
 

 

 

 

 

 

 
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္          July/August/2012 

  ငါ့Aိမ္ကို ဆုေတာင္းရာAိမ္ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚၾကလတၱ႔ံ။ 

''my house shall be called the house of prayer"   

ငါ့Aိမ္ကိုလူAမ်ိဳးမ်ိဳးဆုေတာင္းရာ Aိမ္ဟူ၍ေခၚေ၀ၚၾကေလာ့ဟု က်မ္းစာ၌ လာသည္မဟုတ္ေလာ့။ 

သို႔ေသာ္လည္းပဲ သင္တို႔သည္ ထိုAိမ္ကုိ ထားျပတြင္းျဖစ္ေစၾကၿပီးတကားဟူ၍ ဆံုးမေၾဘ၀ါဒ ေပးေတာ္ 

မူ၏။ (မာကု ၁၁း၁၇) 

ယေန႔ မ်ားစာြေသာ ႏုိင္ငံAႏွံAျပား၌ ဆုေတာင္းရာ Aိမ္ဟူေသာ Aရာကို ေတြ႔ရွိရန္ Aလြန္ခတ္ခဲ 

လ်ွက္ရွိသည္။ ဆုေတာင္းရာ Aိမ္ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚေသာAရာသည္ Aဘယ္သို႔နည္း၊ Aဘယ္မွာေတြ႔ႏုိင္ 

မည္နည္း။  

           Aေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ Aလြန္ခမ္းနားထည္၀ါၿပီး နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားေက်ာင္းထဲသုိ႔ 

ဘုရားေရွ့ခုိးရန္တစ္ေန႔ေသာAခ်ိန္က်ေနာ္ဖိတ္ထားျခင္းခံခ့ဲရသည္။ဒီဘုရားေက်ာင္:၏Aျပင္သ႑န္ကုိႀကီး

ရင္Aလြန္ေတာက္ပၿပီးေရာင္စုံAမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္မြမ္းမံထားျခင္းျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္လည္းပဲလူAေပါင္းေျမာက္မ်ား

စာြသည္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္တနဂၤေႏြေန႔တစ္ေန႔၌သာ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ေနေႀကာင္းကုိေတြ႔ျမင္ေနခ့ဲရသည္။ 

ဒါAျပင္ ဆုေတာင္းျခင္းဟူေသာ Aစည္းAေ၀းကုိ တစ္ခါမ်ွ လုပ္ထုံလုပ္စလ်ွက္မရွိပါ။ Aမွန္ေျပာရရင္၊ 

ဆုေတာင္းျခငး္မရွိေသာAသင္းေတာ္သည္ Aေသျဖစ္သည္ဟူ၍ ဆုိရုိးစကားရွိသည္။ ဤသ့ဲသုိ႔ေသာ္ 

Aသင္းေတာ္သည္ ဘယ္လိုႀကီးထြားၿပီး ေကာင္းၾကီးခံစားႏုိင္မလဲ၊ ထုိနည္းတူစြာ ဒီAသင္းေတာ္Aားျဖင့္ 

ဘယ္လိုသင္ႏွင့္သင့္၏မိသားစုမ်ား ေကာင္းၾကီးခံစားႏုိင္မည္းနည္း၊ ဒီလိုဆုေတာင္္းျခင္း၌ Aားနည္းေသာ 

Aသင္းေတာ္Aားျဖင့္သင့္၏မိသားစုသည္ဘယ္ေသာAခါ၌ဘုရားသခင္ထံမွေကာင္းႀကီးခံစားမည္မဟုတ္ပါ

။ယေန႔ေျမာက္မ်ားစြာေသာAသင္းေတာ္တုိင္းသည္ထိုက့ဲသုိ႔ေသာAယူAဆမွားယြင္းမူမ်ားႏွင့္Aသင္းေတာ္

ဟူေသာ Aဓိပၸယ္မ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခ့ဲေလ့လ်ွက္ရွိသည္။ Aကယ္စင္စစ္  Aသင္းေတာ္ဟူသည္ ယံုၾကည္ 

သူမ်ား စုေ၀းရာ၊ဘုရားသခင္ႏွင့္Aတူ မိတ္သဟာယဖြင့္ျခင္း၊ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္Aားျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း ေ၀ငွ 

တိုက္တြန္းAားေပးျခင္း၊ခရစ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Aျပစ္ကိုလႊတ္သက့ဲသို႔ ကြ်ႏုပ္တို႔Aခ်င္းခ်င္း Aျပစ္ 

လႊတ္သည့္ေနရာ၊ ၀မ္းေျမာက္ေသာစြတ္ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေသာေနရာ၊ စိတ္ႏွလံုးAၾကြင္းမ့ဲျဖင့္ 

ခရစ္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းေသာေနရာပင္ ျဖစ္သည္။ 

 က်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ေယရႉသည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ၀င္ေတာ္မူၿပီးလ်ွင္ ထုိေနရာ၌ ေရာင္း၀ယ္ 

ျခင္းAမူကိုျပဳေသာသူႏွင့္ေငြလွဲဲလွယ္ျခင္းကို ျပဳေသာသူတို႔ကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွ ႏွင္းထုတ္ေတာ္ မူၿပီးလ်ွင္ 

For Those Seeking The Truth & Dynamic Living 

သမၼတရားႏွင့္ ၾကြယ္ဝေသာAသက္သာ ရွာေဖြသူAတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေAာင္ႏုိင္သူျဖစ္သည္ 

Christ is Victor 
(ခရစ္ေတာ္၌ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း)  



ဤသို႔ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ငါ့Aိမ္ကို ဆုေတာင္းရာ Aိမ္ဟူ၍ေသာ္၎၊သန္႔ရွင္းၿပီး ျမင္႔ျမတ္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း 

ကို၎၊ သင္တို႔သည္မသိၾကသေလာ့၊ထိုဗိမာန္ေတာ္ကုိ သင္တို႔သည္ ညစ္ညမ္းေစ ၾကၿပီးၿပီ။ Aေၾကာင္းမွာ 

ငါ၏ ဗိမာန္ေတာ္သည္ယံုၾကည္သူမ်ားစုေ၀းရာႏွင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ျပစ္လႊတ္ျပဳေသာေနရာ 

သာျဖစ္သည္။ ဒါ့Aျပင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူတိုင္း လံုးလံုးလ်ွားလ်ွား ဆက္ကပ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ 

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာ သူတိုင္းသည္ Aသက္တာမွန္သို႔Aမွန္တစ္ကယ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ခရစ္ေတာ္ထံမွ 

A့ံဘြယ္ေသာAရာမ်ားသည္ သူ႔၏Aသက္တာ၌ ထင္းရွားလာမွာျဖစ္သည္။ ထိုAခါ ေပတရုႏွင့္ ေယာဟန္ 

တို႔သည္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္းသို႕ ေလ်ွာက္လာၾကသည္ရွိေသာ္၊ Aမိ၀မ္းထဲ၌ပင္ ေျခမစြမ္းေသာသူ တင့္တယ္ 

Aမည္ရွိေသာသူသည္လူAခ်ဳိ႔ေသာ သူတုိ႔က စြန္႔က်ဲျခင္းခံရန္Aတြက္ ဗိမာန္ေတာ္Aနီးသို႔ သယ္ေဆာင္ 

လာၾက၏။ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တို႔သည္ ဤသူ၏ သေဘာထားမွန္ကို သတိျပဳမိကာ ေပတရုကထုိသူကုိ 

ေစ့ေစ့ၾကည္႔ရွဴ႔ၿပီးလ်ွင္ ငါတို႔၌ ေရႊေငြရတနာတစ္စုံတစ္ရာမွမရွိိ၊ ရိွေသာAရာကို သင့္Aားေပးမည္ဟုဆ္ိုကာ၊ 

နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရွဴခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္Aားျဖင့္ထ၍လွမ္းေလာ့ဟုဆိုကာသူသည္ခ်က္ခ်င္းထၿပီးလ်ွင္

လွမ္းေလ၏။ထုိက့ဲသို႔ေသာကႊ်ႏုပ္တို႔ယုံၾကည္သူAသက္သာ၌ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္က့ဲသုိ႔မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္း

ကိုလက္ေတြ႔Aသုံးခ်ရန္လုိAပ္သည္။ခရစ္ေတာ္သည္ယုံၾကည္သူေတြ၏Aသက္တာ၌ ဆုေတာင္းျခင္း မရိွ 

ေသာ Aသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း၌ Aားနည္းေသာ Aသင္းေတာ္ႀကီးကို ျမင္ေတာ္မူသည္႔Aခါ၌ 

Aလြန္၀မ္းနည္းေၾကာင္းသိရွိခ့ဲရသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗိမာန္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ား 

ဆုေတာင္းရာႏွင့္ ဘုရားသခင္ရ့ဲ A့ံဘြယ္ေကာင္းေသာ ဘုန္းေတာ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ေနတ့ဲေနရာ တစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ Aေသြးေတာ္Aားျဖင့္ ေဆးေၾကာ္ျခင္းကို  ခံေသာသူတိုင္းသည္ သူ႔၏ လမ္းျပ 

ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားမည္သာျဖစ္သည္။ဘုရာသခင္၏ႏိုးထျခင္း၊ၾကြယ္၀ျခင္းသည္သင္၏ 

ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္တုိင္းျပည္Aေပၚ၌ သက္ေရာက္ပါေစေသာ္။ 

ေယာရွဴ ဒံေယလ 

ထာ၀ရဘုရားသည္ ခိုင္ခ့ံေသာရဲတုိက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 

                        The lord is our strong tower 

 ဂလာ့(စ္)ေဂါမွာေနထုိင္သူႏွစ္ျခင္း၀န္ႀကီးဟာပဲ(ရ္)၏ Aေၾကာင္းသည္ Aလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ 

ေကာင္း၏။ ယေန႔တုိင္ေAာင္ ဟာပဲ(ရ္)ႏွစ္ျခင္းAသင္းေတာ္ဟူ၍ တည္ေဆာက္ၿပီး Aထိမ္းAမွတ္ 

Aေနျဖင့္ တည္ခ့ေဲလသည္။ ၁၉၁၂ ႏွစ္ဟာပဲ(ရ္)သည္ Aေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔Aျပန္ခရီး တိုင္တာနိတ္ 

သေဘာၤထဲ၌ Aသက္စေတးခ့ဲေလသည္။ သူ၏သမုိင္းသည္ ယေန႔တိုင္ေAာင္ လူေတြAတြက္ Aက်ိဳးကုိ 

ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး သင္ခန္းစာတစ္ရပ္Aျဖစ္ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီသေဘၤာႀကီး၏ Aျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ 

လူတုိင္းAသိပင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။Aမွန္တကယ္ေျပာျပရရင္ဒီသေဘာၤႀကီးပ်က္စီးျခင္းသည္ လူေတြေပါ့ဆျခင္းႏွင့္ 

Aင္ဂ်င္ပုိင္းဆိုင္ရာခြ်တ္ယြင္းျခင္းေၾကာင္းမဟုတ္ပဲ၊ လူေတြရ့ဲ၀ါၾကြားျခင္းႏွင့္ မာနေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ 

Aဘယ္ေၾကာင္းဆိုေသာ္ဒီသေဘာၤၾကီးတည္ေဆာက္ေသာသူႏွင့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ဒီသေဘာၤႀကီးသည္ 

ဘယ္ေသာAခါ၌ပင္ပ်က္စီးလိမ့္မည္မဟုတ္ဟူ၍မုိက္မစဲြာေတြးေခၚေနရတ့တဲစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲရုတ္တစ္ရပ္သေ

ဘာၤႀကီးသည္ ဆိုးရုိးစြာျဖင့္ ေရခဲေတာင္ကိုတိုက္မိၿပီး လ်ွပ္တစ္ျပက္ ပင္လယ္ႀကီးထဲသုိ႔ ဆင့္ကာဆင့္ကာ 

သြားေလေတာ့သည္။ဤက့ဲသုိ႔ေဘးAႏၱရာယ္ၾကီးႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနၾကေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ မိမိAသက္ 



လြတ္ေျမာက္ ေစရန္Aတြက္ Aလူးလဲရုန္းကန္ေနၾကသည္။ ဟာပဲ(ရ္)သည္ သူ႔Aတြက္ ဒီေဘးထဲမွ 

လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကယ္ဆယ္မူရရွိေသာ္လည္းပဲ သူသည္မိမိAသက္ကို စေတးခံၿပီး သူႏွင့္ 

Aလွမ္းေ၀းေသာေနရာ၌ မိမိAသက္တစ္ခ်ပ္Aတြက္လြတ္ရန္ရုန္းကန္ေနေသာ Aရက္သမားတစ္U ီး၏ 

ဘ၀ကိုၾကည္႔ရင္း ဒီလူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္လံုး၀မေတြ႕ေသးရေၾကာင္း သိျမင္ၿပီး သူ႕Aေပၚသနားေသာ 

စိတ္သက္၀င္လာကာ၊ ဤလူသည္ က်ႏုပ္ေနရာ၌ထုိင္ပါရေစ၊က်ႏုပ္သည္ကား ဘုရားသခင္န႔ဲေတြ႔ဖုိ႔ရန္ 

Aဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီးဟုဆိုကာ၊ သူ႔ေနရာကုိေပးၿပီး ၾကီးစြာေသာAသံႏွင့္ေAာ္ဟစ္ကာ သင္ခရစ္ေတာ္၏ 

ကယ္တင္ျခင္းရေနၿပီးလား၊ ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကုိးစားလ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရလိမ့္မည္ဟုဆိုရင္း၊ 

မၾကာေသးခင္မွာပဲ သတၱရွိစြာေရထဲသုိ႔ Aသက္စေတးခံခ့ဲရသည္။ ဟာပဲ(ရ္) ေၾကာင့္ Aသက္ေဘးမွ 

လြတ္ေသာသူသည္ တစ္ေန႕ Aေမရိကသို႕ ျပန္ေရာက္ေသာ္သူႀကံဳေတြ႕ခ့ဲေသာAရာမ်ားႏွင့္ ဟာပဲ(ရ္)၏ 

သက္စၥာရွိျခင္း၊ သူတစ္ပါးAေပၚသနားစာနာတတ္ေသာစိတ္ထားရွိျခင္း၊ တစ္ပါးသူAတြက္ မိမိAသက္ကုိ 

ေပးလွဴျခင္း၊ ေသလုနီးပါးAခ်ိန္၌ပင္သက္စၥာရွိစြာ ခရစ္ေတာ္Aေၾကာင္းကို ေဟာေျပာျခင္းစသည့္ Aရာမ်ား 

ကို သက္ေသခံလ်က္ရွိ၏။ 

 ဟာပဲ(ရ္)သည္ ဘယ္ကဤက့ဲသိုုု႕ေသာ သတိၱရရွိထားသနည္း။ ဘယ္လိုသူ႕၏ Aသက္ကိုစြန္႕ၿပီး 

Aျခားသူလြတ္ရန္စိတ္ေစတနာထားႏုိင္သနည္း၊ဘယ္လိုေသလုနီးပါးAခ်ိန္၌ ခရစ္ေတာ္Aေၾကာင္းကုိ ေျပာ 

ႏုိင္တ့ဲ Aင္းAားရွိသနည္း၊ စစ္မွန္တ့ဲAေျဖကေတာ့ ဟာပဲ(ရ္)သည္ ဘုရာသခင္ႏွင့္ Aတူရွိေနျခင္းေၾကာင္း 

ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔၏ ရဲတုိက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ က်ႏုပ္တို႕ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ခရစ္ေတာ္သာ 

Aတူရွိေနရင္ ဘယ္Aရာကမွ ပ်က္စီးေစႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ထြက္စကားေတာ္သည္ 

ခုိင္ခ့ံေသာရဲတုိက္ျဖစ္၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ား ခိုလံုတတ္ၾက၏၊သူတို႕သည္လည္း လြတ္ေျမာက္ျခင္း 

ခံခံံ့ေလ၏။ (သုတံၱ၁၈း၁၀) 

ဆန္းစစ္ရန္ 
 Reality to check 

 မမွန္ေသာခ်ိန္ခြင္သည္ ထာဝရဘုရားစက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္မူဘြယ္၊ မွန္ေသာAေလးမူကား၊ ႏွစ္သက္ 

ေတာ္မူဘြယ္ျဖစ္၏။ (သုတံၲက်မ္း ၁၁း၁) 

 ထာဝရဘုရားသည္ ခ်မ္းသာေသာသူႏွင့္ ေငြရတတ္ေသာသူတုိ႔ကုိ AစU ္Aၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ 

ေန၏။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔၏ႏွလံုးႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ Aဘယ္မွ်ေလာက္ ဘုရားသခင္ထံ 

သုိ႔ေရာက္သည္ကုိ သတိၿပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူေျမာက္ျမားစြာေသာဘ႑ာကို ဘုရားသခင္မွတ္ေတာ္မူ၏။ 

လူAခ်ဳိ႕႔ေသာသူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းမပါဘဲ ေပးကမ္းတတ္ၾက၏။ ထိုသုိ႔ေသာ ေပးကမ္းျခင္းသည္ ဘုရား 

သခင္ႏုိင္ငံေတာ္က်ယ္ျပန္႔ဖို႕ရန္Aက်ိဳးမရိွေပ။ ဘယ္ဟာမ်ဳိးယံုၾကည္ျခင္းန႔ဲ သင္တုိ႔ေပကမ္းၾကသနည္း။ 

သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေငြးေၾကးေပၚမွာဘဲ မူတည္ေနသလား။  

 Aႏၵိယႏိုင္ငံသို သာသနာျပဳေသာ ဝီလ်န္ေကရီ၏ Aေၾကာင္းစုံကို လူတိုင္းသိၾကမည္လို႔ 

က်ႏိုပ္ယံုၾကည္ပါသည္။ သူ၏ Aႏိၵယႏိုင္ငံသုိ႔ သာသနာစျပဳလာတဲ့Aခ်ိန္ သူ႔Aတြက္Aေမရိကန္မွ 

ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀၀၀ ေပါင္မွ်သာရရိွသည္။ ဒီဝင္ေငြႏွင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းတည္ေဆာာက္ၿပီး သာသနာ 

ျပဳရန္ လုံးဝလံုေလာက္လ်က္မရိွေပ။ ဒါေၾကာင့္သူကုိယ္တုိင္Aလုပ္လုပ္ၿပီး ၂၅၀၀၀ေပါင္ႏွင့္ သူ၏ လုိAပ္ 

ခ်က္န႔ဲသာ သနာစျပဳခဲ့သည္။   



 က်ႏိုပ္တုိ႔ေပးကမ္းျခင္းဟာ ဘာလဲ? ယုံၾကည္ျခင္းပါလ်က္ ေပးကမ္းေနသလား။ လူေတြေျမာက္ျမား 

စြာသည္ ဘုရားသခင္ႏုိင္ငံေတာ္Aတြက္ ေပးကမ္းၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ လူAခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ AေရAတြက္ 

Aေပၚ စိတ္ေက်နပ္လ်က္ရိွ၏။ ဘုရားသခင္သည္ က်ႏိုပ္တုိ႔ေပးကမ္းေနေသာ Aရာမ်ားကို AစU ္ၾကည့္ရႈ 

လ်က္ရိွ၏။ ဒါေပမဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းမရိွဘဲ ေပးကမ္းေသာ Aလွဴေငြေပၚ၌ Aလြန္ဝမ္းနည္းလ်က္ရိွ၏ Aဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔၌ ယုံၾကည္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

  ဝီလ်န္ေကရီ Aႏၵိယသို႕စေရာက္တဲ့Aခ်ိန္မွာ သူAလြန္ရုန္းကန္ေနရသည္။ ေငြေၾကး မရိွျခင္း 

ျပသနာ၊ ၿပီးရင္ သူAတြက္ ေနရာသစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ကုန္သည္တေယာက္သည္ ဝီလ်န္ 

ေကရီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး သူ႔၏Aိမ္သုိ႔ေခၚသြားၿပီးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ေကရီသည္ သူ၏ခက္ခဲျခင္းAေပၚ 

စိတ္ပ်က္Aားငယ္ျခင္းမရိွေပ။ သူဆက္လက္ၿပီး သာသနာေတာ္ျမတ္၌ပါဝင္ခဲသည္။ ဒါေပမဲ့ သူေရာက္တဲ့ 

ေနရာတိုင္းမွာ သူAတြက္ ေကာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူတုိင္းသည္ 

ဒုကၡမ်ိဳးစုံန႔ဲ ရငဆ္ုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ စU္ဆက္မျပတ္ေၾကာင့္ ထင္ရွား 

လ်က္ရိွသည္။  ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ျခင္းက ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို မဟန္႔တားႏိုင္ေပ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာ - 

 က်ႏိုပ္တုိ႔Aဖဲြ႔Aစည္းထဲ၌ Aမႈေတာ္ေဆာင္ေျမာက္ျမားစြာ ရွိခဲ့သည္။ Aခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားသည္ 

သူ၏ဝင္ေငြနဲ႔သာသနာျပဳလ်က္ရိွသည္။ Aခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ က်ႏိုပ္တုိ႔ႏွင့္ Aတူတကြ Aမႈေတာ္ျမတ္၌ 

ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဒါေပမဲ့ Aခ်ိဳ႕႔ေသာသူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Aမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ၾကေသာ္လည္းပဲ 

တေန႔တခ်ိန္ ေငြးေရးေၾကးေရးျပသနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္တဲ့Aတြက္ က်ႏုိပ္တုိ႔ကုိ စြန္႔္လႊတ္ၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းေသာ  

ေနရာသုိ႔ U ီးတည္လ်က္ရိွသည္။ ဒါေပမ့ဲ ထုိသူတို႔၌ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ္လည္းပဲ တေန႔ သူတို႔၏ Aမ်ဳိးသမီး 

Aသည္းသန္ဖ်ားၿပီး ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာကုန္ဆံုးခံခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္၌လည္းပဲ ယခင္က 

ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္သည္ထက္ ေငြေၾကးကိုသာပိုခ်စ္ၿပီး ေငြ၏ေက်းကြ်န္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ Aျခားေသာ သူတို႔ 

သည္ ခက္ခဲ့ျခင္းကုိ မမုပဲ က်ႏိုပ္တို႔ႏွင့္ Aတူ ဆက္လက္Aမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း 

သူတို႕ကိုယ္တုိင္Aေနျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ Aျခားတေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး Aေျခခ်ခ့ဲသည္။ 

သူ၏ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သစၥာရိွမႈေၾကာင့္ သူသည္လည္း Aမွန္ပင္ လူေတြAတြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာၿပီး ယခင္က ေငြေၾကးေနာက္သုိ႔လုိက္ေသာ သူသည္ တေန႔ဒုကၡတြင္းထဲ 

က်ေရာက္တဲ့Aခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသူ၏ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သိစၥာရိွျခင္းကုိျမင္၍ ျပည့္ဝေစသည္။  

 ခရစ္ေတာ္သည္ လူေတြ၏Aမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏AျပဳAမူတို႔ကုိ AစU ္တစိုက္ 

ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၏။ ဒါေပမဲ့ မုဆုိးမတU ီး၏ Aမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္လည္း 

စိတ္မပ်က္ပဲ Aၿမဲတမ္းထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွ၏။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဒီမုဆုိးမ၏ ယံုၾကည္ 

ျခင္းသည္ Aလြန္ႀကီးမားၿပီး သူမ၏ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ လူေျမာက္ျမားစြာ ေကာင္းႀကီးခံစားၾကသည္။ 

လင္ရွိေသာ မိန္းမေတြထက္ မုဆိုးမ၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သာ၍ တန္ခုိးပါရိွသည္။ ေကာင္းကင္ 

တမန္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း သူမ၏ဆုေတာင္းျခင္းကုိ နာယူလ်က္ရိွသည္။ “ပညာကို ဆည္းဖူးေလာ့။ 

ညဏ္ကို ဆည္းဖူးေလာ့။ သတိမလစ္ေစနဲ႔။ ငါ၏ႏႈတ္ထြက္စကားကို မလဲြမေရွာင္ႏွင့္။ ”(သုတၱံက်မ္း၄း၅) 

ဒီမုဆုိးမသည္သူမ၏ႏွလံုးကိုAစU ္ဂရုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ေနသည္။ ေရွာလု မင္းႀကီးသည္ သူ၏ 

စိတ္ႏွလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးသည္လည္း ႏွလံုးခိုင္မာေသာသူျဖစ္ၿပီး 



လူသတ္သမားတU ီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ယေန႔လူငယ္ေျမာက္္ျမားစြာသည္ သတိဝိရိယမရိွ၊ ႏွလံုး 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမရိွပဲ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေဝးခဲ့ၿပီး မေကာင္းေသာ Aက်င့္သီလျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ 

ထုိAမ်ဳိးသမီးကဲ့သုိ႔ က်ႏိုပ္တို႔ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံေAာ္ဟစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ေသာ သူတို႔Aဖို႔ 

ေန႔ညU ္႔မျပက္ ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒါဝိမင္းႀကီးAေနျဖင့္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးကုိ ေကာင္း 

ေသာ Aႀကံေပးေသာ္လည္းပဲ နာယူျခင္းမရိွေပ။ Aျခားတပါးျဖစ္ေသာ Aမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေပါင္းသင္း 

ဆက္ဆံခဲ့သည္။ သူ႔သည္လည္း ႏွလုံးေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ က်ႏုိပ္တုိ႔ မုဆုိးမကဲ့သို႔ေသာ 

ႏွလုံးေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ AစU္Aျမဲရိွေနပါသလား။  သင္၏ ႏွလုံးသည္ ဘယ္သူနည္း။ ဒီမုဆုိးမသည္ 

ဒဂၤါးAသာျပာ ႏွစ္ျပားမွ်သာ ေပးလွဴေသာ္လည္းပဲ သူမ၏ႏွလံုးသည္ ျပည့္စုံျခင္းသုိ႔ေရာက္ပါၿပီ၊ Aဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူမသည္ပုိင္ဆုိင္ေသာ AရာAားလုံးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သင္ေကာ ရိွသမွ်AရာAားလံုးကုိ ခရစ္ေတာ္ထံယူေဆာင္ၿပီးၿပီလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈေနေသး 

သလား၊  ဒါေပမဲ့ မုဆုိးမ၏ႏွလုံးသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ သင့္တယ္ေလၿပီ။ 

 မုဆုိးမAေနျဖင့္ ဤသို႔ဆုိေလ၏ က်မ၏Aထဲ၌ ခရစ္ေတာ္ရိွျခင္းသည္ AရာAားလံုးထက္ 

လံုေလာက္လ်က္ရိွၿပီ၊ က်ႏိုပ္တို႔ေကာ္ ကုိယ္ရဲ႕ႏွလံုးသား Aမွန္တကယ္ ခရစ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္၌ သတိထား 

မိပါသလား၊ က်ႏိုပ္တုိ႔Aၿမဲတမ္းဆန္းစစ္ရန္လိုAပ္သည္။ က်ႏိုပ္တို႔သည္ ယေန႔ေလာကႀကီး၏ စဲြလန္းမႈ 

ေလာကAရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းက က်ႏိုပ္တုိ႔ႏွလံုး၌ ေနရာယူမိေနသလား၊ က်ႏိုပ္တို႔Aျမဲတမ္း ႏွလုံးကို 

စစ္ေဆးရန္ လုိAပ္သည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ႏိုပ္တို႔၏ႏွလုံးသည္ ဘုရားသခင္ က်ိန္းဝပ္ေသာ 

ေနရာျဖစ္တဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ ေပတည္း။ 

 သင့္ႏွလံုးကုိ သတိမလစ္ပါေစႏွင့္ AစU ္ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊ Aဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘရားသခင္ 

ကိ်န္းဝပ္ရာAိမ္ျဖစ္သည္။ ထုိႏွလုံးသာထဲမွ ႀကီးမားေသာ ခ်ီမြမ္းေထာမနာ ျပဳေသာAရာ ထြက္ေျမာက္လာ 

ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဝိုက္စလီ(Wesleyan)  ေရးစပ္ထားေသာ Hymnal  သီခ်င္းသည ္ Aလြန္တန္ခိုးရိွၿပီး 

ဘုရားဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝသည္။ သူ၏သီခ်င္းကုိ သီဆိုေသာ သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ထံမွ 

ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး က်ႏိုပ္တုိ႔၏ႏွလံုးကုိလည္း 

ခရစ္ေတာ္ထံ၌ AစU ္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျပဳရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ေလသည္။ က်ႏိုပ္ယံုၾကည္ 

ျခင္းသည္ Aဘယ္သူ႔နည္း၊ မုဆုိးမ၏ ႏွလံုးသည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ျပည့္ဝေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ 

လည္း သူမ၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ Aသိမွတ္ျပဳေလၿပီ၊ က်ႏိုပ္တုိ႔သည္လည္း ယံုၾကည္ျခင္း၌ Aားႀကီးေသာ 

Aခါ ခရစ္ေတာ္သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ (၂ရာ-၇း၁၅) ၌ ဤသို႔Uပမာခိုင္းႏႈိင္းထားေလ၏ က်ႏိုပ္တုိ႔ဒီၿမိဳ႕႔ႀကီး 

ေရာက္လာေသာAခါ ဘုရားသခင္သည္ ထုိကတိေတာ္ကုိ ေပးခဲ့သည္။ သင္၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ 

Aဘယ္ေသာAခါမွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းမရွိေပ၊ က်ေတာ္နဲ႔Aမ်ိဳးသမီး၏ ရုိးသားစြာ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ 

ယခုျပည့္စုံခဲ့ေလၿပီး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္းAားႀကီးစြာ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ တန္ခိုးႀကီးၿပီး 

Aခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ဤသုိ႔ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာနဲ႔တႀကိမ္လဲြေခ်ာ္ခဲ့သည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ က်ႏိုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ Aၿမဲမွတ္ယူေတာ္မူၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းAားႀကီးသေလာက္ 

တုန္႔ျပန္ေတာ္မူေလၿပီ၊ စစ္မွန္ေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္Aၿမဲမွတ္ေတာ္မူသည္။  

 မုဆုိးမ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ခရစ္ေတာ္၌ Aၿမဲရွိသကဲ့သုိ႔ က်ႏုိပ္တုိ႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌လည္းပဲ ထိုက႔ဲသို႔ 

Aၿမဲရွိေစရန္လုိAပ္သည္။ John  Wesley  ၌ Aမႈေတာ္ေဆာင္တခ်ဳိ႕႔ရိွသည္။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 

နီးကပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ သူျဖစ္ၾကသည္။ ဒါေပမ့ဲ Wesley  Aေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ယုံၾကည္ျခင္း 



ႀကီးမားေသာ ဒီAမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မႏႈိင္းယွU ္ဝံ့ေပ၊ Aေၾကာင္းမွာ မုဆိုးမAေနျဖင့္ စိတ္ႏွလုံးAၾကြင္းမဲ့ 

ခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားၿပီးတဲ့ေနာက္ သူမ၏ Aက်င့္စာရိတၱႏွင္ ့AျပဳAမူAရာAားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ 

ေရွ့၌ သင့္ျမတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ Aခ်ိဳ႕ေသာ ေယာက ၤ်ားတို႔သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ဖက္Aတြက္ 

ၾကင္သူကို ရွာတတ္ၾက၏ ဘုရားသခင္ကုိ စိတ္ႏွလုံးAၾကြင္းမဲ့ကုိယ္စားၿပီး ခ်စ္ေသာAမ်ဳိးသမီးကို 

ေတြ႔ေသာသူသည္ Aျမတ္ဆံုးေသာ ပုလဲရတနာကို သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ တူ၏။ ဒီမုဆုိးမသည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ 

Aရည္Aခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး ဘုရားသခင္၏ AစU ္သြားလာေနသူျဖစ္၍ AစUရ္ႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္မႈကုိ 

ပိုင္ဆုိင္ေလသည္။  

 ခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏ Aလွဴဒါနျပဳျခင္းထက္သင္၏ ႏွလံုးသား၌ ျဖဴစင္ေသာ ေပးကမ္းျခင္း 

ကုိသာ AစU ္ဂရုစုိက္ေလ့ရိွသည္။ ထိုနည္းတူစြာ မုဆိုးမ၏ဒဂၤါး၂ျပားကို ထာဝရဘုရားသခင္ Aသိမွတ္ 

ျပဳေလသည္။ ေယာရႈAေနျဖင့္ ေနမင္ႀကီး ရပ္တန္႔ရန္ Aမိန္႔ေပးသည့္Aတုိင္း ေနမင္းရပ္တန္႔ ေတာ္မူ 

ေလသည္။ Aေၾကာင္းမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ Aတူ သြားလာေသာ သူျဖစ္သည္။ က်ႏုိပ္တုိ႔ 

ႏွလုံးသည္ Aဘယ္သူ႔နည္း၊ က်ႏိုပ္တို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းထသဲို႔ေရာက္ေသာ္လည္းပဲ စိတ္ႏွလံုးမူကား 

ခရစ္ေတာ္၌ ေဝးကြာတတ္ၾက၏။ က်ႏိုပ္တို႔Aသက္တာ၌ ဝတ္ျပဳAစည္းAေဝးကို တန္ဖုိးထားရန္ 

လုိAပ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိလည္း AစU ္တစိုက္နာယူၿပီး တန္ဖိုးထားရန္လုိAပ္သည္။ က်ႏိုပ္တို႔ 

Aေနျဖင့္ ကုိယ္ရဲ့ႏွလံုးကို ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ လံုးလုံးလ်ားလ်ားAပ္ႏွံထားၿပီလား၊ မုဆုိးမကဲ့သုိ႔ သင္သည္ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္ Aတူသြားလာမႈျပဳမည္ဆုိရင္ Aမွန္တကယ္ သင္ႏွင့္ ဇနီးသည္ Aမွန္တကယ္ 

ဘုရားသခင္ရဲ႕ လမ္းျပမႈကုိ AစU ္ခံယူပါလိမ့္မည္။ ၿပီးမွသင့္Aေပၚ၌ ေရာက္လတံၱ႕ေသာAရာAားလံုးသည္  

Aမွန္စင္စစ္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ( ဇာ ၃း၇,၄း၁၄) 

 Aေသခံေတာ္မူၿပီး ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ က်ႏိုပ္တုိ႔ႏွင့္ ယေန႔Aတူ 

ရိွေတာ္မူ၏။ ထုိနည္းတူစြာ မုဆုိးမAေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ထံလုံးလံုးလ်ားလ်ားစိတ္ႏွလုံးကုိ ေပးသက့ဲသို႔ 

က်ႏိုပ္တုိ႔သည္လည္း Aျပည့္ဝေပးရန္ လိုAပ္သည္။ Aကယ္၍ သင္၏ႏွလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး သန္႔ရွင္း 

ေစျခင္းAားျဖင့္ သင္၌ ပိုင္ဆုိင္ေသာ AရာAားလံုးႏွင့္  သားသမီးမ်ားသည္လည္းပဲ သန္႔ရွင္းလာမွာ 

ျဖစ္သည္။ သင္တို႔၌ ေဘးဒဏ္ႀကီးက်ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္၊ သင့္Aားျဖင့္ လူေျမာက္ျမားစြာ ေကာင္းႀကီးခံ 

စားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္၏ေဘး၌ရိွေသာ သူတို႔သည္ သင့္ကုိ ဒုကၡေပးရန္ ႀကံစည္က်ေသာ္လည္းပဲ 

သူတို႔သည္ မတတ္ႏိုင္ၾက သင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိသာ U ီးထိပ္ထားၿပီး ကုိးစားပါ။ ဤသို႔ျပဳလွ်င္ 

ေAာင္ျမင္ျခင္းသည္ သင့္Aတြက္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (Aဲန္ဒံေယလ) 

ဘုရားသခင္၌ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း 
Rich In God 

 ေမရီဘိုဆဲန္ကြစ္(ဒ္)သည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ  ဂ်ာမနီကုန္သည္တU ီး၏ သမီးျဖစ္ရံုသာမက 

ျမင့္ျမတ္ေသာ မ်ဳိးရိုးမွ ဆင္သက္လာေသာ သူတေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေန႔တုိင္း တန္ဖိုးႀကီးမား 

ေသာ ေရြေငြရတနာႏွင့္ Aဝတ္Aထည္မ်ားကို ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာAကုန္က်ခံၿပီး ဝတ္ဆင္ေလ့ရိွသည္။  

တေန႔ေသာAခ်ိန္၌ ေမရီးသည္  မက္ထဒစ္Aသင္းေတာ္၌ ဝတ္ျပဳတ္ရန္ လူတေယာက္Aားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚ 

ျခင္းခံခဲ့ၿပီး ဖခင္မွစ၍ မည္သူ႔ကုိမွ် Aေၾကာင္းမၾကားပဲ ဘုရားေက်ာင္းထဲသို႔လုိက္သြားခဲ့သည္။ Aၾကား 

ေသးမီ ေမရီးသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ထိေတြ႔ၿပီး Aသက္တာလံုးလုံးလ်ားလ်ားေျပာင္းလဲခဲ့သည္။  ေမရီးသည္ 



ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံးျခင္းAေၾကာင္းကုိ သူမ၏ ဖခင္ထံေဝဌေသာ္လည္းပဲ ဖခင္သည္ Aလြန္စိတ္ဆုိးၿပီး 

ျငီးညိွေလ၏။ ဒါတင္မက ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ေမရီးAား ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး ဆံုးမေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ  

ေမရီးသည္ Aာမငယ္စိတ္မပ်က္ပဲ သူမ၏ ယံုၾကည္ျခင္း၌သာ ဆက္လက္ၿပီး ေျခလွမ္း ခဲ့သည္။ ေမရီးသည္ 

သူမ၏ Aစ္ကုိတေယာက္ျဖစ္ေသာသူကုိ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေစရန္ Aႀကိမ္မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သူမ၏ 

ႀကိဳးပမ္းျခင္းကုိ သူ႔ဖခင္သိသြားသျဖင့္ ဒီလိုAလုပ္မ်ဳိး ဆက္မ လုပ္ရန္ ဟန္႔တား ခဲ့ေလသည္။ တခ်ိန္က 

ေမရီးသည္ သူ႔AေဖAေပၚ နာခံတတ္ေသာ သူျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ သူမ၏ Aမွန္တရားေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္ 

သူ၏စကားကို နာမယူပဲ သူမ၏ယံုၾကည္ျခင္းAေပၚ၌သာ ဆက္လက္ မွီခို၍ ျပတ္သားစြာ ေလွ်ာက္ 

လွမ္းခဲ့သည္။ တေန႔ေသာ္ သူမ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ AျပဳAမူေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္သူထံ Aိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ 

ျခင္းခံခဲ့ေလသည္။ ေမရီးသည္ သူမ၏စည္းစိမ္ခ်မ္းသာျခင္းကုိ မမုပဲ ရရဲင့္ ေသာစိတ္ႏွင့္ Aိမ္မွ Aေစခံ 

ငယ္တU ီးကို ေခၚေဆာင္ၿပီး ထြက္သြားသည္။ သူမ၏ေနာက္ဆုံးေသာ စကား တခြန္းသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၃း၄) 

ပင္ျဖစ္သည္။  

 ေမရီးသည္ ၾကြယဝခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမွ ဖြားျမင္ေသာ သူျဖစ္ျငားေသာ္လည္းပဲ Aမွန္တရားႏွင့္ 

ခရစ္ေတာ္၌ Aတူဆင္းရျဲခင္းကုိ သတိၱရိွစြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ သမူသည္ ေနAိမ္မွ ထြက္ခြာၿပီးတဲ့ေနာက္ 

Aိမ္ခန္းငယ္ေလးကို ငွားရမ္းၿပီး ေနခဲ့ေသာလည္း သူမ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ့၌ နည္းနည္းမွ် မ်က္ႏွာၿငိဳျငင္ 

ျခင္းမရိွပဲ ခရစ္ေတာ္၌ AစU ္ရႊင္လန္းေလ့ရိွသည္။ သူမ၏ ခြန္Aားယူေသာ က်မ္းခ်က္မွာ(ဆာလံ ၂၇း၁၀) 

ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆုိ၏ မိဘတုိ႔သည္ က်ႏိုပ္ကုိ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူေသာ္လည္းပဲ ထာဝရဘုရားသည္ က်ႏိုပ္ကို 

ခ်ီယူေတာ္မူမည္။ ေမရီးသည္ သူမ၏ မိသားစုႏွင့္ ကင္းကြာစြာေနရေသာ္လည္းပဲ စိတ္တခ်က္တျပက္မွ 

မၿငိဳျငင္ခဲ့့ပါ။ သူမ၏ Aမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ျခင္းAေပၚ၌သာ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူလ်က္ရိွသည္။ တေန႔ 

ေမရီးသည္ သူမ၏ေနAိမ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းAစီAစU ္ကုိ ဖဲြ႔ခဲ့သည္။ သူမ၏Aိမ္နီးနားခ်င္းသည္ သူမ၏ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိAားက်ကာ ေန႔စU ္သူတို႔ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ျခင္းကို ျပဳခဲ့သည္။ ဒါ့Aျပင္ကေလး 

ငယ္မ်ားသည္လည္း တေန႔ၿပီးတေန႔ပါဝင္လာၾကသည္။ ၁၇၆၇ ခုႏွစ္ ေမရီးသည္ ေနAိမ္မွ စြန္႔ခြာျခင္း 

ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ သူမ၏ ခယူံခ်က္ႏွင့္ ယေန႔Aထိတိုင္ စိတ္ဓာတ္မက် Aမႈေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ 

ခဲ့သည္။ သူမယံုၾကည္ျခင္းAားျဖင့္ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားAတႊက္ ေထာက္ပ့ံျခင္းရရွိခဲ့ေလသည္။ ဆင္းရဲ 

ေသာသူမ်ားကိုလည္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္းAားျဖင့္ Aမႈေတာ္ျမတ္မ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။  

 Aမ်ဳိးသမီးငယ္တU ီးျဖစ္သူ လီသယ္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဓမၼသီခ်င္းကုိ ရြက္ဆုိျခင္းျဖင့္ 

ေမရီးAားခြန္Aားေပးခဲ့သည္။  ေယရႈသည္ Aက်ႏိုပ္၏ ကားတိုင္ကုိ သယ္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီး သကဲ့သို႔ 

Aကႊ်ႏု္ပ္သည္လည္း ပိုင္ဆိုင္သမွ်Aားလံုးကုိ စြန္႔လြတ္ျခင္း၊ ကဲ့ရ႔ဲျပစ္တင္ျခင္းခံရေသာ္လည္းပဲ 

ကုိယ္ေတာ္သည္ က်ႏိုပ္Aတြက္ AရာAားလံုးစုံျဖစ္သည္။ က်ႏိုပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ 

ေရာက္ေသာ္လည္းပဲ ကိုယ္ေတာ္သည္ က်ႏုိပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါ။ က်ႏိုပ္ေတြ႔ႀကံဳေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ 

မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္ခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္ေစသည္။ ဤေလာက၌ေနစU ္ လူေတြ၏ Aထင္ေသး 

ျခင္း၊ စြန္႔လြတ္ျခင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ညဏ္ေတာ္သည္ AစU ္တည္ 

လွ်က္ရိွသည္။  

Please pass this on to friend 


