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Reinhard Bonnke ရီAင္ဟဘုန္းကီးလို႔ေျပာလိုက္ရင္ သူ႔နာမည္၊ သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ့ သူ႔ရ့ဲ
တရားေဟာေျပာေကာင္းမႈ၊ ေAာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူကိုမွ ေထြေထြထူးထူး
Aထူးမိတ္ဆက္ ေပးေနစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူထုပရိတ္သတ္Aေပါင္း သူရ့တ
ဲ ရားေဟာေျပာပဲြမ်ားကို
တက္ေရာက္ခ့ၾဲ ကတယ္။ ဘုရားရွင္ရ့A
ဲ င္Aားႀကီးမားတဲ့ ပါဝါAရိွန္မ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခံစားခဲ့ၾကရတယ္။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရ့ဗ
ဲ တၲိဇံမဂၤလာေပးျခင္းကို ခံခ့ရ
ဲ ၾကတယ္။ ဘုရားAေသြးနဲ႔ ေရြးဝယ္ထားတဲ့
Aာဖရိကတတိုက္လံုးကို ႏိုးၾကားေAာင္လုပ္ရမယ္လို႔ ဘုရားရွင္က တာဝန္ေပးလိုက္တ့ေ
ဲ န႔ကစျပီး သူ႔ရ့A
ဲ သက္တာ တစ္ခုလံုးကို
ဒီAာဖရိကတိုက္တတိုက္လံုးAတြက္ ေပးဆပ္ရင္း နယ္တကာလွည့္ျပီး ႏိုးၾကားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေတာ့တာပါပဲ။
‘သူရဲေကာင္းေဟာေျပာပဲြမ်ား’ ၌ မွတ္တမ္းတင္ေရးမွတ္ခ်က္မ်ားAရ လူေပါင္း ၅၂ သန္း ဘုရားရွင္ကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္Aျဖစ္
လက္ခံခ့တ
ဲ ယ္။ ဟာေလလုယာ။ Aာဖရိကတိုက္ရ့ဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေတာက်တဲ့ ေနရာေတြမွာရိွတ့ဲ လူေတြဆီကို သြားေရာက္ျပီး
စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္တ့ဲ သူ႔ရ့ဲ Eဝံေဂလိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို Aေနာက္နိုင္ငံမီဒီယာမ်ားက Aထူးမီးေမာင္ထိုးျပၾကတယ္။
“သုညဘဝမွသုညဘဝသို႔” လို႔ သူမၾကာခဏေျပာေလ့ရိွတ့A
ဲ တိုင္း ဂ်ာမဏီနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရြာေလးတရြာမွာရိွတ့ဲ သင္းAုပ္ ဆရာေလးရဲ့
Aငယ္ဆံုးသားဘဝဆိုတ့ဲ သူဘဝAေၾကာင္းကို စတင္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ တရားေဟာေလ့ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ သူAသက္တာကေတာ့
လူေတြAားလံုး စံနမူနာယူျပီး Aားက်ဖို႔ေကာင္းတဲ့ Eဝံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေပးသူတေယာက္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ သူက Aားလံုးကို
စိန္ေခၚတိုက္တြန္းတဲ့A
ဲ ခ်က္ကေတာ့ ဘယ္ေနရာကိုပဲေရာက္ေရာက္ ဘုရားAတြက္ ႀကီးမားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခုကိုေတာ့
လုပ္ျဖစ္ေAာင္လုပ္ပါဆိုတာပါပဲ။ The Voice မဂၢဇင္းမွ ယေန႔ သူန႔ေ
ဲ တြ႕ဆံုျပီး သူ႔ဘဝAေၾကာင္း၊
သူ႔ရ့E
ဲ ဝံေဂလိAမႈေတာ္ေဆာင္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းAေၾကာင္း၊ တျခားလူမ်ားကို မည္သည့္
AႀကံUာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးလိုပါက ေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ စတာေတြကို ဒီေဆာင္းပါးေလးAားျဖင့္ စာဖတ္သူAား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
ေမး။ Aာဖရိကားကို သာသနာျပဳဖို႔ ဂ်ာမဏီမွလူငယ္ကိုမွ ဘုရားရွင္က ဘာေၾကာင့္ေရြးရတာလဲ။
ေျဖ။ ကြ်န္ေတာ္ တကယ္မသိပါဘူး။ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔ကိုယ္သူေျဖရွင္းခ်က္ေပးမယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ရင္ထဲကို ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵမီးကို ထည့္ျပီး ေတာက္ေလာင္ေစျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္Aလိုေတာ္ကိုဝန္ခံရင္း စတင္လႈပ္ရွားခဲ့တာပါ။
ပံုမွန္ရိုးရိုးေလးလမ္းညႊန္ျခင္းမွ Aစျပဳခဲ့ေပမယ့္ Aခုေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူရ့ဘ
ဲ ိတ္သိက္ေပးလမ္းညႊန္ျခင္းေAာက္မွာပါ။

ေမး။ Aာဖရိကားတတိုက္လံုးAတြက္ Eဝံေဂလိလုပ္ဖို႔ ဘုရားကေစခိုင္းေတာ့ လြယ္တ့A
ဲ လုပ္ဟုတ္ပါ့မလား။ Aဲဒါတကယ့္ကို
ဘုရားရဲ့ေစခိုင္းခ်က္လို႔ ဆရာဘယ္လိုလုပ္သိျပီး AေသAခ်ာ ေျပာနိုင္တာလဲ…….
ေျဖ။ Aာဖရိကားတတိုက္လံုးႀကီးက ခရစ္ေတာ္ရ့ဲ Aေသြးထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေဆးေၾကာလိုက္ျပီး သန္႔စင္သြားတာကို
ရူပါရံုထဲမွာ ေတြ႕လိုက္ရတာပါပဲ။ ခ်က္ခ်င္းထထိုင္လိုက္ျပီး Aခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒီAမႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္း Aေသးေလးကိုေတာင္
ရေAာင္မလုပ္နိုင္တာ Aာဖရိကား တစ္တိုက္လံုးႀကီးဆို…. ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္နိုင္ပါ့မလဲဆိုျပီး စU္းစားလိုက္မိတယ္။
ဒီရူပါရံုကို(၄)ညဆက္တိုက္ရတယ္။ Aဲဒီေနာက္မွာေတာ့ Aမ်ဳိးသမီးကို ဒီAေၾကာင္းကို ဖြင့္ေျပာရေတာ့တာပါပဲ။ ဂ်ာမဏီမွာရိွတ့ဲ
လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ေတြကို ေျပာျပေတာ့လည္း ဘယ္သူကမွ မယံုၾကဘူး။ Aားမေပးၾကဘူး။ လုခုတုျပည္ကို နႈတ္ဆက္ခ့ျဲ ပီး
နိုင္ငံတကာAတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတ့A
ဲ ဖဲြ႕ကို စတင္ထူေထာင္ခ့တ
ဲ ယ္။ ပထမဦးဆံုးAဖဲြ႕ရဲ့ ေရွ႕တန္းထြက္
စစ္ဆင္ေရးမွာတင္ ေAာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရေတာ့တာပါပဲ။
ေမး။ AႀကံUာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးနိုင္တ့ဲ AႀကံေပးAရာရိွ ဘယ္သူကိုမ်ား ဒီAဖဲြ႕ကိစၥ၊ ဒီAာဖရိကတတိုက္လံုးAတြက္ရူပါရံု၊ စတာေတြကို
Aမီွသဟဲျပဳ တိုင္ပင္ပါသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ပဲ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ေတာ္ရ့ဲ လမ္းျပမႈေAာက္မွာ ဆက္ကပ္တာလား။
ေျဖ။ ဘယ္သူဆီကိုသြားျပီး တိုင္ပင္ေမးျမန္းရမလဲဆိုတာ သိကိုမသိဘူး။ Aသိလည္း ဒီေလာက္မရိွဘူး။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ Aသက္ႀကီးသူ
AႀကီးAကဲေတြက Aႀကံေပးတာကေတာ့၊ ႏိုးၾကားမႈျဖစ္တ့A
ဲ ခိ်န္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ပါလို့ Aႀကိမ္ႀကိမ္ ပညာရိွ
သတိေပးစကားေျပာၾကားၾကပါတယ္။ ပိုေကာင္းတယ္လို႔လည္း Aႀကံေပးႀကတယ္။
ေမး။ ဆရာရဲ့ သာသာနာျပဳလုပ္ငန္း Aစပိုင္းမွာ တျခားလူေတြရ့ဲ ယံုမွားသံသယရိွျခင္း၊ ဆရာကိုလက္မခံျခင္း စတာေတြကို
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရမွာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့သလဲ။
ေျဖ။ ငယ္စU္ကတည္းက ကိုယ့္ကိုမုန္းသူကို ခ်စ္ျပီးေကာင္းခီ်းေပးတတ္ဖို႔ကို ေကာင္းေကာင္း သင္ယူတတ္ေျမာက္ခ့တ
ဲ ယ္။ သူမ်ားကို
ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္တံခါးေပါက္မ်ား ကြ်န္ေတာ္Aေပၚကို ဆက္ျပီးဖြင့္ေစခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ရ့A
ဲ ေတြးမွာ Aျခားသူေတြရ့ဲ
ကြ်န္ေတာ္Aေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုတ့A
ဲ သံေတြ၊ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈေတြ မၾကာခဏျပန္ျပန္ၾကားျပီး Aိပ္ယာမွ ႏိုးထရတဲ့ ညေတြAမ်ားႀကီးပါ။
ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္မႀကိဳက္ဘူး။ လိမ္ညာမႈ၊ လုပ္ႀကံဖန္တီးေျပာဆိုမႈေတြပဲျဖစ္လို႔ေလ။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္
လမ္းေလွ်ာက္ျပီး ဘုရားရွင္ ထိုသူကုိ ေကာင္းႀကီးေပးပါ။ ေကာင္းႀကီးေပးပါ။ ေကာင္းႀကီးေပးပါ။ လို႔ စိတ္ေရာကိုယ္ပါနွစ္ျပီး
ဆုေတာင္းေလ့ရိွတယ္။ Aဲဒီလိုမ်ဳိး ဆုေတာင္းျပီး ခြင့္လႊတ္ေကာင္းႀကီးေပးျပီးတဲ့ ေနာက္ေန႔ရက္Aခါတို႔မွာဆိုရင္ မထင္မွတ္တ့၊ဲ
ႀကီးမားတဲ့ေAာင္ျမင္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရတတ္စျမဲပါ။ AဲဒါAဓိကေသာ့ခ်က္ပဲမိတ္ေဆြ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သူမ်ားေဝဖန္ခ်က္ထဲမွာ
မဟုတ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာဆို ေနထိုင္ျပသေနမယ္။ ျပီးေတာ့ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားAားလံုးကို တခုမက်န္ ျပန္ျပီးတုန္႔ျပန္ေနမယ္ဆိုရင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို တုတ္တုတ္မွမလႈပ္နိုင္ေAာင္ ရိုက္သတ္ ေနသလိုပါပဲ မိတ္ေဆြ။
ေမး။ တန္ဖိုးႀကီးလွတ့ဲ သင္ခန္းစာနဲ႔ Aမွန္တရားပါပဲ။ ဆရာဘယ္လို ရိုက္ခ်က္ျပင္းျပင္းမ်ဳိးကို ျကံုေတြ႕ခဲ့ရပါသလဲ ..? နတ္ဆိုးမိစၧာေတြဆီက
ရိုက္ခ်က္လား..? AႀကီးAကဲေတြဆီက ရိုက္ခ်က္လား…? တျခားဘာသာမ်ားဆီက ရိုက္ခ်က္လား….? Aာဏာစက္ တန္ခိုးမ်ားရဲ့
ရိုက္ခ်က္လား… ?
ေျဖ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Aခုသြားေရာက္ျပီး သာသနာျပဳေနတဲ့ နယ္ပယ္က တျခားဘာသာဝင္ေတြရ့ဲ နယ္ပယ္ျဖစ္တယ္။ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္
Aမ်ားစုရိွၾကတယ္။ ဘာသာမရိွသူန႔ဲ ေသလြန္ျပီးသူမ်ားကို ဆက္သြယ္စကားေျပာျခင္း Aႀကံေကာင္းUာဏ္ေကာင္း၊ စည္းစိမ္
Uစၥာေကာင္းမ်ားကိုေတာင္းျခင္းစတဲ့ လူေတြလည္းရိွၾကတယ္။ ေျပာမယ္ဆို စကားေျပာရတာ Aင္မတန္ခက္ခဲတ့ဲ လူတန္စား မ်ဳိးပါ။ ဒါေပမဲ့
ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္တာကေတာ့ ‘နႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတာ ဘုရားရွင္ရ့တ
ဲ န္ခိုးေတာ္ပ’ဲ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္း
သူတို႔Aေပၚမွာ တန္ခိုးသက္ေရာက္တယ္ဆိုတ့ဲ Aခ်က္ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုတန္ခိုးေတာ္ သက္ေရာက္ဖို႔ Aထူးတလည္ ဆုေတာင္းေနစရာမလိုပါဘူး။ နႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားမ်ား Aားလံုးဟာ
တန္ခိုးေတာ္ေတြပါပဲ။ ေျပာခ်င္တာက နႈတ္ကပတ္ – Eဝံေဂလိတရားကို စျပီးေဟာလိုက္တာနဲ႔ ၾကားတဲ့လူတိုင္းAေပၚ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္က
သူAလိုAေလွ်ာက္သက္ေရာက္ျပီးသားပဲ။ သူကိုယ္တိုင္ သူ႔AလိုAေလွ်ာက္ Aလုပ္လုပ္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တာဝန္က
ဲ ျပင္ Aျမဲတမ္း စင္ေပၚကေနရတဲ့Aခြင့္ေပးတယ္။ တန္ခိုးႀကီးလွပါတယ္။ Eဝံေဂလိတရား လံုးဝ
ပါးစပ္ကေဟာေျပာဖို႔ပါပဲ။ ခက္ခဲမႈမရိွတ့A
လာမေဟာရ ဆိုတ့ေ
ဲ နရာေတြကိုလည္း ေရာက္ၾကရတယ္။ ကိုယ္မ်က္လံုးေတာင္ ကိုယ္မယံုနိုင္ဘူးဗ်ာ။ စည္းေဝးစုရံုးခိုင္းလိုက္ျပီဆိုရင္ လူ
၄သိန္း၊ ၇သိန္း၊ ၈သိန္း လာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုျမင္ေတြ႕တာနဲ႔ သူတို႔Aားလံုးရဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ ပံုစံ၊
မ်က္နွာေတြ ေျပာင္းလဲသြားၾကျပီး ျခိမ္းေျခာက္သလို ခံစားရတယ္။ စာတန္ရ့ျဲ ကိုးကိုင္မႈေAာက္မွာ ခိုင္းသမွ် Aကုန္လုပ္ေနၾကရတဲ့
ဘဝေတြပါ။
Eဝံေဂလိတရားကို ေဟာတိုင္းေဟာတိုင္း စာတန္ရ့ခ
ဲ ်ည္ေနွာင္မႈျကိုးေတြကို ဘုရားရဲ့နႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးၤ ပစ္ျပီး
ဘုရားရဲ့နိုင္ငံေတာ္ လာေရာက္တည္ေထာင္တာကို ေတြ႕ျမင္ခံစားရတယ္။ တေနရာမွာ ၂ ရက္ေလာက္ေနျပီး တရားေဟာေလ့ရိွတယ္။
တကယ္ပဲ လူေတြ ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္နွစ္ေလာက္ Aၾကာမွာေတာ့ သူတို႔ ကြ်န္ေတာ္ကို ဆက္သြယ္လာၾကျပီး ခင္ဗ်
တရားေဟာျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ မေကာင္းတဲ့ ဝိညာU္ေတြ စကားလာေျပာတာမ်ဳိးး ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ လံုးဝကို မရိွၾကေတာ့ဘူး။
Aကုန္လံုးတိတ္ဆိတ္သြားၾကတယ္လို႔ ေျပာျပၾကတယ္။ မထူးဆန္းလွပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီဝိညာU္မ်ားကို ေယရႈနာမည္၌
နွင္ထုတ္ခ့ၾဲ ကျပီးျပီေလ။ ေတြ႕လားမိတ္ေဆြ နာမေတာ္ကိုယံုၾကည္Aားကိုးျပီး နႈတ္မွထြက္ျပီး ရြတ္ဆို ေဆာင္ရြက္တ့A
ဲ မႈရ့ဲ
ရလဒ္ေကာင္း ေတြပါ။
ေမး။ နႈတ္ကပတ္ေတာ္န႔ဲ ဒီနယ္ပယ္ဆိုးေတြကို Aနိုင္ယူေျပာင္းလဲခ့တ
ဲ ယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာလား။
ေျဖ။ သိပ္ေသခ်ာတာေပါ့၊ မွန္တာမွ သိပ္ကိုမွန္တာပါ။ Aျမဲတမ္း နႈတ္ကပတ္ေတာ္ Aားျဖင့္ေလ။ ကိုယ့္မွာ Aာဏာတန္ခိုးရိွ တယ္ဆိုတ့ဲ
စိတ္ဓါတ္၊ ခံယူခ်က္န့ဲ ဘယ္ေတာ့မွ သြားေရာက္ျပီး တရားမေဟာဘူး။ ဒါကို Aဓိကေရွာင္တယ္။ ဘုရားရွင္ေျပာခဲ့တ့ဲ ကတိေတာ္ကို
ယံုၾကည္ဆဲြကိုင္ျပီး Aဲဒီေနရာကိုသြားတာပါ။ ဘုရားရွင္ကေျပာတယ္။ ”တန္ခိုးAာဏာရိွရိွသမွ်ကို သူပိုင္တယ္” တဲ့။ ”သူကိုယ္တိုင္လည္း
ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ေAာင္ ကြ်န္ေတာ္န႔A
ဲ တူရိွေနမယ္” တဲ့ေလ။ Aဲဒီနွစ္ခ်က္ကို ေခါင္းထဲမွာေကာ နွလံုးသားထဲမွာကို ထည့္ျပီး
တရားေဟာတာပါ။ ဘုရားရွင္ဟာ Aျမဲတမ္း Aမႈတခုခုကို ေဆာက္ရြက္ေနတဲ့သူပါ။ သူ့Aတြက္သြားေရာက္ေပးတဲ့ လူန႔ဲ
သူAတူတူသြားတယ္။ သူAတြက္ Aလုပ္လုပ္ေပးတဲ့လူန႔ဲ သူAတူတူ Aလုပ္လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Aိပ္ေနတဲ့လူန႔ဲ သူAတူတူ
လိုက္Aိပ္မေနဘူး။ ထိုင္ျပီးဘာမွမလုပ္တ့ဲ Aပ်င္းနဲ႔ သူ လိုက္ျပီးထိုင္ျပီး Aပ်င္းတက္မေနဘူး။ ဒီAခ်က္ကို သူန႔ဲ ပတ္သက္လို့
ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ သိလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တရားေဟာတဲ့Aခါမွာ ဘုရားနဲ႔Aတူတဲြျပီး တရားေဟာတာပါ။
Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာပိုင္ ဘုရားနဲ႔Aတူတဲြျပီး Aလုပ္လုပ္ေတာ့ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ မိတ္ေဆြထင္လဲ။ ဘုရားရွင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔န႔ဲ Aတူရိွျပီး
Aလုပ္လုပ္ေနတယ္ေလ။ ျပန္စU္းစား ၾကည့္ေပါ။
ေမး။ ေကာင္းလိုက္တာဆရာရယ္။ သိပ္ေကာင္းတဲ့လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္၊ ေသာ့ခ်က္ေတြပါ။
ဆရာနဲ႔ တျခားEဝံေဂလိAမႈေတာ္ေဆာင္ေတြန႔ဲ ကြာျခားခ်က္မ်ားရိွရင္ေျပာျပေပးပါ။
ေျဖ။ မရိွပါဘူး။ Aားလံုးတန္းတူညီတူပါပဲ။ ဘုရားတစ္ဆူ နႈတ္ကပတ္ေတာ္တစ္ခုထဲကိုပဲ ေဝငွၾကတာပါ။ တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္
တယ္။ ေAာင္ျမင္ေနတဲ့ Aမႈေတာ္ေဆာင္၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ Eဝံေဂလိဆရာႀကီးေတြ Aမ်ားႀကီးရိွေပမဲ့ သူတို႔န႔ဲ
ကြ်န္ေတာ္သြားေရာက္ျပီး Aတူတကြ မလုပ္ကိုင္ဘဲ Aနိမ့္က်ဆံုး၊ Aဆင္းရဲဆံုး၊ နာမည္လံုးဝမရိွတ့ဲ ဒီAာဖရိကားမွာရိွေနတဲ့ သာသနာျပဳ
Eဝံေဂလိ တရားေဟာဆရာမ်ားနဲ႔ Aတူတကြလုပ္ကိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ဆိုတာပါ။ Aခုေတာ့လည္းေလ မ်က္ရည္ေတြန႔ဲ
မ်ဳိးႀကဲခ့ၾဲ ကေပမဲ့ AသီးAပြင့္ေတြ ဘုရားရွင္Aတြက္ ေဝဆာစြာထြက္လာတာကို ျမင္ရေတာ့ Aင္မတန္ ေပ်ာ္တယ္ဗ်ာ။
ရႊင္လန္းစြာရိပ္သိမ္းေနၾကရေတာ့တာပါပဲေလ… ရွင္လုကာ(၄)မွာ ခရစ္ေတာ္ ေျပာတဲ့Aတိုင္းေပါ့ တျခားလူန႔ဲ
Aလုပ္တဲြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာေလ။ သူတို႔ကေတာ့ မ်ဳိးေစ့ႀကဲခ့တ
ဲ ့သ
ဲ ူေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရိပ္သိမ္းသူေတြေပါ့။
ေမး။ လံုးဝဆက္ျပီးမလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးကြာ။စိတ္ဓါတ္က်တယ္ဆိုတ့A
ဲ ခိ်န္မ်ဳိးရိွခ့ပ
ဲ ါသလား။ ဘယ္လိုေAာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖ။ ရိွတာမွသိပ္ရိွ။ တစ္ေယာက္မ်က္နွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ျပီး ဘာဆက္လုပ္ျကမလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ
မွားသြားခဲ့တာလဲ၊ဆိုတာ ေမးၾကရတဲ့Aခိ်န္ေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ၾကတယ္၊ ဟုတ္ျပီ၊ Aဆင္မေျပဘူး။
Aေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျပီ။ ဒါကိုထား ခဲ့ျပီး ေရွ႕ဆက္ၾကရေAာင္။ ဒီလိုန႔ဲ ေနာက္တစ္နယ္ကိုဆက္ၾကတယ္။ မၾကာခင္မွာဘဲ
AဲဒီAရင္ေဒသေတြမွာ ဘုရားရဲ့ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Aလုပ္လုပ္ျပီး ႀကီးမားတဲ့ေAာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြAေၾကာင္း
မယံုနိုင္စရာျဖစ္ေလာက္ေAာင္ ၾကားရေတာ့ တာပါပဲ။ သင္ခန္းစာက ေရွ႕ကိုဆက္တက္တတ္ရမယ္ ဆိုတာပဲ။ ေရွ႕ကိုမဆက္နိုင္ဘဲ
Aတိတ္န႔ဲ ပစၥဳပန္မွာ ျမဳပ္ေနရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူး မိတ္ေဆြ။ Aျပင္းထန္ဆံုးေသာသတၲိရိွတ့ဲ Aဲဒီစိတ္ဓါတ္မ်ဳိး
ရိွမွျဖစ္မွာ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ Aလ်င္တေဆာ ‘ထင္ေၾကး၊ မွတ္ခ်က္မေပးပါနဲ႔’ ဆိုတာပဲ။
ဘုရားလက္ထဲထည့္လိုက္ပါ။ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ Aက်ဳိးမရိွဘဲ ျပန္လာတယ္လို႔ ၾကားဖူးသလား၊ ဒီAခ်က္ကို
Aေသစဲြကိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္Aဖဲြ႕ကို သင္ၾကားေပးတာကေတာ့ ဒီAဖဲြ႕ဟာ မေကာင္းပါဘူးလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ၊ ဘယ္ေတာ့မွ၊ ဘယ္ေတာ့မွ
မေျပာၾကဖို႔ပဲ။ ေျပာရင္ဘာျဖစ္မွာလဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ေျပာသူူဟာ ဘုရားရဲ့ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားမိသူပါ။
နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ကို ပစ္မွားေနျခင္းပဲမဟုတ္ဘူးလား မိတ္ေဆြ။ ဂ်ာမဏီမွာတုန္းက ေျပာသလိုမ်ဳိးပဲေပါ့‐
ဆက္ေျပးပါ။ ဆက္သာေျပးပါ။ လမ္းၾကမ္းရင္လည္းဆက္ေျပးေနပါ။ ျပႆနာမရိွဘူး ဆက္ေျပးပါတဲ့။
ေမး။ ေကာင္းလိုက္တ့ဲ လက္ခံယံုၾကည္ခ်က္တခုပါပဲ ဆရာရယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရ့ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္ျပီး
Aင္မတန္Aံ့Aားသင့္ခ့ရ
ဲ တဲ့ Aေတြ႕Aျကံု ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပေပးပါ။
ေျဖ။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာU္ေတာ္ရ့ဲ သမၼာတရားေAာက္မွာ ျကီးျပင္းလာရတာဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို Aျပည့္Aဝ
ယံုၾကည္ၾကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္မိဘနွစ္ပါးေၾကာင့္ပါပဲ။ Aေဖကလည္း သင္းAုပ္ဆရာေလ။ ကြ်န္ေတာ္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို
တAားယံုၾကည္တယ္။ Aားကိုးတယ္ေလ။ ဝိညာU္ေတာ္က Aာဖရိကားေရာက္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ့္ကိုသင္ၾကားေပးတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာ ေန႔ရက္ကာလေတြမွာ ဘုရားရွင္က သူ႔ရ့သ
ဲ န္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို လူေတြ
Aေပၚသြန္းေလာင္းေပးမယ္ဆိုတ့ဲ Aခ်က္ကိုAတိAက် သင္ၾကားေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပဝန္ခံခ်င္တ့ဲ Aခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ရိွတယ္။
ဟိုAရင္တုန္းကေပါ့….။ ဆုေတာင္းစည္းေဝးေတြမွာ တျခားလူေတြက တျခားေသာဘာသာစကားနဲ႔ ဆုေတာင္းတာမ်ဳိးကို
ကြ်န္ေတာ္မျကိုက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ဘုရားရွင္က ကြ်န္ေတာ္ရ့ဲ Aဲဒီမွားယြင္းတဲ့စိတ္ကို ျပင္ေတာ့တာပါပဲ။ မနက္ျဖန္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရ့ဲ
ဗတၲိဇံမဂၤလာရရိွဖို႔ ဆုေတာင္းပါလို့ Aမိန့္ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က Aရွင္ဘုရား၊ ဒါဟာခန္းမျကီးလည္း မဟုတ္ဘူး။
လူဒုန့ေ
ဲ ဒးတက္ေရာက္ေနတဲ့ နိုးျကားမႈျကီးလဲ မဟုတ္ဘူး။ ညီလာခံႀကီးလည္း မဟုတ္ဘူး။ တနဂၤေႏြAစည္းAေဝးလည္း မဟုတ္ဘူး။
ဘယ္လိုလုပ္ကြ်န္ေတာ္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရ့ဲ ဗတၲိဇံမဂၤလာကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါ့မလဲလို႔ ျပန္ေမးေတာ့ ဘုရားရွင္က
Aေကာင္းဆံုးAေျဖကို ငါျပန္ေပးမယ္လို႔ျပန္ေျဖတယ္။ မွတ္မိလား။ ငါ့ရ့န
ဲ ႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္ကာလမ်ားမွာ
ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကိုသြန္းေလာင္းမယ္ ဆိုတာကိုေလ။ ကြ်န္ေတာ္ခ်က္ခ်င္း Aလင္းျမင္ျပီးAမွန္ကို သိလိုက္ရပါျပီ။
ဒီကတိဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည့္စံုနိုင္ပါ့မလဲ။ Aကယ္၍မ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားေက်ာင္းရဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာျပီး
တျခားေသာဘာသာစကားနဲ႔ ဆုမေတာင္းၾကဘူးဆိုရင္ေလ။ ဒီကတိဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည့္စံုနိုင္ပါ့မလဲ။ Aကယ္၍မ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ
လူ ၅ ေသာင္းထက္မက ကုေဋွဠာရိွမွ တျခားေသာ ဘာသာစကားနဲ႔ ဆုေတာင္းမယ္ဆိုရင္ေလ။ ဘုရားရွင္ဟာသစၥာရိွပါတယ္။
တကယ္ေAာင္ျမင္မႈရိွတ့န
ဲ ွလံုးသား ပိုင္ရွင္ရ့ဲ တကယ္ ေAာင္ျမင္မႈကေတာ့ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္မွာပါပဲ။

ေမး။ သိပ္မွန္တ့A
ဲ ခ်က္ပါပဲဆရာရယ္။ ျပည္နယ္စုရ့သ
ဲ မၼတေတြ၊ ပါလီမန္Aမတ္ႀကီးေတြန့လ
ဲ ည္း ကိုယ္တိုင္ ျကံုေတြ႕ဆက္ဆံခ့ရ
ဲ ေတာ့
ယံုၾကည္သူတေယာက္Aေနနဲ႔ ဒီAဖဲြ႕ေတြန႔ဲ ဘယ္လိုဆက္ဆံပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္
မပတ္သက္သင့္ဘူးလား၊?
ေျဖ။ ပံုမွန္ေလးပဲေနတယ္။ ပံုမွန္ေလးပဲသူတို႔န႔ဆ
ဲ က္ဆံတယ္။ ဒါေပမဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုေတာ့ တင္ျပတယ္။ နိုင္ငံေရးထဲမွာ
လံုးဝမပါေၾကာင္း သူတို႔ကိုသိေစတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမွ ျကိုက္တာမ်ဳိးမရိွဘူး။
ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီAားလံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူတိုင္းကို Eဝံေဂလိတရားသြားေဟာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဆံုးကသြားမယ္။
ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြရ့ဲ ေစခိုင္းရာ ျကိုးဆဲြရာကတဲ့ Aမႈေတာ္ေဆာင္မ်ဳိးလည္း ကိုယ့္ကိုကို Aျဖစ္မခံဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားရွင္ရ့A
ဲ ေစခံပါ။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ေမွးမိွန္မ့ဲ Aလုပ္မ်ဳိးကို လံုးဝၾကည့္ေရွာင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းဒီလမ္းမွာ
ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနနိုင္တာပါ။ Aဲဒါကြ်န္ေတာ္ရ့ယ
ဲ ူဆက္ခ်က္န႔ထ
ဲ င္ျမင္ခ်က္ေလ။ တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္။ ဘုရားကိုခ်စ္တ့ဲ
စစ္မွန္တ့ယ
ဲ ံုၾကည္သူ နိုင္ငံေရးသမားေတြAတြက္ေတာ့ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္မိတယ္။ Aထူးလည္းဆုေတာင္းေပးေနမိတယ္။ ဒါေပမဲ့
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္တ့ဲ သာမန္လူပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရိွသမွ် Aသိုင္းAဝိုင္းAားလံုးကို သြားေရာက္ျပီး
တရားေဟာႏိုင္တာေပါ့။
ေမး။ ပညာညာဏ္ရိွျခင္းကို ဒီေနရာမွာဆရာ့ဆီမွခံစားရရိွပါတယ္။ တစ္ျခားAမႈေတာ္ေဆာင္ေတြကို
ဘာAႀကံညာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးခ်င္ပါသလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ရင္ေတာ့ သူတို႔ရ့ဲ Aမႈေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ ေAာင္ျမင္လာမယ္လို႔
Aႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲဆရာ။
ေျဖ။ Aမႈေတာ္ေဆာင္၊ Eဝံေဂလိလုပ္သူAားလံုးတိုင္းမွာ တူညီတ့A
ဲ ခ်က္ကေတာ့ Aင္မတန္ Aစြမ္းထက္လွတ့ဲ နႈတ္စြမ္းရည္ ရိွျခင္းပဲ။
Aဲဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔Aတြက္ ႀကီးမားတဲ့ခြန္Aားတစ္ရပ္ပဲ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္က သူရ့ႏ
ဲ ႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကို ဒီႏႈတ္စြမ္းရည္ရိွတ့ဲ ႏႈတ္လွ်ာပါးစပ္မွ
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္လမ္းျပမႈAားျဖင့္ ထြက္ေစတာကိုး။ ‘မေၾကာက္ပါနွင့္’လို႔ Aႀကံေပးခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရိွမွာကို
မေၾကာက္သလို သူမ်ားရဲ့ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း မေၾကာက္ပါနွင့္။ ေၾကာက္ကို မေၾကာက္ပါနွင့္။
နႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားမ်ား ေဟာၾကားျခင္းကို AရိွAဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုသို႔Aားျဖင့္ ငရဲတံခါးမ်ားကို ရိုက္ခ်ဳိးပစ္ပါ။
ခရစ္ေတာ္က ငရဲတံခါးမ်ားကို မတားျမစ္ႏိုင္ေAာင္လုပ္ဖို႔မွာၾကားခဲ့တယ္ေလ။ ငရဲကိုတိုက္ဖ်က္ျပီး ေကာင္းကင္ နိုင္ငံေတာ္ကို
တိုးပြားေAာင္လုပ္ခ်င္စိတ္ေမြးပါ။ မယံုၾကည္သူကို နုတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ေAာင္လုပ္ပါ။
ယံုၾကည္၍ ေျပာင္းလဲလာသူကို မွန္ကန္တ့A
ဲ သင္းေတာ္ကို တက္ေစျခင္းျဖင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးပါ။
Eဝံေဂလိေဝငွသူ ျဖစ္ေစရန္ ျကိုးစားေပးပါ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူမ်က္နွာကိုေထာက္ျပီး ဘုရားမ်က္နွာကိုက်ေတာ့ Aေလးမေပးျခင္းဘဲ။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို Aရိွရိွတိုင္းပဲ ေဟာေျပာပါ၊ တမန္ေတာ္ေတြေျပာသကဲ့သို႔ ေဟာေျပာရင္ တမန္ေတာ္ေတြေဟာေျပာမႈေၾကာင့္
ရရိွတ့A
ဲ သီးAပြင့္ေတြကိုရမွာပဲေလ၊ ဒါဘာမွ ဖံုးကြယ္ထားစရာမွမဟုတ္တာ။ ရိုးရိုးေလးပါပဲ။ လိုက္မလုပ္ခ်င္ၾကတာပါ။
Aကယ္၍ မိတ္ေဆြက Eဝံေဂလိေဟာမယ္ေဟ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီဆိုရင္ ‐
1.
2.
3.
4.

ခရစ္ေတာ္ရ့လ
ဲ က္ဝါးကပ္တိုင္Aေၾကာင္း တရားေဟာပါ။
ခရစ္ေတာ္ရ့A
ဲ ေသြးေတာ္Aေၾကာင္း သင္ၾကားေပးပါ
ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္Aျဖစ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နႈတ္မွဝန္ခံေစပါ။
မက်န္းမာသူမ်ားကို ဆုေတာင္းေပးဖို႔ မေမ့ပါနွင္။့ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ဘုရားရဲ့တာဝန္ေပး ေစခိုင္းခ်က္ႀကီးထဲမွာ
ပါတယ္ေလ။ ေမ့ေနျပီလား၊ မက်န္းမာသူကို က်န္းမာဖို႔Aတြက္ ဆုေတာင္းေပးတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔Aလုပ္။ မက်န္းမာသူကို
က်န္းမာေစတာက ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္တာေလ။ ျမင္ေAာင္ၾကည့္၍ ျမင္တတ္ပါေစ။

ဘုရားသခင္ဘုန္းႀကီးပါေစ။ မိတ္ေဆြနိွမ့္ခ်ထားပါ။ တရားေဟာ ေျပာပဲြတခုမွာေပါ့။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ပါတယ္ဆိုတ့ဲ
ကယ္တင္ျခင္းကဒ္ျပားမ်ားကို ေရတြက္ၾကည့္လိုက္တ့A
ဲ ခါ ၁.၆ သန္း ရိွတယ္။
Aဲဒီေန႔က သူတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ေရွ႕ကဦးေဆာင္ေပးျပီး ဆုေတာင္းခ်က္တိုင္ေပးတဲ့ မိနစ္ တိုကာလေလး တစ္ခုကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ
မေမ့ႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ရ့ဲ ဦးေဆာင္ဆုေတာင္းသံကို ေနာက္က စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လိုက္ရြက္ဆိုၾကတဲ့
လူေတြရ့A
ဲ သံဟာ ေကာင္းကင္ဘံုမွဂယက္ရိုက္လာတဲ့ Aသံေတြလိုပါပဲ။ Aဲဒီလိုတကယ္ခံစားရတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ဟာ
တကယ္ကို ေလးနက္တ့A
ဲ ခိ်န္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္သိလိုက္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္ ႏႈတ္လွ်ာပါးစပ္ကိုသံုးျပီး Eဝံေဂလိေဟာတယ္။
ဆုေတာင္းခ်က္ကို တိုင္ေပးတယ္။ AဲဒီAျပစ္သားေတြ နႈတ္ကဝန္ခံခိ်န္မွာေတာ့ ေကာင္းကင္ဘံုတစ္ခုလံုး ဆင္းလာျပီး ပါဝင္ၾကသလိုပါပ။ဲ
လူကို ခ်စ္တ့ဲ ဘုရားရဲ့ ေမတၲာပါပဲေလ။
ဘုန္းစည္းစိမ္၌စံပါယ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ေသာနာေတာ္၌္
ေရးသားသူ
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