ပါနဲ႔။ သမီး ေဖေဖ႔ကို သိပ္ခ်စ္တယ္ ဆိုၿပီး 
မ်က္ရည္ အျပည္႔နဲ႔ တတြတ္တြတ္ ေျပာေနေတာ႔ သမီးေလးရဲ႕ စကားကုိ ၾကားၿပီး မိဘ 
ျဖစ္သူေတြက တေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည္႔ရင္း ဖေအျဖစ္သူက အထုပ္အပုိး 
ေတြကိုခ် သမီးျဖစ္သူကုိ ေမတၱာအျပည္႔နဲ႔ ဖက္နမ္းၿပီး လင္မယားႏွစ္ေယာက္ 
ျပန္လည္ သင္႔ျမတ္သြားခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကည္႔မယ္ဆုိရင္ ကေလးေတြဟာ 
အိမ္ေထာင္ မိသားစု တခု အတြက္ သိပ္ၿပီး အေရးပါ ပါတယ္။ ေရႊ၊ ေငြ ေတြနဲ႔ တန္ဖုိး 
မျဖတ္ႏုိင္တ႔ဲ ေကာင္းကင္ဘ႑ာေလးေတြပါ။ သိပ္ကို တန္ဖုိးႀကီးတ႔ဲ သူေတြပါ။ 
က်မ္းစာ ထဲမွာ ေျပာထားတယ္။ ဆာလံ ၁၂၇း၃ ဘြားျမင္ေသာ သားသမီးတုိ႔သည္ 
ထာ၀ရ ဘုရားဆုခ်၍ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အေမြဥစၥာျဖစ္ၾက၏။ 
ကြ်န္မႏွင္႔ ကေလးဘဝ။     ။ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ ကြ်န္မက အငယ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ 
မိသားစု ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အငယ္ဆုံးေလးျဖစ္ေတာ႔ အားလုံးက ၀ုိင္းခ်စ္ၾကတာေပါ႔။ အဒီဲ 
လုိ အခ်စ္ပုိေတာ႔ လူကလည္း စြာသလား မေမးနဲ႔။ အစ္ကုိ အစ္မေတြကုိ အႏုိင္က်င္႔ 
တာ အသားကုန္ဘဲ။ တခါတေလ သူတို႔က မခံႏုိင္ေတာ႔ လူႀကီးေတြ မရိွတ႔ဲ အခ်ိန္မွာ 
ကြ်န္မကို ျပန္ၿပီး ကလဲ႔စားေခ်တယ္။ လူႀကီးေတြျပန္လာေတာ႔ သူတို႔ အတုိင္ခံ ရ 
တယ္။ စကားလည္းေျပာတတ္၊ ခြ် ဲလည္း ခြ် တဲတ္ဆိုေတာ႔ သူတုိ႔ေတြ ျပန္ခံရတယ္။ 
အဒဲီ အခ်ိန္မွာ ရြာမွာက မူႀကိဳပဲ ရိွေသးတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းက တျခားရြာမွာ 
၁၅မိနစ္ေလာက္ သြားရတယ္။ ကြ် န္မက မူႀကိဳအရြယ္ေလး။ မူႀကိဳတက္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ 
ကြ်န္မရဲ႕ ေန႔လည္စာက အေမ႔ႏုိ႔ရည္လဲ။ ၅ႏွစ္အထိ မူႀကိဳတက္ခဲ႔တယ္။ ၅ႏွစ္အထိ 
အေမ႔ႏုိ႔ရည္ ေသာက္ခဲ႔ရတယ္။ေနာက္ေတာ႔ အေမလည္း မတတ္ႏုိင္ေတာ႔ ႏြားႏုိ႔၊ 
ဆိတ္ႏုိ႔ ၀ယ္လာၿပီး မနက္တိုင္း ေသာက္ခုိင္းေတာ႔ အေမ႔ ႏုိ႔ျဖတ္ခဲ႔ရတယ္။ ႏုိ႔ေတြ 
ေသာက္တာ မ်ားသြားလားမသိဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ ႏုိ႔နံ႕ရရင္ အန္ခ်င္လာတယ္။ ေသာက္ 
ဖုိ႔ မေျပာနဲ႔ အနံ႕ေတာင္ မခံႏုိင္ေတာ႔ဘူး။ မူလတန္းေရာက္ေတာ႔ အစ္မနဲ႔ အတူတူ 
ေက်ာင္းသြားခဲ႔တယ္။ ၀မ္းကြဲ အစ္မ တစ္ေယာက္လည္း ပါတယ္။ သူမက ကြ်န္မနဲ႔ 
၁တန္း အတူတူေပါ႔။ အဲဒါနဲ႔ တရက္မွာ ကြ်န္မတို႔ အတူတူ ေက်ာင္းသြားၾကၿပီး ရြာစပ္ 
နား ေရာက္ေတာ႔ နားၾကတယ္။ အဒဲီ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္မ အစ္မနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက 
ကြ်န္မနဲ႔ ၀မ္းကြဲအစ္မကို နပန္းလံုးဖုိ႔ ဆြေပးၾကတယ္။ ကေလးဆုိေတာ႔ ဒီလုိ ဆြေပးတဲ႔ 
သူ ရိွရင္ပုိႀကိဳက္တာေပါ႔။ အဒဲါနဲ႔ ကြ်န္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္ နပန္းလံုးၾကတယ္။ ကြ်န္မက 
ေျမၾသဇာ ပုိေကာင္းေတာ႔ အားပုိႀကီးတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အစ္မနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက 
ကြ်န္မ ဘက္မွာဆိုေတာ႔ ပုိဆုိးတာေပါ႔။ အဲဒါနဲ႔ သူက ကြ်န္မကို မႏုိင္တ႔ဲ အျပင္ အစ္မ 
ေတြက ကြ် န္မကိုေျပာတယ္ သူ႔ကုိ ပ်ိဳးခင္းထဲ တြန္းထည္႔လုိက္ဆုိၿပီး ကြ်န္မက အစ္မ 
ေတြရဲ႕ ေျပာစကား နားေထာင္တာေပါ႔။ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ႔ အားလုံးပဲ အရုိက္ခံရ 
တယ္။ ကြ်န္မနဲ႔ အစ္မ၀မ္းကြဲက တခ်က္စီ။ အစ္မက ဆြေပးတဲ႔သူ ဆုိေတာ႔ ၂ခ်က္ 
ခံရတယ္။ ကြ် န္မ ကေလးဘ၀မွာ အဒဲီ တခါဘဲ မွတ္မွတ္ရရ ႀကိမ္လုံးစာ မိတယ္။ 
အိမ္မွာ ေျပာတာ။ ေက်ာင္းမွာေတာ႔ စာမရရင္ အရုိက္ခံရစျမဲပါ။ တခါတေလေတာ႔ 
ခံေျပာလို႔၊ နားေကာက္လုိ႔ အဆူခံရတယ္။ အေမေမြးေပးတာ နားႏွစ္ဘက္စလံုးပါ 
တယ္။ တခါတေလ ေခြ်တာေရး လုပ္ၿပီး တစ္ဖက္ပဲ သံုးတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ 
Naughty Girl ေလးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ good Girl ေလးပါ။ သုတံၱ ၂၉း၁၅-၁၇ 
ႀကိမ္လံုးႏွင္႔ ရုိက္ျခင္း၊ ႏႈတ္ႏွင္႔ဆံုးမျခင္း အားျဖင္႔ ပညာတုိးပြားတတ္၏။ တတ္တုိင္း 
ေနေစ ေသာ သူသည္ အမိကုိ အရွက္ခြဲတတ္၏။ ၁၇ သင္၏ သားကုိ ဆံုးမေလာ့။ သို႔ 
ျပဳလွ်င္ သူသည္ သင္႔ကုိ ခ်မ္းသာေပးမည္။ ထိုမွ်မက စိတ္ရႊင္လန္းစရာ အခြင္႔ကို 
ေပးမည္။  

အဒဲီလုိပဲ ကေလးဆန္တာ တင္းလည္း မရသလုိ ေလ်ာ႔လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ 
အလုိ လုိက္မိခဲ႔ရင္ အမုိက္ မီးပြားတတ္တာက ထုံးစံပ။ဲ အဒဲါေၾကာင္႔ သားလိမၼာ၊ သမီး 
အလိမၼာ ေလးေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ အတြက္လည္း  ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ မိဘေတြမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ 
အားနာရင္ ခါးပါ တတ္သလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆုိးတ႔ဲ အျပဳအမႈေတြ အတြက္ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားခဲ႔ 
ရင္ သားသမီး မေကာင္း မိဘေခါင္းဆိုတ႔ဲ ျမွားဦး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဆီကို ျပန္လွည္႔လာမွာ 
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ေသခ်ာ ပါတယ္။ ေျပာစရာရွိရင္ ေျပာရမယ္။ သြန္သင္ ဆုံးမစရာ ရိွရင္ ဆုံးမရမယ္။ 
တား စရာရွိရင္ တားရမယ္။ နားေထာင္ႏုိင္တ႔ဲ စြမ္းရည္ သူတို႔မွာ အျပည္႔အ၀ ရိွၾက 
ပါတယ္။ ကိုယ္႔ ကေလးကုိ အလုိလုိက္လြန္းရင္ေတာ႔ သူတုိ႔ရဲ႕  အနာဂတ္ကုိ ပ်က္စီး 
ေအာင္ တြန္းအားေပးတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ သုတံၱ ၂၂း၆ သူငယ္သြားရာ လမ္း၀၌ ဆုံးမ 
သြန္သင္ေလာ႔။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ အုိေသာအခါ ထုိလမ္း၌ မလႊ၊ဲ လုိက္သြားလိမ္႔မည္။ 
ေကာင္းကင္ ရတနာေလးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ႔ သားသမီး အေယာက္စီတိုင္း အေပၚ ဘုရား 
ရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ မ်ားစြာကို ခံစားရရွိရင္း အနာဂတ္ရဲ႕  ၾကယ္ပြင္႔ ကေလးမ်ား 
ျဖစ္လာႏုိင္ၾကပါေစ။ ။ သခင္ေယရႈ၏ ေမတၱာေတာ္ျမတ္၌    ( Po law eh ) 

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

လူအမ်ဳိးမ်ဳိးလင္းစရာ (The Light of the Gentile)  
        ငါ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ တရားသျဖင့္ ေခၚထားသည္ ျဖစ္၍ 

လက္စြဲ လ်က္ ေထာက္မမည္။ သင္သည္ ကန္းေသာ မ်က္စိတုိ႔ကုိ ဖြင့္စိမ့္ေသာငွါ၎၊ 
ခ်ဳပ္ထားေသာ သူတုိ႔ကုိ လႊတ္စိမ့္ေသာငွါ၎၊ ေမွာင္မိုက္၌ ေနေသာသူတုိ႔ကို 
အမိုက္ေထာင္ထဲက ႏႈတ္ယူစိမ့္ေသာငွါ၎ သင့္ကုိလူမ်ားႏွင့္ ပဋိညာဥ္ ဖြဲ႕စရာဘို႔ လူ အမ်ဳိးမ်ဳိး 

လင္းစရာအဖို႔ ခန္႔ထားမည္။ (ေဟရွာ၊၄၂း၆-၇)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ား ေနထိုင္ရန္ 
ကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းျခင္း (၆)ရက္အေၾကာင္း ပထမဆံုးေန႔ ေဖၚျပခ်က္၌ 

ဘုရားသခင္က “အလင္းျဖစ္ေစ”ဟု ေဖၚျပထား၏။ ေလာက၌ အသက္႐ွင္ရာတြင္ 
အလင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုး အရာမ်ားထမဲွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ “အလင္း” ဟူေသာ 
ေဝါဟာရ ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး အတြက္ အသုံး ျပဳၾကပါသည္။ စကၠဳ အျမင္ အလင္း၊ 
ေလာကဓါတ္ အလင္း၊ လူတို႔ တီထြင္ ၾကေသာ လွ်ပ္စစ္မီး အလင္း၊ ပညာ အလင္း၊ 
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ေရာင္ျခည္ အလင္း (၀ိညာဥ္အလင္း) စသည္တို႔ ႐ိွပါသည္။ 
လူကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းစ ခ်ိန္ခါ၌ လူသည္ အျပစ္မ႐ိွ၊ ဘုရားသခင္၏ အလင္း၌ 
က်င္လည္သြားလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားစကား နားမေထာင္၊ အျပစ္ ႐ိွလာ 
ၿပီးေနာက္ ဘုရားႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့၏။ ဘုရား၏ အလင္း၌ မ႐ိွေတာ့ဘဲ အေမွာင္ကမၻာသုိ႔ 
ေရာက္႐ိွသြားသည္။ မိတ္ေဆြႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔သည္ အာဒံမ်ဳိး႐ုိးမွ ဆင္းသက္လာရာ 
ေမြးစ ကတည္းက အေမွာင္ထဲ ေရာက္႐ိွ ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္အရာကုိ 
နားမလည္ႏုိင္။ (၁ေကာ၊၂း၁၄)။ ၀ိညာဥ္အလင္း ရရန္ လုိ၏။ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ 
ခံယူခ့ဲေသာ ေယ႐ႈဘုရားသည္ အလင္း႐ွင္ ျဖစ္၏။ ထာ၀ရ အသက္ကုိ ေပးပုိင္၏။ 
“ထုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ ႐ွိ၏။ ထုိ အသက္သည္လည္း လူတုိ႔၏ အလင္း ျဖစ္၏။ ထုိအလင္းသည္ 

ေမွာင္မုိက္၌ လင္း၍ ေမွာင္မိုက္သည္ မခံ မယူ။”(ေယာ၊၁း၄-၅) ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ သူသည္ 
အသက္၏ အလင္းကို ရ၏။ အျပစ္၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ ကင္းလြတ္၏။ ယုံၾကည္သူ 
မ်ားသည္ ေမွာင္မုိက္မွ ေရြးႏႈတ္ခ့ဲ၍ အလင္းေတာ္အေၾကာင္းကုိ  မိမိ ႏႈတ္အားျဖင့္ 
၎၊ မိမိ၏ ေကာင္းေသာ အက်င့္ စာရိတၱ၊ အျပဳအမူျဖင့္၎ ျပသရန္ လုိသည္။ 
ခရစ္ေတာ္ကို မသိ႐ိွေသးသူတုိင္း ထိုအသက္၏ အလင္းကို ရ႐ိွရန္ အလင္းကို 
သယ္ေဆာင္ ေ၀ငွသူ၊ အလင္းအေၾကာင္း သက္ေသခံသူမ်ားျဖစ္ၾကပါစို႔။ အုိအဖ 
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္၏ အလင္းကုိ ရ႐ိွခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူး တင္ပါ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္၏။ အလင္းကုိ ထပ္ဆင့္ ေ၀ငွ၍ ကုိယ္ေတာ့္ဘုန္း ထင္႐ွား ေစရန္ အသက္တာကုိ 

ဆက္ကပ္ပါ၏ (အာမင္)။  ။  Brother Hao Yang 
------------------------------------------------------------------------------ 

ငါးပိေထာင္း သာသနာ    အန္တီတစ္ဦး ( ထာဝရစကၤာပူ ) 
ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးမၾကြင္းမဲ့ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ အမီွမျပဳႏွင့္။ သုတံၱ ၃း၅ 

ပြဲစားဆီေရာက္ေနေသာ ညီမမ်ားသို႔ - 
အန္တီက ဘူးကစ္ဘေတာ႔ (Bukit Batok) ဆိုတ႔ဲ စကၤာပူ တစ္ေနရာက စာေရး 

လိုက္ပါတယ္။ ဘယ္မွာ ေနလဲလို႔ ညီမေတြ ေမးရင္ ညီမေတြလဲ သြားလာခြင္႔မရလို႔ သိမွာ 
မဟုတ္တ႔ဲ အတြက္ အေ၀းႀကီးဘမဲို႔ ေျဖေနက်မို႔လို႔ပါ။ ညီမေတြ ပြဲစားရံုးမွာ တေန႔တေန႔ 
သြားထိုင္ရင္ အန္တီက အၿမဲျဖတ္သြားၿပီး မွန္အျပင္ကေန ၾကည္႔ေလ႔ရွိတယ္။ ညီမေတြ 
ကေတာ႔ မသိပါ ဘူး။ အိမ္သာနားမွာလဲ မ၀ဲရ။ Do not loiter ေရးထားတဲ႔ ၾကားထကဲ 
သြားျဖစ္ေအာင္ သြားၿပီး ဗမာရုပ္ ေပါက္တ႔ဲလူ ဗမာစကားေျပာတဲ႔လူေတြကို သြားရွာေလ႔ 
ရွိတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား လူေတြနဲ႔ ခြဲမရေအာင္ တူေနရင္လဲ ဗမာလို႔ အေမးခံရလို႔ ေၾကာင္ 
သြားၿပီး ဟုတ္က႔ဲ မေျဖမိဘဲ Yes Mam ေတြ ဘာေတြထြက္ ကုန္တယ္။ ၿပီးမွ ဗမာျပည္ 
ကလား ဘာလား ညာလားနဲ႔ စကားေတြ ေျပာျဖစ္တယ္။ ၿပီးမွ ပါလာတဲ႔ အစား 
အေသာက္ေတြ ေ၀ေပးေလ႔ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလဲ ဘာေၾကာင္႔ ေ၀လဲဆိုတာ မသိလို႔ 
ေၾကာင္သြားတယ္။ Agent ဆူမွာစိုးလို႔ တခ်ိဳ႕လဲ မယူရဲၾကဘူး။ အေၾကာင္းသိသြားတဲ႔ ညီမ 
ေတြကိုေတာ႔ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ လာမယ္။ အိမ္သာကို ထြက္ခ႔ဲလို႔ မွာထားၿပီး ခ်ိန္းထား 
ၾကတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ညီမေတြနဲ႔ ဆက္မိ သြားတယ္။ ဒီနည္းန႔ဲ ညီမေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင္႔ စကား 
ေျပာခြင္႔ ရွာယူရတယ္။ ပါလာတဲ႔ သခင္႔စကား စာေစာင္ေတြလဲ ေပးျဖစ္တ႔ဲအခါ ေပးျဖစ္ 

တယ္။ ဖတ္ၿပီး ခြန္အားရတယ္လို႔ feedback ျပန္လာတဲ႔အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ အိမ္သာ 
ေရွ႕မွာ တခြန္းႏွစ္ခြန္း ေျပာရံုန႔ဲ မလံု ေလာက္လို႔ ည ၈နာရီ Ferry ေစာင္႔ေနတဲ႔ သစ္ပင္ 
ေအာက္မွာ စကားေျပာျဖစ္ေအာင္ တျခားကား မစီးဘဲ အဲဒီ သစ္ပင္ေအာက္ ျဖတ္ရတ႔ဲ ၁၆၁ 
ကိုဘဲ စီးမိတယ္။ အဲဒါမွ ညီမ ေတြနဲ႔ စကားေျပာခြင္႔ နည္းနည္းထပ္ရမွာပါ။ ferry 
လာရင္ေတာ႔ ခ်က္ခ်င္းရပ္ၿပီး ကားေပၚ တက္ၾကရတာပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီမွာ ညီမေတြရဲ႕  
ဇာတ္လမ္းအစံု ဒုကၡ သုကၡေတြကို ေျပာဆို ဖလွယ္ခြင္႔ ရေတာ႔တယ္။ ပထမ 
အဆင္မေျပေသာ္လည္း ေနာက္ အဆင္ေျပတဲ့ လူေတြရွိလို႔ ၀မ္းသာရပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔ 
ဒီဗမာ အစားအစာ ငပိေထာင္း၊ ငပိေက်ာ္၊ ပဲေၾကာ္ေတြ ေပးလဲ ေမြးေန႔လားလို႔လဲ ေမးၾက 
ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ ပါရင္ေတာ႔ သူတို႔ကို ဘဲ ရွင္းျပခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ရွင္းျပဖို႔လည္း 
အခ်ိန္ေတြလဲ မရဘူး မဟုတ္လား။ ကားလာတာ န႔ဲ ေျပးတက္ၾကရေတာ႔မယ္။ အၾကမ္း 
ဖ်င္းေတာ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ႔ သူေတြကို ကူညီရမယ္လို႔ သြန္သင္ထားတဲ႔ ခရစ္ယာန္ 
တရားေၾကာင္႔ပါ ဆိုတာလဲ မရွင္းျပျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီစာ န႔ဲဘဲ စကားေျပာတဲ႔ သေဘာ 
ပါ။ အစားအေသာက္ေတြေပးတာ ေအးဂ်င္႔က မႀကိဳက္လို႔ အန္တီလည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ 
လိုက္ေပးရၿပီး စားတဲ႔အခါလည္း ကြယ္၀ွက္ၿပီး စားေနရတဲ႔ အခါတိုင္း စကၤာပူမွာရွိတ႔ဲ 
အစ္မေတြ၊ အေဒၚေတြဟာ ညီမေတြရဲ႕  ဒုကၡကို နားလည္ပါ တယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။ 
မွ်ေ၀ခံစားၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကူညီဖို႔လဲ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ဒီ ငါးပိေထာင္းေလး၊ ငါးပိ 
ေၾကာ္ေလးနဲ႔ပဲ ေမတၱာျပ ကူညီတာပါ။ အၿမဲဆုေတာင္းေပးတယ္ ဆိုတာကိုလည္း သိေစခ်င္ 
ပါတယ္။ အသစ္ေရာက္လာတ႔ဲ ညီမေတြကိုလည္း ႀကိဳဆိုခ်င္တာ ပါ။ အဆင္မေျပ 
မ်က္ရည္န႔ဲ ေနေနရတဲ႔ ညီမေတြလဲ တဒဂၤ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရၿပီး မ်က္ရည္ခဏ စဲ သြားတယ္လုိ႔ 
သိရတ႔ဲ အတြက္လဲ ဆက္လက္ကူညီဖို႔ တြန္းအားေပးေနသလိုပါဘ။ဲ ရတ႔ဲ အစား အစာ 
ေလးကိုဘဲ အန္တီ မေရာက္ႏိုင္တ႔ဲ China Town က ညီမေတြနဲ႔ပါ မွ် ေ၀စားတာ သိရလို႔ 
၀မ္းသာပါတယ္။ အိမ္ရွင္အိမ္မွာ အဆင္ေျပသြားတယ္လို႔ ၾကားရတဲ႔ အတြက္လည္း ၀မ္းသာ 
ပါတယ္။ အျပင္ထြက္ရတ႔ဲ တေန႔မွာေတာ႔ မိမိန႔ဲနီးတ႔ဲ ဘုရား ေက်ာင္းမွာ သြားျဖစ္ေအာင္ 
သြားလိုက္ပါလို႔ဘဲ မွာလိုက္ပါရေစ။ စုေပါင္းလုပ္အား ေငြအားနဲ႔ လွဴၾကတဲ႔ အစ္မမ်ား 
အတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။  
တမန္ေတာ္ ၁၇း၂၈ - ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ လႈပ္ရွားလွ်က္ ျဖစ္လွ်က္ 
ရိွၾက၏။  ။ အန္တီတစ္ဦး ( ထာဝရစကၤာပူ ) 

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

ေကာင္းကင္မေရာက္   (ဆိုး) 
တစ္ခါတုန္းက အသင္းေတာ္တစ္ပါးမွာ 

အုိမင္း ေနတဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး ရိွသတဲ႔။ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းတ႔ဲအခါ 
အင္မတန္ စိတ္ပါလက္ပါ ရိွတာေၾကာင္႔ 

ခရစ္စမတ္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ အလြန္လဲ ႀကိဳးစားၿပီး သီခ်င္းဆိုသတ႔ဲ။ သို႔ေသာ္ 
အသင္းသား ပရိတ္သတ္ေတြက သူ႔ရဲ႕  အသံႀကီးကုိ ၿငီးေငြ႔ေနပါၿပီ။ 
         ေခတ္မမီွေတာ႔သလုိ အင္မတန္မွ ေရွးက်လွတယ္ဆုိၿပီး နားမေထာင္ ခ်င္ေတာ႔ 
ဘူးတ႔ဲ။ ဒါနဲ႔ ခရစ္စမတ္ေန႔ ေရာက္တ႔ဲအခါ သူ႔ကုိ ေမတၱာရပ္ခံၿပီး အစီအစဥ္ထဲမွာ 
ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခြင္႔ မေပးေတာ႔ဘူး။ သူ႔အစား အေ၀းက ေခၚလာတဲ႔ ကာလေပၚ 
အဆုိေတာ္ေတြနဲ႔ တီး၀ုိင္းႀကီးကို ငွါးရမ္းၿပီး အစားထုိး သီဆုိေစတယ္တ႔ဲ။ အဒီဲအခါ 
ပရိသတ္မ်ားလည္း မွတ္မိၾကတာေပါ႔။ ေပ်ာ္လုိက္ၾကတာမွ အရမ္းပဲတဲ႔ေလ။ အဒဲီ 
ညမွာေတာ႔ ေကာင္းကင္တမန္က အသင္းေတာ္ဥကၠဌဆီ လာၿပီးေတာ႔ … “ဥကၠဌႀကီး.. 
ဒီကေန႔ည ဘာျဖစ္လို႔ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း မလုပ္တာလဲ..“ “ဟာ လုပ္တာေပါ႔ဗ်ာ။ 
လုပ္တာမွ နာမည္ေက်ာ္ ေတးသံရွင္န႔ဲ တကယ္႔ စူပါတီး၀ုိင္းနဲ႔ကို လုပ္ခဲ႔တာပါ။ 
ပရိသတ္ေတြ လက္ခုပ္ၾသဘာေပးလုိက္ၾကတာ .. ၀က္၀က္ကြဲပဲ..“  

ေကာင္းကင္တမန္ သက္ျပင္းခ်ၿပီး ေခါင္းခါသတဲ႔။ ၿပီးေတာ႔မွ.. “ဟုတ္ရဲ႕လား 
ဗ်ာ။ က်ဳပ္ေတာ႔ မၾကားမိပါဘူး။“ “ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီမွာ လက္မွတ္ေတြေတာင္ 
ရိွေသးတာပဲ..“ “ ဒါေပမယ္႔.. အဒဲီ အသံေတြ ေကာင္းကင္ဘံုကုိ ေရာက္မလာ 
ဘူးဗ်ာ..“  

ေကာင္းကင္တမန္ ျပန္သြားတ႔ဲအခါ အသင္းေတာ္ဥကၠဌႀကီး ခမ်ာ၊ စိတ္ညစ္ 
သြားတာေပါ႔။ တကယ္ေတာ႔ သူတုိ႔ သီခ်င္းဆိုက်ဴးတ႔ဲ ဓမၼသီခ်င္းေတြက ပရိသတ္ 
အတြက္၊ လူေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ေနတာကုိး။ ႏွလံုးသားနဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းတာ 
မဟုတ္ေတာ႔.. ေကာင္းကင္ဘံုကုိ မေရာက္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိလုိက္ ရေတာ႔သတ႔ဲ။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားထုတ္ျပဳလုပ္သမွ် အမႈအရာေတြကို စိတ္ႏွလုံး ပါလ်က္၊ 
ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဒဲါေလး ႏိႈးေဆာ္ခ်င္တာပါ။   ။  

အစဥ္သျဖင့္ - ဆုိး 
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ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁ဝ(ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္) မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ရိွ၏။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၃။ 

သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ကေလာင္ တစ္လက္သည္ ဒါးတစ္စင္း ထက္ ပုိ၍ 
အစြမ္း ထက္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ စာလုံးတစ္လုံးက အင္ပါယာႀကီးကုိ လႈပ္ခါသြား 
ႏုိင္ပါသည္။ စာသည္ စစ္တိုက္ဖုိ႕ရန္ တာစူေနသည့္ စစ္ေသြးႄကြ တပ္မ ေတာ္ႀကီးအား 
ႏူးညံ့ ေပ်ာ့ေျပာငး္ေစႏုိင္ပါသည္။ စာသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ လုံးဝဥႆံု ျမြက္ ၾကားသူအား 
ကုိယ္စား ျပဳပါသည္။ ထုိစာက အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္၏ ဘဝအသက္တာကုိ ပင္ ေဖာ္ထုတ္ 
ႏုိင္စြမ္းရိွပါသည္။  ဂရိ စကားတြင္ စကားလုံး အား အျခားစကား သုံးမ်ိဳးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။  
၁) စကားေျပာေသာ အသံ။  ၂) အတြင္းစိတ္သေဘာ၏ အသံ 
၃) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ မူရင္းစာ တုိ႕ျဖစ္သည္။ 
 ဂရိ သမၼာက်မ္းစာ ဓမၼသစ္စာေစာင္တြင္ သုံးႏႈန္းထားေသာ 
logos စကားလံုး သည္ အလြန္ထူးျမတ္ေသာ စကားလုံး ျဖစ္သည္။ 
၄င္းသည္ အေတြး အာရုံမ်ား၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္ႏွင့္ အသိပညာတုိ႕ 
ေပါင္းစပ္ထားျခင္းကုိ ဆုိလိုပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ စကားလုံး သည္ သေဘာတရား 
(သို႕) အႀကံအစည္ တစ္ခုခုကို ရုပ္လုံးေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ စကားလုံးအား အဂၤလိပ္ 
ဘာသာျဖင့္ အလြယ္ တကူ ဘာသာ ျပန္၍ မရႏုိင္ေအာင္ နက္နဲ ပါသည္။ ေယာဟန္ 
၁း၁ အစအဦး ၌ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
အတူရိွ၏။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ဟု ဆုိရာ၌ ဘုရားသခင္၏ အသံ ေတာ္ကုိ ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရွးကပ္ 
ကာလ ဓမၼေဟာင္း ကာလတြင္ ေရွးဘိုးေဘး ယုံၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္က 
ပေရာဖက္ မ်ားအားျဖင့္၄င္း၊ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္၄င္း လမ္းျပသြန္သင္ ဆုံးမခဲ့ပါသည္။  
သုိ႕ေသာ္ ယခု ကဲ့သုိ႕ေသာ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ တြင္ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏ 
သားေတာ္ အားျဖင့္ စကားေျပာ သြန္သင္ခ့ဲပါသည္။  

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘိုးေဘးတုိ႕အား အထပ္ ထပ္ အနည္း 
နည္း ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဤေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ အခါ မိမိ သားေတာ္ 
အားျဖင့္ ငါတို႕အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေဟၿဗဲ ၁း၁ 
 ပေရာဖက္အားျဖင့္ ေဟာၾကား သြန္သင္ လမ္းျပေသာ ေခတ္သည္ တျဖည္း 
ျဖည္း ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရာမွ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ ႀကီးျမတ္ 
အဖုိးတန္ေသာ စကားကုိ သားေတာ္အားျဖင့္ သြန္သင္လွ်က္ ရိွပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားအၾကားတြင္ အံ့မခန္းဖြယ္ရာ တုႏႈိင္းမမီွေသာ ေပါင္းကူး 
တံတား၊ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ သည္ 
လူသားမ်ား အား မိမိ၏ အသက္ရွင္သည့္ အသစ္ေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာၾကား 
ပါသည္။ ဘာသာ စကား၏ အသက္ အေျခအျမစ္သည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားမ်ားအၾကား အဆက္ဆက္ မ်ားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ ေပးပါသည္။ 
 ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ မိမိ၏ ဝတ္ရုံအား အေသြးတြင္ 
ႏွစ္သည္ ဟု ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားခံျခင္းအား ျပန္လည္ 
သတိရေစပါသည္။ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္သည္ ပုန္ကန္ေသာ အျပစ္သားမ်ား လြတ္ 
ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရေစသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
 ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္က ဘုရားသခင္အား ျမင္သာ ေစပါ 
သည္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ အျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္၏ စိတ္ကူး အထင္ အျမင္ 
ယူဆ ေတြးေတာခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္း။ ျမဴတန္။ တန္နီဆန္။ ရိွတ္စပီး 
ယား၊ အိုင္စတိုင္း တုိ႕အားျဖင့္ ရာစုႏွစ္မ်ား ပုိင္းျခားသြားေသာ္လည္း သူတို႕ ေျပာခဲ့ 
ေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ စကားလုံးမ်ားအားျဖင့္ သူတို႕၏ အေတြးအျမင္ႏွင့္ အယူ 
အဆ မ်ားကို ေဖာ္ျပ သြားခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အေနျဖင့္ 
ခရစ္ေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ႏွလုံးသားကို ပုံေဖာ္ခ့ဲပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ 
မသိႏုိင္ မျမင္ႏုိင္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖုိ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ပါသည္။ 
ဘုရားသခင္၏ ခမ္းနားထည္ဝါျခင္း။ ႀကီးျမတ္ျခင္း။ သနားၾကင္နာျခင္း မ်ားကိုလဲ 
ေဖာ္ထုတ္ ခ့ဲပါသည္။ စၾကာဝဠာႏွင့္ လူသားတုိ႕ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြားခ့ဲပါသည္။ 
 ေရာမႏိုင္ငံတြင္ အႏုပညာရွင္ ဂူဒို ေရးဆြဲထားသည့္ လွပေက်ာ့ရွင္းေသာ 
ေရာမတို႕၏ အရုဏ္နတ္သမီး ေဆးေရးပန္းခ်ီကားကုိ အလြန္ျမင့္လွစြာေသာ အ 
ေဆာက္အဦး မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲတပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထုိပန္းခ်ီကားကို 
ၾကည့္လုိေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားႏင့္ွ ကမၻာလွည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ဦးေခါင္း 

တည့္တည့္ေပၚသို႕ ေခါင္းလွန္၍ ဇက္က်ိဳးမတတ္ ေမာ့ၾကည့္ေသာ္လည္း အလြန္ 
ျမင့္လွေသာ မ်က္ႏွာက်က္ေၾကာင့္ ရုပ္လံုးကိ္ု သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ၾကရေခ်။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
နန္းေတာ္ ပုိင္ရွင္က မ်က္ႏွာက်က္ေအာက္ တည့္တည့္၏ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ဧရာမ 
မွန္တစ္ခ်ပ္ကို တပ္ဆင္လုိက္ရာ မ်က္ႏွာက်က္ အေပၚတည့္တည့္မွ နတ္သမီးရုပ္သည္ 
ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထင္ဟပ္လာရာ ပရိတ္သတ္မ်ားက အနီးကပ္ ဒူးေထာက္ ထုိင္ 
ၾကည့္ကာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ရေလေတာ့သည္။ ထုိနည္းတူ ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူ 
ေသာ ေၾကးမံုမွန္သားျပင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ား မျမင္ႏုိင္ေသာ မသိရ ေသာ 
ဘုရားသခင္၏ နက္နဲေသာ သေဘာသဘာဝကုိ ရုပ္လုံေးဖာ္ ေပးခဲ့ပါသည္။  
 ရွင္ေယာဟန္ ေရးသားေသာ ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္ႀကီး ၅ခ်က္အား ရွင္းလင္းထားပါသည္။ 
၁) ခရစ္ေတာ္၏ ထာဝရတည္ရွိျခင္း 
၂) ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူတကြ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း (ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိျခင္း) 
၃) ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္ျခင္း 
၄) ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
၅) ခရစ္ေတာ္၏ အ့ံၾသဖြယ္ရာ လူ႕ဇာတိ ခံယူျခင္း တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ 
 ခရစ္ေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္း မတိုင္ခင္ ႏွစ္အနည္းငယ္က logos ဆုိ 
ေသာ စကားစု ၏ အဓိပၸါယ္ကို ဂ်ဴးႏွင့္ ဂရိဘာသာစကားျဖင့္ အနက္ ခ်ဲ႕ဖြင့္ရာတြင္ ေငြ 
ေရး ေၾကးေရး။ ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားပါ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရိွခ့ဲရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ထိုႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ဆိုေသာ ေဝါဟာရ စကားလုံးထက္ မ်ားစြာ သာလြန္သည့္ 
ျပည့္စုံေသာ အဓိပၸါယ္ကို ပုံေဆာင္ပါသည္။  
 အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္  

ကၽြႏု္ပ္ သင္ခံယူေသာ ဘဝႏွင့္ သာသနာ လုပ္ငန္းအတြက္ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ထြန္းေတာက္ျခင္းကုိ ဖြင့္ျပပါ။  
ကၽြႏ္ုပ္ႏွလုံးသားမွ နားလည္ေစပါ။ ။ မင္းေအာင္သက္လြင္ 

(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Word အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။) 

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

(ဆရာတ့ဲလား)  ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

က်ေနာ့္ အလုပ္က 
အခ်ိန္ျပည့္ အိမ္္ ၿခံ ေျမ လူ 
အက်ိဳးေဆာင္ ပြဲစားပါ။ 
ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ရရင္  

ရသလို အခ်ိန္ပိုင္း ဘုရား 
အမႈေတာ္ ေဆာင္ပါတယ္။ 

ဟာ  
ဟန္က်လိုက္တာ။ 
က်ေနာ္ ကေတာ့  
အခ်ိန္ျပည့္ ဘုရား 
အမႈေတာ္ေဆာင္ပါ။ 
ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္ရရင္  
ရသလို အခ်ိန္ပိုင္း 
အိမ္္ ၿခံ ေျမ လူ 

အက်ိဳးေဆာင္ ပြဲစား 
လုပ္ပါတယ္။ 
အဟီးဟီးဟီး 

ဂြမ္ 
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