ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ထာ၀ရကေလးဘ၀
ကေန႔ Aသင္းေတာ္ေတြမွာ “ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ ထာ၀ရကေလးဘ၀” လို႔
ေခၚဆိုေနရတဲ့ Aျဖစ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳေနရ ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔Aသင္းေတာ္ေတြမွာ Aသင္းသားေတြ Aမ်ားAျပားရွိေနတာ
ကေတာ့ Aမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား Aသင္းေတာ္မွာ
ေဒသနာေတြကို ၾကားေနခဲ့ၾကေပမယ့္ ဘာမွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမလာ ခဲ့ၾကဘူး။
သူတို႔ကို Aၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေပးေနဖို႔ သင္းAုပ္ဆရာ တစ္Uီး
Aၿမဲတမ္းလိုAပ္ ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ Aႏွီးလဲေပးဖို႔၊ ေပါင္ဒါရိုက္ေပးဖို႔နဲ႕
သူတို႔ ေသာက္မယ့္ ႏြားႏို႔ သိပ္မ်ားပူေနမလားဆိုတာ စမ္းသပ္ေပးဖို႔ ကိစၥေတြကို
လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဆိုပါေတာ့။ ဒီလိုနဲ႕ Aသင္းေတာ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႕ မတူေတာ့ဘဲ
ေဆးရံုတစ္ခုနဲ႕ ပိုတူေနတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိန္းဂဏန္းAရ တိုးတက္လာတာ
ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို Aရူးလုပ္ၿပီး လွည့္စားေနမိတတ္ၾကပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Aသင္းေတာ္မွာ ကိန္းဂဏန္းAရ
တိုးတက္လာတာကို Aရည္Aခ်င္းတိုးတက္ႀကီးထြားလာျခင္းလို႔
ထင္မိတတ္ၾကတာ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ Aသင္းသားUီးေရ
တိုးပြားလာျခင္းဟာ ၀ိညာU္ေရးရာ တိုးတက္ႀကီးလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး
သခၤ်ဳိင္းေျမေတြဟာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာမရွိတ့ဲ လူတစ္ရာ၊ ဒီေနာက္ လူႏွစ္ရာဆိုသလို
AေရAတြက္ေတြ ထပ္တိုးေနတာ သက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဒီတိုးပြားျခင္းေတြက ဗိုက္ပူနံကား မဆီ မေလ်ာ္ တိုးပြားျခင္းတစ္မ်ဳိးသာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို AေျခAေနေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ Aတြက္
သံုသပ္မိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲ ဆိုတာ
Aေျဖရွာမရခဲ့ၾကပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္က Aသင္းသားေတြကို ဒီလို ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
“မိတ္ေဆြတို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္Aတြက္ Aသီးသီး ေပးေနတဲ့သူေတြ
ျဖစ္သင့္တယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကို
ေတြ႕ႀကံဳခံစားသင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီး မိတ္ေဆြတို႔ Aေနနဲ႕
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ ပိုမို ပြားမ်ား လာသင့္တယ္” လို႔။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေနနဲ႕က ဒီလို AေျခAေနမ်ဳိးကို ကေလး
ေတြဆီက ရဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ ႏိုင္ပါဘူး။ Aရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့သူေတြဆီကပဲ ရဖို႔
ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္ေပါလုဟာ ေကာရိႏၱဳ Aသင္းေတာ္မွာ ရွိတ့ဲ Aသင္းသူ
Aသင္းသားေတြ ၀ိညာU္ေရးရာ Aသက္တာ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈ ရွိမလာတာကို
ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ Aခါ
“သင္သည္ ယခုတိုင္ေAာင္ သူငယ္ Aရြယ္၌ သာရွိၾကေသး၏”
လို႔ ညည္းတြားခဲ့ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ရွင္ေပါလုက ဂလာတိ Aသင္းသူ Aသင္းသားမ်ားထံ ေပးပို႔ခ့တ
ဲ ့ဲ
စာထဲမွာလည္း သူတို႔Aတြက္ မိမိသည္ သားဖြားျခင္း ေ၀ဒနာကို တစ္ဖန္ျပန္လည္

ခံစားဖို႔ လိုAပ္ေနၿပီ လို႔ေရးသားခဲ့တယ္။ တစ္ခါ ေဟၿဗဲ စာေစာင္ ထဲမွာ ရွိတ့ဲ
လူေတြဟာလည္း ဆရာ Aဆင့္ေရာက္သင့္ေပမယ့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က
Aဓိကက်တဲ့ Aေျခခံ Aေၾကာင္းAရာေတြကို ေလ့လာခံယူဖို႔ လိုေနေသးတယ္္။
တကယ္ေတာ့ သူတို႔ဟာ ေၾကခဲတ့ဲ AစားAစာ ေတြကို မွီ၀ဲ စားေသာက္ရမယ့္
Aစား ႏို႔ကိုပဲ ေသာက္သံုးႏိုင္တ့ဲ သူငယ္Aရြယ္မွာပဲ ရွိေနၾကေသးတယ္။
ကၽြန္ေတာ့မွာ သမီးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ သူ႔နာမည္က ေဂ်ာ္ဂ်ီနာ တဲ့။
ကၽြန္ေတာ္က သမီးကို Aခုလိုေျပာလိုက္တယ္။
“သမီး ေဂ်ာ္ဂ်ီနာ Aေဖ့Aတြက္ ေျမးကေလး တစ္ေယာက္
ေမြးေပးပါလား”
ၿပီးေတာ့ ဒီAတြက္ ကၽြန္ေတာ္က ဆုေတာင္းတယ္။ သူ႔Aတြက္ Aစာေရွာင္တယ္။
ဆုေတာင္းတယ္။ သမီးကို ရိုက္ပုတ္ၿပီး တြန္းAားေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမီးက
ကၽြန္ေတာ့္ Aတြက္ ေျမးကေလးေမြး မေပးႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ သမီးက
ဆိုးသြမ္းေခါင္းမာေနလို႔လား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ စကားကို Aာခံေနလို႔လား။
မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့္ Aေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ သမီးဟာ
ကေလးAရြယ္ပဲ ရွိေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္။ သူဟာ ကေလးAရြယ္ပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aရြယ္ေရာက္
ႀကီးျပင္းလာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မလိုခ်င္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္Aတြက္
ေျမးကေလး ေမြးေပးပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒီ Aခ်ိန္က်ရင္ ဆုေတာင္း ေနစရာလည္း
မလိုဘူး။ Aစာေရွာင္စရာလည္း မလိုဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာ
Aရြယ္ေရာက္ ႀကီးျပင္းလာရင္ ရရွိလာမယ့္ သဘာ၀ AသီးAပြင့္ေတြပဲ
မဟုတ္ပါလား။
ကၽြန္ေတာ့္ Aသက္ ရွစ္ႏွစ္၊ ကိုးႏွစ္သားAရြယ္တုန္းက Aျဖစ္Aပ်က္ကေလးကို
ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aသင္းေတာ္ကို Eည့္သည္တရားေဟာဆရာ
တစ္Uီး ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ က်က္သေရ ရွိတ့ဲ မုတ္ဆိတ္ပိုင္ရွင္ပါ။ Aဲဒီေခတ္က
မုတ္ဆိတ္ထားတာဟာ Aခုေခတ္လို သိပ္ေခတ္မစားေသးတဲ့ Aခ်ိန္ေပါ့။ ဒီေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတြက္ Aဆန္းလို ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူ႔
မုတ္ဆိတ္ကို AႀကီးAက်ယ္ သေဘာက်ေနခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထဲမွာ သူ႔ကို
မင္းညီမင္းသား တစ္ေယာက္လိုပဲ ျမင္ေနခဲ့တယ္။
AဲဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီလို မုတ္ဆိတ္မ်ဳိး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေပါက္လာဖို႔
ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း ေနခဲ့တယ္။ Aမွန္ေျပာရရင္ Aဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္မွာ
Aစာေရွာင္ရတာနဲ႕၊ ဆုေတာင္းရတာနဲ႕ကို Aလုပ္ရႈပ္ေနပါေတာ့တယ္။
ဒီAခါ Aေမက ေမးေတာ့တယ္။
“ေဂ်ာ္နီ၊ ဒီေန႔ မင္း ထမင္းမစားဘူးလား” တဲ့။
“ဟင့္Aင္း Aေမ။ ကၽြန္ေတာ္ Aစာေရွာင္ဆုေတာင္းေနတယ္” လို႔
ကၽြန္ေတာ္ ကျပန္ေျဖလိုက္တယ္။
“ေနစမ္းပါUီး၊ မင္းက ဘာျဖစ္လို႔ Aစာေရွာင္ ဆုေတာင္းေနရတာလဲ”
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ လိုခ်င္တ့ဲ Aရာ တစ္ခု ရွိေနလို႔ပါ” လို႔ပဲ
ရွင္းျပလိုက္မိတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းတာ၊ Aစာေရွာင္ခ့တ
ဲ ာ Aခ်ီးAႏွီးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္
ေတာင္းခံထားတဲ့ မုတ္ဆိတ္ေတြ ေပါက္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္
Aသက္ (၁၆) ႏွစ္ Aရြယ္ ေရာက္လာတဲ့ Aခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္Aစာလည္း
မေရွာင္၊ ဆုလည္း မေတာင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္းလည္း မလုပ္ရပါပဲ မုတ္ဆိတ္ေတြ
AလိုAေလ်ာက္ ေပါက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ Aရြယ္ေရာက္ရင္ သဘာ၀
Aတိုင္း ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ့္ ရလဒ္ေတြပါပဲ။
Aသင္းေတာ္ေတြလည္း ဒီAတိုင္းပါပဲ။ ဘာမွ ျခားနားမႈ မရွိလွပါဘူး။ Aသက္ရွိရင္
Aခ်ိန္တန္တ့ဲ Aခါ သဘာ၀Aတိုင္ AလိုAေလ်ာက္ ႀကီးထြားလာပါလိမ့္မယ္။
ဒီလိုနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၀ိညာU္ Aသက္ရွိလာ တဲ့ Aခါ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတြ
ပြားမ်ားလာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊
ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း ေတြAျပင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကိုပါ
ရရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ၀ိညာU္ေရးရာ Aသက္တာမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွ
ႀကိဳးစားAားထုတ္စရာ မလိုဘဲ Aခုလို သဘာ၀Aတိုင္း Aသီးေတြ
AလိုAေလ်ာက္ သီးပြင့္လာပါလိမ့္မယ္။
Aသင္းေတာ္ေတြမွာ ႀကီးထြားမႈ မရွိတ့ဲ Aဓိက Aေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ကေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ဟာ Aသက္ကို ဗဟိုမျပဳဘဲ ၾသ၀ါဒခံယူခ်က္ေတြကို
ဗဟိုျပဳလြန္းေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြAေပၚ
တည္မွီ လြန္းေနတယ္။ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေတြ Aေပၚ
ဖက္တြယ္လြန္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပေနတဲ ၾသ၀ါဒခံယူခ်က္ေတြAေပၚ
ဗဟိုျပဳတယ္ ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။
တကယ္လို႔ မိတ္ေဆြကိ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးလာတယ္ဆိုပါစို႔။
“ညီAစ္ကို ေAာတစ္၊ သမၼာက်မ္းစာ Aရာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ကို ဘယ္လို
Aဓိပၸါယ္ ဖြင့္ ထားပါသလဲ”
ဟုတ္က့၊ဲ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီAလုပ္မ်ဳိးကို ၀မ္းပန္းတသာ လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ သူပါ၊
ကၽြန္ေတာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ ရံုးခန္းကို သြားၿပီး ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ဆိုတ့ဲ စကားလံုးနဲ႕
ပတ္သက္ သမွ်ကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရးမွတ္တယ္။ Aို၊
သိပ္ကို မ်ားျပားလွပါကလား။ ကၽြန္ေတာ္လည္း Aသံုးတည့္မယ့္
Aခ်က္Aလက္ေတြ ေရးမွတ္ၿပီး မလိုAပ္တာေတြကို ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။
ဒီေနာက္ ဂရိ Aဘိဓါန္ကို လွန္ၾကည့္တယ္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ဆိုတ့ဲ စကားလံုးကို
ဂရိေတြ က်ေတာ့ေကာ။ Aိုသူတို႔က ပိုေတာင္ ေကာင္းေနေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က
စပါဂ်င္က ဘယ္လို ဆိုခ့သ
ဲ လဲ ဆိုတာကိုလည္း ၾကည့္တယ္။ စပါဂ်င္ ဆိုတာက
၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ တုန္းက ထင္ရွားခဲ့တ့ဲ Aဂၤလိပ္ လူမ်ဳိး
ႏွစ္ျခင္းတရားေဟာ ဆရာႀကီးတစ္Uီးပါ။ သူေျပာတာကလည္း သိပ္ကို
ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေနာက္ ၀ိႈက္ဖီးလ္ တို႔ ရွိတ္စပီးယား တို႔ရဲ႕ စာေတြမွာလည္း
ရွာပါတယ္။
ဒီေလာက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ Aတြက္ ျပည့္စံုေနပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀တ္ျပဳ
Aစည္းAေ၀းေရာက္တ့A
ဲ ခါ ကၽြန္ေတာ္က “ညီAစ္ကိုတို႔၊ ဒီကေန႔ကေတာ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ္ ေ၀ငွပါ့မယ္” လို႔ေျပာလိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ေဟာေျပာခ်က္ကို
စတင္လိုက္ပါတယ္။
“၀မ္းေျမာက္ျခင္း ဆိုတ့ဲ စကားလံုး Aဓိပၸါယ္မွာ Aဂၤလိပ္ေတြ
ေကာက္ယူပံုနဲ႕ ဂရိေတြ ေကာက္ယူပံု က ကြားျခားေနတာကို
ေတြ႕ရတယ္။ ဂရိေတြ ကဘာသာစကား သိပ္ ၾကြယ္၀တဲ့သူေတြေလ။
ဒါေပမယ့္ ဟီဗရုူးေတြ ေကာက္ယူပံုက ဂရိထက္ေတာင္
ပိုၿပီးေလးနက္ေသးတယ္။ Aာၿဗဟံကလည္း ဒီ၀မ္းေျမာက္ျခင္း
Aေၾကာင္းကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေပါလုကလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္… ေနာက္ၿပီး စပါဂ်င္ကလည္း…”
ကၽြန္ေတာ့္ ေဟာေျပာခ်က္ ဆံုးသြားေတာ့ Aသင္းသား တစ္Uီးက
“Aေတာ္ကို စံုလင္တာပဲဆရာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” တဲ့။
သူတို႔ ထဲက တစ္Uီးက AႀကံAUာဏ္ေတာင္ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။
“၀မ္းေျမာက္ျခင္း နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး Aေတာ္ကို ထူးျခားျပည့္စံုတ့ဲ
Aခ်က္Aလက္ေတြပါပဲ ဆရာ ေAာတစ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတြက္
မွတ္စုလုပ္ၿပီး မေပးႏိုင္ဘူးလား ဆရာ”
“ဟုတ္က့ဲ ကၽြန္ေတာ္ ဖိုတိုေကာ္ပီ ပြားၿပီး တစ္Uီးစီကို ေ၀ငွပါ့မယ္”
မွတ္စုေတြ သူတို႔ လက္ထဲ ေရာက္သြားတဲ့ Aခါမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ က်မ္းစာ
Aုပ္ေနာက္ေက်ာမွာ ေခါက္သိမ္းၿပီ ထံုးစံAတိုင္း ေမ့ထားလိုက္ ၾကပါေတာ့တယ္။
ဒီေတာ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို သူတို႔ တစ္ေယာက္မွ မရလိုက္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သေဘာတရား ခံယူခ်က္ကိုေတာ့ ရလိုက္ပါရဲ႕၊
ဒါေပမယ့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရဲ႕ Aႏွစ္သာရပိုင္းျဖစ္တ့ဲ Aသက္ကို ေတာ့
မရလိုက္ၾကပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြတို႔ ဘာလိုခ်င္ေနၾကတာလဲ။
သေဘာတရားကိုလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ Aသက္ရဲ႕ Aရွင္သခင္ ခရစ္ေတာ္ကိုလား။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ပတ္သက္ေနတဲ့ Aသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းဂဏ တစ္ခုက
AျခားAသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းဂဏ တစ္ခုနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရင္း မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ဖို႔
ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ့္ Aသင္းေတာ္ မႀကီးထြားလာခင္ထိေတာ့ Aစစ
Aဆင္ေျပခဲ့ေပမယ့္ Aသင္းေတာ္ Aတန္ငယ္ ႀကီးထြားတိုးတက္လာတဲ့
Aခါမွာေတာ့ ဖြဲ႕စည္Aုပ္ခ်ဳပ္ပံုAတြက္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းေတြ ေရးဆြဲဖို႔
လိုAပ္လာပါေတာ့တယ္။
ဒီလိုနဲ႕ပဲ Aသင္းေတာ္ ေကာ္မီတီ Aစည္းAေ၀းမွာ ဆံုၾကရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔
Aေၾကာင္းAရာ ေခါင္းစU္ သန္႔ရွင္းျခင္း Aေၾကာင္းကို ေရာက္လာတဲ့ Aခါ
သန္႔ရွင္ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aသီးသီး ရဲ႕ ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြကို
ေဆြးေႏြးၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ AျခားAသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းဂဏ တစ္ခုက “ဒီ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ကေတာ့ ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ေပၚတဲ့
သန္႔ရွင္းျခင္း မ်ဳိးကို ပဲ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္”
လို႔ တင္ျပလာပါတယ္။

“ဘယ္လိုဟာ မ်ဳိးလဲ ဗ်” လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေမးလိုက္ၾကပါတယ္။
“ဒီလိုေလ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေနနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း Aထြတ္
Aျမတ္ထားျခင္းခံရတာမ်ဳိးေပါ့”
“ဟင့္Aင္း၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ သန္႔ရွင္းျခင္း မ်ဳိးကိုပဲ လက္ခံပါတယ္”
လို႔ေျပာ လိုက္ၾကပါတယ္။
Aမွန္ေျပာရရင္ သူတို႔ ရဲ႕တင္ျပခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း
နားမလည္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ ဒီAေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ Aေနနဲ႕ ႀကိဳတင္ေလ့လာထားတာ
မ်ဳိးလည္း မရွိခ့ေ
ဲ သးဘူးေလ။ ….ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က
“ကဲဗ်ာ ဒီလိုလုပ္ရင္ မေကာင္းဘူးလား။ သန္႔ရွင္ျခင္း ဆိုတ့ဲ
ေခါင္းစU္ေAာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ ကေတာ့
ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့ သန္႔ရွင္းျခင္း နဲ႕ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
တိုးတက္ျဖစ္ထန
ြ ္းလာတဲ့ သန္႔ရွင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ လို႔ ႏွစ္ခုစလံုးကို
ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးလိုက္ၾကဖို႔ေလ ”
“Aို … မျဖစ္ဘူး၊ မျဖစ္ဘူး၊ ဒါေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” တဲ့။
သူတို႔ဆီက တံု႕ျပန္လာတဲ့ စကားသံေတြပါ။
ဒီလိုနဲ႕ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကြဲျပားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ Aသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းဂဏ
Aဖြဲ႕Aစည္း ႏွစ္ခု စလံုးဟာ သန္႔ရွင္းျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ လက္ေတြ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို Aေကာင္ Aထည္မေဖာ္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ ေတာ့ပါဘူး။
တကယ့္လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွာလည္း ယံုၾကည္သူမ်ား Aခ်င္းခ်င္းထဲမွာ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိး
ႏွစ္ပိုင္းကြဲျပားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္မ်ဳိးက ပိုၿပီးသန္႔ရွင္းတယ္၊
ေနာက္တစ္မ်ဳိးက သန္႔ရွင္းျခင္း မရိွလွဘူးရယ္လို႔ ဆိုလိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီသန္႔ရွင္းျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးၾကားမွာ ကြာျခားခ်က္ ဘာမ်ား ရွိေနလို႔လဲ။ တကယ္ေတာ့ မိမိ
လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ Aရာကိုပဲ ဆြဲယူေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Aသက္ကို မရႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၾသ၀ါဒ
ခံယူခ်က္ေတြAတိုင္းေတာ့ တိက်မွန္ကန္ေနဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
Aခ်ိဳ႕လူေတြ Aေနနဲ႕ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂိတ္တံခါး၀မွာ ေရာက္ေနတယ္လို႔
စိတ္ကူးၾကည့္ရေAာင္။ ဒီAခါ ရွင္ေပတရုက စာရြက္နဲ႕ ခဲတံကို ကမ္းေပးၿပီး
ေမးခြန္းေတြကို Aေျဖခိုင္းတယ္ ဆိုပါစို႔။
ေမးခြန္းဆယ္ခု။ ။ တကယ္လို႔ ေမးခြန္း ဆယ္ခုထဲက ခုႏွစ္ခု မွန္ေAာင္ေျဖႏိုင္ရင္
သင္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ကို တိုက္ရိုက္ သြားခြင့္ ရလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ သင္က
ေမးခြန္း ခုႏွစ္ခုနဲ႕ ေလးခုAၾကားမွန္ေAာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ရင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္
မေရာက္ခင္မွာ Aျပစ္Aတြက္ ဆံုးမျခင္းကို ခံရလိမ့္မယ္။ ေမးခြန္းေလးခု ေAာက္
ေျဖႏိုင္ရင္ေတာ့ ငရဲကို တိုကရ
္ ိုက္သြားရလိမ့္မယ္။
ပထမေမးခြန္း။

။ ဘယ္လိုဗတၱိဇံမ်ဳိးကို သင္ယံုၾကည္ပါသလဲ။

ႏွစ္ျခင္းလား၊ ေရျဖန္းလား၊ လံုး၀မလုပ္တ့န
ဲ ည္းလား၊ ဗတၱိဇံ ေပးတဲ့Aခါ သံုးပါ။
တစ္ဆူ နာမနဲ႕လား။ ခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းရဲ႕ နာမနဲ႕ပဲလား။ ႏွစ္ျခင္း
သံုးႀကိမ္လား။ ဒါမွမဟုတ္ Aလံတစ္ခု ေAာက္ကေန ျဖတ္ေလွ်ာက္ရမွာလား။

ဒါမွမဟုုတ္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ေဘးမွာ ထားလိုက္ရံုလား။
ဒါမွ တကယ့္ျပႆနာတစ္ခုပါ။ သင့္Aေနႏွင့္ မိမိေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတ့ဲ
လူေတြဆီက ပံုတူကူးခ်လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သင့္ တစ္ဖက္မွာ
ကယ္တင္ျခင္း တပ္ကလူေတြ၊ Aျခားတစ္ဖက္မွာ Aဂၤလီကန္ေတြ၊ သင္
ကိုယ္တိုင္က ႏွစ္ျခင္း၊ ဒီေတာ့ သင္တို႔ သံုးUီးက ထြက္လာတဲ့ Aေျဖေတြက
သံုးမ်ဳိးသံုးစား ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာတယ္။
Aခ်ဳိ႕လူေတြက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို Aသင္းေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပလာတဲ့ Aခါ
Aသင္းေတာ္ ၿပိဳကြဲစရာ Aေၾကာင္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါမ်ဳိးဟာ
ႏွစ္ျခင္းေတြAေနနဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မမွန္ဘူးလို႔ ဆိုရပါမယ္။ တကယ္ေတာ့
သင့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ ရွိေနရပါမယ္။
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဆိုရင္ ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္လို႔
ေမးျမန္းစူးစမ္းတာေတြ မလုပ္ပါဘူး။ ေပတရု ကလည္း ေရးမွတ္စရာ သင္ပုန္းႀကီး
တစ္ခ်ပ္နဲ႕ စာရြက္ေတြ၊ ခဲတံေတြနဲ႕ Aရန္သင့္ ေစာင့္ မေနပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
သူ႔လက္ထဲမွာေတာ့ နားၾကပ္ တစ္ခု ရွိေနတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား သင္က သင္နဲ႕ Aတူ ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္နဲ႕ သက္ဆိုင္တ့ဲ
စာAုပ္စာတမ္းေတြကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားၿပီး “ရွင္ေပတရု ခင္ဗ်ား - ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးမယ့္ စားပြဲက
ဘယ္မွာလဲ” လို႔ ေမးလိုက္တယ္ ဆိုပါစို႔။
ဒီAခါ ရွင္ေပတရုက သင့္ ရင္ဘတ္ကို သူ႔နားၾကပ္နဲ႕ ေထာက္ၿပီး
နားေထာင္လိမ့္မယ္။
“တစ္၊ တစ္၊ တစ္၊ တစ္” ၿပီးရင္
“၀င္ေတာ့” လို႔ ေျပာလိမ့္မယ္။
“ဒါျဖင့္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးမယ့္ ကိစၥကေကာ”
“ကိစၥမရွိဘူး၊ မင္းမွာ Aသက္ရွိေနၿပီပဲ၊ ဒီေတာ့ မင္းက ဒီမွာ ေနခြင့္
ရွိပါတယ္” တဲ့။
ကယ္တင္ျခင္း ဆိုတာက ေသျခင္းကေန Aသက္ရွင္ျခင္းကို
ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသျခင္းကို ေက်ာ္လြားလြန္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္တ့ဲ Aသက္ကို ရႏိုင္တယ္ ဆိုတာပဲ”။
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာဟာ Aသက္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသ လကၡဏာတစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သလို မယံုၾကည္တ့သ
ဲ ူေတာ္ကို
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ပြားမ်ားရမယ့္ Aစား Aမုန္းစိတ္ေတြပဲ ပြားမ်ားေနမိ
ၾကပါေတာ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ဘာသာေရးၾသ၀ါဒယံုၾကည္ခံယူခ်က္ေတြAေပၚ ဆန္႔က်င္သူ
မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက တကယ္လို႔ သင့္မွာ Aသက္မရွိရင္
သင္ရဲ႕ ဘာသာေရး ၾသ၀ါဒယံုၾကည္ ခံယူခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ
Aေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနပါေစ သင့္Aတြက္ ဆံုရံႈးမႈနဲ႕ပဲ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မယ္

ဆိုတာပါပဲ။
Aေကာင္းဆံုး ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြဆိုတာ သူ႔ေနရာနဲ႕သူ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ပထမUီးစားေပး ေနရာမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Aဲဒီေနရာက ခရစ္ေတာ္
တစ္ပါးတည္း Aတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ပါတယ္။
“သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ Aသက္ကို ရ၏”
လို႔ပဲေျပာပါတယ္။
“ၾသ၀ါဒခံယူခ်က္ ရွိေသာသူသည္ Aသက္ကို ရ၏”
လို႔ မေျပာပါခဲ့ ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမွာ မွန္ကန္ၿပီး Aသက္ရွိတ့ဲ
ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ရွိသလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘုရားသခင္ကို ႏွလံုးသားထဲမွာ ေနရာေပးရင္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕
Aလိုေတာ္Aတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္လာႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာU္ေရးရာ
Aသက္တာဟာလည္း ႀကီးထြားလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႕
ပိုၿပီး တူလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aထဲမွာ ရွိတ့ဲ Aသက္၀ိညာU္က တရိပ္ရိပ္
ႀကီးထြားလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aသက္တာ လမ္းေၾကာင္းကို
လမ္းညြန္ျပသပါတယ္။ ရွင္ေပါလုရဲ႕ မိန္႔ဆိုခ်က္ Aရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၀ိညာU္ေတာ္Aားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သ႑ာန္ေတာ္ Aတိုငး
ဘုန္းAသေရေတြ Aဆင့္ဆင့္ တိုးပြားရရွိလာတယ္။
မိတ္ေဆြ ရရွိထားတဲ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဟာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုနဲ႕ ႀကဳံေတြ႕တဲ့ Aခါ
ဆံုးရံႈးေကာင္း ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိတ္ေဆြရဲ႕ ၀ိညာU္ေရးရာ
Aသက္တာ တိုးတက္ႀကီးထြားလာတဲ့ Aခါမွာေတာ့ ဒီ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ေတြက
လွ်ံထြက္လာတဲ့ Aထိျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္Aရာကမွ မိတ္ေဆြရဲ႕
၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြကို ႏုတ္ယူေပ်ာက္ပ်က္ေစႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘူး။ မိတ္ေဆြရဲ႕
၀ိညာU္ေရးရာ Aသက္တာ ႀကီးထြားတိုးတက္လာတာနဲ႕ Aမွ် မိတ္ေဆြမွာ
ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းေတြလည္း
ရရွိလာပါလိမ့္မယ္။
တကယ္လို႔ မိတ္ေဆြဟာ ဒီကေန႔မွာ မေန႔ကနဲ႕စာရင္ ပိုၿပီး ခ်စ္ႏိုင္တယ္ ဆိုပါစို႔။
ဒါဟာ မိတ္ေဆြရဲ႕ Aသက္တာ ႀကီးထြားလာမႈရဲ႕ Aဓိပါၸ ယ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္
မိတ္ေဆြရဲ႕ ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြက မေန႔ ကထက္စာရင္ ဒီကေန႔မွာ ပိုမို
ႀကီးထြားလာခဲ့တယ္ဆိုပါစို႔။ ဒါဆိုရင္ မိတ္ေဆြရဲ႕ ေခါင္းAသိပညာ
ႀကီးထြားေဖာင္းကားလာျခင္း သက္သက္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
လြန္ခ့တ
ဲ ့ႏ
ဲ ွစ္ေတြတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ Aေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က
မေကာင္းေျပာသံၾကားလိုက္တာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူ႔Aေၾကာင္း
မေကာင္းေျပာၿပီး ခ်က္ျခင္းတံု႕ျပန္လိုက္တာပဲ။ Aဲဒီကတစ္ဆင့္
ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္Aေပၚ မေကာင္းေျပာသူရွိလာရင္ ခ်က္ျခင္း
မတုန္႔ျပန္ေတာ့ပဲ ပါးစပ္ပိတ္ Aံႀကိတ္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနလိုက္တယ္။ သူ႔ကို
တစ္ခြန္းမွ မတု႔ံျပန္ေတာ့ဘူး။ ဒါက ပထမ Aေတြ႕Aႀကံဳတုန္းကထက္ ပိုၿပီး
ရင့္က်က္လာတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းေတြမာွ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္Aေပၚ
မေကာင္းေျပာတာေတြ ရွိလာရင္ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔Aတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕

ေက်းဇူးေတာ္ကိုပဲ ခ်ီးမြမ္းလိုက္တယ္။ ဒါဟာ ႀကီးထြားရင့္က်က္လာျခင္းရဲ႕
လကၡဏာပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္လို Aၿမဲတမ္း ဆုေတာင္းေနရမယ္၊ Aၿမဲတမ္း
Aစာေရွာင္ရမယ္၊ Aၿမဲတမ္း ဆက္ကပ္ေနရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ႀကီးထြားျခင္းဆိုတာက AလိုAေလ်ာက္ျဖစ္လာတာ မ်ဳိးပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aသက္တာမွာ ခရစ္ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳရင္ သူဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
Aထဲမွာ Aသက္ရွင္ ေနတယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္။ AဲဒီAသက္က
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aထဲမွာ ၀ိညာU္ Aသီးေတြ သီးပြင့္လာေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးUီးIသေရလ လူမ်ဳိးတို႔ဟာ Aျခားလူမ်ဳိးေတြနဲ႕ မတူပါဘူး။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
သူတို႔ဟာ ပေရာဖက္ေတြ Aားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၀ိညာU္ေတာ္ Uီးေဆာင္တ့ဲ
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ
ဘုရင္ေတြရွိၾကၿပီး ကိုယ့္ စစ္ပြဲေတြကို ကိုယ္တိုင္ တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့
Aျခားႏိုင္ငံသားေတြလို ျဖစ္ခ်င္ေနၾကတယ္။ တကယ့္ကို ၀မ္းနည္းစရာ Aျဖစ္ပါပဲ။
ဒီလိုနည္းလမ္းေတြန႔ပ
ဲ ဲ Aသင္းေတာ္ေတြဟာ Aျခားဘာသာေတြကို
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း ခံရၿပီး ၿပိဳကြဲ က်ဆံုးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာေရး ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘာသာေရးတစ္ခုမွာ တည္ေထာင္သူ ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၊
ဗုဒၶ၊ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္၊ ဇိုလိုAက္စ္တာ စသျဖင့္ေပါ့။ Aဲဒီ တည္ေထာင္သူေတြ ေျပာခဲ့တ့ဲ
Aေၾကာင္းAရာေတြကို စာAုပ္ေတြထဲမွာ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့ၾကတယ္။
သူတို႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ့Aခါ သူတို႔ ေဟာေျပာခဲ့တ့ဲ Aေၾကာင္းAရာေတြကို
က်မ္းစာAုပ္ေတြ Aျဖစ္နဲ႕ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြက တစ္ဆင့္
ျပန္လည္ ေဟာေျပာလာခဲ့ၾကတယ္။
မဟာေမဒင္ဘာသာမွာ ကိုရမ္က်မ္းဆိုတာရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး
ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြကို ဒီက်မ္းေတြထဲကပဲ ထုတ္ႏုတ္
ယူထားၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႕
ယွU္လိုက္ရင္ေတာ့ Aသက္ရွိတ့ဲ Aပိုင္းမွာ ကြာျခားေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာလည္း တည္ေထာင္သူဆိုတာ ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။
သူကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ပါပဲ။ သူ ကြယ္လြန္ခ့တ
ဲ ာလည္း ႏွစ္ေပါင္းAေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
သူ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနတုန္းက သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့တ့ဲ တရားေဒသနာေတြကို
သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ Aျပည့္Aစံု ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ တမန္ေတာ္
မိုဟာမက္ လိုပဲ ခရစ္ေတာ္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း
ဘာသာေရး ၾသ၀ါဒခံယူခ်က္မွန္သမွ်ကို သမၼာက်မ္းစာထဲကပဲ
ေကာက္ႏုတ္ယူၾကပါတယ္။
Aဲဒီလိုပါပဲ၊ ကယ္လ္ဗင္းနစ္ဘာသာ၊ Aေမနီယာန္ ဘာသာေတြ ဆိုတာလည္း
ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ေထာင္စုႏွစ္ကာလက ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊
ခရစ္ေတာ္ေပၚၿပီး ေထာင္စုႏစ
ွ ္ကာလက ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေထာင္စုႏွစ္ တစ္ခုတြင္းက
ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ရွိခ့ပ
ဲ ါၿပီ။ Aဲဒါေၾကာင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ

Aသင္းေတာ္တစ္ခုတည္း မွာပဲ ဘာသာေရးၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြ Aမ်ဳိးမ်ဳိး
ကြဲျပားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ…ယူပါလား၊ ဒီလို ယူပါလား… ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိမိတို႔
ထုတ္ႏုတ္ထားတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြနဲ႕ Aခ်င္းခ်င္း တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ထိုးႏွက္
တိုက္ခိုက္ခ့ၾဲ ကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Aျခားဘာသာ၀င္ေတြလိုပဲ မိမိတို႔ရဲ႕ တည္ေထာင္သူကို
Aသက္မရွင္ေတာ့သလို သေဘာထားၿပီး ထင္သလို ျပဳမူ Aသက္ရွင္ခ့ၾဲ ကတယ္။
ဒီနည္းAားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aသက္ရွင္တ့ဲ ခရစ္ေတာ္ကို
Aသက္မရွင္ေတာ့တ့ဲ Aျခားဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ တည္ေထာင္သူ Aဆင့္ကို
နိမ့္ခ်ပစ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆင္ေျခ တက္ၾကတယ္။ မဟာေမဒင္
ဘာသာ၀င္ေတြက ခရစ္ေတာ္ကို တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္နဲ႕ တန္းတူျဖစ္ေAာင္
ႏွိမ့္ခ်ထားတာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔လို လုပ္ခ့ၾဲ ကတာပါပဲ။
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတြက္ျဖစ္ၿပီး၊
တမန္ေတာ္မိုဟာမက္က သူတုိ႔Aတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ကေန႔ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ Aႏိႈင္းမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူဟာ Aခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတြက္ ဘာမွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
သူမရွိေတာ့ဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထဲမွာ သူရဲ႕
သြန္သင္ဆံုးမခ်က္ၾသ၀ါဒေတြပါတဲ့ က်မ္းစာAုပ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီစာAုပ္Aတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို
ခ်ီးမြမ္းသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္လဲဆိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္ Aသက္ရွင္ေနတဲ့
Aေၾကာင္းကို Aဲဒီက်မ္းစာAုပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေျပာျပေနလို႔ပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႕ Aျခားဘာသာေတြရဲ႕ ျခားနားခ်က္က
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တည္ေထာင္သူဟာ Aသက္ရွင္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
Aသင္းေတာ္ေတြမွာ Uီးေခါင္းAျဖစ္ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတ့ဲ Aခ်က္ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ခက္ေနတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aသက္တာမွာ ခရစ္ေတာ္ကို Aျပည့္A၀
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မေပးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခရစ္ေတာ္ကို
Aသင္းေတာ္ရဲ႕ Uီးေခါင္းAျဖစ္ လက္ခံထားၾကေပမယ့္ Aသင္းေတာ္မွာရွိတ့ဲ
ေကာ္မီတီက ၾကားခံေနတဲ့Aတြက္ ခရစ္ေတာ္က Aျပည့္A၀ Aုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲခြင့္
မရဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။
Aသင္းေတာ္ေတြကိုလည္း ၾကည့္Uီး၊ Aသင္းေတာ္မွာ ထူးျခားတဲ့
၀ိညာU္ေတာ္လႈပ္ရွားမႈေတြရွိလာရင္ ဘာလုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိၾကေတာ့ပဲ
ပ်ာယာခတ္ကုန္ၾကေတာ့တယ္။
“ဒါ.. ဘာျဖစ္လို႔လဲဟ”
လို႔ Aဆန္းတက်ယ္ ေမးသူေတြက တစ္မ်ဳိး။
“ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ သတိထားမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္”
လို႔ မွတ္ခ်က္ ခ်သူေတြက တစ္ဖံု။
Aသင္းေတာ္ေတြမွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲ Aထိတ္တလန္႔ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြနဲ႕
ျပႆနာေတြ ရွိေနတယ္။ Aဲဒီေနာက္ Aသင္းေတာ္ထဲမွာ

ကြဲျပားမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာလဲ။ Aမွန္ေတာ့ လက္ရွိ
Aသင္းေတာ္ေတြရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု စနစ္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ Aသက္ရွင္ေနတဲ့
ခရစ္ေတာ္နဲ႕ Aံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္လို႔ပါပဲ။ Aသုဘ Aခမ္းAနားေတြမွာ
ကြယ္လြန္တ့သ
ဲ ူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကားAသိေပးသလို ဒီေန႔
Aသင္းေတာ္ေတြမွာလည္း ကြယ္လြန္သူ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို
တမ္းတမ္းတတ ဖတ္ၾကားတဲ့ Aလုပ္မ်ဳိးနဲ႕ပဲ Aခ်ိန္ကုန္ေနၾကတယ္။
Aသက္မရွိတ့ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲပဲ Aခ်ိန္ကုန္ေနၾကတယ္။
Aသင္းေတာ္ ေရာက္သြားရင္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ရွမာရိ Aမ်ဳိးသမီး Aေၾကာင္း၊
ဇကဲၡAေၾကာင္း၊ ဂါလိလA
ဲ ိုင္ ၿငိမ္စက္ေစတဲ့Aေၾကာင္း၊ ဗတိမဲ
မ်က္ကန္းAေၾကာင္း၊ ေပါင္မုန္႔နဲ႕ ငါးကို တိုးပြါးေစတဲ့Aေၾကာင္းေတြ…ဒီေနာက္
ရွမာရိ Aမ်ဳိးသမီးAေၾကာင္း၊ ဇကဲၡAေၾကာင္း၊ Aႏူေရာဂါဆယ္UီးAေၾကာင္း၊
သဖန္းပင္ကို က်ိန္တ့A
ဲ ေၾကာင္းေတြဆီ ေရာက္သြားျပန္တယ္။ ဒီေနာက္ တစ္ခါ
ရွမာရိ Aမ်ဳိးသမီး၊ ဇကဲၡ၊ Aႏူေရာဂါသည္ ဆယ္Uီး၊ ေနာက္ ရွမာရိ Aမ်ဳိးသမီး၊
ဇကဲၡ….။ သူတို႔ ေဟာေျပာသြန္သင္ေနတဲ့ ပံုစံေတြက ခရစ္ေတာ္ဟာ
သူကြယလ
္ ြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာမွ Aလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔
ေျပာေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔Aတြက္ ခရစ္ေတာ္ဟာ Aသက္မရွိေတာ့သလိုပဲ
ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဘုရားသခင္ဟာ Aပ္ေၾကာင္းထပ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
တရားေဟာေျပာခ်က္ေတြကို ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားေဟာေျပာခ်က္ေတြက Aသုဘမွာ ေဟာတဲ့ တရားမ်ဳိးေတြျဖစ္ေနလို႔ပဲ။
Aသုဘ Aခမ္းAနား ေတြမွာ ကြယ္လြန္သြားတဲသ
့ ူရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကို သူ
မကြယ္လြန္ခင္က လုပ္ေဆာင္ခ့တ
ဲ ့ဲ Aရာေတြကို Aေျခခံၿပီး Aမႊမ္းတင္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတတ္ၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။
ကယ္တင္ျခင္းကို ရတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္က Aသင္းေတာ္မွာ
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးဖူးတယ္။
“ညီAစ္ကို ေAာ္တစ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပထမ ေျခာက္လေလာက္
Aသင္းေတာ္မွာ Aဆက္မျပတ္ ေလ့လာခံယူ ခဲ့ပါတယ္။
ေျခာက္လၾကာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္တ့ဲ
Aခ်က္တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ Aျခားလူေတြလို နားလည္
တတ္ေျမာက္ေနၿပီဆိုတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယAႀကိမ္
ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း Aေၾကာင္းကိုလည္း
နာလည္သေဘာေပါက္ေနပါၿပီ။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ Aေၾကာင္း၊
Aသစ္ေမြးဖြါးျခင္းAေၾကာင္း၊ သံုးပါးတစ္ဆူ Aေၾကာင္းေတြကိုလည္း
နားလည္ေနပါၿပီ။ ဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သိထားသမွ်ကို ဆက္ၿပီး
ထိန္းသိမ္းထားရံုပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့” တဲ့။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Aသင္းေတာ္ကို မသြားၾကေတာ့ပါဘူး။
Aေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႔ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕လာၾကလို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Aသင္းေတာ္
Aစည္းAေ၀းေတြက ည့ံဖ်င္းေနလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ Aေၾကာင္းAရာေတြက
Aပ္ေၾကာင္း ထပ္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါလာလည္း ဒီဓမၼသီခ်င္း၊

တစ္ခါလာလည္း ဒီAေၾကာင္းAရာ၊ တစ္ခါလာလည္း ဒီဆုေတာင္ခ်က္ေတြ. . .။
တကယ္ေတာ့ မိတ္ေဆြAေနနဲ႕ ဒီဆုေတာင္းAစည္းAေ၀းေတြကို တက္ဖို႔ဆိုရင္
တကယ့္ကို နာတာရွည္ေ၀ဒနာကို ခံစားေနရသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ဘုရားသခင္ေတာင္မွ ဒီေ၀ဒနာမ်ဳိးကို ခံစားေနရမလား မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Aသင္းေတာ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ Aခမ္းAနား
AစီAစU္ေတြကိုပဲ ဗဟိုျပဳေနၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳၾကတာ မဟုတ္ဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Aစည္းAေ၀းေတြတက္တယ္။ AဲဒီAစည္းAေ၀းက ျပန္လာရင္
က်မ္းစာသင္တန္းဆက္တက္တယ္။ ၿပီးရင္ ဆုေတာင္းစည္းေ၀း တက္တယ္။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Aစည္းAေ၀းေတြနဲ႕ပဲ လံုးခ်ာလိုက္ေနေတာ့တယ္။
Aဆံုးစြန္ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာU္ ခြန္Aားတိုးတက္မႈ ရွိမရွိ ဆိုတာ Aဲဒီ
Aစည္းAေ၀းရွိ ရွိသမွ် လိုက္တက္တ့ဲ Aေပၚမွာပဲ AဆံုးAျဖတ္ေပးၾကပါတယ္။
Aစည္းAေ၀းရွိသမွ် လိုက္တတ္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ကို ၀ိညာU္ ေရးရာ Aသက္တာ
Aားေကာင္းသူလို႔ေတာင္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ လူေတြက…
“Aို…၊ ဒီလူကေတာ့ တကယ့္ ခရစ္ယာန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပဲ၊ သူက
Aစည္းAေ၀းတိုင္းကို မွန္မွန္တက္တယ္ေလ”
လို႔ ေျပာၾကတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား တနဂၤေႏြပတ္ ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ေလာက္ Aစည္းAေ၀း
မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ “ဒီလူေတာ့ လဲေနၿပီ၊ Aသက္တာ က်ဆင္းသြားၿပီ”
လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ Aစည္းAေ၀း တက္တာကို ဆန္႔က်င္သူ
မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုေတြးမိတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား Aသင္းေတာ္ေတြကို
ပိတ္လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ဘာျဖစ္သြားႏိုင္သလဲ။ တကယ္ေတာ့ Aေရးႀကီးတာက
ခရစ္ေတာ္ပါ။ Aစည္းAေ၀းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ခရစ္ယာန္Aသက္တာရဲ႕ ဗဟို ျဖစ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က Aသက္ရွင္တ့ဲ ခရစ္ေတာ္ Aစား ၾသ၀ါဒ ခံယူခ်က္ေတြကို
ဗဟိုျပဳလြန္းေနမွေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူေတြAၾကားမွာ Aသက္တာ မတိုးတက္
မႀကီးထြားလာတာ ဘာမ်ားဆန္းသလဲ၊ မဟုတ္လား။
ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကိုေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရပါမယ္။ ဒီေန႔ ကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာ
မိမိတို႔ရဲ႕ လက္ရွိ Aသက္တာကို မေက်နပ္တ့ဲ ခရစ္ယာန္ေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ
ခရစ္ေတာ္Aတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ၿငီးေငြ႕ေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕
မေAာင္ျမင္ျခင္းေတြAတြက္လည္း ခံစားေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔မွာ ခ်စ္ျခင္း
ေမတၱာေခါင္းပါးတာ၊ ေပ်ာင္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈ ဆိတ္သုU္းေနတာေတြကို
ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ Aလင္းေပးဖြင့္ျပမႈကို
လိုလားေတာင့္တေနၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေနနဲ႕ Aသင္းေတာ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး Aသက္တာမွာ
ခရစ္ေတာ္Aုပ္စိုးတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ ခရစ္ယာန္ေတြကို လိုAပ္ေနပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္ စာAုပ္တစ္Aုပ္ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး
“ငါက ေတာ့ သမၼာက်မ္းစာAုပ္ကို ထားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီေတာ့ AဲဒီစာAုပ္ထဲက
မင္းတို႔ သိခ်င္တာ၊ ရွာခ်င္တာေတြကို သမၼာက်မ္းစာ Aနက္ဖြင့္
က်မ္းေတြ၊ သမၼာက်မ္းစာ Aဖြင့္ ဋီကာေတြထဲမွာ ရွိႏိုင္သေလာက္
ရွာၾကေပေတာ့။ တာ့တာ..ဘိုင္ဘိုင္”
လို႔ ေျပာသြားတာ မ်ဳိး မလုပ္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။
သူ Aမွန္တကယ္ေျပာခဲ့တာက
“Aၾကင္Aရပ္၌ လူႏွစ္UီးသံုးUီးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌ စုေ၀းၾက၏။
ထိုAရပ္၌ သူတို႔ Aလယ္မွာ ငါရွိ၏”
လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မိဘမဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႕
ပစ္ပယ္ထားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တု႔ရ
ိ ဲ႕ Aထဲမွာ
ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက ဒီလိုေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ငါက မင္းတို႔ကို မိဘမဲ့ေတြလို Aားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေAာင္ ပစ္ထားခဲ့တာ
မဟုတ္ပါဘူး။ မင္းတို႔ဆီကို ငါ Aေရာက္လာခဲ့ပါ့မယ္။ မင္းတို႔ကို
စာAုပ္တစ္Aုပ္နဲ႕ Aထီးက်န္ မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ငါ မင္းတို႔ရဲ႕
ႏွလံုးသားထဲမွာ AစU္Aၿမဲ ရွိေနပါတယ္” တဲ့။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု ကလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ Aတြင္းလူ
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာU္ေတာ္Aားျဖင့္ ခိုင္ခန္႔ၿမဲၿမံၿပီး ခရစ္ေတာ္ဟာ သူတို႔ရဲ႕
ႏွလံုးသာထဲမွာ ယံုၾကည္ျခင္းAားျဖင့္ ကိန္းေAာင္းေနတဲ့ Aေၾကာင္းကို သိရွိ
နားလည္လာဖို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
ကေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရွိနားလည္ထားဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
Aထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ တစ္နည္းAားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
Aထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ Aသက္ရွင္ေနတဲ့Aတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္စြမ္းAားနဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတာကို သိထား
ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳရမွာက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ လူေဟာင္းဟာ
ခရစ္ေတာ္နဲ႕ Aတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ Aေသခံခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္တ့A
ဲ တြက္ Aခုသူဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aထဲမွာ Aသက္ရွင္ေနၿပီ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aသက္တာျဖစ္တယ္။
သူရဲ႕ Aသက္တာ ရွင္သန္မႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aထဲမွာ ရွိေနတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာAုပ္ထမ
ဲ ွာ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕
Aသက္ရွင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းAားနဲ႕ ဘာမွ
ပံုတူကူးၿပီး လိုက္လုပ္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
Aားထုတ္လုပ္ေဆာင္သမွ်ေတြဟာ ခ်စ္ျခင္းေတြ တိုးပြားလာဖို႔၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ
ပြားမ်ားလာဖို႔၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ ဆပြားရရွိလာဖို႔Aတြက္ Aစာေရွာင္
ဆုေတာင္းေနစရာလည္း မလိုဘူး။ ခရစ္ေတာ္က Aစစလုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္
ဆိုတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားဖို႔က သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားခဲ့တ့ဲ
စာေရးသူကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aထဲမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတ့ဲ
Aခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။ သူက Aရာရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္

ေပးပါလိမ့္မယ္။
ဒီAခ်က္ေတြကို သိထားရင္ ႀကီးထြားျခင္းဆိုတာ AလိုAေလ်ာက္ ျဖစ္လာတဲ့
သေဘာကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတာ
ခရစ္ေတာ္ကို ပုိမို သိျမင္လာျခင္းAားျဖင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သေဘာေပါက္
နားလယ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aထဲမွာရွိေနတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕
ဖြင့္ျပခ်က္ေတြ Aားျဖင့္သာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာU္AသီးAပြင့္ေတြ
ရွင္သန္ႀကီးထြားလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ခရစ္ေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေစ့ေစ့ၾကည့္ၾကပါ”
လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သီခ်င္းဆိုၾကပါတယ္။ ဒီသမၼာက်မ္းစာ Aရလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔
Aေနနဲ႕ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Aသက္တာ
Aျဖစ္သာမက သူ႔ရဲ႕ Aသင္းေတာ္Aျဖစ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္Uီးခ်င္း Aေနနဲ႕ေရာ
Aဖြဲ႕Aစည္းနဲ႕ သက္ဆိုင္သူ Aျဖစ္ပါ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရပါမယ္။
Aမွန္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ Aသင္းေတာ္ရဲ႕ ဗဟိုAခ်က္Aျခာ ျဖစ္ရပါမယ္။
Aသင္းေတာ္ရဲ႕ Aသက္Aျဖစ္ေပါ့။
“Aုိ… ကိုယ္ေတာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ Aသက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aထဲမွာ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို သိျမင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႕ Aဲဒီ
Aသက္ကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ Aသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ့္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရင္ Aသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းပါေတာ့မယ္။”

