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Hello, my name is Edith Burns, Do you believe in Easter?
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Edith Burns သည ္Texas ျပည္နယ ္San Antonio ၿမိဳ႕တြင ္ေနထိုင္သည့္

ခရစ္ယာန ္ယံုၾကည္သ ူAမ်ဳိးသမီး ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ Dr.

Phillips သည္သူမ မနာမက်န္းျဖစ္ေသာAခါ သြားေနၾက ဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီး

Edith ကို ခင္မင္သူျဖစ္သည္။ သူမသည ္သြားေလရာရာ သမၼာက်မ္းစာ

Aုပ္ကိ ုယူသြားေလ့ရွိၿပီး စကားေျပာ ခြင့္ ရေသာသူတိုင္းကိ ု“Hello, my

name is Edith Burns, Do you believe in Easter?” ဟုေမးၿပီး

Aီစတာ ႏွင့္စတင္ကာ သခင္ေယရႈ ၏

ကယ္တင္ျခင္းတရားကိ ုေဟာေျပာေလ့ရွိသည္။ သူမAားျဖင္ ့လူေျမာက္မ်ားစြာ တို႔သည ္ကယ္တင္ျခင္း ရရိွသြားၾကသည္။

Dr. Phillips သည ္သူထံလာေသာ လူနာ Aေျမာက္Aမ်ားထတဲြင ္Edith ကို သူ Aခင္တြယ္ဆံုး၊ Aခ်စ္ဆံုး

လူနာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုေသာ မနက္၊ သူသည ္Edith ၏ ေဆးစစ္ရာမ ွရရွိေသာ Aေျဖမ်ားေၾကာင္ ့ရင္၌ ေလးလံေသာ

ခံစားခ်က္မ်ားႏွင္ ့စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနသည္။ သူ ေဆးခန္းသို႔ ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ Edith တစ္ေယာက ္သူမ၏ Aနက္ေရာက္

သမၼာက်မ္းစာ Aုပ္ကိ ုထံုစံAတိုင္း လက္တြင ္ကိုင္ၿပီး ေဆးခန္း ကို ေရာက္ႏွင့္ေနေလၿပီ။ ထံုးစံAတိုင္း Aနီးတြင ္ထိုင္ေနေသာသူ

တစ္ေယာက ္Aား ႏွစ္လို႔ဘြယ ္AေျပာAဆိုမ်ားAားျဖင္ ့စကားေျပာေနသည္။

Dr. Philipps သည ္Edith ႏွင့္ Aျခားလူနာတစ္Uီး စကားေျပာေနသည္ကိ ုတစ္ခ်က ္လွည့္ႀကည့္ၿပီး သူ၏ ရံုးခန္း

Aတြင္းဆက္၀င္သြားသည္။ သူ၏ ရံုးခန္းေရွ႕တြင ္သူနာျပဳဆရာမခ်ုဳပ ္ျဖစ္သ ူBeverly ကိုေတြ႕သျဖင့္

လွမ္း၍ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ Edith တစ္ေယာက ္မနာမက်န္းျဖစ္ကာ ေဆးခန္းသို႔ စတင္ေရာက္ရွိသည္ ့ေန႔တြင ္Beverly က

သူမ၏ ေသြးခုန္ႏႈန္း (BP) တိုင္းေပးခဲ့သည္။ ထိုAခါတြင ္Edith က ထံုးစံAတိုင္း “ဟယ္လို၊ ကၽြန္မနာမည ္Edith Burns ပါ၊

Aီစတာ Aေၾကာင္း ယံုပါသလား၊” ဟု ေမးျမန္းကာ စိတ္ရွည္လက္ရွည ္Aီစတာ Aေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္ကိ ုDr. Philips ၏

နားတြင္မဆီမဆိုင ္ၾကားေယာင္ေနမိသည္။

ထိုAခ်ိန္တုန္းက ဆရာမ Beverly က ဟုတ္ကဲ ့က်မ ယံုပါတယ ္ဟု ေျဖခဲ့ပါသည္။ Edith က Aီစတာ နဲ႕ပတ္သက ္ၿပီး ဘယ္လို

ယံုၾကည္တာလ ဲဟု ထပ္ေမးေသာ Aခါ၊ ဆရာမ Beverly က သူမ ငယ္ရြယ ္စU္က ဆိုလွ်င္

Aီစတာၾကက္Uမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ A၀တ္Aစား သစ္ကေလးမ်ားကိ ုAီစတာေန႔တြင ္မိဘမ်ားက ၀ယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း

သတိတရ ျဖစ္က်န္ခဲ့သည္ ့ငယ္စU္က Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားကိ ုေျပာကာ ႏွစ္ေယာက္သား ရီေမာခဲ့ၾကသည္။ Edith သည ္ထိုေန႔တြင္

Aီစတာ Aေၾကာင္းကိ ုAရင္းတည္ကာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း တရား ကို Beverly Aားရွင္းျပခဲ့သည္။

ဆရာ၀န္သည ္Edith ႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး သူမ၏ AေျခAေနကိ ုရွင္းျပရန ္Aေရးကိ ုေလးလံစြာ ခံစားသျဖင္ ့သူနာျပဳဆရာမ Beverly

Aား Edith ကို ခဏေနမ ွေပး၀င္ ရန္ ခိုင္းလိုက္သည္။ Aတန္ၾကာေသာAခါ Beverly က Edith Aား ဆရာ၀န္ႏွင္ ့ေတြ႕ရန္

Aတြက္ေခၚလိုုက္သည္။ သူမသည ္ဆရာ၀န ္ရံုးခန္းထ ဲေရာက္ေသာAခါ မ်က္နာ မသာမယာ ျဖစ္ေနေသာ ဆရာ၀န္Aား “ဆရာ. .

. သည္ေန႔ မ်က္ႏွာ မသာယာပါလား… ေနမေကာင္း ဘူးလား… က်မ္းစာေကာ ဖတ္ရဲ႕လား၊ ဆုေကာ မေတာင္းဘူးလား…”

ဟ ုေမးသည္။

ဆရာ၀န္က “ကၽြန္ေတာ္က ဆရာ၀န္ပါ၊ လူနာက ခင္ဗ်ား မဟုတ္လား… ကၽြန္ေတာ္ေနေကာင္းပါတယ”္ ဟု ျငင္သာစြာေျဖကာ

တစ္ခ်က ္Aားတင္းၿပီး “Edith… ဓါတ္ခြဲဌါနက ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေဆးစစ္တဲ ့Aေျဖေတြ ျပန္ေရာက္လာ ၿပီ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေရာဂါက ကင္ဆာ

လို႔ေျပာတယ္၊ ပိုဆိုးဒါက ေရာဂါကၽြမ္းသြားၿပီ၊ ကုလို႔မရေတာ့ဘူး၊ ခင္ဗ်ား ေလာကမွာ ၾကာၾကာ မေနရေတာ့ဘူး” ဟု

၀မ္းနည္း ေၾကကြစဲြာ ရွင္းျပလိုက္သည္။

Edith က ဆရာ၀န္Aား “ဆရာ.. ဘာျဖစ္လို႔ ၀မ္းနည္းေနရတာလည္း… ဘုရားသခင ္တခါတေလ မွားတတ္တယ္လို႔

ထင္သလား… ကၽြန္မ Aခ ုေယရႈခရစ္ေတာ္နဲ႕ သြားေတြ႕ရေတာ့မယ္၊ ဒါ့Aျပင ္ကၽြန္မခ်စ္တဲ ့Aမ်ဳိးသား၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ

နဲ႕လည္းေတြ႕ရေတာ့မယ…္ ထာ၀ရ Aီစတာပြဲေတာ္ကိ ုကၽြန္မ ဆင္ႏြဲခြင္ ့ရေတာ့မယ…္ ဘာျဖစ္လို႔ သည္ေလာက္

သြားခ်င္စဖြယ ္ေကာင္းတဲ ့ခရီးသြားလက္မွတ္ကိ ုေပးဖို႔ ဆရာ့မွာ ၀မ္းနည္းေနရဒါလည္း…. ” ဟု

တည္ၿငိမ္ေAးေဆးစြာ ျပန္ေျပာသည္။

သူမသည ္Dr. Phillips ၏ ေဆးခန္းကိ ုကုသမႈ ခံယူရန ္လတိုင္းဆက္လာသျဖင္ ့လတိုင္း သူမကိ ုပုံမွန္ေတြ႕ႀကံဳရ၊ စကားေျပာခဲ့

ရသည္။ ခရစၥမတ ္ရာသီေရာက္တိုင္း Dr. Phillips သည ္ဂ်ႏၷ၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ Aထ ိေဆးခန္း ပိတ္သျဖင္ ့ထိုရက ္မ်ားAတြင္း

သူမကိ ုေတြ႕ခြင္ ့မရခဲ့ပါ။ ဂ်ႏၷ၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင ္သူမသည ္ဆရာ၀န ္Aား ဖုန္းေခၚသည္။ သူမက “Happy New

Year ပါ ဆရာ၊ က်မ Aခုဆိုရင ္ေဆးရံ ုေပၚမွာ Aိပ္ရၿပီ၊ က်မ Aိမ္ေရာက္ဖို႔ ပိုပို နီးလာၿပီေပါ ့ဆရာရယ္၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီးေတာ့

Aီစတာ Aေၾကာင္း သိခ်င္တဲ ့လူနာ ရွိရင္ က်မ နဲ႕ တစ္ခန္းထမဲွာ ထားေပးဖုိ႔ ေဆးရံ ုတာ၀န္ခံေတြကိ ုေျပာေပးပါလား” ဟု

AကူAညီေတာင္းသည္။

သူမ၏ေတာင္းဆိုခ်က္Aတိုင္း AီစတာAေၾကာင္း မသိနားမလည ္ဖူးေသာ Aမ်ဳိးသမီး လူနာ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္

သူမ၏ ေဆးရံ ုAခန္းေဖာ္Aျဖစ္ေရာက္လာၾကသည္။ Aခ်ဳိ႕သည္လည္း ေဆးရံုမ ွဆင္းသြားၾက ေသာAခါ

ကယ္တင္ျခင္းရသြားၾကသည္။ သူမ ရွိေသာ Aထပ္တြင ္Aလုပ္လုပ္သည္ ့ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ သူနာျပဳ Aက ူမွAစ

လူAားလံုးသည ္Edith ကိ ုခင္တြယ္လာၾကသည္၊ AထူးAဆန္း တAံ့တၾသျဖစ္ၾကသည္။ သူနာျပဳ ဆရာမႀကီး (head

nurse) ျဖစ္ေသာ Phyllis Cross မွလြဲ၍ Aားလံုးက သူမကိ ုEdith Easter ဟု နာမည္ေပးသည္။

Phyllis ကေတာ့ သူ႔ကိုယ္သ ူဘာသာတရားႏွင္ ့ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနထိုင္သ ူAျဖစ ္မွတ္ယူၿပီး Edith ၏ Aီစတာ ဇတ္လမ္းကို

လံုး၀စိတ္မ၀င္စားပါ။ သူမသည ္စစ္ေဆးရံုတြင္လည္း သူနာျပဳ လုပ္ဖူးသည္၊ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင ္Aိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ဘူးၿပီး

စိတ္ဓါတ္ေရးရာတြင ္မာေရေၾကာေရရွိသူ၊ စာAုပ္ႀကီးAတိုင္း၊ Uပေဒ Aတိုင္း သေ၀မတိမ္း လုိက္နာတတ္သူျဖစ္သည္။

တစ္ခုေသာ မနက ္Edith ကို တာ၀န္ယူရေသာ သူနာျပဳ ဆရာမ ႏွစ္Uီး မနာမက်န္းျဖစ္သျဖင္ ့ေဆးထိုးေပးရန္

Phyllis ေရာက္လာသည္။ Edith က ထံုးစံAတိုင္း ၿပံဳးရႊင္စြာျဖင္ ့“ဘုရားသခင္က သင့္ကိုခ်စ္တယ္၊ က်မလည္း သင့္ကို

ခ်စ္တယ္၊ ေန႔တိုင္း ဆုလည္းေတာင္းေပးတယ”္ လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ သူနာျပဳဆရာမက “က်မAတြက ္ဆ ုေတာင္းေပး မေနပါနဲ႕၊

စိတ္လည္းမ၀င္စားဘူး၊ ဘာမ ွထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ျပန္ေျပာလိုုက္တယ္။

Edith က “ဆရာမ ကယ္တင္ျခင္း ဆုေက်းဇူး မရမခ်င္း Aဘ Aိမ္ေတာ္ကိ ုက်မ ျပန္ခြင္ ့မေပးပါနဲ႕ လို႔ က်မ ဆုေတာင္းထားတယ”္

ဟ ုျပန္ေျပာရာ ဆရာမက “Aင္း…ဒါဆိုရင ္ရွင္ ဘယ္ေတာ့မ ွေသမွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ တိုတိုတုတ္တုတ ္ျပန္ေျဖၿပီး Aခန္းထဲက

ထြက္သြားတယ္။ Aဲဒီေန႔က စၿပီး Phyllis Cross ကို ေတြ႕တိုင္းေတြ႕တိုင္း “ဘုရားသခင္က သင့္ကိုခ်စ္တယ္၊ က်မလည္း သင့္ကို

ခ်စ္တယ္၊ ေန႔တိုင္း ဆုလည္းေတာင္းေပးတယ”္ ဟုေျပာသည္။

ရက္Aတန္ၾကာ ေသာAခါ Phyllis Cross က “က်မ Edith ရဲ႕ Aခန္းကိ ုတစ္ရက ္တစ္ခါ မသြားရရင ္မေနႏိုင္ဘူး၊ သံလိုက္က

သံေခ်ာင္းကေလးေတြကိ ုဆြဲငင ္သလို၊ က်မရဲ႕ စိတ္ကိ ုAင္Aားႀကီးစြာ ဆြဲငင္ထား တယ ္လို႔ ခံစားရတယ”္ ဟ ု၀န္ခံသည္။

တစ္ရက ္Phyllis Cross က “Edith ရွင္ လူတိုင္းလူတိုင္း ကို Aီစတာ Aေၾကာင္း Aၿမတဲမ္းေမးေလ ့ရွိတယ္။ က်မကိ ုက်ေတာ့

ဘာျဖစ္လို႔ မေမးဒါလည္း” ဟု ေမးသည္။

Edith က “က်မ.. ရွင့္ကိ ုေမးဖုိ႔ Aႀကိမ္ႀကိမ ္က်ဳိးစားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ္ ့ဘုရားရွင ္က ရွင္ကိုယ္တိုင ္ဒီေမးခြန္းကိ ုေမးလာတဲ့

Aထ ိမေမးဖို႔ က်မ ကို ေျပာတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ပါ၊ Aခုေတာ ့ရွင္ က်မ ကို ေမးၿပ.ီ.” Edith သည ္သူ၏ Aနက္ေရာင္သားေရႏွင့္

ဖံုးထားေသာ က်မ္းစာAုပ္ကိ ုယူၿပီး Phyllis Cross Aား Aီစတာ ႏွင့္ သခင္ေယရႈ ၏ရွင္ျပန္ျခင္း Aေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈ

၏ရွင္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ လူသားAားလံုး ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ ့Aေၾကာင္း စိတ္ရွည္လက္ရွည ္ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေနာက ္သူမAား

“က…ဲ AီစတာAေၾကာင္း ကေတာ့ ရွင္းျပၿပီးၿပ…ီ Aီစတာ Aေၾကာင္းယံုပါသလား၊ ေယရႈဟာ Aသက္ရွင ္ေနတယ…္ ရွင့္

ရဲ႕ ႏွလံုးသားထမဲွာ ၀င္ၿပီးေနခ်င္ပါတယ”္ လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

Phyllis Cross က “ဟုတ္ကဲ ့က်မ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ၊ ကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိ ုလည္း က်မရဲ႕ ဘ၀ကိ ုပဲ့ကိုင္

ထိမ္းေက်ာင္းေပးသ ူAျဖစ ္လက္ခံလိုပါတယ”္ ဟု မ်က္ရည္စက္လက ္ေျဖရွာသည္။ ပထမUီးဆံုး Aႀကိမ္Aျဖစ ္Edith ၏

Aခန္းတြင္းမ ွထြက္မေရွာင္ဘ ဲသူမေျပာသည္ ့Aရာ Aားလံုး AစAဆံုး နားေထာင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔မ ွႏွစ္ရက ္ေျမာက္ေသာေန႔ တြင ္Phyllis Cross သည ္သူမ ၏Aခန္းသို႔ ၀င္လာၿပီး သည္ေန႔ဘာေန႔လည္း သိသလား

ဟုေမးလာသည္။ Edith က Aထူးတဆန္းျဖစ္ေနရာ Phyllis က သည္ညေနက Good Friday ေလ၊ ေနာက ္ႏွစ္ရက္ဆို

Aီစတာေန႔ေရာက္ေတာ့မယ ္ဟုေျပာရာ၊ Edith က မဟုတ္ဘူး၊ ရွင့္ Aတြက္ကေတာ့ ေန႔ရက္တိုင္း ေန႔ရက္တိုင္းဟာ

Aီစတာေန႔ ျဖစ္တယ…္. Happy Easter Phyllis!!.. ဆိုၿပီးေတာ ့ျပန ္ႏႈတ္ဆက္လိုက္တယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက ္Aီစတာေန႔မွာ Phyllis ဟာ သူ႕ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရား Aခ်ဳိ႕ ၿပီးတဲ့Aခါ၊ ေဆးရံ ုတဖက္ျခမ္းမွာ ရွိတဲ့ ပန္းေရာင္းတဲ့

ဆိုင္ကေလးကိ ုသြားၿပ ီAျဖဴေရာင္လီလ ီပန္းတစ္ခ်ဳိ႕သြား၀ယ္တယ္။ Edith တစ္ေယာက ္ေပ်ာ္သြားေAာင ္လီလီပန္းေလးေတြနဲ႕

Easter wishing သြားလို႔ဖို႔ ပါ။

သူမရဲ႕ Aခန္းကိ ု၀င္လိုက္တဲ့Aခါ Edith ဟာ သူမရဲ႕ ကိုင္ေနက် Aနက္ေရာင ္သမၼာက်မ္းစာAုပ ္ကေလးကိ ုဖြင့္လ်က္ကိုင္ရင္း

ယဲ့ယဲ့ကေလး ၿပံဳး ေနတဲ ့မ်က္ႏွာထားေလးနဲ႕ ၿငိမ္သက္ေနတာကိ ုေတြ႕လိုက္ရတယ္။ သူမရဲ႕ လက္ေကာက ္နဲ႕ နားထင္ကို

စမ္းသပ္လိုက္တဲ့Aခါ Aသက္ထြက္သြားၿပ ီဆိုတာကိ ုသိလိုက္ရတယ္။ ဖြင့္ ထားတဲ ့က်မ္းစာAုပ ္Aေပၚ သူမရဲ႕

ဘယ္လက္ထိုးထားတာကေတာ့ ေယာ ၁၄း၂ (ငါ့Aဘ၏ Aိမ္ေတာ္၌ ေနစရာAခန္းမ်ားစြာရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို

သင္တို႔Aားငါမေျပာဘ ဲမေန၊ သင္တို႔ ေနစရာ Aရပ္ကိ ုျပင္ဆင္ျခင္း ငွါ ငါသြား၏) ေနရာျဖစ္ၿပီး၊ ညာလက္ကေတာ့ ဗ်ာဒိတ ္၂၁း၄

(ဘုရားသခင္သည ္သူတို႔၏ မ်က္စ ိ၌ မ်က္ရည ္ရွိသမွ်တို႕ကိ ုသုတ္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန ္ေသေဘး မရွိရ၊ စိတ္မသာ

ညU္းတြားျခင္း၊ ေAာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းလည္း မရွိရ၊ Aေၾကာင္းမူကား ေရွးျဖစ္ဘူးေသာ Aရာတို႔သည ္ေရႊ႕သြားၾကၿပ)ီ

ဆိုေသာေနရာကိ ုေတ ့ထားသည္။

Phyllis Cross သည ္၀ိညာU ္မဲ့ၿပ ီျဖစ္ေသာ Edith ၏ ခႏၺာ ကို တခ်က္ငံု႕ၾကည္ ့ၿပီး Aထက္သို႔

တျဖည္းျဖည္း ေခါင္းေမာ့ကာ ေကာင္းကင ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည္။ မ်က္စ ိႏွစ္စံု မွ တလိမ့္လိမ္ ့စီးက်လာေသာ

မ်က္ရည္တို႔ကိုကား ဆီးတားျခင္း ငွါမည္သို႔မွ်မတတ္ႏိုင္ပါ။ သူမ၏ ႏႈတ္မ ွခ်စ္ေသာ Edith Aား ေနာက္ဆံုး Aေနႏွင္ ့Easter

wishing ကိုေပးလိုက္သည္။ “Happy Easter, Edith…. Happy Easter ပါ”…..

Phyllis Cross သည ္Aခန္းတြင္းမ ွျငင္သာစြာထြက္လာရာ Edith ၏ Aခန္းတြင ္တာ၀န္က်ေလ့ရွိေသာ သူနာျပဳ ဆရာမ ႏွစ္Uီးကို

Aခန္း၀တြင ္ေတြ႕သျဖင္ ့သူတို႔ႏွစ္UီးAားေမးလိုက္သည္။ “Hello, my name is Phillis Cross, do you believe in Easter?”

ေသာင္းႏိုး (TN)

မွတ္ခ်က္။ Harvie Neatherlin ေရးေသာ AN EASTER PARABLE: EDITH EASTER   ကို ကိုးကားထားပါသည္။

This entry was posted on April 9, 2012, 4:59 pm and is filed under Article Salvation, Articles Resurrection, Thawngno. You can follow
any responses to this entry through RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own site. Edit this entry

Leave a Reply

RECENT POSTS

Hello, my name is Edith Burns, Do you believe

in Easter?

လမ္းႏွစ္သြယ္
လမ္းေၾကာင္းရွာေတြ႔သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္း
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာU္ေတာ္ကုိ ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္း
Aထက္Aရပ္မ ွရွဳျမင္ျခင္း
Global Day of Prayer for Burma

ေယရုရွလင္
Presentation On Brief History of CBC

Presentation and Church Choir on

15th Anniversary

200 th Anniversary Of Judson’s Journey

to Burma

ဆရာမ်ား၏တရားေဒသနာမ်ား

Rev. Saw Ler Htoo

s/m Naomi Kam (Ngiakpui)

s/m Hkawn Ja Nahpaw

s/m Marlene AhMu Po

s/m Awi Khawm Huai

Saya Thang Vella

Dr. Cherry Waing

Prof. Kathy Lone

Dr. Anna May Say Pa

Dr. Khin Kyu Kyu

Pries Be Bin Htoo

Rev. Do Pi

Rev. Dr. Maung Maung Htwe

Rev. Dr. Simon Pau K. En

Rev. Dr. Zaw Lay (Cin Za Mang)

Rev. Kip Thian Pau

Rev. Lian Khan Kap

Rev. Philips Ahone

Rev. Saw David Lah

Rev. Zaw Hla Than (Jimmy)

Rev. Zaw Thu Lin

Rev. Zaw Win

Saya Ba Taung Tin

Saya Naga Kyaw Naing

Saya Saw Gye Htoo

Bishop Mawia

ေဆာင္းပါးမ်ား

Salvation

Bible Study

Calvary Burmese Church

Christian Life

Grace

Holy Spirit

Resurrection

Thanks Giving

Bible Study

Christianity Related Articles

Church History

Encouragement when sorrow

Grace

Hymns Story

Religions of the World

SINCE JULY 2011

TOP POSTS & PAGES

Prof. Kathy Lone's sermon on Pastor

Appreciation Sunday

လမ္းႏွစ္သြယ္
လမ္းေၾကာင္းရွာေတြ႔သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္း
Aထက္Aရပ္မ ွရွဳျမင္ျခင္း
ဘုရားကုိဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲ
Hello, my name is Edith Burns, Do you believe

in Easter?

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာU္ေတာ္ကုိ ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္း
ဖန္ ဆင္း ျခင္း သက္ ေသ မ်ား (၄)

Happy Easter to you All!

200 th Anniversary Of Judson's Journey to

Burma

Photo

Women's Sunday

ARCHIVES

April 2012 (2)

March 2012 (7)

February 2012 (6)

January 2012 (4)

December 2011 (2)

November 2011 (5)

October 2011 (5)

September 2011 (10)

August 2011 (8)

July 2011 (6)

June 2011 (10)

May 2011 (9)

April 2011 (10)

March 2011 (14)

February 2011 (8)

January 2011 (8)

December 2010 (15)

November 2010 (25)

October 2010 (6)

September 2010 (1)

TAGS

14th Anniversary  ANTS  Bible
Bible Study  Bishop Mawia  Buddhism
Caroline Mawia  cbc  christian family  Chuch'e

church history  Davinci Code  Dr. Cherry Waing

Easter  Father's Day  grace  Hell  Holy Spirit
Hymns Story  Jesus  John  Juche

Religion  Luke  Men Fellowship  Mormon

Myanmar Taman  Naomi Kam  Ngiakpui
Prayer  Religion of the World
Religions of the World  Rev. Dr.
Simon Pau Khan En
Rev. Saw Ler Htoo  Rev. Zaw
Thu Lin  Revenge  Rick Warren  s/m
Awi Khawm Huai  salvation
Sayama Marlene  Sayama Naomi Kam
sermon  Testimony  Thanks giving

Thawngno  Women's Sunday

META

Site Admin

Log out

Entries RSS

Comments RSS

WordPress.com

CALVARY BURMESE CHURCH

Hello, my name is Edith Burns, Do you believe in Easter? « Calvary ... http://calvaryburmese.wordpress.com/2012/04/09/ဟယ္လိ-ုကၽြန္မနာမည...

1 of 1 4/9/2012 9:26 PM


