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RECENT POSTS
လမ္းေၾကာင္းရွာေတြ႔သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္း
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာU္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္း
Aထက္Aရပ္မွ ရွဳျမင္ျခင္း
Global Day of Prayer for Burma

« သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာU္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္း

ေယရုရွလင္
Presentation On Brief History of CBC
Presentation and Church Choir on
15th Anniversary
200 th Anniversary Of Judson’s Journey
to Burma

(David Livingstone)(၁၈၁၃ – ၁၈၇၃)
“Aေမ ဒါကၽြန္ေတာ္တစ္ပါတ္Aတြင္းရွာႏုိင္ခ့တ
ဲ ့A
ဲ ရာပဲ” ဟုေဒးဗစ္
သည္သူ႔မိခင္ေပါင္ေပၚေငြAနည္း တင္လ်က္စိတ္ထက္သန္စြာေျပာခဲ့၏။ မိသားစုဆင္းရဲမႈ

ဖန္ ဆင္း ျခင္း သက္ ေသ မ်ား (၄)
ယံုၾကည္ျခင္းAတြက္ သက္ေသခံခ်က္

ဆရာမ်ား၏တရားေဒသနာမ်ား

ဒဏ္မွလြတ္ရန္ ေငြAခ်ဳိ႕ကုိသူလုပ္ကိုင္ရွာေဖြႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ Aတြက္စိတ္တက္ႀကြလွ်က္ရွိ၏။

Rev. Saw Ler Htoo

ၾကင္နာတတ္ေသာ မိခင္က “ဒါနဲ႔သားဘာလုပ္ခ်င္သလဲ” ဟုေမး လိုက္၏။ သူက “Aေမ

s/m Naomi Kam (Ngiakpui)

ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ လက္တင္သဒၵါစာAုပ္တစ္Aုပ္ ကၽြန္ေတာ္၀ယ္ခ်င္ပါတယ္”

s/m Hkawn Ja Nahpaw
s/m Marlene AhMu Po

ဟုမ၀ံ့မရဲျပန္ေျပာခဲ့၏။ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ေက်ာင္း မေနႏိုင္ေသာ္လညး္

s/m Awi Khawm Huai

ပညာရွာရန္သူစိ္တ္Aားထက္သန္ခ့၏
ဲ ။

Saya Thang Vella
Dr. Cherry Waing
Prof. Kathy Lone

ငယ္စU္ဘ၀

Dr. Anna May Say Pa

ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္းကို ၁၈၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္စေကာ့တလန္ျပည္၌ေမြးဖြားခဲ့၏။ သူ႔မိဘမ်ားမွာ ယံုၾကည္ျခင္း
ဲ ။
Aားႀကီးေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ သူငယ္စU္ကပင္မိဘမ်ားထံမွခရစ္ယာန္Aသက္ရွင္မႈသင္ခန္းစာမ်ားကိုရရွိခ့၏

Dr. Khin Kyu Kyu
Pries Be Bin Htoo
Rev. Do Pi

သူသည္ က်မ္းစာကို စိတ္ထက္သန္စြာေလ့လာၿပီး Aသက္(၉)ႏွစ္Aရြယ္၌

Rev. Dr. Maung Maung Htwe

ဆာလံက်မ္းAခန္းႀကီး(၁၁၉)တစ္ခန္းလံုးကိုAလြတ္ရြတ္ဆုိႏုိင္ခ့၏
ဲ ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိခ့ၿဲ ပီးျဖစ္တ့A
ဲ တုိင္း ဆင္းရဲလြန္း၍

Rev. Dr. Simon Pau K. En

သူေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ ခ်။ Aသက္(၁၀)ႏွစ္ Aရြယ္တြင္ခ်ည္စက္တစ္ခု၌ Aလုပ္လုပ္ရန္သြားခဲ့၏။ မနက္(၆) နာရီမွ

Rev. Dr. Zaw Lay (Cin Za Mang)
Rev. Kip Thian Pau

ည(၈)နာရီ AထိAလုပ္လုပ္ခ့ရ
ဲ ၏။ သူAလုပ္လုပ္စU္ လက္တင္စာAုပ္ကို သူ႔Aနီး၌ဖြင့္ထားၿပီး ေလ့လာခဲ့၏။

Rev. Lian Khan Kap

ထို္႔ေနာက္Aိမ္ျပန္ေရာက္၍ ပင္ပန္းေသာ္လည္း ညသန္းေခါင္တုိင္စာကိုေလ့လာခဲ့၏။

Rev. Philips Ahone

သူ၏ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ လက္တင္ဘာသာစကား ေကာင္းစြာတတ္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး သိပၸံပညာကုိစတင္ေလ့လာ ခဲ့၏။

Rev. Saw David Lah
Rev. Zaw Hla Than (Jimmy)
Rev. Zaw Thu Lin

Aလုပ္ကိုေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကာ Aရည္Aခ်င္းျပည့္၀ေသာေၾကာင့္ စက္ရံု၌ရာထူးတုိးျမွင့္ခံရၿပီး လစာလည္း မ်ားမ်ားရခဲ့၏။

Rev. Zaw Win

ဤသို႔ျဖင့္ေႏြရာသီ၌ Aလုပ္လုပ္ၿပီး၊ ေဆာင္းရာသီ၌

Saya Ba Taung Tin

ဂရိဘာသာစကားႏွင့္ေဆးပညာကုိေလ့လာ ႏို္င္ခ့၏
ဲ ။ ေႏြရာသီ၌Aလုပ္လုပ္လ်က္ သီၾသေလာ္ဂ်ီပညာကိုေလ့လာခဲ့၏။
သူ႔ပညာေရးAတြက္ မည္သူတစ္Uးီ တစ္ေယာက္ထံမွ် AကူAညီမရခဲ့ေခ်။ ဤပင္ပန္းခက္ခဲေသာAခ်ိန္မ်ားက လာမည့္သူ႔
Aနာဂတ္ Aသက္တာAတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေပးခဲ့၏။

Saya Naga Kyaw Naing
Saya Saw Gye Htoo
Bishop Mawia

ေဆာင္းပါးမ်ား

သူ႔၌ကစားခ်ိ္န္မရွိခ့ပ
ဲ ဲ၊ သူ႔Aိမ္Aနီး၌ စီးဆင္းေနေသာျမစ္Aနီးတြင္ လမ္္းေလွ်ာက္ရျခင္းကုိ သူႏွစ္သက္ခ့ဲ ၏။ ငွက္ကေလးမ်ား၊
ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္ေက်ာက္တံုးမ်ား စသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို Aနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္ရွဳ သူတစ္Uီးျဖစ္၏။
ခရီးသြားမွတ္တမ္းစာAုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ရွဳရန္ သူႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးခဲ့၏။ သမၼာက်မ္းစာကုိ လည္းAျမတ္တႏိုး ဖတ္ရွဳခဲ့၏။
သမၼာက်မ္းစာ ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းစိတ္ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္သမၼာက်မ္းစာသာလွ်င္သူ႔Aေဖာ္မြန္ျဖစ္၍ Aသက္တာကိုမ်ားစြာ
Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစခဲ့၏။

Salvation
Bible Study
Calvary Burmese Church
Christian Life
Grace
Holy Spirit
Resurrection
Thanks Giving

Aာဖရိကတိုက္သိုေရာက္သြားျခင္း

Bible Study

Aသက္(၂၀)တြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ သူ၏ကယ္တင္ရွင္Aျဖစ္ လက္ခံၿပီး Aျခားတုိင္းႏို္င္ငံမ်ား၌ သာသနာျပဳ တစ္Uီးျဖစ္လာရန္

Christianity Related Articles

ဆက္ကပ္Aပ္ႏွံခ့၏
ဲ ။ ဂ်ာမန္ သာသနာျပဳတစ္Uီးက တရုတ္ျပည္၌ေဆးကုသေပးကာ သာသနာ ျပဳမည့္သူမ်ားလိုAပ္ေၾကာင္း

Church History
Encouragement when sorrow

သူ႔ထံ စာေရးသား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆးပညာရပ္ မ်ားေလ့လာၿပီး တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ Aမႈေတာ္ေဆာင္ရန္

Grace

လစ္ဗင္းစတုန္းဆံုးျဖတ္ခ့သ
ဲ ည္။ ေဆးပညာရပ္မ်ားကို(၂)ႏွစ္မွ်ေလ့လာၿပီး တရုတ္ျပည္ သို႔သြားရန္ စီစU္ခ့သ
ဲ ည္။ သုိ႔ရာတြင္

Hymns Story

ဘုရားသခင္၌ သူ႔Aတြက္AျခားေသာAႀကံAစည္ေတာ္မ်ားရွိခ့၏
ဲ ။ ဘုရားသခင္လက္ေတာ္ထဲသုိ႔ Aပ္ႏွံေသာမိမိတုိ႔၏

Religions of the World

AႀကံAစည္မ်ားက ေလာကီ Aရာမ်ားAတြက္မဟုတ္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏Aလုိေတာ္ျပည့္စံု လာေပမည္။
ဲ ခ်။
တရုတ္ျပည္၌စစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လစ္ဗင္းစတုန္း သည္ တရုတျ္ ပည္သို႔မသြားေရာက္ႏိုင္ခ့ေ
ဘုရားသခင္၏ လမ္းျပပဲ့ျပင္မႈကို ေစာင့္စားေနစU္ Aာဖရိကတုိက္၌သာသနာျပဳေနေသာ ေရာဘတ္မိုဖက္သည္
Aဂၤလန္ျပည္သို႔ေရာက္လာၿပီး Aာဖရိကတိုက္၏ လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိေျပာခဲ့၏။ လစ္ဗင္းစတုန္းသည္သူ ႏွင့္စကားေျပာခဲ့၏။
မိုဖက္က “ေလာက၌ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိသူ၊ ဘုရားသခင္ ကိုမသိသူ၊ ခရစ္ေတာ္ကို မရရွိသူမ်ား၏ ရြာေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို
ကၽြႏ္ပ
ု ္ျမင္သည္။” ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္က လစ္ဗင္းစတုန္းကုိ Aာဖရိကတုိက္သို႔ သြားရန္ Aဓိကတြန္းAားေပးကာ
ဆံုးျဖတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၾကယ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ရွဳျခင္းAားျဖင့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကုိရွာေဖြရေၾကာင္း သူ ေလ့လာခဲ့ဘူး၏။
ဤေလ့လာခဲ့သည့္ Aရာမ်ားက ေနာင္တြင္ သူေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဘ၀Aတြက္ Aလြန္Aေရးပါေသာ ပညာမ်ားျဖစ္သည္။
လူသူ Aေရာက္နည္းၿပီး Aေမွာင္ဖုန္းလႊမ္းေသာ Aာဖရိကတုိက္တြင္းပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ရန္
ကိတ္ေတာင္းAရပ္မွ ေ၇ာဘတ္မိုဖက္ Aမႈေတာ္ေဆာင္သည့္ ကုဂုမန္Aရပ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ႏြားလွည္းျဖင့္
မုိင္(၇၀၀)ခန္႔ခရီးျပဳခဲ့ရ၏။ သူ႔Aား ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာႀကီးမားသည့္ Aမႈေတာ္ကို
သူနားလည္သေဘာေပါက္လာခဲ့၏။ E၀ံေဂလိတရားAတြက္ တံခါးဖြြင့္ရန္ မည္သူမ်ွ မသြားေရာက္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္ Aာဖရိကတိုက္
Aလယ္ဗဟုိသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ သူဆႏၵရွိခ့၏
ဲ ။ Aျခားမည္သူမွ် မလုပ္ဖူးေသာAလုပ္ကုိ သူ႔Aား ဘုရားသခင္ခိုင္းေစေၾကာင္း
ယံုၾကည္ခ့၏
ဲ ။ Aာဖရိကတုိက္ေတာနက္ႀကီး Aတြင္းပိုင္း၌ ေနထိုင္ၿပီး E၀ံေဂလိတရား မၾကားသိရေသး သူမ်ားစြာ
ရွိသည့္Aတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျခေသၤ့မ်ားလိုက္ဖမ္းျခင္း
လစ္ဗင္းစတုန္းသည္ လွပေသာ
မက္ေဘ့ာဆာခ်ဳိင့္၀ွမ္းA၇ပ္ကိုေတြ႔ၿပီး
ထိုAရပ္၌(၃)ႏွစ္မွ်ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္
ခဲ့၏။ ေရာဘတ္မုိဖက္၏ သမီးျဖစ္သူေမရီမိုဖက္ႏွင့္
လက္ထပ္ခ့၏
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မျဖတ္ေက်ာ္ဖူးေသာႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာသဲ ကႏၱာရကိုျဖတ္ေက်ာ္ ရန္ လိုေၾကာင္းသူၾကားခဲ့ရ၏။
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14th Anniversary
လစ္ဗင္းစတုန္းAားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုပထမဆံုး ယံုၾကည္လက္ခံေျပာင္းလဲလာသည့္ AာဖရိကAႀကီးAကဲတစ္Uီးက
သူ႔Aားဤသို႔ေမးဖူးခဲ့၏။ “ဒီAေၾကာင္းေတြကို သင့္တိုင္းျပည္မွ လူေတြက Aရင္တုန္းက ဘာျဖစ္လုိ႔လာမ ေျပာတာလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုိးေဘးေတြလည္း ခင္ဗ်ားေျပာျပတာေတြကို တစ္ေယာက္မွ မၾကားခဲ့ရပဲေသဆံုးကုန္ ခဲ့ၿပီ၊
ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ။” ဤေမးခြန္းက သူ႔၏ဘ၀ Aသက္တာAေပၚ မ်ားစြာ စိုးမိုး သက္ေရာက္ခ့ၿဲ ပီး
Aာဖရိက ေတာနက္ပိုင္းရွိ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားထံ E၀ံေဂလိတရား ေဟာၾကားမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔
သူ႔AားAၿမဲ တေစတြန္းပို႔လ်က္ရွိ၏။ သုိ႔ရာတြင္ဤကိစၥသည္မလြယ္ကူေခ်။ သူ႔A၀တ္Aစားမ်ားစုတ္ျပတ္သတ္ကာ
သူ႔ေျခ ေထာက္မ်ားလည္း (Aရည္ၾကည္ဖုမ်ား) ျဖင့္ ဖူးေရာင္ ခဲ့ရသည္။ သူ႔ခႏၵာကိုယ္ရွိ Aနာမ်ားေၾကာင့္
နာက်င္စြာေ၀ဒနာခံစားရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက သူ႔Aား AစားAစာ မေရာင္း၍ Aစာငတ္ခ့ရ
ဲ ေသာ
ဲ ၿပီး ေျမ
Aခ်ိန္မ်ားလည္းရွိခ့၏
ဲ ။ တခ်ဳိ႕Aခ်ိန္မ်ား၌ သစ္ပင္Aျမစ္မ်ားႏွင့္ ငွက္စားေသာ Aေစ့ေလးမ်ားကို စားေသာက္ခ့ရ
ႀကီးေပၚ Aိပ္စက္ခ့ရ
ဲ ၏။ (၃၁)ႀကိမ္ AႀကီးAက်ယ္ ဖ်ားနာခဲ့ၿပီး AရုိးေပၚAေရတင္ AေျခAေနထိျဖစ္ခ့၏
ဲ ။
Aဖ်ားႀကီးေသာAခ်ိန္ မ်ား၌ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၏ Aမည္မ်ားႏွင့္ေန႔ရက္မ်ားကိုပင္ မမွတ္မိႏိုင္ျဖစ္ခ့၏
ဲ ။ သို႔ရာတြင္ သူ႔Aား
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ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္း
Aာဖရိကတုိက္ရွိ ျ မစ္မ်ား၊ Aိုင္မ်ားကို လစ္ဗင္းစတုန္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိသျဖင့္ သူ႔Aား လူသိမ်ားလာခဲ့၏။ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားမ်ားက “Aသံျမည္ေသာမီးခုိး” ဟုေခၚၿပီး သူတို႔မခ်U္းကပ္ရဲသည့္ ဗစ္တုိးရီးယား ေရတံခြန္ကို
သူရွာေဖြေတြ႔ရွိခ့သ
ဲ ည္။ သူသည္ Aာဖရိကတိုက၌
္ (၁၆)ႏွစ္ၾကာၿပီး ခရီးမိုင္ (၉၀၀၀) ခန္႔ကို Aမ်ားAားျဖင့္ေျခလ်င္
(သို႔မဟုတ္) ေလွျဖင့္ သြားခဲ့ရ၏။ သူ၏ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို AသိAမွတ္ျပဳေသာ Aေနျဖင့္ေရႊတံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထုူးေဆာင္
ဘြ႔မ
ဲ ်ားကုိ သူ႔Aား ေပးAပ္ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳခဲ့၏။ သူ၏ေဟာေျပာေ၀ငွခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ရန္ႏွင့္သူ႔ Aားေတြ႔ဆံုရန္
လူပရိတ္သတ္မ်ားစြာ လာေရာက္ၾကသည္။ သူကိုယ္တုိင္လည္း သူ႔ခရီးသြားမွတ္တမ္း စာAုပ္တစ္ တစ္Aုပ္ေရးသားခဲ့၏။
Aာဖရိကတိုက္သုိ႔ေနာက္တစ္ႀကိမ္
AစုိးရAရာရွိတစ္UီးAေနျဖင့္ Aာဖရိကတုိက္သို႔ လစ္ဗင္းစတုန္းျပန္သြားခဲ့၏။ ဤAႀကိမ္တြင္ သာသနာျပဳA လုပ္ႏွင့္
နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြေရး Aလုပ္တုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာ လုပက
္ ိုင္ခြင့္ရွိ၏။ ယခုAခိ်န္တြင္ သူ႔Aား ကူညီမည့္သူမ်ား စြာရွိလာသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားမွာ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ဖ်ားနာၿပီး သူ႔ထံမွခြဲခြာသြားခဲ့၏။ ဤေနရာသစ္၌ (၃)
လမွ်ေနၿပီးေနာက္ သူ႔ဇနီးသည္လည္း ဖ်ားနာကာ ထို ေ၀ဒနာျဖင့္ပင္ Aသက္ဆံုးခဲ့၏။ သူမAား သစ္ပင္တစ္ပင္ ေAာက္၌
သၿဂၤိဳလ္ခ့၏
ဲ ။ ခရီးစU္Aစပိုင္းတြင္ပင္ သူ၏သမီးငယ္ေလးတစ္UီးAား သူကိုယ္တိုင္ သၿဂၤိဳလ္ေပးခဲ့ရ၏။ ဤAခ်ိန္မ်ားသည္
သူ႔Aတြက္Aလြန္ေလးလံသည့္ ေသာက ၀န္ထုတ္မ်ား သဖြယ္ျဖစ္ခ့၏
ဲ ။ “ဤေလးလံေသာရိုက္ခတ္ ခ်က္က ကၽြႏ္ုပ္ကို
စိတ္ပ်က္ေစၿပီး Aရွံဳးခံရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၌ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ကၽြႏု္ပ္ ေပးဆပ္ၿပီးေရွ႕သို႔ ဆက္သြားမည္” ဟု
ဆံုးျဖတ္ခ့သ
ဲ ည္။
သူ႔Aသက္တာAတြက္ Aႏၱရာယ္မ်ားလည္းရွိခ့၏
ဲ ။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ႀက့ံတစ္ေကာင္ Aရွိန္ျဖင့္ သူရွိရာဖက္သို႔ေျပးလာၿပီး
သူ႔Aနားေရာက္ေသာAခါ ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြား၏။ ဤAရာကားဘုရားသခင္
ကာကြယ္ေပးျခင္းေပတည္း။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ Aာဖရိကလူမ်ဳိးတစ္Uီးက (၁၀) ကိုက္ခန္႔Aကြာမွ လွံျဖင့္ပစ္ေပါက္လိုက္ရာ
လွံတသ
ံ ည္ သူ႔လည္ပင္းနား မွျဖတ္ကာသစ္ပင္တစ္ပင္၌စိုက္သြား၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္Aတူ တစ္ခ်ိန္လံုးရွိေတာ္မူ၏။
သူေျပာသည့္Aတိုင္း သူ႔Aသက္တာသည္Aံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ခ့၏
ဲ ။
ကၽြန္ကုန္သယ္မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈေၾကာင္း သူ႔Aား AရာရွိAျဖစ္ခန္႔Aပ္ေစလႊတ္ခ့ေ
ဲ သာ ၿဗိတိသွ်Aစုိးရက သူ႔Aား
ဲ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏
လစာဆက္ မေပးဘဲ ၇ပ္ဆိုင္းခဲ့၏။ သူသည္Aဂၤလန္ျပည္ျပန္ရန္သာ ျဖစ္ခ့ရ
လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ သူ႔မိတ္ေဆြ မ်ားက ေထာက္ပံ့ကာ Aဂၤလန္ျပည္သို႔ တသက္လံုး မျပန္ျဖစ္ခ့ေ
ဲ တာ့ပါ။
ေနာက္ဆံုးခရီးထြက္ျခင္း
Aာဖရိကတိုက္Aလယ္ပုိင္းသို႔ လစ္ဗင္းစတုန္း ထပ္မံသြားေ၇ာက္ခ့၏
ဲ ။ ယခုသူသည္ Aသက္(၆၀)Aရြယ္ ရွိၿပီ။
သူ၏ေတာတြင္း ခရီးျပဳခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သူ႔၏ေနာက္လိုက္ Aေစခံမ်ားက သူ႔Aေပၚ မရိုးမသား
သစၥာပ်က္ခ့သ
ဲ ည့္ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားစြာ ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သူ႔ကုိပို႔ေပးေသာ Aရာမ်ားႏွင့္ စာမ်ားလည္း
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ Aခိုးခံရ၏။ တစ္ႀကိမ္တြင္ သူပိုင္စၥည္းAခ်ဳိ႕ကုိ Aာ၇ပ္ကုန္သည္ တစ္UီးထံAပ္ႏွံခ့ၿဲ ပီး ခရီးဆက္ခ့ရ
ဲ ာ
လစ္ဗင္းစတုန္း၏ သတင္းဘာမွ်မၾကား၇ေသာAခါ ထိုAာရပ္ ကုန္သည္က Aပ္ထားခဲ့ေသာ ပစၥည္း
Aားလံုးကုိေရာင္းစားလုိ္က္၏။ သူစိမ္းသူရံျဖစ္ေသာ ေဒသခံ Aာဖရိကလူမ်ဳိးမ်ားAၾကား စားစရာႏွင့္A၀တ္မရွိဘဲ
သူေတာင္းစားတစ္ေယာက္က့သ
ဲ ို႔ လစ္ဗင္းစတုန္း ေနထိုင္ခ့ရ
ဲ ၏။ သူေရးေသာစာ Aေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း
ရုိင္းစုိင္းေသာကၽြန္ကုန္သည္မ်ား၏ ခုိးယူဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီး ေပ်ာက္ပ်က္ ခဲ့ရသည္။
သူ႔ေဆးေသတၱာေလးပင္မက်န္ေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္သူျပန္၍ေဆးမကုႏိုင္ေတာ့ေခ်။ Aဆက္Aသြယ္မ်ား
Aားလံုးျပတ္ေတာက္ကုန္၏။ သူေသၿပီဟုထင္မွတ္ခ့ၾဲ က၏။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္းကိုမေမ့ခ့ေ
ဲ ခ်။
နယူးေရာ္႔ခ္ေစတမန္ စာေစာင္၏Aယ္ဒီတာ Aေမရိကန္သတင္းစာ တည္းျဖတ္သူက လစ္ဗင္းစတုန္း သတင္းစံုစမ္းရန္
ဟင္နရီစတန္လီ Aားေစလႊတ္ခ့၏
ဲ ။ လေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးႏွင္ခ့ၿဲ ပီးေနာက္ စတန္လီ သည္ လစ္ဗင္း စတုန္းကို ယူဂ်ီဂ်ီ
Aရပ္၌ေတြ႔ခ့၏
ဲ ။ သူယူခ့ေ
ဲ သာ AစားAစာႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ားက လစ္ဗင္းစတုန္း ကိုျပန္လည္က်န္းမာသန္စြမ္းေစခဲ့၏။
စတန္လီသည္ လစ္ဗင္းစတုနး္ႏွင့္ Aတူလေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခ့ဲ၏။ ထုိလမ်ားAတြငး္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာ
လစ္ဗင္းစတုနး္၏ Aသက္တာက သူ႔Aတြက္စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ခ့၏
ဲ ။
သူျပန္လာေသာAခါ ဘုရားမဲ့တစ္UီးAျဖစ္မွ ယံုၾကည္သူတစ္Uီး ျဖစ္လာခဲ့၏။
မိမိတုိင္းျပည္သုိ႔ျပန္၍ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္စည္းစိမ္ခံစားမႈရရွိရန္Aတြက္ လစ္ဗင္းစတုန္းကိုေျဖာင့္ျဖေသြးေဆာင္ရန္
ဲ ။
စတန္လီႀကိဳးစားခဲ့ ေသး၏။ သုိ႔ရာတြင္ လစ္ဗင္းစတုနး္ က Aလုပ္မၿပီးေသးေသာေၾကာင့္ ျပန္ရန္ျငင္းပယ္ခ့၏
တစ္ႏွစ္ခန္႔လစ္ဗငး္စတုန္း ထပ္၍ခရီးျပဳခဲ့၏။ သူသည္ပုိ၍
Aားနညး္လာခဲ့၏။ သူ၌သစၥာရွိေသာAာဖရိကန္ လူမ်ဳိး
မိတ္ေဆြAခ်ဳိ႕ရွိၿပီး သူတုိ႔က ထမ္းစင္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေပး၏။
မုိးႀကီးစြာရြာသြန္းခဲ့ၿပီး သူ႔Aဖ်ားေရာဂါလည္း
ပို၍ဆိုး၀ါးလာသည္။
သူကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ မွတ္တမ္းကိုပင္ ခဲယU္းစြာေရးခဲ့ရ၏။
Aာဖရိကန္ လူငယ္မ်ားက
သူ႔ကုိခ်စ္ခင္လ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ခ့ၾဲ က၏။ သူ႔Aသက္တာႏွင့္
ခြန္Aားမ်ားသည္လည္း ဒီေရ Aလား တျဖည္းျဖည္း
က်ဆင္းလာ၏။ တဲAိမ္တစ္ခုAတြင္း၌
ထားၿပီးၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ခ့ၾဲ က၏။
(၁၈၇၃)ခုႏွစ္၊ ေမလ၏တစ္ခုေသာနံနက္ခင္း၌ သူ၏တဲထဲသို႔၀င္ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ Aိပ္ယာကုတင္ နံေဘး၌
ဒူးေထာက္လ်က္ေခါင္းAံုးေပၚတြင္ လက္ေထာက္ကာ ဆုေတာင္းသည့္AေနAထားျဖင့္ Aသက္ဆံုး
လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ခ့ရ
ဲ ၾကရသည္။ ဤ ဆုေတာင္းသည့္AေနAထာျဖင့္ သူ႔ကိုေတြ႔ရသည္မွာ
သံသယျဖစ္စရာမရွိေပ။ ေသသည့္တုိင္ေAာင္ Aာဖရိကတိုက္ရွိ ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာU္မ်ာAတြက္
သူဆုေတာင္းေနခဲ့ေပလိမ့္မည္။
သစၥာရွိေသာ သူ၏ေနာက္လိုက္ Aာဖရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားက သူ႔ႏွလံုးသားကို Aာဖရိကတိုက္၌ျမွဳပ္ႏံၿွ ပီး Aေလာင္းကုိ
မိုင္(၉၀၀)ခန္႔ ေ၀းေသာ ကမ္းေျခသုိ႔သယ္ေဆာင္ခ့ၾဲ က၏။ Aေမႊးရနံ႔မ်ားလိမ္းက်ံၿပီးေနာက္ Aဂၤလန္ျပည္သုိ႔
သယ္ယူခ့ၾဲ က၏။ ျခေသၤ့ကုတ္ဖ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ရခဲ့သည့္ Aမာရြတ္Aားျဖင့္ သူ႔Aား လစ္ဗင္းစတုန္းျဖစ္ေၾကာင္း
ထင္ရွားသိသာေစခဲ့၏။ Aဂၤလန္ျပည္ရွိ္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ာႏွင့္ လူဂုဏ္တန္မ်ားကို သၿဂၤိဳလ္ေသာ ၀က္စ္မင္စတာ
ဲ ။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူပရိတ္သတ္တို႔သည္ သူ႔ကိုေလးစား
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၀င္း၌ လစ္ဗင္းစတုန္းကို သၿဂၤိဳလ္ခ့၏
ဂုဏ္ျပဳေသာAားျဖင့္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ခ့ၾဲ က၏။
ပရိ္တ္သတ္ထဲမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသာA၀တ္Aစား၀တ္ထားသည့္ Aသက္ႀကီးေသာAဖိုးAိုတစ္Uီးက ယူက်ဳံးမရ ငိုေကၽြးေန၏။
Aဘယ့္ေၾကာင့္ငုိေနေၾကာင္းေမးေသာAခါ၊ “ေဒးဗစ္န႔င
ဲ ါ တရြာထဲသားေတြျဖစ္တယ္၊ တနဂၤေႏြ ဓမၼပညာေက်ာင္းမွာ
ဲ ယ္။ ဒါေပမဲ့သူက ဘုရားသခင္လမ္းကိုေရြးခ်ယ္ခ့ၿဲ ပီး
Aတူတႀူ ကီးျပင္းခဲ့တယ္။ စက္ရံုတစ္ရံုထဲမွာ AတူAလုပ္လုပ္ခ့တ
ငါကကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးAသက္ရွင္ခ့တ
ဲ ယ္၊ Aခုေတာ့ ငါ့ဘ၀က လစ္လ်ဴရွဳခံရၿပီး လူမသိတ့လ
ဲ ူျဖစ္တယ္၊
ဂုဏ္ျပဳျခင္းမခံရတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ငါ့ေရွ႔ဆက္ဘာမွရွာစရာမရွိဘူး၊ Aရက္သမား ရဲ႕လမ္းဆံုးက သခ်ဳိၤင္းပဲရွိ္ေတာ့တယ္။”
ဟုျပန္ေျပာခဲ့၏။
“င့ါကုိခ်ီးေျမွာက္ေသာသူတုိ႔ကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္၊ င့ါ ကိုမထီမ့ျဲ မင္ျပဳေသာသူတုိ႔သည္ ဂုဏ္Aသေရပ်က္ရၾကလိမ့္မည္” (၁ ရာ
၂း၃၀)။
လစ္ဗင္းစတုန္းသည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးေျမာက္ခ့ၿဲ ပီး ဘုရားသခင္ကလည္း သူ႔ကိုခ်ီးေျမွာက္ခ့၏
ဲ ။ ယေန႔Aခ်ိန္တြင္
Aာဖရိကတိုက္၌ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သာသနာျပဳမ်ား Aမႈေတာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကၿပီး Aာဖရိကတိုက္၏Aလယ္ပုိင္းသုိ႔
တုိင္ေAာင္ E၀ံေဂလိတရားေရာက္ရွိျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္၏။ ယေန႔ ကၽြန္ကုန္ကူးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း Aျမစ္မွဆြဲႏႈတ္ပစ္ လုိက္ၾကေပၿပီ။
____________________
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Server not found
Firefox can't find the server at ads.shareth.ru.
Check the address for typing errors such as
ww.example.com instead of www.example.com
If you are unable to load any pages, check your
computer's network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or
proxy, make sure that Firefox is permitted to access the
Web.
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