
Aသုံးေတာ္ခံAသုံးေတာ္ခံAသုံးေတာ္ခံAသုံးေတာ္ခံ    
 

သုိသုိသုိသုိ႔႔ ႔႔ရာတြင္ရာတြင္ရာတြင္ရာတြင္    Aုိထာဝရဘုရား၊Aုိထာဝရဘုရား၊Aုိထာဝရဘုရား၊Aုိထာဝရဘုရား၊    ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္    ေတာ္သည္ေတာ္သည္ေတာ္သည္ေတာ္သည္    
Aကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိ႔႔ ႔႔    Aဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊Aဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊Aဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊Aဘျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊    Aကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိ႔႔ ႔႔သည္သည္သည္သည္    
Aုိးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊Aုိးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊Aုိးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊Aုိးေျမျဖစ္ပါ၏၊၊    ကုိယ္ေတာ္သည္ကုိယ္ေတာ္သည္ကုိယ္ေတာ္သည္ကုိယ္ေတာ္သည္    Aကြၽႏု္ပ္Aကြၽႏု္ပ္Aကြၽႏု္ပ္Aကြၽႏု္ပ္        Aုိးထိန္းAုိးထိန္းAုိးထိန္းAုိးထိန္း    
ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    Aကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိAကြၽႏ္ုပ္တုိ႔႔ ႔႔ရိွသမွ်သည္ရိွသမွ်သည္ရိွသမွ်သည္ရိွသမွ်သည္    လက္ေတာ္ႏွင့္လက္ေတာ္ႏွင့္လက္ေတာ္ႏွင့္လက္ေတာ္ႏွင့္    
ဖန္ဆင္းေသာAရာဖန္ဆင္းေသာAရာဖန္ဆင္းေသာAရာဖန္ဆင္းေသာAရာ    ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ (ေဟရွာယ ၆၄း၈) 
 
တစ္ခါတုံးက AဖုိးAုိ တစ္ေယာက္နဲ႕ AဖြားAုိ 
တစ္ေယာက္တို႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျမးကေလးကုိ ေမြးေန႔ 

လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးဖုိ႔ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ထဲ ၀င္လာၾကတယ္။ AဖြားAုိက လွလွပပ ျပဳလုပ္ထားတ့ဲ 
ပန္းAုိးေလး တစ္လံုးကို ေတြ႕ေတာ့ AဖုိးAို ကုိ ေျပာလုိက္တယ္။ “ၾကည့္စမ္းပါAုံး..ဒီ ပန္းAိုးကေလး 
လွလုိက္တာ၊ ကၽြန္မေတြ႕ဘူးသမွ်ပန္းAိုး ထမွဲာ ေတာ့ Aလွဆုံးဘဲ” လုိ႔ေျပာတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ 
မထင္မွတ္ဘဲ ပန္းAုိးကေလးက AဖြားAုိကို စကားျပန္ေျပာတယ္ ဆိုဘဲ။ “ကၽြန္မကုိ လွတယ္ေျပာလို႔ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ တခ်ိန္လံုး လွပ ေနတဲ့သူ မဟုတ္ခ့ဲပါဘူး” 
လို႔ေျပာတယ္။ AဖုိးAိုနဲ႕ AဖြားAိုက နားမလည္တဲ့Aတြက္ျပန္ေမးလုိက္တယ္။ “ဘာကို ဆိုလုိခ်င္ 
တာလဲ” လုိ႔ ေပါ့ ….။ 
 
ပန္းAုိးကေလးက သူ႔ရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စU္တခုလုံး စီကာပတ္ကံုး ရွင္းျပတယ္။ တခ်ိန္တံုးက ကၽြန္မဟာ 
ပန္းAုိးမဟုတ္ပါဘူး၊ ရုပ္ဆိုးၿပီး Aက်ည္းတန္တဲ့ သာမန္ ရုိးရုိးေျမႀကီးပါ၊ တေန႔က်ေတာ့ 
လူတစ္ေယာက္ေရာက္လာၿပီး ေပါက္တူးႀကီးနဲ႔ ကၽြန္မကုိ တူး ေကာ္ၿပီး ယူသြားတယ္၊ ေပါက္တူးႀကီးနဲ႕ 
တူးတဲ့ Aခ်ိန္ဆုုိရင္ နာလိုက္တာမွ၊ လြန္ပါေလေရာ…ကၽြန္မ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔လည္း 
ခြဲခြါခဲ့ရတယ္ ကၽြန္မတသက္လံုး ျပန္မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကို ေရထဲမွာ စိမ္ထားၿပီး 
ေပ်ာ့Aိသြားတ့ဲAထိ ပစ္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး တေန႔က်ေတာ့ ကၽြန္မကုိ ခ်ာလပတ္ လယ္ေနတ့ဲ 
Aရာတစ္ခု Aေပၚတင္ျပီး ကၽြန္မကုိ လွည့္ပတ္ေစတယ္။ ေခါင္းေတြ မူးၿပီး ကၽြန္မ Aလြန္ခံရ 
ခက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္ပါေတာ့..ေတာ္ပါေတာ့ .. လို႔ ကၽြန္မေျပာရင္လည္း Aဲဒီလူႀကီးက. 
မၿပီးေသးဘူး..မၿပီးေသးဘူး လို႔ ေျပာၿပီး ကၽြန္မကို လွည့္ ၿပီးပုံစံ Aမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေAာင္ 
ႏိွပ္စက္ေနေတာ့တယ္။ ၿပီးလည္း ၿပီးေရာ ကၽြန္မကို တုတ္ခၽြန္ကေလး တစ္ခုနဲ႕ ထိုးၿပီး တစ္ကိုယ္လုံးကုိ 
Aကြက္ကေလးေတြ ျဖစ္ေAာင္ လုပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ ေAးေAးေဆးေဆး 
ေနရေတာ့မယ္ ထင္ေပမယ့္ ပုိဆိုးလာတယ္။ ကၽြန္မကို တAားပူတဲ့ မီးထကဲို ထဲ့ၿပီး ဖုတ္တယ္။ 
ပူလြန္းလို႔ ကၽြန္မ ရိွရိွသမွ် ခြန္Aားန႔ဲ တAားေAာ္ၿပီး AကူAညီေတာင္းခဲ့တယ္။ ၿပီးလည္းၿပီးေရာ 
Aမ်ဳိးသမီးငယ္ ႏွစ္ေယာက္က ကၽြန္မကို ေဆးေရာင္ ေတြနဲ႕ ခ်ယ္ၿပီး Aလွဆင္တယ္။ Aဲဒီ Aမ်ဳိးသမီး 
ငယ္ ထဲက တစ္ေယာက္က ကၽြန္ကို Aခုေရာက္ေနတဲ့ မွန္ဘီရုိ ထကုိဲထားလုိက္တာပါ။ ကၽြန္မကို 
ကၽြန္မ မွန္ထမွဲာ ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ လွလွပပ ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္မေတြ႕လိုက္ရတယ္။ Aဲဒီတုန္းက 
ဆိုရင္ ကၽြန္မေလ ေပ်ာ္လြန္းလုိ႕ ေAာ္လိုက္မိေသးတယ္။ Aဲဒီ Aခ်ိန္က်မွ ကၽြန္မနားလည္သြားတယ္… 
ကၽြန္မခံ ခ့ဲရတဲ့ နာက်U္ျခင္း ေတြဟာ ကၽြန္မကုိ လွလွပပျဖစ္ေAာင္ Aတြက္ပါလားဆိုတဲ့ 
Aခ်က္ကုိေလ… Aဲဒီ နာက်U္ျခင္း၊ ခက္ခဲျခင္း ဆိုတ့ဲ ဒုကၡေတြကို မျဖတ္သန္းဘဲ ဒီလုိ လွလွပပ ဘ၀ 
မေရာက္ႏုိင္ဘူး ဆိုဒါကိုလည္း နားလည္လုိက္ရတယ္။ ကၽြန္မ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ Aခက္Aခဲေတြဟာ 



Aတိတ္မွာ က်န္ခဲ့တယ္.. ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မရရိွတဲ့ လွပမႈေတြကုိေတာ့ ကၽြန္မ ထာ၀ရ 
ပုိင္ဆိုင္ရေတာ့မွာပါ… 
 

ေယရမိသိုေယရမိသိုေယရမိသိုေယရမိသို႔႔ ႔႔ေရာက္လာေသာေရာက္လာေသာေရာက္လာေသာေရာက္လာေသာ    ထာဝရဘုရား၏ထာဝရဘုရား၏ထာဝရဘုရား၏ထာဝရဘုရား၏    ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္ႏႈတ္    
ကပတ္ေတာ္ကပတ္ေတာ္ကပတ္ေတာ္ကပတ္ေတာ္    ဟူမူကား၊ဟူမူကား၊ဟူမူကား၊ဟူမူကား၊    သင္သည္ထ၍သင္သည္ထ၍သင္သည္ထ၍သင္သည္ထ၍    
Aိုးထိန္းသမားAိုးထိန္းသမားAိုးထိန္းသမားAိုးထိန္းသမား    Aိမ္သုိAိမ္သုိAိမ္သုိAိမ္သုိ႔႔ ႔႔    သြားေလာ့။သြားေလာ့။သြားေလာ့။သြားေလာ့။    ထိုAရပ္၌ထိုAရပ္၌ထိုAရပ္၌ထိုAရပ္၌    
ငါ့စကားကိုငါ့စကားကိုငါ့စကားကိုငါ့စကားကို    ငါၾကားေစငါၾကားေစငါၾကားေစငါၾကားေစ    မည္ဟုမည္ဟုမည္ဟုမည္ဟု    
မိန္မိန္မိန္မိန္႔႔ ႔႔ေတာ္မူသည္Aတိုင္း၊ေတာ္မူသည္Aတိုင္း၊ေတာ္မူသည္Aတိုင္း၊ေတာ္မူသည္Aတိုင္း၊    ငါသည္သြား၍၊ငါသည္သြား၍၊ငါသည္သြား၍၊ငါသည္သြား၍၊    
Aုိးထိန္းစက္Aုိးထိန္းစက္Aုိးထိန္းစက္Aုိးထိန္းစက္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လုပ္လ်က္ရိွေသာလုပ္လ်က္ရိွေသာလုပ္လ်က္ရိွေသာလုပ္လ်က္ရိွေသာ    Aိုးထိန္းသမားကိုAိုးထိန္းသမားကိုAိုးထိန္းသမားကိုAိုးထိန္းသမားကို    
ေတြေတြေတြေတြ႔႔ ႔႔၏။၏။၏။၏။    Aိုးေျမျဖင့္လုပ္ေသာAိုးေျမျဖင့္လုပ္ေသာAိုးေျမျဖင့္လုပ္ေသာAိုးေျမျဖင့္လုပ္ေသာ    Aိုးသည္၊Aိုးသည္၊Aိုးသည္၊Aိုးသည္၊    
Aိုးထိန္းသမားAိုးထိန္းသမားAိုးထိန္းသမားAိုးထိန္းသမား    လက္၌လက္၌လက္၌လက္၌    ပ်က္စီးပ်က္စီးပ်က္စီးပ်က္စီး    ေသာေၾကာင့္၊ေသာေၾကာင့္၊ေသာေၾကာင့္၊ေသာေၾကာင့္၊    
သူသည္AလိုAေလ်ာက္သူသည္AလိုAေလ်ာက္သူသည္AလိုAေလ်ာက္သူသည္AလိုAေလ်ာက္    Aသစ္ျပဳျပင္၍၊Aသစ္ျပဳျပင္၍၊Aသစ္ျပဳျပင္၍၊Aသစ္ျပဳျပင္၍၊    

AျခားေသာAိုးကိုAျခားေသာAိုးကိုAျခားေသာAိုးကိုAျခားေသာAိုးကို    လုပ္ျပန္ေလ၏လုပ္ျပန္ေလ၏လုပ္ျပန္ေလ၏လုပ္ျပန္ေလ၏  (ေယရမိ ၁၈း၁-၄)။ 
 
ဒီက်မ္းပုိဒ္မွာ Aိုးထိန္းသမား က ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္စားျပဳထားပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ Aုိးေျမက 
ဘယ္သူလဲ? ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြဘဲျဖစ္တယ္။ Aလြန္ လွပတဲ့ ပန္းAိုးေလး မျဖစ္ခင္ကတည္းက 
Aိုးထိန္းသမားဟာ ပန္းAိုးကေလးရဲ႕ ပုံသ႑န္ကုိ ဘယ္လိုျပဳလုပ္မယ္ ဆိုဒါ သူ႔စိတ္ကူး ထဲမွာ 
ရိွႏွင့္ၿပီးပါၿပီ။  
 
သူဟာ ပထမဆံုး ေျမကုိေရြးရပါတယ္။ ေျမႀကီးျဖစ္ရင္ ၿပီးေရာ ဆိုၿပီး ေတြ႕ရာေျမႀကီး ယူလုိ႔ မရပါဘူး။ 
Aေပၚယံမွာ ရိွတဲ့ ေျမႀကီးဟာ Aုိးလုပ္ဖုိ႔ Aဆင့္မမီွပါဘူး။ ေAာက္ကို ခပ္နက္နက္တူးေလ ေျမႀကီးဟာ 
Aိုးလုပ္ဖုိ႔ ပုိေကာင္းလာေလျဖစ္ ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။  ။လူတစ္ေယာက္၏ Aေပၚယံ ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္တတ္သူမ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္) ထိုေနာက္ ေရနဲ႕ Aတန္ၾကာေAာင္ ရႊံ႕ေစးေျမျဖစ္ေAာင္ 
စိမ္ရပါတယ္။ ခပ္နက္နက္ေနရာကေန တူးထားတ့ဲ ေျမႀကီးဟာ Aိုးလုပ္ဖုိ႔ Aဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါဘူး 
ရႊံ႕ေစးေျမ ျဖစ္ေAာင္ ပထမAဆင့္ ပုံစံသြင္း ျခင္းျဖစ္တယ္။ ထုိနည္းတူပါဘဲ… ဘုရားသခင္ဟာ 
ဘယ္လိုမွ သုံးလုိ႔မရတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aျပစ္သားေတြ ကုိ ေရြးႏႈတ္တူးယူၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ Aမႈေတာ္ျမတ္မွာ 
Aသုံး၀င္တဲ့ တန္ဆာပလာ မ်ားျဖစ္ေAာင္ ပုံစံသြင္း တတ္ပါတယ္၊ ေဆးေၾကာသန္႔စင္တတ္ပါတယ္။ 
 
ဒုတိယAဆင့္မွာေတာ့ ေျမေစးကုိ စားပြႀဲကီး တစ္ခုေပၚတင္ၿပီး တုတ္ႀကီးနဲ႕ ညက္သထက္ 
ညက္ေAာင္Aႀကိမ္မ်ားစြာ ထုရပါတယ္။ ေျမထဲမွာ ေလခုိေနရင္ Aဲဒီေလေတြ ပူစီေဖာင္းလုိ 
ထြက္လာတယ္။ ေျမေစးထဲမွာ ခုိ၀င္ ေနတဲ့ ေလေတြAားလုံး ကုန္တဲ့Aထိ ထုေထာင္းရပါတယ္။ 
တကယ္လုိ႔ ခုိေနတဲ့ ေလေတြ မကုန္ဘဲ ေျမAိုး လုပ္တယ္ဆိုရင္ Aဲဒီ ေျမAိုးဟာ မၾကာခင္မွာဘဲ 
Aက္ကြဲသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလေတြ Aားလုံး ကုန္စင္သြားတဲ့Aထိ ထုေထာင္း ရပါတယ္။ ဒါဟာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀မွာ ရင္ဆိုင္ ရတ့ဲ ဒုကၡ၊ ျပႆနာမ်ား၊ နာက်U္မႈမ်ား၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြး မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ 
ရျခင္းကို ပုံေဆာင္ပါတယ္။ ဘ၀မွာ ဒီAရာေတြကို မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဘူးသူ ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
Aမႈေတာ္ျမတ္မွာ ခံႏုိင္ရည္မရိွဘဲ Aလြယ္တကူ ေနာက္ျပန္ က်သြားသူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။  
 
လည္ပတ္ေနတ့ဲ Aုိးလုပ္စက္ကေတာ့ ဘ၀သံသရာ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေလရိွ့တဲ့ ဘ၀ကုိ 
ပုံေဆာင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္.. ဘ၀ဆုိတာ စက္၀ုိင္းတစ္ခုလို လယ္ပတ္ေနပါတယ္။ ျပႆနာ တစ္ခုၿပီး 



တစ္ခု၊ Aမႈ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆုိသလုိ Aဆံုးမရိွဘဲ စက္၀ုိင္းတစ္ခုလို လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားရမွာ ကေတာ့ လည္ပတ္ေနတဲ့ Aုိးလုပ္တဲ့စက္ဟာ Aုိးလုပ္သူရဲ႕ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေAာက္မွာ ရိွေနတယ္။ စက္Aေပၚေရာက္ ေနတ့ဲ ရႊ႕ံေစးေျမက သူ႔ကုိယ္သူ ဘာမွ လုပ္လို႔ 
မရပါဘူး။ တခါတရံ ရႊံ႕ေစးေျမက Aိက် သြားတာတို႔၊ ပုံစံ ရြဲ႕သြားတာတုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
Aိုးလုပ္သူက သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကူး စိတ္သန္းထဲမွာ ေပၚတဲ့ ပုံစံ မျဖစ္ ျဖစ္တဲ့Aထိ ရႊံ႕ေစးေျမ ကို 
ပုံေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြ ... ဘယ္ေလာက္ဘဲ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ ဘ၀သံသရာ ထဲမွာ 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနရပါေစ မိတ္ေဆြရဲ႕ ဘ၀ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ tၾကြင္းမ့ဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Absolute 

Control) ေtာက္မွာ ရိွေနတယ္ဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ 

 
တဖန္ ပုံသြင္းၿပီးၿပီဆုိရင္ t ိုးကုိ မီးနဲ႕ ဖုတ္ရပါတယ္။ မီးtပူခ်ိန္ လိtုပ္တာထက္ ျပင္းသြားတယ္ဆုိရင္ 

ေျမt ိုးဟာ က်က္မသြားဘဲ ကြဲၿပီး ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ tိုးလုပ္သူဟာ က်က္ၿပီး ခိုင္ခန္႔၊ 

မာေက်ာ တ့ဲ ေျမtုိးျဖစ္ဖုိ႔ လုိtပ္တဲ့ မီးtပူခ်ိန္ကို နားလည္တယ္၊ ကၽြမ္းက်င္တယ္၊ မီးtပူခ်ိန္ 

မ်ားလြန္းၿပီး ေျမtုိး ကြဲေၾက၊ ပ်က္စီးမသြားေtာင္ သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ ထုိနည္း၄င္း 

မိတ္ေဆြ ရ႕ဲဘ၀မွာလည္း ပူေလာင္ျခင္း၊ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းနဲ႕ ပူေဆြးေသာကေတြ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို tၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြ ပ်က္စီး မသြားေtာင္ ကာကြယ္ေပးေနတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ လက္မွာသာ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကို tၾကြင္းမဲ့ tပ္ႏံွထားလုိက္ပါ။ ဘုရားရွင္ လစ္လ်ဴရႈ မထားပါဘူး။  

 
““““ttttလုိေတာ္ရိွရာ၊လုိေတာ္ရိွရာ၊လုိေတာ္ရိွရာ၊လုိေတာ္ရိွရာ၊    ျပဳေတာ္မူပါျပဳေတာ္မူပါျပဳေတာ္မူပါျပဳေတာ္မူပါ    
    ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိယ္ေတာ္ရွင္tttt ိုးထိန္း၊ိုးထိန္း၊ိုးထိန္း၊ိုးထိန္း၊    ကၽြႏု္ပ္ကၽြႏု္ပ္ကၽြႏု္ပ္ကၽြႏု္ပ္tttt ိုးေျမိုးေျမိုးေျမိုးေျမ    
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျမတ္ttttား၊ား၊ား၊ား၊    ေစာင့္ေနစU္ခါေစာင့္ေနစU္ခါေစာင့္ေနစU္ခါေစာင့္ေနစU္ခါ    
သေဘာေတာ္ရိွတုိင္း၊သေဘာေတာ္ရိွတုိင္း၊သေဘာေတာ္ရိွတုိင္း၊သေဘာေတာ္ရိွတုိင္း၊    ပုံသြင္းလုပ္ေပးပုံသြင္းလုပ္ေပးပုံသြင္းလုပ္ေပးပုံသြင္းလုပ္ေပး” ” ” ”         

 
ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ tားလံုး ဒီဓမၼေတးသီခ်င္းေလးကို ဆိုဘူးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတုိ႔ 

တေတြရဲ႕ ဘ၀ ကုိ ဘုရားရွင္ သေဘာေတာ္ ရိွတ့ဲtတိုင္း ပုံသြင္း ခြင့္ေပးၿပီး၊ လက္ေတာ္မွာ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကို tၾကြင္းမဲ့ tပ္ႏံွတတ္ဖုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ tလိုရိွတယ္။  

 
မိတ္ေဆြ… သင္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕ သူရဲ႕ tသင္းေတာ္ကို ပုံသြင္း ေပးတ့ဲ သူ မဟုတ္ပါဘူး၊ 

ပုံသြင္းေပးႏုိင္စြမ္းရိွတ့ဲသူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္သည္သာ မိတ္ေဆြရဲ႕ ဘ၀ကို ပုံေဖာ္ 
သြန္းလုပ္သူ tရွင္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတုိ႔ ဘ၀ေတြရဲ႕ tုိးထိန္းျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္ ရဲ႕ 

လက္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေႏွာင့္ေႏွးတယ္၊ ၾကန္႔ၾကာတယ္၊ သတိေမ့တယ္ ဆိုတာ မရိွပါဘူး… 
tုိးထိန္းသူ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ေသသပ္တဲ့ လက္ရာ နဲ႕ ပုံသြင္းခံရေသာသူ မ်ားtျဖစ္ 

tသီးသီးရဲ႕ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵမြန္ျပဳရင္း……… 

ခရစ္ေတာ္၌… 
ေသာင္းႏုိး 
 
မွတ္ခ်က္၊ Chaplain Judy Boen ၏ Eၿပီလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေဟာေသာ တရားေဒသနာ “Recycled 
Saints” ကုိ ကိုးကားထားပါသည္။ 


