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သင္ခန္းစာ # ၁ - ေယရႈခရစ္ေတာ ္
““““ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကုိ ဖန္ဆင္းခ့ဲသည္။ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကုိ ဖန္ဆင္းခ့ဲသည္။ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကုိ ဖန္ဆင္းခ့ဲသည္။ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကုိ ဖန္ဆင္းခ့ဲသည္။…………((((ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ၁၁၁၁း း း း ၂၇)။၂၇)။၂၇)။၂၇)။” ” ” ” ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဘုရား 
သခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏သြင္ျပင္လကၡာႏွင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားအားျဖင့္ သူ႔ကုိယ္သူ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပ 
ခဲ့ပုံကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။  
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔အား မည္သုိ႔မည္ပုံအသက္ရွင္ေစလုိေၾကာင္းကုိ 
သူတုိ႔ ပုိ၍သိရွိနားလည္လာဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ ဤကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ကူညီပါ 
သည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၂ - ေနာဧ 

““““၉၉၉၉ေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြား ေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြား ေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြား ေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြား 
လာ၏။လာ၏။လာ၏။လာ၏။    ((((ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၆၆၆၆း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။””””    ဒီေန႔ေတာ့ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာရသည့္ ေနာဧ၌ရွိေသာ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ အျခားကုိယ္ 
ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သည္ သည္ သည္ ကေလးမ်ားအား နာခံမႈကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ 
ကူညီျခင္းကုိ အဓိကဗဟုိျပဳထားပါသည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၃ - အာၿဗံ (အပ္ိုင္း - ၁) 

““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီး    လွ်င္၊ လွ်င္၊ လွ်င္၊ လွ်င္၊ 
ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ၂၂၂၂ငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီး    ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ 
သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။သာသူျဖစ္လိမ့္မည္။သာသူျဖစ္လိမ့္မည္။သာသူျဖစ္လိမ့္မည္။    ((((ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””    ဒီေန႔ေတာ့ အာျဗဟံ၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံမႈေၾကာင့္ 
သူ႔အား ဘုရားသခင္သည္ မဟာေကာင္းႀကီးေပးမႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါစုိ႔။ 
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းက က က က ကေလးငယ္မ်ားအား “မွန္ကန္ေသာအရာ”ကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာ၌ 
ကူညီပါသည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၄ - အာၿဗံ (အပ္ိုင္း - ၂) 

““““၂၂၂၂ဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ    
ခ်ီးမြမ္း၍၊ ခ်ီးမြမ္း၍၊ ခ်ီးမြမ္း၍၊ ခ်ီးမြမ္း၍၊ ၂၁၂၁၂၁၂၁ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။    ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၄၄၄၄း း း း ၂၀၂၀၂၀၂၀----
၂၁)။၂၁)။၂၁)။၂၁)။””””    ဒီေန႔ သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသား ဣဇက္အား ပူေဇာ္ဖု္ိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေတာင္းဆုိလာေသာအခါ အာျဗဟံ၏ 
ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ရဲရင့္မႈအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိပါစို႔။  
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဤအပတ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ရဲရင့္မႈကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္တတ္လာေစဖုို႔ရန္ ခြန္အားေပးပါသည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၅ - ေယာသပ ္

““““၂၂၂၂ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ 
ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။    ((((ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၅၀၅၀၅၀၅၀း း း း ၂၀)။၂၀)။၂၀)။၂၀)။”””” ဒီေန႔ ကၽြန္တစ္ေယာက္အျဖစ္မွ အီဂ်စ္တုိင္းႏုိင္ငံတစ္ 
ခုလုံး၏ ဒုတိယအာဏာအရွိဆုံးပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးအျဖစ္ေရာက္ရိွလာေအာင္ သူ႔အား စြမ္းအားေပးခဲ့ေသာ ေယာသပ္၏အေစခံကၽြန္ 
သေဘာသဘာဝအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။ 
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား အေစခံတစ္ဦး၏စိတ္ေနစိတ္ထားပုိင္ဆုိင္လာသည္ 
အထိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ခြန္အားေပးပါသည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၆ - ေမာေရွ (အပုိ္င္း - ၁) 

““““၅၅၅၅သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ၆၆၆၆ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ 
ႏွလံုးသြင္းရမည္။ႏွလံုးသြင္းရမည္။ႏွလံုးသြင္းရမည္။ႏွလံုးသြင္းရမည္။    ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၃၃၃၃း း း း ၅၅၅၅----၆)။၆)။၆)။၆)။”””” ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကုိ ယူေဆာင္ လာဖို႔ရန္ 
သူ႔အား အခြင့္ရေစေသာ ေမာေရွ၏အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
4 

 

    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးႏွင့္ ၎တုိ႔၏အနက္အဓိပၸါယ္ 
မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာ၌ ကူညီပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၇ - ေမာေရွ (အပုိ္င္း - ၂) 
““““၂၉၂၉၂၉၂၉သူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြသူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြသူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြသူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြ‹‹‹‹ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္    ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္ေစာင့္    
ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၅၅၅၅း း း း ၂၉)၂၉)၂၉)၂၉)”””” ယေန႔ သင္ခန္းစာသည္ ေမာေရွ၏ထာဝရ ဘုရားအား 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈ (အ့ံၾသေလးစားျခင္း (သုိ႔) ၾကည္ညိဳျခင္း)ႏွင့္ ဤေၾကာက္ရြံ႕မႈကုိ လူမ်ဳိးတစ္ခုလုံးအား ဦးစီးဦးေဆာင္ လမ္းျပရာ၌ 
အကူအညီေပးဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔အသုံးျပဳခဲ့ပံုကုိ အဓိကဗဟုိျပဳထားပါသည္။ 

သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ၏အေရးႀကီးျခင္းကုိ သင္ယူဖုိ႔ရန္ 
သူ၏ႏႈတ္ပတ္ေတာ္အား ၾကားနာျခင္းကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးပါသည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၈ - ေယာရႈ  

““““၉၉၉၉သင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရား    
သခင္ ထာဝရဘုရားရွိသသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။    ((((ေယာရႈ ေယာရႈ ေယာရႈ ေယာရႈ ၁၁၁၁း း း း ၉)၉)၉)၉)””””    ေယာရႈသည္ ေမာေရွေသဆုံးသြားသည့္ေနာက္တြင္ ဣသေရလ 
လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမာေရွ၏လက္ေထာက္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔ အာျဗဟံႏွင့္ သူ၏သားစဥ္ေျမဆက္တုိ႔အား ေပးမည္ဟု ဘုရားသခင္ ကတိေတာရွိခ့ဲသည့္ တုိင္းျပည္သုိ႔ ဣသေရလလူမ်ဳိး 
အား ေခၚေဆာင္သြားဖုိ႔ရန္ သူ႔အား အခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ေယာရႈ၏ယုံၾကည္ျခင္းအရည္အေသြးမ်ား၊ နာခံျခင္း၊ ခြန္အားႏွင့္ ရစဲြမ္း 
သတၱိအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သူတုိ႔၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ 
အသက္ရွင္ၿပီး အသက္ဝင္ေနဖုိ႔ ေလ့က်င့္ရာ၌ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးပါသည္။ 
 

သင္ခန္းစာ # ၉ - ဂိေဒါင္ 
““““၁၂၁၂၁၂၁၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္    
အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊    ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၆၆၆၆း း း း ၁၂)၁၂)၁၂)၁၂)””””    ဂိေဒါင္သည္ ေယာရႈ၏ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ရွေမြလ၏သာသနာျပဳျခင္းၾကား 
ကာလအခ်ိန္အေတာအတြင္း ဣသေရလလူမ်ဳိးအား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဣသေရလ၏တရားသူႀကီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။  
ဂိေဒါင္၏ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ား၊ သခင္ဘုရား၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ မိခ်န္လူမ်ဳိးမ်ားအား 
အႏုိင္ယူဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဣသေရလူမ်ဳိးအား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳဖို႔ရန္ျဖစ္ေစ 
သည့္ ႏွိမ့္ခ်မႈအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။ 
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၌ အသုံးေသာ္ခံႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ကေလးမ်ား စိန္ေခၚပါ 
သည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၁၀ - ရွန္ဆုံ  

““““…………ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ မခံဘဲ၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ မခံဘဲ၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ မခံဘဲ၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ မခံဘဲ၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ 
ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္စျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္စျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္စျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္စျပဳလိမ့္မည္    ဟု ဆို၏။ဟု ဆို၏။ဟု ဆို၏။ဟု ဆို၏။    ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၁၃၁၃၁၃၁၃း း း း 
၅)၅)၅)၅)””””    ဂိေဒါင္သည္ ေယာရႈ၏ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ရွေမြလ၏သာသနာျပဳျခင္းၾကား ကာလအခ်ိန္အေတာအတြင္း ဣသေရလလူမ်ဳိး 
အား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဣသေရလ၏တရားသူႀကီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မိခ်န္လူမ်ဳိးမ်ားအား အႏုိင္ယူ ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဣသေရ 
လူမ်ဳိးအား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳဖုိ႔ရန္ျဖစ္ေစသည့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးမွ 
လာေသာ ရွံဆုန္၏ခြန္အားအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။ 
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ၌ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ 
ေတာ္ထံမွ သူတုိ႔ ရရွိေသာ တန္ခုိးႏွင့္ ခြန္းအားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၁၁ - ရုသ  

““““၁၆၁၆၁၆၁၆ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္    
သြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မသြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မသြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မသြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မ    အမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္    
ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။    ((((ရုသ ရုသ ရုသ ရုသ ၁၁၁၁း း း း ၁၆)၁၆)၁၆)၁၆)””””    ရုသသည္ ဘုရင္ဒါဝိဒ္၏ဘြားဘြားျဖစ္ၿပီး ေယရႈ၏ ဘြားေအတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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သည္။ ကမာၻသူကမာၻသားမ်ားအဖုိ႔ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ယူေဆာင္လာရာ၌ ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ရုသ၏ 
ေမတၱာႏွင့္ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းအရည္အေသြးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။ 
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သူတုိ႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအား သစၥာရွိဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ား အား 
ခြန္အားေပးပါသည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၁၂ - ရွေမြလ  

““““သူငယ္ရွေမြလသည္သူငယ္ရွေမြလသည္သူငယ္ရွေမြလသည္သူငယ္ရွေမြလသည္    ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕မ်က္ႏွာရေလ၏။ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕မ်က္ႏွာရေလ၏။ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕မ်က္ႏွာရေလ၏။ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕မ်က္ႏွာရေလ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။””””    ရွေမြလသည္ ဣသေရလ 
တုိင္းျပည္တြင္ ဘုရင္စနစ္ကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳခံရသည့္ ဣသေရလ၏ေနာက္ဆုံးတရားသူႀကီး ႏွင့္ ပေရာ 
ဖက္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီေန႔ လူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ရွေမြလ၏ဘုရားဝတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား သခင္အား 
အေစခံျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သူတုိ႔၏သခင္ဘုရား၌အေစခံျခင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
ေတြးေတာလာဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ကူညီပါသည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၁၃ - ရွေမြလ (အပုိင္း - ၁)  

““““၁၉၁၉၁၉၁၉သုိ႔ေသာ္လည္း လူမ်ားတုိ႔က၊ မဟုတ္ပါ။ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္ကုိ လုိခ်င္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူမ်ားတုိ႔က၊ မဟုတ္ပါ။ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္ကုိ လုိခ်င္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူမ်ားတုိ႔က၊ မဟုတ္ပါ။ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္ကုိ လုိခ်င္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူမ်ားတုိ႔က၊ မဟုတ္ပါ။ အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္ကုိ လုိခ်င္ပါ၏။ ၂၂၂၂ဝအကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားဝအကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားဝအကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားဝအကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသား    အေပါင္းအေပါင္းအေပါင္းအေပါင္း    
တုိ႔ႏွင့္ တူမည္အေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ ရွင္ဘုရင္ရိွရမည္။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရွ႔မွာ ထြက္ၾကြ၍စစ္တုိက္ရတုိ႔ႏွင့္ တူမည္အေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ ရွင္ဘုရင္ရိွရမည္။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရွ႔မွာ ထြက္ၾကြ၍စစ္တုိက္ရတုိ႔ႏွင့္ တူမည္အေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ ရွင္ဘုရင္ရိွရမည္။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရွ႔မွာ ထြက္ၾကြ၍စစ္တုိက္ရတုိ႔ႏွင့္ တူမည္အေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ ရွင္ဘုရင္ရိွရမည္။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရွ႔မွာ ထြက္ၾကြ၍စစ္တုိက္ရ    မည္ဟု ရွေမြလမည္ဟု ရွေမြလမည္ဟု ရွေမြလမည္ဟု ရွေမြလ    
၏စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲဆုိၾက၏။ ၏စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲဆုိၾက၏။ ၏စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲဆုိၾက၏။ ၏စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲဆုိၾက၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ၈၈၈၈း း း း ၁၉၁၉၁၉၁၉----၂၀)။၂၀)။၂၀)။၂၀)။”””” ရွေမြလသည္ ေရွာလုအား ဣသေရလလူ မ်ဳိး၏ပထမေျမာက္ 
ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိပ္ေပးခဲ့သည္။ ဤအပုိ္င္း - ၁ သင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္မ်ား ျပည့္စုံ ဖို႔ရန္ လူတစ္ဦး၏ 
ႏွလုံးသားကုိ ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။ အကယ္၍ သင္ သည္ ဘိသိပ္ခံဘုရင္ 
တစ္ပါးျဖစ္ေနပါေလေစ၊ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္း၏အေရးႀကီးမႈကုိ အေလးအနက္ထားပါ။ 
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သူတုိ႔အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားဖုိ႔ရန္ 
ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။ 
 

သင္ခန္းစာ # ၁၄ - ရွေမြလ (အပုိင္း - ၂)  
““““၁၃၁၃၁၃၁၃ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါတကား။ ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါတကား။ ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါတကား။ ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါတကား။ 
ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲတည္ ေစေတာ္မူၿပီး။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲတည္ ေစေတာ္မူၿပီး။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲတည္ ေစေတာ္မူၿပီး။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲတည္ ေစေတာ္မူၿပီး။ ၁၄၁၄၁၄၁၄ယခုမူကာယခုမူကာယခုမူကာယခုမူကာ    
သင္၏ အာဏာမတည္ရ။ သင္၏ အာဏာမတည္ရ။ သင္၏ အာဏာမတည္ရ။ သင္၏ အာဏာမတည္ရ။ ထာဝရဘုရားသည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာသူကုိ ရွာေတာ္မူ၏။ ထိုသူထာဝရဘုရားသည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာသူကုိ ရွာေတာ္မူ၏။ ထိုသူထာဝရဘုရားသည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာသူကုိ ရွာေတာ္မူ၏။ ထိုသူထာဝရဘုရားသည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာသူကုိ ရွာေတာ္မူ၏။ ထိုသူ    သည္ လူမ်ိဳးေတာ္သည္ လူမ်ိဳးေတာ္သည္ လူမ်ိဳးေတာ္သည္ လူမ်ိဳးေတာ္    
အေပၚမွာမင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား မိန္အေပၚမွာမင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား မိန္အေပၚမွာမင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား မိန္အေပၚမွာမင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား မိန္‹‹‹‹ေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ထာေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ထာေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ထာေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ ဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ ဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ ဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ 
အတုိင္းအတုိင္းအတုိင္းအတုိင္းမက်င့္ဟု ေရွာလုအားဆုိၿပီးလွ်င္၊ မက်င့္ဟု ေရွာလုအားဆုိၿပီးလွ်င္၊ မက်င့္ဟု ေရွာလုအားဆုိၿပီးလွ်င္၊ မက်င့္ဟု ေရွာလုအားဆုိၿပီးလွ်င္၊ ((((၁၁၁၁ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ၁၃၁၃၁၃၁၃း း း း ၁၃၁၃၁၃၁၃----၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    ဤသင္ခန္းစာ၏အပုိင္း -၂ တြင္ ေရွာလု၏ဘုရားသခင္အား 
နာမခံျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား နာမခံဖုိ႔ရန္အတြက္ သူ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ရလဒ္အေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကုိ နာခံရုိေသသမႈရိွဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား 
ခြန္အားေပးပါသည္။  

သင္ခန္းစာ # ၁၅ - ဒါဝိဒ္ (အပုိင္း - ၁)  
““““ထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိ႔ျမင္ေတာ္မူသည္မထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိ႔ျမင္ေတာ္မူသည္မထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိ႔ျမင္ေတာ္မူသည္မထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိ႔ျမင္ေတာ္မူသည္မ    
ဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္သည္ဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သည္ဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သည္ဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သည္ဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၇)။၇)။၇)။၇)။””””    ဒီေန႔ ဣသေရလ၏ဒုတိယေျမာက္ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သိုးေက်ာင္းသားေလး 
ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကုိ တုိ႔ထိေသာ သူတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ကေလး 
မ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၁၆ - ဒါဝိဒ္ (အပုိင္း - ၂)  
““““ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံသုိ႔ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံသုိ႔ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံသုိ႔ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံသုိ႔လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိလာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိလာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိလာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိ႔႔ ႔႔၏ဘုရား၏ဘုရား၏ဘုရား၏ဘုရား    သခင္၊ သခင္၊ သခင္၊ သခင္၊ 
ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔႔ ႔႔လာ၏။ လာ၏။ လာ၏။ လာ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၄၅)။၄၅)။၄၅)။၄၅)။””””    ဒီေန႔ သင္ခန္းစာ 
သည္ ေဟာင္းအုိေနေသာ္လည္း သစ္လြင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေဂါလ်က္တုိ႔၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒါဝိဒ္၏ 
ရစဲြမ္းသတၱိႏွင့္ ဘုရားသခင္၌ ခုိလႈံကုိးစားျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိၾကရလိမ့္မည္။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
6 

 

 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဧရာမျပႆနာမ်ားျဖစ္ေနပါေလေစ၊ အရာအားလုံးအတြက္ ဘုရား 
သခင္၌ ယုံၾကည္ကုိးစားဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၁၇ - ဒါဝိဒ္ (အပုိင္း - ၃)  

““““အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာသေဘာကုိ အသစ္ျပဳအိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာသေဘာကုိ အသစ္ျပဳအိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာသေဘာကုိ အသစ္ျပဳအိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာသေဘာကုိ အသစ္ျပဳ    ျပင္ေျပင္ေျပင္ေျပင္ေတာ္တာ္တာ္တာ္    
မူပါ၊၊ မူပါ၊၊ မူပါ၊၊ မူပါ၊၊ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၅၁၅၁၅၁၅၁း း း း ၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။””””    ဗာသေရွဘႏွင့္ ျပစ္မွားၿပီး၊ ပေရာဖက္ နာႆန္သည္ သူ႔ထံသုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ဤ ဆာလံက်မ္း 
ကုိ ဒါဝိဒ္က ေရးသားစပ္ဆုိခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ဗာသေရွဘတုိ႔၏အေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာဆုိၿပီး ဒါဝိဒ္၏ ေနာင္တႏွင့္ သူ၏ 
အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ရလဒ္ကုိ အဓိကဗဟုိျပၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကိုသမၼာက်မ္းစာကိုသမၼာက်မ္းစာကိုသမၼာက်မ္းစာကို    ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္တတ္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အား 
ေပးပါသည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၁၈ - ေဆာလမုန္ (အပိုင္း - ၁)  

““““၁၂၁၂၁၂၁၂သင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါေပး၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္သင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါေပး၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္သင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါေပး၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္သင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါေပး၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္    
ေအာင္ ဥာဏ္ပေအာင္ ဥာဏ္ပေအာင္ ဥာဏ္ပေအာင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္    တေယာက္ကုိမွ် တေယာက္ကုိမွ် တေယာက္ကုိမွ် တေယာက္ကုိမွ် 
သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ ၁၄၁၄၁၄၁၄သင့္အဘဒါဝိဒ္က်င့္သည္သင့္အဘဒါဝိဒ္က်င့္သည္သင့္အဘဒါဝိဒ္က်င့္သည္သင့္အဘဒါဝိဒ္က်င့္သည္    
အတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္တရားတို႔ကုိ ေအတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္တရားတို႔ကုိ ေအတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္တရားတို႔ကုိ ေအတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္တရားတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု စာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု စာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု စာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၃၃၃၃း း း း ၁၂၁၂၁၂၁၂----၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    ရွင္ဘုရင္ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္ႏွင့္ ဣသေရလလူ မ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သူ၏ရာဇပလႅင္ 
ထီးနန္းကုိ ဆက္ခံသူ ေဆာလမုန္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအား အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ရန္ ဥာဏ္ပညာ ကုိ ဘုရင္းသခင္၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ 
ခဲ့သည္။ ဒီေန႔ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ၎၏အေရးႀကီးမႈအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဥာဏ္ပညာကို တန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားကုိ ခြန္အားေပးပါ 
သည္။ 

 
သင္ခန္းစာ # ၁၉ - ေဆာလမုန္ (အပိုင္း - ၂)  

““““ထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ မႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ မႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ မႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဓမၼရာဓမၼရာဓမၼရာ    ဇဝင္ ဇဝင္ ဇဝင္ ဇဝင္ ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း 
၂၃)။၂၃)။၂၃)။၂၃)။””””    ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေဆာလမုန္ပင္လွ်င္ သူ၏ႏွလုံးသားသည္ သခင္ဘုရားထံမွ လွည့္ 
သြားခဲ့သည္။ ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသာမက သူ၏သခင္ဘုရားအား နာမခံျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါစို႔။   
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား ယုံၾကည္သစၥာရိွမႈ၌တည္ေနဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ား ခြန္အား 
ေပးပါသည္။  

 
သင္ခန္းစာ # ၂၀ - ဧလိယ (အပုိင္း - ၁)  

““““ၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတုိ႔ထက္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌သာ၍ဒုစရုိက္ကုိျပဳ၏။ စ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတုိ႔ထက္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌သာ၍ဒုစရုိက္ကုိျပဳ၏။ စ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတုိ႔ထက္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌သာ၍ဒုစရုိက္ကုိျပဳ၏။ စ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတုိ႔ထက္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌သာ၍ဒုစရုိက္ကုိျပဳ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဓမၼရာဓမၼရာဓမၼရာ    
ဇဝင္ ဇဝင္ ဇဝင္ ဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၃ဝ)။၃ဝ)။၃ဝ)။၃ဝ)။””””    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဧလိယႏွင့္ မေတြ႕ဆုံမီ၊ ေဆာလမုန္မင္းႀကီး ေသဆုံးသြားၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ အာဟပ္သည္ ဣသေရလ 
၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာသည္အခ်ိန္အထိ ဣသေရလႏွင့္ ယုဒတုိင္းျပည္တုိ႔၏ရွင္ဘုရင္မ်ား၏သမုငိ္းေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းသေဘာ 
ေလ့လာဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ သင္ယူ လုိက္ေလွ်ာက္တတ္ဖုိ႔ရန္ 
ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၂၁ - ဧလိယ (အပုိင္း - ၂)  
““““ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္    
အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
ဒီေန႔ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ စြန္႔ပယ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပေရာဖက္ ဧလိယက ရွင္ဘုရင္အာဟပ္အား 
ထိပ္တုိက္ေတြ႕သည္။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ထာဝရဘုရား၌ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ရဲရင့္ေစဖို႔ရန္ ကေလးမ်ား အား 
ခြန္အားေပးပါသည္။  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
7 

 

သင္ခန္းစာ # ၂၂ - ဧလိယ (အပုိင္း - ၃)  
““““မိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူျမိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူျမိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူျမိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကုိဖစ္ေၾကာင္းကုိဖစ္ေၾကာင္းကုိဖစ္ေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ 
ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ကြၽန္မသိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။င္း၊ ကြၽန္မသိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။င္း၊ ကြၽန္မသိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။င္း၊ ကြၽန္မသိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၂၄၂၄၂၄၂၄))))။။။။ ” ” ” ” ဗာလ 
ဘုရား၏ပေရာဖက္မ်ားကုိ သူ စိန္ေခၚလုိက္တဲ့အခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ မီးကုိ ေစလႊတ္ၿပီး သူ၏ယဇ္ပလႅင္ကုိ ေလာင္ ကၽြမ္း 
ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဧလိယက ဘယ္လုိသိခဲ့ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္က မုိးကုိ တစ္ဖန္ ရြာေစမယ္လုိ႔ သူ ဘယ္လုိအခုိင္ အမာေျပာ 
ခဲ့ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ထုိကဲ့သုိ႔ အားႀကီးေသာစိတ္ခ်မႈကုိ သူ ဘယ္လုိတုိးတက္ေစခဲ့ပါသလဲ။ ဒီေန႔ ဘာေၾကာင့္ ဧလိယတြင္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည့္စုံေသာစိတ္ခ်မႈရွိရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ တုိ္းပြားလာဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။ 
 

သင္ခန္းစာ # ၂၃ - ေယာဘ 
““““ထာထာထာထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္ဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္ဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္ဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္    
မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ အေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ အေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ အေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ အေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္    
စီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေစီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေစီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေစီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေသာ္လည္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္းလ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား သာ္လည္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္းလ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား သာ္လည္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္းလ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား သာ္လည္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္းလ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား 
မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ((((ယာဘ ယာဘ ယာဘ ယာဘ ၂၂၂၂း း း း ၃)။၃)။၃)။၃)။”””” ေယာဘသည္ မွန္ကန္ေသာအရာမွန္သမွ်ကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ၊ လြန္စြာၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ ေသာသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ ပုိင္ဆုိင္မွ်အားလုံး ဆုံးရႈံးသြားၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေယာဘသည္ သူ၏သမာဓိဂုဏ္ သိကၡာကုိ 
ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ဒီေန႔ သမာဓိဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား 
ခြန္အားေပးပါသည္။ 
  

သင္ခန္းစာ # ၂၄ - ေနဟမ ိ
““““၅၅၅၅အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္    
၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၆၆၆၆ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလအ အ အ အ 
မ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳးသားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျသားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျသားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျသားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္    
ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ 
ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ((((ေနဟမိ ေနဟမိ ေနဟမိ ေနဟမိ ၁၁၁၁း း း း ၅၅၅၅----    ၆)။၆)။၆)။၆)။””””    ေနဟမိသည္ ဘီစီ ၄၄၅ခုႏွစ္တြင္ ဗါပုလုန္ႏုိင္သုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရာမွ ျပန္ 
လာခဲ့သည္။ သူသည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၏အုပ္ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာ၌ လူမ်ားကို ဦးေဆာင္ 
ခဲ့သည္။ ဒီေန႔ ဆုေတာင္းအားႀကီးေသာ ေနဟမိႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုံေတြ႕ၾကရလိမ့္မည္။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၏အေရးႀကီးမႈကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္ 
အားေပးပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၂၅ - ေဟရွာယ 
““““တဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္တဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္တဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္တဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္    
သူသြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်သူသြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်သူသြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်သူသြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ((((ေဟေဟေဟေဟ    
ရွယ ရွယ ရွယ ရွယ ၆၆၆၆း း း း         ၈)။၈)။၈)။၈)။””””    ေမရွိယအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားခဲ့ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ 
ေယရႈခရစ္ ေတာ္အားျဖင့္ ထုိပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား၏ျပည့္စံုျခင္းအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါစို႔။ 
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ျပည့္စုံခဲ့ေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္မွာ သမၼာက်မ္းစာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ 
သိရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။ 
 

သင္ခန္းစာ # ၂၆ - ေယရမ ိ
““““၁၇၁၇၁၇၁၇သုိ႔ျဖစ္၍ သင္သသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရ    
မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း 
ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ((((ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ၁၁၁၁း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----    ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။” ” ” ” 
ပေရာဖက္ေယရမိသည္ ဗါပုလုန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အား သူတုိ႔၏တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
8 

 

အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုဒလူမ်ဳိးအား တရားေဟာခဲ့သည္။  ဒီေန႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလမ်ား၌ပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ 
အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား 
ခြန္အားေပးပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၂၇ - ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အဘယ္ဒနိေကာ 
““““၁၇၁၇၁၇၁၇အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ သာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ သာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ သာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္၏ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္၏ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္၏ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္၏    
ဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။လည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။လည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။လည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။    ((((ဒံ ဒံ ဒံ ဒံ 
ေယလ ေယလ ေယလ ေယလ ၃၃၃၃း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----    ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။” ” ” ” ဒီေန႔ လူငယ္ ၃ ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ဘုရားသခင္၌ သူတုိ႔၏သစၥာရွိမႈႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဆက္ကပ္ျခင္းအေၾကာင္း 
ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။  
    သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အား 
ေပးပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၂၈ - ဒံေယလ 
““““၁၁၁၁ဝအမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာဝအမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာဝအမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာဝအမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာ    
ျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္    ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကုိ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကုိ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကုိ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကုိ 
ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။    ((((၆၆၆၆း း း း ၁၀)။၁၀)။၁၀)။၁၀)။” ” ” ”  ဒံေယလႏွင့္ ျခေသၤတြင္းသည္ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ္လည္း 
ေကာင္းလြန္းေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကုိးစားထုိက္ေသာသူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား အစခံျခင္းအရာ၌ ဆက္ကပ္ 
အပ္ႏံွျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကပါစုိ႔။ 
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ယုံၾကည္ထုိက္သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္း၌ ဆက္ကပ္ 
အပ္ႏံွေသာသူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။  
 

သင္ခန္းစာ # ၂၉ - ေယာန 
““““၁၁၁၁အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ဟူမူကား၊ ဟူမူကား၊ ဟူမူကား၊ ၂၂၂၂သင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီးသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီးသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီးသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီး    
လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
၃၃၃၃သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိသုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ေရာက္႔သြား၍ ေရာက္႔သြား၍ ေရာက္႔သြား၍ ေရာက္    
သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ 
တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ ((((ေယာန ေယာန ေယာန ေယာန ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----    ၃)။၃)။၃)။၃)။””””    ဒီႏွစ္ သမၼာက်မ္းစာ အတြဲမ်ားထဲမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သူရဲ ေကာင္း 
မ်ားထတဲြင္ ေယာနသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေကာင္းဆုံးဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ အေျခအေန 
အရ ေယာနသည္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ သူအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစီ၌ အစိတ္အပုိ္င္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ေယာန မပါဝင္လုိေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေယာနအားျဖင့္ မည္သုိ႔ၿပီးစီးေစခဲ့ပုံကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။  
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ သူတုိ႔၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္သုိ႔ အပ္ႏွံတတ္ဖုိ႔ရန္ 
ကေလးမ်ားအား ခြန္အားေပးပါသည္။  
 
 

 အထူးေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း သင္ခန္းစာ - ေက်းဇူတင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။နာမေတာ္ကုိပဌာနျပဳၾကေလာ့။အမႈေတာ္တုိ႔ကိုလူမ်ားတုိ႔အား ျပသၾက ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။နာမေတာ္ကုိပဌာနျပဳၾကေလာ့။အမႈေတာ္တုိ႔ကိုလူမ်ားတုိ႔အား ျပသၾက ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။နာမေတာ္ကုိပဌာနျပဳၾကေလာ့။အမႈေတာ္တုိ႔ကိုလူမ်ားတုိ႔အား ျပသၾက ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။နာမေတာ္ကုိပဌာနျပဳၾကေလာ့။အမႈေတာ္တုိ႔ကိုလူမ်ားတုိ႔အား ျပသၾက 
ေလာ့။ေလာ့။ေလာ့။ေလာ့။၂၂၂၂ထာဝရဘုရားကုိသီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ဆာလံသီခ်င္းကုိဆုိၾကေလာ့။အ့ံဘြယ္ေသာအမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာၾက ထာဝရဘုရားကုိသီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ဆာလံသီခ်င္းကုိဆုိၾကေလာ့။အ့ံဘြယ္ေသာအမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာၾက ထာဝရဘုရားကုိသီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ဆာလံသီခ်င္းကုိဆုိၾကေလာ့။အ့ံဘြယ္ေသာအမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာၾက ထာဝရဘုရားကုိသီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ဆာလံသီခ်င္းကုိဆုိၾကေလာ့။အ့ံဘြယ္ေသာအမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာၾက 
ေလာ့ေလာ့ေလာ့ေလာ့။ ။ ။ ။ ((((ဆာလံဆာလံဆာလံဆာလံ၁၁၁၁ဝဝဝဝ၅၅၅၅း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””ဒီေန႔ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကုိ ေရတြက္ၿပီး ထုိအရာမ်ားႏွင့္တစ္ခုခုလုပ္ 
ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ေပးကမ္းလုိက္ပါ။    

သမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းက အသစ္ေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းတတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
စဥ္းစားဖို႔ရန္ ကေလးမ်ားကုိ ကူညီပါသည္။ 
 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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အထူးခရစၥမတ္သင္ခန္းစာ - ေမ့မရႏိုင္ေသာခရစၥမတ္ပြဲေတာ ္
““““၁၁၁၁ဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါ    
သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔    
အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ ((((လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၂၂၂၂း း း း ၁၀၁၀၁၀၁၀----    ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။”””” အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ 
တြင္ စစ္သုံ႔ပန္းစခန္းတစ္ခု၌ မေမ့ႏုိင္ေသာခရစၥမတ္ပြဲေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေဝငွခ့ဲပါသည္။     
 သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ “အုိ၊ လာၾကကုိးကြယ္ၾကကုန္အ့ံ”၏အဓိပၸါယ္ကုိ ၾကည့္ျမင္ေစပါသည္။  

 
အထူးရွင္ျပန္ထေျမာက္ပြဲ သင္ခန္းစာ - နဂါးႀကီးတစ္ေကာင ္

““““ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊ သန္႔ရွေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊ သန္႔ရွေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊ သန္႔ရွေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသစ္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္၎၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ င္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသစ္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္၎၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ င္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသစ္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္၎၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ င္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသစ္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္၎၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ((((တိတု တိတု တိတု တိတု ၃၃၃၃း း း း 
၅)။၅)။၅)။၅)။”””” စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာပုံဝတၳဳက ဧသတာ၏အမွန္တရားကုိ သင္ၾကားရာ၌ ကူညီပါသည္။ 

သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပတ္လည္တြင္ရွိေသာဝိညာဥ္ေရးရာတုိက္ပြဲႏွင့္ ဘုရားသခင္ 
က ေယရႈအား ဘာေၾကာင့္ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးပါသည္။  

 
 အထူးဆုေတာင္းျခင္း သင္ခန္းစာ 

““““ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာငါ့လူတုိ႔သည္ကုိယ္ကုိႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ငါ့မ်က္ႏွာကုိရွာလ်က္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္လွ်င္ငါငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာငါ့လူတုိ႔သည္ကုိယ္ကုိႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ငါ့မ်က္ႏွာကုိရွာလ်က္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္လွ်င္ငါငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာငါ့လူတုိ႔သည္ကုိယ္ကုိႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ငါ့မ်က္ႏွာကုိရွာလ်က္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္လွ်င္ငါငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာငါ့လူတုိ႔သည္ကုိယ္ကုိႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ငါ့မ်က္ႏွာကုိရွာလ်က္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္လွ်င္ငါ
သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌နားေထာင္မည္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌နားေထာင္မည္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌နားေထာင္မည္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌နားေထာင္မည္။သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍သူတုိ႔က္ိုခ်မ္းသာေပးမည္။ ။သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍သူတုိ႔က္ိုခ်မ္းသာေပးမည္။ ။သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍သူတုိ႔က္ိုခ်မ္းသာေပးမည္။ ။သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍သူတုိ႔က္ိုခ်မ္းသာေပးမည္။ ((((ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုစာေစာင္ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုစာေစာင္ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုစာေစာင္ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုစာေစာင္၇၇၇၇း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။” ” ” ” ဒီေန႔ 
ေတာ့ ေလ့လာသင္ယူရမည့္အစား ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တုိင္း 
သူျပည္သားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မစကူညီေနသည့္ ဘုရားသခင္ဆီသုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သင္ခန္းစာအခ်ိန္ 
ကုိ အသုံးခ်ရလိမ့္မည္။    

သမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တုိင္းသူျပည္သားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ေရးခ် 
ဖုိ႔ရန္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 
 

ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန ္
““““လူဆုိးျဖလူဆုိးျဖလူဆုိးျဖလူဆုိးျဖစ္သည္မျဖစ္သည္ကုိအကြၽႏု္ပ္မသိ။အကြၽႏု္ပ္သည္အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အ စ္သည္မျဖစ္သည္ကုိအကြၽႏု္ပ္မသိ။အကြၽႏု္ပ္သည္အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အ စ္သည္မျဖစ္သည္ကုိအကြၽႏု္ပ္မသိ။အကြၽႏု္ပ္သည္အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အ စ္သည္မျဖစ္သည္ကုိအကြၽႏု္ပ္မသိ။အကြၽႏု္ပ္သည္အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အ 
ကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ((((ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္၉၉၉၉းးးး၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။” ” ” ” သင္၏အသက္တာထဲသုိ႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပုံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္ 
၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိဖုိ႔ ရန္ အေတြးသည္ အနည္းငယ္ဘဝင္မက်စရာျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္၏ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွာ သင္ 
ေျပာမွားမည္စုိး၍ (သုိ႔) ဘာကုိ ေျပာရမွန္းမသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သု႔ိေသာ္ အကယ္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္ 
သည္ သင္၏အသက္တာထဲ၌ရွိ လွ်င္သင္၌ ေျပာစရာအေၾကာင္းရွိကုိးရွိရမည္။ သင္၏အေၾကာင္းကုိ မည္သုိ႔ေျပာဆုိရမည္ကို 
သင္ယူ ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၏သတင္းေကာင္းကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏အသက္တာထဲသုိ႔ ယူေဆာင္သြားသည့္ အရာ 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။    

အထူး သမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းကသမၼာက်မ္းစာကိုႏွ႔႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာျခင္းက သင္၏ဘဝဇတ္ေၾကာင္းကို သီကုံးျပင္ဆင္ရာ၌ သင္အား ကူညီဖုိ႔ရန္ 
အၾကံအဥာဏ္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိရင္းအက်ဥ္းမ်ားကုိ ေပးပါသည္။ 
     



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
10 

 

အေလ့အက်င့္ျပဳပါမ်ားေသာ္ထူးျခားလိမၼာဓမၼပညာအရာမွာကၽြမ္းက်င္တယ္တ့ဲအေလ့အက်င့္ျပဳပါမ်ားေသာ္ထူးျခားလိမၼာဓမၼပညာအရာမွာကၽြမ္းက်င္တယ္တ့ဲအေလ့အက်င့္ျပဳပါမ်ားေသာ္ထူးျခားလိမၼာဓမၼပညာအရာမွာကၽြမ္းက်င္တယ္တ့ဲအေလ့အက်င့္ျပဳပါမ်ားေသာ္ထူးျခားလိမၼာဓမၼပညာအရာမွာကၽြမ္းက်င္တယ္တ့ဲ!!!!    
 
 

လြန္ခဲ့ေသာ ၉ ႏွစ္ ေက်ာ္လုံးလုံး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာသင္ခန္းစာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ရန္ ကူညီလာ 
ခဲ့ၾကသည္။ သင္၏သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းထဲမွ အေကာင္းဆုံးကုိ ရရွိဖု႔ိရန္ သင္တို႔၏မိသားစုမ်ားအား အကူအညီေပးမည့္ 
ေကာင္းေသာေဖာ္ထုတ္နည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  
    

သင္၏သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအစဥ္းေခ်ာသြား ေစရန္အတြက္ အၾကံျပဳထားသည့္ ဆုိလုိရင္းအက်ဥ္းျဖစ္သည္။ 
 

• သင္၏သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၌ ပါဝင္ဖုိ႔ရန္ ေယရႈကုိ ေခၚဖိတ္လုိက္ပါ။ စုံရံုးလာၾကသည့္ အေယာက္စီ တုိင္းအထဲ 
၌လည္းေကာင္း၊ အေယာက္စီတုိင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း သူ၏တန္ခုိးႏွင့္ ပါရိွျခင္းအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။  

• အကယ္၍ မနက္ပုိင္းေလ့လာျခင္းျဖစ္လွ်င္ လက္ထဲတြင္ မုန္႔တစ္ခ်ဳိ႕ (မုန္႔မ်ားသည္ ေသာ့ျဖစ္သည္)ႏွင့္ အေဖ်ာ္ရည္ ကုိကုိင္ 
ထားပါ။ ညေနခင္းေလ့လာျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေလ့လာျခင္းကုိ အစမျပဳမီ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားႏွင့္ ဖခင္မ်ားအတြက္ အစာေၾက 
သြားရည္စာမုန္႔တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ကုိင္ထားပါ။ 

• အခ်ဳိ႕တြင္ ခုိင္းစရာအခ်ိန္ရိွေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေစာတလ်င္ ခပ္ျမန္ျမန္ေလးစတင္လုိက္ပါ။ 
• ကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ဖခင္မ်ားႏွင့္အတူ ထုိ္င္ေသာအခါ သင္၏သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ 

ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
• အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး မသိေသးေသာသူမ်ားရွိလွ်င္ သင္ကုိယ္တုိင္ ဦးစြာမိတ္ဆက္ၿပီး ကေလးမ်ားကုိလည္း သူတို႔ 

ကုိယ္သူတုိ႔ မိတ္ဆက္ခုိင္းလုိက္ပါ။ 
• သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကုိ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါ။ ကေလးမ်ား(သုိ႔) ဖခင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဆုေတာင္း မလားဟု 

ေမးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဖခင္မ်ားၾကား၌ပင္ အစျဖစ္လွ်င္ ဘဝင္မက်စရာ (သုိ႔) ေၾကာက္လန္႔စရာျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတင္း 
မလုပ္ခိုင္းပါႏွင့္။ အၾကံတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးကုိ အဖြင့္ႏွင့္အပိတ္ဆု ေတာင္းအတြက္ ရက္ 
သတ္မွတ္ေပးလုိက္ပါ။ သုိ႔မွသာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

• အဖြဲ႕တစ္ဖြ႕ဲသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပုိ၍ခင္မင္လာၾကသည္ႏွင့္ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ လည္ပတ္ေစျခင္း 
သည္ ဖခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ပါဝင္လာေစေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရ သည္။ 

• တစ္ေန႔တာ၏သင္ခန္းစာအေၾကာင္းကုိ အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ။ 
• ထုိအေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္းေမးခြန္းႏွင့္ ျပန္လႊတ္လုိက္ပါ။ ဖခင္မ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြး ျခင္းထဲ 

၌ပါဝင္လာဖို႔ တုိက္တြန္းအားေပးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖခင္မ်ားပါဝင္ ေဆြးျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္းကုိ မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ပါ ဝင္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 

• အဖြဲ႕အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိသာ သင္ခန္းစာကုိ သင္ၾကားေပးပါ။ အကယ္၍ မၿပီး 
လွ်င္လည္း ေရာက္ေနသည့္ေနရာ၌သာ ရပ္လုိက္ပါ။ 

• သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌ သင္ခန္းစာေလ့လာျခင္းကုိ ခ်က္ခ်င္းအဆုံးသတ္လုိက္ပါ။ မိနစ္ ၂၀ သင္ခန္းစာသည္ လုံ 
ေလာက္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိန္လည္းေလ ပုိေကာင္းေလျဖစ္ေၾကာင္း သင္ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ 

• အပတ္တုိင္း သမၼာက်မ္းစာ သင္ခန္းစာကုိ စာရြက္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္း၊ စာေပးစာယူကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ကေလး 
မ်ားႏွင့္ ဖခင္မ်ားကုိ အားေပးပါ။ သူတုိ႔၏အေျဖမ်ားကုိ ေပးဖို႔ရန္ ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ အခ်ိန္ကုိ ခ်န္လွပ္ေပး 
ပါ။ 

• တစ္ပတ္တာအတြင္း တစ္ေန႔တာ၏သင္ခန္းစာထဲမွ အေလးထားရမည့္ အေရအေသြး (သုိ႔) စာရိတၱ ဆို္င္ရာထူျခား သည့္ 
သြင္ျပင္ကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ကေလးမ်ားကုိ အားေပးပါ။ သူတို႔ သင္ယူ ေလ့လာခဲ့သည့္ အရာကို လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ အခြင့္အေရးရွိခဲ့သည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုခုအေၾကာင္းကုိ အဖြဲ႕အား ေဝငွဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ စိန္ေခၚလုိက္ပါ။  

• ဤေနရာတြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ရန္ အံ့ၾသေစေလာက္ေသာနည္းလမ္းရွိပါသည္။ ဖခင္တစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီကုိ သူ၏ကေလး (ဖခင္ ထုိေနရာ၌မရိွ၍ သူေခၚလာသည့္ ေယာကၤ် ားေလး (သုိ႔) မိန္းကေလး) ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ 
ေစၿပီး တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါ။ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ကုိ ဆုေတာင္း 
ေပးရန္ သင္ယူေစသည့္အရာသည္ ဖခင္တစ္ဦးႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အံ့ၾသဖြယ္နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိေန႔အတြက္ သူတို႔ဆုေတာင္းခံလုိသည့္အရာကုိ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး သူတုိ႔ ေမးျမန္း 
ၾကဖုိ႔ရန္ သင္ အၾကံျပဳလိုက္ပါ။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
11 

 

အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ ဦးစြာ အႀကိမ္အနည္းငယ္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္လုိအပ္လွ်င္ သင္၏အဖြဲ႕၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္ ထုိအရာကုိ ထုတ္သုံးလုိ္က္ပါ။  
 
 

ရုိးစင္းေသာသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း အစီအစဥ ္
 

နံံနက္ ၇း ၁၀ မွ ၇း ၂၀ အထိ  မုန္႔ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း။ 
နံနက္ ၇း ၂၀ မွ ၇း ၄၀ အထိ  သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာ။ 
နံနက္ ၇း ၄၀ မွ ၇း ၅၀ အထိ  သမၼာက်မ္းစာ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ျခင္းကု ိႏံွ႔ႏွ႔ံလုပ္ဆာင္ျခင္း။ 
နံနက္ ၇း ၅၀ မွ ၇း ၅၅ အထိ  ဖခင္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ သူ၏ကေလးၾကား ဆုေတာင္းျခင္း။ 
နံနက္ ၇း ၅၅ မွ -   သင္ သင္ယူခဲ့ၿပီးသည့္အရာကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ 

  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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BIBLE LESSONSBIBLE LESSONSBIBLE LESSONSBIBLE LESSONS    
သမၼာက်မ္းစာ သင္ခန္းစာမ်ားသမၼာက်မ္းစာ သင္ခန္းစာမ်ားသမၼာက်မ္းစာ သင္ခန္းစာမ်ားသမၼာက်မ္းစာ သင္ခန္းစာမ်ား    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
13 

 

    
သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ားသမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ားသမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ားသမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား    

    
သင္ခန္းစာ      က်မ္းပုိဒ္     စာမ်က္ႏွာ 
၁) ေယရႈခရစ္ေတာ္     ဧဖက္ၾသဝါဒစာ ၅း ၁      ၁၄ 
၂) ေနာဧ      ကမာၻဦးက်မ္း ၆း ၉      ၁၈ 
၃) အာျဗဟံ (အပုိင္း - ၁)     ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာ ၁၁း ၆      ၂၂ 
၄) အာျဗဟံ (အပုိင္း - ၂)     ေရာမၾသဝါဒစာ ၄း ၂၀-၂၁       ၂၅ 
၅) ေယာသပ္      ရွင္မ ဲႆ ၂၀း ၂၈         ၂၈ 
၆) ေမာေရွ (အပိုင္း - ၁)     ရွင္မ ဲႆ ၂၂း ၃၇-၃၉       ၃၁ 
၇) ေမာေရွ (အပိုင္း - ၂)     တရားေဟာရာက်မ္း ၅း ၃၃      ၃၆ 
၈) ေယာရႈ      ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာ ၄း ၁၂      ၄၀ 
၉) ဂိေဒါင္      တရားသူႀကီးမွတ္စာ ၆း ၁၂      ၄၄ 
၁၀) ရံွဆုန္      ေကာေလာသဲ ၃း ၁၆   `    ၄၉ 
၁၁) ရုသ      ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၂း ၁၀      ၅၄ 
၁၂) ရွေမြလ      ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၂း ၂၆      ၅၈ 
၁၃) ေရွာလုမင္း (အပုိင္း -၁)     သုတၱံ ၃း ၅-၆        ၆၂ 
၁၄) ေရွာလုမင္း (အပုိင္း -၂)     ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂း ၂၄       ၆၆ 
၁၅) ဒါဝိဒ္မင္း (အပုိင္း -၁)     ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၇       ၇၀ 
၁၆) ဒါဝိဒ္မင္း (အပုိင္း -၂)     ဧဖက္ ၆း ၁၀        ၇၄ 
၁၇) ဒါဝိဒ္မင္း (အပုိင္း -၃)     ဆာလံ ၁၁၉း ၉         ၇၈ 
၁၈) ေဆာလမုန္မင္း (အပို္င္း - ၁)    သုတၱံ ၂း ၆        ၈၂ 
၁၉) ေဆာလမုန္မင္း (အပို္င္း - ၂)    မ ဲႆ ၁၆း ၂၆         ၈၆ 
၂၀) ဧလိယ (အပို္င္း - ၁)     တရားေဟာ ၆း ၅-၇        ၉၁ 
၂၁) ဧလိယ (အပို္င္း - ၂)     ေဟၿဗဲ ၁၁း ၁         ၉၅ 
၂၂) ဧလိယ (အပို္င္း - ၃)     ၁ ေယာဟန္ ၅း ၁၄       ၉၉ 
၂၃) ေယာဘ      ေကာေလာသဲ ၃း ၁၆       ၁၀၃ 
၂၄) ေနဟမိ      သုတၱံ ၁၅း ၈         ၁၀၆ 
၂၅) ေဟရွာယ      ေဟရွာယ ၅၃း ၅        ၁၁၁ 
၂၆) ေယရမိ      ေယရမိ ၁း ၁၇       ၁၁၇ 
၂၇) ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ   ေယာဟန္ ၁၅း ၁၃       ၁၂၁ 
၂၈) ဒံေယလ      ဒံေယလ ၆း ၄ခ       ၁၂၅ 
၂၉) ေယာန      ဆာလံ ၁၁၉း ၁၀၅       ၁၂၉ 
 
အထူးသင္ခန္းစာမ်ား     က်မ္းပုိ္ဒ္     စာမ်က္ႏွာ 
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း    ဆာလံ ၁၀၅း ၁-၂        ၁၃၄ 
ေမ့မရႏုိင္ေသာခရစၥမတ္     လုကာ ၂း ၁၀- ၁၁       ၁၃၇ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ပြဲ      ေယာဟန္ ၃း ၁၆        ၁၄၁ 
ဆုေတာင္းျခင္း      ၂ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ၇း ၁၄       ၁၄၅ 
ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္     ေယာဟန္ ၉း ၂၅        ၁၄၈ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း       စာမ်က္ႏွာ 
သမၼာက်မ္းစာထမဲွ အေျဖမ်ားကုိ ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း          ၁၅၄ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁  ၁  ၁  ၁  ----    ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္    

 
 
ယေန႔ သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
“…“…“…“…ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၅၅၅၅း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
 
ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူ သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူ သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူ သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူ ((((သု႔ိသု႔သုိ႔ိသု႔ိ) ) ) ) သူမက သင္ရဲ႕သူရဲေကာင္းျဖစ္တာလဲ။သူမက သင္ရဲ႕သူရဲေကာင္းျဖစ္တာလဲ။သူမက သင္ရဲ႕သူရဲေကာင္းျဖစ္တာလဲ။သူမက သင္ရဲ႕သူရဲေကာင္းျဖစ္တာလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 ေအာက္ပါ မိန္႔ခြန္းသည္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္အား တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၀၁ ခု 
ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ေနာက္ပုိင္း လေပါင္းအေတာ္အတန္ၾကာ သမၼတႀကီး ေဂ်ာ့ဒပလ်ဴဘုိ႔ရွ္၏မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။  
 “အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားက ရစဲြမ္းသတၱိႏွင့္ ဂရုစုိက္မႈျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကုိ အာဖ 
ကန္နစၥတန္ရွိကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သားသမီးမ်ားထဲ၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏မူဆလင္အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားဆီသုိ႔ သြားေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးခရစ္ယာန္ 
မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ခရစ္ယာန္မ်ား၏ဂရုဏာလုပ္ငန္းတြင္ ဤအရာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လူမ်ဳိး 
မ်ားသည္ သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပုိယူခဲ့ၾကသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ဝတ္ျပဳအစည္းအေဝးအတြက္ 
အခ်ိန္ကုိ လူမ်ားစြာက ပုိမုိအသုံးျပဳလာခဲ့ၾကသည့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ေနခဲ့ၾကစဥ္ ဤအရာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။” 
 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားထဲသုိ႔ ေျပးဝင္သြားခဲ့ၾကသည့္ သူရဲေကာင္းသစ္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔မွာ ရတဲပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
 မိမိတုိ႔၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကုိ ေဘးခ်ိတ္ကာ ကေလးငယ္မ်ားအား စိတ္ၿငိမ္လုံၿခံဳသည့္အရပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ခဲ့ၾကသည့္ အေမရိကန္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ 
 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ရန္ ဒဏ္ရာအနာတရထဲ၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေသာ 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး စစ္သည္ေတာ္မ်ားပါဝင္ၾကသည္။  
 ဒီည စစ္ပြဲတစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရန္ စစ္ထဲလုံးဝမဝင္ဖူးခဲ့ၾကသည့္ အမ်ားျပည္သူအေစခံအဖြဲ႕တစ္ခုလုံးအား ေက်းဇူးတင္ျခင္း 
၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကမည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း စစ္ပြဲ၏ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စာမ်ား 
ကုိ ေပးပုိ႔ေနခ့ဲၾကည့္ အေမရိကန္စာပို႔လုပ္သားမ်ားက သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ 
 သံသယမရွိဘဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအသက္မ်ားကုိ ကယ္တင္ခဲ့ၾကသည့္ က်န္မာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္သားမ်ား၏ 
ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းကုိ အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္လုပ္ေပးမႈကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်းဇူးတင္ရမည္။ 
 မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ အသက္ေသြးမ်ားကုိ ေပးဆပ္ 
ခဲ့ၾကသည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာၾကေသာအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ တံခါးဖြင့္ကမ္းလင့္ႀကိဳခဲ့ 
ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရွည္လ်ားေသာလုံၿခံဳေရးႀကိဳးတန္းမ်ားထဲတြင္ စိတ္ရွည္သီးခံစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္။ အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အာဖကန္နစၥတန္ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္သီးေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ မုန္႔အ 
ေရာင္းစင္တာမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုိ၍လုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ 
 အသက္မ်ားကုိ ကယ္ဖုိ႔ရန္ ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ တစ္ဟုန္ထုိးေျပးဆင္းသြားဖုိ႔ရန္အတြက္ ၉၃ ေလယာဥ္ေပၚရိွ ခရီသည္မ်ား 
ကုိ ရစဲြမ္းသတိၱႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္း (အေကာင္းျမင္ဝါဒရိွျခင္း)က ဦးေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးသိလုိက္ရေသာ စကားမ်ားမွာ 
သခင္ဘုရား၏ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ “ကဲ၊ လိမ့္သြားၾကစုိ႔”ဟု ေျပာေသာလူငယ္ေလးက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 

*************************************************** 
 
 စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရိွ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကေသာ သူရဲ 
ေကာင္းမ်ားသာျဖစ္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျပန္လည္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ား အသက္ရွင္ခြင့္ရရိွဖုိ႔ရန္အတြက္ မီး 
သတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သူတုိ႔၏အသက္မ်ားကုိ အသက္စေတးခဲ့ ၾက 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
15 

 

သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ေနၾကသည္။ စာပို႔ 
လုပ္သားမ်ားသည္ ေၾကာက္စိတ္ကုိ ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး စာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
 သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ထပ္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမလဲ။ အစကေတာ့၊ ေမာေရွက “မျဖစ္ႏုိ္င္ဘူး”လုိ႔ 
ေျပာခ့ဲတယ္။ ဂိေဒါင္ကေတာ့ “ကၽြန္ေတာ့ကုိ က်မွ”လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေယာနက “ကၽြန္ေတာ္ ဒီေနရာကေန ထြက္သြားခါ 
နီးၿပီး”လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူရဲေကာင္းေတြတဲ့လား။ ခင္ဗ်ား လုပ္လုိက္ေလ။ ဤသင္ခန္းစားမ်ားထဲတြင္ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ သူတုိ႔ 
၏ ၿပီးေျမာက္ေအာင္မႈမ်ား၊ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိက သူတုိ႔ကို သူရဲေကာင္းျဖစ္ေစၿပီး ယေန႔ခ်ိန္အထိ သူတုိ႔ကုိ 
သူရဲေကာင္းျဖစ္ေစသည့္ အျခားအမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကမည္။ 
 

ေယရႈခရစ္ေတာ ္
(ဖိလိပၸိ ၂း ၆ - ၁၁) 

““““၆၆၆၆ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ ႏွင့္ ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ 
မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊ ၇၇၇၇မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကုိ မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကုိ မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကုိ မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္ျခင္းကုိ 
ခံေတာ္မူ၏။ ခံေတာ္မူ၏။ ခံေတာ္မူ၏။ ခံေတာ္မူ၏။ ၈၈၈၈ထိုသို႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္ထိုသို႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္ထိုသို႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္ထိုသို႔လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္၊ အသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္    
ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကုိယ္ကုိကုိယ္ႏိွမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကုိယ္ကုိကုိယ္ႏိွမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကုိယ္ကုိကုိယ္ႏိွမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ေအာင္ အေစကြၽန္ခံ၍ ကုိယ္ကုိကုိယ္ႏိွမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ ၉၉၉၉ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုအလြန္ေျမွာက္၍ ဘဲြ႔နာမ    
တကာ တုိ႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ တကာ တုိ႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ တကာ တုိ႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ တကာ တုိ႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၁၁၁၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱ    
ဝါ၊ ေျမႀကီးေအာဝါ၊ ေျမႀကီးေအာဝါ၊ ေျမႀကီးေအာဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရိွေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ဒူးေထာက္၍၊ က္၌ရိွေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ဒူးေထာက္၍၊ က္၌ရိွေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ဒူးေထာက္၍၊ က္၌ရိွေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေယရႈ၏ ဘဲြ႔နာမေတာ္ကုိ ဒူးေထာက္၍၊ 
၁၁၁၁၁၁၁၁ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစၾကေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစၾကေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစၾကေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစၾက    
မည္အေၾကာင္းတည္း။မည္အေၾကာင္းတည္း။မည္အေၾကာင္းတည္း။မည္အေၾကာင္းတည္း။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစသည့္တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစသည့္တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစသည့္တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစသည့္    အရာက ဘာလဲ။ အရာက ဘာလဲ။ အရာက ဘာလဲ။ အရာက ဘာလဲ။ (သူရဲေကာင္းတစ္ဆုိသည္မွာ သူ၏ကုိယ္ 
ရည္ကုိယ္အေသြးမ်ားႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား ေလးစာအသိအမွတ္ျပဳခံရသူတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာင္ေျမာက္သည့္ 
ရစဲြမ္းသတၱိရွိေသာသူတစ္ဦးကုိ ေခၚဆိုပါသည္။) 
 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ “သူရဲေကာင္း”ဆုိသည့္ စကားလုံး၏ေဝါဟာရအနက္အဓိပၸါယ္ကို အသုံးျပဳၾကရလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထမဲွ သူရဲေကာင္းမ်ားဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေခၚဆိုေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား “သူရဲေကာင္း 
စမ္းသပ္မႈ”ကုိ ကၽြႏု္ပ္တိုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ သူတုိ႔အား သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ယေန႔ထိတုိင္ သူရဲေကာင္း 
မ်ားျဖစ္ေစသည့္ သူတုိ႔၏စြမ္းရည္မ်ား၊ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကလိမ့္ 
မည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းထဲ၌ ေဖာ္ျပခံခ့ဲရေသာ ပထမဦးဆံုး သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။ သမၼာက်မ္းထဲ၌ ေဖာ္ျပခံခ့ဲရေသာ ပထမဦးဆံုး သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။ သမၼာက်မ္းထဲ၌ ေဖာ္ျပခံခ့ဲရေသာ ပထမဦးဆံုး သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။ သမၼာက်မ္းထဲ၌ ေဖာ္ျပခံခ့ဲရေသာ ပထမဦးဆံုး သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္)။ 
    

    ““““၁၁၁၁အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရိွ၏အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရိွ၏အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရိွ၏အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း 
ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။    ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္)။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍အကယ္၍အကယ္၍အကယ္၍    ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရား ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရား ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရား ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရား 
သခင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလွ်င္ ေယရႈကို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစပါသလဲ။ သခင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလွ်င္ ေယရႈကို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစပါသလဲ။ သခင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလွ်င္ ေယရႈကို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစပါသလဲ။ သခင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလွ်င္ ေယရႈကို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစပါသလဲ။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈကို သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ ေတြးေတာဖူးပါသလား။ ေယရႈသည္ သူရဲေကာင္းေယရႈကို သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ ေတြးေတာဖူးပါသလား။ ေယရႈသည္ သူရဲေကာင္းေယရႈကို သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ ေတြးေတာဖူးပါသလား။ ေယရႈသည္ သူရဲေကာင္းေယရႈကို သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ ေတြးေတာဖူးပါသလား။ ေယရႈသည္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္မ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိူင္ပါသလဲ။ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္မ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိူင္ပါသလဲ။ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္မ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိူင္ပါသလဲ။ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္မ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိူင္ပါသလဲ။ (သူ၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ သူ၏ကုိယ္ 
ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ သူ၏ရဲရင့္မႈကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။) 
 
သူ၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
  ေယရႈသည္ ကမာၻဦးမွစ၍ အနည္းငယ္ေသာအမႈအရာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ““““အုိထာဝရအုိထာဝရအုိထာဝရအုိထာဝရ    
ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထုိအရာ တုိ႔သည္ အလုိေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထုိအရာ တုိ႔သည္ အလုိေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထုိအရာ တုိ႔သည္ အလုိေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထုိအရာ တုိ႔သည္ အလုိေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္    
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ရိွၾကရိွၾကရိွၾကရိွၾက    ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခုိး ေတာ္ကုိ ခံစားထုိက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခုိး ေတာ္ကုိ ခံစားထုိက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခုိး ေတာ္ကုိ ခံစားထုိက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခုိး ေတာ္ကုိ ခံစားထုိက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ 
မိမိမိမိမိမိမိမိ    တုိ႔သရဖူမ်ားကုိ ခ်ထားၾက၏။တုိ႔သရဖူမ်ားကုိ ခ်ထားၾက၏။တုိ႔သရဖူမ်ားကုိ ခ်ထားၾက၏။တုိ႔သရဖူမ်ားကုိ ခ်ထားၾက၏။    ((((ဗ်ာဒိတ္ ဗ်ာဒိတ္ ဗ်ာဒိတ္ ဗ်ာဒိတ္ ၄၄၄၄း း း း ၁၁၁၁၁၁၁၁))))။။။။”””” “ထိုသားေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာရိွသမွ်ေသာအရာ ရူပအရာ၊ အရူပအ ထိုသားေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာရိွသမွ်ေသာအရာ ရူပအရာ၊ အရူပအ ထိုသားေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာရိွသမွ်ေသာအရာ ရူပအရာ၊ အရူပအ ထိုသားေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာရိွသမွ်ေသာအရာ ရူပအရာ၊ အရူပအ 
ရာရာရာရာ…………........ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ((((ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ၁၁၁၁း း း း ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။” တစ္နည္း အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေယရႈ၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
မပါဘဲ ကမာၻေျမႀကီး (သုိ႔) သင္ (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္ မည္သူတစ္စုံတစ္မွ် တည္ရွိခဲ့လိမ့္မည္ (သုိ႔) ကြဲကြာသြားခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 
 
 ““““သူ၏ သက္ေသခံခ်က္မွန္သည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏။ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရိွေသး၏။ ထုိအမႈအရာ သူ၏ သက္ေသခံခ်က္မွန္သည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏။ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရိွေသး၏။ ထုိအမႈအရာ သူ၏ သက္ေသခံခ်က္မွန္သည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏။ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရိွေသး၏။ ထုိအမႈအရာ သူ၏ သက္ေသခံခ်က္မွန္သည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏။ ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရိွေသး၏။ ထုိအမႈအရာ 
ရိွသမွ်တုိ႔ကုိ အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆံ့ႏုိင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ရိွသမွ်တုိ႔ကုိ အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆံ့ႏုိင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ရိွသမွ်တုိ႔ကုိ အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆံ့ႏုိင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ရိွသမွ်တုိ႔ကုိ အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆံ့ႏုိင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းရိွ၏။ထင္မွတ္ျခင္းရိွ၏။ထင္မွတ္ျခင္းရိွ၏။ထင္မွတ္ျခင္းရိွ၏။    ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၂၁၂၁၂၁၂၁း း း း 
၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အျခားၿပီးေျမာက္မႈမ်ားကို သင္ ေတြးႀကည့္ႏိုင္ပါသလား။ ေယရႈ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အျခားၿပီးေျမာက္မႈမ်ားကို သင္ ေတြးႀကည့္ႏိုင္ပါသလား။ ေယရႈ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အျခားၿပီးေျမာက္မႈမ်ားကို သင္ ေတြးႀကည့္ႏိုင္ပါသလား။ ေယရႈ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ အျခားၿပီးေျမာက္မႈမ်ားကို သင္ ေတြးႀကည့္ႏိုင္ပါသလား။ (နမိတ္လကၡဏာမ်ား၊ အနာ 
ေရာဂါၿငိမ္းေစျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အဖုိ႔ သူ၏အသက္စေတးျခင္း။) 
 ေယရႈသည္ မဟာၿပီးေျမာက္မႈမ်ားကုိ ၿပီးစီးေစခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ၿပီးစီးေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
သည္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈ၏အစိတ္အပုိင္းသာျဖစ္ၾကသည္။ သူ၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
 
သူ၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသခင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားသည္မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသိႏိူင္ပါသလဲ။ သခင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားသည္မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသိႏိူင္ပါသလဲ။ သခင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားသည္မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသိႏိူင္ပါသလဲ။ သခင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားသည္မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသိႏိူင္ပါသလဲ။ (ထုိ 
အရာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာ တစ္အုပ္လုံးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖတ္ရႈႏူိင္ပါသည္။) “ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ 
ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ((((ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ၁၁၁၁း း း း ၁၅)။၁၅)။၁၅)။၁၅)။”ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ ေယရႈခရစ္ေတာ္ 
အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိႏူိင္ပါသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္လို႔ရႏိုင္မယ့္ အျခားတစ္ေနရာေကာ ရိွပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္လို႔ရႏိုင္မယ့္ အျခားတစ္ေနရာေကာ ရိွပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္လို႔ရႏိုင္မယ့္ အျခားတစ္ေနရာေကာ ရိွပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္လို႔ရႏိုင္မယ့္ အျခားတစ္ေနရာေကာ ရိွပါသလား။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သင္ခန္းစာက်မ္းပုိ္ဒ္က “ဘုရား ဘုရား ဘုရား ဘုရား 
သခင္က သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သခင္က သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သခင္က သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သခင္က သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ((((ကမာၻဦးကမာၻဦးကမာၻဦးကမာၻဦးက်မ္း က်မ္း က်မ္း က်မ္း ၁၁၁၁း း း း ၂၇)။၂၇)။၂၇)။၂၇)။”ဟု ေျပာဆုိထားပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ပံုသ႑န္ေတာ္၏အျခားေဝါဟာရတစ္ခုက ဘာလဲ။ ပံုသ႑န္ေတာ္၏အျခားေဝါဟာရတစ္ခုက ဘာလဲ။ ပံုသ႑န္ေတာ္၏အျခားေဝါဟာရတစ္ခုက ဘာလဲ။ ပံုသ႑န္ေတာ္၏အျခားေဝါဟာရတစ္ခုက ဘာလဲ။ (ပုံသ႑န္ေတာ္၏အျခားေဝါဟာရတစ္ခုမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း 
(သုိ႔) ၾကည့္မွန္ (သုိ႔) တူညီျခင္းျဖစ္သည္။) 
 ဘုရားသခင္သည္ သူ၌ရွိသည့္ တူညီေသာဝိေသသလကၡာမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ ရွိေစဖို႔ရန္ (သုိ႔) ေရာင္ 
ျပန္ဟပ္ေစဖို႔ရန္ သင့္အား ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သင္သည္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ဆြဲသည္ (သုိ႔) ေဆးသုတ္သည္ (သုိ႔) တည္ေဆာက္ 
ေသာအခါ သင္သည္ သင္၏စိတ္ႀကိဳက္ ပုံေဖာ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းေသာအခါ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအရာကုိ သူ 
ျဖစ္ေစလုိသည့္အတုိင္း ဖန္ဆင္းပါသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၌ရိွၿပီး သင္၌လည္းရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ဘုရားသခင္၌ရိွၿပီး သင္၌လည္းရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ဘုရားသခင္၌ရိွၿပီး သင္၌လည္းရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ဘုရားသခင္၌ရိွၿပီး သင္၌လည္းရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ (ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ ျခင္း၊ 
ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာရိွျခင္း၊ ႏုညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း။) 
ေယရႈတြင္ ဤအရည္အခ်င္းမ်ားအားလုံးရွိၿပီး သင့္အားလည္္း ထုိအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရွိေစလုိပါသည္။ 
 
သူ၏ရစဲြမ္းသတၱိ 
 ေယရႈသည္ ကားတုိင္တြင္ တင္သတ္မခံရမီ ညအခ်ိန္၌ ေယရႈႏွင့္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သံလြင္ေတာင္ေပၚရိွ 
ေဂသေရွမာန္အရပ္တြင္ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ““““၄၁၄၁၄၁၄၁တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတပစ္ ေလာက္ခြတပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတပစ္ ေလာက္ခြတပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတပစ္ ေလာက္ခြတပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲတပစ္ ေလာက္ခြါသြား၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊ ါသြား၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊ ါသြား၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊ ါသြား၍ ဒူးေထာက္လ်က္၊ ၄၂၄၂၄၂၄၂အိုအဘ၊ အိုအဘ၊ အိုအဘ၊ အိုအဘ၊ 
အလုိေတာ္ရိွလွ်င္ဤခြက္ကုိအကြၽႏ္ုပ္မွ လႊဲေတာ္မူပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္အလုိရိွသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ရိွလွ်င္ဤခြက္ကုိအကြၽႏ္ုပ္မွ လႊဲေတာ္မူပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္အလုိရိွသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ရိွလွ်င္ဤခြက္ကုိအကြၽႏ္ုပ္မွ လႊဲေတာ္မူပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္အလုိရိွသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ အလုိေတာ္ရိွလွ်င္ဤခြက္ကုိအကြၽႏ္ုပ္မွ လႊဲေတာ္မူပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္အလုိရိွသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ 
အလိုရိွသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။ အလိုရိွသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။ အလိုရိွသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။ အလိုရိွသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္း ေတာ္မူ၏။ ၄၃၄၃၄၃၄၃ထိုအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွားလာ၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ထိုအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွားလာ၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ထိုအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွားလာ၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ထိုအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွားလာ၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ 
အားအေပးရ၏။ အားအေပးရ၏။ အားအေပးရ၏။ အားအေပးရ၏။ ၄၄၄၄၄၄၄၄ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကုိခံလ်က္အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခြၽးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကုိခံလ်က္အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခြၽးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကုိခံလ်က္အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခြၽးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကုိခံလ်က္အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခြၽးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ 
ေျမေပၚ၌ က်ေသာေသြးစက္ခဲက့ဲသုိ႔ျဖစ္သတည္း။ ေျမေပၚ၌ က်ေသာေသြးစက္ခဲက့ဲသုိ႔ျဖစ္သတည္း။ ေျမေပၚ၌ က်ေသာေသြးစက္ခဲက့ဲသုိ႔ျဖစ္သတည္း။ ေျမေပၚ၌ က်ေသာေသြးစက္ခဲက့ဲသုိ႔ျဖစ္သတည္း။ ((((လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၂၂၂၂၂၂၂၂း း း း ၄၁ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ----    ၄၄)။၄၄)။၄၄)။၄၄)။””””ဟု ရွင္လုကာက်မ္းတြင္ ေျပာဆုိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔ထံမွ လြဲေစဖို႔ရန္ ေယရႈက သူ၏ခမည္းေတာ္ထံ၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ သူ႔ထံမွ လြဲေစဖို႔ရန္ ေယရႈက သူ၏ခမည္းေတာ္ထံ၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ သူ႔ထံမွ လြဲေစဖို႔ရန္ ေယရႈက သူ၏ခမည္းေတာ္ထံ၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ သူ႔ထံမွ လြဲေစဖို႔ရန္ ေယရႈက သူ၏ခမည္းေတာ္ထံ၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ““““ခြက္ခြက္ခြက္ခြက္””””က ဘာလဲ။ က ဘာလဲ။ က ဘာလဲ။ က ဘာလဲ။ (ကားတိုင္တင္သတ္ခံ 
ရျခင္းႏွင့္ ခဏတာတည္ေနခ့ဲမည့္ သူ႔ခမည္းေတာ္ထံမွ ကြဲကြာျခင္းကုိ သည္းခံျခင္း။) 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္တင္သတ္ခံခ့ဲရသနည္း။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္တင္သတ္ခံခ့ဲရသနည္း။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္တင္သတ္ခံခ့ဲရသနည္း။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္တင္သတ္ခံခ့ဲရသနည္း။ (သူ ျပဳမွားမိခ့ဲေသာအရာတြက္ေၾကာင့္ မဟုတ္။ 
သုိ႔ ေသာ္ သူသည္ အသက္ရွင္သြားခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏မွားယြင္းေသာအေတြးေခၚမ်ား၊ စိတ္ေနစိတ္ထား 
မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ယဇ္ေကာင္ျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္သာျဖစ္ခဲ့သည္။) 
 
 ““““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တုိ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တုိ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တုိ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္း တုိ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစ    
ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္    မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ 
((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၃၃၃၃း း း း ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကယ္တင္ရွင္တစ္ဦးကုိ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္ 
သိရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေယရႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ သုိ႔ သူ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။  
 “ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အဖို႔အလို႔ငွါ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္အရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အဖို႔အလို႔ငွါ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္အရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အဖို႔အလို႔ငွါ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္အရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အဖို႔အလို႔ငွါ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္အရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကို 
သိရၾကၿပီ။ သိရၾကၿပီ။ သိရၾကၿပီ။ သိရၾကၿပီ။ … … … … ((((၁၁၁၁    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၃၃၃၃း း း း ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။” ေယရႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး သူသည္လည္း ကၽြႏု္ပတ္ုိ႔အတြက္ 
လုိလုိလားလား အသက္ေပးခဲ့သည္။ 
 ေယရႈသည္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ သူ၏အသက္ကုိ စေတးျခင္းအားျဖင့္ နာက်င္ျခင္းေဝဒနားမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ပြဲ 
ထမဲွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထက္ (သုိ႔) ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစားသမားမ်ားထက္ ရဲစြမ္းသတၱိကုိ ပုိမုိျပသခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကမာၻေလာ 
ကႀကီးထတဲြင္ သူရဲေကာင္းမ်ား အေျမာက္အမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ထုိသူမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ႏွက္ ေနသည္။ စာသင္ႏွစ္အေတာအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ထုိသူမ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ ဆုံေတြ႕ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမာၻသိ (သုိ႔) 
အစဥ္သိေန မည့္ မဟာသူရဲေကာင္းႀကီးအစစ္အမွန္မွာ ေယရႈသာျဖစ္သည္။  
 

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ဘုရားသခင္ဘုရားသခင္ဘုရားသခင္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာဖို႔ရန္ ဒီေန႔ သင္ ဘယ္လို အခ်ိန္ယူႏိုင္မလဲ။ ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာဖို႔ရန္ ဒီေန႔ သင္ ဘယ္လို အခ်ိန္ယူႏိုင္မလဲ။ ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာဖို႔ရန္ ဒီေန႔ သင္ ဘယ္လို အခ်ိန္ယူႏိုင္မလဲ။ ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာဖို႔ရန္ ဒီေန႔ သင္ ဘယ္လို အခ်ိန္ယူႏိုင္မလဲ။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂ ၂ ၂ ၂ ----    ေနာဧေနာဧေနာဧေနာဧ    

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိ္ဒ ္
““““၉၉၉၉ေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ ဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ ဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ ဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ 
သြားလာ၏။သြားလာ၏။သြားလာ၏။သြားလာ၏။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
နာခံျခင္းနာခံျခင္းနာခံျခင္းနာခံျခင္း    
    
ေမးခြန္းေဆြးေႏြးျခင္းက႑ 
တကယ္ပဲႀကီးက်ယ္သည့္အရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ေတာင္းဆိုခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ တကယ္ပဲႀကီးက်ယ္သည့္အရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ေတာင္းဆိုခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ တကယ္ပဲႀကီးက်ယ္သည့္အရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ေတာင္းဆိုခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ တကယ္ပဲႀကီးက်ယ္သည့္အရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ေတာင္းဆိုခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္ 
မည္ဟု သင္ စတင္ေတြးေတာလိုမည္ဟု သင္ စတင္ေတြးေတာလိုမည္ဟု သင္ စတင္ေတြးေတာလိုမည္ဟု သင္ စတင္ေတြးေတာလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ က္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ က္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ က္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။     
    
နိဒါန္း 
 ဘရူးစ္ေဝးလ္ကင္ဆန္အမည္ရွိတဲ့ လူတစ္ဦးက ေျပာျပတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ရိွပါသည္။ သူသည္ ေကာလိ္ပ္ေက်ာင္း 
သူ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ တရားေဟာေျပာေနခ့ဲၿပီး အျပင္ထြက္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေနရာေဒသ တစ္ခု၌ လူတို႔ 
အား ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည့္ အမွန္တကယ္ႀကီးက်ယ္ေသာ အလုပ္တစ္ခုကုိ ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ စိန္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 
 တစ္ပတ္ၾကာေသာ္ ဘရူးစ္သည္ သူ တရားေဟာခဲ့ေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းရဲဲ႕ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးထံမွ ေပးစာတစ္ 
ေစာင္ကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤလူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ကယ္လီဖုိနီးယားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
အား ေဝငွႏိုင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အခြင့္ထူးတစ္ခုကို သူတုိ႔ ရရွိဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကၿပီး အမွန္တကယ္ေတာ့ထုိအရာကုိ ေဝးလ္ 
ကင္ဆန္ေဟာေျပာခ့ဲသည့္ အပတ္မွာပင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔ ကားထဲသုိ႔ ဝင္ခဲ့ၾကၿပီး မုိင္ ၄၀၀ 
ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႔ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏တံခါးဝ၌ ကားကုိ ထုိးရပ္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္အရာျဖစ္ 
ပ်က္ခဲ့သည္ကုိ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူတုိ႔သည္ ဓာဆီအရာင္းဆုိင္ဝန္ထမ္း ၂ဦး၊ အေစာင့္ ၄ ဦး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴး၏အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုပင္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ေဝငွခဲ့ပါသည္။ 
 ထုိမွ်မက ပို၍ ႀကီးက်ယ္သည့္အမႈရိွပါေသးသည္။ ေက်ာင္းသား ၂ဦးသည္ ေက်ာင္းသူ၊သား ၁၂၆ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ 
မ်ားအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕၍၊ ေလယာဥ္တစ္စင္းကုိ စင္းလုံးငွါးၿပီး ကၽြန္တစ္ကၽြန္းေပၚရိွ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အပန္းေျဖသမၼာ 
က်မ္းစာရက္တုိသင္တန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ထရီနီဒက္ဒ္ကၽြန္းသုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသးသည္။ 
 

*************************************************************** 
 
 သူတုိ႔ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ ႀကီးေသာအမႈလုပ္ဖို႔ရန္အတြက္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ် သဲလြန္စတစ္ခု မရိွခဲ့ 
ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေလာင္းေၾကးထပ္ရလိမ့္မည္။ အမွန္အားျဖင့္၊ ႀကီးမားေသာတစ္စုံတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ စဥ္းစား 
လုိက္ရုံျဖင့္ သူတုိ႔အား ေသေလာက္ေအာင္ပင္ ေၾကာက္ဒူးတုန္ခဲ့မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ 
တုိင္ ဘုရားသခင္အား အသုံးေတာ္ခံေနႏိုင္သေရြ႕ကာလပတ္လုံး သူ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ႀကီးေသာအရာမ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ယေန႔ သူ႔ကုိယ္သူ ဘုရားသခင္အဖို႔ အသုံးေတာ္ခံၿပီး နာခံခဲ့ 
ေသာ သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိၾကလိမ့္မည္။ 
 

ေနာဧ 
(ကမာၻဦး ၆း ၉-၂၂) 

““““၉၉၉၉ေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျေနာဧအတၳဳပၸတိၱဟူမူကား၊ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စုံလင္ေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ သြားဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ သြားဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ သြားဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ သြားလာလာလာလာ    
၏။ ၏။ ၏။ ၏။ ၁၁၁၁ဝေနာဧသည္ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္းဟူေသာ သားသုံးေယာက္ကုိ ျမင္ေလ၏။ ဝေနာဧသည္ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္းဟူေသာ သားသုံးေယာက္ကုိ ျမင္ေလ၏။ ဝေနာဧသည္ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္းဟူေသာ သားသုံးေယာက္ကုိ ျမင္ေလ၏။ ဝေနာဧသည္ ေရွမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက္တည္းဟူေသာ သားသုံးေယာက္ကုိ ျမင္ေလ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ထုိအခါ ေျမႀကီးထုိအခါ ေျမႀကီးထုိအခါ ေျမႀကီးထုိအခါ ေျမႀကီး    သည္၊ ဘုသည္၊ ဘုသည္၊ ဘုသည္၊ ဘုရားရားရားရားသသသသခင့္ခင့္ခင့္ခင့္    
ေရွ႔မွာ ပုတ္စပ္လ်က္ရိွ၏။ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ ေရွ႔မွာ ပုတ္စပ္လ်က္ရိွ၏။ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ ေရွ႔မွာ ပုတ္စပ္လ်က္ရိွ၏။ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ ေရွ႔မွာ ပုတ္စပ္လ်က္ရိွ၏။ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ ၁၂၁၂၁၂၁၂ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသခင္သည္ ေျမႀကီးကုိ ၾကည့္ရႈေသာအသခင္သည္ ေျမႀကီးကုိ ၾကည့္ရႈေသာအသခင္သည္ ေျမႀကီးကုိ ၾကည့္ရႈေသာအသခင္သည္ ေျမႀကီးကုိ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ပုတ္စပ္ခါ၊ ပုတ္စပ္ခါ၊ ပုတ္စပ္ခါ၊ ပုတ္စပ္    
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လ်က္ရိွသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္း တုိ႔သည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ ၾကၿပီ။လ်က္ရိွသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္း တုိ႔သည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ ၾကၿပီ။လ်က္ရိွသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္း တုိ႔သည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ ၾကၿပီ။လ်က္ရိွသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္း တုိ႔သည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ ၾကၿပီ။    ၁၃၁၃၁၃၁၃ထုိအထုိအထုိအထုိအ    
ခါ ဘုရားသခင္သည္၊ ေနာဧအား မိခါ ဘုရားသခင္သည္၊ ေနာဧအား မိခါ ဘုရားသခင္သည္၊ ေနာဧအား မိခါ ဘုရားသခင္သည္၊ ေနာဧအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔၏ အဆုံးသည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္တြင္ ေပၚလာၿပီ။ သူတုိ႔န္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔၏ အဆုံးသည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္တြင္ ေပၚလာၿပီ။ သူတုိ႔န္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔၏ အဆုံးသည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္တြင္ ေပၚလာၿပီ။ သူတုိ႔န္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔၏ အဆုံးသည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္တြင္ ေပၚလာၿပီ။ သူတုိ႔    
ေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ အကယ္စင္စစ္ ေျမႀကီးႏွင့္ တကြ သူတုိ႔ကုိ ငါဖ်က္ဆီး မည္။ ေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ အကယ္စင္စစ္ ေျမႀကီးႏွင့္ တကြ သူတုိ႔ကုိ ငါဖ်က္ဆီး မည္။ ေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ အကယ္စင္စစ္ ေျမႀကီးႏွင့္ တကြ သူတုိ႔ကုိ ငါဖ်က္ဆီး မည္။ ေၾကာင့္ ေျမႀကီးသည္ အဓမၼအမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေလ၏။ အကယ္စင္စစ္ ေျမႀကီးႏွင့္ တကြ သူတုိ႔ကုိ ငါဖ်က္ဆီး မည္။ ၁၄၁၄၁၄၁၄ေဂါဖရသစ္ေဂါဖရသစ္ေဂါဖရသစ္ေဂါဖရသစ္    
သားျဖင့္၊ သေဘၤာကုိ ကုိယ္ဘုိ႔တည္လုပ္ေလာ့။ အထဲ၌လည္း အခန္းမ်ားကုိလုပ္ေလာ့သားျဖင့္၊ သေဘၤာကုိ ကုိယ္ဘုိ႔တည္လုပ္ေလာ့။ အထဲ၌လည္း အခန္းမ်ားကုိလုပ္ေလာ့သားျဖင့္၊ သေဘၤာကုိ ကုိယ္ဘုိ႔တည္လုပ္ေလာ့။ အထဲ၌လည္း အခန္းမ်ားကုိလုပ္ေလာ့သားျဖင့္၊ သေဘၤာကုိ ကုိယ္ဘုိ႔တည္လုပ္ေလာ့။ အထဲ၌လည္း အခန္းမ်ားကုိလုပ္ေလာ့။ အတြင္း၊ ျပင္၊ ပတ္ လည္ကုိ ထင္းရႈးေစး။ အတြင္း၊ ျပင္၊ ပတ္ လည္ကုိ ထင္းရႈးေစး။ အတြင္း၊ ျပင္၊ ပတ္ လည္ကုိ ထင္းရႈးေစး။ အတြင္း၊ ျပင္၊ ပတ္ လည္ကုိ ထင္းရႈးေစး    
ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    သုတ္ေလာ့။ သုတ္ေလာ့။ သုတ္ေလာ့။ သုတ္ေလာ့။ ၁၅၁၅၁၅၁၅လုပ္ရမည္ပုံဟူမူကား၊ သေဘၤာလုပ္ရမည္ပုံဟူမူကား၊ သေဘၤာလုပ္ရမည္ပုံဟူမူကား၊ သေဘၤာလုပ္ရမည္ပုံဟူမူကား၊ သေဘၤာ    အလ်ား အေတာင္သုံးရာ၊ အနံအေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္သုံးဆယ္ အလ်ား အေတာင္သုံးရာ၊ အနံအေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္သုံးဆယ္ အလ်ား အေတာင္သုံးရာ၊ အနံအေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္သုံးဆယ္ အလ်ား အေတာင္သုံးရာ၊ အနံအေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္သုံးဆယ္ 
ရိွေစရမည္။ ရိွေစရမည္။ ရိွေစရမည္။ ရိွေစရမည္။ ၁၆၁၆၁၆၁၆အေပၚ၌လည္း အမုိးကုိလုပ္ရ မည္။ ထုိအမုိးအေပၚ အလယ္ခ်က္၌၊ ထိပ္အုပ္အနံ တေတာင္အက်ယ္ ရိွေစရမည္။ အေပၚ၌လည္း အမုိးကုိလုပ္ရ မည္။ ထုိအမုိးအေပၚ အလယ္ခ်က္၌၊ ထိပ္အုပ္အနံ တေတာင္အက်ယ္ ရိွေစရမည္။ အေပၚ၌လည္း အမုိးကုိလုပ္ရ မည္။ ထုိအမုိးအေပၚ အလယ္ခ်က္၌၊ ထိပ္အုပ္အနံ တေတာင္အက်ယ္ ရိွေစရမည္။ အေပၚ၌လည္း အမုိးကုိလုပ္ရ မည္။ ထုိအမုိးအေပၚ အလယ္ခ်က္၌၊ ထိပ္အုပ္အနံ တေတာင္အက်ယ္ ရိွေစရမည္။ 
သေဘၤာနံတဘက္၌လည္းသေဘၤာနံတဘက္၌လည္းသေဘၤာနံတဘက္၌လည္းသေဘၤာနံတဘက္၌လည္း    တံခါးကုိ လုုပ္ရမည္။ ေအာက္ဆင့္၊ အလယ္ဆင့္၊ အေပၚဆင့္ဟူ၍၊ သုံးဆင့္ကုိလည္း ရိွေစရမည္။ တံခါးကုိ လုုပ္ရမည္။ ေအာက္ဆင့္၊ အလယ္ဆင့္၊ အေပၚဆင့္ဟူ၍၊ သုံးဆင့္ကုိလည္း ရိွေစရမည္။ တံခါးကုိ လုုပ္ရမည္။ ေအာက္ဆင့္၊ အလယ္ဆင့္၊ အေပၚဆင့္ဟူ၍၊ သုံးဆင့္ကုိလည္း ရိွေစရမည္။ တံခါးကုိ လုုပ္ရမည္။ ေအာက္ဆင့္၊ အလယ္ဆင့္၊ အေပၚဆင့္ဟူ၍၊ သုံးဆင့္ကုိလည္း ရိွေစရမည္။ 
၁၇၁၇၁၇၁၇အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါ    အေပါင္းတုိ႔ကုိ၊ ေကာင္းကင္ ေအာက္မွ ငါကုိယ္တုိင္ ပယ္ရွင္းျခင္း ငွါ၊ ေျမႀကီးကုိ ေရလႊမ္းမုိးေစသအေပါင္းတုိ႔ကုိ၊ ေကာင္းကင္ ေအာက္မွ ငါကုိယ္တုိင္ ပယ္ရွင္းျခင္း ငွါ၊ ေျမႀကီးကုိ ေရလႊမ္းမုိးေစသအေပါင္းတုိ႔ကုိ၊ ေကာင္းကင္ ေအာက္မွ ငါကုိယ္တုိင္ ပယ္ရွင္းျခင္း ငွါ၊ ေျမႀကီးကုိ ေရလႊမ္းမုိးေစသအေပါင္းတုိ႔ကုိ၊ ေကာင္းကင္ ေအာက္မွ ငါကုိယ္တုိင္ ပယ္ရွင္းျခင္း ငွါ၊ ေျမႀကီးကုိ ေရလႊမ္းမုိးေစသ    
ျဖင့္ ေျမေပၚမွာ ရိွသမွ်ျဖင့္ ေျမေပၚမွာ ရိွသမွ်ျဖင့္ ေျမေပၚမွာ ရိွသမွ်ျဖင့္ ေျမေပၚမွာ ရိွသမွ်    တုိ႔သည္ ေသရၾကမည္။ တုိ႔သည္ ေသရၾကမည္။ တုိ႔သည္ ေသရၾကမည္။ တုိ႔သည္ ေသရၾကမည္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈သင္၌မူကား၊ ငါ့ပဋိိသင္၌မူကား၊ ငါ့ပဋိိသင္၌မူကား၊ ငါ့ပဋိိသင္၌မူကား၊ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကုိ ငါတည္ေစမည္။ သင္သည္၊ သား၊ မယား၊ ေခြၽးမညာဥ္ကုိ ငါတည္ေစမည္။ သင္သည္၊ သား၊ မယား၊ ေခြၽးမညာဥ္ကုိ ငါတည္ေစမည္။ သင္သည္၊ သား၊ မယား၊ ေခြၽးမညာဥ္ကုိ ငါတည္ေစမည္။ သင္သည္၊ သား၊ မယား၊ ေခြၽးမ    
မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ဝင္ရမည္။ ႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ဝင္ရမည္။ ႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ဝင္ရမည္။ ႏွင့္တကြ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ဝင္ရမည္။ ၁၉၁၉၁၉၁၉အသက္ရွင္သေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက အထီး အမ၊ အစုံတုိ႔ကုိယူ၍၊ သင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္သေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက အထီး အမ၊ အစုံတုိ႔ကုိယူ၍၊ သင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္သေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက အထီး အမ၊ အစုံတုိ႔ကုိယူ၍၊ သင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္သေသာ တိရစာၦန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက အထီး အမ၊ အစုံတုိ႔ကုိယူ၍၊ သင္ႏွင့္အတူ 
အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ သြင္းရမည္။ အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ သြင္းရမည္။ အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ သြင္းရမည္။ အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ သေဘၤာထဲသုိ႔ သြင္းရမည္။ ၂၂၂၂ဝငွက္လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ သား လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ တြားတဝငွက္လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ သား လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ တြားတဝငွက္လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ သား လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ တြားတဝငွက္လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ သား လည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ တြားတတ္တ္တ္တ္    
ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းလည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ အထီးအမ၊ အစုံတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ သင့္ထံသုိ႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းလည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ အထီးအမ၊ အစုံတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ သင့္ထံသုိ႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းလည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ အထီးအမ၊ အစုံတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ သင့္ထံသုိ႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းလည္း အမ်ိဳးအလုိက္၊ အထီးအမ၊ အစုံတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ သင့္ထံသုိ႔ လာၾကလိမ့္မည္။ ၂၁၂၁၂၁၂၁ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ္    
စားစရာအဘုိ႔၊ တိရစာၦန္တုိ႔ စားစရာအဘုိ႔၊ စားအပ္ေသာ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိယူ၍ သုိထားရ စားစရာအဘုိ႔၊ တိရစာၦန္တုိ႔ စားစရာအဘုိ႔၊ စားအပ္ေသာ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိယူ၍ သုိထားရ စားစရာအဘုိ႔၊ တိရစာၦန္တုိ႔ စားစရာအဘုိ႔၊ စားအပ္ေသာ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိယူ၍ သုိထားရ စားစရာအဘုိ႔၊ တိရစာၦန္တုိ႔ စားစရာအဘုိ႔၊ စားအပ္ေသာ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိယူ၍ သုိထားရ မည္ဟု၊ ဘုရား သခင္မည္ဟု၊ ဘုရား သခင္မည္ဟု၊ ဘုရား သခင္မည္ဟု၊ ဘုရား သခင္မွာထားေတာ္မူ၏။ မွာထားေတာ္မူ၏။ မွာထားေတာ္မူ၏။ မွာထားေတာ္မူ၏။ 
၂၂၂၂၂၂၂၂မွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္းလည္း ေနာဧျမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္းလည္း ေနာဧျမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္းလည္း ေနာဧျမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္းလည္း ေနာဧျပဳေလ၏။ပဳေလ၏။ပဳေလ၏။ပဳေလ၏။””””    

    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာဧ၏အႀကီးမားဆံုးေသာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈက ဘာလဲ။ ေနာဧ၏အႀကီးမားဆံုးေသာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈက ဘာလဲ။ ေနာဧ၏အႀကီးမားဆံုးေသာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈက ဘာလဲ။ ေနာဧ၏အႀကီးမားဆံုးေသာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈက ဘာလဲ။ (ဒါက သေဘၤာႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါလုိ႔ 
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က ေျပာပါသလဲ။ သေဘၤာႀကီးကုိ တည္ေဆာက္တာက မဟာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈႀကီးပါပဲဗ်ဳိ႕။ ဒါေပမဲ့ 
ေနာဧ၏အႀကီးမားဆုံးေအာင္ျမင္မႈမွာ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ကုိ တုိ႔ထိသည့္ အသကတ္ာမ်ဳိးျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။) 
ေနာဧအေၾကာင္းကုိ အနည္းအက်ဥ္းေျပာၾကပါစို႔။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာဧတြင္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေနာဧတြင္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေနာဧတြင္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ေနာဧတြင္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၄ ၄ ၄ ၄ မ်ဳိးရိွပါသည္။ ထိုအရာေတြကို သင္ မ်ဳိးရိွပါသည္။ ထိုအရာေတြကို သင္ မ်ဳိးရိွပါသည္။ ထိုအရာေတြကို သင္ မ်ဳိးရိွပါသည္။ ထိုအရာေတြကို သင္ 
သတိရပါသလား။ သတိရပါသလား။ သတိရပါသလား။ သတိရပါသလား။ (ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္သည္၊ အျပစ္ကင္းစင္သည္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာသည္၊ နာခံတတ္ 
သူျဖစ္သည္။) ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္၏စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားအရ နာခံလ်က္ အသက္ရွင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားလမ္းအ 
တုိင္း အသက္ရွင္ခဲ့ပါသည္။  
 သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိလာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာေနရာျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အတြင္းဆုံးအပုိင္း 
ကုိ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသား၏အျခားနာမည္တစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဝိညာဥ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသား 
က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ပုံေဖာ္ပါသည္။ ေနာဧသည္ သူ၏ႏွလုံးသာထဲမွ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားလမ္းကုိ လုိက္ 
ေလွ်ာက္ခဲ့ပါသည္။  
 
ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ခဲ့သည ္
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေျဖာင္းမတ္ျခင္းဆိုသည့္အရာကို သင္ မည္သည့္အရာလို႔ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ။ ေျဖာင္းမတ္ျခင္းဆိုသည့္အရာကို သင္ မည္သည့္အရာလို႔ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ။ ေျဖာင္းမတ္ျခင္းဆိုသည့္အရာကို သင္ မည္သည့္အရာလို႔ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ။ ေျဖာင္းမတ္ျခင္းဆိုသည့္အရာကို သင္ မည္သည့္အရာလို႔ထင္ျမင္ယူဆပါသလဲ။ ( လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျဖာင့္မတ္ 
ျခင္းဆုိသည္မွာ “သင့္ထက္ ငါသာသည္”ကုိ ဆုိလုိသည္ဟု ေတြးေတာတတ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမွာ ၎၏ဆုိလုိရင္း 
မဟုတ္ပါ။) 
 သူတစ္ပါးထက္သာေသာသူဟူ၍ မရွိပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားခဲ့ၿပီးၿပီဟု 
ေျပာဆိုပါသည္။ ေနာဧက ဤအခ်က္ကုိ နားလည္ခဲ့သည္။ သူ မျပည့္စုံေၾကာင္းကုိ ေနာဧ သိနားလည္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သူသည္ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖုိ႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္သုိ႔ လုိက္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ရွိေသာအသက္တာျဖင့္သာ အသက္ရွင္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသုိ႔ ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ေယရႈခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တန္ခုိးေပးသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဆို ဒါဆို ဒါဆို ဒါဆို ““““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္း””””က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ (ဘုရားသခင္က မွန္ကန္သည္ဟု ဆုိသည့္အရာအတုိင္း အသက္ 
ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။) 
 ေနာဧသည္ သူ၏ႏွလံုးသား၊ အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ နာခံခ့ဲ 
သည္။ သူ႔ပတ္လည္၌ရွိၿပီး မွန္ကန္သည္ဟု သူတုိ႔၏အနက္အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနခဲ့ေသာသူမ်ားကဲ့သုိ႔ အသက္မရွင္ 
ခဲ့ပါ။ ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္ကုိ လုိက္ခဲ့သည္။ သေဘၤာႀကီးကုိ အၿပီးအစီးေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ၾကာ 
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သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါသည္။ ထုိႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀နီးပါးလုံးလုံး၌ မိတ္ေဆြးေကာင္းမ်ားဟု သူ ေတြးေတာယူ 
မွတ္ခဲ့ေသာသူမ်ားထံမွပင္လွ်င္ သူအသက္ရွင္ေနခဲ့သာအရာေၾကာင့္ သူ ျပက္ရယ္ျပဳခံခဲ့မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာဧသည္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားစကားကို နားေထာင္ၿပီး သေဘၤာႀကီးတစ္ခုလံုးကိုေနာဧသည္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားစကားကို နားေထာင္ၿပီး သေဘၤာႀကီးတစ္ခုလံုးကိုေနာဧသည္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားစကားကို နားေထာင္ၿပီး သေဘၤာႀကီးတစ္ခုလံုးကိုေနာဧသည္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားစကားကို နားေထာင္ၿပီး သေဘၤာႀကီးတစ္ခုလံုးကို    ေမ့ေလ်ာ့သြားသလို ခံစားခ့ဲဖူး မည္ဟု ေမ့ေလ်ာ့သြားသလို ခံစားခ့ဲဖူး မည္ဟု ေမ့ေလ်ာ့သြားသလို ခံစားခ့ဲဖူး မည္ဟု ေမ့ေလ်ာ့သြားသလို ခံစားခ့ဲဖူး မည္ဟု 
သင္ ေတြးေတာမိပါသလား။ သင္ ေတြးေတာမိပါသလား။ သင္ ေတြးေတာမိပါသလား။ သင္ ေတြးေတာမိပါသလား။ (ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္သို႔ တေသြမတိမ္းလိုက္ေနရခ့ဲလို႔ ေနာဧသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲမည္ဟု သင္ ေတြးမိပါသလား။ ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္သို႔ တေသြမတိမ္းလိုက္ေနရခ့ဲလို႔ ေနာဧသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲမည္ဟု သင္ ေတြးမိပါသလား။ ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္သို႔ တေသြမတိမ္းလိုက္ေနရခ့ဲလို႔ ေနာဧသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲမည္ဟု သင္ ေတြးမိပါသလား။ ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္သို႔ တေသြမတိမ္းလိုက္ေနရခ့ဲလို႔ ေနာဧသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲမည္ဟု သင္ ေတြးမိပါသလား။ 
(ဟုတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ မုိးစရြာတဲ့အခ်ိန္က အမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္ခဲ့မည္။) 
 
ေေေေမးခြန္း မးခြန္း မးခြန္း မးခြန္း ----    ဒီေန႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ ဒီေန႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ ဒီေန႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ ဒီေန႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ (အျခားသူမ်ားကုိ ရုိေသသမႈ 
ရွိျခင္းျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း။) 
 
ေနာဧသည္ အျပစ္ကင္းစင္ခဲ့သည ္
 ေနာက္တစ္ခ်က္က၊ ေနာဧသည္ အျပစ္ကင္းစင္ခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း၏ဆိုလိုခ်က္က သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း၏ဆိုလိုခ်က္က သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း၏ဆိုလိုခ်က္က သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း၏ဆိုလိုခ်က္က သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ (သင္၌ အျခားမည္သူကမွ် အျပစ္အနာအဆာ (သုိ႔) 
အမွား မေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ။) အကယ္၍ ေနာဧသည္ တစ္စုံတစ္ခု အမွားျပဳမိခဲ့လွ်င္ သူ၏အမွားကုိ ဝန္ခံျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ 
အရာကုိ သူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒီေန႔ ဒီေန႔ ဒီေန႔ ဒီေန႔ အျပစ္ကင္းအျပစ္ကင္းအျပစ္ကင္းအျပစ္ကင္းစင္ျခင္းကို စင္ျခင္းကို စင္ျခင္းကို စင္ျခင္းကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုနည္းလမ္းတစ္ခုနည္းလမ္းတစ္ခုနည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။က ဘာလဲ။က ဘာလဲ။က ဘာလဲ။    (ရုိးသားျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း။) 
သင္သည္ ျပည့္စုံေသာသူျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏ႏွလုံးသာထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္အတုိင္း 
လုိက္ေလွ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ ထိုဆိုလိုရင္းကို သင္ ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ ထိုဆိုလိုရင္းကို သင္ ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ ထိုဆိုလိုရင္းကို သင္ ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ ထိုဆိုလိုရင္းကို သင္ 
ဘာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ (သင္သည္ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္တဲ့အခါ သင္သည္ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ကုိ 
အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
 ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္လ်က္ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ 
ယူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္အား ႏွစ္သက္အားရေစေသာသူတစ္ဦး မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကုိ သူ သင္ယူေလ့လာခဲ့သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္လို လက္ခ်င္းခ်ိတ္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပသင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္လို လက္ခ်င္းခ်ိတ္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပသင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္လို လက္ခ်င္းခ်ိတ္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပသင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္လို လက္ခ်င္းခ်ိတ္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသလဲ။ ါသလဲ။ ါသလဲ။ ါသလဲ။ ( သင္၏တစ္ေန႔တာ (ဆုေတာင္းျခင္း) 
အေၾကာင္းကုိ သူႏွင့္အတူ ေျပာဆုိျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကုိ ဖတ္ရႈလ်က္ သင္အဖို႔ ၎၏ဆုိလုိရင္းကုိ နားလည္လာေအာင္ သင့္ 
ကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္။) 
 
ေနာဧသည္ နာခံခဲ့သည ္
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    နာခံျခင္း၏ဆိုလိုရင္း အဓိနာခံျခင္း၏ဆိုလိုရင္း အဓိနာခံျခင္း၏ဆိုလိုရင္း အဓိနာခံျခင္း၏ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ ပၸါယ္က ဘာလဲ။ ပၸါယ္က ဘာလဲ။ ပၸါယ္က ဘာလဲ။ (အဘိဓာန္အဆုိအရ အကဲအမႈး ေျပာဆုိသည့္အတုိင္ တေသြမတိမ္းလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္ဟု ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။) သင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေစကာမူ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (သို႔) သင့္အား 
ေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိနည္းအတုိင္း 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မွန္ကန္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ နာခံျခင္း၏အျခားအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိလည္း သင့္အား ကၽြန္ေတာ္ ၾကား 
သိေစလုိပါသည္။  
 နာခံျခင္းအေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိေသာအခါ ၎က “ေယရႈကုိ သိျခင္းႏွင့္ သူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျခင္း”ကုိ ဆုိလုိ 
သည္။ ပုိ၍ေအးစက္ေနေသာအနက္အဓိပၸါယ္တစ္ခု မဟုတ္ဘူးမဟုတ္လား။ ဒီဟာလုပ္ (သုိ႔) ဟုိဟာလုပ္ဆုိသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပ 
ေဒသမ်ား တစ္သီတစ္တန္းကို လုိက္ေလွ်ာက္ေနျခင္းထက္ ပုိပါသည္။ ထုိအရာကုိ ခဏတာ ေတြးေတာၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္ 
စက္ဘီးစီးနည္းကုိ သင္ယူေသာအခါ သင္၌ သင္ေထာက္ကူ ဘီးမ်ားရွိမည္။ ထုိဘီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔အခ်ိန္တန္လာေသာအခါ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
21 

 

အနည္းငယ္ ယုိင္သည့္ယုိင္တုိင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ကုိယ္သင္ ထုိအရာကုိ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ခဲ့မည္။ 
ၿပီး ေတာ့ စီးဖန္မ်ားေလေလ၊ သင္ ကၽြမ္းက်င္လာေလေလပဲ။ အမွန္းအားျဖင့္ သင္ ဘယ္လုိေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ သူတုိ႔ တစ္ 
ႀကိမ္ေျပာျပလိုက္သည့္အရာကုိ သင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏုိင္ပါဘူး။  
 နာခံျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ထုိ႔အတူျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ထုိအရာမ်ားထဲမွ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိ ရရွိပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ သင္ မစဥ္း 
စားဘူးေသာမ်ားကုိပင္ ထုိအရာမ်ားထမဲွ အလြန္ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ရရိွသည္။ ဒါက စက္ဘီးကုိ ဘယ္လုိစီးနင္းရ မလဲဆို 
တာကုိ ေလ့က်င့္သကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္းက သင့္အား သူ၏သားေတာ္ေယရႈကဲ့သုိ႔ သာ၍ျဖစ္ လာျခင္း 
အသက္တာထဲသုိ႔ သင့္အား ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒီေန႔ ဒီေန႔ ဒီေန႔ ဒီေန႔ နာခံျခင္းနာခံျခင္းနာခံျခင္းနာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။    (ေယရႈလုပ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ လုပ္ 
ေဆာင္ပါ။) ထ္ိုအရာမ်ားကုိ သူ မည္သုိ႔လုုပ္ေဆာင္သြားခဲ့မည္အေၾကာင္း သင့္အား သိရွိေစလုိျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ဆုိလုိ 
သည္မွာ သူ႔အား သင္ သိရွိရမည္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ထုိအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ “သူႏွင့္အတူ 
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း”ပင္ ျဖစ္သည္။  
 ကမာၻေျမႀကီးေပၚတြင္ရွိေသာ အျခားသူမ်ားထက္ တစ္မူထူးျခားေသာအသက္ရွင္မႈကုိ ေနာဧက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
သူ၏အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ သေဘာက်လက္ခံခဲ့သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္ဆီသုိ႔ ခ်ိန္ရြယ္ 
ေနခ့ဲေသာ သံလုိက္အိမ္ေျမာင္မ်ားေနာက္ကုိ လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ သူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မည္သည့္ဦးတည္ရာဘက္ကို သင္ ေရြးခ်ယ္မလဲ။ မည္သည့္ဦးတည္ရာဘက္ကို သင္ ေရြးခ်ယ္မလဲ။ မည္သည့္ဦးတည္ရာဘက္ကို သင္ ေရြးခ်ယ္မလဲ။ မည္သည့္ဦးတည္ရာဘက္ကို သင္ ေရြးခ်ယ္မလဲ။     
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၃ ၃ ၃ ၃ ----    အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ 
ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ ၂၂၂၂ငါသည္သင့္ကုိငါသည္သင့္ကုိငါသည္သင့္ကုိငါသည္သင့္ကုိ    လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးလူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးလူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးလူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီး    ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ 
သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။””””    
 
ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္းယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္းယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္းယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္း    
    
သင္သည္ အျခားၿမိဳ႕တစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖူးပါသလား။ ေျပာင္းေရြႊ႕မႈကုိ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ သင္သည္ အျခားၿမိဳ႕တစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖူးပါသလား။ ေျပာင္းေရြႊ႕မႈကုိ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ သင္သည္ အျခားၿမိဳ႕တစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖူးပါသလား။ ေျပာင္းေရြႊ႕မႈကုိ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ သင္သည္ အျခားၿမိဳ႕တစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖူးပါသလား။ ေျပာင္းေရြႊ႕မႈကုိ သင္ ဘယ္လိုခံစားခ့ဲရပါသလဲ။     
 
နိဒါန္း 
 နာဇီဂ်ာမနီစစ္အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခု၌ ၁၀ လၾကာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံၿပီးေနာက္ ၁၉၄၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ 
ကုိရီတနဲ္ဘြမ္း လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ 
 တနဲ္ဘြမ္၏မိသားစုသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ (ရက္စက္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံခံရေသာ) ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ 
ျဖတ္ ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သူတုိ႔၏အိမ္ထဲ၌ ပုန္းခုိက်င္းတစ္ခုကို စီမံေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူမ၏မိသားစု 
မွာ သစၥာေဖာက္ခံခဲ့ရၿပီး သူတုိ႔၏ၾကင္နာမႈအတြက္ တုံျပန္ခ်က္အေနျဖင့္ သူမ၏မိသားစုႏွင့္အတူ အသက္ ၅၉ႏွစ္တြင္ ကုိရီမွာ 
စစ္အက်ဥ္းစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ခံခဲ့ရသည္။ သူမ၏ဖခင္ႏွင့္ ညီမသည္ ထုိစစ္စခန္းမ်ား၌ အသက္ဆုံးပါးခဲ့ၾကသည္။ 
 အကယ္၍ သူမကို အသက္ရွင္ခြင့္ၿပဳပါက သူမသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ သူမ တတ္ႏုိင္သမွ် 
ေဝငွပါမည္ဟု ကုိရီက ဘုရားသခင္ကုိ ကတိေပးခဲ့သည္။ ထ႔ုိေနာက္ သူမသည္ ဤသတင္းေကာင္းကုိ သူမ စိတ္ကူးထား 
သည့္ထက္ ပုိ၍မ်ားစြာေသာလူတုိ႔အား သြားေရာက္ေဝငွရမည္ဟု ဘုရားသခင္က သူမအား ကတိေပးခဲ့သည္။ သူမ လြတ္ 
ေျမာက္လာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာေသာအခါ သူမသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းစခန္း၌ ရွိေနစဥ္ 
သူမ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႏွင့္ သစၥာေစာင့္သိမႈအေၾကာင္းကုိ လူတုိ႔အား ေဝငွခဲ့ပါသည္။ သူမ ေရး 
သားခဲ့ေသာ စာအုပ္ ၉ ထမဲွ သူမ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ စစ္အက်ဥ္းစခန္းထဲ၌ ကုန္းဆုံးခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလအေၾကာင္းပတ္သက္ 
သည့္ ပုန္းခုိက်င္းစာအုပ္မွာ လူသိအမ်ားဆုံးစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ 
 ဂုိရီက “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အသက္တာမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၌ ျပႆမ်ားမဟုတ္ဘဲ အၾကံအစည္မ်ားသာရိွသည္”ဟု 
ေျပာခ့ဲသည္။ ေရွးလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ယေန႔ေခတ္ အီရန္ႏွင့္ အီရတ္ဟုေခၚေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခု၌ 
အာျဗံအမည္ ရိွ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏နာမည္သည္ အာျဗဟံအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားေသာ) လူတစ္ဦးထံသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ 
ကုိယ္ထင္ရွားခဲ့သည္။ အာၿဗံသည္ ေနာဧ၏သား ၃ ဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေရွမ၏မ်ဳိးဆက္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ အာၿဗံတြင္ 
စာရဲအမည္ရွိ ဇနီးတစ္ဦးရွိၿပီး သူတုိ႔တြင္ သားသမီးမ်ား မထြန္းကားခဲ့ပါ။ အာၿဗံဆီသုိ႔ ဘုရားသခင္ ကုိယ္ထင္ရွားခဲ့သည့္ေန႔တြင္ 
ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား သူ႔အသက္တာအတြက္ အၾကံအစည္တစ္ခုကို ေျပာျပခ့ဲသည္။  
 

************************************************************** 
 

အာျဗဟံ (အပုိင္း - ၁) 
(ကမာၻဦးက်မ္း ၁၂း ၁-၇) 

““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္းေပါင္းေဘာ္ မ်ားထဲက ထြက္ၿပီး    လွ်င္၊ လွ်င္၊ လွ်င္၊ လွ်င္၊ 
ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။ငါျပလတ့ံေသာ ျပည္သုိ႔သြားေလာ့။    ၂၂၂၂ငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီးငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိႀကီး    ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ ျမတ္ေစမည္။ 
သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃၃၃၃သင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပးသင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပးသင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပးသင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပး    မည္။ သင့္ကုိ မည္။ သင့္ကုိ မည္။ သင့္ကုိ မည္။ သင့္ကုိ 
က်ိန္ဆဲေသာ သူကုိငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင္အားျဖင့္ လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးက်ိန္ဆဲေသာ သူကုိငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင္အားျဖင့္ လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးက်ိန္ဆဲေသာ သူကုိငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင္အားျဖင့္ လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးက်ိန္ဆဲေသာ သူကုိငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင္အားျဖင့္ လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရမဂၤလာကိုခံရမဂၤလာကိုခံရမဂၤလာကိုခံရ    ၾကလိမ့္မည္ဟု ၾကလိမ့္မည္ဟု ၾကလိမ့္မည္ဟု ၾကလိမ့္မည္ဟု 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
23 

 

မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၄၄၄ထုိသုိ႔ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာျဗံထြက္သြား၍ ေလာတလည္းလိုက္ေလထုိသုိ႔ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာျဗံထြက္သြား၍ ေလာတလည္းလိုက္ေလထုိသုိ႔ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာျဗံထြက္သြား၍ ေလာတလည္းလိုက္ေလထုိသုိ႔ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာျဗံထြက္သြား၍ ေလာတလည္းလိုက္ေလ    ၏။ အာျဗံသည္ ၏။ အာျဗံသည္ ၏။ အာျဗံသည္ ၏။ အာျဗံသည္ 
ခါရန္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြား ေသာအခါ၊ အသက္ခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရိွ၏။ ခါရန္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြား ေသာအခါ၊ အသက္ခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရိွ၏။ ခါရန္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြား ေသာအခါ၊ အသက္ခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရိွ၏။ ခါရန္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြား ေသာအခါ၊ အသက္ခုနစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရိွ၏။ ၅၅၅၅အာျဗံသည္ မယားစာရဲ၊ အစ္ကုိသား ေလာတႏွင့္ အာျဗံသည္ မယားစာရဲ၊ အစ္ကုိသား ေလာတႏွင့္ အာျဗံသည္ မယားစာရဲ၊ အစ္ကုိသား ေလာတႏွင့္ အာျဗံသည္ မယားစာရဲ၊ အစ္ကုိသား ေလာတႏွင့္ 
ဥစၥာရတတ္သမွ်ကုိဥစၥာရတတ္သမွ်ကုိဥစၥာရတတ္သမွ်ကုိဥစၥာရတတ္သမွ်ကုိ၄၄၄၄င္း၊ ခါရန္ၿမိဳ႔၌ရေသာ င္း၊ ခါရန္ၿမိဳ႔၌ရေသာ င္း၊ ခါရန္ၿမိဳ႔၌ရေသာ င္း၊ ခါရန္ၿမိဳ႔၌ရေသာ လူတုိ႔ကုိလူတုိ႔ကုိလူတုိ႔ကုိလူတုိ႔ကုိ၄၄၄၄င္း ယူၿပီးလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္ သုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ ထြက္သြား ၍၊ င္း ယူၿပီးလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္ သုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ ထြက္သြား ၍၊ င္း ယူၿပီးလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္ သုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ ထြက္သြား ၍၊ င္း ယူၿပီးလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္ သုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ ထြက္သြား ၍၊ 
ထိုျပည္သုိ႔ေရာက္ၾက၏။ထိုျပည္သုိ႔ေရာက္ၾက၏။ထိုျပည္သုိ႔ေရာက္ၾက၏။ထိုျပည္သုိ႔ေရာက္ၾက၏။    ၆၆၆၆အာျဗံသည္ ထိုျပည္ကုိေရွာက္သြား၍ ရိွခင္အရပ္၊ ေမာေရသပိတ္ပင္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထိုအခါ၊ ခါနာန္ အာျဗံသည္ ထိုျပည္ကုိေရွာက္သြား၍ ရိွခင္အရပ္၊ ေမာေရသပိတ္ပင္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထိုအခါ၊ ခါနာန္ အာျဗံသည္ ထိုျပည္ကုိေရွာက္သြား၍ ရိွခင္အရပ္၊ ေမာေရသပိတ္ပင္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထိုအခါ၊ ခါနာန္ အာျဗံသည္ ထိုျပည္ကုိေရွာက္သြား၍ ရိွခင္အရပ္၊ ေမာေရသပိတ္ပင္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ထိုအခါ၊ ခါနာန္ 
အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထိုျပည္၌ရိွၾက၏။ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထိုျပည္၌ရိွၾက၏။ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထိုျပည္၌ရိွၾက၏။ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထိုျပည္၌ရိွၾက၏။ ၇၇၇၇ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအားထင္ရွား၍၊ ဤျပည္ကုိသင္၏ အမ်ဳိးထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအားထင္ရွား၍၊ ဤျပည္ကုိသင္၏ အမ်ဳိးထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအားထင္ရွား၍၊ ဤျပည္ကုိသင္၏ အမ်ဳိးထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံအားထင္ရွား၍၊ ဤျပည္ကုိသင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ အႏႊယ္ အႏႊယ္ အႏႊယ္ 
အားငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားဘို႔၊ ထိုအရပ္၌၊ ယဇ္ပလႅင္ကုိအားငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားဘို႔၊ ထိုအရပ္၌၊ ယဇ္ပလႅင္ကုိအားငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားဘို႔၊ ထိုအရပ္၌၊ ယဇ္ပလႅင္ကုိအားငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားဘို႔၊ ထိုအရပ္၌၊ ယဇ္ပလႅင္ကုိ    တည္ေလ၏။တည္ေလ၏။တည္ေလ၏။တည္ေလ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား ကိုယ္ထင္ရွားေသာအခါ သူ႔အား မည္သည့္အရာႏွစ္ခုကုိ ကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား ကိုယ္ထင္ရွားေသာအခါ သူ႔အား မည္သည့္အရာႏွစ္ခုကုိ ကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား ကိုယ္ထင္ရွားေသာအခါ သူ႔အား မည္သည့္အရာႏွစ္ခုကုိ ကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား ကိုယ္ထင္ရွားေသာအခါ သူ႔အား မည္သည့္အရာႏွစ္ခုကုိ ကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ [၁) 
လူမ်ဳိးအပါင္း ကတိေတာ္ႏွင့္ ၂) သူ၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ေနထုိင္ဖုိ႔ရန္ နယ္ေျမတစ္ခု ကတိေတာ္ “ကတိေတာ္နယ္ေျမ”]။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အာျဗဟံအား ဘုရားသခင္၏လူမ်ဳိးမ်ားစြာကတိေတာ္အၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အံ့ၾသစရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ အာျဗဟံအား ဘုရားသခင္၏လူမ်ဳိးမ်ားစြာကတိေတာ္အၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အံ့ၾသစရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ အာျဗဟံအား ဘုရားသခင္၏လူမ်ဳိးမ်ားစြာကတိေတာ္အၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အံ့ၾသစရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ အာျဗဟံအား ဘုရားသခင္၏လူမ်ဳိးမ်ားစြာကတိေတာ္အၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အံ့ၾသစရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ 
(ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား ကုိယ္ထင္ရွားခ်ိန္တြင္ အာၿဗံႏွင့္ သူ၏ဇနီးတုိ႔သည္ အလြန္းအုိမင္းရင့္ေရာ္ကာ သင္ရဲ႕အဘုိးႏွင့္ 
အဘြားထက္ပင္ အသက္ႀကီးေကာင္းႀကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သားသမီးမ်ား မထြန္းကားခဲ့ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ သူ႔အား ေပးခ့ဲေသာကတိေတာ္ကို အာၿဗံက ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလား။ ဘုရားသခင္ သူ႔အား ေပးခ့ဲေသာကတိေတာ္ကို အာၿဗံက ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလား။ ဘုရားသခင္ သူ႔အား ေပးခ့ဲေသာကတိေတာ္ကို အာၿဗံက ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလား။ ဘုရားသခင္ သူ႔အား ေပးခ့ဲေသာကတိေတာ္ကို အာၿဗံက ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလား။ (မေတာင္းခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္ က 
ထုိအရာကုိ လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုအေနျဖင့္ သူ႔အား ေပးခဲ့ပါသည္။) 
 
 မၾကာခင္ေလးမွပဲ အာၿဗံအား ဘုရားသခင္က ကတိေပးခဲ့ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေျပာၾကပါစို႔။ သုိ႔ေသာ္ အာၿဗံအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္မေျပာခင္မွာ ဘုရားသခင္ ျပဳခ့ဲေသာ အျခားကတိေတာ္တစ္ခုကုိ 
ေျပာၾကပါစို႔။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဘုယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဘုယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဘုယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဘုရားသခင္ျပဳေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္တစ္ခုက ဘာလဲ။ ရားသခင္ျပဳေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္တစ္ခုက ဘာလဲ။ ရားသခင္ျပဳေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္တစ္ခုက ဘာလဲ။ ရားသခင္ျပဳေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္တစ္ခုက ဘာလဲ။ (သူ၏သားေတာ္ 
ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေသာအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ကတိေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ထာဝရအသက္ကတိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြန္စြာအ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းတာက ဘာလဲ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ထာဝရအသက္ကတိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြန္စြာအ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းတာက ဘာလဲ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ထာဝရအသက္ကတိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြန္စြာအ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းတာက ဘာလဲ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ထာဝရအသက္ကတိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြန္စြာအ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းတာက ဘာလဲ။ 
(ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ထုိအရာကုိ ရုိးရုိးသားသားေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီး ရယူလုိက္ပါက ဘုရားသခင္က ထုိအရာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား 
အခမဲ့လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုအျဖစ္ ေပးပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ထံမွ ဤလက္ေဆာင္မြန္ကို လက္ခံရဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိုက္တန္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ထံမွ ဤလက္ေဆာင္မြန္ကို လက္ခံရဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိုက္တန္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ထံမွ ဤလက္ေဆာင္မြန္ကို လက္ခံရဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိုက္တန္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ထံမွ ဤလက္ေဆာင္မြန္ကို လက္ခံရဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိုက္တန္ပါသလား။ (မထုိက္တန္ပါ။ ထိုအရာ ကုိ 
ရရိွဖုိ႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အစြမ္းအစႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာမွမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ထုိအရာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ရရွိပုိင္ဆုိေစလုိေသာ 
ေၾကာင့္သာ ဘုရားသခင္က ဤလက္ေဆာင္မြန္ကုိ ေပးလွဴပါသည္။) 
 
 အခု၊ အာၿဗံအၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ေျပာၾကပါစို႔။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္ကို ရရိွဖို႔ရန္ အာဤအံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္ကို ရရိွဖို႔ရန္ အာဤအံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္ကို ရရိွဖို႔ရန္ အာဤအံ့ၾသဖြယ္ရာကတိေတာ္ကို ရရိွဖို႔ရန္ အာၿဗံကို ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္ဆိုသည့္အရာႏွင့္ ၿဗံကို ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္ဆိုသည့္အရာႏွင့္ ၿဗံကို ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္ဆိုသည့္အရာႏွင့္ ၿဗံကို ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္ဆိုသည့္အရာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သဲလြန္စတစ္ခုကို ေပးသည့္ အာၿဗံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သဲလြန္စတစ္ခုကို ေပးသည့္ အာၿဗံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သဲလြန္စတစ္ခုကို ေပးသည့္ အာၿဗံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သဲလြန္စတစ္ခုကို ေပးသည့္ အာၿဗံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၃ ၃ ၃ ၃ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ (အာၿဗံ၏ 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားမွာ ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ““““၁၁၁၁ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း    ျဖစ္၏။ ျဖစ္၏။ ျဖစ္၏။ ျဖစ္၏။ 
မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။    ((((ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယံုၾကည္ျခင္း၏ပံုဥပမာေကာင္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း၏ပံုဥပမာေကာင္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း၏ပံုဥပမာေကာင္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း၏ပံုဥပမာေကာင္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ (ယုံၾကည္ျခင္း၏ပုံဥပမာေကာင္းတစ္ခုမွာ သင္ ယခု ကုလား ထုိင္မွာ 
ထုိင္ေနေသာအရာျဖစ္သည္။ သင့္ကုိ ႏုိင္မႏိုင္ ေသခ်ာသြားေအာင္ သင္ ကုလားထုိင္ကို စစ္ေဆးခဲ့သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္ 
ထုိင္ခ်လုိက္တာလား။ ဒီကုလားထုိင္က သင့္ကုိ ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္း သင္၌ ရွိသည္။ ခင္ဗ်ားကုိ ေသခ်ာတယ္လုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္တာထက္ ပုိပါတယ္။ ထုိအရာက ယုံၾကည္ျခင္းပဲ။) 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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 အာၿဗံ၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပထမသဲလြန္စမွာ “ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း 
အာၿဗံထြက္သြား၍အာၿဗံထြက္သြား၍အာၿဗံထြက္သြား၍အာၿဗံထြက္သြား၍………….. (.. (.. (.. (ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၄)၄)၄)၄)”ဆုိသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကုိယ္သင္ အာၿဗံ၏ေနရာတြင္ ေနလိုက္ၿပီး ဘုရား 
သခင္က သင့္ဆီကုိ ကုိယ္ထင္ျပသည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္၌ရွိသမွ်ေသာအရာအားလုံးကုိ ထုပ္ပုိးၿပီး သင္ တစ္ခါမွ် 
မေရာက္ဖူးေသာေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို ေျပာပါသည္။ အမွန္စင္စစ္၊ သင္ ဘယ္ေန 
ရာအဆုံးသတ္မလဲဆုိတာကုိလဲ သိမည္မဟုတ္ပါ။  
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ရဲ႕ အိမ္၊သင္ရဲ႕ အိမ္၊သင္ရဲ႕ အိမ္၊သင္ရဲ႕ အိမ္၊    အိမ္နီးခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို စြန္႔ခြါၿပီး သင္ သြားေနေသာေနရာကိုပင္ မသိဘဲ အိမ္နီးခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို စြန္႔ခြါၿပီး သင္ သြားေနေသာေနရာကိုပင္ မသိဘဲ အိမ္နီးခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို စြန္႔ခြါၿပီး သင္ သြားေနေသာေနရာကိုပင္ မသိဘဲ အိမ္နီးခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို စြန္႔ခြါၿပီး သင္ သြားေနေသာေနရာကိုပင္ မသိဘဲ 
ထြက္သြားဖို႔ရန္ သင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရိွရဲ႕လား။ထြက္သြားဖို႔ရန္ သင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရိွရဲ႕လား။ထြက္သြားဖို႔ရန္ သင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရိွရဲ႕လား။ထြက္သြားဖို႔ရန္ သင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရိွရဲ႕လား။    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔အိမ္၊ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သူ၏တိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြါသြားဖို႔ရန္ အာၿဗံ၌ ယုံၾကည္ျခင္းရိွခဲ့သည္မွာသူ႔အိမ္၊ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သူ၏တိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြါသြားဖို႔ရန္ အာၿဗံ၌ ယုံၾကည္ျခင္းရိွခဲ့သည္မွာသူ႔အိမ္၊ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သူ၏တိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြါသြားဖို႔ရန္ အာၿဗံ၌ ယုံၾကည္ျခင္းရိွခဲ့သည္မွာသူ႔အိမ္၊ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သူ၏တိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြါသြားဖို႔ရန္ အာၿဗံ၌ ယုံၾကည္ျခင္းရိွခဲ့သည္မွာ    သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ 
ထင္ပါသလဲ။ ထင္ပါသလဲ။ ထင္ပါသလဲ။ ထင္ပါသလဲ။ (အာၿဗံ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏နာမည္မွာ အာျဗဟံအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္) အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာ 
က်မ္းစာ၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ““““၈၈၈၈အာျဗဟံသည္ အေမြခံရလတ့ံေသာျပည္သုိ႔ ထြက္သြားမည္အေၾကာင္း၊ အာျဗဟံသည္ အေမြခံရလတ့ံေသာျပည္သုိ႔ ထြက္သြားမည္အေၾကာင္း၊ အာျဗဟံသည္ အေမြခံရလတ့ံေသာျပည္သုိ႔ ထြက္သြားမည္အေၾကာင္း၊ အာျဗဟံသည္ အေမြခံရလတ့ံေသာျပည္သုိ႔ ထြက္သြားမည္အေၾကာင္း၊ 
ဘုရားသခင္ေဘုရားသခင္ေဘုရားသခင္ေဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူေခၚေတာ္မူေခၚေတာ္မူေခၚေတာ္မူေသာအခါသာအခါသာအခါသာအခါ၊ သူသည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔သြားသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္မသိဘဲ၊ သူသည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔သြားသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္မသိဘဲ၊ သူသည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔သြားသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္မသိဘဲ၊ သူသည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔သြားသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္မသိဘဲ    လ်က္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နားလ်က္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နားလ်က္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နားလ်က္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နား    
ေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏။ေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏။ေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏။ေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏။    ((((ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။””””    သူ႔အတြက္ ဘုရားသခင္တြင္ မည္သည့္ အၾကံအစည္ရွိေၾကာင္းကုိ အာျဗဟံ 
အတိအက်မသိရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အား ဘုရားသခင္ ျပဳေစလုိေသာအရာကုိ သူႏွင့္ သူ႔မိ သားစုတုိ႔ကၿပီးေျမာက္ဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ 
သမွ်ေသာအရာကို ဘုရားသခင္ ေထာက္မေပးသြားလိမ့္မည္ဟု သူ အတိအက် သိခဲ့သည္။  
 သူ၏အသက္တာတစ္ခုလုံးတြင္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကုိ အာျဗဟံ အသိအမွတ္ၿပီး ရုိေသသမႈရွိကာ လက္ခံခ့ဲ 
သည္။ သူ၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကုိ အာျဗဟံ ရုိေသသမႈရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အား 
ျပဳေစလိုေသာအရာကို သူ နာခံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အာျဗဟံ၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သူ႔အား ဘုရားသခင္ကုိ နာခံဖို႔ရန္ အခြင့္ 
ေပးခဲ့သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က သင့္အား ယံုၾကည္ေစလိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္အား ယံုၾကည္ေစလိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္အား ယံုၾကည္ေစလိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္အား ယံုၾကည္ေစလိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ 
(သင္၏မိသားစု၌ ရွိေသာ လုိအပ္မႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ဖို႔ရန္ ကူညီျခင္း။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က သင္၏နာခံမႈကို အလိုရိွပါသလဲ။ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က သင္၏နာခံမႈကို အလိုရိွပါသလဲ။ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က သင္၏နာခံမႈကို အလိုရိွပါသလဲ။ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က သင္၏နာခံမႈကို အလိုရိွပါသလဲ။ (သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း 
အသက္ရွင္ျခင္း၊ သင္၏မိဘတုိ႔၏စကားကုိ ရုိေသနာခံျခင္း။) အကယ္၍ သင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာ (အခန္း - ၂ -
ေနာဧ)ကို သတိရပါက နာခံျခင္းသည္ သင့္အား ေျပာဆုိသည့္အတုိင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ပုိ၍ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ေယရႈကုိ 
ပုိ၍ သိရွိျခင္းႏွင့္ ေယရႈကဲ့သုိ႔ ပုိ၍ျဖစ္ျခင္း အဓိပၸါယ္လည္း သက္ေရာက္ပါသည္။  
 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါလား။ ဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါလား။ ဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါလား။ ဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါလား။ (ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ 
ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။) 
    ““““၁၉၁၉၁၉၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသားမ်ား၊ အိမ္သူမ်ား တုိ႔အား ပညတ္မည္အရာကုိ ငါသိ၏။ သူတုိ႔အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသားမ်ား၊ အိမ္သူမ်ား တုိ႔အား ပညတ္မည္အရာကုိ ငါသိ၏။ သူတုိ႔အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသားမ်ား၊ အိမ္သူမ်ား တုိ႔အား ပညတ္မည္အရာကုိ ငါသိ၏။ သူတုိ႔အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသားမ်ား၊ အိမ္သူမ်ား တုိ႔အား ပညတ္မည္အရာကုိ ငါသိ၏။ သူတုိ႔    
သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသုိ႔လုိက္၍၊ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသုိ႔လုိက္၍၊ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသုိ႔လုိက္၍၊ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသုိ႔လုိက္၍၊ ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္ မတ္စြာ က်င့္ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္ မတ္စြာ က်င့္ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္ မတ္စြာ က်င့္ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္ မတ္စြာ က်င့္ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဂတိေတာ္ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဂတိေတာ္ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဂတိေတာ္ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဂတိေတာ္ရိွရိွရိွရိွ    
သည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံ၌ ျပဳရေသာ အခြင့္ ရိွလိမ့္မည္ဟု အၾကံေတာ္ရိွ၏။သည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံ၌ ျပဳရေသာ အခြင့္ ရိွလိမ့္မည္ဟု အၾကံေတာ္ရိွ၏။သည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံ၌ ျပဳရေသာ အခြင့္ ရိွလိမ့္မည္ဟု အၾကံေတာ္ရိွ၏။သည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံ၌ ျပဳရေသာ အခြင့္ ရိွလိမ့္မည္ဟု အၾကံေတာ္ရိွ၏။    ((((ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၁၈၁၈၁၈၁၈း း း း ၁၉)။၁၉)။၁၉)။၁၉)။””””ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါသည္။  
 လူမ်ဳိးသစ္ အစျပဳေတာ့မည္။ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ေသာသူႏွင့္ သူ၏သားသမီးမ်ားအား ထုိနည္းတူ လုပ္ 
ေဆာင္ဖို႔ရန္ သြန္သင္ေသာသူ တစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ အလုိရွိခဲ့သည္။ အာျဗဟံ၏ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္း 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားက သူ႔အား ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကို ျပဳေစခ့ဲပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ဖခင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ဖခင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ယေန႔ သင့္အား ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလား။လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ဖခင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ယေန႔ သင့္အား ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလား။လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ဖခင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ယေန႔ သင့္အား ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလား။လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ဖခင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ယေန႔ သင့္အား ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလား။    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ (ဘုရား 
သခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ သင္ယူၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာငလ္ုိုက္ပါ၊ မွန္ကန္ေသာအရာႏွင့္ တင့္ 
သင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရာကို ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သြန္သင္ၾက 
သည့္ မိဘမ်ား၊ သင္းအုပ္မ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ားထံမွ သင္ယူလုိက္ပါ။) 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၄၄၄၄    ----    အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
    

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၂၂၂၂ဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ    ခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္း    
၍၊ ၍၊ ၍၊ ၍၊ ၂၁၂၁၂၁၂၁ဂတိဂတိဂတိဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။””””    
 
ကုိ္ယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ရဲစြမ္းသတိၱရဲစြမ္းသတိၱရဲစြမ္းသတိၱရဲစြမ္းသတိၱ    
    
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား    
အကယ္၍ သင္ရဲ႕အိမ္ဟာ မီးေလာင္ၿပီး အကယ္၍ သင္ရဲ႕အိမ္ဟာ မီးေလာင္ၿပီး အကယ္၍ သင္ရဲ႕အိမ္ဟာ မီးေလာင္ၿပီး အကယ္၍ သင္ရဲ႕အိမ္ဟာ မီးေလာင္ၿပီး ((((သင္ရဲ႕မိသားစုႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအားလံုးသည္ အိမ္ထဲမွ အႏာၱရယ္ကင္း စြာ သင္ရဲ႕မိသားစုႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအားလံုးသည္ အိမ္ထဲမွ အႏာၱရယ္ကင္း စြာ သင္ရဲ႕မိသားစုႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအားလံုးသည္ အိမ္ထဲမွ အႏာၱရယ္ကင္း စြာ သင္ရဲ႕မိသားစုႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအားလံုးသည္ အိမ္ထဲမွ အႏာၱရယ္ကင္း စြာ 
ထြက္ႏိုင္ခ့ဲထြက္ႏိုင္ခ့ဲထြက္ႏိုင္ခ့ဲထြက္ႏိုင္ခ့ဲသည္ဟု ယူဆလ်က္သည္ဟု ယူဆလ်က္သည္ဟု ယူဆလ်က္သည္ဟု ယူဆလ်က္) ) ) ) သင့္ရဲ႕ကိုယ္လြတ္ရံုးေျပးေနစဥ္မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္သာ သင္၌ သင့္ရဲ႕ကိုယ္လြတ္ရံုးေျပးေနစဥ္မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္သာ သင္၌ သင့္ရဲ႕ကိုယ္လြတ္ရံုးေျပးေနစဥ္မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္သာ သင္၌ သင့္ရဲ႕ကိုယ္လြတ္ရံုးေျပးေနစဥ္မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို မိမိရရဆုပ္ကိုင္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္သာ သင္၌ 
ရိွခ့ဲလွ်င္ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုက ဘာမ်ားျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ရိွခ့ဲလွ်င္ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုက ဘာမ်ားျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ရိွခ့ဲလွ်င္ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုက ဘာမ်ားျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ရိွခ့ဲလွ်င္ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုက ဘာမ်ားျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။    
    
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သင္ သတိရပါသလား။ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သင္ သတိရပါသလား။ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သင္ သတိရပါသလား။ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သင္ သတိရပါသလား။ (သူရဲေကာင္းမည္သည္ သူ၏ အရည္အေသြး 
မ်ားႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား ေလးစာအသိအမွတ္ျပဳခံရသူတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ရစဲြမ္းသတၱိရွိ 
ေသာသူတစ္ဦးကုိ ေခၚဆုိပါသည္။)  
 ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္သင္ခန္းစာ (အာျဗဟံ အပုိင္း -၁)တြင္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကုိသာ လုပ္ 
ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူ႔အား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အာျဗဟံ၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္းကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ 
ၾကသည္။ အာျဗဟံသည္ မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအား ထုိနည္းတူျပဳဖို႔ရန္ သြန္သင္ခဲ့လိမ့္မည္ 
ကုိ ဘုရားသခင္က သိရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ဖခင္ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
 
နိဒါန္း 
 နာဆာအာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္အုပ္စုမ်ားသည္ အာကာသထဲတြင္ အာကာသသိပၸံဓာတ္ခြဲခန္းအလုပ္ရုံ သယ္ေဆာင္ 
ေရးကို ထည့္သြင္းသည့္ စြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိၿပီးအေရးႀကီးေသာေစလႊတ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ အာရုံစူးစုိက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
ၿဂိဳလ္ပတ္လည္းထဲသုိ႔ ဟပ္ဘယ္လ္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု၊ အျခားသိပၸံဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာၿဂိဳလ္တုမ်ား 
ကုိ လႊြတ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ ကမာၻ႕ေျမျပင္အထက္ တစ္နာရီကုိ မုိင္ေပါင္း ၁၇၅၀၀မိုင္ (တစ္စကၠန္႔ကုိ ၅ မုိင္)ႏႈန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားၿပီး ပင္လယ္ 
မွ အျမင့္မုိင္ ၁၅၅မွ ၆၀၀ထိ ျပန္သန္းႏႈန္းျဖင့္ ၿဂိဳလ္ပတ္လမ္းအတုိင္းလည္ပတ္ေနျခင္းအမႈ၌ စြန္႔စားမႈမ်ားရိွသည္။ ၁၉၈၆ခုႏွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ရွပ္တလဲ္ခ်လဲနဲ္က်ားအာကာသယာဥ္သည္ လႊတ္တင္ၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး အာကာ 
သယာဥ္မႈး ၇ ဦးစလုံး အသက္ဆုံးပါးသြားခဲ့ရသည္။ 
 ကုိလံဘီယာအာကာသလြန္ျပန္ယာဥ္မႈးေခါင္းေဆာင္ ရိးက္ေဟာ့စ္ဘဲန္ဒ္သည္ သူ အာကာသယာဥ္မႈးတစ္ဦးျဖစ္လာဖု႔ိ 
ရန္ လက္မွတ္ထုိးခ်ိန္၌ ထုိစြန္႔စားမႈမ်ားကုိ သိခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုိလံဘီယာအာကာသယာဥ္ 
သည္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္မွ လႊတ္တင္ၿပီး ၁၆ မိနစ္မွ်သာရိွေသးၿပီး တကၠဆက္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ခ်ိန္၌ အ 
သက္ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အာကာသယာဥ္မႈး ၇ ဦးတြင္ သူ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
 သုိ႔ေသာ္ သူ႔အလုပ္သည္ အႏ ၱရယ္ရွိေနခ့ဲေသာ္ျငားလည္း ရီးက္က ေန႔တုိင္း ပုိ၍ရဲရင့္ေသာအရာတစ္စုံတစ္ခုကိုပင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏အေမြအႏွစ္ျဖစ္လာသည့္ ေျပာစကားကုိ နားေထာင္ၾကပါစို႔။ “တကယ္လု႔ိ အာကာသယာဥ္မႈးတစ္ဦး 
ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း တစ္သက္လုံး ကၽြန္ေတာ့မိသားစုအတြက္ အသက္စေတးခဲ့ၿပီး (သုိ႔) ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကုိ မ 
ထင္ရွားေစသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့အသက္တာဟာ ရွင္သန္ရင္းန႔ဲ ကၽြန္ေတာ့ဘဝ အဆုံးသတ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေနာင္ 
တအႀကီးက်ယ္ႏွင့္ ထုိအရာကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လွည့္ၾကည့္ခဲ့လိမ့္မယ္။…ကၽြန္ေတာ့အတြက္ အမွန္တကယ္ အဓိပၸါယ္အရွိဆုံးမွာ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ့ကုိ အလုိရွိေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့အသက္တာကုိ ႀကိဳးစား ရွင္သန္သြားၿပီး အယ္ဗယ္လင္း 
ရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားရဲ႕ ဖခင္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္။”ဟု ပါရွိပါသည္။ 
 ရီးက္တြင္ သခင္ဘုရားအလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ဖခင္ေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိခဲ့သည္။ 
“ဟာကြက္မ်ားႏွင့္ဖခင္မ်ား”ဟု ေခၚဆိုခံရေသာ ဖခင္မ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္ဆုေတာင္းအဖြဲ႕ကုိ သူ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေယရႈ 
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏မိသဟာယဖြဲ႕မႈကုိ သူ၏နံ ပတ္ ၁ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သူ၏အသက္တာျဖင့္ ဘုရားသခင္ 
ကုိ ဂုဏ္ျပဳဖို႔ရန္အတြက္ ရစဲြမ္းသတၱိ သူ၌ ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေစဖုိ႔ရန္ မည္သို႔ 
ရစဲြမ္းသတၱိရွိပုံႏွင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ မယုံၾကည္ႏ္ိုင္စရာအေမြအႏွစ္တစ္ခုကို ခ်န္ထားပုံကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ 
 

အာျဗဟံ (အပုိင္း - ၂) 
(ကမာၻဦးက်မ္း ၂၁း ၁-၅၊ ကမာၻဦးက်မ္း ၂၂း ၁-၁၈) 

““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရားသည္၊ အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတိုင္း၊ စာရာကုိ အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူ၍၊ ဂတိေတာ္ ရိွသည္ႏွထာဝရဘုရားသည္၊ အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတိုင္း၊ စာရာကုိ အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူ၍၊ ဂတိေတာ္ ရိွသည္ႏွထာဝရဘုရားသည္၊ အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတိုင္း၊ စာရာကုိ အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူ၍၊ ဂတိေတာ္ ရိွသည္ႏွထာဝရဘုရားသည္၊ အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတိုင္း၊ စာရာကုိ အၾကည့္အရႈၾကြေတာ္မူ၍၊ ဂတိေတာ္ ရိွသည္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ သူ၌ျပဳင့္ ေလ်ာ္စြာ သူ၌ျပဳင့္ ေလ်ာ္စြာ သူ၌ျပဳင့္ ေလ်ာ္စြာ သူ၌ျပဳ    
ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၂၂၂စာရာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍၊ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌၊ အာျဗဟံစာရာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍၊ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌၊ အာျဗဟံစာရာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍၊ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌၊ အာျဗဟံစာရာသည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍၊ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌၊ အာျဗဟံ    အသက္ႀကီးေသာအသက္ႀကီးေသာအသက္ႀကီးေသာအသက္ႀကီးေသာ    
အခါ၊ သူ႔အားသားကို ဘြားေလ၏။ အခါ၊ သူ႔အားသားကို ဘြားေလ၏။ အခါ၊ သူ႔အားသားကို ဘြားေလ၏။ အခါ၊ သူ႔အားသားကို ဘြားေလ၏။ ၃၃၃၃အာျဗဟံသည္လည္း၊ မိမိရေသာသားတည္းဟူေသာ၊ စာရာဘြားအာျဗဟံသည္လည္း၊ မိမိရေသာသားတည္းဟူေသာ၊ စာရာဘြားအာျဗဟံသည္လည္း၊ မိမိရေသာသားတည္းဟူေသာ၊ စာရာဘြားအာျဗဟံသည္လည္း၊ မိမိရေသာသားတည္းဟူေသာ၊ စာရာဘြား    ေသာသားကို ဣဇာက္ေသာသားကို ဣဇာက္ေသာသားကို ဣဇာက္ေသာသားကို ဣဇာက္    
အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၄၄၄၄ဘုရားသခင္မွာ ထားေတာ္ဘုရားသခင္မွာ ထားေတာ္ဘုရားသခင္မွာ ထားေတာ္ဘုရားသခင္မွာ ထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ အာျဗဟံသည္ ရွစ္ရက္မူသည္ အတုိင္း၊ အာျဗဟံသည္ ရွစ္ရက္မူသည္ အတုိင္း၊ အာျဗဟံသည္ ရွစ္ရက္မူသည္ အတုိင္း၊ အာျဗဟံသည္ ရွစ္ရက္    ေျမာက္ေသာေန႔၌၊ သားဣဇာက္ကိုေျမာက္ေသာေန႔၌၊ သားဣဇာက္ကိုေျမာက္ေသာေန႔၌၊ သားဣဇာက္ကိုေျမာက္ေသာေန႔၌၊ သားဣဇာက္ကို    
အေရဖ်ား လီွးမဂၤလာေပးေလ၏။ အေရဖ်ား လီွးမဂၤလာေပးေလ၏။ အေရဖ်ား လီွးမဂၤလာေပးေလ၏။ အေရဖ်ား လီွးမဂၤလာေပးေလ၏။ ၅၅၅၅သားဣဇာက္ျမင္ေသာ အခါ၊ အာျဗဟံသည္ အသက္တရာရိွသတည္း။သားဣဇာက္ျမင္ေသာ အခါ၊ အာျဗဟံသည္ အသက္တရာရိွသတည္း။သားဣဇာက္ျမင္ေသာ အခါ၊ အာျဗဟံသည္ အသက္တရာရိွသတည္း။သားဣဇာက္ျမင္ေသာ အခါ၊ အာျဗဟံသည္ အသက္တရာရိွသတည္း။””””    
““““၂၂၂၂၂၂၂၂း း း း ၁၁၁၁ထိုေနာက္မွ ဘုရားသခင္သည္၊ အာျဗဟံကိုစုံစမ္းျခင္းငွါ၊ အာျဗဟံဟုေထိုေနာက္မွ ဘုရားသခင္သည္၊ အာျဗဟံကိုစုံစမ္းျခင္းငွါ၊ အာျဗဟံဟုေထိုေနာက္မွ ဘုရားသခင္သည္၊ အာျဗဟံကိုစုံစမ္းျခင္းငွါ၊ အာျဗဟံဟုေထိုေနာက္မွ ဘုရားသခင္သည္၊ အာျဗဟံကိုစုံစမ္းျခင္းငွါ၊ အာျဗဟံဟုေခၚေတာ္မူ၍၊ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏ္ုပ္ခၚေတာ္မူ၍၊ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏ္ုပ္ခၚေတာ္မူ၍၊ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏ္ုပ္ခၚေတာ္မူ၍၊ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏ရိွပါ၏ရိွပါ၏ရိွပါ၏ဟုေဟုေဟုေဟုေလွ်ာက္လွ်ာက္လွ်ာက္လွ်ာက္    
လွ်င္၊ လွ်င္၊ လွ်င္၊ လွ်င္၊ ၂၂၂၂သင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သားဣဇာက္ကုိယူ၍၊ ေမာရိျပည္သို႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာသင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သားဣဇာက္ကုိယူ၍၊ ေမာရိျပည္သို႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာသင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သားဣဇာက္ကုိယူ၍၊ ေမာရိျပည္သို႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာသင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တေယာက္တည္းေသာ သားဣဇာက္ကုိယူ၍၊ ေမာရိျပည္သို႔ သြားေလာ့။ ငါျပလတ့ံေသာ    
ေတာင္ေပၚမွာ၊ သူ႔ကုိမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ေတာင္ေပၚမွာ၊ သူ႔ကုိမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ေတာင္ေပၚမွာ၊ သူ႔ကုိမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ေတာင္ေပၚမွာ၊ သူ႔ကုိမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူရဲ႕သား သားဣဇက္အား ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ သူရဲ႕သား သားဣဇက္အား ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ သူရဲ႕သား သားဣဇက္အား ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ သူရဲ႕သား သားဣဇက္အား ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ (သူ႔ကုိ 
စမ္းသပ္ဖုိ႔ရန္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲတာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲတာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲတာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲတာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (သူ႔အား 
အာျဗဟံက အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔ရန္ျဖစ္သည္။ ခ်န္လွပ္ျခင္းမရိွဘဲ သူ႔အား လုံးလုံးလ်ားလ်ားနာ 
ခံေသာသူတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ အလုိရွိခဲ့သည္။) 
    ““““၃၃၃၃အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ျမည္းကိုကုန္းႏီွးတင္ၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားဣဇာက္ႏွင့္ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ ကုိေခၚ၍၊ အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ျမည္းကိုကုန္းႏီွးတင္ၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားဣဇာက္ႏွင့္ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ ကုိေခၚ၍၊ အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ျမည္းကိုကုန္းႏီွးတင္ၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားဣဇာက္ႏွင့္ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ ကုိေခၚ၍၊ အာျဗဟံသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ျမည္းကိုကုန္းႏီွးတင္ၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားဣဇာက္ႏွင့္ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ ကုိေခၚ၍၊ 
ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိ ခဲြၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာအရပ္သုိ႔ ထသြား ေလ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိ ခဲြၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာအရပ္သုိ႔ ထသြား ေလ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိ ခဲြၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာအရပ္သုိ႔ ထသြား ေလ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိ ခဲြၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာအရပ္သုိ႔ ထသြား ေလ၏။ ၄၄၄၄သုံးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေျမာ္ၾကည့္သုံးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေျမာ္ၾကည့္သုံးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေျမာ္ၾကည့္သုံးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေျမာ္ၾကည့္    ၍၊ ၍၊ ၍၊ ၍၊ 
ထိုအရပ္ကုိအေဝးက ျမင္လွ်င္၊ ထိုအရပ္ကုိအေဝးက ျမင္လွ်င္၊ ထိုအရပ္ကုိအေဝးက ျမင္လွ်င္၊ ထိုအရပ္ကုိအေဝးက ျမင္လွ်င္၊ ၅င၅င၅င၅ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ တုိ႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ဤအရပ္၌ ျမည္းႏွင့္အတူ ေနရစ္ၾကေလယ္သားႏွစ္ေယာက္ တုိ႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ဤအရပ္၌ ျမည္းႏွင့္အတူ ေနရစ္ၾကေလယ္သားႏွစ္ေယာက္ တုိ႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ဤအရပ္၌ ျမည္းႏွင့္အတူ ေနရစ္ၾကေလယ္သားႏွစ္ေယာက္ တုိ႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ဤအရပ္၌ ျမည္းႏွင့္အတူ ေနရစ္ၾကေလ    လာ့။ လာ့။ လာ့။ လာ့။ 
ငါသည္သားႏွင့္အတူ ထိုအရပ္သုိ႔ သြား၍၊ ကိုးကြယ္ျခင္းကုိျပဳအ့ံ။ ထိုအမႈၿပီးမွ၊ သင္တို႔ဆီသုိ႔ ျပန္လာဦးမည္ဟု ဆုိငါသည္သားႏွင့္အတူ ထိုအရပ္သုိ႔ သြား၍၊ ကိုးကြယ္ျခင္းကုိျပဳအ့ံ။ ထိုအမႈၿပီးမွ၊ သင္တို႔ဆီသုိ႔ ျပန္လာဦးမည္ဟု ဆုိငါသည္သားႏွင့္အတူ ထိုအရပ္သုိ႔ သြား၍၊ ကိုးကြယ္ျခင္းကုိျပဳအ့ံ။ ထိုအမႈၿပီးမွ၊ သင္တို႔ဆီသုိ႔ ျပန္လာဦးမည္ဟု ဆုိငါသည္သားႏွင့္အတူ ထိုအရပ္သုိ႔ သြား၍၊ ကိုးကြယ္ျခင္းကုိျပဳအ့ံ။ ထိုအမႈၿပီးမွ၊ သင္တို႔ဆီသုိ႔ ျပန္လာဦးမည္ဟု ဆုိ    ေလ၏။ ေလ၏။ ေလ၏။ ေလ၏။ 
၆၆၆၆ထိုအခါ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိယူ၍၊ သားဣဇာက္အေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ မီးႏွင့္ထားကုိထိုအခါ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိယူ၍၊ သားဣဇာက္အေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ မီးႏွင့္ထားကုိထိုအခါ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိယူ၍၊ သားဣဇာက္အေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ မီးႏွင့္ထားကုိထိုအခါ ယဇ္ရႈိ႔စရာထင္းကုိယူ၍၊ သားဣဇာက္အေပၚမွာ တင္ၿပီးလွ်င္၊ မီးႏွင့္ထားကုိ    မိမိလက္၌ ကုိင္လ်က္၊ ႏွစ္မိမိလက္၌ ကုိင္လ်က္၊ ႏွစ္မိမိလက္၌ ကုိင္လ်က္၊ ႏွစ္မိမိလက္၌ ကုိင္လ်က္၊ ႏွစ္    
ေယာက္အတူသြားၾက၏။ ေယာက္အတူသြားၾက၏။ ေယာက္အတူသြားၾက၏။ ေယာက္အတူသြားၾက၏။ ၇၇၇၇သြားၾကစဥ္တြင္၊ ဣဇာက္သည္ အဘအာျဗဟံကိုအဘဟု ေခၚလွ်င္၊ ငါ့သား၊ ငါရိွ၏ဟု အာျဗဟံသြားၾကစဥ္တြင္၊ ဣဇာက္သည္ အဘအာျဗဟံကိုအဘဟု ေခၚလွ်င္၊ ငါ့သား၊ ငါရိွ၏ဟု အာျဗဟံသြားၾကစဥ္တြင္၊ ဣဇာက္သည္ အဘအာျဗဟံကိုအဘဟု ေခၚလွ်င္၊ ငါ့သား၊ ငါရိွ၏ဟု အာျဗဟံသြားၾကစဥ္တြင္၊ ဣဇာက္သည္ အဘအာျဗဟံကိုအဘဟု ေခၚလွ်င္၊ ငါ့သား၊ ငါရိွ၏ဟု အာျဗဟံ    
ထူးေလ၏။ ဣဇာက္ကလည္း၊ မီးပါ၏။ ထင္းလည္းပါ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္သည္ အဘယ္မွာရိွသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ထူးေလ၏။ ဣဇာက္ကလည္း၊ မီးပါ၏။ ထင္းလည္းပါ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္သည္ အဘယ္မွာရိွသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ထူးေလ၏။ ဣဇာက္ကလည္း၊ မီးပါ၏။ ထင္းလည္းပါ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္သည္ အဘယ္မွာရိွသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ထူးေလ၏။ ဣဇာက္ကလည္း၊ မီးပါ၏။ ထင္းလည္းပါ၏။ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္သည္ အဘယ္မွာရိွသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ 
၈၈၈၈အာျဗဟံက၊ ငါ့သား၊ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္ကိုအာျဗဟံက၊ ငါ့သား၊ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္ကိုအာျဗဟံက၊ ငါ့သား၊ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္ကိုအာျဗဟံက၊ ငါ့သား၊ ယဇ္ရႈိ႔စရာဘို႔ သုိးသငယ္ကိုဘုရားသခင္ သည္ မိမိအဘုိ႔ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟုဆုိေလ၏။ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိအဘုိ႔ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟုဆုိေလ၏။ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိအဘုိ႔ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟုဆုိေလ၏။ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိအဘုိ႔ျပင္ဆင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟုဆုိေလ၏။ ၉၉၉၉ထိုထိုထိုထို    
သို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူသြား၍၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သုိ႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ အာျဗဟံသည္ ယဇ္ပလႅင္ကုိသို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူသြား၍၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သုိ႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ အာျဗဟံသည္ ယဇ္ပလႅင္ကုိသို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူသြား၍၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သုိ႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ အာျဗဟံသည္ ယဇ္ပလႅင္ကုိသို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူသြား၍၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သုိ႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ အာျဗဟံသည္ ယဇ္ပလႅင္ကုိ    တည္၍၊ တည္၍၊ တည္၍၊ တည္၍၊ 
ထင္းကုိခင္းၿပီးလွ်င္၊ သားဣဇက္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္၍၊ထင္းကုိခင္းၿပီးလွ်င္၊ သားဣဇက္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္၍၊ထင္းကုိခင္းၿပီးလွ်င္၊ သားဣဇက္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္၍၊ထင္းကုိခင္းၿပီးလွ်င္၊ သားဣဇက္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္၍၊        ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာတင္ထား၏။ ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာတင္ထား၏။ ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာတင္ထား၏။ ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာတင္ထား၏။ ၁၁၁၁ဝမိမိလက္ ကုိဆန္႔၍၊ဝမိမိလက္ ကုိဆန္႔၍၊ဝမိမိလက္ ကုိဆန္႔၍၊ဝမိမိလက္ ကုိဆန္႔၍၊    
သားကုိသတ္ျခင္းငွါ၊ ထားကို ကုိင္ယူေလ၏။သားကုိသတ္ျခင္းငွါ၊ ထားကို ကုိင္ယူေလ၏။သားကုိသတ္ျခင္းငွါ၊ ထားကို ကုိင္ယူေလ၏။သားကုိသတ္ျခင္းငွါ၊ ထားကို ကုိင္ယူေလ၏။    ၁၁၁၁၁၁၁၁ထိုအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံဟု ထိုအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံဟု ထိုအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံဟု ထိုအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံဟု 
ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏု္ပ္ရိွပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏု္ပ္ရိွပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏု္ပ္ရိွပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗဟံက၊ အကြၽႏု္ပ္ရိွပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂ထိုလုလင္ကုိ မထိမခိုက္ႏွင့္။ အလွ်င္းထိုလုလင္ကုိ မထိမခိုက္ႏွင့္။ အလွ်င္းထိုလုလင္ကုိ မထိမခိုက္ႏွင့္။ အလွ်င္းထိုလုလင္ကုိ မထိမခိုက္ႏွင့္။ အလွ်င္း    မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ 
သင္သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။ အေၾကာသင္သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။ အေၾကာသင္သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။ အေၾကာသင္သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏သား၊ သင္၌ တေယာက္င္းမူကား၊ သင္၏သား၊ သင္၌ တေယာက္င္းမူကား၊ သင္၏သား၊ သင္၌ တေယာက္င္းမူကား၊ သင္၏သား၊ သင္၌ တေယာက္    
တည္းေသာသားကုိ ငါေတာင္း၍၊ သင္သည္ငါ့ကုိမျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တည္းေသာသားကုိ ငါေတာင္း၍၊ သင္သည္ငါ့ကုိမျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တည္းေသာသားကုိ ငါေတာင္း၍၊ သင္သည္ငါ့ကုိမျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တည္းေသာသားကုိ ငါေတာင္း၍၊ သင္သည္ငါ့ကုိမျငင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ““““သင္သင္သင္သင္    ((((အာျဗဟံအာျဗဟံအာျဗဟံအာျဗဟံ))))သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။သည္ ဘုရားသခင္ ကုိေၾကာက္ရြံ႔သည္ဟု ယခုငါသိ၏။””””ဟု ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ေျပာ ဟု ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ေျပာ ဟု ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ေျပာ ဟု ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ေျပာ 
ဆိုေသာအခါ သူ ဘာကို ဆိုလိုခ့ဲတာလဲ။ ဆိုေသာအခါ သူ ဘာကို ဆိုလိုခ့ဲတာလဲ။ ဆိုေသာအခါ သူ ဘာကို ဆိုလိုခ့ဲတာလဲ။ ဆိုေသာအခါ သူ ဘာကို ဆိုလိုခ့ဲတာလဲ။ (ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရုိေသသမႈ 
ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ မွန္ကန္ၿပီး သင္အဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ဖို႔ 
ရန္ သင့္အား အခြင့္ေပးေသာအရာသည္ ရုိေသသမႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကို မည္မွ်ေလာက္ ယုံၾကည္ကုိးစားဖုိ႔ရန္ လုိအပ္သည္ 
ဟု သိနားလည္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံကုိ အလုိရွိခဲ့သည္။) 
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““““၁၃၁၃၁၃၁၃ထိုအခါ အာျဗဟံသည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္မွာ ခ်ဳံဖုတ္၌ခ်ဳိညိလ်က္ရိွေသာ သုိးကိုျမင္ေလ၏။ ထိုသိုး ကိုသြား၍ထိုအခါ အာျဗဟံသည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္မွာ ခ်ဳံဖုတ္၌ခ်ဳိညိလ်က္ရိွေသာ သုိးကိုျမင္ေလ၏။ ထိုသိုး ကိုသြား၍ထိုအခါ အာျဗဟံသည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္မွာ ခ်ဳံဖုတ္၌ခ်ဳိညိလ်က္ရိွေသာ သုိးကိုျမင္ေလ၏။ ထိုသိုး ကိုသြား၍ထိုအခါ အာျဗဟံသည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္မွာ ခ်ဳံဖုတ္၌ခ်ဳိညိလ်က္ရိွေသာ သုိးကိုျမင္ေလ၏။ ထိုသိုး ကိုသြား၍    
ယူၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားကုိယ္စားမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလ၏။ယူၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားကုိယ္စားမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလ၏။ယူၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားကုိယ္စားမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလ၏။ယူၿပီးလွ်င္၊ မိမိသားကုိယ္စားမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေလ၏။    ၁၄၁၄၁၄၁၄ထိုအရပ္ကုိ ေယေဟာဝါယိေရဟု အာျဗဟံသမုတ္ေလ၏။ထိုအရပ္ကုိ ေယေဟာဝါယိေရဟု အာျဗဟံသမုတ္ေလ၏။ထိုအရပ္ကုိ ေယေဟာဝါယိေရဟု အာျဗဟံသမုတ္ေလ၏။ထိုအရပ္ကုိ ေယေဟာဝါယိေရဟု အာျဗဟံသမုတ္ေလ၏။    
ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ေတာင္ေပၚမွာထာဝရ ဘုရား ျပင္ဆင္ေတာ္မူမည္ဟု ယေန႔တိုင္ေအာင္ဆုိေလ့ရိွသတည္း။ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ေတာင္ေပၚမွာထာဝရ ဘုရား ျပင္ဆင္ေတာ္မူမည္ဟု ယေန႔တိုင္ေအာင္ဆုိေလ့ရိွသတည္း။ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ေတာင္ေပၚမွာထာဝရ ဘုရား ျပင္ဆင္ေတာ္မူမည္ဟု ယေန႔တိုင္ေအာင္ဆုိေလ့ရိွသတည္း။ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ေတာင္ေပၚမွာထာဝရ ဘုရား ျပင္ဆင္ေတာ္မူမည္ဟု ယေန႔တိုင္ေအာင္ဆုိေလ့ရိွသတည္း။    ၁၅၁၅၁၅၁၅တဖန္တဖန္တဖန္တဖန္    
ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက အာျဗဟံကိုေခၚလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက အာျဗဟံကိုေခၚလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက အာျဗဟံကိုေခၚလ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက အာျဗဟံကိုေခၚလ်က္၊ ၁၆၁၆၁၆၁၆သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳ၍၊ သင္၏သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳ၍၊ သင္၏သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳ၍၊ သင္၏သင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳ၍၊ သင္၏    
သားသင္၌ တေယာက္တည္းေသာသားကို၊ ငါ့အားမျငင္းေသာေၾကာင့္၊ သားသင္၌ တေယာက္တည္းေသာသားကို၊ ငါ့အားမျငင္းေသာေၾကာင့္၊ သားသင္၌ တေယာက္တည္းေသာသားကို၊ ငါ့အားမျငင္းေသာေၾကာင့္၊ သားသင္၌ တေယာက္တည္းေသာသားကို၊ ငါ့အားမျငင္းေသာေၾကာင့္၊ ၁၇၁၇၁၇၁၇ငါသည္သင့္အား အစဥ္အျငါသည္သင့္အား အစဥ္အျငါသည္သင့္အား အစဥ္အျငါသည္သင့္အား အစဥ္အျမဲေကာင္းႀကီးေပးမဲေကာင္းႀကီးေပးမဲေကာင္းႀကီးေပးမဲေကာင္းႀကီးေပး    မည္။ မည္။ မည္။ မည္။ 
သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကုိလည္း၊ ေကာင္းကင္ၾကယ္ က့ဲသို႔သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကုိလည္း၊ ေကာင္းကင္ၾကယ္ က့ဲသို႔သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကုိလည္း၊ ေကာင္းကင္ၾကယ္ က့ဲသို႔သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ကုိလည္း၊ ေကာင္းကင္ၾကယ္ က့ဲသို႔၄၄၄၄င္း၊ သမုဒၵရာသဲလုံးက့ဲသုိ႔င္း၊ သမုဒၵရာသဲလုံးက့ဲသုိ႔င္း၊ သမုဒၵရာသဲလုံးက့ဲသုိ႔င္း၊ သမုဒၵရာသဲလုံးက့ဲသုိ႔၄၄၄၄င္း၊ အစဥ္အျမဲပြါးမ်ားေစမည္။ သင္၏ င္း၊ အစဥ္အျမဲပြါးမ်ားေစမည္။ သင္၏ င္း၊ အစဥ္အျမဲပြါးမ်ားေစမည္။ သင္၏ င္း၊ အစဥ္အျမဲပြါးမ်ားေစမည္။ သင္၏ 
အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ရန္သူတုိ႔၏ ၿမိ ႔ဳတံခါးမ်ားကုိ အစုိးရလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ရန္သူတုိ႔၏ ၿမိ ႔ဳတံခါးမ်ားကုိ အစုိးရလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ရန္သူတုိ႔၏ ၿမိ ႔ဳတံခါးမ်ားကုိ အစုိးရလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ရန္သူတုိ႔၏ ၿမိ ႔ဳတံခါးမ်ားကုိ အစုိးရလိမ့္မည္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈သင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္အားျဖင့္၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းသင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္အားျဖင့္၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းသင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္အားျဖင့္၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းသင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္အားျဖင့္၊ လူမ်ဳိးအေပါင္း    တုိ႔သည္ တုိ႔သည္ တုိ႔သည္ တုိ႔သည္ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကုိေကာင္းႀကီး မဂၤလာကုိေကာင္းႀကီး မဂၤလာကုိေကာင္းႀကီး မဂၤလာကုိ    ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါ၏စကားကို သင္နားေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ကုိယ္ကိုကိုယ္ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါ၏စကားကို သင္နားေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ကုိယ္ကိုကိုယ္ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါ၏စကားကို သင္နားေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ကုိယ္ကိုကိုယ္ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ငါ၏စကားကို သင္နားေထာင္ ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ကုိယ္ကိုကိုယ္    တိုင္တည္၍ တိုင္တည္၍ တိုင္တည္၍ တိုင္တည္၍ 
က်ိန္ဆုိ၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေလ၏။က်ိန္ဆုိ၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေလ၏။က်ိန္ဆုိ၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေလ၏။က်ိန္ဆုိ၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုေလ၏။””””    

    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣဇက္ဣဇက္ဣဇက္ဣဇက္ကို ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံ အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲပါသလား။ ကို ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံ အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲပါသလား။ ကို ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံ အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲပါသလား။ ကို ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံ အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲပါသလား။ (အလိုမရွိခဲ့ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က အာျဗဟံဆီမွဘုရားသခင္က အာျဗဟံဆီမွဘုရားသခင္က အာျဗဟံဆီမွဘုရားသခင္က အာျဗဟံဆီမွ    ဘာကို အလိုရိွခ့ဲတာလဲ။ ဘာကို အလိုရိွခ့ဲတာလဲ။ ဘာကို အလိုရိွခ့ဲတာလဲ။ ဘာကို အလိုရိွခ့ဲတာလဲ။ (ဘုရားသခင္က သူ၏နာခံမႈကုိ အလုိရွိခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က သင့္ဆီမွ ဘာကုိ အလိုရိွပါသလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္ဆီမွ ဘာကုိ အလိုရိွပါသလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္ဆီမွ ဘာကုိ အလိုရိွပါသလဲ။ ဘုရားသခင္က သင့္ဆီမွ ဘာကုိ အလိုရိွပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္က သင့္ရဲ႕နာခံမႈကုိ အလိုရွိပါသည္။) ဘုရားသခင္ က 
“ကိုယ္ေတာ္၊ အကၽြႏု္ပ္ ရွိပါ၏။ သင့္အဖုိ႔ အကၽြႏ္ုပ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္ ဘာလုပ္ေစလုိပါသလဲ။”ဟု သင့္အား ေျပာေစလိုပါသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤသမၼာက်မ္းစာ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ အာျဗဟံက မည္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိပံုဥပမာမ်ားကို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ ဤသမၼာက်မ္းစာ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ အာျဗဟံက မည္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိပံုဥပမာမ်ားကို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ ဤသမၼာက်မ္းစာ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ အာျဗဟံက မည္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိပံုဥပမာမ်ားကို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ ဤသမၼာက်မ္းစာ အျဖစ္အပ်က္ထဲတြင္ အာျဗဟံက မည္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိပံုဥပမာမ်ားကို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ (သူ ဆႏၵမရွိခ့ဲ 
သည့္အခ်ိန္မွာပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕အၾကံအစီကို သူနားမလည္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္ကို 
ကုိးစားျခင္းျဖစ္သည္။) တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္က သင့္အား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ေစခိုင္းေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ရဲစြမ္း 
သတၱိကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အျခားမည္သူမွ် မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္၌ပင္ ဘုရားသခင္အတြက္ တစ္ဦးတည္း မားမားမတ္မတ္ 
ရပ္ျခင္းအရာမ်ဳိး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုဘုဘုဘုရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ယူေဆာင္လာျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ယူေဆာင္လာျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ယူေဆာင္လာျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ ရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ယူေဆာင္လာျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ (အကယ္၍ သင္သည္ 
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစလွ်င္ သင္သည္ လူတုိ႔၏အာရုံကုိ ဘုရားသခင္ဆီသုိ႔ လမ္းညႊန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။) 
အာျဗဟံသည္ မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစခ့ဲသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱရိွလာၿပီး ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကို မည္သို႔ ထင္ရွားေစႏိုင္မည္နည္း။ သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱရိွလာၿပီး ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကို မည္သို႔ ထင္ရွားေစႏိုင္မည္နည္း။ သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱရိွလာၿပီး ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကို မည္သို႔ ထင္ရွားေစႏိုင္မည္နည္း။ သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱရိွလာၿပီး ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကို မည္သို႔ ထင္ရွားေစႏိုင္မည္နည္း။ (ခရစ္ယာန္ တီရွပ္အ 
က်ၤီတစ္ထည္ကုိ ဝတ္ဆင္လုိက္ပါ။ ေန႔လည္ ထမင္းစာပြဲတြင္ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။ လူတစ္ခ်ဳိ႕က ဒါဟာ မေက်ာ္ၾကား ႏုိင္ပါဘူး 
ဟု ေျပာဆုိေနေစကာမူ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံဖုိ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါ။ သင္ႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းကုိ သြားဖုိ႔ရန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ 
ဦးကုိ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ အာျဗဟံ၌ ရဲစြမ္းသတိၱရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးေပၚ၌ရိွသမွ်ေသာ လူမ်ဳိး ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ အာျဗဟံ၌ ရဲစြမ္းသတိၱရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးေပၚ၌ရိွသမွ်ေသာ လူမ်ဳိး ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ အာျဗဟံ၌ ရဲစြမ္းသတိၱရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးေပၚ၌ရိွသမွ်ေသာ လူမ်ဳိး ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ဖို႔ရန္ အာျဗဟံ၌ ရဲစြမ္းသတိၱရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးေပၚ၌ရိွသမွ်ေသာ လူမ်ဳိး 
အားလံုးသည္ ေကာင္းအားလံုးသည္ ေကာင္းအားလံုးသည္ ေကာင္းအားလံုးသည္ ေကာင္းႀကီးခံစားခ့ဲရသည္။ အာျဗဟံ၏ရဲစြမ္းသတိၱအားျဖင့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ေကာင္းႀကီးခံစား ခ့ဲရၿပီးၿပီလဲ။ ႀကီးခံစားခ့ဲရသည္။ အာျဗဟံ၏ရဲစြမ္းသတိၱအားျဖင့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ေကာင္းႀကီးခံစား ခ့ဲရၿပီးၿပီလဲ။ ႀကီးခံစားခ့ဲရသည္။ အာျဗဟံ၏ရဲစြမ္းသတိၱအားျဖင့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ေကာင္းႀကီးခံစား ခ့ဲရၿပီးၿပီလဲ။ ႀကီးခံစားခ့ဲရသည္။ အာျဗဟံ၏ရဲစြမ္းသတိၱအားျဖင့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ေကာင္းႀကီးခံစား ခ့ဲရၿပီးၿပီလဲ။ 
(အာျဗဟံသည္ ဣဇက္္္္၏အဖျဖစ္ၿပီး၊ ဣဇက္သည္လည္း (ေနာင္တြင္ ဣသေရလအမည္ကုိ ရသည့္) ယာကုပ္၏ အဖျဖစ္ၿပီး၊ 
ယုဒသည္ ယာကုပ္၏သားမ်ားထမဲွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္သည္ ယုဒ၏အမ်ဳိးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။ သူမ၏ 
သားေလးကုိ ေယရႈဟု အမည္ေပးထားေသာ မာရိ၏ခင္ပြန္း ေယာသပ္သည္ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္၏အမ်ဳိးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ 
သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရိွၿပီးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာက ဘာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရိွၿပီးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာက ဘာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရိွၿပီးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာက ဘာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရိွၿပီးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္၏တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ 
ယုံၾကည္ကုိးစားျခင္းအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ ဆုသရဖူေပးတည္း။)!  
       



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
28 

 

သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၅ ၅ ၅ ၅ ----    ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္    

    
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၂၂၂၂ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဝသင္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ ညွဥ္းဆဲမည္ႀကံၾကေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတုိင္း၊ လူမ်ားအသက္ 
ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳမည္ ႀကံေတာ္မူ၏။””””    
 
ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
အေစခံကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းအေစခံကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းအေစခံကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းအေစခံကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
ထိုအခ်ိန္က သင္ ေတြးေတာခ့ဲသည့္အရာသည္ မေကာင္းသည့္အရာျဖစ္ေနေသာလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ အမွန္ တကယ္ ထိုအခ်ိန္က သင္ ေတြးေတာခ့ဲသည့္အရာသည္ မေကာင္းသည့္အရာျဖစ္ေနေသာလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ အမွန္ တကယ္ ထိုအခ်ိန္က သင္ ေတြးေတာခ့ဲသည့္အရာသည္ မေကာင္းသည့္အရာျဖစ္ေနေသာလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ အမွန္ တကယ္ ထိုအခ်ိန္က သင္ ေတြးေတာခ့ဲသည့္အရာသည္ မေကာင္းသည့္အရာျဖစ္ေနေသာလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ အမွန္ တကယ္ 
ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲေသာေျပာင္းလဲသြားခ့ဲေသာေျပာင္းလဲသြားခ့ဲေသာေျပာင္းလဲသြားခ့ဲေသာအရာတစ္စံုတစ္ခု ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ အရာတစ္စံုတစ္ခု ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ အရာတစ္စံုတစ္ခု ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ အရာတစ္စံုတစ္ခု ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။     
    
နိဒါန္း 
 ဝီလီယံဘုသ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည့္ ‘ငါ့သုိးတုိ႔ကုိ ေကၽြးေမြးေလာ့’ဆိုသည့္အရာကုိ လုံးဝဥႆံု ထမ္း 
ရြက္ခဲ့ေသာ မက္သဒစ္သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏အေတြးအေခၚသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သူမ်ားအား ကယ္ 
တင္ျခင္းတရားကုိ ေဝငွရာ၌ မွတ္ခ်က္အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ “ဟင္းခြက္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း”ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္ကို 
လက္ကုိင္ဆြဲခဲ့သည္။ ၁၈၆၅ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလုိ္င္လတြင္ ဘုသ္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ဆင္ရဲသားဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ား၏လမ္းမ်ားေပၚ 
တြင္ တရားေဟာျခင္းကုိ စတင္ခဲ့သည္။ သူခုိးမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ ေလာင္းကစားသမားမ်ားႏွင့္ အရက္သမားမ်ားသည္ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုိသူမ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဝိညာဥ္ေရးရာဆက္ 
လက္လမ္းညႊန္မႈရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ သူတုိ႔ကုိ အသင္းေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။  
 ဘုသ္၏ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာေသာ္ျငားလည္း သူတုိ႔၏ ၿပီးခဲ့ေသာအသက္တာမ်ားေၾကာင့္ အသင္း 
ေတာ္မ်ားက သူတုိ႔ကုိ လက္သင့္မခံခဲ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ဘုသ္သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ လက္ေတြ႕အျပဳအမူ၌ သူတုိ႔၏ အသက္တာ 
မ်ားကုိ လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္၏ 
တန္ခုိးေတာ္သည္ ရွင္သန္ေနေသာသက္ေသခံခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သူတုိ႔သည္လည္း တရားေဟာခဲ့ၾက 
သည္။  
 ၁၈၆၇ခုႏွစ္တြင္ ဘုသ္တြင္ “ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ”အမည္ျဖင့္ အေစခံၾကေသာ အခ်ိန္ျပည့္အမႈေတာ္ေဆာင္ ၁၀ ဦး 
သာရွိခဲ့သည္။ ၁၈၇၄ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၁၀၀၀ႏွင့္ တရားေဟာဆရာအပါးေပါင္း ၄၂ပါးအထိ တုိးပြားလာခဲ့ၿပီး 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္လည္း “ကယ္တင္ျခင္းတပ္”ဟု အမည္သစ္ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ 
စြန္းပုိင္းမွသည္ အနီးအနားဝန္းက်င္မ်ား၊ ၿပီးေနာက္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ဘုသ္သည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ခုိင္ 
မာေသာအုတ္ျမစ္တစ္ခုကုိ ခ်ခဲ့သည္။ ယေန႔ ကယ္တင္ျခင္းတပ္သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၃ရွိ လူမ်ားအား အေစခံလ်က္ရွိသည္။  
 သူ အနားမယူမီ ဘုသ္က ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္ ကယ္တင္ျခင္းတပ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာခ့ဲသည္။ သူ၏မိန္႔ခြန္း 
တြင္ “အျခားသူမ်ား”ဆုိသည့္ စကားလုံးတစ္လုံး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ သင္ခန္းစာသည္ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းအတြက္ သူ၏ 
အသက္တာကုိ အမွတ္ရေစသည့္ အျခားသူတစ္ဦး၏အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  

******************************************************* 
 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း 
 ေယာသပ္သည္ ယာကုပ္၏သားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏အစ္ကုိ ၁၁ဦး (ႏွင့္ ညီမ ၁ ဦး - ဒိနာ)တုိ႔ႏွင့္အတူ ယာခင္းတစ္ခု 
တြင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။ ေယာသပ္၏အဖုိးသည္ ဣဇက္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ေဘးမွာ အာျဗဟံျဖစ္သည္။ ယာကုပ္သည္ အျခားသူ၏ 
သားမ်ားထက္ ေယာသပ္ကုိ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ေယာသပ္၏အစ္ကုိမ်ားက သူ႔အား မနာလိုျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ သူတို႔ 
သည္ သူ႔အား မုန္းတီးခဲ့ၾကၿပီး သူ႔အား ၾကင္နာေသာစကားကုိ မေျပာခ့ဲၾကေခ်။  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
29 

 

 သူ ျမင္မက္ခဲ့ေသာအိပ္မက္၌ သူ႔ေရွ႕တြင္ သူ၏အစ္ကုိမ်ား၊ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္တုိ႔က သူ႔အား ဦးညႊတ္ရွိခုိးၾကသည္ဟု 
ေယာသပ္ ေျပာဆုိေသာအရာ မည္သည့္အရာမွ် အကူအညီမျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ထုိေၾကာင့္ သူ၏အစ္ကိုမ်ားက သူ႔အား ပုိ၍မုန္းတီးခဲ့ 
ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တြင္ ေယာသပ္အစ္ကုိမ်ားက သူ႔အား သတ္ဖုိ႔ရန္ ၾကံစည္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အစား သူတုိ႔ 
သည္ သူ႔အား ဖမ္းဆီးကာ အီဂ်စ္ျပည္သုိ႔ ခရီးႏွင္ေနၾကေသာ(ဣသေရလ၏ညီအစ္ကုိဝမ္းကြဲမ်ား - the Hatfields and 
McCoysကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိး) ဣရွေမလလူမ်ဳိး တစ္ခ်ဳိ႕ထံသုိ႔ သူ႔အား ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ ကၽြန္တစ္ဦးအ 
ေနျဖင့္ အီဂ်စ္ျပည္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္ျပည္၏ရဲအရာရိွခ်ဳပ္ ေပါသိဖာက ဣရွေမလလူမ်ဳိးမ်ားဆီမွ ေယာသပ္ 
ကုိ ဝယ္ယူကာ သူ႔အိမ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 
 ထုိအခ်ိန္က ေယာသပ္ သေဘာမေပါက္မိခဲ့ေသာအရာမွာ သူ႔အတြက္ လုပ္ေပးဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္၌ ႀကီးမားေသာလုပ္ 
ငန္းတာဝန္ႀကီးရွိၿပီး သူသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ ရွိသည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။  

 
ေယာသပ ္

(ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၃၇ႏွင့္ ၅၀ ၾကား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္) 
““““၃၉၃၉၃၉၃၉း း း း ၂၂၂၂ထာဝရဘုရား သည္ ေယာသပ္ ဘက္၌ ရိွေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ အႀကံထေျမာက္တတ္၏။ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား မိမိထာဝရဘုရား သည္ ေယာသပ္ ဘက္၌ ရိွေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ အႀကံထေျမာက္တတ္၏။ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား မိမိထာဝရဘုရား သည္ ေယာသပ္ ဘက္၌ ရိွေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ အႀကံထေျမာက္တတ္၏။ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား မိမိထာဝရဘုရား သည္ ေယာသပ္ ဘက္၌ ရိွေတာ္မူသျဖင့္ သူသည္ အႀကံထေျမာက္တတ္၏။ အဲဂုတၱဳအမ်ိဳးသား မိမိ    သခင္၏ သခင္၏ သခင္၏ သခင္၏ 
အိမ္၌ ေနရေလ၏။အိမ္၌ ေနရေလ၏။အိမ္၌ ေနရေလ၏။အိမ္၌ ေနရေလ၏။        ၃၃၃၃သူ႔ဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ရိွေတာ္မူ၍၊ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ေစေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ သခင္လည္း သူ႔ဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ရိွေတာ္မူ၍၊ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ေစေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ သခင္လည္း သူ႔ဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ရိွေတာ္မူ၍၊ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ေစေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ သခင္လည္း သူ႔ဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ရိွေတာ္မူ၍၊ သူျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္ေစေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ သခင္လည္း 
သိျမင္၏။ သိျမင္၏။ သိျမင္၏။ သိျမင္၏။ ၄၄၄၄ထုိေၾကာင့္ ေယာသပ္သထုိေၾကာင့္ ေယာသပ္သထုိေၾကာင့္ ေယာသပ္သထုိေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ သခင္ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရ၍ ခစားလ်က္ေနရ၏။ သခင္သည္လည္း မိမိည္ သခင္ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရ၍ ခစားလ်က္ေနရ၏။ သခင္သည္လည္း မိမိည္ သခင္ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရ၍ ခစားလ်က္ေနရ၏။ သခင္သည္လည္း မိမိည္ သခင္ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရ၍ ခစားလ်က္ေနရ၏။ သခင္သည္လည္း မိမိ    အိမ္တြင္ အိမ္တြင္ အိမ္တြင္ အိမ္တြင္ 
အိမ္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အပ္ေလ၏။အိမ္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အပ္ေလ၏။အိမ္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အပ္ေလ၏။အိမ္အုပ္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အပ္ေလ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာသပ္၏ပထမဦးဆံုးရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏ပထမဦးဆံုးရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏ပထမဦးဆံုးရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏ပထမဦးဆံုးရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ (ေပါသိဖာ အိမ္ေတာ္၏အိမ္အုပ္အရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခံခ့ဲရတာလဲ။ ခ့ဲရတာလဲ။ ခ့ဲရတာလဲ။ ခ့ဲရတာလဲ။ (ေယာသပ္သည္ သူ႔အား အပ္ႏံွထားသမွ်တုိ႔ကုိ တာဝန္ေက် 
ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုိအရာေၾကာင့္ ေပါသိဖာသည္ သူပုိင္ဆုိင္သမွ်အရာအားလံုးကုိ သူ႔အား ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာအပ္ႏွံခဲ့ 
သည္။  
 မၾကာခဏဆိုသလုိ ေပါသိဖာ၏ဇနီးသည္ မေတာမေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူျဖင့္ ေယာသပ္ကုိ ျဖားေယာင္ဖို႔ရန္ အႀကိမ္ 
ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယာသပ္က “သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို ကၽြန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အ ဘယ္သို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို ကၽြန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အ ဘယ္သို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို ကၽြန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အ ဘယ္သို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္ႀကီးေသာ ဤအမႈကို ကၽြန္ေတာ္ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အ ဘယ္သို႔ 
ျပစ္မွားႏိုင္သနည္း ျပစ္မွားႏိုင္သနည္း ျပစ္မွားႏိုင္သနည္း ျပစ္မွားႏိုင္သနည္း ((((ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၃၉၃၉၃၉၃၉း း း း ၉)၉)၉)၉)”ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ သူ အၿမဲတေစ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သူမအား ျငင္းပယ္ေသာ ေၾကာင့္ 
ေပါသိဖာ၏ဇနီးသည္ ေယာသပ္ကုိ ေဒါသထြက္ၿပီး သူ႔ခင္ပြန္းအား ေယာသပ္က သူမကုိ နာက်င္ထိခုိက္ေစဖို႔ရန္ ႀကိဳး 
စာခဲ့ေၾကာင့္ လိမ္ညာခဲ့သည္။ ေပါသိဖာသည္ သူမ၏ေျပာျပခ်က္ကုိ ၾကားသိေသာအခါ ေယာသပ္ကုိ ေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထား 
လုိက္သည္။  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေထာင္ထဲ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခ့ဲရေသာျငားလည္း ေယာသပ္က ေပါသိဖာ၏ဇနီးကိုေထာင္ထဲ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခ့ဲရေသာျငားလည္း ေယာသပ္က ေပါသိဖာ၏ဇနီးကိုေထာင္ထဲ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခ့ဲရေသာျငားလည္း ေယာသပ္က ေပါသိဖာ၏ဇနီးကိုေထာင္ထဲ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခ့ဲရေသာျငားလည္း ေယာသပ္က ေပါသိဖာ၏ဇနီးကို    ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲပါသလဲ။ 
(မေတာ္မေလ်ာ္သာအျပဳအမူျဖင့္ ေပါသိဖာ၏ဇနီးႏွင့္ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား ေဒါသထြက္ေစေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔အား 
ျပစ္မွားရာေရာက္ေၾကာင္းကုိ ေယာသပ္ သိရွိခဲ့သည္။ သူ ဒုကၡႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အျခားအရာမ်ားအားလုံးတက္ ဘုရား 
သခင္ကုိ နာခံဖုိ႔ရန္သာ ေယာသပ္ အလုိရွိခဲ့သည္။  
    
““““၃၉၃၉၃၉၃၉း း း း ၂၂၂၂ဝေခၚၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ခ်ဳပ္ထား ေသာ သူတုိ႔ေနရာ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားသျဖင့္၊ ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာဝေခၚၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ခ်ဳပ္ထား ေသာ သူတုိ႔ေနရာ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားသျဖင့္၊ ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာဝေခၚၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ခ်ဳပ္ထား ေသာ သူတုိ႔ေနရာ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားသျဖင့္၊ ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာဝေခၚၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္ခ်ဳပ္ထား ေသာ သူတုိ႔ေနရာ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားသျဖင့္၊ ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာ    ေနရ၏။ ေနရ၏။ ေနရ၏။ ေနရ၏။ 
၂၁၂၁၂၁၂၁သုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ရိွ၍ ကယ္မသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေထာင္မွဴးထံ မ်က္ႏွာရေစသုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ရိွ၍ ကယ္မသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေထာင္မွဴးထံ မ်က္ႏွာရေစသုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ရိွ၍ ကယ္မသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေထာင္မွဴးထံ မ်က္ႏွာရေစသုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ရိွ၍ ကယ္မသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေထာင္မွဴးထံ မ်က္ႏွာရေစ    ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ 
၂၂၂၂၂၂၂၂သုိ႔ျဖစ္၍ ေထာင္မွဴးသည္ ေသုိ႔ျဖစ္၍ ေထာင္မွဴးသည္ ေသုိ႔ျဖစ္၍ ေထာင္မွဴးသည္ ေသုိ႔ျဖစ္၍ ေထာင္မွဴးသည္ ေထာင္၌ခ်ဳပ္ထားေသာသူ အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔အပ္၍၊ ေထာင္ထဲထာင္၌ခ်ဳပ္ထားေသာသူ အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔အပ္၍၊ ေထာင္ထဲထာင္၌ခ်ဳပ္ထားေသာသူ အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔အပ္၍၊ ေထာင္ထဲထာင္၌ခ်ဳပ္ထားေသာသူ အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔အပ္၍၊ ေထာင္ထဲ    တြင္ တြင္ တြင္ တြင္ 
ျပဳသမွ်ေသာအမႈကုိ ေယာသပ္စီရင္ရ၏။ျပဳသမွ်ေသာအမႈကုိ ေယာသပ္စီရင္ရ၏။ျပဳသမွ်ေသာအမႈကုိ ေယာသပ္စီရင္ရ၏။ျပဳသမွ်ေသာအမႈကုိ ေယာသပ္စီရင္ရ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာသပ္၏ဒုတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏ဒုတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏ဒုတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏ဒုတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျခင္းက ဘာလဲ။ (သူသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ကြက္ကျဲခင္းႏွင့္ 
ေထာင္အကဲအမႈးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္သည္ မေကာင္းေသာအရာတစ္ခုကို အကာင္းေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခ့ဲသနည္း။ သည္ မေကာင္းေသာအရာတစ္ခုကို အကာင္းေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခ့ဲသနည္း။ သည္ မေကာင္းေသာအရာတစ္ခုကို အကာင္းေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခ့ဲသနည္း။ သည္ မေကာင္းေသာအရာတစ္ခုကို အကာင္းေသာအရာတစ္ခုအျဖစ္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲေစခ့ဲသနည္း။ 
(အေျခအေနအခ်ိန္ခါမ်ားျဖစ္ေနေစကာမူ၊ သူသည္ တာဝန္ေက်ပြန္ၿပီး သူ႔အား အပ္ႏွံထားေသာအရာကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။) 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
30 

 

 
    ေယာသပ္အဖို႔ ေနာက္အလုပ္သည္ ပုိ၍ႀကီးေလးလာသည္။ အီဂ်စ္ျပည့္ရွင္ ဖာေရာဘုရင္က    ““““၄၁၄၁၄၁၄၁း း း း ၃၉၃၉၃၉၃၉ေယာသပ္အားေယာသပ္အားေယာသပ္အားေယာသပ္အား    
လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္    ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူမရိွ။ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူမရိွ။ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူမရိွ။ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူမရိွ။ 
၄၄၄၄ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏စကား အတိုင္း ငါ၏ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏စကား အတိုင္း ငါ၏ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏စကား အတိုင္း ငါ၏ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏စကား အတိုင္း ငါ၏ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္    
သာ ငါသည္ သင့္ထက္သာ ငါသည္ သင့္ထက္သာ ငါသည္ သင့္ထက္သာ ငါသည္ သင့္ထက္ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၁၄၁၄၁၄၁တဖန္ၾကည့္ပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္ တျပည္လုံးကုိ သင္အုပ္စုိးေစျခင္းငွါ ငါခန္႔တဖန္ၾကည့္ပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္ တျပည္လုံးကုိ သင္အုပ္စုိးေစျခင္းငွါ ငါခန္႔တဖန္ၾကည့္ပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္ တျပည္လုံးကုိ သင္အုပ္စုိးေစျခင္းငွါ ငါခန္႔တဖန္ၾကည့္ပါ။ အဲဂုတၱဳျပည္ တျပည္လုံးကုိ သင္အုပ္စုိးေစျခင္းငွါ ငါခန္႔    
ထားၿပီဟု ေယာသပ္အား မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ထားၿပီဟု ေယာသပ္အား မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ထားၿပီဟု ေယာသပ္အား မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ထားၿပီဟု ေယာသပ္အား မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊””””ဟု ေယာသပ္ကုိ ေျပာခ့ဲသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာသပ္၏တတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏တတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏တတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရျခင္းက ဘာလဲ။ ေယာသပ္၏တတိယေျမာက္ရာထူးတိုးျမွင့္ခံရျခင္းက ဘာလဲ။ (သူ႔အား အီဂ်စ္ျပည္တစ္ခုလုံး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္ အီဂ်စ္ျအီဂ်စ္ျအီဂ်စ္ျအီဂ်စ္ျပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခ့ဲရအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခ့ဲရအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခ့ဲရအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခ့ဲရပါသလဲ။ ပါသလဲ။ ပါသလဲ။ ပါသလဲ။ (သူ၏ဥာဏ္ 
ပညာႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္တစ္ဦးအျဖစ္မွ တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္တစ္ဦးအျဖစ္မွ တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္တစ္ဦးအျဖစ္မွ တစ္ခ်ိန္က ကၽြန္တစ္ဦးအျဖစ္မွ အီဂ်စ္ျအီဂ်စ္ျအီဂ်စ္ျအီဂ်စ္ျပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရာထူးပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရာထူးပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရာထူးပည္တစ္ခုလံုး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရာထူးရရိွသည္အထိ ေယာသပ္သည္ ရရိွသည္အထိ ေယာသပ္သည္ ရရိွသည္အထိ ေယာသပ္သည္ ရရိွသည္အထိ ေယာသပ္သည္ 
သူ႔နည္းလမ္းအတ္္ိုင္း အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ ေယာသပ္တြင္ သူ လုပ္သမွ်ကို ၿပီးစီးေစေအာင္ သူ႔အား အခြင့္အေရးေပးခ့ဲသည့္ သူ႔နည္းလမ္းအတ္္ိုင္း အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ ေယာသပ္တြင္ သူ လုပ္သမွ်ကို ၿပီးစီးေစေအာင္ သူ႔အား အခြင့္အေရးေပးခ့ဲသည့္ သူ႔နည္းလမ္းအတ္္ိုင္း အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ ေယာသပ္တြင္ သူ လုပ္သမွ်ကို ၿပီးစီးေစေအာင္ သူ႔အား အခြင့္အေရးေပးခ့ဲသည့္ သူ႔နည္းလမ္းအတ္္ိုင္း အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ ေယာသပ္တြင္ သူ လုပ္သမွ်ကို ၿပီးစီးေစေအာင္ သူ႔အား အခြင့္အေရးေပးခ့ဲသည့္ 
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၄ ၄ ၄ ၄ ခုရိွခ့ဲသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာထဲမွ ထိုအရာမ်ားသည္ ခုရိွခ့ဲသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာထဲမွ ထိုအရာမ်ားသည္ ခုရိွခ့ဲသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာထဲမွ ထိုအရာမ်ားသည္ ခုရိွခ့ဲသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာထဲမွ ထိုအရာမ်ားသည္ 
မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သမည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သမည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သမည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ ေတြးႏိုင္ပါသလား။ င္ ေတြးႏိုင္ပါသလား။ င္ ေတြးႏိုင္ပါသလား။ င္ ေတြးႏိုင္ပါသလား။ (သစၥာရွိျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ေကာင္းေသာဘ႑ာစုိးတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ 
ဥာဏ္ပညာရိွျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။)        
 
သစၥာရွိမႈ 
 ေယာသပ္သည္ သူ ျပဳသမွ်ေသာအရာ (ႏွင့္ မျပဳသမွ်ေသာအရာ)အားလုံးတြင္ ဘုရားသခင္အေပၚ သစၥာရွိခဲ့သည္။ 
သူ၏အျပဳအမူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းထင္ရွားေစဖုိ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ သူ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး မေကာင္းမႈကုိ ရဲရဝဲ့ံဝ့ံ 
ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။  
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသလဲ။ (မေကာင္း မႈကို 
ေရွာင္ရွားၿပီး မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။) 
 
ႏွိမ့္ခ်မႈ 
““““၄၁၄၁၄၁၄၁း း း း ၁၅၁၅၁၅၁၅ဖာေရာမင္းကလည္း၊ ငါသည္ အိပ္မက္ကုိ ျမင္မက္ၿပီ။ အနက္ကုိအဘယ္သူမွ် မဘတ္ႏုိင္။ သင္သည္ အိပ္မက္ကုိ ဖာေရာမင္းကလည္း၊ ငါသည္ အိပ္မက္ကုိ ျမင္မက္ၿပီ။ အနက္ကုိအဘယ္သူမွ် မဘတ္ႏုိင္။ သင္သည္ အိပ္မက္ကုိ ဖာေရာမင္းကလည္း၊ ငါသည္ အိပ္မက္ကုိ ျမင္မက္ၿပီ။ အနက္ကုိအဘယ္သူမွ် မဘတ္ႏုိင္။ သင္သည္ အိပ္မက္ကုိ ဖာေရာမင္းကလည္း၊ ငါသည္ အိပ္မက္ကုိ ျမင္မက္ၿပီ။ အနက္ကုိအဘယ္သူမွ် မဘတ္ႏုိင္။ သင္သည္ အိပ္မက္ကုိ 
နားလည္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္အနက္ ဘတ္ႏုိင္သည္ကုိ ငါၾကားရၿပီဟု ဆုိ၏။ နားလည္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္အနက္ ဘတ္ႏုိင္သည္ကုိ ငါၾကားရၿပီဟု ဆုိ၏။ နားလည္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္အနက္ ဘတ္ႏုိင္သည္ကုိ ငါၾကားရၿပီဟု ဆုိ၏။ နားလည္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္အနက္ ဘတ္ႏုိင္သည္ကုိ ငါၾကားရၿပီဟု ဆုိ၏။ ၁၆၁၆၁၆၁၆ေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလုိအေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလုိအေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလုိအေယာသပ္ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလုိအ    
ေလ်ာက္ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာအေျဖစကားကုိ ဖာေရာ ဘုေလ်ာက္ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာအေျဖစကားကုိ ဖာေရာ ဘုေလ်ာက္ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာအေျဖစကားကုိ ဖာေရာ ဘုေလ်ာက္ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာအေျဖစကားကုိ ဖာေရာ ဘုရင္အား ေပးေတာ္မူေစေသာဟု ေလွ်ာက္ရင္အား ေပးေတာ္မူေစေသာဟု ေလွ်ာက္ရင္အား ေပးေတာ္မူေစေသာဟု ေလွ်ာက္ရင္အား ေပးေတာ္မူေစေသာဟု ေလွ်ာက္    ေလ၏။ေလ၏။ေလ၏။ေလ၏။””””    
 ေယာသပ္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ ႏွိမ့္ခ်ခ့ဲၿပီး အရာအားလုံးအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ အေၾကြးတင္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ သူ႔အား ဥာဏ္ပညာႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ကုိ ေပးသနားခဲ့ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္သာျဖစ္ေၾကာင္း သူ သိရွိခဲ့သည္။  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင့္ယေန႔ သင့္ယေန႔ သင့္ယေန႔ သင့္ရဲ႕အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘာအေၾကြးတင္ႏ္ိုင္ပါသလဲ။ ရဲ႕အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘာအေၾကြးတင္ႏ္ိုင္ပါသလဲ။ ရဲ႕အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘာအေၾကြးတင္ႏ္ိုင္ပါသလဲ။ ရဲ႕အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘာအေၾကြးတင္ႏ္ိုင္ပါသလဲ။ (က်န္းမာေရး၊ ေတြးေခၚႏိုင္သည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
တာဝန္ဝတၱရားရိွျခင္း 
““““၃၉၃၉၃၉၃၉း း း း ၅၅၅၅ထုိသုိ႔ အိမ္ႏွင့္ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အုပ္စုိးေစသည္ကာလမွစ၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာသပ္အတြက္ ထုိထုိသုိ႔ အိမ္ႏွင့္ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အုပ္စုိးေစသည္ကာလမွစ၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာသပ္အတြက္ ထုိထုိသုိ႔ အိမ္ႏွင့္ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အုပ္စုိးေစသည္ကာလမွစ၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာသပ္အတြက္ ထုိထုိသုိ႔ အိမ္ႏွင့္ဥစၥာရိွသမွ်ကုိ အုပ္စုိးေစသည္ကာလမွစ၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာသပ္အတြက္ ထုိအဲဂုတၱဳသား၏ အိမ္ကုိ အဲဂုတၱဳသား၏ အိမ္ကုိ အဲဂုတၱဳသား၏ အိမ္ကုိ အဲဂုတၱဳသား၏ အိမ္ကုိ 
ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ အတြင္း၊ ျပင္၊ ဥစၥာရိွရိွသမွ် အေပၚမွာေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ အတြင္း၊ ျပင္၊ ဥစၥာရိွရိွသမွ် အေပၚမွာေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ အတြင္း၊ ျပင္၊ ဥစၥာရိွရိွသမွ် အေပၚမွာေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ အတြင္း၊ ျပင္၊ ဥစၥာရိွရိွသမွ် အေပၚမွာ    လည္း လည္း လည္း လည္း 
သက္ေရာက္ေလ၏။ သက္ေရာက္ေလ၏။ သက္ေရာက္ေလ၏။ သက္ေရာက္ေလ၏။ ၆၆၆၆သခင္သည္ မိမိ၌ ရိွသမွ်ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔ အပ္၍၊ မိမိစားေသာအစာမွတပါး အျခားသခင္သည္ မိမိ၌ ရိွသမွ်ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔ အပ္၍၊ မိမိစားေသာအစာမွတပါး အျခားသခင္သည္ မိမိ၌ ရိွသမွ်ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔ အပ္၍၊ မိမိစားေသာအစာမွတပါး အျခားသခင္သည္ မိမိ၌ ရိွသမွ်ကုိ ေယာသပ္လက္သုိ႔ အပ္၍၊ မိမိစားေသာအစာမွတပါး အျခား    
ေသာဥစၥာရိွမွန္းကုိမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၏။ ေယာသပ္ သည္ ပုံျေသာဥစၥာရိွမွန္းကုိမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၏။ ေယာသပ္ သည္ ပုံျေသာဥစၥာရိွမွန္းကုိမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၏။ ေယာသပ္ သည္ ပုံျေသာဥစၥာရိွမွန္းကုိမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၏။ ေယာသပ္ သည္ ပုံျပင္ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္း လွေသာသူျဖစ္၏။ပင္ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္း လွေသာသူျဖစ္၏။ပင္ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္း လွေသာသူျဖစ္၏။ပင္ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္း လွေသာသူျဖစ္၏။””””    
 
 ေယာသပ္သည္ သူ႔အား အပ္ႏွံထားေသာအရာဟူသမွ်ကုိ တာဝန္ေက်သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင္သည္ မည္သည့္အရာအားျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္ႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ သင္သည္ မည္သည့္အရာအားျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္ႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ သင္သည္ မည္သည့္အရာအားျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္ႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ သင္သည္ မည္သည့္အရာအားျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္ႏိုင္ပါသလဲ။ (ေဝယာဝစၥမ်ား၊ အိမ္စာ၊ အခ်ိန္မွန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္းတုိ္႔ျဖစ္သည္။) 
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ေမးခြန္းေမးခြန္းေမးခြန္းေမးခြန္း    ----    ရိုးရွင္းေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ရိုးရွင္းေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ရိုးရွင္းေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ရိုးရွင္းေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (ထိုအရာ မ်ားကုိ 
သင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပုိ၍ႀကီးေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္ သင့္အား ျပဳျပင္ၿပီး။ သင့္အား ထုိတာဝန္ဝ 
တၱရားမ်ားကုိ အပ္ႏွင္းေသာ မိဘမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား၏ယုံၾကည္မႈကုိ ရယူလုိက္ပါ။ 
 
ဥာဏ္ပညာ 
““““၄၁၄၁၄၁၄၁း း း း ၃၃၃၃၃၃၃၃သုိ႔ျဖစ္၍ ဖါေရာဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ အုပ္စုိး ေစေတာ္မူပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖါေရာဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ အုပ္စုိး ေစေတာ္မူပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖါေရာဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ အုပ္စုိး ေစေတာ္မူပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖါေရာဘုရင္သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိ အုပ္စုိး ေစေတာ္မူပါ။ ၃၄၃၄၃၄၃၄ခန္႔ခန္႔ခန္႔ခန္႔    
ထားေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း တျပည္လုံး၌ အႀကီးအၾကပ္တုိ႔ကုိ ခန္႔ထား၍၊ ဝေျပာေသာႏွစ္ ခုထားေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း တျပည္လုံး၌ အႀကီးအၾကပ္တုိ႔ကုိ ခန္႔ထား၍၊ ဝေျပာေသာႏွစ္ ခုထားေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း တျပည္လုံး၌ အႀကီးအၾကပ္တုိ႔ကုိ ခန္႔ထား၍၊ ဝေျပာေသာႏွစ္ ခုထားေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း တျပည္လုံး၌ အႀကီးအၾကပ္တုိ႔ကုိ ခန္႔ထား၍၊ ဝေျပာေသာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တျပည္လုံးတြင္ နစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တျပည္လုံးတြင္ နစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တျပည္လုံးတြင္ နစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တျပည္လုံးတြင္ 
ငါးဘုိ႔တဘုိ႔ေကာက္ယူၾကပါေစ။ ငါးဘုိ႔တဘုိ႔ေကာက္ယူၾကပါေစ။ ငါးဘုိ႔တဘုိ႔ေကာက္ယူၾကပါေစ။ ငါးဘုိ႔တဘုိ႔ေကာက္ယူၾကပါေစ။ ၃၅၃၅၃၅၃၅ထိုသူတုိ႔သည္ ျဖစ္လတ့ံေသာမဂၤ လာႏွစ္တုိ႔တြင္ ရိကၡာရိွသမွ်ကုိစုရံုး၍ ဖါေရာဘုရင္ထံေတာ္၌ ထိုသူတုိ႔သည္ ျဖစ္လတ့ံေသာမဂၤ လာႏွစ္တုိ႔တြင္ ရိကၡာရိွသမွ်ကုိစုရံုး၍ ဖါေရာဘုရင္ထံေတာ္၌ ထိုသူတုိ႔သည္ ျဖစ္လတ့ံေသာမဂၤ လာႏွစ္တုိ႔တြင္ ရိကၡာရိွသမွ်ကုိစုရံုး၍ ဖါေရာဘုရင္ထံေတာ္၌ ထိုသူတုိ႔သည္ ျဖစ္လတ့ံေသာမဂၤ လာႏွစ္တုိ႔တြင္ ရိကၡာရိွသမွ်ကုိစုရံုး၍ ဖါေရာဘုရင္ထံေတာ္၌ 
စပါးမ်ားကိုဆည္းဘူး ၾကပါေစ။ ၿမိ ႔ဳမ်ား၌လည္း ရိကၡာရိွသမွ် ကုိ သုိထားၾကပါေစ။ စပါးမ်ားကိုဆည္းဘူး ၾကပါေစ။ ၿမိ ႔ဳမ်ား၌လည္း ရိကၡာရိွသမွ် ကုိ သုိထားၾကပါေစ။ စပါးမ်ားကိုဆည္းဘူး ၾကပါေစ။ ၿမိ ႔ဳမ်ား၌လည္း ရိကၡာရိွသမွ် ကုိ သုိထားၾကပါေစ။ စပါးမ်ားကိုဆည္းဘူး ၾကပါေစ။ ၿမိ ႔ဳမ်ား၌လည္း ရိကၡာရိွသမွ် ကုိ သုိထားၾကပါေစ။ ၃၆၃၆၃၆၃၆သုိ႔ျဖစ္၍ အဲဂုသုိ႔ျဖစ္၍ အဲဂုသုိ႔ျဖစ္၍ အဲဂုသုိ႔ျဖစ္၍ အဲဂု    တၱဳျပည္၌ အစာေခါင္းပါးေသာတၱဳျပည္၌ အစာေခါင္းပါးေသာတၱဳျပည္၌ အစာေခါင္းပါးေသာတၱဳျပည္၌ အစာေခါင္းပါးေသာ    
ႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ျပည္သူျပည္သား စားစရာဘို႔သုိထားလ်က္ရိွႏွင့္၍ အစာေႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ျပည္သူျပည္သား စားစရာဘို႔သုိထားလ်က္ရိွႏွင့္၍ အစာေႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ျပည္သူျပည္သား စားစရာဘို႔သုိထားလ်က္ရိွႏွင့္၍ အစာေႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ျပည္သူျပည္သား စားစရာဘို႔သုိထားလ်က္ရိွႏွင့္၍ အစာေခါင္းပါးေသာ ကာလတြင္ျပည္ေတာ္ ခါင္းပါးေသာ ကာလတြင္ျပည္ေတာ္ ခါင္းပါးေသာ ကာလတြင္ျပည္ေတာ္ ခါင္းပါးေသာ ကာလတြင္ျပည္ေတာ္ မပ်က္မပ်က္မပ်က္မပ်က္    
ရဟုရဟုရဟုရဟု    ဖါေရာမင္းအားေလွ်ာက္ ေလ၏။ဖါေရာမင္းအားေလွ်ာက္ ေလ၏။ဖါေရာမင္းအားေလွ်ာက္ ေလ၏။ဖါေရာမင္းအားေလွ်ာက္ ေလ၏။    ၃၇၃၇၃၇၃၇ထိုသို႔ေယာသပ္ေလွ်ာက္ေသာ စကားကိုဖါေရာမင္းအစရိွေသာကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးထိုသို႔ေယာသပ္ေလွ်ာက္ေသာ စကားကိုဖါေရာမင္းအစရိွေသာကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးထိုသို႔ေယာသပ္ေလွ်ာက္ေသာ စကားကိုဖါေရာမင္းအစရိွေသာကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးထိုသို႔ေယာသပ္ေလွ်ာက္ေသာ စကားကိုဖါေရာမင္းအစရိွေသာကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး    အေပါင္းအေပါင္းအေပါင္းအေပါင္း    
တုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ ၾက၍၊ တုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ ၾက၍၊ တုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ ၾက၍၊ တုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ ၾက၍၊ ၃၈၃၈၃၈၃၈ဖါေရာမင္းက၊ ဘုရားသခင္ဖါေရာမင္းက၊ ဘုရားသခင္ဖါေရာမင္းက၊ ဘုရားသခင္ဖါေရာမင္းက၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္၏ ဝိညာဥ္၏ ဝိညာဥ္၏ ဝိညာဥ္    ေတာ္ကုိ ရ၍ ဤက့ဲသုိ႔ေသာသူကုိ အဘယ္မွာရွာ၍ ေတြ႔မည္ေတာ္ကုိ ရ၍ ဤက့ဲသုိ႔ေသာသူကုိ အဘယ္မွာရွာ၍ ေတြ႔မည္ေတာ္ကုိ ရ၍ ဤက့ဲသုိ႔ေသာသူကုိ အဘယ္မွာရွာ၍ ေတြ႔မည္ေတာ္ကုိ ရ၍ ဤက့ဲသုိ႔ေသာသူကုိ အဘယ္မွာရွာ၍ ေတြ႔မည္    
နည္းဟု ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။နည္းဟု ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။နည္းဟု ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။နည္းဟု ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။    ၃၉၃၉၃၉၃၉ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္    အားလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္အားလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္အားလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္အားလည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ အလုံးစုံတုိ႔ကို သင့္အားျပ ေတာ္    
မူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံမူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံမူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံမူသည္ျဖစ္၍ သင္က့ဲသုိ႔ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ    ေသာသူမရိွ။ ေသာသူမရိွ။ ေသာသူမရိွ။ ေသာသူမရိွ။ ၄၄၄၄ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏ဝသင္သည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္ရမည္။ သင္၏စကား အတိုင္း ငါ၏စကား အတိုင္း ငါ၏စကား အတိုင္း ငါ၏စကား အတိုင္း ငါ၏    
ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္သာ ငါသည္ သင့္ထက္ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္သာ ငါသည္ သင့္ထက္ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္သာ ငါသည္ သင့္ထက္ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကို ငါစီရင္ေစမည္။ ရာဇပလႅင္ အားျဖင့္သာ ငါသည္ သင့္ထက္ႀကီးျမတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။””””    
 ဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာအစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းထဲမွ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ေယာသပ္ ကယ္တင္ခဲ့သည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဥာဏ္ပညာဥာဏ္ပညာဥာဏ္ပညာဥာဏ္ပညာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ (ဥာဏ္ပညာဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ 
အလုိေတာ္အတုိင္း မွန္ ကန္ေသာအရာကုိ သိမွတ္ျခင္းႏွင့္ အသိညာကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဥာဏ္ပညာသည္ မည္သည့္အရပ္က လာပါနည္း။ ဥာဏ္ပညာသည္ မည္သည့္အရပ္က လာပါနည္း။ ဥာဏ္ပညာသည္ မည္သည့္အရပ္က လာပါနည္း။ ဥာဏ္ပညာသည္ မည္သည့္အရပ္က လာပါနည္း။ (“အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးေတာ္အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးေတာ္အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးေတာ္အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးေတာ္    
မူတတ္၏။ နားလည္ႏ္ုိင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္တတ္၏။ မူတတ္၏။ နားလည္ႏ္ုိင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္တတ္၏။ မူတတ္၏။ နားလည္ႏ္ုိင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္တတ္၏။ မူတတ္၏။ နားလည္ႏ္ုိင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္တတ္၏။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၂၂၂၂း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။”ဟု သမၼာက်မ္းစာက 
ေျပာဆိုထားပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာသပ္က မည္သည့္အရာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာသပ္က မည္သည့္အရာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာသပ္က မည္သည့္အရာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာသပ္က မည္သည့္အရာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။ 
(သူသည္ အိမ္ယာခင္း၌ျဖစ္ေစ (သုိ႔) ကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ (သုိ႔) အီဂ်စ္ျပည္တစ္ခုလုံး၏ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ 
အား သူ အေစခံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ေယာသပ္ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာသပ္သည္ အကဲအမႈး မည္သို႔ျဖစ္လာခ့ဲသနည္း။ ေယာသပ္သည္ အကဲအမႈး မည္သို႔ျဖစ္လာခ့ဲသနည္း။ ေယာသပ္သည္ အကဲအမႈး မည္သို႔ျဖစ္လာခ့ဲသနည္း။ ေယာသပ္သည္ အကဲအမႈး မည္သို႔ျဖစ္လာခ့ဲသနည္း။ (သူႏွင့္ သူ၏ဆႏၵမ်ားကုိ အေစခံဖို႔ရန္ အျခားသူမ်ားအား 
ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းအားျဖင့္ ေယာသပ္သည္ အကဲအမႈး ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူသည္ အေစခံတစ္ဦးႏွင့္ ဘုရားသခင္ သူ႔အား 
ျပဳေစလို ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ အရာရိွျဖစ္လာခဲ့သည္။  
 
““““၂၆၂၆၂၆၂၆အကဲအမႉးတုိ႔သည္ အာဏာထားတတ္ၾက၏။ အကဲအမႉးတုိ႔သည္ အာဏာထားတတ္ၾက၏။ အကဲအမႉးတုိ႔သည္ အာဏာထားတတ္ၾက၏။ အကဲအမႉးတုိ႔သည္ အာဏာထားတတ္ၾက၏။ ၂၇၂၇၂၇၂၇သင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားသင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားသင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားသင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစား    
ျခင္းငွျခင္းငွျခင္းငွျခင္းငွါမလာ၊ ါမလာ၊ ါမလာ၊ ါမလာ၊ ၂၈၂၈၂၈၂၈သူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာ၄၄၄၄င္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာ၄၄၄၄င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ ထုိနည္းတူ င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ ထုိနည္းတူ င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ ထုိနည္းတူ င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ ထုိနည္းတူ 
သင္တုိ႔တြင္ အကဲအမႉးျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသင္တုိ႔တြင္ အကဲအမႉးျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသင္တုိ႔တြင္ အကဲအမႉးျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသင္တုိ႔တြင္ အကဲအမႉးျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာ    သူကုိလည္း သူကုိလည္း သူကုိလည္း သူကုိလည္း 
သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။    ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၂၆၂၆၂၆၂၆----၂၂၂၂၈)။၈)။၈)။၈)။””””ဆိုသည့္ ေယရႈ မိန္႔ျမြက္ခဲ့ေသာရာကုိ နားေထာင္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ မည္သို႔ အကဲအမႈးတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။ သင္ မည္သို႔ အကဲအမႈးတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။ သင္ မည္သို႔ အကဲအမႈးတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။ သင္ မည္သို႔ အကဲအမႈးတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။ (အျခားသူမ်ားအေစခံျခင္းအားျဖင့္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင္ မည္သို႔ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ သင္ မည္သို႔ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ သင္ မည္သို႔ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ သင္ မည္သို႔ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။    

• အိမ္တြင္ 
• စာသင္ေက်ာင္းတြင္ 
• လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ 
• အသင္းေတာ္တြင္ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၆ ၆ ၆ ၆ ----    ေမာေရွ ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ ေမာေရွ ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ ေမာေရွ ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ ေမာေရွ ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ပါးပါးပါးပါး    
    

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၅၅၅၅သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ၆၆၆၆ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကုိ 
ႏွလံုးသြင္းရမည္။ႏွလံုးသြင္းရမည္။ႏွလံုးသြင္းရမည္။ႏွလံုးသြင္းရမည္။    ((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၆၆၆၆း း း း ၅၅၅၅----၆)။၆)။၆)။၆)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕အလုပ္တြင္ တန္ခိုးပါျခင္းအေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕အလုပ္တြင္ တန္ခိုးပါျခင္းအေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕အလုပ္တြင္ တန္ခိုးပါျခင္းအေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕အလုပ္တြင္ တန္ခိုးပါျခင္း    
 
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
အကယ္၍ လူတို႔ လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ နည္းဥပေဒသတစ္ခုကို သင္ အႀကံျပဳႏ္ိုင္ခ့ဲလွ်င္ ထိုနည္းဥပေဒသသည္ အကယ္၍ လူတို႔ လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ နည္းဥပေဒသတစ္ခုကို သင္ အႀကံျပဳႏ္ိုင္ခ့ဲလွ်င္ ထိုနည္းဥပေဒသသည္ အကယ္၍ လူတို႔ လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ နည္းဥပေဒသတစ္ခုကို သင္ အႀကံျပဳႏ္ိုင္ခ့ဲလွ်င္ ထိုနည္းဥပေဒသသည္ အကယ္၍ လူတို႔ လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ နည္းဥပေဒသတစ္ခုကို သင္ အႀကံျပဳႏ္ိုင္ခ့ဲလွ်င္ ထိုနည္းဥပေဒသသည္ 
မည္သည့္အမည္သည့္အမည္သည့္အမည္သည့္အရာျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။ရာျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။ရာျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။ရာျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။    
    
နိဒါန္း 
 ဒီဝိတ္ထ္မူဒီသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ သမုိင္းဝင္အလႊမ္းမုိ္းဆုံးအေစခံမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ မုိင္ 
ေပါင္း ၁၀၀၀၀၀၀ ခရီးသြားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀၀၀၀ႏွင့္အထက္အား တရားေဟာခဲ့ကာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာ 
ယဖြဲ႕ထဲသုိ႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ခ်ီကာဂုိၿမိဳ႕ရွိ သူ၏ဝတ္ျပဳစည္းေဝးပြဲမ်ားထမဲွ တစ္ခု၌ 
လူေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာ ခ်ီကာဂုိၿမိဳ႕တြင္ မူဒီသမၼာက်မ္းစာေက်ာင္းကုိ တည္ေထာင္ 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ သူသည္ လူသိအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။  
 အသက္ ၂၃ႏွစ္အရြယ္တြင္ မူဒီအား ခ်ီကာဂုိၿမိဳ႕၏အတြင္းပုိင္းရွိ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံေရးခုိလႈံသူမ်ားကုိ သာသနာျပဳျခင္း 
ကုိ ဦးေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ သူသည္ စာေပေဟာေျပာပြဲခန္းမမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားထဲတြင္ လူမ်ားအား တရားေဟာခဲ့သည္။ သူ 
သည္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးသုိ႔ မေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ားကုိ သြားေရာက္ေဟာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား 
ၿပီး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူေအာင္ျမင္ရျခင္း၏အျခားေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ရွိပါသည္။ သူ႔အား သန္႔ရွင္းေသာဝိ 
ညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ေစဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား အစဥ္သျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ေတာ့ မူဒီသည္ “သူ႔လက္ေတာ္ 
ရွိေနဖို႔” ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္နည္းလမ္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ မူဒီအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
 ထုိသုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳၿပီးေနာက္ “ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဖန္ တရားေဟာဖို႔ရန္ သြားခဲ့သည္။ ေဒသနာမ်ားသည္ ထူးထူးျခားဟုတ္ခဲ့ 
ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼာတရားသစ္ကုိ မေဖာ္ပါခဲ့ပါ။ သို႔ေစကာမူ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ သင္က ကၽြန္ 
ေတာ့ကုိ ဒီကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ေပးလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမရိွမီ ရိွခဲ့ေသာ 
ေနရာသို႔ အခု ကၽြန္ေတာ္ျပန္သြားခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။”ဟု မူဒီက ေျပာခ့ဲသည။္ 
 ဘုရားသခင္သည္ ဒီဝိတ္ထ္မူဒီအား တန္ခုိးရွိေသာတရားေဟာဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေစသည္နည္းတူ ဘုရားသခင္သည္ 
ေမာေရွအား တန္ခုိးရွိေသာတရားေဟာဆရာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

****************************************************************** 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 အီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္ခြာလာၿပီး ၃ လၾကာေသာ္ ေမာေရွႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လြင္တီေခါင္လြင္ျပင္မွ သကဲႏာၱ 
ရလြင္ျပင္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး သိနာေတာင္ဟု အမည္ရသည့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ခု၏ေရွ႕တြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ 
သည္ ေမာေရွအား ေတာင္ေပၚမွ ေခၚၿပီး “ဣသေရလလူမ်ားအား သင္ ၾကားေျပာဖို႔ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ သင့္အား 
ကၽြန္ေတာ္ ေပးခ်င္သည္”ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေမာေရွအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
 ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေရြးႏႈတ္သူအျဖစ္ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရၿပီး အီဂ်စ္ျပည္ႏွင့္ ပင္လယ္နီ 
တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ နမိတ္လကၡာမ်ားစြားကုိ ျပသျခင္းအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအားလုံးကုိ အီဂ်စ္ျပည္မွ ေခၚထုတ္ခဲ့ပါ 
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သည္။ (“ထြက္ေပါက္”ႏွင့္  “ထြက္ခြာျခင္း”ဟု အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး) ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းထဲတြင္ လူ ၂ သန္းခန္႔ရွိကာ ေမာေရွသည္ 
လြင္တီေခါင္ကႏာၱရကုိ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ခရီးလမ္းတစ္ခုသုိ႔ သူတုိ႔အား ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ 
 သိနာေတာင္ေျခ၌ စခန္းခ်ၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လူအားလုံးျမင္သာႏိုင္သည့္ သိနာေတာင္ေပၚတြင္ ထာဝရဘုရား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ရန္ ေမာေရွ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။  
 

ေမာေရွႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး 
(ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၉ႏွင့္ ၂၀း ၁-၁၇မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္) 

 
““““၉၉၉၉ထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အေၾကာင္း၊ ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အေၾကာင္း၊ ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အေၾကာင္း၊ ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အေၾကာင္း၊ 
မုိဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို လူမ်ားမုိဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို လူမ်ားမုိဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို လူမ်ားမုိဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို လူမ်ား    
တုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။တုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။တုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။တုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။    ၁၆၁၆၁၆၁၆သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ မုိဃ္းမုိဃ္းမုိဃ္းမုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္တကြ မုိဃ္းတကြ မုိဃ္းတကြ မုိဃ္းတကြ မုိဃ္း    
တိမ္တိမ္တိမ္တိမ္တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးေသာ အသံႏွင့္တံပုိးျမည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးေသာ အသံႏွင့္တံပုိးျမည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးေသာ အသံႏွင့္တံပုိးျမည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးေသာ အသံႏွင့္တံပုိးျမည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ ၁၇၁၇၁၇၁၇ေမာေရွ သည္ေမာေရွ သည္ေမာေရွ သည္ေမာေရွ သည္    
လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌ရပ္ေနၾက၏။ ရပ္ေနၾက၏။ ရပ္ေနၾက၏။ ရပ္ေနၾက၏။ 
၁၈၁၈၁၈၁၈ထာဝရဘုရားသည္ မီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာင္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာင္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာင္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာင္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ 
မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ ၁၉၁၉၁၉၁၉တံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံ    
တုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။…………………… ၁၁၁၁ထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူ    
ေသာစကားမ်ားဟူမူကား၊ေသာစကားမ်ားဟူမူကား၊ေသာစကားမ်ားဟူမူကား၊ေသာစကားမ်ားဟူမူကား၊    …………..(..(..(..(ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၉၁၉၁၉၁၉း း း း ၉၉၉၉----၁၉)၁၉)၁၉)၁၉)””””    
    
““““၁၆၁၆၁၆၁၆သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ တကြ မုိဃ္းတိမ္ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးသုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ တကြ မုိဃ္းတိမ္ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးသုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ တကြ မုိဃ္းတိမ္ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီးသုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ နံနက္အခ်ိန္၌ေတာင္ေပၚမွာ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္း၊ လ်ပ္ျပက္ျခင္းႏွင့္ တကြ မုိဃ္းတိမ္ တုိက္လႊမ္းမုိး၍ ႀကီး    
ေသာေသာေသာေသာအသံႏွင့္တံပုိးျအသံႏွင့္တံပုိးျအသံႏွင့္တံပုိးျအသံႏွင့္တံပုိးျမည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ မည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ မည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ မည္သျဖင့္၊ တပ္၌ရိွေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ ၁၇၁၇၁၇၁၇ေမာေရွ သည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေမာေရွ သည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေမာေရွ သည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ေမာေရွ သည္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔    
ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခ့ဲသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌ရပ္ေနၾက၏။ ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခ့ဲသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌ရပ္ေနၾက၏။ ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခ့ဲသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌ရပ္ေနၾက၏။ ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ားတုိ႔ကုိတပ္ထဲကေဆာင္ခ့ဲသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေျခရင္း ေအာက္၌ရပ္ေနၾက၏။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ထာဝရဘုရားသည္ ထာဝရဘုရားသည္ ထာဝရဘုရားသည္ ထာဝရဘုရားသည္ 
မီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာမီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာမီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာမီးျဖင့္လႊမ္းလ်က္၊ သိနာေတာင္ေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ တေတာင္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏င္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏င္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏င္လုံးမီးခုိးထြက္ေလ၏။ မီးခုိးသည္လည္း မီးဖုိ၏    
မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ မီးခုိးက့ဲသုိ႔ တက္၍တေတာင္လုံးျပင္းစြာ လႈပ္ေလ၏။ ၁၉၁၉၁၉၁၉တံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ တံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ တံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ တံပုိး ျမည္သံသည္ ၾကာၾကာျမည္လ်က္၊ အသံတုိး၍ ႀကီးေသာအခါ၊ 
ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။ေမာေရွသည္ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားသံႏွင့္ ထူးေတာ္မူ၏။…………………… ၁၁၁၁ထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ားဟူမူထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ားဟူမူထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ားဟူမူထိုအခါ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားမ်ားဟူမူ    
ကား၊ကား၊ကား၊ကား၊…………..(..(..(..(ထြထြထြထြက္ေျမာက္ရာ က္ေျမာက္ရာ က္ေျမာက္ရာ က္ေျမာက္ရာ ၁၉၁၉၁၉၁၉း း း း ၉၉၉၉----၂၀၂၀၂၀၂၀----၁၁၁၁))))။။။။””””    
    
မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ ----    အဖြဲ႕အား ပညတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ ဖတ္ရႈေစၿပီး ပညတ္ခ်က္တစ္ခုစီအဖြဲ႕အား ပညတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ ဖတ္ရႈေစၿပီး ပညတ္ခ်က္တစ္ခုစီအဖြဲ႕အား ပညတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ ဖတ္ရႈေစၿပီး ပညတ္ခ်က္တစ္ခုစီအဖြဲ႕အား ပညတ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ ဖတ္ရႈေစၿပီး ပညတ္ခ်က္တစ္ခုစီကို ဖတ္ရႈၿပီးေသာအခါ အဖြဲ႕အား ၎ကို ဖတ္ရႈၿပီးေသာအခါ အဖြဲ႕အား ၎ကို ဖတ္ရႈၿပီးေသာအခါ အဖြဲ႕အား ၎ကို ဖတ္ရႈၿပီးေသာအခါ အဖြဲ႕အား ၎၏ ၏ ၏ ၏ 
ဆိုလိုရင္းကို ေမးျမန္းလိုက္ပါ။ ဆိုလိုရင္းကို ေမးျမန္းလိုက္ပါ။ ဆိုလိုရင္းကို ေမးျမန္းလိုက္ပါ။ ဆိုလိုရင္းကို ေမးျမန္းလိုက္ပါ။ ((((ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ပါးကို ထြက္ေျမာပါးကို ထြက္ေျမာပါးကို ထြက္ေျမာပါးကို ထြက္ေျမာက္ရာ က္ရာ က္ရာ က္ရာ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၃၃၃၃----၁၇ ၁၇ ၁၇ ၁၇ ထဲတြင္ ေတြ႕ရိွရထဲတြင္ ေတြ႕ရိွရထဲတြင္ ေတြ႕ရိွရထဲတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။သည္။သည္။သည္။))))    
 

၁။ ၁။ ၁။ ၁။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကုိငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကုိငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကုိငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကုိမကုိးကြယ္ႏွင့္။မကုိးကြယ္ႏွင့္။မကုိးကြယ္ႏွင့္။မကုိးကြယ္ႏွင့္။    
ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းကုိသာ ကုိးကြယ္ရမည္။ သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္သည္ နံပတ္ ၁ ဦးစားေပးျဖစ္လို 
သည္။  
၂။ ၂။ ၂။ ၂။ အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    ေေေေအာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌အာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌အာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌အာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    ေျေျေျေျမႀကီးေအာက္ေရထဲ၌မႀကီးေအာက္ေရထဲ၌မႀကီးေအာက္ေရထဲ၌မႀကီးေအာက္ေရထဲ၌၄၄၄၄င္းရိွေသာအရာႏွင့္င္းရိွေသာအရာႏွင့္င္းရိွေသာအရာႏွင့္င္းရိွေသာအရာႏွင့္    
ပုံသ႑ာန္တူေအာင္၊ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးပုံသ႑ာန္တူေအာင္၊ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးပုံသ႑ာန္တူေအာင္၊ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးပုံသ႑ာန္တူေအာင္၊ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။မခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။မခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။မခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။    
သူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ပညတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္သာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ရမည္။  
၃။ ၃။ ၃။ ၃။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကိုမုသာႏွင့္ဆိုင္၍မျမြက္မဆုိႏွင့္။သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကိုမုသာႏွင့္ဆိုင္၍မျမြက္မဆုိႏွင့္။သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကိုမုသာႏွင့္ဆိုင္၍မျမြက္မဆုိႏွင့္။သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကိုမုသာႏွင့္ဆိုင္၍မျမြက္မဆုိႏွင့္။    
သင္၏ေျပာဆုိျခင္း (သုိ႔) ျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏နာမကုိ ရုိေသာသမႈရွိရမည္။ 
၄။ ၄။ ၄။ ၄။ ဥပုသ္ေန႔ကုိသန္႔ရွင္းေစဥပုသ္ေန႔ကုိသန္႔ရွင္းေစဥပုသ္ေန႔ကုိသန္႔ရွင္းေစဥပုသ္ေန႔ကုိသန္႔ရွင္းေစ    ျျျျခင္းငွါ၊ထိုေန႔ရက္ကုိေခင္းငွါ၊ထိုေန႔ရက္ကုိေခင္းငွါ၊ထိုေန႔ရက္ကုိေခင္းငွါ၊ထိုေန႔ရက္ကုိေအာက္ေမ့ေလာ့။ေျခာက္ရက္ပတ္လုံးအလုပ္မ်ဳိးကုိႀကိဳးစား၍လုပ္အာက္ေမ့ေလာ့။ေျခာက္ရက္ပတ္လုံးအလုပ္မ်ဳိးကုိႀကိဳးစား၍လုပ္အာက္ေမ့ေလာ့။ေျခာက္ရက္ပတ္လုံးအလုပ္မ်ဳိးကုိႀကိဳးစား၍လုပ္အာက္ေမ့ေလာ့။ေျခာက္ရက္ပတ္လုံးအလုပ္မ်ဳိးကုိႀကိဳးစား၍လုပ္    
ေဆာင္ေလာ့။သတၱမေဆာင္ေလာ့။သတၱမေဆာင္ေလာ့။သတၱမေဆာင္ေလာ့။သတၱမ    ေေေေန႔ရက္သည္သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ထုိေန႔၌သင္မွစ၍န႔ရက္သည္သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ထုိေန႔၌သင္မွစ၍န႔ရက္သည္သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ထုိေန႔၌သင္မွစ၍န႔ရက္သည္သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ထုိေန႔၌သင္မွစ၍….….….….အလုပ္အလုပ္အလုပ္အလုပ္    
မလုပ္ရ။အေၾကာင္းမူကား၊ထာဝရဘုရားသည္မုိဃ္းေကာင္းကင္၊မလုပ္ရ။အေၾကာင္းမူကား၊ထာဝရဘုရားသည္မုိဃ္းေကာင္းကင္၊မလုပ္ရ။အေၾကာင္းမူကား၊ထာဝရဘုရားသည္မုိဃ္းေကာင္းကင္၊မလုပ္ရ။အေၾကာင္းမူကား၊ထာဝရဘုရားသည္မုိဃ္းေကာင္းကင္၊    ေျေျေျေျမႀကီး၊သမုဒၵရာ၊အရမႀကီး၊သမုဒၵရာ၊အရမႀကီး၊သမုဒၵရာ၊အရမႀကီး၊သမုဒၵရာ၊အရပ္ရပ္၌ရိွသမွ်တုိ႔ကုိေျပ္ရပ္၌ရိွသမွ်တုိ႔ကုိေျပ္ရပ္၌ရိွသမွ်တုိ႔ကုိေျပ္ရပ္၌ရိွသမွ်တုိ႔ကုိေျခာက္ရက္ခာက္ရက္ခာက္ရက္ခာက္ရက္    
တြင္ဖန္ဆင္း၍သတၱမေနရက္၌ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေတာ္မူ၏။တြင္ဖန္ဆင္း၍သတၱမေနရက္၌ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေတာ္မူ၏။တြင္ဖန္ဆင္း၍သတၱမေနရက္၌ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေတာ္မူ၏။တြင္ဖန္ဆင္း၍သတၱမေနရက္၌ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေတာ္မူ၏။    
ဘုရားသခင္ထံမွ လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုအျဖစ္ ၁ ရက္နားၿပီး တာဝန္ရိွစြာ ၎ကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 
၅။ ၅။ ၅။ ၅။ သင္၏မိဘကုိရိုေသစြာသင္၏မိဘကုိရိုေသစြာသင္၏မိဘကုိရိုေသစြာသင္၏မိဘကုိရိုေသစြာ    ျျျျပဳေလာ့။ပဳေလာ့။ပဳေလာ့။ပဳေလာ့။    
မိဘ၏စကားကုိ နားေထာင္ၿပီး မိဘတုိ႔ကုိ ရုိေသစြာျပဳရမည္။    
၆၆၆၆။ လူအသက္ကုိမသတ္ႏွ။ လူအသက္ကုိမသတ္ႏွ။ လူအသက္ကုိမသတ္ႏွ။ လူအသက္ကုိမသတ္ႏွင့္။င့္။င့္။င့္။    
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အျခားသူမ်ား၏အသက္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထားရမည္။ 
၇၇၇၇။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။။ သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားႏွင့္။    
သင္တုိ႔၏ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေစၿပီး သင္တုိ႔၏အေတြးမ်ား၊ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို 
စင္ ၾကယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ 
၈၈၈၈။ သူ႔ဥစၥာကုိမခိုးႏွင့္။။ သူ႔ဥစၥာကုိမခိုးႏွင့္။။ သူ႔ဥစၥာကုိမခိုးႏွင့္။။ သူ႔ဥစၥာကုိမခိုးႏွင့္။    
အျခားသူမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ တပ္မက္ေသာစိတ္မရိွရ။ ရုိေသရမည္။ 
၉၉၉၉။ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူတဘက္၌မမွန္ေသာသက္ေသကုိမခံႏွင့္ ။ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူတဘက္၌မမွန္ေသာသက္ေသကုိမခံႏွင့္ ။ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူတဘက္၌မမွန္ေသာသက္ေသကုိမခံႏွင့္ ။ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူတဘက္၌မမွန္ေသာသက္ေသကုိမခံႏွင့္ ((((မုသာ မေျပာႏွင့္မုသာ မေျပာႏွင့္မုသာ မေျပာႏွင့္မုသာ မေျပာႏွင့္))))။။။။    
သမၼာတရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၿပီး သမၼာတရားနည္းလမ္းက်စြာအသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ အလုိရွိသည္။  
၁၀၁၀၁၀၁၀။ ကုိယ္ႏွင့္္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏အိမ္ကုိတပ္မ။ ကုိယ္ႏွင့္္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏အိမ္ကုိတပ္မ။ ကုိယ္ႏွင့္္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏အိမ္ကုိတပ္မ။ ကုိယ္ႏွင့္္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏အိမ္ကုိတပ္မက္လုိခ်င္ေသာစိတ္မရိွေစႏွင့္။က္လုိခ်င္ေသာစိတ္မရိွေစႏွင့္။က္လုိခ်င္ေသာစိတ္မရိွေစႏွင့္။က္လုိခ်င္ေသာစိတ္မရိွေစႏွင့္။    
သင္၌ရွိေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရတဲင္းတိမ္ျခင္းရွိရမည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔အား ပညတ္ေတာ္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔အား ပညတ္ေတာ္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔အား ပညတ္ေတာ္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတို႔အား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ပါးကုိ ဘုရားသခင္က ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ပါးကုိ ဘုရားသခင္က ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ပါးကုိ ဘုရားသခင္က ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ပါးကုိ ဘုရားသခင္က ေပးခ့ဲပါသလဲ။ 
(ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး မည္သုိ႔ခ်စ္ရမည္ကုိ ဣသေရလလူမ်ဳိးတုိ႔အား သြန္သင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ပညတ္ 
ေတာ္ ၁၀ ပါးကို ေမာေရွအား ေပးခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလဣသေရလဣသေရလဣသေရလလူမ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ဣသေရလဣသေရလဣသေရလဣသေရလမ်ားအား ပညတ္ေတာ္ မ်ားအား ပညတ္ေတာ္ မ်ားအား ပညတ္ေတာ္ မ်ားအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ပါးကို ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ပါးကို ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ပါးကို ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ပါးကို ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ 
ေမာေရွသည္ ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရပါသလဲ။ ေမာေရွသည္ ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရပါသလဲ။ ေမာေရွသည္ ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရပါသလဲ။ ေမာေရွသည္ ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရပါသလဲ။ (ေမာေရွတြင္ ဥာဏ္ပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဘုရားသခင္အား နက္နက္ရႈိင္း 
ရႈိင္းရုိေသမႈစသည့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ၃ ခ်က္ရွိခဲ့သည္။) 
 
ဥာဏ္ပညာ 
“ေမာေရွသည္လည္း အဲဂုတၱဳအတတ္ပညာအလံုးစံုတို႔ကို သင္၍၊ ႏႈတ္သတိၱ၊ လက္သတိၱရိွ၏။ ေမာေရွသည္လည္း အဲဂုတၱဳအတတ္ပညာအလံုးစံုတို႔ကို သင္၍၊ ႏႈတ္သတိၱ၊ လက္သတိၱရိွ၏။ ေမာေရွသည္လည္း အဲဂုတၱဳအတတ္ပညာအလံုးစံုတို႔ကို သင္၍၊ ႏႈတ္သတိၱ၊ လက္သတိၱရိွ၏။ ေမာေရွသည္လည္း အဲဂုတၱဳအတတ္ပညာအလံုးစံုတို႔ကို သင္၍၊ ႏႈတ္သတိၱ၊ လက္သတိၱရိွ၏။ ((((တမန္ေတာ္ တမန္ေတာ္ တမန္ေတာ္ တမန္ေတာ္ ၇၇၇၇း း း း ၂၂)။၂၂)။၂၂)။၂၂)။” 
ေမာေရွသည္ ဣသေရလတစ္မ်ဳိးလုံးတြင္ ပညာအတတ္ဆုံးႏွင့္ တန္ခုိးရွိေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့မည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွသည္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွသည္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွသည္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေမာေရွသည္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ခ့ဲပါသလဲ။ (ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား သြန္သင္ျပသခဲ့ၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ တရားသူႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ေနသည့္ယေန႔ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ေနသည့္ယေန႔ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ေနသည့္ယေန႔ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ေနသည့္    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ။ (ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏သမၼ တ၊ 
တရားသူႀကီးမ်ား၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိဘမ်ားက ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိဘမ်ားက ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိဘမ်ားက ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိဘမ်ားက ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ (သင့္အား အမွားထဲမွ အမွန္ကုိ သြန္သင္ဖုိ႔ရန္၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ရာ၌ သင့္အား ကူညီဖုိ႔ရန္၊ သင့္အား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သြန္သင္ဖုိ႔ရန္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ဘာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ သင္ ဘာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ သင္ ဘာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ သင္ ဘာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာ မွန္ကန္ေသာအရာကို 
သိနားလည္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္။) 
 
ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေမာေရွက ဘယ္လိုသြန္သင္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေမာေရွက ဘယ္လိုသြန္သင္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေမာေရွက ဘယ္လိုသြန္သင္ခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေမာေရွက ဘယ္လိုသြန္သင္ခ့ဲပါသလဲ။ (စံနမူနာအားျဖင့္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မည္သည့္အရာက ေမာေရွအား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ မည္သည့္အရာက ေမာေရွအား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ မည္သည့္အရာက ေမာေရွအား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ မည္သည့္အရာက ေမာေရွအား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ (ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား 
မည္သုိ႔မည္ပံု အသက္ရွင္ရန္ ေမာေရွက ျပသခဲ့သည္။ စံနမူနာအားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ 
လုိအပ္ခဲ့သည္။ ထုိသူမ်ားကို ေရြးႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀အားျဖင့္ အသက္မရွင္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဘုရား 
သခင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လိမ့္မည္ေလာ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဖခင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာဖခင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာဖခင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာဖခင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ((((““““သင္၏အရြယ္ႏုပ်ိဳသည္ကုိ အဘယ္သင္၏အရြယ္ႏုပ်ိဳသည္ကုိ အဘယ္သင္၏အရြယ္ႏုပ်ိဳသည္ကုိ အဘယ္သင္၏အရြယ္ႏုပ်ိဳသည္ကုိ အဘယ္    
သူမွ်မထီမ့ဲျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္း၊ သူတပါးကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္သေဘာရိွျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သူမွ်မထီမ့ဲျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္း၊ သူတပါးကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္သေဘာရိွျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သူမွ်မထီမ့ဲျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္း၊ သူတပါးကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္သေဘာရိွျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သူမွ်မထီမ့ဲျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ စကားေျပာျခင္း၊ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္း၊ သူတပါးကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္သေဘာရိွျခင္း၊ သစၥာေစာင့္    ျခင္း၊ ျခင္း၊ ျခင္း၊ ျခင္း၊ 
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စင္ၾကယ္ျခင္းအရာမွာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား ပုံသက္ေသကုိ ျပေလာ့။ စင္ၾကယ္ျခင္းအရာမွာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား ပုံသက္ေသကုိ ျပေလာ့။ စင္ၾကယ္ျခင္းအရာမွာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား ပုံသက္ေသကုိ ျပေလာ့။ စင္ၾကယ္ျခင္းအရာမွာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား ပုံသက္ေသကုိ ျပေလာ့။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ တိေမာေသ တိေမာေသ တိေမာေသ တိေမာေသ ၄၄၄၄း း း း ၁၂)၁၂)၁၂)၁၂)။။။။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာ က 
ေျပာဆိုပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကေလးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ကေလးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ကေလးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ကေလးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ဖို႔ ရန္၊ 
အမွားထမဲွ အမွန္တရားကုိ သိမွတ္ဖုိ႔ရန္ သင္ယူၿပီး မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ကာ တာဝန္ေက်ပြန္ 
လုိက္ပါ။) 
 
ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (ဘုရားသခင္ကုိ နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ရုိေသသမႈရွိျခင္း။) 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ရွိေစလုိသည့္ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား တုိးတက္လာဖုိ႔ရန္ 
ေမာေရွအား အခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၇ ၇ ၇ ၇ ----    ေမာေရွ ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းေမာေရွ ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းေမာေရွ ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းေမာေရွ ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း    
    

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၂၉၂၉၂၉၂၉သူတုိ႔ႏွင့္သားေျသူတုိ႔ႏွင့္သားေျသူတုိ႔ႏွင့္သားေျသူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြ‹‹‹‹ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ေစာင့္ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ေစာင့္ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ေစာင့္ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ကုိ အစဥ္ေစာင့္    
ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။    ((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၅၅၅၅း း း း ၂၉)၂၉)၂၉)၂၉)””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း    
    
နိဒါန္း 
 သူသည္ မုိင္ေပါင္း ၄၉၃၀ ရွည္လ်ားသည့္ အဖရိကတုိက္ႀကီးကုိ ေရွ႕မွ အေနာက္အထိ အားလုံးနီးပါး ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ 
တစ္ႀကိမ္ ျဖတ္သန္းသြားခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ သူသည္ အဖရိကတုိက္တြင္ မုိင္ေပါင္း ၂၉၀၀၀ ခရီးသြားခဲ့သည္။ ဝိတုိရိ 
ယေရတံခြန္အပါအဝင္ ေရအုိင္အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ားကုိ သူ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူ၏ေပးစာမ်ားႏွင့္ သတင္းေပး 
ခ်က္မ်ားက အဂၤလန္ႏွင့္ သူ၏ေမြးရပ္ဇာတိ စေကာ့တလန္တြင္ သူ႔အား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးပမာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သူသည္ 
၁၈၆၅ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ဇာတိေျမျပန္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယခု ၆ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ 
သူသည္ အဖရိကကုန္းတြင္းပုိ္င္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့သည္။ 
 ၁၈၆၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ နယူးေယာက္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မဂၢဇင္း၏အယ္ဒီတာ ဂ်ိမ္းဘနဲ္နက္တ္က 
သြားေရာက္စူးေလ့လာသူကို ရွာေဖြဖို႔ရန္ အာဖရိကသဲကႏာၱရေတာနက္ႀကီးထဲသုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာေရးခရီးတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ဖုိ႔ 
ရန္ သတင္းေထာက္ ဟင္နရီေမာတြန္စတန္ေလကုိ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ စတန္ေလသည္ ႀကီးမားေသာစူးစမ္းေလးလာေရးအဖြဲ႕ 
ကုိ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ၁၈၇၁ခုႏွစ္ ဇန္ဇီဘာၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ လူျဖဴတစ္ေယာက္ကုိ ယူဂ်ီဂ်ီနားမွာေတြ႕တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က 
ကုန္းတြင္းပုိင္း မုိင္ေပါင္း ၇၅၀တြင္ ေတြ႔ခဲ့သည္ဟု ေကာလဟာစကားမ်ားကုိ သူ ၾကားခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခရီးသြား 
ၿပီးေနာက္တြင္ စတန္ေလသည္ ဦးေႏွာက္ထဝဲင္ေသာငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အစာေရစာျပတ္လတ္သြားျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါတုိ႔ႏွင့္ 
အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ခရီးစဥ္အဆုံးတြင္ စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏သတင္းေထာက္ ၃ ပုံ ၂ ပုံမွာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ 
ၾကသည္ (သုိ႔) ေသးဆုံးသြားခဲ့ၾကသည္။ 
 သူ၏ဂ်ာနယ္အဆုိအရ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးတြင္ စတန္ေလသည္ ယူဂ်ီဂ်ီကုိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
စတန္ေလအား ဝုိင္းအုံၾကည့္ေနၾကေသာ လူအုပ္ႀကီးထဲကုိ လူႀကီးတစ္ဦးက တုိးေဝွ႔လာခဲ့သည္။ သူသည္ အဖုိးႀကီးဆီကုိ ၾကြၾကြ 
ေလးေလွ်ာက္သြားခဲ့ကာ သူ၏ခေမာက္ကုိ ဖယ္လုိက္ၿပီး သူ၏လက္ကုိ ဆန္႔လုိက္သည္။ ေနာက္ပုိ္င္းယူဆခ်က္အရ “ကၽြန္ေတာ္ 
ေတြးထားတဲ့ ေဒါက္တာ လီဗိန္းစတုန္းလား”ဟု စိတ္ထဲကုိ ေရာက္ရွိလာေသာ သိကၡာအရွိဆုံးစကားမ်ားကုိ သူ ေျပာခဲ့သည္။ 
 
 “ဟုတ္တယ္”ဟု ရုိးရုိးတုံ႔ျပန္ေပးခဲ့သည္။ 
 
 လီးဗိန္းစတုန္း၏စူးစမ္းေလ့လားမႈမ်ားသည္ သူ႔ကုိယ္သူ ႏုိင္ငံ့သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္သတ္မွတ္ေနစဥ္ သူ၏ဂ်ာနယ္ 
ထမဲွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားက သူ၏စူးစမ္းေလ့မားမႈမ်ား၏ကုန္က်မႈျဖစ္သည့္ မၾကာခဏဖ်ားနာျခင္း၊ တမ္းတမႈ၊ ပူပန္မႈ၊ ခ်ီတက္ 
သြားျခင္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ခုိးခံရျခင္း (သုိ႔) ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ သူ႔ဇနီးႏွင့္ သားသမီး ၁ဦး အထက္ ေသဆုံးျခင္းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ 
ျပ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏စူးစမ္းေလ့လားမႈအားလုံးအတြက္ သူ၏မဟာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဖရိကတြင္ သတင္းေကာင္းအ 
တြက္ လမ္းကုိ ဖြင့္ေပးဖုိ႔ရန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔ဖခင္ဆီကုိ ေရးသားခဲ့ေသာစာထဲတြင္ “လြန္စြာအာရုံစားလုိ႔မရေသာႏွလုံးသားမ်ားဆီ 
ကုိ ခရစ္ေတာ္၏ရွာေဖြလုိ႔မရႏုိ္င္ေသာခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကုိ ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ 
ေတာ္ ခံစားလာခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ …ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပ်က္စီးေနၿပီးေနသာကမာၻႀကီး၏မ်ဳိးဆက္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ေပး 
သည့္ မဟာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သတင္းေကာင္းမွာ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ သိပါသည္။” 
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 ေဒါက္တာ လီးဗိန္းစတုန္းတြင္ ခက္ခဲမႈကုိ ႀကံႀကံခံဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ အားႀကီးေသာအလုပ္မ်ားကုိ ၿပီး 
ေျမာက္ေစဖုိ႔ရန္ သူ႔အား စြမ္းအားေပးခဲ့သည့္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈ ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ 
ရြံ႕ျခင္းအမႈက သူ႔အား ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ အကူညီေပးခဲ့သူ ေမာေရွႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမည္။ 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္း 
 ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား အီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္ခြာၿပီး ၃ လျပည့္သည့္ေန႔တြင္ သိနာဟုေခၚေသာ သဲကႏာၱတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ 
ရွိလာခဲ့ၿပီး ထုိကႏာၱရွိ သိနာေတာင္ဟု ေခၚဆိုေသာ ေတာင္တစ္ေတာင္၏ေရွ႕တြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ 
    
    ““““ထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အထာဝရဘုရားကလည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ သင္ႏွင့္ ငါေျပာေသာအခါ လူမ်ားတုိ႔သည္ ၾကား၍ အစဥ္အျမဲသင့္ကုိယုံမည္အ    ေၾကာင္း၊ ေၾကာင္း၊ ေၾကာင္း၊ ေၾကာင္း၊ 
မုိမုိမုိမုိဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဃ္းတိမ္တုိက္၌ သင့္ဆီသုိ႔ငါလာမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို 
လူမ်ားတုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။ လူမ်ားတုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။ လူမ်ားတုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။ လူမ်ားတုိ႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။ ((((ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၉၁၉၁၉၁၉း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။””””    

သိနာေတာင္ေျခ၌ စခန္းခ်ၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လူအားလုံးျမင္သာႏုိင္သည့္ သိနာေတာင္ေပၚတြင္ ထာဝရဘုရား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ရန္ ေမာေရွ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကုိ ေပးခဲ့သည္။ 

 
ေမာေရွႏွင့္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသျခင္း 

(တရားေဟာ ၅း ၂၇- ၃၃) 
““““၂၇၂၇၂၇၂၇ကုိယ္ေတာ္သည္ အနီးအပါးသုိ႔ ခ်ဥ္းသြား၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသမွ်ကို နားေကုိယ္ေတာ္သည္ အနီးအပါးသုိ႔ ခ်ဥ္းသြား၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသမွ်ကို နားေကုိယ္ေတာ္သည္ အနီးအပါးသုိ႔ ခ်ဥ္းသြား၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသမွ်ကို နားေကုိယ္ေတာ္သည္ အနီးအပါးသုိ႔ ခ်ဥ္းသြား၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသမွ်ကို နားေထာင္ထာင္ထာင္ထာင္    ေတာ္မူပါ။ ေတာ္မူပါ။ ေတာ္မူပါ။ ေတာ္မူပါ။ 
အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ နားအကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ နားအကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ နားအကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ နား    
ေထာင္၍ ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိၾက၏။ ေထာင္၍ ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိၾက၏။ ေထာင္၍ ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိၾက၏။ ေထာင္၍ ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိၾက၏။ ၂၈၂၈၂၈၂၈ထိုသုိ႔သင္တုိ႔သည္ ငါ့အားေလွ်ာက္ေသာစကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုသုိ႔သင္တုိ႔သည္ ငါ့အားေလွ်ာက္ေသာစကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုသုိ႔သင္တုိ႔သည္ ငါ့အားေလွ်ာက္ေသာစကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုသုိ႔သင္တုိ႔သည္ ငါ့အားေလွ်ာက္ေသာစကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ 
ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ သင့္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ သင့္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ သင့္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ သင့္အား ေလွ်ာက္ေသာ စကားသံကုိ ငါၾကားရၿပီ။ ေလွ်ာက္ေလသမွ်ေသာ စကားသည္ အား ေလွ်ာက္ေသာ စကားသံကုိ ငါၾကားရၿပီ။ ေလွ်ာက္ေလသမွ်ေသာ စကားသည္ အား ေလွ်ာက္ေသာ စကားသံကုိ ငါၾကားရၿပီ။ ေလွ်ာက္ေလသမွ်ေသာ စကားသည္ အား ေလွ်ာက္ေသာ စကားသံကုိ ငါၾကားရၿပီ။ ေလွ်ာက္ေလသမွ်ေသာ စကားသည္ 
ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ၂၉၂၉၂၉၂၉သူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္သူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္သူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္သူတုိ႔ႏွင့္သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္    အေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြအေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြအေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြအေၾကာင္း၊ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြ‹‹‹‹ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔ံ၍ ငါပညတ္သမွ်တုိ႔    
ကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေသာ။ ၃၃၃၃ဝတဲမ်ားဝတဲမ်ားဝတဲမ်ားဝတဲမ်ား    သုိ႔ျပန္သြား ၾကေလာ့ဟု သူသုိ႔ျပန္သြား ၾကေလာ့ဟု သူသုိ႔ျပန္သြား ၾကေလာ့ဟု သူသုိ႔ျပန္သြား ၾကေလာ့ဟု သူတုိ႔အားေျပာေလာ့။ တုိ႔အားေျပာေလာ့။ တုိ႔အားေျပာေလာ့။ တုိ႔အားေျပာေလာ့။ ၃၁၃၁၃၁၃၁သင္သင္သင္သင္    
မွာမူကား၊ ဤအရပ္၌ငါ့အနားမွာရပ္ေနေလာ့။ သူတုိ႔အား ငါအပုိင္ ေပးေသာျပည္၌ သူတုိ႔က်င့္ဘို႔ရာသင္သည္ သူတုိ႔အားသြန္သင္မွာမူကား၊ ဤအရပ္၌ငါ့အနားမွာရပ္ေနေလာ့။ သူတုိ႔အား ငါအပုိင္ ေပးေသာျပည္၌ သူတုိ႔က်င့္ဘို႔ရာသင္သည္ သူတုိ႔အားသြန္သင္မွာမူကား၊ ဤအရပ္၌ငါ့အနားမွာရပ္ေနေလာ့။ သူတုိ႔အား ငါအပုိင္ ေပးေသာျပည္၌ သူတုိ႔က်င့္ဘို႔ရာသင္သည္ သူတုိ႔အားသြန္သင္မွာမူကား၊ ဤအရပ္၌ငါ့အနားမွာရပ္ေနေလာ့။ သူတုိ႔အား ငါအပုိင္ ေပးေသာျပည္၌ သူတုိ႔က်င့္ဘို႔ရာသင္သည္ သူတုိ႔အားသြန္သင္    
ရေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊ရေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊ရေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊ရေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊        ပညတ္တရားအလံုးစံုတုိ႔ကုိ ငါပညတ္တရားအလံုးစံုတုိ႔ကုိ ငါပညတ္တရားအလံုးစံုတုိ႔ကုိ ငါပညတ္တရားအလံုးစံုတုိ႔ကုိ ငါ    ျမြက္ဆုိမည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမြက္ဆုိမည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမြက္ဆုိမည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမြက္ဆုိမည္ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၂၃၂၃၂၃၂သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သင္တို႔၏ ဘုရားသုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သင္တို႔၏ ဘုရားသုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သင္တို႔၏ ဘုရားသုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သင္တို႔၏ ဘုရား    
သခင္ထာဝသခင္ထာဝသခင္ထာဝသခင္ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သင္တုိ႔သည္ က်င့္အ့ံေသာငွာ ေစာင့္ေနရၾကမည္။ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္ရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သင္တုိ႔သည္ က်င့္အ့ံေသာငွာ ေစာင့္ေနရၾကမည္။ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္ရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သင္တုိ႔သည္ က်င့္အ့ံေသာငွာ ေစာင့္ေနရၾကမည္။ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္ရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သင္တုိ႔သည္ က်င့္အ့ံေသာငွာ ေစာင့္ေနရၾကမည္။ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္    
သုိ႔ မလႊမဲေရွာင္ရၾက။ သုိ႔ မလႊမဲေရွာင္ရၾက။ သုိ႔ မလႊမဲေရွာင္ရၾက။ သုိ႔ မလႊမဲေရွာင္ရၾက။ ၃၃၃၃၃၃၃၃သင္တို႔ဝင္စားသင္တို႔ဝင္စားသင္တို႔ဝင္စားသင္တို႔ဝင္စား    လတၱ႔ံေသာျပည္၌ သင္တို႔သည္ ေသေဘးလြတ္လ်က္ ခ်မ္းသာရ၍၊ အသက္တာရွည္မည္ လတၱ႔ံေသာျပည္၌ သင္တို႔သည္ ေသေဘးလြတ္လ်က္ ခ်မ္းသာရ၍၊ အသက္တာရွည္မည္ လတၱ႔ံေသာျပည္၌ သင္တို႔သည္ ေသေဘးလြတ္လ်က္ ခ်မ္းသာရ၍၊ အသက္တာရွည္မည္ လတၱ႔ံေသာျပည္၌ သင္တို႔သည္ ေသေဘးလြတ္လ်က္ ခ်မ္းသာရ၍၊ အသက္တာရွည္မည္ 
အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားအေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားအေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားအေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရား    သခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းတုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။တုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။တုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။တုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။””””    
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ (ထာဝရ ဘုရားကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ရုိေသသမႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔အား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ရိုေသဖို႔ရန္သူ႔အား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ရိုေသဖို႔ရန္သူ႔အား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ရိုေသဖို႔ရန္သူ႔အား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ရိုေသဖို႔ရန္    ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာေဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာေဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာေဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာေၾကာင့္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ ၾကာင့္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ ၾကာင့္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ ၾကာင့္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ 
(သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ရန္ အလုိ႔ငွါျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔ 
သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း အသက္ရွင္လာေသာအခါ လူတုိ႔သည္ အလုပ္ကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္ သိသည္။) 
 ေနာက္တစ္ခါ သင့္ရဲ႕ေကာင္းကုိ သင္ ေလွ်ာ္လွ်င္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ဗူးေပၚက ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈလုိက္ပါ။ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက “အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ား….”စသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ေျပာဆိုလိမ့္မည္။ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးကုိ ထုတ္လုပ္ 
ေသာအခါ ထုတ္ကုန္သည္ မည္သုိ႔ ပုံေဖာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သိေစဖုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါက ထုိအရာကုိ 
အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ပံုေဖာ္ထုတ္လုပ္ပါသည္။ လူတုိ႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား သူ မည္သုိ႔ ပံုေဖာ္ဖန္ဆင္းေသာ 
ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစလိုေသာ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစလိုေသာ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစလိုေသာ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစလိုေသာ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ 
(ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ သမၼာသမတ္က်စြာအသက္ရွင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစြာအသက္ရွင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
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ေမာေရွ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေကာင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ လူတစ္ဦးတြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာလို႔ သင္ ေကာင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ လူတစ္ဦးတြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာလို႔ သင္ ေကာင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ လူတစ္ဦးတြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာလို႔ သင္ ေကာင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ လူတစ္ဦးတြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာလို႔ သင္ 
ထင္ပါသလဲ။ ထင္ပါသလဲ။ ထင္ပါသလဲ။ ထင္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္အေပၚ ေမာေရွ၏ရုိေသသမႈရိွျခင္းက ဘုရားသခင္၏လူတို႔ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သူ႔အား အခြင့္ 
ေပးခဲ့သည္ သူ႔အထဲ၌ရွိေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ၄ မ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္း၊ ဘုရား 
သခင္၏မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိတုိ႔ျဖစ္သည္။) ဤကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ၄ မ်ဳိးအ 
ေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
၁။ နာခံျခင္း - ““““ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ျပဳၾက၏။ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ျပဳၾက၏။ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ျပဳၾက၏။ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ျပဳၾက၏။ ((((ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၇၇၇၇း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။””””ဟု 

သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံၿပီး ဘုရားသခင္ သူ႔အား ေစခုိင္းသမွ်အတုိ္င္း လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေမာေရွသည္ စံနမူနာအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး သူ၏စံနမူနာေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္လည္း ဘုရားသခင္ 
၏မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မ်ားကုိ လုိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုနာခံႏိုင္မလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုနာခံႏိုင္မလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုနာခံႏိုင္မလဲ။ ယေန႔ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုနာခံႏိုင္မလဲ။ (သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းပါ။) 
 
၂။၂။၂။၂။ ယုံၾကည္ျခင္း - ““““၂၇၂၇၂၇၂၇ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အမ်က္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိစြန္႔သြား၏၊ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အမ်က္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိစြန္႔သြား၏၊ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အမ်က္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိစြန္႔သြား၏၊ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အမ်က္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကုိစြန္႔သြား၏၊ …………လူတုိ႔သည္ လူတုိ႔သည္ လူတုိ႔သည္ လူတုိ႔သည္ 

ကုန္းေၾကာင္းသြားသက့ဲသုိ႔၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဧဒုံပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြားရၾက၏။ ကုန္းေၾကာင္းသြားသက့ဲသုိ႔၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဧဒုံပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြားရၾက၏။ ကုန္းေၾကာင္းသြားသက့ဲသုိ႔၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဧဒုံပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြားရၾက၏။ ကုန္းေၾကာင္းသြားသက့ဲသုိ႔၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဧဒုံပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြားရၾက၏။ …………. (. (. (. (ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၂၇၂၇၂၇၂၇----၂၉)။၂၉)။၂၉)။၂၉)။””””ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ခဲ့သည္ၿပီး သူ႔အား ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ ေမာေရွသည္ 
ဘုရားသခင္အား ကုိးစားေသာေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အား ကုိးစားခဲ့ၾကသည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင့္၏ယုံၾကည္ျခင္းက အျခားသူမ်ားကို မည္သို႔ ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ သင့္၏ယုံၾကည္ျခင္းက အျခားသူမ်ားကို မည္သို႔ ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ သင့္၏ယုံၾကည္ျခင္းက အျခားသူမ်ားကို မည္သို႔ ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ သင့္၏ယုံၾကည္ျခင္းက အျခားသူမ်ားကို မည္သို႔ ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ (သင္၏အသက္ရွင္သြားလာပုံသည္ အျခားသူ 

မ်ားအဖို႔ စံနမူနာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ သင္၏ရုိးသားမႈ၊ သင့္ရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထား၊ သင့္ရဲ႕အျပဳအမူတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
၃။ ဥာဏ္ပညာ - ““““နက္ျဖန္ေန႔၌ ေမာေရွသည္၊ လူမ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းငွါ ထိုင္ေလ၏။နက္ျဖန္ေန႔၌ ေမာေရွသည္၊ လူမ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းငွါ ထိုင္ေလ၏။နက္ျဖန္ေန႔၌ ေမာေရွသည္၊ လူမ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းငွါ ထိုင္ေလ၏။နက္ျဖန္ေန႔၌ ေမာေရွသည္၊ လူမ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းငွါ ထိုင္ေလ၏။…………. (. (. (. (ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၈၁၈၁၈၁၈း း း း ၁၃)။၁၃)။၁၃)။၁၃)။”””” ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ လူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အေျဖမ်ားကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ရန္ 
ေမာေရွထံသုိ႔ လာခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ သိရွိေသာေၾကာင့္ ေမာေရွသည္ သူတုိ႔ကုိ အေျဖေပး 
ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဥာဏ္ပညာက ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဥာဏ္ပညာက ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဥာဏ္ပညာက ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဥာဏ္ပညာက ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္က သင့္အား အသက္ရွင္ေစလုိ 

သည့္အရာကုိ သိရိွျခင္းအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာ၌ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ သင္သည္ 
အသိပညာႏွင့္ ေကာင္းေသာတရားစီရင္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။) 

 
၄။ ရစဲြမ္းသတၱ ိ - ပင္လယ္နီအရပ္၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားေနာက္သုိ႔ သူ၏စစ္တပ္ကုိ ဖာေရာဘုရင္က ေစလႊတ္ခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ဣသ 
ေရလလူမ်ဳိးမ်ား အဘယ္မွ်ေလာက္ေၾကာက္ရြံ႕သြားခဲ့ၾကပုံကုိ သတိရပါသလား။ ““““၁၃၁၃၁၃၁၃ေမာေရွကလည္း မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ၿငိမ္ဝပ္ေမာေရွကလည္း မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ၿငိမ္ဝပ္ေမာေရွကလည္း မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ၿငိမ္ဝပ္ေမာေရွကလည္း မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ၿငိမ္ဝပ္    
စြာရပ္ေနၾက။ ထာဝရဘုရားသည္၊ ယေန႔ျပေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈၾက ေလာ့။ သင္တုိ႔ သည္ ယေန႔ျမင္စြာရပ္ေနၾက။ ထာဝရဘုရားသည္၊ ယေန႔ျပေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈၾက ေလာ့။ သင္တုိ႔ သည္ ယေန႔ျမင္စြာရပ္ေနၾက။ ထာဝရဘုရားသည္၊ ယေန႔ျပေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈၾက ေလာ့။ သင္တုိ႔ သည္ ယေန႔ျမင္စြာရပ္ေနၾက။ ထာဝရဘုရားသည္၊ ယေန႔ျပေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈၾက ေလာ့။ သင္တုိ႔ သည္ ယေန႔ျမင္    ေသာ ေသာ ေသာ ေသာ 
အဲဂုတၱဳလူအဲဂုတၱဳလူအဲဂုတၱဳလူအဲဂုတၱဳလူတုိ႔ကုိ၊ ေနာက္တဖန္ အလွ်င္းမျမင္ရၾက။တုိ႔ကုိ၊ ေနာက္တဖန္ အလွ်င္းမျမင္ရၾက။တုိ႔ကုိ၊ ေနာက္တဖန္ အလွ်င္းမျမင္ရၾက။တုိ႔ကုိ၊ ေနာက္တဖန္ အလွ်င္းမျမင္ရၾက။    ((((ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၁၃)။၁၃)။၁၃)။၁၃)။”””” ေမာေရွ၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သူ႔ အား 
ရစဲြမ္းသတၱိကုိ ရရွိေစခ့ဲၿပီး သူ၏ရစဲြမ္းသတၱိသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘုရားသခင္ကုိ ၾကည္ညုိေလးစားဖုိ႔ရန္ႏွင့္ 
ကုိးစားဖုိ႔ရန္အေၾကာင္း ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ရဲစြယေန႔ ရဲစြယေန႔ ရဲစြယေန႔ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ျပသနိုင္ပါသလဲ။ မ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ျပသနိုင္ပါသလဲ။ မ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ျပသနိုင္ပါသလဲ။ မ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ျပသနိုင္ပါသလဲ။ (အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းျခင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ား စသည့္ 
မည္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနေစကာမူ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္၌ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္လုိုက္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထာဝရဘုရားအား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရိုေသမႈကို သင္ ဘယ္လို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါထာဝရဘုရားအား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရိုေသမႈကို သင္ ဘယ္လို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါထာဝရဘုရားအား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရိုေသမႈကို သင္ ဘယ္လို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါထာဝရဘုရားအား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရိုေသမႈကို သင္ ဘယ္လို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသလဲ။ သလဲ။ သလဲ။ သလဲ။ (အားကစားတစ္မ်ဳိးကို 
ေလ့က်င့္ျခင္းက သင့္အား ပုိ၍တုိးတက္လာေစသကဲ့သုိ႔ ထာဝရဘုရားကုိ ရုိေသ ျခင္းႏွင့္ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းသည္ သင္ယူ 
ႏုိင္ၿပီး တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။) 
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    ““““၁၂၁၂၁၂၁၂တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊…………((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၃၁၃၁၃၁၃၁း း း း ၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ (မိသားစု သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရႈ 
ျခင္းမ်ား၊ ဆန္းေဒးစကူး၊ အသင္းေတာ၊ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း (သုိ႔) ခရစ္ယာန္ဝိညာဥ္ေရးရာစာအုပ္မ်ား 
ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏စကားကုိ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼေတးမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏စ 
ကားေတာ္ကုိ ၾကားနာျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈက သင့္အား ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈက သင့္အား ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈက သင့္အား ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ ယေန႔ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈက သင့္အား ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ပါသလဲ။ (အမွန္ႏွင့္ အမွားကုိ သင္ 
နားလည္လိမ့္မည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အားနည္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ဖုိ႔ရန္ 
အသိပညာကုိ သင္ ရရိွလိမ့္မည္။) 
 
 ဘုရားသခင္အား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ားလ္စ္ ကုိလ္ဆင္ဆုိသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ေျပာဆုိခ်က္ကုိ နား 
ေထာင္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ““““သန္႔ရွင္းေသာဘုရားတစ္ပါးသန္႔ရွင္းေသာဘုရားတစ္ပါးသန္႔ရွင္းေသာဘုရားတစ္ပါးသန္႔ရွင္းေသာဘုရားတစ္ပါးအား အလြန္လႊမ္းမိုးအတင္းအၾကပ္ျအား အလြန္လႊမ္းမိုးအတင္းအၾကပ္ျအား အလြန္လႊမ္းမိုးအတင္းအၾကပ္ျအား အလြန္လႊမ္းမိုးအတင္းအၾကပ္ျပဳေစေသာေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း၊ပဳေစေသာေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း၊ပဳေစေသာေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း၊ပဳေစေသာေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္း၊    ၾကည္ၾကည္ၾကည္ၾကည္    
ညိဳေလးစားေသာစိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထာဝရ ဘုရားကို ညိဳေလးစားေသာစိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထာဝရ ဘုရားကို ညိဳေလးစားေသာစိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထာဝရ ဘုရားကို ညိဳေလးစားေသာစိတ္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထာဝရ ဘုရားကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာအားလံုးေပၚ ဘုရားသခင္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာအားလံုးေပၚ ဘုရားသခင္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာအားလံုးေပၚ ဘုရားသခင္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈသည္ ပညာ၏အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာအားလံုးေပၚ ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးျခင္း အာဏာေတာ္၏အုပ္စိုးျခင္း အာဏာေတာ္၏အုပ္စိုးျခင္း အာဏာေတာ္၏အုပ္စိုးျခင္း အာဏာေတာ္    
အား မွန္ကန္ေသာရႈေတာင့္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ဖို႔ရန္ ေထာက္မေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအား စိတ္အာရံုခံစားအား မွန္ကန္ေသာရႈေတာင့္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ဖို႔ရန္ ေထာက္မေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအား စိတ္အာရံုခံစားအား မွန္ကန္ေသာရႈေတာင့္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ဖို႔ရန္ ေထာက္မေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအား စိတ္အာရံုခံစားအား မွန္ကန္ေသာရႈေတာင့္ျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ဖို႔ရန္ ေထာက္မေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအား စိတ္အာရံုခံစား    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း….”….”….”….”( Colson, The Body, pg. 376)။ 
    
 ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာမီးလွ်ံထမဲွ ေမာေရွအား မိမိကိုယ္ကုိယ္ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္အား 
လႊမ္းမုိးေသာေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသျခင္းႏွင့္ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း၊ ဤေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ဳိး ေမာေရွတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိး 
မ်ားအား ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ရွိေစလုိသည့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ တုိးတက္ေစဖုိ႔ရန္ ေမာေရွအား 
အခြင့္ေပးခဲ့သည္မွာ ဤသုိ႔ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
““““၁၃၁၃၁၃၁၃ထာဝရဘုရားကလည္း ဤလူမ်ဳိးသည္ႏႈတ္ႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ငါ့ကုိရိုေသၾက၏၊၊ စိတ္ႏွလုံးမူကား ထာဝရဘုရားကလည္း ဤလူမ်ဳိးသည္ႏႈတ္ႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ငါ့ကုိရိုေသၾက၏၊၊ စိတ္ႏွလုံးမူကား ထာဝရဘုရားကလည္း ဤလူမ်ဳိးသည္ႏႈတ္ႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ငါ့ကုိရိုေသၾက၏၊၊ စိတ္ႏွလုံးမူကား ထာဝရဘုရားကလည္း ဤလူမ်ဳိးသည္ႏႈတ္ႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ငါ့ကုိရိုေသၾက၏၊၊ စိတ္ႏွလုံးမူကား 
ငါႏွင့္ေဝးလွ၏။ လူတုိ႔စီရင္ေသာ ပညတ္တုိ႔ကုိအမီွျပဳ၍ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြံ႔ၾ့က၏။ငါႏွင့္ေဝးလွ၏။ လူတုိ႔စီရင္ေသာ ပညတ္တုိ႔ကုိအမီွျပဳ၍ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြံ႔ၾ့က၏။ငါႏွင့္ေဝးလွ၏။ လူတုိ႔စီရင္ေသာ ပညတ္တုိ႔ကုိအမီွျပဳ၍ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြံ႔ၾ့က၏။ငါႏွင့္ေဝးလွ၏။ လူတုိ႔စီရင္ေသာ ပညတ္တုိ႔ကုိအမီွျပဳ၍ ငါ့ကုိေၾကာက္ရြံ႔ၾ့က၏။    ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၂၉၂၉၂၉၂၉း း း း ၁၃)။၁၃)။၁၃)။၁၃)။”တြင္ ဣသေရလလူ 
မ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓမၼေဟာင္းပေရာဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဟရွာယေျပာဆုိသည့္အရာကုိ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယခုပင္ ဖတ္ရႈခ့ဲၿပီးေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္အရ၊ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ယခုပင္ ဖတ္ရႈခ့ဲၿပီးေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္အရ၊ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ယခုပင္ ဖတ္ရႈခ့ဲၿပီးေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္အရ၊ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ယခုပင္ ဖတ္ရႈခ့ဲၿပီးေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္အရ၊ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္အား 
မည္သို႔ အလိုရိွပါသလဲ။ မည္သို႔ အလိုရိွပါသလဲ။ မည္သို႔ အလိုရိွပါသလဲ။ မည္သို႔ အလိုရိွပါသလဲ။ (သင့္၏စကားေျပာျခင္းသာမက အျပဳအမူအားျဖင့္လည္း သူ႔အား ဂုဏ္ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ က 
သင့္အား အလုိရွိပါသည္။) 
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သင္ခန္းစာ # ၈ - ေယာရႈ    
    

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၉၉၉၉သင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူသင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူသင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူသင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရား၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရား၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရား၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရား    
သခင္သခင္သခင္သခင္ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။    ((((ေယာရႈ ေယာရႈ ေယာရႈ ေယာရႈ ၁၁၁၁း း း း ၉)၉)၉)၉)””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ    
    
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
((((မိသားစု၊ ေက်ာင္း၊ လႈပ္ရွားမႈတြင္မိသားစု၊ ေက်ာင္း၊ လႈပ္ရွားမႈတြင္မိသားစု၊ ေက်ာင္း၊ လႈပ္ရွားမႈတြင္မိသားစု၊ ေက်ာင္း၊ လႈပ္ရွားမႈတြင္) ) ) ) ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖိုဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖိုဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖိုဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ သင့္အား ေတာင္းဆိုၿပီးေသာအခါ အခြင့္အခါတစ္ခု ႔ရန္ သင့္အား ေတာင္းဆိုၿပီးေသာအခါ အခြင့္အခါတစ္ခု ႔ရန္ သင့္အား ေတာင္းဆိုၿပီးေသာအခါ အခြင့္အခါတစ္ခု ႔ရန္ သင့္အား ေတာင္းဆိုၿပီးေသာအခါ အခြင့္အခါတစ္ခု 
ရိွခ့ဲဖူးပါသလား။ရိွခ့ဲဖူးပါသလား။ရိွခ့ဲဖူးပါသလား။ရိွခ့ဲဖူးပါသလား။    
    
နိဒါန္း 
 ကၽြန္ျပဳျခင္း၏သတင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာတစ္စုံတစ္ရာကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ရန္ ခုိင္မာေသာခံယူခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ 
ပယ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူတစ္အား ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္းအား လုံေလာက္ေသာ စိတ္ဓာတ္လႈိ႕ 
ေဆာ္မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၁၈၄၆ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ 
သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရခ်ိန္ ၁၈၆၀ခုႏွစ္အထိ သူသည္ အဓိကအက်ဆုံးအမႈႀကီး ၄ခုကုိ 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ 
 သူ အာဏာရယူခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ စစ္ပြဲကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္တံ့ဖုိ႔ရန္စသည့္ ပန္းတုိင္ ၂ 
ခုျဖင့္ ပူပန္ေစခဲ့သည္။ သူသည္ က်ဆုံးျခင္းအေျမာက္အမ်ားကုိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဘယ္ေတာ့မွ အရႈံးမေပးခဲ့ပါ။ 
သူ႔ဘဝအတြက္ သမၼာက်မ္းစာသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာကိရိယာတန္ဆာပလာအျဖစ္ သူ မွတ္ယူခဲ့သည္။ “ဤမဟာ 
စာအုပ္ႀကီး (သမၼာက်မ္းစာ)....လူတုိ႔အား ဘုရားသခင္ေပးသနားခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာလက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုျဖစ္သည္။.. 
သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အမွားထဲမွ အမွန္တရားကုိ မသိရွိႏိုင္ခဲ့ပါ။” သို႔ေသာ္ သူ ဂဲတီစပါတ္ဂ်္ကုိ အလည္အပတ္ 
မေရာက္ရွိမီအခ်ုိန္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာစစ္သားမ်ား၏သခ်ၤိဳ င္းမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕လုိက္သည္ႏွင့္ သူ၏အ 
သက္ထဲ၌ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ သူ လက္ခံခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈက ဤလူမ်ဳိးအား 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေစခ့ဲသည္။ “ဤကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္”သူ႔အား ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ေၾကာင္း လင္ကြန္းက ယုံၾကည္ခဲ့သည္။  

  
သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ သူ၏တုိ္င္းျပည္အား ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သူ လုိအပ္ခဲ့သည့္ ခြန္အားႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိကုိ ေယရႈခရစ္ 

ေတာ္အထဲ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ရဲစြမ္းသတၱိ လုိအပ္ခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္းစာထမဲွ 
သူရဲေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုံဆည္းၾကရလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 

ေယာရႈသည္ ေမာေရွ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ ေမာေရွ၏လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာရႈသည္ အာျဗဟံႏွင့္ သူ၏သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအား 
ေပးမည္ဟု ဘုရားသခင္ ကတိေတာ္ရွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမသုိ႔ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဦးေဆာင္ေခၚသြင္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ေယာရႈအဖို႔ ေန႔ရက္ ကပ္လာသည္ႏွင့္  ““““……………………    အားယူ၍ ရဲရင့္ျအားယူ၍ ရဲရင့္ျအားယူ၍ ရဲရင့္ျအားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရိွခင္းရိွခင္းရိွခင္းရိွ    
ေလာ့။ ငါက်ိန္ဆုိေသာျပည္သုိ႔ ဣသေရေလာ့။ ငါက်ိန္ဆုိေသာျပည္သုိ႔ ဣသေရေလာ့။ ငါက်ိန္ဆုိေသာျပည္သုိ႔ ဣသေရေလာ့။ ငါက်ိန္ဆုိေသာျပည္သုိ႔ ဣသေရ    လအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ေဆာင္သြင္းရမည္။ ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွမည္ဟုမွာထားလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ေဆာင္သြင္းရမည္။ ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွမည္ဟုမွာထားလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ေဆာင္သြင္းရမည္။ ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွမည္ဟုမွာထားလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ေဆာင္သြင္းရမည္။ ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွမည္ဟုမွာထား    ေတာ္မူ၏။ေတာ္မူ၏။ေတာ္မူ၏။ေတာ္မူ၏။    
((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၃၁ဒ ၂၃)၃၁ဒ ၂၃)၃၁ဒ ၂၃)၃၁ဒ ၂၃)””””ဟု ဘုရားသခင္သည္ ေယာရႈအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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ေယရႈ 
(ေယာရႈ ၁း ၁-၉) 

““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာေနာက္၊ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာေနာက္၊ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာေနာက္၊ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာေနာက္၊    ေမာေရွလက္ေေမာေရွလက္ေေမာေရွလက္ေေမာေရွလက္ေထာက္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈထာက္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈထာက္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈထာက္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားအား ထာဝရဘုရားအား ထာဝရဘုရားအား ထာဝရဘုရား    
က၊ က၊ က၊ က၊ ၂၂၂၂ငါ၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ငါ၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ငါ၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ငါ၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္    အနိစၥေရာက္ေလၿပီ၊ သုိ႔ျအနိစၥေရာက္ေလၿပီ၊ သုိ႔ျအနိစၥေရာက္ေလၿပီ၊ သုိ႔ျအနိစၥေရာက္ေလၿပီ၊ သုိ႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္း တိုဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္း တိုဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္း တိုဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္း တို႔႔ ႔႔သည္ ယခုသည္ ယခုသည္ ယခုသည္ ယခု    ထ၍ ေယာ္ဒန္ထ၍ ေယာ္ဒန္ထ၍ ေယာ္ဒန္ထ၍ ေယာ္ဒန္    
ျမစ္ျမစ္ျမစ္ျမစ္တဘက္သုိ႔တဘက္သုိ႔တဘက္သုိ႔တဘက္သုိ႔ကူးၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳးတုိကူးၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳးတုိကူးၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳးတုိကူးၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳးတုိ‹‹‹‹အား ငါေပးေသာျပည္ကုိ ဝင္စား ၾကေလာ့။ အား ငါေပးေသာျပည္ကုိ ဝင္စား ၾကေလာ့။ အား ငါေပးေသာျပည္ကုိ ဝင္စား ၾကေလာ့။ အား ငါေပးေသာျပည္ကုိ ဝင္စား ၾကေလာ့။ ၃၃၃၃ေမာေရွအား ငါကတိရိွသည္ေမာေရွအား ငါကတိရိွသည္ေမာေရွအား ငါကတိရိွသည္ေမာေရွအား ငါကတိရိွသည္    
အတုိင္း သင္တို႔ အတုိင္း သင္တို႔ အတုိင္း သင္တို႔ အတုိင္း သင္တို႔ နင္းသမွ်ေနင္းသမွ်ေနင္းသမွ်ေနင္းသမွ်ေသာေျမကုိ သင္တိုသာေျမကုိ သင္တိုသာေျမကုိ သင္တိုသာေျမကုိ သင္တို‹‹‹‹အား ငါေပးမည္၊ အား ငါေပးမည္၊ အား ငါေပးမည္၊ အား ငါေပးမည္၊ ၄၄၄၄ေတာႀကီးမွစ ၍ေလဗႏုန္ေတာင္ေတာႀကီးမွစ ၍ေလဗႏုန္ေတာင္ေတာႀကီးမွစ ၍ေလဗႏုန္ေတာင္ေတာႀကီးမွစ ၍ေလဗႏုန္ေတာင္    တုိင္ေအာင္တုိင္ေအာင္တုိင္ေအာင္တုိင္ေအာင္၄၄၄၄င္း၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးင္း၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးင္း၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးင္း၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီး    
မွစ၍ ဟိတိၱျပည္တေရွာက္လုံးပါလ်က္၊ ေနဝင္ရာဘက္ ပင္လယ္ႀကီးတိုင္ေအာင္လည္းမွစ၍ ဟိတိၱျပည္တေရွာက္လုံးပါလ်က္၊ ေနဝင္ရာဘက္ ပင္လယ္ႀကီးတိုင္ေအာင္လည္းမွစ၍ ဟိတိၱျပည္တေရွာက္လုံးပါလ်က္၊ ေနဝင္ရာဘက္ ပင္လယ္ႀကီးတိုင္ေအာင္လည္းမွစ၍ ဟိတိၱျပည္တေရွာက္လုံးပါလ်က္၊ ေနဝင္ရာဘက္ ပင္လယ္ႀကီးတိုင္ေအာင္လည္း    ေကာင္း၊ သင္တို႔နယ္အပုိင္းအျခား ျဖစ္ရေကာင္း၊ သင္တို႔နယ္အပုိင္းအျခား ျဖစ္ရေကာင္း၊ သင္တို႔နယ္အပုိင္းအျခား ျဖစ္ရေကာင္း၊ သင္တို႔နယ္အပုိင္းအျခား ျဖစ္ရ    
မည္။ မည္။ မည္။ မည္။ ၅၅၅၅သင့္အသက္တည္သည္ကာလ ပတ္လုံးသင့္ေရွ႔မွာအဘယ္သူမွ်မခံမရပ္သင့္အသက္တည္သည္ကာလ ပတ္လုံးသင့္ေရွ႔မွာအဘယ္သူမွ်မခံမရပ္သင့္အသက္တည္သည္ကာလ ပတ္လုံးသင့္ေရွ႔မွာအဘယ္သူမွ်မခံမရပ္သင့္အသက္တည္သည္ကာလ ပတ္လုံးသင့္ေရွ႔မွာအဘယ္သူမွ်မခံမရပ္    ႏုိႏုိႏုိႏုိင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္အတူ ငါရွိသက့ဲသုိ႔ သင္ႏွင့္အင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္အတူ ငါရွိသက့ဲသုိ႔ သင္ႏွင့္အင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္အတူ ငါရွိသက့ဲသုိ႔ သင္ႏွင့္အင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္အတူ ငါရွိသက့ဲသုိ႔ သင္ႏွင့္အ    
တူ ငါရွိလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိမစြန္႔၊ သင့္ကုိပစ္၍မထား။ တူ ငါရွိလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိမစြန္႔၊ သင့္ကုိပစ္၍မထား။ တူ ငါရွိလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိမစြန္႔၊ သင့္ကုိပစ္၍မထား။ တူ ငါရွိလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိမစြန္႔၊ သင့္ကုိပစ္၍မထား။ ၆၆၆၆အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ ဘုိးေဘးတို႔အားေပးမည္ဟု ငါက်ိန္ဆုိအားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ ဘုိးေဘးတို႔အားေပးမည္ဟု ငါက်ိန္ဆုိအားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ ဘုိးေဘးတို႔အားေပးမည္ဟု ငါက်ိန္ဆုိအားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့။ ဘုိးေဘးတို႔အားေပးမည္ဟု ငါက်ိန္ဆုိ    
ေသာျပည္ကုိ သင္သည္ ဤလူတို႔အားေဝ၍ အေမြေပးရမည္။ ေသာျပည္ကုိ သင္သည္ ဤလူတို႔အားေဝ၍ အေမြေပးရမည္။ ေသာျပည္ကုိ သင္သည္ ဤလူတို႔အားေဝ၍ အေမြေပးရမည္။ ေသာျပည္ကုိ သင္သည္ ဤလူတို႔အားေဝ၍ အေမြေပးရမည္။ ၇၇၇၇သုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၍ ငါ၏ကြၽန္ေမာေရွမွာထားေသာ တရားအတိုင္းသုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၍ ငါ၏ကြၽန္ေမာေရွမွာထားေသာ တရားအတိုင္းသုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၍ ငါ၏ကြၽန္ေမာေရွမွာထားေသာ တရားအတိုင္းသုိ႔ျဖစ္ျဖစ္၍ ငါ၏ကြၽန္ေမာေရွမွာထားေသာ တရားအတိုင္း    က်င့္က်င့္က်င့္က်င့္    
မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ အားယူ၍အလြန္ရဲရင့္ျခင္း ရွိိေလာ့၊ ႀကံစည္ေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္မည္အေၾကာင္း ထိုတရားလမ္းသို႔ မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ အားယူ၍အလြန္ရဲရင့္ျခင္း ရွိိေလာ့၊ ႀကံစည္ေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္မည္အေၾကာင္း ထိုတရားလမ္းသို႔ မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ အားယူ၍အလြန္ရဲရင့္ျခင္း ရွိိေလာ့၊ ႀကံစည္ေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္မည္အေၾကာင္း ထိုတရားလမ္းသို႔ မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ အားယူ၍အလြန္ရဲရင့္ျခင္း ရွိိေလာ့၊ ႀကံစည္ေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္မည္အေၾကာင္း ထိုတရားလမ္းသို႔ 
လုိက္ေလာ့၊ လကၤ် ာဘက္၊ ဘက္ဝဲဘက္သုိ႔ မလႊဲႏွင့္။ လုိက္ေလာ့၊ လကၤ် ာဘက္၊ ဘက္ဝဲဘက္သုိ႔ မလႊဲႏွင့္။ လုိက္ေလာ့၊ လကၤ် ာဘက္၊ ဘက္ဝဲဘက္သုိ႔ မလႊဲႏွင့္။ လုိက္ေလာ့၊ လကၤ် ာဘက္၊ ဘက္ဝဲဘက္သုိ႔ မလႊဲႏွင့္။ ၈၈၈၈ထိုပညတိၱက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတိုင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းထိုပညတိၱက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတိုင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းထိုပညတိၱက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတိုင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းထိုပညတိၱက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတိုင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း    
အလုိငွါ က်မ္းစာကုိမဘတ္မရြတ္အလုိငွါ က်မ္းစာကုိမဘတ္မရြတ္အလုိငွါ က်မ္းစာကုိမဘတ္မရြတ္အလုိငွါ က်မ္းစာကုိမဘတ္မရြတ္ဘဲဘဲဘဲဘဲ    မေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္မေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္မေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္မေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္    
ျမင္လိမ့္မည္။ ျမင္လိမ့္မည္။ ျမင္လိမ့္မည္။ ျမင္လိမ့္မည္။ ၉၉၉၉သင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင့္ကုိ ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ 
သင္၏ဘုရားသင္၏ဘုရားသင္၏ဘုရားသင္၏ဘုရား    သခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။သခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။သခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။သခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    လြန္လြန္လြန္လြန္ခ့ဲေသာရက္သတၱပတ္အနည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သမၼာက်မ္းစာ သူရဲေကာင္းမ်ားပ္ိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ခ့ဲေသာရက္သတၱပတ္အနည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သမၼာက်မ္းစာ သူရဲေကာင္းမ်ားပ္ိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ခ့ဲေသာရက္သတၱပတ္အနည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သမၼာက်မ္းစာ သူရဲေကာင္းမ်ားပ္ိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ခ့ဲေသာရက္သတၱပတ္အနည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သမၼာက်မ္းစာ သူရဲေကာင္းမ်ားပ္ိုင္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ 
ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို အေျမာက္အမ်ား ေျပာဆိုလာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို အေျမာက္အမ်ား ေျပာဆိုလာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို အေျမာက္အမ်ား ေျပာဆိုလာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကို အေျမာက္အမ်ား ေျပာဆိုလာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
(ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဆုိသည္မွာ တစ္စုံတစ္ဦး၌ရွိသည့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ (သုိ႔) သေဘာသဘာဝကုိ 
ဆုိလုိသည္။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား    ဦးစီးဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို အခြင့္ရေစသည့္ မရိွမျဖစ္ရိွအပ္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ဦးစီးဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို အခြင့္ရေစသည့္ မရိွမျဖစ္ရိွအပ္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ဦးစီးဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို အခြင့္ရေစသည့္ မရိွမျဖစ္ရိွအပ္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ဦးစီးဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို အခြင့္ရေစသည့္ မရိွမျဖစ္ရိွအပ္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ၄ ၄ ၄ ၄ ခု ခု ခု ခု 
ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ သင္ ဘာေတြလို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ သင္ ဘာေတြလို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ သင္ ဘာေတြလို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ သင္ ဘာေတြလို႔ ထင္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္း၊ ခြန္းအားႏွင့္ 
ရစဲြမ္းသတၱိတုိ႔ ျဖစ္သည္။) ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
ယုံၾကည္ျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္လုဆဲဆဲျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘုရားလုဆဲဆဲျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘုရားလုဆဲဆဲျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘုရားလုဆဲဆဲျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘုရား    သခင္က သခင္က သခင္က သခင္က 
ေယာရႈကို ဘာကတိေယာရႈကို ဘာကတိေယာရႈကို ဘာကတိေယာရႈကို ဘာကတိကို ေကို ေကို ေကို ေပးခ့ဲပးခ့ဲပးခ့ဲပးခ့ဲပါသလဲ။ ပါသလဲ။ ပါသလဲ။ ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွႏွင့္အတူ ရွိခဲ့သကဲ့သုိ႔ သူ သြားေလရာရာတြင္ 
ေယာရႈႏွင့္လည္း အတူရွိခဲ့လိမ့္မည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထိုအရာက ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားဖု႔ိရန္ ကူညီခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုထင္ျမင္ပါသလဲ။ ထိုအရာက ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားဖု႔ိရန္ ကူညီခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုထင္ျမင္ပါသလဲ။ ထိုအရာက ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားဖု႔ိရန္ ကူညီခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုထင္ျမင္ပါသလဲ။ ထိုအရာက ေယာရႈအား ထာဝရဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားဖု႔ိရန္ ကူညီခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုထင္ျမင္ပါသလဲ။ 
(ေယာရႈသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာအရာအားလုံးကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေယာရႈအား ဘုရားသခင္၏ 
ကတိေတာ္သည္ သူ႔အား ဘုရားသခင္သည္ သူေျပာသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကုိ တစ္ထစ္ခ်ယုံၾကည္ရာ၌ ကူညီေပး 
ခဲ့သည္။)  
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တစ္စံုတစ္ရာ ထိုက္တန္မႈရိွဖို႔ရန္ ယံုၾကည္ျခင္းက ဘာအခ်က္အလက္ကို ေတာင္းဆိုပါသလဲ။ တစ္စံုတစ္ရာ ထိုက္တန္မႈရိွဖို႔ရန္ ယံုၾကည္ျခင္းက ဘာအခ်က္အလက္ကို ေတာင္းဆိုပါသလဲ။ တစ္စံုတစ္ရာ ထိုက္တန္မႈရိွဖို႔ရန္ ယံုၾကည္ျခင္းက ဘာအခ်က္အလက္ကို ေတာင္းဆိုပါသလဲ။ တစ္စံုတစ္ရာ ထိုက္တန္မႈရိွဖို႔ရန္ ယံုၾကည္ျခင္းက ဘာအခ်က္အလက္ကို ေတာင္းဆိုပါသလဲ။ (ထိုအရာ ေသခ်ာ 
ေစဖို႔ရန္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္းက ေတာင္းဆုိသည္။) 
 
    ““““၁၅၁၅၁၅၁၅ညီအစ္ကုိႏွမတုိ႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရိွ၍၊ ေန႔တုိင္းစာရေသာအစာမရိွေသာအခါ၊ ညီအစ္ကုိႏွမတုိ႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရိွ၍၊ ေန႔တုိင္းစာရေသာအစာမရိွေသာအခါ၊ ညီအစ္ကုိႏွမတုိ႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရိွ၍၊ ေန႔တုိင္းစာရေသာအစာမရိွေသာအခါ၊ ညီအစ္ကုိႏွမတုိ႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရိွ၍၊ ေန႔တုိင္းစာရေသာအစာမရိွေသာအခါ၊ ၁၆၁၆၁၆၁၆သင္တုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္သင္တုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္သင္တုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္သင္တုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္    
ေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတုိ႔ကုိယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးအေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတုိ႔ကုိယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးအေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတုိ႔ကုိယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးအေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတုိ႔ကုိယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးအ    
ေဆာင္ကုိမေပး ဘဲေေဆာင္ကုိမေပး ဘဲေေဆာင္ကုိမေပး ဘဲေေဆာင္ကုိမေပး ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရိွသနည္း။ နလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရိွသနည္း။ နလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရိွသနည္း။ နလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရိွသနည္း။ ၁၇၁၇၁၇၁၇ထိုနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ တပါးထိုနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ တပါးထိုနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ တပါးထိုနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ တပါး    
တည္းရိွေသာ ေၾကာင့္အေသျဖစ္၏။တည္းရိွေသာ ေၾကာင့္အေသျဖစ္၏။တည္းရိွေသာ ေၾကာင့္အေသျဖစ္၏။တည္းရိွေသာ ေၾကာင့္အေသျဖစ္၏။    ((((ယာကုပ္ ယာကုပ္ ယာကုပ္ ယာကုပ္ ၂၂၂၂း း း း ၁၅၁၅၁၅၁၅----၁၇)၁၇)၁၇)၁၇)””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္က 
သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိခဲ့ပါက ေယာရႈ၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ 
(သုိ႔) ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအရာျဖစ္ခဲ့လိမ့္မဟုတ္ပါ။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပသႏိုင္ဖို႔ရန္ ဘယ္လိုမ်ဳိးနည္းလမ္းမ်ားရိွပါသလဲ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပသႏိုင္ဖို႔ရန္ ဘယ္လိုမ်ဳိးနည္းလမ္းမ်ားရိွပါသလဲ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပသႏိုင္ဖို႔ရန္ ဘယ္လိုမ်ဳိးနည္းလမ္းမ်ားရိွပါသလဲ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပသႏိုင္ဖို႔ရန္ ဘယ္လိုမ်ဳိးနည္းလမ္းမ်ားရိွပါသလဲ။ (ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ အသက္ရွင္သြားလာပုံ၊ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေလ့လာျခင္း၊ လုိအပ္ေန 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
42 

 

ေသာသူမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ၾကြယ္ဝမႈမ်ားအား ေဝငွေပးျခင္းႏွင့္ ဂရုစိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ျပသဖုိ႔ရန္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆႏၵရွိရမည္။) 
 
နာခံျခင္း 
 ဘုရားသခင္က သူ႔အား အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္အလား သူ႔အား ေမာေရွက ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ နာခံလုိက္ 
ေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ ေယာရႈက အထူးဂရုျပဳခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ သူ႔အား အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္အရာကို နာခံဖို႔ရန္ ေယာရႈအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးခဲ့ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ သူ႔အား အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္အရာကို နာခံဖို႔ရန္ ေယာရႈအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးခဲ့ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ သူ႔အား အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္အရာကို နာခံဖို႔ရန္ ေယာရႈအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးခဲ့ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ သူ႔အား အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္အရာကို နာခံဖို႔ရန္ ေယာရႈအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးခဲ့ပါသလဲ။ 
(ေမာေရွက့ဲသုိ႔၊ ေယာရႈသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ စံနမူနာအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရား 
သခင္သည္ ေယာရႈကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေယာရႈသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ နာခံခဲ့ပါက ဣသေရလ 
လူမ်ဳိးမ်ားလည္း ထုိနည္းတူ ျပဳခဲ့ၾကလိမ့္မည္။) 
  
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္သည္ ဘာ့စကက္ေဘာအသင္းတစ္သင္း၏နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္သည္သင္သည္ ဘာ့စကက္ေဘာအသင္းတစ္သင္း၏နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္သည္သင္သည္ ဘာ့စကက္ေဘာအသင္းတစ္သင္း၏နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္သည္သင္သည္ ဘာ့စကက္ေဘာအသင္းတစ္သင္း၏နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္သည္ၿပီး ပြဲစဥ္တစ္ခုအတြင္း ေသခ်ာေသာ ကစားဖို႔ရန္ ၿပီး ပြဲစဥ္တစ္ခုအတြင္း ေသခ်ာေသာ ကစားဖို႔ရန္ ၿပီး ပြဲစဥ္တစ္ခုအတြင္း ေသခ်ာေသာ ကစားဖို႔ရန္ ၿပီး ပြဲစဥ္တစ္ခုအတြင္း ေသခ်ာေသာ ကစားဖို႔ရန္ 
သင္ ထပ္ခါတလဲတလဲေတာင္းသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ အကယ္၍ သင္ရဲ႕အသင္းေခါင္းေဆာင္က သင္ ဆႏၵရိွသလို ကစားဖို႔ရန္ သင္ ထပ္ခါတလဲတလဲေတာင္းသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ အကယ္၍ သင္ရဲ႕အသင္းေခါင္းေဆာင္က သင္ ဆႏၵရိွသလို ကစားဖို႔ရန္ သင္ ထပ္ခါတလဲတလဲေတာင္းသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ အကယ္၍ သင္ရဲ႕အသင္းေခါင္းေဆာင္က သင္ ဆႏၵရိွသလို ကစားဖို႔ရန္ သင္ ထပ္ခါတလဲတလဲေတာင္းသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ အကယ္၍ သင္ရဲ႕အသင္းေခါင္းေဆာင္က သင္ ဆႏၵရိွသလို ကစားဖို႔ရန္ 
ျငင္းဆန္ပါက သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ ျငင္းဆန္ပါက သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ ျငင္းဆန္ပါက သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ ျငင္းဆန္ပါက သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ (သင္က သူ႔ကုိ ကစားပြဲမွ ထုတ္ပယ္ေကာင္းထုတ္ပယ္ခဲ့လိမ့္မည္။) ဘာ့စကက္ 
ေဘာနည္းျပကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ သူ ေျပာေသာအရာကို ၾကာရံုသာရွိၿပီး ဘာမွ် မလုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ား မျဖစ္ေစလုိပါ။ 
““““…………ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာရံုမွ်သာျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာရံုမွ်သာျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာရံုမွ်သာျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာရံုမွ်သာျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။ ((((ယာကုပ္ ယာကုပ္ ယာကုပ္ ယာကုပ္ ၁၁၁၁း း း း ၂၂)၂၂)၂၂)၂၂)””””ဟု သမၼာ 
က်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား နာခံမႈကို သင္ ဘယ္လိုျပသႏိုင္ပါသလဲဘုရားသခင္အား နာခံမႈကို သင္ ဘယ္လိုျပသႏိုင္ပါသလဲဘုရားသခင္အား နာခံမႈကို သင္ ဘယ္လိုျပသႏိုင္ပါသလဲဘုရားသခင္အား နာခံမႈကို သင္ ဘယ္လိုျပသႏိုင္ပါသလဲ။ ။ ။ ။ (သင္ရဲ႕အက်င့္မ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ သူေျပာေသာ 
အရာကုိ ၾကားရုံမွ်သာမဟုတ္ဘဲ ထုိအရာကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ၿပီး ေျပာဆုိသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။) သမၼာက်မ္း၌ နာခံမႈ 
ရွိျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိသည့္အခါ ထိုအရာသည္ “ေယရႈအား သိကၽြမ္းျခင္းႏွင့္ ေယရႈကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာျခင္း”ဟု ဆုိလုိေၾကာင္း 
ကုိ သတိရလုိက္ပါ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ထုိအရာ 
မ်ားထမဲွ စက္ဘီးတစ္စီးကုိ ေကာင္းေကာင္းစီးနင္းသကဲ့သုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိသာ ရရွိမည္။ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းက 
သင့္အား သူ၏သားေတာ္ေယရႈကဲ့သုိ႔ သာ၍ျဖစ္ျခင္းအရာထဲသုိ႔ ေျပာလဲေစပါသည္။ 
 
ခြန္အား 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ခြန္အားယူဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို ဘယ္လို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ခြန္အားယူဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို ဘယ္လို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ခြန္အားယူဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို ဘယ္လို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ခြန္အားယူဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို ဘယ္လို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သင္ယူၿပီး 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ နာခံျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင္ ဘယ္လို အားႀကီးေသာယေန႔ သင္ ဘယ္လို အားႀကီးေသာယေန႔ သင္ ဘယ္လို အားႀကီးေသာယေန႔ သင္ ဘယ္လို အားႀကီးေသာသူျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ သူျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ သူျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ သူျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ (ဥာဏ္ပညာက သင့္အား အားႀကီးေသာသူျဖစ္ေစႏိုင္ 
သည္။) အမွားထမဲွ အမွန္တရားကုိ သိျမင္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အမွန္တရားအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ အမွားျပဳျခင္း 
ထက္ သာ၍ခြန္အားျဖစ္ေစပါသည္။ 
ရစဲြမ္းသတၱိ 
 ေယာရႈသည္ ရန္သူမ်ားစြာရွိေသာနယ္ေျမတစ္ခုသုိ႔ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဦးေဆာင္သြားမည့္ဆဲ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈအား ရဲရင့္ျခင္းရွိဖုိ႔ရန္ အမိန္႔ေပးသည္။ သူ သြားေလရာရာ၌ သူႏွင့္အတူ ရွိေနမည္ဟု ဘုရား 
သခင္က ေယာရႈအား အခိုင္အမာကတိေပးပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဘယ္လိုရန္သူအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကၽြႏ္ုယေန႔ ဘယ္လိုရန္သူအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကၽြႏ္ုယေန႔ ဘယ္လိုရန္သူအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကၽြႏ္ုယေန႔ ဘယ္လိုရန္သူအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ။ ပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ။ ပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ။ ပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား 
စသည့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ တုိက္ရုိက္ဆန္႔က်င္ေသာမည္သည့္အရာမဆုိ ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသဘုရားသဘုရားသဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းအတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္လဲ။ ခင္၏နည္းလမ္းအတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္လဲ။ ခင္၏နည္းလမ္းအတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္လဲ။ ခင္၏နည္းလမ္းအတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္လဲ။ (မားမားမတ္မတ္ 
ရပ္တည္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သမၼာတရားနည္းလမ္းက်စြာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္ပါ။) 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈအား မည္သို႔ အမိန္႔ေပးဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈအား မည္သို႔ အမိန္႔ေပးဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈအား မည္သို႔ အမိန္႔ေပးဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားကို ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈအား မည္သို႔ အမိန္႔ေပးခ့ဲသနည္း။ခ့ဲသနည္း။ခ့ဲသနည္း။ခ့ဲသနည္း။ (ယံုၾကည္ ျခင္း၊ 
နာခံျခင္း၊ ခြန္အားႏွင့္ ရစဲြမ္းသတၱိစသည္တုိ႔တြင္ စံနမူနာျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ အျခားသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က သင့္အား မည္သု႔ိဦးေဆာင္ေစလိုပါသလဲ။ ယေန႔ အျခားသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က သင့္အား မည္သု႔ိဦးေဆာင္ေစလိုပါသလဲ။ ယေန႔ အျခားသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က သင့္အား မည္သု႔ိဦးေဆာင္ေစလိုပါသလဲ။ ယေန႔ အျခားသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က သင့္အား မည္သု႔ိဦးေဆာင္ေစလိုပါသလဲ။ (စံနမူနာအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ပါ။ 
 

သင္၌ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးရွိလာၿပီး သင့္အဖို႔ ထုိအရာသည္ အလြန္ႀကီးေလးေသာ တာဝန္တစ္ 
ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သင့္ ခံစားေနရလွ်င္ ေယာရႈႏွင့္ အာျဗဟံအား သူ ကတိေတာ္ရွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမသုိ႔ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ 
ဦးေဆာင္သြားသည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီက ဘုရားသခင္က သူ႔အား ““““၉၉၉၉သင့္ကုိ ငါမွာသင့္ကုိ ငါမွာသင့္ကုိ ငါမွာသင့္ကုိ ငါမွာ    ထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ 
ရဲရဲရဲရဲရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူရင့္ျခင္းရွိေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ    ၏။၏။၏။၏။    
((((ေယာရႈ ေယာရႈ ေယာရႈ ေယာရႈ ၁၁၁၁း း း း ၉)၉)၉)၉)””””ဟု ေျပာခ့ဲေသာစကားမ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ။  
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သင္ခန္းစာ # ၉ - ဂိေဒါင္    
 
 

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပၿပီးခ့ဲသည့္အပၿပီးခ့ဲသည့္အပၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္တ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္တ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္တ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၁၂၁၂၁၂၁၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္    
အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ထာဝရဘုရားအား အသံုးေတာ္ခံျခင္းႏွင့္ ထာဝရဘုရားအား အသံုးေတာ္ခံျခင္းႏွင့္ ထာဝရဘုရားအား အသံုးေတာ္ခံျခင္းႏွင့္ ထာဝရဘုရားအား အသံုးေတာ္ခံျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္းယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္းယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္းယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
ေက်ာင္း ေက်ာင္း ေက်ာင္း ေက်ာင္း ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) လုပ္ငန္ခြင္တစ္ခု၏စီမံကိန္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ မည္သည့္ တာဝန္ လုပ္ငန္ခြင္တစ္ခု၏စီမံကိန္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ မည္သည့္ တာဝန္ လုပ္ငန္ခြင္တစ္ခု၏စီမံကိန္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ မည္သည့္ တာဝန္ လုပ္ငန္ခြင္တစ္ခု၏စီမံကိန္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရဖူးပါသလား။ မည္သည့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား သင္၌ ရိွခ့ဲပါသလဲ။ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာအခါ သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ဝတၱရားမ်ား သင္၌ ရိွခ့ဲပါသလဲ။ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာအခါ သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ဝတၱရားမ်ား သင္၌ ရိွခ့ဲပါသလဲ။ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာအခါ သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။ဝတၱရားမ်ား သင္၌ ရိွခ့ဲပါသလဲ။ သင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာအခါ သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဂ်ိမ္းအလဲ္လီြဳက္သည္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူ၊ ေက်ာင္းသားေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ အားကစားၾကယ္ 
ပြင့္တစ္ပြင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္အား အေစခံဖုိ႔ရန္ အဲလီြဳ ုက္တြင္ ျပင္းျပေသာဆႏၵတစ္ခုရိွၿပီး ထုိစိတ္ဆႏၵက သူ႔ 
အား ႏုိင္ငံရပ္ျခားသာသနာနယ္ေျမ၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္အေမရိကတုိက္တြင္ ဦးေဆာင္သြားခဲ့သည္။ “အျခားသူမ်ားက ဧဝံေဂ 
လိသတင္းစကားကုိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါပင္ မၾကားရေသာအခ်ိန္တြင္ ဘာေၾကာင့္ လူတစ္ခ်ဳိ႕က ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ၾကားခြင့္ရသင့္ပါ 
သလဲ”ဟု အလဲီြဳက္က ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
 ထုိ႔ေနာက္ အလဲီြဳက္သည္ ေအာ္ဂပ္ (Aucas)ဟု ေခၚေသာ ေတာင္အေမရိက-အင္ဒီယာန္လူမ်ဳိးမ်ားထမဲွလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး 
အေၾကာင္းကုိ ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ခု၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အဲလ္လီြဳက္ႏွင့္ သူ၏မိတ္ေဆြ ၄ဦးတုိ႔သည္ အီေကြေဒါႏိုင္ငံရိွ ပင္လယ္ 
ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ေျခခ်ခ့ဲၾကသည္။ ပထမဆုံးလူကုိယ္တုိင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည္ ေန႔မ်ားအတြင္း ေအာ္ရပ္အလဲ္လီြဳက္ႏွင့္ 
သူ၏အေပါင္းပါ ၄ဦးကုိ ေအာဂါလူမ်ဳိးထမဲွ စစ္သူရဲမ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

*************************************************** 
 
 ဂ်ိမ္းအလဲ္လြီဳက္သည္ ဘုရားသခင္၏လုိေတာ္ဆႏၵအတြက္ သူ႔ဘဝကုိ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔အဖုိ႔ 
ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ရွိေသာအရာကုိ ရွာေဖြၿပီး ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ထုိအရာကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့သည္။ အေရးႀကီးဆုံး 
အခ်က္မွာ ထုိအရာကုိ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ိမ္းအဲလ္လြီဳက္သည္ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပုံျပင္မွာ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ အသုံးေတာ္ခံေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအ 
ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ 
  
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ဣသေရလသမုိင္းတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအုပ္စုိးေသာေခတ္ဟု ေခၚဆိုေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ တရားသူ 
ႀကီးမ်ားအုပ္စိုးေသာေခတ္ကာလသည္ ေယာရႈေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ရွာေမြလ၏သာသနာျပဳျခင္း (ဗိမာန္ေတာ္၌ ႀကီးျပင္းလာေသာ 
သူငယ္တစ္ဦးကုိ သတိရပါသလား။ ဤသင္ခန္းစာမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသြားရလိမ့္ 
မည္။) ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဤကာလကုိ ထူျခားစြာေဖာ္ျပသည့္ စက္ဝိုင္းတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ 
ဘုရားသခင္အား အထူးအေလးအျမတ္ျပဳခ့ဲၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ လမ္းလြဲကာ သူတုိ႔၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ၾက 
ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘုရားမ်ားကုိသာ စတင္ကုိးကြယ္လာခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔၏ပတ္ပတ္လည္တြင္ အနည္းဖ်က္ဆီးဖုိ႔ရန္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရန္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က အခြင့္ေပးခဲ့လိမ့္မည္။ ဤအခ်က္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏အာရုံကို 
ျပန္လွည့္ေစၿပီး သူတုိ႔အား ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ကုိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
45 

 

ရန္သူမ်ားလက္မွ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ဂိေဒါင္သည္ ဤတရား 
သူႀကီးမ်ားထမဲွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
  
    ““““၁၁၁၁ဝေယာရႈလက္ထက္ကာလ၌ ျဖစ္ေသာသူဝေယာရႈလက္ထက္ကာလ၌ ျဖစ္ေသာသူဝေယာရႈလက္ထက္ကာလ၌ ျဖစ္ေသာသူဝေယာရႈလက္ထက္ကာလ၌ ျဖစ္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတုိ႔စုေဝးရာသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတုိ႔စုေဝးရာသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတုိ႔စုေဝးရာသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတုိ႔စုေဝးရာသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား    ကုိကုိကုိကုိ၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ 
ဣသေရလအမ်ဳိးအဘို႔ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတုိ႔ကိုဣသေရလအမ်ဳိးအဘို႔ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတုိ႔ကိုဣသေရလအမ်ဳိးအဘို႔ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတုိ႔ကိုဣသေရလအမ်ဳိးအဘို႔ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတုိ႔ကို၄၄၄၄င္း၊ မသိေသာေနာင္ကာလအမ်ဳိးသားတုိ႔ သည္ ေပၚလာၾက၏။င္း၊ မသိေသာေနာင္ကာလအမ်ဳိးသားတုိ႔ သည္ ေပၚလာၾက၏။င္း၊ မသိေသာေနာင္ကာလအမ်ဳိးသားတုိ႔ သည္ ေပၚလာၾက၏။င္း၊ မသိေသာေနာင္ကာလအမ်ဳိးသားတုိ႔ သည္ ေပၚလာၾက၏။    ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး 
၂၂၂၂း း း း ၁၀)၁၀)၁၀)၁၀)””””ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆိုပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မိသားစုတြင္ ကေလးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏမိသားစုတြင္ ကေလးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏမိသားစုတြင္ ကေလးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏမိသားစုတြင္ ကေလးမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ျခင္း၏အေရးပါမႈက ဘာလဲ။ ႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ျခင္း၏အေရးပါမႈက ဘာလဲ။ ႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ျခင္း၏အေရးပါမႈက ဘာလဲ။ ႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ျခင္း၏အေရးပါမႈက ဘာလဲ။ (ဘုရား 
သခင္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိျမင္ဖုိ႔ရန္၊ သူ ျပဳခ့ဲၿပီးေသာအရာအားလုံးကို သတိရဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သူ၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
သူတုိ႔၏သားသမီမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးဖုိ႔ရန္အလုိငွါ ျဖစ္သည္။) 

 
ဂိေဒါင္ 

(တရားသူႀကီး ၆ ႏွင့္ ၇) 
 

““““၁၁၁၁တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ မိဒ်န္အမ်ဳိးလက္၌ တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ မိဒ်န္အမ်ဳိးလက္၌ တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ မိဒ်န္အမ်ဳိးလက္၌ တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔ကုိ မိဒ်န္အမ်ဳိးလက္၌ 
ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၂၂၂မိဒ်န္အမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုႏုိင္၍ ညွဥ္းဆဲေသာ ေၾကာင့္၊ ဣသေရလမိဒ်န္အမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုႏုိင္၍ ညွဥ္းဆဲေသာ ေၾကာင့္၊ ဣသေရလမိဒ်န္အမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုႏုိင္၍ ညွဥ္းဆဲေသာ ေၾကာင့္၊ ဣသေရလမိဒ်န္အမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုႏုိင္၍ ညွဥ္းဆဲေသာ ေၾကာင့္၊ ဣသေရလ    အမ်ဳိးသည္ အမ်ဳိးသည္ အမ်ဳိးသည္ အမ်ဳိးသည္ 
ေတာင္ရိုး၌ ခိုင္ခံ့ေသာဥမင္ ေျမတြင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေတာင္ရိုး၌ ခိုင္ခံ့ေသာဥမင္ ေျမတြင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေတာင္ရိုး၌ ခိုင္ခံ့ေသာဥမင္ ေျမတြင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေတာင္ရိုး၌ ခိုင္ခံ့ေသာဥမင္ ေျမတြင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ရၾက၏။ ရၾက၏။ ရၾက၏။ ရၾက၏။ ၃၃၃၃ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ လယ္လုပ္ၿပီးမွ၊ မိဒ်န္ျပည္ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ လယ္လုပ္ၿပီးမွ၊ မိဒ်န္ျပည္ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ လယ္လုပ္ၿပီးမွ၊ မိဒ်န္ျပည္ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ လယ္လုပ္ၿပီးမွ၊ မိဒ်န္ျပည္    သားႏွင့္ သားႏွင့္ သားႏွင့္ သားႏွင့္ 
အာမလက္ျပည္သား အစရိွေသာအေရွ႔ျပည္သားတုိ႔သည္ ခ်ီလာ၍၊ အာမလက္ျပည္သား အစရိွေသာအေရွ႔ျပည္သားတုိ႔သည္ ခ်ီလာ၍၊ အာမလက္ျပည္သား အစရိွေသာအေရွ႔ျပည္သားတုိ႔သည္ ခ်ီလာ၍၊ အာမလက္ျပည္သား အစရိွေသာအေရွ႔ျပည္သားတုိ႔သည္ ခ်ီလာ၍၊ ၄၄၄၄တပ္ခ်သျဖင့္၊ ဂါဇၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ေျမအသီးတပ္ခ်သျဖင့္၊ ဂါဇၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ေျမအသီးတပ္ခ်သျဖင့္၊ ဂါဇၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ေျမအသီးတပ္ခ်သျဖင့္၊ ဂါဇၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ေျမအသီး    အႏံွကုိ အႏံွကုိ အႏံွကုိ အႏံွကုိ 
သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္ စားစရာကိုခ်န္၍မထား။ သုိးႏြားျမည္းကိုလည္း ခ်န္၍မထားၾက။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္ စားစရာကိုခ်န္၍မထား။ သုိးႏြားျမည္းကိုလည္း ခ်န္၍မထားၾက။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္ စားစရာကိုခ်န္၍မထား။ သုိးႏြားျမည္းကိုလည္း ခ်န္၍မထားၾက။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္ စားစရာကိုခ်န္၍မထား။ သုိးႏြားျမည္းကိုလည္း ခ်န္၍မထားၾက။ ၅၅၅၅အဘယ္သို႔နည္းဟူမူအဘယ္သို႔နည္းဟူမူအဘယ္သို႔နည္းဟူမူအဘယ္သို႔နည္းဟူမူ    ကား၊ ကား၊ ကား၊ ကား၊ 
သူတုိသူတုိသူတုိသူတုိ႔သည္တိရစာၦန္မ်ား၊ တဲမ်ားပါလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္မ်ားျပားသက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔ႏွင့္ ကုလားအုပ္တုိ႔သည္ မေရတြက္႔သည္တိရစာၦန္မ်ား၊ တဲမ်ားပါလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္မ်ားျပားသက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔ႏွင့္ ကုလားအုပ္တုိ႔သည္ မေရတြက္႔သည္တိရစာၦန္မ်ား၊ တဲမ်ားပါလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္မ်ားျပားသက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔ႏွင့္ ကုလားအုပ္တုိ႔သည္ မေရတြက္႔သည္တိရစာၦန္မ်ား၊ တဲမ်ားပါလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္မ်ားျပားသက့ဲသုိ႔ သူတုိ႔ႏွင့္ ကုလားအုပ္တုိ႔သည္ မေရတြက္    ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ေအာင္ 
မ်ားျပားသျဖင့္၊ ဣသေရလျပည္ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ လာၾက၏။ မ်ားျပားသျဖင့္၊ ဣသေရလျပည္ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ လာၾက၏။ မ်ားျပားသျဖင့္၊ ဣသေရလျပည္ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ လာၾက၏။ မ်ားျပားသျဖင့္၊ ဣသေရလျပည္ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ လာၾက၏။ ၆၆၆၆ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိးဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိးဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိးဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိး    သားတုိ႔ေၾကာင့္၊ သားတုိ႔ေၾကာင့္၊ သားတုိ႔ေၾကာင့္၊ သားတုိ႔ေၾကာင့္၊ 
အလြန္ဆင္းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ အလြန္ဆင္းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ အလြန္ဆင္းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ အလြန္ဆင္းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၇၇၇၇ထိုသိုထိုသိုထိုသိုထိုသို႔ မိဒ်န္အမ်ဳိးသားတုိ႔ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား႔ မိဒ်န္အမ်ဳိးသားတုိ႔ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား႔ မိဒ်န္အမ်ဳိးသားတုိ႔ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား႔ မိဒ်န္အမ်ဳိးသားတုိ႔ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား    အား အား အား အား 
ဟစ္ေၾကာ္ၾကေသာအခါ၊ ဟစ္ေၾကာ္ၾကေသာအခါ၊ ဟစ္ေၾကာ္ၾကေသာအခါ၊ ဟစ္ေၾကာ္ၾကေသာအခါ၊ ၈၈၈၈ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ တေယာက္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ထံသို႔ ေစလႊတ္ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ တေယာက္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ထံသို႔ ေစလႊတ္ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ တေယာက္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ထံသို႔ ေစလႊတ္ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ တေယာက္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ထံသို႔ ေစလႊတ္    ေတာ္မူ၍၊ ေတာ္မူ၍၊ ေတာ္မူ၍၊ ေတာ္မူ၍၊ 
ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တို႔ကိုဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တို႔ကိုဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တို႔ကိုဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တို႔ကို    ငါႏႈတ္ေဆာင္ၿပီ။ ငါႏႈတ္ေဆာင္ၿပီ။ ငါႏႈတ္ေဆာင္ၿပီ။ ငါႏႈတ္ေဆာင္ၿပီ။ 
၉၉၉၉အဲဂုတၱဳျပည္သားလအဲဂုတၱဳျပည္သားလအဲဂုတၱဳျပည္သားလအဲဂုတၱဳျပည္သားလက္မွက္မွက္မွက္မွ၄၄၄၄င္း၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတုိ႔လက္မွင္း၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတုိ႔လက္မွင္း၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတုိ႔လက္မွင္း၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတုိ႔လက္မွ၄၄၄၄င္း၊ သင္တုိ႔ကိုကယ္ႏႈတ္၍၊ သူတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ င္း၊ သင္တုိ႔ကိုကယ္ႏႈတ္၍၊ သူတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ င္း၊ သင္တုိ႔ကိုကယ္ႏႈတ္၍၊ သူတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ င္း၊ သင္တုိ႔ကိုကယ္ႏႈတ္၍၊ သူတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ 
ႏွင္ထုတ္သျဖင့္ သူတုိ႔ျပည္ကို ေပးၿပီ။ ႏွင္ထုတ္သျဖင့္ သူတုိ႔ျပည္ကို ေပးၿပီ။ ႏွင္ထုတ္သျဖင့္ သူတုိ႔ျပည္ကို ေပးၿပီ။ ႏွင္ထုတ္သျဖင့္ သူတုိ႔ျပည္ကို ေပးၿပီ။ ၁၁၁၁ဝငါသည္သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္တုိ႔ေနေသာဝငါသည္သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္တုိ႔ေနေသာဝငါသည္သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္တုိ႔ေနေသာဝငါသည္သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္တုိ႔ေနေသာ    အာေမာရိျပည္သား အာေမာရိျပည္သား အာေမာရိျပည္သား အာေမာရိျပည္သား 
ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတုိ႔ကို မေၾကာက္ရြံ႔ၾကႏွင့္ဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတုိ႔ကို မေၾကာက္ရြံ႔ၾကႏွင့္ဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတုိ႔ကို မေၾကာက္ရြံ႔ၾကႏွင့္ဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားတုိ႔ကို မေၾကာက္ရြံ႔ၾကႏွင့္ဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ၾကဟု သင္တုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ၾကဟု သင္တုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ၾကဟု သင္တုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ၾကဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍၊ ၾသဖရရြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ဳိးတဖန္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍၊ ၾသဖရရြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ဳိးတဖန္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍၊ ၾသဖရရြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ဳိးတဖန္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍၊ ၾသဖရရြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ဳိး    သား ေယာရွပုိင္ေသာ သား ေယာရွပုိင္ေသာ သား ေယာရွပုိင္ေသာ သား ေယာရွပုိင္ေသာ 
သပိတ္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေန၏။ ေယာရွသား ဂိေတာင္သည္ မိမိစပါးကုိ မိဒ်န္လယ္သို႔ မေတြ႔ေစသပိတ္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေန၏။ ေယာရွသား ဂိေတာင္သည္ မိမိစပါးကုိ မိဒ်န္လယ္သို႔ မေတြ႔ေစသပိတ္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေန၏။ ေယာရွသား ဂိေတာင္သည္ မိမိစပါးကုိ မိဒ်န္လယ္သို႔ မေတြ႔ေစသပိတ္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေန၏။ ေယာရွသား ဂိေတာင္သည္ မိမိစပါးကုိ မိဒ်န္လယ္သို႔ မေတြ႔ေစ    ျခင္းငွါ၊ ျခင္းငွါ၊ ျခင္းငွါ၊ ျခင္းငွါ၊ 
စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကုိနယ္စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကုိနယ္စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကုိနယ္စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကုိနယ္လ်က္ေန၏။ လ်က္ေန၏။ လ်က္ေန၏။ လ်က္ေန၏။ ၁၂၁၂၁၂၁၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္    ထင္ရွား၍၊ ထင္ရွား၍၊ ထင္ရွား၍၊ ထင္ရွား၍၊ 
ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ၁၃၁၃၁၃၁၃ဂိေတာင္က၊ အိုသဂိေတာင္က၊ အိုသဂိေတာင္က၊ အိုသဂိေတာင္က၊ အိုသ    ခင္၊ ခင္၊ ခင္၊ ခင္၊ 
ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရိွေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရိွေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရိွေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရိွေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈႀကီးေရာက္ရပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈႀကီးေရာက္ရပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈႀကီးေရာက္ရပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈႀကီးေရာက္ရပါသနည္း။ သနည္း။ သနည္း။ သနည္း။ 
ထာဝရဘုရားသည္ထာဝရဘုရားသည္ထာဝရဘုရားသည္ထာဝရဘုရားသည္ငါတုိ႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အဘမ်ား ေျပာသည္ ငါတုိ႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အဘမ်ား ေျပာသည္ ငါတုိ႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အဘမ်ား ေျပာသည္ ငါတုိ႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အဘမ်ား ေျပာသည္ 
အတိုင္းျပဳေတာ္မူေသာ၊ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈရိွသမွ်တုိ႔သည္ အဘယ္မွာရိွပါသနည္း။ ယခုမွာ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္အတိုင္းျပဳေတာ္မူေသာ၊ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈရိွသမွ်တုိ႔သည္ အဘယ္မွာရိွပါသနည္း။ ယခုမွာ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္အတိုင္းျပဳေတာ္မူေသာ၊ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈရိွသမွ်တုိ႔သည္ အဘယ္မွာရိွပါသနည္း။ ယခုမွာ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္အတိုင္းျပဳေတာ္မူေသာ၊ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈရိွသမွ်တုိ႔သည္ အဘယ္မွာရိွပါသနည္း။ ယခုမွာ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္    ကုိစြန္႔၍ ကုိစြန္႔၍ ကုိစြန္႔၍ ကုိစြန္႔၍ 
မိဒ်န္လူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ေတာ္မူၿပီတကားဟု ဆိုေလေသာ္၊ မိဒ်န္လူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ေတာ္မူၿပီတကားဟု ဆိုေလေသာ္၊ မိဒ်န္လူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ေတာ္မူၿပီတကားဟု ဆိုေလေသာ္၊ မိဒ်န္လူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ေတာ္မူၿပီတကားဟု ဆိုေလေသာ္၊ ၁၄၁၄၁၄၁၄ထာဝရဘုရားသည္ ထာဝရဘုရားသည္ ထာဝရဘုရားသည္ ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကုိၾကည့္ရႈ၍ ယခုသင္ရသူ႔ကုိၾကည့္ရႈ၍ ယခုသင္ရသူ႔ကုိၾကည့္ရႈ၍ ယခုသင္ရသူ႔ကုိၾကည့္ရႈ၍ ယခုသင္ရ    ေသာ တန္ခိုးကို ေသာ တန္ခိုးကို ေသာ တန္ခိုးကို ေသာ တန္ခိုးကို 
အမီွျပဳလ်က္သြားေလာ။ သင္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္လိမ့္မည္။ သင့္ကိုငါ အမီွျပဳလ်က္သြားေလာ။ သင္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္လိမ့္မည္။ သင့္ကိုငါ အမီွျပဳလ်က္သြားေလာ။ သင္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္လိမ့္မည္။ သင့္ကိုငါ အမီွျပဳလ်က္သြားေလာ။ သင္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္လိမ့္မည္။ သင့္ကိုငါ 
ေစခိုင္းသည္မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေစခိုင္းသည္မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေစခိုင္းသည္မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေစခိုင္းသည္မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅၁၅၁၅၁၅ဂိေဒါင္ကလည္း၊ အုိသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အဘယ္သို႔ ဂိေဒါင္ကလည္း၊ အုိသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အဘယ္သို႔ ဂိေဒါင္ကလည္း၊ အုိသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အဘယ္သို႔ ဂိေဒါင္ကလည္း၊ အုိသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အဘယ္သို႔ 
ကယ္ႏႈတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အေကယ္ႏႈတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အေကယ္ႏႈတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အေကယ္ႏႈတ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္အေဆြအမ်ဳိးသည္ မနာေရွအမ်ဳိး၌သာ၍ဆင္းရဲပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း၊ ကုိယ္အဆြအမ်ဳိးသည္ မနာေရွအမ်ဳိး၌သာ၍ဆင္းရဲပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း၊ ကုိယ္အဆြအမ်ဳိးသည္ မနာေရွအမ်ဳိး၌သာ၍ဆင္းရဲပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း၊ ကုိယ္အဆြအမ်ဳိးသည္ မနာေရွအမ်ဳိး၌သာ၍ဆင္းရဲပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း၊ ကုိယ္အ    
ေဆြအမ်ဳိး၌ အယုတ္ ဆုံးေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေဆြအမ်ဳိး၌ အယုတ္ ဆုံးေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေဆြအမ်ဳိး၌ အယုတ္ ဆုံးေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေဆြအမ်ဳိး၌ အယုတ္ ဆုံးေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၆၁၆၁၆၁၆ထာဝရဘုရားက အကယ္စင္စစ္ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွထာဝရဘုရားက အကယ္စင္စစ္ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွထာဝရဘုရားက အကယ္စင္စစ္ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွထာဝရဘုရားက အကယ္စင္စစ္ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွ    သျဖင့္၊ သျဖင့္၊ သျဖင့္၊ သျဖင့္၊ 
သင္သည္ လူတေယာက္ကိုလုပ္ၾကံသက့ဲသို႔ မိဒ်န္လူတုိ႔ကို လုပ္ၾကံလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္သည္ လူတေယာက္ကိုလုပ္ၾကံသက့ဲသို႔ မိဒ်န္လူတုိ႔ကို လုပ္ၾကံလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္သည္ လူတေယာက္ကိုလုပ္ၾကံသက့ဲသို႔ မိဒ်န္လူတုိ႔ကို လုပ္ၾကံလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္သည္ လူတေယာက္ကိုလုပ္ၾကံသက့ဲသို႔ မိဒ်န္လူတုိ႔ကို လုပ္ၾကံလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ””””    
    
ေမးခြေမးခြေမးခြေမးခြန္း န္း န္း န္း ----    ဂိေဒါင္တြင္ သူ႔အား ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲႏွင့္ ဂိေဒါင္တြင္ သူ႔အား ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲႏွင့္ ဂိေဒါင္တြင္ သူ႔အား ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲႏွင့္ ဂိေဒါင္တြင္ သူ႔အား ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲႏွင့္ ဣသေရလဣသေရလဣသေရလဣသေရလလူမ်ဳိး၏တရားသူႀကီးျဖစ္ေစသည့္ ကိုယ္ရည္က္ိုယ္ ေသြး လူမ်ဳိး၏တရားသူႀကီးျဖစ္ေစသည့္ ကိုယ္ရည္က္ိုယ္ ေသြး လူမ်ဳိး၏တရားသူႀကီးျဖစ္ေစသည့္ ကိုယ္ရည္က္ိုယ္ ေသြး လူမ်ဳိး၏တရားသူႀကီးျဖစ္ေစသည့္ ကိုယ္ရည္က္ိုယ္ ေသြး ၄ ၄ ၄ ၄ 
မ်ဳိးရိွသည္။ ဘာေတြလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ မ်ဳိးရိွသည္။ ဘာေတြလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ မ်ဳိးရိွသည္။ ဘာေတြလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ မ်ဳိးရိွသည္။ ဘာေတြလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ (အသံုးေတာ္ခံျခင္း၊ ခြန္အား၊ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ႏိွမ့္ 
ခ်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
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ဂိေဒါင္၏အသုံးေတာ္ခံျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္အား ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းက  ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္အား ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းက  ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္အား ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းက  ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္အား ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းက  ဘာလဲ။ (ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ 
အသံုးေတာ္ခံရန္ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့သည္။ သူ၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကုိ သူ လက္ခံခဲ့သည္။)  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ လုဘုရားသခင္အား အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ လုဘုရားသခင္အား အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ လုဘုရားသခင္အား အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ (သင့္၏စိတ္ေနစိတ္ထား 
အားျဖင့္ျဖစ္သည္။ သင့္အား သူ မည္သုိ႔အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္ကုိ ေမးျမန္းလုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ သူ႔ကုိ အခြင့္ေပး 
လုိက္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ သင့္အား မည္သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုဘုရားသခင္ သင့္အား မည္သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုဘုရားသခင္ သင့္အား မည္သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုဘုရားသခင္ သင့္အား မည္သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလဲ။ င္ပါသလဲ။ င္ပါသလဲ။ င္ပါသလဲ။ (သင့္အား 
သိခြင့္ေပးဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ဆက္၍ဆက္၍ ေမးျမန္းလုိက္ပါ။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သင္၌ရွိေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ 
စိတ္ဆႏၵမ်ားျဖင့္ သူ၏အေျဖကုိ နားစြင့္လုိက္ပါ။  
 
ဂိေဒါင္၏ခြန္အား 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မည္သည့္အေျခေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ခြန္အားႀကီးေစခ့ဲမည္သည့္အေျခေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ခြန္အားႀကီးေစခ့ဲမည္သည့္အေျခေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ခြန္အားႀကီးေစခ့ဲမည္သည့္အေျခေနတြင္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ခြန္အားႀကီးေစခ့ဲပါသလဲ။ ပါသလဲ။ ပါသလဲ။ ပါသလဲ။ (ဂိေဒါင္သည္ သူ၏ရန္သူမ်ားကုိ 
ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး သူ႔ကုိယ္သူ အားနည္းသူအျဖစ္ ေတြးမိေသာအခ်ိန္၌ ျဖစ္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဂိေဒါင္က့ဲသို႔ အားနည္းသူတစ္ဦးကို ခြန္အားႀကီးအျဖစ္ ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဂိေဒါင္က့ဲသို႔ အားနည္းသူတစ္ဦးကို ခြန္အားႀကီးအျဖစ္ ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဂိေဒါင္က့ဲသို႔ အားနည္းသူတစ္ဦးကို ခြန္အားႀကီးအျဖစ္ ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဂိေဒါင္က့ဲသို႔ အားနည္းသူတစ္ဦးကို ခြန္အားႀကီးအျဖစ္ ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ (အားနည္း မႈကုိ 
ေရတြင္းတစ္တြင္းကဲ့သုိ႔ ေတြးလုိက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ခြန္အားသည္ ထုိေရတြင္ျပည့္လွ်ံသြားသည္အထိ ထုိေရတြင္းထဲသုိ႔ 
သြန္းေလာင္းပါသည္။) ၎သည္ ဂိေဒါင္၏ခြန္အားအစြမ္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏ခြန္အားအစြမ္းသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂိေဒါင္ သည္ 
ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကုိ လက္ခံခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏ခြန္အားအစြမ္းကုိ သြန္းေလာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ ေရတြင္း၏အ ဖုံးကုိ 
ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ““““ခြန္အားခြန္အားခြန္အားခြန္အား””””ဆိုသည္မွာ ကာယခြန္အားကို ေသခ်ာေပါက္ ဆိုလိုပါသလား။ ဆိုသည္မွာ ကာယခြန္အားကို ေသခ်ာေပါက္ ဆိုလိုပါသလား။ ဆိုသည္မွာ ကာယခြန္အားကို ေသခ်ာေပါက္ ဆိုလိုပါသလား။ ဆိုသည္မွာ ကာယခြန္အားကို ေသခ်ာေပါက္ ဆိုလိုပါသလား။ (ခြန္အားမည္သည္ ရရဲင့္ျခင္း၊ ရဝ့ံဲစြန္႔စား မႈ၊ 
စိတ္လႈပ္ရွားေစေသာစိတ္ဓာတ္ခြန္အား၊ ကာယခြန္အားကုိလည္း ရည္ညႊန္းနုိင္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မည္သည့္လုပ္ငန္းမည္သည့္လုပ္ငန္းမည္သည့္လုပ္ငန္းမည္သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ခြန္အားႀကီးသူျဖစ္ေစခ့ဲလိမ့္နည္း။ တာဝန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ခြန္အားႀကီးသူျဖစ္ေစခ့ဲလိမ့္နည္း။ တာဝန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ခြန္အားႀကီးသူျဖစ္ေစခ့ဲလိမ့္နည္း။ တာဝန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သင့္အား ခြန္အားႀကီးသူျဖစ္ေစခ့ဲလိမ့္နည္း။ (မေတာ္မတရား 
ေနာက္ေျပာက်ီစယ္ခံေနရသည့္ အတန္းေဖာ္တစ္ဦးအတြက္ ရပ္တည္ဖုိ႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား လိမ္ညာေနစဥ္ စည္း 
မ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ကစားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ရွားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ သင့္အား သူ ျပဳေစလိုသမွ်ေသာအရာအတြက္ 
ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ ခြန္အားေပးလိမ့္မည္။ 
 
ဂိေဒါင္၏ထာဝရဘုရား၌ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း 
 ဂိေဒါင္၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈသည္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္မဟုတ္ပါ။ ႀကီးမ်ားေသာတာဝန္တစ္ခုအတြက္ ေလ့က်င့္ 
ျပင္ဆင္ဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ဂိေဒါင္အား ဘုရားသခင္ ေပးခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ ေက်ာင္းဆရာအကယ္၍ ေက်ာင္းဆရာအကယ္၍ ေက်ာင္းဆရာအကယ္၍ ေက်ာင္းဆရာ////ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ သင္၌ အစီအစဥ္ရိွလွ်င္ သင့္အား သင္ၾကားခြင္မျပဳမီ သင္ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ သင္၌ အစီအစဥ္ရိွလွ်င္ သင့္အား သင္ၾကားခြင္မျပဳမီ သင္ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ သင္၌ အစီအစဥ္ရိွလွ်င္ သင့္အား သင္ၾကားခြင္မျပဳမီ သင္ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ သင္၌ အစီအစဥ္ရိွလွ်င္ သင့္အား သင္ၾကားခြင္မျပဳမီ သင္ 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ အခ်က္အလက္တစ္ခုက ဘာလဲ။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ အခ်က္အလက္တစ္ခုက ဘာလဲ။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ အခ်က္အလက္တစ္ခုက ဘာလဲ။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ အခ်က္အလက္တစ္ခုက ဘာလဲ။ (အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ လက္ေထာက္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္လာ ဖုိ႔ရန္ 
“ေက်ာင္းသား/သူ သင္ၾကားျခင္း”ဆုိသည့္သင္တန္းကုိ အနည္းဆုံး သင္ ႏွစ္ဝက္ သက္ေရာက္ရမည္။) ဤအရာအတြက္ 
ေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ သင္ၾကားျခင္းအေတြ႕အႀကံဳတစ္ခ်ဳိ႕ရဖုိ႔ရန္သာမက သင့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္အတန္းကုိ ခြဲတမ္းမခ်မီ ယံုၾကည္စိတ္ 
ခ်မႈတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ သင္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ၊ ဂိေဒါင္သည္လည္း သ၏ူယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ရန္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကုိ လုိအပ္ခဲ့သည္။ 

ဂိေဒါင္၏ထာဝရဘုရား၌ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ မည္သုိ႔ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္ကုိ နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ သူ႔မိသားစု၏ 
တစ္ပါးအမ်ဳိးသား ယဇ္ပလႅင္ကုိ ၿဖိဳခ်ၿပီး သူ႔အား ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ဖုိ႔ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ကုိ တည္ေဆာင္ဖို႔ 
ရန္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္အား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ““““ဂိေဒါင္လည္း မိမိကြၽန္ဆယ္ေယာက္ကုိတုိ႔ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔ဂိေဒါင္လည္း မိမိကြၽန္ဆယ္ေယာက္ကုိတုိ႔ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔ဂိေဒါင္လည္း မိမိကြၽန္ဆယ္ေယာက္ကုိတုိ႔ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔ဂိေဒါင္လည္း မိမိကြၽန္ဆယ္ေယာက္ကုိတုိ႔ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔    
ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ျပဳေလ၏။ မိမိအဘ၏အိမ္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ျပဳေလ၏။ မိမိအဘ၏အိမ္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ျပဳေလ၏။ မိမိအဘ၏အိမ္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ျပဳေလ၏။ မိမိအဘ၏အိမ္    သားတုိ႔ကိုသားတုိ႔ကိုသားတုိ႔ကိုသားတုိ႔ကို၄၄၄၄င္း၊ ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကုိင္း၊ ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကုိင္း၊ ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကုိင္း၊ ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကုိ၄၄၄၄င္း ေၾကာက္၍၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မျပဳဝ့ံေသာင္း ေၾကာက္၍၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မျပဳဝ့ံေသာင္း ေၾကာက္၍၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မျပဳဝ့ံေသာင္း ေၾကာက္၍၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မျပဳဝ့ံေသာ    ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ ေၾကာင့္၊ 
ညဥ့္အခ်ိန္၌ ျပဳ၏။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ျပဳ၏။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ျပဳ၏။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ျပဳ၏။ ((((တရားသူႀကီးတရားသူႀကီးတရားသူႀကီးတရားသူႀကီး    ၆၆၆၆း း း း ၂၇)၂၇)၂၇)၂၇)။။။။”””” ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္သည္လည္း သူ၏ယုံၾကည္စိတမ္ႈ 
ႀကီးထြားလာဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ကုိ ေပးခဲ့သည္။ 
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ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္အား ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို မည္သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားပုံပမာတစ္ခု 
ကုိ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ““““၃၃၃၃၃၃၃၃ထိုအထိုအထိုအထိုအခါ မိဒ်န္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ အေရွ႔ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ စည္းေဝးသျဖင့္၊ ခါ မိဒ်န္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ အေရွ႔ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ စည္းေဝးသျဖင့္၊ ခါ မိဒ်န္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ အေရွ႔ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ စည္းေဝးသျဖင့္၊ ခါ မိဒ်န္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ အေရွ႔ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ စည္းေဝးသျဖင့္၊ 
ေယဇေရလခ်ဳိင့္သို႔ ကူးသြား၍ တပ္ခ်ၾက၏။ ေယဇေရလခ်ဳိင့္သို႔ ကူးသြား၍ တပ္ခ်ၾက၏။ ေယဇေရလခ်ဳိင့္သို႔ ကူးသြား၍ တပ္ခ်ၾက၏။ ေယဇေရလခ်ဳိင့္သို႔ ကူးသြား၍ တပ္ခ်ၾက၏။ ၃၄၃၄၃၄၃၄ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဂိေဒါင္အေပၚမွာ သက္ေရာက္၍ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဂိေဒါင္အေပၚမွာ သက္ေရာက္၍ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဂိေဒါင္အေပၚမွာ သက္ေရာက္၍ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဂိေဒါင္အေပၚမွာ သက္ေရာက္၍ သူသည္ 
တံပိုးမႈတ္သတံပိုးမႈတ္သတံပိုးမႈတ္သတံပိုးမႈတ္သ    ျဖင့္၊ အေဗ်ဇာသားတုိ႔သည္ လိုက္ၾက၏။ တမန္တုိ႔ကို မနာေရွခရိုင္တေလွ်ာက္လုံးသုိ႔ျဖင့္၊ အေဗ်ဇာသားတုိ႔သည္ လိုက္ၾက၏။ တမန္တုိ႔ကို မနာေရွခရိုင္တေလွ်ာက္လုံးသုိ႔ျဖင့္၊ အေဗ်ဇာသားတုိ႔သည္ လိုက္ၾက၏။ တမန္တုိ႔ကို မနာေရွခရိုင္တေလွ်ာက္လုံးသုိ႔ျဖင့္၊ အေဗ်ဇာသားတုိ႔သည္ လိုက္ၾက၏။ တမန္တုိ႔ကို မနာေရွခရိုင္တေလွ်ာက္လုံးသုိ႔    ေစလႊတ္၍၊ ေစလႊတ္၍၊ ေစလႊတ္၍၊ ေစလႊတ္၍၊ 
မနာေရွအမ်ဳိးသားတုိ႔မနာေရွအမ်ဳိးသားတုိ႔မနာေရွအမ်ဳိးသားတုိ႔မနာေရွအမ်ဳိးသားတုိ႔    သည္ လိုက္ၾက၏။ တဖန္အာရွာခရိုင္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္သုိ႔ တမန္တုိ႔ကိုေစလႊတ္၍၊ သည္ လိုက္ၾက၏။ တဖန္အာရွာခရိုင္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္သုိ႔ တမန္တုိ႔ကိုေစလႊတ္၍၊ သည္ လိုက္ၾက၏။ တဖန္အာရွာခရိုင္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္သုိ႔ တမန္တုိ႔ကိုေစလႊတ္၍၊ သည္ လိုက္ၾက၏။ တဖန္အာရွာခရိုင္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္သုိ႔ တမန္တုိ႔ကိုေစလႊတ္၍၊ 
ထိုခရိုင္သားတုိ႔သည္လည္း စုေဝးရာသို႔လာၾက၏။ ထိုခရိုင္သားတုိ႔သည္လည္း စုေဝးရာသို႔လာၾက၏။ ထိုခရိုင္သားတုိ႔သည္လည္း စုေဝးရာသို႔လာၾက၏။ ထိုခရိုင္သားတုိ႔သည္လည္း စုေဝးရာသို႔လာၾက၏။ ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၆၆၆၆း း း း ၃၃၃၃၃၃၃၃----၃၄)၃၄)၃၄)၃၄)။။။။”””” သူႏွင့္အတူ ရွိေနဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ 
သူ႔ဆီသုိ႔ ေပၚလာေသာအခါ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကုိ ေျပာခဲ့ေသာအရာျဖစ္ၿပီး ယခု သူ႔အား ခြန္အားႏွင့္ ရစဲြမ္းသတၱိတုိ႔ႏွင့္ 
ျပည့္ဝေစဖို႔ရန္ ဂိေဒါင္က ဘုရားသခင္အား စတင္ခြင့္ျပဳလာခဲ့သည္။ 

ဂိေဒါင္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရန္သူတပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က 
ဂိေဒါင္၏စစ္တပ္ကုိ ၂၂၀၀၀၀မွ ၃၀၀အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ္႔ေနာက္ ရန္သူ႔စစ္စခန္းထဲသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ၿပီး လူမ်ား 
ေျပာဆိုေနေသာအရာကို နားေထာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကုိ ေျပာခ့ဲသည္။ လူတစ္ဦးးက သူ မေၾကာေသးမီက 
ျမင္မက္ခဲ့ေသာ အိမ္မက္အေၾကာင္းကုိ သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ေျပာျပေနေသာအရာကို ဂိေဒါင္ အားလုံးၾကားခဲ့သည္။ 
ထုိအိမ္မက္၏အနာက္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ““““၁၄၁၄၁၄၁၄သူ၏အေပါင္းအေဘာ္သူ၏အေပါင္းအေဘာ္သူ၏အေပါင္းအေဘာ္သူ၏အေပါင္းအေဘာ္က၊ ထိုမုန္႔ျပားသည္ အျခားမဟုတ္ဣသေရလအမ်ဳိး ေယာရွသား က၊ ထိုမုန္႔ျပားသည္ အျခားမဟုတ္ဣသေရလအမ်ဳိး ေယာရွသား က၊ ထိုမုန္႔ျပားသည္ အျခားမဟုတ္ဣသေရလအမ်ဳိး ေယာရွသား က၊ ထိုမုန္႔ျပားသည္ အျခားမဟုတ္ဣသေရလအမ်ဳိး ေယာရွသား 
ဂိေဒါင္၏ ထားျဖစ္၏။ ထိုသူဂိေဒါင္၏ ထားျဖစ္၏။ ထိုသူဂိေဒါင္၏ ထားျဖစ္၏။ ထိုသူဂိေဒါင္၏ ထားျဖစ္၏။ ထိုသူ    လက္၌ ဘုရားသခင္ သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိး မိဒ်န္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းကုိ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ လက္၌ ဘုရားသခင္ သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိး မိဒ်န္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းကုိ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ လက္၌ ဘုရားသခင္ သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိး မိဒ်န္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းကုိ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ လက္၌ ဘုရားသခင္ သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိး မိဒ်န္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းကုိ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ 
၁၅၁၅၁၅၁၅ထိုအိပ္မက္ႏွင့္ အိပ္ထိုအိပ္မက္ႏွင့္ အိပ္ထိုအိပ္မက္ႏွင့္ အိပ္ထိုအိပ္မက္ႏွင့္ အိပ္    မက္အနက္မက္အနက္မက္အနက္မက္အနက္ကုိ ဂိေဒါင္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ကုိးကြယ္၍ ဣသေရလတပ္သုိ႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္၊ ထၾက၊ ကုိ ဂိေဒါင္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ကုိးကြယ္၍ ဣသေရလတပ္သုိ႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္၊ ထၾက၊ ကုိ ဂိေဒါင္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ကုိးကြယ္၍ ဣသေရလတပ္သုိ႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္၊ ထၾက၊ ကုိ ဂိေဒါင္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ကုိးကြယ္၍ ဣသေရလတပ္သုိ႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္၊ ထၾက၊ 
ထာဝရဘုရားသည္ မိဒ်န္ထာဝရဘုရားသည္ မိဒ်န္ထာဝရဘုရားသည္ မိဒ်န္ထာဝရဘုရားသည္ မိဒ်န္    ဗိုလ္ေျခ တုိ႔ကို သင္တုိ႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆုိ၏။ ဗိုလ္ေျခ တုိ႔ကို သင္တုိ႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆုိ၏။ ဗိုလ္ေျခ တုိ႔ကို သင္တုိ႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆုိ၏။ ဗိုလ္ေျခ တုိ႔ကို သင္တုိ႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆုိ၏။ ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၇၇၇၇း း း း ၁၄၁၄၁၄၁၄----၁၅)၁၅)၁၅)၁၅)””””ဟု ျဖစ္ခဲ့သည္။  

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရန္သူ မိခ်န္တပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္၏ရန္သူ မိခ်န္တပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္၏ရန္သူ မိခ်န္တပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္၏ရန္သူ မိခ်န္တပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနခ်ိန္ ဘုရားသခင္သည္ ဂိေဒါင္၏စစ္တပ္ကို အင္အား စစ္တပ္ကို အင္အား စစ္တပ္ကို အင္အား စစ္တပ္ကို အင္အား ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲမွာ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲမွာ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲမွာ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲမွာ 
သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ (ဂိေဒါင္၏လူမ်ားသည္ ထာဝရဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားဖုိ႔ရန္ အလုိ႔ငွါ 
ျဖစ္သည္။) 
 သူ ေျပာသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာေသ မိခ်န္စစ္တပ္ကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ရန္ သူ၏လူမ်ားကုိ ဂိေဒါင္ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဂိေဒါင္၏ အင္အား ၃၀၀သာရိွသည့္ စစ္တပ္ 
အားျဖင့္ မိခ်န္စစ္တပ္ႀကီးရႈံးနိမ့္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္အရာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ထိုသင္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္အရာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ထိုသင္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္အရာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ထိုသင္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္အရာတစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ထိုအရာက သင့္အား ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အရာက သင့္အား ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အရာက သင့္အား ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အရာက သင့္အား ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဘယ္လိုေပးခ့ဲပါသလဲ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဘယ္လိုေပးခ့ဲပါသလဲ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဘယ္လိုေပးခ့ဲပါသလဲ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဘယ္လိုေပးခ့ဲပါသလဲ။ (စက္ဘီးတစ္စီးကို စီးနင္းျခင္းၿပီး စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
ႏွိမ့္ခ်ျခင္း 
““““၂၂၂၂၂၂၂၂ထိုအခါ ဣသေရလလူတုိ႔က ကုိယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ ေၾကာင့္၊ သားစဥ္ထိုအခါ ဣသေရလလူတုိ႔က ကုိယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ ေၾကာင့္၊ သားစဥ္ထိုအခါ ဣသေရလလူတုိ႔က ကုိယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ ေၾကာင့္၊ သားစဥ္ထိုအခါ ဣသေရလလူတုိ႔က ကုိယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကို မိဒ်န္လူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ ေၾကာင့္၊ သားစဥ္    
ေျမးဆက္ႏွင့္ တကြ၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုအုပ္စုိးေတာ္မူပါဟု၊ ဂိေဒါင္အားေလွ်ာက္ဆိုၾကေသာ္၊ ေျမးဆက္ႏွင့္ တကြ၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုအုပ္စုိးေတာ္မူပါဟု၊ ဂိေဒါင္အားေလွ်ာက္ဆိုၾကေသာ္၊ ေျမးဆက္ႏွင့္ တကြ၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုအုပ္စုိးေတာ္မူပါဟု၊ ဂိေဒါင္အားေလွ်ာက္ဆိုၾကေသာ္၊ ေျမးဆက္ႏွင့္ တကြ၊ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကိုအုပ္စုိးေတာ္မူပါဟု၊ ဂိေဒါင္အားေလွ်ာက္ဆိုၾကေသာ္၊ ၂၃၂၃၂၃၂၃ဂိေဒါင္က၊ ငါသည္သင္တုိ႔ကုိ ဂိေဒါင္က၊ ငါသည္သင္တုိ႔ကုိ ဂိေဒါင္က၊ ငါသည္သင္တုိ႔ကုိ ဂိေဒါင္က၊ ငါသည္သင္တုိ႔ကုိ 
မအုပ္စုိးရ။ ငါ့သားလည္း မအုပ္စိုးရ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကို အုပ္စိုးေတာ္မူရ၏ဟူ၍မအုပ္စုိးရ။ ငါ့သားလည္း မအုပ္စိုးရ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကို အုပ္စိုးေတာ္မူရ၏ဟူ၍မအုပ္စုိးရ။ ငါ့သားလည္း မအုပ္စိုးရ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကို အုပ္စိုးေတာ္မူရ၏ဟူ၍မအုပ္စုိးရ။ ငါ့သားလည္း မအုပ္စိုးရ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကို အုပ္စိုးေတာ္မူရ၏ဟူ၍၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ ၂၄၂၄၂၄၂၄သုိ႔ရာတြင္ သင္တုိ႔ရိွသုိ႔ရာတြင္ သင္တုိ႔ရိွသုိ႔ရာတြင္ သင္တုိ႔ရိွသုိ႔ရာတြင္ သင္တုိ႔ရိွ    သမွ်သည္ သမွ်သည္ သမွ်သည္ သမွ်သည္ 
လုယူ၍ရေသာ နားေတာင္းတုိ႔ကုိ ေလုယူ၍ရေသာ နားေတာင္းတုိ႔ကုိ ေလုယူ၍ရေသာ နားေတာင္းတုိ႔ကုိ ေလုယူ၍ရေသာ နားေတာင္းတုိ႔ကုိ ေပးပါမည္ အေၾကာင္း၊ ငါေတာင္းခ်င္သည္ ဟူ၍ပးပါမည္ အေၾကာင္း၊ ငါေတာင္းခ်င္သည္ ဟူ၍ပးပါမည္ အေၾကာင္း၊ ငါေတာင္းခ်င္သည္ ဟူ၍ပးပါမည္ အေၾကာင္း၊ ငါေတာင္းခ်င္သည္ ဟူ၍၄၄၄၄င္း၊ ဆိုေလ၏။ ရန္သူတုိ႔င္း၊ ဆိုေလ၏။ ရန္သူတုိ႔င္း၊ ဆိုေလ၏။ ရန္သူတုိ႔င္း၊ ဆိုေလ၏။ ရန္သူတုိ႔    သည္ သည္ သည္ သည္ 
ဣရွေမလအမ်ဳိးျဖစ္၍ ေရႊနားေတာင္းကုိ ဆင္တတ္ၾကသတည္း။ ဣရွေမလအမ်ဳိးျဖစ္၍ ေရႊနားေတာင္းကုိ ဆင္တတ္ၾကသတည္း။ ဣရွေမလအမ်ဳိးျဖစ္၍ ေရႊနားေတာင္းကုိ ဆင္တတ္ၾကသတည္း။ ဣရွေမလအမ်ဳိးျဖစ္၍ ေရႊနားေတာင္းကုိ ဆင္တတ္ၾကသတည္း။ ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၈၈၈၈း း း း ၂၂၂၂၂၂၂၂----    ၂၃)၂၃)၂၃)၂၃)””””    
 ဂိေဒါင္သည္ သူ၏မဟာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ မဝါၾကြားခဲ့ပါ။ ဣသေရလလူမ်ားကုိ မိခ်န္လူမ်ဳိးလက္မွ 
ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဂိေဒါင္ သတိရခဲ့သည္။ အျခားသူတစ္ဦးကုိ ခ်ီးမြမ္း (သုိ႔) အျခားသူ 
တစ္ဦးအား စိတ္ဝင္စားျခင္းမွာ ႏွိမ့္ခ်မႈျဖစ္သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုဂုဏ္ျပဳႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုဂုဏ္ျပဳႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုဂုဏ္ျပဳႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လိုဂုဏ္ျပဳႏိုင္ပါသလဲ။ (ေဘာလံုးသမား 
တစ္ဦးအေန (သို႔) ေက်ာင္းကပြဲတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာအခါ 
ဒါက သင့္အား ထုိအရည္အခ်င္းကုိ ေပးသနားေသာဘုရားသခင္ေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတိရလုိက္ပါ။ 
 ဂိေဒါင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ၿပီးစီးေစဖုိ႔ရန္ အကူအညီအေပးသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အ 
ရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ သူ႔အား ေက်းဇူးတင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါသည္။ သင့္အား သူ ေတာင္း 
ဆုိသမွ်ကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ အစြမ္းေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္ သင္၌ ရွိႏုိင္ပါသသည္။ 
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 *အခုေတာ့ အျဖစ္အပ်က္၏လက္က်န္ကုိ…။ အဲလ္လီြဳက္၏ေသဆုံးျခင္းကုိ လူတစ္ခ်ုဳိ႕က အခ်ည္းႏွီးအသက္မ်ားကို 
ဆုံးရႈံးေစျခင္းဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ိမ္းအဲလ္လီြဳက္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ဆက္ကပ္ျခင္းအားျဖင့္ လႈိ႔ေဆာ္ခံျခင္း 
ေၾကာင့္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ရိွေသာ လူငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ သူတုိ႔ရွိရင္းေနရာမ်ားတြင္ သာသနာျပဳမ်ားျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ဆႏၵျပဳ 
ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အျခားသူမ်ားအထဲမွ အဲလ္လြီဳက္၏ဇနီး အဲလီဇဘက္အဲလ္လြီဳက္ပင္လွ်င္ သူ႔ခင္ပြန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ 
ေသာေအာဂတ္ လူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ဤအမ်ဳိးသမီးသည္ ေအာ္ဂတ္ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာသင္ယူၿပီး သူတုိ႔ 
အတြက္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ဘာသာျပန္ဆုိေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေအာ္ဂတ္လူမ်ဳိးမ်ားစြာတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ 
ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ အသံုးေတာ္ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ အသံုးေတာ္ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ အသံုးေတာ္ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင့္ကိုယ္သင္  ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ခံဖို႔ရန္ သင့္ကိုယ္သင္  ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ခံဖို႔ရန္ သင့္ကိုယ္သင္  ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ခံဖို႔ရန္ သင့္ကိုယ္သင္  ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ (ယေန႔ သူ႔အ တြက္ 
သင့္အား မည္သည့္အရာကုိ ျပဳေစလိုေၾကာင္းကုိ သူ႔အား ေမးျမန္းလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္  သင့္အား 
အသုံးျပဳဖို႔ရန္ သူ႔အား အခြင့္ေပးလုိက္ပါ။ 
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သင္ခန္းစာ # ၁၀ - ရွံဆုန္    
 

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ((((ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ၄၄၄၄း း း း ၁၃)၁၃)၁၃)၁၃)””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
ခြန္းအားခြန္းအားခြန္းအားခြန္းအား    
    
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
အကယ္၍ သင္သည္ ကမာၻေပၚ၌ ခြန္အားအႀကီးဆံုးလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲမည္ဆိုလွ်င္ သင့္ရဲ႕ခြန္အားႏွင့္ ဘယ္အရာမ်ဳိးေတြကုိ သင္ အကယ္၍ သင္သည္ ကမာၻေပၚ၌ ခြန္အားအႀကီးဆံုးလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲမည္ဆိုလွ်င္ သင့္ရဲ႕ခြန္အားႏွင့္ ဘယ္အရာမ်ဳိးေတြကုိ သင္ အကယ္၍ သင္သည္ ကမာၻေပၚ၌ ခြန္အားအႀကီးဆံုးလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲမည္ဆိုလွ်င္ သင့္ရဲ႕ခြန္အားႏွင့္ ဘယ္အရာမ်ဳိးေတြကုိ သင္ အကယ္၍ သင္သည္ ကမာၻေပၚ၌ ခြန္အားအႀကီးဆံုးလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲမည္ဆိုလွ်င္ သင့္ရဲ႕ခြန္အားႏွင့္ ဘယ္အရာမ်ဳိးေတြကုိ သင္ 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။လုပ္ေဆာင္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။လုပ္ေဆာင္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။လုပ္ေဆာင္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။    
    
နိဒါန္း 
 ဂလက္ဒီစ္ေအလ္ေဝါ့ဒ္သည္ ၁၉၄၀ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ မထင္မရွားသာသနာျပဳတစ္ဦးအျဖစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အဂၤလန္ 
ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ဘီဘီစီ ေရဒီယုိအတြက္ စစ္ပြဲသတင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ေနခဲ့ေသာ ေအလန္ဘားဂစဲ္သည္ သာ 
သနာျပဳတစ္ဦးအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သူမ ၾကားသိခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ သူ႔အား ေျပာျပခ့ဲလိမ့္မည္ ဆုိသည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သူမဆီသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ “ေကာင္းၿပီး၊ မရွိဘူး။ ကၽြန္မ ဘယ္သူရဲေကာင္းအေၾကာင္းကုိမွ တ 
ကယ္မၾကားခဲ့ပါ”ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။  
 

 “ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ရဲ႕အေၾကာင္းေကာ ဘယ္လုိလဲ။ ျပႆနာတစ္ခု (သုိ႔) ႏွစ္ခုေလာက္ သင္ မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဘူးလား။”ဟု 
သူက ေမးလုိက္သည္။  

 “ဘီဘီစီ ကမာၻ႕သတင္းကုိ နားေထာင္ေနတဲ့သူေတြက ကၽြန္မ စိတ္ဝင္စားစရာဘာခုမွ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ထင္ၾက 
မွာကုိ ကၽြန္မ သံသယဝင္မိတယ္။”ဟု သူမက ေျပာလုိက္သည္။  

“ခင္ဗ်ားက ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားေတြန႔ဲေကာ ဘက္ပင္းမတုိးခဲ့ဘူးလား။”ဟု သူက ေမးလုိက္သည္။ 
 
“တုိးခဲ့တာေပါ့”ဟု သူမက စိတ္မပါတပါႏွင့္ ျပန္ေျဖခ့ဲသည္။ ဆက္ခ်ဳိၿမိဳ႕ျပင္ လယ္ကြင္းတစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္စစ္သား တစ္ဦး 

က သူမအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့လ်က္ ယန္ခ်ဳိင္ၿမိဳ႕တြင္ သူမအား ဗံုးႀကခဲဲ့ကာ လင္းေခ်ာင္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ သူမကုိ ေလယာဥ္မွ 
စက္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ သူမ၏ဦးေခါင္းကုိ တစ္ႀကိမ္ထုခံရေၾကာင္းကုိ သူမက ေအလန္ဘားဂစဲ္ 
ကုိ ေျပာျပခ့ဲလွ်င္ သူအဖို႔ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္တဲ့အရာျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဂလက္ဒီစ္က ေတြးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေသမလား၊ 
ရွင္မလားဆုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုကုိ သူမ၏ေခါင္းေပၚ တင္လုိက္သည္။ “ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ႕က အရမ္းေကာင္းၾကတယ္ ဆုိတာ 
ခင္ဗ်ားလည္းအသိပဲ”ဟု သူမက မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္သည္။ 

 “ၾကည့္ရတာေတာ့ တရုတ္ျပည္မွေနခ့ဲတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဘဝက ပုိၿပီးအကာကြယ္ျဖစ္ခဲ့တာပဲ”ဟု သူက ေျပာလုိ္က္သည္။ 
ဂလက္ဒီစ္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ကမ္းေပးခဲ့သည္။ 

 “ဇီးယန္းၿမိဳ႕နားမွာရွိတဲ့ မိဘမဲ့ေက်ာင္းကုိ ကၽြန္မ ကေလးတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေခၚသြားခဲ့တယ္။” 
 “ကေလးေတြဟုတ္လား၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ပုိ႔တယ္ဟုတ္လား။ ခင္ဗ်ား မေျပာလုိက္ပါဘူး”ဟု သူက စိတ္ 

ပ်က္လ်က္ မေက်မခ်မ္းေမးလုိက္သည္။ 
 “ဟုတ္တယ္။ ကၽြႏု္မတုိ႔ ေတာင္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိေတာင္ ေက်ာ္ခဲ့ရတယ္။” 

 
 “ဟုတ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားက ထုိေတာင္ေတြကုိ တကယ့္ေတာင္ေတာင္းတန္းစစ္ေတြလုိ႔ ေခၚမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မ ယုံၾကည္ 
တယ္။ ခက္ခၾဲကမ္းေသာအဓိကေတာေတာင္ခရီးလမ္းၾကမ္းေပၚမွာ ကၽြန္မတုိ႔ မေလွ်ာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခရီးစဥ္က ပုိၿပီး 
ခက္ခဲ့တယ္။ အုိး၊ ဒါၿပီးေတာ့၊ ျမစ္ဝါျမစ္ကုိလည္း ကၽြန္မတုိ႔ ျဖတ္သြားခ့ဲရတယ္။” 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
50 

 

 “လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နစ္ျမဳပ္သြားလုိ႔ ‘တရုတ္ျပည္၏ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈ’ဟု ေခၚၾကတဲ့ နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ 
ျမစ္တစ္ျမစ္ မဟုတ္ဘူးလား။” 
 ဂလက္ဒီစ္က သူမ၏ေျခလ်င္ခရီးၾကမ္းလမ္းကုိ အေသးစိတ္ေျပာျပေနခဲ့စဥ္ ဘာကင့္စ္သည္ ပုိ၍ပုိ၍ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ 
လာခဲ့သည္။ “အစားအစာ ျပတ္လတ္မႈေကာ သင္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကသလား။ ေငြျပတ္လတ္မႈေကာ ရိွခဲ့လား။ ဂ်ပန္ကင္းေထာက္ 
အဖြဲ႕ေတြႏွင့္ ေဝဟင္မွ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားကုိ ေရွာင္တိမ္းၿပီး ေတာေတာင္ေတြႏွင့္ ျမစ္ဝါျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၁ လလုံးလုံး 
ေျခလ်င္လမ္းၾကမ္းကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ သင္ႏွင့္ အမ်ားစု လမ္းေလွ်ာက္တစ္ခါစ ကေလး ၁၀၀ ေကာ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲ။ 
စီးယန္းၿမိဳ႕မွာ ခင္ဗ်ားက တိုက္ဖုိက္ေရာဂါ၊ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိခဲ့တယ္မဟုတ္ 
လား။ ဟုတ္တယ္၊ မေအာ္လ္ဝါဒ္ေရ၊ ဘီဘီစီကုိ နားေထာင္ေနၾကတဲ့သူေတြက ခင္ဗ်ားဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာတစ္စံုတစ္ရာကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေတြးၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္……” 
 ဂလက္ဒ္ဒီစ္ ေအာ္လ္ဝါဒ္သည္ ခြန္အား၏အံ့ၾသဖြယ္ရာလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ သူ၏ 
ခြန္အားႀကီးမႈေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ သမၼာက်မ္းထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစ 
လုံးရဲ႕ခြန္အားမ်ဳိးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္း 
 ဤကာလကုိ ထူျခားစြာေဖာ္ျပသည့္ စက္ဝုိင္း(ကြင္းဆက္)တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား 
အထူးအေလးအျမတ္ျပဳခဲ့ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ လမ္းလြဲကာ သူတုိ႔၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ဘုရားမ်ားကုိသာ စတင္ကုိးကြယ္လာခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔၏ပတ္ပတ္လည္တြင္ အနည္းဖ်က္ဆီးဖုိ႔ရန္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား 
၏ရန္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က အခြင့္ေပးခဲ့လိမ့္မည္။ ဤအခ်က္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏အာရုံကုိ ျပန္လွည့္ေစၿပီး သူတို႔ 
အား ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ကုိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘရုားသခင္သည္ ရန္သူမ်ားလက္မွ 
သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ရံွဆုန္သည္ ဤတရားသူႀကီးမ်ားထမွဲ 
တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 

ရွံဆုန ္
(တရားသူႀကီး ၁၃း ၁၅၊ ၂၄-၂၅) 

““““၁၁၁၁တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိျပဳေသာေတဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိျပဳေသာေတဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိျပဳေသာေတဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိျပဳေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကုိ ဖိလိၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကုိ ဖိလိၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကုိ ဖိလိၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတုိ႔ကုိ ဖိလိ    
တိၱလူတုိ႔လက္သုိ႔အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူ၏။ တိၱလူတုိ႔လက္သုိ႔အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူ၏။ တိၱလူတုိ႔လက္သုိ႔အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူ၏။ တိၱလူတုိ႔လက္သုိ႔အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး အပ္ေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂ဒန္အမ်ဳိး၊ ေဇာရာၿမိဳ႔သားမာေနာ္အမည္ရိွေသာသူ တဒန္အမ်ဳိး၊ ေဇာရာၿမိဳ႔သားမာေနာ္အမည္ရိွေသာသူ တဒန္အမ်ဳိး၊ ေဇာရာၿမိဳ႔သားမာေနာ္အမည္ရိွေသာသူ တဒန္အမ်ဳိး၊ ေဇာရာၿမိဳ႔သားမာေနာ္အမည္ရိွေသာသူ တစ္ ေစ္ ေစ္ ေစ္ ေယာက္ရိွ၏။ ယာက္ရိွ၏။ ယာက္ရိွ၏။ ယာက္ရိွ၏။ 
သူ၏မယားသည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သားမဘြား။ သူ၏မယားသည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သားမဘြား။ သူ၏မယားသည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သားမဘြား။ သူ၏မယားသည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သားမဘြား။ ၃၃၃၃ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထိုမိန္းမအား ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ သင္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထိုမိန္းမအား ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ သင္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထိုမိန္းမအား ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ သင္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထိုမိန္းမအား ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ သင္    
သည္ၿမံဳေသာေၾကာင့္သည္ၿမံဳေသာေၾကာင့္သည္ၿမံဳေသာေၾကာင့္သည္ၿမံဳေသာေၾကာင့္    သားမဘြား ေသာ္လည္း၊ ယခုပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္သားမဘြား ေသာ္လည္း၊ ယခုပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္သားမဘြား ေသာ္လည္း၊ ယခုပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္သားမဘြား ေသာ္လည္း၊ ယခုပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္လိမ့္    မည္။ မည္။ မည္။ မည္။ ၄၄၄၄သုိ႔ျဖစ္၍ သတိ ျပဳသုိ႔ျဖစ္၍ သတိ ျပဳသုိ႔ျဖစ္၍ သတိ ျပဳသုိ႔ျဖစ္၍ သတိ ျပဳ    
ေလာ့။ စပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ႏွင့္။ ေသရည္ေသရက္ကိုမေသာက္ႏွင့္။ မစင္ၾကယ္ေေလာ့။ စပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ႏွင့္။ ေသရည္ေသရက္ကိုမေသာက္ႏွင့္။ မစင္ၾကယ္ေေလာ့။ စပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ႏွင့္။ ေသရည္ေသရက္ကိုမေသာက္ႏွင့္။ မစင္ၾကယ္ေေလာ့။ စပ်စ္ရည္ကုိ မေသာက္ႏွင့္။ ေသရည္ေသရက္ကိုမေသာက္ႏွင့္။ မစင္ၾကယ္ေသာအစာကုိ မစားႏွင့္။ သာအစာကုိ မစားႏွင့္။ သာအစာကုိ မစားႏွင့္။ သာအစာကုိ မစားႏွင့္။ ၅၅၅၅အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းမူကား၊ မူကား၊ မူကား၊ မူကား၊ 
ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ ပဋိိသေႏၾၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတ့ံေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကုိ မခံဘဲ၊ အမိမခံဘဲ၊ အမိမခံဘဲ၊ အမိမခံဘဲ၊ အမိ    ဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ 
ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ဖိလတၱိလူတုိ႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္    စျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။စျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။စျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။စျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။””””    

**************************************************************************** 
        
““““၂၄၂၄၂၄၂၄ထိုမိန္းမသည္ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္၍၊ ရံွဆုန္ထိုမိန္းမသည္ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္၍၊ ရံွဆုန္ထိုမိန္းမသည္ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္၍၊ ရံွဆုန္ထိုမိန္းမသည္ သားေယာက္်ားကုိ ဘြားျမင္၍၊ ရံွဆုန္အမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ သူငယ္သည္ႀကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေကာင္းအမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ သူငယ္သည္ႀကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေကာင္းအမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ သူငယ္သည္ႀကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေကာင္းအမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ သူငယ္သည္ႀကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေကာင္း    ႀကီးေပးႀကီးေပးႀကီးေပးႀကီးေပး    
ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ၂၅၂၅၂၅၂၅ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဇာရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧရွေတာလ ၿမိ ႔ဳစပ္ၾကား၊ ဒန္အမ်ဳိးတပ္၌ တခါတေလထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဇာရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧရွေတာလ ၿမိ ႔ဳစပ္ၾကား၊ ဒန္အမ်ဳိးတပ္၌ တခါတေလထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဇာရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧရွေတာလ ၿမိ ႔ဳစပ္ၾကား၊ ဒန္အမ်ဳိးတပ္၌ တခါတေလထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဇာရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧရွေတာလ ၿမိ ႔ဳစပ္ၾကား၊ ဒန္အမ်ဳိးတပ္၌ တခါတေလ    ႏႈိးေဆာ္စျပဳႏႈိးေဆာ္စျပဳႏႈိးေဆာ္စျပဳႏႈိးေဆာ္စျပဳ    
ေတာ္မူ၏။ေတာ္မူ၏။ေတာ္မူ၏။ေတာ္မူ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရံွဆုန္သည္ နာဇရိလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ နာဇရိတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကုိ ဆိုရံွဆုန္သည္ နာဇရိလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ နာဇရိတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကုိ ဆိုရံွဆုန္သည္ နာဇရိလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ နာဇရိတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကုိ ဆိုရံွဆုန္သည္ နာဇရိလူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ နာဇရိတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကုိ ဆိုလိုတာလဲ။လိုတာလဲ။လိုတာလဲ။လိုတာလဲ။ (နာဇရိလူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက အ 
ထူးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ အေစခံဖုိ႔ရန္ ကတိျပဳကဝတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ခ့ဲသည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ အမႈထမ္းစဥ္ကာ 
လအတြင္း ဘုရားသခင္၌ ျပဳခဲ့ေသာ အထူးက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိမႈမ်ားအား သတိျပဳျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထာဝရဘုရား၏ဝိညာထာဝရဘုရား၏ဝိညာထာဝရဘုရား၏ဝိညာထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ရံွဆုန္ကို စတင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဤဆိုလို ဥ္ေတာ္သည္ ရံွဆုန္ကို စတင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဤဆိုလို ဥ္ေတာ္သည္ ရံွဆုန္ကို စတင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဤဆိုလို ဥ္ေတာ္သည္ ရံွဆုန္ကို စတင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဤဆိုလို 
ခ်က္ကို သင္ ဘာလုိ႔ထင္ပါလဲ။ခ်က္ကို သင္ ဘာလုိ႔ထင္ပါလဲ။ခ်က္ကို သင္ ဘာလုိ႔ထင္ပါလဲ။ခ်က္ကို သင္ ဘာလုိ႔ထင္ပါလဲ။ (သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဂိေဒါင္ကုိ ခြန္းအားေပးခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဣသ 
ေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ားလက္ထမဲွ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အလုပ္ကုိ ျပဳဖို႔ရန္အတြက္ ရွံဆုန္ကုိ စတင္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။) 
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 ေယာရႈက ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေယာဒန္ျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသုိ႔ ဦးေဆာင္ဝင္ေရာက္ခဲ့က 
တည္းက ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားရိွခဲ့ၾကသည္။ “ကတိေတာ္နယ္ေျမ”မွာ ဘုရားသခင္ 
က အာျဗဟံ၏မ်ဳိးႏြယ္မ်ားကုိ ေပးမည္ဟု ေျပာခ့ဲသည့္ ခါနန္တုိင္းျပည္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္း 
ေသာျပႆနာမွာ ဖိလိတၱိလူမ်ားသည္ ထုိေနရာတြင္ ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳး 
မ်ားတုိ႔သည္ ခါးသီးေသာရန္ဖက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး သူတုိိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး အျပန္အလွန္ တို္က္ခုိက္အႏုိင္ယူခဲ့ၾကသည္။ သူ 
မေမြးဖြားမီအခ်ိန္မွစ၍ ရွံဆုန္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ား၏ဖိႏွိပ္မႈထဲမွ ကယ္ႏႈတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အထူးရည္ 
ရြယ္ခ်က္အတြက္ ထာဝရဘုရားထံသုိ႔ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားသူျဖစ္ခဲ့သည္။ 
  
ေမးေမးေမးေမးခြန္း ခြန္း ခြန္း ခြန္း ----    ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကိုဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကိုဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကိုဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကို    ရံွဆုန္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ရံွဆုန္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ရံွဆုန္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ရံွဆုန္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ (ရံွဆုန္သည္ ဖိလိတၱိ 
လူမ်ဳိးမ်ားတစ္ဘက္တြင္ ခြန္အား၏မဟာထူးျခားေသာစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကယ္ႏႈတ္ခဲ့သည္။) 
ဥပမာမ်ားကုိ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
၁) ၁) ၁) ၁) ““““၅၅၅၅ထိုအထိုအထိုအထိုအခါ ရံွဆုန္သည္ မိဘႏွင့္တကြ တိမနတ္ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍၊ တိမနတ္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိတေကာင္သည္ခါ ရံွဆုန္သည္ မိဘႏွင့္တကြ တိမနတ္ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍၊ တိမနတ္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိတေကာင္သည္ခါ ရံွဆုန္သည္ မိဘႏွင့္တကြ တိမနတ္ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍၊ တိမနတ္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိတေကာင္သည္ခါ ရံွဆုန္သည္ မိဘႏွင့္တကြ တိမနတ္ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍၊ တိမနတ္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိတေကာင္သည္    
သူ႔ကုိေတြ႔၍ ေဟာက္ေလ၏။ သူ႔ကုိေတြ႔၍ ေဟာက္ေလ၏။ သူ႔ကုိေတြ႔၍ ေဟာက္ေလ၏။ သူ႔ကုိေတြ႔၍ ေဟာက္ေလ၏။ ၆၆၆၆ထိုအခါ ရံွဆုန္လက္၌ တစုံတခုမွ်မပါေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ထိုအခါ ရံွဆုန္လက္၌ တစုံတခုမွ်မပါေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ထိုအခါ ရံွဆုန္လက္၌ တစုံတခုမွ်မပါေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ထိုအခါ ရံွဆုန္လက္၌ တစုံတခုမွ်မပါေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔    
အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သူ႔သည္ ဆိတ္သငယ္ကုိ ဆဲြျဖတ္သက့ဲသို႔ ထိုျအေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သူ႔သည္ ဆိတ္သငယ္ကုိ ဆဲြျဖတ္သက့ဲသို႔ ထိုျအေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သူ႔သည္ ဆိတ္သငယ္ကုိ ဆဲြျဖတ္သက့ဲသို႔ ထိုျအေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သူ႔သည္ ဆိတ္သငယ္ကုိ ဆဲြျဖတ္သက့ဲသို႔ ထိုျခေသၤ့ကို ဆဲြျဖတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိျပဳေသာခေသၤ့ကို ဆဲြျဖတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိျပဳေသာခေသၤ့ကို ဆဲြျဖတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိျပဳေသာခေသၤ့ကို ဆဲြျဖတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ မိမိျပဳေသာ    အမႈကို အမႈကို အမႈကို အမႈကို 
မိဘတုိ႔အား မၾကားမေျပာဘဲေန၏။ မိဘတုိ႔အား မၾကားမေျပာဘဲေန၏။ မိဘတုိ႔အား မၾကားမေျပာဘဲေန၏။ မိဘတုိ႔အား မၾကားမေျပာဘဲေန၏။ ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၅၅၅၅----၆)၆)၆)၆)””””    
    
၂) ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ရွံဆုန္သည္ သူ႔အား ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ေသာ ဖိလိတိၱစစ္သား ၃၀၀၀ အင္အားထမဲွ ကယ္ႏႈတ္ခံ 
ခဲ့ရသည္။ ““““၁၄၁၄၁၄၁၄ေလဟိအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတေလဟိအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတေလဟိအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတေလဟိအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတိၱလူတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ၱိလူတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ၱိလူတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔ၱိလူတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔    
အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ သူ႔လက္၌ ခ်ီေသာႀကိဳးတုိ႔သည္ မီးထိေသာ ပုိက္ဆန္က့ဲသို႔ျဖစ္၍ အခ်ည္အေႏွာင္ကြၽတ္ေလ၏။ အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ သူ႔လက္၌ ခ်ီေသာႀကိဳးတုိ႔သည္ မီးထိေသာ ပုိက္ဆန္က့ဲသို႔ျဖစ္၍ အခ်ည္အေႏွာင္ကြၽတ္ေလ၏။ အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ သူ႔လက္၌ ခ်ီေသာႀကိဳးတုိ႔သည္ မီးထိေသာ ပုိက္ဆန္က့ဲသို႔ျဖစ္၍ အခ်ည္အေႏွာင္ကြၽတ္ေလ၏။ အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ သူ႔လက္၌ ခ်ီေသာႀကိဳးတုိ႔သည္ မီးထိေသာ ပုိက္ဆန္က့ဲသို႔ျဖစ္၍ အခ်ည္အေႏွာင္ကြၽတ္ေလ၏။ 
၁၅၁၅၁၅၁၅သူသူသူသူ    သည္လည္း ျမည္းေမးရိုးလက္လက္ကုိ ေတြ႔၍ ကုိင္ယူၿပီးလွ်င္ လူတေသည္လည္း ျမည္းေမးရိုးလက္လက္ကုိ ေတြ႔၍ ကုိင္ယူၿပီးလွ်င္ လူတေသည္လည္း ျမည္းေမးရိုးလက္လက္ကုိ ေတြ႔၍ ကုိင္ယူၿပီးလွ်င္ လူတေသည္လည္း ျမည္းေမးရိုးလက္လက္ကုိ ေတြ႔၍ ကုိင္ယူၿပီးလွ်င္ လူတေထာင္တုိ႔ကို သတ္ေလ၏။ ထာင္တုိ႔ကို သတ္ေလ၏။ ထာင္တုိ႔ကို သတ္ေလ၏။ ထာင္တုိ႔ကို သတ္ေလ၏။ ((((တရားသူတရားသူတရားသူတရားသူ    ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၁၄၁၄၁၄၁၄----၁၅)၁၅)၁၅)၁၅)””””    
 ယခု ရွံဆုန္သည္ မိသားစုကုိယ္က်င့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံခ်က္မေပးႏုိင္သည့္ အရာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ တစ္ညတာ ေပ်ာ္ပုိ္က္ခဲ့သည္။ လယ္ကြင္းမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ 
လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အား သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္အရာျဖစ္သည့္ ရံွဆုန္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မွာ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ား၏ဖိႏွိပ္မႈထဲမွ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ရန္သာျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ သတိရလုိက္ပါ။ 
 ရွံဆုန္သည္ သူရဲေကာင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာရဲစြမ္းသတၱိဆုိင္ရာထူးျခားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏အ 
ေၾကာင္းတြင္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အဖုိ႔ အျခားအေရးႀကီးေသာအဓိပၸါယ္တစ္ခု ရွိပါေနေသးသည္။ ရွံဆုန္သည္ သူ၏ခြန္းအားႏွင့္တန္ခိုး 
၏မူလအရင္းအျမစ္ကုိ သိရွိခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရံွဆုန္၏ခြန္အား၏မူလအရင္းအျမစ္က ဘာလဲ။ရံွဆုန္၏ခြန္အား၏မူလအရင္းအျမစ္က ဘာလဲ။ရံွဆုန္၏ခြန္အား၏မူလအရင္းအျမစ္က ဘာလဲ။ရံွဆုန္၏ခြန္အား၏မူလအရင္းအျမစ္က ဘာလဲ။ (ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးျဖင့္ သူ႔အပၚသို႔ သက္ 
ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းက ေျပာဆုိပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ လူေတြကို ဘုရားသခင္က တန္ခိုးေပးပါသလား။ယေန႔ လူေတြကို ဘုရားသခင္က တန္ခိုးေပးပါသလား။ယေန႔ လူေတြကို ဘုရားသခင္က တန္ခိုးေပးပါသလား။ယေန႔ လူေတြကို ဘုရားသခင္က တန္ခိုးေပးပါသလား။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္အထဲ၌ရွိေသာယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္ 
ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တြင္လည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လာေသာ အလြန္တရာႀကီးမားေသာ ခြန္အားႏွင့္ တန္ခုိးရွိပါသည္။) 
 သူ၏ထူးျခားလွေသာခြန္အားကုိ ရံွဆုန္အား ေပးခဲ့ေသာ ထုိသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ မိမိ၏ 
ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံ ယုံၾကည္ေသာလူအားလုံး၏ႏွလုံးသားမ်ားထဲတြင္ ကိန္းဝပ္ေနေသာ သန္႔ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရံွဆုန္ဆီသို႔ ရံွဆုန္ဆီသို႔ ရံွဆုန္ဆီသို႔ ရံွဆုန္ဆီသို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာနည္းႏွင့္ ယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီသို႔ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာနည္းႏွင့္ ယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီသို႔ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာနည္းႏွင့္ ယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီသို႔ သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာနည္းႏွင့္ ယေန႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီသို႔ သန္႔ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သူ မည္သို႔ေစလႊတ္ေနပံုၾကားတြင္ ေလးနက္ေသာျခားနားခ်က္တစ္ခုရိွပါသည္။ ထိုျခားနားမႈကို သင္ သိပါသ ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သူ မည္သို႔ေစလႊတ္ေနပံုၾကားတြင္ ေလးနက္ေသာျခားနားခ်က္တစ္ခုရိွပါသည္။ ထိုျခားနားမႈကို သင္ သိပါသ ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သူ မည္သို႔ေစလႊတ္ေနပံုၾကားတြင္ ေလးနက္ေသာျခားနားခ်က္တစ္ခုရိွပါသည္။ ထိုျခားနားမႈကို သင္ သိပါသ ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သူ မည္သို႔ေစလႊတ္ေနပံုၾကားတြင္ ေလးနက္ေသာျခားနားခ်က္တစ္ခုရိွပါသည္။ ထိုျခားနားမႈကို သင္ သိပါသ 
လား။လား။လား။လား။ (ဤအရာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ရွင္းျပရာ၌ အကူညီေပးႏုိင္သည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က်မ္းပုိ္ဒ္ ၂ ခ်က္ကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 

၁။ ဒါဝိဒ္ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သူ)က ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္     ““““၁၁၁၁ဝအိုဘုရားသခင္ ဝအိုဘုရားသခင္ ဝအိုဘုရားသခင္ ဝအိုဘုရားသခင္ 
အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္ ေတာ္မူအကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္ ေတာ္မူအကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္ ေတာ္မူအကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္ ေတာ္မူပါ၊၊ ၁၁အပါ၊၊ ၁၁အပါ၊၊ ၁၁အပါ၊၊ ၁၁အ    
ကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၅၁၅၁၅၁၅၁း း း း 
၁၀၁၀၁၀၁၀----    ၁၁)၁၁)၁၁)၁၁)””””ဟု ေရးသားခ်က္ကုိ နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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၂။ ယခု တမန္ေတာ္ ေယာဟန္က ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ““““၃၇၃၇၃၇၃၇ထုိပြဲကုိခံ၍ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေန႔ျမတ္၌ ေယရႈထုိပြဲကုိခံ၍ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေန႔ျမတ္၌ ေယရႈထုိပြဲကုိခံ၍ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေန႔ျမတ္၌ ေယရႈထုိပြဲကုိခံ၍ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေန႔ျမတ္၌ ေယရႈသည္ရပ္၍ ေၾကြးသည္ရပ္၍ ေၾကြးသည္ရပ္၍ ေၾကြးသည္ရပ္၍ ေၾကြး    
ေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရငတ္ေသာသူရိွေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရငတ္ေသာသူရိွေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရငတ္ေသာသူရိွေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရငတ္ေသာသူရိွ    လွ်င္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ ေသာက္ေလာ့။ လွ်င္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ ေသာက္ေလာ့။ လွ်င္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ ေသာက္ေလာ့။ လွ်င္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ ေသာက္ေလာ့။ ၃၈၃၈၃၈၃၈ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာလာ 
သည္အတုိင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သည္အတုိင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သည္အတုိင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သည္အတုိင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၉၃၉၃၉၃၉ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ၊ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔    
သည္ ခံရလတ့ံေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍မိသည္ ခံရလတ့ံေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍မိသည္ ခံရလတ့ံေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍မိသည္ ခံရလတ့ံေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူေသးေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူေသးေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူေသးေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူေသးေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္း    
ေသာဝိညာဥ္ေသာဝိညာဥ္ေသာဝိညာဥ္ေသာဝိညာဥ္    ေတာ္ကုိ ေပးေတာ္မမူေသး။ ေတာ္ကုိ ေပးေတာ္မမူေသး။ ေတာ္ကုိ ေပးေတာ္မမူေသး။ ေတာ္ကုိ ေပးေတာ္မမူေသး။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၇၇၇၇း း း း ၃၇၃၇၃၇၃၇----၃၉)၃၉)၃၉)၃၉)””””ဟု ေရးသား ခ်က္ကုိ နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
    

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤသမၼာက်မ္းစာ ဤသမၼာက်မ္းစာ ဤသမၼာက်မ္းစာ ဤသမၼာက်မ္းစာ ၂ ၂ ၂ ၂ ပိုဒ္ၾကားက ျခားနားမႈကို သင္ ၾကားပါသလား။ပိုဒ္ၾကားက ျခားနားမႈကို သင္ ၾကားပါသလား။ပိုဒ္ၾကားက ျခားနားမႈကို သင္ ၾကားပါသလား။ပိုဒ္ၾကားက ျခားနားမႈကို သင္ ၾကားပါသလား။ (ပထမ က်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္က သန္႔ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ လူတုိ႔အား ေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယ က်မ္းပ္ိုဒ္ထဲတြင္ ယခု လူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ လက္ခံၾကသည္။) 
 
 ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ ဓမၼသစ္ေခတ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသူတစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္စီအားျဖင့္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ရန္အတြက္ လူတုိ႔အေပၚသုိ႔ သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို နားေနေစခ့ဲလိမ့္မည္ 
(သုိ႔) လည္ပတ္ေစခဲ့လိမ့္မည္။ သုိ႔ေစကာမူ ရံဖန္ရံခါ ဘုရားသခင္က သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လူတုိ႔ထံမွ ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ 

ရွံဆုန္သည္ ေဒလိယာအမည္ရိွ ဖိလိတၱိအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကုိ အႏုိင္ယူၿပီး ႏွိမ့္ႏွင္းဖုိ႔ရန္ 
အတြက္ သူ႔ခြန္အား၏လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ သူမအား ျပသလဖို႔ရန္ ရံွဆုန္ကုိ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္ဖို႔ရန္ ဖိလိတၱိေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သည္ သူမထံသုိ႔လာၿပီး ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ သူမကုိ အလြန္ၾကြယ္ဝေသာဆုလဒ္ 
မ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္ ေဒလိယာသည္ သူသည္ သူမ၏အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈကုိ စိတ္ကုန္လာသည္အထိ 
ရွံဆုန္ကုိ ေန႔တုိင္း နားပူဆာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ““““ရံွဆုန္သည္ မိမိစိတ္ႏွလုံး၌ရိွသမွ်အတုိင္းေျပာ၍၊ ငါဆံပင္ကုိတခါမွ် မရိတ္ေသး၊ ရံွဆုန္သည္ မိမိစိတ္ႏွလုံး၌ရိွသမွ်အတုိင္းေျပာ၍၊ ငါဆံပင္ကုိတခါမွ် မရိတ္ေသး၊ ရံွဆုန္သည္ မိမိစိတ္ႏွလုံး၌ရိွသမွ်အတုိင္းေျပာ၍၊ ငါဆံပင္ကုိတခါမွ် မရိတ္ေသး၊ ရံွဆုန္သည္ မိမိစိတ္ႏွလုံး၌ရိွသမွ်အတုိင္းေျပာ၍၊ ငါဆံပင္ကုိတခါမွ် မရိတ္ေသး၊ 
အမိဝမ္းထဲအမိဝမ္းထဲအမိဝမ္းထဲအမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိ    လူျဖစ္၏။ ငါ့ဆံပင္ကိုရိတ္လွ်င္ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူက့ဲသို႔ ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု လူျဖစ္၏။ ငါ့ဆံပင္ကိုရိတ္လွ်င္ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူက့ဲသို႔ ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု လူျဖစ္၏။ ငါ့ဆံပင္ကိုရိတ္လွ်င္ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူက့ဲသို႔ ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု လူျဖစ္၏။ ငါ့ဆံပင္ကိုရိတ္လွ်င္ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူက့ဲသို႔ ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု 
ေျပာဆို၏။ ေျပာဆို၏။ ေျပာဆို၏။ ေျပာဆို၏။ ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၁၇)၁၇)၁၇)၁၇)””””ဟု ရွိသမွ်ကုိ သူက သူမကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္က သူ႔ဆံပင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မညွပ္ခ့ဲတာလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္က သူ႔ဆံပင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မညွပ္ခ့ဲတာလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္က သူ႔ဆံပင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မညွပ္ခ့ဲတာလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္က သူ႔ဆံပင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မညွပ္ခ့ဲတာလဲ။ (ရံွဆုန္၏ဆံပင္သည္ သူ႔အား အေစခံဖုိ႔ရန္ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ (သေဘာတူခ်က္)ႏွင့္ သူ႔က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိျခင္း၏ျမင္ႏုိင္ေသာအျပင္ပ္ိုင္း သတိေပးခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။) 
သူ၏ဆံပင္ ျဖတ္ခံလုိက္ရေသာအခါ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရွံဆုန္ၾကားျပဳခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္မွာ က်ဳိးပ်က္သြားခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္က 
ရွံဆုန္အား ေပးခဲ့ေသာ သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ““““၁၈၁၈၁၈၁၈ထိုသို႔မိမိစိတ္ႏွလုံး ထဲမွာရိွသမွ်အတိုင္း ေျပာေၾကာင္းကုိ ထိုသို႔မိမိစိတ္ႏွလုံး ထဲမွာရိွသမွ်အတိုင္း ေျပာေၾကာင္းကုိ ထိုသို႔မိမိစိတ္ႏွလုံး ထဲမွာရိွသမွ်အတိုင္း ေျပာေၾကာင္းကုိ ထိုသို႔မိမိစိတ္ႏွလုံး ထဲမွာရိွသမွ်အတိုင္း ေျပာေၾကာင္းကုိ 
ေဒလိလသိလွ်င္၊ ဖိလိတိၱမင္းတုိ႔ကုိ တဖန္ေခၚ၍၊ ယခုတခါေဒလိလသိလွ်င္၊ ဖိလိတိၱမင္းတုိ႔ကုိ တဖန္ေခၚ၍၊ ယခုတခါေဒလိလသိလွ်င္၊ ဖိလိတိၱမင္းတုိ႔ကုိ တဖန္ေခၚ၍၊ ယခုတခါေဒလိလသိလွ်င္၊ ဖိလိတိၱမင္းတုိ႔ကုိ တဖန္ေခၚ၍၊ ယခုတခါ    လာၾကပါဦး။ သူသည္မိမိစိတ္ႏွလုံးရိွသမွ်အတုိင္း ေျပာၿပီဟု မွာလိုက္လာၾကပါဦး။ သူသည္မိမိစိတ္ႏွလုံးရိွသမွ်အတုိင္း ေျပာၿပီဟု မွာလိုက္လာၾကပါဦး။ သူသည္မိမိစိတ္ႏွလုံးရိွသမွ်အတုိင္း ေျပာၿပီဟု မွာလိုက္လာၾကပါဦး။ သူသည္မိမိစိတ္ႏွလုံးရိွသမွ်အတုိင္း ေျပာၿပီဟု မွာလိုက္    
သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေငြကိုေဆာင္ယူခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေငြကိုေဆာင္ယူခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေငြကိုေဆာင္ယူခဲ့သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေငြကိုေဆာင္ယူခဲ့လ်က္လာၾကလ်က္လာၾကလ်က္လာၾကလ်က္လာၾက    ၏။ ၏။ ၏။ ၏။ ၁၉၁၉၁၉၁၉ေဒလိလသည္ ရံွဆုန္ေခါင္းကိုမိမိဒူးေပၚမွာတင္လ်က္ သူကုိအိပ္ေစေဒလိလသည္ ရံွဆုန္ေခါင္းကိုမိမိဒူးေပၚမွာတင္လ်က္ သူကုိအိပ္ေစေဒလိလသည္ ရံွဆုန္ေခါင္းကိုမိမိဒူးေပၚမွာတင္လ်က္ သူကုိအိပ္ေစေဒလိလသည္ ရံွဆုန္ေခါင္းကိုမိမိဒူးေပၚမွာတင္လ်က္ သူကုိအိပ္ေစ    
သျဖင့္၊ လူတေယာက္ကုိေခၚ၍ သူ၏ဆံပင္ ခုနစ္စုတုိ႔ကိုရိတ္ေစၿပီးမွ၊ သူကိုေႏွာင့္ရွက္စျပဳ၍ သူ၏ခြန္အားသည္ ေလ်ာ့ေပ်ာက္၏။ သျဖင့္၊ လူတေယာက္ကုိေခၚ၍ သူ၏ဆံပင္ ခုနစ္စုတုိ႔ကိုရိတ္ေစၿပီးမွ၊ သူကိုေႏွာင့္ရွက္စျပဳ၍ သူ၏ခြန္အားသည္ ေလ်ာ့ေပ်ာက္၏။ သျဖင့္၊ လူတေယာက္ကုိေခၚ၍ သူ၏ဆံပင္ ခုနစ္စုတုိ႔ကိုရိတ္ေစၿပီးမွ၊ သူကိုေႏွာင့္ရွက္စျပဳ၍ သူ၏ခြန္အားသည္ ေလ်ာ့ေပ်ာက္၏။ သျဖင့္၊ လူတေယာက္ကုိေခၚ၍ သူ၏ဆံပင္ ခုနစ္စုတုိ႔ကိုရိတ္ေစၿပီးမွ၊ သူကိုေႏွာင့္ရွက္စျပဳ၍ သူ၏ခြန္အားသည္ ေလ်ာ့ေပ်ာက္၏။ 
၂၂၂၂ဝမိန္းမကလည္း၊ ရံွဆုန္၊ ဖိလိတိၱဝမိန္းမကလည္း၊ ရံွဆုန္၊ ဖိလိတိၱဝမိန္းမကလည္း၊ ရံွဆုန္၊ ဖိလိတိၱဝမိန္းမကလည္း၊ ရံွဆုန္၊ ဖိလိတိၱ    လူတုိ႔သည္ သင့္ကုိတုိက္လာၾကသည္ဟုဆုိေသာ္၊ ရံွလူတုိ႔သည္ သင့္ကုိတုိက္လာၾကသည္ဟုဆုိေသာ္၊ ရံွလူတုိ႔သည္ သင့္ကုိတုိက္လာၾကသည္ဟုဆုိေသာ္၊ ရံွလူတုိ႔သည္ သင့္ကုိတုိက္လာၾကသည္ဟုဆုိေသာ္၊ ရံွဆုန္ႏိုး၍ ထာဝရဘုရားစြန္႔ေတာ္မႈေၾကာင့္ဆုန္ႏိုး၍ ထာဝရဘုရားစြန္႔ေတာ္မႈေၾကာင့္ဆုန္ႏိုး၍ ထာဝရဘုရားစြန္႔ေတာ္မႈေၾကာင့္ဆုန္ႏိုး၍ ထာဝရဘုရားစြန္႔ေတာ္မႈေၾကာင့္    
ကုိ မရိပ္မိ ေသာေၾကာင့္၊ အရင္က့ဲသို႔ငါထြက္၍ အားထုတ္မည္အၾကံရွိ ေသာ္လည္း၊ ကုိ မရိပ္မိ ေသာေၾကာင့္၊ အရင္က့ဲသို႔ငါထြက္၍ အားထုတ္မည္အၾကံရွိ ေသာ္လည္း၊ ကုိ မရိပ္မိ ေသာေၾကာင့္၊ အရင္က့ဲသို႔ငါထြက္၍ အားထုတ္မည္အၾကံရွိ ေသာ္လည္း၊ ကုိ မရိပ္မိ ေသာေၾကာင့္၊ အရင္က့ဲသို႔ငါထြက္၍ အားထုတ္မည္အၾကံရွိ ေသာ္လည္း၊ ((((တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး တရားသူႀကီး ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၁၈၁၈၁၈၁၈----၂၀)၂၀)၂၀)၂၀)”””” ဟု သမၼာက်မ္း 
စာက ေျပာဆိုပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဓမၼသစ္က်မ္းထတဲြင္ ဘုရားသခင္က သူ၏သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ထာဝရေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ““““၁၆ခ၁၆ခ၁၆ခ၁၆ခ    
မည္းေမည္းေမည္းေမည္းေတာ္သည္သမၼာတရားကုိျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကုိသင္တုိ႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တာ္သည္သမၼာတရားကုိျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကုိသင္တုိ႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တာ္သည္သမၼာတရားကုိျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကုိသင္တုိ႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တာ္သည္သမၼာတရားကုိျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာဥပဇၩာယ္ ဆရာကုိသင္တုိ႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္    
တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၁၇၁၇၁၇၁၇ထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေလာကီသား တုိ႔သည္ မသိမျမင္ေသာထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေလာကီသား တုိ႔သည္ မသိမျမင္ေသာထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေလာကီသား တုိ႔သည္ မသိမျမင္ေသာထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေလာကီသား တုိ႔သည္ မသိမျမင္ေသာ    ေၾကာင့္ မခံမယူေၾကာင့္ မခံမယူေၾကာင့္ မခံမယူေၾကာင့္ မခံမယူ    
ႏိုင္ၾက။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သႏိုင္ၾက။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သႏိုင္ၾက။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သႏိုင္ၾက။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တုိ႔၌ ရိွေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သိရၾကင္တုိ႔၌ ရိွေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သိရၾကင္တုိ႔၌ ရိွေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သိရၾကင္တုိ႔၌ ရိွေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သိရၾက    ၏။ ၏။ ၏။ ၏။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း 
၁၆၁၆၁၆၁၆----၁၇)၁၇)၁၇)၁၇)””””ဟု ေယရႈ ေျပာဆိုသည့္အရာကုိ နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ခံရရိွပါသလဲ။သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ခံရရိွပါသလဲ။သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ခံရရိွပါသလဲ။သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ခံရရိွပါသလဲ။ (ေယရႈကုိ သင္၏အသက္တာထဲသုိ႔ ဝင္လာဖို႔ 
ရန္ သင္ ဖိတ္ေခၚလုိက္သည့္ တဒဂၤအတြင္းမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး သင္၏အထတဲြင္ သူ႔၏တည္ 
ေနရာျဖစ္ေစပါသည္။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္ေလာ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္ေလာ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္ေလာ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က သင့္ကို စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္ေလာ။ (ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင့္ 
ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သန္႔ရွင္းေတာ္အားျသန္႔ရွင္းေတာ္အားျသန္႔ရွင္းေတာ္အားျသန္႔ရွင္းေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြန္အားႏွင့္တန္ခိုးကို ရရိွသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြန္အားႏွင့္တန္ခိုးကို ရရိွသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြန္အားႏွင့္တန္ခိုးကို ရရိွသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြန္အားႏွင့္တန္ခိုးကို ရရိွသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပ 
သည့္ သမၼာက်မ္းပုိ္ဒ္ ၄ ခ်က္ရွိပါသည္။) 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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၁၁၁၁။ ။ ။ ။ ““““ပညာရိွေသာသူသည္ တန္ခုိးရိွ၏။ ပညာအတတ္ႏွပညာရိွေသာသူသည္ တန္ခုိးရိွ၏။ ပညာအတတ္ႏွပညာရိွေသာသူသည္ တန္ခုိးရိွ၏။ ပညာအတတ္ႏွပညာရိွေသာသူသည္ တန္ခုိးရိွ၏။ ပညာအတတ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာသူသည္င့္ျပည့္စုံေသာသူသည္င့္ျပည့္စုံေသာသူသည္င့္ျပည့္စုံေသာသူသည္                ခြန္အား ခြန္အား ခြန္အား ခြန္အား တုိးပြားတတ္၏။ တုိးပြားတတ္၏။ တုိးပြားတတ္၏။ တုိးပြားတတ္၏။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၂၄၂၄၂၄၂၄း း း း ၅)၅)၅)၅)။။။။”””” ႏႈတ္ 
ကပတ္ေတာ္က ဥာဏ္ပညာသည္ တန္ခုိးျဖစ္၍ အသိပညာဗဟုသုတသည္ ခြန္အားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။ 
 
၂၂၂၂။ ။ ။ ။ ““““အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကုိယ္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾကေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္း အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကုိယ္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾကေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္း အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကုိယ္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾကေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္း အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္၊ ကုိယ္အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ၾကေလာ့၊ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္း 
ခ်င္းတုိ႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရိွန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခုိးခ်င္းတုိ႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရိွန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခုိးခ်င္းတုိ႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရိွန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခုိးခ်င္းတုိ႔အဘုိ႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္းဆုေတာင္း၍ အရိွန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခုိးပါ၏။ ပါ၏။ ပါ၏။ ပါ၏။ ((((ယာကုပ္ ယာကုပ္ ယာကုပ္ ယာကုပ္ ၅၅၅၅း း း း 
၁၆)၁၆)၁၆)၁၆)။။။။” ” ” ” ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ တန္ခုိးႀကီးသည္။  

 
၃၃၃၃။ ။ ။ ။ ““““ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ငါ့ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ((((ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ၄၄၄၄း း း း ၁၃)၁၃)၁၃)၁၃)။။။။”””” သူ 
သင့္အား ေတာင္းဆုိသသည့္အရာမွန္သမွ်ကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔အား အသက္ရွင္ေစလုိေသာအသက္ျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ရန္စသည့္ ခြန္အားမ်ားကို သင့္ကုိ ေပးလိမ့္မည္။  

 
၄၄၄၄။ ။ ။ ။ “…“…“…“…....သခင္ဘုရားအားျဖင့္သခင္ဘုရားအားျဖင့္သခင္ဘုရားအားျဖင့္သခင္ဘုရားအားျဖင့္၄၄၄၄င္း၊ တန္ခုိးေတာ္အရိွန္အား ျဖင့္င္း၊ တန္ခုိးေတာ္အရိွန္အား ျဖင့္င္း၊ တန္ခုိးေတာ္အရိွန္အား ျဖင့္င္း၊ တန္ခုိးေတာ္အရိွန္အား ျဖင့္၄၄၄၄င္း၊ ခုိင္ခန္႔ျခင္းရိွၾကေလာ့။ င္း၊ ခုိင္ခန္႔ျခင္းရိွၾကေလာ့။ င္း၊ ခုိင္ခန္႔ျခင္းရိွၾကေလာ့။ င္း၊ ခုိင္ခန္႔ျခင္းရိွၾကေလာ့။ ၁၁၁၁၁၁၁၁မာရ္နတ္၏ပရိယာမာရ္နတ္၏ပရိယာမာရ္နတ္၏ပရိယာမာရ္နတ္၏ပရိယာယ္တုိ႔ကုိ ယ္တုိ႔ကုိ ယ္တုိ႔ကုိ ယ္တုိ႔ကုိ 
ဆီးတားႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကုိ ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ဆီးတားႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကုိ ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ဆီးတားႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကုိ ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ဆီးတားႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စုံကုိ ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၆၆၆၆း း း း ၁ဝ)၁ဝ)၁ဝ)၁ဝ)။။။။”””” 
ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ မာရ္နတ္တုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ေနေသာစစ္ပြဲထဲတြင္ ရွိေနၿပီး မာရ္နတ္တုိ႔ 
အား မားမားမတ္မတ္ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ရာ၌ သင့္ကုိ ဘုရားသခင္၏အားႀကီးေသာတန္ခုိးေတာ္က သင့္ကုိ ကူညီလိမ့္မည္ဟု 
ေျပာဆိုပါသည္။ 
 ဂလက္ဒီစ္ ေအာ္လ္ဝါဒ္သည္ သူ႔အေနျဖင့္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္၏ခြန္ 
အားအေပၚတြင္ မွီခုိခဲ့သည္။ ရွံဆုန္သည္ သူ၏မဟာခြန္အားႀကီးကုိ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ 
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏မဟာခြန္အားသည္ သင့္အ ထဲတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ သင္၌ မဟာ ခြန္အားရွိပါ 
သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင္၏မဟာယေန႔ သင္၏မဟာယေန႔ သင္၏မဟာယေန႔ သင္၏မဟာ((((ဧရာမဧရာမဧရာမဧရာမ))))ခြန္အားကို ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္မလဲ။ခြန္အားကို ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္မလဲ။ခြန္အားကို ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္မလဲ။ခြန္အားကို ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္မလဲ။    
  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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သင္ခန္းစာ # ၁၁ - ရုသ    

 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါႏွင့္။ ကုိယ္    ေတာ္သြား ေတာ္သြား ေတာ္သြား ေတာ္သြား 
ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မ    အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး၊ 
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ ((((ရုသ ရုသ ရုသ ရုသ ၁၁၁၁း း း း ၁၆)၁၆)၁၆)၁၆)””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ကိုးကြယ္ဆက္ကပ္ျခင္းကိုးကြယ္ဆက္ကပ္ျခင္းကိုးကြယ္ဆက္ကပ္ျခင္းကိုးကြယ္ဆက္ကပ္ျခင္း    
 
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ သူ သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ သူ သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ သူ သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ သူ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) သူမသည္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူ သူမသည္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူ သူမသည္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူ သူမသည္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြသူ 
ငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက သင့္အား အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း ငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက သင့္အား အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း ငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက သင့္အား အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း ငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက သင့္အား အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း 
တစ္ဦးဟု ေတြးပါသလဲ။တစ္ဦးဟု ေတြးပါသလဲ။တစ္ဦးဟု ေတြးပါသလဲ။တစ္ဦးဟု ေတြးပါသလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 အက္နက္စ္ဘုိဂ်ာဇီးအူကို ၁၉၁၀ခုႏွစ္တြင္ ယူဂုိဆလားဗီးႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၂၈ခုႏွစ္တြင္ သီလရွင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ အခ်ိန္အနည္းငယ္ကုန္ဆုံးေစၿပီးေနာက္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဒါဂ်ီလဲင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ 
ခရစ္ယာန္သီလရွင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဆက္ကပ္ဖုိ႔ရန္ သူမ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရသည္။ သူမ အသက္ ၂၁ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထရီဇာ 
နာမည္ကုိ သူမ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
 အစပိုင္းတြင္ သူမသည္ ကာလ္ကတၱားၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသမီးစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့ပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲ၌ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနခ့ဲသည္။ အိမ္ေျခရာမ့ဲလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ သူေတာင္းစားမ်ားစြာရွိခဲ့ က 
သည္။ မိဘမဲ့မ်ားနည္းတူ ႏူနာစြဲသူမ်ားလည္း လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ ကာလ္ကတၱားၿမိဳ႕၏ 
ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ စာသင္ဆရာမအလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ သူမ သည္ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ သီလရွင္မ်ား၏ပရဟိတၱအစီအစဥ္၏သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သူမ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
 သူမ၏အဓိကအလုပ္သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ဂရုစုိက္တတ္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အေျခခံစာဖတ္နည္းႏွင့္ 
အေရးအသားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ သင္ယူတတ္ဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔အား သင္ၾကားျပသခဲ့သည္။ သူမသည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ပထမ 
ဆုံးေသာအဖြဲ႕သစ္တစ္ေယာက္ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္အနည္းတြင္း၌ပင္ အျခားလူမ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ 
တြင္ ေသအံဆဲဆျဲဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ကာလစ္ဟက္ထ္ရိပ္သာကုိ သူမ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အနာႀကီးေရာဂါခံစားေနရ 
သူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ အနာႀကီးေရာဂါထူေထာင္းေရးလုပ္ငန္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ ပရဟိတၱသာသနာ့လုပ္ 
ငန္းမ်ား၌ သီ လရွင္ ၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္တြင္ ပရဟိတၱလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
 သူမသည္ သူမ ကူညီခဲ့ေသာသူမ်ားၾကားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ဂရုစုိက္မႈကုိ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ 
လူမ်ားကုိ သူမ ဂရုိစုိက္ျပဳစုခဲ့ၿပီး ထုိသူမ်ားထံမွ မည္သည့္ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈကုိမွ် သူမ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ။ လူအားလုံးကုိ ေမတၱာထား 
ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဂရုဏာျပသဖို႔ရန္ သူမ၏ဘဝကုိ သူမ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ပုံအပ္ခဲ့သည္။  

************************************************************** 
 
 မာတာထရီဇာထက္ “သူမ၏ေယရႈ”ကုိ ဆက္ကပ္ႏွံခဲ့ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရိွပါ။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သင္ 
ခန္းစာမွာ မဟာဆက္ကပ္မႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈကုိ ျပသခဲ့သည့္ သမၼာက်မ္းစာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏နာ 
မည္မွ ရုသျဖစ္သည္။ 
 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ရုသ၏အေၾကာင္းသည္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ေခတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ဣသေရလတုိင္းျပည္ႏွင့္ ေမာဘတုိင္းျပည္ၾကား 
တြင္ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည့္အခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။  
 

ရုသရုသရုသရုသ    
((((ရုသ ရုသ ရုသ ရုသ ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၁၆၁၆၁၆၁၆၊ ၊ ၊ ၊ ၂၂၂၂း း း း ၁၁၁၁----၁၂၁၂၁၂၁၂၊ ၊ ၊ ၊ ၄၄၄၄း း း း ၁၃၁၃၁၃၁၃----၁၇)၁၇)၁၇)၁၇)    

““““၁၁၁၁တရားသူႀကီးအုပ္စုိးေသာကာလ၊ တရံေရာအခါ ဣသေရလျပည္၌ အစာအဟာရေခါင္းပါး၍ ယုဒျပည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔တရားသူႀကီးအုပ္စုိးေသာကာလ၊ တရံေရာအခါ ဣသေရလျပည္၌ အစာအဟာရေခါင္းပါး၍ ယုဒျပည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔တရားသူႀကီးအုပ္စုိးေသာကာလ၊ တရံေရာအခါ ဣသေရလျပည္၌ အစာအဟာရေခါင္းပါး၍ ယုဒျပည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔တရားသူႀကီးအုပ္စုိးေသာကာလ၊ တရံေရာအခါ ဣသေရလျပည္၌ အစာအဟာရေခါင္းပါး၍ ယုဒျပည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သား တသား တသား တသား တစ္ စ္ စ္ စ္ 
ေယာက္သည္ မယားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ပါလ်က္ ေမာဘျပည္၌ တည္းခုိျခင္းငွာသြား၏။ ေယာက္သည္ မယားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ပါလ်က္ ေမာဘျပည္၌ တည္းခုိျခင္းငွာသြား၏။ ေယာက္သည္ မယားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ပါလ်က္ ေမာဘျပည္၌ တည္းခုိျခင္းငွာသြား၏။ ေယာက္သည္ မယားႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ပါလ်က္ ေမာဘျပည္၌ တည္းခုိျခင္းငွာသြား၏။ ၂၂၂၂ထုိ သူ၏အမည္ကား ဧလိမလက္။ ထုိ သူ၏အမည္ကား ဧလိမလက္။ ထုိ သူ၏အမည္ကား ဧလိမလက္။ ထုိ သူ၏အမည္ကား ဧလိမလက္။ 
မယားအမည္ကား ေနာမိ၊ သားႏွစ္ေယာက္အမည္ကား မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တည္း၊ သူတုိ႔သည္ ယုဒျပည္၊ ဗက္လင္ၿမိ ႔ဳ၊ ဧဖရတ္မယားအမည္ကား ေနာမိ၊ သားႏွစ္ေယာက္အမည္ကား မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တည္း၊ သူတုိ႔သည္ ယုဒျပည္၊ ဗက္လင္ၿမိ ႔ဳ၊ ဧဖရတ္မယားအမည္ကား ေနာမိ၊ သားႏွစ္ေယာက္အမည္ကား မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တည္း၊ သူတုိ႔သည္ ယုဒျပည္၊ ဗက္လင္ၿမိ ႔ဳ၊ ဧဖရတ္မယားအမည္ကား ေနာမိ၊ သားႏွစ္ေယာက္အမည္ကား မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တည္း၊ သူတုိ႔သည္ ယုဒျပည္၊ ဗက္လင္ၿမိ ႔ဳ၊ ဧဖရတ္    
အရပ္သားျဖစ္လ်က္၊ ေမာဘျပည္သုိ႔သြား၍ ေနၾက၏။ အရပ္သားျဖစ္လ်က္၊ ေမာဘျပည္သုိ႔သြား၍ ေနၾက၏။ အရပ္သားျဖစ္လ်က္၊ ေမာဘျပည္သုိ႔သြား၍ ေနၾက၏။ အရပ္သားျဖစ္လ်က္၊ ေမာဘျပည္သုိ႔သြား၍ ေနၾက၏။ ၃၃၃၃ေနာမိ၏ခေနာမိ၏ခေနာမိ၏ခေနာမိ၏ခင္ပြန္း ဧလိမလက္သည္ေသ၍ မယားင္ပြန္း ဧလိမလက္သည္ေသ၍ မယားင္ပြန္း ဧလိမလက္သည္ေသ၍ မယားင္ပြန္း ဧလိမလက္သည္ေသ၍ မယား    ႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔    
သည္ က်န္ရစ္ၾက၏။ သည္ က်န္ရစ္ၾက၏။ သည္ က်န္ရစ္ၾက၏။ သည္ က်န္ရစ္ၾက၏။ ၄၄၄၄သားတုိ႔သည္ ေမာဘျပည္သူ ၾသရပႏွင့္ ရုသအမည္ရိွေသာ မိန္းမႏွစ္သားတုိ႔သည္ ေမာဘျပည္သူ ၾသရပႏွင့္ ရုသအမည္ရိွေသာ မိန္းမႏွစ္သားတုိ႔သည္ ေမာဘျပည္သူ ၾသရပႏွင့္ ရုသအမည္ရိွေသာ မိန္းမႏွစ္သားတုိ႔သည္ ေမာဘျပည္သူ ၾသရပႏွင့္ ရုသအမည္ရိွေသာ မိန္းမႏွစ္    ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းကုိ ျပဳ၍၊ ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းကုိ ျပဳ၍၊ ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းကုိ ျပဳ၍၊ ေယာက္တုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းကုိ ျပဳ၍၊ 
ထုိျပည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ်ေနၿပီးမွ၊ ထုိျပည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ်ေနၿပီးမွ၊ ထုိျပည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ်ေနၿပီးမွ၊ ထုိျပည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွ်ေနၿပီးမွ၊ ၅၅၅၅ထုိသားႏွစ္ယာက္ မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တုိ႔သည္ ေသ၍ ေနာမိသည္သားမရိွထုိသားႏွစ္ယာက္ မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တုိ႔သည္ ေသ၍ ေနာမိသည္သားမရိွထုိသားႏွစ္ယာက္ မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တုိ႔သည္ ေသ၍ ေနာမိသည္သားမရိွထုိသားႏွစ္ယာက္ မဟာလုန္ႏွင့္ ခိလ်ဳန္တုိ႔သည္ ေသ၍ ေနာမိသည္သားမရိွ၊ ခင္ပြန္းလည္းမရိွ ၊ ခင္ပြန္းလည္းမရိွ ၊ ခင္ပြန္းလည္းမရိွ ၊ ခင္ပြန္းလည္းမရိွ 
က်န္ရစ္ေလ၏။ က်န္ရစ္ေလ၏။ က်န္ရစ္ေလ၏။ က်န္ရစ္ေလ၏။ ၆၆၆၆တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိတုိ႔လူတုိ႔ကုိ အၾကည့္အရူၾကြတဖန္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိတုိ႔လူတုိ႔ကုိ အၾကည့္အရူၾကြတဖန္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိတုိ႔လူတုိ႔ကုိ အၾကည့္အရူၾကြတဖန္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိတုိ႔လူတုိ႔ကုိ အၾကည့္အရူၾကြ    ၍ မုန္႔ကုိေပးသနားေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိမိန္းမသည္ ၍ မုန္႔ကုိေပးသနားေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိမိန္းမသည္ ၍ မုန္႔ကုိေပးသနားေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိမိန္းမသည္ ၍ မုန္႔ကုိေပးသနားေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိမိန္းမသည္ 
ေမာဘျပည္၌ၾကားေသာအခါ၊ ေမာဘျပည္မွျပန္သြားမည္ဟု ေခြၽးမေမာဘျပည္၌ၾကားေသာအခါ၊ ေမာဘျပည္မွျပန္သြားမည္ဟု ေခြၽးမေမာဘျပည္၌ၾကားေသာအခါ၊ ေမာဘျပည္မွျပန္သြားမည္ဟု ေခြၽးမေမာဘျပည္၌ၾကားေသာအခါ၊ ေမာဘျပည္မွျပန္သြားမည္ဟု ေခြၽးမ    ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူထ၍၊ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူထ၍၊ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူထ၍၊ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူထ၍၊ ၇ ၇ ၇ ၇ တည္းခုိရာအရပ္က ထြက္ၿပီးတည္းခုိရာအရပ္က ထြက္ၿပီးတည္းခုိရာအရပ္က ထြက္ၿပီးတည္းခုိရာအရပ္က ထြက္ၿပီး    
လွ်င္ ယုဒျပည္သုိ႔ေရာက္လုိေသာလွ်င္ ယုဒျပည္သုိ႔ေရာက္လုိေသာလွ်င္ ယုဒျပည္သုိ႔ေရာက္လုိေသာလွ်င္ ယုဒျပည္သုိ႔ေရာက္လုိေသာငွာ သြားၾက၏။ ငွာ သြားၾက၏။ ငွာ သြားၾက၏။ ငွာ သြားၾက၏။ ၈၈၈၈သုိ႔ရာတြင္ ေခြၽးမႏွစ္ေယာကုိ္႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမိအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကသုိ႔ရာတြင္ ေခြၽးမႏွစ္ေယာကုိ္႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမိအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကသုိ႔ရာတြင္ ေခြၽးမႏွစ္ေယာကုိ္႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမိအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကသုိ႔ရာတြင္ ေခြၽးမႏွစ္ေယာကုိ္႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမိအိမ္သုိ႔ ျပန္သြားၾက    
ေလာ့။ ေသလြန္ေသာသူ၌ေလာ့။ ေသလြန္ေသာသူ၌ေလာ့။ ေသလြန္ေသာသူ၌ေလာ့။ ေသလြန္ေသာသူ၌၄၄၄၄င္း၊ ငါ၌င္း၊ ငါ၌င္း၊ ငါ၌င္း၊ ငါ၌၄၄၄၄င္း၊ ေက်းဇူးျပဳင္း၊ ေက်းဇူးျပဳင္း၊ ေက်းဇူးျပဳင္း၊ ေက်းဇူးျပဳ    သည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ 
၉၉၉၉သင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ရေသာသင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ရေသာသင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ရေသာသင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ေနာက္ရေသာ    လင္အိမ္၌ ခ်မ္းသာစြာေနရမည္အေၾကာင္း လင္အိမ္၌ ခ်မ္းသာစြာေနရမည္အေၾကာင္း လင္အိမ္၌ ခ်မ္းသာစြာေနရမည္အေၾကာင္း လင္အိမ္၌ ခ်မ္းသာစြာေနရမည္အေၾကာင္း ထာဝရဘုရားကယ္မ သနားေတာ္မူပါထာဝရဘုရားကယ္မ သနားေတာ္မူပါထာဝရဘုရားကယ္မ သနားေတာ္မူပါထာဝရဘုရားကယ္မ သနားေတာ္မူပါ    
ေစေသာဟုဆုိလ်က္ သူတုိ႔ကုိ နမ္းေလေစေသာဟုဆုိလ်က္ သူတုိ႔ကုိ နမ္းေလေစေသာဟုဆုိလ်က္ သူတုိ႔ကုိ နမ္းေလေစေသာဟုဆုိလ်က္ သူတုိ႔ကုိ နမ္းေလ    ၏။ သူတုိ႔သည္လည္း၊ အသံကုိလ၏။ သူတုိ႔သည္လည္း၊ အသံကုိလ၏။ သူတုိ႔သည္လည္း၊ အသံကုိလ၏။ သူတုိ႔သည္လည္း၊ အသံကုိလင့္၍ ငုိေၾကြးလ်က္၊ င့္၍ ငုိေၾကြးလ်က္၊ င့္၍ ငုိေၾကြးလ်က္၊ င့္၍ ငုိေၾကြးလ်က္၊ ၁၁၁၁ဝအကယ္စင္စစ္အကြၽႏု္ပ္သည္ ဝအကယ္စင္စစ္အကြၽႏု္ပ္သည္ ဝအကယ္စင္စစ္အကြၽႏု္ပ္သည္ ဝအကယ္စင္စစ္အကြၽႏု္ပ္သည္ 
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ ကုိယ္ေတာ္    ၏အမ်ိဳးထံသုိ႔ လုိက္သြားပါမည္ဟုဆုိၾက၏ ၏အမ်ိဳးထံသုိ႔ လုိက္သြားပါမည္ဟုဆုိၾက၏ ၏အမ်ိဳးထံသုိ႔ လုိက္သြားပါမည္ဟုဆုိၾက၏ ၏အမ်ိဳးထံသုိ႔ လုိက္သြားပါမည္ဟုဆုိၾက၏ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ နာမိက လည္း၊ ငါ့သမီးတုိ ့ျပန္သြားၾကေလာ့။ နာမိက လည္း၊ ငါ့သမီးတုိ ့ျပန္သြားၾကေလာ့။ နာမိက လည္း၊ ငါ့သမီးတုိ ့ျပန္သြားၾကေလာ့။ နာမိက လည္း၊ ငါ့သမီးတုိ ့ျပန္သြားၾကေလာ့။ 
ငါႏွင့္အတူ အဘယ့္ေၾကာငါႏွင့္အတူ အဘယ့္ေၾကာငါႏွင့္အတူ အဘယ့္ေၾကာငါႏွင့္အတူ အဘယ့္ေၾကာင့္င့္င့္င့္    လုိက္ရမည္နည္း၊ သင္တုိ ့လင္လွ်ာဘုိ ့ ငါ၏ဝမ္း၌ သားရိွေသးသေလာ။ လုိက္ရမည္နည္း၊ သင္တုိ ့လင္လွ်ာဘုိ ့ ငါ၏ဝမ္း၌ သားရိွေသးသေလာ။ လုိက္ရမည္နည္း၊ သင္တုိ ့လင္လွ်ာဘုိ ့ ငါ၏ဝမ္း၌ သားရိွေသးသေလာ။ လုိက္ရမည္နည္း၊ သင္တုိ ့လင္လွ်ာဘုိ ့ ငါ၏ဝမ္း၌ သားရိွေသးသေလာ။ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ငါ့သမီးတုိ႔ျပန္သြား ငါ့သမီးတုိ႔ျပန္သြား ငါ့သမီးတုိ႔ျပန္သြား ငါ့သမီးတုိ႔ျပန္သြား 
ၾကေလာ့။ ငါသည္ အၾကေလာ့။ ငါသည္ အၾကေလာ့။ ငါသည္ အၾကေလာ့။ ငါသည္ အ    သက္အရြယ္လြန္၍လင္ႏွင့္မေနသင့္။ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာ္လင့္စရာရိွေသးသည္ဟု ငါဆုိလွ်င္သက္အရြယ္လြန္၍လင္ႏွင့္မေနသင့္။ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာ္လင့္စရာရိွေသးသည္ဟု ငါဆုိလွ်င္သက္အရြယ္လြန္၍လင္ႏွင့္မေနသင့္။ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာ္လင့္စရာရိွေသးသည္ဟု ငါဆုိလွ်င္သက္အရြယ္လြန္၍လင္ႏွင့္မေနသင့္။ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာ္လင့္စရာရိွေသးသည္ဟု ငါဆုိလွ်င္၄၄၄၄င္း၊ ယေန႔ညမွာင္း၊ ယေန႔ညမွာင္း၊ ယေန႔ညမွာင္း၊ ယေန႔ညမွာ    
လင္ေနလွ်င္လင္ေနလွ်င္လင္ေနလွ်င္လင္ေနလွ်င္၄၄၄၄င္း၊ သားတုိ႔ကုိလည္းဘြားျမင္လွ်င္င္း၊ သားတုိ႔ကုိလည္းဘြားျမင္လွ်င္င္း၊ သားတုိ႔ကုိလည္းဘြားျမင္လွ်င္င္း၊ သားတုိ႔ကုိလည္းဘြားျမင္လွ်င္၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ ၁၃၁၃၁၃၁၃ထုိသား တုိ႔သထုိသား တုိ႔သထုိသား တုိ႔သထုိသား တုိ႔သည္ ႀကီးပြားသည္ တုိင္ေအာင္ င့ံေနလိမ့္မည္ေလာ။ လင္မည္ ႀကီးပြားသည္ တုိင္ေအာင္ င့ံေနလိမ့္မည္ေလာ။ လင္မည္ ႀကီးပြားသည္ တုိင္ေအာင္ င့ံေနလိမ့္မည္ေလာ။ လင္မည္ ႀကီးပြားသည္ တုိင္ေအာင္ င့ံေနလိမ့္မည္ေလာ။ လင္မ    
ေနဘဲ သူတုိ႔ေနဘဲ သူတုိ႔ေနဘဲ သူတုိ႔ေနဘဲ သူတုိ႔    ကုိ ေျမာ္လင့္လိမ့္မည္ေလာ။ ငါ့သမီးတုိ႔ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရ။ ထာဝရဘုရား လက္ေတာ္သည္ ငါ၌ကန္႔လန္႔ရိွသည္ကုိ သင္ကုိ ေျမာ္လင့္လိမ့္မည္ေလာ။ ငါ့သမီးတုိ႔ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရ။ ထာဝရဘုရား လက္ေတာ္သည္ ငါ၌ကန္႔လန္႔ရိွသည္ကုိ သင္ကုိ ေျမာ္လင့္လိမ့္မည္ေလာ။ ငါ့သမီးတုိ႔ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရ။ ထာဝရဘုရား လက္ေတာ္သည္ ငါ၌ကန္႔လန္႔ရိွသည္ကုိ သင္ကုိ ေျမာ္လင့္လိမ့္မည္ေလာ။ ငါ့သမီးတုိ႔ ထုိသုိ႔မျဖစ္ရ။ ထာဝရဘုရား လက္ေတာ္သည္ ငါ၌ကန္႔လန္႔ရိွသည္ကုိ သင္    
တုိ႔အတြက္ ငါအလြန္ၾကင္နာေသာစိတ္ရိွ သည္ဟုဆုိေလေသာ္၊ တုိ႔အတြက္ ငါအလြန္ၾကင္နာေသာစိတ္ရိွ သည္ဟုဆုိေလေသာ္၊ တုိ႔အတြက္ ငါအလြန္ၾကင္နာေသာစိတ္ရိွ သည္ဟုဆုိေလေသာ္၊ တုိ႔အတြက္ ငါအလြန္ၾကင္နာေသာစိတ္ရိွ သည္ဟုဆုိေလေသာ္၊ ၁၄၁၄၁၄၁၄သူတုိ႔သည္တဖန္အသံကုိလႊင့္၍ ငုိေၾကြၾက၏။ ထုိအခါသူတုိ႔သည္တဖန္အသံကုိလႊင့္၍ ငုိေၾကြၾက၏။ ထုိအခါသူတုိ႔သည္တဖန္အသံကုိလႊင့္၍ ငုိေၾကြၾက၏။ ထုိအခါသူတုိ႔သည္တဖန္အသံကုိလႊင့္၍ ငုိေၾကြၾက၏။ ထုိအခါ    ၾသရပၾသရပၾသရပၾသရပ    
သည္ေယာကၡမကုိနမ္း၍ မိမိအမ်ိဳးသားတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြား၏။ ရုသမူကား၊ ေယာကၡမ၌ မွီဝဲဆည္းကပ္လ်က္ ေနေသး၏။ သည္ေယာကၡမကုိနမ္း၍ မိမိအမ်ိဳးသားတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြား၏။ ရုသမူကား၊ ေယာကၡမ၌ မွီဝဲဆည္းကပ္လ်က္ ေနေသး၏။ သည္ေယာကၡမကုိနမ္း၍ မိမိအမ်ိဳးသားတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြား၏။ ရုသမူကား၊ ေယာကၡမ၌ မွီဝဲဆည္းကပ္လ်က္ ေနေသး၏။ သည္ေယာကၡမကုိနမ္း၍ မိမိအမ်ိဳးသားတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြား၏။ ရုသမူကား၊ ေယာကၡမ၌ မွီဝဲဆည္းကပ္လ်က္ ေနေသး၏။ ၁၅၁၅၁၅၁၅ေနာမိေနာမိေနာမိေနာမိ    
ကလည္း၊ သင့္အစ္မသည္ အမ်ိဳးသားရင္းဘုရားရင္းတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြားၿပီ။ အစ္မေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားပါဟုကလည္း၊ သင့္အစ္မသည္ အမ်ိဳးသားရင္းဘုရားရင္းတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြားၿပီ။ အစ္မေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားပါဟုကလည္း၊ သင့္အစ္မသည္ အမ်ိဳးသားရင္းဘုရားရင္းတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြားၿပီ။ အစ္မေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားပါဟုကလည္း၊ သင့္အစ္မသည္ အမ်ိဳးသားရင္းဘုရားရင္းတုိ႔ထံသုိ႔ ျပန္သြားၿပီ။ အစ္မေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားပါဟု    ဆုိေသာ္၊ ဆုိေသာ္၊ ဆုိေသာ္၊ ဆုိေသာ္၊ ၁၆၁၆၁၆၁၆ရုသက၊ ရုသက၊ ရုသက၊ ရုသက၊ 
ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါ    ႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္သြားေႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္သြားေႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္သြားေႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္သြားေလရာသုိ႔ လရာသုိ႔ လရာသုိ႔ လရာသုိ႔ 
ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မအမ်ိဳး၊ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ 
ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအျဖစ္အပ်က္ထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပသလိုဤအျဖစ္အပ်က္ထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပသလိုဤအျဖစ္အပ်က္ထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပသလိုဤအျဖစ္အပ်က္ထဲ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပသလိုက္သည့္ ရုသတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြလဲ။ က္သည့္ ရုသတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြလဲ။ က္သည့္ ရုသတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြလဲ။ က္သည့္ ရုသတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြလဲ။ 
(ၾကင္နာမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း) 
 
ရုသ၏ၾကင္နာတရားရွိမႈ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အၾကင္နာတရားကို ေနာမိအား ရုသက ဘယ္လို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ အၾကင္နာတရားကို ေနာမိအား ရုသက ဘယ္လို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ အၾကင္နာတရားကို ေနာမိအား ရုသက ဘယ္လို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ အၾကင္နာတရားကို ေနာမိအား ရုသက ဘယ္လို ျပသခ့ဲပါသလဲ။ (သူမ၏ခင္ပြန္း ဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ ရုသသည္ 
ေနာမိႏွင့္အတူ ဆက္ေနဖို႔အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ ေနာမိကုိ ၾကင္နာၿပီး သူမႏွင့္အတူ ေနထုိင္ဖုိ႔ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ သူမအား တစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ရစ္မထားခဲ့ပါ။    “….….….….    ငါ၌ငါ၌ငါ၌ငါ၌၄၄၄၄င္း၊ ေက်းဇူးျပဳင္း၊ ေက်းဇူးျပဳင္း၊ ေက်းဇူးျပဳင္း၊ ေက်းဇူးျပဳ    သည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရားသည္ႏွင့္အညီ ထာဝရဘုရား    သည္ သည္ သည္ သည္ 
သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။    ((((အငယ္ အငယ္ အငယ္ အငယ္ ၈)၈)၈)၈)”ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ 
 
ရုသ၏ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာမိထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွေၾကာင္းကို ရုသ ဘယ္လိုျပသပါသလဲ။ ေနာမိထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွေၾကာင္းကို ရုသ ဘယ္လိုျပသပါသလဲ။ ေနာမိထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွေၾကာင္းကို ရုသ ဘယ္လိုျပသပါသလဲ။ ေနာမိထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွေၾကာင္းကို ရုသ ဘယ္လိုျပသပါသလဲ။ (ရုသသည္ ေနာမိ၊ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ဘုရားသခင္ထံ လုံးလုံးလ်ားလ်ားဆက္ ကပ္အပ္ႏွံဖို႔ရန္ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့သည္။) 
 
    ““““၁၆၁၆၁၆၁၆ရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိရုသက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ မစြန္႔ပါရေစႏွင့္။ ေနာက္ေတာ္သုိ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါ႔မလုိက္ဘဲ ျပန္သြားေစျခင္းငွာ မျပဳပါ    ႏွင့္။ ကုိယ္ႏွင့္။ ကုိယ္ႏွင့္။ ကုိယ္ႏွင့္။ ကုိယ္    
ေတာ္သြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မေတာ္သြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မေတာ္သြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မေတာ္သြား ေလရာသုိ႔ ကြၽန္မလုိက္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အိပ္ေလရာ၌ ကြၽန္မအိပ္ပါမည္။ ကုိယ္ေတာ္အမ်ိဳးသည္ ကြၽန္မ    အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး၊ 
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ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။ကုိယ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽန္မဘုရားျဖစ္ပါေစ။    ((((အခန္းငယ္ အခန္းငယ္ အခန္းငယ္ အခန္းငယ္ ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။”””” ရုသသည္ ေနာမိထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းမွာ 
ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည့္ “ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ရမည္။ ((((ဝတ္ျပဳ ဝတ္ျပဳ ဝတ္ျပဳ ဝတ္ျပဳ ၁၉၁၉၁၉၁၉း း း း ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။”ကုိ ျပည့္စံု 
ေစသည့္ ေမတၱာအမ်ဳိးအစားမွ ဆင္းသက္လာသည္။ ရုသသည္ သူမ၏ကုိယ္ပုိင္ထက္ ေနာမိ၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
ဦးစားေပးခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာမိအေပၚ ရုသ၏ၾကင္နာတရားေနာမိအေပၚ ရုသ၏ၾကင္နာတရားေနာမိအေပၚ ရုသ၏ၾကင္နာတရားေနာမိအေပၚ ရုသ၏ၾကင္နာတရားရိွမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝပံုမွန္ဟုတ္သည့္ အရာက ရိွမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝပံုမွန္ဟုတ္သည့္ အရာက ရိွမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝပံုမွန္ဟုတ္သည့္ အရာက ရိွမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝပံုမွန္ဟုတ္သည့္ အရာက 
ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ (ေမာဘလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေလာေလာလတ္လတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည့္ ဤအခ်ိန္ထိ 
ခါးသီးေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။) ဤတုိင္းျပည္ႏွစ္ျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း တစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္ 
မ်ဳိး စိတ္မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ေသးပါသည္။ ရုသသည္ သူမ၏ကုိယ္ပုိင္ထက္ ေနာမိ၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
ဦးစားေပးခဲ့ျခင္းမွာ ပုိ၍မွတ္သားေလာက္ေသာရာျဖစ္သည္။ 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာမိႏွင့္ ရုသသည္ ယုဒျပည္သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကၿပီး ဗက္လင္ၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
အခု လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အထက္တန္းစားရွိေသာ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦ ေနာမိတြင္ ရွိခဲ့သည္။ သူ႔နာမည္မွာ ေဗာဇျဖစ္သည္။ 
ေနာမိႏွင့္ ရုသတုိ႔တြင္ မည္သည့္ပုိင္ဆုိင္ဥစၥာမရိွခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕အနီးနားရွီ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ စပါးႏွံမ်ားကုိ 
ေကာက္ဖုိ႔ရန္ ရုသ ထြက္သြားခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ျပႆနာအခက္အခဲမရိွဘဲ အျခားသူမ်ား၏လယ္ကြင္းတြင္ ရုသ စပါးေကာက္ယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ ျပႆနာအခက္အခဲမရိွဘဲ အျခားသူမ်ား၏လယ္ကြင္းတြင္ ရုသ စပါးေကာက္ယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ ျပႆနာအခက္အခဲမရိွဘဲ အျခားသူမ်ား၏လယ္ကြင္းတြင္ ရုသ စပါးေကာက္ယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ ျပႆနာအခက္အခဲမရိွဘဲ အျခားသူမ်ား၏လယ္ကြင္းတြင္ ရုသ စပါးေကာက္ယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ 
(ထုိေခတ္ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ေကာက္ရိတ္သိမ္းၿပီး က်န္ၾကြင္းေသာ စပါးက်န္မ်ားကုိ ေကာက္ယူဖုိ႔ရန္ ဆင္းရဲသားမ်ား အား 
ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ ဥပေဒတစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရုသ လွည့္လည္သြားလာခ့ဲေသာ ဘယ္သူ႔လယ္ကြင္းမ်ားလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ ရုသ လွည့္လည္သြားလာခ့ဲေသာ ဘယ္သူ႔လယ္ကြင္းမ်ားလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ ရုသ လွည့္လည္သြားလာခ့ဲေသာ ဘယ္သူ႔လယ္ကြင္းမ်ားလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ ရုသ လွည့္လည္သြားလာခ့ဲေသာ ဘယ္သူ႔လယ္ကြင္းမ်ားလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ (အခ်ိန္ကုန္သြားေသာေၾကာင့္ 
ရုသသည္ ေဗာဇ ပ္ိုင္ေသာလယ္ကြင္းတစ္တြင္ စပါးမ်ားကုိ ေကာက္ယူေနၾကာင္းကုိ သူမကုိယ္သူမ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။) 
 ဗက္သလင္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ငယ္ထဲ၌ေနထုိင္ေသာသူတုိင္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သိၾကသည္။ ထုိေန႔ 
တြင္ သူမ သူ၏လယ္ကြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေဗာဇသည္ ရုသႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ သူမသည္ ၿမိဳ႕တြင္ လူသစ္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ သူမသည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူ စုံစမ္းခဲ့သည္။ သူမ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဗာဇ သိရွိေသာအခါ သာမန္ 
ထက္ပုိေသာအၾကင္နာတရားႏွင့္ သူမကုိ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ 
    ““““၂၂၂၂း း း း ၈၈၈၈ေဗာဇသည္ ရုသကုိေခၚ၍၊ နားေထာင္ပါ၊ ငါ့သမီး။ အျခားေသာ လယ္သုိ႔သြား၍ စပါးက်န္ကုိမေကာက္ႏွင့္။ ဤအရပ္က ေဗာဇသည္ ရုသကုိေခၚ၍၊ နားေထာင္ပါ၊ ငါ့သမီး။ အျခားေသာ လယ္သုိ႔သြား၍ စပါးက်န္ကုိမေကာက္ႏွင့္။ ဤအရပ္က ေဗာဇသည္ ရုသကုိေခၚ၍၊ နားေထာင္ပါ၊ ငါ့သမီး။ အျခားေသာ လယ္သုိ႔သြား၍ စပါးက်န္ကုိမေကာက္ႏွင့္။ ဤအရပ္က ေဗာဇသည္ ရုသကုိေခၚ၍၊ နားေထာင္ပါ၊ ငါ့သမီး။ အျခားေသာ လယ္သုိ႔သြား၍ စပါးက်န္ကုိမေကာက္ႏွင့္။ ဤအရပ္က 
မထြက္ဘဲ၊ ငါ့ကၽြန္မတုိ႔၌ မီွဝဲလ်က္ေနေတာ့။ မထြက္ဘဲ၊ ငါ့ကၽြန္မတုိ႔၌ မီွဝဲလ်က္ေနေတာ့။ မထြက္ဘဲ၊ ငါ့ကၽြန္မတုိ႔၌ မီွဝဲလ်က္ေနေတာ့။ မထြက္ဘဲ၊ ငါ့ကၽြန္မတုိ႔၌ မီွဝဲလ်က္ေနေတာ့။ ၉၉၉၉သူတုိ႔ရိတ္ေသာ လယ္ကြက္ကုိၾကည့္သူတုိ႔ရိတ္ေသာ လယ္ကြက္ကုိၾကည့္သူတုိ႔ရိတ္ေသာ လယ္ကြက္ကုိၾကည့္သူတုိ႔ရိတ္ေသာ လယ္ကြက္ကုိၾကည့္မွတ္၍ သူတုိ႔ေနာက္၌ လုိက္ေလာ့။ လုလင္မွတ္၍ သူတုိ႔ေနာက္၌ လုိက္ေလာ့။ လုလင္မွတ္၍ သူတုိ႔ေနာက္၌ လုိက္ေလာ့။ လုလင္မွတ္၍ သူတုိ႔ေနာက္၌ လုိက္ေလာ့။ လုလင္    
တုိ႔သည္ သင့္ကုိ မေႏွာက္ရွက္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီး။ ေရငတ္ေသာအခါ၊ အုိးထားရာသုိ႔သြား၍ လုလင္ခပ္တုိ႔သည္ သင့္ကုိ မေႏွာက္ရွက္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီး။ ေရငတ္ေသာအခါ၊ အုိးထားရာသုိ႔သြား၍ လုလင္ခပ္တုိ႔သည္ သင့္ကုိ မေႏွာက္ရွက္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီး။ ေရငတ္ေသာအခါ၊ အုိးထားရာသုိ႔သြား၍ လုလင္ခပ္တုိ႔သည္ သင့္ကုိ မေႏွာက္ရွက္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီး။ ေရငတ္ေသာအခါ၊ အုိးထားရာသုိ႔သြား၍ လုလင္ခပ္    ေသာေရကုိ ေသာေရကုိ ေသာေရကုိ ေသာေရကုိ 
ေသာက္ေတာ့ဟုဆုိေလေသာ္၊ ေသာက္ေတာ့ဟုဆုိေလေသာ္၊ ေသာက္ေတာ့ဟုဆုိေလေသာ္၊ ေသာက္ေတာ့ဟုဆုိေလေသာ္၊ ၁၁၁၁ဝရုသသည္ေျမႀကီးေပၚမွာဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကၽြန္မသည္ တပါး အမ်ိဳးသားဝရုသသည္ေျမႀကီးေပၚမွာဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကၽြန္မသည္ တပါး အမ်ိဳးသားဝရုသသည္ေျမႀကီးေပၚမွာဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကၽြန္မသည္ တပါး အမ်ိဳးသားဝရုသသည္ေျမႀကီးေပၚမွာဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကၽြန္မသည္ တပါး အမ်ိဳးသား    ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္    
သည္ ကၽြန္မကုိသည္ ကၽြန္မကုိသည္ ကၽြန္မကုိသည္ ကၽြန္မကုိ    သိမွတ္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သုိ႔ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ သိမွတ္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သုိ႔ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ သိမွတ္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သုိ႔ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ သိမွတ္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သုိ႔ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ေဗာဇကလည္း ေဗာဇကလည္း ေဗာဇကလည္း ေဗာဇကလည္း 
သင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိသင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိသင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိသင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိ၄၄၄၄င္း၊ သင္သည္မိဘႏွင့္ ေမြးဘြားင္း၊ သင္သည္မိဘႏွင့္ ေမြးဘြားင္း၊ သင္သည္မိဘႏွင့္ ေမြးဘြားင္း၊ သင္သည္မိဘႏွင့္ ေမြးဘြား    ရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔၍အရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔၍အရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔၍အရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔၍အ    
ထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ႔ လာေၾကာင္းကုိထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ႔ လာေၾကာင္းကုိထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ႔ လာေၾကာင္းကုိထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ႔ လာေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ ၁၂၁၂၁၂၁၂သင့္သင့္သင့္သင့္အမႈ၏အမႈ၏အမႈ၏အမႈ၏    အက်ိဳးကုိထာဝရဘုရားေပးအက်ိဳးကုိထာဝရဘုရားေပးအက်ိဳးကုိထာဝရဘုရားေပးအက်ိဳးကုိထာဝရဘုရားေပး    
ေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ဣသေရေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ဣသေရေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ဣသေရေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ဣသေရ    လအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ    
ဘုရားသည္ စုံလင္ေသာဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္၊ဘုရားသည္ စုံလင္ေသာဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္၊ဘုရားသည္ စုံလင္ေသာဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္၊ဘုရားသည္ စုံလင္ေသာဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္၊””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေဗာဇသည္ ရုသအေပၚ အလြန္ၾကင္နာျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေဗာဇသည္ ရုသအေပၚ အလြန္ၾကင္နာျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေဗာဇသည္ ရုသအေပၚ အလြန္ၾကင္နာျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေဗာဇသည္ ရုသအေပၚ အလြန္ၾကင္နာျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (သူ၏ေဆြမ်ဳးိျဖစ္သူ ေနာမိအေပၚ 
ရုသ၏အကင္နာတရားရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) 
    
““““၁၁၁၁၁၁၁၁ေဗာဇကလည္း သင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိေဗာဇကလည္း သင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိေဗာဇကလည္း သင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိေဗာဇကလည္း သင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကုိ၄၄၄၄င္း၊ သင္သည္မိဘင္း၊ သင္သည္မိဘင္း၊ သင္သည္မိဘင္း၊ သင္သည္မိဘႏွင့္ ေမြးဘြား ႏွင့္ ေမြးဘြား ႏွင့္ ေမြးဘြား ႏွင့္ ေမြးဘြား 
ရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔ရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔ရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔ရာဌာနျပည္ကုိ စြန္႔၍အထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ ့လာေၾကာင္းကုိ၍အထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ ့လာေၾကာင္းကုိ၍အထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ ့လာေၾကာင္းကုိ၍အထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သုိ ့လာေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ ၁၂၁၂၁၂၁၂သင့္အမႈ၏သင့္အမႈ၏သင့္အမႈ၏သင့္အမႈ၏    
အက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးအက်ိဳးကုိထာဝရဘုရားေပးေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ကုိထာဝရဘုရားေပးေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ကုိထာဝရဘုရားေပးေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ကုိထာဝရဘုရားေပးေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခိုလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္    ေသာ ဣသေရေသာ ဣသေရေသာ ဣသေရေသာ ဣသေရ    
လအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စုံလင္ေသာလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စုံလင္ေသာလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စုံလင္ေသာလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စုံလင္ေသာဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္။ ဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္။ ဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္။ ဆုကုိ ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆုိေသာ္။ ((((ရုသ ရုသ ရုသ ရုသ ၂၂၂၂း း း း ၈၈၈၈----၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””    
 မည္သည့္ပေရာဖက္ျပဳေသာစကားမ်ားကုိ မေျပာဖူးေပ။ ေဗာဇသည္ ရုသႏွင့္ ေနာမိကုိ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈေစာင့္ 
ေရွာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရုသအား သူ၏ဇနီးအျဖစ္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ 
 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
57 

 

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အပါအဝင္ ရုသသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ မည္သို႔ ဆုခ်ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အပါအဝင္ ရုသသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ မည္သို႔ ဆုခ်ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အပါအဝင္ ရုသသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ မည္သို႔ ဆုခ်ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အပါအဝင္ ရုသသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ မည္သို႔ ဆုခ်ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။ (သူမ 
၏အၾကင္နာတရားရွိမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻသူကမာၻသားမ်ားအတြက္ ကယ္တင္ျခင္း 
အစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္တည္တံ့ေစဖို႔ရန္ သူမအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အလုပ္ခဲ့ပါသည္။) ထာဝရဘုရားသည္ ေဗာဇႏွင့္ ရုသ 
အား သားတစ္ဦးကုိ ေပးခဲ့ၿပီး သူ႔အား ၾသဗက္ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္ကုိ သင္ သိတယ္မဟုတ္လား။ ၾသဗက္သည္ ေယရွဲ၏ဖခင္ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေေေေယရဲွ၏သားက ဘယ္သူလဲဆိုတာ သင္ သိပါသလား။ ယရဲွ၏သားက ဘယ္သူလဲဆိုတာ သင္ သိပါသလား။ ယရဲွ၏သားက ဘယ္သူလဲဆိုတာ သင္ သိပါသလား။ ယရဲွ၏သားက ဘယ္သူလဲဆိုတာ သင္ သိပါသလား။ (ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာသူ ဒါဝိဒ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးရုိးမွ ခရစ္ေတာ္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ခံရသူ ေယရႈကုိ ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ ေမရီဆုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
၏ခင္ပြန္း ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေယာသပ္ဆုိ သူတစ္ဦး ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။) 
 
ေေေေမးခြန္း မးခြန္း မးခြန္း မးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအျဖစ္အပ်က္က ေျပာျပသည့္ အျခားအမွန္တရားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအျဖစ္အပ်က္က ေျပာျပသည့္ အျခားအမွန္တရားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအျဖစ္အပ်က္က ေျပာျပသည့္ အျခားအမွန္တရားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအျဖစ္အပ်က္က ေျပာျပသည့္ အျခားအမွန္တရားက ဘာလဲ။ 
(ဘုရားသခင္သည္ လူတုိင္းအဖုိ႔ အႀကံအစည္တစ္ခုႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု ရွိသည္။ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ၿပီး 
ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ရန္ အႀကီးဆုံးေသာသူ (သုိ႔) ခြန္အားအရွိဆုံးလူ (သုိ႔) အခ်မ္းသာဆုံးလူကုိ အၿမဲတေစ ဘုရားသခင္ 
မေရြးေကာက္ပါ။) 
 ရုသဝတၳဳသည္ အၾကင္နာတရားရွိမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံးျခင္းထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ 
ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွမႈႏွင့္ အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခြန္အားေပးပါသည္။ 
    
ေမးေမးေမးေမးခြန္း ခြန္း ခြန္း ခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္မည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ 
(သင့္အား ဘုရားသခင္ ၾကင္နာသည့္နည္းတူ အျခားသူမ်ားအေပၚ အၾကင္နာတရားရွိျခင္း၊ သင္၏စိတ္ထဲတြင္ သုိထားသည့္ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းပါဝင္သည့္ သင္၏ခႏၶာကုိယ္ကုိ သင္ မည္သုိ႔ ဆက္ဆံပုံ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင့္စိတ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ သင့္စိတ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ သင့္စိတ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ သင့္စိတ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးပါသလဲ။ အေရးႀကီးပါသလဲ။ အေရးႀကီးပါသလဲ။ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (သင့္စိတ္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာအရာသည္ ထုိေနရာ၌ရွိေနေၾကာင္းကုိ သတိရလုိက္ပါ။ အတတ္ႏုိင္ ဆုံး 
ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ စင္ၾကယ္ေသာအရာကုိ သင့္စိတ္ထဲသုိ႔ သြက္သြင္းလုိက္ပါ။) သင္ နားဆင္ေနေသာ ဂီတ စာသားမ်ား 
ေျပာျပေနသည့္အရာႏွင့္ သင့္ ၾကည့္ရႈေနေသာ ဗီဒီယုိေခြမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ကားမ်ား၏ဆုိလုိသည့္အေၾကာင္းအရာကုိ သတိရွိရိွ 
ဆင္ျခင္လုိက္ပါ။ သင္ ဆႏၵရိွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မေတာ္မေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူမ်ားသည္ သင့္၏စိတ္ထဲတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေနာက္ျပန္ရစ္ေနပါသလား။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အျခားသူမ်ားထံ သင္ ဆက္ကပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။အျခားသူမ်ားထံ သင္ ဆက္ကပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။အျခားသူမ်ားထံ သင္ ဆက္ကပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။အျခားသူမ်ားထံ သင္ ဆက္ကပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။    
•     ““““ဆုေတာင္းပဌာနျပဳျခင္းအမႈကုိ အၿမဲျဆုေတာင္းပဌာနျပဳျခင္းအမႈကုိ အၿမဲျဆုေတာင္းပဌာနျပဳျခင္းအမႈကုိ အၿမဲျဆုေတာင္းပဌာနျပဳျခင္းအမႈကုိ အၿမဲျပဳ၍၊ ပဳ၍၊ ပဳ၍၊ ပဳ၍၊ …………..(..(..(..(ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ၄၄၄၄း း း း ၂)၂)၂)၂)။။။။”””” ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ရႈျခင္း ျဖင့္ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ယူလုိက္ပါ။    
• ““““သင္၏မိဘကုိရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ သင္၏မိဘကုိရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ သင္၏မိဘကုိရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ သင္၏မိဘကုိရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။ ((((ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၁၂)၁၂)၁၂)၁၂)။။။။”””” နာခံမႈကုိ လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ျခင္း၌ သင့္ကုိယ္သင္ 

ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီး သင့္၏မိဘမ်ားႏွင့္ သင္၏မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ရုိေသစြာျပဳမူဆက္ဆံလုိက္ပါ။    
• ““““ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ 

သူတပါးကုိ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့သူတပါးကုိ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့သူတပါးကုိ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့သူတပါးကုိ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့    ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၁ဝ)၁ဝ)၁ဝ)၁ဝ)။။။။””””    
• ““““ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ဤစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္    တုိ႔ကုိ အၿမဲက်င့္တုိ႔ကုိ အၿမဲက်င့္တုိ႔ကုိ အၿမဲက်င့္တုိ႔ကုိ အၿမဲက်င့္    

အ့ံေသာငွါ သတိျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ ဤအရာမ်ားကုိ ႀကိဳးစား၍ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ ငါအလုိရိွ၏။ ထုိအအ့ံေသာငွါ သတိျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ ဤအရာမ်ားကုိ ႀကိဳးစား၍ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ ငါအလုိရိွ၏။ ထုိအအ့ံေသာငွါ သတိျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ ဤအရာမ်ားကုိ ႀကိဳးစား၍ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ ငါအလုိရိွ၏။ ထုိအအ့ံေသာငွါ သတိျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ ဤအရာမ်ားကုိ ႀကိဳးစား၍ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ ငါအလုိရိွ၏။ ထုိအ    က်င့္တုိ႔ က်င့္တုိ႔ က်င့္တုိ႔ က်င့္တုိ႔ 
သည္ ေကာင္းသည္သာမက၊ လူတုိ႔၏အက်ိဳးကုိ ျပဳစုတတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္ၾက၏။ သည္ ေကာင္းသည္သာမက၊ လူတုိ႔၏အက်ိဳးကုိ ျပဳစုတတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္ၾက၏။ သည္ ေကာင္းသည္သာမက၊ လူတုိ႔၏အက်ိဳးကုိ ျပဳစုတတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္ၾက၏။ သည္ ေကာင္းသည္သာမက၊ လူတုိ႔၏အက်ိဳးကုိ ျပဳစုတတ္ေသာ အက်င့္ျဖစ္ၾက၏။ ((((တိတု တိတု တိတု တိတု ၃၃၃၃း း း း         ၈)။၈)။၈)။၈)။”””” ေကာင္းေသာအမႈကုိ 
ျပဳျခင္း၌ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳလိုက္ပါ။    
    

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ေကာင္းမေကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္ပါသလဲ။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ေကာင္းမေကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္ပါသလဲ။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ေကာင္းမေကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္ပါသလဲ။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ေကာင္းမေကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္ပါသလဲ။ (အကယ္၍ ေကာင္း 
ေသာလႈပ္ရွားမႈ ဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ရန္ သင္ တြန္႔တုိေနလွ်င္ မဆက္ကပ္မီ ထုိအရာကုိ ဆန္းစစ္လုိက္ပါ (သုိ႔) အႀကံ 
အဥာဏ္ကုိ ရွာေဖြလုိက္ပါ။ 
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သင္ခန္းစာ # ၁၂ - ရွေမြလ    

 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““သူငယ္ရွေမြလသူငယ္ရွေမြလသူငယ္ရွေမြလသူငယ္ရွေမြလသည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။။။။    ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၂၆ )။၂၆ )။၂၆ )။၂၆ )။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
နာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္နာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္နာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္နာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းအပ္ႏံွျခင္းအပ္ႏံွျခင္းအပ္ႏံွျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
သင္၏မိသားစုတြင္ သင္ ျပဳရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားက ဘာေတြလဲ။သင္၏မိသားစုတြင္ သင္ ျပဳရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားက ဘာေတြလဲ။သင္၏မိသားစုတြင္ သင္ ျပဳရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားက ဘာေတြလဲ။သင္၏မိသားစုတြင္ သင္ ျပဳရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားက ဘာေတြလဲ။    
    
လႈပ္ရွားမႈ 
 သင္ လုိအပ္မည့္အရာမ်ားမွာ- 

၁။ ဟင္းခတ္ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း 
၂။ ဟင္းခ်က္ဆီ 
၃။ ေရ 
၄။ အစားအစာကုိ အေရာင္ဆုိးျခင္း 
၅။ အဖံုး (သုိ႔) အဆုိ႔ဆုိ႔ထားေသာ ခရား (သုိ႔) ဆုိဒါပုလင္း 
 

    ခရားထဲသုိ႔ ေရ ၂ ဇြန္းကုိ ေလာင္းထည့္ၿပီး အစားအစာအေရာင္ဆုိးေဆး အစက္အနည္းငယ္ခ်လုိက္ပါ။ အခု ဆီ ၂ 
ဇြန္းကုိ ခရားထဲသုိ႔ ထည့္လုိက္ပါ။ ခရားကုိ အဖံုးဖုံးလုိက္ၿပီး ခပ္ျပင္းျပင္ေလး ခါလုိက္ပါ။ 
 ေရႏွင့္ ဆီေရာေႏွာသြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၾကပါစို႔။ ဒီလုိျဖစ္ပ်က္တာက သင္ ဘာ  
ေၾကာင့္လုိ႔ထင္ပါသလဲ။ (သူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးတူျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။) ဗူးကုိ သင္ လႈပ္ခါလုိက္ေသာအခါ ဆီႏွင့္ ေရ 
သည္ ေရာေႏွာသြားခဲ့ပုံေပၚေနေသာ္လည္း သင္ ေအာက္သုိ႔ ခ်လုိက္ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ သီးသန္႔စီ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
နိဒါန္း 
 လင္းဟုိပိန္းသည္ သားေယာကၤ်ားေလးကုိ အလြန္အမင္းအလုိရွိခဲ့သည္။ “အုိ၊ ဘုရားသခင္၊ အကယ္၍ ကုိယ္ေတာ္က 
ကၽြန္မကုိ သားေလးတစ္ဦး ေပးသနားပါက ကုိယ္ေတာ့အား အေစခံဖုိ႔ ဤသားငယ္ေလးကုိ ကၽြန္မ ျပန္ေပးပါမည္”ဟု သူမ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ 
  
သူမ၏ကတိအတုိင္း၊ ဟုိပိန္းသည္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္အတြက္ သူမ၏သားေလးကုိ ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ကေလး ငယ္ 
လူႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္အထိ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ 
၏ေမတၱာကုိ သူ၏လူမ်ဳိးမ်ားအား ေဝငွျခင္းစသည့္ ဘဝရင္းလ်က္ သူ၏သာသနာ့လုပ္ငန္းကုိ ထင္ဟတ္ေစဖုိ႔ရန္ နာမည္တစ္ခု 
ကုိ သူ အလုိရွိခဲ့သည္။ သူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ နာမည္မွာ “ကင္းေစာင့္ (Watchman)”ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ 
 
 ေဝါခ်္မဲန္ နီ၏သင္ၾကားျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံရိွ “အိမ္အသင္းေတာ္မ်ား”တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအသင္းေတာ္မ်ား 
သည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက အသင္းေတာ္မ်ားကုိ ပိတ္ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ကာလ၌ပင္ အစဥ္တုိင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေဝါခ်္မဲန္း နီသည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီး ေသဆုံးသည္အထိ ေထာင္ထဲတြင္ ေလွာင္ထားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရ 
ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ရွိေသာ လူမ်ားစြာတုိ႔ကုိ သြန္သင္ျပသေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
(Adapted from Hero Tales, by Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp. 93-94) 
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 ေဝါခ်္မဲန္ နီသည္ သူ႔ပတ္လည္ရွိေသာ ကမာၻေလာကႀကီးႏွင့္ မေရာေႏွာခ့ဲပါ။ ယေန႔ သင္ခန္းစာသည္ သူ၏ပတ္လည္ 
တြင္ရွိေသာ ေလာကီသားမည္သူႏွင့္မွ် ေရာေႏွာကၽြမ္းဝင္မႈမရွိခဲ့ေသာ လူငယ္တစ္ဦး၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ 
ဘုရားသခင္အား မည္သုိ႔ ဂုဏ္ျပဳခ့ဲပုံႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အား မည္သုိ႔ ဂုဏ္ျပဳခ့ဲပုံကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိၾကမည္။ 
 
ေနာက္ခံသမို္င္း 
 ရွေမြလ၏မိခင္သည္ သူ မေမြးဖြားမီကပင္ သူ႔အား ဘုရားသခင္၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး တဲေတာ္ (ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ 
ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကုိ မတည္ေဆာက္ေသးေပ)၌ ထာဝရဘုရားအား အေစခံရင္းႏွင့္ သူ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။ ရွေမြလသည္ 
ဣသေရလတရားသူႀကီးမ်ားထဲမွ ေနာက္ဆုံးတရားသူႀကီးႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏သမို္င္းတြင္ ပထမဆုံးကနဦးဘုရင္ကုိ ေနရာ 
ခ်ေပးရာ၌ ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ ပေရာဖက္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
 

ရွေမြလ 
(၁ ဓမၼရာဇဝင္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္) 

ဟာနဆုိသည့္ ဇနီးသည္တစ္ဦးရွိသည့္ အဲလ္ကာန ဆုိသူ တစ္ဦးရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ကေလးတစ္ေယာက္မွ် မေမြး 
ဖြားႏုိင္ခဲ့ပါ။ တစ္ေန႔ေသာအခါ သူမသည္ ထာဝရဘုရားထံ၌ ဆုေတာင္းၿပီး ““““ဆုေတာင္းသည္ကား၊ အုိေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျဆုေတာင္းသည္ကား၊ အုိေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျဆုေတာင္းသည္ကား၊ အုိေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျဆုေတာင္းသည္ကား၊ အုိေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခ ခ ခ ခ 
အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္မကုိန္မကုိန္မကုိန္မကုိ    ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူဘဲ၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူဘဲ၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူဘဲ၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူဘဲ၊ ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္မ၏ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈ၍ေအာက္ေမ့န္မ၏ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈ၍ေအာက္ေမ့န္မ၏ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈ၍ေအာက္ေမ့န္မ၏ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈ၍ေအာက္ေမ့    သျဖင့္၊ သျဖင့္၊ သျဖင့္၊ သျဖင့္၊ 
သားေယာက်္ားကုိေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၊ သူ၏ဆံပင္သားေယာက်္ားကုိေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၊ သူ၏ဆံပင္သားေယာက်္ားကုိေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၊ သူ၏ဆံပင္သားေယာက်္ားကုိေပးသနားေတာ္မူလွ်င္၊ သူ၏ဆံပင္    ရိတ္ျခင္းကုိအရိတ္ျခင္းကုိအရိတ္ျခင္းကုိအရိတ္ျခင္းကုိအလ်ဥ္းမျပဳ။ တသက္လုံး ထာဝရဘုရား၏ကၽြန္ ျဖလ်ဥ္းမျပဳ။ တသက္လုံး ထာဝရဘုရား၏ကၽြန္ ျဖလ်ဥ္းမျပဳ။ တသက္လုံး ထာဝရဘုရား၏ကၽြန္ ျဖလ်ဥ္းမျပဳ။ တသက္လုံး ထာဝရဘုရား၏ကၽြန္ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စ္ေစျခင္းငွာ စ္ေစျခင္းငွာ စ္ေစျခင္းငွာ 
ကၽြကၽြကၽြကၽြန္မအပ္ပါမည္ဟုန္မအပ္ပါမည္ဟုန္မအပ္ပါမည္ဟုန္မအပ္ပါမည္ဟု    သစၥာဂတိျပဳေလ၏။ သစၥာဂတိျပဳေလ၏။ သစၥာဂတိျပဳေလ၏။ သစၥာဂတိျပဳေလ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁း း း း ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။””””ဟု ကတိ္ကဝတ္ကုိ ျပဳခဲ့သည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ မေမြးဖြားမီကပင္ ထာဝရဘုရားထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွၿပီးသူဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးေသာ သမၼာ သူ မေမြးဖြားမီကပင္ ထာဝရဘုရားထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွၿပီးသူဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးေသာ သမၼာ သူ မေမြးဖြားမီကပင္ ထာဝရဘုရားထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွၿပီးသူဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးေသာ သမၼာ သူ မေမြးဖြားမီကပင္ ထာဝရဘုရားထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွၿပီးသူဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးေသာ သမၼာ 
က်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးက မည္သူနည္း။ က်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးက မည္သူနည္း။ က်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးက မည္သူနည္း။ က်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးက မည္သူနည္း။ (ရံွဆုန္။) 

 
ဘုရားသခင္သည္ သူမ၏ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ဂုဏ္ျပဳခ့ဲၿပီး သူမသည္ ရွေမြလအမည္ရွိ သားေလးတစ္ဦးကုိ ေမြးဖြား 

ခဲ့သည္။ ဟာနသည္ ထာဝရဘုရား၌ျပဳေသာ သစၥာကတိကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ရွေမြလ ႏုိ႔လြတ္အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ 
သူမသည္ သူ႔အား ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ ယူေဆာင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ရွေမြလအား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလိထံသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး 
““““၂၇၂၇၂၇၂၇ထုိအခါ ဤသူငယ္ကုိ ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္ ထုိအခါ ဤသူငယ္ကုိ ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္ ထုိအခါ ဤသူငယ္ကုိ ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္ ထုိအခါ ဤသူငယ္ကုိ ရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ၏။ ေတာင္းသည့္အတုိင္း ထာဝရဘုရားသည္ ေပးသနားေတာ္ မူၿပီ။ မူၿပီ။ မူၿပီ။ မူၿပီ။ 
၂၈၂၈၂၈၂၈ထုိထုိထုိထုိ‹‹‹‹ေၾကာင့္ကေၾကာင့္ကေၾကာင့္ကေၾကာင့္ကííííန္မသည္ သူ႔န္မသည္ သူ႔န္မသည္ သူ႔န္မသည္ သူ႔ကုိထာဝရဘုရား အား ငွါးပါၿပီ။ သူသည္ တသက္လုံး ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ အငွါး ကုိထာဝရဘုရား အား ငွါးပါၿပီ။ သူသည္ တသက္လုံး ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ အငွါး ကုိထာဝရဘုရား အား ငွါးပါၿပီ။ သူသည္ တသက္လုံး ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ အငွါး ကုိထာဝရဘုရား အား ငွါးပါၿပီ။ သူသည္ တသက္လုံး ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ အငွါး 
ခံ၍ေနရပါမည္သခင္ဟု ေလွ်ာက္ ၿပီးမွ၊ ထုိအခံ၍ေနရပါမည္သခင္ဟု ေလွ်ာက္ ၿပီးမွ၊ ထုိအခံ၍ေနရပါမည္သခင္ဟု ေလွ်ာက္ ၿပီးမွ၊ ထုိအခံ၍ေနရပါမည္သခင္ဟု ေလွ်ာက္ ၿပီးမွ၊ ထုိအရပ္၌ ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ ရပ္၌ ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ ရပ္၌ ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ ရပ္၌ ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁း း း း ၂၇၂၇၂၇၂၇----၂၈)။၂၈)။၂၈)။၂၈)။””””ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရိွေသာအၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ရွေမြလ၏ပထမဦးဆံုးကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရိွေသာအၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ရွေမြလ၏ပထမဦးဆံုးကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရိွေသာအၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ရွေမြလ၏ပထမဦးဆံုးကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရိွေသာအၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ ရွေမြလ၏ပထမဦးဆံုးကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) မရိွမျဖစ္လိုအပ္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ 
ေသာသြင္ျပလကၡဏာက ဘာလဲ။ ေသာသြင္ျပလကၡဏာက ဘာလဲ။ ေသာသြင္ျပလကၡဏာက ဘာလဲ။ ေသာသြင္ျပလကၡဏာက ဘာလဲ။ (ထာဝဘုရားကုိ သူ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳခ့ဲသည္။) သူသည္ ဘုရားသခင္အား ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ က် 
မသိရွိေသးမီ၊ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာအသက္ရြယ္၌ပင္လွ်င္ ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားကို ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ဘာလဲ။ (ဆုေတာင္းျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ 
သီးခ်င္းဆုိျခင္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အျပဳအမူအေျပာအဆိုတုိ္႔ျဖစ္သည္။) 
 
 ရွေမြလ၏သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေျပာျပေနေသာ အျခား က်မ္းခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါသည္။ 
 
၁။ ၁။ ၁။ ၁။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလိတြင္ ဘုရားသခင္အား ရုိေသမႈမရိွဘဲ အစဥ္အေကာင္းျဖစ္မလာေသာ သား ၂ ဦးရွိခဲ့သည္။ 
“…“…“…“…....ထာဝရဘုရားေရွ႕ထာဝရဘုရားေရွ႕ထာဝရဘုရားေရွ႕ထာဝရဘုရားေရွ႕၌၌၌၌    အမႈေတာ္ကုိအမႈေတာ္ကုိအမႈေတာ္ကုိအမႈေတာ္ကုိ        ေဆာင္ရြက္ေလေဆာင္ရြက္ေလေဆာင္ရြက္ေလေဆာင္ရြက္ေလ၏။ ၏။ ၏။ ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူတို႔၏အစ္ကို သူတို႔၏အစ္ကို သူတို႔၏အစ္ကို သူတို႔၏အစ္ကို ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) အစ္မတို႔ႏွင့္အတူ ရိွေနေသာအခါ ညီငယ္ အစ္မတို႔ႏွင့္အတူ ရိွေနေသာအခါ ညီငယ္ အစ္မတို႔ႏွင့္အတူ ရိွေနေသာအခါ ညီငယ္ အစ္မတို႔ႏွင့္အတူ ရိွေနေသာအခါ ညီငယ္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) ညီမငယ္တစ္ဦးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သင္ ညီမငယ္တစ္ဦးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သင္ ညီမငယ္တစ္ဦးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သင္ ညီမငယ္တစ္ဦးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး သင္ 

သတိျပဳမိေသာအရာက ဘာလဲ။သတိျပဳမိေသာအရာက ဘာလဲ။သတိျပဳမိေသာအရာက ဘာလဲ။သတိျပဳမိေသာအရာက ဘာလဲ။ ( ညီငယ္ (သုိ႔) ညီမငယ္သည္ သူ/သူမ၏အစ္ကုိ (သုိ႔) အစ္မအား မၾကာခဏ ဆိုသလုိ 
အတုယူတတ္သည္။ 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရွေမြလသည္ သူ၏အစ္ကိုမ်ား၏အတုကုိ မယူခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ရွေမြလသည္ သူ၏အစ္ကိုမ်ား၏အတုကုိ မယူခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ရွေမြလသည္ သူ၏အစ္ကိုမ်ား၏အတုကုိ မယူခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ရွေမြလသည္ သူ၏အစ္ကိုမ်ား၏အတုကုိ မယူခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ (ရွေမြလသည္ ဘုရား 
သခင္ေရွ႕တြင္ သူ႔ကုိယ္သူ အၿမထဲိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေျပာျပပါသည္။) 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၏သားသမီမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၏သားသမီမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၏သားသမီမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၏သားသမီမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ျပသဖို႔ရန္ သင္တို႔အတြက္ သြန္သင္ျပသဖို႔ရန္ သင္တို႔အတြက္ သြန္သင္ျပသဖို႔ရန္ သင္တို႔အတြက္ သြန္သင္ျပသဖို႔ရန္ သင္တို႔အတြက္ 

ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (ရွေမြလကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အား ရုိေသဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သူ၏စကားေတာ္အတုိင္း 
အသက္ရွင္တတ္လာေအာင္ သင္ယူႏုိင္ပါသည္။) 

 
၂၂၂၂။ ။ ။ ။ ““““သူငယ္ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ၾကီးပြားသတည္း။ သူငယ္ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ၾကီးပြားသတည္း။ သူငယ္ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ၾကီးပြားသတည္း။ သူငယ္ရွေမြလသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ၾကီးပြားသတည္း။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၂၁)။၂၁)။၂၁)။၂၁)။”””” ရွေမြလသည္ ဧလိ၏သား ၂ 
ဦးျပဳသကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္အား မဆီးတားခဲ့ပါ။ ၎အစား၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားႏွင့္ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ 
လက္ခံခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏မိသားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မည္သို႔ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသနည္း။ သင္၏မိသားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မည္သို႔ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသနည္း။ သင္၏မိသားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မည္သို႔ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသနည္း။ သင္၏မိသားစုသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မည္သို႔ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသနည္း။ (ဆုေတာင္းျခင္း၊ သမၼာက်မ္း 

ဖတ္ရႈျခင္း၊ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္။) 
    
၃၃၃၃။ ။ ။ ။ ““““သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။””””    
    

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရွေမြလ၏ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈသည္ ႀကီးမားလာခ့ဲေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဂုဏ္သတင္း ရွေမြလ၏ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈသည္ ႀကီးမားလာခ့ဲေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဂုဏ္သတင္း ရွေမြလ၏ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈသည္ ႀကီးမားလာခ့ဲေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဂုဏ္သတင္း ရွေမြလ၏ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈသည္ ႀကီးမားလာခ့ဲေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ ဂုဏ္သတင္း 
ဆိုသည့္စကားလံုးက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆိုသည့္စကားလံုးက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆိုသည့္စကားလံုးက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဆိုသည့္စကားလံုးက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ (အမွန္အားျဖင့္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာျခင္းမွာ အျခားသူမ်ားၾကားတြင္ ေကာင္း 
ေသာရပ္တည္မႈရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။) ရွေမြလသည္ ရိုေသခံရသူျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္ အမႈေတာ္ထမ္း 
ရြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ ေကာင္းစြာေတြးေခၚႀကံဆတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏မိသင္၏မိသင္၏မိသင္၏မိသားစုႏွင့္ သင္၏လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕စည္းအတြင္းရိွ လူမ်ားအလယ္တြင္ သင္၏ဂုဏ္သတင္းမွာ ဘယ္လို သားစုႏွင့္ သင္၏လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕စည္းအတြင္းရိွ လူမ်ားအလယ္တြင္ သင္၏ဂုဏ္သတင္းမွာ ဘယ္လို သားစုႏွင့္ သင္၏လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕စည္းအတြင္းရိွ လူမ်ားအလယ္တြင္ သင္၏ဂုဏ္သတင္းမွာ ဘယ္လို သားစုႏွင့္ သင္၏လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕စည္းအတြင္းရိွ လူမ်ားအလယ္တြင္ သင္၏ဂုဏ္သတင္းမွာ ဘယ္လို 
ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသလဲ။ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသလဲ။ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသလဲ။ ႀကီးထြားလာႏိုင္ပါသလဲ။ (ရွေမြလ၏စံနမူနာအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ သင့္ေရွ႕တြင္ ဘုရားသခင္အား ထိန္းသိမ္းလုိက္ ပါ။ 
အျခားသူမ်ား၏ရုိေသမႈကုိသာ ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သင္ အခ်ိန္ယူႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သင္ အခ်ိန္ယူႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သင္ အခ်ိန္ယူႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သင္ အခ်ိန္ယူႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ (ထာဝရ ဘုရားကို 
အခ်ိန္တုိ္င္း စိတ္ႏွလုံးထတဲြင္ သုိထားလုိက္ပါ။ သင့္အား ေပးအပ္ထားေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားျဖင့္ သူ႔အား အေစခံဖုိ႔ရန္ 
သင့္ကုိယ္သင္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလုိက္ပါ။) 
 

ကၽြႏု္္တုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အျခားရွေမြလ၏သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခု ရိွပါသည္။ ““““ရွေမြလသည္ ထာဝရရွေမြလသည္ ထာဝရရွေမြလသည္ ထာဝရရွေမြလသည္ ထာဝရ    
ဘုရားကုိ မသိေသး။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ မခံရေသး။ ဘုရားကုိ မသိေသး။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ မခံရေသး။ ဘုရားကုိ မသိေသး။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ မခံရေသး။ ဘုရားကုိ မသိေသး။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ မခံရေသး။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၃၃၃၃း း း း ၇)။၇)။၇)။၇)။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါသည္။ ရွေမြလ သည္ 
ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သုိ႔ အေစခံမည္၊ မည္သုိ႔နာခံမည္ကုိုိ သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္ယူခဲ့ သည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အသက္တာတြင္ ရွိေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် 
မသိရွိခဲ့ေသးေပ။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရွေမြလအတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္က ဘာလဲ။ ရွေမြလအတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္က ဘာလဲ။ ရွေမြလအတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္က ဘာလဲ။ ရွေမြလအတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္က ဘာလဲ။ (ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးအားလုံးတုိ႔အား ဘုရားသခင္၏သတင္းစကားမ်ားကို ေဟာၾကားဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ မည္သို႔နာခံမည္ကိုမည္သို႔နာခံမည္ကိုမည္သို႔နာခံမည္ကိုမည္သို႔နာခံမည္ကို    သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္ယူဖို႔ရန္ ယူဖို႔ရန္ ယူဖို႔ရန္ ယူဖို႔ရန္ 
ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ (ေမာေရွႏွင့္ ေယာရႈကဲ့သုိ႔ပင္ ရွေမြလသည္ ဘုရားသခင္က သူ႔ အား 
ေပးအပ္ေတာ့မည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္ ျပင္ဆင္ခံေနရၿပီး သူသည္ လုံးဝအဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ ရသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရိွဖို႔ရန္ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ဘုရားသခင္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရိွဖို႔ရန္ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ဘုရားသခင္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရိွဖို႔ရန္ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ဘုရားသခင္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရိွဖို႔ရန္ ရွေမြလအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (ရွေမြလသည္ 
ဘုရားသခင္အား အမွန္တကယ္သိသင့္သည္အတုိင္း မသိရွိႏုိင္ခဲ့ေသးပါ။) ရွေမြလသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးထံသုိ႔ေစလႊတ္ခံရ 
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ေသာ ဘုရားသခင္၏သံတမန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ သူသည္ ဘုရားသခင္အား ေကာင္းေကာင္းမသိရွိခဲ့ပါက သံတမန္ 
ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ရွေမြလအဖုိ႔ အလြန္ခက္ခဲခဲ့လိမ့္မည္။ 
 
ေမးေမးေမးေမးခြန္း ခြန္း ခြန္း ခြန္း ----    ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား မည္သို႔ အေစခံမည္၊ မည္သို႔နာခံမည္ကိုမည္သို႔နာခံမည္ကိုမည္သို႔နာခံမည္ကိုမည္သို႔နာခံမည္ကို    သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္သင္ယူရာ၌ အခ်ိန္ယူဖို႔ရန္ ယူဖို႔ရန္ ယူဖို႔ရန္ ယူဖို႔ရန္ 
သင့္အဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ သင့္အဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ သင့္အဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ သင့္အဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ (ရွေမြလကဲ့သုိ႔ပင္၊ သင့္အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံအစည္တစ္ခုရွိပါသည္။ ထုိတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား အလုိရွိပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အစစ္မွန္ဆံုးဆႏၵက ဘာလဲ။ ယေန႔ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အစစ္မွန္ဆံုးဆႏၵက ဘာလဲ။ ယေန႔ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အစစ္မွန္ဆံုးဆႏၵက ဘာလဲ။ ယေန႔ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အစစ္မွန္ဆံုးဆႏၵက ဘာလဲ။ (သင့္အဖို႔ ဘုရားသခင္၏အစစ္မွန္ဆုံးဆႏၵသည္ 
သင့္အေနျဖင့္ သူ႔အား ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိရွိဖုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။) 
 

““““လူသည္ ဤစၾကဝဠာကုိ အၾကြင္းမဲ့အစုိးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ရံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္လူသည္ ဤစၾကဝဠာကုိ အၾကြင္းမဲ့အစုိးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ရံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္လူသည္ ဤစၾကဝဠာကုိ အၾကြင္းမဲ့အစုိးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ရံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္လူသည္ ဤစၾကဝဠာကုိ အၾကြင္းမဲ့အစုိးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ရံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္    
ဝိညာဥ္ကုိ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ေရြးႏုိင္သနည္း။ ဝိညာဥ္ကုိ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ေရြးႏုိင္သနည္း။ ဝိညာဥ္ကုိ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ေရြးႏုိင္သနည္း။ ဝိညာဥ္ကုိ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ေရြးႏုိင္သနည္း။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။””””ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆုိထားပါသည္။ သင္ လုိခ်င္ေန 
ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို သင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားအားလုံးကုိ သင္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ပါသည္။ အားကစားက႑စုံတြင္ သင္သည္ ေက်ာ္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ လူသူအားလုံးႏွင့္ သြားသြားလာလာရွိႏုိင္ပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်မိတ္ေဆြဖြဲ႕မႈမရွိပါက သင္သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ 
အသက္ တာကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္လိမ့္မည္။ 
 ရွေမြလက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ျပသခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ဝတ္ျပဳကုိယ္ကြယ္ျခင္း၊ သင္၏ရုိေသသမႈရွိျခင္း၊ 
သင္၏အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္၏နာခံမႈကုိ အလုိရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ အမွန္တကယ္လုိခ်င္ေနေသာအရာမွာ သင့္အ 
ေနျဖင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အား သင္၏ႏွလုံးသားထဲသုိ႔ ေခၚဖိတ္ေတာင္းဖုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ေယရႈကုိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိကၽြမ္းပါသလား။ ခရစ္ေတာ္အဖို႔ သင္၏ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္လ်က္ ထိုေန ရာသို႔ သင္ ေယရႈကုိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိကၽြမ္းပါသလား။ ခရစ္ေတာ္အဖို႔ သင္၏ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္လ်က္ ထိုေန ရာသို႔ သင္ ေယရႈကုိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိကၽြမ္းပါသလား။ ခရစ္ေတာ္အဖို႔ သင္၏ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္လ်က္ ထိုေန ရာသို႔ သင္ ေယရႈကုိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိကၽြမ္းပါသလား။ ခရစ္ေတာ္အဖို႔ သင္၏ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္လ်က္ ထိုေန ရာသို႔ 
ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနထိုင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို သင္ ေခၚဖိတ္လိုက္ၿပီးၿပီလား။ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနထိုင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို သင္ ေခၚဖိတ္လိုက္ၿပီးၿပီလား။ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနထိုင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို သင္ ေခၚဖိတ္လိုက္ၿပီးၿပီလား။ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနထိုင္ဖို႔ရန္ သူ႔ကို သင္ ေခၚဖိတ္လိုက္ၿပီးၿပီလား။    
    

    ““““ငါသည္ တံခါးေငါသည္ တံခါးေငါသည္ တံခါးေငါသည္ တံခါးေရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရိွရာရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရိွရာရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရိွရာရွ႔မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံ ကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရိွရာ    သုိ႔ သုိ႔ သုိ႔ သုိ႔ 
ငါဝင္၍ငါဝင္၍ငါဝင္၍ငါဝင္၍    သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။………….(.(.(.(ဗ်ာဒိတ္ဗ်ာဒိတ္ဗ်ာဒိတ္ဗ်ာဒိတ္၃၃၃၃းးးး၂၀)။၂၀)။၂၀)။၂၀)။””””ဟု ေယရႈက ေျပာဆုိပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ တံခါးကုိ 
လုံးဝမဖြင့္ဖူးပါက ေယရႈက ဝင္လာဖုိ႔ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္။ အကယ္၍ သူ႔ကုိ သင္ ေခၚဖိတ္လုိက္ပါက သူသည္ ဝင္ေရာက္ 
လာၿပီး အ့ံၾသဖြယ္ရာနည္းလမ္းျဖင့္ သင့္အား သူ စတင္ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ----    ေရွာလု ေရွာလု ေရွာလု ေရွာလု ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
 

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၅၅၅၅ထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွမျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ ၆၆၆၆သြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားသြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားသြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားသြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားကုိ မ်က္ကုိ မ်က္ကုိ မ်က္ကုိ မ်က္    
ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၃၃၃၃း း း း ၅၅၅၅----၆)။၆)။၆)။၆)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
နာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းနာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းနာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းနာခံျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
အကယ္၍ သင့္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခ့ဲရပါက သင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ပထမဦး အကယ္၍ သင့္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခ့ဲရပါက သင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ပထမဦး အကယ္၍ သင့္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခ့ဲရပါက သင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ပထမဦး အကယ္၍ သင့္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခ့ဲရပါက သင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ပထမဦး 
ဆံုးလႈပ္ရွားမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ဆံုးလႈပ္ရွားမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ဆံုးလႈပ္ရွားမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ဆံုးလႈပ္ရွားမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။    
    
နိဒါန္း 

“သူသည္ သူ၏ကုိယ္ပုိ္င္ဝိညာဥ္အတြက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ သူ႔ကုိယ္သူ ေတြ႕ရွိလာေသာအခါ 
လူသားဝိညာဥ္တုိင္းဆီသုိ႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယူေဆာင္သြားဖုိ႔ရန္ သူ႔အဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ျပင္းျပမႈရွိခဲ့သည္။”ဟု သူက 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အသက္ ၄၄ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထူးဆန္းေသာဂနာမၿငိမ္ျဖစ္မႈက သူ႔ကုိ လႊမ္းမုိးလာခဲ့သည္။ သူသည္ ရာေပါင္းမ်ား 
စြာေသာဝိညာဥ္မ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္းၿပီးေသာ အသင္းေတာ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔သခင္ဘုရား၏ကတိေတာ္ 
ျဖစ္သည့္ ““““ငါအမွန္အကန္ ဆုိသည္ကား၊ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔ကုိျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအမႈတုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးငါအမွန္အကန္ ဆုိသည္ကား၊ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔ကုိျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအမႈတုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးငါအမွန္အကန္ ဆုိသည္ကား၊ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔ကုိျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအမႈတုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးငါအမွန္အကန္ ဆုိသည္ကား၊ ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔ကုိျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအမႈတုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီး    
ေသာအမႈတုိ႔ကုိလည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔သြား၍၊ ေသာအမႈတုိ႔ကုိလည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔သြား၍၊ ေသာအမႈတုိ႔ကုိလည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔သြား၍၊ ေသာအမႈတုိ႔ကုိလည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔သြား၍၊ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””ကုိ ျပည့္စုံေစဖုိ႔ရန္ 
သူ၏ဝိညာဥ္မွာ ေဖာ္ျပမရႏိုင္ေသာေတာင့္တမႈႏွင့္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနခဲ့သည္။ 
 ၁၈၀၀ႏွစ္လယ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ (လူတုိ႔သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သူတုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာအခါ) 
ဝိညာဥ္ဆုိင္ရာရိတ္သိမ္းျခင္းကုိ အစိုးရသည့္ ဝိညာဥ္ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားသည္ သဘာဝေကာက္ရိတ္သိမ္းျခင္း၏နည္းဥပေဒ 
သမ်ားႏွင့္ တူညီမွီခုိသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္ ဧဝံေဂလိဆရာတစ္ပါးျဖစ္သူ ခ်ားလ္စ္ ဖင္နီေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ 
ဖတ္ရႈရာတြင္ သူက “ဝိညာဥ္ပုိ္င္းဆုိင္ရာနိယာမမ်ားသည္မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး့ ဘယ္ေလာက္ဘဲ 
ကုန္ၾကေကာင္းကုန္က်ေနေစကာမူ သူတုိ႔ကုိ နာခံသြားမည္”ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။  

သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ က်မ္းပုိဒ္တုိ္င္းအား အလြန္ျပင္းျပေသာ စိတ္ႏွင့္ 
ေလ့လာျခင္းကုိ သူ အစျပဳခ့ဲသည္။ သူသည္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ႔အား ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝလာ 
ေအာင္ ဆုေတာင္းဖုိ႔ရန္အတြက္ ပုံမွန္ မနက္ ၅ နာရီ (သုိ႔) ထုိအခ်ိန္တက္ေစာ၍ အိပ္ရာမွ ထခဲ့သည္။ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္း 
မခံရေသးေသာလူပရိသတ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားေနစဥ္ တစ္ခုေသာညေန၌ လူတုိင္း၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ နက္ရႈိင္း 
ေသာယုံၾကည္ျခင္းကုိ သူ ေတြ႕ရွိၿပီး လူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ ေပၚေပၚတင္တင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မ်ားမ 
ၾကာမီတြင္ သူသည္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ထုိ္သူမ်ားအေပၚသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား 
ကုိ ထူးျခားစြာသြန္းေလာင္းျခင္းမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ကို လႈိ႕ေဆာ္ႏုုိးၾကားေစခဲ့သည္။ သူ အထူးအေလးနက္ျပဳထားတဲ့ ကုိးရီးယား 
ႏုိ္င္ငံရွိ အ့ံၾသဖြယ္ရာရလဒ္မ်ားသည္ “…………....ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္ 
မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((ဇာခရိ ဇာခရိ ဇာခရိ ဇာခရိ ၄၄၄၄း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။”    ကုိးရီးယားႏုိ္င္ငံရွိ လူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းေရွာက္ၾကၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးကုိ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 
 ေယာနသန္ ဂ္ိုဖုိးဒ္သည္ ၁၈၈၈မွ ၁၉၃၃ (သင္သည္ သူ႔ကုိ သင္ခန္စား ၂၂ ထဲတြင္ ပုိ၍အေသးစိတ္ ေတြ႕ဆုံလိမ့္မည္) 
အထိ တရုတ္ႏုိ္င္ငံတြင္ သာသနာျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ သူ႔အား ခြန္အားႀကီးမားစြာအသုံးဖုိ႔ရန္ သူက ဘုရားသခင္ 
ကုိ အလုိရွိခဲ့လွ်င္ သူအားျဖင့္ ပို၍ျပည့္စံုစြာ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ရန္အတြက္ သူ႔အား လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေအာ္ဟစ္ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ သူ သိခဲ့သည္။ ယေန႔ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ပထမဆုံးရွင္ဘုရင္ျဖစ္သူ ေရွာလုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ႀကီးေသာအမႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သင္ယူရမည္။ 
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ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ရွေမြလသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေနာက္ဆုံးတရားသူႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ရွေမြလသည္ အသက္ရြယ္ 
ႀကီးရင့္လာေသာအခါ သူ၏သားမ်ားကုိ ဣသေရလလူမ်ဳိးအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားအရာ၌ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ 
သည္ ရွေမြလ၏စံနမူနာကုိ မလုိက္ဘဲ ဆုိးညစ္မုိက္မဲေသာသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူ 
မ်ားအားလုံးသည္ အတူတကြစုရုံးၿပီး ရွေမြလထံ ေရာက္ရွိလာၾကကာ “သင္၏သားတုိ႔သည္ သင္ျပဳသကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္အလုိ 
ေတာ္အတုိင္းမလုိက္ေလွ်ာက္ၾကပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အျခားေသာတုိင္းျပည္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဦးစီးေဆာင္ျပဳ 
ဖုိ႔ရန္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ခန္႔အပ္ပါ”ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရွေမြလသည္ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ဘုရား 
သခင္အား ၾကားေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူ႔အား သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထာဝရ 
ဘုရား သိရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သူတုိ႔၏စကားကုိ နားေထာင္ၿပီး သူတုိ႔ကုိ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ေပးလုိက္ပါ”ဟု ထာဝရဘုရား 
က ရွေမြလအား အေျဖေပးခ့ဲသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤကမာၻေျမႀကီးတြင္ သင့္အား အျခားသူတစ္ဦးထက္ ထူျခားမႈကို ျဖစ္ေဤကမာၻေျမႀကီးတြင္ သင့္အား အျခားသူတစ္ဦးထက္ ထူျခားမႈကို ျဖစ္ေဤကမာၻေျမႀကီးတြင္ သင့္အား အျခားသူတစ္ဦးထက္ ထူျခားမႈကို ျဖစ္ေဤကမာၻေျမႀကီးတြင္ သင့္အား အျခားသူတစ္ဦးထက္ ထူျခားမႈကို ျဖစ္ေစေသာအရာက ဘာလဲ။ စေသာအရာက ဘာလဲ။ စေသာအရာက ဘာလဲ။ စေသာအရာက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္ သည္ 
သင့္အား သင္၏မိခင္သားအိမ္ထတဲြင္ ထည့္လုိက္ေသာအခါ သင္၏လက္ေဗြပုံစံမ်ား၊ ထူးျခားေသာပင္ကုိယ္စရုိက္၊ ခႏၶာ ဆိုင္ရာ 
ပင္ကုိယ္စရုိက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ သင့္အား ထူးျခားၿပီး ထူးကဲေစဖုိ႔ရန္ အတူတကြစုေပါင္း 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယခုအထိ ေျမႀကီးေပၚရိွ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ယခုအထိ ေျမႀကီးေပၚရိွ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ယခုအထိ ေျမႀကီးေပၚရိွ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ယခုအထိ ေျမႀကီးေပၚရိွ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးဣသေရလလူမ်ဳိးဣသေရလလူမ်ဳိးဣသေရလလူမ်ဳိးအား ကြဲျပားေစခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ အား ကြဲျပားေစခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ အား ကြဲျပားေစခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ အား ကြဲျပားေစခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ 
(ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယခုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ကို သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။ ယခုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ကို သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။ ယခုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ကို သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။ ယခုအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ကို သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။ (သူတုိ႔သည္ 
အျခားေသာတုိ္င္းႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျဖစ္လုိခဲ့ၾကသည္။) 
 
    

ေရွာလုမင္း (အပုိင္း- ၁) 
(၁ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၈ - ၁၀ ၾကားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္) 

 
““““၉၉၉၉း း း း ၁၁၁၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအာဖိ၊ ေဗေခါရတ္၊ ေဇေရာ္၊ အေဗ်လမွဆင္းသက္၍ကိရွအမည္ရိွေသာ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအာဖိ၊ ေဗေခါရတ္၊ ေဇေရာ္၊ အေဗ်လမွဆင္းသက္၍ကိရွအမည္ရိွေသာ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအာဖိ၊ ေဗေခါရတ္၊ ေဇေရာ္၊ အေဗ်လမွဆင္းသက္၍ကိရွအမည္ရိွေသာ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအာဖိ၊ ေဗေခါရတ္၊ ေဇေရာ္၊ အေဗ်လမွဆင္းသက္၍ကိရွအမည္ရိွေသာ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသား    
တစ္ေယာက္ရိွ၏။ သူသည္အလြန္ ခြန္အားၾကီးေတစ္ေယာက္ရိွ၏။ သူသည္အလြန္ ခြန္အားၾကီးေတစ္ေယာက္ရိွ၏။ သူသည္အလြန္ ခြန္အားၾကီးေတစ္ေယာက္ရိွ၏။ သူသည္အလြန္ ခြန္အားၾကီးေသာသူျဖစ္၏။ သာသူျဖစ္၏။ သာသူျဖစ္၏။ သာသူျဖစ္၏။ ၂၂၂၂ထုိသူ၌ေရွာလု အမည္ရိွေသာသား တစ္ရိွ၏ ထိုသားထုိသူ၌ေရွာလု အမည္ရိွေသာသား တစ္ရိွ၏ ထိုသားထုိသူ၌ေရွာလု အမည္ရိွေသာသား တစ္ရိွ၏ ထိုသားထုိသူ၌ေရွာလု အမည္ရိွေသာသား တစ္ရိွ၏ ထိုသား    
သည္းအဆင္းလွ၍ထူးဆန္းေသာသူျဖစ္၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတုိသည္းအဆင္းလွ၍ထူးဆန္းေသာသူျဖစ္၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတုိသည္းအဆင္းလွ၍ထူးဆန္းေသာသူျဖစ္၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတုိသည္းအဆင္းလွ၍ထူးဆန္းေသာသူျဖစ္၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတုိ‹‹‹‹တြင္ ထုိသူထက္သာ၍ အဆင္း လွေသာ သူတစ္တြင္ ထုိသူထက္သာ၍ အဆင္း လွေသာ သူတစ္တြင္ ထုိသူထက္သာ၍ အဆင္း လွေသာ သူတစ္တြင္ ထုိသူထက္သာ၍ အဆင္း လွေသာ သူတစ္    
ေယာက္မွ်မရိွ။ သူသည္အျခားေသာ သူထက္ပခုံးအထက္မွာ အရပ္သာ၍ ျမင့္၏။ေယာက္မွ်မရိွ။ သူသည္အျခားေသာ သူထက္ပခုံးအထက္မွာ အရပ္သာ၍ ျမင့္၏။ေယာက္မွ်မရိွ။ သူသည္အျခားေသာ သူထက္ပခုံးအထက္မွာ အရပ္သာ၍ ျမင့္၏။ေယာက္မွ်မရိွ။ သူသည္အျခားေသာ သူထက္ပခုံးအထက္မွာ အရပ္သာ၍ ျမင့္၏။    ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၉၉၉၉း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””    

 
ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ဳိးအား ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ေပးဖုိ႔ရန္အတြက္ သူ၏အႀကံအစီကုိ ရွေမြလအား မည္သုိ႔ 

ဖြင့္ျပခ့ဲပုံကုိ သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပပါသည္။  ““““ဤအခ်ိန္၌ ဗယၤာမိန္ျပည္မွ လူတေယာက္ကုိ သင္ရိွရာသုိ႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သင္ဤအခ်ိန္၌ ဗယၤာမိန္ျပည္မွ လူတေယာက္ကုိ သင္ရိွရာသုိ႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သင္ဤအခ်ိန္၌ ဗယၤာမိန္ျပည္မွ လူတေယာက္ကုိ သင္ရိွရာသုိ႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သင္ဤအခ်ိန္၌ ဗယၤာမိန္ျပည္မွ လူတေယာက္ကုိ သင္ရိွရာသုိ႔ ငါေစလႊတ္မည္။ သင္    
သည္ ထုိသူကုိ ငါ၏ဣသေရလအမ်ိဳး၏ မင္းအရာ၌ခန္႔ထား၍ ဆီေလာင္းျခင္းဘိသိက္ကုိ ေပးရမည္။ သူသည္သည္ ထုိသူကုိ ငါ၏ဣသေရလအမ်ိဳး၏ မင္းအရာ၌ခန္႔ထား၍ ဆီေလာင္းျခင္းဘိသိက္ကုိ ေပးရမည္။ သူသည္သည္ ထုိသူကုိ ငါ၏ဣသေရလအမ်ိဳး၏ မင္းအရာ၌ခန္႔ထား၍ ဆီေလာင္းျခင္းဘိသိက္ကုိ ေပးရမည္။ သူသည္သည္ ထုိသူကုိ ငါ၏ဣသေရလအမ်ိဳး၏ မင္းအရာ၌ခန္႔ထား၍ ဆီေလာင္းျခင္းဘိသိက္ကုိ ေပးရမည္။ သူသည္    ငါ၏လူတုိ႔ကုိ ငါ၏လူတုိ႔ကုိ ငါ၏လူတုိ႔ကုိ ငါ၏လူတုိ႔ကုိ 
ဖိလိတိၱလူတုိ႔လက္မွ ကယ္တင္ရလိမ့္ဖိလိတိၱလူတုိ႔လက္မွ ကယ္တင္ရလိမ့္ဖိလိတိၱလူတုိ႔လက္မွ ကယ္တင္ရလိမ့္ဖိလိတိၱလူတုိ႔လက္မွ ကယ္တင္ရလိမ့္    မည္။ ငါသည္ သူတုိ႔ေအာ္ဟစ္သံကုိ ၾကား၍၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈသည္ဟု ရွေမြလနားအပါး၌ မည္။ ငါသည္ သူတုိ႔ေအာ္ဟစ္သံကုိ ၾကား၍၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈသည္ဟု ရွေမြလနားအပါး၌ မည္။ ငါသည္ သူတုိ႔ေအာ္ဟစ္သံကုိ ၾကား၍၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈသည္ဟု ရွေမြလနားအပါး၌ မည္။ ငါသည္ သူတုိ႔ေအာ္ဟစ္သံကုိ ၾကား၍၊ သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈသည္ဟု ရွေမြလနားအပါး၌ 
မိန္႔ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ မိန္႔ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ မိန္႔ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ မိန္႔ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၉၉၉၉း း း း ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။””””    

 
ရွေမြလသည္ ေရွာလုိကုိ ေတြ႕ၿပီး သူ႔အား ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း 

ႏွင့္ သူသာလွ်င္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူ႔အား ေျပာျပခဲ့သည္။     ““““ေရွာလုကလည္း၊ ေရွာလုကလည္း၊ ေရွာလုကလည္း၊ ေရွာလုကလည္း၊ 
အကြၽႏု္ပ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး သား ျဖစ္ပါသည္မအကြၽႏု္ပ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး သား ျဖစ္ပါသည္မအကြၽႏု္ပ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး သား ျဖစ္ပါသည္မအကြၽႏု္ပ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး သား ျဖစ္ပါသည္မ    ဟုတ္ေလာ။ အကြၽႏုု္ပ္အေဆြဟုတ္ေလာ။ အကြၽႏုု္ပ္အေဆြဟုတ္ေလာ။ အကြၽႏုု္ပ္အေဆြဟုတ္ေလာ။ အကြၽႏုု္ပ္အေဆြ    
အမ်ိဳးသည္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ိဳး အေပအမ်ိဳးသည္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ိဳး အေပအမ်ိဳးသည္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ိဳး အေပအမ်ိဳးသည္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ိဳး အေပါင္းတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏုု္ပ္အား အဘယ္ါင္းတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏုု္ပ္အား အဘယ္ါင္းတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏုု္ပ္အား အဘယ္ါင္းတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏုု္ပ္အား အဘယ္    
ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေျပာပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေျပာပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေျပာပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ေျပာပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၉၉၉၉း း း း ၂၁)၂၁)၂၁)၂၁)””””    

    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာဖို႔ရန္ သုူတို႔အား သူ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္းကို ေျပာဆ္ိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာဖို႔ရန္ သုူတို႔အား သူ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္းကို ေျပာဆ္ိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာဖို႔ရန္ သုူတို႔အား သူ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္းကို ေျပာဆ္ိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာဖို႔ရန္ သုူတို႔အား သူ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္းကို ေျပာဆ္ိုေသာ 
အခါ သမၼာအခါ သမၼာအခါ သမၼာအခါ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အျခားသူမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ေရွာလု၏တံု႔ျပန္မႈသည္ ဆင္တူပါသလား။က်မ္းစာထဲတြင္ အျခားသူမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ေရွာလု၏တံု႔ျပန္မႈသည္ ဆင္တူပါသလား။က်မ္းစာထဲတြင္ အျခားသူမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ေရွာလု၏တံု႔ျပန္မႈသည္ ဆင္တူပါသလား။က်မ္းစာထဲတြင္ အျခားသူမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ေရွာလု၏တံု႔ျပန္မႈသည္ ဆင္တူပါသလား။ (ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္။) 
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ရွေမြလက ေရွာလုအား ညြန္ၾကားခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေပးၿပီးေသာအခါ ““““၆၆၆၆ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ 

သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သင္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သင္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သင္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သင္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္    ျပဳ၍ ျခားနားေျပဳ၍ ျခားနားေျပဳ၍ ျခားနားေျပဳ၍ ျခားနားေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၇၇၇၇ဤနိမိတ္လကၡဏာဤနိမိတ္လကၡဏာဤနိမိတ္လကၡဏာဤနိမိတ္လကၡဏာ    
တုိ႔သည္ သင္၌ေတြ႔ေသာအခါ၊ အစဥ္သင့္သည္အတုိင္း ျပဳေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏။ တုိ႔သည္ သင္၌ေတြ႔ေသာအခါ၊ အစဥ္သင့္သည္အတုိင္း ျပဳေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏။ တုိ႔သည္ သင္၌ေတြ႔ေသာအခါ၊ အစဥ္သင့္သည္အတုိင္း ျပဳေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏။ တုိ႔သည္ သင္၌ေတြ႔ေသာအခါ၊ အစဥ္သင့္သည္အတုိင္း ျပဳေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏။ ၈၈၈၈သင္သည္လည္း သင္သည္လည္း သင္သည္လည္း သင္သည္လည္း 
ငါ့ေရွ႔မွာ ဂိလဂါလၿမိ ႔ဳငါ့ေရွ႔မွာ ဂိလဂါလၿမိ ႔ဳငါ့ေရွ႔မွာ ဂိလဂါလၿမိ ႔ဳငါ့ေရွ႔မွာ ဂိလဂါလၿမိ ႔ဳသုိ႔ သြားရမည္။ ငါသည္လည္း မီးရႈိ႕ သုိ႔ သြားရမည္။ ငါသည္လည္း မီးရႈိ႕ သုိ႔ သြားရမည္။ ငါသည္လည္း မီးရႈိ႕ သုိ႔ သြားရမည္။ ငါသည္လည္း မီးရႈိ႕ ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ သင္ရိွရာသုိ႔ လာမည္။ ငါရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ သင္ရိွရာသုိ႔ လာမည္။ ငါရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ သင္ရိွရာသုိ႔ လာမည္။ ငါရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ သင္ရိွရာသုိ႔ လာမည္။ ငါ    
လာ၍ သလာ၍ သလာ၍ သလာ၍ သင္ျပဳရေသာအမႈကုိ မျပမီွတုိင္ေအာင္ သင္င္ျပဳရေသာအမႈကုိ မျပမီွတုိင္ေအာင္ သင္င္ျပဳရေသာအမႈကုိ မျပမီွတုိင္ေအာင္ သင္င္ျပဳရေသာအမႈကုိ မျပမီွတုိင္ေအာင္ သင္    သည္င့ံေနရမည္ဟုဆုိ၏။ သည္င့ံေနရမည္ဟုဆုိ၏။ သည္င့ံေနရမည္ဟုဆုိ၏။ သည္င့ံေနရမည္ဟုဆုိ၏။ ၉၉၉၉ေရွာလုသည္ ရွေမြလထံမွ ထြက္သြား မည္ဟု ေရွာလုသည္ ရွေမြလထံမွ ထြက္သြား မည္ဟု ေရွာလုသည္ ရွေမြလထံမွ ထြက္သြား မည္ဟု ေရွာလုသည္ ရွေမြလထံမွ ထြက္သြား မည္ဟု 
လွည့္ေသာအခါ၊ ျခားနားေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထုိနိမိလွည့္ေသာအခါ၊ ျခားနားေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထုိနိမိလွည့္ေသာအခါ၊ ျခားနားေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထုိနိမိလွည့္ေသာအခါ၊ ျခားနားေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထုိနိမိတ္လကၡဏာ အလုံးစုံတုိ႔ သည္ တ္လကၡဏာ အလုံးစုံတုိ႔ သည္ တ္လကၡဏာ အလုံးစုံတုိ႔ သည္ တ္လကၡဏာ အလုံးစုံတုိ႔ သည္ 
ထုိေန႔ျထုိေန႔ျထုိေန႔ျထုိေန႔ျခင္းတြင္ျဖစ္ေလ၏။ ခင္းတြင္ျဖစ္ေလ၏။ ခင္းတြင္ျဖစ္ေလ၏။ ခင္းတြင္ျဖစ္ေလ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁၀၀၀၀း း း း ၆၆၆၆----၉)။၉)။၉)။၉)။””””ဟု သူက ေရွာလုကုိ ေျပာခဲ့ပါသည္။  

************************************************ 
    
    ““““၁၇၁၇၁၇၁၇တဖန္ရွဖေမြလသည္ လူမ်ားတုိတဖန္ရွဖေမြလသည္ လူမ်ားတုိတဖန္ရွဖေမြလသည္ လူမ်ားတုိတဖန္ရွဖေမြလသည္ လူမ်ားတုိ႔႔ ႔႔ကုိ မိဇပါၿမိဳကုိ မိဇပါၿမိဳကုိ မိဇပါၿမိဳကုိ မိဇပါၿမိဳ႕႕႕႕ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ေ႔ေ႔ေ႔ေခၚ၍စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ခၚ၍စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ခၚ၍စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ခၚ၍စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ၁၈၁၈၁၈၁၈ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရား    
သခင္ထာဝရဘုရားမိန္သခင္ထာဝရဘုရားမိန္သခင္ထာဝရဘုရားမိန္သခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေ႔ေ႔ေ႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သင္တုိတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သင္တုိတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သင္တုိတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သင္တုိ႔႔ ႔႔ကုိ အဲဂုတၱရျပည္မွ ငါေဆာင္ခ့ဲ၍၊ အဲဂုကုိ အဲဂုတၱရျပည္မွ ငါေဆာင္ခ့ဲ၍၊ အဲဂုကုိ အဲဂုတၱရျပည္မွ ငါေဆာင္ခ့ဲ၍၊ အဲဂုကုိ အဲဂုတၱရျပည္မွ ငါေဆာင္ခ့ဲ၍၊ အဲဂုတၱဳမင္းအစရိွတၱဳမင္းအစရိွတၱဳမင္းအစရိွတၱဳမင္းအစရိွ    
ေသာသင္တုိေသာသင္တုိေသာသင္တုိေသာသင္တုိ႔႔ ႔႔ကုိ ညွဥ္းဆဲေသာမင္းအေပါင္းတိုကုိ ညွဥ္းဆဲေသာမင္းအေပါင္းတိုကုိ ညွဥ္းဆဲေသာမင္းအေပါင္းတိုကုိ ညွဥ္းဆဲေသာမင္းအေပါင္းတို႔႔ ႔႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ္လည္း၊ လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ္လည္း၊ လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ္လည္း၊ လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ္လည္း၊ ၁၉၁၉၁၉၁၉သင္တုိသင္တုိသင္တုိသင္တုိ႔႔ ႔႔ကုိ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ဒုကၡဆင္းရဲကုိ ဒုကၡဆင္းရဲ    ေဘးဥပဒ္ရိွသမွ်တုိေဘးဥပဒ္ရိွသမွ်တုိေဘးဥပဒ္ရိွသမွ်တုိေဘးဥပဒ္ရိွသမွ်တုိ႔႔ ႔႔အထဲအထဲအထဲအထဲ    
က ကယ္တင္ေသာ သင္တုိက ကယ္တင္ေသာ သင္တုိက ကယ္တင္ေသာ သင္တုိက ကယ္တင္ေသာ သင္တုိ႔႔ ႔႔၏ဘုရား သခင္ကုိ ယေန၏ဘုရား သခင္ကုိ ယေန၏ဘုရား သခင္ကုိ ယေန၏ဘုရား သခင္ကုိ ယေန႔႔ ႔႔သင္တုိသင္တုိသင္တုိသင္တုိ႔႔ ႔႔    သည္ ပယ္ၾကၿပီ။ အကသည္ ပယ္ၾကၿပီ။ အကသည္ ပယ္ၾကၿပီ။ အကသည္ ပယ္ၾကၿပီ။ အကၽြၽြၽြၽြႏု္ပ္တုိႏု္ပ္တုိႏု္ပ္တုိႏု္ပ္တုိ႔႔ ႔႔အေပးမွာ ရွင္ဘုအေပးမွာ ရွင္ဘုအေပးမွာ ရွင္ဘုအေပးမွာ ရွင္ဘုရင္ရိွေစျခင္းငွာေျရင္ရိွေစျခင္းငွာေျရင္ရိွေစျခင္းငွာေျရင္ရိွေစျခင္းငွာေျမွာက္မွာက္မွာက္မွာက္    
ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကၿပီ။ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကၿပီ။ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကၿပီ။ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကၿပီ။    သုိသုိသုိသုိ႔ျ႔ျ႔ျ႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးအသီးသီး၊ အေဆြအသီးအသီးအလုိက္ ထာဝရဘုရားေရွဖစ္၍ အမ်ိဳးအသီးသီး၊ အေဆြအသီးအသီးအလုိက္ ထာဝရဘုရားေရွဖစ္၍ အမ်ိဳးအသီးသီး၊ အေဆြအသီးအသီးအလုိက္ ထာဝရဘုရားေရွဖစ္၍ အမ်ိဳးအသီးသီး၊ အေဆြအသီးအသီးအလုိက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေ႕ေ႕ေ႕ေတာ္သုိတာ္သုိတာ္သုိတာ္သုိ႔႔ ႔႔    ခ်ည္းကပ္ၾကေလာ့ခ်ည္းကပ္ၾကေလာ့ခ်ည္းကပ္ၾကေလာ့ခ်ည္းကပ္ၾကေလာ့    
ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔႔ ႔႔    အားဆုိသျဖင့္၊ အားဆုိသျဖင့္၊ အားဆုိသျဖင့္၊ အားဆုိသျဖင့္၊ ၂၂၂၂ဝအမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္းတုိဝအမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္းတုိဝအမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္းတုိဝအမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္းတုိ႔႔ ႔႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကုိမွတ္ေတာ္မူ၏။ ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကုိမွတ္ေတာ္မူ၏။ ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကုိမွတ္ေတာ္မူ၏။ ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကုိမွတ္ေတာ္မူ၏။ 
၂၁၂၁၂၁၂၁ဗယၤာမိန္အေဆြ အမ်ိဳးအလုိက္ ခ်ည္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ မာတရိအေဆြဗယၤာမိန္အေဆြ အမ်ိဳးအလုိက္ ခ်ည္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ မာတရိအေဆြဗယၤာမိန္အေဆြ အမ်ိဳးအလုိက္ ခ်ည္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ မာတရိအေဆြဗယၤာမိန္အေဆြ အမ်ိဳးအလုိက္ ခ်ည္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ မာတရိအေဆြ    အမ်ိဳးအမ်ိဳးအမ်ိဳးအမ်ိဳးကုိကုိကုိကုိ၄၄၄၄င္း၊ ကိရွ၏သားေရွာလုကုိင္း၊ ကိရွ၏သားေရွာလုကုိင္း၊ ကိရွ၏သားေရွာလုကုိင္း၊ ကိရွ၏သားေရွာလုကုိ၄၄၄၄င္း မွတ္ေတာ္မူသျဖင့္ င္း မွတ္ေတာ္မူသျဖင့္ င္း မွတ္ေတာ္မူသျဖင့္ င္း မွတ္ေတာ္မူသျဖင့္ 
သူသူသူသူ႔႔ ႔႔ကုိ ရွာ၍ မေတြကုိ ရွာ၍ မေတြကုိ ရွာ၍ မေတြကုိ ရွာ၍ မေတြ႕႕႕႕ၾက။ ၾက။ ၾက။ ၾက။ ၂၂၂၂၂၂၂၂ထုိသူသည္ လာရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ လွည္းမ်ားထုိသူသည္ လာရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ လွည္းမ်ားထုိသူသည္ လာရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ လွည္းမ်ားထုိသူသည္ လာရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ လွည္းမ်ား    
အစရိွသည္တုိအစရိွသည္တုိအစရိွသည္တုိအစရိွသည္တုိ႔႔ ႔႔ပုန္း၍ေနသည္ဟု မိန္ပုန္း၍ေနသည္ဟု မိန္ပုန္း၍ေနသည္ဟု မိန္ပုန္း၍ေနသည္ဟု မိန္႔ေ႔ေ႔ေ႔ေတာ္မူ၏။ တာ္မူ၏။ တာ္မူ၏။ တာ္မူ၏။ ၂၃၂၃၂၃၂၃သူသူသူသူ    တိုတိုတိုတို႔႔ ႔႔သည္ ေျပး၍ေခၚခ့ဲၾက၏။ ေရွာလုသည္လူမ်ားတုိသည္ ေျပး၍ေခၚခ့ဲၾက၏။ ေရွာလုသည္လူမ်ားတုိသည္ ေျပး၍ေခၚခ့ဲၾက၏။ ေရွာလုသည္လူမ်ားတုိသည္ ေျပး၍ေခၚခ့ဲၾက၏။ ေရွာလုသည္လူမ်ားတုိ႔႔ ႔႔တြင္ ရပ္ေသာအခါ၊ တြင္ ရပ္ေသာအခါ၊ တြင္ ရပ္ေသာအခါ၊ တြင္ ရပ္ေသာအခါ၊ 
ပခုံးအပခုံးအပခုံးအပခုံးအထက္မွာအျခားေသာ သူထက္အရပ္သာ၍ထက္မွာအျခားေသာ သူထက္အရပ္သာ၍ထက္မွာအျခားေသာ သူထက္အရပ္သာ၍ထက္မွာအျခားေသာ သူထက္အရပ္သာ၍    ျမင့္၏။ ျမင့္၏။ ျမင့္၏။ ျမင့္၏။ ၂၄၂၄၂၄၂၄ရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရဘုရားေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူေသာသူကုိရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရဘုရားေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူေသာသူကုိရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရဘုရားေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူေသာသူကုိရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရဘုရားေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူေသာသူကုိ    ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္    
ၾကေလာ့။ လူခပ္သိမ္းတုိၾကေလာ့။ လူခပ္သိမ္းတုိၾကေလာ့။ လူခပ္သိမ္းတုိၾကေလာ့။ လူခပ္သိမ္းတုိ႔႔ ႔႔တြင္ သူႏွင့္တူေသာတြင္ သူႏွင့္တူေသာတြင္ သူႏွင့္တူေသာတြင္ သူႏွင့္တူေသာ    သူ တစုံတေယာက္မွ် မရိွဟု လူအေပါင္းတုိသူ တစုံတေယာက္မွ် မရိွဟု လူအေပါင္းတုိသူ တစုံတေယာက္မွ် မရိွဟု လူအေပါင္းတုိသူ တစုံတေယာက္မွ် မရိွဟု လူအေပါင္းတုိ႔႔ ႔႔အား ေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိအား ေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိအား ေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိအား ေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔႔ ႔႔က၊ က၊ က၊ က၊ 
ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ၿမဲပါေစဟု ေၾကြးရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ၿမဲပါေစဟု ေၾကြးရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ၿမဲပါေစဟု ေၾကြးရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ၿမဲပါေစဟု ေၾကြး    ေၾကာ္ၾက၏။ ေၾကာ္ၾက၏။ ေၾကာ္ၾက၏။ ေၾကာ္ၾက၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္    ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----၂၄)။၂၄)။၂၄)။၂၄)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုတို႔ တူညီမႈရိွခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုတို႔ တူညီမႈရိွခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုတို႔ တူညီမႈရိွခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုတို႔ တူညီမႈရိွခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ (အစပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္က သူူတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ 
ဖုိ႔ရန္ ေစခုိင္းေသာအရာကုိ သူတုိ႔ လုပ္ႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု မယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည့္ သာမာန္လူမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။) 
 
Question: Why did GoQuestion: Why did GoQuestion: Why did GoQuestion: Why did God choose Saul to be king?d choose Saul to be king?d choose Saul to be king?d choose Saul to be king? [God knew that Saul had the qualities to be a great leader]. 
ေမးခြန္း ေရွာလုကို ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ ေမးခြန္း ေရွာလုကို ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ ေမးခြန္း ေရွာလုကို ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ ေမးခြန္း ေရွာလုကို ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ (ေရွာလုတြင္ ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္က သိျမင္ခဲ့ပါသည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔အား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရာ၌ ကူညီဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရွာလုအတြက္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရာ၌ ကူညီဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရွာလုအတြက္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရာ၌ ကူညီဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရွာလုအတြက္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရာ၌ ကူညီဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရွာလုအတြက္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။ (သူ႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ဖု႔ိရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အရာအားလုံးကုိ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ သူ႔အား ကူညီဖို႔ရန္ ေရွာလုအေပၚ၌ သူ၏ဝိညာဥ္ကုိ 
ဘုရားသခင္က ေစလႊတ္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ႀကီးျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္းကို ယံုၾကည္မႈမွ ေရွာလုအား လြဲေခ်ာ္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက သူ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ႀကီးျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္းကို ယံုၾကည္မႈမွ ေရွာလုအား လြဲေခ်ာ္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက သူ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ႀကီးျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္းကို ယံုၾကည္မႈမွ ေရွာလုအား လြဲေခ်ာ္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက သူ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ႀကီးျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္းကို ယံုၾကည္မႈမွ ေရွာလုအား လြဲေခ်ာ္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက 
ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ (ေရွာလု!။) ေရွာလုသည္ သူ႔အထဲ၌ မည္သည့္ယုံၾကည္မႈမွ် မရွိခဲ့ပါ။ လူတို႔သည္ သူ႔အား သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေရြး 
ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာအခါ သူသည္ ပုန္းခုိဖုိ႔ရန္ ထြက္သြားခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေရွာလုမင္းက အမွန္တကယ္ ခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ ေရွာလုမင္းက အမွန္တကယ္ ခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ ေရွာလုမင္းက အမွန္တကယ္ ခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ ေရွာလုမင္းက အမွန္တကယ္ ခ်န္လွပ္ခ့ဲေသာအရာက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကုိးစားျခင္း။) 
ေရွာလုမင္းက ဘုရားသခင္သည္ အေျခအေနအခ်ိန္ခါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မဟာေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ 
ရန္ သူ႔အား ကူညီေဖးမႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ မယုံၾကည္ခဲ့ပါ။  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုအေၾကာင္းကို ေတြးၾကည့္ပါသလား။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီးေသာေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုအေၾကာင္းကို ေတြးၾကည့္ပါသလား။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီးေသာေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုအေၾကာင္းကို ေတြးၾကည့္ပါသလား။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီးေသာေခါင္းေဆာင္ ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုအေၾကာင္းကို ေတြးၾကည့္ပါသလား။ ယေန႔ ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီးေသာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏စံနမူနာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္အရာကို သြန္သင္ျပသပါသနည္း။ မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏စံနမူနာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္အရာကို သြန္သင္ျပသပါသနည္း။ မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏စံနမူနာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္အရာကို သြန္သင္ျပသပါသနည္း။ မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏စံနမူနာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္အရာကို သြန္သင္ျပသပါသနည္း။ (ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေရွာလုက့ဲ 
သုိ႔ သင္သည္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။)    ““““၅၅၅၅ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး    
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အၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွအၾကြင္းမဲ့ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွမျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ မျပဳႏွင့္။ ၆၆၆၆သြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားသြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားသြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားသြားေလရာ၌ ထာဝရဘုရားကုိ မ်က္ကုိ မ်က္ကုိ မ်က္ကုိ မ်က္    ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ 
လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ လမ္းခရီးတုိ႔ကုိ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ပ့ဲျပင္ေတာ္မူမည္။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၃၃၃၃း း း း ၅၅၅၅----၆)။၆)။၆)။၆)။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔အတြက္ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကို ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။သူ႔အတြက္ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကို ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။သူ႔အတြက္ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကို ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။သူ႔အတြက္ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကို ျပဳဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲ။ (သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ကုိ ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔ရန္ သင့္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာမွာ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးသာျဖစ္သည္။) သင့္အားျဖင့္ သူ၏ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔ရန္ အတုမရွိထူးျခားေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္အား ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သင့္ကုိ 
ျပဳျပင္ပုံႏွင့္ သင့္အား သူ ေနရာခ်ေပးေသာေၾကာင့္ သင့္အား ေဆာင္ရြက္ေစလုိ၍ သူ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းမွာ သူ႔အဖုိ႔ အျခားမည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္၏အပိုင္းက ဘာလဲ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္၏အပိုင္းက ဘာလဲ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္၏အပိုင္းက ဘာလဲ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္၏အပိုင္းက ဘာလဲ။ (လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္၏အပုိင္းမွာ အသုံးေတာ္ခံျခင္း၊ ကုိးစားျခင္းႏွင့္ နာခံ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။) သူ႔အဖုိ႔ သင့္အား သူ လုပ္ေဆာင္ေစလိုသည့္အရာကုိ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ 
ထုိအလုပ္ကုိ ၿပီးေျမာက္ေစရာ၌ သင့္ကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ 

************************************************************************ 
 
ေရွာလုသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကၽြုႏု္ပ္တုိ႔၏လာမည့္ သင္ခန္းစာတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး 

သြားမည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္အဖုိ႔ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကုိ သူ ၿပီးေျမာက္ေစခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား 
ေရြခ်ယ္ခဲ့သည့္ မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခ်ဳိ႕ႏ်င့္ သူ၏လူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္းႀကီးခံစားေနေစဖို႔ ထုိေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရား 
သခင္ မည္သုိ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသြားၾကလိမ့္မည္။  
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ----    ေရွာလုေရွာလုေရွာလုေရွာလုမင္းမင္းမင္းမင္း    ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
 
 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““သုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်သစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်သစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်သစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်    ေလာက္ ေလာက္ ေလာက္ ေလာက္ 
ျပဳေတာ္မူၿပီးသည္ကိုျပဳေတာ္မူၿပီးသည္ကိုျပဳေတာ္မူၿပီးသည္ကိုျပဳေတာ္မူၿပီးသည္ကို    ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ((((၁၁၁၁    ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၂၄)။၂၄)။၂၄)။၂၄)။””””    
    
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
တာဝန္ယူျခင္း တာဝန္ယူျခင္း တာဝန္ယူျခင္း တာဝန္ယူျခင္း ((((တာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္း))))    
 
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
သင့္အား သင္၏အားကစားအသင္း၏အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသင့္အား သင္၏အားကစားအသင္း၏အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသင့္အား သင္၏အားကစားအသင္း၏အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသင့္အား သင္၏အားကစားအသင္း၏အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရသည္။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရသည္။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရသည္။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရသည္။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အလြန္တိက်ေသာညြန္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင့္ကို ေပးသည္။ အကယ္၍ ထိုညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ ျငင္းဆန္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက အလြန္တိက်ေသာညြန္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင့္ကို ေပးသည္။ အကယ္၍ ထိုညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ ျငင္းဆန္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက အလြန္တိက်ေသာညြန္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင့္ကို ေပးသည္။ အကယ္၍ ထိုညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ ျငင္းဆန္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက အလြန္တိက်ေသာညြန္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင့္ကို ေပးသည္။ အကယ္၍ ထိုညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ ျငင္းဆန္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက 
သင့္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ရလဒ္က ဘာျဖစ္သင့္ပါသလဲ။သင့္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ရလဒ္က ဘာျဖစ္သင့္ပါသလဲ။သင့္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ရလဒ္က ဘာျဖစ္သင့္ပါသလဲ။သင့္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ရလဒ္က ဘာျဖစ္သင့္ပါသလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 (ဟာဝုိင္အီတြင္ က်င္းပသည့္) အုိင္ရိုမဲန္ထရုိက္လုံပြဲေတာ္သည္ လူသား၏စိတ္ဝိညာဥ္၏ျပန္လည္တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ 
မႈအေၾကာင္းကုိ စိတ္ထတဲြင္လႈိ႕ေဆာ္ေပးေနေသာရာေပါင္းမ်ားစြာေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိ္င္း စိတ္ဓာတ္ျမွင့္ 
တင္ေပးခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ၂မုိင္၄ဖာလံု ကန္႔သတ္ေရကူးၿပိဳင္ပြဲ၊ ၁၁၂ မုိင္ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲ၊ ၂၆မုိင္ ၃ ဖာလုံ မာရသြန္ေျပး 
ပြဲမ်ားတြင္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ တြင္းအားေပးၿပီး သူတုိ႔၏ပန္းတုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားျခင္းက ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ရန္ခက္ခဲ့သည့္ ပီတိတစ္ခုကို 
ယူေဆာင္လာသည္။ 
 တိက္ႏွင့္ ရိက္ဟုိထ္တုိ႔သည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ အသက္ ၃၇ႏွစ္ရွိေသာရိက္တြင္ မေမြးမီး (သုိ႔) 
ေမြးဖြားစဥ္က ဦးေႏွာက္ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားေသာေၾကာင့္ ကုိယ္အဂၤါအခ်ဳိ႕မလႈပ္ရွားႏုိ္င္ေသာေရာဂါ ရွိၿပီး သူသည္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ 
(သုိ႔) စကားမေျပာႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ထရုိက္လုံၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ 
အသက္ ၅၉ႏွစ္ရိွေသာ ဒိက္က သူ႔သားႏွင့္ ၿပီးေတာ့ သူ႔သားအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ရန္ ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ေရ 
ကူးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သူသည္ ရိက္ကုိ ေလွတစ္စင္းထဲသုိ႔ ဆြဲတင္လုိက္သည္။ ရိက္အတြက္ ထုိင္စရာေနရာပါသည့္ စီးေလ့စီးထ 
ျဖစ္ ေသာစက္ဘီးတစ္စီးကုိ စီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မာရသြန္ေျပးပြဲအတြက္ အထူးျပဳျပင္ထားေသာေလးဘီးတပ္စက္ဘီးျဖင့္ သူ႔ 
ကုိ တြန္းခဲ့သည္။ 
 စက္ဘီးစီးေနစဥ္အတြင္း ပစၥည္းကိရိယာျပႆနာတစ္ခုက သူတုိ႔၏စြန္႔စားမႈကို အဆုံးသတ္ဖုိ႔ရန္ အခက္အချဲဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ ဒိက္က သူ႔သားကုိ သူ ဆက္ၿပိဳင္လုိသလားဟု ေမးလုိက္ေတာ့ ရိက္က ေကာင္းညိတ္လုိက္သည္။ ဒါက ျဖစ္သမွ်အရာ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိနစ္ ၃၀ ေနာက္က်ၿပီးေနာက္ သူတုိ႔ လမ္းမအတုိ္င္း စီးနင္းခဲ့ၾကသည္။ မာရသြန္ေျပးပြဲဝင္စဥ္အေတာအတြင္း ထိပ္ 
ဖ်ားေလးမ်ားတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ရိက္ကုိ မတ္ေစာက္ေသာေတာင္ကုန္းမ်ားဆီသုိ႔ သူ သြန္းေနေသာေၾကာင့္ ဒိတ္မွာ ေရြ႕လ်ားရုိသာရိွ 
ေတာ့သည္။ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံး၌ သန္ေခါင္းယံမတုိင္ ၄၅မိနစ္အလုိတြင္ သူတုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
လက္ေဝွ႔ယမ္းျပၿပီး စီးလ်က္ ဒိက္သည္ ပန္းတုိ္င္းမ်ဥ္းဆီသုိ႔ ေရာက္လုနီးျဖစ္ခဲ့သည္။ လူမ်ားသည္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ အားေပး 
ေနေသာေၾကာင့္ ရိက္က သူ၏လက္မ်ားကုိ ဆန္႔ထုတ္လ်က္ ေဝွ႔ယမ္းခဲ့သည္။ 
 ဒိက္ႏွင့္ ရိက္တုိ႔သည္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး တာဝန္သိတတ္သည္။ ရိက္က “အေဖက ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕အတုယူစံနမူနာထား 
ထုိက္ သူမ်ားထတဲြင္ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ သူ တစ္ခုခုကုိ လုပ္ဖုိ႔ တစ္ႀကိမ္ ထြက္သြားလုိက္တာန႔ဲ အဖက ထုိအရာၿပီးဆုံးသည္အထိ 
ဘာႀကီးျဖစ္ေနပါေစ သည္းခံေပးတယ္။”ဟု ေျပာျပခ့ဲသည္။ သူတုိ႔ိသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၿပီးေတာ့ အျခားသူမ်ားကိုပါ သူတို႔၏စံ 
နမူနာအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္လႈိ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္ထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံး၏ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ၾကသည္။ 
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 ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရွာလုအေၾကာင္းကုိ သိဖုိ႔ရန္ ဆက္လက္ေလ့လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အသက္တာ၌ တာဝန္ယူျခင္း 
သည္ အေရးႀကီးေသာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးတစ္ခုကဲ့သို႔ ဘာေၾကာင့္ တုိ္းတက္ေစရမည္ကုိ ေလ့လာသင္ယူၾကပါစုိ႔။ 
 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း 

ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူ႔အား သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထာဝရဘုရား သိရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ “သူတုိ႔၏စကားကုိ နားေထာင္ၿပီး သူတုိ႔ကုိ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ေပးလုိက္ပါ”ဟု ထာဝရဘုရားက ရွေမြလအား အေျဖ 
ေပးခဲ့သည္။ ေရွာလုသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ အလြန္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ ေရွာလုအား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ 
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ရွေမြလသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားလူမ်ဳိးအားလုံးကုိ တရားေဟာခဲ့သည္။ 
 

ေရွာလုမင္း (အပုိင္း - ၂) 
( ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂း ၁၂-၂၅) 

““““၁၂၁၂၁၂၁၂ေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားရုွင္ဘုရင္နာဟတ္သည္ စစ္ခ်ီမည္အေၾကာင္းကုိ သိေသာအခါ၊ အကၽြႏု္ပ္တုိေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားရုွင္ဘုရင္နာဟတ္သည္ စစ္ခ်ီမည္အေၾကာင္းကုိ သိေသာအခါ၊ အကၽြႏု္ပ္တုိေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားရုွင္ဘုရင္နာဟတ္သည္ စစ္ခ်ီမည္အေၾကာင္းကုိ သိေသာအခါ၊ အကၽြႏု္ပ္တုိေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားရုွင္ဘုရင္နာဟတ္သည္ စစ္ခ်ီမည္အေၾကာင္းကုိ သိေသာအခါ၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔႔ ႔႔သည္ အရင္က့ဲသုိ႔သည္ အရင္က့ဲသုိ႔သည္ အရင္က့ဲသုိ႔သည္ အရင္က့ဲသုိ႔    
မဟုတ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အကၽြႏု္မဟုတ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အကၽြႏု္မဟုတ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အကၽြႏု္မဟုတ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရမည္ဟု သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရမည္ဟု သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရမည္ဟု သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရမည္ဟု သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္    လုပ္လ်က္ပင္ ငါ့အားလုပ္လ်က္ပင္ ငါ့အားလုပ္လ်က္ပင္ ငါ့အားလုပ္လ်က္ပင္ ငါ့အား    
ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ယခုမွာ သင္တုိယခုမွာ သင္တုိယခုမွာ သင္တုိယခုမွာ သင္တုိ‹‹‹‹လုိခ်င္၍ ေရြးခ်ယ္ေသာရွင္ဘုရင္ကုိ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ထာဝရဘုုရားသည္ သင္တို႔အေပၚလုိခ်င္၍ ေရြးခ်ယ္ေသာရွင္ဘုရင္ကုိ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ထာဝရဘုုရားသည္ သင္တို႔အေပၚလုိခ်င္၍ ေရြးခ်ယ္ေသာရွင္ဘုရင္ကုိ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ထာဝရဘုုရားသည္ သင္တို႔အေပၚလုိခ်င္၍ ေရြးခ်ယ္ေသာရွင္ဘုရင္ကုိ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ထာဝရဘုုရားသည္ သင္တို႔အေပၚ    
မွာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ မွာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ မွာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ မွာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄၁၄၁၄၁၄သင္တုိ႔သည္ ထာဝရသင္တုိ႔သည္ ထာဝရသင္တုိ႔သည္ ထာဝရသင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္    
ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္လွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္လွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္လွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္လွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ    ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိ‹‹‹‹၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ    
ဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅၁၅၁၅၁၅သုိ႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရားသုိ႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရားသုိ႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရားသုိ႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရား    ၏စကားေတာ္ကုိနားမေထာင္၊ အာဏာေတာ္ ကုိဆန္၏စကားေတာ္ကုိနားမေထာင္၊ အာဏာေတာ္ ကုိဆန္၏စကားေတာ္ကုိနားမေထာင္၊ အာဏာေတာ္ ကုိဆန္၏စကားေတာ္ကုိနားမေထာင္၊ အာဏာေတာ္ ကုိဆန္    
လွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဘုိးေဘးတုိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဘုိးေဘးတုိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဘုိးေဘးတုိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဘုိးေဘးတုိ႔႔ ႔႔ကုိ ဆီးတားသက့ဲကုိ ဆီးတားသက့ဲကုိ ဆီးတားသက့ဲကုိ ဆီးတားသက့ဲ    သုိ႔ သင္တုိ႔ကုိ ဆီးတားေတာ္မူ လိမ့္မည္။ သုိ႔ သင္တုိ႔ကုိ ဆီးတားေတာ္မူ လိမ့္မည္။ သုိ႔ သင္တုိ႔ကုိ ဆီးတားေတာ္မူ လိမ့္မည္။ သုိ႔ သင္တုိ႔ကုိ ဆီးတားေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၁၆၁၆၁၆၁၆ယခုမွာ သင္တုိ႔ယခုမွာ သင္တုိ႔ယခုမွာ သင္တုိ႔ယခုမွာ သင္တုိ႔    
မ်က္ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူလတ့ံေသာအမႈၾကီးကုိ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ မ်က္ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူလတ့ံေသာအမႈၾကီးကုိ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ မ်က္ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူလတ့ံေသာအမႈၾကီးကုိ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ မ်က္ေမွာက္၌ ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူလတ့ံေသာအမႈၾကီးကုိ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁၇၁၇၁၇၁၇ယေန႔ဂ်ံဳစပါးရိတ္ရာကာလ ယေန႔ဂ်ံဳစပါးရိတ္ရာကာလ ယေန႔ဂ်ံဳစပါးရိတ္ရာကာလ ယေန႔ဂ်ံဳစပါးရိတ္ရာကာလ 
ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားကုိ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားကုိ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားကုိ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားကုိ ငါဆုေတာင္း၍ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိဃ္းရြာေစေတာ္မူမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ငါဆုေတာင္း၍ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိဃ္းရြာေစေတာ္မူမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ငါဆုေတာင္း၍ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိဃ္းရြာေစေတာ္မူမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ငါဆုေတာင္း၍ မုိဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိဃ္းရြာေစေတာ္မူမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
သင္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကုိသင္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကုိသင္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကုိသင္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကုိ        ေတာင္းေသာအားေတာင္းေသာအားေတာင္းေသာအားေတာင္းေသာအား    ျဖင့္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္သည္ ၾကီးေၾကာင္းကုိ ရိပ္မိသိျဖင့္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္သည္ ၾကီးေၾကာင္းကုိ ရိပ္မိသိျဖင့္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္သည္ ၾကီးေၾကာင္းကုိ ရိပ္မိသိျဖင့္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္သည္ ၾကီးေၾကာင္းကုိ ရိပ္မိသိ    
ျမင္ရၾက မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိျမင္ရၾက မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိျမင္ရၾက မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိျမင္ရၾက မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိ    ၿပီးလွ်င္၊ၿပီးလွ်င္၊ၿပီးလွ်င္၊ၿပီးလွ်င္၊””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သီးႏံွရိတ္သိမ္းခ်ိသီးႏံွရိတ္သိမ္းခ်ိသီးႏံွရိတ္သိမ္းခ်ိသီးႏံွရိတ္သိမ္းခ်ိန္အေတာအတြင္း မိုးသက္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကို ဘာေၾကာင့္ န္အေတာအတြင္း မိုးသက္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကို ဘာေၾကာင့္ န္အေတာအတြင္း မိုးသက္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကို ဘာေၾကာင့္ န္အေတာအတြင္း မိုးသက္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကို ဘာေၾကာင့္ 
အလြန္မင္းေၾကာက္ရြံ႕ခ့ဲၾကပါသလဲ။ အလြန္မင္းေၾကာက္ရြံ႕ခ့ဲၾကပါသလဲ။ အလြန္မင္းေၾကာက္ရြံ႕ခ့ဲၾကပါသလဲ။ အလြန္မင္းေၾကာက္ရြံ႕ခ့ဲၾကပါသလဲ။ (သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္အေတာအတြင္း မုိးလံုးဝမရြာဖူးပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မိုးကို ရြာေစျခင္းအားျဖင့္ ရွေမြလက မည္သည့္အရာကို ၿပီးစီးေစခ့ဲပါသလဲ။ မိုးကို ရြာေစျခင္းအားျဖင့္ ရွေမြလက မည္သည့္အရာကို ၿပီးစီးေစခ့ဲပါသလဲ။ မိုးကို ရြာေစျခင္းအားျဖင့္ ရွေမြလက မည္သည့္အရာကို ၿပီးစီးေစခ့ဲပါသလဲ။ မိုးကို ရြာေစျခင္းအားျဖင့္ ရွေမြလက မည္သည့္အရာကို ၿပီးစီးေစခ့ဲပါသလဲ။ (ယခုတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၌ ရွင္ဘုရင္ 
တစ္ပါးရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲႏွင့္ လူတုိ႔သည္ သူ႔အား နာခံသင့္ေၾကာင္းကုိ သိဖုိ႔ရန္ ဣသေရလ 
လူမ်ဳိးမ်ားအား ရွေမြလ အလုိရွိခဲ့ပါသည္။) 

    
    ““““၁၈၁၈၁၈၁၈ထာဝရဘုရားကုိ ဆုေတာင္း၍၊ ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ မုိးဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိထာဝရဘုရားကုိ ဆုေတာင္း၍၊ ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ မုိးဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိထာဝရဘုရားကုိ ဆုေတာင္း၍၊ ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ မုိးဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိထာဝရဘုရားကုိ ဆုေတာင္း၍၊ ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ မုိးဃ္းခ်ဳန္းျခင္းႏွင့္တကြ မုိဃ္းရြာေစေတာ္မူ၍၊ လူအေပါင္းတုိ႔ဃ္းရြာေစေတာ္မူ၍၊ လူအေပါင္းတုိ႔ဃ္းရြာေစေတာ္မူ၍၊ လူအေပါင္းတုိ႔ဃ္းရြာေစေတာ္မူ၍၊ လူအေပါင္းတုိ႔    
သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကုိသည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကုိသည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကုိသည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ရွေမြလကုိ        အလြန္ေၾကာက္ ရြံၾက၏။ အလြန္ေၾကာက္ ရြံၾက၏။ အလြန္ေၾကာက္ ရြံၾက၏။ အလြန္ေၾကာက္ ရြံၾက၏။ ၁၉၁၉၁၉၁၉လူအေပါင္းတုိ႔က၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကၽြန္တုိ႔သည္ မေသရလူအေပါင္းတုိ႔က၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကၽြန္တုိ႔သည္ မေသရလူအေပါင္းတုိ႔က၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကၽြန္တုိ႔သည္ မေသရလူအေပါင္းတုိ႔က၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကၽြန္တုိ႔သည္ မေသရ    မည္အမည္အမည္အမည္အ    
ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရား သခင္ထာဝရ ဘုရားအား ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္တုိ႔အဘုိ႔ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရား သခင္ထာဝရ ဘုရားအား ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္တုိ႔အဘုိ႔ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရား သခင္ထာဝရ ဘုရားအား ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္တုိ႔အဘုိ႔ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရား သခင္ထာဝရ ဘုရားအား ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္တုိ႔အဘုိ႔ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္ဘု    
ရင္ကုိ ေတာင္းေသာရင္ကုိ ေတာင္းေသာရင္ကုိ ေတာင္းေသာရင္ကုိ ေတာင္းေသာအားျဖင့္ အထက္အျပစ္မ်ားတုိ႔အေပၚမွာ ထပ္၍ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳမိပါၿပီဟု ရွေမြလအား ေတာင္းပန္ၾက၏။ အားျဖင့္ အထက္အျပစ္မ်ားတုိ႔အေပၚမွာ ထပ္၍ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳမိပါၿပီဟု ရွေမြလအား ေတာင္းပန္ၾက၏။ အားျဖင့္ အထက္အျပစ္မ်ားတုိ႔အေပၚမွာ ထပ္၍ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳမိပါၿပီဟု ရွေမြလအား ေတာင္းပန္ၾက၏။ အားျဖင့္ အထက္အျပစ္မ်ားတုိ႔အေပၚမွာ ထပ္၍ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳမိပါၿပီဟု ရွေမြလအား ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၂၂၂၂ဝရွဝရွဝရွဝရွ    
ေမြလကလည္း မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤဒုစရုိက္အေပါင္းကုိျပဳမိေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္ေမြလကလည္း မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤဒုစရုိက္အေပါင္းကုိျပဳမိေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္ေမြလကလည္း မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤဒုစရုိက္အေပါင္းကုိျပဳမိေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္ေမြလကလည္း မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ ဤဒုစရုိက္အေပါင္းကုိျပဳမိေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္    သုိ႔ လုိက္ရာမွ မလႊၾဲကႏွင့္။ သုိ႔ လုိက္ရာမွ မလႊၾဲကႏွင့္။ သုိ႔ လုိက္ရာမွ မလႊၾဲကႏွင့္။ သုိ႔ လုိက္ရာမွ မလႊၾဲကႏွင့္။ 
ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။””””    
    
ေမးေမးေမးေမးခြန္း ခြန္း ခြန္း ခြန္း ----    ရွေမြလ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက ရွေမြလ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက ရွေမြလ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက ရွေမြလ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစခ့ဲပါသလဲ။ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစခ့ဲပါသလဲ။ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစခ့ဲပါသလဲ။ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစခ့ဲပါသလဲ။ (သူ႔အား 
သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ သူတုိ႔ ျပစ္မွားသည့္အရာျဖစ္သည္။) 
 
““““၂၁၂၁၂၁၂၁ေက်းဇူးမျပဳမကယ္တင္ႏုိင္၊ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ အရာတုိ႔ေနာက္သုိ႔လမ္းလေက်းဇူးမျပဳမကယ္တင္ႏုိင္၊ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ အရာတုိ႔ေနာက္သုိ႔လမ္းလေက်းဇူးမျပဳမကယ္တင္ႏုိင္၊ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ အရာတုိ႔ေနာက္သုိ႔လမ္းလေက်းဇူးမျပဳမကယ္တင္ႏုိင္၊ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ အရာတုိ႔ေနာက္သုိ႔လမ္းလႊဲ၍မလုိက္ၾကႏွင့္။ ထုိသုိ႔ေႊဲ၍မလုိက္ၾကႏွင့္။ ထုိသုိ႔ေႊဲ၍မလုိက္ၾကႏွင့္။ ထုိသုိ႔ေႊဲ၍မလုိက္ၾကႏွင့္။ ထုိသုိ႔ေသာအရာသာအရာသာအရာသာအရာသည္ အခ်ည္းသည္ အခ်ည္းသည္ အခ်ည္းသည္ အခ်ည္း    
ႏီွးသက္သက္ျဖစ္၏။ ႏီွးသက္သက္ျဖစ္၏။ ႏီွးသက္သက္ျဖစ္၏။ ႏီွးသက္သက္ျဖစ္၏။ ၂၂၂၂၂၂၂၂ထာဝရ ဘုရားသည္ မဟာနာမေတာ္ကုိေထာက္၍ မိမိလူတုိ႔ကုိ စြန္႔ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိထာဝရ ဘုရားသည္ မဟာနာမေတာ္ကုိေထာက္၍ မိမိလူတုိ႔ကုိ စြန္႔ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိထာဝရ ဘုရားသည္ မဟာနာမေတာ္ကုိေထာက္၍ မိမိလူတုိ႔ကုိ စြန္႔ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိထာဝရ ဘုရားသည္ မဟာနာမေတာ္ကုိေထာက္၍ မိမိလူတုိ႔ကုိ စြန္႔ေတာ္မမူ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ ႔ ႔ ႔ 
ကုိ မိမိလူအရာ၍ ခန္႔ထားျခင္းငွာ အလုိရိွေတာ္မူၿပီ။ ကုိ မိမိလူအရာ၍ ခန္႔ထားျခင္းငွာ အလုိရိွေတာ္မူၿပီ။ ကုိ မိမိလူအရာ၍ ခန္႔ထားျခင္းငွာ အလုိရိွေတာ္မူၿပီ။ ကုိ မိမိလူအရာ၍ ခန္႔ထားျခင္းငွာ အလုိရိွေတာ္မူၿပီ။ ၂၃၂၃၂၃၂၃ငါမူကား သင္တုိ႔အဘုိ႔ ဆုမေတာင္းဘဲေနငါမူကား သင္တုိ႔အဘုိ႔ ဆုမေတာင္းဘဲေနငါမူကား သင္တုိ႔အဘုိ႔ ဆုမေတာင္းဘဲေနငါမူကား သင္တုိ႔အဘုိ႔ ဆုမေတာင္းဘဲေန    သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွား    
ျခင္း အမႈသည္ ငါႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကုိလည္း သင္တုိ႔ျခင္း အမႈသည္ ငါႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကုိလည္း သင္တုိ႔ျခင္း အမႈသည္ ငါႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကုိလည္း သင္တုိ႔ျခင္း အမႈသည္ ငါႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကုိလည္း သင္တုိ႔    အား ငါျပသဦးမည္။ အား ငါျပသဦးမည္။ အား ငါျပသဦးမည္။ အား ငါျပသဦးမည္။ ၂၄၂၄၂၄၂၄သုိ႔သုိ႔သုိ႔သုိ႔ရာတြင္ ရာတြင္ ရာတြင္ ရာတြင္ 
ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္    တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳေတာ္မူၿပီး တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳေတာ္မူၿပီး တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳေတာ္မူၿပီး တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳေတာ္မူၿပီး 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
68 

 

သည္တုိ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ သည္တုိ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ သည္တုိ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ သည္တုိ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ၂၅၂၅၂၅၂၅သုိ႔မဟုတ္ သသုိ႔မဟုတ္ သသုိ႔မဟုတ္ သသုိ႔မဟုတ္ သင္တုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ျပဳၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကင္တုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ျပဳၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကင္တုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ျပဳၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကင္တုိ႔သည္ ဒုစရုိက္ျပဳၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက    
လိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိေလ၏။လိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိေလ၏။လိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိေလ၏။လိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား ေျပာဆုိေလ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအား မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။အား မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။အား မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။အား မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။ (ထာဝရဘုရားထံမွ 
လွည့္ထြက္မသြားဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ၎အစား စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ သူ႔ကုိ အေစခံဖုိ႔ရန္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ ရွေမြလက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သည့္ သင္ခန္းစာကို သင္ေပးသနည္း။ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ ရွေမြလက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သည့္ သင္ခန္းစာကို သင္ေပးသနည္း။ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ ရွေမြလက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သည့္ သင္ခန္းစာကို သင္ေပးသနည္း။ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ ရွေမြလက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သည့္ သင္ခန္းစာကို သင္ေပးသနည္း။ (ဘုရား 
သခင္ထံမွ လွည့္ထြက္သြားသူမ်ားအဖုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းသင့္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္းထက္ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္းထက္ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္းထက္ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္းထက္    လူမ်ားကို ကိုးစားျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရွေမြလက ဘာကို သြန္ လူမ်ားကို ကိုးစားျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရွေမြလက ဘာကို သြန္ လူမ်ားကို ကိုးစားျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရွေမြလက ဘာကို သြန္ လူမ်ားကို ကိုးစားျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရွေမြလက ဘာကို သြန္ 
သင္ပါသလဲ။သင္ပါသလဲ။သင္ပါသလဲ။သင္ပါသလဲ။ (အကယ္၍ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမ်ဳိးသည္ 
ေဘးအႏ ၱရယ္ထဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားလိမ့္မည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားေၾကာင္းကို သင့္အား ေျပာျပသည့္ မည္သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား မ်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားေၾကာင္းကို သင့္အား ေျပာျပသည့္ မည္သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား မ်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားေၾကာင္းကို သင့္အား ေျပာျပသည့္ မည္သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား မ်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလြဲသြားေၾကာင္းကို သင့္အား ေျပာျပသည့္ မည္သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား 
((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) အရိပ္နမိတ္မ်ားကို သင္ ျမင္ပါသလဲ။အရိပ္နမိတ္မ်ားကို သင္ ျမင္ပါသလဲ။အရိပ္နမိတ္မ်ားကို သင္ ျမင္ပါသလဲ။အရိပ္နမိတ္မ်ားကို သင္ ျမင္ပါသလဲ။ (ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကို ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကုိ ေကာက္ 
ကုိင္လုိက္ၿပီး ေရွ႕စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔) အဓိကအပုိင္းကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ သင္ ဘာေတြ႕ရပါသလဲ။) 
 
    ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏတာမ် ယူလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ိုးမ်ား အေကာင္းမႈမွ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏတာမ် ယူလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ိုးမ်ား အေကာင္းမႈမွ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏတာမ် ယူလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ိုးမ်ား အေကာင္းမႈမွ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏတာမ် ယူလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ိုးမ်ား အေကာင္းမႈမွ 
လွည့္ထြက္လာၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာၾကဖို႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။လွည့္ထြက္လာၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာၾကဖို႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။လွည့္ထြက္လာၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာၾကဖို႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။လွည့္ထြက္လာၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာၾကဖို႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။    
 
 ဘုရားသခင္ကုိ သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ဖုိ႔ရန္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ရွင္ဘု 
ရင္အရာ၌ လူတစ္ဦးအား ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထက္ 
ေရွာလု၌ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ပုံအပ္ခဲ့ပါက ထိုအရာသည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ ဦးတည္ေစေၾကာင္းကို ရွေမြလ သိျမင္ခဲ့ၿပီး ဤအ 
ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ရွေမြလက သတိေပးခဲ့သည္။ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား၏မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈ 
ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရွလုသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းသလား၊ မေစာင့္ထိန္းဘူးလား 
ဆုိတာကုိ ရွာေဖြၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
 
ေရွာလုမင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က ္
 ေရွာလုမင္း၏သား ေယာနႆန္သည္ ဖိလိတၱိစစ္စခန္းကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဖိလိတၱလူတုိ႔သည္ ဣသေရလစစ္တပ္ 
ထက္ အင္အားအလြန္မ်ားေသာ မဟာစစ္တပ္ႀကီးကုိ စုရုံးေစခ့ဲသည္။ သူတုိ႔၏အေနထားမွာ ေဝဖန္စရာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔သည္ ဒုကၡ 
ေတြ႕ေတာ့မည္ကုိ ဣသေရစစ္သားမ်ားက ျမင္ေတြ႕ေသာအခါ ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ပုန္းေအာင္းေနခ့ဲၿပီး ထုိမွ်မက ထြက္ 
ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရွာလုႏွင့္ သူ၏လူတုိ႔သည္ ဂိလဒ္အရပ္တြင္ ရိွေနခဲ့ၾကသည္။ 
 
    ““““၇၇၇၇ေယာ္ဒန္ျမစ္ တစ္ဘက္၌ေနေသာ သူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကူျပန္၍၊ ဂဒ္ျပည္၊ ဂိလဒ္ျပည္သုိ႔ သြားၾက၏။ ေရွာလုသည္ ဂိလဂါေယာ္ဒန္ျမစ္ တစ္ဘက္၌ေနေသာ သူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကူျပန္၍၊ ဂဒ္ျပည္၊ ဂိလဒ္ျပည္သုိ႔ သြားၾက၏။ ေရွာလုသည္ ဂိလဂါေယာ္ဒန္ျမစ္ တစ္ဘက္၌ေနေသာ သူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကူျပန္၍၊ ဂဒ္ျပည္၊ ဂိလဒ္ျပည္သုိ႔ သြားၾက၏။ ေရွာလုသည္ ဂိလဂါေယာ္ဒန္ျမစ္ တစ္ဘက္၌ေနေသာ သူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ကူျပန္၍၊ ဂဒ္ျပည္၊ ဂိလဒ္ျပည္သုိ႔ သြားၾက၏။ ေရွာလုသည္ ဂိလဂါ    လၿမိဳ႕၌ လၿမိဳ႕၌ လၿမိဳ႕၌ လၿမိဳ႕၌ 
ေနေသး၍၊ လူအေပါင္းတုိေနေသး၍၊ လူအေပါင္းတုိေနေသး၍၊ လူအေပါင္းတုိေနေသး၍၊ လူအေပါင္းတုိ‹‹‹‹သည္ သူ႔အေနာက္၌ တုန္လႈပ္လွ်က္ရိွၾက၏။ သည္ သူ႔အေနာက္၌ တုန္လႈပ္လွ်က္ရိွၾက၏။ သည္ သူ႔အေနာက္၌ တုန္လႈပ္လွ်က္ရိွၾက၏။ သည္ သူ႔အေနာက္၌ တုန္လႈပ္လွ်က္ရိွၾက၏။ ၈၈၈၈ရွေမြလခ်ိန္းခ်က္သည္ အတြင္း ေရွာလုသည္ ခုနစ္ရက္ရွေမြလခ်ိန္းခ်က္သည္ အတြင္း ေရွာလုသည္ ခုနစ္ရက္ရွေမြလခ်ိန္းခ်က္သည္ အတြင္း ေရွာလုသည္ ခုနစ္ရက္ရွေမြလခ်ိန္းခ်က္သည္ အတြင္း ေရွာလုသည္ ခုနစ္ရက္    
င့ံလင့္၍၊ ရွေမြလသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔မေရာက္၊ လူမ်ားတို႔လည္းထြက္ေျပးၾက၏။ င့ံလင့္၍၊ ရွေမြလသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔မေရာက္၊ လူမ်ားတို႔လည္းထြက္ေျပးၾက၏။ င့ံလင့္၍၊ ရွေမြလသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔မေရာက္၊ လူမ်ားတို႔လည္းထြက္ေျပးၾက၏။ င့ံလင့္၍၊ ရွေမြလသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔မေရာက္၊ လူမ်ားတို႔လည္းထြက္ေျပးၾက၏။ ၉၉၉၉ေရွာလုကလည္း၊ မီးရႈိ႕ေရွာလုကလည္း၊ မီးရႈိ႕ေရွာလုကလည္း၊ မီးရႈိ႕ေရွာလုကလည္း၊ မီးရႈိ႕    ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာ    
ယယယယပူေဇာ္သကၠာတို႔ကုိ ငါ့ထံသုိ႔ယူခ့ဲၾပူေဇာ္သကၠာတို႔ကုိ ငါ့ထံသုိ႔ယူခ့ဲၾပူေဇာ္သကၠာတို႔ကုိ ငါ့ထံသုိ႔ယူခ့ဲၾပူေဇာ္သကၠာတို႔ကုိ ငါ့ထံသုိ႔ယူခ့ဲၾကဟု ဆုိသျဖင့္၊မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကုိပူေဇာ္ေလ၏။ကဟု ဆုိသျဖင့္၊မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကုိပူေဇာ္ေလ၏။ကဟု ဆုိသျဖင့္၊မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကုိပူေဇာ္ေလ၏။ကဟု ဆုိသျဖင့္၊မီးရႈိ႕ရာယဇ္ကုိပူေဇာ္ေလ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဂိလဒ္ျပည္တြင္ ေရွာလုဂိလဒ္ျပည္တြင္ ေရွာလုဂိလဒ္ျပည္တြင္ ေရွာလုဂိလဒ္ျပည္တြင္ ေရွာလုမင္းမင္းမင္းမင္း    လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလ ေျပာခ့ဲသည့္အရာျဖစ္သည့္ ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္သင္ခန္းစာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလ ေျပာခ့ဲသည့္အရာျဖစ္သည့္ ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္သင္ခန္းစာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလ ေျပာခ့ဲသည့္အရာျဖစ္သည့္ ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္သင္ခန္းစာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလ ေျပာခ့ဲသည့္အရာျဖစ္သည့္ ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္သင္ခန္းစာကို သင္ 
သတိရပါသလား။သတိရပါသလား။သတိရပါသလား။သတိရပါသလား။ (မည္သည့္အေျခေနျဖစ္ေနေစကာမူ သူ မေရာက္လာမီ ဘုရားသခင္အား မည္သည့္ ပူေဇာ္သကၠာမွ် မပူေဇာ္ 
ဖို႔ရန္ႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏ညႊန္းၾကားသည့္အရာကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ေျပာခဲ့ပါသည္။) 
 
    ““““၁၁၁၁ဝမီးရိႈ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈၿပီးသည္အဆံုး၌ ရွေမြလသည္ လာ၏။ ေရွာလုသည္ ေကာင္းၾကီးေပး၍ ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းငွာ ထြက္ဝမီးရိႈ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈၿပီးသည္အဆံုး၌ ရွေမြလသည္ လာ၏။ ေရွာလုသည္ ေကာင္းၾကီးေပး၍ ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းငွာ ထြက္ဝမီးရိႈ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈၿပီးသည္အဆံုး၌ ရွေမြလသည္ လာ၏။ ေရွာလုသည္ ေကာင္းၾကီးေပး၍ ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းငွာ ထြက္ဝမီးရိႈ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈၿပီးသည္အဆံုး၌ ရွေမြလသည္ လာ၏။ ေရွာလုသည္ ေကာင္းၾကီးေပး၍ ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းငွာ ထြက္    
သြားလွ်င္၊ သြားလွ်င္၊ သြားလွ်င္၊ သြားလွ်င္၊ ၁၁၁၁၁၁၁၁ရွေမြလက၊ သင္သည္အဘယ္သုိရွေမြလက၊ သင္သည္အဘယ္သုိရွေမြလက၊ သင္သည္အဘယ္သုိရွေမြလက၊ သင္သည္အဘယ္သုိ‹‹‹‹ျပဳသနည္းဟုေမးေသာ္ျပဳသနည္းဟုေမးေသာ္ျပဳသနည္းဟုေမးေသာ္ျပဳသနည္းဟုေမးေသာ္၊ ေရွာလုက၊ လူမ်ားတို႔သည္ အကၽြႏု္ပ္ထံ၊ ေရွာလုက၊ လူမ်ားတို႔သည္ အကၽြႏု္ပ္ထံ၊ ေရွာလုက၊ လူမ်ားတို႔သည္ အကၽြႏု္ပ္ထံ၊ ေရွာလုက၊ လူမ်ားတို႔သည္ အကၽြႏု္ပ္ထံ    မွထြက္ေျပးမွထြက္ေျပးမွထြက္ေျပးမွထြက္ေျပး    
ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌ မေရာက္ေၾကာင္း၊ ဖိလိတိၱ လူတုိေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌ မေရာက္ေၾကာင္း၊ ဖိလိတိၱ လူတုိေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌ မေရာက္ေၾကာင္း၊ ဖိလိတိၱ လူတုိေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌ မေရာက္ေၾကာင္း၊ ဖိလိတိၱ လူတုိ‹‹‹‹သည္ မိတ္မတ္ၿမိဳ႕၌ စုေဝေၾကာင္းမ်ားကုိ သည္ မိတ္မတ္ၿမိဳ႕၌ စုေဝေၾကာင္းမ်ားကုိ သည္ မိတ္မတ္ၿမိဳ႕၌ စုေဝေၾကာင္းမ်ားကုိ သည္ မိတ္မတ္ၿမိဳ႕၌ စုေဝေၾကာင္းမ်ားကုိ 
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သိျမင္ေသာအခါ၊ သိျမင္ေသာအခါ၊ သိျမင္ေသာအခါ၊ သိျမင္ေသာအခါ၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂ဖိလိတိၱ လူတို႔သည္ ငါရိွရာဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔ဖိလိတိၱ လူတို႔သည္ ငါရိွရာဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔ဖိလိတိၱ လူတို႔သည္ ငါရိွရာဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔ဖိလိတိၱ လူတို႔သည္ ငါရိွရာဂိလဂါလၿမိဳ႕သုိ႔    စစ္ခ်ီၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရစစ္ခ်ီၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရစစ္ခ်ီၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရစစ္ခ်ီၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    ကုိငါမေတာင္းကုိငါမေတာင္းကုိငါမေတာင္းကုိငါမေတာင္းပန္ေသးဟု ပန္ေသးဟု ပန္ေသးဟု ပန္ေသးဟု 
အကအကအကအကííííႏု္ပ္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ ကုိယ္ကုိ အႏုိင္ျပဳ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္မိၿပီဟု ျပန္ေျပာ၏။ ႏု္ပ္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ ကုိယ္ကုိ အႏုိင္ျပဳ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္မိၿပီဟု ျပန္ေျပာ၏။ ႏု္ပ္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ ကုိယ္ကုိ အႏုိင္ျပဳ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္မိၿပီဟု ျပန္ေျပာ၏။ ႏု္ပ္ေအာက္ေမ့သျဖင့္၊ ကုိယ္ကုိ အႏုိင္ျပဳ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္မိၿပီဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ ရွေမြလကလည္း သင္သည္မွားၿပီ။ 
သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါသင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါသင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါသင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားကုိမေစာင့္ပါ    တကား။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ တကား။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ တကား။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ တကား။ ေစာင့္မိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ 
ဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲဣသေရလအမ်ိဳး၌သင္၏အာဏာကုိ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲတည္ ေစေတာ္တည္ ေစေတာ္တည္ ေစေတာ္တည္ ေစေတာ္    မူၿပီး။ မူၿပီး။ မူၿပီး။ မူၿပီး။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၃၁၃၁၃၁၃း း း း ၇၇၇၇----၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထာဝရဘုရားကို ယဇ္မပူေဇာ္မီ ဂိလဒ္ျပည္၌ သူ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာ ထာဝရဘုရားကို ယဇ္မပူေဇာ္မီ ဂိလဒ္ျပည္၌ သူ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာ ထာဝရဘုရားကို ယဇ္မပူေဇာ္မီ ဂိလဒ္ျပည္၌ သူ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာ ထာဝရဘုရားကို ယဇ္မပူေဇာ္မီ ဂိလဒ္ျပည္၌ သူ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာ 
ေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။ ေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။ ေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။ ေၾကာင့္ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသလဲ။ (သူ႔အား လုံးလုံးလ်ားလ်ား နာခံဖုိ႔ရန္ ထာဝရဘုရားက ေရွာလုကုိ အလိုရွိခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေရွာလု ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ေရွာလုႏွင့္ ေရွာလု ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ေရွာလုႏွင့္ ေရွာလု ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ေရွာလုႏွင့္ ေရွာလု ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလ ဣသေရလ ဣသေရလ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားကို ရွေမြလက ဘာသတိေပးခ့ဲပါသလဲ။လူမ်ဳိးမ်ားကို ရွေမြလက ဘာသတိေပးခ့ဲပါသလဲ။လူမ်ဳိးမ်ားကို ရွေမြလက ဘာသတိေပးခ့ဲပါသလဲ။လူမ်ဳိးမ်ားကို ရွေမြလက ဘာသတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ (ထာဝရ 
ဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ သူ႔အား သစၥာရွိစြာ အေစဖို႔ရန္ အေသအခ်ာ သတိေပးခဲ့သည္။ အကယ္၍ ထာဝရ 
ဘုရားထံေတာ္မွ သူတုိ႔သည္ ဆက္၍လမ္းလြဲေနပါက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးလုံးသည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းခံခဲ့ရလိမ့္မည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေရွာလု၏ဘုရားသခင္အား နာမခံျခင္း၏အက်ဳိးရလဒ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။ေရွာလု၏ဘုရားသခင္အား နာမခံျခင္း၏အက်ဳိးရလဒ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။ေရွာလု၏ဘုရားသခင္အား နာမခံျခင္း၏အက်ဳိးရလဒ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။ေရွာလု၏ဘုရားသခင္အား နာမခံျခင္း၏အက်ဳိးရလဒ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ သိပါသလား။ (သူသည္ 
ထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဆုိကတည္းက ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားအုပ္စုိးေသာ ရွင္ဘုရင္အေနျဖင့္ ထာဝ 
ရဘုရားသည္ သူ႔အား ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ရွေမြလက ေရွာလုကို ေျပာခဲ့ပါသည္။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေရွာလု၏အျပဳမမမ်ားသည္ ထုိအလြန္းဆိုးဝါးေသာရလဒ္ကို ျဖစ္ေစခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ေရွာလု၏အျပဳမမမ်ားသည္ ထုိအလြန္းဆိုးဝါးေသာရလဒ္ကို ျဖစ္ေစခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ေရွာလု၏အျပဳမမမ်ားသည္ ထုိအလြန္းဆိုးဝါးေသာရလဒ္ကို ျဖစ္ေစခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ေရွာလု၏အျပဳမမမ်ားသည္ ထုိအလြန္းဆိုးဝါးေသာရလဒ္ကို ျဖစ္ေစခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ (ဘုရား 
သခင္၏ေရြးခ်ယ္ခံေသာရွင္ဘုရင္သည္ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္း အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ပုံမွာ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား 
အားအဖုိ႔ စံနမူျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ သူ႔အား လုံးလုံးလ်ားလ်ား နာခံေသာသူတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ အလုိရွိခဲ့သည္။) 
 ေရွာလုသည္ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ ႀကီးေသာအမႈမ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ေစခ့ဲေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ 
ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူရဲေကာင္းတုိ႔မည္သည္မွာ ရံဖန္ရံခါ မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကေသာ္ျငား 
လည္း သူတုိ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ရလဒ္မ်ားကုိ သူတုိ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းမွာ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုပါသနည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းမွာ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုပါသနည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းမွာ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုပါသနည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းမွာ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုပါသနည္း။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပဳအမူမ်ား (သုိ႔) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တာဝန္ရိွျခင္းအေၾကာင္းကို သင္ယူဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။တာဝန္ရိွျခင္းအေၾကာင္းကို သင္ယူဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။တာဝန္ရိွျခင္းအေၾကာင္းကို သင္ယူဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။တာဝန္ရိွျခင္းအေၾကာင္းကို သင္ယူဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (သင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွတ္ရာ၌ တစ္စုံတစ္ 
ေယာက္သည္ သင္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားျဖင့္ ထိခုိက္ခံရသည္ (သုိ႔) ခံရလိမ့္မည္။) တာဝန္ယူျခင္းအေၾကာင္းကုိ သင္ယူျခင္းအား 
ျဖင့္ အမွန္ႏွင့္ အမွား၊ လက္ခံႏုိင္ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ လက္မခံႏုိင္ေသာအျပဳအမူကို ခြဲျခားသိျမင္သည့္ စိတ္စြမ္းအားကုိ သင္ တုိး 
တက္ေစပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တာဝန္ယူတတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ တာဝန္ယူတတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ တာဝန္ယူတတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ တာဝန္ယူတတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို သင္ယူႏိုင္ပါသလဲ။ (အျခားသူမ်ားအား အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစဖုိ႔ရန္ သင္၏တာ 
ဝန္ဝတၱရားမ်ား (သုိ႔) သင့္အဖုိ႔ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားကုိ ဖက္တြယ္ထားလုိက္ပါ။ ဥပမာ - အကယ္၍ အိမ္မႈကိစၥမ်ား မၿပီးစီး 
ပါက မည္သူမွ် အခြင့္အေရးမ်ား မရရိွပါ (သုိ႔) သင္သည္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ေရွာယေန႔ ေရွာယေန႔ ေရွာယေန႔ ေရွာလု၏နာမခံျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ေပးပါသလဲ။ လု၏နာမခံျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ေပးပါသလဲ။ လု၏နာမခံျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ေပးပါသလဲ။ လု၏နာမခံျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ေပးပါသလဲ။ (ေရွာလုသည္ သူ၏မွား 
ယြင္းေသာဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ရလဒ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း ကၽြႏု္တုိ႔ မွားယြင္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ 
ခုကုိ ခ်မွတ္လုိက္ေသာအခါ ထုိတုိ္င္းျဖစ္လိမ့္မည္။) 

မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ အစဥ္သျဖင့္ မလြယ္ကူေပ။ ခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သင္ ေတြ႕ႀကံဳ 
ေသာအခါ “၁၄၁၄၁၄၁၄သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္    
လွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာလွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာလွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာလွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ    ရွင္ဘုရင္သည္ သင္ရွင္ဘုရင္သည္ သင္ရွင္ဘုရင္သည္ သင္ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိတုိတုိတုိ‹‹‹‹၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾက၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾက၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾက၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾက    
လိမ့္မည္။လိမ့္မည္။လိမ့္မည္။လိမ့္မည္။((((၁၁၁၁ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္၁၂၁၂၁၂၁၂းးးး၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။”ဆုိသည့္ ရွေမြလ၏ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ။  
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ----    ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ----    အတြင္းႏွလံုးသားထဲက ဘုရင္တစ္ပါးအတြင္းႏွလံုးသားထဲက ဘုရင္တစ္ပါးအတြင္းႏွလံုးသားထဲက ဘုရင္တစ္ပါးအတြင္းႏွလံုးသားထဲက ဘုရင္တစ္ပါး    
 
 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၇၇၇၇ထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သက့ဲသုိ႔ ျမင္ ႔ ျမင္ ႔ ျမင္ ႔ ျမင္ 
ေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု 
ရွေမြလအား မိန္႔ေတာမူ၏။ ရွေမြလအား မိန္႔ေတာမူ၏။ ရွေမြလအား မိန္႔ေတာမူ၏။ ရွေမြလအား မိန္႔ေတာမူ၏။ ((((၁ ဓမ၁ ဓမ၁ ဓမ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၼရာဇဝင္ ၼရာဇဝင္ ၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၇)။၇)။၇)။၇)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာႏွလံုးသားဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာႏွလံုးသားဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာႏွလံုးသားဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာႏွလံုးသား    
 
နိဒါန္ 
 တစ္ခုေသာေဆာင္းရာသီအခ်ိန္တြင္ ေရာမဧကရာဇ္ လီစီနီးယပ္စ္ (Licinius)(ေအဒီ ၂၅၀ မွ ၃၂၅)သည္ သူ၏အင္ 
ပါယာအတြင္းက ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းဖုိ႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနခ့ဲသည္။ “မုန္တုိင္းတပ္”ဟု 
ေခၚေသာ သူ၏ အေကာင္းဆုံးစစ္တပ္ကို ဆဲမ္ပရြန္နီးယပ္စ္ (Sempronius)ဆုိသည့္ တပ္မႈးက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိတပ္ရင္း 
သည္ ထုိႏွစ္တြင္ ဆဲဘက္စ္တဲ(Sebaste)ၿမိဳ႕ဟုေခၚေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၎၏ယာယီေဆာင္းရာသီစခန္းကုိ ခ်ခဲ့သည္။ လီစီနီး 
ယပ္စ္က တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထမဲွ အေယာက္ ၄၀သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္ကုိ သူ သိရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူက သူတုိ႔စစ္ 
ဝတ္တန္ဆာမ်ားကုိ ခၽြတ္ခုိင္းကာ အဝတ္မပါဘဲ အလြန္ေအးခဲေနေသာ ေရအိုင္အလယ္ထဲတြင္ သူတုိ႔ကုိ ထားဖုိ႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ 
ခဲ့သည္။ အနီးတြင္ အိမ္တစ္လုံးရွိခဲ့သည္။ သူက စစ္သား ၄၀ ထဲမွ မည္သူမဆုိ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး အိမ္ထဲတြင္ 
ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ မီးပုံတစ္ခုကို ဖုိခိုင္းၿပီး အိမ္ထဲတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ရန္ အေႏြးဓာတ္ပါေသာေရခ်ဳိးကန္ 
တစ္ခုႏွင့္ အစားအေသာက္အေျမာက္အမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 
 ေန႔အခ်ိန္မွသည္ ညေရာက္သည္အထိ စစ္သားအမ်ားအျပားသည္ အေႏြးဓာတ္ရဖုိ႔ရန္ ေလွ်ာက္သြားခဲ့ၾကၿပီး “အုိ 
သခင္ဘုရား၊ နပန္းသမား အေယာက္ ၄၀သည္ ကုိယ္ေတာ့အတြက္ စစ္တုိက္ဖုိ႔ရန္ ေရွ႕ထြက္လာခဲ့တယ္။ အုိ၊ သခင္ဘုရား၊ ထုိ 
နပန္းသမားအေယာက္ ၄၀ အား ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးသနားပါ”ဟု အတူတကြ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။  
 ညကုိ လြန္သြားေသာအခါ သူတုိ႔ထဲမွ တစ္ေယာက္သည္ ေဝဒနာကုိ မခံစားႏုိင္ေတာ့ပါ။ သူသည္ ေရချဲပင္ကုိ စြန္႔ခြာ 
လုိက္ၿပီး ဆမဲ္ပရြန္နီးယပ္စ္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႕သားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အိမ္ထဲသုိ႔ ဝင္သြားခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားမွာ ေရခဲ 
ျပင္ထတဲြင္ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က သူတုိ႔ တတ္စြမ္းႏုိင္လွ်င္ “အုိ သခင္ဘုရား၊ နပန္းသမား အေယာက္ ၄၀ 
သည္ ကုိယ္ေတာ့အတြက္ စစ္တုိက္ဖုိ႔ရန္ ေရွ႕ထြက္လာခဲ့တယ္။ အုိ၊ သခင္ဘုရား၊ ထု ိနပန္းသမားအေယာက္ ၄၀ အား ေအာင္ 
ျမင္မႈကို ေပးသနားပါ”ဟု ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။  
 မနက္ပိုင္းတြင္ သူတုိ႔၏ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အေျဖေပးခဲ့သည္။ တစ္ညတာအတြင္း တပ္မႈး ဆဲမ္ပရြန္နီးယပ္စ္မွာ သူ 
သည္ သူ၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရွ႕တြင္ ရပ္လ်က္ သူ႔ကုိယ္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလာသည္အထိျဖစ္ေစသည့္ 
ေရခဲျပင္ေပၚရိွ သူ၏လူမ်ား၏သစၥာရိွမႈအားျဖင့္ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏အဝတ္တန္ဆာအားလုံးကုိ ခၽြတ္ 
လုိက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ညီအစ္ကုိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖုိ႔ရန္ ေရခဲျပင္၏အလယ္တြင္ ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ မနက္မုိးလင္း 
ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးေသာဝိညာဥ္အပါး ၄၀သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ဖြင့္ခ်လ်က္ရွိေသာဘုန္းေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရပ္ေနခ့ဲၾက 
သည္။….သူတုိ႔အလယ္တြင္ ဆဲမ္ပရြန္နီးယပ္စ္ရွိေနခ့ဲသည္။ 

********************************************************* 
  

ဆမဲ္ပရြန္နီးယပ္စ္သည္ ဘုရားသခင္ အလုိရွိေသာအရာမွာ သူ၏ႏွလုံးသားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ နားလည္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ 
သူ၏ႏွလုံးသာေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ဒုတိယေျမာက္ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မည္။ 
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ေနာက္ခံမုိင္းကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
 ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေရွာလုသည္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားအုပ္စုိးေသာ ရွင္ 
ဘုရင္အေနျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔အား ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ “ယေန႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရယေန႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရယေန႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရယေန႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလႏိုင္ငံကို သင့္ထံမွ ႏႈတ္ လႏိုင္ငံကို သင့္ထံမွ ႏႈတ္ လႏိုင္ငံကို သင့္ထံမွ ႏႈတ္ လႏိုင္ငံကို သင့္ထံမွ ႏႈတ္ 
ယူ၍ သင့္ထက္ေကာင္းေသာ သင္၏အိမ္နီးခ်င္းအား ေပးေတာ္မူၿပီ။ယူ၍ သင့္ထက္ေကာင္းေသာ သင္၏အိမ္နီးခ်င္းအား ေပးေတာ္မူၿပီ။ယူ၍ သင့္ထက္ေကာင္းေသာ သင္၏အိမ္နီးခ်င္းအား ေပးေတာ္မူၿပီ။ယူ၍ သင့္ထက္ေကာင္းေသာ သင္၏အိမ္နီးခ်င္းအား ေပးေတာ္မူၿပီ။((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၂၈)၂၈)၂၈)၂၈)”ဟု ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ေျပာပါ 
သည္။ (ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္း အျပည့္အစုံကုိ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၁၅ကုိ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။) 
 

ဒါဝိဒ္ (အပိုင္း - ၁) 
(၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၁-၁၂) 

““““၁၁၁၁တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ ေရွာလုကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာမွ ငါပယ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အဘယ္မွ် ကာလတဖန္ထာဝရဘုရားက၊ ေရွာလုကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာမွ ငါပယ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အဘယ္မွ် ကာလတဖန္ထာဝရဘုရားက၊ ေရွာလုကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာမွ ငါပယ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အဘယ္မွ် ကာလတဖန္ထာဝရဘုရားက၊ ေရွာလုကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာမွ ငါပယ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အဘယ္မွ် ကာလပပပပတ္လုံး စိတ္တ္လုံး စိတ္တ္လုံး စိတ္တ္လုံး စိတ္    
မသာ ညည္းတြားလ်က္ေနလိမ့္မည္နည္း။ သင္၏ဘူးကုိ ဆီႏွင့္ျပည့္ေစေလာ့။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သား ေယရဲွမသာ ညည္းတြားလ်က္ေနလိမ့္မည္နည္း။ သင္၏ဘူးကုိ ဆီႏွင့္ျပည့္ေစေလာ့။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သား ေယရဲွမသာ ညည္းတြားလ်က္ေနလိမ့္မည္နည္း။ သင္၏ဘူးကုိ ဆီႏွင့္ျပည့္ေစေလာ့။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သား ေယရဲွမသာ ညည္းတြားလ်က္ေနလိမ့္မည္နည္း။ သင္၏ဘူးကုိ ဆီႏွင့္ျပည့္ေစေလာ့။ ဗက္လင္ၿမိဳ႕သား ေယရဲွ    ရိွရာသို႔ ငါေစလႊတ္ရိွရာသို႔ ငါေစလႊတ္ရိွရာသို႔ ငါေစလႊတ္ရိွရာသို႔ ငါေစလႊတ္    မည္။ မည္။ မည္။ မည္။ 
သူ၏သားတို႔တြင္ ငါ့အဘုိ႔ရွင္ဘုရင္တပါးကုိငါျပင္ဆင္ၿသူ၏သားတို႔တြင္ ငါ့အဘုိ႔ရွင္ဘုရင္တပါးကုိငါျပင္ဆင္ၿသူ၏သားတို႔တြင္ ငါ့အဘုိ႔ရွင္ဘုရင္တပါးကုိငါျပင္ဆင္ၿသူ၏သားတို႔တြင္ ငါ့အဘုိ႔ရွင္ဘုရင္တပါးကုိငါျပင္ဆင္ၿပီဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပီဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပီဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပီဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂ရွေမြလက၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သုိ႔ရွေမြလက၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သုိ႔ရွေမြလက၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သုိ႔ရွေမြလက၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သုိ႔    
သြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေရွာလုၾကားလွ်င္သတ္ပါလိမ့္မည္ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ႏြားမတန္းကုိယူ၍ ငါသည္ ထာဝရသြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေရွာလုၾကားလွ်င္သတ္ပါလိမ့္မည္ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ႏြားမတန္းကုိယူ၍ ငါသည္ ထာဝရသြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေရွာလုၾကားလွ်င္သတ္ပါလိမ့္မည္ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ႏြားမတန္းကုိယူ၍ ငါသည္ ထာဝရသြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ ေရွာလုၾကားလွ်င္သတ္ပါလိမ့္မည္ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ႏြားမတန္းကုိယူ၍ ငါသည္ ထာဝရ    
ဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ လာၿပီဟုေျပာေလာ့။ ဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ လာၿပီဟုေျပာေလာ့။ ဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ လာၿပီဟုေျပာေလာ့။ ဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ လာၿပီဟုေျပာေလာ့။ ၃၃၃၃ေယရဲွကုိ လည္း ယဇ္ပြဲသုိ႔ေခၚေယရဲွကုိ လည္း ယဇ္ပြဲသုိ႔ေခၚေယရဲွကုိ လည္း ယဇ္ပြဲသုိ႔ေခၚေယရဲွကုိ လည္း ယဇ္ပြဲသုိ႔ေခၚ    ဘိတ္ေလာ့။ ထုိအခါ သင္ဘိတ္ေလာ့။ ထုိအခါ သင္ဘိတ္ေလာ့။ ထုိအခါ သင္ဘိတ္ေလာ့။ ထုိအခါ သင္သည္ အဘယ္သုိ႔ျပဳသည္ အဘယ္သုိ႔ျပဳသည္ အဘယ္သုိ႔ျပဳသည္ အဘယ္သုိ႔ျပဳ    
ရမည္ကုိ ငါျပမည္။ ငါသည္နာမျဖင့္ထုတ္ျပေသာသူကုိ ငါ့အဘုိရမည္ကုိ ငါျပမည္။ ငါသည္နာမျဖင့္ထုတ္ျပေသာသူကုိ ငါ့အဘုိရမည္ကုိ ငါျပမည္။ ငါသည္နာမျဖင့္ထုတ္ျပေသာသူကုိ ငါ့အဘုိရမည္ကုိ ငါျပမည္။ ငါသည္နာမျဖင့္ထုတ္ျပေသာသူကုိ ငါ့အဘုိ႔႔ ႔႔ဘိသိက္ဘိသိက္ဘိသိက္ဘိသိက္    ေပးရမည္ဟု မိန္ေပးရမည္ဟု မိန္ေပးရမည္ဟု မိန္ေပးရမည္ဟု မိန္‹‹‹‹ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၄၄၄၄ရွေမြလျပဳ၍ ရွေမြလျပဳ၍ ရွေမြလျပဳ၍ ရွေမြလျပဳ၍ 
ဗက္လင္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေလ၏။ ဗက္လင္းၿမိဳ႕သားအသက္ၾကီးသူတုိ႔ဗက္လင္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေလ၏။ ဗက္လင္းၿမိဳ႕သားအသက္ၾကီးသူတုိ႔ဗက္လင္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေလ၏။ ဗက္လင္းၿမိဳ႕သားအသက္ၾကီးသူတုိ႔ဗက္လင္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေလ၏။ ဗက္လင္းၿမိဳ႕သားအသက္ၾကီးသူတုိ႔    သည္ ရွေမြလႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါတုန္လႈပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သည္ ရွေမြလႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါတုန္လႈပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သည္ ရွေမြလႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါတုန္လႈပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သည္ ရွေမြလႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါတုန္လႈပ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ခ်မ္းသာေပလွ်က္ လာေတာ္မူသေလာဟု ေခ်မ္းသာေပလွ်က္ လာေတာ္မူသေလာဟု ေခ်မ္းသာေပလွ်က္ လာေတာ္မူသေလာဟု ေခ်မ္းသာေပလွ်က္ လာေတာ္မူသေလာဟု ေမးေရွာက္ၾကမးေရွာက္ၾကမးေရွာက္ၾကမးေရွာက္ၾက    ေသာ္၊ ေသာ္၊ ေသာ္၊ ေသာ္၊ ၅၅၅၅ခ်မ္းသာေပးလွ်က္ ထာဝရဘုရားအားယဇ္ပူေဇာ္ျခခ်မ္းသာေပးလွ်က္ ထာဝရဘုရားအားယဇ္ပူေဇာ္ျခခ်မ္းသာေပးလွ်က္ ထာဝရဘုရားအားယဇ္ပူေဇာ္ျခခ်မ္းသာေပးလွ်က္ ထာဝရဘုရားအားယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ငါလာၿပီ၊ င္းငွါ ငါလာၿပီ၊ င္းငွါ ငါလာၿပီ၊ င္းငွါ ငါလာၿပီ၊ 
မိမိတုိ႔ကုိ သန္႔မိမိတုိ႔ကုိ သန္႔မိမိတုိ႔ကုိ သန္႔မိမိတုိ႔ကုိ သန္႔ရွင္းေစၿပီးမွ ငါႏွင့္အတူ ယဇ္ပြဲသုိရွင္းေစၿပီးမွ ငါႏွင့္အတူ ယဇ္ပြဲသုိရွင္းေစၿပီးမွ ငါႏွင့္အတူ ယဇ္ပြဲသုိရွင္းေစၿပီးမွ ငါႏွင့္အတူ ယဇ္ပြဲသုိ႔ ႔ ႔ ႔ လာၾကဟု ဆုိသျဖင့္လာၾကဟု ဆုိသျဖင့္လာၾကဟု ဆုိသျဖင့္လာၾကဟု ဆုိသျဖင့္၊ ေယရဲွႏွင့္ သူ၏သားတုိ႔ကုိ သန္႔၊ ေယရဲွႏွင့္ သူ၏သားတုိ႔ကုိ သန္႔၊ ေယရဲွႏွင့္ သူ၏သားတုိ႔ကုိ သန္႔၊ ေယရဲွႏွင့္ သူ၏သားတုိ႔ကုိ သန္႔ရွင္းေရွင္းေရွင္းေရွင္းေစ၍ ယဇ္ပြဲသုိ႔ ေခၚေလ စ၍ ယဇ္ပြဲသုိ႔ ေခၚေလ စ၍ ယဇ္ပြဲသုိ႔ ေခၚေလ စ၍ ယဇ္ပြဲသုိ႔ ေခၚေလ 
၏။ ၏။ ၏။ ၏။ ၆၆၆၆သူတုိ႔သူတုိ႔သူတုိ႔သူတုိ႔သည္ေရာက္ေသာအခါ ဧလ်ာဘကုိၾကည့္ရႈ၍ စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ေရာက္ေသာအခါ ဧလ်ာဘကုိၾကည့္ရႈ၍ စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ေရာက္ေသာအခါ ဧလ်ာဘကုိၾကည့္ရႈ၍ စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ေရာက္ေသာအခါ ဧလ်ာဘကုိၾကည့္ရႈ၍ စင္စစ္ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ဘိသိတ္ခံရေသာ သူသည္ ငါ့ေရွ႕မွာ အခြင့္ႏွင့္ ဘိသိတ္ခံရေသာ သူသည္ ငါ့ေရွ႕မွာ အခြင့္ႏွင့္ ဘိသိတ္ခံရေသာ သူသည္ ငါ့ေရွ႕မွာ အခြင့္ႏွင့္ ဘိသိတ္ခံရေသာ သူသည္ ငါ့ေရွ႕မွာ 
ရိွ၏ဟုဆုိေလေသာ္၊ ရိွ၏ဟုဆုိေလေသာ္၊ ရိွ၏ဟုဆုိေလေသာ္၊ ရိွ၏ဟုဆုိေလေသာ္၊ ၇၇၇၇ထာဝရထာဝရထာဝရထာဝရ    ဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သကဲ့ဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သကဲ့ဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သကဲ့ဘုရားက၊ သူ၏မ်က္ႏွာသူအရပ္ကုိမၾကည့္မရႈႏွင့္။ သူ႔ကုိငါပယ္ၿပီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ လူျမင္သကဲ့    
သုိ႔ ျမင္ေတာ္မူသည္သုိ႔ ျမင္ေတာ္မူသည္သုိ႔ ျမင္ေတာ္မူသည္သုိ႔ ျမင္ေတာ္မူသည္    မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု မဟုတ္၊ လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု 
ရွေမြလအား ရွေမြလအား ရွေမြလအား ရွေမြလအား မိန္႔ေတာမူ၏။ မိန္႔ေတာမူ၏။ မိန္႔ေတာမူ၏။ မိန္႔ေတာမူ၏။ ၈၈၈၈တဖန္ ေယရဲွသည္ အဘိနဒပ္ကုိေခၚ၍ ရွေမြလေရွ႕မွာ သြားေစသျဖင့္ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားတဖန္ ေယရဲွသည္ အဘိနဒပ္ကုိေခၚ၍ ရွေမြလေရွ႕မွာ သြားေစသျဖင့္ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားတဖန္ ေယရဲွသည္ အဘိနဒပ္ကုိေခၚ၍ ရွေမြလေရွ႕မွာ သြားေစသျဖင့္ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားတဖန္ ေယရဲွသည္ အဘိနဒပ္ကုိေခၚ၍ ရွေမြလေရွ႕မွာ သြားေစသျဖင့္ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရား    
ေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ ေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ ေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ ေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ ၉၉၉၉တဖန္ေယရဲွသည္ရိွမာကုိသြားေစသျဖင့္၊ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ တဖန္ေယရဲွသည္ရိွမာကုိသြားေစသျဖင့္၊ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ တဖန္ေယရဲွသည္ရိွမာကုိသြားေစသျဖင့္၊ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ တဖန္ေယရဲွသည္ရိွမာကုိသြားေစသျဖင့္၊ ဤသူကုိလည္း ထာဝရဘုရားေရြးေတာ္မမူဟုဆုိ၏။ ၁၁၁၁ဝတဖန္ဝတဖန္ဝတဖန္ဝတဖန္    
ေယရဲွသည္ သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ ရွေမြလေရွေယရဲွသည္ သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ ရွေမြလေရွေယရဲွသည္ သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ ရွေမြလေရွေယရဲွသည္ သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ ရွေမြလေရွ‹‹‹‹မွာ သြားေစသျဖင့္၊ ရွေမြလကမွာ သြားေစသျဖင့္၊ ရွေမြလကမွာ သြားေစသျဖင့္၊ ရွေမြလကမွာ သြားေစသျဖင့္၊ ရွေမြလက    ဤသူတုိ႔ကုိလည္း ထာဝရဘုရားဤသူတုိ႔ကုိလည္း ထာဝရဘုရားဤသူတုိ႔ကုိလည္း ထာဝရဘုရားဤသူတုိ႔ကုိလည္း ထာဝရဘုရား    ေရြးေတာ္မမူ။ ေရြးေတာ္မမူ။ ေရြးေတာ္မမူ။ ေရြးေတာ္မမူ။ 
၁၁၁၁၁၁၁၁သင္၏သားမရိွၿပီေလာဟု ေယရဲွအားေမးလွ်င္၊ ေယရဲွကအငယ္ဆုံးေသာသားရိွပါေသး၏။ သုိးတုိ႔ကုိ ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ေနပါသင္၏သားမရိွၿပီေလာဟု ေယရဲွအားေမးလွ်င္၊ ေယရဲွကအငယ္ဆုံးေသာသားရိွပါေသး၏။ သုိးတုိ႔ကုိ ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ေနပါသင္၏သားမရိွၿပီေလာဟု ေယရဲွအားေမးလွ်င္၊ ေယရဲွကအငယ္ဆုံးေသာသားရိွပါေသး၏။ သုိးတုိ႔ကုိ ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ေနပါသင္၏သားမရိွၿပီေလာဟု ေယရဲွအားေမးလွ်င္၊ ေယရဲွကအငယ္ဆုံးေသာသားရိွပါေသး၏။ သုိးတုိ႔ကုိ ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ေနပါ    
သည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္၊ ရွေမြလက သူကုိေခၚေစျခင္းငွါ လူကုိေစလႊတ္ပါ။ သူမေရာက္မီွပြဲသုိ႔ဝင္၍ မထုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္၊ ရွေမြလက သူကုိေခၚေစျခင္းငွါ လူကုိေစလႊတ္ပါ။ သူမေရာက္မီွပြဲသုိ႔ဝင္၍ မထုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္၊ ရွေမြလက သူကုိေခၚေစျခင္းငွါ လူကုိေစလႊတ္ပါ။ သူမေရာက္မီွပြဲသုိ႔ဝင္၍ မထုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္၊ ရွေမြလက သူကုိေခၚေစျခင္းငွါ လူကုိေစလႊတ္ပါ။ သူမေရာက္မီွပြဲသုိ႔ဝင္၍ မထုိင္ရဟုဆုိသည့္အတုိင္း ရဟုဆုိသည့္အတုိင္း ရဟုဆုိသည့္အတုိင္း ရဟုဆုိသည့္အတုိင္း 
၁၂၁၂၁၂၁၂ေစလေစလေစလေစလႊတ္၍ သူ႔ႊတ္၍ သူ႔ႊတ္၍ သူ႔ႊတ္၍ သူ႔ကုိေခၚခ့ဲ၏။ သူသည္ နီေသာဆံပင္ရိွ၏။ လွေသာအဆင္းႏွင့္ ခ်စ္ဘြယ္ေသာကုိေခၚခ့ဲ၏။ သူသည္ နီေသာဆံပင္ရိွ၏။ လွေသာအဆင္းႏွင့္ ခ်စ္ဘြယ္ေသာကုိေခၚခ့ဲ၏။ သူသည္ နီေသာဆံပင္ရိွ၏။ လွေသာအဆင္းႏွင့္ ခ်စ္ဘြယ္ေသာကုိေခၚခ့ဲ၏။ သူသည္ နီေသာဆံပင္ရိွ၏။ လွေသာအဆင္းႏွင့္ ခ်စ္ဘြယ္ေသာ    မ်က္ႏွာလည္းရိွ၏။ ထာဝရဘုရားမ်က္ႏွာလည္းရိွ၏။ ထာဝရဘုရားမ်က္ႏွာလည္းရိွ၏။ ထာဝရဘုရားမ်က္ႏွာလည္းရိွ၏။ ထာဝရဘုရား    
က ဤသူေက ဤသူေက ဤသူေက ဤသူေပတည္း။ ထ၍ဘိသိတ္ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေပတည္း။ ထ၍ဘိသိတ္ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေပတည္း။ ထ၍ဘိသိတ္ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေပတည္း။ ထ၍ဘိသိတ္ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တာ္မူ၏။တာ္မူ၏။တာ္မူ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ သင္သည္ ရွာေမြလျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္လမ့္မည္ေလာ။ အကယ္၍ သင္သည္ ရွာေမြလျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္လမ့္မည္ေလာ။ အကယ္၍ သင္သည္ ရွာေမြလျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္လမ့္မည္ေလာ။ အကယ္၍ သင္သည္ ရွာေမြလျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္လမ့္မည္ေလာ။ (ကၽြန္ေတာ္ 
အစေတာ့ တစ္ခ်က္ေလးေတာင္ ေစာင္းၾကည့္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ (သုိ႔) ေနာက္တစ္ေခါက္ေတာ့ ၾကည့္ေကာင္းၾကည့္ႏုိင္တယ္။) 
 ေယရွဲသည္ သူ၏သားမ်ားထမဲွ တစ္ဦးကုိ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခ်ီးေျမွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာအခါ ရွေမြေရွ႕ 
တြင္ ရပ္ဖုိ႔ရန္ သူ၏သားမ်ားကုိ သူ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေယရွဲသည္ သူ၏အသက္အႀကီးဆုံး၊ ခႏၶာကုိယ္အႀကီးဆုံးႏွင့္ အသန္မာ 
ဆုံးသားကုိ ရွေမြလေရွ႕တြင္ ထားၿပီး ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရဖို႔ရန္ သူ႔အား ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့မည္ဟု 
ကၽြန္ေတာ္ အေသခ်ာ ေျပာရဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ရွေမြလသည္ ညီအစ္ကုိအားလုံးကုိ ၾကည့္ရႈၿပီးေသာအခါ သူ ရွာ 
ေဖြေနသာသူကုိ သူ မေတြ႕ရွိခဲ့ေသးပါ။ အမွန္အားျဖင့္ သူသည္ လူႀကီးတစ္ဦးကို ရွာေဖြေနခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူငယ္ေလးတစ္ဦး 
ကို ရွာေဖြေနခ့ဲျခင္းသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ 
 ဒါဝိဒ္သည္ သူ၏မိသားစုတြင္ ခႏၶာကုိယ္အႀကီးဆုံးႏွင့္ အသက္အႀကီးဆုံးတစ္ဦး မဟတု္ခဲ့ပါ။ သူသည္ အသက္ ၁၂ 
ႏွစ္မွ်သာရွိမည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔အေဖ၏အျမင္တြင္ သူသည္ စစ္ေရးျပကြင္းထဲ၌ပင္ မရွိခဲ့ပါ။ သူ႔ဖခင္က 
ထုိအလုပ္ကုိ စဥ္းစားခြင့္ပင္ သူ႔အား မေပးခဲ့ပါ။ အျပင္ပန္းသ႑န္တြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ မေပၚခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ 
ဘုရားသင္က အတြင္းပုိင္းတြင္ ရွင္ဘုရင္တစ္သီးအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    လူတစ္ဦးကုိ တိုင္းတာဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါသလဲ။လူတစ္ဦးကုိ တိုင္းတာဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါသလဲ။လူတစ္ဦးကုိ တိုင္းတာဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါသလဲ။လူတစ္ဦးကုိ တိုင္းတာဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္အရည္ခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္ 
သ္ည လူတစ္ဦး၏ႏွလုံးသားကုိ ၾကည့္ပါသည္။) 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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 ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသူ၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၏ေသးငယ္ေသာၿမိဳ႕မွ လာ 
ခဲ့ေသာ ေယရွဲ၏သား ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၾကပါစုိ႔။ ဒါဝိဒ္ကုိ သိရွိလာဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား ရွိေစလုိေသာ ကုိယ္ရည္ 
ကုိယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ သင္ ရွာေဖြႏုိ္င္ေကာင္းရွာေဖြႏုိ္င္လိမ့္မည္။ 
 
ဘုရားသခင္၏ႏွလုံးေတာ္ကို တုိ႔ထိေသာလူတစ္ဦး 
 ဒါဝိဒ္ကုိ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကုိ တုိ႔ထိေသာသူတစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မိတ္ဆက္ပါသည္။ (၁ ဓမၼရာ ၁၃း၁၄) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ““““ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦးဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦးဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦးဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦး””””    ျဖစ္ျခင္း၏ဆိုလိုရင္းမွာ အဘယ္နည္း။ ျဖစ္ျခင္း၏ဆိုလိုရင္းမွာ အဘယ္နည္း။ ျဖစ္ျခင္း၏ဆိုလိုရင္းမွာ အဘယ္နည္း။ ျဖစ္ျခင္း၏ဆိုလိုရင္းမွာ အဘယ္နည္း။ (တူညီေသာတန္ဖုိးမ်ား 
(သုိ႔) အစြမ္းမ်ားရွိျခင္း၊ ဘုရားသခင္အား ရႊင္လန္းေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ကို္ယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း၊ သူ၏သံတမန္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ဦးအား သူ၏အသက္တာကုိ မည္သုိ႔ 
အသက္ရွင္ေစလုိျခင္းႏွင့္ နာခံတတ္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကုိ ဒါဝိဒ္က နားလည္ခဲ့ပါသည္။ (အကယ္၍ သင္ သတိရပါက နာခံ 
ျခင္းသည္ သူကဲ့သုိ႔ ပုိ၍ျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္အား အသက္ရွင္ေစလိုသည္အတိုင္း အသက္ရွင္ျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သင့္အား ကူညီပါသည္။ 
    

တာဝန္ဝတၱရားရိွျခင္း 
ဒါဝိဒ္သည္ သုိးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ပေရာဖက္ နာႆန္အားျဖင့္ ဒါဝိဒ္အား ဘုရားသခင္ 

ေျပာေသာအရာျဖစ္သည္။ ““““ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္ မူသည္ကား၊ သုိးထိန္းရာ သုိးျခံထဲက ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္ မူသည္ကား၊ သုိးထိန္းရာ သုိးျခံထဲက ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္ မူသည္ကား၊ သုိးထိန္းရာ သုိးျခံထဲက ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္ မူသည္ကား၊ သုိးထိန္းရာ သုိးျခံထဲက 
သင့္ကုိငါႏသင့္ကုိငါႏသင့္ကုိငါႏသင့္ကုိငါႏႈတ္ယူ၍၊ ငါ၏ႈတ္ယူ၍၊ ငါ၏ႈတ္ယူ၍၊ ငါ၏ႈတ္ယူ၍၊ ငါ၏လူလူလူလူ    ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ မင္းအရာ၌ ငါခန့္ထားၿပီ။ ကုိ အုပ္စုိးေသာ မင္းအရာ၌ ငါခန့္ထားၿပီ။ ကုိ အုပ္စုိးေသာ မင္းအရာ၌ ငါခန့္ထားၿပီ။ ကုိ အုပ္စုိးေသာ မင္းအရာ၌ ငါခန့္ထားၿပီ။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၇၇၇၇း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းမွ ဒါဝိဒ္ သင္သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းမွ ဒါဝိဒ္ သင္သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းမွ ဒါဝိဒ္ သင္သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းမွ ဒါဝိဒ္ သင္ယူခ့ဲေသာ တာဝန္ဝတၱရားအမ်ဳိးစားမ်ားက ဘာလဲ။ယူခ့ဲေသာ တာဝန္ဝတၱရားအမ်ဳိးစားမ်ားက ဘာလဲ။ယူခ့ဲေသာ တာဝန္ဝတၱရားအမ်ဳိးစားမ်ားက ဘာလဲ။ယူခ့ဲေသာ တာဝန္ဝတၱရားအမ်ဳိးစားမ်ားက ဘာလဲ။ (ေကၽြးေမြးဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဂရုစုိက္ဖုိ႔ 
ရန္ သုိးစု၌ ဒါဝိဒ္ရွိပါသည္။ သုိးထိန္းတစ္ဦးသည္ သူ၏သုိးမ်ားအားလံုးကုိ သိပါသည္။) ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္အား 
ဂရုစို္က္ဖုိ႔ရန္ သုိးစုသစ္တစ္စုကုိ ယခု ေပးခဲ့သည္။ ၎မွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သိုးမ်ားက သိုးထိန္းတစ္ဦးကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကပါသလဲ။သိုးမ်ားက သိုးထိန္းတစ္ဦးကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကပါသလဲ။သိုးမ်ားက သိုးထိန္းတစ္ဦးကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကပါသလဲ။သိုးမ်ားက သိုးထိန္းတစ္ဦးကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကပါသလဲ။ (သုိးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏သုိးထိန္း၏အသံကုိ သိၿပီး သူ၏အသံ 
ကုိသာ တုံ႔ျပန္မႈေပးလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ သုိးထိန္းတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏အသံကုိ မသိမီတုိင္ေအာင္ သုိးတစ္ေကာင္က တုံ႔ျပန္လိမ့္ 
မည္မဟုတ္ပါ။ ဤအရာသည္ သုိးထိန္းက သုိးစု၏ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိၿပီးမွသာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းစာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပသည္ အျခားေသာသုိးထိန္းတစ္ဦးမွာ မည္သူနည္း။သမၼာက်မ္းစာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပသည္ အျခားေသာသုိးထိန္းတစ္ဦးမွာ မည္သူနည္း။သမၼာက်မ္းစာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပသည္ အျခားေသာသုိးထိန္းတစ္ဦးမွာ မည္သူနည္း။သမၼာက်မ္းစာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပသည္ အျခားေသာသုိးထိန္းတစ္ဦးမွာ မည္သူနည္း။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္)။ ““““ငါသည္ ငါသည္ ငါသည္ ငါသည္ 
ခမည္း ေတာ္၌ ရိွသည္ကုိခမည္း ေတာ္၌ ရိွသည္ကုိခမည္း ေတာ္၌ ရိွသည္ကုိခမည္း ေတာ္၌ ရိွသည္ကုိ၄၄၄၄င္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရိွေတာ္ မူသည္ကုိင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရိွေတာ္ မူသည္ကုိင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရိွေတာ္ မူသည္ကုိင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရိွေတာ္ မူသည္ကုိ၄၄၄၄င္း မယုံသေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာ င္း မယုံသေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာ င္း မယုံသေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာ င္း မယုံသေလာ။ ငါေဟာေျပာေသာ 
စကားစကားစကားစကားကုိကုိယ္အလုိအေလွ်ာက္ငါေဟာေျပာသည္မဟုတ္။ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔အား ငါ၌တည္ေနေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကုိကုိယ္အလုိအေလွ်ာက္ငါေဟာေျပာသည္မဟုတ္။ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔အား ငါ၌တည္ေနေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကုိကုိယ္အလုိအေလွ်ာက္ငါေဟာေျပာသည္မဟုတ္။ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔အား ငါ၌တည္ေနေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကုိကုိယ္အလုိအေလွ်ာက္ငါေဟာေျပာသည္မဟုတ္။ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔အား ငါ၌တည္ေနေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္    
သည္ျပဳေတာ္မူ၏။ သည္ျပဳေတာ္မူ၏။ သည္ျပဳေတာ္မူ၏။ သည္ျပဳေတာ္မူ၏။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။””””ဟု ေယရႈ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ား၊ သူ၏စားက်က္ 
တြင္ က်က္စားေနေသာသိုးစုမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ (ဆာလံ ၁၀၀း ၃)။ ဘုရားသခင္က သုိးထိန္း 
တစ္ဦးက သူ၏သုိးမ်ားကုိ ဂရုစုိက္သကဲ့သုိ႔ သင့္ကုိ ဂရုစုိက္ပါသည္။ 
 

ရဲစြမ္းသတိၱရွိျခင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱက ဘာေၾကာင့္လိုပါသလဲ။သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱက ဘာေၾကာင့္လိုပါသလဲ။သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱက ဘာေၾကာင့္လိုပါသလဲ။သိုးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ရဲစြမ္းသတိၱက ဘာေၾကာင့္လိုပါသလဲ။ (သိုးထိန္းသည္ ၎၏ရန္သူမ်ားတုိက္ခုိက္မွ သုိးစုကို 
ကာကြယ္ရမည္။) ဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အား ေဂါလ်တ္ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ခြင့္ျပဳဖိို႔ရန္ ရွင္ဘုရင္ေရွာလုကုိ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းေသာ 
အခါ သူက ““““ဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကííííန္သည္ အဘ၏သုိးတုိန္သည္ အဘ၏သုိးတုိန္သည္ အဘ၏သုိးတုိန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ‹‹‹‹ကုိထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုကုိထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုကုိထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုကုိထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစု    
ထဲကထဲကထဲကထဲက    ကုိက္ခ်ီပါ၏။ ကုိက္ခ်ီပါ၏။ ကုိက္ခ်ီပါ၏။ ကုိက္ခ်ီပါ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၃၄)။၃၄)။၃၄)။၃၄)။””””ဟု ေျပာခ့ဲသည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈက ရဲစြမ္းသတၱိကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ေယရႈက ရဲစြမ္းသတၱိကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ေယရႈက ရဲစြမ္းသတၱိကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ေယရႈက ရဲစြမ္းသတၱိကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ (ေယရႈသည္ သူ၏သုိးမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ သူ၏အသက္ 
ကုိ စေတးခံခဲ့သည္။) 
 

အေစခံတစ္ဦး 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ (အေစခံတစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးၿပီး အျခားသူမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ပထမဦးေပးတတ္သည္။) ဒါဝိဒ္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ အေစခံတစ္ဦးအျဖစ္ ရည္ညႊန္းခဲ့ 
ၿပီး ဘုရားသခင္ကလည္း ဒါဝိဒ္အား သူ၏အေစခံတစ္ဦးအျဖစ္ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 
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• ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးဘုရားသခင္က အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးဘုရားသခင္က အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးဘုရားသခင္က အေစခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု မွတ္ယူပါသလဲ။ သည္ဟု မွတ္ယူပါသလဲ။ သည္ဟု မွတ္ယူပါသလဲ။ သည္ဟု မွတ္ယူပါသလဲ။ ““““၅၅၅၅ေယရႈေယရႈေယရႈေယရႈ    

ခရစ္၌ ရိွေသာ ထိုစိတ္သေဘာကုိ သင္တုိ႔၌လည္းရိွေစ ၾကေလာ့။ ခရစ္၌ ရိွေသာ ထိုစိတ္သေဘာကုိ သင္တုိ႔၌လည္းရိွေစ ၾကေလာ့။ ခရစ္၌ ရိွေသာ ထိုစိတ္သေဘာကုိ သင္တုိ႔၌လည္းရိွေစ ၾကေလာ့။ ခရစ္၌ ရိွေသာ ထိုစိတ္သေဘာကုိ သင္တုိ႔၌လည္းရိွေစ ၾကေလာ့။ ၆၆၆၆ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ န္ေတာ္ႏွင့္ န္ေတာ္ႏွင့္ န္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္ျပည့္စုံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိလုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္    လ်က္ပင္၊ လ်က္ပင္၊ လ်က္ပင္၊ လ်က္ပင္၊ ၇၇၇၇မိမိအသေရကို မိမိအသေရကို မိမိအသေရကို မိမိအသေရကို 
စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္စြန္႔၍ အေစခံကြၽန္၏ သ႑န္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္လ်က္၊ လူက့ဲသုိ႔ေသာအျဖစ္ ၌ဘြားျမင္    ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ((((ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ဖိလိပၸိ ၂၂၂၂း း း း ၅၅၅၅----
၇)။၇)။၇)။၇)။””””ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆုိထားပါသည္။    

•     ““““၂၇၂၇၂၇၂၇သင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ သင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ သင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ သင္တုိ႔အမႈကား ထုိသုိ႔မျပဳၾကႏွင့္။ လူသားသည္ သူတပါး ကုိ ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ ၂၈၂၈၂၈၂၈သူတပါးအေစကုိခံျခင္းသူတပါးအေစကုိခံျခင္းသူတပါးအေစကုိခံျခင္းသူတပါးအေစကုိခံျခင္း    
ငွာငွာငွာငွာ၄၄၄၄င္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာ၄၄၄၄င္းင္းင္းင္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ ထုိနည္းတူ သင္တုိ႔တြင္ အကဲအမွဴး၍၊ ထုိနည္းတူ သင္တုိ႔တြင္ အကဲအမွဴး၍၊ ထုိနည္းတူ သင္တုိ႔တြင္ အကဲအမွဴး၍၊ ထုိနည္းတူ သင္တုိ႔တြင္ အကဲအမွဴး    
ျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူကုိလည္း သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူကုိလည္း သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူကုိလည္း သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္ျပဳလုိေသာသူကုိ သင္တုိ႔အေစခံျဖစ္ေစ။ သင္တုိ႔တြင္ အထြဋ္ိအျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူကုိလည္း သင္တို႔ကြၽန္ျဖစ္    ေစဟု ေစဟု ေစဟု ေစဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၂၇၂၇၂၇၂၇----၂၈)။၂၈)။၂၈)။၂၈)။””””ဟု ေယရႈလည္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။    

 ေယရႈက သူ၏သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ သူ မည္သုိ႔အသက္ရွင္ခဲ့ပုံကုိ အဓိကဆုံမွတ္ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းမွာ အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္ 
သည္။ ဒါေၾကာင့္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳသကဲ့သုိ႔ သင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင္သည္ ေကာင္းႀကီးခံစားရလိမ့္မည္”ဟု သူက မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲ 
သည္။ 
 
ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသသမႈရွိျခင္း 
 သုိးထိန္းတစ္ဦးသည္ သူ၏သိုးမ်ားႏွင့္အတူ ေန႔ေရာ၊ ညပါ အတူရွိေနရမည္။ ဒါဝိဒ္တြင္ ညအခ်ိန္၌ မုိးေကာင္းကင္ကုိ 
ေမွ်ာ္ၾကည့္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းႀကီးျခင္းႏွင့္ ထည္ဝါမႈႀကီးကုိ ရႈသြင္းဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္ရွိခဲ့သည္။ 
 
    ““““၃၃၃၃လက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိလက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိလက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိလက္ညိဳးေတာ္အလုပ္တည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ၄၄၄၄င္း၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားင္း၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားင္း၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားင္း၊ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ေသာလႏွင့္ ၾကယ္မ်ားကုိကုိကုိကုိ    ၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ 
အကြၽႏ္ုပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊ ၄၄၄၄လူသည္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။ လူသားလူသည္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။ လူသားလူသည္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။ လူသားလူသည္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရသနည္း။ လူသား    သည္ သည္ သည္ သည္ 
အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသနည္း၊၊ သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသနည္း၊၊ သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသနည္း၊၊ သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈ ၾကြလာေတာ္မူသနည္း၊၊ သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္    ႏိွမ့္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏိွမ့္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏိွမ့္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏိွမ့္ေတာ္မူၿပီ၊၊ 
((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၈၈၈၈း း း း ၃၃၃၃----၄)။၄)။၄)။၄)။””””ဟု ဒါဝိဒ္ေရးသားခဲ့ျခင္းမွာ ၾကည္လင္ေသာၾကယ္ေရာင္ေတာက္ပသည့္ညတြင္ ေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။  
 ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအားလုံးထက္ အုပ္စုိးေသာ (အစုိးရေသာ)သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လုံးဝမွန္ကန္စြာ သတိျပဳ 
မိခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္၏သစၥာရိွမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္အား မည္သည့္အရာကို ကတိျပဳဒါဝိဒ္၏သစၥာရိွမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္အား မည္သည့္အရာကို ကတိျပဳဒါဝိဒ္၏သစၥာရိွမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္အား မည္သည့္အရာကို ကတိျပဳဒါဝိဒ္၏သစၥာရိွမႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္အား မည္သည့္အရာကို ကတိျပဳခ့ဲပါသလဲ။ ခ့ဲပါသလဲ။ ခ့ဲပါသလဲ။ ခ့ဲပါသလဲ။ (““““၆၆၆၆သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္၊ 
သင္၏ႏုိင္ငံသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ သင္၏ ရာဇပလႅင္သည္လည္းအစဥ္မၿမဲသင္၏ႏုိင္ငံသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ သင္၏ ရာဇပလႅင္သည္လည္းအစဥ္မၿမဲသင္၏ႏုိင္ငံသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ သင္၏ ရာဇပလႅင္သည္လည္းအစဥ္မၿမဲသင္၏ႏုိင္ငံသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ သင္၏ ရာဇပလႅင္သည္လည္းအစဥ္မၿမဲ    တည္လိမ့္မည္ဟု ငါ့ကြၽန္ ဒါဝိဒ္အား တည္လိမ့္မည္ဟု ငါ့ကြၽန္ ဒါဝိဒ္အား တည္လိမ့္မည္ဟု ငါ့ကြၽန္ ဒါဝိဒ္အား တည္လိမ့္မည္ဟု ငါ့ကြၽန္ ဒါဝိဒ္အား 
ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၇၇၇၇းးးး))))။။။။””””ဟု ဒါဝိဒ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏွလုံး 
ေတာ္ကို တုိ႔ထိေသာလူတစ္ဦး ဧကန္အမွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မ်ဳိးဆက္တစ္ဦးသည္ ထာဝရကာလပတ္လုံး ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့လိမ္မည္ဟု 
ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္အား ကတိေပးခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္အား ျပဳခ့ဲေသာ သူ၏ကတိေတာ္ကို မည္သို႔ အဆံုးစြန္းေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကတိတည္ခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္အား ျပဳခ့ဲေသာ သူ၏ကတိေတာ္ကို မည္သို႔ အဆံုးစြန္းေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကတိတည္ခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္အား ျပဳခ့ဲေသာ သူ၏ကတိေတာ္ကို မည္သို႔ အဆံုးစြန္းေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကတိတည္ခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္အား ျပဳခ့ဲေသာ သူ၏ကတိေတာ္ကို မည္သို႔ အဆံုးစြန္းေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကတိတည္ခ့ဲပါသလဲ။ (““““ဒါဝိဒ္ဒါဝိဒ္ဒါဝိဒ္ဒါဝိဒ္မင္းမင္းမင္းမင္း    
၏၏၏၏ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္    
မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္    
ထာဝရ ဘုရားသည္ထာဝရ ဘုရားသည္ထာဝရ ဘုရားသည္ထာဝရ ဘုရားသည္        အလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ အလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ အလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ အလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၉၉၉၉း း း း ၇)။၇)။၇)။၇)။””””ဟု ေယရႈ၏အေၾကာင္းကုိ 
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပေရာဖက္တစ္ပါးျဖစ္သူ ေဟရွာယကုိ ေဟာေျပာခ့ဲသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦးဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦးဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦးဘုရားသခင္၏ႏွလံုးေတာ္ကုိ တို႔ထိေသာလူတစ္ဦး    မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ (ဘုရား 
သခင္ကုိ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းရုိေသသမႈရွိျခင္းကုိ သင္ယူၿပီး တုိးတက္ေစပါ။) နာခံျခင္း၊ တာဝန္ေက်ပြန္ျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ အေစ 
ခံတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းစသည့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားသည္ သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္က သင့္အား တုိးတက္ေစလုိေသာ 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားျဖစ္သည္။ အျပင္ပန္းသ႑ာန္တြင္ သင္သည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း 
အတြင္းပုိင္းတြင္ သင္သည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က သင့္အား ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ မေတာင္းဆို 
ေကာင္းမေတာင္းဆုိေနစဥ္မွာပင္လွ်င္ သူသည္ သင့္အား ဘုရားသခင္၏ႏွလုံးေတာ္ကို တို႔ထိေသာေယာက်ၤားေလး (သုိ႔) မိန္းက 
ေလးတစ္ဦးျဖစ္ရန္ အလုိရွိပါသည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၆ ၁၆ ၁၆ ၁၆ ----    ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔သားတုိ႔အား အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔သားတုိ႔အား အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔သားတုိ႔အား အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔    
ေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာ္မူလွ်င္၊ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၆၆၆၆း း း း ၃၃)။၃၃)။၃၃)။၃၃)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ရဲစြမ္းသတိၱ၊ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းရဲစြမ္းသတိၱ၊ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းရဲစြမ္းသတိၱ၊ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းရဲစြမ္းသတိၱ၊ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
သင့္အား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အကူညီေပးလို႔မရတ့ဲ အိမ္စာအႀကီးႀကီး သင္၌ ရိွသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ မနက္ျဖန္သင့္အား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အကူညီေပးလို႔မရတ့ဲ အိမ္စာအႀကီးႀကီး သင္၌ ရိွသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ မနက္ျဖန္သင့္အား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အကူညီေပးလို႔မရတ့ဲ အိမ္စာအႀကီးႀကီး သင္၌ ရိွသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ မနက္ျဖန္သင့္အား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အကူညီေပးလို႔မရတ့ဲ အိမ္စာအႀကီးႀကီး သင္၌ ရိွသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ မနက္ျဖန္ဆို ဆို ဆို ဆို 
အပ္ရမည္။ ထိုအရာကို သင္ ဘယ္လို စတင္ေျဖရွင္းခဲ့လိမ့္မလဲ။အပ္ရမည္။ ထိုအရာကို သင္ ဘယ္လို စတင္ေျဖရွင္းခဲ့လိမ့္မလဲ။အပ္ရမည္။ ထိုအရာကို သင္ ဘယ္လို စတင္ေျဖရွင္းခဲ့လိမ့္မလဲ။အပ္ရမည္။ ထိုအရာကို သင္ ဘယ္လို စတင္ေျဖရွင္းခဲ့လိမ့္မလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ အုိလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ စပိန္ႏုိင္ငံ ဘာစီလုိနာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဂၤလန္ႏုိ္င္ငံမွ 
ဒဲရက္ရက္မြန္ဒ္သည္ မီတာ ၄၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိဖုိ႔ရန္ ေရပန္းအစားဆုံးျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ၏အလယ္အထိ ရက္ 
မြန္ဒ္သည္ ေခ်ာမြတ္စြာ ေျပးေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႏုိင္ရဖုိ႔ရန္အတြက္ အဓိကေနရာထဲသုိ႔ သူ႔ကုိယ္သူ ေရာက္ရွိဖုိ႔ရန္ သူ၏ကန္ 
ခ်က္ကုိ ျပဳဖု႔ိရန္ ျပင္ဆင္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုတ္တရက္ ရက္မြန္ဒ္သည္ ရပ္တန္႔သြားကာ သူ၏ေနာက္ေျခေထာက္ကုိ လွမ္း 
ရန္ျပင္လုိက္စဥ္ ေျပးလမ္းေပၚသုိ႔ ေခြလ်က္သား လဲက်သြားခဲ့သည္။ ရက္မြန္ဒ္၏ အုိလံပစ္ေရႊတံဆိပ္အတြက္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ 
ေၾကမႊျခင္းနဲ႔ရပ္နားလုိက္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔တုိင္ေအာင္ သူသည္ မရႈံးခဲ့ေသးပါ။ ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မႈကုိျပသေနသည့္ သူ၏ 
မ်က္ႏွာႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း သူ သင္ခန္းစာရလုိက္သည့္အရာမွာ စုပ္ၿပဲသြားခဲ့ေသာတံေကာက္ေၾကာသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ရက္မြန္ဒ္ သည္ 
ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆုံးသည္အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
 သူသည္ လကဲ်ရာမွ ထရပ္လုိက္စဥ္ သူ၏ၿပိဳင္ဖက္မ်ားမွာ ေရွ႕ကုိက္ ၁၀၀ကုိ ေရာက္ရိွေနခဲ့ၾကၿပီး ပန္းတုိင္အဆုံးမ်ဥ္း 
ဆီကို သူ ေထာ့နဲ႔ေထာက္နဲ႔ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ေျခလွမ္းတုိ္င္းကုိ ေဝဒနာကုိ မွတ္သားေပးခဲ့သည္။ လူအုပ္သည္ ရက္မြန္ဒ္ 
ခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာကုိ သူတုိ႔သည္ ခံစားေပးႏုိင္သည့္အလား ဝုိ္င္းအုံလ်က္ ပင့္သက္ရႈခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေစကာမူ သူ၏ဆႏၵ 
တြင္ ပန္းတုိ္င္မ်ဥ္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ရန္ သူ လုံးဝတုန္လႈပ္ခဲ့ပါ။ သူ၏ဆႏၵမွာ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ေျခေထာက္က သူ႔ကို 
မေတာင့္ခံႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဆက္ေျပးဖုိ႔ သူ ႀကိဳးစားေသာေၾကာင့္ အားလုံး၏မ်က္လုံးမွာ သူ႔အေပၚသုုိ႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ၾကသည္။ 
 သူ႔သား လကဲ်သြားတာကုိ ျမင္လုိက္တဲ့ တဒဂၤေလးအတြင္းမွာပဲ ရက္မြန္၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဂ်ိမ္းသည္ ရပ္ၾကည့္စင္ကေန 
ခုန္ခ်လုိ္က္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ သူတာစူးလုိက္သည္။  သူ႔ကုိ လုံျခံဳေရးေတြက ရပ္တန္႔ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာအခါ ဂ်ိမ္းက 
‘သူက ငါ့သားပဲ’ဟု ေအာ္ေျပာလုိက္သည္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ သြားခြင့္ေပးလုိက္ေတာ့ သူ႔သားအား အကူအညီေပးဖို႔ရန္ သူ႔သား 
ရွိရာလမ္းေၾကာင္းထဲသုိ႔ ေျပးသြားခဲ့သည္။ ဒဲရက္၏နံေဘးကုိ သူ ေရာက္သြားေသာအခါ ဂိ်မ္းက သူ႔သား၏လက္ေမာင္းကုိ 
ဖမ္းဆုတ္လုုိက္ၿပီး ‘သား ဒီလုိ လုပ္စရာမလိုဘူးလုိ႔’ ေျပာလုိက္သည္။ 

 “သား လုပ္ႏုိင္တယ္…”လုိ႔ ဒဲရက္က ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ 
 “ဒါဆုိ၊ အေဖတုိ႔ အတူတူ လုပ္ၾကမယ္”လုိ႔ သူ႔ဖခင္က ေျပာလုိက္တယ္။ 
 
 “သူ႔ဖခင္က ဒဲရက္စ္၏ဘယ္လက္ေမာင္းကုိ သူ႔ပခုံးေပၚတြင္ တင္လုိက္သည္။ ၿပီးေနာက္ သူသည္ သူ၏ညာလက္ 
ေမာင္းကုိ သူ႔သားဖခုံးေပၚတြင္ တင္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒဲရက္၏ညာဘက္လက္ေမာင္းကုိ ဖမ္းဆုပ္လုိက္ၿပီး ပန္းတုိင္အဆုံး 
ကုိ သူ႔အား စတင္ဦးေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သူ႔နံေဘးတြင္ ေလွ်ာက္ေနေသာ သူ၏ဖခင္ႏွင့္အတူ ဒဲရက္သည္ အသာအယာေလး 
ခုန္ဆြခုန္ဆြသြားခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၏အဆုံးကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ တအံ့တၾသျဖစ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ 
ၾသပါေပးေနၾကစဥ္တြင္ အတူတကြ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ဖခင္ႏွင့္ သားသည္ ေက်ာကုိ ဆန္႔လုိက္ၿပီး ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾက 
သည္။ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိကင္မရာသမားမ်ားက ဓာတ္ပုံရုိက္ခဲ့ၿပီး အုိလံပစ္သမုိင္းတြင္ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလႊမ္းမုိး 
မႈအရိွဆုံး တဒဂၤအခ်ိန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့အရာကုိ ကမာၻအႏံွ႔တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။  
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 အမ်ဳိးသား မီတာ ၄၀၀ စီမီးဖုိင္နယ္ၿပိဳင္ပြဲ၏တရားဝင္ရလဒ္က ဒဲရက္၏တင္ဆက္မႈကုိ “စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရေသာၿပိဳင္ပြဲ”အျဖစ္ 
ျပသေနသည္။ တစ္ကမာၻလုံးက ထုိအရာကုိ သတိရေနလိမ့္မည္။ 
 ဒဲရက္ရက္မြန္ဒ္သည္ မဟာဆုံးရႈံးမႈႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္အံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူ႔ဖခင္ 
က လာၿပီး “ဒါဆုိ၊ အေဖတုိ႔ အတူတူ လုပ္ၾကမယ္”ဟု ေျပာခ့ဲသည္။ ယေန႔ သူ႔လက္ထဲမွ မဟာျပႆနာႀကီးရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ 
၏ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ဘုရားသခင္၏အကူအညီျဖင့္ သူ၏လူဘီလူးႀကီးကို အႏုိင္ယူခဲ့ေသာ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီးေတြ႕ 
ဆုံၾကလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ဖိလိတၱိလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဣသေရလမ်ိဳးမ်ားတုိ႔သည္ ခါးသီးေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေယာရႈႏွင့္ဣသေရလလမူ်ိဳးတုိ႔ 
သည္ ေယာဒန္ျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသုိ႔ လွမ္းဝင္ေသာေန႔ကတည္းက သူတုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး 
တုိက္ခုိက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးအား ေနာက္ဆုံး ဆုံးနိမ့္ျခင္းအေၾကာင္းေတြးမိသည္ႏွင့္ အခဲမေၾကျဖစ္ကာ ဣသေရ 
လလူမ်ိဳးအား ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္းစစ္ခင္းဖု႔ိရန္ ဖိလိတၱိလူမ်ဳိးမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီး ၂ ေတာင္ၾကားရိွ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းခဲ့ေသာ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းတစ္ခုကုိ ပုံေဖၚၾကည့္လုိက္ပါ။ ဖိလိတၱိလူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏တပ္မ်ားကုိ စုေပါင္းလုိက္ၾကၿပီး 
ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ရွင္ဘုရင္ ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္သည္ တစ္ဘက္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ 
စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ စခန္း ၂ ခုလုံးသည္ တစ္စုံတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ၾကည့္ၿပီး ပတ္ပတ္လည္ ထုိင္ေန 
ခဲ့ၾကသည္။ 
 တစ္ခုေသာနံနက္ခင္း၊ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႕ကုိတစ္ဖြဲ႕ ၾကည့္လ်က္ ပတ္ပတ္မတ္တပ္ရပ္ေနၾကစဥ္ ဖိလိတၱိ 
လူတုိ႔သည္ ေဂါလ်တ္အမည္ရွိ ခ်န္ပီယံတုိက္ခုိက္သူကုိ ေရွ႕သုိ႔ထြက္ေစခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ အရပ္ ၉ ေပျမင့္သည္။ ေဂါလ်တ္ 
သည္ ရပ္လ်က္ “လူတစ္ေယာက္ကုိ ေရြးၿပီး သူ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္ဆီ ထြက္လာခုိင္းလုိက္ပါ။ တကယ္လုိ႔မ်ား သူက ကၽြန္ေတာ့ကုိ တုိက္ 
ၿပီး သတ္ျဖတ္ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕လက္ေအာက္ခံမ်ားအျဖစ္ေနမယ္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကို 
အႏုိင္ယူၿပီး သတ္ျဖတ္ႏုိင္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံမ်ားေနၿပီး အေစခံရမယ္။”ဟု ဣသေရလစစ္တပ္ 
မ်ားကုိ ႀကိမ္းဝါးခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ စိန္ေခၚေသာကမ္း လွမ္းခ်က္ကုိ လက္ခံရၿပီးေနာက္ ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးတုိ႔ 
သည္ အရႈံးေပးရုံကလြဲလုိ႔ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဒီ ေလာက္ႀကီးတဲ့ လူဘီလူးႀကးီကုိ ဘယ္သူက ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ႏုိ္င္ခဲ့မလဲ။ 
ရက္ေပါင္း ၄၀ လုံးလုံး ေဂါလ်တ္သည္ မနက္၊ ညေနတုိင္း ေရွ႕ထြက္လာၿပီး သူရပ္ေနၿမဲေနရာတြင္ ရပ္လ်က္စိန္ေခၚခ့ဲသည္။ 
 ထုိေန႔ရက္မ်ားထဲ တစ္ရက္တြင္ ဒါဝိဒ္၏ဖခင္ ေယရွဲသည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ သတင္းတစ္ခ်ဳိ႕ရဖုိ႔ရန္ ဣသေရလစစ္စခန္း 
သုိ႔ သြားဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဣသေရလစစ္တပ္ႏွင့္ ဖိလိတၱိစစ္တပ္တုိ႔သည္ ပတ္ပတ္လည္ရပ္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ 
တစ္ဖြဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဖုိ႔ရန္ အတန္းလုိက္နီးလ်က္ရပ္ေနၾကစဥ္ ဒါဝိဒ္သည္ စခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္သည္ စစ္ပြဲမ်ဥ္းဆီ 
သုိ႔ ေျပးထြက္သြားၿပီး သူ၏အစ္ကုိတုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ သူသည္ လူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္ ေဂါလ်တ္သည္ စည္းအျပင္မွ 
ရပ္လ်က္ သူ၏ခါတုိင္းလုိအာခံသည့္စကားလုံးျဖင့္ ႀကံဳးဝါးခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက သူ႔ကုိ ျမင္ေတြ႕လုိက္ေသာအခါ 
သူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ႏွင့္ သူ႔ထံမွ ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ 
 

ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေဂါလ်တ ္
(၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၃၂-၄၉) 

““““၃၂၃၂၃၂၃၂ဒါဝိဒ္ကလည္း ထုိလူေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်စိတ္မပ်က္ပါေစႏွင့္။ ကုိဒါဝိဒ္ကလည္း ထုိလူေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်စိတ္မပ်က္ပါေစႏွင့္။ ကုိဒါဝိဒ္ကလည္း ထုိလူေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်စိတ္မပ်က္ပါေစႏွင့္။ ကုိဒါဝိဒ္ကလည္း ထုိလူေၾကာင့္ အဘယ္သူမွ်စိတ္မပ်က္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သြား၍ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ တုိက္ပါမည္ဟု ေရွာယ္ေတာ္ကၽြန္သြား၍ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ တုိက္ပါမည္ဟု ေရွာယ္ေတာ္ကၽြန္သြား၍ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ တုိက္ပါမည္ဟု ေရွာယ္ေတာ္ကၽြန္သြား၍ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ တုိက္ပါမည္ဟု ေရွာ    
လုအားေလွ်ာက္လွ်င္၊ လုအားေလွ်ာက္လွ်င္၊ လုအားေလွ်ာက္လွ်င္၊ လုအားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃၃၃၃၃၃၃၃ေရွာလုက သင္သည္ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ သြား၍ မတုိက္ႏုိင္။ သင္သည္ ႏုပ်ိဳေသာသူျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ ေရွာလုက သင္သည္ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ သြား၍ မတုိက္ႏုိင္။ သင္သည္ ႏုပ်ိဳေသာသူျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ ေရွာလုက သင္သည္ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ သြား၍ မတုိက္ႏုိင္။ သင္သည္ ႏုပ်ိဳေသာသူျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ ေရွာလုက သင္သည္ ထုိဖိလိတိၱလူကုိ သြား၍ မတုိက္ႏုိင္။ သင္သည္ ႏုပ်ိဳေသာသူျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ 
ပ်ိဳေသာအရြယ္ မွစ၍ စစ္သူရဲျဖစ္ခ့ဲၿပီဟု ဒါဝိဒ္အား ဆုိေသာ္၊ ပ်ိဳေသာအရြယ္ မွစ၍ စစ္သူရဲျဖစ္ခ့ဲၿပီဟု ဒါဝိဒ္အား ဆုိေသာ္၊ ပ်ိဳေသာအရြယ္ မွစ၍ စစ္သူရဲျဖစ္ခ့ဲၿပီဟု ဒါဝိဒ္အား ဆုိေသာ္၊ ပ်ိဳေသာအရြယ္ မွစ၍ စစ္သူရဲျဖစ္ခ့ဲၿပီဟု ဒါဝိဒ္အား ဆုိေသာ္၊ ၃၄၃၄၃၄၃၄ဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိ    ထိန္းေက်ာင္းစဥ္ထိန္းေက်ာင္းစဥ္ထိန္းေက်ာင္းစဥ္ထိန္းေက်ာင္းစဥ္    
အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။ အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။ အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။ အခါ၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။ ၃၅၃၅၃၅၃၅ကၽြန္ေတာ္လုိက္၍သတ္သျဖင့္ သုိးသငယ္ကုိ သူ႔ပစပ္ထဲကၽြန္ေတာ္လုိက္၍သတ္သျဖင့္ သုိးသငယ္ကုိ သူ႔ပစပ္ထဲကၽြန္ေတာ္လုိက္၍သတ္သျဖင့္ သုိးသငယ္ကုိ သူ႔ပစပ္ထဲကၽြန္ေတာ္လုိက္၍သတ္သျဖင့္ သုိးသငယ္ကုိ သူ႔ပစပ္ထဲ    
က ႏႈတ္ပါ၏။ ဝံသည္ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္၍ ကုိက္ေသာအခါ၊ ဝံ၏မုတ္ဆိတ္ကုိကုိင္၍ရုိက္သတ္ပါ၏။ က ႏႈတ္ပါ၏။ ဝံသည္ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္၍ ကုိက္ေသာအခါ၊ ဝံ၏မုတ္ဆိတ္ကုိကုိင္၍ရုိက္သတ္ပါ၏။ က ႏႈတ္ပါ၏။ ဝံသည္ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္၍ ကုိက္ေသာအခါ၊ ဝံ၏မုတ္ဆိတ္ကုိကုိင္၍ရုိက္သတ္ပါ၏။ က ႏႈတ္ပါ၏။ ဝံသည္ ကၽြန္ေတာ္ကုိျပန္၍ ကုိက္ေသာအခါ၊ ဝံ၏မုတ္ဆိတ္ကုိကုိင္၍ရုိက္သတ္ပါ၏။ ၃၆၃၆၃၆၃၆ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ ျခကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ ျခကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ ျခကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ ျခ    
ေသၤ့ႏွင့္ ဝံႏွစ္ေကာင္လုံးေသၤ့ႏွင့္ ဝံႏွစ္ေကာင္လုံးေသၤ့ႏွင့္ ဝံႏွစ္ေကာင္လုံးေသၤ့ႏွင့္ ဝံႏွစ္ေကာင္လုံးကုိသတ္ပါ၏။ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကုိ မခံေသာထုိဖိလိတိၱလူသည္ အကုိသတ္ပါ၏။ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကုိ မခံေသာထုိဖိလိတိၱလူသည္ အကုိသတ္ပါ၏။ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကုိ မခံေသာထုိဖိလိတိၱလူသည္ အကုိသတ္ပါ၏။ အေရဖ်ားလီွးျခင္းကုိ မခံေသာထုိဖိလိတိၱလူသည္ အ    သက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ဗုိလ္ေျခတုိ႔ကုိ ၾကိမ္းပေသာေၾကာင့္၊ ထုိအေကာင္တေကာင္က့ဲသုိ႔ျဖစ္ပါလိဗုိလ္ေျခတုိ႔ကုိ ၾကိမ္းပေသာေၾကာင့္၊ ထုိအေကာင္တေကာင္က့ဲသုိ႔ျဖစ္ပါလိဗုိလ္ေျခတုိ႔ကုိ ၾကိမ္းပေသာေၾကာင့္၊ ထုိအေကာင္တေကာင္က့ဲသုိ႔ျဖစ္ပါလိဗုိလ္ေျခတုိ႔ကုိ ၾကိမ္းပေသာေၾကာင့္၊ ထုိအေကာင္တေကာင္က့ဲသုိ႔ျဖစ္ပါလိမ့္မ့္မ့္မ့္မည္၊ မည္၊ မည္၊ မည္၊ ၃၇၃၇၃၇၃၇ျခေသၤ့လက္၊ ဝံလက္မွ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ကယ္ျခေသၤ့လက္၊ ဝံလက္မွ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ကယ္ျခေသၤ့လက္၊ ဝံလက္မွ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ကယ္ျခေသၤ့လက္၊ ဝံလက္မွ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ကယ္    
ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္၊ ထုိဖိလိတိၱလူလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူလိႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္၊ ထုိဖိလိတိၱလူလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူလိႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္၊ ထုိဖိလိတိၱလူလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူလိႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္၊ ထုိဖိလိတိၱလူလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ဟု ေရွာလုအား ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ မ့္မည္ဟု ေရွာလုအား ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ မ့္မည္ဟု ေရွာလုအား ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ မ့္မည္ဟု ေရွာလုအား ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ 
ေရွာလုကသြားေလာ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္ မူပါေစေရွာလုကသြားေလာ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္ မူပါေစေရွာလုကသြားေလာ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္ မူပါေစေရွာလုကသြားေလာ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္ မူပါေစ    ေသာဟု ဒါဝိဒ္အားဆုိေလ၏။ ေသာဟု ဒါဝိဒ္အားဆုိေလ၏။ ေသာဟု ဒါဝိဒ္အားဆုိေလ၏။ ေသာဟု ဒါဝိဒ္အားဆုိေလ၏။ ၃၈၃၈၃၈၃၈ေရွာလုသည္လည္း ေရွာလုသည္လည္း ေရွာလုသည္လည္း ေရွာလုသည္လည္း 
ဒါဝိဒ္ကုိ မိမိအဝတ္ႏွင့္ ဝတ္ေစသျဖင့္၊ သူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေၾကးဝဒါဝိဒ္ကုိ မိမိအဝတ္ႏွင့္ ဝတ္ေစသျဖင့္၊ သူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေၾကးဝဒါဝိဒ္ကုိ မိမိအဝတ္ႏွင့္ ဝတ္ေစသျဖင့္၊ သူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေၾကးဝဒါဝိဒ္ကုိ မိမိအဝတ္ႏွင့္ ဝတ္ေစသျဖင့္၊ သူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေၾကးဝါ ါ ါ ါ ခေမာက္တလုံး ကုိတင္၍ သံခ်ပ္အကၤီ်ကုိလည္း ဝတ္ေစ၏။ ခေမာက္တလုံး ကုိတင္၍ သံခ်ပ္အကၤီ်ကုိလည္း ဝတ္ေစ၏။ ခေမာက္တလုံး ကုိတင္၍ သံခ်ပ္အကၤီ်ကုိလည္း ဝတ္ေစ၏။ ခေမာက္တလုံး ကုိတင္၍ သံခ်ပ္အကၤီ်ကုိလည္း ဝတ္ေစ၏။ 
၃၉၃၉၃၉၃၉ဒါဝိဒ္သည္ ထားေတာ္ဒါဝိဒ္သည္ ထားေတာ္ဒါဝိဒ္သည္ ထားေတာ္ဒါဝိဒ္သည္ ထားေတာ္ကုိ အဝတ္ေပၚမွာ စည္း၍သြားမည္ကုိ အဝတ္ေပၚမွာ စည္း၍သြားမည္ကုိ အဝတ္ေပၚမွာ စည္း၍သြားမည္ကုိ အဝတ္ေပၚမွာ စည္း၍သြားမည္    ဟု အားထုတ္ေသာ္လည္း၊ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ မစုံစမ္းေသး၊ ဟု အားထုတ္ေသာ္လည္း၊ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ မစုံစမ္းေသး၊ ဟု အားထုတ္ေသာ္လည္း၊ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ မစုံစမ္းေသး၊ ဟု အားထုတ္ေသာ္လည္း၊ ထုိလက္နက္မ်ားကုိ မစုံစမ္းေသး၊ 
သုိ႔ျဖစ္၍ဒါဝိဒ္ကဤလက္နက္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မသြား ႏုိင္ပါ၊ မစုံစမ္းပါေသးဟု ေရွာလုအားေလွ်ာက္၍ ခၽြတ္ျပန္ေလ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ဒါဝိဒ္ကဤလက္နက္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မသြား ႏုိင္ပါ၊ မစုံစမ္းပါေသးဟု ေရွာလုအားေလွ်ာက္၍ ခၽြတ္ျပန္ေလ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ဒါဝိဒ္ကဤလက္နက္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မသြား ႏုိင္ပါ၊ မစုံစမ္းပါေသးဟု ေရွာလုအားေလွ်ာက္၍ ခၽြတ္ျပန္ေလ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ဒါဝိဒ္ကဤလက္နက္တုိ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မသြား ႏုိင္ပါ၊ မစုံစမ္းပါေသးဟု ေရွာလုအားေလွ်ာက္၍ ခၽြတ္ျပန္ေလ၏။ ၄ဝတ၄ဝတ၄ဝတ၄ဝတ    
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ဖန္မိမိေတာင္ေဝးကုိကုိင္လ်က္၊ ေခ်ာေသာ ေက်ာက္ငါးဖန္မိမိေတာင္ေဝးကုိကုိင္လ်က္၊ ေခ်ာေသာ ေက်ာက္ငါးဖန္မိမိေတာင္ေဝးကုိကုိင္လ်က္၊ ေခ်ာေသာ ေက်ာက္ငါးဖန္မိမိေတာင္ေဝးကုိကုိင္လ်က္၊ ေခ်ာေသာ ေက်ာက္ငါး    လုံးကုိ ေခ်ာင္းထဲကေရြးလုံးကုိ ေခ်ာင္းထဲကေရြးလုံးကုိ ေခ်ာင္းထဲကေရြးလုံးကုိ ေခ်ာင္းထဲကေရြး၍ သုိးထိန္းတန္ဆာတည္းဟူေသာ လြယ္အိတ္၌ ၍ သုိးထိန္းတန္ဆာတည္းဟူေသာ လြယ္အိတ္၌ ၍ သုိးထိန္းတန္ဆာတည္းဟူေသာ လြယ္အိတ္၌ ၍ သုိးထိန္းတန္ဆာတည္းဟူေသာ လြယ္အိတ္၌ 
ထည့္ၿပီးမွ ေလာက္လႊကုိဲ လည္းကုိင္၍ ဖိလိတိၱလူထည့္ၿပီးမွ ေလာက္လႊကုိဲ လည္းကုိင္၍ ဖိလိတိၱလူထည့္ၿပီးမွ ေလာက္လႊကုိဲ လည္းကုိင္၍ ဖိလိတိၱလူထည့္ၿပီးမွ ေလာက္လႊကုိဲ လည္းကုိင္၍ ဖိလိတိၱလူ    ရိွရာသုိ႔ ခ်ဥ္းေလ၏။ ရိွရာသုိ႔ ခ်ဥ္းေလ၏။ ရိွရာသုိ႔ ခ်ဥ္းေလ၏။ ရိွရာသုိ႔ ခ်ဥ္းေလ၏။ ၄၁၄၁၄၁၄၁ဖိလိတိၱလူသည္လည္း ဒါဝိဒ္ရိွရာသုိ႔ခ်ဥ္း၍ သူ႔ေရွ႕မွာဖိလိတိၱလူသည္လည္း ဒါဝိဒ္ရိွရာသုိ႔ခ်ဥ္း၍ သူ႔ေရွ႕မွာဖိလိတိၱလူသည္လည္း ဒါဝိဒ္ရိွရာသုိ႔ခ်ဥ္း၍ သူ႔ေရွ႕မွာဖိလိတိၱလူသည္လည္း ဒါဝိဒ္ရိွရာသုိ႔ခ်ဥ္း၍ သူ႔ေရွ႕မွာ    
ဒုိင္းလႊားကုိ ေဆာင္ေသာသူလည္းသြား၏။ ဒုိင္းလႊားကုိ ေဆာင္ေသာသူလည္းသြား၏။ ဒုိင္းလႊားကုိ ေဆာင္ေသာသူလည္းသြား၏။ ဒုိင္းလႊားကုိ ေဆာင္ေသာသူလည္းသြား၏။ ၄၂၄၂၄၂၄၂ဖိလိတိၱလူသည္ၾကည့္၍ဒါဝိဒ္ကုိျမင္ေသာ အခါ မထီမ့ဲျမင္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကားဖိလိတိၱလူသည္ၾကည့္၍ဒါဝိဒ္ကုိျမင္ေသာ အခါ မထီမ့ဲျမင္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကားဖိလိတိၱလူသည္ၾကည့္၍ဒါဝိဒ္ကုိျမင္ေသာ အခါ မထီမ့ဲျမင္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကားဖိလိတိၱလူသည္ၾကည့္၍ဒါဝိဒ္ကုိျမင္ေသာ အခါ မထီမ့ဲျမင္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ၊ ၊ ၊ 
သူသည္ႏုပ်ိဳေသာသူ၊ ဆံပင္နီ၍မ်က္သူသည္ႏုပ်ိဳေသာသူ၊ ဆံပင္နီ၍မ်က္သူသည္ႏုပ်ိဳေသာသူ၊ ဆံပင္နီ၍မ်က္သူသည္ႏုပ်ိဳေသာသူ၊ ဆံပင္နီ၍မ်က္    ႏွာလွေသာသူျဖစ္၏။ ႏွာလွေသာသူျဖစ္၏။ ႏွာလွေသာသူျဖစ္၏။ ႏွာလွေသာသူျဖစ္၏။ ၄၃၄၃၄၃၄၃ဖိလိတိၱလူက၊ သင္သည္ေတာင္ေဝးႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ လာရမည္ဖိလိတိၱလူက၊ သင္သည္ေတာင္ေဝးႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ လာရမည္ဖိလိတိၱလူက၊ သင္သည္ေတာင္ေဝးႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ လာရမည္ဖိလိတိၱလူက၊ သင္သည္ေတာင္ေဝးႏွင့္ ငါ့ထံသုိ႔ လာရမည္    
အေၾကာင္း၊ ငါသည္ေခြးျဖစ္သေလာဟုအေၾကာင္း၊ ငါသည္ေခြးျဖစ္သေလာဟုအေၾကာင္း၊ ငါသည္ေခြးျဖစ္သေလာဟုအေၾကာင္း၊ ငါသည္ေခြးျဖစ္သေလာဟု    ေမးလ်က္၊ မိမိဘုရားတုိ႔ေမးလ်က္၊ မိမိဘုရားတုိ႔ေမးလ်က္၊ မိမိဘုရားတုိ႔ေမးလ်က္၊ မိမိဘုရားတုိ႔ကုိ တုိင္တည္၍ ဒါဝိဒ္ကုိက်ိန္ဆဲေလ၏။ ကုိ တုိင္တည္၍ ဒါဝိဒ္ကုိက်ိန္ဆဲေလ၏။ ကုိ တုိင္တည္၍ ဒါဝိဒ္ကုိက်ိန္ဆဲေလ၏။ ကုိ တုိင္တည္၍ ဒါဝိဒ္ကုိက်ိန္ဆဲေလ၏။ ၄၄၄၄၄၄၄၄တဖန္ဖိလိတိၱလူက တဖန္ဖိလိတိၱလူက တဖန္ဖိလိတိၱလူက တဖန္ဖိလိတိၱလူက 
လာခ့ဲ။ သင့္အသားကုိ မုိဃ္းလာခ့ဲ။ သင့္အသားကုိ မုိဃ္းလာခ့ဲ။ သင့္အသားကုိ မုိဃ္းလာခ့ဲ။ သင့္အသားကုိ မုိဃ္း    ေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ေတာ သားေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ေတာ သားေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ေတာ သားေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ေတာ သားရဲတုိ႔ရဲတုိ႔ရဲတုိ႔ရဲတုိ႔အား ငါေပးမည္ဟု ဒါဝိဒ္ကုိဆုိ၏။ အား ငါေပးမည္ဟု ဒါဝိဒ္ကုိဆုိ၏။ အား ငါေပးမည္ဟု ဒါဝိဒ္ကုိဆုိ၏။ အား ငါေပးမည္ဟု ဒါဝိဒ္ကုိဆုိ၏။ ၄၅၄၅၄၅၄၅ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ 
ကိဒုန္ကိဒုန္ကိဒုန္ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔ပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔ပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔ပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရလာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရလာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရလာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရ    
ဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ ဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ ဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ ဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ ၄၆၄၆၄၆၄၆ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ငါ့လက္၌ ယေန႔အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ငါ့လက္၌ ယေန႔အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ငါ့လက္၌ ယေန႔အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ငါ့လက္၌ ယေန႔အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင့္ကုိငါသတ္င့္ကုိငါသတ္င့္ကုိငါသတ္င့္ကုိငါသတ္    
၍ လည္ပင္းကုိျဖတ္မည္။ ဖိလိတိၱဗုိလ္ေျခ အေသေကာင္မ်ားကုိ ဗုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲတုိ႔အား ယေန႔ငါေပး၍ လည္ပင္းကုိျဖတ္မည္။ ဖိလိတိၱဗုိလ္ေျခ အေသေကာင္မ်ားကုိ ဗုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲတုိ႔အား ယေန႔ငါေပး၍ လည္ပင္းကုိျဖတ္မည္။ ဖိလိတိၱဗုိလ္ေျခ အေသေကာင္မ်ားကုိ ဗုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲတုိ႔အား ယေန႔ငါေပး၍ လည္ပင္းကုိျဖတ္မည္။ ဖိလိတိၱဗုိလ္ေျခ အေသေကာင္မ်ားကုိ ဗုိဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ေတာသားရဲတုိ႔အား ယေန႔ငါေပး    မည္။ မည္။ မည္။ မည္။ 
ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ဘုရားသခင္ရိွေတာ္မူသည္ကုိ ေျမၾကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ဘုရားသခင္ရိွေတာ္မူသည္ကုိ ေျမၾကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ဘုရားသခင္ရိွေတာ္မူသည္ကုိ ေျမၾကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ဘုရားသခင္ရိွေတာ္မူသည္ကုိ ေျမၾကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ၄၇၄၇၄၇၄၇ထာဝရ ဘုရားသည္ ထားထာဝရ ဘုရားသည္ ထားထာဝရ ဘုရားသည္ ထားထာဝရ ဘုရားသည္ ထား၊၊၊၊    
လံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊လံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊လံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊လံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊    ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္း    မူကား၊ ထာဝရဘုရား မူကား၊ ထာဝရဘုရား မူကား၊ ထာဝရဘုရား မူကား၊ ထာဝရဘုရား 
သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ ၄၈၄၈၄၈၄၈ဖိလိတိၱလူသည္ထ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွာ ဖိလိတိၱလူသည္ထ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွာ ဖိလိတိၱလူသည္ထ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွာ ဖိလိတိၱလူသည္ထ၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွာ 
ခ်ဥ္းလာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္လည္း ဖိလိတိၱလူႏွင့္ေတြ႕ျခင္းငွာ ဗုိလ္ေျခရိွရာသုိ႔ အလ်င္အျခ်ဥ္းလာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္လည္း ဖိလိတိၱလူႏွင့္ေတြ႕ျခင္းငွာ ဗုိလ္ေျခရိွရာသုိ႔ အလ်င္အျခ်ဥ္းလာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္လည္း ဖိလိတိၱလူႏွင့္ေတြ႕ျခင္းငွာ ဗုိလ္ေျခရိွရာသုိ႔ အလ်င္အျခ်ဥ္းလာေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္လည္း ဖိလိတိၱလူႏွင့္ေတြ႕ျခင္းငွာ ဗုိလ္ေျခရိွရာသုိ႔ အလ်င္အျမန္မန္မန္မန္    ေျပးၿပီးမွ၊ ေျပးၿပီးမွ၊ ေျပးၿပီးမွ၊ ေျပးၿပီးမွ၊ ၄၉၄၉၄၉၄၉လြယ္အိတ္ထဲကလြယ္အိတ္ထဲကလြယ္အိတ္ထဲကလြယ္အိတ္ထဲက    
ေက်ာက္တလုံးကုိႏႈိက္ယူ၍ လႊပဲစ္၏။ ဖိလိတိၱလူ၏ နဖူးကုိမွန္၍ နဖူးေပါက္သျဖင့္သူသည္ ေျမေပၚမွာ ငုိက္စုိက္လဲေလ၏။ေက်ာက္တလုံးကုိႏႈိက္ယူ၍ လႊပဲစ္၏။ ဖိလိတိၱလူ၏ နဖူးကုိမွန္၍ နဖူးေပါက္သျဖင့္သူသည္ ေျမေပၚမွာ ငုိက္စုိက္လဲေလ၏။ေက်ာက္တလုံးကုိႏႈိက္ယူ၍ လႊပဲစ္၏။ ဖိလိတိၱလူ၏ နဖူးကုိမွန္၍ နဖူးေပါက္သျဖင့္သူသည္ ေျမေပၚမွာ ငုိက္စုိက္လဲေလ၏။ေက်ာက္တလုံးကုိႏႈိက္ယူ၍ လႊပဲစ္၏။ ဖိလိတိၱလူ၏ နဖူးကုိမွန္၍ နဖူးေပါက္သျဖင့္သူသည္ ေျမေပၚမွာ ငုိက္စုိက္လဲေလ၏။””””    
 
 ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေဂါလ်တ္တုိ႔၏အျဖစ္အပ်က္မွ လာေသာ အေရးႀကီးၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသထုိက္ေသာအမွန္တရား ၂ မ်ဳိးအ 
ေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 

ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္၌ မဟာတန္ခုိးေတာ္ရွိ၏ 
““““၄၅၄၅၄၅၄၅ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လံွ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလပါလ်က္ငါ့ထံ သုိ႔လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ ဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ဘုရားသခင္၊ 
ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရိွရာသုိ႔လာ၏။    ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၄၅)၄၅)၄၅)၄၅)။။။။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအေျခအေနတြင္ ဤအေျခအေနတြင္ ဤအေျခအေနတြင္ ဤအေျခအေနတြင္ ဒါဝိဒ္၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ ဖိလိတိၱႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္မ်ား၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုၾကား ျခားနားမႈက ဘာလဲ။ဒါဝိဒ္၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ ဖိလိတိၱႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္မ်ား၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုၾကား ျခားနားမႈက ဘာလဲ။ဒါဝိဒ္၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ ဖိလိတိၱႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္မ်ား၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုၾကား ျခားနားမႈက ဘာလဲ။ဒါဝိဒ္၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ ဖိလိတိၱႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္မ်ား၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုၾကား ျခားနားမႈက ဘာလဲ။ 
(ဣသေရလစစ္တပ္ႏွင့္ ဖိလိတၱိစစ္တပ္တုိ႔သည္ လူမ်ားအထဲ၌ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ ထားၾကပါ 
သည္။ ဖိလိတၱိလူတုိ႔၏အျဖစ္မွာ လူတစ္ဦးအပၚတြင္ မီွခဲ့ၾကသည္။ ဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အား ကူညီဖုိ႔ရန္ သူ၏ေကာင္းကင္ခမည္းေတာ္ 
ကုိ ကုိးစားခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္အားျဖင့္ တန္ခိုးပါေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္အားျဖင့္ တန္ခိုးပါေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္အားျဖင့္ တန္ခိုးပါေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္အားျဖင့္ တန္ခိုးပါေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ (သင္သည္ မခံခ်ိမခံ 
သာေအာင္ ထိကပါးရိကပါးေျပာခံေနရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားျခင္းအားျဖင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္သကဲ့ 
သုိ႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစသည့္အရာမ်ားကို သင္ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က သင္၏ရပ္တည္မႈကုိ ဂုဏ္ 
ျပဳလိမ့္မည္။) 
 

ဘုရားသခင္၌ကုိးစားျခင္းက ရဲစြမ္းသတၱိကုိ ယူေဆာင္လာသည ္
“၃၄၃၄၃၄၃၄ဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိဒါဝိဒ္က ကုိယ္ေတာ္ကၽြန္သည္ အဘ၏သုိးတုိ႔ကုိ    ထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊ထိန္းေက်ာင္းစဥ္အခါ၊    ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝံသည္လာ၍ သုိးသငယ္ကုိ 
သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။သုိးစုထဲကကုိက္ခ်ီပါ၏။    ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၄၅)၄၅)၄၅)၄၅)။။။။” 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၌ကိုးစားျခင္းက ရဲစြမ္းသတၱိကို သင့္အား မည္သုိ႔ ေပးႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ကိုးစားျခင္းက ရဲစြမ္းသတၱိကို သင့္အား မည္သုိ႔ ေပးႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ကိုးစားျခင္းက ရဲစြမ္းသတၱိကို သင့္အား မည္သုိ႔ ေပးႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ကိုးစားျခင္းက ရဲစြမ္းသတၱိကို သင့္အား မည္သုိ႔ ေပးႏိုင္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္၌ကိုးစားျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ 
အခြင့္ထူမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္ သင့္အား ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ရဲစြမ္းသတိၱကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။) သင့္ 
တစ္ဘက္တြင္ မည္သူသည္ သာလြန္ႏိုိင္မည္နည္း။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱကုိ ဘာအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱကုိ ဘာအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱကုိ ဘာအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္သည္ ရဲစြမ္းသတိၱကုိ ဘာအတြက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသလဲ။ (ခ်န္ပီယံရွစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲစသည့္ သင္၏လမ္း 
ခရီးတြင္ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည့္ မည္သည့္အေျခအေနျဖစ္ပါေစ၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး (သုိ႔) မိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ ဖ်ားနာျခင္းကုိ 
ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ျခင္း၊ မွန္ကန္သည့္အရာအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီး ေနာက္တြန္႔မဆုတ္ျခင္း။) 
 

ဘုရားသခင္၌ကုိးစားျခင္းက ဧရာမအဆီးအတားမ်ားကုိပင္လွ်င္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည္ 
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“ထာဝရထာဝရထာဝရထာဝရဘုရားသည္ ထားဘုရားသည္ ထားဘုရားသည္ ထားဘုရားသည္ ထား၊၊၊၊    လံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊ ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းလံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊ ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းလံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊ ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းလံွအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ၊ ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္း    
မူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ မူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ မူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ မူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ စစ္မႈကုိပုိင္၍၊ ငါတုိ႔လက္သုိ႔အပ္ႏံွေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတိၱလူအားဆုိ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဓမၼရာဓမၼရာဓမၼရာ    ဇဝင္ ဇဝင္ ဇဝင္ ဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇းးးး    ၄၇၄၇၄၇၄၇))))။။။။” 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဧရာမအဆီးအတားမ်ားႏွင့္လူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ကူညီးခ့ဲသည့္ဧရာမအဆီးအတားမ်ားႏွင့္လူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ကူညီးခ့ဲသည့္ဧရာမအဆီးအတားမ်ားႏွင့္လူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ကူညီးခ့ဲသည့္ဧရာမအဆီးအတားမ်ားႏွင့္လူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ကူညီးခ့ဲသည့္သမၼာက်မ္းစာရိွ ပံုဥပမာမ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိုင္ပါသ သမၼာက်မ္းစာရိွ ပံုဥပမာမ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိုင္ပါသ သမၼာက်မ္းစာရိွ ပံုဥပမာမ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိုင္ပါသ သမၼာက်မ္းစာရိွ ပံုဥပမာမ်ားကို သင္ ေတြးေတာႏိုင္ပါသ 
လား။ လား။ လား။ လား။ (ပင္လယ္နီ၌ ေမာေရွႏွင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ လူ ၃၀၀က မိခ်န္လူမ်ဳိး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆုိင္ျခင္း၊ 
ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေဂါလ်တ္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏အသက္တာ၌ ဧရာမအဆီးတားမ်ားကု ဘာလဲ။သင္၏အသက္တာ၌ ဧရာမအဆီးတားမ်ားကု ဘာလဲ။သင္၏အသက္တာ၌ ဧရာမအဆီးတားမ်ားကု ဘာလဲ။သင္၏အသက္တာ၌ ဧရာမအဆီးတားမ်ားကု ဘာလဲ။ (အေမွာင္ထုႀကီး၊ ေခြးမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ေက်ာင္းျပဇတ္ 
တြင္ ပါဝင္ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း။) 
 
 သင္ (သုိ႔) သင္၏အသိတစ္စုံတစ္ဦးသည္ အသည္းအသန္ဖ်ားနာျခင္းကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ၾကလိမ့္မည္။ 
သင္၏မိဘမ်ား (သုိ႔) သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏မိဘမ်ားထဲမွ တစ္ဦးသည္ ကြာရွင္ျပတ္စဲၿပီးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ 
ဆင္းရျဲခင္း၊ ဆာေလာင္မႈႏွင့္ စစ္ပြဲကုိပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကံဳေတြ႕ေနၾကသည့္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာေယာကၤ် ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
မ်ား ရွိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏ဧရာမအဆီးတားမ်ားကို သင္ ဘယ္လို႔ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏ဧရာမအဆီးတားမ်ားကို သင္ ဘယ္လို႔ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏ဧရာမအဆီးတားမ်ားကို သင္ ဘယ္လို႔ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏ဧရာမအဆီးတားမ်ားကို သင္ ဘယ္လို႔ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ (ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ 
ရံဖန္ရံခါသာ သတိထားမိၾကသည္။ ““““ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား ဘုရားသခင္၏မုန္႔မူကား၊ ေကာင္းကင္ မွဆင္းသက္၍ ေလာကီသားတုိ႔အား 
အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔အသက္ကုိေပးေသာမုန္႔ေပတည္းဟု မိန္႔    ေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာ္မူလွ်င္၊ ေတာ္မူလွ်င္၊ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၆၆၆၆း း း း ၃၃)။၃၃)။၃၃)။၃၃)။””””ဟု ေယရႈက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ သတင္းေကာင္းမွာ 
သင္၏ဧရာမအဆီးတားမ်ားထက္ ဘုရားသခင္သည္ သာ၍သန္မာျခင္းျဖစ္သည္။!! နာရီလက္တံေပၚက အခ်ိန္မေစ့မီ ၿပိဳင္ပြဲကုိ 
လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရန္ သူသည္ သင့္အား ရဲစြမ္းသတၱိကုိ ေပးစြမ္းႏုိ္င္ပါသည္။ သူသည္ အေမွာင္ထုႀကီး၊ ကြာ 
ရွင္းျပတ္စျဲခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားထက္ သာ၍သန္မာပါသည္။ သူသည္ ဧရာမလွံမ်ားႏွင့္ အရပ္ ၉ ေပရိွေသာလူဘီလူးႀကီးထက္ 
ပင္ သန္မာပါသည္။ 

ရံဖန္ရံခါ ဆိုးရြားသည့္အရာမ်ား ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္လာသည္ကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ေဟရွယက်မ္းတြင္ 
အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာက်မ္းပုိဒ္ငယ္တစ္ပိုဒ္ရွိၿပီး ““““၂၂၂၂သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကုိညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတုိ႔ကုိခ်ိဳး၍၊ သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကုိညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတုိ႔ကုိခ်ိဳး၍၊ သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကုိညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတုိ႔ကုိခ်ိဳး၍၊ သင့္ေရွ႔မွာ ငါသြား၍ ျမင့္ေသာအရပ္ ကုိညီေစမည္။ ေၾကးဝါတံခါးတုိ႔ကုိခ်ိဳး၍၊ 
သံကန္႔လန္႔တုိ႔ကုိသံကန္႔လန္႔တုိ႔ကုိသံကန္႔လန္႔တုိ႔ကုိသံကန္႔လန္႔တုိ႔ကုိ        အပုိင္းပုိင္းျဖတ္မည္။ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္မည္။ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္မည္။ အပုိင္းပုိင္းျဖတ္မည္။ ၃၃၃၃ေမွာင္မုိက္၌ ရိွေသာဘ႑ာ၊ လုံျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတုိ႔ကုိသင့္အားငါေပးမည္။ ေမွာင္မုိက္၌ ရိွေသာဘ႑ာ၊ လုံျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတုိ႔ကုိသင့္အားငါေပးမည္။ ေမွာင္မုိက္၌ ရိွေသာဘ႑ာ၊ လုံျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတုိ႔ကုိသင့္အားငါေပးမည္။ ေမွာင္မုိက္၌ ရိွေသာဘ႑ာ၊ လုံျခံဳစြာဝွက္ထားေသာ ဥစၥာတုိ႔ကုိသင့္အားငါေပးမည္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကိုနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိသင္သိရ သုိ႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကိုနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိသင္သိရ သုိ႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကိုနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိသင္သိရ သုိ႔ျဖစ္၍၊ ငါသည္ သင့္ကိုနာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိသင္သိရ 
လိမ့္မည္။ လိမ့္မည္။ လိမ့္မည္။ လိမ့္မည္။ ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၄၅၄၅၄၅၄၅း း း း ၂၂၂၂----၃)။၃)။၃)။၃)။””””ဟု ေျပာဆုိပါသည္။ 
 အေမွာင္မုိက္ဆုံး၊ အခက္ခဲဆုံးခဏတာအခ်ိန္မ်ား၌ပင္ ဘုရားသခင္သည္ ဘ႑ာမ်ားကို ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ 
ဒဲရက္ ရက္မြန္ဒ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေနေစကာမူ ေရႊတံဆိပ္ရလဒ္မထြက္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း ေရႊလုိတန္ဖုိးရွိေသာအခုိက္အ 
တန္႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ဆုိးရြားသည္ဟု ျမင္ေနသည့္အရာထဲမွ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းေသာအရာကုိ ယူေဆာင္လာ 
ႏုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဤရတနာဘ႑ာမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ဆုိးေသာအရာမ်ားကုိလည္း ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ 
 

ဒါဝိဒ္ထံမွ သင္ယူလုိက္ပါ။ ရဲရင့္ျခင္းရွိပါ။ ထာဝရဘုရား၏အားႀကီးေသာတန္ခုိးႏွင့္ နာမေတာ္ကုိ ကုိးစားလုိက္ပါ။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၇ ၁၇ ၁၇ ၁၇ ----    ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ((((အပိုအပိုအပိုအပိုင္း င္း င္း င္း ----    ၃)၃)၃)၃)    
 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳအိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳအိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳအိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳ    
ျပင္ေျပင္ေျပင္ေျပင္ေတာ္မူပါ၊၊ တာ္မူပါ၊၊ တာ္မူပါ၊၊ တာ္မူပါ၊၊ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၅၁၅၁၅၁၅၁း း း း ၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ေနာင္တရျခင္း၊ ေနာင္တရေသာႏွလံုးသားေနာင္တရျခင္း၊ ေနာင္တရေသာႏွလံုးသားေနာင္တရျခင္း၊ ေနာင္တရေသာႏွလံုးသားေနာင္တရျခင္း၊ ေနာင္တရေသာႏွလံုးသား    
    
နိဒါန္း 
 ဂေရးေဟာင္းဒ္သေဘၤာသည္ ေျမာက္အႏၱလတိတ္မုန္တုိင္းတစ္ခုထဲ၌ ရက္တစ္ပတ္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ မုန္တုိင္းတုိက္ 
ခတ္ၿပီး ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ သေဘၤာသား ဂၽြန္နယူတန္မွာ ေရခပ္ထုတ္စုပ္ယူရေသာေၾကာင့္ အလြန္ေမာပန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ သူသည္ တက္မကုိ ခ်ည္ၿပီး သေဘၤာအား ၎၏လမ္းေၾကာင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ရိွဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ၁ နာရီမွ သန္ 
ေခါင္းယံအထိ သူသည္ တက္မ၌သာ ရွိခဲ့သည္။ 
 မုန္တုိင္း ျပင္ထန္းစြာတုိက္ခတ္လာေနခ်ိန္ နယူတန္သည္ စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ အခ်ိန္ရိွခဲ့သည္။ မုန္တုိင္းၾကားက လမ္း 
ေၾကာင္းတည့္မတ္ေပးဖုိ႔ရန္ သူ ႀကိဳးစားေနခဲ့သည့္ အဆက္မျပတ္ထုရုိက္ခံေနရေသာသေဘၤာကဲ့သုိ႔ သူ၏ဘဝသည္ ပ်က္စီးေၾက 
မြသြားသည့္အလားျဖစ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ကတည္းက သူသည္ပင္လယ္ထဲ၌ အသက္တာကုိ ျမွပ္ႏံွခဲ့သည္။ သေဘၤာ 
သားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အျပဳအမူမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္မျပဳခံခဲ့ရေပ။ သုိ႔ေသာ္ နယူတန္သည္ အျခားသ 
ေဘၤာသားကုိပင္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားေစသည့္ ရုိင္းစုိင္းေသာအသက္ရွင္းအတြက္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ခဲ့သည္။ 
 နယူတန္သည္ မိခင္၏သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ျပသျခင္းမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး အျခားသေဘၤာသားမ်ားကုိပင္ မယုံၾကည္ 
မႈထဲသုိ႔ ဆြဲသြင္းခဲ့သည္။အမွန္အားျဖင့္ အကယ္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ပင္ သူသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ကယ္ 
တင္ျခင္းအလြန္၌ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေစကာမူ၊ နယူတန္၏အေတြးမ်ားသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ စတင္ဦးလွည့္လာခဲ့သည္။ 
 တက္မ၌ရွိေနေသာထုိေန႔ ၁၇၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ရက္တြင္ နယူတန္သည္ တဒဂၤအတြင္း၌ “ထုိေန႔၌ သခင္ဘုရားကုိ 
အထက္အရပ္မွ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ေရနက္ရာအရပ္ထဲမွ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ကယ္ႏႈတ္ခဲ့သည္”ဆုိသည့္အရာကုိ သတိရခဲ့ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏အံ့ဖြယ္ေက်းဇူးကသာလွ်င္ ရုိင္းစုိင္းတရားမဲ့ကၽြန္ေရာင္းဝယ္ေသာသေဘၤာသားတစ္ဦးကုိ ေခၚေဆာင္ 
ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏သားတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ သူ႔အား ေျပာင္းလဲေစခ့ဲႏုိင္လိမ့္မည္။ 

 နယူတန္သည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ သူ၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာသေဘၤာတက္ျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ဘဝေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အသက္ ၃၉ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဂၽြန္နယူတန္ 
သည္ ၄၃ႏွစ္လုံးလုံး ခရစ္ေတာ္၏သတင္းေကာင္းအား ေဟာၾကားျခင္းျဖင့္အမႈေတာ္ကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏တနဂၤေႏြညေန 
ခင္းအစီအစဥ္မ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ထုိညေနခင္းအတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲသုိ႔ ဦးေဆာင္သြားသည့္ ဓမၼသီးခ်င္း 
တစ္ပုဒ္ကုိ နယူတန္က မၾကာမၾကာ စပ္ဆုိခဲ့သည္။ အားလုံးထဲမွ အေက်ာ္ၾကားဆုံးဓမၼသီးခ်င္းမွာ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိေနေသာ 
“Amazing Grace - အံ့ဖြယ္ေက်းဇူးပင္”ျဖစ္ပါသည္။  

(Christian History Institute, Glimpses Article #28, www.gospelcom.net). 
**************************************************************** 

ေမတၱာေက်းဇူး၊ အ့ံဖြယ္ခ်ဳိသာ 
ျပစ္သားငါ့ကုိကယ္ရွာ။ 

ေပ်ာက္ဆုံးရာမွျပန္ေတြ႕ခဲ့ၿပီ 
ကန္းေသာမ်က္စိျမင္ၿပီ။ 

 
 တစ္ခ်ိန္က ဂၽြန္နယူတန္သည္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ျပန္ေတြ႕ၿပီ။ သူ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆုိးခဲ့သည္၊ 
ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အား မေကာင္းမႈမွ မည္သုိ႔ ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူ သိခဲ့သည္။ ယေန႔ အလြန္စုိးရြံ႕ရွာဖြယ္အမွားမ်ားျပဳခ့ဲ 
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သူ၊ ထုိ႔ ေနာက္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား မည္သုိ႔ ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ပုံႏွင့္ သူ႔အား ကယ္ႏႈတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္အား သူ မည္သုိ႔ 
တုံ႔ျပန္ခဲ့ပုံအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၾကားၾကရလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 တစ္ခုေသာေႏြဦးကာလတြင္ ဒါဝိဒ္ (ယခုဣသေရလရွင္ဘုရင္)က ယြာဘ (စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)ႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္ 
တစ္ခုလုံးအား စစ္ပြဲသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါဝိဒ္သည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕၌ က်န္ေနခဲ့သည္။ 
 

ဒါဝိဒ္ ႏွင့္ ဗာသေရွဘ 
(၂ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁ႏွင့္ ၁၂မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ား၊ ဆာလံ ၅၁) 

““““၂၂၂၂ေနာက္တေန႔ ညဦးယံ၌ ဒါဝိဒ္သည္ ေလ်ာင္းစက္ရာ မွာထ၍ နန္းေတာ္မုိးေပၚမွာ စႀကႍသြားစဥ္တြင္၊ အလြန္အဆင္းေနာက္တေန႔ ညဦးယံ၌ ဒါဝိဒ္သည္ ေလ်ာင္းစက္ရာ မွာထ၍ နန္းေတာ္မုိးေပၚမွာ စႀကႍသြားစဥ္တြင္၊ အလြန္အဆင္းေနာက္တေန႔ ညဦးယံ၌ ဒါဝိဒ္သည္ ေလ်ာင္းစက္ရာ မွာထ၍ နန္းေတာ္မုိးေပၚမွာ စႀကႍသြားစဥ္တြင္၊ အလြန္အဆင္းေနာက္တေန႔ ညဦးယံ၌ ဒါဝိဒ္သည္ ေလ်ာင္းစက္ရာ မွာထ၍ နန္းေတာ္မုိးေပၚမွာ စႀကႍသြားစဥ္တြင္၊ အလြန္အဆင္း    လွေသာ လွေသာ လွေသာ လွေသာ 
မိန္းမတေယာက္ ေရခ်ဳိးသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ မိန္းမတေယာက္ ေရခ်ဳိးသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ မိန္းမတေယာက္ ေရခ်ဳိးသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ မိန္းမတေယာက္ ေရခ်ဳိးသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၃၃၃၃ထိုမိန္းမကား အဘယ္သူနည္းဟုေစလႊတ္၍ ေမးျမန္းလွ်င္၊ ဧလ်ံသမီး၊ ဟိတိၱလူ ထိုမိန္းမကား အဘယ္သူနည္းဟုေစလႊတ္၍ ေမးျမန္းလွ်င္၊ ဧလ်ံသမီး၊ ဟိတိၱလူ ထိုမိန္းမကား အဘယ္သူနည္းဟုေစလႊတ္၍ ေမးျမန္းလွ်င္၊ ဧလ်ံသမီး၊ ဟိတိၱလူ ထိုမိန္းမကား အဘယ္သူနည္းဟုေစလႊတ္၍ ေမးျမန္းလွ်င္၊ ဧလ်ံသမီး၊ ဟိတိၱလူ 
ဥရိယ၏ မယားဗာသေရွဘျဖစ္ပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ဥရိယ၏ မယားဗာသေရွဘျဖစ္ပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ဥရိယ၏ မယားဗာသေရွဘျဖစ္ပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ဥရိယ၏ မယားဗာသေရွဘျဖစ္ပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄တ၄တ၄တ၄တဖန္ လူကုိေစလႊတ္သျဖင့္၊ ထုိမိန္းမကုိ အထံေတာ္သုိ႔ေခၚခ့ဲ၍ ဖန္ လူကုိေစလႊတ္သျဖင့္၊ ထုိမိန္းမကုိ အထံေတာ္သုိ႔ေခၚခ့ဲ၍ ဖန္ လူကုိေစလႊတ္သျဖင့္၊ ထုိမိန္းမကုိ အထံေတာ္သုိ႔ေခၚခ့ဲ၍ ဖန္ လူကုိေစလႊတ္သျဖင့္၊ ထုိမိန္းမကုိ အထံေတာ္သုိ႔ေခၚခ့ဲ၍ 
ရွက္တင္ေလ၏။ ထုိမိန္းမ သည္မိမိအညစ္အေၾကးႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳ၍ မိမိအိမ္သုိ႔ျပန္ၿပီးမွ၊ရွက္တင္ေလ၏။ ထုိမိန္းမ သည္မိမိအညစ္အေၾကးႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳ၍ မိမိအိမ္သုိ႔ျပန္ၿပီးမွ၊ရွက္တင္ေလ၏။ ထုိမိန္းမ သည္မိမိအညစ္အေၾကးႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳ၍ မိမိအိမ္သုိ႔ျပန္ၿပီးမွ၊ရွက္တင္ေလ၏။ ထုိမိန္းမ သည္မိမိအညစ္အေၾကးႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳ၍ မိမိအိမ္သုိ႔ျပန္ၿပီးမွ၊    ((((၂ ၂ ၂ ၂ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၂၂၂၂----၄)။၄)။၄)။၄)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ((((သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၄၁၄၁၄၁၄))))    ေရွာလုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေစာပိုင္း သင္ခန္းစာထဲတြင္ တာဝန္ရိွျေရွာလုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေစာပိုင္း သင္ခန္းစာထဲတြင္ တာဝန္ရိွျေရွာလုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေစာပိုင္း သင္ခန္းစာထဲတြင္ တာဝန္ရိွျေရွာလုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေစာပိုင္း သင္ခန္းစာထဲတြင္ တာဝန္ရိွျခင္းအ ေၾကာင္းကို ခင္းအ ေၾကာင္းကို ခင္းအ ေၾကာင္းကို ခင္းအ ေၾကာင္းကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ““““တာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္း””””ဆိုလိုရင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ ဆိုလိုရင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ ဆိုလိုရင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ ဆိုလိုရင္းကို သင္ သတိရပါသလား။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရြး ခ်ယ္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား (သို႔) ခ်မွတ္ၿပီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။) 
 ရွင္ဘုရင္အေနျဖင့္ ဒါဝိဒ္ေျပာခ့ဲသမွ်မွာ “သြားခဲ့သည္။” ရွင္ဘုရင္အား ခစားသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အကယ္၍ သူက “ဒီကုိ 
လာပါ”ဟု ဆုိလွ်င္ သင္ လာခဲ့မည္။ ရွင္ဘုရင္အေနျဖင့္ ဒါဝိဒ္သည္ သူ၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် 
(ဘုရားသခင္မွ အပ) ရွင္းလင္းခ်က္မေပးခ့ဲပါ။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ တုိင္ပင္ခဲ့သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ 
မထင္မိပါ။ ဒါဝိဒ္သည္ အလြန္းႀကီးေလးေသာအမွားတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ဥရိယ၏ဇနီးျဖစ္ေၾကာင္း သူ သိရွိခ့ဲ 
ေသာ္လည္း သူသည္ ဗာသေရွဘႏွင့္ မေတာ္မေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလြန္ႀကီးေလးေသာအ 
မွားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္သည္ ဗာသေရွဘထံမွ သတင္းတစ္ခုကို ရရွိခဲ့သည္။ သတင္းတစ္ခုမွာ “ဒါဝိဒ္၊ အရွင္ ကၽြန္မကုိ 
နန္းေတာ္ကုိ လာခုိင္းတဲ့ ညတစ္ညကုိ သတိရပါသလား။ သင္ ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္ေတာ့မယ္”ဟု ျဖစ္သတည္း။ 
 သူသည္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာတစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳမွားမိခဲ့ေၾကာင္းကုိ ဒါဝိဒ္ သိရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကုိ ဖံုးဖိဖုိ႔ 
ရန္ သူ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဥရိကုိ စစ္ေျမျပင္မွ အိမ္ျပန္လာၿပီး သူ႔ဇနီးသည္ ဗာသေရွဘဆီကုိ သြားဖုိ႔ရန္ သူ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဥရိ 
က ကေလးသည္ သူႏွင့္ ဗာသေရွဘတုိ႔ရသည့္ကေလးအျဖစ္ စဥ္းစားခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဒါဝိဒ္ ေမွ်ာ္လင့္မိေနခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အ 
မွန္တကယ္ မည္သည့္အရာျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္းကုိ သူ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဥရိယသည္ အိမ္မျပန္ခဲ့ပါ။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဥရိယ အိမ္မျပန္ခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ဥရိယ အိမ္မျပန္ခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ဥရိယ အိမ္မျပန္ခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ဥရိယ အိမ္မျပန္ခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ (သူသည္ သူ၏မိတ္ေဆြေရာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ကုိ 
သစၥာရွိခဲ့သည္။ အျခားေသာ စစ္သည္မ်ားအတြက္ စစ္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲေနၿပီး သူသည္ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ မွန္ကန္သည္ဟု သူ 
မစဥ္းစားခဲ့ပါ။) 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္သည္ အႀကံတစ္ခုကုိ ႀကံစည္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဥရိယအား စစ္သူႀကီး ယြာဘကုိ ေပးဖုိ႔ရန္ စာႏွင့္အတူ 
စစ္ပြဲသုိ႔ ျပန္လႊတ္ခဲ့သည္။ ရွင္ဘုရင္ ေျပာသမွ်အတုိင္း အတည္ျဖစ္သည္ကုိ သတိရလုိက္ပါ။ စာတြင္ ဥရိယအား အျပင္းထန္ဆုံး 
စစ္ေျမျပင္ကုိ ေစလႊတ္ဖု႔ိရန္ႏွင့္ သူသည္ အသတ္ခံရဖို႔ရန္ တစ္ဦးတည္း ထုိေနရာ၌ စစ္တုိက္ထြက္ခုိင္းဖုိ႔ရန္ ယြာဘအား ညႊန္ 
ၾကားခဲ့သည္။ ဒါက အမွန္ျဖစ္ေနသည့္အရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
    ““““၂၆၂၆၂၆၂၆ဥရိယေသေၾကာင္းကုိ သူ၏မယားၾကားေသာအခါ၊ ဥရိယေသေၾကာင္းကုိ သူ၏မယားၾကားေသာအခါ၊ ဥရိယေသေၾကာင္းကုိ သူ၏မယားၾကားေသာအခါ၊ ဥရိယေသေၾကာင္းကုိ သူ၏မယားၾကားေသာအခါ၊ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ေန၏။ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ေန၏။ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ေန၏။ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ေန၏။ ၂၇၂၇၂၇၂၇ငုိေၾကြးျမည္တမ္းငုိေၾကြးျမည္တမ္းငုိေၾကြးျမည္တမ္းငုိေၾကြးျမည္တမ္း    
ခ်ိန္လြန္မွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ လူကုိေစလႊတ္၍ ထုိမိန္းမကုိနန္း ေတာ္သုိ႔ ေခၚေစသျဖင့္၊ သူသည္မိဖုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္၍သားခ်ိန္လြန္မွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ လူကုိေစလႊတ္၍ ထုိမိန္းမကုိနန္း ေတာ္သုိ႔ ေခၚေစသျဖင့္၊ သူသည္မိဖုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္၍သားခ်ိန္လြန္မွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ လူကုိေစလႊတ္၍ ထုိမိန္းမကုိနန္း ေတာ္သုိ႔ ေခၚေစသျဖင့္၊ သူသည္မိဖုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္၍သားခ်ိန္လြန္မွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ လူကုိေစလႊတ္၍ ထုိမိန္းမကုိနန္း ေတာ္သုိ႔ ေခၚေစသျဖင့္၊ သူသည္မိဖုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္၍သား    
ေယာက်္ားကုိဘြားျမင္ေလ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဒါဝိဒ္ျပဳေသာ အမႈသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆုိးေသာအမႈျဖစ္သတည္းေယာက်္ားကုိဘြားျမင္ေလ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဒါဝိဒ္ျပဳေသာ အမႈသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆုိးေသာအမႈျဖစ္သတည္းေယာက်္ားကုိဘြားျမင္ေလ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဒါဝိဒ္ျပဳေသာ အမႈသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆုိးေသာအမႈျဖစ္သတည္းေယာက်္ားကုိဘြားျမင္ေလ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဒါဝိဒ္ျပဳေသာ အမႈသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆုိးေသာအမႈျဖစ္သတည္း။ ။ ။ ။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ 
ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၂၆၂၆၂၆၂၆----၂၇)။၂၇)။၂၇)။၂၇)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (ဒါဝိဒ္သည္ ေရြးေကာက္ခံရွင္ဘုရင္ 
တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွင္ဘုရင္မည္သည္မွာ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ (ရုိေသ) သူတစ္အျဖစ္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအားလုံး၏စံနမူ 
နာတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နာခံျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။) ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဒါဝိဒ္သည္ 
အမွားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး သူ အမွားက်ဴးလြန္မိခဲ့ေၾကာင္းကုိ သူ သိလ်က္ ၎ကုိ ဖုံးဖိဖုိ႔ရန္ သူ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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    ဒါဝိဒ္၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ပုံကုိ နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
 
““““၁၁၁၁ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္နာသန္ကုိ ဒါဝိဒ္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ နာသန္သည္ ဝင္၍၊ အရွင္ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္နာသန္ကုိ ဒါဝိဒ္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ နာသန္သည္ ဝင္၍၊ အရွင္ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္နာသန္ကုိ ဒါဝိဒ္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ နာသန္သည္ ဝင္၍၊ အရွင္ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္နာသန္ကုိ ဒါဝိဒ္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ နာသန္သည္ ဝင္၍၊ အရွင္    မင္းႀကီး၊ မင္းႀကီး၊ မင္းႀကီး၊ မင္းႀကီး၊ 
ဤမည္ေသာၿမိ ႔ဳတြင္သူေဌးတဦး၊ ဆင္းရဲသားတဦးရိွပါ၏။ ဤမည္ေသာၿမိ ႔ဳတြင္သူေဌးတဦး၊ ဆင္းရဲသားတဦးရိွပါ၏။ ဤမည္ေသာၿမိ ႔ဳတြင္သူေဌးတဦး၊ ဆင္းရဲသားတဦးရိွပါ၏။ ဤမည္ေသာၿမိ ႔ဳတြင္သူေဌးတဦး၊ ဆင္းရဲသားတဦးရိွပါ၏။ ၂၂၂၂သူေဌးသည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ သုိးႏြားမွ စသည္တုိ႔သူေဌးသည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ သုိးႏြားမွ စသည္တုိ႔သူေဌးသည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ သုိးႏြားမွ စသည္တုိ႔သူေဌးသည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ သုိးႏြားမွ စသည္တုိ႔    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ၾကြယ္ဝျပည့္ၾကြယ္ဝျပည့္ၾကြယ္ဝျပည့္ၾကြယ္ဝျပည့္    
စုံပါ၏။ စုံပါ၏။ စုံပါ၏။ စုံပါ၏။ ၃၃၃၃ဆင္းရဲသားမူကား၊ မိမိဝယ္၍ေမြးစားေသာ သုိးမကေလးတေကာင္ တည္းမွတပါး အျခားေသာဆင္းရဲသားမူကား၊ မိမိဝယ္၍ေမြးစားေသာ သုိးမကေလးတေကာင္ တည္းမွတပါး အျခားေသာဆင္းရဲသားမူကား၊ မိမိဝယ္၍ေမြးစားေသာ သုိးမကေလးတေကာင္ တည္းမွတပါး အျခားေသာဆင္းရဲသားမူကား၊ မိမိဝယ္၍ေမြးစားေသာ သုိးမကေလးတေကာင္ တည္းမွတပါး အျခားေသာ    ဥစၥာမရိွပါ။ ထုိသိုးမကဥစၥာမရိွပါ။ ထုိသိုးမကဥစၥာမရိွပါ။ ထုိသိုးမကဥစၥာမရိွပါ။ ထုိသိုးမက    
ေလးသည္ အရွင္ႏွင့္ေလးသည္ အရွင္ႏွင့္ေလးသည္ အရွင္ႏွင့္ေလးသည္ အရွင္ႏွင့္၄၄၄၄င္း၊ အရွင္၏သားသမီးတုိ႔ႏွင့္င္း၊ အရွင္၏သားသမီးတုိ႔ႏွင့္င္း၊ အရွင္၏သားသမီးတုိ႔ႏွင့္င္း၊ အရွင္၏သားသမီးတုိ႔ႏွင့္၄၄၄၄င္း ေပါင္း၍ႀကီးပြါး၏။ အရွင္၏ အစာကုိစားင္း ေပါင္း၍ႀကီးပြါး၏။ အရွင္၏ အစာကုိစားင္း ေပါင္း၍ႀကီးပြါး၏။ အရွင္၏ အစာကုိစားင္း ေပါင္း၍ႀကီးပြါး၏။ အရွင္၏ အစာကုိစား    တတ္၏။ အရွင္၏ေရခြက္၌ တတ္၏။ အရွင္၏ေရခြက္၌ တတ္၏။ အရွင္၏ေရခြက္၌ တတ္၏။ အရွင္၏ေရခြက္၌ 
ေသာက္တတ္၏။ အရွင္၏ ရင္ခြင္၌ အိပ္၍ သမီးေသာက္တတ္၏။ အရွင္၏ ရင္ခြင္၌ အိပ္၍ သမီးေသာက္တတ္၏။ အရွင္၏ ရင္ခြင္၌ အိပ္၍ သမီးေသာက္တတ္၏။ အရွင္၏ ရင္ခြင္၌ အိပ္၍ သမီးက့ဲသို႔ျဖစ္၏။ က့ဲသို႔ျဖစ္၏။ က့ဲသို႔ျဖစ္၏။ က့ဲသို႔ျဖစ္၏။ ၄၄၄၄သူေဌးအိမ္သုိ႔ ဧည့္သည္တဦး ေရာက္၍ သူေဌးသည္ဧည့္သည္ကုိ သူေဌးအိမ္သုိ႔ ဧည့္သည္တဦး ေရာက္၍ သူေဌးသည္ဧည့္သည္ကုိ သူေဌးအိမ္သုိ႔ ဧည့္သည္တဦး ေရာက္၍ သူေဌးသည္ဧည့္သည္ကုိ သူေဌးအိမ္သုိ႔ ဧည့္သည္တဦး ေရာက္၍ သူေဌးသည္ဧည့္သည္ကုိ 
လုပ္ေကြၽးဘို႔ မိမိသိုးႏြားမ်ားကုိ ႏွေျမာေသာေၾကာင့္မယူ၊ ဆင္းရဲသား၏ သုိးမကေလးလုပ္ေကြၽးဘို႔ မိမိသိုးႏြားမ်ားကုိ ႏွေျမာေသာေၾကာင့္မယူ၊ ဆင္းရဲသား၏ သုိးမကေလးလုပ္ေကြၽးဘို႔ မိမိသိုးႏြားမ်ားကုိ ႏွေျမာေသာေၾကာင့္မယူ၊ ဆင္းရဲသား၏ သုိးမကေလးလုပ္ေကြၽးဘို႔ မိမိသိုးႏြားမ်ားကုိ ႏွေျမာေသာေၾကာင့္မယူ၊ ဆင္းရဲသား၏ သုိးမကေလး    ကိုကိုကိုကို    ယူ၍ ဧည့္သည္ကုိလုပ္ေကြၽးဘို႔ ခ်က္ပါယူ၍ ဧည့္သည္ကုိလုပ္ေကြၽးဘို႔ ခ်က္ပါယူ၍ ဧည့္သည္ကုိလုပ္ေကြၽးဘို႔ ခ်က္ပါယူ၍ ဧည့္သည္ကုိလုပ္ေကြၽးဘို႔ ခ်က္ပါ    
သည္ဟုေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၅၅၅၅ဒါဝိဒ္သည္ ထုိသူေဌးကုိ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရား အဒါဝိဒ္သည္ ထုိသူေဌးကုိ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရား အဒါဝိဒ္သည္ ထုိသူေဌးကုိ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရား အဒါဝိဒ္သည္ ထုိသူေဌးကုိ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္းထုိသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္းထုိသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္းထုိသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္းထုိ    
သုိ႔ျပဳေသာ သူသည္အမွန္ ေသရမည္။ သုိ႔ျပဳေသာ သူသည္အမွန္ ေသရမည္။ သုိ႔ျပဳေသာ သူသည္အမွန္ ေသရမည္။ သုိ႔ျပဳေသာ သူသည္အမွန္ ေသရမည္။ ၆၆၆၆ဂရုဏာစိတ္မရိွဘဲ ထုိအမႈကုိျပဳဂရုဏာစိတ္မရိွဘဲ ထုိအမႈကုိျပဳဂရုဏာစိတ္မရိွဘဲ ထုိအမႈကုိျပဳဂရုဏာစိတ္မရိွဘဲ ထုိအမႈကုိျပဳ    ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိးမကေလးအတြက္ေလးဆျပန္ေပးရ ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိးမကေလးအတြက္ေလးဆျပန္ေပးရ ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိးမကေလးအတြက္ေလးဆျပန္ေပးရ ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိးမကေလးအတြက္ေလးဆျပန္ေပးရ 
မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇၇၇၇နာသန္ကလည္း၊ ထိုသူသည္ကားအျခားနာသန္ကလည္း၊ ထိုသူသည္ကားအျခားနာသန္ကလည္း၊ ထိုသူသည္ကားအျခားနာသန္ကလည္း၊ ထိုသူသည္ကားအျခား    သူသူသူသူမဟုတ္။ ကိုယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားမဟုတ္။ ကိုယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားမဟုတ္။ ကိုယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားမဟုတ္။ ကိုယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရား    
သခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ဘိသိက္၊ ငါသည္ဘိသိက္၊ ငါသည္ဘိသိက္၊ ငါသည္ဘိသိက္    ေပး၍သင့္ကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ခန္႔ထားၿပီ။ ေရွာလုလက္မွေပး၍သင့္ကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ခန္႔ထားၿပီ။ ေရွာလုလက္မွေပး၍သင့္ကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ခန္႔ထားၿပီ။ ေရွာလုလက္မွေပး၍သင့္ကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ခန္႔ထားၿပီ။ ေရွာလုလက္မွ    
လည္း ကယ္လႊတ္ၿပီ။ လည္း ကယ္လႊတ္ၿပီ။ လည္း ကယ္လႊတ္ၿပီ။ လည္း ကယ္လႊတ္ၿပီ။ ၈၈၈၈သင့္သခင္၏ အေဆြအမ်ိဳး ကုိသင့္သခင္၏ အေဆြအမ်ိဳး ကုိသင့္သခင္၏ အေဆြအမ်ိဳး ကုိသင့္သခင္၏ အေဆြအမ်ိဳး ကုိ၄၄၄၄င္း၊ သင့္သခင္၏မယားတို႔ကုိင္း၊ သင့္သခင္၏မယားတို႔ကုိင္း၊ သင့္သခင္၏မယားတို႔ကုိင္း၊ သင့္သခင္၏မယားတို႔ကုိ၄၄၄၄င္း၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ငါအပ္ေပးၿပီ။ ဣသေရလင္း၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ငါအပ္ေပးၿပီ။ ဣသေရလင္း၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ငါအပ္ေပးၿပီ။ ဣသေရလင္း၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ငါအပ္ေပးၿပီ။ ဣသေရလ    
အမ်ိဳးႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးကုိ ငါေပးၿပီ။အမ်ိဳးႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးကုိ ငါေပးၿပီ။အမ်ိဳးႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးကုိ ငါေပးၿပီ။အမ်ိဳးႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးကုိ ငါေပးၿပီ။    ထုိအထုိအထုိအထုိအ    ရာမ်ားမေလာက္လွ်င္ အျခားတစ္ပါး ေသာ အရာရာတိုရာမ်ားမေလာက္လွ်င္ အျခားတစ္ပါး ေသာ အရာရာတိုရာမ်ားမေလာက္လွ်င္ အျခားတစ္ပါး ေသာ အရာရာတိုရာမ်ားမေလာက္လွ်င္ အျခားတစ္ပါး ေသာ အရာရာတို႔ကုိ ေပးျခင္းငွာ ငါအလိုရိွ၏။ ႔ကုိ ေပးျခင္းငွာ ငါအလိုရိွ၏။ ႔ကုိ ေပးျခင္းငွာ ငါအလိုရိွ၏။ ႔ကုိ ေပးျခင္းငွာ ငါအလိုရိွ၏။ ၉၉၉၉သင္သင္သင္သင္    
သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္    တရားေတာ္ကုိတရားေတာ္ကုိတရားေတာ္ကုိတရားေတာ္ကုိ        မထီမ့ဲျမင္ျပဳ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိ အဘယ္ေၾကာမထီမ့ဲျမင္ျပဳ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိ အဘယ္ေၾကာမထီမ့ဲျမင္ျပဳ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိ အဘယ္ေၾကာမထီမ့ဲျမင္ျပဳ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳဘိသနည္း။ ဟိတိၱလူ၊ င့္ ျပဳဘိသနည္း။ ဟိတိၱလူ၊ င့္ ျပဳဘိသနည္း။ ဟိတိၱလူ၊ င့္ ျပဳဘိသနည္း။ ဟိတိၱလူ၊ 
ဥရိယ၏ဥရိယ၏ဥရိယ၏ဥရိယ၏အသက္ကုိထားအသက္ကုိထားအသက္ကုိထားအသက္ကုိထား    ျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္    သတ္၍ သူူ၏မယားကုိ သိမ္းေလၿပီတကား။ ထိုသူကုိ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား ထားႏွင့္ သတ္ေလၿပီတသတ္၍ သူူ၏မယားကုိ သိမ္းေလၿပီတကား။ ထိုသူကုိ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား ထားႏွင့္ သတ္ေလၿပီတသတ္၍ သူူ၏မယားကုိ သိမ္းေလၿပီတကား။ ထိုသူကုိ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား ထားႏွင့္ သတ္ေလၿပီတသတ္၍ သူူ၏မယားကုိ သိမ္းေလၿပီတကား။ ထိုသူကုိ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား ထားႏွင့္ သတ္ေလၿပီတ    
ကား။ ကား။ ကား။ ကား။ ၁၁၁၁ဝယခုမွာဝယခုမွာဝယခုမွာဝယခုမွာ    သင္သည္သင္သည္သင္သည္သင္သည္    ငါ့ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳ၍ ဟိတိၱလူ၊ ဥရိယ၏ မယားကုိ သိမ္းေသာေၾကာင့္၊ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ ငါ့ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳ၍ ဟိတိၱလူ၊ ဥရိယ၏ မယားကုိ သိမ္းေသာေၾကာင့္၊ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ ငါ့ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳ၍ ဟိတိၱလူ၊ ဥရိယ၏ မယားကုိ သိမ္းေသာေၾကာင့္၊ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ ငါ့ကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳ၍ ဟိတိၱလူ၊ ဥရိယ၏ မယားကုိ သိမ္းေသာေၾကာင့္၊ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ 
ထားေဘးႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ႀကဳံရၾက လိမ့္မည္။ ထားေဘးႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ႀကဳံရၾက လိမ့္မည္။ ထားေဘးႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ႀကဳံရၾက လိမ့္မည္။ ထားေဘးႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ႀကဳံရၾက လိမ့္မည္။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၌ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူကုိ သင္၏ အေဆြထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၌ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူကုိ သင္၏ အေဆြထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၌ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူကုိ သင္၏ အေဆြထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၌ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူကုိ သင္၏ အေဆြ    
အမ်ဳိးအမ်ဳိးအမ်ဳိးအမ်ဳိး    တို႔အထဲက ငါေပၚေစမည္။ သင့္မ်က္ေမွာက္တြင္ သင္၏မယားတို႔ကုိ ငါယူ၍ တို႔အထဲက ငါေပၚေစမည္။ သင့္မ်က္ေမွာက္တြင္ သင္၏မယားတို႔ကုိ ငါယူ၍ တို႔အထဲက ငါေပၚေစမည္။ သင့္မ်က္ေမွာက္တြင္ သင္၏မယားတို႔ကုိ ငါယူ၍ တို႔အထဲက ငါေပၚေစမည္။ သင့္မ်က္ေမွာက္တြင္ သင္၏မယားတို႔ကုိ ငါယူ၍ သင့္အိမ္နီးခ်င္း၌ အပ္သျဖင့္၊ သူသည္ေနသင့္အိမ္နီးခ်င္း၌ အပ္သျဖင့္၊ သူသည္ေနသင့္အိမ္နီးခ်င္း၌ အပ္သျဖင့္၊ သူသည္ေနသင့္အိမ္နီးခ်င္း၌ အပ္သျဖင့္၊ သူသည္ေန    
ေရွ႔မွာ သင္၏ မယားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လိမ့္မည္။ ေရွ႔မွာ သင္၏ မယားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လိမ့္မည္။ ေရွ႔မွာ သင္၏ မယားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လိမ့္မည္။ ေရွ႔မွာ သင္၏ မယားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လိမ့္မည္။ ၁၂၁၂၁၂၁၂သင္သည္ဤအမႈကို မထင္မရွားျပဳ ေသာ္လည္း၊ ေနေရွ႔မွွာငါလွန္ျပသင္သည္ဤအမႈကို မထင္မရွားျပဳ ေသာ္လည္း၊ ေနေရွ႔မွွာငါလွန္ျပသင္သည္ဤအမႈကို မထင္မရွားျပဳ ေသာ္လည္း၊ ေနေရွ႔မွွာငါလွန္ျပသင္သည္ဤအမႈကို မထင္မရွားျပဳ ေသာ္လည္း၊ ေနေရွ႔မွွာငါလွန္ျပ    မည္ဟု မည္ဟု မည္ဟု မည္ဟု 
ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ ျပန္ၾကားေလ၏။ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ ျပန္ၾကားေလ၏။ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ ျပန္ၾကားေလ၏။ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကုိ ျပန္ၾကားေလ၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ဒါဝိဒ္ကလည္း ငါသည္ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားဒါဝိဒ္ကလည္း ငါသည္ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားဒါဝိဒ္ကလည္း ငါသည္ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားဒါဝိဒ္ကလည္း ငါသည္ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွား    ပါၿပီဟု နာသန္အား ပါၿပီဟု နာသန္အား ပါၿပီဟု နာသန္အား ပါၿပီဟု နာသန္အား 
ဝန္ခ်ဝန္ခ်ဝန္ခ်ဝန္ခ်၍နာသန္က၊ အသက္ေတာ္ကုိ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အျပစ္ကုိပယ္၍နာသန္က၊ အသက္ေတာ္ကုိ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အျပစ္ကုိပယ္၍နာသန္က၊ အသက္ေတာ္ကုိ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အျပစ္ကုိပယ္၍နာသန္က၊ အသက္ေတာ္ကုိ ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကုိယ္ေတာ္အျပစ္ကုိပယ္    ေတာ္မူၿပီ။ ေတာ္မူၿပီ။ ေတာ္မူၿပီ။ ေတာ္မူၿပီ။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ 
၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၁၁၁၁----၁၃)။၁၃)။၁၃)။၁၃)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔အျပစ္ကို သိရိွၿပီးေနာက္ ဒါဝိဒ္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အျပစ္ကို သိရိွၿပီးေနာက္ ဒါဝိဒ္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အျပစ္ကို သိရိွၿပီးေနာက္ ဒါဝိဒ္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အျပစ္ကို သိရိွၿပီးေနာက္ ဒါဝိဒ္ ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။ (သူသည္ သူ၏အမွားယြင္းေသာအေတြးမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ 
သည့္ သူ၏အျပစ္ကုိ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ဖုို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။) ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အျပဳအမူ 
မ်ားတြက္ ဒါဝိဒ္အား တာဝန္ယူေစေၾကာင္းကုိ သိရွိဖုိ႔ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သူ ျပဳမွားမိေသာအရာအတြက္ ဒါဝိဒ္သည္ အျပစ္ 
ေပးခံခဲ့ရသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ ဒါဝိဒ္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းေအကယ္၍ ဒါဝိဒ္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းေအကယ္၍ ဒါဝိဒ္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းေအကယ္၍ ဒါဝိဒ္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ခ့ဲလွ်င္ ဘုရားသခင္က လွ်ာက္ၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ခ့ဲလွ်င္ ဘုရားသခင္က လွ်ာက္ၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ခ့ဲလွ်င္ ဘုရားသခင္က လွ်ာက္ၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ခ့ဲလွ်င္ ဘုရားသခင္က 
ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခ့ဲပါသလဲ။ (ဒါဝိဒ္သည္ သူ၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ (တာဝန္ယူ) ရွင္းလင္းခ်က္ေပးဖုိ႔ရန္ လုိပါ 
သည္။) ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ ေပးသနားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမွားသည္ သူ႔အား ထပ္ခါတလဲလဲ မခ်ီေႏွာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိ 
ရာေရာက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒါဝိဒ္သည္ သူ၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒါဝိဒ္သည္ 
သူ၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အခကုိ ေပးဆပ္ဖုိ႔ရန္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္မွတပါး ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ အျခားမည္သူက 
အျပစ္ေပးႏုိင္ပါသလဲ။ 
 
ေမးခြေမးခြေမးခြေမးခြန္း န္း န္း န္း ----    တစ္ခါတစ္ရံ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို အျပစ္ေပးဖို႔ တစ္ခါတစ္ရံ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို အျပစ္ေပးဖို႔ တစ္ခါတစ္ရံ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို အျပစ္ေပးဖို႔ တစ္ခါတစ္ရံ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို အျပစ္ေပးဖို႔ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။ 
(ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိေၾကာင္းကုိ နားလည္သိျမင္ဖို႔ရန္ လုိအပ္သည္။) ဒါဝိဒ္ကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပဳ 
အမူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရမည္။ တာဝန္ယူမႈ မရိွဘဲ အမွားထဲမွ အမွန္ႏွင့္ လက္ခံႏုိင္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ဘုရား 
နည္းလမ္းက်ေသာအျပဳအမူျဖစ္သည့္အရာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မသင္ယူႏုိင္ပါ။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    နာႆန္၏ပံုဥပမာထဲမွ ဒါဝိဒ္က ဘာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။နာႆန္၏ပံုဥပမာထဲမွ ဒါဝိဒ္က ဘာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။နာႆန္၏ပံုဥပမာထဲမွ ဒါဝိဒ္က ဘာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။နာႆန္၏ပံုဥပမာထဲမွ ဒါဝိဒ္က ဘာကို သင္ယူရရိွခ့ဲပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး သူ႔အဖို႔ 
သာ စဥ္းစားမႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ သူ မပုိင္ဆုိင္သည့္အရာကုိ လုိခ်င္တပ္မက္ေသာ စုံစမ္းျခင္းကုိ သူ အခြင့္ေပးခဲ့သည္။) 
 ဒါဝိဒ္ဆီသုိ႔ ပေရာဖက္ နာႆန္ လည္ပတ္သြားၿပီး သူသည္ ဘုရားသခင္အား ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ သူသည္ ဆာလံက်မ္းတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ 
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ဆာလံဆာလံဆာလံဆာလံက်မ္း က်မ္း က်မ္း က်မ္း ၅၁ ၅၁ ၅၁ ၅၁ ကုိ အဖြဲ႕အား ဖတ္ခိုင္းလိုက္ပါ။ကုိ အဖြဲ႕အား ဖတ္ခိုင္းလိုက္ပါ။ကုိ အဖြဲ႕အား ဖတ္ခိုင္းလိုက္ပါ။ကုိ အဖြဲ႕အား ဖတ္ခိုင္းလိုက္ပါ။    
    

““““၁၁၁၁အိုဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာေစတနာ စိတ္ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း အကြၽႏ္ုပ္ကုိသနား ေတာ္မူပါ၊၊ စုံမက္ေတာ္မူျခင္း ကရုအိုဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာေစတနာ စိတ္ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း အကြၽႏ္ုပ္ကုိသနား ေတာ္မူပါ၊၊ စုံမက္ေတာ္မူျခင္း ကရုအိုဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာေစတနာ စိတ္ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း အကြၽႏ္ုပ္ကုိသနား ေတာ္မူပါ၊၊ စုံမက္ေတာ္မူျခင္း ကရုအိုဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာေစတနာ စိတ္ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း အကြၽႏ္ုပ္ကုိသနား ေတာ္မူပါ၊၊ စုံမက္ေတာ္မူျခင္း ကရု    
ဏာမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးျခင္း အျပစ္ကုိေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ဏာမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးျခင္း အျပစ္ကုိေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ဏာမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးျခင္း အျပစ္ကုိေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ဏာမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးျခင္း အျပစ္ကုိေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ၂၂၂၂ဒုစရိုက္ အညစ္အေၾကးကုိ အကုန္အစင္ဒုစရိုက္ အညစ္အေၾကးကုိ အကုန္အစင္ဒုစရိုက္ အညစ္အေၾကးကုိ အကုန္အစင္ဒုစရိုက္ အညစ္အေၾကးကုိ အကုန္အစင္    ေဆးေၾေဆးေၾေဆးေၾေဆးေၾကာ၍ ကာ၍ ကာ၍ ကာ၍ 
အကြၽႏ္ုပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ၊၊ ၃၃၃၃အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးပါၿပီ ဟုဝန္ခ်လ်က္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္ေနပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးပါၿပီ ဟုဝန္ခ်လ်က္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္ေနပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးပါၿပီ ဟုဝန္ခ်လ်က္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္ေနပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္လြန္က်ဳးပါၿပီ ဟုဝန္ခ်လ်က္ ကုိယ္အျပစ္ကုိ အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္ေနပါ၏၊၊ 
၄၄၄၄ကိုယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ျပစ္မွား၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ပင္ မတရားကိုယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ျပစ္မွား၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ပင္ မတရားကိုယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ျပစ္မွား၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ပင္ မတရားကိုယ္ေတာ္ကုိျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ျပစ္မွား၍ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ပင္ မတရား    ေသာအမႈကုိ ျပဳပါၿပီ၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္ေသာအမႈကုိ ျပဳပါၿပီ၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္ေသာအမႈကုိ ျပဳပါၿပီ၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္ေသာအမႈကုိ ျပဳပါၿပီ၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိန္႔ေတာ္    
မူခ်က္သည္ ေျဖာင့္မူခ်က္သည္ ေျဖာင့္မူခ်က္သည္ ေျဖာင့္မူခ်က္သည္ ေျဖာင့္ပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္ မူခ်က္သည္ အျပစ္လြတ္ပါ၏၊၊ ပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္ မူခ်က္သည္ အျပစ္လြတ္ပါ၏၊၊ ပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္ မူခ်က္သည္ အျပစ္လြတ္ပါ၏၊၊ ပါ၏၊၊ တရားစီရင္ေတာ္ မူခ်က္သည္ အျပစ္လြတ္ပါ၏၊၊ ၅အ၅အ၅အ၅အ    ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရိွပါ၏၊၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရိွပါ၏၊၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရိွပါ၏၊၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရိွပါ၏၊၊ 
အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၾၶြယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၾၶြယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၾၶြယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊ အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိိသေႏၾၶြယူစဥ္ပင္ အျပစ္စြဲပါ၏၊၊ ၆၆၆၆ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္    ေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္၏ေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္၏ေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္၏ေသာစိတ္ႏွလုံးကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္၏    
စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ပညာ ကုိသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ပညာ ကုိသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ပညာ ကုိသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ပညာ ကုိသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၇၇၇၇အကြၽႏ္ုပ္အကြၽႏ္ုပ္အကြၽႏ္ုပ္အကြၽႏ္ုပ္ကုိ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ဟုႆုပ္ပင္ၫြန္႔ႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း မဂၤလာကုိေပးကုိ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ဟုႆုပ္ပင္ၫြန္႔ႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း မဂၤလာကုိေပးကုိ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ဟုႆုပ္ပင္ၫြန္႔ႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း မဂၤလာကုိေပးကုိ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ဟုႆုပ္ပင္ၫြန္႔ႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း မဂၤလာကုိေပး    
ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိမိုဃ္းပြင့္ ထက္သာ၍ ျဖဴေစေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိမိုဃ္းပြင့္ ထက္သာ၍ ျဖဴေစေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိမိုဃ္းပြင့္ ထက္သာ၍ ျဖဴေစေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိမိုဃ္းပြင့္ ထက္သာ၍ ျဖဴေစ    ျခင္းငါွ ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊ ျခင္းငါွ ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊ ျခင္းငါွ ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊ ျခင္းငါွ ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊ ၈၈၈၈စိတ္သက္သာဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရိွမည္အစိတ္သက္သာဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရိွမည္အစိတ္သက္သာဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရိွမည္အစိတ္သက္သာဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရိွမည္အ    
ေၾကာင္း စကားကုိ အကြၽႏ္ုပ္အား ၾကားေစေတာ္မူေၾကာင္း စကားကုိ အကြၽႏ္ုပ္အား ၾကားေစေတာ္မူေၾကာင္း စကားကုိ အကြၽႏ္ုပ္အား ၾကားေစေတာ္မူေၾကာင္း စကားကုိ အကြၽႏ္ုပ္အား ၾကားေစေတာ္မူ    သည္၊၊ သည္၊၊ သည္၊၊ သည္၊၊ ၉၉၉၉သုိ႔ျပဳလွ်င္ ခ်ဳိးဖ့ဲေတာ္မူေသာသုိ႔ျပဳလွ်င္ ခ်ဳိးဖ့ဲေတာ္မူေသာသုိ႔ျပဳလွ်င္ ခ်ဳိးဖ့ဲေတာ္မူေသာသုိ႔ျပဳလွ်င္ ခ်ဳိးဖ့ဲေတာ္မူေသာ    အရိုးတို႔သည္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရိွၾကပါလိမ့္ အရိုးတို႔သည္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရိွၾကပါလိမ့္ အရိုးတို႔သည္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရိွၾကပါလိမ့္ အရိုးတို႔သည္ ရႊင္ျမဴးျခင္း ရိွၾကပါလိမ့္ 
မည္၊၊ အကြၽႏု္ပ္လြန္ၾကဴးျခင္း ဒုစရိုက္တုိ႔မွမည္၊၊ အကြၽႏု္ပ္လြန္ၾကဴးျခင္း ဒုစရိုက္တုိ႔မွမည္၊၊ အကြၽႏု္ပ္လြန္ၾကဴးျခင္း ဒုစရိုက္တုိ႔မွမည္၊၊ အကြၽႏု္ပ္လြန္ၾကဴးျခင္း ဒုစရိုက္တုိ႔မွ    မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ လႊဲဲ၍အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္ရိွသမွ် တုိ႔ကုိလည္း ေျဖေတာ္မူပါ၊၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ လႊဲဲ၍အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္ရိွသမွ် တုိ႔ကုိလည္း ေျဖေတာ္မူပါ၊၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ လႊဲဲ၍အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္ရိွသမွ် တုိ႔ကုိလည္း ေျဖေတာ္မူပါ၊၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ လႊဲဲ၍အကြၽႏ္ုပ္အျပစ္ရိွသမွ် တုိ႔ကုိလည္း ေျဖေတာ္မူပါ၊၊ ၁၁၁၁ဝအိုဘုရားဝအိုဘုရားဝအိုဘုရားဝအိုဘုရား    
သခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္သခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္သခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္သခင္ အကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌စင္ၾကယ္ေသာ ႏွလုံးကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ၊၊ ျမဲၿမံတည္ၾကည္ေသာ သေဘာကုိ အသစ္ျပဳျပင္    ေတာ္မူပါ၊၊ ေတာ္မူပါ၊၊ ေတာ္မူပါ၊၊ ေတာ္မူပါ၊၊ 
၁၁၁၁၁၁၁၁အကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ အထံေတာ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂ကယ္တင္ကယ္တင္ကယ္တင္ကယ္တင္    
ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ    ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကုိျပန္၍ ေပးသနား ေတာ္မူပါ၊၊ ၾကည္ၫုိေသာေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကုိျပန္၍ ေပးသနား ေတာ္မူပါ၊၊ ၾကည္ၫုိေသာေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကုိျပန္၍ ေပးသနား ေတာ္မူပါ၊၊ ၾကည္ၫုိေသာေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကုိျပန္၍ ေပးသနား ေတာ္မူပါ၊၊ ၾကည္ၫုိေသာေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ 
အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ေထာက္မအကြၽႏ္ုပ္ကုိ ေထာက္မအကြၽႏ္ုပ္ကုိ ေထာက္မအကြၽႏ္ုပ္ကုိ ေထာက္မ    ပါေစေသာပါေစေသာပါေစေသာပါေစေသာ၊၊ ၊၊ ၊၊ ၊၊ ၁၃၁၃၁၃၁၃အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း မတရားေသာသူ တုိ႔အား တရားေတာ္လမ္းကုိ ျပသသြန္သင္ပါမည္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း မတရားေသာသူ တုိ႔အား တရားေတာ္လမ္းကုိ ျပသသြန္သင္ပါမည္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း မတရားေသာသူ တုိ႔အား တရားေတာ္လမ္းကုိ ျပသသြန္သင္ပါမည္၊၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း မတရားေသာသူ တုိ႔အား တရားေတာ္လမ္းကုိ ျပသသြန္သင္ပါမည္၊၊ 
အျပစ္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ျပန္ၾကပါလိမ့္မည္။ အျပစ္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ျပန္ၾကပါလိမ့္မည္။ အျပစ္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ျပန္ၾကပါလိမ့္မည္။ အျပစ္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ျပန္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၁၄၁၄၁၄၁၄အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား 
လူအသတ္လူအသတ္လူအသတ္လူအသတ္    ကုိသတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ တရားသျဖင့္ စီကုိသတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ တရားသျဖင့္ စီကုိသတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ တရားသျဖင့္ စီကုိသတ္ျခင္းအျပစ္ႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ၊၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူျခင္းကုိ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာသည္ ရႊင္ရင္ေတာ္မူျခင္းကုိ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာသည္ ရႊင္ရင္ေတာ္မူျခင္းကုိ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာသည္ ရႊင္ရင္ေတာ္မူျခင္းကုိ အကြၽႏ္ုပ္လွ်ာသည္ ရႊင္    
လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိပါမည္၊၊ လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိပါမည္၊၊ လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိပါမည္၊၊ လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိပါမည္၊၊ ၁၅၁၅၁၅၁၅အုိထာဝရ ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါ၊၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျမြက္ဆုိအုိထာဝရ ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါ၊၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျမြက္ဆုိအုိထာဝရ ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါ၊၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျမြက္ဆုိအုိထာဝရ ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ကုိ ဖြင့္ေတာ္မူပါ၊၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျမြက္ဆုိ    ပါမည္၊၊ပါမည္၊၊ပါမည္၊၊ပါမည္၊၊        
၁၆၁၆၁၆၁၆ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အလုိေတာ္မရိွ၊၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ မီးရႈိ႔ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အလုိေတာ္မရိွ၊၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ မီးရႈိ႔ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အလုိေတာ္မရိွ၊၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ မီးရႈိ႔ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အလုိေတာ္မရိွ၊၊ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ မီးရႈိ႔ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိပင္ ႏွစ္ပင္ ႏွစ္ပင္ ႏွစ္ပင္ ႏွစ္    သက္ေတာ္မမူ၊၊ သက္ေတာ္မမူ၊၊ သက္ေတာ္မမူ၊၊ သက္ေတာ္မမူ၊၊ 
၁၇၁၇၁၇၁၇ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား က်ိဳးပ့ဲေသာ စိတ္ေပတည္း၊၊ အုိဘုရားသခင္ ကုိယ္ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား က်ိဳးပ့ဲေသာ စိတ္ေပတည္း၊၊ အုိဘုရားသခင္ ကုိယ္ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား က်ိဳးပ့ဲေသာ စိတ္ေပတည္း၊၊ အုိဘုရားသခင္ ကုိယ္ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား က်ိဳးပ့ဲေသာ စိတ္ေပတည္း၊၊ အုိဘုရားသခင္ ကုိယ္    ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြ    
ေသာ ႏွလုံးကုိ ျငင္းပယ္ေတာ္မမူတတ္ပါ၊၊ ေသာ ႏွလုံးကုိ ျငင္းပယ္ေတာ္မမူတတ္ပါ၊၊ ေသာ ႏွလုံးကုိ ျငင္းပယ္ေတာ္မမူတတ္ပါ၊၊ ေသာ ႏွလုံးကုိ ျငင္းပယ္ေတာ္မမူတတ္ပါ၊၊ ၁၈၁၈၁၈၁၈ေစတနာစိတ္ေတာ္ရိွ၍ ဇိအုန္ေတာင္ကုိ ေက်းဇူးျပဳေစတနာစိတ္ေတာ္ရိွ၍ ဇိအုန္ေတာင္ကုိ ေက်းဇူးျပဳေစတနာစိတ္ေတာ္ရိွ၍ ဇိအုန္ေတာင္ကုိ ေက်းဇူးျပဳေစတနာစိတ္ေတာ္ရိွ၍ ဇိအုန္ေတာင္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ    ေတာ္မူပါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုးကုိ ေတာ္မူပါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုးကုိ ေတာ္မူပါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုးကုိ ေတာ္မူပါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုးကုိ 
တည္ေစေတာ္မူပါတည္ေစေတာ္မူပါတည္ေစေတာ္မူပါတည္ေစေတာ္မူပါ။ ။ ။ ။ ၁၉၁၉၁၉၁၉ထုိအခါ တရားသျဖင့္ထုိအခါ တရားသျဖင့္ထုိအခါ တရားသျဖင့္ထုိအခါ တရားသျဖင့္    ပူေဇာ္ေသာယဇ္ ၊ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္၊ တကုိယ္လုံး မီးရႈိ႕ေပူေဇာ္ေသာယဇ္ ၊ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္၊ တကုိယ္လုံး မီးရႈိ႕ေပူေဇာ္ေသာယဇ္ ၊ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္၊ တကုိယ္လုံး မီးရႈိ႕ေပူေဇာ္ေသာယဇ္ ၊ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္၊ တကုိယ္လုံး မီးရႈိ႕ေသာယဇ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္သာယဇ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္သာယဇ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္သာယဇ္ႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္    
မူလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ႏြားလားတုိ႔ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ မူလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ႏြားလားတုိ႔ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ မူလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ႏြားလားတုိ႔ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ မူလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ႏြားလားတုိ႔ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၅၁)၅၁)၅၁)၅၁)””””    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အေၾကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အေၾကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အေၾကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အေၾကာင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါသလဲ။သလဲ။သလဲ။သလဲ။ (သူ၏ႏွလုံးသားသည္ မသန္႔ရွင္း 
ေၾကာင္း (အခန္းငယ္ - ၁၀)ကို ဒါဝိဒ္ သိျမင္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သတိထားမိခ့ဲပါသလဲ။ (သူသာလွ်င္ သူ႔အား သန္႔ရွင္းေစႏိုင္ခ့ဲ 
လိမ့္မည္။) 
 ဘုရားသခင္ အမွန္တကယ္ သူ႔ထံမွ အလုိရွိေသာအရာမွာ ဘုရားသခင္နည္းလမ္းက်ေသာဝမ္းနည္းမႈ၊ ထုိဝမ္းနည္းမႈ 
သည္ ေနာင္တလမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေသာဝမ္းနည္းမႈ၊ အမွားျပဳျခင္းမွ လွည့္ျပန္ၿပီး ဘုရားသခင္အား ဝမ္းေျမာက္ေစဖို႔ရန္ လွည့္ျပန္ 
လုိသည့္ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဒါဝိဒ္က သတိထားမိခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုဒါဝိဒ္က့ဲသို႔ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဘယ္လိုလဲ။ ပ္ ဘယ္လိုလဲ။ ပ္ ဘယ္လိုလဲ။ ပ္ ဘယ္လိုလဲ။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားမ်ားသည္ မသန္႔ရွင္းပါ။ သင္ (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္သည္ အမွား 
မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း (သုိ႔) မွားယြင္းေသာအေတြးမ်ားကုိ ရွိေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီမွ ဘုရားသခင္ ဘာကို အလိုရိွပါသလဲ။သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီမွ ဘုရားသခင္ ဘာကို အလိုရိွပါသလဲ။သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီမွ ဘုရားသခင္ ဘာကို အလိုရိွပါသလဲ။သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဆီမွ ဘုရားသခင္ ဘာကို အလိုရိွပါသလဲ။ (ဘုရားနည္းလမ္းက်ေသာဝမ္းနည္းမႈရွိဖို႔ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ျပဳမိေသာ အမွားမ်ားဆီမွ လွည့္ျပန္လာၿပီး သူ၏ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အလုိရွိသည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္သည္ သင္၏လမ္းခရီးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစလိုပါသည္။ ဒါကုိ သင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္သည္ သင္၏လမ္းခရီးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစလိုပါသည္။ ဒါကုိ သင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္သည္ သင္၏လမ္းခရီးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစလိုပါသည္။ ဒါကုိ သင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္သည္ သင္၏လမ္းခရီးမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစလိုပါသည္။ ဒါကုိ သင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ 
(သင္၏ႏွလုံးသားထတဲြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သုိထားလုိက္ပါ။) 
 
    ““““၉၉၉၉လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္ပါမည္နည္း၊ ဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါမည္နည္း၊ ဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါမည္နည္း၊ ဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါမည္နည္း၊ ဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း သတိျပဳအတုိင္း သတိျပဳအတုိင္း သတိျပဳအတုိင္း သတိျပဳ    ရမည္၊၊ ရမည္၊၊ ရမည္၊၊ ရမည္၊၊ 
၁၁၁၁ဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာပါ၏၊၊ ပညတ္ေတာ္လမ္းမွ လဲြေစေတာ္ မမူဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာပါ၏၊၊ ပညတ္ေတာ္လမ္းမွ လဲြေစေတာ္ မမူဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာပါ၏၊၊ ပညတ္ေတာ္လမ္းမွ လဲြေစေတာ္ မမူဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာပါ၏၊၊ ပညတ္ေတာ္လမ္းမွ လဲြေစေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ ပါႏွင့္၊၊ ပါႏွင့္၊၊ ပါႏွင့္၊၊ ၁၁၁၁၁၁၁၁ကုိယ္ေတာ္ကုိ မျပစ္္ကုိယ္ေတာ္ကုိ မျပစ္္ကုိယ္ေတာ္ကုိ မျပစ္္ကုိယ္ေတာ္ကုိ မျပစ္္    
မွားဘဲ ေနႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးထဲမွာ သုိထားပါၿပီ၊၊မွားဘဲ ေနႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးထဲမွာ သုိထားပါၿပီ၊၊မွားဘဲ ေနႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးထဲမွာ သုိထားပါၿပီ၊၊မွားဘဲ ေနႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးထဲမွာ သုိထားပါၿပီ၊၊    ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၉၁၁၉၁၁၉၁၁၉းးးး    ၉၉၉၉----၁၁၁၁၁၁၁၁)”)”)”)”ဟု ႏႈတ္ကပေတာ္က ေျပာဆုိပါ 
သည္။     
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၈ ၁၈ ၁၈ ၁၈ ----    ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
 

 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
“ဥာဏ္ပညာကို ရွာ၍ရေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ေငြကုန္သြယ္ျခင္းထက္ သာ၍ ဥာဏ္ပညာကို ရွာ၍ရေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ေငြကုန္သြယ္ျခင္းထက္ သာ၍ ဥာဏ္ပညာကို ရွာ၍ရေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ေငြကုန္သြယ္ျခင္းထက္ သာ၍ ဥာဏ္ပညာကို ရွာ၍ရေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ေငြကုန္သြယ္ျခင္းထက္ သာ၍ 
ေကာင္း၏။ ပညာကုန္သြယ္၍ရေသာအျမတ္သည္ လည္း ေရႊစင္ထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ေကာင္း၏။ ပညာကုန္သြယ္၍ရေသာအျမတ္သည္ လည္း ေရႊစင္ထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ေကာင္း၏။ ပညာကုန္သြယ္၍ရေသာအျမတ္သည္ လည္း ေရႊစင္ထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ေကာင္း၏။ ပညာကုန္သြယ္၍ရေသာအျမတ္သည္ လည္း ေရႊစင္ထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၃၃၃၃း း း း ၁၃၁၃၁၃၁၃----၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။” 
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ဥာဏ္ပညာ 
 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
အကယ္၍ ဘုရားသခင္က အကယ္၍ ဘုရားသခင္က အကယ္၍ ဘုရားသခင္က အကယ္၍ ဘုရားသခင္က ““““သင္ လိုခ်င္သမွ်တို႔ကို ငါ့၌ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၊ ထိုအရာကို သင့္အား ငါေပးလိမ့္မည္သင္ လိုခ်င္သမွ်တို႔ကို ငါ့၌ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၊ ထိုအရာကို သင့္အား ငါေပးလိမ့္မည္သင္ လိုခ်င္သမွ်တို႔ကို ငါ့၌ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၊ ထိုအရာကို သင့္အား ငါေပးလိမ့္မည္သင္ လိုခ်င္သမွ်တို႔ကို ငါ့၌ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၊ ထိုအရာကို သင့္အား ငါေပးလိမ့္မည္””””ဟု သင့္ကို ေျပာ ဟု သင့္ကို ေျပာ ဟု သင့္ကို ေျပာ ဟု သင့္ကို ေျပာ 
လွ်င္ သင္က ဘယ္အရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။လွ်င္ သင္က ဘယ္အရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။လွ်င္ သင္က ဘယ္အရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။လွ်င္ သင္က ဘယ္အရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 မစ္ဆုရီၿမိဳ႕ရွိ ယာခင္းတစ္ခုတြင္ ေငြဝယ္ကၽြန္မိသားစုထဲ၌ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီး သူ၏မိခင္သည္ ျပန္ေပးဆြဲခံရကာ အသတ္ 
ခံရၿပီးေနာက္ သူ၏ကၽြန္ပို္င္ရွင္မ်ားက ေဂ်ာ့ေဝါရွင္တန္ကာဗာကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္အ 
ေလ်ာက္ သစ္ပင္မ်ားကုိ ေဆးမ်ဳိးစုံ၊ အဝတ္အထည္မ်ား၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အမႈိက္သရိုက္အစအနမ်ားပင္လွ်င္ အသုံးျပဳႏ္ိုင္ေၾကာင္းကုိ 
သူ သင္ယူခဲ့သည္။ 

သူသည္ အုိင္အုိဝါ (IOWA) အစုိးရေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကုိ သင္ယူခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ကာဗာသည္ အလဲ္ဘာမားျပည္နယ္ရိွ တူဆဲဂီးတကၠသုိလ္တြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ဖို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚခ့ဲရၿပီး သူ၏အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိ တူဆဂဲီး၌ ကုန္ဆုံးေစခဲ့သည္။  
 “ကၽြန္ေတာ့အဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္၌ အလုပ္ရွိေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္သည္”ဟု ကာဗာက 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အလုပ္မွာ သဘာဝ၏လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထုိးေဖာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏လူမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္၏အသက္မ်ားႏွင့္ 
အနာဂတ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစဖုိ႔ရန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အႏွစ္သက္ဆုံးအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏အပင္ 
မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ဦးတည္းရွိေနဖုိ႔ရန္ သူသည္ မနက္ ၄နာရီတြင္ ထေလ့ရိွသည္။ အာရုံတက္ခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္အား 
လုပ္ေစလုိသည့္အရာကုိ နားလည္ေစသည့္ အလြန္ထက္ျမက္ေစေသာ အျခားအခ်ိန္မရွိခဲ့ပါ။ အျခားေသာလူမ်ား အိပ္ေမာက်ေန 
ေသာအရပ္၌ ဘုရားစကားသံကုိ အေကာင္းဆုံးၾကားခဲ့ၿပီး သူ၏အႀကံအစည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သင္ယူပါသည္။ 
 အရာအားလုံး၏ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ တသီးပုဂၢလမိသဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္ ျပည့္စုံၾကြယ္ဝေသာအသက္တာအတြက္ တစ္ခု 
တည္းေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သူ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ ေျမပဲအား အသုံးခ်နည္း ၃၀၀ ထက္ေက်ာ္ေသာအရာကုိ 
ထုိးတြင္းသိျမင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ပုံေသနည္းကုိ ေပးခဲ့သည္ဟု သူ ဝန္ခံခ့ဲသည္။ ေျမဆီတုိးပြားဖုိ႔ရန္ ရာသီသီးႏွံကို 
အလွည့္ၾကစုိက္ပ်ဳိးျခင္းကုိ သူ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဝါဂြမ္းတစ္ခုတည္းကုိသာ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္သည့္ ေတာင္ပုိင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးအား မွီခုိ 
ေနျခင္းကုိ သူ အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျမပဲမ်ား၊ ပန္းညိဳေရာင္ရွိသည့္စား၍ရေသာသစ္ေစ့မ်ားႏွင့္ ကစြန္းဥမ်ား 
အတြက္ စက္မႈဆုိင္ရာအသုံးခ်နည္း ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ သူ တုိးတက္ေစခဲ့သည္။ 
 

***************************************************** 
 
 ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကာဗာသည္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေသာအရာမ်ား 
ကုိ မည္သုိ႔အသုံးျပဳရမည္ကုိ သိရွိဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ထံမွ ဥာဏ္ပညာကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သင္ခန္းစာ 
သည္ ဘုရားသခင္အား ဥာဏ္ပညာကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ခံသမို္င္း 
 ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ဗာသေရွဘတုိ႔၏သားဦးသည္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗာသေရွဘသည္ ေနာက္ထပ္သားတစ္ဦးကုိ 
ေမြးဖြားၿပီး သူ႔အား ေဆာလမုန္ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ရွင္ဘုရင္ဒါဝိဒ္၏သက္ေတာ္ ကုန္ဆုံးခါနီးတြင္ သူသည္ ဗာသေရွဘကို 
သူ၏အခန္းထဲသုိ႔ ေခၚလုိက္ၿပီး ““““၂၉၂၉၂၉၂၉ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့အသက္ဝိညာဥ္ကုိ ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူေသာ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့အသက္ဝိညာဥ္ကုိ ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူေသာ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့အသက္ဝိညာဥ္ကုိ ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူေသာ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့အသက္ဝိညာဥ္ကုိ ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူေသာ 
ထာဝရာဘုရား အသက္ထာဝရာဘုရား အသက္ထာဝရာဘုရား အသက္ထာဝရာဘုရား အသက္    ရွင္ေတာ္မူရွင္ေတာ္မူရွင္ေတာ္မူရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သည္အတုိင္း၊ သည္အတုိင္း၊ သည္အတုိင္း၊ ၃၃၃၃ဝသင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ငါ့အရာ၌စုိးစံ၍ ငါ့ကုိယ္စားနန္းထုိင္ရမည္ဟု ဝသင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ငါ့အရာ၌စုိးစံ၍ ငါ့ကုိယ္စားနန္းထုိင္ရမည္ဟု ဝသင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ငါ့အရာ၌စုိးစံ၍ ငါ့ကုိယ္စားနန္းထုိင္ရမည္ဟု ဝသင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ငါ့အရာ၌စုိးစံ၍ ငါ့ကုိယ္စားနန္းထုိင္ရမည္ဟု 
ဣသေရလအမ်ိဳးဣသေရလအမ်ိဳးဣသေရလအမ်ိဳးဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ငါတုိင္တည္၍ ၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ငါတုိင္တည္၍ ၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ငါတုိင္တည္၍ ၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ငါတုိင္တည္၍ သင့္အား ကိ်န္ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ယေန႔သင့္အား ကိ်န္ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ယေန႔သင့္အား ကိ်န္ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ယေန႔သင့္အား ကိ်န္ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ယေန႔ငါျပဳမည္ဟု ငါျပဳမည္ဟု ငါျပဳမည္ဟု ငါျပဳမည္ဟု 
တဖန္က်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။ တဖန္က်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။ တဖန္က်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။ တဖန္က်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁း း း း ၂၉၂၉၂၉၂၉----၃၀)။၃၀)။၃၀)။၃၀)။””””ဆုိသည့္ ကတိတစ္ခုကုိ သူမအား ျပဳခဲ့သည္။ 
 

ေဆာလမုန္မင္းႀကီး (အပုိင္း - ၁) 
(၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၃း ၃- ၁၄) 

““““၃၃၃၃ေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာ    အရပ္ အရပ္ အရပ္ အရပ္ 
တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔၏။ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔၏။ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔၏။ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔၏။ ၄၄၄၄တရံေရာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူတရံေရာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူတရံေရာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူတရံေရာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူ    
ေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္တေထာင္ကုိ ေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္တေထာင္ကုိ ေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္တေထာင္ကုိ ေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္တေထာင္ကုိ ပူေဇာ္ေလ၏။ပူေဇာ္ေလ၏။ပူေဇာ္ေလ၏။ပူေဇာ္ေလ၏။    ၅၅၅၅ထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါ    
အိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေလာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔အိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေလာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔အိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေလာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔အိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေလာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔    ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ၆၆၆၆ေရွာလမုန္ကေရွာလမုန္ကေရွာလမုန္ကေရွာလမုန္က    
လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အကြၽႏ္ုပ္၏အဘ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ သေဘာေျဖာင့္၍ သမၼာလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အကြၽႏ္ုပ္၏အဘ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ သေဘာေျဖာင့္၍ သမၼာလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အကြၽႏ္ုပ္၏အဘ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ သေဘာေျဖာင့္၍ သမၼာလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အကြၽႏ္ုပ္၏အဘ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ သေဘာေျဖာင့္၍ သမၼာ    တရား၊တရား၊တရား၊တရား၊    ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားအတိုင္းအတိုင္းအတိုင္းအတိုင္း    
က်င့္က်င့္က်င့္က်င့္သည္ႏွင့္အညီ၊ သူ၌မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးကုိျပဳေတာ္မူၿပီ။ ယေန႔တြင္ရိွသည္သည္ႏွင့္အညီ၊ သူ၌မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးကုိျပဳေတာ္မူၿပီ။ ယေန႔တြင္ရိွသည္သည္ႏွင့္အညီ၊ သူ၌မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးကုိျပဳေတာ္မူၿပီ။ ယေန႔တြင္ရိွသည္သည္ႏွင့္အညီ၊ သူ၌မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးကုိျပဳေတာ္မူၿပီ။ ယေန႔တြင္ရိွသည္    အတိုင္း၊ သူ၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထ္ိုင္ရေသာ အတိုင္း၊ သူ၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထ္ိုင္ရေသာ အတိုင္း၊ သူ၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထ္ိုင္ရေသာ အတိုင္း၊ သူ၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထ္ိုင္ရေသာ 
သားကုိသူ႔အား ေပးသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ႔အဘို႔ေက်းဇူးတရားကုိ ေစာင့္သားကုိသူ႔အား ေပးသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ႔အဘို႔ေက်းဇူးတရားကုိ ေစာင့္သားကုိသူ႔အား ေပးသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ႔အဘို႔ေက်းဇူးတရားကုိ ေစာင့္သားကုိသူ႔အား ေပးသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ႔အဘို႔ေက်းဇူးတရားကုိ ေစာင့္    ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၇၇၇၇ယခုမွာ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ယခုမွာ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ယခုမွာ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ယခုမွာ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္    
ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ကုိ အဘဒါဝိဒ္၏ ကုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ကုိ အဘဒါဝိဒ္၏ ကုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ကုိ အဘဒါဝိဒ္၏ ကုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ကုိ အဘဒါဝိဒ္၏ ကုိယ္စားရွင္ဘုရင္ယ္စားရွင္ဘုရင္ယ္စားရွင္ဘုရင္ယ္စားရွင္ဘုရင္    အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူငယ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူငယ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူငယ္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူငယ္    
ျဖစ္ပါ၏။ ထြက္ဝင္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ပါ၏။ ထြက္ဝင္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ပါ၏။ ထြက္ဝင္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ပါ၏။ ထြက္ဝင္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ၈၈၈၈ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ အတိုင္းမသိမ်ားျပားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ အတိုင္းမသိမ်ားျပားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ အတိုင္းမသိမ်ားျပားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ အတိုင္းမသိမ်ားျပားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ 
လူမ်ဳိးႀကီးအလယ္၌လူမ်ဳိးႀကီးအလယ္၌လူမ်ဳိးႀကီးအလယ္၌လူမ်ဳိးႀကီးအလယ္၌        က္ုိယ္ေတာ္ကြၽန္ရိွပါ၏။ က္ုိယ္ေတာ္ကြၽန္ရိွပါ၏။ က္ုိယ္ေတာ္ကြၽန္ရိွပါ၏။ က္ုိယ္ေတာ္ကြၽန္ရိွပါ၏။ ၉၉၉၉သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ကုိယ္ေတာ္သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ကုိယ္ေတာ္သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ကုိယ္ေတာ္သုိ႔ျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကုိ တရားစီရင္ႏုိင္မည္အ၏ လူတို႔ကုိ တရားစီရင္ႏုိင္မည္အ၏ လူတို႔ကုိ တရားစီရင္ႏုိင္မည္အ၏ လူတို႔ကုိ တရားစီရင္ႏုိင္မည္အ    
ေၾကာင္းေကာင္းမေကာင္းကုိ ပုိင္းျခား၍ သိတတ္ေၾကာင္းေကာင္းမေကာင္းကုိ ပုိင္းျခား၍ သိတတ္ေၾကာင္းေကာင္းမေကာင္းကုိ ပုိင္းျခား၍ သိတတ္ေၾကာင္းေကာင္းမေကာင္းကုိ ပုိင္းျခား၍ သိတတ္    ေသာေသာေသာေသာဥာဏ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ဥာဏ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ဥာဏ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ဥာဏ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ 
လူတို႔ကုိ အဘယ္သူသည္ ကုိယ္အလို အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။လူတို႔ကုိ အဘယ္သူသည္ ကုိယ္အလို အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။လူတို႔ကုိ အဘယ္သူသည္ ကုိယ္အလို အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။လူတို႔ကုိ အဘယ္သူသည္ ကုိယ္အလို အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထာဝရဘုရားထံမွ ေဆာလမုန္က ဘာကို ေထာဝရဘုရားထံမွ ေဆာလမုန္က ဘာကို ေထာဝရဘုရားထံမွ ေဆာလမုန္က ဘာကို ေထာဝရဘုရားထံမွ ေဆာလမုန္က ဘာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။တာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။တာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။တာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။ (ဥာဏ္ပညာ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ေဆာလမုန္က ဥာဏ္ပညာကို ေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ေဆာလမုန္က ဥာဏ္ပညာကို ေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ေဆာလမုန္က ဥာဏ္ပညာကို ေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ေဆာလမုန္က ဥာဏ္ပညာကို ေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္၏လူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ရာ၌ အေကာင္းဆုံး 
လုပ္ေဆာင္ႏ္ိုင္ဖုိ႔ရန္ အကူညီလုိအပ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သူ သိရွိခဲ့သည္။) 

    
ေဆာလမုန ္

(၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၃း ၃-၁၄) 
““““၁၁၁၁ဝထိုသုိ႔ ေရွလမုန္ေတာဝထိုသုိ႔ ေရွလမုန္ေတာဝထိုသုိ႔ ေရွလမုန္ေတာဝထိုသုိ႔ ေရွလမုန္ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကား ကုိ ထာဝရဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ င္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကား ကုိ ထာဝရဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ င္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကား ကုိ ထာဝရဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ င္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကား ကုိ ထာဝရဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္က    လည္း၊ လည္း၊ လည္း၊ လည္း၊ 
သင္သည္တာရွည္ေသာ အသက္ကုိ မေတာင္း၊ စည္းစိမ္ကုိလည္း မေတာင္း၊ ရန္သူတို႔၏ အသက္ကုိလည္း မေတာင္း၊ တရားစီသင္သည္တာရွည္ေသာ အသက္ကုိ မေတာင္း၊ စည္းစိမ္ကုိလည္း မေတာင္း၊ ရန္သူတို႔၏ အသက္ကုိလည္း မေတာင္း၊ တရားစီသင္သည္တာရွည္ေသာ အသက္ကုိ မေတာင္း၊ စည္းစိမ္ကုိလည္း မေတာင္း၊ ရန္သူတို႔၏ အသက္ကုိလည္း မေတာင္း၊ တရားစီသင္သည္တာရွည္ေသာ အသက္ကုိ မေတာင္း၊ စည္းစိမ္ကုိလည္း မေတာင္း၊ ရန္သူတို႔၏ အသက္ကုိလည္း မေတာင္း၊ တရားစီ    
ရင္ျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ သာကုိယ္အဘို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္၊ ရင္ျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ သာကုိယ္အဘို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္၊ ရင္ျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ သာကုိယ္အဘို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္၊ ရင္ျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ သာကုိယ္အဘို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂သင္ေတာင္းသင္ေတာင္းသင္ေတာင္းသင္ေတာင္း    ေလွ်ာေလွ်ာေလွ်ာေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါေပးက္သည္အတိုင္း ငါေပးက္သည္အတိုင္း ငါေပးက္သည္အတိုင္း ငါေပး    
၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္    
ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ကုိ သင့္အား ငါေပး၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္တေယာက္ကုိမွ် သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္တေယာက္ကုိမွ် သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္တေယာက္ကုိမွ် သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ထိုမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္တေယာက္ကုိမွ် သင့္လက္ထက္၌ မရိွေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း 
ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ ဂုဏ္အသေရကုိ ငါေပး၏။ ၁၄၁၄၁၄၁၄သင့္အဘဒါဝိဒ္သင့္အဘဒါဝိဒ္သင့္အဘဒါဝိဒ္သင့္အဘဒါဝိဒ္    က်င့္သည္အတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္က်င့္သည္အတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္က်င့္သည္အတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္က်င့္သည္အတိုင္း ငါ့လမ္းသုိ႔လိုက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္    
တရားတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တရားတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တရားတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။တရားတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကုိလည္း ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မည္သည့္အပိုင္းတြင္ ေဆာင္လမုန္သည္ ဥာဏ္ပညာကို လုိအပ္ခ့ဲေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေျမည္သည့္အပိုင္းတြင္ ေဆာင္လမုန္သည္ ဥာဏ္ပညာကို လုိအပ္ခ့ဲေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေျမည္သည့္အပိုင္းတြင္ ေဆာင္လမုန္သည္ ဥာဏ္ပညာကို လုိအပ္ခ့ဲေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေျမည္သည့္အပိုင္းတြင္ ေဆာင္လမုန္သည္ ဥာဏ္ပညာကို လုိအပ္ခ့ဲေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသလဲ။ပာဆိုပါသလဲ။ပာဆိုပါသလဲ။ပာဆိုပါသလဲ။ 
(တရားသျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။) အကယ္၍ သင္ သတိရမည္ဆုိလွ်င္ ဥာဏ္ပညာသည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အတုိင္း မွန္ 
ကန္ေသာအရာကုိ သိျခင္းအမႈျဖစ္ၿပီး အသိပညာကုိ လက္ေတြ႕ မည္သုိ႔အသုံးခ်မည္ကုိ သိျခင္းအမႈျဖစ္သည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္သည္ဟု သင္ ေတြးေသာ သူမ်ားဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္သည္ဟု သင္ ေတြးေသာ သူမ်ားဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္သည္ဟု သင္ ေတြးေသာ သူမ်ားဥာဏ္ပညာကို လိုအပ္သည္ဟု သင္ ေတြးေသာ သူမ်ားမွာ ဘယ္သူေတြလဲ။ မွာ ဘယ္သူေတြလဲ။ မွာ ဘယ္သူေတြလဲ။ မွာ ဘယ္သူေတြလဲ။ (သမၼတ၊ ဥပေဒေရဆြဲသူမ်ား၊ တရားသူ 
ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား။) 
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 ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ဳိးသည္ ကၽြႏ္္ုပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ဳိးသည္ ကၽြႏ္္ုပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ဳိးသည္ ကၽြႏ္္ုပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမ်ဳိးသည္ ကၽြႏ္္ုပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ဆရာဆရာဆရာဆရာ////ဆရာမမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာဆရာမမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာဆရာမမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာဆရာမမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာ////မမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ 
ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။    
    
ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ဥာဏ္ပညာ 
 သုတၱံက်မ္းသည္ အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာအက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းလက္ဆြဲစာအုပ္တစ္အုပ္ 
ျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာဝင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ က်င့္အက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ က်င့္အက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ က်င့္အက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဝတ္မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဝတ္မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဝတ္မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (အက်င့္သီလမ်ားသည္ အမွန္ႏွင့္အမွား (သုိ႔) အေကာင္း 
ႏွင့္ အဆုိးကုိ တုိင္းတာမႈတစ္ခု (သုိ႔) စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္ အက်င့္သီလမ်ားအေပၚမူတည္၍ သင္ လုပ္ 
ေဆာင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။) ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္သည္ သုတၱံစကားမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သည္။ ဤအရာသည္ ဥာဏ္ပ 
ညာ၏အေရးႀကီးမႈကုိ ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္က ေျပာဆိုေသာအရာျဖစ္သည္။ 
 

၁) သင္သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသသမႈရွိျခင္း)ကုိ နားလည္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ 
အသိပညာဗဟုသုတကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။ 
 

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ကို ရိုေသဖိုဘုရားသခင္ကို ရိုေသဖိုဘုရားသခင္ကို ရိုေသဖိုဘုရားသခင္ကို ရိုေသဖို႔ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။႔ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။႔ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။႔ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ (အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသသမႈရိွလွ်င္ သူ 
ေျပာဆိုသမွ်ကုိ သင္ နားေထာင္လိမ့္မည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏စကားကို သင္ ဘယ္လို နားေထာင္မလဲ။ ဘုရားသခင္၏စကားကို သင္ ဘယ္လို နားေထာင္မလဲ။ ဘုရားသခင္၏စကားကို သင္ ဘယ္လို နားေထာင္မလဲ။ ဘုရားသခင္၏စကားကို သင္ ဘယ္လို နားေထာင္မလဲ။ (သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရႈျခင္း၊ အသိတရားရွိမႈ၊ ဆုေတာင္းျခင္း 
မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။) 
 

၂) ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည့္အရာ (သမၼာတရား) ႏွင့္ မွားယြင္းသည့္အရာ (အမွား) သိနားလည္ 
သည့္ အသိပညာဗဟုသုတ၏အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) ““““ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴစြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွစ၍ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴစြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွစ၍ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴစြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွစ၍ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴစြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွစ၍ 
ေကာေကာေကာေကာင္းေသာလမ္းရိွသမွ်တို႔ကုိ သိနားလည္လိမ့္မည္။ င္းေသာလမ္းရိွသမွ်တို႔ကုိ သိနားလည္လိမ့္မည္။ င္းေသာလမ္းရိွသမွ်တို႔ကုိ သိနားလည္လိမ့္မည္။ င္းေသာလမ္းရိွသမွ်တို႔ကုိ သိနားလည္လိမ့္မည္။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၂၂၂၂း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။””””    သင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္လုိက္ေသာအခါ 
၎သည္ သင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ လမ္းခရီးကုိ သက္ေရာက္မႈရိွေစသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားသည္ 
ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ မွန္ကန္ေသာလမ္းကုိ ျပညႊန္ပါသည္။ 
 

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဆံုးျဖဆံုးျဖဆံုးျဖဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား သင္ ခ်မွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။တ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား သင္ ခ်မွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။တ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား သင္ ခ်မွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။တ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား သင္ ခ်မွတ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ (ရိုသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သင္ 
ပါဝင္ဖုိ႔ရန္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သင့္စိတ္ႏွလုံးထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ သတင္းစကား။) 
 

၄၄၄၄) ) ) ) ““““သမၼာသတိသည္ သင့္ကုိ ထိန္းသိမ္း၍၊ ဥာဏ္သည္ လည္း ေစာင့္ေရွာက္သျသမၼာသတိသည္ သင့္ကုိ ထိန္းသိမ္း၍၊ ဥာဏ္သည္ လည္း ေစာင့္ေရွာက္သျသမၼာသတိသည္ သင့္ကုိ ထိန္းသိမ္း၍၊ ဥာဏ္သည္ လည္း ေစာင့္ေရွာက္သျသမၼာသတိသည္ သင့္ကုိ ထိန္းသိမ္း၍၊ ဥာဏ္သည္ လည္း ေစာင့္ေရွာက္သျဖင့္၊ ဖင့္၊ ဖင့္၊ ဖင့္၊ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၂၂၂၂း း း း ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။”””” မွန္ကန္ေသာအရာကုိ 
သင္ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ အားနည္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ဖုိ႔ရန္ အသိပညာဗဟုသု 
တကုိ သင္ ရရွိလိမ့္မည္။ အေကာင္း (သုိ႔) အဆုိးစသည့္ ဆုံးျဖတ္တစ္စုံတစ္ရာကို သင္ လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္ 
ကုိ သင္ နားလည္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ရလဒ္မ်ားကုိမူ သင္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပို္င္ခြင့္မရွိပါ။ 
 

ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္သည္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္ထဲရိွ တန္းထားေသာႀကိဳးကို ဝင္တိုးေကာင္းဝင္တိုးလိမ့္မည္။ ရလဒ္မ်ားက ဘာမ်ား သင္သည္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္ထဲရိွ တန္းထားေသာႀကိဳးကို ဝင္တိုးေကာင္းဝင္တိုးလိမ့္မည္။ ရလဒ္မ်ားက ဘာမ်ား သင္သည္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္ထဲရိွ တန္းထားေသာႀကိဳးကို ဝင္တိုးေကာင္းဝင္တိုးလိမ့္မည္။ ရလဒ္မ်ားက ဘာမ်ား သင္သည္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္ထဲရိွ တန္းထားေသာႀကိဳးကို ဝင္တိုးေကာင္းဝင္တိုးလိမ့္မည္။ ရလဒ္မ်ားက ဘာမ်ား 
ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မလဲ။ (ႀကိဳးတန္းကုိ ေနရာမွန္သုိ႔ ျပန္ပုိ႔လုိက္ၿပီး ညာဘက္သုိ႔ ျပန္ထားလုိက္ပါ။) 
    

၅) “ဥာဏ္ရိွေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္တတ္၏။ ဥာဏ္ရိွေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္တတ္၏။ ဥာဏ္ရိွေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္တတ္၏။ ဥာဏ္ရိွေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္တတ္၏။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၂၁)။၂၁)။၂၁)။၂၁)။”    ဥာဏ္ပညာသည္ မွန္ကန္ေသာအ 
ရာကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး မမွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတုိ႔၏စံနမူနာေနာက္သုိ႔ သင့္ကုိယ္သင္ ပုံေဖာ္ေနျခင္းမွ 
သင့္အား ကယ္တင္လိမ့္မည္။ 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက သင့္ 
အေပၚတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာလႊမ္းမုိးမႈႀကီးတစ္ခု ရွိပါသည္။ သင္၏ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၌ 
သင္၏ယုံၾကည္ျခင္း၊ သင္၏တန္ဖိုးမ်ားကုိ မွ်ေဝခံစားၾကၿပီး အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ သင့္ကုိ 
အားေပးကူညီၾကမည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဆို ဥာဏ္ပညာကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ဒါဆို ဥာဏ္ပညာကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ဒါဆို ဥာဏ္ပညာကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ဒါဆို ဥာဏ္ပညာကို သင္ ဘယ္လို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (ဥာဏ္ပညာကို ရရွိဖုိ႔ရန္ နည္းလမ္း ၃ခု ရွိပါသည္။) 
၁။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားကုိ လက္ခံလိုက္ပါ - သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိေသာအရာကုိ ယုံၾကည္ၿပီး သိမွတ္လုိက္ပါ။ 
၂။ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ သုိမွီးလုိက္ပါ - က်မ္းပုိ္ဒ္မ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာၿပီး အမွတ္ရလုိက္ပါ။ 
၃။ သိနားလည္ျခင္းပညာကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ - ဘုရားသခင္ထံ ဥာဏ္ပညာကိုေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။(သုတၱံ ၂း ၁-၆) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဥာဏ္ပညာက သင့္ကုိ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါလဲ။ ဥာဏ္ပညာက သင့္ကုိ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါလဲ။ ဥာဏ္ပညာက သင့္ကုိ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါလဲ။ ဥာဏ္ပညာက သင့္ကုိ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါလဲ။ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ ဥာဏ္ပညာက 
သင့္အား အႀကံေကာင္းမ်ားကုိ ေပးသည္။) 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ----    ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
 
 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္မ္းပိုဒ္မ္းပိုဒ္မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
“လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရေသာ္လည္း မိမိအသက္ဝိညာဥ္ဆံုးရႈံးလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအ လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရေသာ္လည္း မိမိအသက္ဝိညာဥ္ဆံုးရႈံးလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအ လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရေသာ္လည္း မိမိအသက္ဝိညာဥ္ဆံုးရႈံးလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအ လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရေသာ္လည္း မိမိအသက္ဝိညာဥ္ဆံုးရႈံးလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအ 
သက္ဝိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ သက္ဝိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ သက္ဝိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ သက္ဝိညာဥ္ကို အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။” 
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
သစၥာရိွျခင္းသစၥာရိွျခင္းသစၥာရိွျခင္းသစၥာရိွျခင္း    
    
နိဒါန္း 
 ေဟတီေမဝိဒ္ကေလးမေလးသည္ ဘားက္စ္ႏွင့္ မာဗဲင္းၿမိဳ႕နား(Berks and Mervine)၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္သည့္အ သင္းေတာ္နားက အိမ္တစ္လုံးျဖစ္သည့္ ယခုတြင္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္က သုံးစြဲေနသည့္ အိမ္တြင္ 
ေနထုိင္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ေသးငယ္ၿပီး ဝတ္ျပဳစည္းေဝးမွန္သမွ်အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ ရက္တပတ္မ်ားစြာႀကိဳတင္ဝင္ 
ခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ လူျပည့္ က်ပ္ခဲ့သည္။ ဆန္းေဒးစကူးမွာလည္း က်န္ဝတ္ျပဳစည္းေဝးပြဲကဲ့သုိ႔ လူျပည့္က်ပ္ေနလ်က္ရွိခဲ့သည္။ 
တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္မသည္ ဥပုတ္ေက်ာင္းကုိ တက္ဖုိ႔ရန္ အသင္းေတာ္ကုိ လာေသာအခါ ကေလးအေျမာက္အမ်ားမွာ အျပင္မွရွိ 
ေနခ့ဲၾကသည္ကုိ ကၽြန္မ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္၏ဆန္းေဒးစကူးအခန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ 
အေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ အထဲသုိ႔ မဝင္ႏုိင္ဘဲ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္အနီးတြင္ေနထုိင္ေနေသာ ေဟတီ 
ေမဝိဒ္ကေလးမေလးသည္ သူမ၏ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အလွဴေငြေလးကုိ ကုိင္ေဆာင္လ်က္ အဝင္ဝနားတြင္ ရပ္ေနခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္ရ 
မလား၊ ေစာင့္ၿပီး ေနာက္မွဘဲ ဝင္ရမ လားဟု အားတုံ႔အားနာျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကေလးမေလးကုိ လက္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ကၽြန္ေတာ့ 
ပခံုးေပၚတြင္ တင္ကာ သူမ က ကၽြန္ ေတာ္၏ေခါင္းကို ကုိ္င္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏုိင္သည့္ အေပြ႕အဖက္ 
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူမကုိ ခန္းမ ႀကီးထဲရွိ လူအုပ္ၾကားထဲကုိ ေခၚသြားၿပီး ဆန္းေဒးစကူး ခန္းထဲကုိ အေရာက္တြင္ သူမကုိ ေမွာင္ေန 
ေသာေတာင့္ရွိ ေနာက္ဆုံး ခုံေလးတစ္လုံးေပၚတြင္ ထုိင္ခုိင္းလုိက္သည္။  
 ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ ကၽြန္ေတာ့အိမ္မွ အသင္းေတာ္ကုိ လာေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ ္ သူတုိ႔အိမ္နားကုိ ေရာက္ေသာအ 
ခါ သူမသည္ ေက်ာင္းကုိသြားေသာ လမ္းထကဲုိ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုံလုိက္မိစဥ္ “ေဟတီ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာ 
မီ ဆန္းေဒးစကူးခန္းႀကီးရေတာ့မယ္”ဟု ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလိုက္သည္။ သူမက “ခင္ဗ်ား ရမယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ 
လူေတြ ျပည့္က်ပ္ေနလြန္းလုိ႔ ကၽြန္မ တစ္ေယာက္ထဲ သြားဖုိ႔ ေၾကာက္တယ္”ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။ “ေကာင္းၿပီေလ၊ ေက်ာင္း 
အေဆာက္အဦးကုိ ေဆာက္ဖုိ႔ ေငြအလုံအေလာက္ရွိလာရင္ ကေလးေတြအားလုံး ဝင္ဆံ့ႏုိ္င္မည့္ အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္လုံး 
ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာက္ၾကေတာ့မွာပါ။ အ့ဲဒီအတြက္ မႀကာမီ ရန္ပံုေငြကုိ စရွာေတာ့မယ္”ဟု သူမကုိ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။  
 ေဟတီေမဝိဒ္သည္ ၁၈၈၆ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးပါးသြားခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ အျခားလုံၿခံဳေသာအေဆာက္အဦးအဖုိ႔ 
သူမ၏လွဴဒါန္းေငြအျဖစ္ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ေဒၚလာ ၅၇ ဆင့္ (တစ္ေဒၚလာမျပည့္) ကို သူမ စုေဆာင္းခဲ့သည္။ သၿဂၤိဳလ္ၿပီးေနာက္ 
စုထားေသာ ေဒၚလာ ၅၇ ဆင့္ကုိ အိတ္ကေလးႏွင့္ သူမ၏မိခင္က ကၽြန္ေတာ့လက္ထဲကု ိထည့္ေပးလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က 
ထုိေငြေလးကုိ အသင္းေတာ္ကို ယူသြားခဲ့ၿပီး ေတာက္ပေနေသာႏုိင္ငံေတာ္ထဲသုိ႔ သြားႏွင့္ေနၿပီးေသာ ေဟတီေမဝိဒ္က ထုိအရာ 
အတြက္ ဤအလွဴေငြေလးကုိ သူမ ခ်န္ရစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆန္းေဒးစကူးအခန္းသစ္အတြက္ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ ရရွိခဲ့ေသာ ပထမ 
ဆုံး အလွဴေငြအျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္က ထုိေငြကုိ အေၾကြေစ့မ်ားႏွင့္ လွဲလွယ္လုိက္ၿပီး ေရာင္းခ်ဖို႔ 
ရန္ ထုိအေၾကြမ်ားကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ၅၇ ဆင့္အတြက္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ရရိွခဲ့ၿပီး ထုိေငြမ်ားထမဲွ ေဒၚလာ 
၅၄ ဆင့္မွာ ဝယ္ယူခဲ့သူမ်ားထံမွ ကၽြန္ေတာ့ဆီသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိေငြစမ်ားကုိ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ 
ေဘာင္ခတ္ထားေသာ ဘူး တစ္ခုထဲသုိ႔ ထည့္ကာ ခင္းက်င္းျပသထားခဲ့ၿပီး ဘားက္စ္ (Berks)ႏွင့္ မာဗဲင္း (Mervine)အရပ္ 
အသင္းေတာ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနာက္ထပ္အိမ္တစ္လုံးကုိ ဝယ္ယူဖုိ႔ရန္ ေရာင္းရေငြ ေဒၚလာ ၂၅၀ လံုေလာက္ေသာေငြမ်ား 
ကုိ အေၾကြေစ့မ်ားျဖင့္ လွလဲွယ္သျဖင့္ လုံေလာက္ေသာေငြပမာဏကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိခဲ့ၾကသည္။  
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 ေက်ာင္းသူမေလး ေဟတီေမသည္ ခ်မ္းေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေစကာမူ သူမ၏ယုံၾကည္အား 
ႀကီးေသာအသက္တာကုိ ဘုရားသခင္က အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၁၂ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ကနဦးေဒၚလာ ၅၇ ဆင့္မွ အသင္းေတာ္ 
သည္ အသင္းသူအသင္းသား ၅၆၀၀ ေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ၅၇ ဆင့္ ေရာင္းရေငြမွ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ အိမ္သည္ 
ဖိလက္ဒလဲ္ဖီးယား (Philadelphia)တြင္ရွိေသာ ဗိမာန္ေတာ္ တကၠသုိလ္ (Temple University)၏ကနဦးစာသင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္အားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရွမာရိေဆးရုံ (ဗိမာန္ေတာ္တကၠသုိလ္ ေဆးရုံ)သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား 
ကုိ ကူညီမႈလုပ္ငန္းမပါဘဲ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လူေပါင္း ၃၀၀၀၀ ကူညီေနခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဟတီေမ၏ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွခဲ့ေသာ ေဒၚ 
လာ ၅၇ ဆင့္ျဖင့္ အုတ္ျမစ္ခ်ခ့ဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား သတင္းေကာင္းကုိ ေဝငွဖုိ႔ရန္ သင္ 
တန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
 ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ စုံစမ္းသိရွိလုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆဲလ္ဂြန္ဝဲလ္ (Russell Conwell)က သူ၏ေက်းဇူး 
ေတာ္ ႏွစ္ျခင္း (ဗိမာန္ေတာ္) အသင္းေတာ္ရွိ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကုိ ေဝငွခဲ့ေသာ တရားေဒသနာျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ ၅၇ 
ဆင့္၏သမုိင္းျဖစ္ရပ္ (The History of Fifty-Seven Cents) ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 
 ေဟတီေမဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္က သူမအား ယုံၾကည္အပ္ႏွံထားေသာအရာအေပၚ သစၥာရိွသူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီေန႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွင္ဘုရင္ ေဆာင္လမုန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္က သူအား ယုံၾကည္အပ္ႏွံထားေသာအရာအေပၚ 
ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္ သစၥာရိွေနသေရြ႕ ဘုရားသခင္က သူ႔ကုိ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သူအား 
ယုံၾကည္အပ္ႏွံထားေသာအရာအေပၚ သစၥာမဲ့သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိ မခ်ီးေျမွာက္ေတာ့ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိၾကရလိမ့္မည္။ 

 
 

ေဆာလမုန္မင္းႀကီး (အပုိင္း - ၂) 
(၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၂၃) 

    ““““ထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျထုိသုိ႔ေရွာလမုန္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ မႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ မႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ မႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း 
၂၃)။၂၃)။၂၃)။၂၃)။””””    
    
 ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္၏မဟာၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
ဗိမာန္ေတာ ္

ေဆာလမုန္၏ဖခင္ ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္အဖို႔ ထာဝရဗိမာန္ေတာ္ကုိ ေယရဳဆလင္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ရန္ 
အလုိရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ သဲကႏာၱရအရပ္၌ ေမာေရွသည္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဦးေဆာင္ေနစဥ္ ဗိမာန္ေတာ္သည္ ႀကီးမားၿပီးေသးစိတ္စီစဥ္ထားေသာ တဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွ 
လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူအဖုိ႔ ဗိမာန္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္မည့္သူသည္ သူ မဟုတ္ဘဲ သူ႔သားအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး 
စီးဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္ကုိ ေျပာခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ““““၃၃၃၃ေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ ေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ ေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ ေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကုိခ်စ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ 
စီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာအရပ္ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းစီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာအရပ္ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းစီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာအရပ္ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းစီရင္ခ်က္တို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ျမင့္ေသာအရပ္ တို႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကုိ မီးရႈိ႔၏။ ကုိ မီးရႈိ႔၏။ ကုိ မီးရႈိ႔၏။ ကုိ မီးရႈိ႔၏။ ၄၄၄၄တရံေရာအခါ၊ တရံေရာအခါ၊ တရံေရာအခါ၊ တရံေရာအခါ၊ 
ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍ ထိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ 
ယဇ္တေထာင္ကုိ ပူေဇာ္ေလ၏။ယဇ္တေထာင္ကုိ ပူေဇာ္ေလ၏။ယဇ္တေထာင္ကုိ ပူေဇာ္ေလ၏။ယဇ္တေထာင္ကုိ ပူေဇာ္ေလ၏။    ၅၅၅၅ထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါအိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါအိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါအိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ထိုၿမိ ႔ဳ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါအိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ 
ငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေငါေပးရမည္ဆုကုိ ေတာင္းေလာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၃၃၃၃း း း း ၃၃၃၃----၅)။၅)။၅)။၅)။””””ဟု ေဆာလမုန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ အီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္ခြာလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၀ အၾကာတြင္ ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကုိ 
စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေဆာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ရန္ လူေပါင္း ၃၀၀၀၀ကို မေဆာက္မေနရ 
စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္(အထူးတာဝန္ယူ ရန္ ေရြးူခ်ယ္ခဲ့သည္ (သုိ႔) အတင္းအဓမတည္ေဆာက္ေစသည္)။ ဧရာမ 
ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားႏွင့္ အဇရစ္သစ္သားတုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ သယ္ယူသူ ၇၀၀၀၀ႏွင့္ ေက်ာက္တုံးျဖတ္သူ 
၈၀၀၀၀အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ညႊန္းၾကားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး ၃၃၀၀ကုိ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ဗိမာန္ေတာ္သည္ 
အလ်ား ေပ ၉၀၊ အက်ယ္ ေပ ၃၀ ႏွင့္ အျမင့္ ေပ ၄၅ျဖစ္သည္။ ေဆာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးဖုိ႔ရန္ 
အခ်ိန္ ၇ ၾကာခဲ့သည္ 
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ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏နန္းေတာ္ 
 ေဆာလမုန္သည္ သူ႔အဖို႔ နန္းေတာ္ကုိလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေဆာလမုန္သည္ သူ႔နန္းေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ 
ကုိ ၿပီးစီးေစဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္ ၁၃ႏွစ္ ၾကာခဲ့သည္။ နန္းေတာ္ကုိလည္း ေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ အဇရစ္သစ္သားတုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခ့ဲ 
သည္။ ေဆာလမုန္၏နန္းေတာ္သည္ အလ်ား ေပ ၁၅၀၊ အက်ယ္ ေပ ၇၅ ႏွင့္ အျမင့္ ေပ ၄၅ ျဖစ္သည္။ 
 
ေမးခြန္းေမးခြန္းေမးခြန္းေမးခြန္း    ----    ေဆာလမုန္၏နန္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါသလဲ။ေဆာလမုန္၏နန္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါသလဲ။ေဆာလမုန္၏နန္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါသလဲ။ေဆာလမုန္၏နန္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါသလဲ။ 
(ေဆာလမုန္၏နန္းေတာ္သည္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီသည္အထိ ဘုရားသခင္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးၾကာခဲ့သလုိ ပုိ၍ႀကီးမားသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကို ေျပာျပပေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကို ေျပာျပပေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကို ေျပာျပပေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကို ေျပာျပပါသလဲ။ါသလဲ။ါသလဲ။ါသလဲ။ (သူ၏စိတ္ႏွလုံးသည္ ေမာက္မာ 
ႏုိ္င္ေကာင္းေမာက္မာလာခဲ့လိမ့္မည္။) သူ၏ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ သူ ပထမဆုံး ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခ်ိန္ကထက္ 
ဘုရားသခင္အား မလုိအပ္ေတာ့ဟု သူ ခံစားေကာင္းခံစားခဲ့လိမ့္မည္။ 
 

ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ခမ္းနားထည္ဝါမႈ 
(၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၁-၁၀) 

““““၁၁၁၁ေရွေရွေရွေရွဘျပည္ကုိ အစုိးရေသာ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ သိတင္း ကုိၾကားလွ်င္၊ နက္နဲဘျပည္ကုိ အစုိးရေသာ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ သိတင္း ကုိၾကားလွ်င္၊ နက္နဲဘျပည္ကုိ အစုိးရေသာ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ သိတင္း ကုိၾကားလွ်င္၊ နက္နဲဘျပည္ကုိ အစုိးရေသာ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ သိတင္း ကုိၾကားလွ်င္၊ နက္နဲ    
ခက္ခဲေသာ ျပႆနာအားျဖင့္သူ႔ကုိစုံစမ္းျခင္းငွါလာ၏။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာအားျဖင့္သူ႔ကုိစုံစမ္းျခင္းငွါလာ၏။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာအားျဖင့္သူ႔ကုိစုံစမ္းျခင္းငွါလာ၏။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာအားျဖင့္သူ႔ကုိစုံစမ္းျခင္းငွါလာ၏။ ၂၂၂၂နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာေရႊ၊ အဘုိးထုိက္ေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ေဆာင္နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာေရႊ၊ အဘုိးထုိက္ေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ေဆာင္နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာေရႊ၊ အဘုိးထုိက္ေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ေဆာင္နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာေရႊ၊ အဘုိးထုိက္ေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကုိ ေဆာင္    
ေသာကုလားအုပ္မ်ား၊ လုိက္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေယေသာကုလားအုပ္မ်ား၊ လုိက္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေယေသာကုလားအုပ္မ်ား၊ လုိက္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေယေသာကုလားအုပ္မ်ား၊ လုိက္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္၍၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ဝင္ေသာအခါ၊ မိမိအရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္၍၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ဝင္ေသာအခါ၊ မိမိအရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္၍၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ဝင္ေသာအခါ၊ မိမိအရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္၍၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ဝင္ေသာအခါ၊ မိမိအ    
လုိဆႏၵ ရိွသမွ်ကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ၏။ လုိဆႏၵ ရိွသမွ်ကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ၏။ လုိဆႏၵ ရိွသမွ်ကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ၏။ လုိဆႏၵ ရိွသမွ်ကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ၏။ ၃၃၃၃သူေမးျမန္းေသာ ျပႆနာရိွသမွ်တုိ႔ကုိ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေျဖေလ၏။ နားမသူေမးျမန္းေသာ ျပႆနာရိွသမွ်တုိ႔ကုိ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေျဖေလ၏။ နားမသူေမးျမန္းေသာ ျပႆနာရိွသမွ်တုိ႔ကုိ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေျဖေလ၏။ နားမသူေမးျမန္းေသာ ျပႆနာရိွသမွ်တုိ႔ကုိ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေျဖေလ၏။ နားမ    
လည္၍ မေျဖႏုိင္ေသာ အရာ တစုံတခုမွ်မရိွ။ လည္၍ မေျဖႏုိင္ေသာ အရာ တစုံတခုမွ်မရိွ။ လည္၍ မေျဖႏုိင္ေသာ အရာ တစုံတခုမွ်မရိွ။ လည္၍ မေျဖႏုိင္ေသာ အရာ တစုံတခုမွ်မရိွ။ ၄၄၄၄ေရွဘ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ပညာ အလုံးစုံကုိေရွဘ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ပညာ အလုံးစုံကုိေရွဘ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ပညာ အလုံးစုံကုိေရွဘ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ပညာ အလုံးစုံကုိ၄၄၄၄င္း၊ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္င္း၊ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္င္း၊ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္င္း၊ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္    
ေတာ္ကုိေတာ္ကုိေတာ္ကုိေတာ္ကုိ၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ ၅၅၅၅စားပြဲေတာ္ တန္ဆာကုိစားပြဲေတာ္ တန္ဆာကုိစားပြဲေတာ္ တန္ဆာကုိစားပြဲေတာ္ တန္ဆာကုိ၄၄၄၄င္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တုိ႔ေနရာ ထုိင္ရာကုိင္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တုိ႔ေနရာ ထုိင္ရာကုိင္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တုိ႔ေနရာ ထုိင္ရာကုိင္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တုိ႔ေနရာ ထုိင္ရာကုိ၄၄၄၄င္း။ လုလင္တုိ႔ခစားသည့္ အျခင္းအရာကုိင္း။ လုလင္တုိ႔ခစားသည့္ အျခင္းအရာကုိင္း။ လုလင္တုိ႔ခစားသည့္ အျခင္းအရာကုိင္း။ လုလင္တုိ႔ခစားသည့္ အျခင္းအရာကုိ၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ 
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အခါ မိန္းေအခါ မိန္းေအခါ မိန္းေအခါ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ရိွ၍၊ မာေတြေဝလ်က္ရိွ၍၊ မာေတြေဝလ်က္ရိွ၍၊ မာေတြေဝလ်က္ရိွ၍၊ ၆၆၆၆ကုိယ္ေတာ္၏ အျခင္းအရာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏ပညာကုိအကြၽႏု္ပ္သည္ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ အျခင္းအရာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏ပညာကုိအကြၽႏု္ပ္သည္ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ အျခင္းအရာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏ပညာကုိအကြၽႏု္ပ္သည္ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ အျခင္းအရာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏ပညာကုိအကြၽႏု္ပ္သည္ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ 
သိတင္းစကား မွန္ပါ၏။ သိတင္းစကား မွန္ပါ၏။ သိတင္းစကား မွန္ပါ၏။ သိတင္းစကား မွန္ပါ၏။ ၇၇၇၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္တုိင္ေရာက္၍မျမင္မီွထုိစကားကုိမယုံ။ ယခုမူကား၊ အရင္ၾကားေသာ စကားသည္သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္တုိင္ေရာက္၍မျမင္မီွထုိစကားကုိမယုံ။ ယခုမူကား၊ အရင္ၾကားေသာ စကားသည္သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္တုိင္ေရာက္၍မျမင္မီွထုိစကားကုိမယုံ။ ယခုမူကား၊ အရင္ၾကားေသာ စကားသည္သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္တုိင္ေရာက္၍မျမင္မီွထုိစကားကုိမယုံ။ ယခုမူကား၊ အရင္ၾကားေသာ စကားသည္    
တဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ပညာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏စည္းစိမ္သည္ အကြတဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ပညာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏စည္းစိမ္သည္ အကြတဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ပညာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏စည္းစိမ္သည္ အကြတဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ ပညာႏွင့္ကုိယ္ေတာ္၏စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ သိတင္းစကားၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ သိတင္းစကားၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ သိတင္းစကားၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ သိတင္းစကား    
သည္သည္သည္သည္    တဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ပညာႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ၾကားရေသာ သိတင္းကုိလြန္ကဲပါ၏။ တဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ပညာႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ၾကားရေသာ သိတင္းကုိလြန္ကဲပါ၏။ တဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ပညာႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ၾကားရေသာ သိတင္းကုိလြန္ကဲပါ၏။ တဝက္ကုိမွ်မမီွ။ ကုိယ္ေတာ္၏ပညာႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ၾကားရေသာ သိတင္းကုိလြန္ကဲပါ၏။ ၈၈၈၈ေရွ႕ေရွ႕ေရွ႕ေရွ႕    
ေတာ္၌ အစဥ္ေန၍ ပညာေတာ္ကုိၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ကြၽန္တုိ႔ သည္မဂၤလာရိွၾကပါ၏။ ေတာ္၌ အစဥ္ေန၍ ပညာေတာ္ကုိၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ကြၽန္တုိ႔ သည္မဂၤလာရိွၾကပါ၏။ ေတာ္၌ အစဥ္ေန၍ ပညာေတာ္ကုိၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ကြၽန္တုိ႔ သည္မဂၤလာရိွၾကပါ၏။ ေတာ္၌ အစဥ္ေန၍ ပညာေတာ္ကုိၾကားရေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ကြၽန္တုိ႔ သည္မဂၤလာရိွၾကပါ၏။ ၉၉၉၉ကုိယ္ေတာ္ကုိကုိယ္ေတာ္ကုိကုိယ္ေတာ္ကုိကုိယ္ေတာ္ကုိ    
ႏွစ္သက္၍၊ ႏွစ္သက္၍၊ ႏွစ္သက္၍၊ ႏွစ္သက္၍၊ ဣသေရလႏုိင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူေသာကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရိွေတာ္ဣသေရလႏုိင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူေသာကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရိွေတာ္ဣသေရလႏုိင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူေသာကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရိွေတာ္ဣသေရလႏုိင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူေသာကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရိွေတာ္    
မူေစမူေစမူေစမူေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကုိအစဥ္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္သတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကုိအစဥ္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္သတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကုိအစဥ္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္သတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကုိအစဥ္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္    ေစျခင္းငွါေစျခင္းငွါေစျခင္းငွါေစျခင္းငွါ    ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္    
ကုိ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆုိ၍၊ ကုိ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆုိ၍၊ ကုိ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆုိ၍၊ ကုိ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆုိ၍၊ ၁၁၁၁ဝေရႊအဝေရႊအဝေရႊအဝေရႊအခြက္တရာႏွစ္ဆယ္၊ နံ႔သာမ်ိဳးအမ်ား၊ ေက်ာက္ျမတ္တုိ႔ခြက္တရာႏွစ္ဆယ္၊ နံ႔သာမ်ိဳးအမ်ား၊ ေက်ာက္ျမတ္တုိ႔ခြက္တရာႏွစ္ဆယ္၊ နံ႔သာမ်ိဳးအမ်ား၊ ေက်ာက္ျမတ္တုိ႔ခြက္တရာႏွစ္ဆယ္၊ နံ႔သာမ်ိဳးအမ်ား၊ ေက်ာက္ျမတ္တုိ႔    
ကုိ ဆက္ေလ၏။ ေရွဘမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအားဆက္ေသာ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္အမွ်မ်ားျပားေသာ နံ႔သာမ်ိဳးသည္ ေနာက္တကုိ ဆက္ေလ၏။ ေရွဘမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအားဆက္ေသာ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္အမွ်မ်ားျပားေသာ နံ႔သာမ်ိဳးသည္ ေနာက္တကုိ ဆက္ေလ၏။ ေရွဘမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအားဆက္ေသာ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္အမွ်မ်ားျပားေသာ နံ႔သာမ်ိဳးသည္ ေနာက္တကုိ ဆက္ေလ၏။ ေရွဘမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအားဆက္ေသာ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္အမွ်မ်ားျပားေသာ နံ႔သာမ်ိဳးသည္ ေနာက္တ    
ဖန္မေရာက္။ဖန္မေရာက္။ဖန္မေရာက္။ဖန္မေရာက္။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူဆီသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္မက ေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူဆီသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္မက ေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူဆီသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္မက ေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူဆီသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္မက ေဆာလမုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာကို သတိျပဳမိ ဘာကို သတိျပဳမိ ဘာကို သတိျပဳမိ ဘာကို သတိျပဳမိ 
ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ (သူ ပုိင္ဆုိင္သမွ်အရာကုိ သူ႔အား ေပးသနားခဲ့သူသည္ ဘုရားသခင္သာျဖစ္သည္။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သြန္သင္ပါသလဲ။ (သင္၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ 
ေသြးမ်ား၊ သင္၏ပုိင္ဆုိင္သမွ်ဥစၥာမ်ား၊ သင္ လွမ္းသြားသည့္ ေျခလွမ္းတုိင္းႏွင့္ ရႈသြင္းသမွ်ေသာလတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ 
အခမဲ့လက္ေဆာင္မြန္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ဥာဏ္ပညာ 
““““၂၄၂၄၂၄၂၄ေရွာလမုန္၏ ႏွလုံး၌ဘုရားသခင္သြင္းေပးေတာ္ မူေသာပညာကုိ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ၾကားရအ့ံေသာငွါ၊ ေရွာလမုန္၏ ႏွလုံး၌ဘုရားသခင္သြင္းေပးေတာ္ မူေသာပညာကုိ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ၾကားရအ့ံေသာငွါ၊ ေရွာလမုန္၏ ႏွလုံး၌ဘုရားသခင္သြင္းေပးေတာ္ မူေသာပညာကုိ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ၾကားရအ့ံေသာငွါ၊ ေရွာလမုန္၏ ႏွလုံး၌ဘုရားသခင္သြင္းေပးေတာ္ မူေသာပညာကုိ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ၾကားရအ့ံေသာငွါ၊ 
မ်က္ႏွာေတာ္ကုိဖူးလာၾက၏။ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိဖူးလာၾက၏။ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိဖူးလာၾက၏။ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိဖူးလာၾက၏။ ၂၅၂၅၂၅၂၅လာေသာသူလာေသာသူလာေသာသူလာေသာသူအသီးအသီးတုိ႔သည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ အဝတ္တန္ဆာ၊ စစ္တုိက္လက္နက္၊ အသီးအသီးတုိ႔သည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ အဝတ္တန္ဆာ၊ စစ္တုိက္လက္နက္၊ အသီးအသီးတုိ႔သည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ အဝတ္တန္ဆာ၊ စစ္တုိက္လက္နက္၊ အသီးအသီးတုိ႔သည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ အဝတ္တန္ဆာ၊ စစ္တုိက္လက္နက္၊ 
နံ႔သာမ်ိဳး၊ ျမင္း၊ လား တုိ႔ကုိနွစ္တုိင္း အခြန္ ဆက္ရၾက၏။ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ျမင္း၊ လား တုိ႔ကုိနွစ္တုိင္း အခြန္ ဆက္ရၾက၏။ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ျမင္း၊ လား တုိ႔ကုိနွစ္တုိင္း အခြန္ ဆက္ရၾက၏။ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ျမင္း၊ လား တုိ႔ကုိနွစ္တုိင္း အခြန္ ဆက္ရၾက၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း ၂၄၂၄၂၄၂၄----၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေဆာလမုန္ထံသို႔ သြားေရာက္္လည္ပတ္ခ့ဲေသာသူမ်ားက သူ၏အႀကီးမားဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ ေဆာလမုန္ထံသို႔ သြားေရာက္္လည္ပတ္ခ့ဲေသာသူမ်ားက သူ၏အႀကီးမားဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ ေဆာလမုန္ထံသို႔ သြားေရာက္္လည္ပတ္ခ့ဲေသာသူမ်ားက သူ၏အႀကီးမားဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ ေဆာလမုန္ထံသို႔ သြားေရာက္္လည္ပတ္ခ့ဲေသာသူမ်ားက သူ၏အႀကီးမားဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ 
ဟု ေတြးေဟု ေတြးေဟု ေတြးေဟု ေတြးေတာယူမွတ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။တာယူမွတ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။တာယူမွတ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။တာယူမွတ္ခ့ဲၾကပါသလဲ။ (ဥာဏ္ပညာ။) သူ႔အား ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ရန္ လာေရာက္ၾကေသာသူတုိင္းသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
89 

 

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ လုိခ်င္သမွ်ကုိ သူတုိ႔တြင္ ရွိသည္။ သု႔ိရာတြင္ ဥစၥာပုိ္င္ဆုိင္မႈမ်ားထက္ သူတုိ႔ လုိခ်င္ခဲ့ေသာအရာမွာ 
ဥာဏ္ပညာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဥာဏ္ပညာသည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ား (သုိ႔) ဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားထက္ ပုိ၍တန္ 
ဖိုးရွိေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္ သင္ခန္းစာထဲမွ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဥာဏ္ပညာကို မည္သို႔ရရိွႏ္္ိုင္ပံုကို သင္ သတိရပါသလား။ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္ သင္ခန္းစာထဲမွ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဥာဏ္ပညာကို မည္သို႔ရရိွႏ္္ိုင္ပံုကို သင္ သတိရပါသလား။ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္ သင္ခန္းစာထဲမွ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဥာဏ္ပညာကို မည္သို႔ရရိွႏ္္ိုင္ပံုကို သင္ သတိရပါသလား။ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္ သင္ခန္းစာထဲမွ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ဥာဏ္ပညာကို မည္သို႔ရရိွႏ္္ိုင္ပံုကို သင္ သတိရပါသလား။ (ဘုရား 
သခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားကုိ လက္ခံလိုက္ပါ - သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိေသာအရာကုိ ယုံၾကည္ၿပီး သိမွတ္လုိက္ပါ။ သူ၏အမိန္႔ 
ေတာ္မ်ားကုိ သုိမွီးလုိက္ပါ - က်မ္းပုိ္ဒ္မ်ားကုိ သင္ယူေလ့လာၿပီး အမွတ္ရလုိက္ပါ။ သိနားလည္ျခင္းပညာကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ 
လုိက္ပါ - ဘုရားသခင္ထံ ဥာဏ္ပညာကုိေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။(သုတၱံ ၂း ၁-၆)။) 
 
ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ဥစၥာဓနေပါၾကြယ္ဝမႈ 
““““၂၆၂၆၂၆၂၆ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကုိ ဆည္းဖူး၍၊ ရထားတေထာင္ႏွင့္ ေလးရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲတေသာင္းေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကုိ ဆည္းဖူး၍၊ ရထားတေထာင္ႏွင့္ ေလးရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲတေသာင္းေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကုိ ဆည္းဖူး၍၊ ရထားတေထာင္ႏွင့္ ေလးရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲတေသာင္းေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကုိ ဆည္းဖူး၍၊ ရထားတေထာင္ႏွင့္ ေလးရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲတေသာင္း    ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္    
ေထာင္ရိွ၏။ ရထားထိန္း ၿမိ ႔ဳတို႔၌ေထာင္ရိွ၏။ ရထားထိန္း ၿမိ ႔ဳတို႔၌ေထာင္ရိွ၏။ ရထားထိန္း ၿမိ ႔ဳတို႔၌ေထာင္ရိွ၏။ ရထားထိန္း ၿမိ ႔ဳတို႔၌၄၄၄၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳအထံေတာ္၌ င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳအထံေတာ္၌ င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳအထံေတာ္၌ င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳအထံေတာ္၌ ၄၄၄၄င္းထား၏။ င္းထား၏။ င္းထား၏။ င္းထား၏။ ၂၇၂၇၂၇၂၇ရွင္ဘုရင္ သည္ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳ၌ေငြကုိေရွင္ဘုရင္ သည္ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳ၌ေငြကုိေရွင္ဘုရင္ သည္ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳ၌ေငြကုိေရွင္ဘုရင္ သည္ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳ၌ေငြကုိေက်ာက္ခဲက်ာက္ခဲက်ာက္ခဲက်ာက္ခဲ    
က့ဲသုိ႔က့ဲသုိ႔က့ဲသုိ႔က့ဲသုိ႔၄၄၄၄င္း၊ အာရဇ္ပင္တုိ႔ကုိ လြင္ျပင္၌ ေပါက္ေသာ သဖန္းပင္က့ဲသုိ႔င္း၊ အာရဇ္ပင္တုိ႔ကုိ လြင္ျပင္၌ ေပါက္ေသာ သဖန္းပင္က့ဲသုိ႔င္း၊ အာရဇ္ပင္တုိ႔ကုိ လြင္ျပင္၌ ေပါက္ေသာ သဖန္းပင္က့ဲသုိ႔င္း၊ အာရဇ္ပင္တုိ႔ကုိ လြင္ျပင္၌ ေပါက္ေသာ သဖန္းပင္က့ဲသုိ႔၄၄၄၄င္း မ်ားျပားေစ၏။ င္း မ်ားျပားေစ၏။ င္း မ်ားျပားေစ၏။ င္း မ်ားျပားေစ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း ၂၆၂၆၂၆၂၆----၂၇)၂၇)၂၇)၂၇)””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ မည္သို႔ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူျဖစ္လာပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ မည္သို႔ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူျဖစ္လာပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ မည္သို႔ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူျဖစ္လာပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ မည္သို႔ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူျဖစ္လာပါသလဲ။ (သူသည္ ၾကြယ္ဝမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ီးမြမ္း 
ဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့၍မဟုတ္ဘဲ ဥာဏ္ပညာကုိသာ သူ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား 
ၾကြယ္ဝမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳမႈတုိ႔ကုိ ေပးသနားခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တန္ဖိုးထားေစလိုသည့္အရာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာေျပာ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တန္ဖိုးထားေစလိုသည့္အရာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာေျပာ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တန္ဖိုးထားေစလိုသည့္အရာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာေျပာ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တန္ဖိုးထားေစလိုသည့္အရာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာေျပာ 
ျပပါသလဲ။ျပပါသလဲ။ျပပါသလဲ။ျပပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳမႈထက္ ဥာဏ္ပညာကုိ ပို၍တန္ဖုိးထားေစလုိ 
သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ခန္းစာမ်ားထဲမွ သူေရြးခ်ယ္ခ့ဲေသာရွင္ဘုရင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရွာလုႏွင့္ ဒါဝိထံမွ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ခန္းစာမ်ားထဲမွ သူေရြးခ်ယ္ခ့ဲေသာရွင္ဘုရင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရွာလုႏွင့္ ဒါဝိထံမွ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ခန္းစာမ်ားထဲမွ သူေရြးခ်ယ္ခ့ဲေသာရွင္ဘုရင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရွာလုႏွင့္ ဒါဝိထံမွ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္ခန္းစာမ်ားထဲမွ သူေရြးခ်ယ္ခ့ဲေသာရွင္ဘုရင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရွာလုႏွင့္ ဒါဝိထံမွ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး 
ေတာင္းဆုိေသာအရာကို သင္ သေတာင္းဆုိေသာအရာကို သင္ သေတာင္းဆုိေသာအရာကို သင္ သေတာင္းဆုိေသာအရာကို သင္ သတိရပါသလား။တိရပါသလား။တိရပါသလား။တိရပါသလား။ (သူ႔အား လုံးလုံးလ်ားလ်ား နာခံဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္။) 
 
ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏နာမခံမႈ 
““““၁၁၁၁ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဖာေရာ ဘုရင္၏သမီးမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားမဟုတ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳး၊ အမၼဳန္အမ်ိဳး၊ ဧဒုံအေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဖာေရာ ဘုရင္၏သမီးမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားမဟုတ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳး၊ အမၼဳန္အမ်ိဳး၊ ဧဒုံအေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဖာေရာ ဘုရင္၏သမီးမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားမဟုတ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳး၊ အမၼဳန္အမ်ိဳး၊ ဧဒုံအေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဖာေရာ ဘုရင္၏သမီးမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားမဟုတ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳး၊ အမၼဳန္အမ်ိဳး၊ ဧဒုံအ    
မ်ိဳး၊ ဇိဒုန္အမ်ိဳး၊ ဟိတိၱအမ်ိဳးသားမိန္းမအမ်ားတုိ႔ကုိမ်ိဳး၊ ဇိဒုန္အမ်ိဳး၊ ဟိတိၱအမ်ိဳးသားမိန္းမအမ်ားတုိ႔ကုိမ်ိဳး၊ ဇိဒုန္အမ်ိဳး၊ ဟိတိၱအမ်ိဳးသားမိန္းမအမ်ားတုိ႔ကုိမ်ိဳး၊ ဇိဒုန္အမ်ိဳး၊ ဟိတိၱအမ်ိဳးသားမိန္းမအမ်ားတုိ႔ကုိ    ခ်စ္တတ္၏။ ခ်စ္တတ္၏။ ခ်စ္တတ္၏။ ခ်စ္တတ္၏။ ၂၂၂၂ထာဝဘုရားက၊ သင္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းထာဝဘုရားက၊ သင္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းထာဝဘုရားက၊ သင္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္းထာဝဘုရားက၊ သင္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ စုံဘက္ျခင္း    
ကုိ မျပဳရ။ အကယ္စင္စစ္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ဘုရားမ်ားေနာက္သုိ႔သင္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ လႊဲေစၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးကုိ မျပဳရ။ အကယ္စင္စစ္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ဘုရားမ်ားေနာက္သုိ႔သင္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ လႊဲေစၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးကုိ မျပဳရ။ အကယ္စင္စစ္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ဘုရားမ်ားေနာက္သုိ႔သင္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ လႊဲေစၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးကုိ မျပဳရ။ အကယ္စင္စစ္သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ဘုရားမ်ားေနာက္သုိ႔သင္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ လႊဲေစၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳး    
သားတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ေရွာလမုန္သည္တပါး အမ်ိဳး သား မိန္းမတုိ႔ကုိတပ္သားတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ေရွာလမုန္သည္တပါး အမ်ိဳး သား မိန္းမတုိ႔ကုိတပ္သားတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ေရွာလမုန္သည္တပါး အမ်ိဳး သား မိန္းမတုိ႔ကုိတပ္သားတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ေရွာလမုန္သည္တပါး အမ်ိဳး သား မိန္းမတုိ႔ကုိတပ္မက္ေသာ စိတ္ရိွ၏။ မက္ေသာ စိတ္ရိွ၏။ မက္ေသာ စိတ္ရိွ၏။ မက္ေသာ စိတ္ရိွ၏။ ၃၃၃၃မင္းသမီးျဖစ္ေသာ မင္းသမီးျဖစ္ေသာ မင္းသမီးျဖစ္ေသာ မင္းသမီးျဖစ္ေသာ 
ခင္ပြန္းခုနစ္ရာ၊ ေမာင္းမ မိႆံသုံးရားရိွ၍၊ သူတုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ကုိ လြဲေစၾက၏။ ခင္ပြန္းခုနစ္ရာ၊ ေမာင္းမ မိႆံသုံးရားရိွ၍၊ သူတုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ကုိ လြဲေစၾက၏။ ခင္ပြန္းခုနစ္ရာ၊ ေမာင္းမ မိႆံသုံးရားရိွ၍၊ သူတုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ကုိ လြဲေစၾက၏။ ခင္ပြန္းခုနစ္ရာ၊ ေမာင္းမ မိႆံသုံးရားရိွ၍၊ သူတုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ကုိ လြဲေစၾက၏။ ၄၄၄၄ေရွာလမုန္သည္ အသက္ႀကီးေသာအခါ၊ ေရွာလမုန္သည္ အသက္ႀကီးေသာအခါ၊ ေရွာလမုန္သည္ အသက္ႀကီးေသာအခါ၊ ေရွာလမုန္သည္ အသက္ႀကီးေသာအခါ၊ 
မိန္းမမ်ားတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ကုိ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔လြဲေစသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စိတ္ႏွလုံးက့ဲသုိ႔မိန္းမမ်ားတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ကုိ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔လြဲေစသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စိတ္ႏွလုံးက့ဲသုိ႔မိန္းမမ်ားတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ကုိ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔လြဲေစသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စိတ္ႏွလုံးက့ဲသုိ႔မိန္းမမ်ားတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ကုိ အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔လြဲေစသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စိတ္ႏွလုံးက့ဲသုိ႔    မိမိမိမိမိမိမိမိ    
ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ စုံလင္ျခင္းမရိွ။ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ စုံလင္ျခင္းမရိွ။ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ စုံလင္ျခင္းမရိွ။ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ စုံလင္ျခင္းမရိွ။ ၅၅၅၅ဇိဒုန္နတ္သမီးအာရွတရက္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရားမိလကုံ ေနာက္ဇိဒုန္နတ္သမီးအာရွတရက္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရားမိလကုံ ေနာက္ဇိဒုန္နတ္သမီးအာရွတရက္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရားမိလကုံ ေနာက္ဇိဒုန္နတ္သမီးအာရွတရက္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရားမိလကုံ ေနာက္    
သုိ႔ လုိက္၍၊ သုိ႔ လုိက္၍၊ သုိ႔ လုိက္၍၊ သုိ႔ လုိက္၍၊ ၆၆၆၆ခမည္း ေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ထာဝရဘုရား၌ လုံးလုံးမဆည္းကပ္၊ ေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလ၏။ ခမည္း ေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ထာဝရဘုရား၌ လုံးလုံးမဆည္းကပ္၊ ေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလ၏။ ခမည္း ေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ထာဝရဘုရား၌ လုံးလုံးမဆည္းကပ္၊ ေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလ၏။ ခမည္း ေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ထာဝရဘုရား၌ လုံးလုံးမဆည္းကပ္၊ ေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----    
၆၆၆၆    ))))။။။။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလလူဣသေရလလူဣသေရလလူဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမည္သူ႔ကိုမဆ္ို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အရာကိ သတိေပးတားျမစ္ခ့ဲပါသလဲ။မည္သူ႔ကိုမဆ္ို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အရာကိ သတိေပးတားျမစ္ခ့ဲပါသလဲ။မည္သူ႔ကိုမဆ္ို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အရာကိ သတိေပးတားျမစ္ခ့ဲပါသလဲ။မည္သူ႔ကိုမဆ္ို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ မည္သည့္အရာကိ သတိေပးတားျမစ္ခ့ဲပါသလဲ။ 
(အျခားေသာဘုရားမ်ားကို ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳသည့္ အျခားလူမ်ဳိးထဲမွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် ထိမ္းျမွားလက္ထပ္ျခင္းကုိ 
မျပဳရ။) သူတုိ႔၏ႏွလုံးသားမ်ားသည္ သူ႔ထံမွ ဖယ္ခြာသြားၿပီး အျခားေသာဘရုားမ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္သြားခဲ့မည္ကုိ ဘုရားသခင္ 
သိရွိခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအရာကုိ မက်ဴးလြန္ဖို႔ရန္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အထူးအေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ဤအရာကုိ မက်ဴးလြန္ဖို႔ရန္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အထူးအေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ဤအရာကုိ မက်ဴးလြန္ဖို႔ရန္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အထူးအေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ဤအရာကုိ မက်ဴးလြန္ဖို႔ရန္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးအဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အထူးအေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။ (ဤအရာသည္ အားက 
စားၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေနာက္ကုိ လုိက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရွင္ဘုရင္သည္ အျခားေသာဘုရား 
မ်ားေနာက္ကုိ လုိက္မည္ဆုိပါက တစ္ႏုိင္ငံလုံးသည္ အျခားေသာဘုရားမ်ားေနာက္သုိ႔ စလုိက္လာၾကလိမ့္မည္။) 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက သင္ မည္သည့္အရာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက သင္ မည္သည့္အရာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက သင္ မည္သည့္အရာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက သင္ မည္သည့္အရာလို႔ ထင္ပါသလဲ။ (ေဆာလမုန္မင္း 
ႀကီးထံမွ ရွင္ဘုရင္ထီးနန္းကုိ သူ ႏႈတ္ယူခဲ့ပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးဝဥႆုန္ မလိုက္ေလွ်ာက္ခ့ဲသည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ အျခား ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးဝဥႆုန္ မလိုက္ေလွ်ာက္ခ့ဲသည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ အျခား ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးဝဥႆုန္ မလိုက္ေလွ်ာက္ခ့ဲသည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ အျခား ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးဝဥႆုန္ မလိုက္ေလွ်ာက္ခ့ဲသည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ အျခား 
ဘုရင္တစ္ပါးက မည္သူနည္း။ဘုရင္တစ္ပါးက မည္သူနည္း။ဘုရင္တစ္ပါးက မည္သူနည္း။ဘုရင္တစ္ပါးက မည္သူနည္း။ (ေရွာလု။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေရွာလုမင္း၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။ေရွာလုမင္း၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။ေရွာလုမင္း၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။ေရွာလုမင္း၏နာမခံမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္သည္ ေရွာလု၏ရွင္ဘုရင္ထီးနန္းကုိ ႏႈတ္ 
ယူလုိက္ၿပီး အျခားရွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သူ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။) 
 ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေရွာလု၏ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ နာမခံျခင္းေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သူ ဒါဝိဒ္၏ 
သားေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေရွာလုမင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာမခံခဲ့ပါ။ 
ေရွာလုမင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုံးဝဥႆုန္လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာလမုန္မင္း 
ႀကီးသည္ သူ၏ရွင္ဘုရင္ထီးနန္းကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ဳိေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ဳိေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ဳိေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။႕က ဘာလဲ။႕က ဘာလဲ။႕က ဘာလဲ။ (ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ သမၼာက်မ္းစာထမဲွ မဟာ 
သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀လုံးလုံး အုပ္စုိးခဲ့ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ အသက္ 
ရွင္သန္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္လာမည့္သူမ်ားထက္ သူသည္ ပုိ၍ဥာဏ္ပညာရွိၿပီး ပုိ၍ဥစၥာၾကြဝခဲ့သည္။ သူ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ 
ဆႏၵရွိသမွ်ကုိ သူ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သို႔ရာတြင္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္လည္း မည္သည့္အရာကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။သို႔ရာတြင္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္လည္း မည္သည့္အရာကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။သို႔ရာတြင္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္လည္း မည္သည့္အရာကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။သို႔ရာတြင္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္လည္း မည္သည့္အရာကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။ (ေဆာလမုန္မင္းႀကီး 
သည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာမခံဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး သူ႔ထံမွ လမ္းလြဲသြားခဲ့သည္။) 
 
ေမးေမးေမးေမးခြန္း ခြန္း ခြန္း ခြန္း ----    ယေန႔ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးထံမွ သင္ ဘာကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးထံမွ သင္ ဘာကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးထံမွ သင္ ဘာကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးထံမွ သင္ ဘာကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (ရိွရွိသမွ်အရာထက္ ဘုရားသခင္က သင္၏နာခံမႈ 
ကုိ အလုိရွိပါသည္။) ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ျဖစ္ရပ္ကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ဘုရားသခင္အား နာမခံျခင္းထဲသုိ႔ သင္၏ဆႏၵမ်ားကို 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳလိုက္ပါႏွင့္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ----    ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
 

 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
“…“…“…“…ၾသမရိသားအာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ သာ၍ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၾသမရိသားအာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ သာ၍ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၾသမရိသားအာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ သာ၍ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၾသမရိသားအာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ သာ၍ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼ ဓမၼ ဓမၼ ဓမၼ 
ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၂၉၂၉၂၉၂၉----၃၃၃၃၀)။၀)။၀)။၀)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္း    
    
ေဆြေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
သင့္ပတ္လည္တြင္ရိွေသာ အေယာက္စီတိုင္းက မေကာင္းမႈကို ျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ သင္ မည္သို႔ ခံစားခ့ဲရလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔ကို သင့္ပတ္လည္တြင္ရိွေသာ အေယာက္စီတိုင္းက မေကာင္းမႈကို ျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ သင္ မည္သို႔ ခံစားခ့ဲရလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔ကို သင့္ပတ္လည္တြင္ရိွေသာ အေယာက္စီတိုင္းက မေကာင္းမႈကို ျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ သင္ မည္သို႔ ခံစားခ့ဲရလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔ကို သင့္ပတ္လည္တြင္ရိွေသာ အေယာက္စီတိုင္းက မေကာင္းမႈကို ျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ သင္ မည္သို႔ ခံစားခ့ဲရလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔ကို 
သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္မည္နည္း။    
    
နိဒါန္း 
 ၁၅၇၁ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဝီတဲန္ ဘာဂ္ၿမိဳ႕ရိွ ရဲတုိ္က္အသင္းေတာ္၏တံခါးမတြင္ စာ 
တစ္ေစာင္ကုိ သူ ရုိက္ကပ္ထားခဲ့သည္။ လူအားလုံးဖတ္ရႈဖုိ႔ရန္ရည္ရြယ္သည့္ စာထဲတြင္ သူ႔ေခတ္က ကက္သုိလ္လိပ္အသင္း 
ေတာ္ (တစ္ခုတည္းေသာအသင္းေတာ္)၏လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ေနေသာအရာမ်ားက ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ မည္ 
သုိ႔မည္ပုံ မလုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့ပုံကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း၌ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကုိ နားလည္ဖို႔ 
ရန္ သာမန္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကုိ ဟန္႔တားသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေစေသာအရာမ်ားကုိ သူ အဓိက 
ရည္ညႊန္းေရးသားခဲ့သည္။ 
 စစ္မွန္ေသာဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖင့္ ၁၅၀၅ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ သူ ဝင္သြားခဲ့ၿပီး 
ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္းမွ ဘုရားသခင္က လုံးဝခ်ဥ္းကပ္၍မရႏိုင္ေအာင္သန္႔ရွင္းျခင္းအျဖစ္ သူ႔၌ ရွိေနခဲ့ကာ ဘုရားသခင္၏ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆုိင္ရာေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ သူ ဘယ္ေတာ့မွ မရရိွႏုိ္င္ခဲ့ပါ။ တစ္ေန႔ေသာအခါ သူသည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေလ့ 
လာေနစဥ္ “အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာ အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာ အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာ အဘယ္သို႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာ 
လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္၊ ယံုၾကည္ျခလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္၊ ယံုၾကည္ျခလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္၊ ယံုၾကည္ျခလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအဘို႔ အလို႔ငွါ ဧဝံေဂလိတ င္းအဘို႔ အလို႔ငွါ ဧဝံေဂလိတ င္းအဘို႔ အလို႔ငွါ ဧဝံေဂလိတ င္းအဘို႔ အလို႔ငွါ ဧဝံေဂလိတ 
ရားအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရိွ၏။ ရားအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရိွ၏။ ရားအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရိွ၏။ ရားအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရိွ၏။ ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၁၁၁၁း း း း ၁၇)။၁၇)။၁၇)။၁၇)။”ဆုိသည့္ က်မ္းပုိဒ္ကုိ သူ ဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။ သူ႔အျပစ္အတြက္ ေပးေခ်မႈအေနျဖင့္ 
ခရစ္ေတာ္၏ကားတုိ္င္ေပၚတြင္ ျပဳခ့ဲေသာအလုပ္ကုိ သူ လက္ခံခဲ့သည္။ 
 သူသည္ ဝီတနဲ္ဘာဂ္ တကၠသုိလ္တြင္ တရားေဟာျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းကုိ သူ စတင္ခဲ့သည္။ လူမ်ားသည္ သူ၏ေဒ 
သနာကုိ နားေထာင္ဖို႔ရန္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေသာအသင္းေတာ္မွ တန္ခုိးႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျပန္ထုတ္ယူ 
လ်က္ အသင္းေတာ္အရာရွိမ်ားစုရံုးေနေသာေရွ႕တြင္ ထြက္လာေပၚလာၿပီး သူ၏စကားမ်ားကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းဖုိ႔ရန္ သူသည္ အမိန္႔ 
ေပးခံခဲ့ရသည္။ သူ မျပဳခဲ့၍ ဝရမ္းေျပးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားက ဖုံးကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ 
မာတင္လူသာသည္ ကမာၻႀကီးအား သူ၏အႀကီးမားဆုံးေသာအေထာက္အပံ့ႀကီးကုိ ျပဳခ့ဲသည္။ သူသည္ သမၼာက်မ္းစားအား 
ဂ်ာမန္ဘာသုိ႔ ျပန္ဆုိျခင္းကုိ သူ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

*********************************************************** 
 
 သူ၏သတင္းစကားသည္ အသင္းေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ ထင္ေပၚေသာအရာမျဖစ္ဘဲ သူ႔အား အႏ ၱရယ္ထဲသုိ႔ 
တြန္းပုိ႔ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း မာတင္လူသာသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သမၼာ 
က်မ္းစာသင္ခန္းစာက သူ၏ရပ္တည္မႈသည္ သူ႔၏အသက္ကုိ အႏ ၱရယ္စက္ကြင္းထဲသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္အ 
တြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အျခားသမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးအား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ 
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ေနာက္ခံသမိုင္း 
 ဧလိယသည္ ပေရာဖက္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ပေရာဖက္မည္သည္မွာ သူ၏သတင္းစကားမ်ားကုိ လူမ်ားဆီသို႔ ယူေဆာင္ 
သြားဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ(ကုိယ္စား)ျဖစ္သည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ၊ ပေရာ 
ဖက္တစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္အား ကုိးကြယ္ျခင္းအမႈ၌ ျပန္လွည့္လာဖုိ႔ရန္ လူတုိ႔အား တိုက္တြန္းပါသည္။ 
 ဧလိယသည္ ထုိအခ်ိန္က ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သူ အာဟပ္ဆုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဆီသုိ႔ သတင္းစကားကုိ ယူ 
ေဆာင္သြားဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဧလိယႏွင့္ မေတြ႕ဆုံမီ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္ကုိ ေဟာ 
ေျပာဖို႔ရန္အတြက္ ဣသေရလတုိင္းျပည္သုိ႔ သူ႔အား ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ သမုိင္း 
ဆုိင္ရာအနည္းငယ္သင္ခန္းစာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ရွိဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 
 အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးသင္လာခဲ့တဲ့သင္ခန္းစာကုိ သင္ သတိရလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ေဆာလမုန္အား 
အလြန္အမ်က္ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ 
““““၉၉၉၉----၁၁၁၁ဝအျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔မလုိက္ရမည္အေၾကာဝအျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔မလုိက္ရမည္အေၾကာဝအျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔မလုိက္ရမည္အေၾကာဝအျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သုိ႔မလုိက္ရမည္အေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ င္း ပညတ္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ င္း ပညတ္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ င္း ပညတ္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ 
ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ၊ ေရွာလမုန္သည္ စိတ္ႏွလုံးလႊဲသြား၍၊ မွာထားေတာ္မူ ေသာစကားကုိ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ၊ ေရွာလမုန္သည္ စိတ္ႏွလုံးလႊဲသြား၍၊ မွာထားေတာ္မူ ေသာစကားကုိ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ၊ ေရွာလမုန္သည္ စိတ္ႏွလုံးလႊဲသြား၍၊ မွာထားေတာ္မူ ေသာစကားကုိ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ၊ ေရွာလမုန္သည္ စိတ္ႏွလုံးလႊဲသြား၍၊ မွာထားေတာ္မူ ေသာစကားကုိ 
နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလ်က္၊ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလ်က္၊ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလ်က္၊ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလ်က္၊ ၁၁၁၁၁၁၁၁သင္သည္သင္သည္သင္သည္သင္သည္    ဤသုိ႔ျပဳ၍ငါဖြဲ႔ေသာ ဤသုိ႔ျပဳ၍ငါဖြဲ႔ေသာ ဤသုိ႔ျပဳ၍ငါဖြဲ႔ေသာ ဤသုိ႔ျပဳ၍ငါဖြဲ႔ေသာ 
ပဋိညာဥ္ႏွင့္ငါမွာထားေသာ တရားကုိ မေစာင့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိသင့္လက္မွ ငါဆက္ဆက္ႏႈတ္ ၍ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ငါမွာထားေသာ တရားကုိ မေစာင့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိသင့္လက္မွ ငါဆက္ဆက္ႏႈတ္ ၍ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ငါမွာထားေသာ တရားကုိ မေစာင့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိသင့္လက္မွ ငါဆက္ဆက္ႏႈတ္ ၍ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ငါမွာထားေသာ တရားကုိ မေစာင့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိသင့္လက္မွ ငါဆက္ဆက္ႏႈတ္ ၍ 
သင့္ကြၽန္အားေပးမည္။ သင့္ကြၽန္အားေပးမည္။ သင့္ကြၽန္အားေပးမည္။ သင့္ကြၽန္အားေပးမည္။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၉၉၉၉----    ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ခ်က္ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ခ်က္ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ခ်က္ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ခ်က္ ၂ ၂ ၂ ၂ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ((((ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၃၃၃၃----    ၆)၆)၆)၆) 

    
၁။ ၁။ ၁။ ၁။ ငါမွတပါးအျခားေငါမွတပါးအျခားေငါမွတပါးအျခားေငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကုိမကုိးကြယ္ႏွင့္။သာဘုရားကုိမကုိးကြယ္ႏွင့္။သာဘုရားကုိမကုိးကြယ္ႏွင့္။သာဘုရားကုိမကုိးကြယ္ႏွင့္။ (သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္အား အေရးႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ 
ထားရွိပါ။)    
၂။ အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌အထက္မုိဃ္းေကာင္းကင္၌၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    ေေေေအာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌အာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌အာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌အာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    ေျေျေျေျမႀကီးေအာက္ေရထဲ၌မႀကီးေအာက္ေရထဲ၌မႀကီးေအာက္ေရထဲ၌မႀကီးေအာက္ေရထဲ၌၄၄၄၄င္းရိွေသာအရာႏွင့္င္းရိွေသာအရာႏွင့္င္းရိွေသာအရာႏွင့္င္းရိွေသာအရာႏွင့္    ပုံသ႑ာန္တူပုံသ႑ာန္တူပုံသ႑ာန္တူပုံသ႑ာန္တူ    
ေအာင္၊ေအာင္၊ေအာင္၊ေအာင္၊    ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။။။။ (ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းကုိသာ ကုိးကြယ္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအခ်က္မ်ားကို ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာခ့ဲပါသလား။ဤအခ်က္မ်ားကို ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာခ့ဲပါသလား။ဤအခ်က္မ်ားကို ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာခ့ဲပါသလား။ဤအခ်က္မ်ားကို ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာခ့ဲပါသလား။ (အစပ္ိုင္းတြင္ သူ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာခ့ဲ 
ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ႔မိဖုရားမ်ား၏အျခားေသာဘုရားမ်ားကုိ စတင္ကုိးကြယ္ခဲ့သည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရုပ္တုရုပ္တုရုပ္တုရုပ္တုဆင္းတုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ဆင္းတုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ဆင္းတုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ဆင္းတုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (ရုပ္တုဆင္းတုဆုိသည္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဘုရားတစ္ဆူအျဖင့္ ေဖာ္ 
ျပဖို႔ရန္ တြင္းထုခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုိးကြယ္လာခဲ့သည္ ပုံေဖာ္ခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားသည္ အႏ ၱရယ္ရိွပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားသည္ အႏ ၱရယ္ရိွပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားသည္ အႏ ၱရယ္ရိွပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားသည္ အႏ ၱရယ္ရိွပါသလဲ။ (ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အာရုံ 
ကုိ ေျပာင္းလဲေစေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထက္ ထုိအရာမ်ားကုိသာ ပုိ၍အာရံုစူးစုိက္စျပဳလာၾကသည္။  
 ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ သင္သည္ တစ္ပတ္သာအသုံးစရိတ္အတြက္ ၁ ေဒၚလာရသည္ဆုိပါစို႔။ သင္၏ပထမဆုံးအေတြး 
က ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္ကုိ ၁၀ဆင့္ ေပးမလား (သုိ႔) ဒါန႔ဲ သင္ ဝယ္ယူရရွိႏ္ိုင္ေသာအရာကုိ ခ်က္ခ်င္း ေတြးမိပါသလား။ သင့္အ 
ဖုိ႔ တစ္စံုတစ္ရာ ဘယ္ေလာက္ပင္အေရးႀကီးေနပါေလေစ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာသူျဖစ္လုိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) တစ္စံုတစ္ရာထက္ တစ္စံုတစ္ရာထက္ တစ္စံုတစ္ရာထက္ တစ္စံုတစ္ရာထက္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖုိ႔ ပို၍အေရးႀကီးေဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖုိ႔ ပို၍အေရးႀကီးေဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖုိ႔ ပို၍အေရးႀကီးေဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖုိ႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာသူျဖစ္လိုသာသူျဖစ္လိုသာသူျဖစ္လိုသာသူျဖစ္လို    
သည္မွာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သည္မွာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သည္မွာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သည္မွာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ (အကယ္၍ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏အသက္တာ၌ အေရးႀကီးဆုံးေသာသူတစ္ဦး မျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔ အလုိရွိသူ(သုိ႔)အလုိရွိေသာအရာကုိသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ဝင္စားၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္လုိေသာအရာကုိသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
 အျခားပံုဥပမာတစ္ခုမွာ အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္က သူ (သုိ႔) သူမ၏စိတ္ႀကိဳက္ ေဘာလုံးကစားလုိခဲ့လွ်င္ အား 
လပ္ခ်ိန္၌ ဘာမ်ားျဖစ္ခဲ့လိမ့္မလဲ။ ဘယ္လုိမ်ဳိးအားကစားနည္းကုိ သင္ ကစားေနခဲ့လိမ့္မည္နည္း။ သုိ႔မဟုတ္ “ဒီေန႔ေတာ့ 
ခင္ဗ်ား စိတ္ႀကိဳက္နည္းလမ္းနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ ခင္ဗ်ား ဆက္ဆံႏုိင္တယ္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆုိင္ထကဲ တား 
ထားသည့္ ႀကိဳးလုိင္းကုိ ခင္ဗ်ားက ျဖတ္လုိလွ်င္ (သုိ႔) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကုိ ျပန္အာခံလုိလွ်င္ ရတယ္”လုိ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဆရာက ေျပာ 
ရင္ေကာ ဘယ္လုိလဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေက်ာင္းမွ ထုိေန႔သည္ ဘယ္လုိေန႔မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့လိမ့္မလဲ။ (အနည္းငယ္ ပရမ္းပတာျဖစ္ေနမယ္။ 
အနည္းငယ္ အႏ ၱရယ္ရိွေကာင္းရွိႏိုင္မယ္။) 
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 ယခု ဘာေၾကာင့္ ဧလိယက အာဟပ္ႏွင့္ စကားအနည္းငယ္ေျပာဖုိ႔ လာခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
 

ဧလိယ (အပို္င္း - ၁) 
 ေဆာလုမုန္မင္းႀကီးသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ရွမာရိျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပုိင္းဣသေရ 
တုိင္းျပည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေယရုဆလင္ျဖစ္သည့္ ေတာင္းပုိ္င္းယုဒတုိင္းျပည္ဟူ၍ ဣသေရလတုိင္းျပည္မွာ ၂ ျခမ္းကြဲသြားခ့ဲ 
သည္။ 
 ယခုတြင္ ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ သူ႔ဖခင္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္နည္းတူ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း 
ႏွစ္ခုလုံးျဖစ္သည့္ ဣသေရလတုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆာလမုန္မင္းႀကီး ေသဆုံးသြားေသာအခါ သူ႔သား 
ေယေရာေဗာင္မွာ ဣသေရလတုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေရာေဗာင္မင္းမွာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရွင္ 
ဘုရင္ တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး လူထုက သူ႔ကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ခဲ့ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားက ရွင္ဘုရင္ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ အ 
ဆင့္ျမင့္အရာမ်ားထမဲွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေယေရာေဗာင္အား သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယုဒလူမ်ဳိး 
သာ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးကုိ ဆက္၍သစၥာခံခဲ့ၾကသည္။ 

အကယ္၍ သူသည္ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး ရွင္ဘုရင္ဒါဝိဒ္ ျပဳခ့ဲသကဲ့သုိ႔ သူ၏လမ္းေတာ္မ်ားထဲသုိ႔ 
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့လွ်င္ သူ၌ သူ၏ေဆြစင္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္ဘုရင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္က 
ေယေရာေဗာင္ကို ကတိျပဳခဲ့သည္။ ““““သင္မူကားသင့္ေရွ႕မွာျဖစ္ဘူးေသာ သူအေပါင္း တုိ႔ကုိ လြန္၍ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလၿပီ။ ငါ့အသင္မူကားသင့္ေရွ႕မွာျဖစ္ဘူးေသာ သူအေပါင္း တုိ႔ကုိ လြန္၍ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလၿပီ။ ငါ့အသင္မူကားသင့္ေရွ႕မွာျဖစ္ဘူးေသာ သူအေပါင္း တုိ႔ကုိ လြန္၍ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလၿပီ။ ငါ့အသင္မူကားသင့္ေရွ႕မွာျဖစ္ဘူးေသာ သူအေပါင္း တုိ႔ကုိ လြန္၍ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေလၿပီ။ ငါ့အ    
မ်က္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျမ်က္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျမ်က္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျမ်က္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျခားတပါးေသာဘုရားႏွင့္သြန္းေသာ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လုပ္၍ ငါ့ကုိသင့္ေက်ာေနာက္သုိ႔ပစ္ထားၿပီ။ ခားတပါးေသာဘုရားႏွင့္သြန္းေသာ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လုပ္၍ ငါ့ကုိသင့္ေက်ာေနာက္သုိ႔ပစ္ထားၿပီ။ ခားတပါးေသာဘုရားႏွင့္သြန္းေသာ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လုပ္၍ ငါ့ကုိသင့္ေက်ာေနာက္သုိ႔ပစ္ထားၿပီ။ ခားတပါးေသာဘုရားႏွင့္သြန္းေသာ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ လုပ္၍ ငါ့ကုိသင့္ေက်ာေနာက္သုိ႔ပစ္ထားၿပီ။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ 
ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။”””” ေယေရာေဗာင္သည္ သာ၍ေကာင္းလာမလာသည့္အျမင္ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလႊဲေစ 
ခဲ့ၿပီး ေရာေဗာင္မင္းႏွင့္ ေယေရာေဗာင္မင္းတုိ႔ၾကားတြင္ အဆက္မျပတ္စစ္ပြဲ ရွိခဲ့သည္။ အႀကိဳက္ပဲ။ 

ေရာေဗာင္မင္း ေသဆုံးသြားေသာအခါ သူ၏သား အဘိယသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ““““ခမည္းေတာ္ျပဳေသာခမည္းေတာ္ျပဳေသာခမည္းေတာ္ျပဳေသာခမည္းေတာ္ျပဳေသာ    
ဒုစရုိက္ကုိျပဳ ၿမဲျပဳ၍၊ ေဘးေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးစုံလင္ဒုစရုိက္ကုိျပဳ ၿမဲျပဳ၍၊ ေဘးေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးစုံလင္ဒုစရုိက္ကုိျပဳ ၿမဲျပဳ၍၊ ေဘးေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးစုံလင္ဒုစရုိက္ကုိျပဳ ၿမဲျပဳ၍၊ ေဘးေတာ္ဒါဝိဒ္က့ဲသုိ႔ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးစုံလင္သည္ မဟုတ္။သည္ မဟုတ္။သည္ မဟုတ္။သည္ မဟုတ္။((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ 
၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၃)။၃)။၃)။၃)။”””” အႀကိဳက္ျဖစ္ေနသည္။ 
 အဘိယမင္း ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ သူ႔သား အာသသည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕တြင္ ၄၁ႏွစ္လုံး 
လုံး အုပ္စုိးခဲ့သည္။ အာသသည္ ရွင္ဘုရင္ေကာင္းတစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ “အာသသည္ အဘိေတာ္ ဒါဝိဒ္ျပဳသက့ဲသို႔ ထာဝရဘုရား အာသသည္ အဘိေတာ္ ဒါဝိဒ္ျပဳသက့ဲသို႔ ထာဝရဘုရား အာသသည္ အဘိေတာ္ ဒါဝိဒ္ျပဳသက့ဲသို႔ ထာဝရဘုရား အာသသည္ အဘိေတာ္ ဒါဝိဒ္ျပဳသက့ဲသို႔ ထာဝရဘုရား 
ေရွ႕ေတာ္၌ တရားသျဖင့္ျပဳ၏။ ေရွ႕ေတာ္၌ တရားသျဖင့္ျပဳ၏။ ေရွ႕ေတာ္၌ တရားသျဖင့္ျပဳ၏။ ေရွ႕ေတာ္၌ တရားသျဖင့္ျပဳ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။”    အာသမင္းသည္ လမ္းမွန္သုိ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့ေလသည္။ 
 ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း ေယရုဆင္ၿမိဳ႕ကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ပါက ေယေရာေဗာင္ ေသဆုံးသြားေသာအခါ သူ 
၏သား နာဒဒ္သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ စိုးစံခဲ့သည္။ “ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ထိုမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ 
ခမည္းေတာ္ လိုခမည္းေတာ္ လိုခမည္းေတာ္ လိုခမည္းေတာ္ လိုက္ေသာလမ္း၊ က္ေသာလမ္း၊ က္ေသာလမ္း၊ က္ေသာလမ္း၊ ဣသေရဣသေရဣသေရဣသေရလအမ်ဳိးကို ျပစ္မွားေစေသာလမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။ လအမ်ဳိးကို ျပစ္မွားေစေသာလမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။ လအမ်ဳိးကို ျပစ္မွားေစေသာလမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။ လအမ်ဳိးကို ျပစ္မွားေစေသာလမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။””””ေကာင္းလုိက္ 
တာ။  
 ထုိ႔ေနာက္ ဗာရွာဆုိသူ လူငယ္က နာဒဒ္ကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ၿပီး ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ““““ထိုမင္းသည္ ထိုမင္းသည္ ထိုမင္းသည္ ထိုမင္းသည္ 
ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ေယေရာေဗာင္လိုက္ေသာလမ္းထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ေယေရာေဗာင္လိုက္ေသာလမ္းထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ေယေရာေဗာင္လိုက္ေသာလမ္းထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ေယေရာေဗာင္လိုက္ေသာလမ္း…………........သိုသိုသိုသို႔လိုက္ေလ၏။ ႔လိုက္ေလ၏။ ႔လိုက္ေလ၏။ ႔လိုက္ေလ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၃၄)။၃၄)။၃၄)။၃၄)။”””” ေယေရာ 
ေဗာင္မင္းက ျပစ္မွားၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားလည္း ျပစ္မွားျခင္းအမႈ ျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ဗာရွာမင္းသည္ 
ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီးခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ သူသည္ ေယေရာေဗာင္၏မိသားစုမ်ားအားလုံးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဗာရွာမင္းသည္ ၂၄ 
ႏွစ္လုံးလုံး ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူတုိ႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူႏွင့္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ရွင္ဘုရင္အာသၾကား 
တြင္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗာရွာမင္း ေသဆုံးသြားေသာအခါ သူ၏သား ဧလာသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္ စုိးစံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ၏အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဇိမရိက သူ႔တစ္ဘက္၌ ႀကံစည္ခဲ့ကာ သူ႔ကုိ လုပ္ႀကံ 
ခဲ့ၿပီး ရွင္ဘုရင္အရာကုိ ရယူခဲ့သည္။ ဗာရွာႏွင္ သူ႔သား ဧလာတုိ႔သည္ ျပစ္မွားၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားလည္း ျပစ္မွားျခင္း 
အမႈျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ ဇိမရိသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ဗာရွာမိသားစုဝင္ရွိအေယာက္တုိင္းကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ အႀကိဳက္ပဲ 
ေဟ့။ 
 ဇိမရိသည္ ၇ ရက္သာ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္စုိးစံခဲ့သည္။ ဇိမရိသည္ ဧလာမင္းအား ႀကံစည္လုပ္ႀကံခဲ့ေၾကာင္းကုိ ဣသေရလ 
လူမ်ဳိးမ်ားက ၾကားသိေသာအခါ သူတုိ႔သည္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾသမရိကုိ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေၾကျငာၿပီး ေယေရာေဗာင္ ျပစ္မွား 
သကဲ့သုိ႔ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကုိ သူ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၾသမရိသည္ ဇိမရိကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ၾသမရိမင္း 
သည္ ၁၂ႏွစ္လုံးလုံး စုံးစံခဲ့သည္။ ““““ၾသမရိသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသျဖင့္၊ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္း ၾသမရိသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသျဖင့္၊ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္း ၾသမရိသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသျဖင့္၊ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္း ၾသမရိသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကို ျပဳသျဖင့္၊ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္း 
တို႔ထက္သာ၍ ဆိုးညစ္၏။ တို႔ထက္သာ၍ ဆိုးညစ္၏။ တို႔ထက္သာ၍ ဆိုးညစ္၏။ တို႔ထက္သာ၍ ဆိုးညစ္၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။”””” ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းသည္။ 
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 မည္သည့္အရာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အာဟပ္မင္းထံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ပါသနည္း။    ““““ၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူး ၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူး ၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူး ၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူး 
ေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားခ့ဲၿပီးသည္ ရွင္ဘုရင္အမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားခ့ဲၿပီးသည္ ရွင္ဘုရင္အမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားခ့ဲၿပီးသည္ ရွင္ဘုရင္အမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားခ့ဲၿပီးသည္ ရွင္ဘုရင္အမ်ားစု၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါ စု၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါ စု၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါ စု၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကို သတိျပဳမိပါ 
သလဲ။သလဲ။သလဲ။သလဲ။ (အမ်ားဆုံးအေနျဖင့္ ရွင္ဘုရင္၏သားသည္ သူ၏နန္းဆက္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဘုရင္ေကာင္းတစ္ပါးျဖစ္သည့္ အာသာ 
ဘုရင္မွအပ ရွင္ဘုရင္၏သားအေယာက္တိုင္းသည္ သူ႔၏ဖခင္ထက္ ပုိ၍ဆုိးညစ္ခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အေျခေတြက ဤအတုိုင္းျဖစ္ပ်က္ေအေျခေတြက ဤအတုိုင္းျဖစ္ပ်က္ေအေျခေတြက ဤအတုိုင္းျဖစ္ပ်က္ေအေျခေတြက ဤအတုိုင္းျဖစ္ပ်က္ေနခ့ဲျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။နခ့ဲျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။နခ့ဲျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။နခ့ဲျခင္းမွာ ဘာေၾကာင့္လို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ (ဖခင္ကဲ့သုိ႔၊ သားကဲ့သုိ႔။) သားသမီး 
မ်ား သင္ယူရရွိေသာအရာအမ်ားစုမ်ားမွာ သူတုိ႔၏မိဘမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းမွ ရရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာကၤ် ားေလးမ်ား 
သည္ သူတုိ႔၏ဖခင္မ်ားဆီမွ သင္ယူရင္းႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကေလးေတြ၊ ဤသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္သို႔ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက သင္တို႔ကို ေခၚေဆာင္လာျခင္းမွာ ကေလးေတြ၊ ဤသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္သို႔ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက သင္တို႔ကို ေခၚေဆာင္လာျခင္းမွာ ကေလးေတြ၊ ဤသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္သို႔ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက သင္တို႔ကို ေခၚေဆာင္လာျခင္းမွာ ကေလးေတြ၊ ဤသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအစီအစဥ္သို႔ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက သင္တို႔ကို ေခၚေဆာင္လာျခင္းမွာ 
သင္တို႔ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။သင္တို႔ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။သင္တို႔ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။သင္တို႔ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သင္တုိ႔ သင္ယူျခင္းမွာ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ 
သူတုိ႔၏စံနမူနာအားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ကုိ သင္ယူေစလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) သင္၌ အမွန္ (သုိ႔) အမွားကုိ သိျမင္နား 
လည္ဖုိ႔ရန္ သင္၏အျပဳအမူကို သင္ တုိင္းတာႏုိင္သည့္ စံႏႈန္းတစ္ခုလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ သင္ နားလည္လိမ့္မည္။ အေကာင္းဆုံး 
ေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ မည္သုိ႔အသက္ရွင္မည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိေကာင္းသိရွိႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား 
သခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ရွင္ဘုရင္အာဟပ္မင္းအခ်ိန္ကာလအထိ အျခားေသာဣသေရလ ရွင္ဘုရင္မ်ား ျပဳမွားမိခဲ့ေသာမေကာင္းမႈအရာမ်ား 
အားလုံးတြင္ သူသည္ ထုိသူမ်ားထက္ပင္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ကုိ ပို၍အမ်က္ထြက္ေစခဲ့သည့္အရာမ်ားကို ျပဳခ့ဲသည္။ 
ဧလိယက ထုိအရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္လုိက္သည္။ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္ကုိ ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႕ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဧလိယကုိ ေစလႊတ္ပါသည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၁ ၂၁ ၂၁ ၂၁ ----    ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
 

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
““““ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္    
အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္ဓမၼရာဇဝင္    ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိ္ယ္ေသြးမ်ား 
ထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ရဲရင့္ျခင္းထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ရဲရင့္ျခင္းထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ရဲရင့္ျခင္းထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ရဲရင့္ျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္း 
အကယ္၍ သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က သင့္ကို မွားယြင္းေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပဳေစလိုခ့ဲလွ်င္ သူ အကယ္၍ သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က သင့္ကို မွားယြင္းေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပဳေစလိုခ့ဲလွ်င္ သူ အကယ္၍ သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က သင့္ကို မွားယြင္းေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပဳေစလိုခ့ဲလွ်င္ သူ အကယ္၍ သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္က သင့္ကို မွားယြင္းေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပဳေစလိုခ့ဲလွ်င္ သူ 
((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) သူမကို သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္သူမကို သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္သူမကို သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္သူမကို သင္ ဘာေျပာခ့ဲလိမ့္မလဲ။မလဲ။မလဲ။မလဲ။    
    
ယေန႔ သင္ခန္းစာအဖုိ႔ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခံသမို္င္း 
 ၾသမရိ၏သားအာဟပ္မင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ သာ၍ဆုိးညစ္ေသာအမႈကုိ ျပဳခဲ့ၿပီး သူ႔ေရွ႕၌ရွိေသာ အျခား 
ရွင္ဘုရင္မ်ားအားလုံးထက္ ထာဝရဘုရား၏အမ်က္ေတာ္ကုိ သာ၍ထြက္ေစခဲ့သည္။ အာဟပ္မင္းသည္ အိမ္းနီးခ်င္းတုိင္ျပည္မွ 
ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး၏သမီးေတာ္ျဖစ္သူ ေယဇေဗလအမည္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သူမ၏တုိက္တြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 
သူတုိ႔၏ဗာလဘုရားကုိ သူ စတင္အေစခံၿပီး ကုိးကြယ္ခ့ဲသည္။ 
 ထုိ႔ေနာက္ ““““ငါ ကိုးကြယ္ေသာ ငါ ကိုးကြယ္ေသာ ငါ ကိုးကြယ္ေသာ ငါ ကိုးကြယ္ေသာ ဣသေရလဣသေရလဣသေရလဣသေရလအမ်ဳိး၏ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွအမ်ဳိး၏ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွအမ်ဳိး၏ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွအမ်ဳိး၏ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲ အင္ ဘဲ အင္ ဘဲ အင္ ဘဲ အင္ 
တန္ကာလပတ္လံုး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရ။ တန္ကာလပတ္လံုး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရ။ တန္ကာလပတ္လံုး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရ။ တန္ကာလပတ္လံုး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရ။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””ဆုိသည့္ ဤသတင္းစကားကုိ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္မင္းအား 
ၾကားေျပာဖို႔ရန္ ပေရာဖက္ဧလိယကုိ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧလိယသည္ ထြက္သြားၿပီး ထာဝရဘုရား၏အ 
မိန္႔ေတာ္အတုိင္း အာဟပ္မင္းထံမွ သူ႔ကုိယ္သူ ပုန္းကြယ္ခဲ့သည္။ 
 ၃ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ အာဟပ္မင္းအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ သူသည္ ေျမေပၚသို႔ မုိးကုိ ရြာေစမည့္အေၾကာင္းကုိ 
အာဟပ္မင္းအား ေျပာဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဧလိယကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဧလိယသည္ အာဟပ္မင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ရန္ 
ထြက္ သြားခဲ့သည္။ ၃ ႏွစ္လုံးလုံး မုိးမရြာေသာေၾကာင့္ (အာဟပ္မင္း နန္းထိုင္ေနသည့္ ေျမာက္ပုိင္းဣသေရလတုိင္းျပည္၏ၿမိဳ႕ 
ေတာ္) ရွမာရိၿမိဳ႕တြင္ အစာေခါင္းပါးျခင္း အလြန္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ သူ၏နန္းေတာ္အုပ္ ၾသဗဒိကုိ အစားအစာအတြက္ အာဟပ္ 
မင္းက ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၾသဗဒိသည္ ဘုရားသခင္ကုိ အလြန္ယုံၾကည္အားႀကီးေသာသူျဖစ္ခဲ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အာဟပ္မင္း 
၏မိဖုရားဆုိး ေယဇေဗလသည္ ဣသေရလတုိင္းျပည္အႏွံ႔သုိ႔လွည့္လည္သြားလာခဲ့ၿပီး သူမ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္သမွ် ဘုရားသခင္၏ 
ပေရာဖက္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ ၾသဗဒိသည္ ပေရာဖက္ ၁၀၀ ကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေခၚထုတ္ၿပီး ဂူမ်ားထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေစ 
ကာ အစာႏွင့္ ေရကုိ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၾသဗဒိ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္တြင္ ဧလိယသည္ သူ႔ကုိ ခရီးဦးႀကိဳျပဳလုိက္ၿပီး ““““ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ 
သည္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ရိွပါ၏ဟု သင့္သခင္ထံသို႔ သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု ေျပာဆိုေသာ္၊ သည္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ရိွပါ၏ဟု သင့္သခင္ထံသို႔ သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု ေျပာဆိုေသာ္၊ သည္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ရိွပါ၏ဟု သင့္သခင္ထံသို႔ သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု ေျပာဆိုေသာ္၊ သည္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ရိွပါ၏ဟု သင့္သခင္ထံသို႔ သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု ေျပာဆိုေသာ္၊ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၈၁၈၁၈၁၈း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။””””ဟု ေျပာဆုိ 
ခဲ့ပါသည္။ 
 
နိဒါန္း 
 အေစာပိုင္း သင္ခန္းစာ (သင္ခန္းစာ ၁၂၊ ရွေမြလ၊ စာမ်က္ႏွာ )၌လည္း ကင္းေစာင့္နီကုိ သင့္အား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

တရုတ္ျပည္၌မုိင္ဟူအာဆုိသည့္ရြာတစ္တြင္ သူတုိ႔နတ္ဘုရားမ်ားကုိ ပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အားလပ္ရက္ရုိးရာ 
ပြဲတစ္ပြဲကုိ ဆင္းႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္အေတာအတြင္း လမ္းေတာင့္မ်ားတြင္ သတင္းေကာင္းကုိ ေဝငွဖုိ႔ရန္ ႀကိဳး 
စားေသာ လူငယ္တရားေဟာဆရာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ညေစာင့္နီသည္ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူအုပ္မ်ားသည္ နားမေထာင္ခဲ့ပါ။ 
“ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကုိယ္ပို္င္ဘုရား (မဟာဘုရင္ႀကီးဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္) တာေဝါင္း ရွိပါသည္။ သူ၏ပြဲေတာ္သည္ ၂ 
ရက္ရွိသြားၿပီး ၂၈၆ႏွစ္လုံးလုံး တာေဝါင္းက သူ၏ပြဲေတာ္ေန႔အတြက္ ေနအလင္းေရာင္ကုိ မပ်က္မကြက္ဘဲ ပုိ႔ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ 
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…ထုိ႔ေနာက္သင့္ကုိငါကတိျပဳပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ဘုရားသခင္သည္ တာေဝါင္းပြဲေတာ္ေန႔ 
တြင္ မုိးကုိ ရြာေစလိမ့္မည္”ဟု လီ (ကင္းေစာင့္နီႏွင့္ အတူရွိခဲ့ၾကေသာ တရားေဟာဆရာမ်ားထဲမွ တစ္ဦး)က ေအာ္ဟစ္ ခဲ့ပါ 
သည္။  
 … ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ရြာသူရြာသားမ်ားက စိတ္ဝင္စား မႈရွိလာခဲ့ၾကသည္။… “သေဘာတူတယ္ေဟ့! အကယ္၍ 
တာေဝါင္းပြဲေတာ္ေန႔တြင္ မုိးရြာပါက သင္တုိ႔၏ေယရႈသည္ အမွန္တ ကယ္ ဘုရားစစ္ျဖစ္သည္။ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ၾကားဖုိ႔ရန္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု သူတုိ႔ ေအာ္ေျပာခဲ့ၾကသည္။ 
 တာေဝါင္းပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ေန႔ထုိေန႔တြင္ ေနသာေနခဲ့သည္။ ညေစာင့္သည္ မိုးကုိ ရြာေစဖို႔ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ 
အား ေတာင္းေရွာက္ဖို႔ရန္ စုံးစမ္းခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အစား “ဧလိယ၏ဘုရားက ဘယ္မွလဲ”ဟု တိတ္ဆိတ္ညင္သာေသာ 
စကားျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အသံကုိ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ညေစာင့္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ သူတုိ႔႔၏မနက္စာအတြက္ ဘုရားသခင္အား 
ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ရန္ ဒူးေထာက္ေနစဥ္ မုိးစရြာလာခဲ့သည္။ မုိးသည္ တၿမိတ္ၿမိတ္စရြာလာၿပီး ရုတ္တရက္သဲထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ သည္။ 
 ရြာသူရြာသားတစ္ခ်ဳိ႕က “ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္”ဟု ဟစ္ေအာ္ခဲ့ၾကသည္။ တာေဝါင္းကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္ 
သူမ်ားက သူတုိ႔၏နတ္ရုပ္တုိကုိ စီတန္းလ်က္ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း လမ္းမ်ားသည္ ေရလွ်ံလာ၍ စီ 
တန္းခ်ီတက္သူမ်ားသည္ ခလုတ္တုိက္ၿပီး ေခ်ာ္လဲသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ရုပ္တုသည္ လဲက်သြားစဥ္ ေၾကမြသြားခဲ့သည္။ 
တစ္ရြာလုံး သတင္းေကာင္းကုိ နားေထာင္ဖို႔ရန္ စိတ္အားထက္သန္လာခဲ့ၾကသည္။  

(Adapted from Hero Tales, by Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp 98-100). 
********************************************************** 

 ဤသမၼာက်မ္းစာသင္ခန္းစာတြင္ ကင္းေစာင့္နီႏွင့္ မုိင္ေဟာင္းရြာက ျပဳသကဲ့သုိ႔ “ဧလိယ၏ဘုရားသခင္”ထံမွ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ ၾကားရလိမ့္မည္။ 
 

ဧလိယ (အပုိင္း - ၂) 
(၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၈း ၁၆- ၃၉) 

““““၁၆၁၆၁၆၁၆ၾသဗဒိသည္အာဟပ္မင္းထံသုိ႔သြား၍ ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အာၾသဗဒိသည္အာဟပ္မင္းထံသုိ႔သြား၍ ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အာၾသဗဒိသည္အာဟပ္မင္းထံသုိ႔သြား၍ ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အာၾသဗဒိသည္အာဟပ္မင္းထံသုိ႔သြား၍ ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အာဟပ္သည္ဧလိယကုိ ႀကိဳဆုိအ့ံေသာငွါသြား၍၊ ဟပ္သည္ဧလိယကုိ ႀကိဳဆုိအ့ံေသာငွါသြား၍၊ ဟပ္သည္ဧလိယကုိ ႀကိဳဆုိအ့ံေသာငွါသြား၍၊ ဟပ္သည္ဧလိယကုိ ႀကိဳဆုိအ့ံေသာငွါသြား၍၊ ၁၇၁၇၁၇၁၇ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ၊ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ၊ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ၊ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ၊ 
သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိး ကုိေႏွာက္ရွက္ေသာ သူမွန္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိး ကုိေႏွာက္ရွက္ေသာ သူမွန္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိး ကုိေႏွာက္ရွက္ေသာ သူမွန္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိး ကုိေႏွာက္ရွက္ေသာ သူမွန္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤနည္းျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို ေတြ႕ဆံုခ့ဲပါသလဲ။ဤနည္းျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို ေတြ႕ဆံုခ့ဲပါသလဲ။ဤနည္းျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို ေတြ႕ဆံုခ့ဲပါသလဲ။ဤနည္းျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို ေတြ႕ဆံုခ့ဲပါသလဲ။ (၃ ႏွစ္လုံးလုံး မုိးမရြာသြန္းဘဲ သူ 
စကားေျပာထြက္လုိက္သည့္အခ်ိန္၌သာ မုိးရြာလိမ့္မည္ဟု ဧလိယ ဆုိေသာေၾကာင့္ ဣသေရလတုိင္းျပည္တြင္ ျပင္းစြာေသာ 
အစာေခါင္းပါးျခင္းရွိခဲ့သည္။ ၃ ႏွစ္လုံးလုံး အာဟပ္မင္းသည္ လူမ်ဳိးတုိင္းႏွင့္ တုိ္င္းျပည္တြင္ ဧလိယကုိ ရွာေဖြခဲ့သည္။ အာဟပ္ 
မင္းသည္ မိုးေခါင္မႈအတြက္ ဧလိယအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့သည္။) 
 
““““၁၈၁၈၁၈၁၈ဧလိယက၊ ငါသည္ဣသေရလဧလိယက၊ ငါသည္ဣသေရလဧလိယက၊ ငါသည္ဣသေရလဧလိယက၊ ငါသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကုိမေႏွာက္ရွက္၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရာ၏ပညတ္တရားကုိစြန္႔၍ အမ်ဳိးကုိမေႏွာက္ရွက္၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရာ၏ပညတ္တရားကုိစြန္႔၍ အမ်ဳိးကုိမေႏွာက္ရွက္၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရာ၏ပညတ္တရားကုိစြန္႔၍ အမ်ဳိးကုိမေႏွာက္ရွက္၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရာ၏ပညတ္တရားကုိစြန္႔၍ 
ဗာလဘုရားတို႔ကုိဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအ မ်ဳိးကုိေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။ဗာလဘုရားတို႔ကုိဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအ မ်ဳိးကုိေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။ဗာလဘုရားတို႔ကုိဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအ မ်ဳိးကုိေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။ဗာလဘုရားတို႔ကုိဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအ မ်ဳိးကုိေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ဘာသတင္းစကားေျပာခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ဘာသတင္းစကားေျပာခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ဘာသတင္းစကားေျပာခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ဘာသတင္းစကားေျပာခ့ဲပါသလဲ။ (ဤအစားေခါင္းပါးျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္းမွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္အား ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ၿပီး အျခားေသာဘုရားမ်ားကုိ စတင္ကုိးကြယ္ဝတ္ 
ျပဳခ့ဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) 
 
    ““““၁၉၁၉၁၉၁၉သုိ႔ရာတြင္လူကုိယခုေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔ကုိသုိ႔ရာတြင္လူကုိယခုေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔ကုိသုိ႔ရာတြင္လူကုိယခုေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔ကုိသုိ႔ရာတြင္လူကုိယခုေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔ကုိ၄၄၄၄င္း၊ ဗာလမေရာ ဖက္ေလးရာငါဆယ္ကိုင္း၊ ဗာလမေရာ ဖက္ေလးရာငါဆယ္ကိုင္း၊ ဗာလမေရာ ဖက္ေလးရာငါဆယ္ကိုင္း၊ ဗာလမေရာ ဖက္ေလးရာငါဆယ္ကို၄၄၄၄င္း၊ ေယဇေဗင္း၊ ေယဇေဗင္း၊ ေယဇေဗင္း၊ ေယဇေဗ    
လစားပြဲ၌စားေသာ အာရွရပေရာဖက္ ေလးရာလစားပြဲ၌စားေသာ အာရွရပေရာဖက္ ေလးရာလစားပြဲ၌စားေသာ အာရွရပေရာဖက္ ေလးရာလစားပြဲ၌စားေသာ အာရွရပေရာဖက္ ေလးရာကုိကုိကုိကုိ၄၄၄၄င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ငါ့ထံသို႔စုေဝးေစေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ငါ့ထံသို႔စုေဝးေစေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ငါ့ထံသို႔စုေဝးေစေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ငါ့ထံသို႔စုေဝးေစေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ ၂၂၂၂ဝအာဟပ္ဝအာဟပ္ဝအာဟပ္ဝအာဟပ္    
သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ လူကုိေစလႊတ္၍၊ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိကရေမလေတာင္ေပၚမွာစုေဝးေစ၏။သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ လူကုိေစလႊတ္၍၊ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိကရေမလေတာင္ေပၚမွာစုေဝးေစ၏။သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ လူကုိေစလႊတ္၍၊ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိကရေမလေတာင္ေပၚမွာစုေဝးေစ၏။သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ လူကုိေစလႊတ္၍၊ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိကရေမလေတာင္ေပၚမွာစုေဝးေစ၏။    ၂၁၂၁၂၁၂၁ဧလိယဧလိယဧလိယဧလိယ    
သည္လူမ်ားရိွရာသုိ႔လာ၍၊ သင္တုိ႔သည္ဘာသာႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လုံး ယုံမွားေသာစိတ္သည္လူမ်ားရိွရာသုိ႔လာ၍၊ သင္တုိ႔သည္ဘာသာႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လုံး ယုံမွားေသာစိတ္သည္လူမ်ားရိွရာသုိ႔လာ၍၊ သင္တုိ႔သည္ဘာသာႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လုံး ယုံမွားေသာစိတ္သည္လူမ်ားရိွရာသုိ႔လာ၍၊ သင္တုိ႔သည္ဘာသာႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လုံး ယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ေနၾကလိမ့္မည္ႏွင့္ေနၾကလိမ့္မည္ႏွင့္ေနၾကလိမ့္မည္ႏွင့္ေနၾကလိမ့္မည္    
နည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိဆည္း ကပ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိဆည္း ကပ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိဆည္း ကပ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိဆည္း ကပ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထုိဘုရားကုိ    
ဆည္းကပ္ၾကေလာ့ဟုဆုိလ်င္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ဆည္းကပ္ၾကေလာ့ဟုဆုိလ်င္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ဆည္းကပ္ၾကေလာ့ဟုဆုိလ်င္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ဆည္းကပ္ၾကေလာ့ဟုဆုိလ်င္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က အာဟပ္မင္းကို အလြန္ေဒါသထြက္ခ့ဲသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က အာဟပ္မင္းကို အလြန္ေဒါသထြက္ခ့ဲသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က အာဟပ္မင္းကို အလြန္ေဒါသထြက္ခ့ဲသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က အာဟပ္မင္းကို အလြန္ေဒါသထြက္ခ့ဲသလဲ။ (ရွင္ဘုရင္၏အဓိကအလုပ္မွာ ဘုရားသခင္၏ 
ပညတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဣသေရလလူ မ်ဳိးမ်ား၏စံနမူနာျဖစ္ဖုိ႔ရန္သာ ျဖစ္ခဲ့ 
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သည္။ အာဟပ္မင္းသည္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းမွ ေသြဖယ္ရာ၌ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အျခား 
ေသာဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ ေျပာေနခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဣသေရလဣသေရလဣသေရလဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကို ဧလိယက ဘာသတင္းစကားကို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။လူမ်ဳိးမ်ားကို ဧလိယက ဘာသတင္းစကားကို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။လူမ်ဳိးမ်ားကို ဧလိယက ဘာသတင္းစကားကို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။လူမ်ဳိးမ်ားကို ဧလိယက ဘာသတင္းစကားကို ေျပာခ့ဲပါသလဲ။ (ဣသေရလ၏ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္ျပဳကုိး 
ကြယ္ဖုိ႔ရန္ ျပန္လွည့္လာပါ။) 
 
    ““““၂၂၂၂၂၂၂၂တဖန္ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ကား ငါတေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏။ ဗာလ၏ပေရာဖက္ကားေလးရာ ငါးဆတဖန္ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ကား ငါတေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏။ ဗာလ၏ပေရာဖက္ကားေလးရာ ငါးဆတဖန္ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ကား ငါတေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏။ ဗာလ၏ပေရာဖက္ကားေလးရာ ငါးဆတဖန္ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ကား ငါတေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏။ ဗာလ၏ပေရာဖက္ကားေလးရာ ငါးဆယ္ရိွယ္ရိွယ္ရိွယ္ရိွ    
ၾက၏။ ၾက၏။ ၾက၏။ ၾက၏။ ၂၃၂၃၂၃၂၃ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိေပးၾကေလာ့။ သူတို႔သည္တေကာင္ကုိ ေရြး၍ အပုိင္းပိုင္းျဖက္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာ တင္ပါေလေစ။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိေပးၾကေလာ့။ သူတို႔သည္တေကာင္ကုိ ေရြး၍ အပုိင္းပိုင္းျဖက္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာ တင္ပါေလေစ။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိေပးၾကေလာ့။ သူတို႔သည္တေကာင္ကုိ ေရြး၍ အပုိင္းပိုင္းျဖက္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာ တင္ပါေလေစ။ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကုိေပးၾကေလာ့။ သူတို႔သည္တေကာင္ကုိ ေရြး၍ အပုိင္းပိုင္းျဖက္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာ တင္ပါေလေစ။ 
မီးမထည့္ေစႏွင့္။ ငါလည္းႏြားတေကာင္ကုိလုုပ္၍ ထင္းေပၚမွာတင္မည္။ မီးကုိမထည့္။ မီးမထည့္ေစႏွင့္။ ငါလည္းႏြားတေကာင္ကုိလုုပ္၍ ထင္းေပၚမွာတင္မည္။ မီးကုိမထည့္။ မီးမထည့္ေစႏွင့္။ ငါလည္းႏြားတေကာင္ကုိလုုပ္၍ ထင္းေပၚမွာတင္မည္။ မီးကုိမထည့္။ မီးမထည့္ေစႏွင့္။ ငါလည္းႏြားတေကာင္ကုိလုုပ္၍ ထင္းေပၚမွာတင္မည္။ မီးကုိမထည့္။ ၂၄၂၄၂၄၂၄သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ား၏နာမသင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ား၏နာမသင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ား၏နာမသင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ား၏နာမ    
ကုိ ဟစ္ေခၚၾကေလာ့။ ငါလည္းထာဝရဘုရား၏ကုိ ဟစ္ေခၚၾကေလာ့။ ငါလည္းထာဝရဘုရား၏ကုိ ဟစ္ေခၚၾကေလာ့။ ငါလည္းထာဝရဘုရား၏ကုိ ဟစ္ေခၚၾကေလာ့။ ငါလည္းထာဝရဘုရား၏    နာမေတာ္ကုိဟစ္ေခၚမည္။ မီးျဖင့္ထူးေတာ္မူ ေသာဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ မွန္ပါနာမေတာ္ကုိဟစ္ေခၚမည္။ မီးျဖင့္ထူးေတာ္မူ ေသာဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ မွန္ပါနာမေတာ္ကုိဟစ္ေခၚမည္။ မီးျဖင့္ထူးေတာ္မူ ေသာဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ မွန္ပါနာမေတာ္ကုိဟစ္ေခၚမည္။ မီးျဖင့္ထူးေတာ္မူ ေသာဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ မွန္ပါ    
ေစဟု လူမ်ားတုိ႔အားေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က၊ ဧလိယ၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပသည္ဟု ဆုိၾက၏။ ေစဟု လူမ်ားတုိ႔အားေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က၊ ဧလိယ၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပသည္ဟု ဆုိၾက၏။ ေစဟု လူမ်ားတုိ႔အားေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က၊ ဧလိယ၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပသည္ဟု ဆုိၾက၏။ ေစဟု လူမ်ားတုိ႔အားေျပာဆုိလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔က၊ ဧလိယ၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပသည္ဟု ဆုိၾက၏။ ၂၅၂၅၂၅၂၅တဖန္ဧလိယတဖန္ဧလိယတဖန္ဧလိယတဖန္ဧလိယ    
က၊ သင္တုိ႔သည္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြားတေကာင္ကုိ အရင္ေရြ႔၍ လုပ္ၾကေလာ့။ မီးမထည့္ဘဲ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ားက၊ သင္တုိ႔သည္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြားတေကာင္ကုိ အရင္ေရြ႔၍ လုပ္ၾကေလာ့။ မီးမထည့္ဘဲ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ားက၊ သင္တုိ႔သည္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြားတေကာင္ကုိ အရင္ေရြ႔၍ လုပ္ၾကေလာ့။ မီးမထည့္ဘဲ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ားက၊ သင္တုိ႔သည္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြားတေကာင္ကုိ အရင္ေရြ႔၍ လုပ္ၾကေလာ့။ မီးမထည့္ဘဲ သင္တုိ႔ဘုရားမ်ား၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚ    
ၾကေလာ့ဟု ဗာလ၏ပေရာဖက္တုိ႔အား ဆုိသည္အတုိင္း၊ ၾကေလာ့ဟု ဗာလ၏ပေရာဖက္တုိ႔အား ဆုိသည္အတုိင္း၊ ၾကေလာ့ဟု ဗာလ၏ပေရာဖက္တုိ႔အား ဆုိသည္အတုိင္း၊ ၾကေလာ့ဟု ဗာလ၏ပေရာဖက္တုိ႔အား ဆုိသည္အတုိင္း၊ ၂၆၂၆၂၆၂၆သူတုိ႔သည္လူမ်ားေပးေသာႏြားကုိယူ၍ လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အုိဗာလဘုရား၊ သူတုိ႔သည္လူမ်ားေပးေသာႏြားကုိယူ၍ လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အုိဗာလဘုရား၊ သူတုိ႔သည္လူမ်ားေပးေသာႏြားကုိယူ၍ လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အုိဗာလဘုရား၊ သူတုိ႔သည္လူမ်ားေပးေသာႏြားကုိယူ၍ လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အုိဗာလဘုရား၊ 
အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အား ထူးေတာ္မူပါဟု နံနက္အခ်ိန္မွစ၍မြန္းတည့္အခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ဗာလ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အား ထူးေတာ္မူပါဟု နံနက္အခ်ိန္မွစ၍မြန္းတည့္အခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ဗာလ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အား ထူးေတာ္မူပါဟု နံနက္အခ်ိန္မွစ၍မြန္းတည့္အခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ဗာလ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အား ထူးေတာ္မူပါဟု နံနက္အခ်ိန္မွစ၍မြန္းတည့္အခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ဗာလ၏နာမကုိ ဟစ္ေခၚၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္    
သံမရိွ။ ထူးေသာသူလည္းမရိွသံမရိွ။ ထူးေသာသူလည္းမရိွသံမရိွ။ ထူးေသာသူလည္းမရိွသံမရိွ။ ထူးေသာသူလည္းမရိွ။ သူတုိ႔သည္ကိုယ္တည္ေသာယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကခုန္ ၾက၏။ ။ သူတုိ႔သည္ကိုယ္တည္ေသာယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကခုန္ ၾက၏။ ။ သူတုိ႔သည္ကိုယ္တည္ေသာယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကခုန္ ၾက၏။ ။ သူတုိ႔သည္ကိုယ္တည္ေသာယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကခုန္ ၾက၏။ ၂၇၂၇၂၇၂၇မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဧလိယက၊ က်ယ္မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဧလိယက၊ က်ယ္မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဧလိယက၊ က်ယ္မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဧလိယက၊ က်ယ္    
ေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆင္ျခင္ လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္တစုံတခုကုိလုိက္၍ရွာေတာ္ေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆင္ျခင္ လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္တစုံတခုကုိလုိက္၍ရွာေတာ္ေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆင္ျခင္ လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္တစုံတခုကုိလုိက္၍ရွာေတာ္ေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆင္ျခင္ လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္တစုံတခုကုိလုိက္၍ရွာေတာ္    
မူ၏။ သုိ႔မဟုတ္ခရီးသြားေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္ကိ်န္းစက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တစုံမူ၏။ သုိ႔မဟုတ္ခရီးသြားေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္ကိ်န္းစက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တစုံမူ၏။ သုိ႔မဟုတ္ခရီးသြားေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္ကိ်န္းစက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တစုံမူ၏။ သုိ႔မဟုတ္ခရီးသြားေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္ကိ်န္းစက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တစုံတေယာက္ေသာသူသည္ ႏႈိးရမည္ဟုျပက္တေယာက္ေသာသူသည္ ႏႈိးရမည္ဟုျပက္တေယာက္ေသာသူသည္ ႏႈိးရမည္ဟုျပက္တေယာက္ေသာသူသည္ ႏႈိးရမည္ဟုျပက္    
ယယ္ျပဳ၍ဆုိ၏။ ယယ္ျပဳ၍ဆုိ၏။ ယယ္ျပဳ၍ဆုိ၏။ ယယ္ျပဳ၍ဆုိ၏။ ၂၈၂၈၂၈၂၈သူတုိ႔သည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ဟစ္၍ ထုံးစုံရိွသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္အေသြးႏွင့္ ကုိယ္ကုိလူးျခင္းငွါထား၊ သူတုိ႔သည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ဟစ္၍ ထုံးစုံရိွသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္အေသြးႏွင့္ ကုိယ္ကုိလူးျခင္းငွါထား၊ သူတုိ႔သည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ဟစ္၍ ထုံးစုံရိွသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္အေသြးႏွင့္ ကုိယ္ကုိလူးျခင္းငွါထား၊ သူတုိ႔သည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ဟစ္၍ ထုံးစုံရိွသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္အေသြးႏွင့္ ကုိယ္ကုိလူးျခင္းငွါထား၊ 
သံစူးႏွင့္ ကုိယ္ကိုရွေစၾက၏။ သံစူးႏွင့္ ကုိယ္ကိုရွေစၾက၏။ သံစူးႏွင့္ ကုိယ္ကိုရွေစၾက၏။ သံစူးႏွင့္ ကုိယ္ကိုရွေစၾက၏။ ၂၉၂၉၂၉၂၉မြန္းလြဲ၍ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ပေရာဖက္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္သံမရိွ။ ထူးေသာမြန္းလြဲ၍ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ပေရာဖက္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္သံမရိွ။ ထူးေသာမြန္းလြဲ၍ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ပေရာဖက္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္သံမရိွ။ ထူးေသာမြန္းလြဲ၍ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ပေရာဖက္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္သံမရိွ။ ထူးေသာ    
သူသူသူသူ၊ အမႈထားေသာသူလည္း မရိွေသာအခါ၊၊ အမႈထားေသာသူလည္း မရိွေသာအခါ၊၊ အမႈထားေသာသူလည္း မရိွေသာအခါ၊၊ အမႈထားေသာသူလည္း မရိွေသာအခါ၊””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ဧလိယသည္ အလြန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဧလိယသည္ အလြန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဧလိယသည္ အလြန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဧလိယသည္ အလြန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွခ့ဲပါသလဲ။ (ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားက သင့္အား အကူအညီမေပးႏုိင္ 
ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က ဦးစြာေျပာပါသည္။ ထင္းမီးစုိဖုိ႔ရန္ သင္တုိ႔ အသံုးျပဳသည့္ သစ္သားအပုိင္းစမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား 
ေသာအရာမ်ားသာျဖစ္သည္။(ေဟရွာယ ၄၄း ၁၅)။ 
 
    ““““၃၃၃၃ဝဧလိယက၊ ငါ့အနီးသုိ႔လာၾကေလာ့ဟု လူမ်ားတုိ႔ကုိ ေခၚသည့္အတုိင္း၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္အနီးသုိ႔လာၾက၏။ ထိုအခါ ဧလိယဝဧလိယက၊ ငါ့အနီးသုိ႔လာၾကေလာ့ဟု လူမ်ားတုိ႔ကုိ ေခၚသည့္အတုိင္း၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္အနီးသုိ႔လာၾက၏။ ထိုအခါ ဧလိယဝဧလိယက၊ ငါ့အနီးသုိ႔လာၾကေလာ့ဟု လူမ်ားတုိ႔ကုိ ေခၚသည့္အတုိင္း၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္အနီးသုိ႔လာၾက၏။ ထိုအခါ ဧလိယဝဧလိယက၊ ငါ့အနီးသုိ႔လာၾကေလာ့ဟု လူမ်ားတုိ႔ကုိ ေခၚသည့္အတုိင္း၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္အနီးသုိ႔လာၾက၏။ ထိုအခါ ဧလိယ    
သည္ၿပိဳပ်က္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကုိ ရွင္းလင္းၿပီးမွ၊ သည္ၿပိဳပ်က္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကုိ ရွင္းလင္းၿပီးမွ၊ သည္ၿပိဳပ်က္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကုိ ရွင္းလင္းၿပီးမွ၊ သည္ၿပိဳပ်က္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကုိ ရွင္းလင္းၿပီးမွ၊ ၃၁၃၁၃၁၃၁သင္၏အမည္ကား ဣသေရလျဖစ္ရမည္ဟူေသာထာဝရသင္၏အမည္ကား ဣသေရလျဖစ္ရမည္ဟူေသာထာဝရသင္၏အမည္ကား ဣသေရလျဖစ္ရမည္ဟူေသာထာဝရသင္၏အမည္ကား ဣသေရလျဖစ္ရမည္ဟူေသာထာဝရ    
ဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိခံရေဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိခံရေဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိခံရေဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိခံရေသာ ယာကုပ္သားအမ်ဳိးအႏႊယ္အေရအတြက္အတုိင္း၊ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လုံးကုိယူ၍၊ သာ ယာကုပ္သားအမ်ဳိးအႏႊယ္အေရအတြက္အတုိင္း၊ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လုံးကုိယူ၍၊ သာ ယာကုပ္သားအမ်ဳိးအႏႊယ္အေရအတြက္အတုိင္း၊ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လုံးကုိယူ၍၊ သာ ယာကုပ္သားအမ်ဳိးအႏႊယ္အေရအတြက္အတုိင္း၊ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လုံးကုိယူ၍၊ ၃၂၃၂၃၂၃၂ထာဝရထာဝရထာဝရထာဝရ    
ဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ယဇ္ပလႅင္ကုိတည္ၿပီးမွ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွစ္တင္းေလာက္ဝင္ႏုိင္ေသာ က်ဴံးကုိယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌တူးေလ၏။ ဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ယဇ္ပလႅင္ကုိတည္ၿပီးမွ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွစ္တင္းေလာက္ဝင္ႏုိင္ေသာ က်ဴံးကုိယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌တူးေလ၏။ ဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ယဇ္ပလႅင္ကုိတည္ၿပီးမွ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွစ္တင္းေလာက္ဝင္ႏုိင္ေသာ က်ဴံးကုိယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌တူးေလ၏။ ဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ယဇ္ပလႅင္ကုိတည္ၿပီးမွ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွစ္တင္းေလာက္ဝင္ႏုိင္ေသာ က်ဴံးကုိယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌တူးေလ၏။ 
၃၃၃၃၃၃၃၃ထင္းကုိစီး၍ ႏြားကိုလည္းအပုိင္း ပုိင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာတင္ေလ၏။ ထင္းကုိစီး၍ ႏြားကိုလည္းအပုိင္း ပုိင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာတင္ေလ၏။ ထင္းကုိစီး၍ ႏြားကိုလည္းအပုိင္း ပုိင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာတင္ေလ၏။ ထင္းကုိစီး၍ ႏြားကိုလည္းအပုိင္း ပုိင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာတင္ေလ၏။ ၃၄၃၄၃၄၃၄အုိးေအုိးေအုိးေအုိးေလးလုံးကုိေရႏွင့္ အျပည့္ထည့္၍၊ မီးရႈိ႔စရာလးလုံးကုိေရႏွင့္ အျပည့္ထည့္၍၊ မီးရႈိ႔စရာလးလုံးကုိေရႏွင့္ အျပည့္ထည့္၍၊ မီးရႈိ႔စရာလးလုံးကုိေရႏွင့္ အျပည့္ထည့္၍၊ မီးရႈိ႔စရာ    
ယဇ္ႏွင့္ထင္းေပၚမွာ ေလာင္းၾကေလာ့ဟု ဆုိသည့္အတုိင္းသူတုိ႔သည္ ေလာင္းၿပီးမွ၊ တဖန္ေလာင္းၾက ဦးေလာ့ဟုဆုိသည့္အတုိင္း ယဇ္ႏွင့္ထင္းေပၚမွာ ေလာင္းၾကေလာ့ဟု ဆုိသည့္အတုိင္းသူတုိ႔သည္ ေလာင္းၿပီးမွ၊ တဖန္ေလာင္းၾက ဦးေလာ့ဟုဆုိသည့္အတုိင္း ယဇ္ႏွင့္ထင္းေပၚမွာ ေလာင္းၾကေလာ့ဟု ဆုိသည့္အတုိင္းသူတုိ႔သည္ ေလာင္းၿပီးမွ၊ တဖန္ေလာင္းၾက ဦးေလာ့ဟုဆုိသည့္အတုိင္း ယဇ္ႏွင့္ထင္းေပၚမွာ ေလာင္းၾကေလာ့ဟု ဆုိသည့္အတုိင္းသူတုိ႔သည္ ေလာင္းၿပီးမွ၊ တဖန္ေလာင္းၾက ဦးေလာ့ဟုဆုိသည့္အတုိင္း 
သူတုိ႔သည္ေလာင္းၿပီးမွ၊ သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ေလာင္းၾကေလာ့ဟုဆုိသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္သုံးႀကိမ္ တိုင္ေအာင္ေလာင္းသူတုိ႔သည္ေလာင္းၿပီးမွ၊ သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ေလာင္းၾကေလာ့ဟုဆုိသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္သုံးႀကိမ္ တိုင္ေအာင္ေလာင္းသူတုိ႔သည္ေလာင္းၿပီးမွ၊ သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ေလာင္းၾကေလာ့ဟုဆုိသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္သုံးႀကိမ္ တိုင္ေအာင္ေလာင္းသူတုိ႔သည္ေလာင္းၿပီးမွ၊ သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ေလာင္းၾကေလာ့ဟုဆုိသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္သုံးႀကိမ္ တိုင္ေအာင္ေလာင္းၾက၏။ ၾက၏။ ၾက၏။ ၾက၏။ 
၃၅၃၅၃၅၃၅ေရသည္ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌စီး၍ က်ံဳးသည္လည္းေရႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ ေရသည္ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌စီး၍ က်ံဳးသည္လည္းေရႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ ေရသည္ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌စီး၍ က်ံဳးသည္လည္းေရႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ ေရသည္ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌စီး၍ က်ံဳးသည္လည္းေရႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ ၃၆၃၆၃၆၃၆ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာ    
ဖက္ဧလိယသည္ခ်ဥ္းလာ၍၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးဖက္ဧလိယသည္ခ်ဥ္းလာ၍၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးဖက္ဧလိယသည္ခ်ဥ္းလာ၍၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးဖက္ဧလိယသည္ခ်ဥ္းလာ၍၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး    
၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ဤအမႈအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ျပဳဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ဤအမႈအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ျပဳဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ဤအမႈအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ျပဳဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ဤအမႈအလုံးစုံတုိ႔ကုိ ျပဳ    
ေၾကာင္းကုိေၾကာင္းကုိေၾကာင္းကုိေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ယေန႔သိၾကပါေစေသာ၊ င္း၊ ယေန႔သိၾကပါေစေသာ၊ င္း၊ ယေန႔သိၾကပါေစေသာ၊ င္း၊ ယေန႔သိၾကပါေစေသာ၊ ၃၇၃၇၃၇၃၇အုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိအုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိအုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိအုိထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ    
၄၄၄၄င္း၊ ဤလူတုိ႔ စိတ္သေဘာကုိေျပာင္းလဲေစေတာ္မူေၾကာင္းကုိင္း၊ ဤလူတုိ႔ စိတ္သေဘာကုိေျပာင္းလဲေစေတာ္မူေၾကာင္းကုိင္း၊ ဤလူတုိ႔ စိတ္သေဘာကုိေျပာင္းလဲေစေတာ္မူေၾကာင္းကုိင္း၊ ဤလူတုိ႔ စိတ္သေဘာကုိေျပာင္းလဲေစေတာ္မူေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ သူတုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္စကားကုိနားေထာင္ေင္း၊ သူတုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္စကားကုိနားေထာင္ေင္း၊ သူတုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္စကားကုိနားေထာင္ေင္း၊ သူတုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ အကြၽႏ္ုပ္စကားကုိနားေထာင္ေတာ္တာ္တာ္တာ္    
မူပါ။ နားေထာင္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ မူပါ။ နားေထာင္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ မူပါ။ နားေထာင္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ မူပါ။ နားေထာင္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ၃၈၃၈၃၈၃၈ထုိအခါထာဝရဘုရား၏ မီးသည္က်သျဖင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရိွေသာထင္း၊ ထုိအခါထာဝရဘုရား၏ မီးသည္က်သျဖင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရိွေသာထင္း၊ ထုိအခါထာဝရဘုရား၏ မီးသည္က်သျဖင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရိွေသာထင္း၊ ထုိအခါထာဝရဘုရား၏ မီးသည္က်သျဖင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရိွေသာထင္း၊ 
ေက်ာက္၊ ေျမမႈန္႔ကုိေလာင္၍ က်ဴံး၌ရိွေသာေရကုိလည္း ခန္းေျခာက္ေစ၏။ ေက်ာက္၊ ေျမမႈန္႔ကုိေလာင္၍ က်ဴံး၌ရိွေသာေရကုိလည္း ခန္းေျခာက္ေစ၏။ ေက်ာက္၊ ေျမမႈန္႔ကုိေလာင္၍ က်ဴံး၌ရိွေသာေရကုိလည္း ခန္းေျခာက္ေစ၏။ ေက်ာက္၊ ေျမမႈန္႔ကုိေလာင္၍ က်ဴံး၌ရိွေသာေရကုိလည္း ခန္းေျခာက္ေစ၏။ ၃၉၃၉၃၉၃၉လူအေပါင္းတုိ႔သည္ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ထာဝရလူအေပါင္းတုိ႔သည္ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ထာဝရလူအေပါင္းတုိ႔သည္ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ထာဝရလူအေပါင္းတုိ႔သည္ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ထာဝရ    
ဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံၾက၏။သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံၾက၏။သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံၾက၏။သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံၾက၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္ ဧလိယက ဘာကို သက္ေသျပခ့ဲပါသလဲ။သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္ ဧလိယက ဘာကို သက္ေသျပခ့ဲပါသလဲ။သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္ ဧလိယက ဘာကို သက္ေသျပခ့ဲပါသလဲ။သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖင့္ ဧလိယက ဘာကို သက္ေသျပခ့ဲပါသလဲ။ (ဣသေရလ၏ဘုရားသခင္သည္သာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ခ့ဲ 
ၿပီး ျဖစ္ေနကာ ဗာလဘုရားမွာ လုံးဝဘုရားမဟုတ္ပါ။) ထုိေန႔၌ ဘုရားသခင္ ျပဳခ့ဲေသာအရာကုိ တုိ္င္းသူျပည္ သားတုိ႔ ျမင္ေတြ႕ 
ေသာအခါ သူ႔အား သူတုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္းကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ၾကၿပီး ထာဝရဘုရားတစ္ပါး တည္းသာ ဘုရား 
သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ သတိရခဲ့သည္။ 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဧလိယ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထဲမွ မည္သည့္အရာကို သင္ သင္ယူႏ္ိုင္ပါသလဲ။ဧလိယ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထဲမွ မည္သည့္အရာကို သင္ သင္ယူႏ္ိုင္ပါသလဲ။ဧလိယ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထဲမွ မည္သည့္အရာကို သင္ သင္ယူႏ္ိုင္ပါသလဲ။ဧလိယ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈထဲမွ မည္သည့္အရာကို သင္ သင္ယူႏ္ိုင္ပါသလဲ။ (ရံဖန္ရံခါ ဘုရားသခင္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ဖုိ႔ရန္ လြယ္ကူ 
ပါသည္။) ေက်ာင္းစာ၊ အိမ္စာ၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္မ်ားေနၾကၿပီး ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့ၾကပါသည္။ 
 ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ားအားလုံးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကုိရွိဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သူ ျပဳခ့ဲေသာအရာအတြက္ သူ႔အား ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ရန္ ထုိအရာမ်ားကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဘုရားသခင္က ေပးသနားခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဧလိယတြင္ ရိွသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဧလိယတြင္ ရိွသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဧလိယတြင္ ရိွသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဧလိယတြင္ ရိွသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၂ ၂ ၂ ၂ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈတုိ႔ျဖစ္ 
သည္။) ဧလိယ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ထုိအရည္အေသြး ၂ ခုကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
 
ဧလိယတြင္ ထာဝရဘုရား၌ ရဲရင့္ေသာယုံၾကည္ျခင္းရွိခဲ့သည ္
 ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ အမိန္႔ေပးသမွ်ကုိ ဧလိယက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အာဟပ္မင္းထံ သူ႔ကိုယ္သူ ျပသဖို႔ရန္ ဧလိယအဖို႔ ထိုအရာက ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၌ ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းကုိ အာဟပ္မင္းထံ သူ႔ကိုယ္သူ ျပသဖို႔ရန္ ဧလိယအဖို႔ ထိုအရာက ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၌ ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းကုိ အာဟပ္မင္းထံ သူ႔ကိုယ္သူ ျပသဖို႔ရန္ ဧလိယအဖို႔ ထိုအရာက ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၌ ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းကုိ အာဟပ္မင္းထံ သူ႔ကိုယ္သူ ျပသဖို႔ရန္ ဧလိယအဖို႔ ထိုအရာက ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၌ ရဲစြမ္းသတိၱႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ျဖစ္ေစခ့ဲပါသလဲ။ (အာဟပ္မင္းသည္ တုိင္းသူျပည္သားအားလုံး ဧလိယကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ရန္ ႏႈိးဆြခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ 
ေသာ္ ဧလိယသည္ မုိးေခါင္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု သူသည္ သူတုိ႔ကုိ ေျပာခဲ့သည္။ အာဟပ္ႏွင့္ ေယဇေဗလသည္လည္း သူတုိ႔ 
ေတြ႕ခဲ့သမွ် ဘုရားသခင္၏ပေရာဖက္အားလုံးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။) 
 
ေမးခြန္း ယေန႔ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ထုိအရာက ရဲစြမ္းသတိၱကို ျဖစ္ေစပါသလား။ေမးခြန္း ယေန႔ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ထုိအရာက ရဲစြမ္းသတိၱကို ျဖစ္ေစပါသလား။ေမးခြန္း ယေန႔ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ထုိအရာက ရဲစြမ္းသတိၱကို ျဖစ္ေစပါသလား။ေမးခြန္း ယေန႔ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ရန္ ထုိအရာက ရဲစြမ္းသတိၱကို ျဖစ္ေစပါသလား။ (ဟုတ္ကဲ့။ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္အ 
တုိင္း အသက္ရွင္မႈအတြက္ ရပ္တည္ဖုိ႔ရန္ သင္ သေရာ္ခံရေကာင္းခံရလိမ့္မည္။ ကမာၻေျမႀကီး၏အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သင္သည္ 
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လူတုိ႔အား သိရွိေစဖုိ႔ရန္ အႏ ၱရယ္ရွိႏုိ္င္ပါသည္။ 
 

ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကမာၻ႔အႏံွ႔တြင္ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကမာၻ႔အႏံွ႔တြင္ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကမာၻ႔အႏံွ႔တြင္ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းကို သင္ယူေနစဥ္ အခ်ိန္ခဏယူၿပီး ကမာၻ႔အႏံွ႔တြင္ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ 
ညွင္းပန္းႏိွညွင္းပန္းႏိွညွင္းပန္းႏိွညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။ပ္စက္ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။ပ္စက္ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။ပ္စက္ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္ အဖြဲ႕ကို ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္လိုက္ပါ။    
 
ဧလိယသည္ ထာဝရဘုရား၌ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိခဲ့သည ္
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ဧလိယက ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ဧလိယက ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ဧလိယက ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ဧလိယက ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ (ဧလိယသည္ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္မ်ား 
သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္အရပ္ ကြင္းျပင္သုိ႔ တမင္တကာ တည့္တည့္လမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး အလြန္ခၽြန္ထက္ေသာ ဓားမ်ားႏွင့္ လွံ 
မ်ားကုိကုိင္ေဆာင္ေနသည့္ ဗာလပေရာဖက္ ၄၅၀ကုိ စိန္ေခၚကာ မခံခ်ိမခံသာေအာင္ေျပာခ့ဲၿပီး ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လုိ ျပသမလဲ။ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လုိ ျပသမလဲ။ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လုိ ျပသမလဲ။ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လုိ ျပသမလဲ။ (ဘုရားသခင္ ေျပာဆုသိမွ်သည္ မွန္ကန္ေၾကာ္းကုိ သင္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။ 

ဧလိယသည္ ဘုရားသခင္ သူ႔အား ေျပာခ့ဲသမွ်တုိ႔သည္ မွန္ကန္ၿပီး ေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်ခ့ဲသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လာမည့္သင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၌ခုိင္မာေသာယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္းကုိ မည္သုိ႔ တုိးတက္ေစခဲ့ 
ေၾကာင္းႏွင့္ သင္လည္း မည္သုိ႔ တုိးတက္ေစႏုိ္င္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွံ႔ႏံွ႔စပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၾကလိ္မ့္မည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၂ ၂၂ ၂၂ ၂၂ ----    ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၃)၃)၃)၃)    
 

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
“…“…“…“…ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ 
ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((ဇာခရိ ဇာခရိ ဇာခရိ ဇာခရိ ၄၄၄၄း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား 
ထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ထာဝရဘုရား၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွျခင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းရပ္တည္ျခင္းရပ္တည္ျခင္းရပ္တည္ျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးျခင္း 
ဖခင္မ်ား ဖခင္မ်ား ဖခင္မ်ား ဖခင္မ်ား ----    ဘုရားသခင္ သင့္အား ေထာက္မခ့ဲသည့္အခ်ိန္ ဘုရားသခင္ သင့္အား ေထာက္မခ့ဲသည့္အခ်ိန္ ဘုရားသခင္ သင့္အား ေထာက္မခ့ဲသည့္အခ်ိန္ ဘုရားသခင္ သင့္အား ေထာက္မခ့ဲသည့္အခ်ိန္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) သူ႔အထဲ၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးတက္လာဖို႔ရန္ သင့္အား  သူ႔အထဲ၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးတက္လာဖို႔ရန္ သင့္အား  သူ႔အထဲ၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးတက္လာဖို႔ရန္ သင့္အား  သူ႔အထဲ၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးတက္လာဖို႔ရန္ သင့္အား  
အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ သင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ သင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ သင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ သင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။    
    
သားသမီးမ်ား သားသမီးမ်ား သားသမီးမ်ား သားသမီးမ်ား ----    ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခက္ခဲေသာအရာတစ္စံုတစ္ခု ဥပမာ စံုတစ္ခု ဥပမာ စံုတစ္ခု ဥပမာ စံုတစ္ခု ဥပမာ ----    ဖ်ားနာျခင္း၊ အတန္းစီမံကန္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုစသည့္အရာကို သင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ အတန္းစီမံကန္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုစသည့္အရာကို သင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ အတန္းစီမံကန္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုစသည့္အရာကို သင္ ဖ်ားနာျခင္း၊ အတန္းစီမံကန္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုစသည့္အရာကို သင္ 
ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ေအာင္ သင္၏ဖခင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ေအာင္ သင္၏ဖခင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ေအာင္ သင္၏ဖခင္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ေအာင္ သင္၏ဖခင္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) မိခင္က ကူညီခ့ဲသည့္ အခ်္ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေျပာျပပါ။မိခင္က ကူညီခ့ဲသည့္ အခ်္ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေျပာျပပါ။မိခင္က ကူညီခ့ဲသည့္ အခ်္ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေျပာျပပါ။မိခင္က ကူညီခ့ဲသည့္ အခ်္ိန္တစ္ခ်ိန္ကို ေျပာျပပါ။    
    
နိဒါန္း 
 “သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ေရ၊” တကယ္လုိ႔ ဘုရားသခင္သာ ပုိင္ဆုိ္င္သည့္ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖို႔ ျဖစ္ေစမယ္ဆုိရင္ 
သင္တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပမယ့္အေၾကာင္းအရာထဲက သစ္ေခါက္ငွက္လုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရူးမုိက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကမယ္။ 
သစ္ေခါက္တစ္ေကာင္ဟာ ျမင့္မားေသာထင္ရႈးပင္၏ထိပ္ကုိ ျပန္တက္သြားၿပီး သစ္ေခါက္ငွက္မ်ားက ျပဳသလိုမဟုတ္ဘဲ သစ္ပင္ 
ရဲ႕နံေဘးကုိ ခပ္ျပင္းျပင္ေလး ၃ ခ်က္ေခါက္လုိက္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိပဲ လွ်ပ္စီးမုိးႀကိဳးက သစ္ပင္ကုိ ပစ္လုိက္ေတာ့၊ သစ္ 
ပင္ဟာ ေျမႀကီးလကဲ်သြားၿပီး က်ဳိးပဲ့ေသာအပုိင္းအစပုံလ်က္ျဖစ္သြားတယ္။ သစ္ေခါက္ငွက္ဟာ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အရာေပၚ 
ေၾကာက္ ရြံြ႕အံ့ၾသ စိတ္ႏွင့္အတူ အနီးမွာရွိတဲ့သည္ သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ ပ်ံသြားၿပီး တြယ္ကပ္လုိက္သတဲ့။ ထုိေနရာမွာ ေနာက္ 
တစ္ပင္ကုိ ကူးဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္နဲ႔ တြယ္ကပ္ေနသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ အရာအားလုံးက တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္သြားၿပီး “ေကာင္းလုိက္တာ၊ 
ေကာင္းလုိက္တာ၊ ေကာင္းလုိက္တာ။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ႏႈတ္သီးရုိက္ခ်က္ ၃ ခ်က္က ဒီလုိအေျခေနျဖစ္သြားေလာက္ေအာင္ ဒီလုိမ်ဳိး 
တန္ခုိးကုိ ရွိခဲ့လိမ့္မယ္လုိ႔ ဘယ္သူက ေတြးမိမွာလဲ။”ဟု သူ႔ကုိယ္သူေျပာရင္း တစ္ခစ္ခစ္န႔ဲစရယ္ပါေတာ့တယ္။” 
    သူ႔ဘဝရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကုိ “ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ ဤအမႈသည္ ဗိုလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခိုးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ 
လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((ဇာခရိ ဇာခရိ ဇာခရိ ဇာခရိ ၄၄၄၄း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။”အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အႏွစ္သက္ဆုံး လူ 
တစ္ဦး၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 
    သူသည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ တုိရြန္တုိၿမိဳ႕ရိွ ကေနာက္စ္ (Knox)ေကာလိပ္တြင္ နာမည္စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ သူစတင္ 
အေျခခ်သည့္ေန႔တြင္ အနီးအနားမွာရိွေသာ ဆင္းရဲႏုံခ်ာေသာအိမ္မ်ားႏွင့္ ထုိေနရာ၏အခ်က္အျခာက်ေနသာေနရာမ်ားတြင္ 
သတင္းေကာင္းကုိ ယူေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ရန္အတြက္ နည္းတစ္ခုကို ဘုရားသခင္ ဖြင့္ျပေပးဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းကာ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ 
အပုိ္င္းကုိ သူ ျဖစ္ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ပထမဦးဆုံး တနဂၤေႏြမနက္ခင္းတြင္ ေထာင္တစ္ခုတြင္ သူ တရားေဟာေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္း၏ေဆာင္းရာသီ ႏွစ္ဝက္စာသင္ႏွစ္ အဖြင့္ေန႔တြင္ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္အေတာအတြင္း 
အိမ္ေျခ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကုိ သင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သလဲဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေမးလုိက္ေသာအခါ “၉၆၀”ဟု 
သူက ျပန္ေျဖခ့ဲသည္။ 
 တစ္ခုေသာအခါသမယ၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနရပ္တစ္ခု၌ တရားေဟာဖုိ႔ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေသာအခါ သူ တရား 
ေဟာမည့္ေနရာသု႔ိအသြားလမ္း၏ ရထားပူတာရုံတစ္ရုံအထိသာစီးနင္းႏုိင္မည့္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္အတြက္သာ ေငြရွိပါသည္။ 
ဘုရားသခင္လမ္းျပမႈကုိ ခံယူဖုိ႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းၿပီးေနာက္ သူသည္ လက္မွတ္ကုိ ဝယ္ယူလုိက္ၿပီး ထုိပူတာရုံအထိ စီးခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္က်န္ ၁၀မိုင္ကုိ သူ ေျခက်င္စေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၈မုိင္ခန္႔ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ လမ္းျပင္ေန 
သာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပက္ပင္းတုိးခဲ့သည္။ သူသည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ စကားစျမည္ေျပာခ့ဲၿပီး “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစသည့္ 
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လူတုိ႔အား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းကင္ေအာက္နာမ”ကုိ သူတုိ႔အား ညႊန္ျပခ့ဲကာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ ေဟာၾကားမႈကုိ နား 
ေထာင္ဖို႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သူ၏ဝမ္းေျမာက္ေစသည့္အရာမွာ သူတုိ႔ထဲမွ အေျမာက္အမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ 
လာၾကၿပီး အနည္းဆုံး သူတုိ႔ထဲမွ တစ္ဦးမွာ ကယ္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 
 သူသည္ အလွျပင္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ မေကာင္းသတင္းပ်ံ႕ေနေသာအိမ္မ်ားထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ရန္ အားနာျခင္းမရွိဘဲ ဤေန 
ရာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ကြဲနာမည္ပ်က္ေသာသူအေျမာက္အမ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္အတြက္ သူ အႏုိင္ယူခ့ဲသည္။ တစ္ခုေသာညတြင္ 
သူသည္ ေလာေလာလတ္လတ္မေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေစာေသာ လမ္းထဲသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ေနစဥ္ ရဲသားတစ္ဦးက သူ႔ကုိ 
ေတြ႕ၿပီး “ဒီလုိေနရာမ်ဳိးမ်ားမွာ ထြက္လာဖုိ႔ ခင္ဗ်ား ရဲစြမ္းသတၱိကုိ ဘယ္လုိရတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္တြဲ (သုိ႔) ၃ 
ေယာက္တြဲမဟုတ္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီေနရာကို မသြားၾကဘူး။ ”ဟု ေျပာလုိက္သည္။ 
 “ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ေယာက္ထဲ ေလွ်ာက္တာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ အၿမဲတေစရိွတဲ့သူတစ္ေယာက္ရွိ 
တယ္”ဟု သူက ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ 
 ေယာနႆန္ဂိုဖိုဒ့္သည္ ၁၈၈၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၃ခုႏွစ္အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ သာသနာျပဳတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆက္သြားခဲ့ 
သည္။ တစ္ေန႔ထတဲြင္ လူေပါင္း ၉၆၀ကို သူ ဗတၱိဇံေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ ေဖာ္ျပေၾကာင္းကုိ သူ သက္ေသခံသည့္ အံ့ၾသ 
ဖြယ္ရာတစ္ခုျပဳလုပ္တုိင္း ဘုရားသခင္၌ သူ၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ တုိးပြားေစခဲ့သည္။ ေယာနႆန္က ဘုရားသခင္၏တန္ခုိး 
သည္ သူ႔အထဲ၌ အလုပ္မလုပ္ပါက တရုတ္ျပည္ရိွသာသနာနယ္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္အတြက္ သူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာအား 
လုံးကုိ သူ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သစ္ေခါက္ငွက္မေျပဆိုသည့္အရာကုိ ပုံေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယေန႔ သူ၏ 
အသက္တာ၌ သူ၏မဟာတန္ခုိးေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔အထဲ၌ ဧလိယ၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ မည္သုိ႔ တုိးတက္ေစ 
ခဲ့သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္။ 
 
ယေန႔သင္ခန္းစာအတြက္ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခံသမို္င္း 
  ဧလိယ၏ႏႈတ္စကားတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ၃ ႏွစ္လုံးလုံး ဣသေရလတုိင္းျပည္တြင္ မုိးမရြာေစခ့ဲပါ။ ဧလိယ၏ႏႈတ္ 
စကားတြင္ သူသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ျပသဖုိ႔ရန္ ယဇ္ပလႅင္ ေလာင္ကၽြမ္းေစဖို႔ရန္ 
ဘုရားသခင္က မီးကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဧလိယ၏ႏႈတ္စကားတြင္ မုိးသံကုိ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေသြ႕ေျခာက္ေသာနယ္ေျမသို 
ျပန္လာေစခဲ့သည္။ 
 ဧလိယသည္ သူ႔အား ဘုရားသခင္ ေဟာေျပာေစလိုေသာအရာမွန္သမွ်သည္ အမွန္ျဖစ္လာၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔အား 
ေျပာဆိုေသာအရာသည္ ျဖစ္ပ်က္လာၿပီး အမွန္ျဖစ္လာမည္ကုိ သူ သိရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၌ အလြန္ယုံၾကည္စိတ္ရွိခဲ့ 
သည္။  
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မိုးမသြန္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ဧလိယက ဘယ္လို အခိုင္အမာေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။မိုးမသြန္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ဧလိယက ဘယ္လို အခိုင္အမာေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။မိုးမသြန္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ဧလိယက ဘယ္လို အခိုင္အမာေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။မိုးမသြန္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ဧလိယက ဘယ္လို အခိုင္အမာေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။ သူသည္ ဗာလပေရာဖက္မ်ားကို စိန္ေခၚ သူသည္ ဗာလပေရာဖက္မ်ားကို စိန္ေခၚ သူသည္ ဗာလပေရာဖက္မ်ားကို စိန္ေခၚ သူသည္ ဗာလပေရာဖက္မ်ားကို စိန္ေခၚ 
ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ မီးကို လႊတ္လိုက္ၿပီး ယဇ္ပလႅင္ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ အတိအက် ဘယ္လိုသိခဲ့ပါသ ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ မီးကို လႊတ္လိုက္ၿပီး ယဇ္ပလႅင္ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ အတိအက် ဘယ္လိုသိခဲ့ပါသ ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ မီးကို လႊတ္လိုက္ၿပီး ယဇ္ပလႅင္ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ အတိအက် ဘယ္လိုသိခဲ့ပါသ ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ မီးကို လႊတ္လိုက္ၿပီး ယဇ္ပလႅင္ကို ေလာင္းကၽြမ္းေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ အတိအက် ဘယ္လိုသိခဲ့ပါသ 
လဲ။ ဘုရားသခင္လဲ။ ဘုရားသခင္လဲ။ ဘုရားသခင္လဲ။ ဘုရားသခင္သည္ မိုးကို တစ္ဖန္ရြာေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ ဘယ္လိုအေသအခ်ာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ထိုက့ဲသို႔အားႀကီး သည္ မိုးကို တစ္ဖန္ရြာေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ ဘယ္လိုအေသအခ်ာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ထိုက့ဲသို႔အားႀကီး သည္ မိုးကို တစ္ဖန္ရြာေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ ဘယ္လိုအေသအခ်ာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ထိုက့ဲသို႔အားႀကီး သည္ မိုးကို တစ္ဖန္ရြာေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု သူ ဘယ္လိုအေသအခ်ာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ထိုက့ဲသို႔အားႀကီး 
ေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဧလိယက ဘယ္လို တိုးတက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဧလိယက ဘယ္လို တိုးတက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဧလိယက ဘယ္လို တိုးတက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ဧလိယက ဘယ္လို တိုးတက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ (အာဟပ္ႏွင့္ ဗာလပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံ 
ျခင္း လုိအပ္ေနသည့္ ဧလိယ၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ တုိးတက္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္ ၂ခုကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။) 
 

ဧလိယ (အပုိင္း - ၃) 
(၃ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၁၇) 

    
ဧလိယႏွင့္ က်ီးအမ်ား 
““““၁၁၁၁ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိ ႔ဳသားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိ ႔ဳသားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိ ႔ဳသားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိ ႔ဳသားဧလိယက၊ ငါကုိးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္    
အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်အတုိင္း၊ ငါ့အခြင့္မရိွဘဲအင္တန္ကာလပတ္လုံး မုိဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆုိ၏။ ၂၂၂၂ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္က    
ပတ္ေတာ္သည္ ဧလိယသုိ႔ေရာက္လာ သည္ကား၊ ပတ္ေတာ္သည္ ဧလိယသုိ႔ေရာက္လာ သည္ကား၊ ပတ္ေတာ္သည္ ဧလိယသုိ႔ေရာက္လာ သည္ကား၊ ပတ္ေတာ္သည္ ဧလိယသုိ႔ေရာက္လာ သည္ကား၊ ၃၃၃၃သင္သည္ဤအရပ္မွထြက္သြား ေလာ့။ အေရွ႕သုိ႔ေျပာင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တသင္သည္ဤအရပ္မွထြက္သြား ေလာ့။ အေရွ႕သုိ႔ေျပာင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တသင္သည္ဤအရပ္မွထြက္သြား ေလာ့။ အေရွ႕သုိ႔ေျပာင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တသင္သည္ဤအရပ္မွထြက္သြား ေလာ့။ အေရွ႕သုိ႔ေျပာင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တ    
ဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလာ့။ ဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလာ့။ ဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလာ့။ ဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလာ့။ ၄၄၄၄ထုိေခ်ာင္းေရကို ေသာက္ရမည္။ က်ီးအတုိ႔သည္ သင့္ကုိ ေကြၽးေမြးမည္ထုိေခ်ာင္းေရကို ေသာက္ရမည္။ က်ီးအတုိ႔သည္ သင့္ကုိ ေကြၽးေမြးမည္ထုိေခ်ာင္းေရကို ေသာက္ရမည္။ က်ီးအတုိ႔သည္ သင့္ကုိ ေကြၽးေမြးမည္ထုိေခ်ာင္းေရကို ေသာက္ရမည္။ က်ီးအတုိ႔သည္ သင့္ကုိ ေကြၽးေမြးမည္    
အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    ငါမွာထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါမွာထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါမွာထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါမွာထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၅၅၅၅ဧလိယ သည္သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ေနေလဧလိယ သည္သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ေနေလဧလိယ သည္သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ေနေလဧလိယ သည္သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ေနေလ    
၏။ ၏။ ၏။ ၏။ ၆၆၆၆က်ီးအတုိ႔သည္ေန႔တုိင္းနံနက္တခါ၊ ညဦးတခါ မုန္႔ႏွင့္အမဲသားကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေခ်ာင္းေရကုိလည္းေသာက္ရ၏။ က်ီးအတုိ႔သည္ေန႔တုိင္းနံနက္တခါ၊ ညဦးတခါ မုန္႔ႏွင့္အမဲသားကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေခ်ာင္းေရကုိလည္းေသာက္ရ၏။ က်ီးအတုိ႔သည္ေန႔တုိင္းနံနက္တခါ၊ ညဦးတခါ မုန္႔ႏွင့္အမဲသားကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေခ်ာင္းေရကုိလည္းေသာက္ရ၏။ က်ီးအတုိ႔သည္ေန႔တုိင္းနံနက္တခါ၊ ညဦးတခါ မုန္႔ႏွင့္အမဲသားကုိေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေခ်ာင္းေရကုိလည္းေသာက္ရ၏။ ၇၇၇၇ေနာက္ေနာက္ေနာက္ေနာက္    
တဖန္ မုိဃ္းမရြာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရ ခန္းေျခာက္ေလ၏။တဖန္ မုိဃ္းမရြာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရ ခန္းေျခာက္ေလ၏။တဖန္ မုိဃ္းမရြာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရ ခန္းေျခာက္ေလ၏။တဖန္ မုိဃ္းမရြာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရ ခန္းေျခာက္ေလ၏။””””    
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ေေေေမးခြန္း မးခြန္း မးခြန္း မးခြန္း ----    ဧလိယကို ေကၽြးေမြးဖို႔ရန္ က်ီးအမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္ေနရာမွာ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယကို ေကၽြးေမြးဖို႔ရန္ က်ီးအမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္ေနရာမွာ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယကို ေကၽြးေမြးဖို႔ရန္ က်ီးအမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္ေနရာမွာ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယကို ေကၽြးေမြးဖို႔ရန္ က်ီးအမ်ားကို ဘုရားသခင္က ဘယ္ေနရာမွာ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ (အလြန္တိက်ေသခ်ာ 
ေသာေနရာျဖစ္သည့္ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းနံေဘးက ခ်ဳိင့္ဝွမ္းႀကီးတစ္ခုထတဲြင္ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က အျခားငွက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ီးအမ်ားကုိ တိက်စြာေျပာခ့ဲဘုရားသခင္က အျခားငွက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ီးအမ်ားကုိ တိက်စြာေျပာခ့ဲဘုရားသခင္က အျခားငွက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ီးအမ်ားကုိ တိက်စြာေျပာခ့ဲဘုရားသခင္က အျခားငွက္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ီးအမ်ားကုိ တိက်စြာေျပာခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုထင္ပါသလဲ။သည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုထင္ပါသလဲ။သည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုထင္ပါသလဲ။သည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုထင္ပါသလဲ။ 
(ဘုရားသခင္ ေျပာအရာသည္ ျဖစ္ပ်က္လာခဲ့လိမ့္မည္ကုိ ဧလိယက သိရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။) 
 ထုိ႔ေနာက္ မုိးမရြာသြန္းေသာေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္းသည္ ခမ္းေျခာက္သြားခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ေျပာျပပါသည္။ ၃ ႏွစ္လုံးလုံး မုိးရြာခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဘုရားသခင္က ကတိေပးခဲ့သည္ကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ဧလိယက ၂ ႏွင့္ 
၂ ကုိ စေပါင္းလုိက္တယ္လုိ႔ သင္ ထင္ပါသလား။  
 

ဧလိယႏွင့္ မုဆုိးမ 
““““၈၈၈၈ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ေရာက္လာသည္ကား၊ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ေရာက္လာသည္ကား၊ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ေရာက္လာသည္ကား၊ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ေရာက္လာသည္ကား၊ ၉၉၉၉သင္ထေလာ့။ ဇိဒုန္ ျပည္၊ ဇရတၱၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၍ေနသင္ထေလာ့။ ဇိဒုန္ ျပည္၊ ဇရတၱၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၍ေနသင္ထေလာ့။ ဇိဒုန္ ျပည္၊ ဇရတၱၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၍ေနသင္ထေလာ့။ ဇိဒုန္ ျပည္၊ ဇရတၱၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၍ေန    
ေလာ့။ ထုိၿမိ ႔ဳ၌ေနေသာ မုတ္ေလာ့။ ထုိၿမိ ႔ဳ၌ေနေသာ မုတ္ေလာ့။ ထုိၿမိ ႔ဳ၌ေနေသာ မုတ္ေလာ့။ ထုိၿမိ ႔ဳ၌ေနေသာ မုတ္ဆုိးမတေယာက္သည္ သင့္ကုိေကြၽးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီးဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဆုိးမတေယာက္သည္ သင့္ကုိေကြၽးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီးဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဆုိးမတေယာက္သည္ သင့္ကုိေကြၽးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီးဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဆုိးမတေယာက္သည္ သင့္ကုိေကြၽးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီးဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ 
၁၁၁၁ဝဧလိယသည္ထ၍ဇရတၱၿမိဳ႔သုိ႔ သြား၏။ ၿမိ ႔ဳတံခါးသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မုတ္ဆုိးမသည္ထင္းေခြလ်က္ရိွ၏။ ဧလိယက၊ ငါဝဧလိယသည္ထ၍ဇရတၱၿမိဳ႔သုိ႔ သြား၏။ ၿမိ ႔ဳတံခါးသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မုတ္ဆုိးမသည္ထင္းေခြလ်က္ရိွ၏။ ဧလိယက၊ ငါဝဧလိယသည္ထ၍ဇရတၱၿမိဳ႔သုိ႔ သြား၏။ ၿမိ ႔ဳတံခါးသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မုတ္ဆုိးမသည္ထင္းေခြလ်က္ရိွ၏။ ဧလိယက၊ ငါဝဧလိယသည္ထ၍ဇရတၱၿမိဳ႔သုိ႔ သြား၏။ ၿမိ ႔ဳတံခါးသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မုတ္ဆုိးမသည္ထင္းေခြလ်က္ရိွ၏။ ဧလိယက၊ ငါ    ေသာက္ေသာက္ေသာက္ေသာက္    
စရာ ေရအနည္းငယ္ကုိခြက္ႏွင့္ယူခ့ဲပါေလာ့ဟုဟစ္၍ဆုိ၏။ စရာ ေရအနည္းငယ္ကုိခြက္ႏွင့္ယူခ့ဲပါေလာ့ဟုဟစ္၍ဆုိ၏။ စရာ ေရအနည္းငယ္ကုိခြက္ႏွင့္ယူခ့ဲပါေလာ့ဟုဟစ္၍ဆုိ၏။ စရာ ေရအနည္းငယ္ကုိခြက္ႏွင့္ယူခ့ဲပါေလာ့ဟုဟစ္၍ဆုိ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁မိန္းမသည္ေရကုိယူျခင္းမိန္းမသည္ေရကုိယူျခင္းမိန္းမသည္ေရကုိယူျခင္းမိန္းမသည္ေရကုိယူျခင္းငွါသြားစဥ္တြင္၊ တဖန္ဟစ္၍မုန္႔တဖ့ဲကုိငွါသြားစဥ္တြင္၊ တဖန္ဟစ္၍မုန္႔တဖ့ဲကုိငွါသြားစဥ္တြင္၊ တဖန္ဟစ္၍မုန္႔တဖ့ဲကုိငွါသြားစဥ္တြင္၊ တဖန္ဟစ္၍မုန္႔တဖ့ဲကုိ    
လည္း သင့္လက္၌ယူခ့ဲပါေလာ့ဟု ဆုိျပန္လွ်င္၊ လည္း သင့္လက္၌ယူခ့ဲပါေလာ့ဟု ဆုိျပန္လွ်င္၊ လည္း သင့္လက္၌ယူခ့ဲပါေလာ့ဟု ဆုိျပန္လွ်င္၊ လည္း သင့္လက္၌ယူခ့ဲပါေလာ့ဟု ဆုိျပန္လွ်င္၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂မိန္းမက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ မိန္းမက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ မိန္းမက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ မိန္းမက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ 
မုန္႔ျပားတျပားမွ်မရိွ။ အုိးထဲမွာ မုန္႔ညက္တလက္ဆုပ္၊ ဘူး၌ဆီအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ကြၽန္မႏွင့္သားငယ္အဘုိ႔ဖုတ္၍စားလုိေသာငွါမုန္႔ျပားတျပားမွ်မရိွ။ အုိးထဲမွာ မုန္႔ညက္တလက္ဆုပ္၊ ဘူး၌ဆီအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ကြၽန္မႏွင့္သားငယ္အဘုိ႔ဖုတ္၍စားလုိေသာငွါမုန္႔ျပားတျပားမွ်မရိွ။ အုိးထဲမွာ မုန္႔ညက္တလက္ဆုပ္၊ ဘူး၌ဆီအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ကြၽန္မႏွင့္သားငယ္အဘုိ႔ဖုတ္၍စားလုိေသာငွါမုန္႔ျပားတျပားမွ်မရိွ။ အုိးထဲမွာ မုန္႔ညက္တလက္ဆုပ္၊ ဘူး၌ဆီအနည္းငယ္သာရိွ၏။ ကြၽန္မႏွင့္သားငယ္အဘုိ႔ဖုတ္၍စားလုိေသာငွါ    
၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    စား ၿပီးမွ ေသလုိေသာငွါစား ၿပီးမွ ေသလုိေသာငွါစား ၿပီးမွ ေသလုိေသာငွါစား ၿပီးမွ ေသလုိေသာငွါ၄၄၄၄င္း၊ ထင္းစႏွစ္ခုကုိ ယခုေခြပါ၏ဟု ျပန္ေျပာ၏။ င္း၊ ထင္းစႏွစ္ခုကုိ ယခုေခြပါ၏ဟု ျပန္ေျပာ၏။ င္း၊ ထင္းစႏွစ္ခုကုိ ယခုေခြပါ၏ဟု ျပန္ေျပာ၏။ င္း၊ ထင္းစႏွစ္ခုကုိ ယခုေခြပါ၏ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ဧလိယကလည္းမစုိးရိမ္ႏွင့္။ သင္ဆုိသည္ဧလိယကလည္းမစုိးရိမ္ႏွင့္။ သင္ဆုိသည္ဧလိယကလည္းမစုိးရိမ္ႏွင့္။ သင္ဆုိသည္ဧလိယကလည္းမစုိးရိမ္ႏွင့္။ သင္ဆုိသည္    
အတုိင္း သြား၍ျပဳေလာ့။ သုိ႔ရာတြင္ ငါ့အဘုိ႔ မုန္႔ျပားငယ္တျပားကုိ အရင္လုပ္၍ယူခ့ဲေလာ့။ ေနာက္မွသင္ႏွင့္သင္၏ သားငယ္ အဘုိ႔အတုိင္း သြား၍ျပဳေလာ့။ သုိ႔ရာတြင္ ငါ့အဘုိ႔ မုန္႔ျပားငယ္တျပားကုိ အရင္လုပ္၍ယူခ့ဲေလာ့။ ေနာက္မွသင္ႏွင့္သင္၏ သားငယ္ အဘုိ႔အတုိင္း သြား၍ျပဳေလာ့။ သုိ႔ရာတြင္ ငါ့အဘုိ႔ မုန္႔ျပားငယ္တျပားကုိ အရင္လုပ္၍ယူခ့ဲေလာ့။ ေနာက္မွသင္ႏွင့္သင္၏ သားငယ္ အဘုိ႔အတုိင္း သြား၍ျပဳေလာ့။ သုိ႔ရာတြင္ ငါ့အဘုိ႔ မုန္႔ျပားငယ္တျပားကုိ အရင္လုပ္၍ယူခ့ဲေလာ့။ ေနာက္မွသင္ႏွင့္သင္၏ သားငယ္ အဘုိ႔    
လုပ္ေလာ့။ လုပ္ေလာ့။ လုပ္ေလာ့။ လုပ္ေလာ့။ ၁၄၁၄၁၄၁၄ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမေပၚမွာ မုိဃ္းရြာေစရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမေပၚမွာ မုိဃ္းရြာေစရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမေပၚမွာ မုိဃ္းရြာေစရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမေပၚမွာ မုိဃ္းရြာေစ    
ေတာ္မမူမီွတုိင္ေအာင္၊ အုိး၌ရိွေသာ မုန္႔ညက္မကုန္။ ဘူး၌ရိွေသာဆီမေလ်ာ့ရဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ဆင့္ဆုိ၏။ ေတာ္မမူမီွတုိင္ေအာင္၊ အုိး၌ရိွေသာ မုန္႔ညက္မကုန္။ ဘူး၌ရိွေသာဆီမေလ်ာ့ရဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ဆင့္ဆုိ၏။ ေတာ္မမူမီွတုိင္ေအာင္၊ အုိး၌ရိွေသာ မုန္႔ညက္မကုန္။ ဘူး၌ရိွေသာဆီမေလ်ာ့ရဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ဆင့္ဆုိ၏။ ေတာ္မမူမီွတုိင္ေအာင္၊ အုိး၌ရိွေသာ မုန္႔ညက္မကုန္။ ဘူး၌ရိွေသာဆီမေလ်ာ့ရဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ဆင့္ဆုိ၏။ ၁၅၁၅၁၅၁၅ထုိမုတ္ဆုိးမထုိမုတ္ဆုိးမထုိမုတ္ဆုိးမထုိမုတ္ဆုိးမ    
သည္သြား၍ ဧလိယစကား အတုိင္း ျပဳသျဖင့္၊ ဧလိယႏွင့္တကြကုိယ္တုိင္မွစ၍၊ အိမ္သားတုိ႔ သည္သည္သြား၍ ဧလိယစကား အတုိင္း ျပဳသျဖင့္၊ ဧလိယႏွင့္တကြကုိယ္တုိင္မွစ၍၊ အိမ္သားတုိ႔ သည္သည္သြား၍ ဧလိယစကား အတုိင္း ျပဳသျဖင့္၊ ဧလိယႏွင့္တကြကုိယ္တုိင္မွစ၍၊ အိမ္သားတုိ႔ သည္သည္သြား၍ ဧလိယစကား အတုိင္း ျပဳသျဖင့္၊ ဧလိယႏွင့္တကြကုိယ္တုိင္မွစ၍၊ အိမ္သားတုိ႔ သည္    အင္တန္ကာလပတ္လုုံးစားရအင္တန္ကာလပတ္လုုံးစားရအင္တန္ကာလပတ္လုုံးစားရအင္တန္ကာလပတ္လုုံးစားရ    
ၾက၏။ ၾက၏။ ၾက၏။ ၾက၏။ ၁၆၁၆၁၆၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားအတုိင္း၊ အုိး၌ရိွေသာမုန္႔ညက္မကုန္၊ ဘူး၌ရိွေသာဆီမထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားအတုိင္း၊ အုိး၌ရိွေသာမုန္႔ညက္မကုန္၊ ဘူး၌ရိွေသာဆီမထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားအတုိင္း၊ အုိး၌ရိွေသာမုန္႔ညက္မကုန္၊ ဘူး၌ရိွေသာဆီမထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားအတုိင္း၊ အုိး၌ရိွေသာမုန္႔ညက္မကုန္၊ ဘူး၌ရိွေသာဆီမ    
ေလ်ာ့။ ေလ်ာ့။ ေလ်ာ့။ ေလ်ာ့။ ၁၇၁၇၁၇၁၇ထုိေနာက္မွအိမ္ရွင္မ၏သားသည္ ျပင္းျပစြာေသာအနာေရာဂါ စြဲေသာေၾကာင့္ အသက္ခ်ဳပ္၏။ ထုိေနာက္မွအိမ္ရွင္မ၏သားသည္ ျပင္းျပစြာေသာအနာေရာဂါ စြဲေသာေၾကာင့္ အသက္ခ်ဳပ္၏။ ထုိေနာက္မွအိမ္ရွင္မ၏သားသည္ ျပင္းျပစြာေသာအနာေရာဂါ စြဲေသာေၾကာင့္ အသက္ခ်ဳပ္၏။ ထုိေနာက္မွအိမ္ရွင္မ၏သားသည္ ျပင္းျပစြာေသာအနာေရာဂါ စြဲေသာေၾကာင့္ အသက္ခ်ဳပ္၏။ ၁၈၁၈၁၈၁၈မိန္းမကလည္း၊ အုိ မိန္းမကလည္း၊ အုိ မိန္းမကလည္း၊ အုိ မိန္းမကလည္း၊ အုိ 
ဘုရားသခင္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြဘုရားသခင္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြဘုရားသခင္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြဘုရားသခင္၏လူ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္မႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ ဆုိင္သနည္း။ ကြၽန္မအျပစ္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ေစ၍၊ ကြၽန္မသားကုိၽန္မႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ ဆုိင္သနည္း။ ကြၽန္မအျပစ္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ေစ၍၊ ကြၽန္မသားကုိၽန္မႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ ဆုိင္သနည္း။ ကြၽန္မအျပစ္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ေစ၍၊ ကြၽန္မသားကုိၽန္မႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ ဆုိင္သနည္း။ ကြၽန္မအျပစ္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ေစ၍၊ ကြၽန္မသားကုိ    
သတ္အ့ံေသာငွါ ကြၽန္မဆီသုိ႔ ၾကြလာေတာ္မူ သေလာဟု ဧလိယအားဆုိေသာ္၊ သတ္အ့ံေသာငွါ ကြၽန္မဆီသုိ႔ ၾကြလာေတာ္မူ သေလာဟု ဧလိယအားဆုိေသာ္၊ သတ္အ့ံေသာငွါ ကြၽန္မဆီသုိ႔ ၾကြလာေတာ္မူ သေလာဟု ဧလိယအားဆုိေသာ္၊ သတ္အ့ံေသာငွါ ကြၽန္မဆီသုိ႔ ၾကြလာေတာ္မူ သေလာဟု ဧလိယအားဆုိေသာ္၊ ၁၉၁၉၁၉၁၉သင္၏သားကုိငါ့အားေပးေလာ့ဟုဆုိလ်က္၊ သင္၏သားကုိငါ့အားေပးေလာ့ဟုဆုိလ်က္၊ သင္၏သားကုိငါ့အားေပးေလာ့ဟုဆုိလ်က္၊ သင္၏သားကုိငါ့အားေပးေလာ့ဟုဆုိလ်က္၊ 
မိန္းမရင္ခြင္ထဲကယူ၍ မိမိေနရာ အထက္အခန္းသုိ႔ေဆာင္သြားသျဖင့္၊ မိမိအိပ္ရာေပၚမွာထားၿပီးလွ်မိန္းမရင္ခြင္ထဲကယူ၍ မိမိေနရာ အထက္အခန္းသုိ႔ေဆာင္သြားသျဖင့္၊ မိမိအိပ္ရာေပၚမွာထားၿပီးလွ်မိန္းမရင္ခြင္ထဲကယူ၍ မိမိေနရာ အထက္အခန္းသုိ႔ေဆာင္သြားသျဖင့္၊ မိမိအိပ္ရာေပၚမွာထားၿပီးလွ်မိန္းမရင္ခြင္ထဲကယူ၍ မိမိေနရာ အထက္အခန္းသုိ႔ေဆာင္သြားသျဖင့္၊ မိမိအိပ္ရာေပၚမွာထားၿပီးလွ်င္၊ င္၊ င္၊ င္၊ ၂၂၂၂ဝအကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ဝအကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ဝအကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ဝအကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္    
ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တည္းခုိေသာဤမုတ္ဆုိးမ၌ ေဘးဥပဒ္ျပဳ၍၊ သူ၏သားကုိ ေသေစေတာ္မူမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကုိ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တည္းခုိေသာဤမုတ္ဆုိးမ၌ ေဘးဥပဒ္ျပဳ၍၊ သူ၏သားကုိ ေသေစေတာ္မူမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကုိ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တည္းခုိေသာဤမုတ္ဆုိးမ၌ ေဘးဥပဒ္ျပဳ၍၊ သူ၏သားကုိ ေသေစေတာ္မူမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကုိ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တည္းခုိေသာဤမုတ္ဆုိးမ၌ ေဘးဥပဒ္ျပဳ၍၊ သူ၏သားကုိ ေသေစေတာ္မူမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကုိ 
ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ၂၁၂၁၂၁၂၁တဖန္သူငယ္အေပၚမွာ မိမိကုိယ္ကုိ သုံးႀကိမ္လွန္လ်က္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ဤသူငယ္တဖန္သူငယ္အေပၚမွာ မိမိကုိယ္ကုိ သုံးႀကိမ္လွန္လ်က္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ဤသူငယ္တဖန္သူငယ္အေပၚမွာ မိမိကုိယ္ကုိ သုံးႀကိမ္လွန္လ်က္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ဤသူငယ္တဖန္သူငယ္အေပၚမွာ မိမိကုိယ္ကုိ သုံးႀကိမ္လွန္လ်က္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ဤသူငယ္    
၏ဝိညာဥ္ကုိ တဖန္ဝင္ေစေတာ္မူပါ၏ဝိညာဥ္ကုိ တဖန္ဝင္ေစေတာ္မူပါ၏ဝိညာဥ္ကုိ တဖန္ဝင္ေစေတာ္မူပါ၏ဝိညာဥ္ကုိ တဖန္ဝင္ေစေတာ္မူပါဟု ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ျပန္၏။ ဟု ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ျပန္၏။ ဟု ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ျပန္၏။ ဟု ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ျပန္၏။ ၂၂၂၂၂၂၂၂ဧလိယ စကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၍၊ ဧလိယ စကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၍၊ ဧလိယ စကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၍၊ ဧလိယ စကားကုိ ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၍၊ 
သူငယ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝင္သျဖင့္၊ သူသည္အသက္ရွင္ျပန္၏။ သူငယ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝင္သျဖင့္၊ သူသည္အသက္ရွင္ျပန္၏။ သူငယ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝင္သျဖင့္၊ သူသည္အသက္ရွင္ျပန္၏။ သူငယ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝင္သျဖင့္၊ သူသည္အသက္ရွင္ျပန္၏။ ၂၃၂၃၂၃၂၃ဧလိယသည္ သူငယ္ကုိအထက္အခန္းမွေအာက္သုိ႔ယူသြား၍ ဧလိယသည္ သူငယ္ကုိအထက္အခန္းမွေအာက္သုိ႔ယူသြား၍ ဧလိယသည္ သူငယ္ကုိအထက္အခန္းမွေအာက္သုိ႔ယူသြား၍ ဧလိယသည္ သူငယ္ကုိအထက္အခန္းမွေအာက္သုိ႔ယူသြား၍ 
ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏သားအသက္ၿပီဟုဆုိလ်က္အမိ၌အပ္ေလ၏။ ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏သားအသက္ၿပီဟုဆုိလ်က္အမိ၌အပ္ေလ၏။ ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏သားအသက္ၿပီဟုဆုိလ်က္အမိ၌အပ္ေလ၏။ ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏သားအသက္ၿပီဟုဆုိလ်က္အမိ၌အပ္ေလ၏။ ၂၄၂၄၂၄၂၄မိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ မိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ မိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ မိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကုိ ေထာက္ထား၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
ဘုဘုဘုဘုရားသခင္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကုိရားသခင္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကုိရားသခင္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကုိရားသခင္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆင့္ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကုိ၄၄၄၄င္း၊ ကြၽန္မင္း၊ ကြၽန္မင္း၊ ကြၽန္မင္း၊ ကြၽန္မ    
သိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။သိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။သိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။သိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆုိ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဧလိယသည္ ၿမိဳ႕တံခါးကို ေရာက္ရိွလာေသာအခါ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယသည္ ၿမိဳ႕တံခါးကို ေရာက္ရိွလာေသာအခါ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယသည္ ၿမိဳ႕တံခါးကို ေရာက္ရိွလာေသာအခါ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ဧလိယသည္ ၿမိဳ႕တံခါးကို ေရာက္ရိွလာေသာအခါ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ (ေသခ်ာတာေပါ့။ မုဆုိးမတစ္ဦး ထုိေနရာတြင္ 
ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ဳံမႈန္႔အုိ္းႏွင့္ ဆီအုိးသည္ ကုန္ခမ္းသြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က မုဆိုးမ၏သားကို ေသခြင့္ျပဳလိုက္တာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္က မုဆိုးမ၏သားကို ေသခြင့္ျပဳလိုက္တာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္က မုဆိုးမ၏သားကို ေသခြင့္ျပဳလိုက္တာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္က မုဆိုးမ၏သားကို ေသခြင့္ျပဳလိုက္တာက သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (ဧလိယက ဆုေတာင္းေန 
စဥ္ ဘုရားသခင္က လူငယ္အား အသက္ကုိ ယူေဆာင္လာေပးခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ ေျပာသည့္အတုိင္း ျပဳ 
ေၾကာင္းကုိ ဧလိယ၏စိတ္ထတဲြင္ သံသယတစ္စုံတစ္ရာရိွခဲ့လွ်င္ ထုိအရာကုိ ဤနမိတ္လကၡဏာအားျဖင့္ ေခ်ပ်က္ခဲ့လိမ့္မည္။ 
  
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က ဧလိယအားျဖင့္ တစ္မူထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ျဖစ္ပ်က္ေစသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဧလိယအားျဖင့္ တစ္မူထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ျဖစ္ပ်က္ေစသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဧလိယအားျဖင့္ တစ္မူထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ျဖစ္ပ်က္ေစသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဧလိယအားျဖင့္ တစ္မူထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို ျဖစ္ပ်က္ေစသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္ 
လို႔ထင္ပါသလဲ။လို႔ထင္ပါသလဲ။လို႔ထင္ပါသလဲ။လို႔ထင္ပါသလဲ။ (သူ အေစခံေသာ ဣသေရလ၏ဘုရားသခင္၊ ထာဝရဘုရား၌ ဧလိယ၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ 
ရန္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ အျခားတစ္ခုေပၚသို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ 
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ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကို ျပန္လည္အသက္သြင္းဖုိ႔ရန္ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ႏွင့္ ဗာလပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ သူ၏ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈအ 
တြက္ လမ္းကုိ ခင္းေပးခဲ့သည္။) 
 
ထာဝရဘုရား၌ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ သူ၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ ဣသေရလဣသေရလဣသေရလဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမွန္တရားအတြက္ ဧလိယ မားမားမတ္ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမွန္တရားအတြက္ ဧလိယ မားမားမတ္ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမွန္တရားအတြက္ ဧလိယ မားမားမတ္ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမွန္တရားအတြက္ ဧလိယ မားမားမတ္ 
မတ္ရပ္တည္ေနခ့ဲစဥ္ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။မတ္ရပ္တည္ေနခ့ဲစဥ္ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။မတ္ရပ္တည္ေနခ့ဲစဥ္ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။မတ္ရပ္တည္ေနခ့ဲစဥ္ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ (ရလဒ္အေနျဖင့္ ဣသေရလတစ္မ်ဳိးလုံးကုိ သူ႔အား ယုံၾကည္ျခင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚ 
ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ ဧလိယအား သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ဧလိယသည္ ဘုရားသခင္၌ ျပည့္စုံေသာ 
ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကုိးစားမႈကုိ တုိးတက္ေစကာ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း ရပ္တည္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္သည္ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနရေသာ္ျငားလည္း အမွန္တရားအတြသင္သည္ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနရေသာ္ျငားလည္း အမွန္တရားအတြသင္သည္ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနရေသာ္ျငားလည္း အမွန္တရားအတြသင္သည္ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနရေသာ္ျငားလည္း အမွန္တရားအတြက္ သင္ ဘာေၾကာင့္ မားမားမတ္မတ္ က္ သင္ ဘာေၾကာင့္ မားမားမတ္မတ္ က္ သင္ ဘာေၾကာင့္ မားမားမတ္မတ္ က္ သင္ ဘာေၾကာင့္ မားမားမတ္မတ္ 
ရပ္တည္သင့္ပါသလဲ။ရပ္တည္သင့္ပါသလဲ။ရပ္တည္သင့္ပါသလဲ။ရပ္တည္သင့္ပါသလဲ။ (ထိုအရာသည္ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအရာ၌ တုိးတက္ေစဖုိ႔ရန္ ကူညီ 
ပါလိမ့္မည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူတို႔၌ သင္၏ယံုၾကည္စိတ္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို ဘယ္လိုကူညီၾကပါသလဲ။သူတို႔၌ သင္၏ယံုၾကည္စိတ္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို ဘယ္လိုကူညီၾကပါသလဲ။သူတို႔၌ သင္၏ယံုၾကည္စိတ္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို ဘယ္လိုကူညီၾကပါသလဲ။သူတို႔၌ သင္၏ယံုၾကည္စိတ္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို ဘယ္လိုကူညီၾကပါသလဲ။ (ေန႔တုိင္း စား 
ပြဲေပၚတြင္ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေန႔စဥ္ ဝတ္ဆင္ရမည့္ အဝတ္အထည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ သင္၏ဦးေခါင္း 
ေပၚကို အုပ္မုိးေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏မိဘမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။သင္၏မိဘမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။သင္၏မိဘမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။သင္၏မိဘမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ (သူတုိ႔သည္ မွန္ကန္ 
သည့္အရာကုိ သင့္အား သြန္သင္ျပသေသာအခ်ိန္၌ သူတုိိိ႔စကားကုိ သင္ နားေထာင္ေနေစဖို႔ရန္ ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၌ သင္၏ကေလး၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအတြက္ သင္၌ မည္သည့္တာဝန္ရိွပါသလဲ။ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၌ သင္၏ကေလး၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအတြက္ သင္၌ မည္သည့္တာဝန္ရိွပါသလဲ။ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၌ သင္၏ကေလး၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအတြက္ သင္၌ မည္သည့္တာဝန္ရိွပါသလဲ။ဖခင္မ်ား၊ သင္တို႔၌ သင္၏ကေလး၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအတြက္ သင္၌ မည္သည့္တာဝန္ရိွပါသလဲ။ (မွန္ကန္ေသာအရာ 
ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအရာကို သူတုိ႔အား သြန္သင္ျပသပါ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္တတ္ဖုိ႔ရန္ သင္ယူရာ၌ သူတုိ႔ကုိ ကူညီပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ ဘယ္လိုတိုးတက္ေစႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ ဘယ္လိုတိုးတက္ေစႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ ဘယ္လိုတိုးတက္ေစႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို သင္ ဘယ္လိုတိုးတက္ေစႏိုင္ပါသလဲ။ (သင္၏ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေလ့ 
က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး၊ သင္၏ခြန္အားတုိးပြားေစကာ သင္၏စိတ္ရွည္သည္းခံမႈကုိလည္း တုိးပြားေစပါသည္။ မွန္ကန္ေသာအရာကုိ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ေလ့က်င့္ေပးေသာအခါ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းခြန္းအားကုိ တုိးပြား 
ေစပါသည္။) သင့္ကုိ သူ ျဖစ္ေစလုိေသာသူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္အထိ သင္ တုိးတက္လာဖုိ႔ရန္အတြက္ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကို 
ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ အခြင့္အေရးမ်ားေပးပါသည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၃ ၂၃ ၂၃ ၂၃ ----    ေယာဘေယာဘေယာဘေယာဘ    

 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
“…“…“…“…ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။… … … … ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၃၀)။၃၀)။၃၀)။၃၀)။””””    
 
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
ဂုဏ္သိကၡာဂုဏ္သိကၡာဂုဏ္သိကၡာဂုဏ္သိကၡာ    
    
ေဆြးေႏြးျခင္း 
၁) သင္သည္ နံနက္ပိုင္း သင္သည္ နံနက္ပိုင္း သင္သည္ နံနက္ပိုင္း သင္သည္ နံနက္ပိုင္း ၇ ၇ ၇ ၇ နာရီမွ နာရီမွ နာရီမွ နာရီမွ ၁၁၁၁၁၁၁၁    ေက်ာင္းၿပီးသြားသည္။ စတိုးခန္းထဲတြင္ သင္တို႔ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည္။ စတိုးခန္းထဲတြင္ သင္တို႔ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည္။ စတိုးခန္းထဲတြင္ သင္တို႔ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည္။ စတိုးခန္းထဲတြင္ သင္တို႔ ၂၂၂၂    ေယာက္သာရိွၾကၿပီး အျခားသူတစ္ဦးက ေယာက္သာရိွၾကၿပီး အျခားသူတစ္ဦးက ေယာက္သာရိွၾကၿပီး အျခားသူတစ္ဦးက ေယာက္သာရိွၾကၿပီး အျခားသူတစ္ဦးက 
သတိမထားမိဘဲ တံခါးအျပင္အထြက္တြင္ ေဒၚလာ သတိမထားမိဘဲ တံခါးအျပင္အထြက္တြင္ ေဒၚလာ သတိမထားမိဘဲ တံခါးအျပင္အထြက္တြင္ ေဒၚလာ သတိမထားမိဘဲ တံခါးအျပင္အထြက္တြင္ ေဒၚလာ ၂၀၂၀၂၀၂၀    ေတာင္းခံလႊာကို လႊတ္က်ေစပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ေတာင္းခံလႊာကို လႊတ္က်ေစပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ေတာင္းခံလႊာကို လႊတ္က်ေစပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ေတာင္းခံလႊာကို လႊတ္က်ေစပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။    
    
၂) ဤအေနထားကို ေျပာင္းလိုက္ၾကဤအေနထားကို ေျပာင္းလိုက္ၾကဤအေနထားကို ေျပာင္းလိုက္ၾကဤအေနထားကို ေျပာင္းလိုက္ၾကစို႔။ သင္ အရမ္းၾကည့္ခ်င္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို အျပင္၌ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ စို႔။ သင္ အရမ္းၾကည့္ခ်င္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို အျပင္၌ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ စို႔။ သင္ အရမ္းၾကည့္ခ်င္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို အျပင္၌ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ စို႔။ သင္ အရမ္းၾကည့္ခ်င္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို အျပင္၌ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ 
သင္၏မိဘမ်ားက သင္သည္ ထိုရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ရႈခြင့္မရႏိုင္ဘူးလု႔ိ အတိအလင္း သင့္ကို ေျပာခ့ဲပါသည္။ ေသာၾကာညတြင္ တစ္ သင္၏မိဘမ်ားက သင္သည္ ထိုရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ရႈခြင့္မရႏိုင္ဘူးလု႔ိ အတိအလင္း သင့္ကို ေျပာခ့ဲပါသည္။ ေသာၾကာညတြင္ တစ္ သင္၏မိဘမ်ားက သင္သည္ ထိုရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ရႈခြင့္မရႏိုင္ဘူးလု႔ိ အတိအလင္း သင့္ကို ေျပာခ့ဲပါသည္။ ေသာၾကာညတြင္ တစ္ သင္၏မိဘမ်ားက သင္သည္ ထိုရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ရႈခြင့္မရႏိုင္ဘူးလု႔ိ အတိအလင္း သင့္ကို ေျပာခ့ဲပါသည္။ ေသာၾကာညတြင္ တစ္ 
ညအိပ္ဖို႔ရန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏အိမ္ကို ေရာက္သြားၿပီး သင္၏သူငယ္ခ်င္းက သင္ညအိပ္ဖို႔ရန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏အိမ္ကို ေရာက္သြားၿပီး သင္၏သူငယ္ခ်င္းက သင္ညအိပ္ဖို႔ရန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏အိမ္ကို ေရာက္သြားၿပီး သင္၏သူငယ္ခ်င္းက သင္ညအိပ္ဖို႔ရန္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏အိမ္ကို ေရာက္သြားၿပီး သင္၏သူငယ္ခ်င္းက သင္    ၾကည့္ရႈခြင့္မရသည့္ ရုပ္ရွင္ကားဆီကုိ ေခၚ ၾကည့္ရႈခြင့္မရသည့္ ရုပ္ရွင္ကားဆီကုိ ေခၚ ၾကည့္ရႈခြင့္မရသည့္ ရုပ္ရွင္ကားဆီကုိ ေခၚ ၾကည့္ရႈခြင့္မရသည့္ ရုပ္ရွင္ကားဆီကုိ ေခၚ 
သြားၿပီး သြားၿပီး သြားၿပီး သြားၿပီး ““““ဒါက သဲထိပ္ရင္ဖို ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့မိဘေတြက ဒီညအတြက္ေတာ့ ငွါးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါက သဲထိပ္ရင္ဖို ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့မိဘေတြက ဒီညအတြက္ေတာ့ ငွါးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါက သဲထိပ္ရင္ဖို ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့မိဘေတြက ဒီညအတြက္ေတာ့ ငွါးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါက သဲထိပ္ရင္ဖို ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့မိဘေတြက ဒီညအတြက္ေတာ့ ငွါးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ 
လာပါ ၾကည့္ၾကစို႔လာပါ ၾကည့္ၾကစို႔လာပါ ၾကည့္ၾကစို႔လာပါ ၾကည့္ၾကစို႔””””ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (ဂုဏ္သိကၡာ၏ရုိးရုိးေလးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ 
ေဆာင္ရာ၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဂုဏ္သိကၡာက သင္ ဘာလုပ္ဖို႔ ေျပာပါသလဲ။ဂုဏ္သိကၡာက သင္ ဘာလုပ္ဖို႔ ေျပာပါသလဲ။ဂုဏ္သိကၡာက သင္ ဘာလုပ္ဖို႔ ေျပာပါသလဲ။ဂုဏ္သိကၡာက သင္ ဘာလုပ္ဖို႔ ေျပာပါသလဲ။ (မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ သင္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထို႔ 
ေနာက္ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါဟု ဂုဏ္သိကၡာက ေျပာပါသည္။ 
 
နိဒါန္း 
 ၁၉၂၄ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ အုိလံပစ္မီတာ ၁၀၀ ေျပးပြဲတြင္ အစဥ္တစ္စိုက္ ေရႊတံဆိပ္ရရိွဖုိ႔ရန္ အဂၤလန္၏အ 
ေကာင္းဆုံးေမွ်ာ္လင့္အတြက္ ေျပးပြဲၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖုိ႔ရန္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ မီတာ ၁၀၀၏ပထမဆုံးအစမ္းေျပးပြဲမ်ားကုိ တနဂၤေႏြေန႔ 
တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အဲရစ္က ““““ကၽြန္ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မေျပးပါ။ တနဂၤေႏြေန႔သည္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မေျပးပါ။ တနဂၤေႏြေန႔သည္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မေျပးပါ။ တနဂၤေႏြေန႔သည္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မေျပးပါ။ တနဂၤေႏြေန႔သည္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖို႔ 
ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အားကစားအတြက္မဟုတ္ပါ။ အဆံုးစြမ္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ပါ။ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အားကစားအတြက္မဟုတ္ပါ။ အဆံုးစြမ္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ပါ။ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အားကစားအတြက္မဟုတ္ပါ။ အဆံုးစြမ္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ပါ။ရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး အားကစားအတြက္မဟုတ္ပါ။ အဆံုးစြမ္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ပါ။””””ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
 ၿဗိသိသွ်အရာရွိမ်ားကုိ ပြဲစဥ္ေျပာင္းေပးဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕က သူ႔အား ငတုံးဟု 
ေခၚခ့ဲၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ကမူ သူ႔အား သစၥာေဖာက္တစ္ဦးဟု ေခၚခ့ဲၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တနဂၤေႏြေန႔ကုိ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အားကစားလုပ္ျခင္းမွ အနားယူၿပီး သခင္ဘုရား၏ေန႔အျဖစ္ ေစာင့္ဖို႔ရန္ သူျပဳခ့ဲသည့္ကတိကုိ သူ ၿမဲၿမဲဆုပ္ကုိင္ထားခဲ့သည္။ မီ 
တာ ၁၀၀ ပထမအစမ္းေျပးပြဲမ်ား က်င္းပေနစဥ္တြင္ အဲရစ္သည္ စေကာ့တလန္အသင္းေတာ္တစ္၌ ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံ သူ၏ 
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈအေၾကာင္းကုိ ေဝငွသက္ေသခံေနခဲ့ပါသည္။ 
 သူ၏အေကာင္းဆုံးအေနထားမဟုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မီတာ ၄၀၀ ေျပးပြဲအတြက္ အရဲစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီခဲ့ၿပီး အ ႀကိဳ 
ဗိုလ္လုပြဲအထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဗိုလ္လုပြဲမတုိင္မီ၊ ““““ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ ငါ့ကို ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူကို ငါခ်ီးေျမွာက္မည္။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း 
၃၀)၃၀)၃၀)၃၀)””””ဆုိသည့္ မွတ္ခ်က္ကေလးကုိ သူ႔အား သင္တန္းနည္းျပတစ္ဦးက လက္ကမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ သူ၏အေကာင္းဆုံးအေနထား 
မဟုတ္ ေသာ္လည္း အဲရစ္ မီတာ ၄၀၀ ၿပိဳင္ပြဲကုိ အႏုိင္ရရိွခဲ့ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ဝင္ခ့ဲသည္။  

(Adapted from Hero Tales, by Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, pp. 81-88). 
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၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ အထူးေန႔ရက္တစ္ကုိ ဖယ္ထားျခင္း ျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ရုိေသေလးျမတ္ေသာ အဲရစ္လစ္တလဲ္၏ 
အေၾကာင္းကုိ မီးစစ္ရထားမ်ားဗီဒီယုိဇတ္ကားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ဂုဏ္သိကၡာသည္ မွန္ကန္ေသာဆုံျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ဖုိ႔ 
ရန္ ေျပာဆုိၿပီး ထုိဆုံးျဖတ္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ အဲရဏ္လစ္တဲလ္သည္ ဂုဏ္သိကၡရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲ 
သည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ အျခားသူရဲေကာင္တစ္ဦးကို 
ေတြ႕ဆုံၾကရလိမ့္မည္။ 
 

ေယာဘ 
(ေယာဘ အခန္းႀကီး ၁ မွ ၂း ၃ အထိ) 

““““၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁ေယာဘအမည္ရိွေသာ သူတေယာက္သည္ ဥဇျပည္၌ ေန၏၊၊ ထုိသူသည္စုံလင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရိွ၏။ ဘုရားသခင္ေယာဘအမည္ရိွေသာ သူတေယာက္သည္ ဥဇျပည္၌ ေန၏၊၊ ထုိသူသည္စုံလင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရိွ၏။ ဘုရားသခင္ေယာဘအမည္ရိွေသာ သူတေယာက္သည္ ဥဇျပည္၌ ေန၏၊၊ ထုိသူသည္စုံလင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရိွ၏။ ဘုရားသခင္ေယာဘအမည္ရိွေသာ သူတေယာက္သည္ ဥဇျပည္၌ ေန၏၊၊ ထုိသူသည္စုံလင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရိွ၏။ ဘုရားသခင္ကို ကို ကို ကို 
ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ၂၂၂၂သားခုနစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုး ေယာက္ရိွ၏၊၊ သားခုနစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုး ေယာက္ရိွ၏၊၊ သားခုနစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုး ေယာက္ရိွ၏၊၊ သားခုနစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုး ေယာက္ရိွ၏၊၊ ၃၃၃၃သူ၏ဥစၥာသူ၏ဥစၥာသူ၏ဥစၥာသူ၏ဥစၥာ    
ကား၊ သိုးခုနစ္ေထာင္၊ ကုလားအုပ္သံုးေထာင္၊ ႏြားယွဥ္ငါးရာ၊ ျမည္းမငါးရာ၊ ငယ္သားအတိုင္း မသိမ်ားသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူသည္ ကား၊ သိုးခုနစ္ေထာင္၊ ကုလားအုပ္သံုးေထာင္၊ ႏြားယွဥ္ငါးရာ၊ ျမည္းမငါးရာ၊ ငယ္သားအတိုင္း မသိမ်ားသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူသည္ ကား၊ သိုးခုနစ္ေထာင္၊ ကုလားအုပ္သံုးေထာင္၊ ႏြားယွဥ္ငါးရာ၊ ျမည္းမငါးရာ၊ ငယ္သားအတိုင္း မသိမ်ားသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူသည္ ကား၊ သိုးခုနစ္ေထာင္၊ ကုလားအုပ္သံုးေထာင္၊ ႏြားယွဥ္ငါးရာ၊ ျမည္းမငါးရာ၊ ငယ္သားအတိုင္း မသိမ်ားသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူသည္ 
အေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္သားတကာတို႔ထက္ သာ၍ ႀကီးေအေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္သားတကာတို႔ထက္ သာ၍ ႀကီးေအေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္သားတကာတို႔ထက္ သာ၍ ႀကီးေအေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္သားတကာတို႔ထက္ သာ၍ ႀကီးေသာသူျဖစ္၏၊၊သာသူျဖစ္၏၊၊သာသူျဖစ္၏၊၊သာသူျဖစ္၏၊၊    ၄၄၄၄ေယာဘ၏သားတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္အတိုင္း အသီးအသီးဘြားေယာဘ၏သားတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္အတိုင္း အသီးအသီးဘြားေယာဘ၏သားတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္အတိုင္း အသီးအသီးဘြားေယာဘ၏သားတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္အတိုင္း အသီးအသီးဘြား    
ေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ မိမိတို႔အိမ္၌ ပြဲခံသျဖင့္၊ ႏွမ သံုးေယာက္ကိုလည္းေခၚ၍ အတူစားေသာက္ေလ့ရိွၾက၏၊၊ ေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ မိမိတို႔အိမ္၌ ပြဲခံသျဖင့္၊ ႏွမ သံုးေယာက္ကိုလည္းေခၚ၍ အတူစားေသာက္ေလ့ရိွၾက၏၊၊ ေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ မိမိတို႔အိမ္၌ ပြဲခံသျဖင့္၊ ႏွမ သံုးေယာက္ကိုလည္းေခၚ၍ အတူစားေသာက္ေလ့ရိွၾက၏၊၊ ေသာ ေန႔ေရာက္လွ်င္၊ မိမိတို႔အိမ္၌ ပြဲခံသျဖင့္၊ ႏွမ သံုးေယာက္ကိုလည္းေခၚ၍ အတူစားေသာက္ေလ့ရိွၾက၏၊၊ ၅၅၅၅ပြဲခံေသာေန႔ရက္ပြဲခံေသာေန႔ရက္ပြဲခံေသာေန႔ရက္ပြဲခံေသာေန႔ရက္    
လြန္ေသာအခါ၊ ေယာဘသည္ သူတို႔ ကိုေခၚ၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီးလွ်င္ နံနက္ေစာေစာထ၍ သူတို႔အေရအတြက္အတိုလြန္ေသာအခါ၊ ေယာဘသည္ သူတို႔ ကိုေခၚ၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီးလွ်င္ နံနက္ေစာေစာထ၍ သူတို႔အေရအတြက္အတိုလြန္ေသာအခါ၊ ေယာဘသည္ သူတို႔ ကိုေခၚ၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီးလွ်င္ နံနက္ေစာေစာထ၍ သူတို႔အေရအတြက္အတိုလြန္ေသာအခါ၊ ေယာဘသည္ သူတို႔ ကိုေခၚ၍ သန္႔ရွင္းေစၿပီးလွ်င္ နံနက္ေစာေစာထ၍ သူတို႔အေရအတြက္အတိုင္း မီးရႈိ႔ေသာယဇ္င္း မီးရႈိ႔ေသာယဇ္င္း မီးရႈိ႔ေသာယဇ္င္း မီးရႈိ႔ေသာယဇ္    
ကို ပူေဇာ္ေလ့ရိွ၏။ကို ပူေဇာ္ေလ့ရိွ၏။ကို ပူေဇာ္ေလ့ရိွ၏။ကို ပူေဇာ္ေလ့ရိွ၏။        အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့သားတို႔သည္ မွားယြင္း၍ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ပယ္ၾကၿပီေလာဟု ေယာဘ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့သားတို႔သည္ မွားယြင္း၍ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ပယ္ၾကၿပီေလာဟု ေယာဘ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့သားတို႔သည္ မွားယြင္း၍ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ပယ္ၾကၿပီေလာဟု ေယာဘ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့သားတို႔သည္ မွားယြင္း၍ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ပယ္ၾကၿပီေလာဟု ေယာဘ 
ေအာက္ေမ့၏၊ ထိုသို႔ေယာဘသည္ အစဥ္ျပဳျမဲရိွ၏၊၊ေအာက္ေမ့၏၊ ထိုသို႔ေယာဘသည္ အစဥ္ျပဳျမဲရိွ၏၊၊ေအာက္ေမ့၏၊ ထိုသို႔ေယာဘသည္ အစဥ္ျပဳျမဲရိွ၏၊၊ေအာက္ေမ့၏၊ ထိုသို႔ေယာဘသည္ အစဥ္ျပဳျမဲရိွ၏၊၊    ၆၆၆၆ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရ    
ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ စာတန္သည္လည္း သူတုိ႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လာ၏၊၊ င္ စာတန္သည္လည္း သူတုိ႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လာ၏၊၊ င္ စာတန္သည္လည္း သူတုိ႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လာ၏၊၊ င္ စာတန္သည္လည္း သူတုိ႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လာ၏၊၊ ၇၇၇၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္    
အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကိုေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကိုေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကိုေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကိုေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက 
လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၈၈၈၈ထာဝရဘုရားကလည္း ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္ၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာထာဝရဘုရားကလည္း ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္ၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာထာဝရဘုရားကလည္း ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္ၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာထာဝရဘုရားကလည္း ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္ၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ    သူႏွင့္တူေသာသူႏွင့္တူေသာသူႏွင့္တူေသာသူႏွင့္တူေသာ    
သူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္သူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္သူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္သူ တေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္    
သည္ဟု စာတန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ သည္ဟု စာတန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ သည္ဟု စာတန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ သည္ဟု စာတန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၉၉၉၉စာတန္ကလည္း၊ ေယာဘသည္ အက်ဳိးမရဘဲ ဘုရားဝတ္ကိုျပဳသေလာ၊၊ စာတန္ကလည္း၊ ေယာဘသည္ အက်ဳိးမရဘဲ ဘုရားဝတ္ကိုျပဳသေလာ၊၊ စာတန္ကလည္း၊ ေယာဘသည္ အက်ဳိးမရဘဲ ဘုရားဝတ္ကိုျပဳသေလာ၊၊ စာတန္ကလည္း၊ ေယာဘသည္ အက်ဳိးမရဘဲ ဘုရားဝတ္ကိုျပဳသေလာ၊၊ ၁၁၁၁ဝကိုယ္ေတာ္ဝကိုယ္ေတာ္ဝကိုယ္ေတာ္ဝကိုယ္ေတာ္    
သည္ သူ႔ကိုယ္မွစ၍ သူ႔အိမ္ႏွင့္ သူ႔ဥစၥာရိွသည္ သူ႔ကိုယ္မွစ၍ သူ႔အိမ္ႏွင့္ သူ႔ဥစၥာရိွသည္ သူ႔ကိုယ္မွစ၍ သူ႔အိမ္ႏွင့္ သူ႔ဥစၥာရိွသည္ သူ႔ကိုယ္မွစ၍ သူ႔အိမ္ႏွင့္ သူ႔ဥစၥာရိွသမွ်ပတ္လည္၌ ေစာင္ရန္းကာ ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ သူျပဳေလသမွ်တို႔ကို ေကာင္းသမွ်ပတ္လည္၌ ေစာင္ရန္းကာ ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ သူျပဳေလသမွ်တို႔ကို ေကာင္းသမွ်ပတ္လည္၌ ေစာင္ရန္းကာ ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ သူျပဳေလသမွ်တို႔ကို ေကာင္းသမွ်ပတ္လည္၌ ေစာင္ရန္းကာ ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ သူျပဳေလသမွ်တို႔ကို ေကာင္း    
ႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ သူ႔သိုးႏြားအစရိွေသာ တိရစာၦန္တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ အလြန္ပြားမ်ားၾကၿပီ၊၊ ႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ သူ႔သိုးႏြားအစရိွေသာ တိရစာၦန္တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ အလြန္ပြားမ်ားၾကၿပီ၊၊ ႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ သူ႔သိုးႏြားအစရိွေသာ တိရစာၦန္တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ အလြန္ပြားမ်ားၾကၿပီ၊၊ ႀကီးေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ သူ႔သိုးႏြားအစရိွေသာ တိရစာၦန္တို႔သည္ ေျမေပၚမွာ အလြန္ပြားမ်ားၾကၿပီ၊၊ ၁၁၁၁၁၁၁၁ယခုမူကား၊ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ယခုမူကား၊ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ယခုမူကား၊ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ယခုမူကား၊ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ 
သူ၏ဥစၥာရိွသမွ်ကို ထိခိုက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုသူ၏ဥစၥာရိွသမွ်ကို ထိခိုက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုသူ၏ဥစၥာရိွသမွ်ကို ထိခိုက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုသူ၏ဥစၥာရိွသမွ်ကို ထိခိုက္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကို    စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ျပန္စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ျပန္စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ျပန္စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ျပန္    
ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂ထာဝရဘုရား ကလည္း သူ၏ဥစၥာရိွသမွ်သည္ သင့္လက္၌ရိွ၏၊၊ သူ႔ကိုယ္တခုကိုသာမထိမခိုက္ႏွင့္ဟု မိန္႔ထာဝရဘုရား ကလည္း သူ၏ဥစၥာရိွသမွ်သည္ သင့္လက္၌ရိွ၏၊၊ သူ႔ကိုယ္တခုကိုသာမထိမခိုက္ႏွင့္ဟု မိန္႔ထာဝရဘုရား ကလည္း သူ၏ဥစၥာရိွသမွ်သည္ သင့္လက္၌ရိွ၏၊၊ သူ႔ကိုယ္တခုကိုသာမထိမခိုက္ႏွင့္ဟု မိန္႔ထာဝရဘုရား ကလည္း သူ၏ဥစၥာရိွသမွ်သည္ သင့္လက္၌ရိွ၏၊၊ သူ႔ကိုယ္တခုကိုသာမထိမခိုက္ႏွင့္ဟု မိန္႔    
ေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွထြက္သြားေလ၏၊၊ေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွထြက္သြားေလ၏၊၊ေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွထြက္သြားေလ၏၊၊ေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွထြက္သြားေလ၏၊၊    ၁၃၁၃၁၃၁၃တေန႔သ၌ ေယာဘ၏သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးတေန႔သ၌ ေယာဘ၏သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးတေန႔သ၌ ေယာဘ၏သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးတေန႔သ၌ ေယာဘ၏သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီး    
အိမ္တြင္စား၍ စပ်စ္အိမ္တြင္စား၍ စပ်စ္အိမ္တြင္စား၍ စပ်စ္အိမ္တြင္စား၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္လ်က္ ေနၾကစဥ္၊ ရည္ကို ေသာက္လ်က္ ေနၾကစဥ္၊ ရည္ကို ေသာက္လ်က္ ေနၾကစဥ္၊ ရည္ကို ေသာက္လ်က္ ေနၾကစဥ္၊ ၁၄၁၄၁၄၁၄ေယာဘထံသို႔ တမန္တေယာက္လာ၍၊ ႏြားတို႔သည္ လယ္ထြန္လ်က္၊ ေယာဘထံသို႔ တမန္တေယာက္လာ၍၊ ႏြားတို႔သည္ လယ္ထြန္လ်က္၊ ေယာဘထံသို႔ တမန္တေယာက္လာ၍၊ ႏြားတို႔သည္ လယ္ထြန္လ်က္၊ ေယာဘထံသို႔ တမန္တေယာက္လာ၍၊ ႏြားတို႔သည္ လယ္ထြန္လ်က္၊ 
သူတို႔အနားမွာ ျမည္းမတို႔သည္ က်က္စားလ်က္ရိွၾကေသာအခါ၊ သူတို႔အနားမွာ ျမည္းမတို႔သည္ က်က္စားလ်က္ရိွၾကေသာအခါ၊ သူတို႔အနားမွာ ျမည္းမတို႔သည္ က်က္စားလ်က္ရိွၾကေသာအခါ၊ သူတို႔အနားမွာ ျမည္းမတို႔သည္ က်က္စားလ်က္ရိွၾကေသာအခါ၊ ၁၅၁၅၁၅၁၅ေရွဘအမ်ဳိးသားတို႔သည္ တိုက္ယူသြား ၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ေရွဘအမ်ဳိးသားတို႔သည္ တိုက္ယူသြား ၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ေရွဘအမ်ဳိးသားတို႔သည္ တိုက္ယူသြား ၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ေရွဘအမ်ဳိးသားတို႔သည္ တိုက္ယူသြား ၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔    
ကိုလည္း ထားႏွင့္ သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုုယ္ေတာ္အားကိုလည္း ထားႏွင့္ သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုုယ္ေတာ္အားကိုလည္း ထားႏွင့္ သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုုယ္ေတာ္အားကိုလည္း ထားႏွင့္ သတ္၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုုယ္ေတာ္အား    သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္    
ေလ၏။ေလ၏။ေလ၏။ေလ၏။        ၁၆၁၆၁၆၁၆ထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အျခားေသာသူတေယာက္သည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏ မီးသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွ က်သထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အျခားေသာသူတေယာက္သည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏ မီးသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွ က်သထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အျခားေသာသူတေယာက္သည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏ မီးသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွ က်သထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ အျခားေသာသူတေယာက္သည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏ မီးသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွ က်သ    
ျဖင့္၊ သိုးမ်ားႏွင့္ လူေစာင့္မ်ားတို႔ကို ေလာင္၍သူတို႔သည္ ကြၽမ္းကုန္ၾကပါၿပီ၊၊ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္း က်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ျဖင့္၊ သိုးမ်ားႏွင့္ လူေစာင့္မ်ားတို႔ကို ေလာင္၍သူတို႔သည္ ကြၽမ္းကုန္ၾကပါၿပီ၊၊ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္း က်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ျဖင့္၊ သိုးမ်ားႏွင့္ လူေစာင့္မ်ားတို႔ကို ေလာင္၍သူတို႔သည္ ကြၽမ္းကုန္ၾကပါၿပီ၊၊ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္း က်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ျဖင့္၊ သိုးမ်ားႏွင့္ လူေစာင့္မ်ားတို႔ကို ေလာင္၍သူတို႔သည္ ကြၽမ္းကုန္ၾကပါၿပီ၊၊ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္း က်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္    
ေတာ္အား သိတင္းေတာ္အား သိတင္းေတာ္အား သိတင္းေတာ္အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၁၇၁၇၁၇၁၇ထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ အျခားေသာ သူတေယာက္သည္ လာ၍ ထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ အျခားေသာ သူတေယာက္သည္ လာ၍ ထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ အျခားေသာ သူတေယာက္သည္ လာ၍ ထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္ အျခားေသာ သူတေယာက္သည္ လာ၍ 
ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တပ္သံုးတပ္တို႔သည္ခ်ီ၍ ကုလားအုပ္တို႔ကို တိုက္ယူသြားၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ကိုလည္း ထားႏွင့္သတ္၍ ကြၽန္ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တပ္သံုးတပ္တို႔သည္ခ်ီ၍ ကုလားအုပ္တို႔ကို တိုက္ယူသြားၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ကိုလည္း ထားႏွင့္သတ္၍ ကြၽန္ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တပ္သံုးတပ္တို႔သည္ခ်ီ၍ ကုလားအုပ္တို႔ကို တိုက္ယူသြားၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ကိုလည္း ထားႏွင့္သတ္၍ ကြၽန္ခါလဒဲအမ်ဳိးသား တပ္သံုးတပ္တို႔သည္ခ်ီ၍ ကုလားအုပ္တို႔ကို တိုက္ယူသြားၾကပါၿပီ၊၊ လူေစာင့္တို႔ကိုလည္း ထားႏွင့္သတ္၍ ကြၽန္    
ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္ကုိယ္ေတာ္ အားသိတင္း ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္ကုိယ္ေတာ္ အားသိတင္း ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္ကုိယ္ေတာ္ အားသိတင္း ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္ကုိယ္ေတာ္ အားသိတင္း ၾကားေျပာရပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ လွ်ာက္ေလ၏။ လွ်ာက္ေလ၏။ လွ်ာက္ေလ၏။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ထိုသို႔ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ 
အျခားေသာသူတေယာက္သည္လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးအိမ္၌ စား၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္လ်က္အျခားေသာသူတေယာက္သည္လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးအိမ္၌ စား၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္လ်က္အျခားေသာသူတေယာက္သည္လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးအိမ္၌ စား၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္လ်က္အျခားေသာသူတေယာက္သည္လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးတို႔သည္ အစ္ကိုအႀကီးအိမ္၌ စား၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္လ်က္    
ေနၾကေသာအခါ ေနၾကေသာအခါ ေနၾကေသာအခါ ေနၾကေသာအခါ ၁၉၁၉၁၉၁၉    ေတာမွ ေလႀကီးလာ၍ အိမ္ေလးေထာင့္ကို တိုက္သျဖင့္၊ အိမ္သည္ထိုလုလင္တို႔အေပၚ၌ ၿပိဳလဲပါ၏၊၊ သူတို႔ေတာမွ ေလႀကီးလာ၍ အိမ္ေလးေထာင့္ကို တိုက္သျဖင့္၊ အိမ္သည္ထိုလုလင္တို႔အေပၚ၌ ၿပိဳလဲပါ၏၊၊ သူတို႔ေတာမွ ေလႀကီးလာ၍ အိမ္ေလးေထာင့္ကို တိုက္သျဖင့္၊ အိမ္သည္ထိုလုလင္တို႔အေပၚ၌ ၿပိဳလဲပါ၏၊၊ သူတို႔ေတာမွ ေလႀကီးလာ၍ အိမ္ေလးေထာင့္ကို တိုက္သျဖင့္၊ အိမ္သည္ထိုလုလင္တို႔အေပၚ၌ ၿပိဳလဲပါ၏၊၊ သူတို႔    
သည္ေသ၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာသည္ေသ၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာသည္ေသ၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာသည္ေသ၍ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ က္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ က္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ က္တည္းက်န္ရစ္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ အား သိတင္းၾကားေျပာရပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၂၂၂ဝထိုဝထိုဝထိုဝထို    
အခါေယာဘသည္ထ၍ မိမိဝတ္လံုကို ဆုတ္ေလ၏၊၊ ဆံပင္ကိုလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာဝပ္လ်က္ကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္အဝတ္အခါေယာဘသည္ထ၍ မိမိဝတ္လံုကို ဆုတ္ေလ၏၊၊ ဆံပင္ကိုလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာဝပ္လ်က္ကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္အဝတ္အခါေယာဘသည္ထ၍ မိမိဝတ္လံုကို ဆုတ္ေလ၏၊၊ ဆံပင္ကိုလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာဝပ္လ်က္ကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္အဝတ္အခါေယာဘသည္ထ၍ မိမိဝတ္လံုကို ဆုတ္ေလ၏၊၊ ဆံပင္ကိုလည္း ရိတ္၍ ေျမေပၚမွာဝပ္လ်က္ကိုးကြယ္ၿပီးလွ်င္၊ ငါသည္အဝတ္    
မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏၊၊ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏၊၊ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏၊၊ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲက ထြက္လာ၏၊၊ ၂၁၂၁၂၁၂၁အဝတ္ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားေတာ့မည္၊၊ ထာဝရဘုရားအဝတ္ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားေတာ့မည္၊၊ ထာဝရဘုရားအဝတ္ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားေတာ့မည္၊၊ ထာဝရဘုရားအဝတ္ မပါဘဲ အမိဝမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားေတာ့မည္၊၊ ထာဝရဘုရား    ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရေပးေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရ    
ဘုရားလည္း ရုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရိွပါေစသတည္း ဟုဆိုေလ၏၊၊ ဘုရားလည္း ရုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရိွပါေစသတည္း ဟုဆိုေလ၏၊၊ ဘုရားလည္း ရုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရိွပါေစသတည္း ဟုဆိုေလ၏၊၊ ဘုရားလည္း ရုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရိွပါေစသတည္း ဟုဆိုေလ၏၊၊ ၂၂၂၂၂၂၂၂ေယာဘသည္ ဤအေယာဘသည္ ဤအေယာဘသည္ ဤအေယာဘသည္ ဤအ    
မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ေသာ္လည္း မမွားယြင္း၊၊ ထာဝရဘုရားကိုလည္း အျပစ္မတင္ ဘဲေန၏၊၊မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ေသာ္လည္း မမွားယြင္း၊၊ ထာဝရဘုရားကိုလည္း အျပစ္မတင္ ဘဲေန၏၊၊မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ေသာ္လည္း မမွားယြင္း၊၊ ထာဝရဘုရားကိုလည္း အျပစ္မတင္ ဘဲေန၏၊၊မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ေသာ္လည္း မမွားယြင္း၊၊ ထာဝရဘုရားကိုလည္း အျပစ္မတင္ ဘဲေန၏၊၊””””    

    
““““၂၂၂၂း း း း ၁၁၁၁တဖန္ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာတဖန္ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာတဖန္ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာတဖန္ဘုရားသခင္၏ သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္၊ စာတန္ရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္၊ စာတန္ရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္၊ စာတန္ရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္၊ စာတန္    
သည္လည္း ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ သူတို႔ႏွင့္အတူလာ၏၊၊ သည္လည္း ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ သူတို႔ႏွင့္အတူလာ၏၊၊ သည္လည္း ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ သူတို႔ႏွင့္အတူလာ၏၊၊ သည္လည္း ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ သူတို႔ႏွင့္အတူလာ၏၊၊ ၂၂၂၂ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကထာဝရဘုရား ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္က    
လာသနည္းဟု စာတန္ကုိ ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္လာသနည္းဟု စာတန္ကုိ ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္လာသနည္းဟု စာတန္ကုိ ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္လာသနည္းဟု စာတန္ကုိ ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္    
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ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၃၃၃၃ထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တကလည္း၊ ငါ့ကြၽန္ ေယာဘကို ဆင္ျခင္မိၿပီေလာ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူႏွင့္တူေသာသူ တစ္ စ္ စ္ စ္ 
ေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ ေယာက္မွ်မရိွ၊၊ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေပ၏၊၊ ဘုရား သခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ 
အေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္စီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေသာ္လည္းအေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္စီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေသာ္လည္းအေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္စီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေသာ္လည္းအေၾကာင္းမရိွဘဲ သူ႔ကို ပ်က္စီးေစ ျခင္းငွါသင္သည္ ငါ့ကုိ တိုက္တြန္းေသာ္လည္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္း၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာကို စြဲလမ္း    
လ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ လ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ လ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ လ်က္ေနသည္ဟု စာတန္ အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းစာက ေယာဘကို ဘယ္လိုေဖာ္ညႊန္းပါသလဲ။သမၼာက်မ္းစာက ေယာဘကို ဘယ္လိုေဖာ္ညႊန္းပါသလဲ။သမၼာက်မ္းစာက ေယာဘကို ဘယ္လိုေဖာ္ညႊန္းပါသလဲ။သမၼာက်မ္းစာက ေယာဘကို ဘယ္လိုေဖာ္ညႊန္းပါသလဲ။ (ေယာဘသည္ မွန္ကန္ေသာအရာအားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ အလြန္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။) သုိ႔ေသာ္ သူ႔သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ ပုိင္ဆုိင္သမွ် 
အရာအားလုံးကုိ ဆုံးရႈံးၿပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာနာမက်န္းျခင္းကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆိုင္ခဲ့ (အခန္းႀကီး ၂)ေသာ္ျငားလည္း ေယာဘ 
သည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ဆက္ထိန္းခဲ့သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာဘက သူရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းခ့ဲပါသလဲ။ ေယာဘက သူရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းခ့ဲပါသလဲ။ ေယာဘက သူရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းခ့ဲပါသလဲ။ ေယာဘက သူရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းခ့ဲပါသလဲ။ (ေယာဘသည္ အမွန္ကန္ၿပီး အျပစ္မပါေသာအရာကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာကို သူ ေလးစားခဲ့ၿပီး မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ရွားခ့ဲ 
သည္။) သူ႔ကုိ ကုိးစားၿပီး မွန္ကန္သည့္အရာအားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည့္ ဘုရားသခင္က သူ႔ထံမွ အလုိရွိေသာအရာကုိ 
ေယာဘ သိရွိခဲ့သည္။ 
 ဘုရားသခင္က သူ၏လူမ်ဳိးမ်ားထံမွ စံခ်ိန္မီဂုဏ္သိကၡာကုိ ေတာင္းဆုိသည္။. 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံခ်ိန္မီဂုဏ္သိကၡာရိွသူသည္ မည္သူနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံခ်ိန္မီဂုဏ္သိကၡာရိွသူသည္ မည္သူနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံခ်ိန္မီဂုဏ္သိကၡာရိွသူသည္ မည္သူနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံခ်ိန္မီဂုဏ္သိကၡာရိွသူသည္ မည္သူနည္း။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စံခ်ိန္မီဂုဏ္သိကၡာရွင္ျဖစ္ 
သည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈအေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘယ္လိုေျပာျေယရႈအေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘယ္လိုေျပာျေယရႈအေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘယ္လိုေျပာျေယရႈအေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘယ္လိုေျပာျပခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ပခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ပခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ပခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ (သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာ 
အားျဖင့္ ေယရႈအေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေျပာျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းစာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘယ္လို သိပါသလဲ။ သမၼာက်မ္းစာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘယ္လို သိပါသလဲ။ သမၼာက်မ္းစာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘယ္လို သိပါသလဲ။ သမၼာက်မ္းစာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘယ္လို သိပါသလဲ။ (ဤအရာကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကူညီေပး 
ႏုိင္သည့္ က်မ္းခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါသည္။) 
 
၁။၁။၁။၁။    ““““ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိခံယူ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိခံယူ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိခံယူ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိခံယူ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၄၄၄၄င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္၄၄၄၄င္း ျပည့္စုံလ်က္ ငါတုိ႔တြင္င္း ျပည့္စုံလ်က္ ငါတုိ႔တြင္င္း ျပည့္စုံလ်က္ ငါတုိ႔တြင္င္း ျပည့္စုံလ်က္ ငါတုိ႔တြင္    

တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ဘုန္းက့ဲသုိ႔ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကုိ ငါတုိ႔သည္ ျမင္တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ဘုန္းက့ဲသုိ႔ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကုိ ငါတုိ႔သည္ ျမင္တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ဘုန္းက့ဲသုိ႔ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကုိ ငါတုိ႔သည္ ျမင္တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္၏ဘုန္းက့ဲသုိ႔ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကုိ ငါတုိ႔သည္ ျမင္    
ရၾကၿပီ။ ရၾကၿပီ။ ရၾကၿပီ။ ရၾကၿပီ။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၁၁၁း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။”””” ေယရႈသည္ သမၼာတရားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာသူျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ 

 
၂။ ၂။ ၂။ ၂။ ““““ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံ၌ ငါတို႔သည္ ၾကားရ၍ သင္တို႔အား ျပသေေသာတရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံ၌ ငါတို႔သည္ ၾကားရ၍ သင္တို႔အား ျပသေေသာတရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံ၌ ငါတို႔သည္ ၾကားရ၍ သင္တို႔အား ျပသေေသာတရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံ၌ ငါတို႔သည္ ၾကားရ၍ သင္တို႔အား ျပသေေသာတရားစကားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ 

ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မ္ိုက္အလွ်င္းမရိွ။ ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မ္ိုက္အလွ်င္းမရိွ။ ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မ္ိုက္အလွ်င္းမရိွ။ ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မ္ိုက္အလွ်င္းမရိွ။ ((((၁၁၁၁    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၁၁၁း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။”””” သမၼာက်မ္းစာက အလင္းကုိ ရည္ညႊန္းေသာအခါ 
၎မွာ သမၼာတရားကုိ ရည္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ ေယရႈ၌ အလင္းတစ္ခုတည္းသာ အကယ္၍ ေယရႈ၌ အလင္းတစ္ခုတည္းသာ အကယ္၍ ေယရႈ၌ အလင္းတစ္ခုတည္းသာ အကယ္၍ ေယရႈ၌ အလင္းတစ္ခုတည္းသာ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) သမၼာတရားတစ္ခုတည္းသာရိွလွ်င္ အေမွာင္ သမၼာတရားတစ္ခုတည္းသာရိွလွ်င္ အေမွာင္ သမၼာတရားတစ္ခုတည္းသာရိွလွ်င္ အေမွာင္ သမၼာတရားတစ္ခုတည္းသာရိွလွ်င္ အေမွာင္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) အမွား တစ္စံုတစ္ အမွား တစ္စံုတစ္ အမွား တစ္စံုတစ္ အမွား တစ္စံုတစ္ 

ရာအတြက္ အခန္းေကာ မရိွဘူးလား။ရာအတြက္ အခန္းေကာ မရိွဘူးလား။ရာအတြက္ အခန္းေကာ မရိွဘူးလား။ရာအတြက္ အခန္းေကာ မရိွဘူးလား။ မရိွပါ။ ေယရႈ၌ ရွိေသာ (သုိ႔) ျပဳေသာအေတြးတုိင္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ စကား (သုိ႔) 
အျပဳအမူသည္ မွန္ကန္သည္ (သို႔) သမၼာတရားကုိ ညြန္ျပေနသည္။ အကယ္၍ ဤအရာသည္ ထုိသုိ႔မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေယရႈ 
သည္ ဘုရားျဖစ္ႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

    
၃။ ““““ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။…………((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။”””” ေယရႈခရစ္ေတာ္က 
သူသည္ သမၼာတရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူ႔ကုိယ္သူ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ထြက္စကားျဖစ္ကတည္းက သမၼာက်မ္းစာက သင့္အား ေျပာျပသည့္အရာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သင္ ယုံၾကည္နုိင္ပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ အျခားသက္ေသအေထာက္အထားရိွပါသလား။သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ အျခားသက္ေသအေထာက္အထားရိွပါသလား။သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ အျခားသက္ေသအေထာက္အထားရိွပါသလား။သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ အျခားသက္ေသအေထာက္အထားရိွပါသလား။ (ဤေမးခြန္းကုိ ေျဖ 
ဖုိရာ၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီႏုိင္မည့္ က်မ္းခ်က္ ၄ ခ်က္ရိွပါသည္။) 
 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
106 

 

    ““““၁၆၁၆၁၆၁၆ထိုက်မ္းစာရိွသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ထိုက်မ္းစာရိွသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ထိုက်မ္းစာရိွသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ထိုက်မ္းစာရိွသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ၁၇၁၇၁၇၁၇ဘုရားသခင္၏ လူသည္စုံလင္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စုံလင္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စုံလင္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စုံလင္ေသာသူ၊ 
ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလိုငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္းေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလိုငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္းေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလိုငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္းေကာင္းေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလိုငွါျပင္ဆင္ ေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကုိေဘာ္ျပျခင္း၊ ၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကုိေဘာ္ျပျခင္း၊ ၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကုိေဘာ္ျပျခင္း၊ ၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကုိေဘာ္ျပျခင္း၊ 
ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကုိျပဳတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကုိျပဳတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကုိျပဳတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကုိျပဳတတ္၏။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ တိေမာေသ တိေမာေသ တိေမာေသ တိေမာေသ ၃၃၃၃း း း း ၁၆၁၆၁၆၁၆----    ၁၇)။ ၁၇)။ ၁၇)။ ၁၇)။ ””””    
 

၁) သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွစ္ေပါင္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ၾကားကာလတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ သုိ႔ေစကာမူ သမၼာက်မ္းစာ၌ “လူတုိ႔ကုိ 
သူတုိ႔၏အျပစ္မ်ားမွ ကယ္တင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ဆႏၵႏွင့္ အႀကံအစည္”ျဖစ္သည့္ အဓိကက်ေသာသတင္းစ 
ကားတစ္ခုတည္းသာရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာ ေျပာဆုိသည့္အရာမွာ လုံးဝအပ္စပ္မႈရွိၿပီး အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္မႈျဖင့္ ရွင္း 
လင္းခ်က္ေပး၍ မရႏိုင္ပါ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ျခားစီ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အနည္း 
ငယ္သာျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ သူတုိ႔ ေရးသားခဲ့ခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔၏အလုပ္ကုိ ယေန႔ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္စုေပါင္းခဲ့ၾက 
လိမ့္မည္ဟု သူတုိ႔တြင္ ေတြးပင္ရိွခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာ၏မည္သည့္ေနရာ၌ပင္ ၎ကုိေရးသားသူမ်ား 
သည္ လိမ္ညာေနခဲ့ၾကသည္ (သုိ႔) လတ္တေလာအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ဆက္ႏြယ္မႈရွိဖုိ႔ရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းခဲ့သည္ဟု သက္ေသအေထာက္အထားမေတြ႕ရပါ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ တစ္ 
ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္သာ မွန္ကန္သည္မဟုတ္၊ တစ္ခုလုံးမွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

၂) “…“…“…“…ဘုရားသခင္သည္ အလင္္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာဘုရားသခင္သည္ အလင္္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာဘုရားသခင္သည္ အလင္္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာဘုရားသခင္သည္ အလင္္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မိုက္အလ်င္းမရိွ။ င္မိုက္အလ်င္းမရိွ။ င္မိုက္အလ်င္းမရိွ။ င္မိုက္အလ်င္းမရိွ။ ( ( ( ( ၁၁၁၁    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၁၁၁း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။””””ဟု သမၼာက်မ္း 
စာကလည္း ေျပာဆုိထားပါသည္။ အလင္းသည္ သမၼာတရားကို ရည္ညႊန္းေျပာဆုိေၾကာင္းကုိ သတိရ လုိက္ပါ။ ဘုရား 
သခင္သည္ အလင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိမ္ညာေျပဖို႔ရန္ သူ႔အဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ (ေဟၿဗဲ ၆း ၁၈)။ 
၃) ““““ဘုရားသခင္၏စကားေဘုရားသခင္၏စကားေဘုရားသခင္၏စကားေဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ရိွသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏တာ္ရိွသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏တာ္ရိွသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏တာ္ရိွသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏…………((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၃၀၃၀၃၀၃၀း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။”””” ဘုရားသခင္၏စကားသည္ သင့္ကုိ မမွန္ကန္ 
ေသာအရာတစ္စုံတစ္ခုဆီသုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေဆာင္ယူသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 
၄) ““““ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလံုးစံုတို႔သည္ ဟုတ္မွန္၏။ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ ရိွသမွ်တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ၾကပါ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလံုးစံုတို႔သည္ ဟုတ္မွန္၏။ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ ရိွသမွ်တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ၾကပါ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလံုးစံုတို႔သည္ ဟုတ္မွန္၏။ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ ရိွသမွ်တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ၾကပါ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလံုးစံုတို႔သည္ ဟုတ္မွန္၏။ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ ရိွသမွ်တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ၾကပါ၏။ 
((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၉၁၁၉၁၁၉၁၁၉း း း း ၁၆၀၁၆၀၁၆၀၁၆၀))))။။။။”””” ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ၎အား ေရးသားခဲ့ခ်ိန္၌ မွန္ကန္ခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔တြင္ မွန္ကန္ေန 
ကာ လာမည့္အနာဂတ္တြင္လည္း မွန္ကန္ေနလိမ့္မည္။ 

 သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေဟရွယသင္ခန္း 
စာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသြားၾကမည့္ ျပည့္စုံခဲ့ၿပီးေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။  
 သူ၏ဒုကၡျပႆနာအလုံးေက်ာ္လႊားသြားသည္အထိ ေယာဘသည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းခ့ဲသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ 
က ေျပာဆိုပါသည္။ (ေယာဘ ၂း ၃)။ သူ ဒုကၡခံစားရခ်ိန္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္မျပဳဖို႔ရန္၊ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္မျပဳဖို႔ရန္ႏွင့္ 
အျပစ္တင္ဖုိ႔ရန္ ေယာဘသည္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    မွန္ကန္ေသာအရာႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို သိ မွန္ကန္ေသာအရာႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို သိ မွန္ကန္ေသာအရာႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို သိ မွန္ကန္ေသာအရာႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို သိ 
ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ (ေယရႈခရစ္ေတာ္၏လူပုဂၢိဳလ္ထဲ၌ေသာ္လည္းေကာင္း သူ၏ႏႈတ္ထြက္စကား သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ဘုရားသခင္သည္ သမၼာတရားကို ေဖာ္ျပခ့ဲေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာအရာကုိ သင္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဂုဏ္သကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။ယေန႔ ဂုဏ္သကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။ယေန႔ ဂုဏ္သကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။ယေန႔ ဂုဏ္သကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။ (ခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ သင့္အား 
စိန္ေခၚမႈရွိလာေသာအခါ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ရာ၌ သင့္ကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ 
ပါ။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဖခင္မ်ားဖခင္မ်ားဖခင္မ်ားဖခင္မ်ား----    ယေန႔ သင္တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သြန္သင္ျပသရာ၌ အကူအညီျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာ ယေန႔ သင္တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သြန္သင္ျပသရာ၌ အကူအညီျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာ ယေန႔ သင္တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သြန္သင္ျပသရာ၌ အကူအညီျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာ ယေန႔ သင္တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သြန္သင္ျပသရာ၌ အကူအညီျဖစ္ဖို႔ရန္ သင္ ဘာ 
လုပ္မလဲ။လုပ္မလဲ။လုပ္မလဲ။လုပ္မလဲ။    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၄ ၂၄ ၂၄ ၂၄ ----    ေနဟမိေနဟမိေနဟမိေနဟမိ    

 
 
အိမ္စာ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၅၅၅၅အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္    
၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိ၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိ၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိ၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ မဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ မဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ မဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၆၆၆၆ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလ    
အမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္အမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္    
ေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခု၊ ယခု၊ ယခု၊ ယခု    နားနားနားနား    
ေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ((((ေနဟမိ ေနဟမိ ေနဟမိ ေနဟမိ ၁၁၁၁း း း း ၅၅၅၅----    ၆)။၆)။၆)။၆)။””””    
    
ထူျခားေသာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
ဆုေတာင္းျခင္းဆုေတာင္းျခင္းဆုေတာင္းျခင္းဆုေတာင္းျခင္း    
    
အေရးမပါလွေသာသမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္း 
 သမၼာက်မ္းစာသည္ သူတုိ႔၏စံနမူနာမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သြန္သင္ျပေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ 
 

• အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းအားျဖင့္အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းအားျဖင့္အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းအားျဖင့္အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းအားျဖင့္    ဘုရားသခင္၌ မ်က္ႏွာရေသာ သူရဲေကာင္းကို ေတြ႕ပါသလား။ဘုရားသခင္၌ မ်က္ႏွာရေသာ သူရဲေကာင္းကို ေတြ႕ပါသလား။ဘုရားသခင္၌ မ်က္ႏွာရေသာ သူရဲေကာင္းကို ေတြ႕ပါသလား။ဘုရားသခင္၌ မ်က္ႏွာရေသာ သူရဲေကာင္းကို ေတြ႕ပါသလား။ (ေနာဧသည္ အျပစ္ကင္းစင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ မ်က္ႏွာရခဲ့သည္။) 

• နာခံျခင္း စံနမူနာျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။နာခံျခင္း စံနမူနာျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။နာခံျခင္း စံနမူနာျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။နာခံျခင္း စံနမူနာျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းက မည္သူနည္း။ (အာျဗဟံဆီမွ နာခံျခင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
သင္ယူရပါသည္။) 

• ဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ျပပါသလဲ။က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ျပပါသလဲ။က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ျပပါသလဲ။က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ျပပါသလဲ။ (ေယာရႈ။) 
• ဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းက ဘုရားသခင္ ေနာက္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲလိုက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းက ဘုရားသခင္ ေနာက္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲလိုက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းက ဘုရားသခင္ ေနာက္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲလိုက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘယ္သမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းက ဘုရားသခင္ ေနာက္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲလိုက္ခ့ဲပါသလဲ။ (ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရား 

သခင္ေနာက္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ လုိက္ခဲ့ပါသည္။) 
 
 ယေန႔သင္ခန္းစာသည္ ဆုေတာင္းအားႀကီးသူတစ္ဦး၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္ 
 
နိဒန္း 
 သူသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးမိဘမဲ့ေဂဟာကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က မစေထာက္ပ့ံခဲ့လိမ့္မည္ 
ကုိ သူ သိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိမ္ထဲ၌ စားစရာမရွိေသာအခ်ိန္၌ပင္ သူသည္ လာမည့္အစားအေသာက္ထမင္းပြဲကုိ ထုိင္စားခဲ့ရလိမ့္ 
မည္ဆုိသည့္ ယုံၾကည္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္တာကုိ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားသခင္ 
က အၿမတဲေစ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ဆာေလာင္မြတ္တိတ္မသြားဘဲ သူတုိ႔ အမွန္တကယ္ 
လုိအပ္ေသာအရာကို အၿမတဲေစရရိွခဲ့သည္။ မိဘမဲ့မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ကရုဏာရိွေသာသူမ်ား အၿမတဲေစရွိ 
ေနခ့ဲပါသည္။ လုိအပ္ေသာေျမကြက္ကုိ ဝယ္ယူဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ အၿမဲတေစ ေငြအလုံအေလာက္ရွိခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးဖုိ႔ရန္ အၿမတဲေစ ေငြအလုံအေလာက္ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္က ထုိယံု 
ၾကည္ျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
 ၆၃ႏွစ္သာ လုံးလုံး ယုံၾကည္ျခင္းသာသနာထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အက်ဳိးရလဒ္မ်ားမွာ အႀကီးအက်ယ္အံ့ၾသေလာက္စရာ 
ျဖစ္ေနသည္။ စုစုေပါင္း သူ စတင္ခဲ့ေသာ ၇၂ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၂၁၆၈၃ဦးရွိ္ခဲ့သည္။ မိဘမဲ့ေဂဟာက 
မိဘမဲ့ အေယာက္ ၁၀၀၀၀ ကို ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ မိဘမဲ့ အေယာက္ ၂၈၁၃ဦးသည္ ယုံၾကည္ 
သူ မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ၾကၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ ျပန္ၿပီးေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ 
 ေက်ာင္းေတာ္က သမၼာက်မ္းစာအုပ္ေရ ၂၈၁၀၀၀၊ ဓမၼသစ္က်မ္းအုပ္ေရ ၁ သန္းခြဲႏွင့္ လက္ကမ္းစာ ေစာင္ေရ ၁၁၁ 
သန္းကုိလည္း ျဖန္႔ေဝခ့ဲသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာသာသနာျပဳမ်ားသည္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရိွၿပီး…. သူ ဦးစီးေသာအ 
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သင္းေတာ္တစ္ပါးတည္းက ႏုိင္ငံရပ္ျခားသာသနာျပဳ အပါးေပါင္း ၆၃ပါးကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အျခားအသင္းေတာ္ ၁၀ပါးကို သူ 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 
 သူသည္ မၾကြယ္ဝခဲ့ပါ။ ကမာၻ႕စီးပြားေရးစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း သူ၏သာသနာကုိ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ တစ္မူထူးျခားသည့္အ 
ရာမွာ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာအရာကုိ သူ မေျပာတတ္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရား 
သခင္က သူ႔အား ေထာက္ပ့ံခဲ့လိမ့္မည္ဟု သူ ႀကိဳတင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
 သူသည္ မထင္ေပၚေသာမီအခ်ိန္ႏွင့္ သူ၏သာသနာမွာ ေသးငယ္ေသးေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ သူ၏သာသနာ အေစာ 
ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ သာသနာႀကီး အတြန္႔ရွည္တည္တံ့ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ႀကီးထြားခ်ဲ႕ထြန္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏သဘာဝလြန္ၾကားဝင္ 
ဖ်န္ေျဖမႈကုိ မွိခုိအားထားခဲ့သည္ဟု သူ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ မိမိယုံၾကည္ျခင္းကုိ သံသဝင္သူမ်ားအား စည္းရုံးသိမ္းသြင္းဖုိ႔ရန္ႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ခြန္အားေပးဖုိ႔ရန္ ထုိအရာသည္ သက္ေသျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု သူ ေျပာခဲ့ပါသည္။ သူ၏ဘဝတြင္ သာသနာ 
သည္ အလြန္ႀကီးမားလာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္မဟုတ္ဘဲ ဤအရာမ်ားကုိ အေစာပိုင္းကတည္းက သူ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

************************************************************************ 
ေဂ်ာ့မူလာသည္ ဆုေတာင္းအားႀကီးေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ သင္ခန္းစာထဲတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ 

အေရးႀကီးသည္ဟု ယုံၾကည္ၿပီး အျခားသူမ်ားအတြက္၊ သူကုိယ္တုိင္အတြက္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ သူ႔အား တာ 
ဝန္ေပးခဲ့ေသာအလုပ္အတြက္ အၿမဲဆုေတာင္းေပးခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾက 
ရလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း 
 ဘီစီ ၆၀၆ခုႏွစ္တြင္ ယုဒလူမ်ဳိးအားလုံးႏွင့္ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာသူအားလုံးကုိ ေဟာေျပာဖုိ႔ရန္ ပေရာဖက္ ေနဟမိ 
ကုိ ဘုရားသခင္က သတင္းစကားတစ္ခု ေပးခဲ့သည္။ ““““ထာဝထာဝထာဝထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ ရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ ရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ ရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ 
အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ 
သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) အမႈမထား၊ ၿပီးေအမႈမထား၊ ၿပီးေအမႈမထား၊ ၿပီးေအမႈမထား၊ ၿပီးေနာက္ ဤအျခား နာက္ ဤအျခား နာက္ ဤအျခား နာက္ ဤအျခား 
ေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု ေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု ေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု ေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု 
ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၇၀ ၇၀ ၇၀ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ 
ဗာဗုလုဗာဗုလုဗာဗုလုဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ န္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ န္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ န္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ ((((ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ၂၅၂၅၂၅၂၅း း း း ၁၁၁၁----၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””ဆုိသည့္ 
အခ်က္မွာ သူတုိ႔အား ေယရမိ ေဟာေျပာခ့ဲေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 ဗိမာန္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားႏွင့္ ေယရုဆလင္ ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က သူ၏ဂ်ဴးလူမ်ဳိး 
မ်ားအား တုိင္းျပည္မွ သိမ္းသြားျခင္းခံရျခင္း၌ ထာဝရ ခ်န္ရစ္မထားခဲ့ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၿပီးေသာအခါ သိမ္းသြားျခင္းခံခဲ့ ရသည့္ 
တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ဳိးစုံမွ သူတုိ႔ကုိ သူ ျပန္လည္စုသိမ္းၿပီး သူတုိ႔၏ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္ျခင္း အရပ္မွ ေယရု ဆလင္ ၿမိဳ႕သုိ႔ 
သူတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကတိေပးခဲ့ သည္။ 
 ဘီစီ ၅၅၉ခုႏွစ္တြင္ ပေရာဖက္ ေယရမိအားျဖင့္ ေဟာေျပာခ့ဲေသာ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျပည့္စုံေစဖို႔ရန္ 
အလုိ႔ငွါ ပါရွားဘုရင္ (ယေန႔ေခတ္ အီရန္တုိင္းျပည္)အာတေဇရစ္မင္းက ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္အ 
တြက္ ယုဒျပည္၊ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ကုိ ျပန္သြားဖုိ႔ရန္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမွန္သမွ် သူတို႔ရွိေနခဲ့သည့္ေနရာ၌ အိမ္ျပန္ခြင့္ရေစသည့္ ေျမႀကီး 
ေပၚရိွ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာကို ေပးပုိ္႔ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူ၏လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေယရုဆ 
လင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ဖုိ႔ရန္ စတင္စုေဆာင္းၿပီး ဗာပုလုန္ရွင္ဘုရင္၊ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးအားျဖင့္ သိမ္းသြားျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၇၀ အၾကာတြင္ ဘီစီ ၅၃၄ခုႏွစ္တြင္ ဗိမာန္ေတာ္အား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အစျပဳခ့ဲသည္။ 
 ေနဟမိသည္ ရွင္ဘုရင္ အာတေဇရစ္မင္း (၁) အုပ္စုိးစဥ္ကာလအတြင္း ပါရွားတုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး သူ၏နန္း 
ေတာ္၌ ခစားခဲ့ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနဟမိသည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ကုိ ခရီးျပဳဖုိ႔ရန္ ရွင္ဘုရင္ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရိွခဲ့ 
သည္။ သူသည္ ဘီစီ ၄၄၅ခုႏွစ္တြင္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ရုိးမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရာ၌ လူထုကုိ 
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 

ေနဟမိ 
(ေနဟမိ ၁း ၃-၁၁) 

 ေနဟမိသည္ ပါရွားတုိင္ျပည္၌ ရွိေနစဥ္ ယုဒျပည္မွ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာသူတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရုတ္တရက္ဆုိသလုိ သူ ဆက္ 
သြယ္ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရာမွ သက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕တြင္ က်န္ေနရစ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ဴး 
လူမ်ဳိးမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကို ၾကားဖုိ႔ရန္ ေနဟမိသည္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သည္။ 
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ေနဟမိ 

(ေနဟမိ ၁း ၃- ၁၁) 
““““၃၃၃၃သူတုိ႔က၊ သိမ္းသြားျခင္းကုိခံရေသာ လူစုထဲကလြတ္၍၊ ထုိျပည္၌ေနေသာ သူတုိ႔သည္ ႀကီးေသာဆင္းရဲျခင္း၊ က့ဲရဲ႔ျခင္းကုိ ခံရသူတုိ႔က၊ သိမ္းသြားျခင္းကုိခံရေသာ လူစုထဲကလြတ္၍၊ ထုိျပည္၌ေနေသာ သူတုိ႔သည္ ႀကီးေသာဆင္းရဲျခင္း၊ က့ဲရဲ႔ျခင္းကုိ ခံရသူတုိ႔က၊ သိမ္းသြားျခင္းကုိခံရေသာ လူစုထဲကလြတ္၍၊ ထုိျပည္၌ေနေသာ သူတုိ႔သည္ ႀကီးေသာဆင္းရဲျခင္း၊ က့ဲရဲ႔ျခင္းကုိ ခံရသူတုိ႔က၊ သိမ္းသြားျခင္းကုိခံရေသာ လူစုထဲကလြတ္၍၊ ထုိျပည္၌ေနေသာ သူတုိ႔သည္ ႀကီးေသာဆင္းရဲျခင္း၊ က့ဲရဲ႔ျခင္းကုိ ခံရ    
ၾကၾကၾကၾက၏။ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳရိုးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ၿပီဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳရိုးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ၿပီဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳရိုးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ၿပီဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၏။ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳရိုးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္ ၿမိဳ႔တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ကုန္ၿပီဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၄၄၄၄ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္၊ ငါသည္ 
ထုိင္၍အင္တန္ကာလပတ္လုံး ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘရားသခင့္ေထုိင္၍အင္တန္ကာလပတ္လုံး ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘရားသခင့္ေထုိင္၍အင္တန္ကာလပတ္လုံး ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘရားသခင့္ေထုိင္၍အင္တန္ကာလပတ္လုံး ငုိေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္၊ အစာေရွာင္လ်က္ေန၍၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘရားသခင့္ေရွ႕ ေရွ႕ ေရွ႕ ေရွ႕ ေတာ္၌ တာ္၌ တာ္၌ တာ္၌ 
ဆုေတာင္းေသာပဌနာဟူမူကား၊ ဆုေတာင္းေသာပဌနာဟူမူကား၊ ဆုေတာင္းေသာပဌနာဟူမူကား၊ ဆုေတာင္းေသာပဌနာဟူမူကား၊ ၅၅၅၅အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အုိေကာင္းကင္ဘုံ၏အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ႀကီးျမတ္၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္    ေသာေသာေသာေသာ    
ဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာဘုရား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိႏွစ္သက္၍ က်င့္ေစာင့္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေသာကရုဏာ ပဋိိညာဥ္ကုိမဖ်က္၊ တည္ေစေတာ္မူေသာ    
ဘုရား၊ ဘုရား၊ ဘုရား၊ ဘုရား၊ ၆၆၆၆ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတုိ႔အဘုိ႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အကြၽႏု္ပ္ဆုေတာင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအမ်ိဳးအမ်ိဳးအမ်ိဳး    
သားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ သားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ သားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ သားျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္မ်ားကုိ ေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ 
ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ပဌနာစကားကုိ ၾကားျခင္းငွါ၊ ယခုနားေထာင္၍ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ၇၇၇၇အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္အေဆြအမ်ိဳးတုိ႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္အေဆြအမ်ိဳးတုိ႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္အေဆြအမ်ိဳးတုိ႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္အေဆြအမ်ိဳးတုိ႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ 
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွား၍၊ အကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွား၍၊ အကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွား၍၊ အကုိယ္ေတာ္ကုိ ျပစ္မွား၍၊ အလြန္ဆုိးညစ္ေသာအမႈတုိ႔ကုိ ျပဳမိပါၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရား၊ လြန္ဆုိးညစ္ေသာအမႈတုိ႔ကုိ ျပဳမိပါၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရား၊ လြန္ဆုိးညစ္ေသာအမႈတုိ႔ကုိ ျပဳမိပါၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရား၊ လြန္ဆုိးညစ္ေသာအမႈတုိ႔ကုိ ျပဳမိပါၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရား၊ 
စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ မေစာင့္ဘဲေနပါၿပီ။ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ မေစာင့္ဘဲေနပါၿပီ။ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ မေစာင့္ဘဲေနပါၿပီ။ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ မေစာင့္ဘဲေနပါၿပီ။ ၈၈၈၈----၉၉၉၉ကုိယ္ေတာ္က၊ သင္တုိ႔သည္ လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္တုိ႔ကုိ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိယ္ေတာ္က၊ သင္တုိ႔သည္ လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္တုိ႔ကုိ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိယ္ေတာ္က၊ သင္တုိ႔သည္ လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္တုိ႔ကုိ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိယ္ေတာ္က၊ သင္တုိ႔သည္ လြန္က်ဴးလွ်င္၊ သင္တုိ႔ကုိ တပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔    
တြင္ ကြဲျပားေစမည္။ တဖန္ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာ၍၊ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိတြင္ ကြဲျပားေစမည္။ တဖန္ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာ၍၊ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိတြင္ ကြဲျပားေစမည္။ တဖန္ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာ၍၊ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိတြင္ ကြဲျပားေစမည္။ တဖန္ ငါ့ထံသုိ႔ျပန္လာ၍၊ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိ    က်င့္ေစာင့္ျပန္လွ်င္၊ မုိဃ္းေကာင္း ကင္ေအာက္ အေဝးဆုံးေသာက်င့္ေစာင့္ျပန္လွ်င္၊ မုိဃ္းေကာင္း ကင္ေအာက္ အေဝးဆုံးေသာက်င့္ေစာင့္ျပန္လွ်င္၊ မုိဃ္းေကာင္း ကင္ေအာက္ အေဝးဆုံးေသာက်င့္ေစာင့္ျပန္လွ်င္၊ မုိဃ္းေကာင္း ကင္ေအာက္ အေဝးဆုံးေသာ    
အရပ္သုိ႔ ႏွင့္ထုတ္ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအရပ္ကငါသိမ္းယူ၍၊ ငါ့နာမတည္ရာဘုိ႔ ငါေရြးခ်ယ္ေသာအရပ္သုိ႔ ေဆာာင္ခ့ဲမည္ဟု အရပ္သုိ႔ ႏွင့္ထုတ္ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအရပ္ကငါသိမ္းယူ၍၊ ငါ့နာမတည္ရာဘုိ႔ ငါေရြးခ်ယ္ေသာအရပ္သုိ႔ ေဆာာင္ခ့ဲမည္ဟု အရပ္သုိ႔ ႏွင့္ထုတ္ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအရပ္ကငါသိမ္းယူ၍၊ ငါ့နာမတည္ရာဘုိ႔ ငါေရြးခ်ယ္ေသာအရပ္သုိ႔ ေဆာာင္ခ့ဲမည္ဟု အရပ္သုိ႔ ႏွင့္ထုတ္ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း၊ ထုိအရပ္ကငါသိမ္းယူ၍၊ ငါ့နာမတည္ရာဘုိ႔ ငါေရြးခ်ယ္ေသာအရပ္သုိ႔ ေဆာာင္ခ့ဲမည္ဟု 
ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ေမာေရွ၌ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၁၁၁၁ဝယခုမွာ၊ ဤသူတုိ႔သည္ ဝယခုမွာ၊ ဤသူတုိ႔သည္ ဝယခုမွာ၊ ဤသူတုိ႔သည္ ဝယခုမွာ၊ ဤသူတုိ႔သည္ မဟာတန္ခုိးေတာ္မဟာတန္ခုိးေတာ္မဟာတန္ခုိးေတာ္မဟာတန္ခုိးေတာ္    
ႏွင့္ အားႀကီးေသာလက္နက္ေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကုိယ္ေတာ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါ၏။ ႏွင့္ အားႀကီးေသာလက္နက္ေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကုိယ္ေတာ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါ၏။ ႏွင့္ အားႀကီးေသာလက္နက္ေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကုိယ္ေတာ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါ၏။ ႏွင့္ အားႀကီးေသာလက္နက္ေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကုိယ္ေတာ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁အုိဘုရားရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္အုိဘုရားရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္အုိဘုရားရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္အုိဘုရားရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္    
ကြၽန္ျပဳေသာ ပဌနာစကား ႏွင့္ နာမေတာ္ကုိ ရုိေသခ်င္ေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ားျပဳေသာ ပဌနာစကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ကြၽန္ျပဳေသာ ပဌနာစကား ႏွင့္ နာမေတာ္ကုိ ရုိေသခ်င္ေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ားျပဳေသာ ပဌနာစကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ကြၽန္ျပဳေသာ ပဌနာစကား ႏွင့္ နာမေတာ္ကုိ ရုိေသခ်င္ေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ားျပဳေသာ ပဌနာစကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ကြၽန္ျပဳေသာ ပဌနာစကား ႏွင့္ နာမေတာ္ကုိ ရုိေသခ်င္ေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ားျပဳေသာ ပဌနာစကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္    
ေတာ္ကြၽန္ကုိ ယေန႔ေကာင္းေတာ္ကြၽန္ကုိ ယေန႔ေကာင္းေတာ္ကြၽန္ကုိ ယေန႔ေကာင္းေတာ္ကြၽန္ကုိ ယေန႔ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ ဤလူေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မသနား ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္း ႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ ဤလူေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မသနား ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္း ႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ ဤလူေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မသနား ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္း ႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ ဤလူေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရပါမည္အေၾကာင္း ကယ္မသနား ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္း 
ေလ၏။ ထုိအခါ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ကုိင္ျဖစ္သတည္း။ေလ၏။ ထုိအခါ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ကုိင္ျဖစ္သတည္း။ေလ၏။ ထုိအခါ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ကုိင္ျဖစ္သတည္း။ေလ၏။ ထုိအခါ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္၏ ဖလားေတာ္ကုိင္ျဖစ္သတည္း။””””    
 
 ေနဟမိသည္ မည္သုိ႔ ဆုေတာင္းအားႀကီးသူတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပုံအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနဟမိက ဘယ္သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနဟမိက ဘယ္သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနဟမိက ဘယ္သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနဟမိက ဘယ္သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္အား သူတုိ႔ ျပစ္မွားခဲ့သည့္အျပစ္မ်ားကုိ ဝန္ခ် 
ေတာင္းပန္ဖို႔ရန္ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးအတြက္ ေနဟမိ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။) 
 
    ““““ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိလႊဲေရွာင္    
လွ်လွ်လွ်လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ၇၇၇၇း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””ဟု ဆို 
သည့္ ဘုရားသခင္က ေဆာလမုန္မင္းႀကီးအား ေျပာခဲ့သည့္အရာကုိ ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားက ပဲ့တင္ထပ္ေစေကာင္း 
ထပ္ေစခ့ဲလိမ့္မည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တိုယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တိုယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တိုယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တိုင္းျပည္ကို ကုစားဖို႔ရန္လိုအပ္ေသာအရာက ဘာလဲ။င္းျပည္ကို ကုစားဖို႔ရန္လိုအပ္ေသာအရာက ဘာလဲ။င္းျပည္ကို ကုစားဖို႔ရန္လိုအပ္ေသာအရာက ဘာလဲ။င္းျပည္ကို ကုစားဖို႔ရန္လိုအပ္ေသာအရာက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳ 
မွားမိခဲ့ၿပီးေသာအျပစ္မ်ား၊ ဆိုးညစ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳမိခဲ့ၿပီးေသာ မေကာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေစာင့္ထိန္းခ့ဲ 
ေသာအမိန႔္ေတာ္မ်ား။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနဟမိသည္ သူ၏ေနဟမိသည္ သူ၏ေနဟမိသည္ သူ၏ေနဟမိသည္ သူ၏ဣသေရလတိုဣသေရလတိုဣသေရလတိုဣသေရလတိုင္းျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းခ့ဲသက့ဲသို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္း င္းျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းခ့ဲသက့ဲသို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္း င္းျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းခ့ဲသက့ဲသို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္း င္းျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းခ့ဲသက့ဲသို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္း 
ျပည္အတြက္ စိတ္ေရာကိုပါ ဆုေတာင္းေပးခ့ဲမည္ဆ္ိုလွ်င္ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ျပည္အတြက္ စိတ္ေရာကိုပါ ဆုေတာင္းေပးခ့ဲမည္ဆ္ိုလွ်င္ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ျပည္အတြက္ စိတ္ေရာကိုပါ ဆုေတာင္းေပးခ့ဲမည္ဆ္ိုလွ်င္ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ျပည္အတြက္ စိတ္ေရာကိုပါ ဆုေတာင္းေပးခ့ဲမည္ဆ္ိုလွ်င္ ဘုရားသခင္၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲလို႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။    
    
((((အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္းျပည္အတြက္ ဆုေတာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္းျပည္အတြက္ ဆုေတာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္းျပည္အတြက္ ဆုေတာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တိုင္းျပည္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခ်ိန္၌ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို င္းေပးခ်ိန္၌ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို င္းေပးခ်ိန္၌ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို င္းေပးခ်ိန္၌ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို 
ဦးေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။ ဤစာအုပ္၏ေက်ာဘက္နားရိွ ဦးေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။ ဤစာအုပ္၏ေက်ာဘက္နားရိွ ဦးေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။ ဤစာအုပ္၏ေက်ာဘက္နားရိွ ဦးေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။ ဤစာအုပ္၏ေက်ာဘက္နားရိွ ““““အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔” ” ” ” သင္ခန္းစာတြင္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာတြင္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာတြင္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာတြင္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ရန္အတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ရိွပါသည္။အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ရိွပါသည္။အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ရိွပါသည္။အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ရိွပါသည္။))))    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဆုေတာင္းျခင္း၏တန္ခိုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ျပေပးခ့ဲသူ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ဆုေတာင္းျခင္း၏တန္ခိုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ျပေပးခ့ဲသူ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ဆုေတာင္းျခင္း၏တန္ခိုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ျပေပးခ့ဲသူ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ဆုေတာင္းျခင္း၏တန္ခိုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ျပေပးခ့ဲသူ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ သင္ သတိရပါသ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ သင္ သတိရပါသ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ သင္ သတိရပါသ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ သင္ သတိရပါသ 
လား။လား။လား။လား။ (ဧလိယ၏ဆုေတာင္းျခင္းက ဣသေရလတုိင္းျပည္၌ ၃ ႏွစ္လုံးလုံး မုိးမရြာသြန္းေစခဲ့ပါ။ 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္မွ်တန္ခိုးရိွေၾကာင္းကို ေနဟမိက သတိျပဳမိခ့ဲသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္မွ်တန္ခိုးရိွေၾကာင္းကို ေနဟမိက သတိျပဳမိခ့ဲသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္မွ်တန္ခိုးရိွေၾကာင္းကို ေနဟမိက သတိျပဳမိခ့ဲသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္က ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္မွ်တန္ခိုးရိွေၾကာင္းကို ေနဟမိက သတိျပဳမိခ့ဲသည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္က 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဘယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဘယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဘယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို ဘယ္လိုသေဘာထားပါသလဲ။လိုသေဘာထားပါသလဲ။လိုသေဘာထားပါသလဲ။လိုသေဘာထားပါသလဲ။ (သင္၏ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ တန္ခုိးပါၿပီး အေရးႀကီး 
လည္းႀကီးပါသည္။) ဘုရားသခင္က သင္၏ဆုေတာင္းသံမ်ားကုိ ၾကားလုိပါသည္။ 
 ေနဟမိသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ကုိ ျပန္သြားၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳ 
ျပင္တည္ေဆာက္ရာ၌ ကူညီဖုိ႔ရန္ သူသည္ ရွင္ဘုရင္၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ေတာင္းခံေနစဥ္ ေကာင္ကင္းဘုံရွင္ဘုရားသခင္ထံ၌ ေသး 
ငယ္တုိ္ေတာင္းေသာဆုေတာင္းခ်က္ ျပဳဖို႔ရန္ စာေၾကာင္းအလယ္တြင္ သူ ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္။ (ေနဟမိ ၂း ၁-၅)။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားက ၾကာဖို႔ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသလား။ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားက ၾကာဖို႔ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသလား။ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားက ၾကာဖို႔ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသလား။ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားက ၾကာဖို႔ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသလား။ (မလုိအပ္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေနဟမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (အခ်ိန္တုိင္း ဘယ္အေျခေနမ 
ဆုိ (ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ခါမဆို) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းႏုိင္ပါသည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က ေနဟမိ၏ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူခ့ဲျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုဘုရားသခင္က ေနဟမိ၏ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူခ့ဲျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုဘုရားသခင္က ေနဟမိ၏ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူခ့ဲျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လိုဘုရားသခင္က ေနဟမိ၏ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူခ့ဲျခင္းသည္ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ႔ထင္ပါသလဲ။ ႔ထင္ပါသလဲ။ ႔ထင္ပါသလဲ။  (သူ႔ 
အတြက္ အထူးအလုပ္တစ္ခု ဘုရားသခင္တြင္ ရွိခဲ့သည္။) ေနဟမိသည္ သူသည္ အလြန္ေကာင္းေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဘုရား 
သခင္သည္ သူ႔အား ေက်းဇူးျပဳေသာေၾကာင့္သာ သူ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကုိ ထာဝရဘုရားက အေျဖေပးခ့ဲေၾကာင္းကုိလည္း 
သတိျပဳမိခဲ့သည္။ 
 ေနဟမိသည္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစေသာအလုပ္ကုိ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရန္သူမ်ားမွ ဆန္႔က်င္မႈ 
ကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ (ေနဟမိ ၂း ၁၀)။ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ရုိးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈ၌ ရန္သူမ်ား၏ဆန္႔က်င္ဟန္႔တား 
သည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏လုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေနဟမိ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနဟမိ၏အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းျခင္း စံနမူနာမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေနဟမိ၏အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းျခင္း စံနမူနာမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေနဟမိ၏အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းျခင္း စံနမူနာမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေနဟမိ၏အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းျခင္း စံနမူနာမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
၏ဆုေတာင္းစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ရန္ လုိအပ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ၏ၿမိဳ႕ရိုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျသူ၏ၿမိဳ႕ရိုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျသူ၏ၿမိဳ႕ရိုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျသူ၏ၿမိဳ႕ရိုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းအလုပ္ကို ၿပီးစီးေစဖို႔ရန္ ခြန္အားအတြက္ ေနဟမိဆုေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘုရား ခင္းအလုပ္ကို ၿပီးစီးေစဖို႔ရန္ ခြန္အားအတြက္ ေနဟမိဆုေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘုရား ခင္းအလုပ္ကို ၿပီးစီးေစဖို႔ရန္ ခြန္အားအတြက္ ေနဟမိဆုေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘုရား ခင္းအလုပ္ကို ၿပီးစီးေစဖို႔ရန္ ခြန္အားအတြက္ ေနဟမိဆုေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘုရား 
သခင္က သင့္အား ျပဳေစလိုေသာ အထူးအလုပ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။သခင္က သင့္အား ျပဳေစလိုေသာ အထူးအလုပ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။သခင္က သင့္အား ျပဳေစလိုေသာ အထူးအလုပ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။သခင္က သင့္အား ျပဳေစလိုေသာ အထူးအလုပ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ (နာခံတတ္ေသာသား (သုိ႔) သမီးျဖစ္ျခင္း၊ တာဝန္ဝတၱတရား 
ကုိ သင္ယူျခင္း၊ လုံ႔လဝိရိယရွိေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေစသည့္ နည္း 
လမ္းတြင္ သင္၌ရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း။) 
 ေနဟမိသည္ ဆုေတာင္းျခင္းမွ အေရးႀကီးသည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ညပီး အျခားသူမ်ားအတြက္၊ သူကုိယ္တို္င္အတြက္ႏွင့္ 
ဘုရားသခင္က သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေသာအလုပ္အတြက္ အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ဘယ္သူ႔အတြက္၊ ဘာတြက္ သင္ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ ဘယ္သူ႔အတြက္၊ ဘာတြက္ သင္ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ ဘယ္သူ႔အတြက္၊ ဘာတြက္ သင္ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသလဲ။ယေန႔ ဘယ္သူ႔အတြက္၊ ဘာတြက္ သင္ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသလဲ။ (သင့္ပတ္လည္တြင္ရိွေသာအျခားသူမ်ားအတြက္ ဆု 
ေတာင္းေပးပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူတုိ႔ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူမ်ားကုိ ခ်စ္တတ္ဖုိ႔ရန္ ဤတ္ိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ 
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစမည့္ သင္ လုပ္ေဆာင္ေလရာ၌ ဘုရားသခင္က သင့္အား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေသာအရည္အခ်င္း 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာ၌ သင့္အား ကူညီဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။) 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ----    ေဟရွာယေဟရွာယေဟရွာယေဟရွာယ    

 
 
အိမ္စာ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
““““တဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူတဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူတဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူတဖန္ထာဝရဘုရားက ငါသည္အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ရမည္နည္း၊၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူသြား မည္နည္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အဘယ္သူ    
သြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ သြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ သြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ သြားမည္နည္းဟုေမးေတာ္မူသံကို ငါၾကားလွ်င္၊ ငါကအကြၽႏ္ုပ္ရိွပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ((((ေဟရွာေဟရွာေဟရွာေဟရွာ    
ယ ယ ယ ယ ၆၆၆၆း း း း         ၈)။၈)။၈)။၈)။””””    
 
ထူးျခားေသာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာေျပာဖို႔ရန္ ဆႏၵရိွမႈႏွင့္ ရဲရင့္မႈဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာေျပာဖို႔ရန္ ဆႏၵရိွမႈႏွင့္ ရဲရင့္မႈဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာေျပာဖို႔ရန္ ဆႏၵရိွမႈႏွင့္ ရဲရင့္မႈဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာေျပာဖို႔ရန္ ဆႏၵရိွမႈႏွင့္ ရဲရင့္မႈ    
 
နိဒါန္း 
 ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ဇန္နာဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ကဲန္နက္စပ္ျပည္နယ္ ဝီခ်ီတာၿမိဳ႕ရိွ ဗဟုိခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏သင္းအုပ္ 
ဆရာ၊ ဂ်ဳိးရုက္ထ္သည္ ကနဲ္စပ္လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဧည့္သည္အျဖစ္တက္ေရာက္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
တစ္ဦးျဖစ္သည္အေလ်ာက္ သင္းအုပ္ဆရာရိုက္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဆုေတာင္းျခင္း၌ ဦးေဆာင္ေသာအခြင့္အေရးကို ရရွိခ့ဲ 
သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ သူ၏ဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
 ေကာင္းကင္ဘုံရွင္အဖဘုရား၊ ဒီေန႔ ကုိယ္ေတာ္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္၏ဦးေဆာင္ျခင္း 
ႏွင့္ လမ္းျပမႈကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ရန္ ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ထြက္စကားမွာ “မေကာင္းမႈ 
ကို အေကာင္းဟု ေျပာဆုိေသာသူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိေစေလာ့”ဟု ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳ 
ခဲ့ၿပီးေသာအရာမွာ အမွန္တကယ္ ထုိကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဝိညာဥ္ပုိ္င္းဆုိင္ရာဟန္ခ်င္ညီမႈကုိ ဆုံးရႈံးခဲ့ 
ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တန္ဖုိးမ်ားကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဝန္ခံသည္မွာ - 
 

• ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ထြက္စကား၏လုံးဝဥႆံုမွန္ကန္ေနမႈကုိ သေရာ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘုရားအမ်ားဝါဒလို႔ ေခၚခ့ဲၾကသည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျခားေသာဘုရားမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ ဘာသာေပါင္းစုံဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဖာက္ျပန္မႈကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ သမာရုိးက်မဟုတ္ေသာအသက္ရွင္မႈဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ အျပည့္အဝအျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ ထီေပါက္သည္ဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လုိအပ္ေနေသာသူမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္သိမ္းျခင္းဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပင္းရိျခင္းကုိ ဆုခ်ခံခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ လူမႈဖူလုံေရးအတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သေႏၶသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ ေရြးခ်ယ္မႈဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားမဝင္ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးသူမ်ားကုိ ပစ္သတ္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ ေလ်ာ္ကန္မႈဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သားသမီးမ်ားကုိ စည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ဖုိ႔ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ မိမိကုိယ္ကို 
တန္ဖုိးထားမႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တန္ခုိးအာဏာကုိ အလြဲသုံးစားခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္ဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အိမ္နီးခ်င္း၏ပုိင္ဆုိ္င္မႈကို တပ္မက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုအရာကုိ ရည္မွန္းခ်က္ဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးၿပီ။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားတရားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာမရာဂစိတ္ျဖစ္ေစရန္ ေရးသားထုပ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထု 
ကို ညစ္ညဴးေစခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘိုးေဘးမ်ား၏အဓြန္႔ရွည္က်င့္သုံးလုိက္နာေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ထုိအရာကို 
ပညာအလင္းပြင့္လာျခင္းဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ 

` အုိဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ရွာေဖြေတာ္မူပါ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားမ်ားကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ 
မေကာင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ရွိမရိွ သိျမင္ဖုိ႔ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ႀကိဳးစားျပဳေစပါ။ အျပစ္ဒုစရုိက္အမႈအရာတိုင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ 
သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါ။ ဤကဲင္ဆပ္ျပည္နယ္ႀကီးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ရန္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ 
ဘိသိပ္ေပးခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားႏွင့္ ဤျပည္နယ္လူထုအားျဖင့္ ဤေနရာသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ဤအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကုိ လမ္းျပေခၚေဆာင္ၿပီး ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ကုိယ္ေတာ္၏ဥာဏ္ပညာကို သူတုိ႔အား ေပးသ 
နားေတာ္မူၿပီး သူတို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကုိယ္ေတာ္၏အလုိေတာ္၏အလယ္ဗဟုိသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လမ္းညႊန္းေကာင္းလမ္း 
ညႊန္ေပးလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏သားေတာ္၊ အသက္ရွင္ေသာကယ္တင္ရွင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏နာမ၌ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းေလွ်ာက္ 
ပါ၏။ အာမင္။ 
 
 ဂ်ဳိးရုိက္ထ္က သူ၏ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ပဋိပကၡကုိျဖစ္ေစခ့ဲလိမ့္မည္ကုိ သိခဲ့သည္။ အမွန္ပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆုေတာင္း 
ေနစဥ္အေတာအတြင္း ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ထမဲွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္သည္ အျပင္ကိုထြက္သြားခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားက ဆုေတာင္း 
ခ်က္ကုိ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ ဆုေတာင္းၿပီး ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအတြင္း ဗဟုိခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္သည္ ဖုန္းေခၚ 
ဆုိမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၅၀၀၀ေထာင္ေက်ာ္တြင္ ၄၇ႀကိမ္မွာ ဆန္႔က်င္ေသာတုံ႔ျပန္ခ်က္အတြက္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရသည္။ အသင္း 
ေတာ္သည္ အိႏၵိယ၊ အာဖရိကႏွင့္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားမွ ဤဆုေတာင္းခ်က္၏မိတၱဴမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ 
လည္း လက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 ဂ်ဳိးရုိက္ထ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ရဲဝံ့စြာျဖင့္ ေဟာေျပာဖို႔ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနခဲ့သည္။ ယေန႔ ဘုရား 
သခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ရဝဲံ့စြာျဖင့္ ေဟာေျပာဖို႔ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနခ့ဲေသာ အျခားသမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 သူ၏နာမည္မွာ “ထာဝရဘုရား ကယ္တင္သည္”ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ ေဟရွာယသည္ ဘီစီ ၇၀၀ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ 
သူ၏သာသနာအမ်ားစုကုိ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ပေရာဖက္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဟရွာယသည္ သူတုိ႔၏အဆက္မျပတ္ 
ဘုရားသခင္အား နာမခံျခင္းက ဗာပုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီး၏ လက္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးသိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရမည္အ 
ေၾကာင္း (ဣသေရလေတာင္းပုိင္းႏုိင္ငံ) ယုဒျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ သတိေပးခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ 
သိမ္းသြားျခင္းခံရျခင္းအရပ္မွ မိခင္တုိင္းျပည္၊ ယုဒျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ခြင့္ရမည့္အေၾကာင္းကုိ ေဟရွာယက ဆက္၍ ေဟာကိန္း 
ထုတ္သည္။ ထုိအရာမ်ားျဖစ္ပ်က္လာမည္ဟု ေဟရွာယ ေဟာကိန္းထုတ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ဤအျဖစ္အပ်က္ 
၂ ခုလုံးျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ 
 ေဟရွာယသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးႏွင့္ ကမာၻေပၚရိွတုိင္းႏုိင္ငံအားလုံးအေပၚ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းကုိ ဖြင့္ခ် 
သည္။ သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ေဟရွာယက ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူပု၈ၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အား 
ျပည့္စုံေစသည့္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 
 
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
ေနာက္ႏွစ္တြင္ေနာက္ႏွစ္တြင္ေနာက္ႏွစ္တြင္ေနာက္ႏွစ္တြင္    ဤတိုင္းျပည္၌ ဆက္ရိွေနလိမ့္မယ္လို႔ သင္ ထင္ပါသလား။ အခုကေနစ ေနာင္အႏွစ္ ဤတိုင္းျပည္၌ ဆက္ရိွေနလိမ့္မယ္လို႔ သင္ ထင္ပါသလား။ အခုကေနစ ေနာင္အႏွစ္ ဤတိုင္းျပည္၌ ဆက္ရိွေနလိမ့္မယ္လို႔ သင္ ထင္ပါသလား။ အခုကေနစ ေနာင္အႏွစ္ ဤတိုင္းျပည္၌ ဆက္ရိွေနလိမ့္မယ္လို႔ သင္ ထင္ပါသလား။ အခုကေနစ ေနာင္အႏွစ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ မွာေကာ ဘယ္လိုလဲ။ မွာေကာ ဘယ္လိုလဲ။ မွာေကာ ဘယ္လိုလဲ။ မွာေကာ ဘယ္လိုလဲ။ 
အခုကစ ေနာင္ အႏွစ္ အခုကစ ေနာင္ အႏွစ္ အခုကစ ေနာင္ အႏွစ္ အခုကစ ေနာင္ အႏွစ္ ၇၀၇၀၇၀၇၀မွာဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ။မွာဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ။မွာဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ။မွာဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုလဲ။    
 
နိးဒါန္း 
 “ျပည့္စုံခဲ့ၿပီးေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္”အားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သင္ သိႏုိ္င္ေသာအေၾကာင္းရင္း 
မ်ားထမဲွ တစ္ခုျဖစ္သည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဆုိသည္မွာ တနဂၤေႏြ မနက္ခင္းတြင္ သင္၏သင္းအုပ္ 
ဆရာအားျဖင့္ ေဟာေျပာခ့ဲေသာ သမၼာတရားတစ္ခု (သုိ႔) ဤသင္ခန္းစာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လုိက္သည္ႏွင့္ အနာ 
ဂတ္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာ 
ေသာ ရုိးရွင္းသည့္ သတင္းစကားတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ) 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္၍မရေသာ ကြန္ပ်ဴတာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၍မရေသာ ကြန္ပ်ဴတာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၍မရေသာ ကြန္ပ်ဴတာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ၍မရေသာ ကြန္ပ်ဴတာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ((((UPSUPSUPSUPS)))),,,,    ျပည္နယ္ျပည္နယ္ျပည္နယ္ျပည္နယ္အျမန္ေခ်ာပို႔အျမန္ေခ်ာပို႔အျမန္ေခ်ာပို႔အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္း    ((((Federal Federal Federal Federal 
ExpressExpressExpressExpress))))    ႏွင့္ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီးစသည့္အရာေတြကေန ဘုရားသခင္က သူ၏သတင္းစကားကို ႏွင့္ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီးစသည့္အရာေတြကေန ဘုရားသခင္က သူ၏သတင္းစကားကို ႏွင့္ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီးစသည့္အရာေတြကေန ဘုရားသခင္က သူ၏သတင္းစကားကို ႏွင့္ ဗဟိုစာတိုက္ႀကီးစသည့္အရာေတြကေန ဘုရားသခင္က သူ၏သတင္းစကားကို ဘယ္လို  သယ္ေဆာင္ပါသလဲ။ဘယ္လို  သယ္ေဆာင္ပါသလဲ။ဘယ္လို  သယ္ေဆာင္ပါသလဲ။ဘယ္လို  သယ္ေဆာင္ပါသလဲ။ 
(သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္္ပ္က့ဲသုိ႔ သာမန္လူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရံဖန္ရံခါ သူ၏သတင္း စကားသယ္ေဆာင္ 
သူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ရန္ “ပေရာဖက္မ်ား”(ဧလိယကုိ သတိရပါသလား)ကုိ ဘုရားသခင္က ေခၚၿပီး သတင္းစကားကုိ သူ ၾကားနာေစလုိ 
ေသာသူမ်ားဆီသုိ႔ သူ၏သတင္းစကားမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတုိ႔ကုိ ေစလႊတ္ပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တိက်ေသာပေရာျပဳခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ။တိက်ေသာပေရာျပဳခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ။တိက်ေသာပေရာျပဳခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ။တိက်ေသာပေရာျပဳခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္ ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ။ (သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ျပဳသည့္ 
ပေရာျပဳခ်က္ (သုိ႔) ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခ်က္တစ္ခုစီတုိင္းသည္ ၎၏ျပည့္စုံခ်ိန္ ေရာက္ရိွလာလွ်င္ ျပည့္စုံခဲ့ၿပီး (သုိ႔) အမွန္ 
ျဖစ္လာသည္။) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္လာမည့္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္ တစ္ခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ မျဖစ္ပ်က္ေသးေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ၎ 
တုိ႔သည္လည္း အမွန္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ 
 
ေဟရွာယ 
 ေဟရွာယသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္မေမြးဖြားမီ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေစာ၍ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း သူ၏ဖြားျမင္ျခင္း၊ 
သူ၏သာသနာျပဳျခင္း၊ သူ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ သူ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းစေသာ သူ၏အသက္တာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ေယရႈအားျဖင့္ ျပည့္စုံခဲ့ၿပီးေသာအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေဟရွာယ၏ပေရာ 
ဖက္ျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
ေဟရွာယ၏ေယရႈဖြားျခင္းကုိ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း (ေဟရွာယ ၇း ၁၄) 
““““ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔သမီးထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔သမီးထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔သမီးထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔သမီး    
ကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ၊၊၊၊၊၊၊၊””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဧမာေႏြနာမ၏ဆိုလိုရင္းကို သင္ သိပါသလား။ဧမာေႏြနာမ၏ဆိုလိုရင္းကို သင္ သိပါသလား။ဧမာေႏြနာမ၏ဆိုလိုရင္းကို သင္ သိပါသလား။ဧမာေႏြနာမ၏ဆိုလိုရင္းကို သင္ သိပါသလား။ (ဧမာေႏြလအနက္ကား ““““ငါတို႔ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ငါတို႔ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ငါတို႔ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ငါတို႔ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္”)”)”)”) 
 
ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စုံျခင္း (လုကာ ၁း ၁၆- ၃၁) 
““““၂၆၂၆၂၆၂၆ငါးလလြန္ေသာအခါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိ ႔ဳ၌ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္အမည္ရိွေသာလူႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာငါးလလြန္ေသာအခါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိ ႔ဳ၌ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္အမည္ရိွေသာလူႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာငါးလလြန္ေသာအခါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိ ႔ဳ၌ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္အမည္ရိွေသာလူႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာငါးလလြန္ေသာအခါ၊ ဂါလိလဲျပည္ နာဇရက္ၿမိ ႔ဳ၌ ဒါဝိဒ္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္အမည္ရိွေသာလူႏွင့္ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္း၍၊ င္ႏွင္း၍၊ င္ႏွင္း၍၊ င္ႏွင္း၍၊ ၂၇မ၂၇မ၂၇မ၂၇မ    
ရွက္တင္ေသးေသာ သတုိးသမီးကညာဆီသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိသတုိးရွက္တင္ေသးေသာ သတုိးသမီးကညာဆီသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိသတုိးရွက္တင္ေသးေသာ သတုိးသမီးကညာဆီသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိသတုိးရွက္တင္ေသးေသာ သတုိးသမီးကညာဆီသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိသတုိး    
သမီးကညာကား၊ မာရိအမည္ရိွ၏။ သမီးကညာကား၊ မာရိအမည္ရိွ၏။ သမီးကညာကား၊ မာရိအမည္ရိွ၏။ သမီးကညာကား၊ မာရိအမည္ရိွ၏။ ၂၈၂၈၂၈၂၈ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရာက္လာ လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခံရေသာမိန္းမ၊ သင့္အားေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရာက္လာ လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခံရေသာမိန္းမ၊ သင့္အားေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရာက္လာ လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခံရေသာမိန္းမ၊ သင့္အားေကာင္းကင္တမန္သည္ ေရာက္လာ လွ်င္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခံရေသာမိန္းမ၊ သင့္အား    မဂၤမဂၤမဂၤမဂၤ    
လာျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူလာျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူလာျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူလာျဖစ္ေစသတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွေတာ္မူ၏။ သင္သည္ မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ ျမတ္စြာေသာ၏။ သင္သည္ မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ ျမတ္စြာေသာ၏။ သင္သည္ မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ ျမတ္စြာေသာ၏။ သင္သည္ မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ ျမတ္စြာေသာ    မဂၤလာရိွမဂၤလာရိွမဂၤလာရိွမဂၤလာရိွ    သည္သည္သည္သည္    
ဟု ေျပာဆုိ၏။ ဟု ေျပာဆုိ၏။ ဟု ေျပာဆုိ၏။ ဟု ေျပာဆုိ၏။ ၂၉၂၉၂၉၂၉မာရိသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးမၿငိမ္မဝပ္ရိွ၍၊ ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား အဘယ္သုိ႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္မာရိသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးမၿငိမ္မဝပ္ရိွ၍၊ ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား အဘယ္သုိ႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္မာရိသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးမၿငိမ္မဝပ္ရိွ၍၊ ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား အဘယ္သုိ႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္မာရိသည္ ထုိစကားကုိၾကားလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးမၿငိမ္မဝပ္ရိွ၍၊ ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား အဘယ္သုိ႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္    
ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍ေန၏။ ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍ေန၏။ ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍ေန၏။ ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္၍ေန၏။ ၃၃၃၃ဝေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ မာရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရိွႏွင့္။ဝေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ မာရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရိွႏွင့္။ဝေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ မာရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရိွႏွင့္။ဝေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ မာရိ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမရိွႏွင့္။    သင္သည္ သင္သည္ သင္သည္ သင္သည္ 
ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ ၃၁၃၁၃၁၃၁သင္သည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကုိဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိေယရႈအမည္သင္သည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကုိဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိေယရႈအမည္သင္သည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကုိဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိေယရႈအမည္သင္သည္ ပဋိိသေႏၾၶြစြဲယူ၍ သားေယာက္်ားကုိဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားကုိေယရႈအမည္    
ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈနာမ၏အနက္ကို သင္ သိပါသလား။ေယရႈနာမ၏အနက္ကို သင္ သိပါသလား။ေယရႈနာမ၏အနက္ကို သင္ သိပါသလား။ေယရႈနာမ၏အနက္ကို သင္ သိပါသလား။ (ေယရႈအနက္အဓိပၸါယ္မွာ “ဘုရားသခင္ ကယ္တင္သည္”) 
 
ေဟရွာယက ေယရႈ၏မ်ဳိးရုိးစဥ္ကုိ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း (ေဟရွာယ ၉း ၆-၇) 
““““အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔အဘုိ႔သူငယ္ကုိ ဖြားျမင္၏။ ငါတုိ႔အားသားကုိ သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စုိးျခင္း အာဏာစက္ရိွအေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔အဘုိ႔သူငယ္ကုိ ဖြားျမင္၏။ ငါတုိ႔အားသားကုိ သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စုိးျခင္း အာဏာစက္ရိွအေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔အဘုိ႔သူငယ္ကုိ ဖြားျမင္၏။ ငါတုိ႔အားသားကုိ သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စုိးျခင္း အာဏာစက္ရိွအေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔အဘုိ႔သူငယ္ကုိ ဖြားျမင္၏။ ငါတုိ႔အားသားကုိ သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စုိးျခင္း အာဏာစက္ရိွ    
လိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အ့ံံၾသဖြယ္၊ တုိင္ပင္ဘက္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အ့ံံၾသဖြယ္၊ တုိင္ပင္ဘက္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အ့ံံၾသဖြယ္၊ တုိင္ပင္ဘက္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အ့ံံၾသဖြယ္၊ တုိင္ပင္ဘက္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚ    
ေဝၚသမုတ္ျခင္းေဝၚသမုတ္ျခင္းေဝၚသမုတ္ျခင္းေဝၚသမုတ္ျခင္းကုိခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇၇၇၇ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထုိင္၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရား    
ေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းေတာ္အတုိင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တုိးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္း    
သည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝသည္ နိစၥအျမဲရိွလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ရ ဘုရားသည္ရ ဘုရားသည္ရ ဘုရားသည္        အလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူအလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူအလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူအလုိေတာ္အားႀကီး၍၊ ထုိအမႈကုိ ၿပီးစီးေစေတာ္မူ    
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    ““““၂၂၂၂း း း း ၁၁၁၁၁၁၁၁ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔အဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိ    
ခံေတာ္မူၿပီ။ခံေတာ္မူၿပီ။ခံေတာ္မူၿပီ။ခံေတာ္မူၿပီ။””””    
““““၁၁၁၁း း း း ၃၂၃၂၃၂၃၂ထုိသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၏ထုိသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၏ထုိသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၏ထုိသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရလိမ့္    
မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကုိ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကုိ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကုိ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကုိ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၃၃၃၃၃၃၃၃ထုိသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳးထုိသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳးထုိသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳးထုိသူသည္လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳး    
အႏႊယ္ကုိ အစဥ္မျပတ္အုပ္စုိးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏုိင္ငံသည္လည္း ဆုံးျခင္းမရိွရဟု ေျပာဆုိ၏။အႏႊယ္ကုိ အစဥ္မျပတ္အုပ္စုိးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏုိင္ငံသည္လည္း ဆုံးျခင္းမရိွရဟု ေျပာဆုိ၏။အႏႊယ္ကုိ အစဥ္မျပတ္အုပ္စုိးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏုိင္ငံသည္လည္း ဆုံးျခင္းမရိွရဟု ေျပာဆုိ၏။အႏႊယ္ကုိ အစဥ္မျပတ္အုပ္စုိးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏုိင္ငံသည္လည္း ဆုံးျခင္းမရိွရဟု ေျပာဆုိ၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းက ေျပာတ့ဲ ဒါဝိသမၼာက်မ္းက ေျပာတ့ဲ ဒါဝိသမၼာက်မ္းက ေျပာတ့ဲ ဒါဝိသမၼာက်မ္းက ေျပာတ့ဲ ဒါဝိဒ္က ဘယ္သူလဲ။ဒ္က ဘယ္သူလဲ။ဒ္က ဘယ္သူလဲ။ဒ္က ဘယ္သူလဲ။ (ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဒါဝိဒ္ျဖစ္သည္။ သူ႔အား ဘုရားသခင္ 
က သူ၏အမ်ဳိးအႏြယ္မွ တစ္ဦးသည္ ရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ ထာဝရတည္ရွိလိမ့္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္၏ဇာတိၿမိဳ႕ ဘာလဲ။ဒါဝိဒ္၏ဇာတိၿမိဳ႕ ဘာလဲ။ဒါဝိဒ္၏ဇာတိၿမိဳ႕ ဘာလဲ။ဒါဝိဒ္၏ဇာတိၿမိဳ႕ ဘာလဲ။ (ဗက္လင္ၿမိဳ႕) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒါဝိဒ္ ဘယ္မွာ ေမြးခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္ ဘယ္မွာ ေမြးခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္ ဘယ္မွာ ေမြးခ့ဲပါသလဲ။ ဒါဝိဒ္ ဘယ္မွာ ေမြးခ့ဲပါသလဲ။ (ဗက္လင္ၿမိဳ႕) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈသည္ ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးရိုးတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ။ေယရႈသည္ ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးရိုးတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ။ေယရႈသည္ ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးရိုးတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ။ေယရႈသည္ ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးရိုးတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲ။ (ေယရႈ၏မိခင္ မာရိႏွင့္ မာရိ၏ခင္ပြန္း ေယာသပ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစ 
လုံးမွာ ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးရုိးမွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။) ထုိ႔ေၾကာင့္ ေယရႈတြင္ ဒါဝိဒ္၏ရာဇပလႅင္ကို ဆက္ခံဖုိ႔႔ရန္ တရားဝင္အခြင့္အေရး 
ရွိသည္။ 
ေယရႈ၏အသက္တာႏွင့္သာသနာျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယ၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (ေဟရွာယ ၆၁း ၁) 
““““ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္း    
ကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကို စည္းေစျခင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကို စည္းေစျခင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကို စည္းေစျခင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကို စည္းေစျခင္းငွါငွါငွါငွါ၄၄၄၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားင္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားင္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားင္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား    
လ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းကို    ျပေစျပေစျပေစျပေစ    
ျခင္းငွါျခင္းငွါျခင္းငွါျခင္းငွါ၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊””””    
 
ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စုံးျခင္း (မာကု ၁း ၁၀-၁၁၊ လုကာ ၇း ၂၁- ၂၂) 
““““၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁ဝေရမွေပၚထစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ကြဲ၍ ဝိဝေရမွေပၚထစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ကြဲ၍ ဝိဝေရမွေပၚထစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ကြဲ၍ ဝိဝေရမွေပၚထစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ကြဲ၍ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္က့ဲသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္အေပၚ၌ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္ကုိ ညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္က့ဲသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္အေပၚ၌ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္ကုိ ညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္က့ဲသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္အေပၚ၌ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္ကုိ ညာဥ္ေတာ္သည္ ခ်ိဳးငွက္က့ဲသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္အေပၚ၌ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္ကုိ 
ျမင္ရ၍၊ ျမင္ရ၍၊ ျမင္ရ၍၊ ျမင္ရ၍၊ ၁၁၁၁၁၁၁၁သင္ကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟု ေကာင္းကင္က အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။သင္ကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟု ေကာင္းကင္က အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။သင္ကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟု ေကာင္းကင္က အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။သင္ကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း ဟု ေကာင္းကင္က အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။””””    
 
““““၇၇၇၇း း း း ၂၁၂၁၂၁၂၁ထုိအခ်ိန္နာရီ၌ ေယရႈသည္ လူမ်ားတုိ႔ကုိ အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ္ဆုိးေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူ၏။ မ်က္စိကန္းထုိအခ်ိန္နာရီ၌ ေယရႈသည္ လူမ်ားတုိ႔ကုိ အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ္ဆုိးေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူ၏။ မ်က္စိကန္းထုိအခ်ိန္နာရီ၌ ေယရႈသည္ လူမ်ားတုိ႔ကုိ အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ္ဆုိးေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူ၏။ မ်က္စိကန္းထုိအခ်ိန္နာရီ၌ ေယရႈသည္ လူမ်ားတုိ႔ကုိ အနာေရာဂါေဝဒနာေဘး၊ နတ္ဆုိးေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူ၏။ မ်က္စိကန္း    
ေသာသူအမ်ားတုိ႔လည္း မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ေသာသူအမ်ားတုိ႔လည္း မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ေသာသူအမ်ားတုိ႔လည္း မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ေသာသူအမ်ားတုိ႔လည္း မ်က္စိျမင္ေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂၂၂၂၂ထုိအခါ ေယရႈက၊ သင္တုိ႔သည္ၾကားရသမွ်၊ ျမင္ရသမွ်တုိ႔ကုိ ထုိအခါ ေယရႈက၊ သင္တုိ႔သည္ၾကားရသမွ်၊ ျမင္ရသမွ်တုိ႔ကုိ ထုိအခါ ေယရႈက၊ သင္တုိ႔သည္ၾကားရသမွ်၊ ျမင္ရသမွ်တုိ႔ကုိ ထုိအခါ ေယရႈက၊ သင္တုိ႔သည္ၾကားရသမွ်၊ ျမင္ရသမွ်တုိ႔ကုိ 
သြား၍ေယာဟန္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္း ေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိျမင္ရၾက၏။ ေျခမစြမ္းေသာသူတုိ႔သည္ လွမ္းသြား၍ေယာဟန္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္း ေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိျမင္ရၾက၏။ ေျခမစြမ္းေသာသူတုိ႔သည္ လွမ္းသြား၍ေယာဟန္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္း ေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိျမင္ရၾက၏။ ေျခမစြမ္းေသာသူတုိ႔သည္ လွမ္းသြား၍ေယာဟန္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ မ်က္စိကန္း ေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္စိျမင္ရၾက၏။ ေျခမစြမ္းေသာသူတုိ႔သည္ လွမ္း    
သြားရၾက၏။ ႏူနာစြဲေသာသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျသြားရၾက၏။ ႏူနာစြဲေသာသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျသြားရၾက၏။ ႏူနာစြဲေသာသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျသြားရၾက၏။ ႏူနာစြဲေသာသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။ နားပင္းေသာသူတုိ႔သည္ နားၾကားရၾက၏။ ေသေသာသူခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။ နားပင္းေသာသူတုိ႔သည္ နားၾကားရၾက၏။ ေသေသာသူခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။ နားပင္းေသာသူတုိ႔သည္ နားၾကားရၾက၏။ ေသေသာသူခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။ နားပင္းေသာသူတုိ႔သည္ နားၾကားရၾက၏။ ေသေသာသူ    
တုိ႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။တုိ႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။တုိ႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။တုိ႔သည္ ထေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ““““ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား””””ႏွင့္  ႏွင့္  ႏွင့္  ႏွင့္  ““““အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ား””””ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ (သမၼာက်မ္းစာက အျပစ္ 
ကုိ အက်ဥ္းခ်ခံရသူတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အျပစ္၏ေထာင္ထဲတြင္ ေလွာင္ပိတ္ခံရေသာသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားဟူ 
၍လည္းေကာင္း ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရည္ညႊန္းထားသည့္ သတင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရည္ညႊန္းထားသည့္ သတင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရည္ညႊန္းထားသည့္ သတင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရည္ညႊန္းထားသည့္ သတင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (ေယရႈသည္ လူတုိ႔ကုို အျပစ္မွ 
ကယ္ခၽြတ္မည့္သူ ကယ္တင္ရွင္ေမရိွယျဖစ္သည္။) 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဆင္းရဲသားေတြဆင္းရဲသားေတြဆင္းရဲသားေတြဆင္းရဲသားေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။က ဘယ္သူေတြလဲ။က ဘယ္သူေတြလဲ။က ဘယ္သူေတြလဲ။ (သတင္းေကာင္းကုိ ၾကားနာဖုိ႔ရန္ ဆႏၵရွိျခင္းႏွင့္ ေယရႈကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ 
သူတုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ လက္ခံျခင္းက သူတုိ႔ကုိ ၾကြယ္ဝေသာသူမ်ားျဖစ္ေစမည့္အရာ ခ်ဳိ႕တဲ့ကင္းမဲ့ေနေသာသူမ်ား။) 
 
ေယရႈ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယ၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (ေဟရွာယ ၅၃း ၇) 
““““ထုိသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းကုိခံ၍ ႏႈတ္ကုိ မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သုိးငယ္က့ဲသုိ႔သူ႔ကုိ ထုိသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းကုိခံ၍ ႏႈတ္ကုိ မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သုိးငယ္က့ဲသုိ႔သူ႔ကုိ ထုိသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းကုိခံ၍ ႏႈတ္ကုိ မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သုိးငယ္က့ဲသုိ႔သူ႔ကုိ ထုိသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းကုိခံ၍ ႏႈတ္ကုိ မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သုိးငယ္က့ဲသုိ႔သူ႔ကုိ 
ေဆာင္သြား၍၊ သုိးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသက့ဲသုိ႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကုိမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ေဆာင္သြား၍၊ သုိးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသက့ဲသုိ႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကုိမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ေဆာင္သြား၍၊ သုိးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသက့ဲသုိ႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကုိမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ေဆာင္သြား၍၊ သုိးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသက့ဲသုိ႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကုိမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊””””    
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ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စုံျခင္း (မ ဲႆ ၂၇း ၁၂- ၁၄) 
““““ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတုိ႔သည္ အျပစ္တင္ၾကေသာ္ တခြန္းကုိမွ်ျပန္ေတာ္မမူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတုိ႔သည္ အျပစ္တင္ၾကေသာ္ တခြန္းကုိမွ်ျပန္ေတာ္မမူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတုိ႔သည္ အျပစ္တင္ၾကေသာ္ တခြန္းကုိမွ်ျပန္ေတာ္မမူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔ႏွင့္ လူအႀကီးအကဲတုိ႔သည္ အျပစ္တင္ၾကေသာ္ တခြန္းကုိမွ်ျပန္ေတာ္မမူ၊ ၁၃၁၃၁၃၁၃ပိလတ္မင္းကလည္း၊ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ 
သင့္တဘက္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ သက္ေသခံၾကသည္ကုိ သင္မၾကားသေလာဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ သင့္တဘက္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ သက္ေသခံၾကသည္ကုိ သင္မၾကားသေလာဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ သင့္တဘက္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ သက္ေသခံၾကသည္ကုိ သင္မၾကားသေလာဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ သင့္တဘက္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ သက္ေသခံၾကသည္ကုိ သင္မၾကားသေလာဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ ၁၄၁၄၁၄၁၄စကားတခြန္းကုိမွ် စကားတခြန္းကုိမွ် စကားတခြန္းကုိမွ် စကားတခြန္းကုိမွ် 
ျပန္ေတာ္မမူသည္ကုိ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အလြန္အ့ံၾသေလ၏။ ျပန္ေတာ္မမူသည္ကုိ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အလြန္အ့ံၾသေလ၏။ ျပန္ေတာ္မမူသည္ကုိ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အလြန္အ့ံၾသေလ၏။ ျပန္ေတာ္မမူသည္ကုိ ၿမိဳ႔ဝန္မင္းသည္ အလြန္အ့ံၾသေလ၏။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၇၂၇၂၇၂၇း း း း ၁၂)၁၂)၁၂)၁၂)။။။။””””    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သမၼာက်မ္းစာက ေယရႈကို ရည္ညႊန္းသည့္ နာမမ်ားထဲမွတစ္ခုက ဘာလဲ။သမၼာက်မ္းစာက ေယရႈကို ရည္ညႊန္းသည့္ နာမမ်ားထဲမွတစ္ခုက ဘာလဲ။သမၼာက်မ္းစာက ေယရႈကို ရည္ညႊန္းသည့္ နာမမ်ားထဲမွတစ္ခုက ဘာလဲ။သမၼာက်မ္းစာက ေယရႈကို ရည္ညႊန္းသည့္ နာမမ်ားထဲမွတစ္ခုက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္၏သုိးသူငယ္။) 
 
ေယရႈ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယ၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (ေဟရွာယ ၅၃း ၅) 
““““ထုိသူထုိသူထုိသူထုိသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကုိ သည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကုိ သည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကုိ သည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကုိ 
ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾက၏၊၊ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾက၏၊၊ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾက၏၊၊ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾက၏၊၊””””    
 
ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စုံျခင္း (မ ဲႆ ၂၇း ၂၆) 
““““ပိလတ္မင္းသည္လည္းဗာရဗၺကုိ လူမ်ားတုိ႔အား လႊတ္ေလ၏။ ေယရႈကုိကား ရုိက္ၿပီးလွ်င္ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ သတ္ေစျခင္းငွါ ပိလတ္မင္းသည္လည္းဗာရဗၺကုိ လူမ်ားတုိ႔အား လႊတ္ေလ၏။ ေယရႈကုိကား ရုိက္ၿပီးလွ်င္ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ သတ္ေစျခင္းငွါ ပိလတ္မင္းသည္လည္းဗာရဗၺကုိ လူမ်ားတုိ႔အား လႊတ္ေလ၏။ ေယရႈကုိကား ရုိက္ၿပီးလွ်င္ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ သတ္ေစျခင္းငွါ ပိလတ္မင္းသည္လည္းဗာရဗၺကုိ လူမ်ားတုိ႔အား လႊတ္ေလ၏။ ေယရႈကုိကား ရုိက္ၿပီးလွ်င္ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ သတ္ေစျခင္းငွါ 
အပ္လိုက္ေလ၏။အပ္လိုက္ေလ၏။အပ္လိုက္ေလ၏။အပ္လိုက္ေလ၏။””””    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရႈကားတိုင္တင္သတ္ခံရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။ ေယရႈကားတိုင္တင္သတ္ခံရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။ ေယရႈကားတိုင္တင္သတ္ခံရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။ ေယရႈကားတိုင္တင္သတ္ခံရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
၏အျပစ္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္။)    
    ((((မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ ----    ေဟရွာယ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္ ကားတိုင္တင္သတ္ျခင္းကိုပင္ မတီထြင္ခ့ဲေသးပါ။ေဟရွာယ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္ ကားတိုင္တင္သတ္ျခင္းကိုပင္ မတီထြင္ခ့ဲေသးပါ။ေဟရွာယ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္ ကားတိုင္တင္သတ္ျခင္းကိုပင္ မတီထြင္ခ့ဲေသးပါ။ေဟရွာယ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္ ကားတိုင္တင္သတ္ျခင္းကိုပင္ မတီထြင္ခ့ဲေသးပါ။))))    
    
ေယရႈ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟရွာယ၏ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (ေဟရွာယ ၅၃း ၁၁) 
““““မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာမိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာမိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာမိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ ငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ ငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ ငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ 
သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊””””    
 
ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စုံျခင္း (မ ဲႆ ၁၇း ၂၂- ၂၃) 
““““၂၂၂၂၂၂၂၂ဂါလိလဲျပည္၌ ေနၾကစဥ္တြင္ ေဂါလိလဲျပည္၌ ေနၾကစဥ္တြင္ ေဂါလိလဲျပည္၌ ေနၾကစဥ္တြင္ ေဂါလိလဲျပည္၌ ေနၾကစဥ္တြင္ ေယရႈက၊ လူသားကုိလူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ႏံွရေသာအခ်ိန္နီးယရႈက၊ လူသားကုိလူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ႏံွရေသာအခ်ိန္နီးယရႈက၊ လူသားကုိလူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ႏံွရေသာအခ်ိန္နီးယရႈက၊ လူသားကုိလူတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ႏံွရေသာအခ်ိန္နီးၿပီ။ ၿပီ။ ၿပီ။ ၿပီ။ ၂၃၂၃၂၃၂၃သူတုိ႔သူတုိ႔သူတုိ႔သူတုိ႔သည္ သတ္ၾကလိမ့္သည္ သတ္ၾကလိမ့္သည္ သတ္ၾကလိမ့္သည္ သတ္ၾကလိမ့္မည္။ မည္။ မည္။ မည္။ 
သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟုတပည့္ေ၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟုတပည့္ေ၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟုတပည့္ေ၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟုတပည့္ေတာ္တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔တာ္တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔တာ္တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔တာ္တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔သည္လည္းအလြန္ဝမ္းနည္းျခင္းရိွၾကသည္လည္းအလြန္ဝမ္းနည္းျခင္းရိွၾကသည္လည္းအလြန္ဝမ္းနည္းျခင္းရိွၾကသည္လည္းအလြန္ဝမ္းနည္းျခင္းရိွၾက    
၏၊၏၊၏၊၏၊    ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၁၇၁၇၁၇၁၇းးးး    ၂၂၂၂၂၂၂၂----    ၂၃)။၂၃)။၂၃)။၂၃)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ သင္က ေဘာလံုးတစ္လံုးကို ပစ္လိုက္လို႔ ျပတင္းေပါက္မွန္ မေတာ္တဆကြဲသြားခ့ဲလွ်င္ သင္အကယ္၍ သင္က ေဘာလံုးတစ္လံုးကို ပစ္လိုက္လို႔ ျပတင္းေပါက္မွန္ မေတာ္တဆကြဲသြားခ့ဲလွ်င္ သင္အကယ္၍ သင္က ေဘာလံုးတစ္လံုးကို ပစ္လိုက္လို႔ ျပတင္းေပါက္မွန္ မေတာ္တဆကြဲသြားခ့ဲလွ်င္ သင္အကယ္၍ သင္က ေဘာလံုးတစ္လံုးကို ပစ္လိုက္လို႔ ျပတင္းေပါက္မွန္ မေတာ္တဆကြဲသြားခ့ဲလွ်င္ သင္    ဘာလို႔ဖို႔ လို ဘာလို႔ဖို႔ လို ဘာလို႔ဖို႔ လို ဘာလို႔ဖို႔ လို 
ေကာင္းလိုလိမ့္မလဲ။ေကာင္းလိုလိမ့္မလဲ။ေကာင္းလိုလိမ့္မလဲ။ေကာင္းလိုလိမ့္မလဲ။ (မွန္ျပတင္းေပါက္ျပန္တပ္ဆင္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကုိ သင္ ေပးဖို႔ရန္ လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္လိမ့္မည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ လူတစ္ဦးက ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး သူ႔အား ဘာလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေကာင္း အကယ္၍ လူတစ္ဦးက ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး သူ႔အား ဘာလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေကာင္း အကယ္၍ လူတစ္ဦးက ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး သူ႔အား ဘာလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေကာင္း အကယ္၍ လူတစ္ဦးက ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး သူ႔အား ဘာလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေကာင္း 
ေတာင္းဆိုလိမ့္မလဲ။ေတာင္းဆိုလိမ့္မလဲ။ေတာင္းဆိုလိမ့္မလဲ။ေတာင္းဆိုလိမ့္မလဲ။ (ဒဏ္ေငြေဆာင္ခုိင္းမယ္(သို႔)သူရဲ႕ရာဇဝတ္မႈျပစ္ဒဏ္အတြက္ ေပးေခ်မႈအေနျဖင့္ ေထာင္ထကဲုိသြားရမည္။ 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုေလးတင္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေပးခဲ့ၿပီးေသာျပစ္ဒဏ္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ သူ၏အ 
ျပဳအမူမ်ားအတြက္ လူတုိင္းကုိ ဒဏ္ေပးဖို႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သူ၏အျပဳအမူမ်ားက သူ႔ကုိ တစ္စံုတစ္ရာ ကုန္က်ေစခ့ဲပါသည္။ 
 ဓမၼေဟာင္းေခတ္ကာလတြင္ လူတစ္ဦးေယာက္က အျပစ္ျပဳမိခဲ့သည္ (သုိ႔) ဘုရားသခင္အား ဆန္႔က်င္သည္အမႈအရာ 
ကုိ က်ဴးလြန္ေသာအခါ ထုိပုဂၢိဳလ္မွာ ဒဏ္ခတ္ခံရၿပီး သူ၏က်ဴးလြန္မႈအတြက္ ပညတ္ေတာ္အရ ေပးဆပ္ဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ခဲ့သည္။ 
ထုိေပေခ်မႈသည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတစ္ခု၏ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္ကာလက လူမ်ားသည္ လယ္သမားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအတြက္ တိရိစာၳန္တစ္ေကာင္လုိအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိတိရိစာၳန္မ်ားက လယ္သမားအဖုိ႔ အစာႏွင့္ ဝင္ေငြကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏ဝင္ေငြတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ သူက တစ္စုံတစ္ရာကို အကုန္က်ခံခဲ့ရသည္။ 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္တစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္မိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျခားသူတစ္ဦးကုိ အျပစ္က်ဴးလြန္သည္သာ 
မက ဘုရားသခင္ကုိလည္း က်ဴးလြန္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါသည္။ အျပစ္တစ္ခုအတြက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရ 
ရွိေသာျပစ္ဒဏ္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွ ထာဝရခြဲခြာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားထမဲွ တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ အျပစ္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားသခင္ကုိ ျပစ္မွားေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းက 
သာလွ်င္ ေပးဆပ္ဖုိ႔ရန္ အမွန္တတ္စြမ္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားတစ္ဦးကသာလွ်င္ 
ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဆပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ျပည့္စုံေသာဘုရား၊ ျပည့္စုံေသာလူသား ေယရႈကုိ ကၽြန္ေတာ္သို႔ဆီ 
ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္အတြက္ ဆပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ရန္ တစ္ဦးမွာ ေယရႈသာျဖစ္သည္။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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 ေကာင္းမႈကုိ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ထုိျပစ္ဒဏ္ အေက်မဆပ္ႏုိင္ပါ။ ေယရႈသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံေသာအ 
ခါ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ အေၾကြးတင္ေနေသာျပစ္ဒဏ္အတြက္ ေပးဆပ္မႈအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္က သူ၏အေသခံျခင္းကုိ လက္ခံခ့ဲ 
သည္။ ေယရႈကုိ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္အျဖစ္ယုံၾကည္လက္ခံၿပီး သူ႔အား ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူတုိ႔၏အသက္တာထဲ၌လက္ 
ခံေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္ႏုိ္င္ငံေတာ္၌ ထာဝရကာလကုိ ဝင္စားႏုိင္လိမ့္မည္။ 

ေဟရွာယ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ေယရႈအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ျပည့္စုံစစ္မွန္လာေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက 
ေျပာဆိုေသာအရာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သင္ သိႏုိင္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ ေျပာဆုိ 
ေသာသူျဖစ္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ပုိ႔ေသာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းခရီးႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသဟာယဖြဲ႕ျခင္းအေၾကာင္းကုိ သင္ 
သိႏုိင္ပါသည္။  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ----    ေယရမိေယရမိေယရမိေယရမိ    

 
 
အိမ္စာ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၁၇၁၇၁၇၁၇သုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရ    
မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း 
ဟူေသာ တႏိုဟူေသာ တႏိုဟူေသာ တႏိုဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ င္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ င္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ င္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ((((ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ၁၁၁၁း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----    ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။””””    
 
ထူးျခားေသာသြင္ျပင္လကၡဏာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
တာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္းတာဝန္ရိွျခင္း    
    
နိဒါန္း 
 သူသည္ ၁၉၀၆ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၄ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ သူသည္ သာသနာျပဳတစ္ဦးျဖစ္လုိ 
ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ဓမၼပညာ(သီၾသေလာ္ဂ်ီ)ကုိ သင္ယူခဲ့ကာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ယူနီယံ ဓ 
မၼတကၠသုိလ္တြင္ သြားေရာက္သင္ယူခဲ့သည္။ 
 ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ဟစ္တလာ၏ၾသဇာအာဏာႀကီးထြားလာေနခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား 
အပါအဝင္ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးေျမာက္မ်ားစြာက အေမးမရိွဘဲ နာဇီဝါဒကုိ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိ္င္ထရစ္ခ်္ဘြန္ဟုိးဖာက အႏ ၱ 
ရယ္ကုိ ျမင္ခဲ့ၿပီး “ဝန္ခံေသာအသင္းေတာ္”ကုိ တည္ေထာင္ဖို႔ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ၎အသင္းေတာ္က ေယရႈတစ္ 
ပါးတည္းသာလွ်င္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ဟစ္တလာအား သစၥာခံျခင္းသည္ ရုပ္တုဆင္းတုကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကြး 
ေၾကာ္ခဲ့သည္။ အျခားသင္အုပ္ဆရာမ်ား ၆၀၀၀ႏွင့္အတူ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္ေသာမည္သူကုိမဆုိ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ 
သူ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ 
 ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး အဆုံးသတ္ဖုိ႔ရန္ ဂ်ာမနီက လက္နက္ခ်အရႈံးမေပးမီ ရက္သ 
တၱပတ္မ်ားသာအလုိတြင္ သူသည္ အျခားေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္အတူ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ယေန႔ အထိ 
က်ယ္ျပန္႔ စြာဖတ္ရႈေနရဆျဲဖစ္သည္။ (Adapted from Hero Tales, by Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, 
pp. 21-24). 

***************************************************** 
 တုိ္င္ထရစ္ခ်္ဘြန္ဟုိးဖာသည္ သူ႔ဘဝကုိ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခ့ဲ 
သည္။ ယေန႔ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခဲ့သူႏွင့္ စြန္႔စားမႈတစ္ရပ္ေပၚတြင္ သူ၏ဘဝကုိ ျမွပ္ႏွံခဲ့ေသာ 
အျခားသမၼာက်မ္းစာ သူရဲေကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း 
 ေယရမိသည္ ဣသေရေတာင္းပုိင္ႏုိင္ငံ ယုဒျပည္တြင္ရွိေေသာ ဘုရားသခင္၏ပေရာဖက္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏သာ 
သနာသည္ ဘီစီ၆၂၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ဆက္လက္တည္တံ့ခဲ့သည္။ ေယရမိသည္ သူတုိ႔၏ဆုိးညစ္မႈေၾကာင့္ 
ယုဒျပည္ႏွင့္ ယုဒျပည္၏ပတ္ဝန္းက်င္တုိ္င္းႏုိင္ငံမ်ားအား ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္က်ေရာက္မည့္အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာ 
ခဲ့သည္။ ေယရမိသည္ သူ၏လူမ်ဳိးတုိ႔အား အျခားေသာဘုရားမ်ား ကုိးကြယ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ 
မ်ားကုိ စတင္လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သူ၏သတင္းစကားသည္ ဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔ အႀကိဳက္မေတြ႕ေသာ 
ေၾကာင့္ ေယရမိ၏အသက္သည္ မၾကာခဏဆိုသလုိ အႏ ၱရယ္စက္ကြင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ ေယရိမိ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ တိုက္ဆိုင္မႈရိွပါသလား ယေန႔ ေယရိမိ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ တိုက္ဆိုင္မႈရိွပါသလား ယေန႔ ေယရိမိ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ တိုက္ဆိုင္မႈရိွပါသလား ယေန႔ ေယရိမိ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ တိုက္ဆိုင္မႈရိွပါသလား ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) တစ္စံုတစ္ရာကို လက္ တစ္စံုတစ္ရာကို လက္ တစ္စံုတစ္ရာကို လက္ တစ္စံုတစ္ရာကို လက္ 
ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပလို႔ရပါသလား ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပလို႔ရပါသလား ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပလို႔ရပါသလား ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပလို႔ရပါသလား ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) ဤအရာသည္ သမိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသလား။ဤအရာသည္ သမိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသလား။ဤအရာသည္ သမိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသလား။ဤအရာသည္ သမိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသလား။ (ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကစို႔။) 

 
ေယရမိ 
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(က်မ္းပုိဒ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္) 
““““၁၇၁၇၁၇၁၇သုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရသုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ခါးပန္းကုိစီး၍ ထေလာ့။ ငါမွာထားသမွ်ကုိ သူတုိ႔အားေဟာေျပာေလာ့။ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ သင့္ကုိငါအရွက္မခဲြရ    
မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ မည္အေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိမေၾကာက္ႏွင့္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း 
ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ((((ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ၁၁၁၁း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----    ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္ အၿမဲေတြ႕ရိွေနရမည့္ သတင္းထုတ္လႊတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္ အၿမဲေတြ႕ရိွေနရမည့္ သတင္းထုတ္လႊတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္ အၿမဲေတြ႕ရိွေနရမည့္ သတင္းထုတ္လႊတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္ အၿမဲေတြ႕ရိွေနရမည့္ သတင္းထုတ္လႊတ္ 
ခ်က္ေခ်က္ေခ်က္ေခ်က္ေတြက ဘာလဲ။ တြက ဘာလဲ။ တြက ဘာလဲ။ တြက ဘာလဲ။ (တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ အခြင့္ထူးမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သာဘာသာစကား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမဟုတ္သည့္ 
အေယာက္စီတုိ႔ႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္ဆံပုံ၊ သင္၏အခ်ိန္ကုိ မည္သုိ႔အသုံးခ်ပုံ။) 

ဤအေျခအေနမ်ားအား သင္ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရမည္ကုိ သင္ ဆုံးျဖတ္ရမည္။ သင့္အား ဘုရားသခင္ 
ျပဳေစလိုေသာနည္းအားျဖင့္ ဤအေျခအေနမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ သင့္အား အကူအညီေပးႏုိ္င္မည့္ ေယရမိထံမွ သင္ 
သင္ယူရရွိႏ္ိုင္ေသာ သင္ခန္းစာႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ 

၁။ ျပင္ဆင္ျခင္း 
၂။ ၎သည္ အႀကိဳက္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ မားမာရပ္တည္ဖုိ႔ရန္ ဆႏၵရွိျခင္း 
 

ျပင္ဆင္ျခင္း 
“သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။” 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေက်ာင္း၏စားေမးပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ ေက်ာင္း၏စားေမးပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ ေက်ာင္း၏စားေမးပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ ေက်ာင္း၏စားေမးပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ (ေလ့က်င့္ပါ။ အလြတ္က်က္မွတ္လုိက္ပါ။ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကုိ အတူရွိၿပီး တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အစမ္းေမးခြန္းသေဘာေမးလုိက္ပါ။ အတန္းထဲတြင္ အာရုံစုိက္လုိက္ပါ။ ညႊန္ 
ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပါ။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင့္ရဲ႕ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္အေနထားျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္အေနထားျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္အေနထားျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သင္ ဘယ္လိုအသင့္အေနထားျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါသလဲ။ (ေလ့က်င့္ခန္းဆင္း ပါ။ 
သင္၏နည္းျပ (သုိ႔) ညႊန္ၾကားသူ၏စကားကုိ နားေထာင္လုိက္ပါ။ သင္၏ၿပိဳင္ဖက္အသင္းကုိ ေလ့လာလုိက္ပါ။ ကုိယ္ကာယ 
ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။) 
 တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလိုက္သည့္ႏွင့္ သင္သည္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ သိနားလည္လာမည္။ စာေမးပြဲ 
အတြက္ သင္သည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအသင့္အေနထားရွိရမည္။ ေဘာလုံးပြဲတစ္ပြဲအတြက္ သင္သည္ ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ အသင့္ 
အေနထားရွိရမည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္ စိတ္ဓာတ္ 
ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈကုိလည္း သင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ဓာတ္ပ္ိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ မႈကို သင္ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ဓာတ္ပ္ိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ မႈကို သင္ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ဓာတ္ပ္ိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ မႈကို သင္ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ဓာတ္ပ္ိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္ မႈကို 
သင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသသင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသသင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသသင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ လဲ။ လဲ။ လဲ။ (အဆင္သင့္ျဖစ္ေစပါ။ ဘာသာရပ္တစ္ခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆုိ 
ေသာအရာကုိ သိထားပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင့္အား ဘယ္လိုကူညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင့္အား ဘယ္လိုကူညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင့္အား ဘယ္လိုကူညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင့္အား ဘယ္လိုကူညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ 
(ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အေျခအ ေနကုိ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္၊ ခြန္အားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသု 
တကုိ သင့္အား ေပးႏုိ္င္ပါသည္။) သုိ႔ေသာ္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာအရာမဟုတ္ေသာ သင့္ရဲ႕စိတ္ကုိ ဘုရားသခင္ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ 
ႏုိ္င္ပါ။ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ နီးေစပါ။ သင့္ရဲ႕စိတ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ထည့္သြင္းျခင္းအရာ၌ 
ဆက္ကပ္လုိက္ပါ။ 
 
ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ မားမာရပ္တည္ဖုိ႔ရန္ ဆႏၵရွိျခင္း 
““““၁၈၁၈၁၈၁၈ၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာၾကည့္ရႈေလာ့။ ယုဒရွင္ဘုရင္၊ မင္းသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ျပည္သူျပည္သားတည္း ဟူေသာ တႏိုင္ငံလုံးတဘက္၌၊ ခုိင္ခံေသာ    
ၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ၿမိဳ႔၊ သံတိုင္၊ ေၾကးဝါထရံအရာ၌ သင့္ကုိယေန႔ငါခန္႔ထား၏။ ((((ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ေယရမ္ိ ၁၁၁၁း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----    ၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။””””    
 ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္ ႀကံဳေတြ႕ေကာင္းႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ 
ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၏ေျပာဆုိသည့္ 
အေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာဆုိၾကပါစို႔။ 
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၁။ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ သင္သည္ ပတ္ပတ္လည္ေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာကေလးတစ္ဦး ျဖတ္သြားသည္။ သင္ႏွင့္ 
အတူရွိေနေသာ လူအုပ္က သူ႔ကို စတင္က်ီစယ္ၾကၿပီး သူ႔အား ရုိင္းစုိင္းေသာအရာမ်ားကုိ စေျပာၾကသည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ (ဤအေျခအေနတြင္ သင့္အား အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ သမၼာက်မ္းစာတစ္ခ်က္ ရွိပါသည္။) 

““““ညစ္ညဴးေသာစကားတစ္ခြန္းကိုမွ် သင္တို႔ ႏႈတ္ထဲကမထြက္ေစႏွင့္။ ၾကားနာေသာသူတို႔၏အက်ဳိးကို ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ ညစ္ညဴးေသာစကားတစ္ခြန္းကိုမွ် သင္တို႔ ႏႈတ္ထဲကမထြက္ေစႏွင့္။ ၾကားနာေသာသူတို႔၏အက်ဳိးကို ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ ညစ္ညဴးေသာစကားတစ္ခြန္းကိုမွ် သင္တို႔ ႏႈတ္ထဲကမထြက္ေစႏွင့္။ ၾကားနာေသာသူတို႔၏အက်ဳိးကို ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ ညစ္ညဴးေသာစကားတစ္ခြန္းကိုမွ် သင္တို႔ ႏႈတ္ထဲကမထြက္ေစႏွင့္။ ၾကားနာေသာသူတို႔၏အက်ဳိးကို ျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ 
တည္ေဆာက္စရာဘို႔ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။ တည္ေဆာက္စရာဘို႔ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။ တည္ေဆာက္စရာဘို႔ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။ တည္ေဆာက္စရာဘို႔ ေကာင္းေသာစကားကိုသာ သံုးေဆာင္ၾကေလာ့။ ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၄၄၄၄း း း း ၂၉)။၂၉)။၂၉)။၂၉)။””””    

 
၂။ သင္၏သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ ညစ္ညဴးေသာစကားကုိ သုံးႏႈန္းၿပီး ေန႔လည္စာ စားပပြဲပတ္လည္၌ ထုိင္ေနၾကပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအေျခေနကို သင္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ ဤအေျခေနကို သင္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ ဤအေျခေနကို သင္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ ဤအေျခေနကို သင္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ။ (ဤအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၏ 

ေျပာျပခ်က္ ရိွပါသည္။) ““““မေတာ္မေလ်ာ္ေသာညစ္ညဴးျပက္ျပယ္ ျပက္ယယ္ေသာစကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍မေတာ္မေလ်ာ္ေသာညစ္ညဴးျပက္ျပယ္ ျပက္ယယ္ေသာစကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍မေတာ္မေလ်ာ္ေသာညစ္ညဴးျပက္ျပယ္ ျပက္ယယ္ေသာစကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍မေတာ္မေလ်ာ္ေသာညစ္ညဴးျပက္ျပယ္ ျပက္ယယ္ေသာစကားမ်ားကိုလည္း ပယ္၍… … … … ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၅၅၅၅း း း း 
၄)။၄)။၄)။၄)။””””    

    
၃။ သင္သည္ ေက်ာင္းတြင္ သိပၸံစီမံကိန္းတစ္ခု၌ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ၃ ခုတြင္ ထိပ္ဆုံးအဖုိ႔ ဆုႀကီးတစ္ဆု 

ရွိပါသည္။ သင္၏အတန္းထဲရွိ ကေလးထဲမွ တစ္ဦးမွာ အသင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရလိုက္သည္ကုိ သင္ သတိျပဳမိလုိက္ပါ 
သည္။ သင္၏ဆန္းေဒးစကူးအတန္းတြင္ သူမႏွင့္ သင္ ဆုံခဲ့ၾကၿပီး သူမႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူမသည္ သင္ 
တုိ႔၏ေက်ာင္းတြင္ လူသစ္ျဖစ္ၿပီး အတန္းထဲတြင္ သူမသည္ အနည္းငယ္ေႏွးေကြးေနေသာေၾကာင့္ သိသာေပၚလြန္ေန 
သည္။ သင္၏အသင္းေဖာ္မ်ားက သူမကုိ မေရြးဖုိ႔ရန္ သင့္အား ေတာင္းဆုိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ (ဤအျဖစ္ပ်က္ေလးက ကူညီႏုိင္လိမ့္မည္ကုိ သတိရလုိက္ပါ။) 
 
    ““““၂၈၂၈၂၈၂၈ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကသည္ကုိ က်မ္းျပဳဆရာတေယာက္သည္ၾကား၍၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေလ်ာက္ ပတ္စြာ ျပန္ေျပာေတာ္မူထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကသည္ကုိ က်မ္းျပဳဆရာတေယာက္သည္ၾကား၍၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေလ်ာက္ ပတ္စြာ ျပန္ေျပာေတာ္မူထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကသည္ကုိ က်မ္းျပဳဆရာတေယာက္သည္ၾကား၍၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေလ်ာက္ ပတ္စြာ ျပန္ေျပာေတာ္မူထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကသည္ကုိ က်မ္းျပဳဆရာတေယာက္သည္ၾကား၍၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေလ်ာက္ ပတ္စြာ ျပန္ေျပာေတာ္မူ    
သည္ကုိ သိျမင္လွ်င္ အထံေတာ္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အဘယ္ မည္ေသာပညတ္သည္ သာ၍ျမတ္သနည္းဟု ေမးသည္ကုိ သိျမင္လွ်င္ အထံေတာ္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အဘယ္ မည္ေသာပညတ္သည္ သာ၍ျမတ္သနည္းဟု ေမးသည္ကုိ သိျမင္လွ်င္ အထံေတာ္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အဘယ္ မည္ေသာပညတ္သည္ သာ၍ျမတ္သနည္းဟု ေမးသည္ကုိ သိျမင္လွ်င္ အထံေတာ္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အဘယ္ မည္ေသာပညတ္သည္ သာ၍ျမတ္သနည္းဟု ေမး    
ေလွ်ာက္ေသာ္။ ေလွ်ာက္ေသာ္။ ေလွ်ာက္ေသာ္။ ေလွ်ာက္ေသာ္။ ၂၉၂၉၂၉၂၉ေယရႈက၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံးေယရႈက၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံးေယရႈက၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံးေယရႈက၊ ပညတ္တကာတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံး    ေသာပညတ္ဟူမူကား၊ အုိဣသေရလလူမ်ိဳး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ေသာပညတ္ဟူမူကား၊ အုိဣသေရလလူမ်ိဳး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ေသာပညတ္ဟူမူကား၊ အုိဣသေရလလူမ်ိဳး၊ နားေထာင္ေလာ့။ ေသာပညတ္ဟူမူကား၊ အုိဣသေရလလူမ်ိဳး၊ နားေထာင္ေလာ့။ 
ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္    
မူ၏။ မူ၏။ မူ၏။ မူ၏။ ၃၃၃၃ဝသင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ၊ ဥာဏ္ရိွသမွ်၊ အစြမ္းသတိၱရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ ဤပညတ္သည္ ဝသင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ၊ ဥာဏ္ရိွသမွ်၊ အစြမ္းသတိၱရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ ဤပညတ္သည္ ဝသင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ၊ ဥာဏ္ရိွသမွ်၊ အစြမ္းသတိၱရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ ဤပညတ္သည္ ဝသင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ၊ ဥာဏ္ရိွသမွ်၊ အစြမ္းသတိၱရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ ဤပညတ္သည္ 
ပဌမပပဌမပပဌမပပဌမပညတ္ျဖစ္၏။ ညတ္ျဖစ္၏။ ညတ္ျဖစ္၏။ ညတ္ျဖစ္၏။ ၃၁၃၁၃၁၃၁ထုိမွတပါး ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္သည္ ပထမပညတ္ထုိမွတပါး ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္သည္ ပထမပညတ္ထုိမွတပါး ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္သည္ ပထမပညတ္ထုိမွတပါး ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္သည္ ပထမပညတ္    
ႏွင့္ သေဘာတူ၏ ဤပညတ္ထုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္မရိွဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႏွင့္ သေဘာတူ၏ ဤပညတ္ထုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္မရိွဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႏွင့္ သေဘာတူ၏ ဤပညတ္ထုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္မရိွဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႏွင့္ သေဘာတူ၏ ဤပညတ္ထုိ႔ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္မရိွဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ((((မာကု မာကု မာကု မာကု ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ----    ၃၁)။၃၁)။၃၁)။၃၁)။””””    
၄။ သင္၏ဆန္းေဒးစကူးအတန္းသည္ ထုတ္ထားေသာခရစ္ယာန္တီရွပ္အကၤ် ီတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ သင္၏တီရွပ္ကုိ သင္ ဝတ္ 

ဆင္ေသာ ပထမေန႔၌ သင္ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ ေက်ာင္း၌ရွိေသာ ကေလးငယ္တစ္ခ်ဳိ႕က က်ိတ္ရယ္ၾကပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဒီတီရွပ္ကို သင္ ဆက္ဝတ္သင့္ပါသလား။ ဒီတီရွပ္ကို သင္ ဆက္ဝတ္သင့္ပါသလား။ ဒီတီရွပ္ကို သင္ ဆက္ဝတ္သင့္ပါသလား။ ဒီတီရွပ္ကို သင္ ဆက္ဝတ္သင့္ပါသလား။ (ဤအရာအတြက္ သမၼာက်မ္းစာ ေျပာျပခ်က္ရွိပါသည္။) ““““အၾကင္သူ သည္ အၾကင္သူ သည္ အၾကင္သူ သည္ အၾကင္သူ သည္ 
ငါ့ကို၎၊ ငါ့စကားကို၎ ရွက္၏။ငါ့ကို၎၊ ငါ့စကားကို၎ ရွက္၏။ငါ့ကို၎၊ ငါ့စကားကို၎ ရွက္၏။ငါ့ကို၎၊ ငါ့စကားကို၎ ရွက္၏။…………........ထိုသူကို ရွက္ေတာ္မူလတ့ံ။ ထိုသူကို ရွက္ေတာ္မူလတ့ံ။ ထိုသူကို ရွက္ေတာ္မူလတ့ံ။ ထိုသူကို ရွက္ေတာ္မူလတ့ံ။ ((((လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၉၉၉၉း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။”””” မေက်ာ္ၾကားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္ 
လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စြန္႔ခြာသြားၾကသည္။ သင္ခန္းစာ အစပုိင္း 
(# ၂၁၊ ဧလိ ယ - အပုိင္း -၂) တြင္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းမ်ားသည္ မထင္ရွားေသာအခ်ိန္၌ မားမားမတ္မတ္ရပ္ တည္ဖုိ႔ရန္ 
အစဥ္သျဖင့္ မလြယ္ကူေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ မားမားမတ္မတ္ရပ္ တည္ျခင္း၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ ေရာက္ရွိလာမည့္ က်ိတ္ရယ္ျခင္းကုိ ပုိ၍ေဝးေစပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းမွ မည္သူသည္ အက်ဳိးရရိွပါသနည္း။ ပ္တည္ျခင္းမွ မည္သူသည္ အက်ဳိးရရိွပါသနည္း။ ပ္တည္ျခင္းမွ မည္သူသည္ အက်ဳိးရရိွပါသနည္း။ ပ္တည္ျခင္းမွ မည္သူသည္ အက်ဳိးရရိွပါသနည္း။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဥပမာမ်ား ကို 
ေျပာၾကပါစို႔။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းမႈေၾကာင့္ သင့္အားျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းေသာလူငယ္ ေလး ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းမႈေၾကာင့္ သင့္အားျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းေသာလူငယ္ ေလး ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းမႈေၾကာင့္ သင့္အားျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းေသာလူငယ္ ေလး ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းမႈေၾကာင့္ သင့္အားျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းေသာလူငယ္ ေလး ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) 
လူသစ္မိန္းကေလးသည္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူကို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ လူသစ္မိန္းကေလးသည္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူကို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ လူသစ္မိန္းကေလးသည္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူကို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ လူသစ္မိန္းကေလးသည္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူကို ရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (သူ (သုိ႔) သူမက ဂရုစုိက္ေသာသူတစ္ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရွိေၾကာင္းကို သိေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ အက်ဳိးျပဳပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား 
သင္၏သက္ေသထင္ရွားေစျခင္းမွာ အျခားသူမ်ားအဖို႔ စံနမူနာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ညစ္ညဴးေသာစကားမ်ားကို သံုးႏႈညစ္ညဴးေသာစကားမ်ားကို သံုးႏႈညစ္ညဴးေသာစကားမ်ားကို သံုးႏႈညစ္ညဴးေသာစကားမ်ားကို သံုးႏႈန္းရာ၌ သင္ မပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူး န္းရာ၌ သင္ မပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူး န္းရာ၌ သင္ မပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူး န္းရာ၌ သင္ မပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ဘယ္လို အက်ဳိးေက်းဇူး 
ရိွႏုိင္ပါသလဲ။ ရိွႏုိင္ပါသလဲ။ ရိွႏုိင္ပါသလဲ။ ရိွႏုိင္ပါသလဲ။ (မေကာင္းေသာအရာ၊ ညစ္ညမ္းေသာအရာျဖင့္ သင္၏စိတ္ကုိ မညစ္ညဴးေစဖုိ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ 
သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသကုိင္းရႈိင္းေၾကာင္းကုိ အျခားသူမ်ား သင္ သိရွိေစပါသည္။) သင္သည္ ဘုရားသခင္အဖုိ႔ မားမား 
မတ္မတ္ရပ္တည္လာေသာအခါ သူ႔အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္လာဖုိ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ကုိ သင္ ကူညီရာေရာက္ပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တီးရွပ္အကၤ် ီတစ္ထည္ကို ဝတ္ဆင္ေသာ သင္အားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မည္သို႔ အက်ဳ ိးေက်းဇူးရရိွႏိုင္ ပါသလဲတီးရွပ္အကၤ် ီတစ္ထည္ကို ဝတ္ဆင္ေသာ သင္အားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မည္သို႔ အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွႏိုင္ ပါသလဲတီးရွပ္အကၤ် ီတစ္ထည္ကို ဝတ္ဆင္ေသာ သင္အားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မည္သို႔ အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွႏိုင္ ပါသလဲတီးရွပ္အကၤ် ီတစ္ထည္ကို ဝတ္ဆင္ေသာ သင္အားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မည္သို႔ အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွႏိုင္ ပါသလဲ။။။။ 
(သင္သည္ သမၼာတရားကုိ ေဟာေျပာေသာအခါ ထုိအရာသည္ မထင္ရွားေသာ္လည္း သင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံၿပီး 
သူ႔အား ေက်နပ္ေစပါသည္။) စကားတစ္ခြန္းမွ် မေျပာဆိုေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအား သြားေရာက္ကူညီရာဖို႔ရန္ သင္အားျဖင့္ 
ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ႏုိ္င္ပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အခ်ဳိ႕အေျခေနမ်ားအခ်ဳိ႕အေျခေနမ်ားအခ်ဳိ႕အေျခေနမ်ားအခ်ဳိ႕အေျခေနမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းကို အလြန္ထင္ရွားမႈမရိွေသာအရာျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ ေတြးၾက ပါသလဲ။ တြင္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းကို အလြန္ထင္ရွားမႈမရိွေသာအရာျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ ေတြးၾက ပါသလဲ။ တြင္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းကို အလြန္ထင္ရွားမႈမရိွေသာအရာျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ ေတြးၾက ပါသလဲ။ တြင္ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းကို အလြန္ထင္ရွားမႈမရိွေသာအရာျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ ေတြးၾက ပါသလဲ။ 
(အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေတြးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္မလာပါ။) 
 
    ““““ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တုိ႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တုိ႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တုိ႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တုိ႔၏အႀကံအစည္ႏွင့္မတူ။ ငါ၏အက်င့္    သည္လည္း သင္တုိ႔၏သည္လည္း သင္တုိ႔၏သည္လည္း သင္တုိ႔၏သည္လည္း သင္တုိ႔၏    
အက်င့္ႏွင့္မတူ။ အက်င့္ႏွင့္မတူ။ အက်င့္ႏွင့္မတူ။ အက်င့္ႏွင့္မတူ။ ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၅၅၅၅၅၅၅၅း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။””””    
 
 ဘုရားသခင္၏နည္လမ္းကို ေတြးေခၚရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အၿမဲတေစ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ သူ႔အား နာခံရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
နာမခံရမည့္အခ်ိန္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူအုပ္ႏွင့္အတူ သြားမလား၊ ဘုရားသခင္၏ေျပာ 
ဆုိသည့္အရာအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္မလားဆုိတာကုိ သင္ ဆုံးျဖတ္ရန္သာရွိသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယရမိ၏စံနမူနာထဲမွ သင္သည္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေယရမိ၏စံနမူနာထဲမွ သင္သည္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေယရမိ၏စံနမူနာထဲမွ သင္သည္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ေယရမိ၏စံနမူနာထဲမွ သင္သည္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူရရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (ေယရမိသည္ သစၥာရိွဖုိ႔ ရန္ႏွင့္ 
ဘုရားသခင္၏သတင္းစကားကုိ ေဟာေျပာဖို႔ရန္ သူ၏အသက္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။) ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
သင္၏အသက္တာကုိ သင္ မစြန္႔လႊတ္မစြန္႔ဘဲေနမိစဥ္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ကုိင္စြဲရာ၌ သင္ သစၥာရွိရမည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၇ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ----    ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ    
 
 

 
အိမ္စာ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““၁၇၁၇၁၇၁၇အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာဘုရားသခင္သည္မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာမီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ကုိယ္ေအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာဘုရားသခင္သည္မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာမီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ကုိယ္ေအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာဘုရားသခင္သည္မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာမီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ကုိယ္ေအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာဘုရားသခင္သည္မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာမီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ကုိယ္ေ
တာ္၏လက္မွလည္းကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။တာ္၏လက္မွလည္းကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။တာ္၏လက္မွလည္းကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။တာ္၏လက္မွလည္းကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။၁၈၁၈၁၈၁၈ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္    ေေေေတာ္မမူေသာ္လည္းအရွင္မင္းႀကီး၊ကုိယ္ေတာ္တာ္မမူေသာ္လည္းအရွင္မင္းႀကီး၊ကုိယ္ေတာ္တာ္မမူေသာ္လည္းအရွင္မင္းႀကီး၊ကုိယ္ေတာ္တာ္မမူေသာ္လည္းအရွင္မင္းႀကီး၊ကုိယ္ေတာ္    
၏ဘုရားတုိ႔ကုိအကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ဝတ္မျ၏ဘုရားတုိ႔ကုိအကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ဝတ္မျ၏ဘုရားတုိ႔ကုိအကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ဝတ္မျ၏ဘုရားတုိ႔ကုိအကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ဝတ္မျပဳပါ။တည္ထားေတာ္မူေသာပဳပါ။တည္ထားေတာ္မူေသာပဳပါ။တည္ထားေတာ္မူေသာပဳပါ။တည္ထားေတာ္မူေသာ    ေေေေရႊရုပ္တုကုိလည္းမကုိးကြယ္ပါဟုရႊရုပ္တုကုိလည္းမကုိးကြယ္ပါဟုရႊရုပ္တုကုိလည္းမကုိးကြယ္ပါဟုရႊရုပ္တုကုိလည္းမကုိးကြယ္ပါဟု    ျျျျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။    
((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၃၃၃၃း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----၁၈)။၁၈)။၁၈)။၁၈)။””””    
 
ထူျခားေသာဝိေသသလကၡဏာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
သစၥာေစာင့္သိိျခင္းသစၥာေစာင့္သိိျခင္းသစၥာေစာင့္သိိျခင္းသစၥာေစာင့္သိိျခင္း    
 
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
သင္၏အရင္းႏီွးဆံုးမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘယ္အရာက ဤပုဂၢိဳလ္အားသင္၏အရင္းႏီွးဆံုးမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘယ္အရာက ဤပုဂၢိဳလ္အားသင္၏အရင္းႏီွးဆံုးမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘယ္အရာက ဤပုဂၢိဳလ္အားသင္၏အရင္းႏီွးဆံုးမိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘယ္အရာက ဤပုဂၢိဳလ္အား    သင့္ရဲ႕ သင့္ရဲ႕ သင့္ရဲ႕ သင့္ရဲ႕ 
သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစပါသလဲ။ သင့္၏မိတ္ေဆြအဖို႔ ရိွသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစပါသလဲ။ သင့္၏မိတ္ေဆြအဖို႔ ရိွသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစပါသလဲ။ သင့္၏မိတ္ေဆြအဖို႔ ရိွသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစပါသလဲ။ သင့္၏မိတ္ေဆြအဖို႔ ရိွသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။    
 
နိဒါန္း 
 တစ္ခ်ဳိ႕က ေတြ႕ဖူးသမွ်တြင္ ေဘ့စ္ေဘာရိုက္ခ်က္အေကာင္းဆုံးေသာသူျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူခံရသူ တက္ဝီလီယံစ္ 
အေၾကာင္းကုိ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက ပုံေဖာ္ထားသည့္ အားကစားသတင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ 
ရိွခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ဝက္က တက္၏က်န္းမာေရးအားနည္းခ်က္ (အမွန္အားျဖင့္ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ တက္ 
ေသဆုံးခဲ့သည္) အေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
 ဤေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ တက္၏အသက္တာတြင္ အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာမွာ ရုိက္ခ်က္အေက်ာ္အေမာ္ 
တစ္ဦးျဖစ္လာဖုိ႔ရန္ သူ႔အား အခြင့္အခါေကာင္းေပးခဲ့သည့္ သူ၏ကာယပုိင္းဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ား၊ အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ျခြင္းခ်က္မရိွရည္မွန္းခ်က္တုိ႔ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ဘုရားသခင္သည္ သူ၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ အလြန္တရာေကာင္းမြန္ေသာကာယပုိင္းဆိုင္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ အသက္ 
တာကုိ ႏႈတ္ယူခဲ့ သည္ဟု သူ ခံစားရေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကုိ သူ မေက်မနပ္ျဖစ္သည္ဟု တက္ဝီလံယံစ္၏ေျပာဆုိခ်က္ကုိ 
လည္း ေဆာင္းပါးက ကုိးကားထားပါသည္။ 

***************************************************************** 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ၏အရည္အေသြးမ်ားကို ႏႈတ္ယူေပးခ့ဲျခင္းအေသူ၏အရည္အေသြးမ်ားကို ႏႈတ္ယူေပးခ့ဲျခင္းအေသူ၏အရည္အေသြးမ်ားကို ႏႈတ္ယူေပးခ့ဲျခင္းအေသူ၏အရည္အေသြးမ်ားကို ႏႈတ္ယူေပးခ့ဲျခင္းအေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို သူ မေက်နပ္ေၾကာင္း ဤသူ၏ေျပာစကားတြင္ ၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို သူ မေက်နပ္ေၾကာင္း ဤသူ၏ေျပာစကားတြင္ ၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို သူ မေက်နပ္ေၾကာင္း ဤသူ၏ေျပာစကားတြင္ ၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို သူ မေက်နပ္ေၾကာင္း ဤသူ၏ေျပာစကားတြင္ 
မည္သည့္ ထူးျခားခ်က္ကို သင္ ေတြ႕ရိွပါသလဲ။မည္သည့္ ထူးျခားခ်က္ကို သင္ ေတြ႕ရိွပါသလဲ။မည္သည့္ ထူးျခားခ်က္ကို သင္ ေတြ႕ရိွပါသလဲ။မည္သည့္ ထူးျခားခ်က္ကို သင္ ေတြ႕ရိွပါသလဲ။ (သူ႔အား ထိပ္ဆုံးတြင္ ေဘ့စ္ေဘာအေက်ာ္အေမာ္တစ္ဦးျဖစ္ေစဖို႔ရန္ သူ႔အား 
အရည္အေသြးမ်ားကုိ ေပးသနားခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ဤေဘ့စ္ေဘာသမားက ေက်းဇူးတင္ခဲ့ဖူးသည့္အရာကုိ ေဆာင္းပါးက 
တစ္ႀကိမ္းတစ္ခါမွ် မေဖာ္ျပပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သစၥာရိွမႈ၏အနက္အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ သစၥာရိွမႈ၏အနက္အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ သစၥာရိွမႈ၏အနက္အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ သစၥာရိွမႈ၏အနက္အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ (သစၥာရွိျခင္းဆုိသည္မွာ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း (သို႔) သစၥာရွိျခင္းျဖစ္သည္။) 
 
 ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏သမၼာက်မ္းစာပံုျပင္တြင္ တက္ဝီလီယံစ္ကဲ့သုိ႔ အလြန္တရာေကာင္းမြန္ေသာကာယပုိင္းဆုိင္ 
အရည္အေသြးမ်ားကုိ ေပးသနားခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္ ၃ ဦးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဤလူငယ္ ၃ နား 
လည္သေဘာက္ေပါက္ခဲ့ေသာအရာမွာ ဘုရားသခင္အား သစၥာရွိျခင္းထက္ သူတုိ႔၏အရည္အေသြးမ်ား၊ သူတုိ႔၏အသက္မ်ားပင္ 
အပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာအရာ တစ္စုံတစ္ခုမွ်မရိွပါ။ 
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ေနာက္ခံသမို္င္း 
 ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ ဗာပုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ီတက္လာၿပီး တုိက္ခုိက္သိမ္း 
ပုိ္က္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွ တန္ဆာပလာတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ  ဣသေရရွင္ဘုရင္ကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
သြားခဲ့သည္။   
 ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ေတာ္ဝင္မိသားစုႏွင့္ ဣသေရလတုိင္းျပည္၌ အျခားအေရးႀကီးမိသားစုမ်ားမွ ေယာကၤ် ား 
ေလးတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ဗာပုလုန္တုိင္းျပည္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားဖုိ႔ရန္ သူ၏စစ္သူႀကီးအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရင္ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ဤလူငယ္ေလးေတြဆီ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရင္ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ဤလူငယ္ေလးေတြဆီ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရင္ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ဤလူငယ္ေလးေတြဆီ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရင္ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ ဤလူငယ္ေလးေတြဆီ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္    
ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနခ့ဲလိမ့္မည္း။ ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနခ့ဲလိမ့္မည္း။ ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနခ့ဲလိမ့္မည္း။ ကိုယ္ေသြးမ်ားက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္ေနခ့ဲလိမ့္မည္း။ (ဤလူငယ္ေလးမ်ားသည္ သန္မာရမည္၊ ခန္႔ေခ်ာျဖစ္ရမည္၊ အလြန္သပ္သပ္ 
ရပ္ရပ္ရွိရမည္၊ ၿပီးေတာ့ သင္ယူတတ္ေျမာက္လြယ္ျဖစ္ခဲ့ရလိမ့္မည္။) 
 ၃ ႏွစ္လုံးလုံး သူတုိ႔ကုိ ဗာပုလုန္ဘာသာစကားျဖင့္၎၊ ဘုရင္ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကုိ အေစခံရာ၌ သူတုိ႔ 
သိသင့္သိထုိက္ေသာအရာမွန္သမွ်ကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သူတုိ႔ကုိ နာမည္သစ္မ်ားျဖင့္ပင္ မွည့္ေခၚခ့ဲၾကသည္။  
 ထုိလူငယ္မ်ားထမဲွ ေလးေယာက္ကုိ ဒံေယလ၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔ 
သင္ၾကားေပးသမွ်အား သင္ယူၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ကုိ ကူညီခဲ့ပါသည္။  
 ထုိသုိ႔ျဖစ္လင့္စကား၊ သူတုိ႔သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးတုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ယုံၾကည္ၿပီး သစၥာရွိခဲ့ၾက 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္အား ကုိးစားျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏သစၥာရွိမႈသည္ အစမ္းသပ္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
 

ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါ 
(ဒံေယလ ၃) 

““““၁၁၁၁တရံေရာအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အျမင့္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံေျခာက္ေတာင္ ရိွေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလုပ္ၿပီးမွ၊ တရံေရာအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အျမင့္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံေျခာက္ေတာင္ ရိွေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလုပ္ၿပီးမွ၊ တရံေရာအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အျမင့္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံေျခာက္ေတာင္ ရိွေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလုပ္ၿပီးမွ၊ တရံေရာအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အျမင့္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံေျခာက္ေတာင္ ရိွေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလုပ္ၿပီးမွ၊ 
ဗာဗုလုန္ေက်းလက္ ဒုရလြင္ျပင္၌ တည္ထားေတာ္မူ၍၊ ဗာဗုလုန္ေက်းလက္ ဒုရလြင္ျပင္၌ တည္ထားေတာ္မူ၍၊ ဗာဗုလုန္ေက်းလက္ ဒုရလြင္ျပင္၌ တည္ထားေတာ္မူ၍၊ ဗာဗုလုန္ေက်းလက္ ဒုရလြင္ျပင္၌ တည္ထားေတာ္မူ၍၊ ၂၂၂၂ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ 
ၿမိဳ႔စာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ အေပၿမိဳ႔စာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ အေပၿမိဳ႔စာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ အေပၿမိဳ႔စာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ အေပါင္းတုိ႔သည္ မင္းႀကီးတည္ထားေတာ္မူေသာ ရုပ္တုကုိ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚေသာပြဲသုိ႔ စုေဝးါင္းတုိ႔သည္ မင္းႀကီးတည္ထားေတာ္မူေသာ ရုပ္တုကုိ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚေသာပြဲသုိ႔ စုေဝးါင္းတုိ႔သည္ မင္းႀကီးတည္ထားေတာ္မူေသာ ရုပ္တုကုိ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚေသာပြဲသုိ႔ စုေဝးါင္းတုိ႔သည္ မင္းႀကီးတည္ထားေတာ္မူေသာ ရုပ္တုကုိ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚေသာပြဲသုိ႔ စုေဝး    
ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရိွ၍၊ ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရိွ၍၊ ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရိွ၍၊ ေစျခင္းငွါ အမိန္႔ေတာ္ရိွ၍၊ ၃၃၃၃ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ၿမိ ႔ဳစာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ၿမိ ႔ဳစာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ၿမိ ႔ဳစာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ စစ္ကဲ၊ တရားသူႀကီး၊ အခြန္ေတာ္ဝန္၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ ၿမိ ႔ဳစာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရိွ 
အေပါင္းတုိ႔သည္ စုေဝးေရာက္လာ၍၊ တည္ထား ေတာ္မူေသာ ရုအေပါင္းတုိ႔သည္ စုေဝးေရာက္လာ၍၊ တည္ထား ေတာ္မူေသာ ရုအေပါင္းတုိ႔သည္ စုေဝးေရာက္လာ၍၊ တည္ထား ေတာ္မူေသာ ရုအေပါင္းတုိ႔သည္ စုေဝးေရာက္လာ၍၊ တည္ထား ေတာ္မူေသာ ရုပ္တုေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾက၏။ ပ္တုေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾက၏။ ပ္တုေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾက၏။ ပ္တုေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾက၏။ ၄၄၄၄ထုိအခါ သံေတာ္ဆင့္တေယာက္က၊ ထုိအခါ သံေတာ္ဆင့္တေယာက္က၊ ထုိအခါ သံေတာ္ဆင့္တေယာက္က၊ ထုိအခါ သံေတာ္ဆင့္တေယာက္က၊ 
အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔၊ ၅၅၅၅တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွတံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွတံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွတံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွ    
ေသာတူေသာတူေသာတူေသာတူရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိး    
ကြယ္ရၾကမည္။ ကြယ္ရၾကမည္။ ကြယ္ရၾကမည္။ ကြယ္ရၾကမည္။ ၆၆၆၆မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ေသာသူ မည္သည္ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ခ်က္ျခင္း ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ေသာသူ မည္သည္ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ခ်က္ျခင္း ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ေသာသူ မည္သည္ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ခ်က္ျခင္း ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ေသာသူ မည္သည္ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ခ်က္ျခင္း ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္    
ျမတ္ရိွသည္ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။ ျမတ္ရိွသည္ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။ ျမတ္ရိွသည္ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။ ျမတ္ရိွသည္ဟု ဟစ္ေၾကာ္၏။ ၇၇၇၇ထုိေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာ အစရိွ ေထုိေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာ အစရိွ ေထုိေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာ အစရိွ ေထုိေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာ အစရိွ ေသာတူသာတူသာတူသာတူရိရိရိရိ    
ယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္း အသံကုိၾကားေသာအခါ၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႔၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႔၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႔၊ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႔    
သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ သည္ ျပပ္ဝပ္၍ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။ ၈၈၈၈ထုိအခါ၊ ခါလဒဲလူအခ်ိ ႔ဳသည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာထုိအခါ၊ ခါလဒဲလူအခ်ိ ႔ဳသည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာထုိအခါ၊ ခါလဒဲလူအခ်ိ ႔ဳသည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာထုိအခါ၊ ခါလဒဲလူအခ်ိ ႔ဳသည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ    
မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ မင္းႀကီးထံေတာ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္၊ ၉၉၉၉အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အၿမဲရွင္ပါေစ။ ၁၁၁၁ဝတံပုိးဝတံပုိးဝတံပုိးဝတံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ 
ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာသူ ရိွသမွ်တုိ႔သည္ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္ရၾကမည္။ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာသူ ရိွသမွ်တုိ႔သည္ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္ရၾကမည္။ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာသူ ရိွသမွ်တုိ႔သည္ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္ရၾကမည္။ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳး တီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာသူ ရိွသမွ်တုိ႔သည္ ေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္ရၾကမည္။ 
၁၁၁၁၁၁၁၁မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ဘဲ ေနေသာသူမည္သည္ ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ရိွပါ၏။ မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ဘဲ ေနေသာသူမည္သည္ ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ရိွပါ၏။ မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ဘဲ ေနေသာသူမည္သည္ ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ရိွပါ၏။ မျပပ္ဝပ္ မကုိးကြယ္ဘဲ ေနေသာသူမည္သည္ ကုိ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ ရိွပါ၏။ 
၁၂၁၂၁၂၁၂အရွင္မင္းႀကီးအရွင္မင္းႀကီးအရွင္မင္းႀကီးအရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံတြင္ ဝန္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ယုဒလူရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံတြင္ ဝန္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ယုဒလူရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံတြင္ ဝန္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ယုဒလူရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံတြင္ ဝန္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ယုဒလူရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ    
အမည္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ အာဏာေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္အမည္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ အာဏာေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္အမည္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ အာဏာေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္အမည္ရိွေသာ သူတုိ႔သည္ အာဏာေတာ္ကုိ ပမာဏမျပဳပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္    
တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု၊ ယုဒလူတုိ႔ကုိျပစ္တင္၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု၊ ယုဒလူတုိ႔ကုိျပစ္တင္၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု၊ ယုဒလူတုိ႔ကုိျပစ္တင္၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု၊ ယုဒလူတုိ႔ကုိျပစ္တင္၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။    ၁၃၁၃၁၃၁၃ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ျပင္းစြာအမ်က္    
ထြက္ထြက္ထြက္ထြက္၍ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေခၚေခ်ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ အထံေတာ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ၍ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေခၚေခ်ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ အထံေတာ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ၍ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေခၚေခ်ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ အထံေတာ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ၍ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေခၚေခ်ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ အထံေတာ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ 
၁၄၁၄၁၄၁၄ဟယ္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၊ ငါ၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳေလာ။ ငါတည္ ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ မကုိးကြယ္ဟယ္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၊ ငါ၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳေလာ။ ငါတည္ ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ မကုိးကြယ္ဟယ္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၊ ငါ၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳေလာ။ ငါတည္ ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ မကုိးကြယ္ဟယ္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၊ ငါ၏ဘုရားတုိ႔ကုိ ဝတ္မျပဳေလာ။ ငါတည္ ထားေသာ ေရႊရုပ္တုကုိ မကုိးကြယ္    
ေေေေလာ။ လာ။ လာ။ လာ။ ၁၅၁၅၁၅၁၅ယခုတြင္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာအခါ၊ ယခုတြင္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာအခါ၊ ယခုတြင္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာအခါ၊ ယခုတြင္ တံပုိး၊ ခရာ၊ ေစာင္း၊ ပုေလြ၊ တေယာ၊ ပတ္သာအစရိွေသာ တုရိယာမ်ိဳးတီးမႈတ္ျခင္းအသံကုိ ၾကားေသာအခါ၊ 
ငါတုိ႔လုပ္ေသာေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္အ့ံေသာငွါ အသင့္ ေနၾက။ သုိ႔မဟုတ္လ်င္၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်က္ငါတုိ႔လုပ္ေသာေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္အ့ံေသာငွါ အသင့္ ေနၾက။ သုိ႔မဟုတ္လ်င္၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်က္ငါတုိ႔လုပ္ေသာေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္အ့ံေသာငွါ အသင့္ ေနၾက။ သုိ႔မဟုတ္လ်င္၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်က္ငါတုိ႔လုပ္ေသာေရႊရုပ္တုကုိ ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္အ့ံေသာငွါ အသင့္ ေနၾက။ သုိ႔မဟုတ္လ်င္၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်က္    
ျခင္းခ်ပစ္မည္။ ငါ၏လက္မွ ကယ္လြတ္ႏုိင္ေျခင္းခ်ပစ္မည္။ ငါ၏လက္မွ ကယ္လြတ္ႏုိင္ေျခင္းခ်ပစ္မည္။ ငါ၏လက္မွ ကယ္လြတ္ႏုိင္ေျခင္းခ်ပစ္မည္။ ငါ၏လက္မွ ကယ္လြတ္ႏုိင္ေသာ ဘုရားကား၊ အဘယ္ဘုရားရိွသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သာ ဘုရားကား၊ အဘယ္ဘုရားရိွသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သာ ဘုရားကား၊ အဘယ္ဘုရားရိွသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သာ ဘုရားကား၊ အဘယ္ဘုရားရိွသနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆၁၆၁၆၁၆ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ 
အေဗဒေနေဂါ တုိ႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး ေနဗုခဒ္ေနဇာ၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤအမႈ၌ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္အေၾကာင္း မရိွပါ။ အေဗဒေနေဂါ တုိ႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး ေနဗုခဒ္ေနဇာ၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤအမႈ၌ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္အေၾကာင္း မရိွပါ။ အေဗဒေနေဂါ တုိ႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး ေနဗုခဒ္ေနဇာ၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤအမႈ၌ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္အေၾကာင္း မရိွပါ။ အေဗဒေနေဂါ တုိ႔ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး ေနဗုခဒ္ေနဇာ၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤအမႈ၌ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္အေၾကာင္း မရိွပါ။ 
၁၇၁၇၁၇၁၇အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲကအကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္လႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ ႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ ႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ ႊတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။ 
ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္၏လက္မွ လည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ထုိသုိ႔ကယ္လႊတ္ ေတာ္မမူေသာ္လည္း အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္    
၏ဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၏ဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၏ဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၏ဘုရား တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္တိုိ႔သည္ ဝတ္မျပဳပါ။ တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊရုပ္တုကုိလည္း မကုိးကြယ္ပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ 
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၁၉၁၉၁၉၁၉ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္    ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈ၍ မ်က္ႏွာျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈ၍ မ်က္ႏွာျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈ၍ မ်က္ႏွာျပင္းစြာအမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈ၍ မ်က္ႏွာ    
ေတာ္ပ်က္လ်က္ မီးဖုိကုိအရင္ထက္ ခုနစ္ဆတုိး၍ပူေစျခင္းငွါေတာ္ပ်က္လ်က္ မီးဖုိကုိအရင္ထက္ ခုနစ္ဆတုိး၍ပူေစျခင္းငွါေတာ္ပ်က္လ်က္ မီးဖုိကုိအရင္ထက္ ခုနစ္ဆတုိး၍ပူေစျခင္းငွါေတာ္ပ်က္လ်က္ မီးဖုိကုိအရင္ထက္ ခုနစ္ဆတုိး၍ပူေစျခင္းငွါ၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ ၂၂၂၂ဝခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲတုိ႔ သည္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ ဝခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲတုိ႔ သည္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ ဝခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲတုိ႔ သည္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ ဝခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲတုိ႔ သည္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ 
အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစျ၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစျ၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစျ၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစျခင္းငွါခင္းငွါခင္းငွါခင္းငွါ၄၄၄၄င္း အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း၊ င္း အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း၊ င္း အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း၊ င္း အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း၊ ၂၁၂၁၂၁၂၁ထုိသူထုိသူထုိသူထုိသူ    
သုံးေယာက္တုိ႔ကုိ ေပါင္းဘီ၊ အကႌ်၊ ဝတ္လုံအစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္တကြ တုတ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ၾကသုံးေယာက္တုိ႔ကုိ ေပါင္းဘီ၊ အကႌ်၊ ဝတ္လုံအစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္တကြ တုတ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ၾကသုံးေယာက္တုိ႔ကုိ ေပါင္းဘီ၊ အကႌ်၊ ဝတ္လုံအစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္တကြ တုတ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ၾကသုံးေယာက္တုိ႔ကုိ ေပါင္းဘီ၊ အကႌ်၊ ဝတ္လုံအစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္တကြ တုတ္ေႏွာင္၍၊ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးဖုိထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ၾက    
ေသာအခါ၊ ေသာအခါ၊ ေသာအခါ၊ ေသာအခါ၊ ၂၂၂၂၂၂၂၂ရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ ၾကပ္တည္း၍ မီးဖုိသည္ အလြန္ပူ ေသာေၾကာင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ ၾကပ္တည္း၍ မီးဖုိသည္ အလြန္ပူ ေသာေၾကာင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ ၾကပ္တည္း၍ မီးဖုိသည္ အလြန္ပူ ေသာေၾကာင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါရွင္ဘုရင္၏အမိန္႔ေတာ္ ၾကပ္တည္း၍ မီးဖုိသည္ အလြန္ပူ ေသာေၾကာင့္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ တုိ႔ကုိ တုိ႔ကုိ တုိ႔ကုိ 
ဆြဲခ်ေသာသူတုိ႔သည္ မီးလွ်ံအရိွန္ေၾကာင့္ ေသၾက၏။ ဆြဲခ်ေသာသူတုိ႔သည္ မီးလွ်ံအရိွန္ေၾကာင့္ ေသၾက၏။ ဆြဲခ်ေသာသူတုိ႔သည္ မီးလွ်ံအရိွန္ေၾကာင့္ ေသၾက၏။ ဆြဲခ်ေသာသူတုိ႔သည္ မီးလွ်ံအရိွန္ေၾကာင့္ ေသၾက၏။ ၂၃၂၃၂၃၂၃ထုိသူသုံး ေယာက္တုိ႔မူကား၊ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ ျပင္းစြာေလာင္ေသာ ထုိသူသုံး ေယာက္တုိ႔မူကား၊ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ ျပင္းစြာေလာင္ေသာ ထုိသူသုံး ေယာက္တုိ႔မူကား၊ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ ျပင္းစြာေလာင္ေသာ ထုိသူသုံး ေယာက္တုိ႔မူကား၊ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ ျပင္းစြာေလာင္ေသာ 
မီးဖုိထဲသုိ႔က်ေရာက္ေလ၏။ မီးဖုိထဲသုိ႔က်ေရာက္ေလ၏။ မီးဖုိထဲသုိ႔က်ေရာက္ေလ၏။ မီးဖုိထဲသုိ႔က်ေရာက္ေလ၏။ ၂၄၂၄၂၄၂၄ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အ့ံၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသုံးေယာက္ ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အ့ံၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသုံးေယာက္ ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အ့ံၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသုံးေယာက္ ထုိအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အ့ံၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသုံးေယာက္ 
တုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသုိ႔ ခ်ပစ္သည္တုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသုိ႔ ခ်ပစ္သည္တုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသုိ႔ ခ်ပစ္သည္တုိ႔ကုိ တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသုိ႔ ခ်ပစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တုိ႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရားမဟုတ္ေလာဟု တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တုိ႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရားမဟုတ္ေလာဟု တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တုိ႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရားမဟုတ္ေလာဟု တုိင္ပင္မွဴးမတ္တုိ႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တုိ႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရား    
ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၅၂၅၂၅၂၅ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တုိ႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တုိ႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တုိ႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တုိ႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္    
သည္ကုိ ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရိွသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊သည္ကုိ ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရိွသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊သည္ကုိ ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရိွသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊သည္ကုိ ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရိွသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊    ၂၆၂၆၂၆၂၆မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ 
မီးဖုိဝနားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု မီးဖုိဝနားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု မီးဖုိဝနားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု မီးဖုိဝနားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆုံးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူတုိ႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ ၂၇၂၇၂၇၂၇ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တုိ႔သည္ ဝုိင္း၍ မီးမေလာင္ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တုိ႔သည္ ဝုိင္း၍ မီးမေလာင္ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တုိ႔သည္ ဝုိင္း၍ မီးမေလာင္ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တုိ႔သည္ ဝုိင္း၍ မီးမေလာင္    
ႏုိင္ေသာႏုိင္ေသာႏုိင္ေသာႏုိင္ေသာ    ထုိသူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတုိ႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လုံလည္းျခားနားျခင္းမရိွ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္းထုိသူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတုိ႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လုံလည္းျခားနားျခင္းမရိွ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္းထုိသူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတုိ႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လုံလည္းျခားနားျခင္းမရိွ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္းထုိသူတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတုိ႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လုံလည္းျခားနားျခင္းမရိွ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္း    
လြတ္၏။ လြတ္၏။ လြတ္၏။ လြတ္၏။ ၂၈၂၈၂၈၂၈ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးကလည္း၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရိွ ေတာ္မူေစသေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးကလည္း၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရိွ ေတာ္မူေစသေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးကလည္း၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရိွ ေတာ္မူေစသေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးကလည္း၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရိွ ေတာ္မူေစသ    
တည္း။ မိမိတုိ႔ဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားကုိ ဝတ္ျပဳကုိးတည္း။ မိမိတုိ႔ဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားကုိ ဝတ္ျပဳကုိးတည္း။ မိမိတုိ႔ဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားကုိ ဝတ္ျပဳကုိးတည္း။ မိမိတုိ႔ဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားကုိ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္    
ကုိးစား၍ မင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္လ်က္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိပင္ အပ္ႏံွေသာကြၽန္ေတာ္  ရင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကုိးစား၍ မင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္လ်က္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိပင္ အပ္ႏံွေသာကြၽန္ေတာ္  ရင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကုိးစား၍ မင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္လ်က္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိပင္ အပ္ႏံွေသာကြၽန္ေတာ္  ရင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကုိးစား၍ မင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္လ်က္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိပင္ အပ္ႏံွေသာကြၽန္ေတာ္  ရင္းတုိ႔ရိွရာသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္း    
ကင္တမန္ကုိေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေတာ္ မူၿပီ။ ကင္တမန္ကုိေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေတာ္ မူၿပီ။ ကင္တမန္ကုိေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေတာ္ မူၿပီ။ ကင္တမန္ကုိေစလႊတ္၍ ကယ္တင္ေတာ္ မူၿပီ။ ၂၉၂၉၂၉၂၉ထုိေၾကာင့္၊ အရပ္ရပ္တုိ႔၌ ေန၍ အသီးသီးအျခားျထုိေၾကာင့္၊ အရပ္ရပ္တုိ႔၌ ေန၍ အသီးသီးအျခားျထုိေၾကာင့္၊ အရပ္ရပ္တုိ႔၌ ေန၍ အသီးသီးအျခားျထုိေၾကာင့္၊ အရပ္ရပ္တုိ႔၌ ေန၍ အသီးသီးအျခားျခားေသာ ဘာသာစကားကုိခားေသာ ဘာသာစကားကုိခားေသာ ဘာသာစကားကုိခားေသာ ဘာသာစကားကုိ    
ေျပာေသာ လူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္ေသာသူတို႔သည္၊ ရွာဒရက္၊ ေေျပာေသာ လူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္ေသာသူတို႔သည္၊ ရွာဒရက္၊ ေေျပာေသာ လူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္ေသာသူတို႔သည္၊ ရွာဒရက္၊ ေေျပာေသာ လူအမိ်ဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္ေသာသူတို႔သည္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္မရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္မရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္မရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္အား ျပစ္မွားအား ျပစ္မွားအား ျပစ္မွားအား ျပစ္မွား    
ေသာစကားကုိ ေျပာလွ်င္၊ ထုိသူကုိ အပုိင္းပုိင္း စဥ္းေစ။ သူ၏အိမ္ကုိလည္း ေနာက္ေခ်းပုံျဖစ္ေစဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရိွ၏။ အေၾကာင္းေသာစကားကုိ ေျပာလွ်င္၊ ထုိသူကုိ အပုိင္းပုိင္း စဥ္းေစ။ သူ၏အိမ္ကုိလည္း ေနာက္ေခ်းပုံျဖစ္ေစဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရိွ၏။ အေၾကာင္းေသာစကားကုိ ေျပာလွ်င္၊ ထုိသူကုိ အပုိင္းပုိင္း စဥ္းေစ။ သူ၏အိမ္ကုိလည္း ေနာက္ေခ်းပုံျဖစ္ေစဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရိွ၏။ အေၾကာင္းေသာစကားကုိ ေျပာလွ်င္၊ ထုိသူကုိ အပုိင္းပုိင္း စဥ္းေစ။ သူ၏အိမ္ကုိလည္း ေနာက္ေခ်းပုံျဖစ္ေစဟု ငါအမိန္႔ေတာ္ရိွ၏။ အေၾကာင္း    
မူကား၊ ထုိမွ်ေမူကား၊ ထုိမွ်ေမူကား၊ ထုိမွ်ေမူကား၊ ထုိမွ်ေလာက္ေသာ ကယ္တင္ျလာက္ေသာ ကယ္တင္ျလာက္ေသာ ကယ္တင္ျလာက္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ထုိဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္ဘုရားမွ်မျပဳႏုိင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ခင္းကုိ ထုိဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္ဘုရားမွ်မျပဳႏုိင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ခင္းကုိ ထုိဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္ဘုရားမွ်မျပဳႏုိင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ခင္းကုိ ထုိဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္ဘုရားမွ်မျပဳႏုိင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၃၃၃၃ဝဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံဝဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံဝဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံဝဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံ    
တြင္၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။တြင္၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။တြင္၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။တြင္၊ ရွဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႔ကုိ ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။””””    
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ရွာဒရက္၊ရွာဒရက္၊ရွာဒရက္၊ရွာဒရက္၊    ေေေေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတိုမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတိုမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတိုမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔အား မီးလွ်ံထဲမွ ဘုရားသခင္ ကယ္မခ့ဲသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္႔အား မီးလွ်ံထဲမွ ဘုရားသခင္ ကယ္မခ့ဲသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္႔အား မီးလွ်ံထဲမွ ဘုရားသခင္ ကယ္မခ့ဲသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္႔အား မီးလွ်ံထဲမွ ဘုရားသခင္ ကယ္မခ့ဲသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ လို႔ ထင္ပါသလဲ။ လို႔ ထင္ပါသလဲ။ လို႔ ထင္ပါသလဲ။ 
(သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အား သစၥာရွိၿပီး ေနဗုတ္ခတ္ေနဇာ စိုက္ထူထားသည့္ရုပ္တုအား မကုိးကြယ္ဖုိ႔ရန္ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူတို႔၏သစၥာရိွမႈအတြက္ သူတို႔ အသတ္ခံရလိမ့္မည္ကို သူတို႔ သိခ့ဲေသာ္လည္း သူတို႔၏သစၥာရိွမႈအတြက္ သူတို႔ အသတ္ခံရလိမ့္မည္ကို သူတို႔ သိခ့ဲေသာ္လည္း သူတို႔၏သစၥာရိွမႈအတြက္ သူတို႔ အသတ္ခံရလိမ့္မည္ကို သူတို႔ သိခ့ဲေသာ္လည္း သူတို႔၏သစၥာရိွမႈအတြက္ သူတို႔ အသတ္ခံရလိမ့္မည္ကို သူတို႔ သိခ့ဲေသာ္လည္း ရွာဒရက္၊ရွာဒရက္၊ရွာဒရက္၊ရွာဒရက္၊    ေေေေမရွက္၊မရွက္၊မရွက္၊မရွက္၊    အေဗဒေနအေဗဒေနအေဗဒေနအေဗဒေန    
ေေေေဂါတိုဂါတိုဂါတိုဂါတို႔သည္ ဘုရားသခင္အား သစၥာရိွမႈကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ႔သည္ ဘုရားသခင္အား သစၥာရိွမႈကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ႔သည္ ဘုရားသခင္အား သစၥာရိွမႈကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ႔သည္ ဘုရားသခင္အား သစၥာရိွမႈကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္ကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (က်န္းမာျခင္း၊ အသိပညာ၊ 
အတတ္ပညာႏွင့္ ရွင္ဘုရင္အား အေကာင္းဆုံးအေစခံႏုိင္ဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ အေထာက္အကူေပးသည့္ သူတုိ႔၏အရည္ အခ်င္း မ်ားကုိ 
သူတုိ႔အားေပးေသာသူ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔က သိနားလည္ခဲ့ၾကသည္။) 
 ဘုရားသခင္သည္ ရုပ္တုဆင္းတုအား ကိုးကြယ္ျခင္းကုိ မည္သုိ႔ျပင္းျပင္ထန္ထန္တားျမစ္ေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ နားလည္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္၏တစ္ခုတည္းေသာမွန္ကန္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတုိိ႔သည္ အျခား 
ေသာဘုရားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ကုိးကြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုိရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔က သိခဲ့ၾကသည္။ ဘုရား 
သခင္အား သူတို႔ သစၥာေစာင့္သိဖုိ႔ရန္ အလုိရွိခဲ့ၾကသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး၏ထူးျခားေသာပင္ကိုယ္လကၡဏာတစ္ခုက ဘာလဲ။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး၏ထူးျခားေသာပင္ကိုယ္လကၡဏာတစ္ခုက ဘာလဲ။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး၏ထူးျခားေသာပင္ကိုယ္လကၡဏာတစ္ခုက ဘာလဲ။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး၏ထူးျခားေသာပင္ကိုယ္လကၡဏာတစ္ခုက ဘာလဲ။ (သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး၏ 
ထူးျခားေသာပင္ကုိယ္လကၡဏာတစ္ခုမွာ သစၥာေစာင့္သိျခင္းျဖစ္သည္။) 
 သစၥာရွိေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးမွာ သင္၌ သာယာေန႔မရိွေသာ္လည္း ေန႔တုိင္း သင္၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာသူ တစ္ဦး 
ျဖစ္သည္။ အျခားသူထက္ သင့္အေပၚသာ၍ေကာင္းေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး သင္၌ ရိွသည္ကုိ သင္ သိတယ္ မဟုတ္လား။ 
သူ၏နာမည္မွာ ေယရႈျဖစ္သည္။ ေယရႈသည္ သင္၏ေန႔ရက္သည္ ဘယ္ေလာက္ပင္ဆုိးရြားေနေစကာမူ သင့္အား လုံးလုံးလ်ား 
လ်ားသစၥာရွိေသာသူျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ယူဖုိ႔ရန္ သူ အၿမဲတေစအဆင္သင့္ရိွပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏အာရံုစူးစိုက္ျခင္းကို ေတာင္ဆိုေသာအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ သင္၏အာရံုစူးစိုက္ျခင္းကို ေတာင္ဆိုေသာအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ သင္၏အာရံုစူးစိုက္ျခင္းကို ေတာင္ဆိုေသာအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ သင္၏အာရံုစူးစိုက္ျခင္းကို ေတာင္ဆိုေသာအရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ (အိမ္စာ၊ အားကစား (သုိ႔) အျခားလုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား။) 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထိုအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္ 
ထက္ ထုိအရာမ်ားကုိ သင္ စတင္အာရံုစူးစုိက္လာေသာအခါျဖစ္ပါသည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တစ္စံုတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္လာျခင္းမွ သင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ မလဲ။ တစ္စံုတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္လာျခင္းမွ သင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ မလဲ။ တစ္စံုတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္လာျခင္းမွ သင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ မလဲ။ တစ္စံုတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ထက္ သင့္အဖို႔ ပို၍အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္လာျခင္းမွ သင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ မလဲ။ 
(ဘုရားသခင္ထက္သင့္အဖုိ႔ပုိ၍အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ေတာင္းဆုိလာသည့္အရာတစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ 
ဘုရားသခင္၏သစၥာရွိမႈသည္ သင့္အဖုိ႔ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတိရလုိက္ပါ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ လူအားလံုးအဖို႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ လူအားလံုးအဖို႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ လူအားလံုးအဖို႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ လူအားလံုးအဖို႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး ဘယ္လိုျဖစ္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ (တစ္ 
ေန႔ေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၌ သူႏွင့္အတူ သင္ ရွိေနႏုိင္ဖု႔ိရန္အလုိ႔ငွါ ေယရႈသည္ သင့္အဖုိ႔ သူ၏အသက္ကုိ စေတးခဲ့သည္ 
ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။ မွတ္သားဖြယ္ေသာအရာမွာ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ မထုိက္တန္ေသာျငားလည္း ဤအမႈ 
အရာကုိ သူ ျပဳခ့ဲျခင္းမွာ ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အလြန္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျယေန႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျယေန႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျယေန႔ သစၥာရိွေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ (ခ်စ္ခင္တတ္ျခင္း၊ ၾကင္နားျခင္း၊ မွန္ကန္ 
ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္။) 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ----    ဒံေယလဒံေယလဒံေယလဒံေယလ    

 
 

 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
““““အမိန္႔အမိန္႔အမိန္႔အမိန္႔    ေတာ္ထုတ္၍ ေတာ္ထုတ္၍ ေတာ္ထုတ္၍ ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ 
မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ 
ဘုရားသခင္ဘုရားသခင္ဘုရားသခင္ဘုရားသခင္    ကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။    ((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၆၆၆၆း း း း ၁၀)။၁၀)။၁၀)။၁၀)။””””    
 
ထူျခားေသာဝိေသသလကၡဏာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
ကိုးစားထိုက္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကိုးစားထိုက္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကိုးစားထိုက္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကိုးစားထိုက္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း    
 
ေဆြးေႏြးျခင္းေမးခြန္း 
အျခားသူမ်ားက သေဘာမတူခ့ဲေသာ္လည္း သင္ သိေသာအရာသည္ မွန္အျခားသူမ်ားက သေဘာမတူခ့ဲေသာ္လည္း သင္ သိေသာအရာသည္ မွန္အျခားသူမ်ားက သေဘာမတူခ့ဲေသာ္လည္း သင္ သိေသာအရာသည္ မွန္အျခားသူမ်ားက သေဘာမတူခ့ဲေသာ္လည္း သင္ သိေသာအရာသည္ မွန္ကန္ကန္ကန္ကန္ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ထိုးျပခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္က ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ထိုးျပခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္က ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ထိုးျပခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္က ခ့ဲေၾကာင္းကို သင္ ထိုးျပခ့ဲသည့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္က 
ဘယ္အခ်ိန္လဲ။ဘယ္အခ်ိန္လဲ။ဘယ္အခ်ိန္လဲ။ဘယ္အခ်ိန္လဲ။    
 
နိဒါန္း 
 ဂၽြန္ဘန္ရန္သည္ ၁၆၂၈ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အဂၤလန္တြင္ အစိုးရတရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာအသင္းေတာ္က 
အသင္းေတာ္အမ်ားစုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက တရားဝင္အသင္းေတာ္ သာသနျပဳမ်ားသာ တရား 
ေဟာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပဌန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂၽြန္သည္ တရားဝင္အသင္းေတာ္၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး မဟုတ္ 
ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာအသင္းေတာ္ငယ္မ်ားတြင္ တရားေဟာခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဆက္၍တရားေဟာပါက သူသည္ 
အဖမ္းခံရႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သူ သိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေၾကာက္ရြံ႕၍ ေဟာၾကားျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ဤအသင္းေတာ္ငယ္ 
မ်ား၌ရွိေသာ အသစ္ေသာယုံၾကည္သူမ်ားသည္လည္း တရားဝင္အသင္းေတာ္၏အသင္းဝင္မ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ 
ယုံၾကည္ျခင္းအား စြန္႔လႊတ္သြားၾကမည္ကုိ သူ သိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂၽြန္အား ရပ္တန္႔ဖုိ႔ရန္ အသိေပးေသာေန႔ရက္ေရာက္လာ 
ေသာအခါ သူသည္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကုိသာ နာခံမည္ဟု သူ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ 
ေထာင္ထတဲြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ 
 
 သူသည္ ေထာင္ထဲ၌ ၁၂ႏွစ္လုံး အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အားလူသိအမ်ားဆုံးျဖစ္ေစေသာစာအုပ္ျဖစ္သည့္ 
ကုိးကြယ္ျခင္း၏တုိးပြားမႈကုိ သူ ေရးသားခဲ့ေနရာသည္ ထုိေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 

************************************************************ 
 
 ဂၽြန္ဘန္ရန္းက သူသည္ ဒုကၡကုိ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့လိမ့္ဟု သိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္း၌သာ ဆက္ကပ္ 
အပ္ႏံွခဲ့သည္။ ယေန႔ သင္ခန္းစာသည္ ဒုကၡကုိ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့လိမ့္ဟု သိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္း၌သာ 
ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံခဲ့ေသာ အျခားသမၼာက်မ္းစာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ဒံေယလသည္ ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ ဗာပုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ဣသေရေတာင္းပုိင္ႏုိင္ငံ ယုဒ 
ျပည္၊ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ီတက္လာၿပီး တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိ္က္ခဲ့ခ်ိန္၌ ဗာပုလုန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရေသာ 
လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒံေယလသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေနာက္ဆုံးပုိင္းသင္ခန္းစာ၏သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရွာဒရက္၊ 
ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါတို႔ႏွင့္ မိတ္ေဆြရင္းျခာမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။ 

 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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ဒံေယလ 
(ဒံေယလ ၆း ၁-၂၃) 

““““၁၁၁၁ဒါရိမင္းႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈအေရးအလုံးစုံတုိ႔ကို စီရင္ရေသာ ၿမိဳဒါရိမင္းႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈအေရးအလုံးစုံတုိ႔ကို စီရင္ရေသာ ၿမိဳဒါရိမင္းႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈအေရးအလုံးစုံတုိ႔ကို စီရင္ရေသာ ၿမိဳဒါရိမင္းႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈအေရးအလုံးစုံတုိ႔ကို စီရင္ရေသာ ၿမိဳ႔ဝန္တရာႏွစ္ဆယ္တုိ႔ကို႔ဝန္တရာႏွစ္ဆယ္တုိ႔ကို႔ဝန္တရာႏွစ္ဆယ္တုိ႔ကို႔ဝန္တရာႏွစ္ဆယ္တုိ႔ကို၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ ၂၂၂၂အက်ဳိးေတာ္ကုိ မယုတ္အက်ဳိးေတာ္ကုိ မယုတ္အက်ဳိးေတာ္ကုိ မယုတ္အက်ဳိးေတာ္ကုိ မယုတ္မ မ မ မ 
ေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ထိုၿမိ ႔ဳဝန္အေပါင္းတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စစ္ေၾကာရေသာ ဝန္ႀကီးသုံးပါးကိုေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ထိုၿမိ ႔ဳဝန္အေပါင္းတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စစ္ေၾကာရေသာ ဝန္ႀကီးသုံးပါးကိုေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ထိုၿမိ ႔ဳဝန္အေပါင္းတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စစ္ေၾကာရေသာ ဝန္ႀကီးသုံးပါးကိုေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ထိုၿမိ ႔ဳဝန္အေပါင္းတုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စစ္ေၾကာရေသာ ဝန္ႀကီးသုံးပါးကို၄၄၄၄င္း အလိုေတာ္ရိွသည္အင္း အလိုေတာ္ရိွသည္အင္း အလိုေတာ္ရိွသည္အင္း အလိုေတာ္ရိွသည္အ    တိုင္း ခန္႔ထားေတာ္ တိုင္း ခန္႔ထားေတာ္ တိုင္း ခန္႔ထားေတာ္ တိုင္း ခန္႔ထားေတာ္ 
မူ၏။ ထိုဝန္ႀကီးသုံးပါးတြင္ ဒံေယလသည္ ဝန္ႀကီးအရာကို ရသည္သာမက၊ မူ၏။ ထိုဝန္ႀကီးသုံးပါးတြင္ ဒံေယလသည္ ဝန္ႀကီးအရာကို ရသည္သာမက၊ မူ၏။ ထိုဝန္ႀကီးသုံးပါးတြင္ ဒံေယလသည္ ဝန္ႀကီးအရာကို ရသည္သာမက၊ မူ၏။ ထိုဝန္ႀကီးသုံးပါးတြင္ ဒံေယလသည္ ဝန္ႀကီးအရာကို ရသည္သာမက၊ ၃၃၃၃ထူးဆန္းေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္ထူးဆန္းေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္ထူးဆန္းေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္ထူးဆန္းေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံ၍၊ ၿမိ ႔ဳဝန္တကာ၊ စုံ၍၊ ၿမိ ႔ဳဝန္တကာ၊ စုံ၍၊ ၿမိ ႔ဳဝန္တကာ၊ စုံ၍၊ ၿမိ ႔ဳဝန္တကာ၊ 
ဝန္ႀကီးတကာတုိ႔ထက္ လြန္ကဲေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တႏိုင္ငံ လုံးကို သူ၌ အပ္ႏွင္းမည္ဟု ရွင္ဝန္ႀကီးတကာတုိ႔ထက္ လြန္ကဲေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တႏိုင္ငံ လုံးကို သူ၌ အပ္ႏွင္းမည္ဟု ရွင္ဝန္ႀကီးတကာတုိ႔ထက္ လြန္ကဲေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တႏိုင္ငံ လုံးကို သူ၌ အပ္ႏွင္းမည္ဟု ရွင္ဝန္ႀကီးတကာတုိ႔ထက္ လြန္ကဲေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တႏိုင္ငံ လုံးကို သူ၌ အပ္ႏွင္းမည္ဟု ရွင္    ဘုရင္သည္ အၾကံရိွေတာ္မူ၏။ ဘုရင္သည္ အၾကံရိွေတာ္မူ၏။ ဘုရင္သည္ အၾကံရိွေတာ္မူ၏။ ဘုရင္သည္ အၾကံရိွေတာ္မူ၏။ 
၄၄၄၄ထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႔ဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႔ဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႔ဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႔ဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈ    အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ 
သည္ သစၥာႏွင့္သည္ သစၥာႏွင့္သည္ သစၥာႏွင့္သည္ သစၥာႏွင့္    ျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာ    ၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊    ၅၅၅၅ဘုရားသခင္၏ဘာ ဘုရားသခင္၏ဘာ ဘုရားသခင္၏ဘာ ဘုရားသခင္၏ဘာ 
သာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာဆိုၿပီးမွ၊သာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာဆိုၿပီးမွ၊သာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာဆိုၿပီးမွ၊သာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာဆိုၿပီးမွ၊၆၆၆၆အထံေတာ္သုိ႔လာအထံေတာ္သုိ႔လာအထံေတာ္သုိ႔လာအထံေတာ္သုိ႔လာ    
ေရာက္စည္းေဝးၾက၍၊ အရွင္မင္းႀကီးဒါရိ၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္ေရာက္စည္းေဝးၾက၍၊ အရွင္မင္းႀကီးဒါရိ၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္ေရာက္စည္းေဝးၾက၍၊ အရွင္မင္းႀကီးဒါရိ၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္ေရာက္စည္းေဝးၾက၍၊ အရွင္မင္းႀကီးဒါရိ၊ အသက္ေတာ္ အစဥ္အျမဲရွင္ပါအျမဲရွင္ပါအျမဲရွင္ပါအျမဲရွင္ပါ    ေစ။ ေစ။ ေစ။ ေစ။ ၇၇၇၇ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွတပါး အျခားေသာလူကုိျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွတပါး အျခားေသာလူကုိျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွတပါး အျခားေသာလူကုိျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွတပါး အျခားေသာလူကုိျဖစ္ေစ၊ 
ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာ    သူမည္သည္ကို ျခေသ့ၤေလွာင္ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ရမည္ဟု သူမည္သည္ကို ျခေသ့ၤေလွာင္ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ရမည္ဟု သူမည္သည္ကို ျခေသ့ၤေလွာင္ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ရမည္ဟု သူမည္သည္ကို ျခေသ့ၤေလွာင္ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ရမည္ဟု 
မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေသာအမိန္႔ေတာ္ ျမတ္ကိုထုတ္ေစျခင္းငွါ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီး၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ ေစာ္ဘြား၊ တုိင္ပင္မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေသာအမိန္႔ေတာ္ ျမတ္ကိုထုတ္ေစျခင္းငွါ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီး၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ ေစာ္ဘြား၊ တုိင္ပင္မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေသာအမိန္႔ေတာ္ ျမတ္ကိုထုတ္ေစျခင္းငွါ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီး၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ ေစာ္ဘြား၊ တုိင္ပင္မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေသာအမိန္႔ေတာ္ ျမတ္ကိုထုတ္ေစျခင္းငွါ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီး၊ ၿမိ ႔ဳဝန္၊ ေစာ္ဘြား၊ တုိင္ပင္မွဴးမတ္၊ စစ္မွဴးမတ္၊ စစ္မွဴးမတ္၊ စစ္မွဴးမတ္၊ စစ္    ကဲကဲကဲကဲအေပါင္းတုိ႔အေပါင္းတုိ႔အေပါင္းတုိ႔အေပါင္းတုိ႔    
သည္ အညီအညြတ္ တုိင္ပင္ၾကပါၿပီ။ သည္ အညီအညြတ္ တုိင္ပင္ၾကပါၿပီ။ သည္ အညီအညြတ္ တုိင္ပင္ၾကပါၿပီ။ သည္ အညီအညြတ္ တုိင္ပင္ၾကပါၿပီ။ ၈၈၈၈သုိ႔ျဖစ္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါ။ မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼသတ္သုိ႔ျဖစ္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါ။ မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼသတ္သုိ႔ျဖစ္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါ။ မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼသတ္သုိ႔ျဖစ္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါ။ မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼသတ္    
အတုိင္း အမိန္႔ေတာ္တည္ေစျခင္းငွါ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾကလွ်င္၊ အတုိင္း အမိန္႔ေတာ္တည္ေစျခင္းငွါ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾကလွ်င္၊ အတုိင္း အမိန္႔ေတာ္တည္ေစျခင္းငွါ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾကလွ်င္၊ အတုိင္း အမိန္႔ေတာ္တည္ေစျခင္းငွါ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾကလွ်င္၊ ၉၉၉၉ဒါရိမင္းႀကီးသည္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေပး၍၊ ဒါရိမင္းႀကီးသည္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေပး၍၊ ဒါရိမင္းႀကီးသည္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေပး၍၊ ဒါရိမင္းႀကီးသည္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေပး၍၊ 
တံဆိပ္ခတ္ေတံဆိပ္ခတ္ေတံဆိပ္ခတ္ေတံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ တာ္မူ၏။ တာ္မူ၏။ တာ္မူ၏။ ၁၁၁၁ဝအမိန္႔ဝအမိန္႔ဝအမိန္႔ဝအမိန္႔    ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ 
ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳ    ရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးရာ အထက္ခန္းျပတင္းေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူး    
ေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္    ကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးကုိ ဆုေတာင္း၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ မြမ္းေလ၏။ မြမ္းေလ၏။ မြမ္းေလ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ထိုသို႔ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳထိုသို႔ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳထိုသို႔ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳထိုသို႔ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ    
လ်က္ေနသည္ကို မွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔သည္ စည္းေဝး၍ ေတြ႔ျမင္ၾကလွ်င္၊ လ်က္ေနသည္ကို မွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔သည္ စည္းေဝး၍ ေတြ႔ျမင္ၾကလွ်င္၊ လ်က္ေနသည္ကို မွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔သည္ စည္းေဝး၍ ေတြ႔ျမင္ၾကလွ်င္၊ လ်က္ေနသည္ကို မွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔သည္ စည္းေဝး၍ ေတြ႔ျမင္ၾကလွ်င္၊ ၁၂၁၂၁၂၁၂အထံေတာ္သို႔ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မွမွမွမွ    
တပါး အျခားေသာ လူကိုျဖစ္ေစ၊ ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာသူမည္သည္ကုိ ျခေသ့ၤေတပါး အျခားေသာ လူကိုျဖစ္ေစ၊ ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာသူမည္သည္ကုိ ျခေသ့ၤေတပါး အျခားေသာ လူကိုျဖစ္ေစ၊ ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာသူမည္သည္ကုိ ျခေသ့ၤေတပါး အျခားေသာ လူကိုျဖစ္ေစ၊ ဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ အရက္သုံးဆယ္အတြင္းတြင္ ဆုေတာင္းေသာသူမည္သည္ကုိ ျခေသ့ၤေလွာင္လွာင္လွာင္လွာင္    
ေသာတြင္းထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ကို တံဆိပ္ေသာတြင္းထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ကို တံဆိပ္ေသာတြင္းထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ကို တံဆိပ္ေသာတြင္းထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ကို တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူ၏ လ်က္ရိွပါသည္မဟုတ္ေလာခတ္ေတာ္မူ၏ လ်က္ရိွပါသည္မဟုတ္ေလာခတ္ေတာ္မူ၏ လ်က္ရိွပါသည္မဟုတ္ေလာခတ္ေတာ္မူ၏ လ်က္ရိွပါသည္မဟုတ္ေလာဟု အမိန္႔ေတာ္အေၾကာင္းဟု အမိန္႔ေတာ္အေၾကာင္းဟု အမိန္႔ေတာ္အေၾကာင္းဟု အမိန္႔ေတာ္အေၾကာင္း    ကို ကို ကို ကို 
ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။““““ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊မေျပာင္းလဲတတ္ေသာရွင္ဘုရင္ကလည္း၊မေျပာင္းလဲတတ္ေသာရွင္ဘုရင္ကလည္း၊မေျပာင္းလဲတတ္ေသာရွင္ဘုရင္ကလည္း၊မေျပာင္းလဲတတ္ေသာ    ေေေေမဒိ၊မဒိ၊မဒိ၊မဒိ၊    ေေေေပရသိ၊ဓမၼသတ္အတုိင္းမွန္ေပသည္ဟုပရသိ၊ဓမၼသတ္အတုိင္းမွန္ေပသည္ဟုပရသိ၊ဓမၼသတ္အတုိင္းမွန္ေပသည္ဟုပရသိ၊ဓမၼသတ္အတုိင္းမွန္ေပသည္ဟု    မိန္႔ေတာ္မိန္႔ေတာ္မိန္႔ေတာ္မိန္႔ေတာ္    မူ၏။မူ၏။မူ၏။မူ၏။    
၁၃၁၃၁၃၁၃မွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔ကမွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔ကမွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔ကမွဴးမတ္အရာရိွတုိ႔က    လည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ယုဒျပည္လည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ယုဒျပည္လည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ယုဒျပည္လည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ယုဒျပည္က သိမ္းယူခ့ဲေသာ ယုဒလူမ်ဳိးဒံေယလသည္ အာဏာေတာ္ကို ပမာဏက သိမ္းယူခ့ဲေသာ ယုဒလူမ်ဳိးဒံေယလသည္ အာဏာေတာ္ကို ပမာဏက သိမ္းယူခ့ဲေသာ ယုဒလူမ်ဳိးဒံေယလသည္ အာဏာေတာ္ကို ပမာဏက သိမ္းယူခ့ဲေသာ ယုဒလူမ်ဳိးဒံေယလသည္ အာဏာေတာ္ကို ပမာဏ    
မျပဳ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္၊ တေန႔သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ဆုေတာင္း၍ ေနပါမျပဳ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္၊ တေန႔သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ဆုေတာင္း၍ ေနပါမျပဳ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္၊ တေန႔သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ဆုေတာင္း၍ ေနပါမျပဳ၊ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္၊ တေန႔သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ဆုေတာင္း၍ ေနပါ    သည္ဟု ေလွ်ာက္သည္ဟု ေလွ်ာက္သည္ဟု ေလွ်ာက္သည္ဟု ေလွ်ာက္    
ထားၾက၏။ ထားၾက၏။ ထားၾက၏။ ထားၾက၏။ ၁၄၁၄၁၄၁၄ထိုထိုထိုထို    စကားကိုၾကားလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ေနာင္တရ၍ ဒံေယလကို လႊတ္ျခင္းငွါ စိတ္အားႀကီးသျဖင့္စကားကိုၾကားလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ေနာင္တရ၍ ဒံေယလကို လႊတ္ျခင္းငွါ စိတ္အားႀကီးသျဖင့္စကားကိုၾကားလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ေနာင္တရ၍ ဒံေယလကို လႊတ္ျခင္းငွါ စိတ္အားႀကီးသျဖင့္စကားကိုၾကားလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ေနာင္တရ၍ ဒံေယလကို လႊတ္ျခင္းငွါ စိတ္အားႀကီးသျဖင့္၊ လႊတ္ရ ၊ လႊတ္ရ ၊ လႊတ္ရ ၊ လႊတ္ရ 
ေသာအခြင့္ကုိ ေနဝင္သည္တုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ရွာေတာ္မူ၏။ေသာအခြင့္ကုိ ေနဝင္သည္တုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ရွာေတာ္မူ၏။ေသာအခြင့္ကုိ ေနဝင္သည္တုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ရွာေတာ္မူ၏။ေသာအခြင့္ကုိ ေနဝင္သည္တုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ရွာေတာ္မူ၏။၁၅၁၅၁၅၁၅တဖန္ မွဴးမတ္အရာရိွတဖန္ မွဴးမတ္အရာရိွတဖန္ မွဴးမတ္အရာရိွတဖန္ မွဴးမတ္အရာရိွ    တုိ႔သည္ အထံေတာ္သို႔စည္းေဝး၍၊ တုိ႔သည္ အထံေတာ္သို႔စည္းေဝး၍၊ တုိ႔သည္ အထံေတာ္သို႔စည္းေဝး၍၊ တုိ႔သည္ အထံေတာ္သို႔စည္းေဝး၍၊ 
အရွင္မင္းႀကီး၊ တခါထုတ္ၿပီးေသာ အမိန္႔ေတာ္ မပ်က္ႏိုင္ရာဟု ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼအရွင္မင္းႀကီး၊ တခါထုတ္ၿပီးေသာ အမိန္႔ေတာ္ မပ်က္ႏိုင္ရာဟု ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼအရွင္မင္းႀကီး၊ တခါထုတ္ၿပီးေသာ အမိန္႔ေတာ္ မပ်က္ႏိုင္ရာဟု ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼအရွင္မင္းႀကီး၊ တခါထုတ္ၿပီးေသာ အမိန္႔ေတာ္ မပ်က္ႏိုင္ရာဟု ေမဒိ၊ ေပရသိဓမၼ    သတ္၌ပါေၾကာင္းကို သတိထားေတာ္မူပါဟု သတ္၌ပါေၾကာင္းကို သတိထားေတာ္မူပါဟု သတ္၌ပါေၾကာင္းကို သတိထားေတာ္မူပါဟု သတ္၌ပါေၾကာင္းကို သတိထားေတာ္မူပါဟု 
ေလွ်ာက္ၾကျပန္ လွ်င္၊ ေလွ်ာက္ၾကျပန္ လွ်င္၊ ေလွ်ာက္ၾကျပန္ လွ်င္၊ ေလွ်ာက္ၾကျပန္ လွ်င္၊ ၁၆၁၆၁၆၁၆တဖန္ရွင္ဘုရင္ မိန္တဖန္ရွင္ဘုရင္ မိန္တဖန္ရွင္ဘုရင္ မိန္တဖန္ရွင္ဘုရင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဒံေယလ႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဒံေယလ႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဒံေယလ႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဒံေယလ    ကိုေခၚ၍၊ ျခေသ့ၤတြင္းထဲသုိ႔ခ်ပစ္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကိုေခၚ၍၊ ျခေသ့ၤတြင္းထဲသုိ႔ခ်ပစ္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကိုေခၚ၍၊ ျခေသ့ၤတြင္းထဲသုိ႔ခ်ပစ္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကိုေခၚ၍၊ ျခေသ့ၤတြင္းထဲသုိ႔ခ်ပစ္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္    
ကလည္း၊ သင္ကလည္း၊ သင္ကလည္း၊ သင္ကလည္း၊ သင္    မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိကယ္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိကယ္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိကယ္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိကယ္    လႊတ္ပါေစဟု ဒံေယလကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။လႊတ္ပါေစဟု ဒံေယလကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။လႊတ္ပါေစဟု ဒံေယလကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။လႊတ္ပါေစဟု ဒံေယလကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။    ““““၁၇၁၇၁၇၁၇ေက်ာက္ျပားေက်ာက္ျပားေက်ာက္ျပားေက်ာက္ျပား    
ကိုလည္း ယူခ့ဲ၍ တြင္းဝကုိပိတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒံေယလအမႈ၌ စီရင္ကိုလည္း ယူခ့ဲ၍ တြင္းဝကုိပိတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒံေယလအမႈ၌ စီရင္ကိုလည္း ယူခ့ဲ၍ တြင္းဝကုိပိတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒံေယလအမႈ၌ စီရင္ကိုလည္း ယူခ့ဲ၍ တြင္းဝကုိပိတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒံေယလအမႈ၌ စီရင္    ခ်က္ကုိ မတုိးမေလ်ာ့ေစျခင္းငွါခ်က္ကုိ မတုိးမေလ်ာ့ေစျခင္းငွါခ်က္ကုိ မတုိးမေလ်ာ့ေစျခင္းငွါခ်က္ကုိ မတုိးမေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ၊ ရွင္ဘုရင္တံဆိပ္ႏွင့္ မွဴးမတ္တုိ႔၊ ရွင္ဘုရင္တံဆိပ္ႏွင့္ မွဴးမတ္တုိ႔၊ ရွင္ဘုရင္တံဆိပ္ႏွင့္ မွဴးမတ္တုိ႔၊ ရွင္ဘုရင္တံဆိပ္ႏွင့္ မွဴးမတ္တုိ႔    
တံဆိပ္ကုိ ခတ္ေတာ္မူ၏။ တံဆိပ္ကုိ ခတ္ေတာ္မူ၏။ တံဆိပ္ကုိ ခတ္ေတာ္မူ၏။ တံဆိပ္ကုိ ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈၁၈၁၈၁၈ထိုေနာက္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္သုိ႔ျပန္၍ တညဥ့္လုံးစားေတာ္မေခၚ၊ အၿငိမ့္တန္ဆာကို အထံထိုေနာက္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္သုိ႔ျပန္၍ တညဥ့္လုံးစားေတာ္မေခၚ၊ အၿငိမ့္တန္ဆာကို အထံထိုေနာက္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္သုိ႔ျပန္၍ တညဥ့္လုံးစားေတာ္မေခၚ၊ အၿငိမ့္တန္ဆာကို အထံထိုေနာက္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္သုိ႔ျပန္၍ တညဥ့္လုံးစားေတာ္မေခၚ၊ အၿငိမ့္တန္ဆာကို အထံ    
ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေတာ္သုိ႔မသြင္းေစဘဲ စက္ေတာ္ေခၚ၍ မေပ်ာ္ႏိုင္။ သုိ႔မသြင္းေစဘဲ စက္ေတာ္ေခၚ၍ မေပ်ာ္ႏိုင္။ သုိ႔မသြင္းေစဘဲ စက္ေတာ္ေခၚ၍ မေပ်ာ္ႏိုင္။ သုိ႔မသြင္းေစဘဲ စက္ေတာ္ေခၚ၍ မေပ်ာ္ႏိုင္။ ၁၉၁၉၁၉၁၉နံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားေတာ္မူ၏။ နံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားေတာ္မူ၏။ နံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားေတာ္မူ၏။ နံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂ဝေရာက္ဝေရာက္ဝေရာက္ဝေရာက္    
လွ်င္၊လွ်င္၊လွ်င္၊လွ်င္၊    ငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိ    ေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္    
ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို    ျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၂၁၂၁၂၁၂၁ဒံေယလက၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ဒံေယလက၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ဒံေယလက၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္ဒံေယလက၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ အသက္    
ေတာ္အစဥ္အျမဲရွင္ပါေစ။ ေတာ္အစဥ္အျမဲရွင္ပါေစ။ ေတာ္အစဥ္အျမဲရွင္ပါေစ။ ေတာ္အစဥ္အျမဲရွင္ပါေစ။ ၂၂၂၂၂၂၂၂အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ကုိေအကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ကုိေအကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ကုိေအကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ ကုိေစလႊတ္၍ ျခေသ့ၤႏႈတ္ကိုပိတ္ထားေတာ္မူသစလႊတ္၍ ျခေသ့ၤႏႈတ္ကိုပိတ္ထားေတာ္မူသစလႊတ္၍ ျခေသ့ၤႏႈတ္ကိုပိတ္ထားေတာ္မူသစလႊတ္၍ ျခေသ့ၤႏႈတ္ကိုပိတ္ထားေတာ္မူသ    
ျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျခေသ့ၤေဘးႏွင့္ လြတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ကင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျခေသ့ၤေဘးႏွင့္ လြတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ကင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျခေသ့ၤေဘးႏွင့္ လြတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ကင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျခေသ့ၤေဘးႏွင့္ လြတ္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ကင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္    
ျမတ္ကုိလည္း အလွ်င္းမျပစ္မွားပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ျမတ္ကုိလည္း အလွ်င္းမျပစ္မွားပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ျမတ္ကုိလည္း အလွ်င္းမျပစ္မွားပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ျမတ္ကုိလည္း အလွ်င္းမျပစ္မွားပါဟု ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ၂၃၂၃၂၃၂၃ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ဒံေယလကိုတြင္းထဲထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ဒံေယလကိုတြင္းထဲထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ဒံေယလကိုတြင္းထဲထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ဒံေယလကိုတြင္းထဲ    
ကကကက၊ ထုတ္ယူေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း၊ ဒံေယလကုိတြင္းထဲကထုတ္ယူ၍၊ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၌၊ ထုတ္ယူေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း၊ ဒံေယလကုိတြင္းထဲကထုတ္ယူ၍၊ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၌၊ ထုတ္ယူေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း၊ ဒံေယလကုိတြင္းထဲကထုတ္ယူ၍၊ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၌၊ ထုတ္ယူေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္ အတိုင္း၊ ဒံေယလကုိတြင္းထဲကထုတ္ယူ၍၊ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၌    
ထိခိုက္ေသာ အနာတခုမွ် မရိွ။ထိခိုက္ေသာ အနာတခုမွ် မရိွ။ထိခိုက္ေသာ အနာတခုမွ် မရိွ။ထိခိုက္ေသာ အနာတခုမွ် မရိွ။””””    
 
 ဒါရိမင္းႀကီးသညိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏာၱယားလုိအပ္ေနေသာ စီရင္စုျပည္နယ္ (သုိ႔) တုိင္းျပည္မ်ား၏နယ္ေျမေဒသ ၁၂၀ 
ႏွင့္ အထက္ရွိၿပီး မုိင္ရာေပါင္းမ်ားစြာရွည္လ်ားေသာ အေရွ႕အလယ္ပုိ္င္းရွိ တုိင္းျပည္ႀကီးတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဒံေယလ 
သည္ သူ၏ ျခြင္းခ်က္မရိွကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားအားျဖင့္ အျခားေသာဘုရင္၏ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုရင္ခံမ်ားၾကားတြင္ သူ႔ကုိယ္သူ 
အလြန္ ခြဲျခားသိျမင္တတ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္က သူ႔အား တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆုံးဝန္ႀကီးအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ဖုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ႔အား ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ေစသည့္ ဒံေယလ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ သူ႔အား ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ေစသည့္ ဒံေယလ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ သူ႔အား ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ေစသည့္ ဒံေယလ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ သူ႔အား ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ေစသည့္ ဒံေယလ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ (ဒံေယလ သည္ 
ရုိးသားသူ၊ အားကုိထုိက္သူ၊ မွီခုိထုိက္သူႏွင့္ သူ၏အလုပ္ကုိ ဂရုတစုိက္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာသူျဖစ္ခဲ့သည္။) 
 
 သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ သင့္အား ယုံၾကည္ထုိက္သူႏွင့္ မွီခိုထုိက္သူျဖစ္ေစဖုိ႔ရန္ အကူအညီေပးေသာ ဒံေယလ 
၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားထမဲွ ၂ ခုအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္ျခင္း 
“ထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိ ႔ဳဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိ ႔ဳဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိ ႔ဳဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျထိုအခါ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိ ႔ဳဝန္တုိ႔သည္ ဒံေယလ၌ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈပစ္တင္ခြင့္ကုိ ရွာ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမႈ    အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ အေရးမ်ားကို စစ္ေၾကာၾက၏။ ဒံေယလ 
သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာသည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာသည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာသည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ အျပစ္တစုံတခုမွ်မရိွေသာေၾကာင့္၊ အျပစ္တင္ခြင့္ကုိရွာ    ၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊၍ မေတြ႔ၾကသည္ရိွေသာ္၊    ((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၆၆၆၆း း း း ၄)။၄)။၄)။၄)။” 
 
 ဒံေယလသည္ လုံးဝယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္သူျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆုိပါသည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မီွခိုျခင္းခံရသည့္ အရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မီွခိုျခင္းခံရသည့္ အရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မီွခိုျခင္းခံရသည့္ အရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မီွခိုျခင္းခံရသည့္ အရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ (ေဝယာဝစၥမ်ား၊ အခ်ိန္မီအဆင္သင့္ျဖစ္ ျခင္း၊ 
သင္၏ညီငယ္ (သုိ႔) ညီမငယ္အဖုိ႔ စံျပတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏တာဝန္ဝတသင္၏တာဝန္ဝတသင္၏တာဝန္ဝတသင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ သင္သည္ မည္သို႔ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ၱရားမ်ားတြင္ သင္သည္ မည္သို႔ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ၱရားမ်ားတြင္ သင္သည္ မည္သို႔ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ ၱရားမ်ားတြင္ သင္သည္ မည္သို႔ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ (သင့္အား ေပးအပ္ 
ထားေသာအရာအားျဖင့္ ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္သူႏွင့္ မွီခုိအားထားထုိက္သူျဖစ္ျခင္း။) 
 
 ဒံေယလသည္ ေပါ့ဆတတ္ေသာသူတစ္ဦးမျဖစ္ခဲ့ပါဟု ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆုိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ““““ေပါ့ဆျခင္းေပါ့ဆျခင္းေပါ့ဆျခင္းေပါ့ဆျခင္း””””က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ (ဂရုမစိုက္မႈ (သုိ႔) ေပါ့ေပါ့တန္တန္ျဖစ္ေနမႈ။) ဒံေယလသည္ သူ၏အလုပ္ တြင္ 
ေပါ့ဆေသာသူ (သုိ႔) ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေနတတ္ေသာသူတစ္ဦး မဟုတ္ခဲ့ပါ။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား အေလးမထားျခင္းကို သင္ ဘယ္လိုေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား အေလးမထားျခင္းကို သင္ ဘယ္လိုေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား အေလးမထားျခင္းကို သင္ ဘယ္လိုေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသလဲ။ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား အေလးမထားျခင္းကို သင္ ဘယ္လိုေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသလဲ။ (သင္၏အလုပ္ သပ္ရပ္ၿပီး 
အခ်ိန္မီ လုံးလုံးလ်ားလ်ားၿပီးစီးဖုိ႔ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုိက္ပါ။) 
 
ေမးခြန္းေမးခြန္းေမးခြန္းေမးခြန္း    ----    သင့္အား အပ္ႏံွထားသည့္အရာေပၚ ယံုၾကည္ထိုက္သူႏွင့္ မီွခိုထိုက္သူျဖစ္ဖု႔ိရန္ သင့္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရး သင့္အား အပ္ႏံွထားသည့္အရာေပၚ ယံုၾကည္ထိုက္သူႏွင့္ မီွခိုထိုက္သူျဖစ္ဖု႔ိရန္ သင့္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရး သင့္အား အပ္ႏံွထားသည့္အရာေပၚ ယံုၾကည္ထိုက္သူႏွင့္ မီွခိုထိုက္သူျဖစ္ဖု႔ိရန္ သင့္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရး သင့္အား အပ္ႏံွထားသည့္အရာေပၚ ယံုၾကည္ထိုက္သူႏွင့္ မီွခိုထိုက္သူျဖစ္ဖု႔ိရန္ သင့္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရး 
ႀကီးပါသလဲ။ ႀကီးပါသလဲ။ ႀကီးပါသလဲ။ ႀကီးပါသလဲ။ (အခ်ိန္ က်လာသည္ႏွင့္ ပို၍အေရးႀကီးေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အပ္ႏွံဖုိ႔ရန္ သင္ အျပည့္အဝယုံၾကည္ 
ထုိက္သူျဖစ္လာလိမ့္မည္။) 
 
 ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ကုိးစာထုိက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နမူနာ ၃ ခုကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ 
 
၁။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းထမဲွ လူငယ္တစ္ဦး လုိအပ္ေနသည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈအတြက္ ေပးေခ်ရာ၌ ကူညီမည့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြဖုိ႔ရန္ 
သင္၏ေက်ာင္းက ပြဲေတာ္တစ္ခုကုိ က်င္းပေနသည္။ သင္၏အတန္းေဖာ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးကုိ ပြဲေတာ္မွ ရရိွလာေသာ ေငြမ်ားကုိ 
ေရတြက္ရာ၌ ႀကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက 
ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ ဘာလဲ။ (ရိုးသားမႈ။) 
 
၂။ ဘာ့စကက္ေဘာပြဲ ၿပီးသြားေသာအခါ သင္ရဲ႕အသင္းအတြက္ ေသာက္ေရမ်ား ယူေဆာင္ရာ၌ ႀကီးၾကပ္သူျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ သင္ရဲ႕နည္းျပက ရွာေဖြေနသည္။ ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ 
(မွီခိုအားထားထုိက္သူျဖစ္ျခင္း။) 
 
၃။ ေက်ာင္းရွိ အသင္းတစ္သင္းလုပ္ငန္းတြင္ သင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး သင္၏အမွတ္သည္ သူတုိ႔၏က႑သီးသီးကုိလုပ္ေဆာင္ 
ေနေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ သင္ ရိွေစလိုေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးက ဘာလဲ။ 
(ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္သူျဖစ္ျခင္း။) 
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ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း 
“၅၅၅၅ဘုရားသခင္၏ဘာသာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာ ဆိုဘုရားသခင္၏ဘာသာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာ ဆိုဘုရားသခင္၏ဘာသာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာ ဆိုဘုရားသခင္၏ဘာသာမႈမွတပါး အျခားေသာအမႈတြင္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင္ကို ငါတို႔မေတြ႕ ႏိုင္ၾကဟု တိုင္ပင္ေျပာ ဆိုၿပီးမွ၊ ၿပီးမွ၊ ၿပီးမွ၊ ၿပီးမွ၊ 
((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၆၆၆၆း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။” 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း နည္းလမ္း ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း နည္းလမ္း ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း နည္းလမ္း ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း နည္းလမ္း ၄ ၄ ၄ ၄ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ ခုက ဘာလဲ။ (ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္း၊ ဘုရားသခင္အား ေက်း 
ဇူးတင္တတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္အေပၚ မီွခုိျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
၁။ ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းအရာ၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသူျဖစ္ခဲ့သည္။ “အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍ တံဆိပ္ခတ္    

ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္းေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ ၾကားသိေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္သုိ႔သြား၍ ေယရုရွလင္ၿမိ ႔ဳသို႔ မ်က္ႏွာျပဳရာ အထက္ခန္းျပတင္း    
ေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားေပါက္ပြင့္လ်က္ပင္၊ အထက္ျပဳေလ့ ရိွသည္အတုိင္း၊ တေန႔သုံးႀကိမ္ ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္း၍ သခင္ကုိ ဆုေတာင္း၍ သခင္ကုိ ဆုေတာင္း၍ သခင္ကုိ ဆုေတာင္း၍ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလ၏။    ((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၆၆၆၆း း း း ၁၀)။၁၀)။၁၀)။၁၀)။”ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ကို သင္ မည္သု႔ိ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကို သင္ မည္သု႔ိ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကို သင္ မည္သု႔ိ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကို သင္ မည္သု႔ိ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွႏိုင္ပါသလဲ။ (ဒံေယလ၏စံနမူနာကုိ သတိရၿပီး အျခားသူမ်ားအား 

ေက်နပ္မႈကုိ ျဖစ္ေစျခင္းထက္ ဘုရားသခင္အား သာ၍ေက်နပ္ေစပါ။) 
 
၂။ ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္အား ထပ္တလဲလဲ ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လို ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လို ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လို ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကို သင္ ဘယ္လို ေက်းဇူးတင္ႏိုင္ပါသလဲ။ (သင့္အား ဘုရားသခင္ ေပးသနားခဲ့ၿပီးေသာ အ့ံၾသဖြယ္ရာ 

အရည္အခ်င္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ အသုံးခ်ဖို႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ 
 
၃။ ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္ေပၚ ထပ္တလဲလဲ မွီခုိအားထားခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္အား အကူအညီေတာင္းဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္အား အကူအညီေတာင္းဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္အား အကူအညီေတာင္းဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္အား အကူအညီေတာင္းဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ။ (သူ၏အလုပ္ကုိ ေကာင္းစြာ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ ဘုရားသခင္ထံ၌ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သိနာလည္မႈကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ 
ဒံေယလ သိရွိခဲ့သည္။) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း ထုိနည္းတူ ျပဳဖို႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 
၄။ ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္အား အစဥ္မျပတ္ အေစခံခဲ့သည္။ “၁၉၁၉၁၉၁၉နံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားနံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားနံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြားနံနက္ေစာေစာထ၍ ျခေသ့ၤတြင္းသုိ႔ အလွ်င္အျမန္သြား    

ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂ဝေရာက္လွ်င္၊ ငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေဝေရာက္လွ်င္၊ ငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေဝေရာက္လွ်င္၊ ငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေဝေရာက္လွ်င္၊ ငုိေၾကြးေသာအသံႏွင့္ ဒံေယလကုိေခၚ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္တာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္တာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္တာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္    
ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ဒံေယလ၊ သင္မျပတ္ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုျခေသ့ၤေဘးမွ ကယ္လႊတ္ႏိုင္သေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။    
((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၆၆၆၆း း း း ၁၉၁၉၁၉၁၉----၂၀)။၂၀)။၂၀)။၂၀)။”ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိပါသည္။ ဘုရားသခင္အား အစဥ္မျပတ္ အေစခံျခင္းထမဲွ တစ္ခုျဖစ္ 
သည့္ ဒံေယလ၏ထူျခားေသာလကၡဏာကုိ ရွင္ဘုရင္က သိရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ထုိအရာကုိ ဒံေယလ၏ ေန႔ရက္အစဥ္ 
အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။    

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ ဘုရားသခင္အား အေစခံမခံကို လူေတြက ဘယ္လို သိႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ ဘုရားသခင္အား အေစခံမခံကို လူေတြက ဘယ္လို သိႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ ဘုရားသခင္အား အေစခံမခံကို လူေတြက ဘယ္လို သိႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ ဘုရားသခင္အား အေစခံမခံကို လူေတြက ဘယ္လို သိႏိုင္ပါသလဲ။ (သင္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ သင္ ေျပာဆုိ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အရာအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။) ယုံၾကည္အားကုိးထုိက္သူ၊ မွီခုိအားကုိးထိုက္သူႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း 
စသည့္ ဒံေယလ၏စံနမူနာကို သတိရလုိက္ပါ။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၉ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ----    ေယာနေယာနေယာနေယာန    

 
 
 
ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ၿပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အိမ္စာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္    
 
ယေန႔ သင္ခန္စာ က်မ္းပုိဒ ္
““““သို႔ေသာ္လည္း ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားသို႔ေသာ္လည္း ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားသို႔ေသာ္လည္း ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားသို႔ေသာ္လည္း ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ ထံေတာ္မွ ထံေတာ္မွ ထံေတာ္မွ …… …… …… …… ((((ေယာန ေယာန ေယာန ေယာန ၁၁၁၁း း း း ၃)။၃)။၃)။၃)။””””    
 
ထူျခားေသာဝိေသသလကၡဏာကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း    
    
ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္း 
သင္၏မိဘမ်ားက သင့္အား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ခိုင္းထားသည့္အရာကို သင္ အမွန္တကယ္ မလုပ္လိုေသာအခ်ိန္က ဘယ္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္အား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ခိုင္းထားသည့္အရာကို သင္ အမွန္တကယ္ မလုပ္လိုေသာအခ်ိန္က ဘယ္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္အား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ခိုင္းထားသည့္အရာကို သင္ အမွန္တကယ္ မလုပ္လိုေသာအခ်ိန္က ဘယ္ သင္၏မိဘမ်ားက သင့္အား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ခိုင္းထားသည့္အရာကို သင္ အမွန္တကယ္ မလုပ္လိုေသာအခ်ိန္က ဘယ္ 
အခ်ိန္လဲ။ ထိုအရာကို သင္ လုပ္ေဆာအခ်ိန္လဲ။ ထိုအရာကို သင္ လုပ္ေဆာအခ်ိန္လဲ။ ထိုအရာကို သင္ လုပ္ေဆာအခ်ိန္လဲ။ ထိုအရာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္တာကို သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။င္ခ့ဲပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္တာကို သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။င္ခ့ဲပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္တာကို သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။င္ခ့ဲပါသလား။ ထိုအရာကို လုပ္ေဆာင္တာကို သင္ ဘယ္လို ခံစားခ့ဲရပါသလဲ။    
    
နိဒါန္း 
 တစ္ခုေသာဒီဇင္ဘာေန႔တစ္ေန႔တြင္ “ငါ့အဖုိ႔ တရုတ္ျပည္ကုိ သြားပါ”ဟု ေကာင္းကင္မွလာေသာ စကားသံကုိ ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္လူငယ္တစ္ဦးက ၾကာခဲ့သည္။ သူ႔အား ေခၚၿပီးေနာက္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ေယာက္ရွီးယားၿမိဳ႕ရွိ သက္ေတာင့္သက္သာ 
ရွိေသာမိဘမ်ား၏အိမ္မွ ေဆးပညာဗဟုသုတအနည္းငယ္ကုိ သင္ယူဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အထီးက်န္ဆန္ေသာအရာႏွင့္ သူ၏တစ္ဦးတည္း 
ေသာအေဖာ္အဖက္မွာ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ျဖစ္ခဲ့မည့္ အစိမ္းသက္သက္နယ္ေျမတစ္ခု၌ ရွင္သန္မႈ၏အႏ ၱရယ္မ်ားကုိ သူ႔ကုိယ္ 
သူ က်င့္သားရေစဖို႔ရန္ ဆရာဝန္တစ္ဦးအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ဒါရင္းဆုိဒ္ဟု ေခၚဆိုေသာ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရးေဒသသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သားခဲ့သည္။ 
 ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔အား ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ တုိက္တြန္းမႈရွိေၾကာင္းကုိ သူ သင္ယူခဲ့သည္။ သူ၏ထာဝရဘု 
ရားေရွ႕၌ သူ၏လုိအပ္မခ်က္္မ်ားအားလုံးကုိ ခ်ထားခဲ့သည္။ ဒါရင္းဆုိဒ္အရပ္ရိွ သူ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ဆရာဝန္တစ္ဦးက သူ႔ 
အား လစာေငြေပးဖုိ႔ရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္တြင္ ဘုရားသခင္ကလြဲလုိ႔ သူ အကူအညီေတာင္းမယ့္ လူ 
ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သူ သတိရခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဝန္ကုိ သတိေပးဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ထံ သူ ရိုးရုိးသားသားဆု 
ေတာင္းခဲ့သည္။  
 ၃ ပတ္ၾကာေသာအခါ ဆရာဝန္က သတိရသြားခဲ့သည္။ စေနေန႔ည ၁၀ နာရီတြင္ လူငယ္ေလးကုိ ရက္သတၱပတ္မ်ား 
စြာ ႀကိဳတင္ လစာထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔အိမ္ငွါးစရိတ္ကုိ ေပးၿပီးရုံမွ်မက လာမည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအတြက္လည္း 
သူ႔လက္ထတဲြင္ ေငြရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ထက္ပုိသည္မွာ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ အေျဖေပးၿပီး လူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းႏုိင္ေၾကာင္း ဘုရား 
သခင္က တစ္ဖန္ သက္ေသျပခဲ့သည္။ သူသည္ တရုတ္ျပည္ကုိ သြားႏုိ္င္ခဲ့သည္။ သူ တကယ္သြားခဲ့သည္။ မုန္းတုိင္းမ်ားစြာ ႀကံဳ 
ေတြ႕ခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္ထိ ၅၁ လခြဲ ၾကာေသာခရီးစဥ္တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေရြးႏႈတ္ျခင္းေက်းဇူးမ်ားစြာကုိ သူ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ 
ရသည္။ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၌ ခရီးဆုိက္ေသာအခ်ိန္၌ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈမ်ား၊ အစာေရစာေခါင္းပါးမႈမ်ား၊ 
ေၾကာက္ရြံ႕ထိပ္လန္႔ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားအားလုံးကုိ လူငယ္သာသနာျပဳတစ္ဦး ဒူးေထာက္ဆုိေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ တုိက္လွန္ 
ၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔ကုိ ေရြးႏႈတ္ခဲ့သည္။ 
 ၁၈၆၅ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ျမစ္ေၾကာင္းနားတစ္ေလွ်ာက္က ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သာသနာျပဳျခင္းမွ လူဦးေရ သန္းေပါင္း 
မ်ားစြာ ေနထုိင္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ ကုန္တြင္းပုိင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ သူသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ဘရုိက္တြန္ၿမိဳ႕၊ ဖာလ္ 
ေလာက္ၿမိဳ႕၌ ရွိစဥ္တြင္ “တရုတ္ျပည္ ကုန္းတြင္းပုိင္းသာသနာ”အမည္ျဖင့္ စတာလင္ေပါင္ ၁၀ (ေဒၚလာ ၅၀)ႏွင့္ ဘဏ္စာအုပ္ 
တစ္ခုကုိ ဖြင့္ခဲ့သည္။ သူ၏ကနဦးရည္မွန္းခ်က္မွာ သာသနာျပဳ ၂၄ ေယာက္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေမလတြင္ ၂၄ 
ေယာက္သည္ ရြက္လႊင့္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၀၅ခုႏွစ္ သူ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္ ကုန္းတြင္းပုိင္းအထိ ပထမဦးဆုံး 
သာသနာျပဳ ေဂ် ဟဒ္ဆန္ေတလာသည္ တရုတ္ျပည္ ကုန္းတြင္းပုိင္းသာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သာသနာျပဳ ၈၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တရုတ္ 
လူမ်ဳိးယုံၾကည္သူ ၁၂၅၀၀၀ကုိ ျမင္ေတြ႕သြားခဲ့သည္။ 
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 အသက္ ၁၆ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေတလာက ဘာသာေရးသည္ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး အနည္းငယ္ 
သာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဆႏၵရိွခဲ့သည္။ သူ ပုိ၍စိတ္ဝင္စားေသာအရာမွာ ျမင္းစီးျခင္း၊ ေတာထြက္အမဲလုိက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔ဘဝ၏စည္း 
စိမ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေပ်ာ္ေမြ႕ခံစားမ်ားသာျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္။ သူ၏စိတ္ႀကိဳက္အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္လုိခဲ့သည္။ ယေန႔ အမႈအရာ 
မ်ားကုိ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္လုိခဲ့ေသာ ေယာနအမည္ရိွ လူတစ္ဦးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကရလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဂ် 
ဟဒ္ဆန္ေတလာကဲ့သုိ႔ သူသည္ သူ႔ကုိယ္သူ ဘုရားသခင္၏အသုံးေတာ္ခံတန္ဆာပလာျဖစ္ေစေသာအခါ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္ျငားလည္း သူသည္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
 

ေယာန 
(ေယာန ၁း ၁- ၃) 

““““၁၁၁၁အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ အမိတဲၱ၏သား ေယာနသုိ႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂၂၂၂သင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီးသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီးသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီးသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔သြားၿပီး    
လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု လွ်င္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ေသာစကားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ ထိုၿမိ ႔ဳျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္သည္ ငါ့ေရွ႔သုိ႔တတ္လာၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 
၃၃၃၃သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ေရာက္သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ေရာက္သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ေရာက္သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေယာနသည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔ ေျပးမည္အၾကံရိွသည္ႏွင့္ ထလ်က္ယုေပၸၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ေရာက္    
သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ သျဖင့္၊ တာရႈၿမိ ႔ဳသို႔သြားေသာ သေဘၤာကုိေတြ႔ႀကံဳ၍ သေဘၤာခကုိေပးၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ သေဘၤာသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ 
တာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းတာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းတာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းတာရႈၿမိ ႔ဳသုိ႔လိုက္ျခင္းငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ ငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ ငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ ငွါ၊ သေဘၤာကုိ စီးေလ၏။ ((((ေယာန ေယာန ေယာန ေယာန ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----    ၃)။၃)။၃)။၃)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သင္ သတိရပါသလား။ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သင္ သတိရပါသလား။ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သင္ သတိရပါသလား။ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သင္ သတိရပါသလား။ (သူရဲေကာင္းတစ္ဦးမည္သည္ 
သူ၏အရည္အေသြးမ်ား (သုိ႔) ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္န႔ဲ သူေကာင္းျပဳခံရသူတစ္ဦး (သုိ႔) မဟာရဲစြမ္းသတၱိရွိသူတစ္ 
ဦးျဖစ္သည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ခုေလးတင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္ရႈလိုက္ေသာ ေယာနအၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္အရ၊ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ ခုေလးတင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္ရႈလိုက္ေသာ ေယာနအၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္အရ၊ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ ခုေလးတင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္ရႈလိုက္ေသာ ေယာနအၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္အရ၊ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ ခုေလးတင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္ရႈလိုက္ေသာ ေယာနအၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္အရ၊ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ 
စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ေယာန ကိုက္ညီမႈရိွရဲ႕လား။ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ေယာန ကိုက္ညီမႈရိွရဲ႕လား။ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ေယာန ကိုက္ညီမႈရိွရဲ႕လား။ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ေယာန ကိုက္ညီမႈရိွရဲ႕လား။ (ကုိက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း ထင္မွတ္ရသည္။) နိနေဝၿမိဳ႕သုိ႔သြား 
ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ လူမ်ားတုိ႔အား သူတုိ႔၏ဆုိးညစ္မႈမ်ားမွ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာနကုိ ေျပာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား 
သခင္ကုိ နာခံၿပီး နိနေဝၿမိဳ႕ကုိသြားရမည့္အစား ေယာနသည္ သေဘၤာတစ္စင္းေပၚသုိ႔တက္ကာ ဘုရားသခင္ထံပါးမွ ထြက္ေျပး 
ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။  
 ဒီႏွစ္ သမၼာက်မ္းစာ စာစဥ္တြဲမ်ားထဲမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သူရဲေကာင္းမ်ားထတဲြင္ ေယာနသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေကာင္းဆုံး 
ဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ အေျခအေနအရ ေယာနသည္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာသူရဲ 
ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစီ၌ အစိတ္အပ္ိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေယာန မပါဝင္လုိေသာ္လည္း၊ 
ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေယာနအားျဖင့္ မည္သုိ႔ၿပီးစီးေစခဲ့ပုံကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာဆိုၾကပါစို႔။  
 
တြန္႔ဆုတ္ေနေသာသူရဲေကာင္း 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ထံမွ ေယာနထြက္ေျပးျခင္းကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ထံမွ ေယာနထြက္ေျပးျခင္းကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ထံမွ ေယာနထြက္ေျပးျခင္းကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ထံမွ ေယာနထြက္ေျပးျခင္းကို သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ (ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေၾကာင္းရင္း ၃ ခ်က္ ကုိ 
ေျပာၾကပါစို႔။) 
 
၁။ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေတာင္းဆုိေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သူ၏အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေယာန စိတ္ခ်မႈမခံစားရလုိ႔ 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္က သူ႔တို႔အား ေတာင္းဆိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိတ္ခ်မႈမခံဘုရားသခင္က သူ႔တို႔အား ေတာင္းဆိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိတ္ခ်မႈမခံဘုရားသခင္က သူ႔တို႔အား ေတာင္းဆိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိတ္ခ်မႈမခံဘုရားသခင္က သူ႔တို႔အား ေတာင္းဆိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိတ္ခ်မႈမခံ    
စားေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစားေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစားေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစားေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ အျခားသူရဲေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။စာထဲမွ အျခားသူရဲေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။စာထဲမွ အျခားသူရဲေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။စာထဲမွ အျခားသူရဲေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။    (ေမာေရွမွာ ဘုရားသခင္ က 
ဣသေရလူမ်ဳိးမ်ားကို အီဂ်စ္ျပည္မွ ေခၚထုတ္ဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဂိေဒါင္မွာ ဘုရားသခင္က ဣသေရလူမ်ဳိး 
မ်ားအား မိခ်န္လူမ်ဳိးမ်ားလက္မွ ကယ္ထုတ္ဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။) 
 ေမာေရွႏွင့္ဂိေဒါင္တုိ႔တြင္ မိမိကုိယ္ကုိယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈနိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း 
ဘုရားသခင္သည္ သူ ၿပီးေျမာက္ေစလုိေသာအရာကို သူတုိ႔အားျဖင့္ ၿပီးစီးေစခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မခံစားခ့ဲေသာအရာကို မိဘတစ္ဦး၊ ဆရာလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မခံစားခ့ဲေသာအရာကို မိဘတစ္ဦး၊ ဆရာလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မခံစားခ့ဲေသာအရာကို မိဘတစ္ဦး၊ ဆရာလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မခံစားခ့ဲေသာအရာကို မိဘတစ္ဦး၊ ဆရာတစ္ဦး တစ္ဦး တစ္ဦး တစ္ဦး ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) နည္းျပတစ္ဦး အားျဖင့္ နည္းျပတစ္ဦး အားျဖင့္ နည္းျပတစ္ဦး အားျဖင့္ နည္းျပတစ္ဦး အားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္အား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္အား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္အား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္အား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ (သင္ အရမ္းခက္ခဲမည္ဟု ခံစားရေသာတာဝန္ တစ္ခုကုိ 
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ထမ္းရြက္ေစျခင္း၊ အသင္းေဖာ္အားလုံးေရွ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုကုိ လက္ေတြ႕ျပသေစျခင္း၊ အတန္းေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ 
ေျဖေျဖျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔ သင့္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔ သင့္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔ သင့္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူတို႔ သင့္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (သင္၏ 
ယုံၾကည္မႈစိတ္ခ်မႈကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ရန္၊ သင့္ဆီမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအရာ (သုိ႔) လုိအပ္ခ်က္ကုိ သင္ သိရွိဖုိ႔ရန္ သင့္အား 
ကူညီပါသည္။) 
 
၂။ ေယာနသည္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္အရာကုိ ရုိးရုိးသားသား မလုပ္ေဆာင္ခဲ့လုိျခင္း 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ မသြားလိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ မသြားလိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ မသြားလိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ မသြားလိုခ့ဲသည္မွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (နိနေဝၿမိဳ႕သည္ ဆီးရီးယား 
တုိင္းျပည္တြင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၏စက္ဆုပ္ရြံရွာမုန္းတီးေနေသာရန္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။) ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားစြာက ဘုရား 
သခင္၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ သူတုိ႔သာ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာတစ္ပါးလူမ်ဳိးမ်ား၊ ဧကန္မုခ်အေနျဖင့္ သူတုိ႔မုန္းတီး 
ေနသာဆီးရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု ေတြးေတာယူမွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေယာနသည္ ဤသုိ႔ ခံစားခဲ့ေကာင္းခံစားလိမ့္ 
မည္ဟု ေယာနဝတၳဳထဲ၌ သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခု ရွိသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သီးျခားေနထိုင္ေသာလူအုပ္မ်ားကို ကူညီဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔  ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ ယေန႔ သီးျခားေနထိုင္ေသာလူအုပ္မ်ားကို ကူညီဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔  ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ ယေန႔ သီးျခားေနထိုင္ေသာလူအုပ္မ်ားကို ကူညီဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔  ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ ယေန႔ သီးျခားေနထိုင္ေသာလူအုပ္မ်ားကို ကူညီဖို႔ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔  ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ (အသြင္မတူ 
ေသာအိမ္နီးခ်င္းဆီသုိ႔ သြားေရာက္ဖုိ႔ရန္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိႏွင့္ အသြင္မတူေသာလူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ 
ဆံဖုိ႔ရန္ အလုိမရွိျခင္း၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ ကူညီဖုိ႔ရန္ သြားၿပီးဟု ထင္မွတ္တတ္ျခင္း။) 
        
၃။ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေဆာင္ရြက္ေစလုိေသာအရာကို ေယာနသည္ ေၾကာက္ရြံ႕၍ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေၾကာေၾကာေၾကာေၾကာက္ရြံ႕မႈအတြက္ ေယာနတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ရိွခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ က္ရြံ႕မႈအတြက္ ေယာနတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ရိွခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ က္ရြံ႕မႈအတြက္ ေယာနတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ရိွခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ က္ရြံ႕မႈအတြက္ ေယာနတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ ရိွခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ (ေယာနက အကယ္၍ သူသည္ 
ဆီးရီးယားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါက သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆီးရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားက သူ႔အား ထိခုိက္နာက်င္ 
ေစခ့ဲလိမ့္မည္ဟု ေတြးေတာေကာင္း ေတြးေတာခဲ့လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္က သူ႔အား အလုိရွိေသာအရာကို ေဟာ 
ၾကားခဲ့ပါက သူ႔အား ျပက္ရယ္ျပဳခံမည္ဟု ေတြးေတာေကာင္းေတြးေတာခဲ့လိမ့္မည္။ သူ က်ဆုံးသြားလိမ့္မည္ဟု ေတြးေတာ 
ေကာင္းေတြးေတာခဲ့လိမ့္မည္။) 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရန္ စိုးရြံ႕ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွတစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရန္ စိုးရြံ႕ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွတစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရန္ စိုးရြံ႕ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွတစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရန္ စိုးရြံ႕ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ    အျခားသူရဲ အျခားသူရဲ အျခားသူရဲ အျခားသူရဲ 
ေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။ေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။ေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။ေကာင္းမ်ားကို သင္ သတိရပါသလား။ (ေရွာလုသည္ သူ႔အား လူထုက သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေရွ႕ထုတ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ တြင္ 
သူ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည္။ ဧလိယသည္ ဗာလ ဗေရာဖက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေနာက္ အာဟပ္ႏွင့္ ေယဇေဗလကုိ သူ႔အား 
သတ္ျဖတ္မည္ဟု သိရွိေသာအခါ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ဂိေဒါင္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ သူ၏မိသားစုတြင္ အားအနည္းဆုံးႏွင့္ အ  
ငယ္ဆုံးေသာသူသာျဖစ္သည္ ေျပာဆိုေသာသူျဖစ္သည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္အား အျခားတစ္ေယာက္ကုိ ေစလႊတ္ေစ 
လုိေသာသူျဖစ္သည္။)  
  
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ က်ဆံုးလိမ့္မည္ဟု သင္ ေတြးမိေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မဝံ့မသင္ က်ဆံုးလိမ့္မည္ဟု သင္ ေတြးမိေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မဝံ့မသင္ က်ဆံုးလိမ့္မည္ဟု သင္ ေတြးမိေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မဝံ့မသင္ က်ဆံုးလိမ့္မည္ဟု သင္ ေတြးမိေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင္ မဝံ့မရဲျဖစ္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ ခုကုိ ရဲျဖစ္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ ခုကုိ ရဲျဖစ္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ ခုကုိ ရဲျဖစ္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ ခုကုိ 
သင္ သတိရပါသလား။သင္ သတိရပါသလား။သင္ သတိရပါသလား။သင္ သတိရပါသလား။    
 ေကာင္းၿပီ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သုိ႔ မသြားလုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ 
သြားခဲ့ရသည္။ 
 
    ““““၁၁၁၁ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယာနသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယာနသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယာနသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေယာနသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂၂၂၂သင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔ သြားသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔ သြားသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔ သြားသင္ထ၍ နိေနေဝၿမိဳ႔ႀကီးသုိ႔ သြား    
ေလာ့။ ငါမွာထားသည္အတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေလာ့။ ငါမွာထားသည္အတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေလာ့။ ငါမွာထားသည္အတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေလာ့။ ငါမွာထားသည္အတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၃၃၃ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ေယာနသည္ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ေယာနသည္ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ေယာနသည္ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ၏အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ေယာနသည္    
ထ၍ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၏။ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသည္ အလြန္ႀကီးေသာၿမိ ႔ဳ၊ သုံးရက္ခရီးထ၍ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၏။ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသည္ အလြန္ႀကီးေသာၿမိ ႔ဳ၊ သုံးရက္ခရီးထ၍ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၏။ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသည္ အလြန္ႀကီးေသာၿမိ ႔ဳ၊ သုံးရက္ခရီးထ၍ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသုိ႔သြား၏။ နိေနေဝၿမိ ႔ဳသည္ အလြန္ႀကီးေသာၿမိ ႔ဳ၊ သုံးရက္ခရီး        က်ယ္ဝန္းေသာၿမိ ႔ဳျဖစ္သတည္း။ က်ယ္ဝန္းေသာၿမိ ႔ဳျဖစ္သတည္း။ က်ယ္ဝန္းေသာၿမိ ႔ဳျဖစ္သတည္း။ က်ယ္ဝန္းေသာၿမိ ႔ဳျဖစ္သတည္း။ ၄၄၄၄ေယာနသည္ ေယာနသည္ ေယာနသည္ ေယာနသည္ 
ၿမိဳ႔ထဲသုိ႔ဝင္၍ တေန႔ခရီးသြားလ်က္၊ အရက္ေလးဆယ္ၿမိဳ႔ထဲသုိ႔ဝင္၍ တေန႔ခရီးသြားလ်က္၊ အရက္ေလးဆယ္ၿမိဳ႔ထဲသုိ႔ဝင္၍ တေန႔ခရီးသြားလ်က္၊ အရက္ေလးဆယ္ၿမိဳ႔ထဲသုိ႔ဝင္၍ တေန႔ခရီးသြားလ်က္၊ အရက္ေလးဆယ္လြန္ေသာ္၊ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လြန္ေသာ္၊ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လြန္ေသာ္၊ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လြန္ေသာ္၊ နိေနေဝၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္    
ေလ၏။ ေလ၏။ ေလ၏။ ေလ၏။ ၅၅၅၅နိေနေဝၿမိ ႔ဳသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ယုံ၍၊ လူႀကီးလူငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အစာေရွာင္ ရာ အခ်ိန္ကုိနိေနေဝၿမိ ႔ဳသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ယုံ၍၊ လူႀကီးလူငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အစာေရွာင္ ရာ အခ်ိန္ကုိနိေနေဝၿမိ ႔ဳသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ယုံ၍၊ လူႀကီးလူငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အစာေရွာင္ ရာ အခ်ိန္ကုိနိေနေဝၿမိ ႔ဳသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ယုံ၍၊ လူႀကီးလူငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အစာေရွာင္ ရာ အခ်ိန္ကုိ    
ေၾကာ္ျငာ၍ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾက၏။ ေၾကာ္ျငာ၍ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾက၏။ ေၾကာ္ျငာ၍ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾက၏။ ေၾကာ္ျငာ၍ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾက၏။ ((((ေယာန ေယာန ေယာန ေယာန ၃၃၃၃း း း း ၁၁၁၁----၅)။၅)။၅)။၅)။””””    
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ေယာန -ႏိွမ့္ခ်က်ဳိးႏြံေသာသူရဲေကာင္း 

““““၉၉၉၉ငါသည္ေဟျဗဲအမ်ဳိးသားျဖစ္၏။ ေရေျမကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးငါသည္ေဟျဗဲအမ်ဳိးသားျဖစ္၏။ ေရေျမကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးငါသည္ေဟျဗဲအမ်ဳိးသားျဖစ္၏။ ေရေျမကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးငါသည္ေဟျဗဲအမ်ဳိးသားျဖစ္၏။ ေရေျမကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ ကုိး    
ကြယ္ေသာသူျဖစ္၏ဟု၊ ကြယ္ေသာသူျဖစ္၏ဟု၊ ကြယ္ေသာသူျဖစ္၏ဟု၊ ကြယ္ေသာသူျဖစ္၏ဟု၊ ((((ေယာန ေယာန ေယာန ေယာန ၂၂၂၂း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။””””    
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ (ေယာန သည္ 
ဘုရားသခင္ထံ၌ ႏွိမ့္ခ်က်ဳိးႏြံေသာသူျဖစ္လာခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ႏိွမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ႏိွမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ႏိွမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ႏိွမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ (ယေန႔ေခတ္ လူမ်ားက ႏွိမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းစကားလုံးကုိ “အညံ့ခံျခင္း”ဟု 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြးေတာယူမွတ္ၾကသည္။ ပုိ၍နီးစပ္မႈရိွေသာအဓိပၸါယ္မွာ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အျခားသူတစ္ဦး၏ေအာက္၌ 
ရွိျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ (သုိ႔) ေထာက္မျခင္းျဖစ္သည္။) တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ “ကုိယ္ေတာ့အတြက္ ထုိအရပ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္ ရွိေန 
မည္”ဟု ေယာနက ဘုရားသခင္အား ေျပာခ့ဲသည္။ 
 ဤသင္ခန္းစာ၏အစပုိင္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ ၿပီးေျမာက္ေစလုိေသာအရာကို သူ႔ကုိယ္သူ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ 
ကင္းမဲ့ေနေသာ္ျငားလည္း ေမာေရွအားျဖင့္၎၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈရွိေနေသာ္လည္း ဂိေဒါင္အားျဖင့္၎၊ သူ မနာခံလုိေသာအခ်က္ ရွိ 
ေသာ္ျငားလည္း ေယာနအားျဖင့္၎ ဘုရားသခင္က ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သူ ၿပီးေျမာက္ေစလိုေသာအရာကို ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္၊ ေယာသူ ၿပီးေျမာက္ေစလိုေသာအရာကို ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္၊ ေယာသူ ၿပီးေျမာက္ေစလိုေသာအရာကို ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္၊ ေယာသူ ၿပီးေျမာက္ေစလိုေသာအရာကို ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္၊ ေယာနႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လို နႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လို နႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လို နႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ဘယ္လို 
ၿပီးေျမာက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ၿပီးေျမာက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ၿပီးေျမာက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ၿပီးေျမာက္ေစခ့ဲပါသလဲ။ (သူသည္ အႏ ၱတန္ခုိးရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ သူ ၿပီးေျမာက္ေစ 
လုိေသာအရာကုိ ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သူ (သို႔) သူမ၏လြတ္လပ္မႈကုိ မေႏွာင့္ယွက္ဘဲ တစ္စုံ 
တစ္ေယာက္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္တြင္ အစြမ္းရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမာေရွ၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ေယာနကဲ့သုိ႔ 
“ကၽြႏု္ပ္သည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမရိွေသာေၾကာင့္ (သုိ႔) ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ လြတ္လမ္းကုိရွာျခင္းထက္ ကုိယ္ေတာ့အတြက္ 
ထုိအရပ္၌ရွိေနဖို႔ရန္သာ ကၽြႏု္ပ္အဖုိ႔ ပို၍အေရးႀကီးပါသည္”ဟု ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ ေျပာေစလုိပါသည္။ 
 သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ႏိွမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းသည္ သင့္အဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ လြယ္ကူေသာအရာတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း ကုိ 
ဘုရားသခင္လည္း သိရွိပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    အေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား လုပ္ေဆာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား လုပ္ေဆာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား လုပ္ေဆာအေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရံဖန္ရံ ခါ င္ေစလိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရံဖန္ရံ ခါ င္ေစလိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရံဖန္ရံ ခါ င္ေစလိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရံဖန္ရံ ခါ 
ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲပါသလဲ။ (သင့္ေရွ႕တြင္ရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုကို သင္သည္ အနည္းငယ္ေၾကာက္ရြံ႕ေကာင္းေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ 
လိမ့္မည္။ ဥပမာ - လူငယ္သာသနာျပဳခရီးစဥ္တြင္ ေယရႈ၌ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ေဝငွျခင္း။ ေဆးရုံတြင္ အလြန္ဖ်ားနာေသာ 
ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးကုိ သင္ သြားေရာက္မၾကည့္ရႈလုိသည့္အရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သင့္ထံမွ ဘုရားသခင္ လိုခ်င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက ဘာလဲ။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သင့္ထံမွ ဘုရားသခင္ လိုခ်င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက ဘာလဲ။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သင့္ထံမွ ဘုရားသခင္ လိုခ်င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက ဘာလဲ။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သင့္ထံမွ ဘုရားသခင္ လိုခ်င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာက ဘာလဲ။ (အသံုးေတာ္ခံျခင္း။) 
 
 ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ မေတာင္းဆုိခဲ့ပါ။ သူ႔အား အလိုရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ထုိအရပ္၌ အသုံး 
ေတာ္ခံဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကုိယ္သင္ အသုံးေတာ္ခံသူျဖစ္ေစပါက သူသည္ သင့္အား ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ 
ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရန္ သင့္အား ကူညီေပးလိမ့္မည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    နိနေဝၿမိဳ႕ကို ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူသည္ မည္သူဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါနိနေဝၿမိဳ႕ကို ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူသည္ မည္သူဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါနိနေဝၿမိဳ႕ကို ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူသည္ မည္သူဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါနိနေဝၿမိဳ႕ကို ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူသည္ မည္သူဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသလဲ။သလဲ။သလဲ။သလဲ။ (ေယာန 
မဟုတ္ပါ။ နိနေဝၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေယာနကုိမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာ 
ဆုိပါသည္။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ အလိုရိွခ့ဲပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္သည္ ေယာနအား သူ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကုိ သြားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ ရုိးရုိးသားသားအလိုရွိခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိအရာကို ထုိအ 
ရပ္မွ ထုတ္ယူခဲ့သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ယေန႔ သူ႔အဖို႔ သင့္အား လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကို ဘုရားသခင္ထံ သင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးၿပီလား။ယေန႔ သူ႔အဖို႔ သင့္အား လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကို ဘုရားသခင္ထံ သင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးၿပီလား။ယေန႔ သူ႔အဖို႔ သင့္အား လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကို ဘုရားသခင္ထံ သင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးၿပီလား။ယေန႔ သူ႔အဖို႔ သင့္အား လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကို ဘုရားသခင္ထံ သင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးၿပီလား။    
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ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဤသင္ခန္းစာကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ သင့္၏ဖခင္ႏွင့္ အခန္းထဲရွိ အျခားတစ္ေယာက္၏ 

ဖခင္ကုိ အတူရွိေစၿပီး အတူတကြ ဆုေတာင္းေစပါ။ သူ႔အဖုိ႔ သင့္အကုိ လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာအရာကုိ ဘုရားသခင္အား 
ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ျဖစ္သမွ်အရာကို ၿပီးစီးေစရာ၌ သင့္အား ကူညီဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ 
လုိက္ပါ။ 
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ေက်းေက်းေက်းေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း ဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း ဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း ဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း (Thanksgiving)(Thanksgiving)(Thanksgiving)(Thanksgiving)    
ေက်းဇူးတင္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေပးကမ္းရေသာအခ်ိန္ေက်းဇူးတင္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေပးကမ္းရေသာအခ်ိန္ေက်းဇူးတင္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေပးကမ္းရေသာအခ်ိန္ေက်းဇူးတင္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေပးကမ္းရေသာအခ်ိန္    

 
““““၁၁၁၁ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကုိပဌာနျပဳၾကေလာ့။ အမႈေတာ္တုိ႔ကို လူမ်ားတုိ႔ အား ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကုိပဌာနျပ ၾဳကေလာ့။ အမႈေတာ္တုိ႔ကို လူမ်ားတုိ႔ အား ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကုိပဌာနျပ ၾဳကေလာ့။ အမႈေတာ္တုိ႔ကို လူမ်ားတုိ႔ အား ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကုိပဌာနျပ ၾဳကေလာ့။ အမႈေတာ္တုိ႔ကို လူမ်ားတုိ႔ အား 
ျပသၾကေလာ့။ ျပသၾကေလာ့။ ျပသၾကေလာ့။ ျပသၾကေလာ့။ ၂၂၂၂ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေလာ့။အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ ကုိ လာ့။အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ ကုိ လာ့။အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ ကုိ လာ့။အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ ကုိ 
ေဟာေျပာၾကေလာ့။ မၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ ရိွၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္ အျပစ္ကုိမဖံုး ႏုိင္ရာ။ ေဟာေျပာၾကေလာ့။ မၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ ရိွၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္ အျပစ္ကုိမဖံုး ႏုိင္ရာ။ ေဟာေျပာၾကေလာ့။ မၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ ရိွၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္ အျပစ္ကုိမဖံုး ႏုိင္ရာ။ ေဟာေျပာၾကေလာ့။ မၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ ရိွၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္ အျပစ္ကုိမဖံုး ႏုိင္ရာ။ 
((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၁၁ဝဝဝဝ၅၅၅၅း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””    

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိ ေပးသနားခဲ့ၿပီးေသာအရာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ 
သည္။ တဒဂၤအတြင္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လက္ခံရရွိၿပီးေသာအရာကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
က်မ္းပုိဒ္ကုိ ဖတ္ရႈၾကပါစို႔။ 
 
    ““““ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးတန္ဆာကုိထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးတန္ဆာကုိထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးတန္ဆာကုိထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ေျမႀကီးတန္ဆာကုိ၄၄၄၄င္း၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကသားတုိ႔ ကုိင္း၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကသားတုိ႔ ကုိင္း၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကသားတုိ႔ ကုိင္း၊ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကသားတုိ႔ ကုိ၄၄၄၄င္းပုိင္ေတာ္မူ၏။ င္းပုိင္ေတာ္မူ၏။ င္းပုိင္ေတာ္မူ၏။ င္းပုိင္ေတာ္မူ၏။ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၂၄၂၄၂၄၂၄း း း း 
၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
ေမးခြေမးခြေမးခြေမးခြန္း န္း န္း န္း ----    သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။ သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။ သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။ သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ရွိသမွ်ေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ 
ေပးသနားခဲ့ေသာအရာမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
    
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘုရားသခင္ထက္ ပို၍ရက္ေရာစြာ ေပးကန္းသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရိွပါသလား။ ဘုရားသခင္ထက္ ပို၍ရက္ေရာစြာ ေပးကန္းသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရိွပါသလား။ ဘုရားသခင္ထက္ ပို၍ရက္ေရာစြာ ေပးကန္းသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရိွပါသလား။ ဘုရားသခင္ထက္ ပို၍ရက္ေရာစြာ ေပးကန္းသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရိွပါသလား။     

• ““““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ    ယုံၾကည္ေသာသူယုံၾကည္ေသာသူယုံၾကည္ေသာသူယုံၾကည္ေသာသူ    အေပါင္းအေပါင္းအေပါင္းအေပါင္း    တုိ႔တုိ႔တုိ႔တုိ႔သည္သည္သည္သည္    ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊    ထာဝရအသက္ကုိထာဝရအသက္ကုိထာဝရအသက္ကုိထာဝရအသက္ကုိ    
ရေစျခင္းငွါ၊ရေစျခင္းငွါ၊ရေစျခင္းငွါ၊ရေစျခင္းငွါ၊    ဘုရားသခင္သည္ဘုရားသခင္သည္ဘုရားသခင္သည္ဘုရားသခင္သည္    မိမိ၌တပါးတည္းေသာမိမိ၌တပါးတည္းေသာမိမိ၌တပါးတည္းေသာမိမိ၌တပါးတည္းေသာ    သားေတာ္ကုိသားေတာ္ကုိသားေတာ္ကုိသားေတာ္ကုိ    စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္    ေလာကီသားတုိ႔ေလာကီသားတုိ႔ေလာကီသားတုိ႔ေလာကီသားတုိ႔    ကုိကုိကုိကုိ    
ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ခ်စ္ေတာ္မူ၏။    ((((ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္    ၃၃၃၃းးးး    ၁၆၁၆၁၆၁၆))))။။။။”””” ဘုရားသခင္သည္ ထာဝရအသက္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လက္ေဆာင္မြန္ တစ္ 
ခုအေနျဖင့္ ေပးသနားသည္။  

• ““““က်မ္းစာက်မ္းစာက်မ္းစာက်မ္းစာလာသည္ႏွင့္လာသည္ႏွင့္လာသည္ႏွင့္လာသည္ႏွင့္    အညီ၊အညီ၊အညီ၊အညီ၊    ဘုရားသခင္ကုိဘုရားသခင္ကုိဘုရားသခင္ကုိဘုရားသခင္ကုိ    ခ်စ္ေသာခ်စ္ေသာခ်စ္ေသာခ်စ္ေသာ    သူတုိ႔အဘုိ႔အလိုငွါ၊သူတုိ႔အဘုိ႔အလိုငွါ၊သူတုိ႔အဘုိ႔အလိုငွါ၊သူတုိ႔အဘုိ႔အလိုငွါ၊    ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအ    
ရာတုိ႔ကုိရာတုိ႔ကုိရာတုိ႔ကုိရာတုိ႔ကုိ    လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊    နားျဖင့္မၾကား၊နားျဖင့္မၾကား၊နားျဖင့္မၾကား၊နားျဖင့္မၾကား၊    စိတ္ႏွလုံးျဖင့္စိတ္ႏွလုံးျဖင့္စိတ္ႏွလုံးျဖင့္စိတ္ႏွလုံးျဖင့္    မၾကံစည္ေသး။မၾကံစည္ေသး။မၾကံစည္ေသး။မၾကံစည္ေသး။    ((((၁၁၁၁    ေကာေကာေကာေကာ    ၂၂၂၂းးးး    ၉၉၉၉))))။။။။”””” ဘုရားသခင္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ကူးႏုိင္ခဲ့သည့္အရာထက္ပုိ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေပးလိမ့္မည္။ 

 
တစ္ေန႔ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံရွိ သူ၏စံအိမ္ေတာ္ႀကီးထဲတြင္ သူႏွင့္အတူ ထာဝရအတူ ေနရလိမ့္ 

မည္ဟု ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား (ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္ မိမိ၏ အသက္တာ၌ ေခၚ 
ဖိတ္လက္ခံၿပီးေသာသူမ်ား)အား လုံးဝအာမခံထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ …. တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို 
ကတိျပဳထားသည့္ ထူးဆန္းေသာကတိကုိ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကသည္။ 
    
“…“…“…“…ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္ အသက္လြတ္ရုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ လာသတည္း။ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္ အသက္လြတ္ရုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ လာသတည္း။ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္ အသက္လြတ္ရုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ လာသတည္း။ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္ အသက္လြတ္ရုံမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ျဖင့္ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ လာသတည္း။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း ၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။”””” 
ေယရႈက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းအခြင့္ကုိ ေပးသနားသည္သာမက ဤေကာင္းကင္ တစ္ 
ဖက္ျခမ္းတြင္ ျဖစ္နုိိင္သည့္ အေကာင္းဆုံးအသက္တာကုိ သင္ရရိွပုိင္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိကမာၻ 
ႏွစ္ခုလုံး၏အေကာင္းဆုံအရာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေပးသနားပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင့္ကို ေပးကမ္းခ့ဲေသာသူမ်ားသည္ ဘသင့္ကို ေပးကမ္းခ့ဲေသာသူမ်ားသည္ ဘသင့္ကို ေပးကမ္းခ့ဲေသာသူမ်ားသည္ ဘသင့္ကို ေပးကမ္းခ့ဲေသာသူမ်ားသည္ ဘယ္သူေတြလဲ။ ယ္သူေတြလဲ။ ယ္သူေတြလဲ။ ယ္သူေတြလဲ။ (ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကုိ သင့္အားျပသၾကသည့္ မိဘ မ်ား၊ 
ေက်ာင္းတြင္သင့္အား သင္ယူရာ၌ကူညီးၾကသည့္ ဆရာမ်ား၊ အားကစားကို ဘယ္လိုကစားရမည္ကို သင့္အား ျပၾကသည့္ 
နည္းျပမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ႏုိင္ငံကုိ လုံျခဳံေအာင္ကာကြယ္ဖုိ႕ရန္ စစ္တပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။) 
တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္အဖုိ႔ အခ်ိန္ယူေသာအခါ ဘယ္ေလာက္ ခံစားဖုိ႔ ေကာင္းေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 

အမွန္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မ်ားစြာေပးသနားလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ ေက်းဇူး တင္စ 
ရာမ်ားစြာရွိသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၏အဆုံးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာကစားနည္းကို မကစားမီ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း အနည္း ငယ္လုပ္ 
ၾကပါစို႔။  
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုထဲကို လူတစ္စုက ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ခ့ဲသည့္ေန႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုထဲကို လူတစ္စုက ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ခ့ဲသည့္ေန႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုထဲကို လူတစ္စုက ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ခ့ဲသည့္ေန႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုထဲကို လူတစ္စုက ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ခ့ဲသည့္ေန႔ 
၂၀၀၁၂၀၀၁၂၀၀၁၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁၁၁၁၁၁၁အျဖစ္အပ်က္မွာ ဘာေက်းဇူးတင္စရာရိွခ့ဲပါသလဲ။အျဖစ္အပ်က္မွာ ဘာေက်းဇူးတင္စရာရိွခ့ဲပါသလဲ။အျဖစ္အပ်က္မွာ ဘာေက်းဇူးတင္စရာရိွခ့ဲပါသလဲ။အျဖစ္အပ်က္မွာ ဘာေက်းဇူးတင္စရာရိွခ့ဲပါသလဲ။ (ဘုရားသခင္သည္ ထုိေနရာတြင္ ပ်က္ဆီး 
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သင့္ခဲ့သည္ထက္ အပ်က္အဆီးပုိ၍နည္းေစခဲ့သည့္အရာ၊ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ေယရႈကို ယုံၾကည္လာခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔၏ ကယ္တင္ 
ပုိင္ရွင္အျဖစ္ကုိးစားလာၾကသည့္အရာ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကုိ သြန္းေလာင္ၿပီး ေပးကမ္းလာၾကသည့္အရာ၊ ဆုေတာင္းျခင္း 
အသက္တာမွာျပန္လည္ႏုိးထလာသည့္အရာႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းျပန္ တက္လာသည့္အရာတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏မိသားစုထဲ၌ ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာျခင္းရိွပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။ သင္၏မိသားစုထဲ၌ ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာျခင္းရိွပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။ သင္၏မိသားစုထဲ၌ ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာျခင္းရိွပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။ သင္၏မိသားစုထဲ၌ ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာျခင္းရိွပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။  (သင္ 
ရႊင္လန္းျခင္းရရွိသည့္ က်န္းမာေရး၊ လူမ်ားက ကူညီေနစဥ္၌ လုပ္ေဆာင္ေနေသာခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာ၊ ပုိ၍ ေကာင္းေသာ 
အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ရဲ႕အသင္းသည္ လိပ္ၿပိဳင္ပြဲေနာက္ဆံုးပြဲတြင္ရႈံးနိမ့္သြားပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။သင္ရဲ႕အသင္းသည္ လိပ္ၿပိဳင္ပြဲေနာက္ဆံုးပြဲတြင္ရႈံးနိမ့္သြားပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။သင္ရဲ႕အသင္းသည္ လိပ္ၿပိဳင္ပြဲေနာက္ဆံုးပြဲတြင္ရႈံးနိမ့္သြားပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။သင္ရဲ႕အသင္းသည္ လိပ္ၿပိဳင္ပြဲေနာက္ဆံုးပြဲတြင္ရႈံးနိမ့္သြားပါက ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။ 
(ကစားႏုိင္သည့္ ကုိယ္ကာယက်န္းမာျခင္း၊ ကစားနည္ကုိ နားလည္ျခင္း၌ သင္ယူခြင့္ရၿပီး တုိး တက္လာျခင္း၊ အားက စား၏ 
အျပင္ပုိင္း၌သင္အသုံးျပဳႏို္င္မည့္မိမိကုိယ္ကုိထိန္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္းစသည့္ ေကာင္းေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ကုိ 
သင္ယူရရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင့္အိမ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။သင့္အိမ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။သင့္အိမ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။သင့္အိမ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္မွာလဲ။ (မိသားစု၊ သင္၌ အိမ္ 
တစ္လုံးရွိျခင္း၊ အဝတ္အစားမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ စသည္ျဖင့္) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင့္အသင္းေတာ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသလဲ။သင့္အသင္းေတာ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသလဲ။သင့္အသင္းေတာ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသလဲ။သင့္အသင္းေတာ္ပတ္ပတ္လည္ကို ၾကည့္ပါ။ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို သင္ ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသလဲ။ (ေယရႈခရစ္ ေတာ္၊ 
သင့္ရဲ႕သင္းအုပ္ဆရာ၊ လြတ္လပ္စြာႏွင့္ပြင့္လင့္စြာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖုိ႔ရန္ ေနရာ။) 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ အိမ္သင္ အိမ္သင္ အိမ္သင္ အိမ္မ့ဲရာမ့ဲတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ၊ သူမက မ့ဲရာမ့ဲတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ၊ သူမက မ့ဲရာမ့ဲတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ၊ သူမက မ့ဲရာမ့ဲတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူ၊ သူမက ““““ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို ရိွလို႕လဲ။ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို ရိွလို႕လဲ။ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို ရိွလို႕လဲ။ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဘာေက်းဇူးတင္စရာကို ရိွလို႕လဲ။ဟု သင့္အား 
ေမးျမန္းသည္ဆုိၾကပါစုိ႔။ (ဘုရားသခင္သည္ သင္၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ သင္ သည္ ဥပကၡာျပဳခံရသူ 
မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားက ဂရုစုိက္ၿပီး ကူညီၾကပါသည္။ သင္၌ သင့္ေျခေထာက္ေပၚျပန္လည္ ရပ္တည္ႏုိင္ ဖို႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ 
ရွိပါသည္။) 
 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ေက်းဇူးတင္စရာမ်ားစြာရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏ဒုတိယအပုိင္းသည္ ေပးကမ္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေပးကမ္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကပါစို႔။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္ေပးကမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေသင္ေပးကမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေသင္ေပးကမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေသင္ေပးကမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္း ကာင္း ကာင္း ကာင္း ၃ ၃ ၃ ၃ ခုရိွသည္။ ထိုအရာေတြက သင္ ဘာေတြလို႔ထင္ပါသလဲ။ ခုရိွသည္။ ထိုအရာေတြက သင္ ဘာေတြလို႔ထင္ပါသလဲ။ ခုရိွသည္။ ထိုအရာေတြက သင္ ဘာေတြလို႔ထင္ပါသလဲ။ ခုရိွသည္။ ထိုအရာေတြက သင္ ဘာေတြလို႔ထင္ပါသလဲ။     

၁။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေပးကမ္းႏုိင္ပါသည္။ 
၂။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အရည္းခ်င္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေပးကမ္းႏုိင္ပါသည္။ 
၃။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေငြကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေပးကမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဘာေၾကာင့္ ကၽြဘာေၾကာင့္ ကၽြဘာေၾကာင့္ ကၽြဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးရမွာလဲ။ႏ္ုပ္တို႔ေပးရမွာလဲ။ႏ္ုပ္တို႔ေပးရမွာလဲ။ႏ္ုပ္တို႔ေပးရမွာလဲ။    
““““........သင္တို႔သည္ အဘိုးမေပးဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကၿပီျဖစ္၍ အဘိုးမခံဘဲ ေပးကမ္းၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အဘိုးမေပးဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကၿပီျဖစ္၍ အဘိုးမခံဘဲ ေပးကမ္းၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အဘိုးမေပးဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကၿပီျဖစ္၍ အဘိုးမခံဘဲ ေပးကမ္းၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အဘိုးမေပးဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကၿပီျဖစ္၍ အဘိုးမခံဘဲ ေပးကမ္းၾကေလာ့။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။””””ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါသည္။ 
““““၆၆၆၆အနည္းငယ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာသူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရ မည္ဟု အနည္းငယ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာသူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရ မည္ဟု အနည္းငယ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာသူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရ မည္ဟု အနည္းငယ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာသူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရ မည္ဟု 
မွတ္ၾကေလာ့မွတ္ၾကေလာ့မွတ္ၾကေလာ့မွတ္ၾကေလာ့။ ။ ။ ။ ၇၇၇၇လူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ ႏွင့္ မလွဴရ၊ လူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ ႏွင့္ မလွဴရ၊ လူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ ႏွင့္ မလွဴရ၊ လူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ ႏွင့္ မလွဴရ၊ 
အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ ((((၂၂၂၂    ေကာ ေကာ ေကာ ေကာ ၉၉၉၉း း း း ၆၆၆၆----၇)။၇)။၇)။၇)။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက 
ေျပာဆိုထားပါသည္။ 
 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္ေပးသင့္ပကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္ေပးသင့္ပကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္ေပးသင့္ပကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္ေပးသင့္ပါသလဲ။ါသလဲ။ါသလဲ။ါသလဲ။ (အခြင့္အေရးရရင္ရသလုိ ေဝငွလုိက္ပါ။) ““““သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲ 
ေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ အာဂႏၱဳတုိ႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ျပဳၾကေလာ့။ ေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ အာဂႏၱဳတုိ႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ျပဳၾကေလာ့။ ေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ အာဂႏၱဳတုိ႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ျပဳၾကေလာ့။ ေသာအခါ ေဝငွေပးကမ္း ၾကေလာ့။ အာဂႏၱဳတုိ႔အား ဧည့္သည္ဝတ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ျပဳၾကေလာ့။ ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၁၃)၁၃)၁၃)၁၃)””””ဟု 
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါသည္။ 

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ““““အားလပ္ရက္ရာသီအားလပ္ရက္ရာသီအားလပ္ရက္ရာသီအားလပ္ရက္ရာသီ””””ကုိ ဖြင့္ေပးသည္ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေပးကမ္းႏုိင္ဖုိ႔ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
ကုိ သဘာဝအေလ်ာက္ရွာေဖြရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို 
လက္ေတြ႕က်င့္မလဲ။လက္ေတြ႕က်င့္မလဲ။လက္ေတြ႕က်င့္မလဲ။လက္ေတြ႕က်င့္မလဲ။    
    
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္/မ၏အရည္ခ်င္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
အိမ္၌     မိသားစုလုပ္ငန္းေဆာင္တာကုိ စီစဥ္ရာ၌ ကူညီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ေက်ာင္းတြင္    ေက်ာင္းေနဖက္တစ္ဦးကုိ သိပၸံဘာသာရပ္လုပ္ငန္း၌ ကူညီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အသင္းေတာ္၌   သံစုံသီးဆုိျခင္း၌ ပါဝင္သီဆုိျခင္းအားျဖင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းထတဲြင္  သင္၏အသက္ႀကီးေသာအိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြအား သစ္ရြက္မ်ားကုိ ထြန္ျခစ္ျဖင့္ ဆြဲရာတြင္ 

ကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္ 
 
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္/မ၏အခ်ိန္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
အိမ္၌     တီဗီေရွ႕တြင္ အိမ္မႈေဝယ်ာဝစၥ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေက်ာင္းတြင္    ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္း၌ ကူညီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အသင္းေတာ္၌   ကေလးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၌ ကူညီျခင္းအားျဖင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းထတဲြင္  ပရဟိတၱလုပ္ငန္းတစ္ခု၌ (သို႕) အဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္းအားျဖင့္ 
 
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္/မ၏ေငြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
အိမ္၌     မိသားစုတစ္ခုလုံးအတြက္ အထူးလက္ေဆာင္တစ္ခု ဝယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္။ 
ေက်ာင္းတြင္    သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကုိ ေန႔လည္စာ ဝယ္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ 
အသင္းေတာ္၌   သင္၏အသုံးစရိတ္၏ ၁၀%ကုိ အသင္းေတာ္၌ ထည့္ဝင္ျခင္းအားျဖင္ ့
အဖြဲ႕အစည္းထတဲြင္   အကူအညီလုိေသာမိသားစုတစ္စုကုိ ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္ 
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ခရစၥမတ္ခရစၥမတ္ခရစၥမတ္ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ပြဲေတာ္ပြဲေတာ္ပြဲေတာ္    
    

ေမ့မရႏုိင္ေသာခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ 
အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း၏ရင္ဖြင့္သက္ေသခံခ်က္ - 
 
ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ။ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ။ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ။ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ။…..…..…..…..    
 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေပၚက အနည္းငယ္ေလးကုိ အေစာင့္မ်ား၏အရိပ္တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ကာထားေသာျပတင္းေပါက္ 
မ်ားဆီသုိ႔ ေၾကာက္လန္႔စိတ္ႏွင့္ လွစ္ကနၾဲကည့္ေသာမ်က္လုံးမ်ားႏွင့္ တုိးတုိးေလး သီဆုိခဲ့ၾကသည္။  
 ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာက ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ။ စုတ္ျပတ္ေနေသာစစ္သုံ႔ပန္းအဝတ္စားမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္လ်က္ 
ေျမာက္ပုိင္းဗီယက္နမ္အက်ဥ္းခန္းတစ္ခုရွိ ေရာေထြးလ်က္သားရွိေနေသာလူ ၂ ဒါစင္ (၂၄ ေယာက္)ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ပတ္ပတ္ 
လည္ၾကည့္ခဲ့သည္။ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ မီးသီးမ်ားက က်ဳံလွီးေနေသာအရာတစ္ခုကုိ မီးအလင္း ေပးခဲ့ၿပီး 
တစ္ခ်ိန္က သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရိထားၿပီး အလြန္က်မ္းမာသန္စြမ္းေသာ ေလတပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ မရိမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း၊ 
ေရေၾကာင္းထိန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သဘာဝမက်ရုပ္ေျပာင္အဝတ္ဝတ္ထားေသာ လူအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ကိသိကေအာင့္ျဖစ္ေစခ့ဲ 
သည္။  
 စုိထုိင္းေသာညေလညွင္းႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အထဲမွ လူအျမာက္အမ်ား ကူးစက္ခဲ့ေသာငွက္ဖ်ားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ ခုိက္ခုိက္တုန္ ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၏အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖင့္ အၿမဲတေစ ကုန္းေစခံခဲ့ရၾကသည္။ အျခား 
သူမ်ားမွာ ေထာ့က်ဳိး ေထာ့က်ဳိး (သုိ႔) ျပဳလုပ္ထားေသာက်ဳိင္းေထာက္မ်ားကို မွီ၍ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။ 

 “ဗက္လင္ၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ အားလံုးသြားၾကကုန္စို႔။ ေကာင္းကင္ဘုရင္သားေတာ္ရွင္ကိုဖူးျမင္ဘုိ႔၊…..” 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖုိ႔ ရင္ႏွင့္ဖြယ္ရာျမင္းကြင္တစ္ခုပါပဲ။ သုိ႔ေစကာမူ ၁၉၇၁ခုႏွစ္ ဤခရစၥမတ္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးႀကိမ္အေန 
ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြရွိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မခ်ိမဆန္႔အလူးအလဲခံျခင္းႏွင့္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရန္သူမ်ား၏လက္ 
မ်ားထဲ၌ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ၇ ႏွစ္တာခံရၿပီးေနာက္ ဆုံးပါးသြားခဲ့ၾကသည္။ 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထမဲွမည္သူမွ် တစ္ခါမွ သတိျပဳမိခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္သည့္ အထူးျခားဆံုးခရစၥမတ္ပြဲကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ဆက္လက္က်င္းပေနခဲ့ၾကသည္။ 
 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက ေျမာက္ဗီယက္နမ္တြင္ ခရစၥမတ္အစီအစဥ္မ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ဝါဒျဖန္႔ 
ခ်ီေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးအားျဖင့္ တီးခတ္ခဲ့ သံစုံတီးဝိုင္းသည္လည္း ဝိညာဥ္မဲ့စတိတ္ရႈိးပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ခ့ဲ 
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိကုိ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား စိတ္မ်ားသည္ ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်င္းပ 
ခြင့္ရခ့ဲသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ခရစၥမတ္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။  
 ကၽြန္ေတာ္ကို တရားေဟာသူအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏စစ္သုံ႔ပန္းတြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရိွျဖစ္သူ အေမရိကန္ေလတပ္မွ 
ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဂ်ာ့ဂ်္ဘဒ္ေဒးက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ “လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး” သီးခ်င္းကို သီဆုိ ေနၾကစဥ္တြင္ 
ခရစ္ေတာ္၏ေမြးဖြားျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသည့္ ကၽြန္ေတာ္ ခဲတံျဖင့္မွတ္သားထားေသာ သမၼာက်မ္းပုိဒ္မ်ားေပၚက စာရြက္ 
အနည္းငယ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္လုိက္သည္။ 
 လြန္လာခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဒးက စစ္စခန္းတပ္မွဴးအား သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္ကုိ မည္သုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ 
ပုံကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္သတိရမိခဲ့သည္။ မရဘူး။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာ သမၼာက်မ္းစာေတြမရွိဘူးဟု သူ ျပန္ေျဖခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
၄ ရက္ၾကာၿပီးေသာအခါ စစ္စခန္းတပ္မွဴးသည္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟႏြိဳ င္းၿမိဳ႕မွာ သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးၿပီး။ မိနစ္အ 
နည္းငယ္အတြင္းမွာ ထုိက်မ္းစာအုပ္ထမဲွ ကူးယူဖုိ႔ လူတစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ား တာဝန္ေပးႏုိင္တယ္”ဟု ေၾကျငာဖို႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ စုရုံးစည္းေဝးရာအက်ဥ္းစခန္းထဲသုိ႔ ဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ 
 ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဒးက ထုိအလုပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးက အက်ဥ္းစခန္း 
ဝင္းအတြင္းက အက်ဥ္းစခန္းတံခါးအျပင္ဘက္ရွိ စားပြဲတစ္ခုေပၚတြင္ တင္ထားခဲ့ေသာ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ၿပဲေနေသာစာအုပ္ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ ကပုိကရုိး လွန္ေလွာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ အေစာင့္တစ္ဦးက ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး သမၼာက်မ္းစာကုိ လာယူသြားသည္အထိ 
ကၽြန္ေတာ္သည္ ထူးဆန္းစြာ ခရစၥမတ္က်မ္းပုိဒ္မ်ားကို ကူးယူခဲ့ပါသည္။ 
 ဝတ္ျပဳစည္းေဝးပြဲက ရုိးရုိးေလးျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္ဘုရား၏ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ရြက္ဆုိၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစၥ 
မတ္ကယ္ရုိသီးခ်င္းမ်ားကုိ သီဆုိခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အသံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေဝဒနာမ်ား 
ဖုံလႊမ္းထားခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားကုိ  မွီလာသည့္တုိင္ေအာင္ စာသားမ်ားကုိ ဝမ္းနည္းစြာေရးရြက္သီဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
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    ““““၁၁၁၁ဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါဝေကာင္းကင္တမန္က လည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း မရိွၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကုိ ငါ    
သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ သည္သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။ ၁၁၁၁၁၁၁၁ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိ ႔ဳ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တုိ႔    
အအအအဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ ဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ ဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ ဘုိ႔အလုိငွါ ဘြားျမင္ျခင္းကုိခံေတာ္မူၿပီ။ ((((လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၂၂၂၂း း း း ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ----    ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။””””    
    
 ေလတပ္အကယ္ဒမီေက်ာင္းမွ ဓမၼသံစုံသီးခ်င္းဦးေဆာင္ဖူးေသာ ဗုိလ္ႀကီး ဂြန္းစီကုိလင္းစ္က ဓမၼသီးခ်င္းကုိ ဦးေဆာင္ 
ခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရြံ႕ခဲ့ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔၏သီဆုိမႈသည္လည္း မေျပမျပစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ 
အေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳစည္းေဝးပြဲထဲသုိ႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ဦး 
ေဆာင္ေနေသာ သူ ၃ ေယာက္ကုိ ရုိက္ႏွက္ကာ အက်ဥ္းခ်ဖု႔ိရန္ သူတုိ႔ကုိ တရြက္တုိက္ဆြဲသြားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထမဲွ က်န္ 
သူမ်ားကုိ ၃ ေပ၊ ၅ ေပရိွ အက်ဥ္းစခန္းေလးမ်ားထဲတြင္ ၁၁ လ လုံးလုံး တုိက္ပိတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ဤခရစၥ 
မတ္အစီအစဥ္သည္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ပင္မေထာင္ႀကီးသုိ႔ အျပန္လမ္းတြင္ ရန္လုိေသာပြဲေတာ္တစ္ခုက်င္းပျခင္း၏ 
တစ္ပုိင္းတစ္စ သာျဖစ္ခဲ့သည္။  
 ဝတ္ျပဳစည္းေဝးပြဲသည္ က်င္းပဆျဲဖစ္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္၏ရဲစြမ္းသတၱိသည္လည္း ႀကီးထြားၿပီး သီဆုိျခင္းသည္လည္း 
အရမ္းေကာင္းလာခဲ့သည္။ “ဗက္လင္ၿမိဳ႕ငယ္က်ဴး၊”  “ေကာင္းကင္သားေၾကြးေၾကာ္သံနားေထာင္၊”ႏွင့္ “ၾကည္လင္လွစြာ သန္း 
ေခါင္ယံ၊”တုိ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းသီဆုိခဲ့ၾကည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အသံမ်ားသည္ ေထာင္ခန္းတစ္ခုလုံးတြင္ျပည့္လွ်ံသြားခ့ဲၿပီး “အေဝးကႏြားစာ 
ခြက္၊ အိပ္စရာ ပုခက္မရိွ”ဆုိသည့္ သူငယ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဝငွေနစဥ္ အတူလက္တြဲခဲ့ၾကသည္။ 
 
 ေနာက္ဆုံးတြင္ အႏွစ္သက္ဆုံးသီးခ်င္းျဖစ္သည့္ “တိတ္ဆိတ္ည၊ သန္႔ရွင္းည၊…”ကုိ သီဆုိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
 လူဒါဇင္ဝက္ (၆ ေယာက္)မွာ အဖ်ားလြန္၍ မရပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ သူတုိ႔သည့္ ေထာင္ခန္းအလယ္ဗဟုိဆီသုိ႔ နိမ့္ဆင္းသြား 
ေသာ ကြန္ကရစ္ေလာင္းထားသည့္အိပ္စင္စႀကၤန္ေပၚတြင္ ထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိ အေအးဒဏ္မွ ကာကြယ္ဖုိ႔ရန္ အဖ်ားဆုံး 
လူမ်ား၏ တုန္ရီေနေသာဖခံုးမ်ားပတ္ပတ္လည္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ေစာင္အနည္းငယ္ကုိ ပတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထုိ 
ဓမၼသီးခ်င္းကို သီဆုိေနၾကစဥ္ ဤလူမ်ားသည္ ေၾကာင္အမ္အမ္ျဖစ္ေနခ့ဲၾကေသးသည္။ 
 
 “ထုိ အပ်ဳိကညာမိခင္ႏွင့္ ကေလးကုိ ပတ္ရစ္ထားပါ။ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာသန္႔ရွင္းေသာသူငယ္….” 
 
 မ်က္ရည္စက္မ်ားသည္ ပါးသုိင္းေမႊးမရိတ္ထားသည့္မ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တစ္လိမ့္လိမ့္စီးဆင္းလာခဲ့သည္။ ရုတ္တ 
ရက္ဆိုသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ႏွင့္ ကမာၻထက္ဝက္ေဝးေသာ ဗက္လင္ၿမိဳ႕ဟုေခၚေသာရြာကေလးတစ္ရြာတြင္ 
ရွိခဲ့ၾကသည္။ စစ္ပြဲမရိွရ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းလည္းမရွိရ၊ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းလည္းမရွိရ၊ ရာစုႏွစ္မ်ားသည္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ 
မၾကာေသးမီက တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ညတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ ေမွးမိန္မသြားေစခဲ့ရ။ 
 
 “ေကာင္းကင္ၿငိမ္သက္ျခင္းအရပ္၌ အိပ္စက္ပါ၊ ေကာင္းကင္ၿငိမ္သက္ျခင္းအရပ္၌ အိပ္စက္ပါ၊…” 
 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ ဆာေလာင္မႈႏွင္ နာက်င္မႈေဝဒနာမ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ၾက 
သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သူငယ္ ခရစ္ေတာ္အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားအတြက္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳခ့ဲၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားအားလုံးသည္ ပင့္မေပးခ့ဲသည့္အလား လုံးဝဥႆံု 
ျပင္းစြာခံစားရေသာခံစားခ်က္မ်ဳိးရွိခဲ့သည္။ လူမ်ားကုိ ရုိင္းစုိင္းယုတ္မာေသာတိရိစာၦန္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ပုံစံေပါက္ေစသည့္ေနရာတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦးတြယ္ဖက္ထားၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ရွိေသာၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေဝငွခဲ့ပါသည္။ 
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထမဲွ တစ္ခ်ဳိ႕က အႏုစိတ္မဟုတ္သာလက္ေဆာင္မ်ားကုိ  ျပင္ဆင္ဖု႔ိရန္ စီမံခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး 
တြင္ အဖုိးတန္လူသုံးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝါျဖင့္ရက္လုပ္ထားေသာအဝတ္ထည္ရွိခဲ့သည္။ တစ္ေနရာတြင္ သူသည္ အပ္ 
တစ္ေခ်ာင္းကုိ ေကာက္ေတြ႕ရ၍ အပ္ခ်ည္ကုိ အပ္ေပါက္ထဲထုိးကာ အဝတ္ကုိ ဦးထုပ္တစ္လုံးအျဖစ္ ပုံသြင္းလုိက္ၿပီး ဘဒ္ေဒးကို 
ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ေခြးလည္ပင္းတြင္ဆြဲထားေသာကတ္ျပားမ်ားကုိ အျပန္အလွန္လွဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားသည္ 
စကၠဴအပုိင္းစေလးမ်ားေပၚတြင္ “နင့္ကုိ ငါ အေၾကြးတင္တယ္။ (IOUs)”ဟု ေရးျခစ္ဖုိ႔ရန္ ေထာင္ဇြန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
အျခားသူတစ္ဦးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိေစလုိေသာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္အရာတစ္ခ်ဳိ႕ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ထုိစာတုိေလး 
မ်ားကုိ အၿပံဳးမ်ား၊ မ်က္ရည္စက္လက္ျဖစ္ေသာေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္လွဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ 
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 ဗီယက္နမ္အေစာင့္တပ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေႏွာက္ယွက္မေပးခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကန္႔လန္႔ထုိးထားခဲ့ေသာျပတင္း 
ေပါက္မ်ားဆီကုိ ကၽြန္ေတာ္ လွမ္းၾကည့္ေနစဥ္ သူတုိ႔သည္ အထဲကုိ လွမ္းၾကည့္ဖုိ႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵရိွခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ 
သစၥာေစာင့္သိျခင္း၊ ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိျခင္းကို သူတုိ႔အား ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕ေစခ်င္ခဲ့သည္။ 
 
* အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကိန္းသည္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအေတာအတြင္း ေျမာက္ဗီယက္နမ္၏စစ္သုံ႔ပန္းတစ္ဦးအျဖစ္ ၅ 
ႏွစ္ခြဲ ေနခဲ့ရသည္။ 

*********************************************************************** 
 
လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး 
 ေယရႈကုိ ကမာၻေျမႀကီးသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ အားလုံးႏွင့္ပဋိညာဥ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ဖို႔ 
ရန္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေယရႈသည္ သူ၏အေသြးေတာ္ကုိ ကားတုိင္ေပၚတြင္ သြန္းေလာင္းေသာအခါ သင္ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ရန္ အသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
 
 ဓမၼေဟာင္းေခတ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္မ်ားကို ျပဳေသာအခါ သူသည္ သူတုိ႔၏နာမည္မ်ားကို 
မၾကာခဏဆိုသလုိ ေျပာင္းေလ့ရွိခဲ့သည္။ အာၿဗံမွ အာျဗဟံ (လူမ်ဳိးမ်ားစြာ၏ဖခင္) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယာကုပ္သည္ ဣသေရလ 
(ဘုရားသခင္ ႏွင့္ နပန္းလုံးသူ) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမႈတစ္ခုခ်င္စီတြင္ သူတို႔၏စရိုက္လကၡဏာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
သူတို႔၏မိႆဟာယသစ္ဖြဲ႕ျခင္းကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစဖို႔ရန္ သူတုိ႔၏နာမည္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ 
 
 သင္သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လာေသာအခါ သင့္ကုိလည္း နာမည္သစ္ေပးသည္။ သင္၏အသက္တာ၌ ေယရႈကုိ 
သင္ လက္ခံေသာအခါ သင္၏ဝိညာဥ္ကုိ အသက္တာသစ္ကုိ ေပးပါသည္။ သင္၏ဝိညာဥ္သည္ ျပန္လည္ေမြးဖြားေစၿပီး အျပစ္ 
သားတစ္ဦးမွ သန္႔ရွင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ပုံသ႑န္ကို ေျပာင္းလဲေစသည္။ တစ္ခ်ိန္က သင္သည္ အေဝးမွာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုမွာမူ 
သူ၏ေမြးစားသား (သို႔) သမီးအျဖစ္ သူ၏ပလႅင္ေတာ္နား၌ ေနရသည္။ 
 
 “လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး”ခရစၥမတ္သံစုံသီးခ်င္းက “သစၥာေစာင့္သူမ်ား၊လာၾက”ဆုိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚထားရိွ 
ေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ ၏ႏွလုံးသားကုိ ေပၚလြန္ေစပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘုရင္သားေတာ္ရွင္ကိုဖူးျမင္ၾကစုိ႔။ 
ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ကုိ  ဖူးျမင္ၾကစုိ႔။ “ငါ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္လာေသာသူမ်ားလာၾက၊ ငါ၏သားကုိ ခ်ိီးမြမ္းၾက။” 
 
 ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏တုံ႔ျပန္မႈမွာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင့္ သူ႔အား ႀကိဳဆုိၿပီး ရႊင္လန္းေသာခ်ီမ္းမြမ္းကုိးကြယ္သီးခ်င္း၏ထပ္ဆုိ 
ကုိ လက္မ်ားေျမွာက္ပင့္လ်က္ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔။ 
 

လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး။    
Oh come, all ye faithful 

 
၁ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ၊ 

ဗက္လင္ၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ အားလံုးသြားၾကကုန္စို႔၊ 
ေကာင္းကင္ဘုရင္သားေတာ္ရွင္ကိုဖူးျမင္ဖို႔။ 

 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
 

၂ ပ်ဳိကညာဝမ္းမွ၊ ဘြားျမင္ေသာရွင္ေယရွု၊ 
လူဇာတိအျဖစ္-ခံယူေတာ္မူေသာ္လည္း၊ 
မုခ်ဘုရင္းရွင္၊ ေလာက၏အလင္းတည္း။ 
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လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
 

၃ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားတုိ႔၊ ဝမ္းသာစြာသီးခ်င္းဆို၊ 
ထက္ေကာင္းကင္သားမ်ားသီးခ်င္းက်ဴးဧၾကပါ၊ 

ထက္ေကာင္းကင္ဘုံဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးပါေစသား။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
  

၄ ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္နံနက္မွာ၊ ေမြးဘြားျခင္းခံရွင္အား၊ 
ဘုန္းေတာ္ျမတ္ခ်ီးက်ဴးလ်က္၊ နာမေတာ္ေၾကြးေၾကာ္၊ 

လူဇာတိခံေသာဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
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ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သင္ခန္းစာရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သင္ခန္းစာရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သင္ခန္းစာရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သင္ခန္းစာ    
    
နဂါးႀကီးတစ္ေကာင္* 
 
 တစ္ခါက ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားေသာနဂါးႀကီးတစ္ေကာင္အားျဖင့္ သူ၏တုိင္းျပည္ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရ 
သည့္ ထူးျခားျမင့္ျမတ္ေသာဘုရင္တစ္ပါးရွိခဲ့သည္။ အလြန္ႀကီးမားေသာသားစားငွက္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ အေၾကးခြံမ်ားေသာသား 
ရတဲစ္ေကာင္းသည္ သူ၏မီးကုိထြက္သက္ဝင္သက္ရႈရွိက္မႈႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းအမႈ၌ အားရေက်နပ္ေနခဲ့သည္။ 
ကံေခေသာဓားစားခံမ်ားသည္ သူတုိ႔၏မီးေလာင္ေနေသာအိမ္မ်ားဆီမွ နဂါး၏ေမးရုိးမ်ား (သို႔) လက္သည္းမ်ားထဲသုိ႔ ဆပ္ခနဲဆြဲ 
ယူခံရဖို႔ရန္သာ ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ခ်က္ခ်င္းဝါးမ်ဳိခံရေသာသူမ်ားသည္ နဂါးႀကီး၏နားေနခ်ိန္၌ ဝါးမ်ဳိးခံရဖို႔ရန္ သတၱဝါႀကီး၏ 
လိမ္ညာသူဆီသုိ႔ ျပန္ပို႔ခံရေသာသူမ်ားထက္ ပုိ၍ကံေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူခံခဲ့ရသည္။ 
 ရွင္ဘုရင္ႀကီးသည္ ေျမြနဂါးႀကီးႏွင့္ ဆုိင္ၿပိဳင္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္ေသာစစ္ပြဲမ်ားတြင္ သူ၏သားေတာ္မ်ားႏွင့္ 
စစ္သူႀကီးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ နဂါးႀကီးကုိ အနာတရျဖစ္ေစသည့္အခါတုိင္း ေတာေတာင္မ်ားၾကားရွိနက္ရႈိင္း 
ေသာအရပ္တြင္ သူ၏ကြယ္ဝွက္ထားေသာလိမ္ညာမႈဆီသုိ႔ သူ ျပန္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ သူ ကုသခံေနရစဥ္တြင္ တုိင္းႏုိင္ငံမွာ 
ကာလအတန္ၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေနခဲ့လိမ့္မည္။ “ရဲရင့္ျခင္းရွိၾကပါ။ တစ္ေန႔ေန႔မွာ နဂါးႀကီးဟာ သတ္ျဖစ္ခံရလိမ့္မည္။”ဟု ဘုရင္ႀကီး 
က သူ၏တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ ေျပာခဲ့သည္။ ၿငိမ္သက္မႈရိွေနစဥ္ကာလတြင္ ေတာနက္ႀကီးထဲသုိ႔ ဘုရင့္သားေတာ္မ်ားထမဲွ 
တစ္ပါးသည္ တစ္ေယာက္တည္းျမင္းစီးထြက္လာစဥ္ သူ၏နာမည္ကုိ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ေလးေခၚသံကုိ ၾကားခဲ့သည္။ ဒရင္ 
ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား၏အရိပ္မ်ားထဲတြင္ ေက်ာက္တုံးႀကီမ်ားၾကားတြင္ ေခြလ်က္ နဂါးႀကီးတစ္ေကာင္ လဲေလ်ာင္းေန 
ခဲ့သည္။ သတၱဝါႀကီးေလးလံဖုံးေနေသာမ်က္လုံးမ်ားသည္ မင္းသားေလးဆီကို စုိက္ၾကည့္လုိက္ၿပီး ေျမြႏႈတ္ခမ္းသတ္ေသာပါးစပ္ 
ႀကီးသည္ ရင္းႏွီးေသာအၿပံဳးျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ 
 
 သူ၏ႏွာေခါင္းေပါက္မ်ားထမဲွ မီးခုိးမ်ားက်ဲက်ဲသည္ ေလးတြဲ႕တြဲ႕တက္လာေနစဥ္ “မေၾကာက္မပါႏွင့္။ ငါက 
မင္းအေဖေတြးထားတဲ့ လူစားမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး”ဟု နဂါးႀကီးက ေျပာလုိက္သည္။ 
 
 ျမင္းဇက္ႀကိဳးမ်ား ဆြဲထားျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ေၾကာက္လန္႔ေသာျမင္းကုိ မီးမုိ္းႀကိဳးပစ္ခ်ခံရျခင္းမွာ ကာကြယ္ေနစဥ္ 
“ဒါဆုိရင္၊ ခင္ဗ်ားက ဘာလဲ”ဟု မင္းသားေလးသည္ သတိႀကီးစြာထားလ်က္ သူ၏ဓားကုိ ဆြဲထုတ္ကာ ေမးလုိက္သည္။ 

 “ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳက္တယ္ေဟ့။ ကၽြန္ေတာ့အေပၚမွာ စီးလုိက္ပါ။ ခင္ဗ်ား တစ္ခါမွ စိတ္မဖူးတဲ့အရာထက္ ပုိတဲ့အရာကုိ 
သင္ ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မယ္။ အခု လာလုိက္စမ္းပါ။ ငါ့မွာ နာက်င္ေစလုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမရိွဘူး။ ငါႏွင့္အတူ ပ်ံသန္းမႈကုိ မွ်ေဝ 
ခံစားေပးမဲ့လူတစ္ဦး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ငါရွာေနတယ္။ ပ်ံသန္းျခင္းကု ိ ခင္ဗ်ား စိတ္ကူးအိမ္မက္မက္ဖူးသလား။ တိမ္ 
လႊာေတြထကဲုိ တစ္ဟုန္းထုိးပ်ံတက္ဖုိ႔ တစ္ခါမွ မတမ္းတခဲ့ဘူးဖူးလား။”ဟု နဂါးႀကီးက ေျပာလုိက္သည္။ ေနေရာင္ျခည္သည္ 
နဂါးႀကီး၏သတၱဳအစိမ္းေရာင္အေၾကးခြံမ်ားေပၚတြင္ ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ပ်က္ေတာက္ပမႈျဖင့္ ရႊန္းစုိေနပါသည္။ “မင္း ဆႏၵရွိရင္ လုံၿခံဳေရး 
အတြက္ ဓားယူလာပါ။ ဒါေပမ့ဲ ငါ ကတိေပးတဲ့အတို္င္း မင္း လုံးဝထိခုိက္မႈမရိွေစရဘူး။” ဟု နဂါးႀကီးက ေျပာလုိက္သည္။ 
 ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာေတာင္းကုန္းမ်ားအပၚကုိ ခပ္ျမင့္ျမင့္ တစ္ဟုန္ထုိးတက္သြားျခင္း၏ျမင္ကြင္းမ်ားက မင္းသား 
ေလးကုိ သူ၏ျမင္းေပၚမွ ခ်ီတုန္ခ်တုန္ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ နဂါးႀကီးသည္ ႀကီးမားေသာကြန္ယက္အေတာင္ပံကုိ သူ၏အရုိးႏွစ္ 
ေခ်ာင္းဆုံရာေက်ာေပၚသို႔ ျဖန္႔ခဲ့သည္။ ရက္လုပ္ထားေသာအကာအကြယ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ လုံၿခံဳေသာထိုင္ခုံတစ္ခုရိွေၾကာင္းကုိ 
မင္းသားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတၱဝါႀကီး၏အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအေတာင္ပံမ်ားသည္ ရုတ္တရက္ ၂ ႀကိမ္ခတ္ 
လုိက္ၿပီး ေကာင္းကင္ထဲသုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ျပန္တက္သြားေစခဲ့သည္။ ေလထဲတြင္ ေရာက္ရွိသြားသည္ႏွင့္ နဂါးႀကီးသည္ ေလေၾကာင္း 
မ်ားေပၚတြင္ မႀကိဳးစားေတာ့ဘဲ ေလႏွင့္အတူ ပါလာခဲ့သည္။ မင္းသားေလး၏စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကထိတ္လတ္မႈသည္ အ့ံၾသျခင္းႏွင့္ 
ရႊင္းလန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္းထတဲြင္ အရည္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ 
 ထုိအခ်ိန္မွာစ၍ သူသည္ နဂါးႀကီးႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ရန္သူမိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ျခင္းကုိ သူ၏ 
ဖခင္၊ ညီအစ္ကိုမ်ား (သုိ႔) စစ္သူႀကီးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ သူ ေျပာျပဖုိ႔ရန္အတြက္ သူ မလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားခဲ့ဘူးလား။ မင္းသားေလးသည္ 
သူတုိ႔အားလုံးႏွင့္ သီးျခားစီကဲ့သုိ႔ ခံစားခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ေသာကမ်ားသည္ သူ၏ေသာကမ်ား မျဖစ္ေတာ့ေပ။ သူသည္ နဂါးႀကီး 
ႏွင့္ ရွိမေနခဲ့ေသာအခ်ိန္မွာပင္ သူသည္ သူ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးေသာသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အမ်ားစုကုိ တစ္ 
ေယာက္တည္းျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ 
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 မင္းသားေလး၏ေျခေထာက္မ်ားေပၚက အေရျပားသည္ နဂါးႀကီး၏သူ၏အရုိးႏွစ္ေခ်ာင္းဆုံရာေက်ာအား ဆုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ အသားမာတက္လာခဲ့ၿပီး သူ၏လက္မ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္း၊မာေၾကာရင့္ေထာ္လာခဲ့သည္။ ေရာဂါကို ဖုံးကြယ္ဖုိ႔ရန္ လက္ 
အိတ္မ်ားကုိ သူ စစြပ္လာခဲ့သည္။ ညေပါင္းမ်ားစြာ စီးနင္းၿပီးေနာက္ အေၾကးခြံမ်ားသည္ သူ၏လက္ေနာက္ဖ်င္မ်ားတြင္ ေပါက္ 
လာေၾကာင္းကုိ သူ ေတြ႕ရွိသြားခဲ့သည္။ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္အတူ သူ၏ကံၾကမာမွာ ေရွ႕ဆက္ရမည္ကုိ သူ သေဘာေပါက္နားလည္ 
ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ နဂါးႀကီးဆီကုိ လုံးဝမသြားေတာ့ဘဲ ျပန္လာဖုိ႔ရန္ သူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။  
 သုိ႔ေသာ္ ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ သူသည္ ဆႏၵ၏ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံခဲ့ရၿပီး နဂါးႀကီးကုိ သူ ထပ္ေတြ႕ 
ခ့ဲသည္။ ဒါေၾကာင့္ ထုိအျဖစ္အပ်က္သည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေပါက္ၾကားလာခဲ့သည္။ သူ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ 
မင္းသားေလးသည္ မ်က္ျမင္မရေသာကြန္ယက္၏ခ်ည္ကတၱီပါအားျဖင့္ ေနာက္ကုိ ဆြဲလုိက္သည့္အလား သူ႔ကုိယ္သူ ေနာက္ 
ဘက္ကုိ ဆြဲခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသြားခဲ့သည္။ နဂါးႀကီးသည္ တိတ္တဆိတ္စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ အၿမဲေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့သည္။ 
 ေအးျမၿပီးလမုိက္ေသာညတြင္ သူတုိ႔၏ေလ့လာေရးခရီးသည္ အိပ္ေမာက်ေနေသာရြာထဲကုိ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္မႈတစ္ 
ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ၏ႏွေခါင္းေပါက္မ်ားမွ ျပင္ထန္စြာေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ သက္ကယ္မုိးထားေသာအမုိးမ်ားကုိ မီးတင္ရႈိ႕ၿပီး 
ေၾကာက္လန္႔ေနခ့ဲၾကေသာဓားစားခံမ်ား ေလာင္းကၽြမ္းေနေသာအိမ္မ်ားဆီမွ ထြက္ေျပးေနခဲ့ေသာအခါတြင္ နဂါးႀကီးသည္ သာ 
ယာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္အတူ ဟိန္းေဟာက္ခဲ့သည္။ ထိုးဆင္းလုိက္ၿပီး နဂါးႀကီးက ထပ္မႈတ္ထုတ္လုိက္ၿပီး ဟစ္ေအာ္ေနေသာရြာသူရြာ 
သားအစုအၿပံဳကို မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားက ဝါးမ်ဳိခဲ့သည္။ မင္းသားေလးသည္ အစုအၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစား 
ရင္းႏွင့္ သူ၏မ်က္လုံးမ်ားကုိ တင္းတင္းပိတ္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မခ်ိမဆံ့ခံစားရေသာငိုယုိေအာ္ဟစ္ျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကၽြမ္းေန 
ေသာအသားန႔ံျဖင့္ သူ႔ကုိ ထုိးႏွက္ေနခဲ့သည္။ သူသည္ အရိုးမ်ားကုိ ကၽြတ္ကၽြတ္ဝါးၿပီး သူ၏ကင္ထားခဲ့ေသာသားေကာင္မ်ား ဝါး 
မ်ဳိေသာေၾကာင့္ နဂါးႀကီး၏ရွည္လ်ားေသာလည္ပင္းသည္ တြန္႔လိမ္ေကာက္ေကြ႕ၿပီး ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ မင္းသား 
ေလးသည္ ေအာ့အန္ၿပီး သူ၏အရုိးႏွစ္ေခ်ာင္းဆုံေသာထုိင္စရာေနရာကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာန႔ဲ တြယ္ကပ္ခဲ့သည္။  
 အာရုံတက္စအခ်ိန္နာတြင္ မင္းသားေလးသည္ သူ၏နဂါးႀကီးခ်ိန္းေတြ႕ေသာေနရာမ်ားမွ ဝပ္သြားလ်က္ျပန္လာေသာ 
အခါ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ရတဲုိက္အျပင္ဘက္ရွိလမ္းမသည္ ခါတုိင္းကဲ့သုိ႔ လူသူကင္းမဲ့ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ဒီညတြင္ ထုိသုိ႔မဟုတ္ခဲ့ 
ပါ။ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာဒုကၡသည္မ်ားသည္ ရဲတုိက္၏ကာကြယ္ေရးအုတ္ရိုးမ်ားထသဲုိ႔ တသီတတန္းႀကီးေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ 
မင္းသားေလးသည္ နဂါးႀကီး၏လက္သည္းမ်ားမွရရိွခဲ့သည့္ ကြဲအက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေအာ္ဟစ္ငုိယုိေနေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိ ခ်ီလ်က္ စုိရႊဲညစ္ေပေနေသာအမ်ဳိးသမီးၾကားထဲတြင္ ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ အလြန္ဒဏ္ရာျပင္းစြာရခဲ့ေသာ 
(သုိ႔) ေလွ်ာက္လုိ႔မရႏိုင္ေအာင္မီေလာင္ခံခဲ့ရေသာ ဓားစားခံတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ လွည္းမ်ားထဲသုိ႔ ေခၚသြားခဲ့ၾကသည္ (သုိ႔) ယာယီျပဳလုပ္ 
ထားျပားမ်ားေပၚတြင္ တရြက္တုိက္ဆြဲသြားခဲ့့ၾကသည္။ 
 မင္းသားေလး၏ႏွလုံးသားမွာ လြန္စြာထိခုိက္ခဲ့ရသည္။ သူုတုိ႔၏ဒဏ္ေဝဒနာမ်ားက သူ႔အား မ်က္ရည္က်ေစခဲ့ၿပီး သူ၏ 
ဝိညာဥ္ကုိ ရွက္ေၾကာက္ေစခဲ့သည္။ သူက “ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားခဲ့တာလဲ”ဟု သူ႔ကုိယ္သူ ေမးခဲ့သည္။ ထုိခဏခ်င္းတြင္ 
နဂါးႀကီးႏွင့္ လြတ္ကင္းသြားဖုိ႔ရန္ သူ ပို၍ပင္ အပူတျပင္းအလုိရွိခဲ့သည္။ သူခမည္းေတာ္သည္ သူ၏ဥာဏ္ပညာျဖင့္ ကူညီႏုိင္ေပး 
ေကာင္း ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔ခမည္းေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမွန္တရားက သူ႔အား စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္း 
သူျဖစ္ေစခဲ့မည္ကုိ သူ ေတြးပူေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့သည္။ ေသခ်ာတာသည္မွာ သူသည္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရလိမ့္မည္၊ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံခဲ့ရ 
လိမ့္မည္၊ (သုိ႔) ေသဒဏ္အထိပင္ အျပစ္ေပးခံရေကာင္းခံခဲ့ရလိမ့္မည္။ 
 ရတဲုိ္က္ဝန္းထတဲြင္ ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္ ရဲတုိ္က္ႀကီသည္ ကပ်ာကယာ 
လႈရွားမႈျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ခဲ့ၾကသည္။ မင္းသားေလးသည္ သူ၏အခန္းထဲတြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ပိတ္ေနဖို႔ရန္ လူအုပ္ႀကီးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ 
လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူတစ္ခ်ဳိ႕က သူ႔ကို စုိက္ၾကည့္ၾကကာ လက္ညွိးထုိးခဲ့ၾကသည္။ 
 အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက “သူ အဲဒီေနရာမွာ ရိွခဲ့တယ္။ သူက နဂါးႀကီးရဲ႕ေက်ာ္ေပၚမွာရွိေနခဲ့တာကုိ ကၽြန္မျမင္ခဲ့တယ္”ဟု 
ေအာ္ေျပာခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားက ေဒါသထြက္ေနေထာက္ခံမႈျဖင့္ သူတုိ႔၏ေခါင္းကုိ ညိတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအ 
ျဖစ္အပ်က္မွာ သူ၏ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္ေနေသာကေလးကုိ လက္ျဖင္ခ်ီပင့္လ်က္ ရဲတုိက္ဝန္းထဲ 
တြင္ ရွိေနေၾကာင္းကုိ မင္းသားေလးက ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ သူ၏မ်က္လုံးမ်ားက မင္းသားေလး၏မ်က္ႏွာအမူအရာကို ျမင္ေတြ႕ 
လုိက္စဥ္ ဘုရင္ႀကီး၏မ်က္ႏွာမွာ သူ႔ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ျပင္းစြာခံစားေနရေသာေဝဒနာကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနေစခ့ဲသည္။ 
မင္းသားေလးသည္ လြတ္ေျမာက္မည္ဟု ေမွ်ာင့္ခ်က္ႏွင့္ အေမွာင္ထုထဲသုိ႔ ေျပးထြက္သြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေစာင့္မ်ားက သူ႔ 
ကုိ ခုိးေနက်သူခုိးတစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အလား သူ႔ကုိ လုိက္ဖမ္းခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ပလႅင္ေပၚတြင္ တည္ၾကည္စြာထုိေနခ့ဲေသာ 
သူ႔ခမည္းေတာ္ရွိေနသည့္ ခန္းမႀကီးထဲသုိ႔ သူ႔ကုိ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ေဘးဘယ္ညာတြင္ရိွေသာလူမ်ားက မင္းသားေလး 
တစ္ဘက္၌ အျပစ္တင္စကားကုိ ဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
 
 “သူ႔ကုိ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးလုိက္”ဟု သူ၏အစ္ကုိမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ေဒါသတႀကီး ေအာ္ေျပာသံကုိ သူ ၾကားလုိက္သည္။ 
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 “သူ႔ကုိ ၾကာပြတ္ႏွင့္ခပ္ျပင္းျပင္းရုိက္ၿပီး အျပစ္ေပး။” 
 
“သူ႔ကုိ မေသမရွင္ျဖစ္ေအာင္ မီးရႈိ႕လုိက္”ဟု အျခားသူမ်ားက ေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ 
 

 ရွင္ဘုရင္ႀကီးသည္ သူ၏နန္းပလႅင္မတ္တပ္ရပ္လုိက္စဥ္ ဒဏ္ရာရေသာသူမ်ားဆီမွ ေသြးစြန္းကြက္မ်ားသည္ သူ၏ 
ေတာ္ဝင္ဝတ္ရုံေပၚတြင္ မည္းနက္စြာ ထင္ေပၚေနခဲ့သည္။ လူအုပ္ႀကီးသည္ သူ၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ 
ဆိတ္ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ၾကသည္။ သူ႔ခမည္းေတာ္၏မ်က္ႏွာကုိ မၾကည့္ဝံ့ႏုိင္ခဲ့ေသာမင္းသားေလးသည္ ၾကမ္းခင္းေက်ာက္ျပားမ်ား 
ကုိသာ စုိက္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ 

 “မင္းရဲ႕ လက္အိတ္ေတြႏွင့္ အဝတ္ေတြကုိ ခၽြတ္လုိက္စမ္း”ဟု ရွင္ဘုရင္ႀကီးက အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ မင္းသားေလး 
သည္ သူ၏ပင္ကုိယ္သဘာဝအသြင္ေျပာင္းလက္သြားသည့္အရာကုိ တုိင္းသူျပည္သားေရွ႕တြင္ ဖြင့္ခ်ဖုိ႔ရန္ ေၾကာက္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း နာခံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏အရွက္တရားသည္ ျပႆနာႀကီးမျဖစ္ႏွင့္ခဲ့ေတာ့ဘူးလား။ သူသည္ 
အရွက္တကြဲမျဖစ္ဘဲ အျမန္ေသဖုိ႔ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ မင္းသားေလး၏သိပ္သည္းအေၾကးခြံျဖစ္ေနသာ အေရျပားႏွင့္ သူ၏ 
ေက်ာရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ႀကီးထြားလာေသာ ေျမြရုိးပုံကုိ ျမင္ေတြ႕လုိက္သည္ႏွင့္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာေသာအသံမ်ားသည္ လူအုပ္ 
ၾကားတြင္ လႈိင္းထသလုိကယက္ရုိက္ခတ္သြားခဲ့သည္။ 
 ဘုရင္းႀကီးသည္ သူ႔သားဆီသုိ႔ ခပ္ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္လာေသာအခါ သူသည္ သူ႔ခမည္းေတာ္က တစ္ခါမွ် မရိုက္ခဲ့ဘူး 
ေသာ္လည္း ေနာက္ျပန္လက္သီးတစ္ခ်က္ကုိ လုံးဝေမွ်ာ္လင့္ထားလွ်က္ မင္းသားေလးက သူ႔ကုိယ္သူ စိတ္တင္းထားခဲ့သည္။ 
 ထုိသုိ႔ျဖစ္ရမည့္အစား၊ သူ႔ခမည္းေတာ္က သူ႔ကုိ ေပြ႕ဖက္ၿပီး သူ႔ကုိ ခပ္တင္းတင္းေလးေပြ႕ဖက္ေနစဥ္ ငိုယုိခဲ့သည္။ 
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားမယုံၾကည္မႈႏွင့္အတူ မင္းသားေလးက သူ႔ခမည္းေတာ္၏ပခုံေပၚတြင္ သူ၏မ်က္ႏွာကုိ တင္လုိက္သည္။ 
 
 “ငါ့သား၊ မင္း နဂါးႀကီးဆီကေန လြတ္ေျမာက္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိပါသလား။” 
 
 “သားမွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထုိအရာကုိ ရွိေစခ်င္ခဲ့တာ္။ ဒါေပမဲ့ သားအတြက္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွဘူး”ဟု မင္းသားေလးက 
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ 
 
 “မင္း တစ္ေယာက္ထမဲဟုတ္ဘူး။ မင္း တစ္ေယာက္ထဲ နဂါးႀကီးကုိ အႏုိင္မယူႏိုင္ဘူး။” 
 
 “ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္က ခမည္းေတာ္ရဲ႕သားမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သားက သားရဲတစ္ပုိင္းလူသားပဲ”ဟု မင္းသားေလး 
က ရႈိက္ႀကီးတငင္ ငုိယုိခဲ့သည္။ 
 
 သုိ႔ေသာ္ ရွင္ဘုရင္းႀကီးက “ငါ့ရဲ႕အေသြးဟာ မင္းရဲ႕ေသြးျပန္ေၾကာမႀကီးေတြထဲကုိ စီးဝင္ေနတယ္။ ငါ့ရဲ႕ျမင့္ျမတ္မႈဟာ 
လည္း မင္းရဲ႕ဝိညာဥ္အထဲ အၿမတဲေစ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း အထင္းသားေပၚလြန္ေနခဲ့တယ္။ ငါ့ဆီကေန မင္းကုိ ဘယ္အရာကမွ 
ဆြဲယူသြားလုိ႔မရဘူး”ဟု ျပန္ေျပာလုိုက္သည္။ 
 
 သူ႔ခမည္းေတာ္၏ေပြ႕ဖက္မႈေအာက္တြင္ မ်က္ရည္ပက္လက္လ်က္ႏွင့္ ကြယ္ဝွက္ေနေသးေသာသူ၏မ်က္ႏွာႏွင့္အတူ 
“နဂါးႀကီးက ဥာဏ္နီဥာဏ္သမားပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕က သူ႔မာယာရဲ႕ဓားစာခံေတြျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕က သူ အၾကမ္းဖက္တာကို ခံလုိက္ရ 
တယ္။ လြတ္ေျမာက္လုိသည့္ ဆႏၵရွိသူအားလုံးအတြက္ ဂရုဏာရွိလိမ့္မယ္။ မင္းတုိ႔ထဲက ေနာက္ထပ္ဘယ္သူကမ်ား နဂါးႀကီး 
ကုိ စီးခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။”ဟု လူအုပ္ႀကီးအား ဘုရင္ႀကီးက ညႊန္ၾကားေနသည့္အရာကုိ မင္းသားေလးက ၾကားခဲ့သည္။  
 လူအုပ္ထကဲ ေပၚလာမယ့္တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေတြ႕ျမင္ဖုိ႔ရန္ မင္းသားေလးက သူ႔ေခါင္းကုိ ေမာ့လုိက္ပါသည္။ သူ 
အံ့ၾသသြားသည္မွာ စစ္ပြဲတြင္ နဂါးႀကီးအား သူ၏ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ သူ၏ေကာင္းေသာ အမႈျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ 
တုိင္းႏုိင္ငံတစ္ေလွ်ာက္၌ ခ်ီးေျမွာက္သူေကာင္းျပဳခံခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ သူ၏အစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္ကုိ သူ မွတ္မိသြားခဲ့ 
သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေရွ႕ထြက္လာစဥ္ အခ်ဳိ႕မွာ ငုိယုိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ရွက္စိတ္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ေခါင္းမ်ား ငုိက္စုိက္ထားၾကသည္။ သူမ၏ 
လွပေသာသီဆုိျခင္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည့္ ညီမတစ္ဦးသည္ ေရွ႕ထြက္လာက သူမ၏ေျခေထာက္မ်ားေပၚက ခၽြန္ထက္ေန 
ေသာအေၾကးခြံမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသဖို႔ရန္ သူမ၏ဖိနပ္မ်ားကုိ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ ဖယ္လုိက္သည္။  
 
 ရွင္ဘုရင္ႀကီးက အားလုံးကုိ ေပြ႕ဖက္လုိက္သည္။ 
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 “ဤအရာသည္ နဂါးႀကီးကုိ တုိက္ခုိက္ရာ၌ စြမ္းအားအရွိဆုံးလက္နက္ျဖစ္တယ္။ အမွန္တရားပဲ။ ကြယ္ဝွက္ထားေသာ 
အရာဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ မင္းတစ္ေယာက္ထဲလည္း သူ႔ကုိ ခုခံလုိ႔မရႏိုင္ဘူး။ တစ္ေယာက္အားတစ္ေယာက္ သင္ ဆြဲယူႏုိင္ၿပီး 
အတူတကြစုေပါင္းတုိက္မွ မင္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။ မင္းကုိယ္မင္း ေျမြႀကီးရ႕ဲမာယာေတြကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ လုိ႔ စဥ္းစား 
တဲ့သူေတြက မင္း က်ဆုံမယ့္ ေနာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမွာစုိးလုိ႔ သတိထားလုိက္ပါ။ ေၾကာ့မိခံရတဲ့သူေတြ၊ မင္းတုိ႔ က နဂါးႀကီး 
ရဲ႕ပ်ံသန္းမႈထက္ လြတ္ေျမာက္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိကုိရွိရမယ္။ ရုန္းကန္မႈက ရွည္ၾကာၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္မွ် ေနာက္ဆုံးပိတ္ 
မင္း သူ႔ဆီကုိ မသြားေတာ့အခ်ိန္ထိ သူ႔အတြက္ထက္ နဂါးႀကီးကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့အရာကို မၾကာခဏဆုိ္သလို သင္ ေရြးခ်ယ္လာ 
လိမ့္မယ္”ဟု ဘုရင္ႀကီးက ေၾကျငာလုိက္သည္။  
 
 “ဒါဆုိရင္ အေၾကးခြံေတြလည္း ေပ်ာက္သြားမွာလား”ဟု သူမ၏ဗလာက်င္းျဖစ္ေနေသာေျခေထာက္ေတြကို ၾကည့္ရင္း 
ႏွင့္ ညီမေလးက ေပးလုိက္သည္။ 
 
 “မဟုတ္ဘူး။ သမီးေလး။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ထုိအရာေတြက ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္။ နဂါးႀကီးကုိ ေနာက္ 
ဆုံး သတ္ျဖတ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္တစ္ေန႔မွာ အေၾကးခြံေတြရဲ႕က်န္ရိွေနတဲ့လကၡဏာေတြဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္”ဟု ရွင္ဘု 
ရင္ႀကီး ညွင္သာသိမ့္ေမြ႕စြာ ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ 
 
 လူအုပ္ထမဲွ တစ္ေယာက္က “နဂါးႀကီး ေသပါေစ”ဟု ေအာ္ဟစ္လုိက္သည္ႏွင့္ “နဂါးႀကီး ေသပါေစ။”  “ရွင္ဘုရင္ႀကီး 
သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ”ဟု သံၿပိဳင္ ေၾကြးေၾကာ္သံႀကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

********************************************************************* 
 
 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မဟာရွင္ဘုရင္၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ ခ်စ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ နဂါးႀကီးႏွင့္အတူ ပ်ံ 
သန္းဖုိ႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာ္ျငားလည္း သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခ်စ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ဘုရား 
သခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နဂါးႀကီး၏တန္ခိုးမွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ဖုိ႔ရန္အတြက္ နဂါးႀကီးကုိ မစီးခဲ့ေသာသူျဖစ္သည့္ သူ၏သားေတာ္ 
ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ သမၼာတရား (ေယာဟန္ ၁၄း ၆)ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ ေယရႈသည္ ကားတုိင္ေပၚ 
သြားခဲ့သည့္ေန႔တြင္ သူ နဂါးႀကီးကုိ အႏုိင္ယူခဲ့သည္။ဟ 
 သမၼတရားကုိ လက္ခံၿပီး “နဂါးႀကီးေသေစ။ ထာဝရရွင္ေသာရွင္ဘုရင္”ေျပာဆ္ိုေသာသူအားလုံး၊ သင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ 
သက္ေရာက္လာေသာဘုရားသခင္၏သနားျခင္းဂရုဏာသည္ အေၾကးခြံမ်ားကုိ စတင္ေပ်ာက္လြတ္ေစလိမ့္မည္။ 
 ထုိေန႔တြင္ သင္သည္ ရွင္ဘုရင္၏သားေတာ္မ်ား (မင္းသားမ်ား)ႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ား (မင္းသမီးမ်ား) ျဖစ္လာသည္။ နဂါး 
ႀကီးႏွင့္အတူ ပ်ံသန္းဖုိ႔ရန္ သင္ တစ္ဖန္ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင္၏လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာစီးနင္းမႈမ်ားကုိ ဝန္ခံေသာအခါ သူသည္ သင့္ကုိ ခြင့္လႊတ္ 
ၿပီး နဂါးႀကီးဆီမွ လြတ္လပ္မႈကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ရန္ သင့္ကုိ ပုိ၍ပုိ၍တတ္စြမ္းေစမည္။  
 ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္ေသာေန႔တစ္ေန႔တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ဘယ္ေတာ့မွ ထပ္ၿပီးမထိခုိက္ေစဖုိ႔ရန္ 
နဂါးႀကီးသည္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရလိမ့္မည္။ သင္သည္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္အတူ ထာဝရအသက္ရွင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကး 
ခြံမ်ား၏တစ္စြန္းတစ္စက်န္ရိွေနေသးေသာလကၡဏာမ်ားသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ 
 
* By Dr. Melinda Reinicke, From the book Parables for Personal Growth 
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အထူးဆုေတာင္းျခင္းသင္ခန္းစာ အထူးဆုေတာင္းျခင္းသင္ခန္းစာ အထူးဆုေတာင္းျခင္းသင္ခန္းစာ အထူးဆုေတာင္းျခင္းသင္ခန္းစာ (Prayer)(Prayer)(Prayer)(Prayer)    
အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အတြက္အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အတြက္အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အတြက္အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အတြက္    

 
 
““““ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲ 
ေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ေရွာင္လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ((((ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္ 
၇၇၇၇း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    
 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ကြန္ကရက္က ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ““““အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔” ဟု ေခၚဆုိသည့္ ေန႔တစ္ေန႔ 
(အခါႀကီးရက္ႀကီးအျဖစ္) သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ ၎သည္ အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တုိင္းျပည္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားသည့္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ 
 

ယေန႔ အဖြဲ႕အစည္း ၅ ခု၌ရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပးၾကဆုိ႔ရယ္။ 
• အစုိးရ 
• အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သာသနာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
• မိသားစုမ်ား 
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီ၌ရွိၾကာေသာ အေယာက္စီတုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (သုိ႔) ဥပမာမ်ားကုိ သင္ ဆုေတာင္းေပးမည့္ 

သူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားဖို႔ရာ၌ သင့္အား အကူအညီေပးရန္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးမည့္ 
အေၾကာင္းအရာကို သင္ စဥ္းစားရာ၌ သင့္အား အကူအညီေပးရန္ က်မ္းခ်က္ ၁ ခ်က္ (သုိ႔) ၂ ခ်က္ကုိ အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္း စီ၌ 
တြဲေပးထားပါသည္။ 

သင္သည္ သင္၏သား (သုိ႔) သမီး (သုိ႔) မိသားစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေရာက္တုိင္းစုရုံးေနစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ႏွိမ့္ခ် 
လ်က္၊ အမွားမွအေကာင္းဘက္သုိ႔ လွည့္ျပန္လာၿပီး သူသည္ ေကာင္းကင္မွ ၾကားလ်က္၊ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ ၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တုိင္းျပည္ႀကီးကုိ ကုစားေပးဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ သူ႔အား ေတာင္းေလွ်ာက္ လိုက္ၾကပါစုိ႔။ 
 

    ““““အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူ၍ အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူ၍ အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူ၍ အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏ္ုပ္၏စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူ၍ ………….. (.. (.. (.. (ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၅၅၅၅း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အစုိးရ 
““““၁၁၁၁မတရားေသာသူတုိ႔၏ တုိက္တြန္းျခင္းသုိ႔ မလုိက္၊၊ မတရားေသာသူတုိ႔၏ တုိက္တြန္းျခင္းသုိ႔ မလုိက္၊၊ မတရားေသာသူတုိ႔၏ တုိက္တြန္းျခင္းသုိ႔ မလုိက္၊၊ မတရားေသာသူတုိ႔၏ တုိက္တြန္းျခင္းသုိ႔ မလုိက္၊၊ ၂၂၂၂လူဆုိးတုိ႔၏ လမ္းတြင္မရပ္မေလူဆုိးတုိ႔၏ လမ္းတြင္မရပ္မေလူဆုိးတုိ႔၏ လမ္းတြင္မရပ္မေလူဆုိးတုိ႔၏ လမ္းတြင္မရပ္မေန၊ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳေသာသူတုိ႔၏ အစည္း န၊ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳေသာသူတုိ႔၏ အစည္း န၊ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳေသာသူတုိ႔၏ အစည္း န၊ မထီမ့ဲျမင္ ျပဳေသာသူတုိ႔၏ အစည္း 
အေဝး၌ မထုိင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ အေဝး၌ မထုိင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ အေဝး၌ မထုိင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ အေဝး၌ မထုိင္၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ တရားေတာ္ကုိ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ 
မဂၤလာရိွ၏၊၊ မဂၤလာရိွ၏၊၊ မဂၤလာရိွ၏၊၊ မဂၤလာရိွ၏၊၊ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””    
 

ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ရာ၌ သူတု႔ိအား အကူအညီေပးရန္၊ သူတုိ႔ သည္ 
ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားသူမ်းမျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သူတုိ႔ဘက္၌ မားမားရပ္တည္ေပးဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ ဘုရားသခင္အား ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ၾကဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစုိ႔။ 

• ဗဟုိအစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား - သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ အျခားခန္႔အပ္ခံရသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။ 

• တုိ္င္း/ျပည္နယ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား - တုိင္း/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္း/ျပည္နယ ္
ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အျခားခန္႔အပ္ခံရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား။ 

• တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာစနစ္ - ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္/ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတရားသူႀကီးခ်ဳပ္/ ဒုတိယ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ တရားေရးဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး။ 

• တပ္မေတာ္ - ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ႏွင့္ အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား။ 
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    ““““ေပတရုႏွင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ လူ၏စကားထက္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင့္ပါ၏။ ေပတရုႏွင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ လူ၏စကားထက္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင့္ပါ၏။ ေပတရုႏွင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ လူ၏စကားထက္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင့္ပါ၏။ ေပတရုႏွင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ လူ၏စကားထက္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္သင့္ပါ၏။ 
((((တမန္ေတာ္ တမန္ေတာ္ တမန္ေတာ္ တမန္ေတာ္ ၅၅၅၅း း း း ၂၉)။၂၉)။၂၉)။၂၉)။””””    
 

အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သာသနာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
““““၉၉၉၉ငါတုိ႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္အ့ံ။ ထိုသို႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ ငါတုိ႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္အ့ံ။ ထိုသို႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ ငါတုိ႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္အ့ံ။ ထိုသို႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ ငါတုိ႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္အ့ံ။ ထိုသို႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ 
အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌ အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌ အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌ အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌ အသီးအႏံွကုိ ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ ((((ဂလာတိ ဂလာတိ ဂလာတိ ဂလာတိ ၆၆၆၆း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။””””    

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏုိ္င္ငံသည္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တရားအားလုံး၏စံတစ္ခုကုိ သူ သတ္မွတ္ခဲ့ 
ေၾကာင္းကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ားသိရွိဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းေပးရမည့္သူမ်ားမွာ - 

 
• သင္တုိ႔၏သင္းအုပ္ဆရာ၊ သင္၏အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားႏွင့္ 

သင္တုိ႔၏ဂုိဏ္းဂဏမ်ားသည္ ဘုရားသင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ မရွက္မေၾကာက္ရဲဝံ့စြာ ေဟာၾကားဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အေမွာင္ 
ကမာၻထဲ၌သန္႔ရွင္းေတာက္ပေသာလင္းကုိ ထြန္းလင္းေစဖုိ႔ရန္ ဆုေတာင္ေပးပါ။ 

• ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးလုိက္နာရန္ႏွင့္ သက္တာမ်ားစြာကို 
ေျပာင္းလဲေစဖုိ႔ရန္တြက္ သင္ေထာက္ပ့ံေသာ (သုိ႔) သင္၏မိသားစုကုိ ေထာက္ပ့ံကူညီေသာ - ဥပမာ - ကယ္တင္ျခင္း 
တပ္၊ မိသားစုသာသနာ၊ ခရစ္ယာန္စခန္းသြင္းရက္တုိသင္တန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕က်သာသနာ့ လုပ္ငန္းမ်ားစေသာ 
သာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

 
အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား 

““““အားယူ၍ရဲရင့္ျခင္းအားယူ၍ရဲရင့္ျခင္းအားယူ၍ရဲရင့္ျခင္းအားယူ၍ရဲရင့္ျခင္း    ရိွၾကေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ သူတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ျဖစ္ ၍ ရိွၾကေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ သူတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ျဖစ္ ၍ ရိွၾကေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ သူတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ျဖစ္ ၍ ရိွၾကေလာ့။ မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ သူတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ျဖစ္ ၍ 
သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္တုိင္ၾကြေတာ္မူမည္။ သင္တုိ႔ကုိစြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူဟုေဟာေျပာ၏။ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္တုိင္ၾကြေတာ္မူမည္။ သင္တုိ႔ကုိစြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူဟုေဟာေျပာ၏။ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္တုိင္ၾကြေတာ္မူမည္။ သင္တုိ႔ကုိစြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူဟုေဟာေျပာ၏။ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္တုိင္ၾကြေတာ္မူမည္။ သင္တုိ႔ကုိစြန္႔ေတာ္မမူ၊ ပစ္ထားေတာ္မမူဟုေဟာေျပာ၏။ ((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၃၁၃၁၃၁၃၁း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။””””    
 

• အဓမၼမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ သူတုိ႔ ထပ္မက်ဴးလြန္ၾကဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ သူတုိ႔၏ႏွလုံး 
သားမ်ား (သူတုိ႔၏အေတြးမ်ား ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား)ကုိ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေစဖုိ႔ရန္ ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာလုိ အပ္ပါ 
သည္။ လူတစ္ဦး၏ႏွလုံးသားကုိ ေယရႈသာလွ်င္ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။ သူတုိ႔ ၏ႏွလုံး သားမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစဖုိ႔ 
ရန္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

 
• အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ တရားမဝင္မူးယဇ္ေဆးဝါးမ်ား၊ အရက္လြန္အကၽြံေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ပတ 

သက္၍ ယုံၾကည္ခ်က္လြဲမွားျခင္းမ်ား၏ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ခံရသည္ (သုိ႔) 
ဓားစားခံမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။ ေယရႈ၌သာလွ်င္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္သူမ်ားက သူတုိ႔ကုိ  ထိ္န္း ခ်ဳပ္္ထားသည့္ သံကြင္းမ်ား 
ကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ရန္ ေသာ့ရွိပါသည္။ သူတို႔လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

 
• တစ္ခါတစ္ရံ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေလွာင္ေျပာင္ခံရသည္ (သုိ႔) အထင္အျမင္ေသးခံရသည္။ ကမာၻ၏ တစ္ဖက္ ျခမ္း 

တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေထာင္ခ်ခံရၿပီး ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခံရ သည္ (သုိ႔) အလုပ္မ်ား၊ 
အိမ္မ်ား (သို႔) မိသားစုဝင္မ်ားကုိ အဓမၼသိမ္းသြားၾကသည္။ သူတုိ႔၏အႏ ၱရယ္ကင္း ရွင္း ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သူတုိ႔၏စကားမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဂုဏ္ျပဳခံရဖို႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 

““““၂၂၂၂သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ကုိ ေစာင့္၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရိွၾက၏၊၊ သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ကုိ ေစာင့္၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရိွၾက၏၊၊ သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ကုိ ေစာင့္၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရိွၾက၏၊၊ သက္ေသခံေတာ္ မူခ်က္ကုိ ေစာင့္၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲရွာေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရိွၾက၏၊၊ ၃၃၃၃ထုိသူတုိ႔ သည္ ထုိသူတုိ႔ သည္ ထုိသူတုိ႔ သည္ ထုိသူတုိ႔ သည္ 
ဒုစရိုက္ ကုိမျပဳ လမ္းခရီးေတာ္၌ လုိက္သြားတတ္ၾက၏၊ ဒုစရိုက္ ကုိမျပဳ လမ္းခရီးေတာ္၌ လုိက္သြားတတ္ၾက၏၊ ဒုစရိုက္ ကုိမျပဳ လမ္းခရီးေတာ္၌ လုိက္သြားတတ္ၾက၏၊ ဒုစရိုက္ ကုိမျပဳ လမ္းခရီးေတာ္၌ လုိက္သြားတတ္ၾက၏၊ ၄၄၄၄အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႀကိဳးစား၍ က်င့္ဘုိရာ ကုိအကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႀကိဳးစား၍ က်င့္ဘုိရာ ကုိအကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႀကိဳးစား၍ က်င့္ဘုိရာ ကုိအကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႀကိဳးစား၍ က်င့္ဘုိရာ ကုိယ္ေတာ္သည္ ယ္ေတာ္သည္ ယ္ေတာ္သည္ ယ္ေတာ္သည္ 
ၾသဝါဒေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၾသဝါဒေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၾသဝါဒေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၾသဝါဒေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၉၁၁၉၁၁၉၁၁၉း း း း ၂၂၂၂----၄)။၄)။၄)။၄)။””””    

 
အမွား (သုိ႔) အမွန္ျဖစ္ေစ၊ အေကာင္း (သုိ႔) အဆုိးျဖစ္ေစ၊ အလုိေတာ္ႏွင့္ ညီေသာအရာ (သုိ႔) မညီေသာမ်ားကို 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ ဖတ္ရ (သုိ႔) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပၾကသည့္အရာမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လႊမ္းမုိး 
ခံရသည္။ မွားယြင္းေသာအရာ၊ မေကာင္းေသာအရာႏွင့္ အလုိေတာ္ႏွင့္မညီေသာ အရာတုိ႔၏လႊမ္းမိုးျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြား 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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ေစဖို႔ရန္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအရာ၊ ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ အလုိေတာ္ႏွင့္ ညီေသာအရာတို႔ကိုသာ ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ ဖတ္ရ၊ ေျပာျပ 
ၾကဖုိ႔ရန္အလုိ႔ငွါ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းထမဲွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုကုိ ေကာက္ယူႏုိင္ၿပီး ဤေနရာမ်ားတြင္ ထုိသူမ်ားအတြက္ 

သင္၏ဆုေတာင္းျခင္းကုိ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။ 
 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ 
ေငြေရးေၾကးေရး၊ ဥပေဒ၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား။ 

• အသင္းအဖြဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   ပရဟိတၱအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕။ 
• ပညာေရးစနစ္     နည္းျပမ်ား၊ ေက်ာင္သား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား။ 
• သိပၸံဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕    သုေတသနဌါနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌါန။ 
• သတင္းအခ်က္အလက္ေလာက    တီဗီ၊ ေရဒီယုိ၊ သတင္းစာ။ 
• ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း    ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝေရး၊ အားကစား။ 

 
မိသားစ ု

““““၅၅၅၅သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲ၊ အစြမ္းသတၱိရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ၆၆၆၆ယေန႔ငါမွာထားေသာစ ကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာစ ကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာစ ကားကုိ ယေန႔ငါမွာထားေသာစ ကားကုိ 
ႏွလံုးသြင္းရမည္။ ႏွလံုးသြင္းရမည္။ ႏွလံုးသြင္းရမည္။ ႏွလံုးသြင္းရမည္။ ၇၇၇၇ထိုစကားကုိ သင္၏ သားသမီးတို႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထိုထိုစကားကုိ သင္၏ သားသမီးတို႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထိုထိုစကားကုိ သင္၏ သားသမီးတို႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထိုထိုစကားကုိ သင္၏ သားသမီးတို႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထိုင္လ်က္ ေန သည္ ျဖစ္ေစ၊ င္လ်က္ ေန သည္ ျဖစ္ေစ၊ င္လ်က္ ေန သည္ ျဖစ္ေစ၊ င္လ်က္ ေန သည္ ျဖစ္ေစ၊ 
ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုစကားကုိေျပာရမည္။ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုစကားကုိေျပာရမည္။ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုစကားကုိေျပာရမည္။ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္။ ထလ်က္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုစကားကုိေျပာရမည္။ ((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၆၆၆၆း း း း ၅၅၅၅----၇)။၇)။၇)။၇)။””””    
 

• သူ၏သမၼာတရားမ်ားႏွင့္ အလုိေတာ္လမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကားျပသသည့္ေနရာျဖစ္ရန္ မိသားစုကုိ ဘုရားသခင္က ပုံစံ 
ထုတ္ခဲ့သည္။ မိဘမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ဖခင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းရွိ သူရဲေကာင္း မ်ားက 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပုံစံခ်မွတ္ခဲ့သည့္စံနာမူနာအားျဖင့္ သူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ ဖို႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 

 
• သင္၏မိသားစုဝင္မ်ား၊ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ား၊ သင္၏အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္ မိသားစု 

မရိွေသးသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ 
 

မိမိကုိယ္ကုိအသစ္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္သီလပုိင္းဆုိင္ရာႏုိးထမႈ 
““““၂၃၂၃၂၃၂၃အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ စစ္ေၾကာ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလုံးကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ စုုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကုိလည္း အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ စစ္ေၾကာ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလုံးကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ စုုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကုိလည္း အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ စစ္ေၾကာ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလုံးကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ စုုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကုိလည္း အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ စစ္ေၾကာ၍၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလုံးကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ စုုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကုိလည္း 
သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ၂၄၂၄၂၄၂၄ဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ အကြၽႏု္ပ္လုိဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ အကြၽႏု္ပ္လုိဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ အကြၽႏု္ပ္လုိဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ အကြၽႏု္ပ္လုိက္သည္ မလုိက္သည္ကုိ ၾကည့္ရႈ၍၊ ထာဝရလမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ က္သည္ မလုိက္သည္ကုိ ၾကည့္ရႈ၍၊ ထာဝရလမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ က္သည္ မလုိက္သည္ကုိ ၾကည့္ရႈ၍၊ ထာဝရလမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ က္သည္ မလုိက္သည္ကုိ ၾကည့္ရႈ၍၊ ထာဝရလမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ 
ေတာ္မူပါ။ ေတာ္မူပါ။ ေတာ္မူပါ။ ေတာ္မူပါ။ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၃၉၁၃၉၁၃၉၁၃၉း း း း ၂၃၂၃၂၃၂၃----၂၄)။၂၄)။၂၄)။၂၄)။””””    
 

• ကိုယ္ေတာ္အား မၿပံဳးႏုိင့္ေစသည့္ သင္၏အပုိင္းမ်ားကုိ သင့္အား ဘုရားသခင္ ျပသဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ထိုအပုိင္းမ်ားတြင္ 
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ သင့္အားကူညီဖုိ႔ရန္ သူ႔အား အခြင့္ေပးႏုိင္ဖို႔ရန္အတြက ္ဆုေတာင္းပါ။ 

 
• သင္၏တုိင္းျပည္ထဲ၌ရွိေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ရန္လ်က္၊ မမွန္မကန္ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ 

လွည့္ျပန္ၿပီး မွန္ကန္ေသာအရာကုိ စဥ္းစားၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ 
 
    ““““ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊    ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ 
ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ((((၁၁၁၁    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၅၅၅၅း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    
 
* This lesson is adapted from the Dallas Leadership Prayer Breakfast Guide, 1997. 
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ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ (Story Time)(Story Time)(Story Time)(Story Time)    
 
ယေန႔သင္ခန္းစာ က်မ္းပုိဒ ္
““““အကြအကြအကြအကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၉၉၉၉း း း း 
၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။””””    
 
နိဒါန္း 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ားကုိ တုိးလာေအာင္ကူညီဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သူတုိ႔သည္ မည္သုိ႔ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ 
လာခဲ့သည့္ သူတုိ႔၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ မည္သုိ႔ေဝငွမည္ကုိ သင္ယူရန္ တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ဒါးလပ္စ္ ၿမိဳ႕ရိွ ေဒသႏၱရ 
အသင္းေတာ္တစ္ခုအတြက္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူမ်ား ဟုေခၚဆုိသည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကုိ တုိးတက္ဖို႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္ 
ကူညီေပးခဲ့သည္။ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္သည္ ဤသင္ခန္းစာ၏တုိခ်ဳံ ပုံစံတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
သင္၏အသက္တာတြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ေျပာင္းလဲေစ ေသာတန္ခုိးေတာ္ကုိ သက္ေသ ခံရာ၌ သင့္အား ကူညီေပးဖုိ႔ရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

သင္၏သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၌ သင္ႏွင့္ကေလးမ်ားတုိ႔ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ တန္ခုိးအရွိဆုံးႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈအရွိ 
ဆုံး တဒဂၤမ်ားထမဲွ တစ္ခုမွာ ဖခင္တစ္ဦး (သို႔) သားတစ္ဦး (သုိ႔) သမီးတစ္ဦးက သူတုိ႔၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း ကုိ အရုိးသားဆုံး 
ေျပာျပသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

ဤအရာကုိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သင္ဆုံးျဖတ္ေသာခါခါတိုင္းမွာ သမၼာက်မ္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး 
ပြဲစာအုပ္မ်ားကုိ ေဘး၌ခ်ထားၿပီး နားေထာင္ဖုိ႔ရန္အခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ အတူတကြအသုံးခ်ဖုိ႔ရန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအခ်ိန္ျဖစ္ 
သည္။ (ဤသင္ခန္း၏အဆုံးတြင္ သင္၏အဖြဲ႕ႏွင့္မည္သုိ႔ေဆြးေႏြးရန္ မွတ္ ခ်က္ျပဳထားသည္အရာကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 
ဘဝဇတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန ္

(ေယာဟန္ ၉း ၁-၂၅) 
““““၁၁၁၁လမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူတေယာက္ကုိလမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူတေယာက္ကုိလမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူတေယာက္ကုိလမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာသူတေယာက္ကုိ    ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၂၂၂၂တပည့္ေတာ္တုိ႔က၊ အရွင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔က၊ အရွင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔က၊ အရွင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔က၊ အရွင္ 
ဘုရား၊ ဤသူသည္ အဘယ္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္ကန္းသေလာ။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္ကန္း ဘုရား၊ ဤသူသည္ အဘယ္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္ကန္းသေလာ။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္ကန္း ဘုရား၊ ဤသူသည္ အဘယ္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္ကန္းသေလာ။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္ကန္း ဘုရား၊ ဤသူသည္ အဘယ္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္ကန္းသေလာ။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္ကန္း 
သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၃၃၃ေယရႈကလည္း၊ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္လည္းမ ဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ ေယရႈကလည္း၊ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္လည္းမ ဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ ေယရႈကလည္း၊ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္လည္းမ ဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ ေယရႈကလည္း၊ ကုိယ္အျပစ္ ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ ေၾကာင့္လည္းမ ဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ 
အမႈေတာ္ကုိ သူ၌ထင္အမႈေတာ္ကုိ သူ၌ထင္အမႈေတာ္ကုိ သူ၌ထင္အမႈေတာ္ကုိ သူ၌ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း၊ ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း၊ ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း၊ ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း၊ ၄၄၄၄ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ ေသာသူ၏အမႈကုိ ေန႔ အခ်ိန္ရိွစဥ္တြင္ ငါျပဳမည္။ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ ေသာသူ၏အမႈကုိ ေန႔ အခ်ိန္ရိွစဥ္တြင္ ငါျပဳမည္။ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ ေသာသူ၏အမႈကုိ ေန႔ အခ်ိန္ရိွစဥ္တြင္ ငါျပဳမည္။ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူ ေသာသူ၏အမႈကုိ ေန႔ အခ်ိန္ရိွစဥ္တြင္ ငါျပဳမည္။ 
အဘယ္သူမွ် အမႈမျပဳႏုိင္ေသာ အခ်ိန္တည္းဟူေသာ ညဥ့္အခ်ိန္လာ ေသး၏။ အဘယ္သူမွ် အမႈမျပဳႏုိင္ေသာ အခ်ိန္တည္းဟူေသာ ညဥ့္အခ်ိန္လာ ေသး၏။ အဘယ္သူမွ် အမႈမျပဳႏုိင္ေသာ အခ်ိန္တည္းဟူေသာ ညဥ့္အခ်ိန္လာ ေသး၏။ အဘယ္သူမွ် အမႈမျပဳႏုိင္ေသာ အခ်ိန္တည္းဟူေသာ ညဥ့္အခ်ိန္လာ ေသး၏။ ၅၅၅၅ငါသည္ ဤ ေလာက၌ရိွစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ ငါသည္ ဤ ေလာက၌ရိွစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ ငါသည္ ဤ ေလာက၌ရိွစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ ငါသည္ ဤ ေလာက၌ရိွစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ 
အလင္းျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ အလင္းျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ အလင္းျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ အလင္းျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၆၆၆၆ေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေထြးႏွင့္ရြံ႔လုပ္ၿပီးေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေထြးႏွင့္ရြံ႔လုပ္ၿပီးေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေထြးႏွင့္ရြံ႔လုပ္ၿပီးေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေထြးႏွင့္ရြံ႔လုပ္ၿပီးမွ ကန္း ေသာသူ၏ မ်က္စိကုိ ရြံ႔ႏွင့္လူး၍၊ မွ ကန္း ေသာသူ၏ မ်က္စိကုိ ရြံ႔ႏွင့္လူး၍၊ မွ ကန္း ေသာသူ၏ မ်က္စိကုိ ရြံ႔ႏွင့္လူး၍၊ မွ ကန္း ေသာသူ၏ မ်က္စိကုိ ရြံ႔ႏွင့္လူး၍၊ ၇၇၇၇သင္သြား သင္သြား သင္သြား သင္သြား 
ေလာ့။ ရိွေလာင္ေရကန္၌ မ်က္စိကုိေဆးေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရိွေလာင္ အ နက္ကား ေစလႊတ္သည္ဟုဆုိသတည္း။ ထုိသူ ေလာ့။ ရိွေလာင္ေရကန္၌ မ်က္စိကုိေဆးေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရိွေလာင္ အ နက္ကား ေစလႊတ္သည္ဟုဆုိသတည္း။ ထုိသူ ေလာ့။ ရိွေလာင္ေရကန္၌ မ်က္စိကုိေဆးေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရိွေလာင္ အ နက္ကား ေစလႊတ္သည္ဟုဆုိသတည္း။ ထုိသူ ေလာ့။ ရိွေလာင္ေရကန္၌ မ်က္စိကုိေဆးေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရိွေလာင္ အ နက္ကား ေစလႊတ္သည္ဟုဆုိသတည္း။ ထုိသူ 
သည္ သြား၍ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။ သည္ သြား၍ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။ သည္ သြား၍ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။ သည္ သြား၍ေဆးၿပီးမွ၊ မ်က္စိျမင္လ်က္ ျပန္ေလ၏။ ၈၈၈၈သူသည္ သူေတာင္း စားျဖစ္သည္ကုိ အိမ္နီးခ်င္းမွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတုိသူသည္ သူေတာင္း စားျဖစ္သည္ကုိ အိမ္နီးခ်င္းမွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတုိသူသည္ သူေတာင္း စားျဖစ္သည္ကုိ အိမ္နီးခ်င္းမွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတုိသူသည္ သူေတာင္း စားျဖစ္သည္ကုိ အိမ္နီးခ်င္းမွစ၍ ျမင္ဘူးေသာသူတုိ႔ ႔ ႔ ႔ 
က၊ ဤသူသည္ ထုိင္၍ေတာင္း ေသာသူ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ဆုိ ၾက၏။ က၊ ဤသူသည္ ထုိင္၍ေတာင္း ေသာသူ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ဆုိ ၾက၏။ က၊ ဤသူသည္ ထုိင္၍ေတာင္း ေသာသူ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ဆုိ ၾက၏။ က၊ ဤသူသည္ ထုိင္၍ေတာင္း ေသာသူ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ဆုိ ၾက၏။ ၉၉၉၉လူအခ်ိ ႔ဳက၊ ဟုတ္က့ဲဟုဆုိၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ လူအခ်ိ ႔ဳက၊ ဟုတ္က့ဲဟုဆုိၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ လူအခ်ိ ႔ဳက၊ ဟုတ္က့ဲဟုဆုိၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ လူအခ်ိ ႔ဳက၊ ဟုတ္က့ဲဟုဆုိၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း၊ 
ထုိသူႏွင့္တူသည္ ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသူကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထုိသူပင္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ ၏။ ထုိသူႏွင့္တူသည္ ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသူကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထုိသူပင္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ ၏။ ထုိသူႏွင့္တူသည္ ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသူကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထုိသူပင္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ ၏။ ထုိသူႏွင့္တူသည္ ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသူကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထုိသူပင္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ ၏။ ၁၁၁၁ဝသူတုိ႔ကလည္း၊ အဘယ္သုိ႔သင္၏ ဝသူတုိ႔ကလည္း၊ အဘယ္သုိ႔သင္၏ ဝသူတုိ႔ကလည္း၊ အဘယ္သုိ႔သင္၏ ဝသူတုိ႔ကလည္း၊ အဘယ္သုိ႔သင္၏ 
မ်က္စိပြင့္သနည္းဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ မ်က္စိပြင့္သနည္းဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ မ်က္စိပြင့္သနည္းဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ မ်က္စိပြင့္သနည္းဟု ေမးျမန္းၾကလွ်င္၊ ၁၁၁၁၁၁၁၁ထုိသူက၊ ေယရႈအထုိသူက၊ ေယရႈအထုိသူက၊ ေယရႈအထုိသူက၊ ေယရႈအမည္ရိွေသာသူတ ေယာက္သည္ ရြံ႔လုပ္၍ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိကုိ လူးၿပီးမွ၊ မည္ရိွေသာသူတ ေယာက္သည္ ရြံ႔လုပ္၍ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိကုိ လူးၿပီးမွ၊ မည္ရိွေသာသူတ ေယာက္သည္ ရြံ႔လုပ္၍ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိကုိ လူးၿပီးမွ၊ မည္ရိွေသာသူတ ေယာက္သည္ ရြံ႔လုပ္၍ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိကုိ လူးၿပီးမွ၊ 
ရိွေလာင္ ေရကန္သုိ႔သြား၍ မ်က္စိကုိေဆး ေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း အကြၽႏု္ပ္သြား၍ေဆးလွ်င္ မ်က္စိ ျမင္ သည္ဟု ဆုိ၏။ ရိွေလာင္ ေရကန္သုိ႔သြား၍ မ်က္စိကုိေဆး ေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း အကြၽႏု္ပ္သြား၍ေဆးလွ်င္ မ်က္စိ ျမင္ သည္ဟု ဆုိ၏။ ရိွေလာင္ ေရကန္သုိ႔သြား၍ မ်က္စိကုိေဆး ေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း အကြၽႏု္ပ္သြား၍ေဆးလွ်င္ မ်က္စိ ျမင္ သည္ဟု ဆုိ၏။ ရိွေလာင္ ေရကန္သုိ႔သြား၍ မ်က္စိကုိေဆး ေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း အကြၽႏု္ပ္သြား၍ေဆးလွ်င္ မ်က္စိ ျမင္ သည္ဟု ဆုိ၏။ ၁၂၁၂၁၂၁၂လူ လူ လူ လူ 
မ်ားကလည္း ထုိသူသည္ အဘယ္ မွာရိွသနည္းဟု ေမးျမန္ၾက လွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္မသိဟု ဆုိ၏။ မ်ားကလည္း ထုိသူသည္ အဘယ္ မွာရိွသနည္းဟု ေမးျမန္ၾက လွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္မသိဟု ဆုိ၏။ မ်ားကလည္း ထုိသူသည္ အဘယ္ မွာရိွသနည္းဟု ေမးျမန္ၾက လွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္မသိဟု ဆုိ၏။ မ်ားကလည္း ထုိသူသည္ အဘယ္ မွာရိွသနည္းဟု ေမးျမန္ၾက လွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္မသိဟု ဆုိ၏။ ၁၃၁၃၁၃၁၃လူမ်ားလူမ်ားလူမ်ားလူမ်ားသည္လည္း မ်က္စိကန္း သည္လည္း မ်က္စိကန္း သည္လည္း မ်က္စိကန္း သည္လည္း မ်က္စိကန္း 
ဘူးေသာ ထုိသူကို ဖာရိရဲွ ထံသုိ႔ပုိ႔ၾက၏။ ဘူးေသာ ထုိသူကို ဖာရိရဲွ ထံသုိ႔ပုိ႔ၾက၏။ ဘူးေသာ ထုိသူကို ဖာရိရဲွ ထံသုိ႔ပုိ႔ၾက၏။ ဘူးေသာ ထုိသူကို ဖာရိရဲွ ထံသုိ႔ပုိ႔ၾက၏။ ၁၄၁၄၁၄၁၄ေယရႈသည္ ရြံ႔လုပ္၍ သူ၏ မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေတာ္မူေသာေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သတည္း။ ေယရႈသည္ ရြံ႔လုပ္၍ သူ၏ မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေတာ္မူေသာေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သတည္း။ ေယရႈသည္ ရြံ႔လုပ္၍ သူ၏ မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေတာ္မူေသာေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သတည္း။ ေယရႈသည္ ရြံ႔လုပ္၍ သူ၏ မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေတာ္မူေသာေန႔သည္ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္သတည္း။ 
၁၅၁၅၁၅၁၅တဖန္ ဖာရိရဲွတုိ႔က အဘယ္သုိ႔သင္၏ မ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိ၌ သူသည္ ရြံ႔ကုိထည့္၍ အကြၽႏု္ပ္ တဖန္ ဖာရိရဲွတုိ႔က အဘယ္သုိ႔သင္၏ မ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိ၌ သူသည္ ရြံ႔ကုိထည့္၍ အကြၽႏု္ပ္ တဖန္ ဖာရိရဲွတုိ႔က အဘယ္သုိ႔သင္၏ မ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိ၌ သူသည္ ရြံ႔ကုိထည့္၍ အကြၽႏု္ပ္ တဖန္ ဖာရိရဲွတုိ႔က အဘယ္သုိ႔သင္၏ မ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိ၌ သူသည္ ရြံ႔ကုိထည့္၍ အကြၽႏု္ပ္ 
ေဆးလွ်င္ မ်က္ေဆးလွ်င္ မ်က္ေဆးလွ်င္ မ်က္ေဆးလွ်င္ မ်က္စိျမင္ၿပီဟုဆုိ၏။ စိျမင္ၿပီဟုဆုိ၏။ စိျမင္ၿပီဟုဆုိ၏။ စိျမင္ၿပီဟုဆုိ၏။ ၁၆၁၆၁၆၁၆ဖာရိရဲွ အခ်ိ ႔ဳတုိ႔က၊ ထုိသူသည္ ဥပုသ္မေစာင့္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ သူမဟုတ္ ဖာရိရဲွ အခ်ိ ႔ဳတုိ႔က၊ ထုိသူသည္ ဥပုသ္မေစာင့္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ သူမဟုတ္ ဖာရိရဲွ အခ်ိ ႔ဳတုိ႔က၊ ထုိသူသည္ ဥပုသ္မေစာင့္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ သူမဟုတ္ ဖာရိရဲွ အခ်ိ ႔ဳတုိ႔က၊ ထုိသူသည္ ဥပုသ္မေစာင့္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ သူမဟုတ္ 
ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ိ ႔ဳ တုိ႔က၊ ဆုိးေသာ သူသည္ ဤသုိ႔ေသာနိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ အဘယ္ သုိ႔ျပႏုိင္သနည္း ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသုိ႔ ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ိ ႔ဳ တုိ႔က၊ ဆုိးေသာ သူသည္ ဤသုိ႔ေသာနိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ အဘယ္ သုိ႔ျပႏုိင္သနည္း ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသုိ႔ ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ိ ႔ဳ တုိ႔က၊ ဆုိးေသာ သူသည္ ဤသုိ႔ေသာနိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ အဘယ္ သုိ႔ျပႏုိင္သနည္း ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသုိ႔ ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ိ ႔ဳ တုိ႔က၊ ဆုိးေသာ သူသည္ ဤသုိ႔ေသာနိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ အဘယ္ သုိ႔ျပႏုိင္သနည္း ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသုိ႔ 
အခ်င္းခ်င္းမသင့္ ကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ အခ်င္းခ်င္းမသင့္ ကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ အခ်င္းခ်င္းမသင့္ ကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ အခ်င္းခ်င္းမသင့္ ကြဲျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၁၇၁၇၁၇၁၇တဖန္ မ်တဖန္ မ်တဖန္ မ်တဖန္ မ်က္စိကန္း ဘူးေသာသူအား၊ သင္၏မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေသာသူသည္ အ က္စိကန္း ဘူးေသာသူအား၊ သင္၏မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေသာသူသည္ အ က္စိကန္း ဘူးေသာသူအား၊ သင္၏မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေသာသူသည္ အ က္စိကန္း ဘူးေသာသူအား၊ သင္၏မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေသာသူသည္ အ 
ဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္သနည္း ဟု ေမးၾကလွ်င္၊ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။  ဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္သနည္း ဟု ေမးၾကလွ်င္၊ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။  ဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္သနည္း ဟု ေမးၾကလွ်င္၊ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။  ဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္သနည္း ဟု ေမးၾကလွ်င္၊ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။  ၁၈၁၈၁၈၁၈ထုိသူသည္ အထက္ ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွ ထုိသူသည္ အထက္ ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွ ထုိသူသည္ အထက္ ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွ ထုိသူသည္ အထက္ ကမ်က္စိမျမင္၊ ေနာက္မွ 
မ်က္စိျမင္သည္ကုိ ယုဒ လူတုိ႔ သည္ မယုံၾကသျဖင့္ သူ၏ မိဘကုိေခၚ၍၊ မ်က္စိျမင္သည္ကုိ ယုဒ လူတုိ႔ သည္ မယုံၾကသျဖင့္ သူ၏ မိဘကုိေခၚ၍၊ မ်က္စိျမင္သည္ကုိ ယုဒ လူတုိ႔ သည္ မယုံၾကသျဖင့္ သူ၏ မိဘကုိေခၚ၍၊ မ်က္စိျမင္သည္ကုိ ယုဒ လူတုိ႔ သည္ မယုံၾကသျဖင့္ သူ၏ မိဘကုိေခၚ၍၊ ၁၉၁၉၁၉၁၉ဤသူသည္ သင္တုိ႔ ဆုိသည္အတုိင္း အမိဝမ္းတြင္းကဤသူသည္ သင္တုိ႔ ဆုိသည္အတုိင္း အမိဝမ္းတြင္းကဤသူသည္ သင္တုိ႔ ဆုိသည္အတုိင္း အမိဝမ္းတြင္းကဤသူသည္ သင္တုိ႔ ဆုိသည္အတုိင္း အမိဝမ္းတြင္းက    
ပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တုိ႔၏သား မွန္သေလာ။ သုိ႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ယခုမ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးၾက၏။ ပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တုိ႔၏သား မွန္သေလာ။ သုိ႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ယခုမ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးၾက၏။ ပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တုိ႔၏သား မွန္သေလာ။ သုိ႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ယခုမ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးၾက၏။ ပင္ မ်က္စိကန္းေသာ သင္တုိ႔၏သား မွန္သေလာ။ သုိ႔မွန္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ယခုမ်က္စိ ျမင္သနည္းဟု ေမးၾက၏။ ၂၂၂၂ဝမိဘတုိ႔က ဝမိဘတုိ႔က ဝမိဘတုိ႔က ဝမိဘတုိ႔က 
လည္း၊ ဤသူသည္ အ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏သားမွန္သည္ကုိလည္း၊ ဤသူသည္ အ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏သားမွန္သည္ကုိလည္း၊ ဤသူသည္ အ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏သားမွန္သည္ကုိလည္း၊ ဤသူသည္ အ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏သားမွန္သည္ကုိ၄၄၄၄င္း၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္ စိကန္းသည္ကုိင္း၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္ စိကန္းသည္ကုိင္း၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္ စိကန္းသည္ကုိင္း၊ အမိဝမ္းတြင္းကပင္ မ်က္ စိကန္းသည္ကုိ၄၄၄၄င္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကပါ၏။ င္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကပါ၏။ င္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကပါ၏။ င္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကပါ၏။ 
၂၁၂၁၂၁၂၁အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ကုိ၄၄၄၄င္း၊ အဘယ္င္း၊ အဘယ္င္း၊ အဘယ္င္း၊ အဘယ္သူသည္ သူ၏မ်က္စိ ကုိဖြင့္ သည္ကုိသူသည္ သူ၏မ်က္စိ ကုိဖြင့္ သည္ကုိသူသည္ သူ၏မ်က္စိ ကုိဖြင့္ သည္ကုိသူသည္ သူ၏မ်က္စိ ကုိဖြင့္ သည္ကုိ၄၄၄၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မသိၾက ပါ။ င္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မသိၾက ပါ။ င္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မသိၾက ပါ။ င္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မသိၾက ပါ။ 
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သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ျပည့္စုံပါ၏။ သူ႔ကုိေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ ကုိယ္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာပါလိမ့္ မည္ဟု သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ျပည့္စုံပါ၏။ သူ႔ကုိေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ ကုိယ္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာပါလိမ့္ မည္ဟု သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ျပည့္စုံပါ၏။ သူ႔ကုိေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ ကုိယ္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာပါလိမ့္ မည္ဟု သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ျပည့္စုံပါ၏။ သူ႔ကုိေမးၾကပါေလာ့။ သူသည္ ကုိယ္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာပါလိမ့္ မည္ဟု 
ျပန္ေျပာၾက၏။ ျပန္ေျပာၾက၏။ ျပန္ေျပာၾက၏။ ျပန္ေျပာၾက၏။ ၂၂၂၂၂၂၂၂ဤသုိ႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယရႈသည္ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကုိ တဤသုိ႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယရႈသည္ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကုိ တဤသုိ႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယရႈသည္ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကုိ တဤသုိ႔ေျပာသည္ အေၾကာင္းကား၊ ေယရႈသည္ ခရစ္ ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံေသာသူမည္သည္ကုိ တရားစရပ္မွ ရားစရပ္မွ ရားစရပ္မွ ရားစရပ္မွ 
ႏွင္ထုတ္ ရမည္ဟု ယုဒလူတုိ႔ သည္ တုိင္ပင္စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ ႏွင္ထုတ္ ရမည္ဟု ယုဒလူတုိ႔ သည္ တုိင္ပင္စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ ႏွင္ထုတ္ ရမည္ဟု ယုဒလူတုိ႔ သည္ တုိင္ပင္စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ ႏွင္ထုတ္ ရမည္ဟု ယုဒလူတုိ႔ သည္ တုိင္ပင္စီရင္ႏွင့္ၾကၿပီ။ ၂၃၂၃၂၃၂၃ထုိေၾကာင့္ မိဘတုိ႔က၊ သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါ၏။ ထုိေၾကာင့္ မိဘတုိ႔က၊ သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါ၏။ ထုိေၾကာင့္ မိဘတုိ႔က၊ သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါ၏။ ထုိေၾကာင့္ မိဘတုိ႔က၊ သူသည္ အသက္ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါ၏။ 
သူ႔ကို ေမးၾကပါေလာ့ဟု ယုဒလူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္၍ေျပာ ၾက၏၊ သူ႔ကို ေမးၾကပါေလာ့ဟု ယုဒလူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္၍ေျပာ ၾက၏၊ သူ႔ကို ေမးၾကပါေလာ့ဟု ယုဒလူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္၍ေျပာ ၾက၏၊ သူ႔ကို ေမးၾကပါေလာ့ဟု ယုဒလူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္၍ေျပာ ၾက၏၊ ၂၄၂၄၂၄၂၄ထုိေၾကာင့္၊ မ်က္စိကန္းဘူး ေသာသူကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚ၍ ထုိေၾကာင့္၊ မ်က္စိကန္းဘူး ေသာသူကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚ၍ ထုိေၾကာင့္၊ မ်က္စိကန္းဘူး ေသာသူကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚ၍ ထုိေၾကာင့္၊ မ်က္စိကန္းဘူး ေသာသူကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚ၍ 
ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလာ့။ ထုိဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလာ့။ ထုိဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလာ့။ ထုိဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေလာ့။ ထုိသူသည္ လူဆုိး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ငါတုိ႔သိ၏ဟု ဆုိၾက လွ်င္၊ သူသည္ လူဆုိး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ငါတုိ႔သိ၏ဟု ဆုိၾက လွ်င္၊ သူသည္ လူဆုိး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ငါတုိ႔သိ၏ဟု ဆုိၾက လွ်င္၊ သူသည္ လူဆုိး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ငါတုိ႔သိ၏ဟု ဆုိၾက လွ်င္၊ ၂၅၂၅၂၅၂၅လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ 
အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္က မ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္က မ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္က မ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္က မ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟုဆုိ၏။””””    
 
သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း 
 သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း၏အေတြးသည္ အနည္းငယ္ဘဝင္မက်စရာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္ မွားယြင္းသြားမွာ 
ေၾကာက္လုိ႔ (သုိ႔) သင္ ဘာေျပာရမွန္းမသိလုိ႔ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း 
အပုိင္းကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ လူတုိင္းတြင္ ေျပာစရာဇတ္ေၾကာင္းတစ္ခုရိွသည္။ သင္၏ဘဝ ဇာတ္ေၾကာင္းကို မည္သုိ႔ 
ေျပာရမည္ကုိ သင္ယူျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏အသက္တာထဲသုိ႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၏သတင္းေကာင္းကုိ ယူ ေဆာင္ 
လာသည့္အရာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 
ဒါဆုိ….. သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းက ဘာလဲ။ 
 “ဒါဆုိ…. ကၽြန္ေတာ့ကုိ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ ” အကယ္၍ သင္သည္ ေမးခြန္းေမးခံခဲ့ရလွ်င္ သင္၏ 
အေျဖက ဘာျဖစ္ခဲ့လိမ့္မလဲ။ “ေကာင္းၿပီ….ကၽြန္ေတာ့မွာ ေျပာစရာအေၾကာင္းအရာ အမ်ားႀကီးရွိ လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္/ မ 
မထင္ပါဘူး။”… “ကၽြန္ေတာ့မွာ ေျပာစရာတစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ စိတ္ဝင္စား စရာသိပ္ေကာင္း မွာမဟုတ္ပါဘူး။” ထုိကဲ့ 
သုိ႔ခံစားရျခင္းသည္ သဘာဝျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာသည္ အမွန္တရားမွ ေဝးေစပါ သည္။ အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ႏွင့္မွမတူဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးတြင္ ေျပာဖုိ႕ရန္ အထူး၊ အတုမရွိ၊ အဓိပၸါယ္ရွိ ေသာဘဝဇာတ္ေၾကာင္း တစ္ခု ရွိစၿမျဲဖစ္ 
သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပါက သင္၌ ေျပာစရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုရွိမည္။ 

ထုိအရာကုိ သင္ ေကာင္းေကာင္း သိၿပီးသားျဖစ္ေကာင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိအရာကုိ တုိးတက္ေစဖို႔ရန္ လုိအပ္ေနေသး 
ေကာင္းလိုအပ္ေနလိမ့္မည္။ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေရးသားျခင္းႏွင့္ေဝငွျခင္းထဲတစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းသည္ သင္၏ 
အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ပုံကုိ တန္ခုိးပါေသာသတိေပးျခင္းတစ္ခုျဖစ္ လာႏုိင္သည္။ ထုိအရာကုိ ၾကားေသာသူ 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္သင္၏သား (သုိ႔)သမီးအား တန္ခုိးပါေသာသက္ေသခံ ခ်က္တစ္ခုကို ေထာက္မ ေပး ႏုိင္ပါသည္။ 

သင္၏အသက္တာတြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ေျပာင္းလဲေစ ေသာတန္ခုိးေတာ္ကုိ ေျပာျပဖုိ႔ရန္အတြက္ သင္၏ ဘဝ 
ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေဝငွရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ သင္ ေဝငွေသာအခါ သင္၏ အသက္ 
တာအားျဖင့္ သင္၏အသက္တာ၌ စစ္မွန္ၿပီး စိတ္ကုိတုိ႔ထိေစေသာ သတင္းစကားကုိ ေဝငွေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စလုိက္ၾကရေအာင္……. 
 အကယ္၍ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ မည္သုိ႔ေဝငွမည္ကုိ သင္ မ်ားမ်ားစားစား မစဥ္းစားခဲ့ဖူး 
လွ်င္ (သို႔) စကၠဴေပၚတြင္ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းအား ေရးသားျခင္းကုိ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေလာက္ ေအာင္ အေတြ႕အၾကံဳ ရိွခဲ့ 
လွ်င္ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ခင္းက်င္းဖုိ႔ရန္အတြက္ အၾကံအဥာဏ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ခ်ဳိ႕ ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ 
တယ္။ 
 
ေျပာင္းလျဲခင္း 
 အကယ္၍ သင္၏အသက္တာ၌ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ သင္လက္ခံခဲ့ခ်ိန္၌ တိက်ေသာအခ်ိန္၊ ေနရာ (သုိ႔) အျဖစ္အပ်က္ 
ကုိ သင္ သတိရလွ်င္ ေျပာင္းလျဲခင္းအတြက္ အတင့္ေတာ္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေျပာင္းလဲ ျခင္းအတြက္္ အတင့္ 
ေလ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ သင္၏ဘဝဇတ္ေၾကာင္းကုိ ပုံေဖာ္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစား လုိက္ပါ။ 
 

• သင္သည္ ေယရႈကုိ သင္၏အသက္တာ၌ မေခၚဖိတ္မီ သင္၏အသက္တာသည္ ဘာပုံျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။ 
• ေယရႈကုိ သင္၏ကယ္တင္ပုိင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံဖုိ႔ရန္ ဘာ(အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ စကားေျပားျခင္း စသျဖင့္) က ဦး 

တည္ေစခဲ့ပါသလဲ။ 
• ခရစ္ေတာ္ကုိသင္၏ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ႏွင့္အရွင္သခင္အျဖစ္ သင္ ဘယ္လုိ၊ဘယ္အခ်ိန္လက္ခံခဲ့ပါသလဲ။ 
• ေယရႈက သင္၏အသက္တာကုိ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲေစခဲ့တာလဲ။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
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ခရီး 
 အကယ္၍ သင္၏အသက္တာသည္ ခရီးတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ပုိ၍ျဖစ္ပံုေပၚေနလွ်င္ ဝိညာဥ္ပိုင္းဆုိင္ရာခရီးစဥ္သည္ အသင့္ 
ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္လုိက္ပါ။ 

• သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္အလုပ္ရာတြင္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕က  ဘာလဲ။  
• ခရစ္ေတာ္၌သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ တုိးတက္ေစဖုိ႔ရန္ ဘာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား (သုိ႔) လူမ်ားက ကူညီခဲ့ 

ပါသလဲ။ 
• ေယရႈမရိွလွ်င္ သင္၏အသက္တာသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္နည္း။ (ဥပမာ - အသက္ရွင္မႈပုံစံ၊ 

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ စသျဖင့္)။ 
 
သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းအားျဖင့္ သတင္းေကာင္းကို ေဝငွျခင္း 
““““ဘုရား သခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရိွေနလ်က္၊ ေလာကီသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိမွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကုိယ္ ေတာ္ႏွင့္ ဘုရား သခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရိွေနလ်က္၊ ေလာကီသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိမွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကုိယ္ ေတာ္ႏွင့္ ဘုရား သခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရိွေနလ်က္၊ ေလာကီသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိမွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကုိယ္ ေတာ္ႏွင့္ ဘုရား သခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရိွေနလ်က္၊ ေလာကီသားတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိမွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကုိယ္ ေတာ္ႏွင့္ 
မိႆဟာယဖြဲမိႆဟာယဖြဲမိႆဟာယဖြဲမိႆဟာယဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏။ ႔ေစေတာ္မူ၏။ ႔ေစေတာ္မူ၏။ ႔ေစေတာ္မူ၏။ ((((၂၂၂၂    ေကာ ေကာ ေကာ ေကာ ၅၅၅၅း း း း ၁၉)။၁၉)။၁၉)။၁၉)။””””    
 သတင္းေကာင္းဆုိသည္မွာ ေယရႈ၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေယရႈ၏အေၾကာင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ပုိ၍ ႀကီးမား 
ေသာေၾကာင္းအရာ၏အပုိင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဖန္းဆင္းျခင္း၊ က်ဆုံးျခင္းမွ ေယရႈယူေဆာင္လာ သည့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ((သုိ႕) 
ေရြးႏႈတ္ဖုိ႔ရန္)အထိ ေပါင္းကူးထားပါသည္။ ထုိအရာသည္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေစကာမူ ဇတ္ေၾကာင္း 
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ “ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း” ဆုိသည့္ အေၾကာင္း အရာတစ္ခုသာရွိသည္။ ေယရႈခရစ္ ေတာ္၏သတင္း 
ေကာင္းကုိ ေဝငွဖုိ႔ရန္ တန္ခုိးပါေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ သင္၏အသက္တာထဲသုိ႔ သတင္း ေကာင္းကုိ ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 

သင္ရဲ႕ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းတြင္ ဤေမးခြန္မ်ားကုိ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါ။ 
ဖန္ဆင္းျခင္း 
 

� ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သင္ ဘယ္လုိနားလည္ပါသလဲ။ 
“…“…“…“…ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကုိ ရမည္အေၾကာင္းေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကုိ ရမည္အေၾကာင္းေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကုိ ရမည္အေၾကာင္းေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကုိ ရမည္အေၾကာင္း… … … … ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၁၁၁၁း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။””””    

� ဘဝမွာ သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သင္ ဘယ္လုိနားလည္ပါသလဲ။ 
““““သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့။ …………....ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကုိ ကိုယ္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကုိ ကိုယ္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကုိ ကိုယ္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကုိ ကိုယ္ 
ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့။ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့။ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့။ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့။…………((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၂၂၂၂၂၂၂း း း း ၃၇၃၇၃၇၃၇----၃၉)။၃၉)။၃၉)။၃၉)။””””    
 
က်ဆုံးျခင္း 
 

� သင္၏အသက္တာ၌ အျပစ္ကုိ သင္ ဘယ္လုိေတြ႕ၾကံဳခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ 
““““ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေလွ်ာက္ေလာ့။ ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေလွ်ာက္ေလာ့။ ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေလွ်ာက္ေလာ့။ ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေလွ်ာက္ေလာ့။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၄၁၄၁၄၁၄း း း း ၁၅)။၁၅)။၁၅)။၁၅)။””””    

� ထုိအျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားက ဘာ(ျဖစ္ခဲ့ၾက) ျဖစ္ၾကပါသလဲ။ 
““““သင္တို႔ဒုစရိုက္သည္ သင္တို႔ကိုဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေစၿပီ။ သင္တို႔ဒုစရိုက္သည္ သင္တို႔ကိုဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေစၿပီ။ သင္တို႔ဒုစရိုက္သည္ သင္တို႔ကိုဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေစၿပီ။ သင္တို႔ဒုစရိုက္သည္ သင္တို႔ကိုဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္မမူေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေစၿပီ။ 
((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၅၉၅၉၅၉၅၉း း း း ၂)။၂)။၂)။၂)။””””    
    
ေရြးႏႈတ္ျခင္း 

� ေယရႈခရစ္ေတာ္(အေျဖ)ထဲ၌ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ သင္ ဘယ္လုိထာရွိခဲ့ပါသလ။ဲ 
““““ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏။ ကုိယ္အလုိ အလ်ာက္ေရာက္ သည္မဟုတ္။ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏။ ကုိယ္အလုိ အလ်ာက္ေရာက္ သည္မဟုတ္။ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏။ ကုိယ္အလုိ အလ်ာက္ေရာက္ သည္မဟုတ္။ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏။ ကုိယ္အလုိ အလ်ာက္ေရာက္ သည္မဟုတ္။ 
ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ၉၉၉၉ကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စ္၍ စ္၍ စ္၍ 
အဘယ္သူမွ် ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရိွ။ အဘယ္သူမွ် ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရိွ။ အဘယ္သူမွ် ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရိွ။ အဘယ္သူမွ် ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရိွ။ ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၂၂၂၂း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။””””    

� ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင္ဘယ္လုိျပန္လည္သင့္ျမတ္ခဲ့ပါသလဲ။ (ရလဒ္မ်ားက ဘာျဖစ္ခဲ့ၾကပါသလဲ။) 
“… “… “… “… ငါတုိ႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရာေက်းဇူးကုိ ယခုခံၿပီးလွ်င္၊ ထုိသခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ဝါၾကြား ငါတုိ႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရာေက်းဇူးကုိ ယခုခံၿပီးလွ်င္၊ ထုိသခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ဝါၾကြား ငါတုိ႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရာေက်းဇူးကုိ ယခုခံၿပီးလွ်င္၊ ထုိသခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ဝါၾကြား ငါတုိ႔သခင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ရာေက်းဇူးကုိ ယခုခံၿပီးလွ်င္၊ ထုိသခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ဝါၾကြား 
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွၾက၏။ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွၾက၏။ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွၾက၏။ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရိွၾက၏။    ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၅၅၅၅း း း း ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။””””    
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� သင့္အတြက္ အသင္းေတာ္ (သို႔) အျခားသူမ်ားက ဘာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။ 
““““သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီးအဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီးအဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီးအဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီးအဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ ((((၁၁၁၁    ေကာရိ ေကာရိ ေကာရိ ေကာရိ ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၂၇)။၂၇)။၂၇)။၂၇)။””””    
    
သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ကြက္ေစ့က်တည္ေဆာက္ျခင္း 

• သင္၏အေၾကာင္း၏ဘာအပို္င္းမ်ားက တစ္စုံတစ္ဦးကုိ စိတ္ဝင္စားေစခဲ့လိမ့္မလဲ။ 
• ၿပီးခဲ့ေသာေမးခြန္းတစ္ခုစီေအာက္တြင္ ဘာက်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိ သင္ ထည့္သြင္းမလဲ။ 
• သင္၏အသက္တာ၌ဘာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားက သင္၏အေၾကာင္းကုိ ေျပာဖို႔ရန္အတြက္ သင့္အားကူညီ ဖုိ႔ရန္ 

သရုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မလဲ။ 
• သင္သည္ အျခားသူတစ္ဦးအား ေျပာျပေနသည့္အလား သင္၏အေၾကာင္းကုိ ေရးခ်ပါ။ 
• ၃ မိနစ္ႏွင့္ ၅ မိနစ္ၾကားျဖစ္ေစပါ။ 

*********************************************************************** 
သင္၏သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၌ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန ္
 သင္၏အဖြ႕ထဲမဲွ ဖခင္ (သုိ႔) ကေလးတစ္ခ်ဳိ႕သည္ သူတုိ႔၏သက္ေသခံခ်က္ကုိ ေဝငွဖို႔ရန္ ဆႏၵရိွလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ မွာမူ 
သူတုိ႔အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဟု ခံစားၾကလိမ့္မည္။ ဒါလည္းအဆင္ေျပပါတယ္။ 

ဤသင္ခန္းစာကုိ သင္မလုပ္ေဆာင္မီ သင္ခန္းစာသည္ ဘာျဖစ္လိမ့္မည္ကုိ တစ္ပတ္အခ်ိန္ေစာ၍ ေၾကာ္ျငာေပးလို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ အၾကံျပဳပါရေစ။ ဦးေဆာင္ဖို႔ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူ (သုိ႔) ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဆႏၵရွိေသာ ဖခင္တစ္ဦး (သုိ႔) ႏွစ္ဦး ရွိမရိွ 
ေျပာျပၿပီး ထုိသုိ႔သေဘာတူဖုိ႔ရန္လည္း အၾကံေပးပါရေစ။ 

အပုိင္းတစ္ခုကို ဤအရာ (သို႔) အမ်ားတြင္ သင္ အသုံးျပမလား။ အပတ္တုိ္င္း တစ္ဦး (သုိ႔) ၂ ဦး ထက္ ပုိ၍လုပ္ 
ေဆာင္ေစဖို႔ရန္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ရွိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ သူတုိ႔၏သက္ေသခံခ်က္ကုိ ေဝငွလုိေသာသူ အားလုံးကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ေစဖို႔ရန္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ရန္ သင့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခြန္းအားေပးရပါေစ။ 

ဤအထူးသင္ခန္းစာအတြက္ လက္ေတြ႕စာရြက္ကုိ ဤလက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္လမ္းညႊန္သမၼာ 
က်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏံွ႔စပ္စပ္ေလ့လာျခင္းအပုိင္း၌ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
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အေၾကာင္းရင္း ၂ ရပ္အတြက္ ပုံစံထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

၁။ ႏွံ႔ႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားထဲ၌ ေမးထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို တိက်ေသာႏႈတ္ 
ကပတ္ေတာ္က်မ္းညႊန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို ေပးရန္။ 
 
၂။ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ (ရည္ရြယ္) မထားေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္  အၾကံျပဳထားသည့္ အေျဖမ်ားကို 
ေပးရန္။ 

 
 

ေပးထားေသာအၾကံျပဳအေျဖမ်ားသည္ ေမးခြန္းမ်ားထမဲွ မ်ားစြာတို႔၏အေျဖမ်ားလံုးဝမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထာသည့္အရာအားလံုးသည္ သမၼာသမၼာသမၼာသမၼာက်မ္းစာသင္ခန္းစာက်မ္းစာသင္ခန္းစာက်မ္းစာသင္ခန္းစာက်မ္းစာသင္ခန္းစာ    အပိုင္းကို အပိုင္းကို အပိုင္းကို အပိုင္းကို 

ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင္၏အဖြဲ႕ကို ဦး ေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနစဥ္ 
စိတ္ကူးအေတြးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖုိ႔ရန္ သင့္အား ကူညီေပးလိမ့္မည္။ 

 
 

သမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းသမၼာက်မ္းစာကို ႏွ႔ံႏွ႔ံစပ္စပ္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအေၾကာင္းကို အတူတကြ 
ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔ရန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဖခင္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ၿပီး 

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ပုိ၍နက္ရႈိင္းစြာနားလည္ျခင္းဆီသုိ႔ မိသားစုတစ္ခုလံုးကို 
ေဆာင္ယူသြားႏုိင္လိမ့္မည္။ 
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သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာသင္ခန္းစာသင္ခန္းစာ####    ----    ၁၁၁၁    ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္    
    

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 အဘိဓာန္တြင္ သူရဲေကာင္း (hero) (အမ်ဳိးသမီးသူရဲေကာင္းကုိ heroine)ကုိ ၁) သူ (သုိ႔) သူမ၏ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ 
ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၾကည္ရုိေလးစားခံရသူ၊ ၂) မဟာရဲစြမ္းသတၱိရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ 
ပါသည္။  
 ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ပထမဦးဆုံး သူရဲေကာင္းမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ““““၁၁၁၁အစအဦး၌ ႏႈတ္ကအစအဦး၌ ႏႈတ္ကအစအဦး၌ ႏႈတ္ကအစအဦး၌ ႏႈတ္က    
ပတ္ေတာ္ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူပတ္ေတာ္ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူပတ္ေတာ္ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူပတ္ေတာ္ရိွ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရိွ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ    ၏။ ၏။ ၏။ ၏။ 
၂၂၂၂ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရိွ၏။    ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၂)။၂)။၂)။၂)။””””ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိ ပါသည္။ 
ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ 
 လူတစ္ဦး၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားသည္ သူ (သို႔) သူမအား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ သင္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အ 
ေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  
    
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွ႔ံႏွံ႔စပ္စပ္ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။သင္၏သူရဲေကာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဘယ္သူလဲ။    
    

    
၂၂၂၂) ) ) ) သင့္ရဲ႕သူရဲေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ၾကည္ရိုေလးစားရတ့ဲ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သင့္ရဲ႕သူရဲေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ၾကည္ရိုေလးစားရတ့ဲ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သင့္ရဲ႕သူရဲေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ၾကည္ရိုေလးစားရတ့ဲ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သင့္ရဲ႕သူရဲေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ၾကည္ရိုေလးစားရတ့ဲ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၃ ၃ ၃ ၃ ခ်က္ကို ေရးခ်ပါ။ခ်က္ကို ေရးခ်ပါ။ခ်က္ကို ေရးခ်ပါ။ခ်က္ကို ေရးခ်ပါ။    
    
၁။ ၁။ ၁။ ၁။ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
၂။ ၂။ ၂။ ၂။ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
၃။ ၃။ ၃။ ၃။ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 
 “ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ထိုသားေတာ္သည္ မျမင္ရေသာဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏။ ((((ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ၁၁၁၁း း း း ၁၅)။၁၅)။၁၅)။၁၅)။”ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္    
သင္သည္ ေယရႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ သိႏုိင္ပါသည္။  
 
၃၃၃၃))))    ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီး က်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီး က်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီး က်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီး က်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) ၾကင္အင္လကၡာကို ေရးခ်ပါ။ ၾကင္အင္လကၡာကို ေရးခ်ပါ။ ၾကင္အင္လကၡာကို ေရးခ်ပါ။ ၾကင္အင္လကၡာကို ေရးခ်ပါ။     

ဆာလံ ၁၄၅း ၁၃  သစၥာရွိျခင္း  သုတၱံ ၁၂း ၂၂  သစၥာတရား 
 မ ဲႆ ၂၀း ၂၆  အေစခံကၽြန္  လုကာ ၆း ၃၅  ၾကင္နာျခင္း 
 ဧဖက္ ၄း၂   စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း ဧဖက္ ၄း ၃၂  ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
 ဧဖက္ ၄း ၃၂  ကရုဏာရိွျခင္း  ဧဖက္ ၆း ၁  နာခံျခင္း 
 ၁ ေပတရု ၂း ၁၇  ရုိေသသမႈရိွျခင္း  ၁ ေယာဟန္   ခ်စ္ျခင္း 
 
၄၄၄၄) ) ) ) အထက္ေဖာ္ျအထက္ေဖာ္ျအထက္ေဖာ္ျအထက္ေဖာ္ျပပါ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပပါ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပပါ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပပါ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၃ ၃ ၃ ၃ ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးပါ။ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးပါ။ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးပါ။ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးပါ။    
၁။ အေစခံကၽြန္- သင္ႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆုိင္မႈမရိွေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ကူညီလုိက္ပါ။ 
၂။ ၾကင္နာျခင္း- အတူကစားဖုိ႔ရန္ ကေလးမိတ္ေဆြသစ္ကုိ သင့္ရဲ႕ေက်ာင္းကုိ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါ။ 
၃။ ခ်စ္ျခင္း- ၿခံသန္႔ရွင္းေရး၌ အသက္ႀကီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြကို ကူညီလုိက္ပါ။ 
    
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
“…“…“…“…ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္ က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။ ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၅၅၅၅း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂ ၂ ၂ ၂ ----    ေနာဧေနာဧေနာဧေနာဧ    
    

ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ၆၆၆၆း း း း ၅၅၅၅----၇၇၇၇းးးး    ၂၄၂၄၂၄၂၄ကုိ ုိ ို ုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 နာခံျခင္းအေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိေသာအခါ “ေယရႈကုိ သိျခင္းႏွင့္ သူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျခင္း”ကုိ ဆုိလုိသည္။ 
ပုိ၍ေအးစက္ေနေသာအနက္အဓိပၸါယ္တစ္ခု မဟုတ္ဘူးမဟုတ္လား။ ဒီဟာလုပ္ (သုိ႔) ဟုိဟာလုပ္ဆုိသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ 
မ်ား တစ္သီတစ္တန္းကို လုိက္ေလွ်ာက္ေနျခင္းထက္ ပုိပါသည္။ ထုိအရာကုိ ခဏတာ ေတြးေတာၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္ စက္ဘီး 
စီးနည္းကုိ သင္ယူေသာအခါ သင္၌ သင္ေထာက္ကူ ဘီးမ်ားရွိမည္။ ထုိဘီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔အခ်ိန္တန္လာေသာအခါ အနည္း 
ငယ္ ယုိင္သည့္ယုိင္တုိင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ကုိယ္သင္ ထုိအရာကုိ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ခဲ့မည္။ ၿပီး 
ေတာ့ စီးဖန္မ်ားေလေလ၊ သင္ ကၽြမ္းက်င္လာေလေလပဲ။ အမွန္းအားျဖင့္ သင္ ဘယ္လုိေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ သူတုိ႔ တစ္ 
ႀကိမ္ေျပာျပလိုက္အရာက သင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏုိင္ပါဘူး။ 
    နာခံျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ထုိ႔အတူျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ထုိအရာမ်ားထဲမွ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိ ရရိွပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ သင္ 
မစဥ္းစားဘူးေသာမ်ားကုိပင္ ထုိအရာမ်ားထမဲွ အလြန္ေကာင္းေသာအရာမ်ားကုိ ရရိွသည္။ ဒါက စက္ဘီးကုိ ဘယ္လုိစီးနင္းရ 
မလဲဆုိတာကုိ ေလ့က်င့္သကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္းက သင့္အား သူ၏သားေတာ္ေယရႈကဲ့သုိ႔ သာ၍ျဖစ္ 
လာျခင္းအသက္တာထဲသုိ႔ သင့္အား ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ 
    
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည့္ ေနာဧတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည့္ ေနာဧတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည့္ ေနာဧတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည့္ ေနာဧတြင္ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၄ ၄ ၄ ၄ မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးက ဘာလဲ။က ဘာလဲ။က ဘာလဲ။က ဘာလဲ။    
    က) ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
 ခ) အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း 
 ဂ) ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း 
 ဃ) နာခံျခင္း 
 
၂၂၂၂) ) ) ) အခုေတာ့ ေပးထားေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အတူ ေနာဧ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို တြဲေပးပါ။အခုေတာ့ ေပးထားေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အတူ ေနာဧ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို တြဲေပးပါ။အခုေတာ့ ေပးထားေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အတူ ေနာဧ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို တြဲေပးပါ။အခုေတာ့ ေပးထားေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အတူ ေနာဧ၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို တြဲေပးပါ။    
––ဂ––  ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ယူျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ေက်နပ္အားရေစသည့္ အသက္ျဖင့္ 

အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ သင္ယူျခင္း။ 
––ခ–– မွားယြင္းေသာစိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား (သုိ႔) အျပဳအမူမ်ား မရွိျခင္း။ 
––ဃ– ဘုရားသခင္ ေစခိုင္းသမွ်ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
––က– စိတ္ႏွလုံး၊ စိတ္ႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထား၌ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ နာခံျခင္း။ 
 
၃၃၃၃) ) ) ) ဒီအပတ္ နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း ဒီအပတ္ နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း ဒီအပတ္ နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း ဒီအပတ္ နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း ၃ ၃ ၃ ၃ ခုကို ခ်ေရးပါ။ခုကို ခ်ေရးပါ။ခုကို ခ်ေရးပါ။ခုကို ခ်ေရးပါ။    

• အိမ္တြင္   ပထမဦးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သင့္အား ေတာင္းဆုိေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။    
• ေက်ာင္းတြင္  စည္းကမ္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပါ။    
• လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္တိက်ပါ။    

 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““၁၁၁၁ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း    ျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတုိ႔ကုိ သိမွတ္စြဲလမ္း    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။    ((((ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။””””    
  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
156 

 

သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၃ ၃ ၃ ၃ ----    အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
    

ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၁၁၁၁----၉၉၉၉ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
    ေရွးလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ယေန႔ေခတ္ အီရန္ႏွင့္ အီရတ္ဟုေခၚေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခု၌ အာျဗံအမည္ 
ရွိ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ၏နာမည္သည္ အာျဗဟံအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲသြားေသာ) လူတစ္ဦးထံသုိ႔ ဘုရားသခင္သည္ 
ကုိယ္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ထုိေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအား ကတိတစ္ခုကုိ ျပဳခဲ့သည္။  
    
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား ျပဳခ့ဲေသာကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား ျပဳခ့ဲေသာကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား ျပဳခ့ဲေသာကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား ျပဳခ့ဲေသာကတိေတာ္က ဘာလဲ။    
၁) သူသည္ အာၿဗံအား လူမ်ဳိးႀကီးတစ္ခုလုံးျဖစ္ေစေလာက္သည့္ ေဆြစင္မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာကုိ ေပးခဲ့လိမ့္မည္။ (ကမာၻ ၁၂း ၁-၂)။ 
    
၂၂၂၂) ) ) ) ဒုတိယကတိေတာ္ကို အာျဗဒုတိယကတိေတာ္ကို အာျဗဒုတိယကတိေတာ္ကို အာျဗဒုတိယကတိေတာ္ကို အာျဗဟံအား ျပဳခ့ဲျပန္သည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဟံအား ျပဳခ့ဲျပန္သည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဟံအား ျပဳခ့ဲျပန္သည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဟံအား ျပဳခ့ဲျပန္သည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။    
၂) သူ၏ေဆြစင္မ်ဳိးဆက္မ်ားကုိ သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမတစ္ခု (ဣသေရလလူမ်ဳိးသည္ အဲဂုတုျပည္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ လုံးလုံး 
ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမရိွခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သတိရလုိက္ပါ)ေပးခ့ဲလိမ့္မည္။ (ကမာၻ ၁၂း ၇) 
 
ဖတ္ရႈရန္ 
ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ကမာၻဦးက်မ္း ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၁၁၁၁----၉၉၉၉ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ၁၅၁၅၁၅၁၅----    ၁၉၁၉၁၉၁၉၊ ေဟၿဗဲ ၊ ေဟၿဗဲ ၊ ေဟၿဗဲ ၊ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၈၈၈၈----    ၁၁၁၁၁၁၁၁    
    
၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ပဋိညာဥ္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ပဋိညာဥ္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ပဋိညာဥ္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ပဋိညာဥ္ ((((သေဘာတူစာခ်ဳပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္))))ကို အာျဗဟံႏွင့္ျပဳေစခ့ဲသည္ ဘုရားသခင္ကို အာျဗဟံက ဘာကိုယ္ရည္ ကို အာျဗဟံႏွင့္ျပဳေစခ့ဲသည္ ဘုရားသခင္ကို အာျဗဟံက ဘာကိုယ္ရည္ ကို အာျဗဟံႏွင့္ျပဳေစခ့ဲသည္ ဘုရားသခင္ကို အာျဗဟံက ဘာကိုယ္ရည္ ကို အာျဗဟံႏွင့္ျပဳေစခ့ဲသည္ ဘုရားသခင္ကို အာျဗဟံက ဘာကိုယ္ရည္ 
ကိုယ္ေသြးေတြကို ျပသပါသလဲ။ကိုယ္ေသြးေတြကို ျပသပါသလဲ။ကိုယ္ေသြးေတြကို ျပသပါသလဲ။ကိုယ္ေသြးေတြကို ျပသပါသလဲ။    

• ယုံၾကည္ျခင္း (ေဟၿဗဲ ၁၁း ၈) 

• နာခံျခင္း (ေဟၿဗဲ ၁၁း ၈) 

• ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ၿပီး တရားမွ်တေသာအရာ) (ကမာၻ ၁၈း ၁၉) 

Abraham was righteous (he did what was right in God’s eyes).  His qualities of faith, obedience and doing 
right before God makes him a model for you to follow. 
 အာျဗဟံသည္ (သူသည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္) ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ 
ျဖစ္သည္။ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည့္ ကုိယ္ရည္ 
ကုိယ္ေသြးမ်ားသည္ သူ႔ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ သင့္အဖို႔ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေစသည္။ 
 
၄၄၄၄) ) ) ) ဒီအပတ္တြင္ ဒီအပတ္တြင္ ဒီအပတ္တြင္ ဒီအပတ္တြင္ ““““မွန္ကန္ေသာအရာအားမွန္ကန္ေသာအရာအားမွန္ကန္ေသာအရာအားမွန္ကန္ေသာအရာအား””””လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။    

• အိမ္တြင္   သင့္အား ေတာင္းဆုိေသာအရာကုိ မဆုိင္းမတြ လုပ္ေဆာင္ပါ။    

• ေက်ာင္းတြင္  အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းဆက္ဆံပါ။    

• လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  အသင္းေဖာ္မ်ားကုိ အားေပးပါ။    

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား    
““““ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္။ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္။ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္။ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလွ်င္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္။…………. (. (. (. (ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၄ ၄ ၄ ၄ ----    အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ အာျဗဟံ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
    

ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ကမာၻဦး ၂၁၂၁၂၁၂၁း း း း ၁၁၁၁----၅၅၅၅၊ ကမာၻဦး ၊ ကမာၻဦး ၊ ကမာၻဦး ၊ ကမာၻဦး ၂၂၂၂၂၂၂၂း း း း ၁၁၁၁----၁၈၁၈၁၈၁၈ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိ္င္း 
 သူသည္ လူမ်ဳိးမ်ားစြာ၏ဖခင္၊ သူ၏ေဆြစင္မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္၌ရွိေသာ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ သမုဒၶရာသလဲုံးႏွင့္ 
အမွ် မ်ားျပားေစလိမ့္မည္ဟု ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား ကတိေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အား ဣဇက္ဟု အမည္ရိွ 
ေသာ သားတစ္ဦးကုိ ေပးသနားခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ကာလအခ်ိန္တန္ေသာ္၊ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား မည္သည့္အရာကို လုပ္ ကာလအခ်ိန္တန္ေသာ္၊ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား မည္သည့္အရာကို လုပ္ ကာလအခ်ိန္တန္ေသာ္၊ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား မည္သည့္အရာကို လုပ္ ကာလအခ်ိန္တန္ေသာ္၊ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို စမ္းသပ္ခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား မည္သည့္အရာကို လုပ္ 
ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။    
    သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသားဣဇက္ကုိ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ပူေဇာ္သကၠာယဇ္အျဖစ္ သူ႔ကုိ ပူေဇာ္ရမည္။ (ကမာၻ ၂၂း၂) 
၂၂၂၂) ) ) ) အာျဗအာျဗအာျဗအာျဗဟံက ဘုရားသခင္အား တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ဟံက ဘုရားသခင္အား တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ဟံက ဘုရားသခင္အား တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ဟံက ဘုရားသခင္အား တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။    
 သူသည္ ဣဇက္အား ယဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ စတင္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ ညႊန္ၾကားသည့္အ 
တုိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ (ကမာၻ ၂၂း ၃) 
၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္က သူ၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္က သူ၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္က သူ၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္က သူ၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ဣဣဣဣဇက္မွ ဆင္းသက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အာျဗဟံအား ကတိျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ဇက္မွ ဆင္းသက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အာျဗဟံအား ကတိျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ဇက္မွ ဆင္းသက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အာျဗဟံအား ကတိျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ဇက္မွ ဆင္းသက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အာျဗဟံအား ကတိျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ အာ အာ အာ အာ 
ျဗဟံသည္ သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ျဗဟံသည္ သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ျဗဟံသည္ သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။ျဗဟံသည္ သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ သင္ ဘာေၾကာင့္လို႔ထင္ပါသလဲ။    
 သူသည္ မည္သုိ႔ပင္ ခံစားခဲ့ရေစကာမူ သူသည္ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ တစ္ေသြမတိမ္းလုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား 
သခင္အား ရုိေသခဲ့သည္။ (ကမာၻ ၂၂း ၁၂) 
    
၄၄၄၄) ) ) ) ဘုရားသခင္က သူ႔အား ေတာင္းဆိုေဘုရားသခင္က သူ႔အား ေတာင္းဆိုေဘုရားသခင္က သူ႔အား ေတာင္းဆိုေဘုရားသခင္က သူ႔အား ေတာင္းဆိုေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ စြမ္းအားေပခ့ဲသည့္ အာျဗဟံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ သာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ စြမ္းအားေပခ့ဲသည့္ အာျဗဟံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ သာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ စြမ္းအားေပခ့ဲသည့္ အာျဗဟံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ သာအရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ စြမ္းအားေပခ့ဲသည့္ အာျဗဟံတြင္ ရိွေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ 
ေသြးမ်ားက ဘာလဲ။ေသြးမ်ားက ဘာလဲ။ေသြးမ်ားက ဘာလဲ။ေသြးမ်ားက ဘာလဲ။    
 ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္း၊ ကုိးစားျခင္း။ 
၅၅၅၅) ) ) ) ဘုရားသခင္က သူ႔အား စမ္းသပ္ေသာအခါ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား စမ္းသပ္ေသာအခါ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား စမ္းသပ္ေသာအခါ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား စမ္းသပ္ေသာအခါ အာျဗဟံသည္ ဣဣဣဣဇက္အား ယဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အေနျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဇက္အား ယဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အေနျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဇက္အား ယဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အေနျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဇက္အား ယဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အေနျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ 
တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ယတစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ယတစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ယတစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ယဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ တင္လွဴပူေဇာ္ခ့ဲသည့္ အျခားဖခင္တစ္ဦး သင္ သိပါသလဲ။ဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ တင္လွဴပူေဇာ္ခ့ဲသည့္ အျခားဖခင္တစ္ဦး သင္ သိပါသလဲ။ဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ တင္လွဴပူေဇာ္ခ့ဲသည့္ အျခားဖခင္တစ္ဦး သင္ သိပါသလဲ။ဇ္ေကာင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ တင္လွဴပူေဇာ္ခ့ဲသည့္ အျခားဖခင္တစ္ဦး သင္ သိပါသလဲ။    
    ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ ေယရႈကို ယဇ္ေကာင္အျဖစ္ ေပးသနားခဲ့သည္။ 
 
    ေရာမ ၄း ၂၀တြင္ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္(ေဆြစင္မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာႏွင့္ သူတုိ႔အတြက္ နယ္ေျမတစ္ခု) 
ယုံမွားေသာစိတ္ကင္းခဲ့သည္။ ၎အစား ဘုရားသခင္သည္ ကတိေတာ္အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ သူသည္ အျပည့္အဝ 
ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း၌ အားႀကီး၍ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိထားပါသည္။ 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ဒီအပတ္တြင္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ေဒီအပတ္တြင္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ေဒီအပတ္တြင္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ေဒီအပတ္တြင္ ရဲစြမ္းသတိၱကို သင္ မည္သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ေနရာ၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းထင္ရွားေစ နရာ၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းထင္ရွားေစ နရာ၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းထင္ရွားေစ နရာ၌ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းထင္ရွားေစ 
ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။    

• အိမ္တြင္   မိသားစု ထမင္းစားပြဲမတုိင္မီ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။ 

• ေက်ာင္းတြင္  ခရစ္ယာန္ တီးရွပ္အက်ၤီတစ္ထည္ကုိ ဝတ္ဆင္လုိက္ပါ။ 

• အသင္းေတာ္တြင္   ေယရႈခရစ္၌ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ သင္၏ဆန္းေဒးစကူးအခန္းထဲရွိ ေက်ာင္းသား/သူ 

မ်ားကုိ ေဝငွလုိက္ပါ။ 
• လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  ဘုရားသခင္အား ၿပံဳးရႊင္ေစသည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လုိက္ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““၂၂၂၂ဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိဝယုံမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္ ကုိေတြးေတာ ျခင္းမရိွ၊ ယုံၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ    ခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္းခ်ီးမြမ္း    
၍၊ ၍၊ ၍၊ ၍၊ ၂၁၂၁၂၁၂၁ဂတိထားေဂတိထားေဂတိထားေဂတိထားေတာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္တာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္တာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္တာ္မူေသာ သူသည္ ဂတိေတာ္အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ အတုိင္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ စိတ္စဲြလမ္းေလ၏။ ၂၂၂၂၂၂၂၂ထိုေၾကာင့္၊ သူ၏ယုံထိုေၾကာင့္၊ သူ၏ယုံထိုေၾကာင့္၊ သူ၏ယုံထိုေၾကာင့္၊ သူ၏ယုံ    
ၾကည္ျခင္းကုိသူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း က့ဲသုိ႔မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၾကည္ျခင္းကုိသူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း က့ဲသုိ႔မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၾကည္ျခင္းကုိသူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း က့ဲသုိ႔မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၾကည္ျခင္းကုိသူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း က့ဲသုိ႔မွတ္ေတာ္မူ၏။ ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၄၄၄၄း း း း ၂၀၂၀၂၀၂၀----    ၂၂)။၂၂)။၂၂)။၂၂)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၅ ၅ ၅ ၅ ----    ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္ေယာသပ္    
    

ကမာၻဦး အခန္းႀကီး ကမာၻဦး အခန္းႀကီး ကမာၻဦး အခန္းႀကီး ကမာၻဦး အခန္းႀကီး ၄၁၄၁၄၁၄၁ကို ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ေယာသပ္၏အစ္ကုိမ်ားသည္ မနာလုိဝန္တုိျဖစ္ကာ သူ႔အား မုန္းတီးခဲ့ၾကၿပီး ဣရွေမလလူမ်ဳိး တစ္ခ်ဳိ႕ထံသုိ႔ သူ႔အား 
ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။ ေယာသပ္သည္ ကၽြန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အီဂ်စ္ျပည္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္ျပည္၏ရဲအရာရွိ 
ခ်ဳပ္ ေပါသိဖာက ဣရွေမလလူမ်ဳိးမ်ားဆီမွ ေယာသပ္ကုိ ဝယ္ယူကာ သူ႔အိမ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား    
၁၁၁၁) ) ) ) သူသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ ကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ေနစဥ္ ေယာသပ္သည္ ရာထူး သူသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ ကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ေနစဥ္ ေယာသပ္သည္ ရာထူး သူသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ ကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ေနစဥ္ ေယာသပ္သည္ ရာထူး သူသည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ ကၽြန္တစ္ဦးျဖစ္ေနစဥ္ ေယာသပ္သည္ ရာထူး ၃ ၃ ၃ ၃ ခုကုိ ရရိွခ့ဲသည္။ခုကုိ ရရိွခ့ဲသည္။ခုကုိ ရရိွခ့ဲသည္။ခုကုိ ရရိွခ့ဲသည္။    
၁။ သူသည္ ေပါတိဖာ၏အိမ္အုပ္အရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ (ကမာၻဦး ၃၉း ၄)။ 
၂။ သူသည္ ေထာင္ထတဲြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ (ကမာၻဦး ၃၉း ၂၂)။ 
၃။ ဖာေရာဘုရင္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ (ကမာၻဦး ၄၁း ၄၁)။ 
    
၂၂၂၂))))    ေယာသပ္တြင္ အေစခံတစ္ဦး၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား ရိွခ့ဲပါသည္။ ေယာသပ္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ေယာသပ္တြင္ အေစခံတစ္ဦး၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား ရိွခ့ဲပါသည္။ ေယာသပ္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ေယာသပ္တြင္ အေစခံတစ္ဦး၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား ရိွခ့ဲပါသည္။ ေယာသပ္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ေယာသပ္တြင္ အေစခံတစ္ဦး၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား ရိွခ့ဲပါသည္။ ေယာသပ္၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ 
ထိုကိုထိုကိုထိုကိုထိုကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေနသည့္ သမၼာက်မ္းစာပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။ယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေနသည့္ သမၼာက်မ္းစာပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။ယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေနသည့္ သမၼာက်မ္းစာပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။ယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေနသည့္ သမၼာက်မ္းစာပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။    

• ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္သူျဖစ္ျခင္း (ကမာၻဦး ၃၉း ၄) 

• ဘုရားသခင္၌ သစၥာရိွျခင္း (ကမာၻဦး ၃၉း ၉) 

• ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္း (ကမာၻဦး ၄၁း ၁၅- ၁၆)။ 

• ဥာဏ္ပညာ (ကမာၻဦး ၄၁း ၃၉)။ 

• ခြင့္လႊတ္ျခင္း (ကမာၻဦး ၅၀း ၂၀)။ 

ေယာသပ္သည္ ဆႏၵရွိေသာအေစခံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေယာသပ္၏အသက္တာအတြက္ထားရွိေသာ ဘုရား 
သခင္၏ကတိေတာ္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံခဲ့သည္။ 
    
၃၃၃၃))))    ေယာသပ္အဖို႔ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ေယာသပ္အဖို႔ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ေယာသပ္အဖို႔ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ေယာသပ္အဖို႔ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။    
 လူ႔အသက္မ်ားစြာကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္အားျဖင့္ ရည္ခ်က္ရွိခဲ့သည္။ (ကမာၻ ၅၀း ၂၀) 
 
    ““““လူသားသည္ သူတစ္ပါးကို ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ လူသားသည္ သူတစ္ပါးကို ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ လူသားသည္ သူတစ္ပါးကို ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ လူသားသည္ သူတစ္ပါးကို ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ သူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာ၄၄၄၄င္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာ၄၄၄၄င္း၊ င္း၊ င္း၊ င္း၊ 
ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ထိုနည္းတူ သင္တို႔တြင္ အကဲအမွဴးျပဳလိုေသာသူကို သင္တို႔ အေစခံခံျဖစ္ေစ။ သင္တို႔တြင္ အထြဋ္အျမတ္ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ထိုနည္းတူ သင္တို႔တြင္ အကဲအမွဴးျပဳလိုေသာသူကို သင္တို႔ အေစခံခံျဖစ္ေစ။ သင္တို႔တြင္ အထြဋ္အျမတ္ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ထိုနည္းတူ သင္တို႔တြင္ အကဲအမွဴးျပဳလိုေသာသူကို သင္တို႔ အေစခံခံျဖစ္ေစ။ သင္တို႔တြင္ အထြဋ္အျမတ္ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ထိုနည္းတူ သင္တို႔တြင္ အကဲအမွဴးျပဳလိုေသာသူကို သင္တို႔ အေစခံခံျဖစ္ေစ။ သင္တို႔တြင္ အထြဋ္အျမတ္လုပ္ လုပ္ လုပ္ လုပ္ 
ခ်င္ေသာသူကိုလည္း သင္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာသူကိုလည္း သင္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာသူကိုလည္း သင္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာသူကိုလည္း သင္တို႔ ကၽြန္ျဖစ္ေစ””””ဟု ေယရႈ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။    
    
၄၄၄၄) ) ) ) ဒီအပတ္မွာ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ မည္သည့္ေနရာ၌ သင္ ဘယ္လုိလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။ဒီအပတ္မွာ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ မည္သည့္ေနရာ၌ သင္ ဘယ္လုိလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။ဒီအပတ္မွာ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ မည္သည့္ေနရာ၌ သင္ ဘယ္လုိလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။ဒီအပတ္မွာ အေစခံတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ မည္သည့္ေနရာ၌ သင္ ဘယ္လုိလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။    

• ေက်ာင္းတြင္ အမႈိက္သရုိက္မ်ားကုိ ေကာက္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ေက်ာင္းကို သန္႔ရွင္းမႈျဖင့္ ကူညီပါ။ 
• အိမ္တြင္  အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလုပ္ကို ကူညီဖုိ႔ရန္ သင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာကုိ ေမးျမန္းေတာင္းဆုိပါ။ 
• အသင္းေတာ္ ေန႔ကေလးထိန္းဌါနတြင္ အကူညီေပးဖုိ႔ရန္ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ဆက္ကပ္ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““၂၈၂၈၂၈၂၈သူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာသူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာ၄၄၄၄င္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားင္း၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူအမ်ားကုိေရြးျခင္းငွာကုိေရြးျခင္းငွာကုိေရြးျခင္းငွာကုိေရြးျခင္းငွာ၄၄၄၄င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ င္း၊ ၾကြလာ သည္ျဖစ္၍၊ …………((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၂၈)။၂၈)။၂၈)။၂၈)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၆ ၆ ၆ ၆ ----    ေမာေရွ ေမာေရွ ေမာေရွ ေမာေရွ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
    

ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀၂၀၂၀၂၀း း း း ၁၁၁၁----၂၁၂၁၂၁၂၁ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေရြးႏႈတ္သူအျဖစ္ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရၿပီး အီဂ်စ္ျပည္ႏွင့္ ပင္လယ္နီ 
တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ နမိတ္လကၡာမ်ားစြားကုိ ျပသျခင္းအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအားလုံးကုိ အီဂ်စ္ျပည္မွ ေခၚထုတ္ခဲ့ပါ 
သည္။ (“ထြက္ေပါက္”ႏွင့္  “ထြက္ခြာျခင္း”ဟု အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး) ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းထဲတြင္ လူ ၂ သန္းခန္႔ရွိကာ ေမာေရွသည္ 
လြင္တီေခါင္ကႏာၱရကုိ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ခရီးလမ္းတစ္ခုသုိ႔ သူတုိ႔အား ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ 
    အီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္ခြာလာၿပီး ၃ လၾကာေသာ္ ေမာေရွႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လြင္တီေခါင္လြင္ျပင္မွ သကဲႏာၱ 
ရလြင္ျပင္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး သိနာေတာင္ဟု အမည္ရသည့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ခု၏ေရွ႕တြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ 
သည္ ေမာေရွအား ေတာင္ေပၚမွ ေခၚၿပီး “ဣသေရလလူမ်ားအား သင္ ၾကားေျပာဖို႔ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ သင့္အား 
ကၽြန္ေတာ္ ေပးခ်င္သည္”ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေမာေရွအား ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
    
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ပါးကို သူတို႔၏ပါးကို သူတို႔၏ပါးကို သူတို႔၏ပါးကို သူတို႔၏အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။    

၁။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကိုမကိုးကြယ္ႏွင့္။ 

၂။ ရုပ္တုဆင္းတုကိုကိုယ္အဘုိ႔မလုပ္ႏွင့္။ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။ 

၃။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကုိမုသာႏွင့္ဆုိင္၍မျမြက္မဆိုႏွင့္။ 

၄။ ဥပုသ္ေန႔ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ထုိေန႔ရက္ကိုေအာက္ေမ့ေလာ့။ ၅။ သင္၏မိဘကိုရုိေသစြာ ျပဳေလာ့။ 

၆။ လူအသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ 

၇။ သူ႔မယားကုိမျပစ္မွားႏွင့္။ 

၈။ သူ႔ဥစၥာကိုမခုိးႏွင့္။ 

၉။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတဘက္၌မမွန္ေသာသက္ေသကိုမခံႏွင့္ (မုသာ မေျပာႏွင့္)။ 

၁၀။ ကိုယ္ႏွင့္္စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏အိမ္ကိုတပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္မရွိေစႏွင့္။ 

–– ၇ –– သင္တုိ႔၏ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေစၿပီး သင္တုိ႔၏အေတြးမ်ား၊ စကားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား 
ကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ 
–– ၁၀––သင္၌ရွိေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရတဲင္းတိမ္ျခင္းရွိရမည္။ 
––၄––  ဘုရားသခင္ထံမွ လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုအျဖစ္ ၁ ရက္နားၿပီး တာဝန္ရိွစြာ ၎ကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 
––၅–– မိဘ၏စကားကုိ နားေထာင္ၿပီး မိဘတုိ႔ကုိ ရုိေသစြာျပဳရမည္။ 
––၆–– အျခားသူမ်ား၏အသက္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထားရမည္။ 
––၃–– သင္၏ေျပာဆုိျခင္း (သုိ႔) ျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏နာမကို ရုိေသာသမႈရွိရမည္။ 
––၉–– သမၼာတရားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၿပီး သမၼာတရားနည္းလမ္းက်စြာအသက္ရွင္လုိုက္ပါ။ 
––၂–– သူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ပညတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္သာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ရမည္။  
––၈–– အျခားသူမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ တပ္မက္ေသာစိတ္မရိွရ။ ရုိေသရမည္။ 
––၁–– သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္သည္ နံပတ္ ၁ ဦးစားေပးျဖစ္လုိပါသည္။  
    
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား        
““““ေယရႈက သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊ေယရႈက သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊ေယရႈက သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊ေယရႈက သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမ့ဲဥာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊----ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ 
ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္လည္းျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္လည္းျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္လည္းျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာပညတ္လည္းျဖစ္၏။ ထိုမွတပါး ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္ ဒုတိယပညတ္ ဒုတိယပညတ္ ဒုတိယပညတ္ 
သည္ ပဌမပညတ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။ သည္ ပဌမပညတ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။ သည္ ပဌမပညတ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။ သည္ ပဌမပညတ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၂၂၂၂၂၂၂း း း း ၃၇၃၇၃၇၃၇----၃၉)။၃၉)။၃၉)။၃၉)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၇ ၇ ၇ ၇ ----    ေမာေရွ ေမာေရွ ေမာေရွ ေမာေရွ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၇)၇)၇)၇)    
    

တရားေဟာရာ အခန္းႀကီး တရားေဟာရာ အခန္းႀကီး တရားေဟာရာ အခန္းႀကီး တရားေဟာရာ အခန္းႀကီး ၅၅၅၅ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

 သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္အား လႊမ္းမုိးေသာေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသျခင္းႏွင့္ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ဳိး 
ေမာေရွတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိး မ်ားအား ဦးေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား ရွိေစလုိသည့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
မ်ားကုိ တုိးတက္ေစဖုိ႔ရန္ ေမာေရွအား အခြင့္ေပးခဲ့သည္မွာ ဤသုိ႔ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား    
၁၁၁၁))))    ေ၏ခါင္ေဆာင္မေ၏ခါင္ေဆာင္မေ၏ခါင္ေဆာင္မေ၏ခါင္ေဆာင္မႈအတြက္ ေမာေရွ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ထိုကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္ ႈအတြက္ ေမာေရွ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ထိုကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္ ႈအတြက္ ေမာေရွ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ထိုကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္ ႈအတြက္ ေမာေရွ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ထိုကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားအား ေဖာ္ျပသည့္ 
သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။    
၁) ရစဲႊမ္းသတၱိ    –––– ၃ ––– ထြက္ေျမာက္ရာ ၇း ၆ 
၂) ယုံၾကည္ျခင္း   –––– ၁ ––– ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၄း ၁၃ 
၃) နာခံျခင္း   –––– ၅ ––– ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၄း ၃၁ 
၄) ဥာဏ္ပညာ   –––– ၄ ––– ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၈း ၁၃ 
၅) ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း –––– ၂ ––– ေဟၿဗဲ ၁၁း ၂၇ 
  
၂၂၂၂) ) ) ) ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈ၏အက်ဳိးရလဒ္မ်ားက ဘာလဲ။ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈ၏အက်ဳိးရလဒ္မ်ားက ဘာလဲ။ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈ၏အက်ဳိးရလဒ္မ်ားက ဘာလဲ။ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈ၏အက်ဳိးရလဒ္မ်ားက ဘာလဲ။    

• ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သိနားလည္ျခင္း (ဆာလံ ၁၁၁း ၁၀) 
• ႏွိမ့္ခ်မႈ (သုတၱံ ၁၅း ၃၃) 
• မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း (သုတၱံ ၁၆း ၆) 

၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ((((အထြက္အျမတ္ထားျခင္းအထြက္အျမတ္ထားျခင္းအထြက္အျမတ္ထားျခင္းအထြက္အျမတ္ထားျခင္း))))ကို ကို ကို ကို 
သင္ယူရရိွႏိုင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ေျပာဆိုထားပါသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ သင္ယူရရိွႏိုင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ေျပာဆိုထားပါသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ သင္ယူရရိွႏိုင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ေျပာဆိုထားပါသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ သင္ယူရရိွႏိုင္သည္ဟု သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ေျပာဆိုထားပါသည္။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ကို သင္ ၾကားေတာ္ကို သင္ ၾကားေတာ္ကို သင္ ၾကားေတာ္ကို သင္ ၾကားႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။ႏိုင္ပါသလဲ။    

• သမၼာက်မ္းစာ၊ ဆန္းေဒးစကူးသင္ခန္းစားမ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္း    
• ဓမၼသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ား     

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
“…“…“…“…သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းတုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းတုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းတုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာလမ္းအေပါင္းတုိ႔၌ ေရွာက္သြားရၾကမည္။ ((((တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ တရားေဟာ ၅၅၅၅း း း း ၃၃)။၃၃)။၃၃)။၃၃)။”””” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၈ ၈ ၈ ၈ ----    ေယာရႈေယာရႈေယာရႈေယာရႈ    
    

ေယာရႈ အခန္းႀကီး ေယာရႈ အခန္းႀကီး ေယာရႈ အခန္းႀကီး ေယာရႈ အခန္းႀကီး ၁၁၁၁ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

 ေယာရႈသည္ ေမာေရွ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ ေမာေရွ၏လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာရႈသည္ အာျဗဟံႏွင့္ သူ၏သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအား 
ေပးမည္ဟု ဘုရားသခင္ ကတိေတာ္ရွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမသို႔ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား ဦးေဆာင္ေခၚသြင္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သူ႔အား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစခ့ဲသည့္ မရိွမ သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သူ႔အား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစခ့ဲသည့္ မရိွမ သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သူ႔အား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစခ့ဲသည့္ မရိွမ သူ႔အား လုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သူ႔အား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစခ့ဲသည့္ မရိွမ 
ျဖစ္ သြင္ျျဖစ္ သြင္ျျဖစ္ သြင္ျျဖစ္ သြင္ျပင္လကၡဏာ ပင္လကၡဏာ ပင္လကၡဏာ ပင္လကၡဏာ ၄ ၄ ၄ ၄ မ်ဳိး မ်ဳိး မ်ဳိး မ်ဳိး ((((ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား))))    ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ ေယာရႈတြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ 
ညႊန္းထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။ညႊန္းထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။ညႊန္းထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။ညႊန္းထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။    

က) ယုံၾကည္ျခင္း    ––– ဃ ––– ၁ ေကာရိသၷဳ ၁၆း ၁၃ 
ခ)  နာခံျခင္း    ––– ဂ  ––– ဧဖက္ ၆း ၁၀ 
ဂ)  ခြန္အား    ––– ခ  ––– ေဟၿဗဲ ၄း ၁၂ b 
ဃ) ရဲရင့္ျခင္း    ––– က ––– ယာကုပ္ ၂း ၁၇ 

    
၂၂၂၂) ) ) ) အားယူ၍ ရဲရင္းျခင္းရိွဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ သင္ ရဲရင့္ျခင္းရိွဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အရာတစ္စံုတစ္ခု အားယူ၍ ရဲရင္းျခင္းရိွဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ သင္ ရဲရင့္ျခင္းရိွဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အရာတစ္စံုတစ္ခု အားယူ၍ ရဲရင္းျခင္းရိွဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ သင္ ရဲရင့္ျခင္းရိွဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အရာတစ္စံုတစ္ခု အားယူ၍ ရဲရင္းျခင္းရိွဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ေယာရႈကို အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ သင္ ရဲရင့္ျခင္းရိွဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အရာတစ္စံုတစ္ခု 
ရိွပါသလား။ရိွပါသလား။ရိွပါသလား။ရိွပါသလား။    
မဟာစမ္းသပ္မႈႀကီး၊ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သင္၏မိသားစုထဲတြင္ က်န္းမာမႈမရွိျခင္း။ 
    
၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ သင္၏အသက္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ သင္၏အသက္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ သင္၏အသက္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆိုပါသည္။ သင္၏အသက္ 
တာ၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။တာ၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။တာ၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။တာ၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ လႈပ္ရွားေနဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ။    

• လႈပ္ရွားမႈမ်ားထတဲြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ကစားပါ။ 
• ေက်ာင္းတြင္ ` အထူးသျဖင့္ ထင္ေပၚမႈမရိွေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေပၚ အၾကင္နာတရားရိွပါ။ 
• အသင္းေတာ္တြင္  သမၼာက်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ရြက္ဆုိလုိက္ပါ။ 

• အိမ္တြင္  မိဘမ်ား၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုက္ပါ။ 

• မည္သူတစ္ဦးမွ် မရိွခ်ိန္ ေကာင္းျမတ္ၿပီး ျဖဴစင္ေသာအေတြးမ်ားကို သင္၏စိတ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား        
““““ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္း…… …… …… …… ((((ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၄၄၄၄း း း း ၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၉ ၉ ၉ ၉ ----    ဂိေဒါင္ဂိေဒါင္ဂိေဒါင္ဂိေဒါင္    
    

တရားသူႀကီး အခတရားသူႀကီး အခတရားသူႀကီး အခတရားသူႀကီး အခန္းႀကီး န္းႀကီး န္းႀကီး န္းႀကီး ၆၆၆၆ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ၇၇၇၇ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ဣသေရလသမုိင္းတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအုပ္စုိးေသာေခတ္ဟု ေခၚဆိုေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ တရားသူ 
ႀကီးမ်ားအုပ္စိုးေသာေခတ္ကာလသည္ ေယာရႈေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ရွာေမြလ၏သာသနာျပဳျခင္း (ဗိမာန္ေတာ္၌ ႀကီးျပင္းလာေသာ 
သူငယ္တစ္ဦးကုိ သတိရပါသလား။ ဤသင္ခန္းစာမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသြားရလိမ့္ 
မည္။) ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဤကာလကုိ ထူျခားစြာေဖာ္ျပသည့္ စက္ဝိုင္းတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ 
ဘုရားသခင္အား အထူးအေလးအျမတ္ျပဳခ့ဲၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ လမ္းလြဲကာ သူတုိ႔၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ၾက 
ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘုရားမ်ားကုိသာ စတင္ကုိးကြယ္လာခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔၏ပတ္ပတ္လည္တြင္ အနည္းဖ်က္ဆီးဖုိ႔ရန္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရန္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က အခြင့္ေပးခဲ့လိမ့္မည္။ ဤအခ်က္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏အာရုံကို 
ျပန္လွည့္ေစၿပီး သူတုိ႔အား ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ကုိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ 
ရန္သူမ်ားလက္မွ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ဂိေဒါင္သည္ ဤတရား 
သူႀကီးမ်ားထမဲွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခဲ့ပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခဲ့ပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခဲ့ပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ဂိေဒါင္ကို ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခဲ့ပါသလဲ။    
    အားႀကီးေသာစစ္သူရတဲစ္ဦးအေနျဖင့္ (တရားသူႀကီး ၆း ၁၂) 
၂၂၂၂) ) ) ) ဂိေဒါင္က သူ႔ကိုယ္သူ ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။ဂိေဒါင္က သူ႔ကိုယ္သူ ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။ဂိေဒါင္က သူ႔ကိုယ္သူ ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။ဂိေဒါင္က သူ႔ကိုယ္သူ ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူ၏မိသားစုထတဲြင္ အားအနည္းဆုံးေသာသူအေနျဖင့္ (တရားသူႀကီး ၆း ၁၅) 
၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္က သင့္ကို မည္သိုဘုရားသခင္က သင့္ကို မည္သိုဘုရားသခင္က သင့္ကို မည္သိုဘုရားသခင္က သင့္ကို မည္သို႔ၾကည့္ျမင္ပုံႏွင့္ သင္က သင့္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ၾကည့္ျမင္ပံုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာ ႔ၾကည့္ျမင္ပုံႏွင့္ သင္က သင့္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ၾကည့္ျမင္ပံုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာ ႔ၾကည့္ျမင္ပုံႏွင့္ သင္က သင့္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ၾကည့္ျမင္ပံုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာ ႔ၾကည့္ျမင္ပုံႏွင့္ သင္က သင့္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ၾကည့္ျမင္ပံုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာ 
က သင့္အား ဘယ္လိုေျပာျပပါသလဲ။က သင့္အား ဘယ္လိုေျပာျပပါသလဲ။က သင့္အား ဘယ္လိုေျပာျပပါသလဲ။က သင့္အား ဘယ္လိုေျပာျပပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္တြင္ သင့္အဖုိ႔ အႀကံအစီတစ္ခုရိွၿပီး သင္ မည္သူျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္ မည္သည့္အရာကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သူ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 
၄၄၄၄) ) ) ) သူသူသူသူ႔အား တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႔အား တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႔အား တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႔အား တရားသူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဘုရား သေရလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဘုရား သေရလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဘုရား သေရလူမ်ဳိး၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ဘုရား 
သခင္ကို အခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သခင္ကို အခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သခင္ကို အခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သခင္ကို အခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၄ ၄ ၄ ၄ မ်ဳိး ဂိေဒါင္တြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ညႊန္း မ်ဳိး ဂိေဒါင္တြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ညႊန္း မ်ဳိး ဂိေဒါင္တြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ညႊန္း မ်ဳိး ဂိေဒါင္တြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ဤသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၎တို႔အား ေဖာ္ညႊန္း 
ထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။ထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။ထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။ထားသည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ တြဲေပးလိုက္ပါ။    
၁) ဘုရားသခင္အား အသုံးေတာ္ခံျခင္း  ––– ၃ ––– တရားသူႀကီး ၆း ၁၄- ၁၆ 
၂) ထာဝရဘုရား၌ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း  ––– ၂ ––– တရားသူႀကီး ၆း ၂၇ 
၃) ခြန္အား     ––– ၁ ––– တရားသူႀကီး ၆း ၁၇- ၁၈ 
၄) ႏိွမ့္ခ်မႈရွိျခင္း     ––– ၄ ––– တရားသူႀကီး ၈း ၂၂- ၂၃ 
၅၅၅၅) ) ) ) ဘုရားသခင္အတြက္ ဘုရားသခင္အတြက္ ဘုရားသခင္အတြက္ ဘုရားသခင္အတြက္ ““““အားႀအားႀအားႀအားႀကီးေသာစစ္သူရဲကီးေသာစစ္သူရဲကီးေသာစစ္သူရဲကီးေသာစစ္သူရဲ””””တစ္ဦး သင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။တစ္ဦး သင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။တစ္ဦး သင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။တစ္ဦး သင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။    
 သင္၏စကားေျပာျခင္းႏွင့္ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္အား အက်ဳိးျဖစ္ေစပါ။ အမွန္တရားမ်ားအတြက္ မား 
မားမတ္မတ္ရပ္တည္လုိက္ပါ။ မွားယြင္းျခင္းထဲမွ ေရွာင္လႊဲလုိက္ပါ။ 
၆၆၆၆) ) ) ) သင္၏ သင္၏ သင္၏ သင္၏ ––––––––    တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္    အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။အသံုးေတာ္ခံဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• အိမ္တြင္   ညစာစားခ်ိန္တြင္ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။    
• ေက်ာင္းတြင္  ေက်ာင္းသား/သူသစ္တစ္ဦးႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕လုိက္ပါ။    
• အသင္းေတာ္တြင္  ဘုရားေက်ာင္းတက္ပါ။ ခ်ီးမြမ္းသီးခ်င္းဆုိလုိက္ပါ။ ဓမၼသင္ခန္းစာကုိ နားေထာင္လုိက္ပါ။    
• လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  အၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ေနေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေစတနာႏွင့္ ကူညီပါ။    

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
““““ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကုိယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရိွ    
ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္၊ ((((တရားသူတရားသူတရားသူတရားသူႀကီး ႀကီး ႀကီး ႀကီး ၆၆၆၆း း း း ၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””        
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ----    ရံွဆုန္ရံွဆုန္ရံွဆုန္ရံွဆုန္    
    

တရားသူႀကီး အခန္းႀကီး တရားသူႀကီး အခန္းႀကီး တရားသူႀကီး အခန္းႀကီး တရားသူႀကီး အခန္းႀကီး ၁၃၁၃၁၃၁၃ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ဣသေရလသမုိင္းတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအုပ္စုိးေသာေခတ္ဟု ေခၚဆိုေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ တရားသူ 
ႀကီးမ်ားအုပ္စိုးေသာေခတ္ကာလသည္ ေယာရႈေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ရွာေမြလ၏သာသနာျပဳျခင္း (ဗိမာန္ေတာ္၌ ႀကီးျပင္းလာေသာ 
သူငယ္တစ္ဦးကုိ သတိရပါသလား။ ဤသင္ခန္းစာမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ သူ႔အေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသြားရလိမ့္ 
မည္။) ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဤကာလကုိ ထူျခားစြာေဖာ္ျပသည့္ စက္ဝိုင္းတစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ 
ဘုရားသခင္အား အထူးအေလးအျမတ္ျပဳခ့ဲၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ လမ္းလြဲကာ သူတုိ႔၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ၾက 
ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘုရားမ်ားကုိသာ စတင္ကုိးကြယ္လာခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔၏ပတ္ပတ္လည္တြင္ အနည္းဖ်က္ဆီးဖုိ႔ရန္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ရန္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က အခြင့္ေပးခဲ့လိမ့္မည္။ ဤအခ်က္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏အာရုံကို 
ျပန္လွည့္ေစၿပီး သူတုိ႔အား ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ကုိ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ 
ရန္သူမ်ားလက္မွ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔ရန္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကုိ ဘုရားသခင္ ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ရံွဆုံသည္ ဤတရား 
သူႀကီးမ်ားထမဲွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ရံွဆုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ရံွဆုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ရံွဆုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုက ဘာလဲ။ရံွဆုန္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုက ဘာလဲ။    
 ေမြးဖြားခ်ိန္မွစ၍ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားခံခဲ့ရသည္။ (တရားသူႀကီး ၁၃း ၅)။ 
    
၂၂၂၂) ) ) ) ရံွဆုန္၏မဟာခြန္အားႀကီးက ဘယ္ေနရာကေန လာရံွဆုန္၏မဟာခြန္အားႀကီးက ဘယ္ေနရာကေန လာရံွဆုန္၏မဟာခြန္အားႀကီးက ဘယ္ေနရာကေန လာရံွဆုန္၏မဟာခြန္အားႀကီးက ဘယ္ေနရာကေန လာခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ (တရားသူႀကီး ၁၄း ၆) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္၏ခြန္အားက သူ႔ကို စြန္႔သြားခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္၏ခြန္အားက သူ႔ကို စြန္႔သြားခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္၏ခြန္အားက သူ႔ကို စြန္႔သြားခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရံွဆုန္၏ခြန္အားက သူ႔ကို စြန္႔သြားခ့ဲပါသလဲ။    
 ရွံဆုန္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္။ (တရားသူႀကီး ၁၆း ၁၇- ၁၉)။ 
    
၄၄၄၄) ) ) ) ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အသက္ရွင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘယ္ေတာ့မွ ၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အသက္ရွင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘယ္ေတာ့မွ ၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အသက္ရွင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘယ္ေတာ့မွ ၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အသက္ရွင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘယ္ေတာ့မွ 
မစြန္႔သြားပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မစြန္႔သြားပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မစြန္႔သြားပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မစြန္႔သြားပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။    
 သမၼာက်မ္းပုိ္ဒ္မ်ားကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ဖုိ႔ရန္၊ သူ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ နာခံဖုိ႔ရန္ သူ႔အား ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ 
 
၅၅၅၅) ) ) ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မွ ရရိွသည့္ အရာမ်ားထဲမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မွ ရရိွသည့္ အရာမ်ားထဲမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မွ ရရိွသည့္ အရာမ်ားထဲမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မွ ရရိွသည့္ အရာမ်ားထဲမွ ၂ ၂ ၂ ၂ ခုက ဘာေတြလဲ။ခုက ဘာေတြလဲ။ခုက ဘာေတြလဲ။ခုက ဘာေတြလဲ။    
 ဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ တန္ခိုးႏွင့္ အသိပညာအားျဖင့္ ခြန္အား (သုတၱံ ၂၄း ၅)။ 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ဤအပတ္တြင္ ဘုရားသခင္အဖို႔ အားႀကီးေသာသက္ေသခံသူတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ဤအပတ္တြင္ ဘုရားသခင္အဖို႔ အားႀကီးေသာသက္ေသခံသူတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ဤအပတ္တြင္ ဘုရားသခင္အဖို႔ အားႀကီးေသာသက္ေသခံသူတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ဤအပတ္တြင္ ဘုရားသခင္အဖို႔ အားႀကီးေသာသက္ေသခံသူတစ္ဦး သင္ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• မိသားစုႏွင့္အတူ   မိသားစုဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ 
• ေက်ာင္းတြင္  သင္ႏွင့္ ေန႔လည္စာ အတူတကြစားသုံးဖုိ႔ရန္ အတန္းေဖာ္သစ္ကု ိဖိတ္ေခၚလုိက္ပါ။ 
• သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ သင္၏စကားကုိ ျဖဴစင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းလုိက္ပါ။ 
• လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သြားေရာက္သာသနာျပဳျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍…………. (. (. (. (ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ၃၃၃၃း း း း ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ----    ရုသရုသရုသရုသ    
    

ရုသဝတၱဳ ရုသဝတၱဳ ရုသဝတၱဳ ရုသဝတၱဳ ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၁၆၁၆၁၆၁၆ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ရုသ၏အေၾကာင္းသည္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ေခတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ဣသေရလတုိင္းျပည္ႏွင့္ ေမာဘတုိင္းျပည္ၾကား 
တြင္ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည့္အခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။  
    
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဤအျဖစ္ပ်က္တြင္ ရုသက ေနာမိအား ျပသခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဤအျဖစ္ပ်က္တြင္ ရုသက ေနာမိအား ျပသခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဤအျဖစ္ပ်က္တြင္ ရုသက ေနာမိအား ျပသခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဤအျဖစ္ပ်က္တြင္ ရုသက ေနာမိအား ျပသခ့ဲသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ၂ ၂ ၂ ၂ ခုက ဘာေတြလဲ။ခုက ဘာေတြလဲ။ခုက ဘာေတြလဲ။ခုက ဘာေတြလဲ။    
    ၁။ သနားၾကင္နာမႈ (ရုသ ၁း ၈) 
 ၂။ သစၥာရိွမႈ (ရုသ ၁း ၁၆) 
    
၂၂၂၂) ) ) ) သူမ၏သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ရုသသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အသိမွတ္ျသူမ၏သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ရုသသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အသိမွတ္ျသူမ၏သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ရုသသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အသိမွတ္ျသူမ၏သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ ရုသသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံခ့ဲရသည္။ ပဳခံခ့ဲရသည္။ ပဳခံခ့ဲရသည္။ ပဳခံခ့ဲရသည္။ 
((((ရုသ ရုသ ရုသ ရုသ ၃၃၃၃း း း း ၁၁၁၁၁၁၁၁))))။ သုတံၱ ။ သုတံၱ ။ သုတံၱ ။ သုတံၱ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ၃၁ တြင္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုသြင္ျပင္လကၡာမ်ား တြင္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုသြင္ျပင္လကၡာမ်ား တြင္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုသြင္ျပင္လကၡာမ်ား တြင္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုသြင္ျပင္လကၡာမ်ား ((((ေယာ ေယာ ေယာ ေယာ 
ကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္))))ထဲမွ ထဲမွ ထဲမွ ထဲမွ ၅ ၅ ၅ ၅ ခ်က္ကို စာရင္းျပဳေပးလိုက္ပါ။ခ်က္ကို စာရင္းျပဳေပးလိုက္ပါ။ခ်က္ကို စာရင္းျပဳေပးလိုက္ပါ။ခ်က္ကို စာရင္းျပဳေပးလိုက္ပါ။    

• ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သည္ (အခန္းငယ္ ၁၇)။ 
• ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ဂရုစုိက္ၿပီး ကူညီေပးသည္ (အခန္း ၂၀)။ 
• ဂုဏ္သိကၡာ (မိမိကိုယ္ကုိ ရုိေသျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္း) (အခန္းငယ္ ၂၅) 
• ဥာဏ္ပညာ (အခန္းငယ္ ၂၆) 
• ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသပါ (အခန္းငယ္ ၃၀) 

၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ရုသအားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ရုသအားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ရုသအားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ရုသအားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီး ရုသႏွင့္ ေဗာဇကို ယ္ခ့ဲၿပီး ရုသႏွင့္ ေဗာဇကို ယ္ခ့ဲၿပီး ရုသႏွင့္ ေဗာဇကို ယ္ခ့ဲၿပီး ရုသႏွင့္ ေဗာဇကို 
သားေယာကၤ် ားတစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခ့ဲသည္။ သူသည္ မည္သူျဖစ္ခ့ဲသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ သူက အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။သားေယာကၤ် ားတစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခ့ဲသည္။ သူသည္ မည္သူျဖစ္ခ့ဲသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ သူက အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။သားေယာကၤ် ားတစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခ့ဲသည္။ သူသည္ မည္သူျဖစ္ခ့ဲသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ သူက အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။သားေယာကၤ် ားတစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခ့ဲသည္။ သူသည္ မည္သူျဖစ္ခ့ဲသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ သူက အေရးႀကီးခ့ဲပါသလဲ။    
 သူတုိ႔၏သား ၾသဗက္သည္ ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္၏အဘုိးျဖစ္သည္။ (ရုသ ၄း ၁၇)။ 
 
၄၄၄၄) ) ) ) သူႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဆက္ကပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို အလိုသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဆက္ကပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို အလိုသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဆက္ကပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို အလိုသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဆက္ကပ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က သင့္ကို အလိုရိွပါသည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကို မည္သူတုိ႔၌ သင္ မည္ ရိွပါသည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကို မည္သူတုိ႔၌ သင္ မည္ ရိွပါသည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကို မည္သူတုိ႔၌ သင္ မည္ ရိွပါသည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းကို မည္သူတုိ႔၌ သင္ မည္ 
သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။သို႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မလဲ။    

• ဘုရားသခင္  ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သူႏွင့္ အခ်ိန္ယူလုိက္ပါ။    
• သင္၏မိသားစု  သင္၏မိသားစုအားလုံးအတြက္ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။    
• သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ၿပီး သူတုိ႔ကု ိခြန္အားေပးလုိက္ပါ။    
• သာသနာျပဳတစ္ဦး  ခြန္းအားေပးစာတစ္ေစာင္ကို ေရးသားေပးပုိ႔လုိက္ပါ။    
• သင္၏အသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း ပုံမွန္တက္ေရာက္ၿပီး ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ကို ထည့္ဝင္ပါ။    
• သင္၏ဆရာ/မ  သူ (သုိ႔) သူမက သင့္အား သြန္သင္ျပသေသာအရာကို သင္ယူလုိက္ေလွ်ာက္လုိက္ပါ။    

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
““““ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကုိ ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကုိ ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကုိ ညီအစ္ကုိခ်စ္ျခင္းအရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္က့ဲသုိ႔ တေယာက္ ကုိတေယာက္စုံမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကုိ 
ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ထက္ေျမွာက္ၾကေလာ့။ ((((ေရာမ ေရာမ ေရာမ ေရာမ ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။၁ဝ)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ----    ရွေမြလရွေမြလရွေမြလရွေမြလ    
    

၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၃၃၃၃ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမို္င္း 
 ရွေမြလ၏မိခင္သည္ သူ မေမြးဖြားမီကပင္ သူ႔အား ဘုရားသခင္၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခ့ဲၿပီး တဲေတာ္ (ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ 
ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကုိ မတည္ေဆာက္ေသးေပ)၌ ထာဝရဘုရားအား အေစခံရင္းႏွင့္ သူ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။ ရွေမြလသည္ 
ဣသေရလတရားသူႀကီးမ်ားထဲမွ ေနာက္ဆုံးတရားသူႀကီးႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏သမို္င္းတြင္ ပထမဆုံးကနဦးဘုရင္ကုိ ေနရာ 
ခ်ေပးရာ၌ ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ ပေရာဖက္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) လူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သင့္အား ေျပာျပသည့္ ရွေမြလ၏သြင္ျပင္လကၡဏာအေၾကာင္းႏွင့္ပလူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သင့္အား ေျပာျပသည့္ ရွေမြလ၏သြင္ျပင္လကၡဏာအေၾကာင္းႏွင့္ပလူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သင့္အား ေျပာျပသည့္ ရွေမြလ၏သြင္ျပင္လကၡဏာအေၾကာင္းႏွင့္ပလူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သင့္အား ေျပာျပသည့္ ရွေမြလ၏သြင္ျပင္လကၡဏာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ရည္ တ္သက္သည့္ ကိုယ္ရည္ တ္သက္သည့္ ကိုယ္ရည္ တ္သက္သည့္ ကိုယ္ရည္ 
ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ေသြး ကိုယ္ေသြး ၅ ၅ ၅ ၅ မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။    
၁။ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း (သူ ျပဳသမွ်ေသာအရာအားလံုးျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း) (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁း ၂၈) 
၂။ သာသနာျပဳျခင္း (အျခားသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စီးေပးျခင္း) (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၂း ၁၈) 
၃။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အစဥ္တုိင္း ႀကီးထြားျခင္း (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၂း ၂၁) 
၄။ ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ လူတုိ႔ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရသည္ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၂း ၂၆) 
၅။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာေျပာခ့ဲသည္ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၃း ၁၉) 
 
၂၂၂၂) ) ) ) ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ရွေမြလအား ဖြင့္ျပၿပီးေနာက္ ရွေမြလကို သူ မည္သို႔ အသံုးျဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ရွေမြလအား ဖြင့္ျပၿပီးေနာက္ ရွေမြလကို သူ မည္သို႔ အသံုးျဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ရွေမြလအား ဖြင့္ျပၿပီးေနာက္ ရွေမြလကို သူ မည္သို႔ အသံုးျဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ရွေမြလအား ဖြင့္ျပၿပီးေနာက္ ရွေမြလကို သူ မည္သို႔ အသံုးျပဳခ့ဲပါသလဲ။ပဳခ့ဲပါသလဲ။ပဳခ့ဲပါသလဲ။ပဳခ့ဲပါသလဲ။    

ဣသေရလူမ်ဳိးသားလုံးအား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာေျပာရန္ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၄း ၁) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) လူငယ္ေလးတစ္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္အား မည္သို႔ အေစခံရမည္ကို ရွေမြလ သင္ယူခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္း လူငယ္ေလးတစ္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္အား မည္သို႔ အေစခံရမည္ကို ရွေမြလ သင္ယူခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္း လူငယ္ေလးတစ္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္အား မည္သို႔ အေစခံရမည္ကို ရွေမြလ သင္ယူခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္း လူငယ္ေလးတစ္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္အား မည္သို႔ အေစခံရမည္ကို ရွေမြလ သင္ယူခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္အား အေစခံျခင္း 
ကို သင္ ဘယ္လုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ကို သင္ ဘယ္လုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ကို သင္ ဘယ္လုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ကို သင္ ဘယ္လုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• သင္၏စိတ္ေနစိတ္ထားအားျဖင့္ W.W.J.D (ေယရႈ မည္သည့္အရာကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲမည္နည္း) 
• သင္၏အားလပ္ေသာအခ်ိန္တြင္  ဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္းမ်ားကုိ ကူညီၿပီး နည္းျပေပးလုိက္ပါ။ 
• သင္၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား ဂီတတစ္မ်ဳိးကို တီးမႈတ္တတ္ဖုိ႔ရန္ သင္ယူေလ့လာလုိက္ပါ။ 
• အိမ္တြင္    သင္၏အိမ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ကူညီလုိက္ပါ။ 
• အသင္းေတာ္တြင္   သံစုံသီးခ်င္းဆုိျခင္း၌ ပါဝင္ၿပီး ဇတ္လမ္းထုတ္လုပ္မႈ၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ သူငယ္ရွေမြလ သည္ ၾကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ လူတုိ႔ေရွ႕ မ်က္ႏွာရေလ၏။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၂၂၂၂း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ----    ေရွာလုေရွာလုေရွာလုေရွာလု    ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
    

၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၁၀၁၀၁၀၁၀ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ရွေမြလသည္ အသက္ရြယ္ ႀကီးရင့္လာေသာအခါ သူ၏သားမ်ားကုိ ဣသေရလလူမ်ဳိးအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားအရာ 
၌ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ သည္ ရွေမြလ၏စံနမူနာကုိ မလုိက္ဘဲ ဆုိးညစ္မုိက္မဲေသာသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဣသေရလလူမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူ မ်ားအားလုံးသည္ အတူတကြစုရုံးၿပီး ရွေမြလထံ ေရာက္ရွိလာၾကကာ “သင္၏သားတုိ႔သည္ 
သင္ျပဳသကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္အလုိ ေတာ္အတုိင္းမလုိက္ေလွ်ာက္ၾကပါ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အျခားေသာတုိင္းျပည္မ်ားကဲ့ 
သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဦးစီးေဆာင္ျပဳ ဖို႔ရန္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ခန္႔အပ္ပါ”ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ရွေမြလသည္ အသက္ႀကီး 
သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ဘုရား သခင္အား ၾကားေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူ႔အား သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္ 
အျဖစ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထာဝရ ဘုရား သိရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သူတို႔၏စကားကုိ နားေထာင္ၿပီး သူတုိ႔ကုိ ရွင္ဘုရင္ 
တစ္ပါးကုိ ေပးလုိက္ပါ”ဟု ထာဝရဘုရား က ရွေမြလအား အေျဖေပးခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁) ၁) ၁) ၁) ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတို႔က ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုေသာအခါ သူတို႔ကို ရွေမြလက ဘယ္လို တံု႔ျပန္ခ့ဲပါသေရလူမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတို႔က ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုေသာအခါ သူတို႔ကို ရွေမြလက ဘယ္လို တံု႔ျပန္ခ့ဲပါသေရလူမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတို႔က ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုေသာအခါ သူတို႔ကို ရွေမြလက ဘယ္လို တံု႔ျပန္ခ့ဲပါသေရလူမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတို႔က ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုေသာအခါ သူတို႔ကို ရွေမြလက ဘယ္လို တံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။သလဲ။သလဲ။သလဲ။    
 သူသည္ မႏွစ္ၿမိဳ႕၍ သူတုိ႔အား သူ ေျပာဆုိမည့္အရာကို ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာ ၈း ၆) 
၂၂၂၂) ) ) ) ရွေမြလအား ဘုရားသခင္၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ရွေမြလအား ဘုရားသခင္၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ရွေမြလအား ဘုရားသခင္၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ရွေမြလအား ဘုရားသခင္၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။    
 သူတုိ႔ကုိ သတိေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အရာကို သူတို႔အား ေျပာျပသည္။ (၁ 
ဓမၼရာဇဝင္ ၈း ၇- ၉)။ 
၃၃၃၃) ) ) ) သူ႔ကို သူ႔ကို သူ႔ကို သူ႔ကို ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲေၾကာင္းကို ရွေမြလက ေျပာဆိုေသာအခါ ေရွာလုက သေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲေၾကာင္းကို ရွေမြလက ေျပာဆိုေသာအခါ ေရွာလုက သေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲေၾကာင္းကို ရွေမြလက ေျပာဆိုေသာအခါ ေရွာလုက သေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခ့ဲေၾကာင္းကို ရွေမြလက ေျပာဆိုေသာအခါ ေရွာလုက 
ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဘယ္သူလဲ။ ကၽြႏု္ပ္လား။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၉း ၂၁) 
၄၄၄၄) ) ) ) ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ဘာကတိေပးခ့ဲပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ၿပီး သူ႔ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့လိမ့္မည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၆) 
၅၅၅၅) ) ) ) သူ႔အား သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ခံရေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွာလု ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အား သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ခံရေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွာလု ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အား သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ခံရေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွာလု ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ႔အား သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ခံရေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွာလု ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူ ပုန္းေအာင္းခဲ့သည္။ သူသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးေတာ္ကုိ 
မကုိးစားခဲ့ပါ။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၂၂) 
 ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လုိၿပီး ဘုရားသခင္အား ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု အဓိပၸါယ္ 
တက္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ အလုိရွိခဲ့ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေျပာဆုိထားပါသည္။ 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ၎အရာက မွားယြ၎အရာက မွားယြ၎အရာက မွားယြ၎အရာက မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈဟု ဆိုလိုရာေရာက္ေနေသာ္ျငားလည္း သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ က့ဲသို႔ျဖစ္လိုသည္ င္းေသာေရြးခ်ယ္မႈဟု ဆိုလိုရာေရာက္ေနေသာ္ျငားလည္း သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ က့ဲသို႔ျဖစ္လိုသည္ င္းေသာေရြးခ်ယ္မႈဟု ဆိုလိုရာေရာက္ေနေသာ္ျငားလည္း သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ က့ဲသို႔ျဖစ္လိုသည္ င္းေသာေရြးခ်ယ္မႈဟု ဆိုလိုရာေရာက္ေနေသာ္ျငားလည္း သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ က့ဲသို႔ျဖစ္လိုသည္ 
((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသက့ဲသို႔ သင္ ခံစားဖူးပါသလား။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသက့ဲသို႔ သင္ ခံစားဖူးပါသလား။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသက့ဲသို႔ သင္ ခံစားဖူးပါသလား။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသက့ဲသို႔ သင္ ခံစားဖူးပါသလား။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို 
လက္ေတြ႕လုပ္နိုင္ပါသလဲ။လက္ေတြ႕လုပ္နိုင္ပါသလဲ။လက္ေတြ႕လုပ္နိုင္ပါသလဲ။လက္ေတြ႕လုပ္နိုင္ပါသလဲ။    
 မွန္ကန္ေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ဘယ္ေတာ့မွ မေမာပန္းေစႏွင့္။ (၂ သက္သာေလာ ၃း ၁၃) 
 
    ေရွာလု၏အေၾကာင္းက ထုိအရာ သူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု မယုံၾကည္ေစကာ အလြန္အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း 
တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ေသာ သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါသည္။ ဘုရားသခင္ 
သည္ သူ႔အတြက္ ႀကီးက်ယ္သည့္အရာတစ္စုံတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ သင့္အား ေရြးခ်ယ္ေကာင္းေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္။ 
၇၇၇၇) ) ) ) ၎အရာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ႏ္ိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ သင္၌ ဘယ္လုိရိွႏိုင္ပါသလဲ။၎အရာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ႏ္ိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ သင္၌ ဘယ္လုိရိွႏိုင္ပါသလဲ။၎အရာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ႏ္ိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ သင္၌ ဘယ္လုိရိွႏိုင္ပါသလဲ။၎အရာကို သင္ လုပ္ေဆာင္ႏ္ိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ သင္၌ ဘယ္လုိရိွႏိုင္ပါသလဲ။    
ကၽြႏု္ပ္ကုိ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စုံေစေသာ ေယရႈအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကုိ ကၽြန္ေတာ္ တတ္စြမ္းႏုိင္သည္။ (ဖိလိ ၄း၁၃) 
 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား        
““““ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွမျပဳႏွင့္။ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွမျပဳႏွင့္။ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွမျပဳႏွင့္။ ထာဝရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ ကုိးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကုိ မမီွမျပဳႏွင့္။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၃၃၃၃း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။””””        
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ----    ေရွာလု ေရွာလု ေရွာလု ေရွာလု ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
    

၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၁၂၁၂၁၂၁၂ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ၁၃၁၃၁၃၁၃ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း 

ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူ႔အား သူတုိ႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရား သိရွိခဲ့ပါသည္။ ရွေမြ 
လသည္ ေရွာလုအား ဣသေရလရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ 
ေၾကာင္းကုိ ရွေမြလက ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား  “သင္တုိ႔သသင္တုိ႔သသင္တုိ႔သသင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္ည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္တကြ အာဏာေတာ္    
ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ကုိမဆန္၊ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္    လွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာလွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာလွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာလွ်င္ သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးေသာ    ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိ႔ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိ႔ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိ႔ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ    
ဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾကဘုရား ေနာက္ေတာ္သုိ႔ အၿမဲလုိက္ၾက    လိမ့္မည္။လိမ့္မည္။လိမ့္မည္။လိမ့္မည္။    သို႔မဟုတ္ သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္ျပဳ ၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုသို႔မဟုတ္ သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္ျပဳ ၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုသို႔မဟုတ္ သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္ျပဳ ၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုသို႔မဟုတ္ သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္ျပဳ ၿမဲျပဳလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ရင္ႏွင့္တကြ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ 
ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတို႔အား ေျပာဆိုေလ၏။ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတို႔အား ေျပာဆိုေလ၏။ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတို႔အား ေျပာဆိုေလ၏။ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ဟု လူမ်ားတို႔အား ေျပာဆိုေလ၏။”ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။   
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) သူသည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘိသိပ္ခံၿပီးေနာက္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကို ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသသူသည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘိသိပ္ခံၿပီးေနာက္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကို ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသသူသည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘိသိပ္ခံၿပီးေနာက္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကို ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသသူသည္ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘိသိပ္ခံၿပီးေနာက္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ေရွာလုကို ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသ    
လဲ။လဲ။လဲ။လဲ။    
 ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳမီ သူ႔အား ေစာင့္ဆုိင္းရမည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၈)  
 
၂၂၂၂))))    ေကာက္ရိတ္သိမ္းစဥ္ကာလတြင္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းဆုိခ့ဲပါသလဲ။ေကာက္ရိတ္သိမ္းစဥ္ကာလတြင္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းဆုိခ့ဲပါသလဲ။ေကာက္ရိတ္သိမ္းစဥ္ကာလတြင္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းဆုိခ့ဲပါသလဲ။ေကာက္ရိတ္သိမ္းစဥ္ကာလတြင္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ရွေမြလက ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းဆုိခ့ဲပါသလဲ။    
 မုိးသက္မုန္တုိင္းကုိ ေစလြႊတ္ဖုိ႔ရန္ ထာဝရဘုရားအား ရွေမြလက ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲသည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂း ၁၇)။ 
၃၃၃၃) ) ) ) ဤအရာကို ရွေမြလက ဘာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသလဲ။ဤအရာကို ရွေမြလက ဘာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသလဲ။ဤအရာကို ရွေမြလက ဘာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသလဲ။ဤအရာကို ရွေမြလက ဘာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းအားျဖင့္ မေကာင္းမႈတစ္ခုကို သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းကို သူတုိ႔အား ျပသပါ 
သည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂း ၁၇)။ မွတ္ခ်က္ - စပါးရိတ္သိမ္းရာကာလတြင္ မည္သည့္အခါမွ် မုိးမရြာခဲ့ပါ။ သူတုိ႔တြင္ ရွင္ဘုရင္ 
တစ္ပါး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေနဆဲ၊ ကုိးကြယ္ထုိက္သူ၊ နာခံထုိက္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဣသေရလူ 
မ်ဳိးအား ျပသဖုိ႔ရန္ ဤအရာကုိ ရွေမြလက ျပဳခဲ့သည္။ 
၄၄၄၄) ) ) ) ဖိလိတိၱလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖိလိတိၱလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖိလိတိၱလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖိလိတိၱလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဣဣဣဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသေရလလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ့ဲၾကသည္။ ဖိလိတိၱစစ္တပ္ႀကီးကို သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ ခ့ဲၾကသည္။ ဖိလိတိၱစစ္တပ္ႀကီးကို သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ ခ့ဲၾကသည္။ ဖိလိတိၱစစ္တပ္ႀကီးကို သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ ခ့ဲၾကသည္။ ဖိလိတိၱစစ္တပ္ႀကီးကို သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ 
လိုက္ေသာအခါ ေရွာလု၏စစ္တပ္က ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။လိုက္ေသာအခါ ေရွာလု၏စစ္တပ္က ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။လိုက္ေသာအခါ ေရွာလု၏စစ္တပ္က ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။လိုက္ေသာအခါ ေရွာလု၏စစ္တပ္က ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူတုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္လာၿပီး ပုန္းခုိကာ လႊင့္စင့္ကုန္ၾကသည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၃း ၆- ၈)။ 
၅၅၅၅))))    ေရွာလုသည္ သူ႔အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသာအခ်ိန္၌ ရွေမြလသည္ အမွန္တကယ္ ဂိလဒ္အရပ္တြေရွာလုသည္ သူ႔အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသာအခ်ိန္၌ ရွေမြလသည္ အမွန္တကယ္ ဂိလဒ္အရပ္တြေရွာလုသည္ သူ႔အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသာအခ်ိန္၌ ရွေမြလသည္ အမွန္တကယ္ ဂိလဒ္အရပ္တြေရွာလုသည္ သူ႔အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသာအခ်ိန္၌ ရွေမြလသည္ အမွန္တကယ္ ဂိလဒ္အရပ္တြင္ ေရာက္မလာခ့ဲပါ။ ေရွာလုက င္ ေရာက္မလာခ့ဲပါ။ ေရွာလုက င္ ေရာက္မလာခ့ဲပါ။ ေရွာလုက င္ ေရာက္မလာခ့ဲပါ။ ေရွာလုက 
ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာလုပ္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူ႔အား မညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ သြားႏွင့္ၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၃း ၉)။ 
    
၆၆၆၆))))    ေရွာလု၏နာမခံျခင္းရလဒ္က ဘာလဲ။ေရွာလု၏နာမခံျခင္းရလဒ္က ဘာလဲ။ေရွာလု၏နာမခံျခင္းရလဒ္က ဘာလဲ။ေရွာလု၏နာမခံျခင္းရလဒ္က ဘာလဲ။    
 ဘုရားသခင္သည္ ေရွာလုထံမွ ရွင္ဘုရင္ရာထူးကုိ ႏႈတ္ယူခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဦးကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာဇ၁၃း ၁၄)။ 
 ေရွာလုသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္က သူ႔အားျဖင့္ ႀကီးမားေသာအရာမ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း သူသည္ မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ခံစား 
ခဲ့ရသည္။ 
၇၇၇၇) ) ) ) အကယ္၍ မွားယြင္းေသာေရြးခ်အကယ္၍ မွားယြင္းေသာေရြးခ်အကယ္၍ မွားယြင္းေသာေရြးခ်အကယ္၍ မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈကို သင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။ယ္မႈကို သင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။ယ္မႈကို သင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။ယ္မႈကို သင္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။    

• သင္၏မွားယြင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈကုိ သိမွတ္ပါ (သုိ႔) ဝန္ခံလုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ လွည့္ထြက္လုိက္ၿပီး မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္ 

မႈကုိ ျပဳလိုက္ပါ။ 
• ရလဒ္မ်ားကုိ လက္ခံလုိက္ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
““““သုိ႔ရာတြင္ သုိ႔ရာတြင္ သုိ႔ရာတြင္ သုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပ ၾဳကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံသစၥာႏွင့္တကြ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျပဳ    
ေတာ္မူၿပီး သည္ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ေတာ္မူၿပီး သည္ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ေတာ္မူၿပီး သည္ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ေတာ္မူၿပီး သည္ကို ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂၁၂၁၂၁၂း း း း ၂၄)။၂၄)။၂၄)။၂၄)။”””” 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
169 

 

  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
170 

 

သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ----    ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
    

၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၁၁၁၁----၁၃၁၃၁၃၁၃၊ ဆာလံ အခန္းႀကီး ၊ ဆာလံ အခန္းႀကီး ၊ ဆာလံ အခန္းႀကီး ၊ ဆာလံ အခန္းႀကီး ၈၈၈၈ကုိ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ 
 

 ေရွာလုသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွေမြလ၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ 
“သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣဣဣဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာကို ႏႈတ္၍ သင့္ကို သေရလရွင္ဘုရင္အရာကို ႏႈတ္၍ သင့္ကို သေရလရွင္ဘုရင္အရာကို ႏႈတ္၍ သင့္ကို သေရလရွင္ဘုရင္အရာကို ႏႈတ္၍ သင့္ကို 
ပယ္ေတာ္မူၿပီ။ပယ္ေတာ္မူၿပီ။ပယ္ေတာ္မူၿပီ။ပယ္ေတာ္မူၿပီ။”ဟု ရွေမြလက ေရွာလုကုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရွေမြလက တိုင္းျပည္ကုိ သင့္ထံမွ ဆုတ္ယူ၍ သင့္ထက္ 
ေကာင္းေသာ သင္၏အိမ္နီးခ်င္းအားေပးေတာ္မူၿပီဟု ေရွာလုအား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) အစပထမတြင္ ဒါဝိဒ္ကို သူ၏အစ္ကိုမ်ားႏွင့္အတူ ရွေမြလအား ဘာေၾကာင့္ မျပသခ့ဲၾကပါသလဲ။အစပထမတြင္ ဒါဝိဒ္ကို သူ၏အစ္ကိုမ်ားႏွင့္အတူ ရွေမြလအား ဘာေၾကာင့္ မျပသခ့ဲၾကပါသလဲ။အစပထမတြင္ ဒါဝိဒ္ကို သူ၏အစ္ကိုမ်ားႏွင့္အတူ ရွေမြလအား ဘာေၾကာင့္ မျပသခ့ဲၾကပါသလဲ။အစပထမတြင္ ဒါဝိဒ္ကို သူ၏အစ္ကိုမ်ားႏွင့္အတူ ရွေမြလအား ဘာေၾကာင့္ မျပသခ့ဲၾကပါသလဲ။    
 သူသည္ သုိးတုိ႔ကုိ ထိန္းေက်ာင္းေနခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၁၁) 
    
၂၂၂၂) ) ) ) သူ၏အစ္ကုိမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ၏အစ္ကုိမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ၏အစ္ကုိမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။သူ၏အစ္ကုိမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္၏ႏွလုံးသား (သုိ႔) စိတ္ေနစိတ္ထားကုိ ၾကည့္ခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၇) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) အေစာပိုင္း အေစာပိုင္း အေစာပိုင္း အေစာပိုင္း ၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္က်မ္းထဲတြင္ ဒါဝိဒ္ဓမၼရာဇဝင္က်မ္းထဲတြင္ ဒါဝိဒ္ဓမၼရာဇဝင္က်မ္းထဲတြင္ ဒါဝိဒ္ဓမၼရာဇဝင္က်မ္းထဲတြင္ ဒါဝိဒ္၏သြင္ျပင္လကၡဏာ၏သဲလြန္စတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရိွပါသည္။ သူသည္ မည္ ၏သြင္ျပင္လကၡဏာ၏သဲလြန္စတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရိွပါသည္။ သူသည္ မည္ ၏သြင္ျပင္လကၡဏာ၏သဲလြန္စတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရိွပါသည္။ သူသည္ မည္ ၏သြင္ျပင္လကၡဏာ၏သဲလြန္စတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရိွပါသည္။ သူသည္ မည္ 
သို႔ ေဖာ္က်ဴးခံရပါသလဲ။သို႔ ေဖာ္က်ဴးခံရပါသလဲ။သို႔ ေဖာ္က်ဴးခံရပါသလဲ။သို႔ ေဖာ္က်ဴးခံရပါသလဲ။    
 ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကုိ တုိ႔ထိေသာသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရပါသည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၃း ၁၄) 
    
၄၄၄၄) ) ) ) ဒါဝိဒ္သည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးသည္ သိုးေက်ာဒါဝိဒ္သည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးသည္ သိုးေက်ာဒါဝိဒ္သည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးသည္ သိုးေက်ာဒါဝိဒ္သည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ အျခားမည္သူတစ္ဦးသည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရပါသလဲ။င္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရပါသလဲ။င္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရပါသလဲ။င္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရပါသလဲ။    
 ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာသုိးထိန္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ေယာဟန္ ၁၀း ၁၄) 
    
၅၅၅၅) ) ) ) သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ရွင္ဘုရင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာဖို႔ရန္ ဒါဝိဒ္အား မည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ရွင္ဘုရင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာဖို႔ရန္ ဒါဝိဒ္အား မည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ရွင္ဘုရင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာဖို႔ရန္ ဒါဝိဒ္အား မည္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းက ရွင္ဘုရင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ရန္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာဖို႔ရန္ ဒါဝိဒ္အား မည္ 
သို႔ အကူအညီေပးခ့ဲပါသလဲ။သို႔ အကူအညီေပးခ့ဲပါသလဲ။သို႔ အကူအညီေပးခ့ဲပါသလဲ။သို႔ အကူအညီေပးခ့ဲပါသလဲ။    
 ဒါဝိဒ္သည္ ရစဲြမ္းသတၱိ၊ ဂရုစို္က္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္သိတတ္မႈကုိ သင္ယူခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၃၄) 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ဆာလံ အခန္း ဆာလံ အခန္း ဆာလံ အခန္း ဆာလံ အခန္း ၈ ၈ ၈ ၈ ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သေေဘာ ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သေေဘာ ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သေေဘာ ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာကို သေေဘာ 
ေပါက္နားလည္ခ့ဲပါသလဲ။ေပါက္နားလည္ခ့ဲပါသလဲ။ေပါက္နားလည္ခ့ဲပါသလဲ။ေပါက္နားလည္ခ့ဲပါသလဲ။    
    ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ထက္မဆုိ သာ၍ႀကီးျမတ္၍ 
ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေပသည္။ 
 
၇၇၇၇) ) ) ) ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္၌ ကတိတစ္ခုကို ျပဳခ့ဲသည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္၌ ကတိတစ္ခုကို ျပဳခ့ဲသည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္၌ ကတိတစ္ခုကို ျပဳခ့ဲသည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က ဒါဝိဒ္၌ ကတိတစ္ခုကို ျပဳခ့ဲသည္။ ထိုကတိေတာ္က ဘာလဲ။    
 ဒါဝိဒ္၏မ်ဳိးဆက္မ်ားမွ တစ္ဦးသည္ ထာဝရဘုရင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ (၂ ဓမၼရာဇဝင္ ၇း ၁၆) 
    
၈၈၈၈) ) ) ) ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းကို သဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းကို သဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းကို သဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကို တို႔ထိေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။င္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။င္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။င္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• ကုိယ္ေတာ္အား ဝမ္းေျမာက္ေစသည့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သင္ယူေလ့လာပါ။ 
• သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နာခံပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“…“…“…“……………လူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ရွေမြလအား မိလူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ရွေမြလအား မိလူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ရွေမြလအား မိလူသည္ အဆင္းသ႑န္ကုိၾကည့္ရႈတတ္၏။ ထာဝရဘုရားမူကား ႏွလုံးကုိၾကည့္ရႈတတ္ သည္ဟု ရွေမြလအား မိန္႔ေတာမူ၏။ န္႔ေတာမူ၏။ န္႔ေတာမူ၏။ န္႔ေတာမူ၏။ 
((((၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၇)၇)၇)၇)””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၆ ၁၆ ၁၆ ၁၆ ----    ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
    

၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၁၇၁၇၁၇၁၇ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ဖိလိတၱိလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဣသေရလမ်ိဳးမ်ားတုိ႔သည္ ခါးသီးေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေယာရႈႏွင့္ဣသေရလလမူ်ိဳးတုိ႔ 
သည္ ေယာဒန္ျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကတိေတာ္နယ္ေျမထဲသုိ႔ လွမ္းဝင္ေသာေန႔ကတည္းက သူတုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး 
တုိက္ခုိက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးအား ေနာက္ဆုံး ဆုံးနိမ့္ျခင္းအေၾကာင္းေတြးမိသည္ႏွင့္ အခဲမေၾကျဖစ္ကာ ဣသေရ 
လလူမ်ိဳးအား ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္းစစ္ခင္းဖု႔ိရန္ ဖိလိတၱိလူမ်ဳိးမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီး ၂ ေတာင္ၾကားရိွ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းခဲ့ေသာ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းတစ္ခုကုိ ပုံေဖၚၾကည့္လုိက္ပါ။ ဖိလိတၱိလူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏တပ္မ်ားကုိ စုေပါင္းလုိက္ၾကၿပီး 
ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ရွင္ဘုရင္ ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလစစ္တပ္သည္ တစ္ဘက္ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ 
စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ စခန္း ၂ ခုလုံးသည္ တစ္စုံတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ၾကည့္ၿပီး ပတ္ပတ္လည္ ထုိင္ေန 
ခဲ့ၾကသည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁) ၁) ၁) ၁) ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဂါလ်က္၏စိန္ေခၚမႈက ဘာလဲ။သေရလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဂါလ်က္၏စိန္ေခၚမႈက ဘာလဲ။သေရလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဂါလ်က္၏စိန္ေခၚမႈက ဘာလဲ။သေရလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဂါလ်က္၏စိန္ေခၚမႈက ဘာလဲ။    
“…“…“…“…လူတစ္ေယာက္ကို ေရြးေလူတစ္ေယာက္ကို ေရြးေလူတစ္ေယာက္ကို ေရြးေလူတစ္ေယာက္ကို ေရြးေကာက္၍ ငါႏွင့္တိုက္ျခင္းငွါလာပါေစ။ သူသည္ ငါ့ကို သတ္ႏိုင္လွ်င္ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ကၽြန္ခံမည္။ ကာက္၍ ငါႏွင့္တိုက္ျခင္းငွါလာပါေစ။ သူသည္ ငါ့ကို သတ္ႏိုင္လွ်င္ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ကၽြန္ခံမည္။ ကာက္၍ ငါႏွင့္တိုက္ျခင္းငွါလာပါေစ။ သူသည္ ငါ့ကို သတ္ႏိုင္လွ်င္ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ကၽြန္ခံမည္။ ကာက္၍ ငါႏွင့္တိုက္ျခင္းငွါလာပါေစ။ သူသည္ ငါ့ကို သတ္ႏိုင္လွ်င္ ငါတို႔သည္ သင္တို႔၏ကၽြန္ခံမည္။ 
.....(.....(.....(.....(၁ ၁ ၁ ၁ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၈၈၈၈----၉)။၉)။၉)။၉)။””””    
၂) ၂) ၂) ၂) ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိး၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။သေရလူမ်ဳိး၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။သေရလူမ်ဳိး၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။သေရလူမ်ဳိး၏တံု႔ျပန္မႈက ဘာလဲ။    
 ရွင္ဘုရင္ ေရွာလုအပါအဝင္ လူတုိင္း စိတ္ပ်က္၍ အလြန္ေၾကာင့္ရြံ႕ၾကသည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၁၁)။ 
၃၃၃၃) ) ) ) ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္    ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခ့ဲပါသလဲ။ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခ့ဲပါသလဲ။ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခ့ဲပါသလဲ။ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခ့ဲပါသလဲ။    
 အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဂါလ်က္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳခ့ဲသည္။ (၁ ဓမၼရာ ၁၇း ၂၆) 
၄၄၄၄) ) ) ) ဘုရားသခင္အေပၚထားရိွသည့္ ဒါဝိဒ္၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကုိ ေျပာျပပါသလဲ။ဘုရားသခင္အေပၚထားရိွသည့္ ဒါဝိဒ္၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကုိ ေျပာျပပါသလဲ။ဘုရားသခင္အေပၚထားရိွသည့္ ဒါဝိဒ္၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကုိ ေျပာျပပါသလဲ။ဘုရားသခင္အေပၚထားရိွသည့္ ဒါဝိဒ္၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအရာက သင့္အား ဘာကုိ ေျပာျပပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္အား ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသေသာစိတ္ႏွင့္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ရမည္။  
၅၅၅၅) ) ) ) တစ္စံုတစ္ဦးက ဘုရားသခင္ကို မေလးမစားျပဳမူေသာအခါ ၎က သင့္အား မည္သို႔ ခံစားေစလိမ့္နည္း။တစ္စံုတစ္ဦးက ဘုရားသခင္ကို မေလးမစားျပဳမူေသာအခါ ၎က သင့္အား မည္သို႔ ခံစားေစလိမ့္နည္း။တစ္စံုတစ္ဦးက ဘုရားသခင္ကို မေလးမစားျပဳမူေသာအခါ ၎က သင့္အား မည္သို႔ ခံစားေစလိမ့္နည္း။တစ္စံုတစ္ဦးက ဘုရားသခင္ကို မေလးမစားျပဳမူေသာအခါ ၎က သင့္အား မည္သို႔ ခံစားေစလိမ့္နည္း။    
         သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးမွာ မတရားဆက္ဆံခံေနရသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနစဥ္ သင္ ဘုရားသခင္အတြက္ မား 
မားမတ္မတ္ရပ္တည္လုိပါသလား။ 
၆) ၆) ၆) ၆) ဘာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို မေၾကာက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို မေၾကာက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို မေၾကာက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္က ေဂါလ်က္ကို မေၾကာက္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဒါဝိဒ္သည္ ျခေသၤမ်ား၊ ဝက္ဝံမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေနခဲ့စဥ္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိ ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ေဂါလ်က္လက္မွ 
သူ႔ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ရန္ ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးစားခဲ့သည္။ (၁ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၃၄- ၃၇) 
 
 ဖိလိတၱိလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူတစ္ကုိ ယုံၾကည္အားကုိးေနခဲ့သည္။ ဒါဝဒ္သည္ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ရွင္ဘုရင္တစ္ဦး 
(သုိ႔) စစ္ဝတ္တန္ဆာပလာ (သုိ႔) စစ္တပ္ေပၚ ပံုအပ္မထားဘဲ ဣသေရလလူမ်ဳိးစစ္တပ္မ်ား၏ ဘုရားသခင္ အနႏၱတန္ခုိးရွင္ 
ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ထဲ၌ ယုံၾကည္အားကုိးခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္သည္ သူ႔အား ျခေသၤ့ႏွင့္ ဝက္ဝံတုိ႔၏လက္သည္းမွ ကယ္တင္ခဲ့ 
ေသာ ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔အား လူတစ္ဦး၏လက္မွ ကယ္တင္ခဲ့လိမ့္မည္ကုိ ယုံၾကည္ကိုးစားခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္မင္းကုိ ကူညီခဲ့ 
သည့္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ မည္သည့္ မဟာျပႆနာကုိ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ရာ၌  သင့္အား 
ကူညီမည့္ ထုိဘုရားသခင္သာလွ်င္ျစဖ္သည္။  
 
၇၇၇၇) ) ) ) ““““ဧရာမဧရာမဧရာမဧရာမ””””ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာသူတစ္ဦးကို သင္ သိပါသလား။ သင္ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာသူတစ္ဦးကို သင္ သိပါသလား။ သင္ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာသူတစ္ဦးကို သင္ သိပါသလား။ သင္ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာသူတစ္ဦးကို သင္ သိပါသလား။ သင္ ဘယ္လိုအကူအညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။    
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကားၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကားၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကားၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကုိတို႔၊ သခင္ဘုရားအားျဖင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၎၊ ခိုင္ခ့ံျခင္းရိွၾကေလာ့။ ၊ ညီအစ္ကုိတို႔၊ သခင္ဘုရားအားျဖင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၎၊ ခိုင္ခ့ံျခင္းရိွၾကေလာ့။ ၊ ညီအစ္ကုိတို႔၊ သခင္ဘုရားအားျဖင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၎၊ ခိုင္ခ့ံျခင္းရိွၾကေလာ့။ ၊ ညီအစ္ကုိတို႔၊ သခင္ဘုရားအားျဖင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၎၊ ခိုင္ခ့ံျခင္းရိွၾကေလာ့။ ((((ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ 
၆၆၆၆း း း း ၁၀)။၁၀)။၁၀)။၁၀)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၇ ၁၇ ၁၇ ၁၇ ----    ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ဒါဝိဒ္ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၃)၃)၃)၃)    
    

ဆာလံ အခန္းႀကီး ဆာလံ အခန္းႀကီး ဆာလံ အခန္းႀကီး ဆာလံ အခန္းႀကီး ၅၁၅၁၅၁၅၁ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 ယခု ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ဒါဝိဒ္သည္  သူမသည္ ဥရိယ၏ဇနီးျဖစ္ေၾကာင္း သူ သိရွိခဲ့ ေသာ္လည္း သူသည္ 
ဗာသေရွဘႏွင့္ မေတာ္မေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္သည္ သူ၏အျပဳအမူမ်ားကို ဖုံးကြယ္ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားမႈမွာ 
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဒါဝိဒ္သည္ ပေရာဖက္ နာႆန္အားျဖင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူသည္ ဘုရားသခင္အား 
ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ သူသည္ ဆာလံက်မ္း ၅၁ ကို ေရးသားခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဒါဝိဒ္က ဘာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ဒါဝိဒ္က ဘာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ဒါဝိဒ္က ဘာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ဒါဝိဒ္က ဘာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။    
 သူ၏မွားယြင္းေသာစိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည့္ သူ၏ဒုစရုိက္အညစ္အေၾကးမွ သူ႔အား ေဆးေၾကာ 
စင္ၾကယ္ေစဖုိ႔ရန္ (ဆာလံ ၅၁း ၂) 
    
၂၂၂၂) ) ) ) သူ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာအခါ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာက သတိျပဳနားလည္ခ့ဲပါသလဲ။သူ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာအခါ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာက သတိျပဳနားလည္ခ့ဲပါသလဲ။သူ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာအခါ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာက သတိျပဳနားလည္ခ့ဲပါသလဲ။သူ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာအခါ ဒါဝိဒ္က မည္သည့္အရာက သတိျပဳနားလည္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ မွားယြင္းၿပီး မတရားေသာအမႈကုိ ျပဳခ့ဲၿပီးသည္။ (ဆာလံ ၅၁း ၄)  
    
၃၃၃၃) ) ) ) ဒါဆိုရင္ ဒါဝိဒ္က သူ႔အတြက္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားဒါဆိုရင္ ဒါဝိဒ္က သူ႔အတြက္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားဒါဆိုရင္ ဒါဝိဒ္က သူ႔အတြက္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားဒါဆိုရင္ ဒါဝိဒ္က သူ႔အတြက္ ဘာကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။သခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။သခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။သခင္အား ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။    
 သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၏စိတ္သေဘာျဖစ္သည့္ စင္ၾကယ္ေသာႏွလုံးကုိ ဖန္ဆင္းေပးဖုိ႔ရန္ (ဆာလံ ၅၁း ၁၀) 
    
၄၄၄၄) ) ) ) ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈတစ္ခုကို ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲေၾကာင္း ဒါဝိဒ္က ဘာကိုသတိျပဳမိခ့ဲပါသလဲ။ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈတစ္ခုကို ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲေၾကာင္း ဒါဝိဒ္က ဘာကိုသတိျပဳမိခ့ဲပါသလဲ။ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈတစ္ခုကို ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲေၾကာင္း ဒါဝိဒ္က ဘာကိုသတိျပဳမိခ့ဲပါသလဲ။ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈတစ္ခုကို ဘုရားသခင္က အမွန္တကယ္ အလိုရိွခ့ဲေၾကာင္း ဒါဝိဒ္က ဘာကိုသတိျပဳမိခ့ဲပါသလဲ။    
 နာခံျခင္း (ဆာလံ ၅၁း ၁၇) 
 
 သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ဒါဝိဒ္ႏွင့္ မ်ားစြာ တူညီၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားမ်ားသည္ မစင္ၾကယ္ပါ။ သင္ (သုိ႔) 
ကၽြႏု္ပ္သည္ အမွားမ်ား က်ဴးလြန္သည္ (သုိ႔) မွားယြင္းေသာအေတြးမ်ားရွိလာေသာအခါ ဘုရားသခင္အလုိရွိေသာ ဝမ္းနည္းမႈရွိ 
ဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ရွိေစလုိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ က်ဴးလြန္ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားမွ လွည့္ထြက္လာကာ ထုိအရာမ်ားကုိ ဝန္ခံ 
လ်က္ ကုိယ္ေတာ္၏ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိ္က္ပါ။ 
    
၅၅၅၅) ) ) ) ဘုရားသခင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္ကို အလိုရိွသည္။ ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဘုရားသခင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္ကို အလိုရိွသည္။ ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဘုရားသခင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္ကို အလိုရိွသည္။ ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဘုရားသခင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္ကို အလိုရိွသည္။ ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ကို သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြကို သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြကို သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြကို သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    
 ကုိယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားစကားအတုိင္း အသက္ရွင္ရမည္။ (ဆာလံ ၁၁၉း ၉) 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားအတိ္ုင္း အသက္ရွင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားအတိ္ုင္း အသက္ရွင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားအတိ္ုင္း အသက္ရွင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားအတိ္ုင္း အသက္ရွင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    
 သမၼာက်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး ထုိအခ်က္ပါအတုိင္း နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ပါ။ (ဆာလံ ၁၁၉း ၁၁) 
 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
““““လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္လူပ်ိဳသည္ မိမိသြားေသာလမ္းကုိ အဘယ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္ပါမည္နည္းဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါမည္နည္းဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါမည္နည္းဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါမည္နည္းဟူမူကား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း သတိျပဳရမည္၊၊ အတုိင္း သတိျပဳရမည္၊၊ အတုိင္း သတိျပဳရမည္၊၊ အတုိင္း သတိျပဳရမည္၊၊ 
((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၉၁၁၉၁၁၉၁၁၉း း း း ၉)။၉)။၉)။၉)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၈ ၁၈ ၁၈ ၁၈ ----    ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ((((အပုိင္း အပုိင္း အပုိင္း အပုိင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
    

၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၃၃၃၃း း း း ၁၁၁၁----၁၄၁၄၁၄၁၄ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ဗာသေရွဘတုိ႔၏သားဦးသည္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗာသေရွဘသည္ ေနာက္ထပ္သားတစ္ဦးကုိ 
ေမြးဖြားၿပီး သူ႔အား ေဆာလမုန္ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္မင္း ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္တြင္ ေဆာလမုန္သည္ ဣသေရလရွင္ 
ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁))))    ေဆာလမုန္က မည္သည့္အရာကို သူ႔အား ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္က မည္သည့္အရာကို သူ႔အား ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္က မည္သည့္အရာကို သူ႔အား ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္က မည္သည့္အရာကို သူ႔အား ေပးဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဣသေရလလူမ်ဳိးကုိ တရားသျဖင့္ အုပ္စုိးဖုိ႔ရန္ ဥာဏ္ပညာ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၃း ၉) 
 
သုတံၱက်မ္း သုတံၱက်မ္း သုတံၱက်မ္း သုတံၱက်မ္း ၂၂၂၂း း း း ၁၁၁၁----၁၅၁၅၁၅၁၅ ကုိ ဖတ္ရႈပါ။ 
 
 သုတၱံက်မ္းသည္ အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာအက်င့္သီလမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းလက္ဆြဲစာအုပ္တစ္အုပ္ 
ျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္းစာဝင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ အက်င့္သီလမ်ားသည္ အမွန္ႏွင့္အမွား (သုိ႔) အေကာင္း ႏွင့္ အဆုိးကုိ 
တုိင္းတာမႈတစ္ခု (သုိ႔) စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္ အက်င့္သီလမ်ားအေပၚမူတည္၍ သင္ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္သည္ သုတၱံစကားမ်ားစြာကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ ဤအရာသည္ ဥာဏ္ပညာ၏အေရးႀကီးမႈ 
ကုိ ရွင္ဘုရင္ ေဆာလမုန္က ေျပာဆုိေသာအရာျဖစ္သည္။ 
 
၂၂၂၂) ) ) ) ဥာဏ္ပညာ၏အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ဥာဏ္ပညာ၏အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ဥာဏ္ပညာ၏အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။ဥာဏ္ပညာ၏အက်ဳိးရလဒ္တစ္ခ်ဳိ႕က ဘာေတြလဲ။    

• ေကာင္းေသာလမ္းရွိသမွ်ကုိသိနားလည္သည့္ ဥာဏ္ပညာကုိ သင္ ရရိွလိမ့္မည္။ (သုတၱ ံ၂း ၉) 
• မေကာင္းမႈျပဳျခင္းမွ သင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ရန္အတြက္ ဥာဏ္ပညာကုိ သင္ ရရွိလိမ့္မည္။ (သုတၱံ ၂း ၁၁) 
• မေကာင္းမႈကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းမွ သင့္ကုိ ကယ္တင္လိမ့္မည္။ (သုတၱံ ၂း ၁၂) 

၃၃၃၃) ) ) ) သင္ ဥာဏ္ပညာကို ဘယ္လိုရရိွပါသလဲ။သင္ ဥာဏ္ပညာကို ဘယ္လိုရရိွပါသလဲ။သင္ ဥာဏ္ပညာကို ဘယ္လိုရရိွပါသလဲ။သင္ ဥာဏ္ပညာကို ဘယ္လိုရရိွပါသလဲ။    
• ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိ သင္၏စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ သုိမွီးလုိက္ပါ။ (သုတၱံ ၂း ၁) 
• ဥာဏ္ပညာစကားကုိ နားေထာင္၍ ထုိအရာကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လုိက္ပါ။ (သုတၱံ ၂း ၂) 
• ထုိအရာ (ေဆာလမုန္မင္းႀကီး၏ဆုေတာင္ျခင္းကုိ သတိရလုိက္ပါ)ကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ (သုတၱံ ၂း ၃) 
• ဝွက္ထားေသာဘ႑ာကုိ သင္ စူးစမ္းရွာေဖြသကဲ့သုိ႔ ထုိအရာကုိ ရွာေဖြလုိက္ပါ။ (သုတၱံ ၂း ၄) 

၄၄၄၄) ) ) ) တစ္ခါတစ္ရံ အခက္ခဲရိွႏိုင္သည့္ သင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။တစ္ခါတစ္ရံ အခက္ခဲရိွႏိုင္သည့္ သင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။တစ္ခါတစ္ရံ အခက္ခဲရိွႏိုင္သည့္ သင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။တစ္ခါတစ္ရံ အခက္ခဲရိွႏိုင္သည့္ သင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။    
• ရုိးသားျခင္း။ 
• မစင္ၾကယ္ေသာအေတြးမ်ား (သို႔) စကားလုံးမ်ား (သုိ႔) ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားျခင္း။ 

၅၅၅၅))))    ေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုေကာင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ပ္ေဆာင္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    
၁။ ေယရႈ ျပဳမည့္အရာကုိ စဥ္းစားလုိက္ပါ။ 

၂။ မိဘမ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာသမားမ်ားစသည့္ အေျမာ္ျမင္ရွိေသာသူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးေတာ္မူတတ္၏။ နားလည္းႏိုင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကို ေပးေတာ္မူတတ္၏။ နားလည္းႏိုင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကို ေပးေတာ္မူတတ္၏။ နားလည္းႏိုင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကို ေပးေတာ္မူတတ္၏။ နားလည္းႏိုင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ 
သာ ျဖစ္တတ္၏။ သာ ျဖစ္တတ္၏။ သာ ျဖစ္တတ္၏။ သာ ျဖစ္တတ္၏။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၂၂၂၂း း း း ၆)။၆)။၆)။၆)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ----    ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ေဆာလမုန္ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
 
ေနာက္ခံသမုိင္း 
 ေဆာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဣသေရလမ်ားအား ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ အုပ္စုိးသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကာလအတြင္း အမႈအရာ 
မ်ားစြာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁) ၁) ၁) ၁) ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆာလမုန္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္အရာ သေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆာလမုန္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္အရာ သေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆာလမုန္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္အရာ သေရလူမ်ဳိး၏ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆာလမုန္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္အရာ ၄ ၄ ၄ ၄ မ်ဳိးကို ေရးပါ။မ်ဳိးကို ေရးပါ။မ်ဳိးကို ေရးပါ။မ်ဳိးကို ေရးပါ။    

၁။ သူသည္ ထာဝရဘုရားအတြက္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၆း ၂) 

၂။ သူသည္ သူ၏နန္းေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၇း ၂) 

၃။ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာမႈ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၁) 

၄။ သူသည္ အျခားေသာရွင္ဘုရင္မ်ားထက္ သာ၍ၾကြယ္ဝလာသည္သာမက အေျမာ္အျမင္ႀကီးလာခဲ့သည္။ (၃ 

ဓမၼရာဇဝင္ ၁၀း ၂၃) 

၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----    ၁၃၁၃၁၃၁၃ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
၂၂၂၂) ) ) ) မည္သည့္အရာကို မလုပ္ေဆာင္မည္သည့္အရာကို မလုပ္ေဆာင္မည္သည့္အရာကို မလုပ္ေဆာင္မည္သည့္အရာကို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ဣဣဣဣသေရလလူမ်ဳိးအား အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။သေရလလူမ်ဳိးအား အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။သေရလလူမ်ဳိးအား အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။သေရလလူမ်ဳိးအား အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။    

အျခားေသာဘုရားမ်ားကုိ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ၾကေသာ တုိင္းတစ္ပါးအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမွားေဆာင္ႏွင္းျခင္းကုိ မျပဳရ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ဘုရားမ်ားအား ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိ အစမျပဳဖို႔ရန္ျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္။ 

 
၃၃၃၃) ) ) ) ဘာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားက ေဆာလမုန္ကို ေဒါသျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားက ေဆာလမုန္ကို ေဒါသျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားက ေဆာလမုန္ကို ေဒါသျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားက ေဆာလမုန္ကို ေဒါသျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူသည္ အျခားေသာဘုရားမ်ားအား ဝတ္ျပဳကို္းကြယ္ျခင္းအမႈကုိ အစျပဳခ့ဲသည္။ 
 
၄၄၄၄))))    ေဆာလမုန္၏နာမခံျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္၏နာမခံျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္၏နာမခံျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္၏နာမခံျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာဆိုခ့ဲပါသလဲ။    
 သူ၏သားထံမွ သူ၏တုိင္းႏုိင္ငံကုိ ႏႈတ္ယူမည္။ 
 
 ေဆာလမုန္မင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏မဟာသူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ လုံးလုံး ဣသေရ 
လလူမ်ဳိးအား အုပ္စုိးေသာရွင္ဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ အသက္ရွင္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္လာမည့္ မည္သူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္မဆုိ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ဥစၥာအရာတြင္ သာ၍ ၾကြယ္ဝခဲ့သည္။ သူသည္ သ ူလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသမွ်အားလုံးကုိ ၿပီး 
ေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 
    
၅၅၅၅) ) ) ) သင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လိုသည့္ သင္၌ ရိွေသာပန္းတိုင္မ်ားက ဘာေတြလဲ။သင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လိုသည့္ သင္၌ ရိွေသာပန္းတိုင္မ်ားက ဘာေတြလဲ။သင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လိုသည့္ သင္၌ ရိွေသာပန္းတိုင္မ်ားက ဘာေတြလဲ။သင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လိုသည့္ သင္၌ ရိွေသာပန္းတိုင္မ်ားက ဘာေတြလဲ။    
၁။ ၁။ ၁။ ၁။ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
၂။ ၂။ ၂။ ၂။ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    
 ထုိပန္းတုိ္င္မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေဆာလမုန္မင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္ကုိ 
နာမခံဘဲ သူ႔ထံမွ လြဲသြားခဲ့သည္။ ေဆာလမုန္မင္း၏ဥပမာတြင္ ရိွရွိသမွ်ေသာအရာမ်ားထက္ သင္၏နာခံျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ 
အလုိရွိေၾကာင္းကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္း လမ္းေတာ္ထဲသုိ႔ သင္၏စိတ္ဆႏၵမ်ားကုိ ဝင္ခြင့္မေပးလုိက္ပါႏွင့္။ 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ထိုပန္းတိုင္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါထိုပန္းတိုင္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါထိုပန္းတိုင္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါထိုပန္းတိုင္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သလဲ။သလဲ။သလဲ။    
 လူမ်ားထက္ ဘုရားသခင္အား ဝမ္းေျမာက္ေစေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ ရႈံးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကုိ လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ ရႈံးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကုိ လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ ရႈံးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကုိ လူသည္ ဤစၾကၤဝဠာကို အၾကြင္းမ့ဲအစိုးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ ရႈံးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရိွသနည္း။ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကုိ 
အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ အဘယ္ဥစၥာႏွင့္ ေရြးႏိုင္သနည္း။ ((((မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၂၆)။၂၆)။၂၆)။၂၆)။”  
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ----    ဧလိယအေၾကာင္းကို နိဒါန္းပ်ဳိးျခင္း ဧလိယအေၾကာင္းကို နိဒါန္းပ်ဳိးျခင္း ဧလိယအေၾကာင္းကို နိဒါန္းပ်ဳိးျခင္း ဧလိယအေၾကာင္းကို နိဒါန္းပ်ဳိးျခင္း ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၁)၁)၁)၁)    
 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဧလိယႏွင့္ မေတြ႕ဆုံမီ ထုိအခ်ိန္က ဣသေရလရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အာဟပ္မင္းကုိ တရားေဟာေျပာဖုိ႔ 
ရန္အတြက္ ဣသေရလတုိင္းျပည္သုိ႔ သူ႔အား ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ နားလည္ဖုိ႔ရန္ သမုိင္းဆုိင္ရာ 
အနည္းငယ္သင္ခန္းစာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ရွိဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ေတာ္ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ေတာ္ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ေတာ္ ထဲမွ ပထမ ပညတ္ေတာ္ ၂ ၂ ၂ ၂ ခ်က္က ဘာေတြလဲ။ခ်က္က ဘာေတြလဲ။ခ်က္က ဘာေတြလဲ။ခ်က္က ဘာေတြလဲ။    

၁။ သင္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ကုိ အေရးႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ထားရွိပါ။ (ထြက္ေျမာက္ ၂၀း ၃) 

၂။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းကုိသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ပါ။ (ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀း ၄) 
၂၂၂၂))))    ေဆာလမုန္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ သူ႔ဆီမွ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ယူခ့ဲပါလဲ။ေဆာလမုန္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ သူ႔ဆီမွ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ယူခ့ဲပါလဲ။ေဆာလမုန္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ သူ႔ဆီမွ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ယူခ့ဲပါလဲ။ေဆာလမုန္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ သူ႔ဆီမွ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ယူခ့ဲပါလဲ။    
 ေဆာလမုန္မင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကုိ မလုိက္နာခဲ့ပါ။ သူသည္ အျခားေသာဘုရားမ်ားကုိ ဝတ္ျပဳကုိး 
ကြယ္ခဲ့သည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁း ၉-၁၁) 
 ေဆာလုမုန္မင္းႀကီးသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ရွမာရိျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပုိင္းဣသေရ 
တုိင္းျပည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေယရုဆလင္ျဖစ္သည့္ ေတာင္းပုိ္င္းယုဒတုိင္းျပည္ဟူ၍ ဣသေရလတုိင္းျပည္မွာ ၂ ျခမ္းကြဲသြားခ့ဲ 
သည္။ 
၄၄၄၄) ) ) ) ရွင္ဘုရင္ကို သူ၏အုပ္စိုးေနစဥ္ ျပဳမူခ့ဲေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။ ရွင္ဘုရင္ကို သူ၏အုပ္စိုးေနစဥ္ ျပဳမူခ့ဲေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။ ရွင္ဘုရင္ကို သူ၏အုပ္စိုးေနစဥ္ ျပဳမူခ့ဲေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။ ရွင္ဘုရင္ကို သူ၏အုပ္စိုးေနစဥ္ ျပဳမူခ့ဲေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တြဲေပးပါ။ ((((ဆိုးေသာ ဆိုးေသာ ဆိုးေသာ ဆိုးေသာ ----    ဆ ႏွင့္ ေကာင္းေသာ ဆ ႏွင့္ ေကာင္းေသာ ဆ ႏွင့္ ေကာင္းေသာ ဆ ႏွင့္ ေကာင္းေသာ ----    က)က)က)က)    
   က) ေဆာလမုန္        ခ) ေယေရာေဗာင္      ဂ) ေရာေဗာင္  ဃ) အဘိယ င) အာသ စ) နာဒဒ္ 
   ဆ) ဗာရွာ        ဇ) ဧလာ       စ်) ဇိမရိ  ည) ၾသမရိ ဋ) အာဟပ္ 
–– ဂ –– ေဆာလမုန္၏သား၊ ယုဒတစ္မ်ဳိးတည္းသာ သူ႔အား ဆက္၍သစၥာခံခဲ့ၾကသည္။ (ဆ) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၄း ၂၁) 
–– စ် –– ဣသေရလတုိင္းျပည္ကုိ ၇ ရက္သာ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ စုိးစံခဲ့သည္။ (ဆ) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၁၅) 
–– ဃ –– ေရာေဗာင္၏သား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ (ဆ) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၄း ၃၁) 
–– င –– ၄၁ႏွစ္ၾကာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ၿပီး ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ေကာင္းေသာအမႈကုိ ျပဳခ့ဲသည္။ (က) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၅း ၁၁) 
–– ခ –– ေဆာလမုန္မင္း၏နန္းေတာ္အုပ္၊ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဣသေရလလူမ်ဳိးအား ရုပ္တုကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ဦး 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ (ဆ) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၂း ၂၀) 
–– င –– ေယေရာေဗာင္၏သား၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ၂ႏွစ္စိုးစံၿပီး ဗာရွာအားျဖင့္ လုပ္ႀကံခံရသူ။ (ဆ)(၃ ဓမၼရာ ၁၅း ၂၈) 
––က–– ဣသေရလတုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး၏ရွင္ဘုရင္၊ အျခားေသာဘုရားမ်ားလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား စိတ္ပ်က္ေစ 
သူ။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၁း ၉- ၁၁) 
–– ဋ –– သူ႔ေရွ႕၌စုိးစံေသာရွင္ဘုရင္မ်ားအားလုံးထက္ သာ၍ဆုိးညစ္ေသာအမႈကို ျပဳခ့ဲသည္။ (ဆ) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၃၀) 
––ည–– ဣသေရလစစ္တပ္၏စစ္ေသသနပတိခ်ဳပ္၊ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံရသူ။ (ဆ) (၃ 
ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၁၆) 
–– ဇ –– ဣသေရလရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ၂ႏွစ္စုိးစံၿပီး ဇိမရိအားျဖင့္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသူ။ (ဆ) (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆း ၈) 
––ဆ–– ဣသေရလရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ၂၄ႏွစ္စုိးစံ၍ ေယေရာေဗာင္မိသားစုဝင္အားလုံးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ။(ဆ)(၃ ဓမၼရာ ၁၅း၂၈)  
၄၄၄၄) ) ) ) ရွင္ဘုရားအမ်ားစုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သတိျပဳမိေသာ တူညီမႈက ဘာလဲ။ ရွင္ဘုရားအမ်ားစုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သတိျပဳမိေသာ တူညီမႈက ဘာလဲ။ ရွင္ဘုရားအမ်ားစုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သတိျပဳမိေသာ တူညီမႈက ဘာလဲ။ ရွင္ဘုရားအမ်ားစုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သတိျပဳမိေသာ တူညီမႈက ဘာလဲ။ ((((၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၆၁၆၁၆၁၆း း း း ၃၀)၃၀)၃၀)၃၀)    
 သူ႔ေရွ႕၌ ျပဳဖူးသမွ်ေသာရွင္ဘုရင္မ်ားထက္ သူတို႔သည္ သာ၍ဆုိးညစ္ေသာအမႈကုိ ျပဳခ့ဲၾကသည္။ (၃ ဓမၼရာ ၁၆း ၃၀)   
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ဤအရာျဖစ္ပ်က္မႈ၏အေၾကာင္းရင္မွာ သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ဤအရာျဖစ္ပ်က္မႈ၏အေၾကာင္းရင္မွာ သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ဤအရာျဖစ္ပ်က္မႈ၏အေၾကာင္းရင္မွာ သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ဤအရာျဖစ္ပ်က္မႈ၏အေၾကာင္းရင္မွာ သင္ ဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။    
 ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးခ်င္းစီက သူ႔ ေနာက္လုိက္ေလွ်ာက္ေသာသူအေယာက္တုိင္းအတြက္ ပုံဥပမာတစ္ခု ထားရွိခဲ့သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတုိ႔၏သားျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ေမးခြန္း ----    ကေလးမ်ား၊ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက ဤသမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းတြင္ သင္တို႔အား ေခၚေဆာင္လာျခင္းကို သင္ ဘာ ကေလးမ်ား၊ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက ဤသမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းတြင္ သင္တို႔အား ေခၚေဆာင္လာျခင္းကို သင္ ဘာ ကေလးမ်ား၊ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက ဤသမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းတြင္ သင္တို႔အား ေခၚေဆာင္လာျခင္းကို သင္ ဘာ ကေလးမ်ား၊ သင္တို႔၏ဖခင္မ်ားက ဤသမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းတြင္ သင္တို႔အား ေခၚေဆာင္လာျခင္းကို သင္ ဘာ 
ေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။    

အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းကုိသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖုိ႔ရန္ သင္ယူၿပီး သူ႔အား မေမ့ 
ေလ်ာ့ပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကုိ သင္၏သားသမီးမ်ားအား သင္ သြန္သင္ျပသၿပီး သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကုိ 
သူတုိ႔၏သားသမီးမ်ားအား သြန္သင္ျပသႏိုင္ပါသည္။ 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၁ ၂၁ ၂၁ ၂၁ ----    ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ((((အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း အပ္ိုင္း ----    ၂)၂)၂)၂)    
    

၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇၁၇၁၇၁၇း း း း ၁၁၁၁ႏွင့္ အခန္းႀကီး ႏွင့္ အခန္းႀကီး ႏွင့္ အခန္းႀကီး ႏွင့္ အခန္းႀကီး ၁၈၁၈၁၈၁၈ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 

သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို လိုက္လံရွာေဖြေနခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို လိုက္လံရွာေဖြေနခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို လိုက္လံရွာေဖြေနခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္အာဟပ္မင္းက ဧလိယကို လိုက္လံရွာေဖြေနခ့ဲပါသလဲ။    
 အာဟပ္မင္းသည္ ဧလိယကုိ အမ်က္ထြက္ခဲ့သည္။ ဧလိယက ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္ကုိ မျမြက္ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ ၃ 
ႏွစ္လုံးလုံး မိုးရြာသြန္းခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာအစာေခါင္းပါးျခင္းရွိခဲ့သည္။ (၃ ဓမၼရာ ၁၇း ၁) 
    
၂၂၂၂) ) ) ) ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ျမင္ေတြ႕ေသာအခါ မည္သည့္အရာအတြက္နဲ႔ သူက သူ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသလဲ။ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ျမင္ေတြ႕ေသာအခါ မည္သည့္အရာအတြက္နဲ႔ သူက သူ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသလဲ။ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ျမင္ေတြ႕ေသာအခါ မည္သည့္အရာအတြက္နဲ႔ သူက သူ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသလဲ။ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို ျမင္ေတြ႕ေသာအခါ မည္သည့္အရာအတြက္နဲ႔ သူက သူ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသလဲ။    
 အာဟပ္မင္းသည္ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီး အျခားေသာဘုရားမ်ားကုိ (ဘုရားသခင္က 
အစာေခါင္းပါးျခင္းကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ဧလိယသည္ သတင္းစကားသယ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ) စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ 
သည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၈း ၁၈) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္မင္းႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္မင္းႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္မင္းႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အာဟပ္မင္းႏွင့္ ဣဣဣဣသေရလူမ်ဳိးထံမွ ဧလိယက မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။သေရလူမ်ဳိးထံမွ ဧလိယက မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။သေရလူမ်ဳိးထံမွ ဧလိယက မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။သေရလူမ်ဳိးထံမွ ဧလိယက မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္ (သုိ႔) ဗာလဘုရားကုိ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၈း ၂၁) 
    
၄၄၄၄) ) ) ) ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖင့္ ဗာလဘုရားပေရာဖက္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ဧလိယအား ဘာေၾကာင့္ စိန္ေခၚေစခ့ဲပါသလဲ။ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖင့္ ဗာလဘုရားပေရာဖက္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ဧလိယအား ဘာေၾကာင့္ စိန္ေခၚေစခ့ဲပါသလဲ။ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖင့္ ဗာလဘုရားပေရာဖက္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ဧလိယအား ဘာေၾကာင့္ စိန္ေခၚေစခ့ဲပါသလဲ။ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖင့္ ဗာလဘုရားပေရာဖက္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ဧလိယအား ဘာေၾကာင့္ စိန္ေခၚေစခ့ဲပါသလဲ။    
 မည္သူသည္ အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပသဖုိ႔ရန္။     
  
၅၅၅၅) ) ) ) ၿပိဳင္ပြဲ၏ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမႈက ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဘယ္လို အေစခံခ့ဲပါသလဲ။ၿပိဳင္ပြဲ၏ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမႈက ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဘယ္လို အေစခံခ့ဲပါသလဲ။ၿပိဳင္ပြဲ၏ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမႈက ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဘယ္လို အေစခံခ့ဲပါသလဲ။ၿပိဳင္ပြဲ၏ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမႈက ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဘယ္လို အေစခံခ့ဲပါသလဲ။    
 လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတိရခဲ့ၾကၿပီး သူ႔အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ဖုိ႔ရန္ 
ျပန္လွည့္လာခဲ့ၾကသည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၈း ၃၉) 
 ဧလိယသည္ ဘုရားသခင္က သင္၏အသက္တာ၌ ရွိဖုိ႔ရန္ အလုိရွိသည့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ ၂ 
ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ ရဲရင့္ေသာယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သူအထဲ၌ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
၆၆၆၆) ) ) ) ဧလိယက ဘုရားသခင္၌ယံုၾကည္ျခင္းအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။ဧလိယက ဘုရားသခင္၌ယံုၾကည္ျခင္းအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။ဧလိယက ဘုရားသခင္၌ယံုၾကည္ျခင္းအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။ဧလိယက ဘုရားသခင္၌ယံုၾကည္ျခင္းအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။    
 အာဟပ္မင္းႏွင့္ ပေရာဖက္အားလုံးတစ္ဘက္၌ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီး စစ္မွန္ေသာဘုရား 
သခင္အထဲ၌ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ 
    
၇၇၇၇) ) ) ) ဧလိယက ဘုရားသခင္၌စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။ဧလိယက ဘုရားသခင္၌စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။ဧလိယက ဘုရားသခင္၌စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။ဧလိယက ဘုရားသခင္၌စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအား မည္သို႔ျပသခ့ဲပံု၏အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက ပံုဥပမာတစ္ခုက ဘာလဲ။    
 ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အေျဖေပးၿပီး သူသည္ ဘုရားစစ္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပဖို႔ရန္ ယဇ္ပလႅင္ 
ကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစခဲ့လိမ့္မည္ကုိ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
    
၈၈၈၈) ) ) ) ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။    
 ေယရႈကုိ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံၿပီး၊ ဆုေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
    
၉၉၉၉) ) ) ) ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ခုက ဘာလဲ။ခုက ဘာလဲ။ခုက ဘာလဲ။    
 ေယရႈအေၾကာင္းႏွင့္ သူသည္ ဘာေၾကာင့္ သင္၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အျခားသူမ်ား ေဟာ 
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတို႔ကို သိမွတ္စြဲလမ္းျယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတို႔ကို သိမွတ္စြဲလမ္းျယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတို႔ကို သိမွတ္စြဲလမ္းျယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတို႔ကို သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ခင္းျဖစ္သည္။ ခင္းျဖစ္သည္။ ခင္းျဖစ္သည္။ 
((((ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ေဟၿဗဲ ၁၁၁၁၁၁၁၁း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၂ ၂၂ ၂၂ ၂၂ ----    ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ဧလိယ ((((အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း အပိုင္း ----    ၃)၃)၃)၃)    
    

၃ ၃ ၃ ၃ ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ဓမၼရာဇဝင္ အခန္းႀကီး ၁၇၁၇၁၇၁၇ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) သူ၌ ဧလိယ၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ အရာ သူ၌ ဧလိယ၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ အရာ သူ၌ ဧလိယ၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ အရာ သူ၌ ဧလိယ၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ အရာ ၄ ၄ ၄ ၄ မ်ဳိးကမ်ဳိးကမ်ဳိးကမ်ဳိးက    ဘာေတြလဲ။ဘာေတြလဲ။ဘာေတြလဲ။ဘာေတြလဲ။    

• ဘုရားသခင္က ၃ ႏွစ္လုံးလုံး မုိးရြာသြန္းျခင္းမွ ဟန္႔တားခဲ့သည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၁) 

• က်ီးအမ်ားက သူ႔အတြက္ အစာသယ္လာခဲ့ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းထဲတြင္ ေသာက္ဖုိ႔ရန္ ေရရိွခဲ့သည္။ (၃ ဓမၼရာဇ 

ဝင္ ၁၇း ၄-၆) 

• မုဆုိးမ၏မုန္႔ညက္အိုးႏွင့္ ဆီအိုးသည္ ကုန္ခန္းမသြားခ့ဲပါ။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၁၆) 

• ထာဝရဘုရားသည္ သူငယ္အား အသက္ဝိညာဥ္အား ျပန္ေပးခ့ဲသည္။ (၃ ဓမၼရာဇဝင္ ၁၇း ၂၂)  

၂၂၂၂) ) ) ) ဖခင္မ်ား၊ ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ ေထာက္မေပးခ့ဲေသာအခ်ိန္ ဖခင္မ်ား၊ ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ ေထာက္မေပးခ့ဲေသာအခ်ိန္ ဖခင္မ်ား၊ ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ ေထာက္မေပးခ့ဲေသာအခ်ိန္ ဖခင္မ်ား၊ ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ ေထာက္မေပးခ့ဲေသာအခ်ိန္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) သူ၌ သင္၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တိုးတက္ေစဖု႔ိ သူ၌ သင္၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တိုးတက္ေစဖု႔ိ သူ၌ သင္၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တိုးတက္ေစဖု႔ိ သူ၌ သင္၏စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းကို တိုးတက္ေစဖု႔ိ 
ရန္ သင့္အား အကူအညီေပးခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၌ သင့္အား သယ္ေရန္ သင့္အား အကူအညီေပးခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၌ သင့္အား သယ္ေရန္ သင့္အား အကူအညီေပးခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၌ သင့္အား သယ္ေရန္ သင့္အား အကူအညီေပးခ့ဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၌ သင့္အား သယ္ေဆာင္သြားခ့ဲေသာအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။ဆာင္သြားခ့ဲေသာအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။ဆာင္သြားခ့ဲေသာအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။ဆာင္သြားခ့ဲေသာအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
၃၃၃၃) ) ) ) သင္၏ခႏၶာကိုယ္အား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းၾကားတြင္ တူညီမႈတစ္ခုက ဘာလဲ။သင္၏ခႏၶာကိုယ္အား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းၾကားတြင္ တူညီမႈတစ္ခုက ဘာလဲ။သင္၏ခႏၶာကိုယ္အား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းၾကားတြင္ တူညီမႈတစ္ခုက ဘာလဲ။သင္၏ခႏၶာကိုယ္အား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းၾကားတြင္ တူညီမႈတစ္ခုက ဘာလဲ။    
 သင္သည္ သင္၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးေသာအခါ ပို၍အားသန္လာပါသည္။ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ 
ေလ့က်င့္ေပးေသာအခါ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းခြန္းအားကုိ တုိးပြားေစပါသည္။ 
 
၄၄၄၄) ) ) ) ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔ရန္ သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• ဘုရားသခင္က သင္၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား (အစားအစာ၊ အဝတ္၊ ခုိနားရာ၊ …) မည္သုိ႔ ျဖည့္စီးေပးပုံကုိ စဥ္းစားလုိက္ပါ။ 
• ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔အသက္ရွင္ဖုိ႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေျပာဆိုေသာအရာႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္သည့္အေၾကာင္းအရာ 

ကုိ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။ 
• အျခားသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က မည္သည့္အရာကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေၾကာင္းကုိ နားေထာင္လုိက္ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာဝရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာဝရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာဝရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာဝရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို 
သင္တို႔အား ငါ ေရး၍ေပးလိုက္သည္။ သင္တို႔အား ငါ ေရး၍ေပးလိုက္သည္။ သင္တို႔အား ငါ ေရး၍ေပးလိုက္သည္။ သင္တို႔အား ငါ ေရး၍ေပးလိုက္သည္။ ((((၁၁၁၁    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၅၅၅၅း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၃ ၂၃ ၂၃ ၂၃ ----    ေယာဘေယာဘေယာဘေယာဘ    
    
    

ေယာဘ အခန္းႀကီး ေယာဘ အခန္းႀကီး ေယာဘ အခန္းႀကီး ေယာဘ အခန္းႀကီး ၁၁၁၁မွ အခန္းႀကီး မွ အခန္းႀကီး မွ အခန္းႀကီး မွ အခန္းႀကီး ၂၂၂၂း း း း ၁၀၁၀၁၀၁၀ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 ေယာဘသည္ လြန္စြာၾကြယ္ဝေသာသူ၊ (ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အတုိင္း မွန္ကန္ေသာအရာကုိ သူ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ 
သည္) ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ ပိုင္ဆုိင္သမွ် အရာအားလုံးကုိ ဆုံးရႈံးၿပီး ေၾကာက္ 
မက္ဖြယ္ရာနာမက်န္းျခင္းကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆုိင္ခဲ့ ေသာ္ျငားလည္း ေယာဘသည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဘုရားသခင္၌ သူ၏ကုိးစား 
ျခင္းကို ဆက္ထိန္းခဲ့သည္။  
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘုရားသခင္က ေယာဘကို ဘယ္လို႔ ၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ေယာဘကို ဘယ္လို႔ ၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ေယာဘကို ဘယ္လို႔ ၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ေယာဘကို ဘယ္လို႔ ၾကည့္ျမင္ခ့ဲပါသလဲ။    
 အေစခံတစ္ဦး၊ ပါရမီရွင္၊ အျပစ္(အမွား) ကင္းေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကုိ ရုိေသၿပီး မေကာင္းမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူ 
တစ္ဦးအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ (ေယာဘ ၁း ၈) 
    
၂၂၂၂))))    ေယာဘက သူ၏သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ ပိုင္ဆ္ိုင္သမွ်အရာအားလံုးကို ဆံုးရႈံးသြားေသာအခါ သူ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။ေယာဘက သူ၏သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ ပိုင္ဆ္ိုင္သမွ်အရာအားလံုးကို ဆံုးရႈံးသြားေသာအခါ သူ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။ေယာဘက သူ၏သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ ပိုင္ဆ္ိုင္သမွ်အရာအားလံုးကို ဆံုးရႈံးသြားေသာအခါ သူ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။ေယာဘက သူ၏သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ ပိုင္ဆ္ိုင္သမွ်အရာအားလံုးကို ဆံုးရႈံးသြားေသာအခါ သူ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ သူ အျပစ္မတင္ခဲ့ပါ။ 
(ေယာဘ ၁း ၂၀-၂၂) 
၃၃၃၃) ) ) ) ဤအျဖစ္အပ်က္အားလံုးျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေယာဘက သူ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ ဤအျဖစ္အပ်က္အားလံုးျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေယာဘက သူ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ ဤအျဖစ္အပ်က္အားလံုးျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေယာဘက သူ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ ဤအျဖစ္အပ်က္အားလံုးျဖစ္ပ်က္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေယာဘက သူ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ 
သလဲ။သလဲ။သလဲ။သလဲ။    
 သူသည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ထုိအရာကုိ စိတ္စြဲလမ္းခဲ့သည္။ (ေယာဘ ၂း ၃၊ ၉) 
 
 ဂုဏ္သိကၡာသည္ သင္ကုိယ္သင္ မည္သုိ႔ ျပဳမူသနည္း၊ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ကုိ သင့္ 
အား ေျပာျပၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈကုိ လက္ေလွ်ာက္ရာ၌ သင့္ကုိ အကူအညီေပးပါသည္။ သူ၏ဒုကၡျပႆနာအား 
လုံးေက်ာ္လႊားသြားသည္အထိ ေယာဘသည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ က ေျပာဆိုပါသည္။ (ေယာဘ 
၂း ၃)။ သူ ဒုကၡခံစားရခ်ိန္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္မျပဳဖို႔ရန္၊ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္မျပဳဖို႔ရန္ႏွင့္ အျပစ္တင္ဖုိ႔ရန္ ေယာဘသည္ ေရြး 
ခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ခဲ့လိမ့္မည္။ 
 
၄၄၄၄) ) ) ) ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ ဘယ္လို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• အိမ္တြင္   မိဘစကားကုိ နားေထာင္ၿပီး ရုိေသပါ။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ နာခံပါ။ 
• မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္  သင္၏စကားမ်ားက ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစေသာအရာ ျဖစ္ပါေစ။ 
• ေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ သင္၏ကုိယ္ပုိင္တာဝန္ကုိ အၿမဲတေစ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
• နည္းျပတစ္ဦးႏွင့္  သူ (သုိ႔) သူမ၏အခြင့္အာဏာကုိ ရုိေသပါ။ 
• ဘုရားသခင္ႏွင့္  သင္၏အေတြးမ်ား၊ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ။ 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဘုရားသခင္က သမၼာက်မ္းထဲတြင္ ေျပာဆုိေသာစကားမ်ားကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားပါ။ သင္ 
သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ဖုိ႔ရန္ စိန္ေခၚမႈရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာအရာကုိ သင္ မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေသာအခါ မွန္ကန္ေသာအရာ 
ကုိ ခ်မွတ္ရာ၌ သင့္အား ကူညီဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္ကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ 
 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင္တို႔အထဲ၌ ၾကြယ္ဝစြာတည္ေန၍…………((((ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ေကာေလာသဲ ၃၃၃၃း း း း ၁၆)။၁၆)။၁၆)။၁၆)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၄ ၂၄ ၂၄ ၂၄ ----    ေနဟမိေနဟမိေနဟမိေနဟမိ    
    

ေနဟမိ ေနဟမိ ေနဟမိ ေနဟမိ ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၁၁၁၁၁၁၁၁ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 ဘီစီ ၆၀၆ခုႏွစ္တြင္ ယုဒလူမ်ဳိးအားလုံးႏွင့္ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာသူအားလုံးကုိ ေဟာေျပာဖုိ႔ရန္ ပေရာဖက္ ေနဟမိ 
ကုိ ဘုရားသခင္က သတင္းစကားတစ္ခု ေပးခဲ့သည္။ ““““ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ကၽြန္ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔ကို သင္တို႔ရိွရာသို႔ 
အထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာအထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာအထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာအထပ္ထပ္ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အျခားေသာဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ ဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ ဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ ဘုရားမ်ား၏ အေစခံ၍ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔သည္ 
သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ သင္တို႔ကို သတိေပးခ့ဲသည္။ သု႔ိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသူ တို႔၏စကားကို နားမေထာင္ ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) အမႈမထား၊ ၿပီးေနာက္ ဤအျခား အမႈမထား၊ ၿပီးေနာက္ ဤအျခား အမႈမထား၊ ၿပီးေနာက္ ဤအျခား အမႈမထား၊ ၿပီးေနာက္ ဤအျခား 
ေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း မရပ္တန္႔ ခ့ဲပါ။ ထိုေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု ကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု ကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု ကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားက ေယရု 
ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ဆလင္ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ႏွင့္ သူ႔အား ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၇၀ ၇၀ ၇၀ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ လံုးလံုး အေစခံဖို႔ရန္အတြက္ သင္တို႔ကို ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ သိမ္းသြားဖို႔ရန္ 
ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကို သူ အခြင့္ေပးလိမ့္ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ ((((ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ၂၅၂၅၂၅၂၅း း း း ၁၁၁၁----၁၂)။၁၂)။၁၂)။၁၂)။””””ဆုိသည့္ 
အခ်က္မွာ သူတုိ႔အား ေယရမိ ေဟာေျပာခ့ဲေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။    
 ဗိမာန္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားႏွင့္ ေယရုဆလင္ ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က သူ၏ဂ်ဴးလူမ်ဳိး 
မ်ားအား တုိင္းျပည္မွ သိမ္းသြားျခင္းခံရျခင္း၌ ထာဝရ ခ်န္ရစ္မထားခဲ့ပါ။ 
 ေနဟမိသည္ ရွင္ဘုရင္ အာတေဇရစ္မင္း (၁) အုပ္စုိးစဥ္ကာလအတြင္း ပါရွားတုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး သူ၏နန္း 
ေတာ္၌ ခစားခဲ့ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနဟမိသည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ကုိ ခရီးျပဳဖုိ႔ရန္ ရွင္ဘုရင္ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရိွခဲ့ 
သည္။ သူသည္ ဘီစီ ၄၄၅ခုႏွစ္တြင္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ရုိးမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရာ၌ လူထုကုိ 
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁))))    ေနဟမိက ဆုအမ်ားႀကီးေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘယ္သူ႔အတြက္ သူ ဆုေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ေနဟမိက ဆုအမ်ားႀကီးေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘယ္သူ႔အတြက္ သူ ဆုေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ေနဟမိက ဆုအမ်ားႀကီးေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘယ္သူ႔အတြက္ သူ ဆုေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။ေနဟမိက ဆုအမ်ားႀကီးေတာင္းခ့ဲသည္။ ဘယ္သူ႔အတြက္ သူ ဆုေတာင္းခ့ဲပါသလဲ။    
 ဣသေရလတုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးအတြက္ (ေနဟမိ ၁း ၆)။ 
၂၂၂၂))))    ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို ဆက္ကပ္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္က ေဆာလမုန္ကို ဘာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို ဆက္ကပ္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္က ေဆာလမုန္ကို ဘာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို ဆက္ကပ္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္က ေဆာလမုန္ကို ဘာေျပာခ့ဲပါသလဲ။ေဆာလမုန္မင္းႀကီးက ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို ဆက္ကပ္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္က ေဆာလမုန္ကို ဘာေျပာခ့ဲပါသလဲ။    

အကယ္၍ ငါ၏လူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏မွားယြင္းေသာစိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ အေတြးမ်ားႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ဝန္ခံလာၿပီး 
ငါထံ၌ ဆုေတာင္းလ်က္ သူတုိ႔အား ငါ မိန္႔မွာထားသည့္အတုိင္း အသက္ရွင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ငါသည္ သူတုိ႔ကုိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး ၿငိမ္ 
သက္ျခင္း၊ အႏ ၱရယ္ကင္းျခင္းႏွင့္ ေကာင္းေသာအသက္တာကုိ သူတုိ႔အား ေပးလိမ့္မည္။    (၂ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ၇း ၁၄)။ 
    
၃၃၃၃) ) ) ) သင္၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေရးခ်ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။သင္၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေရးခ်ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။သင္၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေရးခ်ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။သင္၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေရးခ်ၿပီး ဤအပတ္တြင္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။    
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၄၄၄၄) ) ) ) လူေတာ္ေတာ္မ်ားက သူတုိ႔သည္ စတိုးဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္မထြက္မီ ဝယ္ယူရမည့္အရာကို မွတ္မိဖို႔ရန္ သူတို႔အား ကူညီေပးမည့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက သူတုိ႔သည္ စတိုးဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္မထြက္မီ ဝယ္ယူရမည့္အရာကို မွတ္မိဖို႔ရန္ သူတို႔အား ကူညီေပးမည့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက သူတုိ႔သည္ စတိုးဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္မထြက္မီ ဝယ္ယူရမည့္အရာကို မွတ္မိဖို႔ရန္ သူတို႔အား ကူညီေပးမည့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက သူတုိ႔သည္ စတိုးဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္မထြက္မီ ဝယ္ယူရမည့္အရာကို မွတ္မိဖို႔ရန္ သူတို႔အား ကူညီေပးမည့္ 
ေစ်းဝယ္စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုၾကသည္။ လူအေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မည္သူ ေစ်းဝယ္စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုၾကသည္။ လူအေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မည္သူ ေစ်းဝယ္စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုၾကသည္။ လူအေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မည္သူ ေစ်းဝယ္စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုၾကသည္။ လူအေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မည္သူ ((((သုိ႔သုိ႔သုိ႔သုိ႔) ) ) ) မည္သည့္အရာတြက္ သူတို႔ ဆုေတာင္းေပးလို မည္သည့္အရာတြက္ သူတို႔ ဆုေတာင္းေပးလို မည္သည့္အရာတြက္ သူတို႔ ဆုေတာင္းေပးလို မည္သည့္အရာတြက္ သူတို႔ ဆုေတာင္းေပးလို 
ေၾကာင္းကို မွတ္မိေစရာ၌ ေၾကာင္းကို မွတ္မိေစရာ၌ ေၾကာင္းကို မွတ္မိေစရာ၌ ေၾကာင္းကို မွတ္မိေစရာ၌ သူတို႔အား ကူညီေပးဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းခ်က္စာရင္းမ်ားကို ျပဳၾကပါသည္။ သင္၏ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ မည္ သူတို႔အား ကူညီေပးဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းခ်က္စာရင္းမ်ားကို ျပဳၾကပါသည္။ သင္၏ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ မည္ သူတို႔အား ကူညီေပးဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းခ်က္စာရင္းမ်ားကို ျပဳၾကပါသည္။ သင္၏ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ မည္ သူတို႔အား ကူညီေပးဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းခ်က္စာရင္းမ်ားကို ျပဳၾကပါသည္။ သင္၏ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ မည္ 
သူကို ထည့္သြင္းၿပီး ဤအပတ္တြင္ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္မလဲ။သူကို ထည့္သြင္းၿပီး ဤအပတ္တြင္ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္မလဲ။သူကို ထည့္သြင္းၿပီး ဤအပတ္တြင္ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္မလဲ။သူကို ထည့္သြင္းၿပီး ဤအပတ္တြင္ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္မလဲ။    
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သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“……………………သေဘာေျဖာင့္ေသာ ဆုေတာင္းေသာပဌနာကုိကား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ သေဘာေျဖာင့္ေသာ ဆုေတာင္းေသာပဌနာကုိကား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ သေဘာေျဖာင့္ေသာ ဆုေတာင္းေသာပဌနာကုိကား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ သေဘာေျဖာင့္ေသာ ဆုေတာင္းေသာပဌနာကုိကား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ((((သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ သုတံၱ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၈)။၈)။၈)။၈)။” 
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ----    ေဟရွာယေဟရွာယေဟရွာယေဟရွာယ    
    
    

ေဟရွာယ အခန္းႀကီး ေဟရွာယ အခန္းႀကီး ေဟရွာယ အခန္းႀကီး ေဟရွာယ အခန္းႀကီး ၅၃၅၃၅၃၅၃ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 ေဟရွာယသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္မေမြးဖြားမီ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေစာ၍ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း သူ၏ဖြားျမင္ျခင္း၊ 
သူ၏သာသနာျပဳျခင္း၊ သူ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ သူ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းစေသာ သူ၏အသက္တာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁))))    ေဟရွာယ၏ေဟာေျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သူ၏ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခ်က္မ်ားေဟရွာယ၏ေဟာေျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သူ၏ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခ်က္မ်ားေဟရွာယ၏ေဟာေျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သူ၏ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခ်က္မ်ားေဟရွာယ၏ေဟာေျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သူ၏ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစသည့္ ဓမၼသစ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။ကို ျပည့္စံုေစသည့္ ဓမၼသစ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။ကို ျပည့္စံုေစသည့္ ဓမၼသစ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။ကို ျပည့္စံုေစသည့္ ဓမၼသစ္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို တြဲေပးပါ။    
    
ေယရႈ၏ေမြးဖြားျခင္း 
––ဂ––““““ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔ထိုေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ သတို႔    
သမီးကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလသမီးကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလသမီးကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလသမီးကညာသည္၊ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍၊ သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတ့ံ၊၊ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ၊၊အမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ၊၊အမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ၊၊အမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ၊၊    ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ 
၇၇၇၇း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    
 
ေယရႈ၏အသက္တာႏွင့္သာသနာျပဳျခင္း 
––ခ––““““ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ 
သိတင္းသိတင္းသိတင္းသိတင္း    ကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကိုကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကိုကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကိုကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကုိဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏ အနာကို    စည္းေစျခင္းငွါစည္းေစျခင္းငွါစည္းေစျခင္းငွါစည္းေစျခင္းငွါ၄၄၄၄င္း၊ ဘမ္းသြားင္း၊ ဘမ္းသြားင္း၊ ဘမ္းသြားင္း၊ ဘမ္းသြား    
ခ်ဳပ္ထားခ်ဳပ္ထားခ်ဳပ္ထားခ်ဳပ္ထား    လ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္းလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရိွေသာ သူတို႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ျခင္း အေၾကာင္း    
ကိုကိုကိုကို    ျပေစျပေစျပေစျပေစ    ျခင္းငွါျခင္းငွါျခင္းငွါျခင္းငွါ၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၆၁၆၁၆၁၆၁း း း း ၁)။၁)။၁)။၁)။”””” ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အျပစ္၏ေက်းကၽြန္ဘဝမွ ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ ၾကြလာခဲ့သည္။ 
 
ေယရႈ၏အသက္စေတးခံျခင္း 
––က––““““ထုိသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ထုိသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ထုိသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ထုိသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထုိးျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္းကုိခံရေလ၏၊၊ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ 
ခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾကခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾကခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾကခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရိွၾက    
၏၊၊၏၊၊၏၊၊၏၊၊    ((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၅၃၅၃၅၃၅၃း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။”””” ေယရႈသည္ သူ ျပဳမိခဲ့ေသာအေၾကာင့္ အေသခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ား 
ေၾကာင့္ အေသခံခဲ့သည္။ သူ၏ေမတၱာသည္ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယရႈ၏အေသခံျခင္းသည္ ယုံၾကည္ေသာ 
သူမ်ားႏွင့္ သူ၌ ယုံၾကည္ကုိးစားၾကသူမ်ားကုိ ကယ္တင္လိမ့္မည္။ 
 
ေယရႈ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း 
––ဃ––““““မိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းမိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းမိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းမိမိစိတ္ဝိညာဥ္ ခံရေသာ ေဝဒနာ၏ အက်ိဳးကုိ မိမိျမင္၍ အားရလိမ့္မည္၊၊ ထုိေျဖာင့္မတ္ေသာငါ၏ ကြၽန္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္း    
အားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊အားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊အားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊အားျဖင့္၊ သူသည္အမ်ားေသာ သူတုိ႔ ကုိ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစလိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔၏ အျပစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊    
((((ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ေဟရွာယ ၅၃၅၃၅၃၅၃း း း း ၁၁)။၁၁)။၁၁)။၁၁)။”””” ၃ ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူသည္ ထေျမာက္ၿပီး သူတို႔ထံမွ သူတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ သူသည္ ေဆာင္ယူ 
သြားၿပီးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သူ၌ ကုိးစားျခင္းအားျဖင့္ လူတုိ႔ထံသုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ယူေဆာင္လာလိမ့္မည္။ 
 
ျပည့္စုံခ်က ္
    ကကကက) ) ) ) မႆဲ မႆဲ မႆဲ မႆဲ ၂၇၂၇၂၇၂၇း း း း ၂၆၂၆၂၆၂၆    ခခခခ) ) ) ) မာကု မာကု မာကု မာကု ၁၀၁၀၁၀၁၀း း း း ၁၁၁၁၊ လုကာ ၊ လုကာ ၊ လုကာ ၊ လုကာ ၇၇၇၇း း း း ၂၂၂၂၂၂၂၂    ဂ) ဂ) ဂ) ဂ) လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၁၁၁၁း း း း ၃၁၃၁၃၁၃၁----၃၄၃၄၃၄၃၄    လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၂၄၂၄၂၄၂၄း း း း ၆၆၆၆----၇၇၇၇    
    

ေဟရွာယ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ေယရႈအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ျပည့္စုံစစ္မွန္လာေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက 
ေျပာဆိုေသာအရာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ သင္ သိႏုိင္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ ေျပာဆုိ 
ေသာသူျဖစ္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ပုိ႔ေသာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းခရီးႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္းအေၾကာင္းကုိ သင္ 
သိႏုိင္ပါသည္။  
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ----    ေယရမိေယရမိေယရမိေယရမိ    
    

ေယရမိ အခန္းႀကီး ေယရမိ အခန္းႀကီး ေယရမိ အခန္းႀကီး ေယရမိ အခန္းႀကီး ၁၁၁၁ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
ေနာက္ခံသမုိ္င္း 
 ေယရမိသည္ ဣသေရေတာင္းပုိင္ႏုိင္ငံ ယုဒျပည္တြင္ရွိေေသာ ဘုရားသခင္၏ပေရာဖက္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏သာ 
သနာသည္ ဘီစီ၆၂၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ဆက္လက္တည္တံ့ခဲ့သည္။ ေယရမိသည္ သူတုိ႔၏ဆုိးညစ္မႈေၾကာင့္ 
ယုဒျပည္ႏွင့္ ယုဒျပည္၏ပတ္ဝန္းက်င္တုိ္င္းႏုိင္ငံမ်ားအား ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္က်ေရာက္မည့္အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာ 
ခဲ့သည္။ ေယရမိသည္ သူ၏လူမ်ဳိးတုိ႔အား အျခားေသာဘုရားမ်ား ကုိးကြယ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ 
မ်ားကုိ စတင္လုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သူ၏သတင္းစကားသည္ ဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔ အႀကိဳက္မေတြ႕ေသာ 
ေၾကာင့္ ေယရမိ၏အသက္သည္ မၾကာခဏဆိုသလုိ အႏ ၱရယ္စက္ကြင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) အေျခေနအခ်ိန္ခါႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္ရာ၌ သင့္အား အကူညီေပးႏိုင္သည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္ကို အေျခေနအခ်ိန္ခါႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္ရာ၌ သင့္အား အကူညီေပးႏိုင္သည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္ကို အေျခေနအခ်ိန္ခါႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္ရာ၌ သင့္အား အကူညီေပးႏိုင္သည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္ကို အေျခေနအခ်ိန္ခါႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ သင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္ရာ၌ သင့္အား အကူညီေပးႏိုင္သည့္ သမၼာက်မ္းပိုဒ္ကို 
တြဲေပးပါ။တြဲေပးပါ။တြဲေပးပါ။တြဲေပးပါ။    

၁။ ေက်ာင္း၌ လူငယ္အုပ္စုတစ္စုက သိပ္မရင္းႏွီးေသာကေလးကုိ ေနာက္ေျပာင္က်ီးစယ္ေနၾကသည္။ 

၂။ သင္သည္ ညစ္ညမ္းေသာေလွာင္ေျပာင္စကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိေနေသာသူမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနသည္။ ထုိအရာမွာ 

သင္၏အလွည့္ ျဖစ္သည္။  

၃။ ေဘာလုံးေကာက္ၿပီးသယ္ယူရေသာအားကစားအတြက္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ သင္၏အလွည့္ေရာက္လာ 

သည္။ သင္၏အေကာင္းဆုံးသူငယ္ခ်င္းသည္ ေဘာလုံးပြဲတြင္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး အၿမဲတေစ ေနာက္ဆုံးပတ္ဆုံး 

တြင္ ေကာက္သည္။ သူ႔ကုိ ဤအရာက မည္မွ်ဒုကၡေတြ႕ေစေၾကာင္းကုိ သင္ သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏အသင္းေဖာ္ 

မ်ားက သူ႔ကုိ မကူဖုိ႔ သင့္အား ေျပာေနၾကသည္။  

၄။ ဘုရားသခင္ကုိ မယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းသည္ ရူးႏွမ္းျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေသာ သူ 

ငယ္ခ်င္းတစ္ဦး သင္၌ ရွိသည္။ သင္ ယုံၾကည္သည့္အရာကုိ သူ႔အား သင္ ေျပာျပလိုပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည့္ သူ႔ 

အား မရူးမုိက္ေစလုိပါ။ 

––၄–– လုကာ လုကာ လုကာ လုကာ ၉၉၉၉း း း း ၂၆၂၆၂၆၂၆        ေယရႈေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရိွန႔ဲ။ 
––၂–– ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၅၅၅၅း း း း ၄၄၄၄  မေတာ္မေလ်ာ္ေသာညစ္ညဴးျပက္ျပယ္ ျပက္ယယ္ေသာစကားမ်ားကုိ ပယ္ပါ။ 
––၃–– မာကု မာကု မာကု မာကု ၁၂၁၂၁၂၁၂းးးး    ၂၈၂၈၂၈၂၈----    ၃၁၃၁၃၁၃၁        ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ပါ။ အျခားသူမ်ားကုိလည္း ခ်စ္ပါ။ 
––၁–– ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ဧဖက္ ၄၄၄၄း း း း ၂၉၂၉၂၉၂၉        တည္ေဆာက္စရာဘုိ႔ ေကာင္းေသာစကားကုိသာ သုံးေဆာင္ၾကေလာ့။ 
၂၂၂၂) ) ) ) ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းသည္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားစြာေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ဘာ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းသည္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားစြာေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ဘာ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းသည္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားစြာေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ဘာ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းသည္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားစြာေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ဘာ 
ေၾကာင့္ ေျပာဆိုပါသလဲ။ေၾကာင့္ ေျပာဆိုပါသလဲ။ေၾကာင့္ ေျပာဆိုပါသလဲ။ေၾကာင့္ ေျပာဆိုပါသလဲ။    
 ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အၾကံအစည္ထက္ သာလြန္ၿပီး ဘုရားသခင္၏အက်င့္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔၏အက်င့္မ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။ (ေဟရွာယ ၅၅း ၈)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အၾကံအစည္မ်ား (သုိ႔) အက်င့္မ်ားသည္ သူ၏အၾကံ 
အစည္မ်ား (သုိ႔) အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္၏အၾကံအစည္မ်ားႏွင့္ အက်င့္မ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္ျခင္း 
ထက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္အၾကံအစည္မ်ားႏွင့္ အက်င့္မ်ားေနာက္သုိ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ လုိက္လုိၾကသည္။  
 ဘုရားသခင္၏နည္လမ္းကို ေတြးေခၚရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အၿမဲတေစ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ သူ႔အား နာခံရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
နာမခံရမည့္အခ်ိန္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူအုပ္ႏွင့္အတူ သြားမလား၊ ဘုရားသခင္၏ေျပာ 
ဆုိသည့္အရာအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္မလားဆုိတာကုိ သင္ ဆုံးျဖတ္ရန္သာရွိသည္။ 
၃၃၃၃))))    ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ၁၁၁၁း း း း ၁၇၁၇၁၇၁၇----    ၁၈ ၁၈ ၁၈ ၁၈ ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ေက်ာ္ၾကားမႈမရိွေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းကို တ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းကို တ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းကို တ္မတ္ရပ္တည္ျခင္းကို 
သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။    

• သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားကုိ သိမွတ္ၿပီး ထုိတရားစကားမ်ားအတုိင္း ရပ္တည္ဖုိ႔ရာ၌ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစပါ။    
• ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သူ႔ ေနာက္သုိ႔ လုိက္ရာ၌ သင့္အား ကူညီဖုိ႔ရန ္ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။    

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
“သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ အသင့္အေနထားျဖစ္ေစပါ။ ((((ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ေယရမိ ၁၁၁၁း း း း ၁၇)။၁၇)။၁၇)။၁၇)။”  
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၇ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ----    ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အာေဗဒနိေဂါရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အာေဗဒနိေဂါရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အာေဗဒနိေဂါရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အာေဗဒနိေဂါ    
    
    

ဒံေယလ အခန္းႀကီး ဒံေယလ အခန္းႀကီး ဒံေယလ အခန္းႀကီး ဒံေယလ အခန္းႀကီး ၃၃၃၃ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
 ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ ဗာပုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ီတက္လာၿပီး တုိက္ခုိက္သိမ္း 
ပုိ္က္ခဲ့သည္။ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ေတာ္ဝင္မိသားစုႏွင့္ ဣသေရလတုိင္းျပည္၌ အျခားအေရးႀကီးမိသားစုမ်ားမွ ေယာ 
ကၤ် ားေလးတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ဗာပုလုန္တုိင္းျပည္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားဖုိ႔ရန္ သူ၏စစ္သူႀကီးအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဤလူငယ္ေလးမ်ား 
သည္ သန္မာရမည္၊ ခန္႔ေခ်ာျဖစ္ရမည္၊ အလြန္သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ရိွရမည္၊ ၿပီးေတာ့ လ်င္ျမန္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ 
ေနခ့ဲလိမ့္မည္။ ၃ ႏွစ္လုံးလုံး သူတုိ႔ကုိ ဗာပုလုန္ဘာသာစကားျဖင့္၎၊ ဘုရင္ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးကုိ အေစခံရာ၌ သူတို႔ 
သိသင့္သိထုိက္ေသာအရာမွန္သမွ်ကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထုိလူငယ္မ်ားထဲမွ  ၃ ေယာက္ကုိ ဒံေယလ၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ 
အေဗဒေနေဂါဟု မွည့္ေခၚခ့ဲၾကသည္။ 
  
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးက သူ၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာလူတိုင္းအား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးက သူ၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာလူတိုင္းအား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးက သူ၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာလူတိုင္းအား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးက သူ၏တိုင္းျပည္၌ရိွေသာလူတိုင္းအား မည္သည့္အရာကို ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသလဲ။    
 တည္ထားသည့္ ရုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ဖုိ႔ရန္ (ဒံေယလ ၃း ၄-၆) 
    
၂၂၂၂) ) ) ) ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ သူတို႔၏သစၥာရိွမႈကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ သူတို႔၏သစၥာရိွမႈကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ သူတို႔၏သစၥာရိွမႈကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ သူတို႔၏သစၥာရိွမႈကို ဘယ္လိုျပသခ့ဲပါသလဲ။    
 သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏သစၥာရွိမႈအတြက္ ေသရမည္ကုိ သိရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ရုပ္တုကုိ ဦးမခ် (သုိ႔) ဝတ္မျပဳခ့ဲၾကေပ။ 
(ဒံေယလ ၃း ၁၈) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) သစၥာရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သသစၥာရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သသစၥာရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သသစၥာရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္က ဘာလဲ။င္၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္က ဘာလဲ။င္၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္က ဘာလဲ။င္၏အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္က ဘာလဲ။    
 တစ္စုံတစ္ဦးအား ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း (သုိ႔) သစၥာရွိျခင္း။ 
    
၄၄၄၄))))    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၁၃၁၃၁၃၁၃ႏွင့္ ေရာမ ႏွင့္ ေရာမ ႏွင့္ ေရာမ ႏွင့္ ေရာမ ၅၅၅၅း း း း ၈ ၈ ၈ ၈ ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္က သင့္အပၚ ဘယ္လို သစၥာရိွပါသလဲ။ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္က သင့္အပၚ ဘယ္လို သစၥာရိွပါသလဲ။ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္က သင့္အပၚ ဘယ္လို သစၥာရိွပါသလဲ။ကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္က သင့္အပၚ ဘယ္လို သစၥာရိွပါသလဲ။    
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မကယ္တင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အေသခံ 
ခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ လမ္းခရီးတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ပို၍အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ 
ျပဳခ့ဲသည္အရာႏွင့္ မထုိက္တန္ေသာ္ျငားလည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ ထုိအရာကုိ ျပဳခ့ဲသည္။ 
    
၅၅၅၅) ) ) ) ဤအပတ္တြင္ သစၥာရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕ဤအပတ္တြင္ သစၥာရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕ဤအပတ္တြင္ သစၥာရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕ဤအပတ္တြင္ သစၥာရိွျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရးခ်လိုက္ပါ။လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရးခ်လိုက္ပါ။လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရးခ်လိုက္ပါ။လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရးခ်လိုက္ပါ။    

• ဘုရားသခင္   သင္ ေျပာဆုိေသာအရာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာျဖင့္ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကုိ 

ထင္ရွားေစပါ။    
• သင္၏မိသားစုထမဲွ တစ္စံုတစ္ဦး သူတုိ႔၏အိမ္မႈကိစၥမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူတု႔ိကုိ ကူညီပါ။    
• သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး   သူ (သုိ႔) သူမ ဖ်ားနာေနေသာအခါ သြားေရာက္လည္ပတ္လုိက္ပါ။    
• အဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔) အသင္းအဖြဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အားကစားမ်ားအားလုံးတြင္ ပါဝင္လုိက္ပါ။    
• အသင္းေတာ္   သင္ မႏွစ္သက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပင္လွ်င္ တက္ေရာက္လိုက္ပါ။    

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
““““ကိုကိုကိုကိုယ့္အေဆြတို႔အဘို႔အလိုငွါ ကိုယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မရိွ။ ယ့္အေဆြတို႔အဘို႔အလိုငွါ ကိုယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မရိွ။ ယ့္အေဆြတို႔အဘို႔အလိုငွါ ကိုယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မရိွ။ ယ့္အေဆြတို႔အဘို႔အလိုငွါ ကိုယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မရိွ။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ 
၁၅၁၅၁၅၁၅း း း း ၁၃)။၁၃)။၁၃)။၁၃)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ----    ဒံေယလဒံေယလဒံေယလဒံေယလ    
    
    
ဒံေယလ အခန္းႀကီး ဒံေယလ အခန္းႀကီး ဒံေယလ အခန္းႀကီး ဒံေယလ အခန္းႀကီး ၆၆၆၆ကုိ ဖတ္ရႈလိုုက္ပါ။ 

 
 ဗာပုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခတ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ဣသေရေတာင္းပုိင္ႏိုင္ငံ ယုဒ ျပည္၊ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ီတက္လာ 
ၿပီး တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိ္က္ခဲ့ခ်ိန္၌ ဒံေယလသည္ ဘီစီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္ႏွင့္ အေဗဒေနေဂါတို႔ႏွင့္အတူ ဗာပုလုန္ႏုိင္ငံ 
သုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရေသာ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒံေယလသည္ ရွင္ဘုရင္၏မွဴးမတ္မ်ားၾကားတြင္ ျမင့္မား 
ေသာရာထူးတစ္ေနရာအထိ တုိးျမွင့္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံသည္ (ယေန႔ေခတ္ အီရန္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္) ပါရွား 
လူမ်ဳိးမ်ားအားျဖင့္ ေခ်းမႈန္းျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီး ဒံေယလသည္ ပါရွားရွင္ဘုရင္၏လက္ေအာက္တြင္ အျမင့္ဆုံးရာထူးျဖင့္ ဆက္လက္ 
တည္ရွိခဲ့သည္။  
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ဒါရိမင္းႀကီးက ဒံေယလကို အလြန္ႏွစ္သက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ဒါရိမင္းႀကီးက ဒံေယလကို အလြန္ႏွစ္သက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ဒါရိမင္းႀကီးက ဒံေယလကို အလြန္ႏွစ္သက္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ဒါရိမင္းႀကီးက ဒံေယလကို အလြန္ႏွစ္သက္ခ့ဲပါသလဲ။    
 သူ၏ျခြင္းခ်က္မရွိကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ သူ မည္သုိ႔ အသုံးျပဳပုံမ်ားေၾကာင့္ (ဒံေယလ ၆း ၃) 
    
၂၂၂၂) ) ) ) သူ႔အား မဟာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ ဒံေသူ႔အား မဟာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ ဒံေသူ႔အား မဟာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ ဒံေသူ႔အား မဟာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ ဒံေယလ၏စရ္ိုက္လကၡာ ယလ၏စရ္ိုက္လကၡာ ယလ၏စရ္ိုက္လကၡာ ယလ၏စရ္ိုက္လကၡာ ၃ ၃ ၃ ၃ မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။မ်ဳိးက ဘာေတြလဲ။    

၁။ သူသည္ ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္သူျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္။ (ဒံေယလ ၆း ၄) 

၂။ သူသည္ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ (ဒံေယလ ၆း ၄) 

၃။ သူသည္ သူ၏အလုပ္ကုိ ဂရုတစုိက္လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးေျမာက္တတ္သည္။ (ဒံေယလ ၆း ၄) 

၃၃၃၃) ) ) ) ဤပံုဝတၱဳက ဒံေယလအေၾကာင္းႏွင့္ဤပံုဝတၱဳက ဒံေယလအေၾကာင္းႏွင့္ဤပံုဝတၱဳက ဒံေယလအေၾကာင္းႏွင့္ဤပံုဝတၱဳက ဒံေယလအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာကို ထပ္ေျပာျပေပးပါသလဲ။ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာကို ထပ္ေျပာျပေပးပါသလဲ။ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာကို ထပ္ေျပာျပေပးပါသလဲ။ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကို ဘာကို ထပ္ေျပာျပေပးပါသလဲ။    
 ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္အား အေစခံဖို႔ရန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး သူ႔အတြက္ သူ ျပဳခဲ့ေသာအရာမ်ားအားလုံးအ 
တြက္ သူ႔အား ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ (ဒံေယလ ၆း ၁၀) 
    
၄၄၄၄) ) ) ) ဒံေယလက ရွင္ဘုရင္အတြက္ ေကာင္းေသာအမႈက့ဲသို႔ေသာအရာကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဒံေယလက ရွင္ဘုရင္အတြက္ ေကာင္းေသာအမႈက့ဲသို႔ေသာအရာကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဒံေယလက ရွင္ဘုရင္အတြက္ ေကာင္းေသာအမႈက့ဲသို႔ေသာအရာကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ဒံေယလက ရွင္ဘုရင္အတြက္ ေကာင္းေသာအမႈက့ဲသို႔ေသာအရာကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲပါသလဲ။ႏိုင္ခ့ဲပါသလဲ။ႏိုင္ခ့ဲပါသလဲ။ႏိုင္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ဒံေယလသည္ ဆုေတာင္းၿပီး ဘုရားသခင္ထံ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ (ဒံေယလ ၆း ၁၁) 
 
 အဘိဓာန္တြင္ ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္ျခင္းကို ယုံၾကည္ထုိက္ျခင္း၊ မွိခုိထုိက္ျခင္း၊ ရုိးသားျခင္း၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္း 
ျခင္း၊ တာဝန္သိတတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သိျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္းအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ 
    
၅၅၅၅) ) ) ) ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စရိုက္လကၡဏာ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စရိုက္လကၡဏာ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စရိုက္လကၡဏာ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စရိုက္လကၡဏာ ၃ ၃ ၃ ၃ ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဒီအပတ္တြင္ ထိုအရာထဲမွတစ္ခုကို ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဒီအပတ္တြင္ ထိုအရာထဲမွတစ္ခုကို ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဒီအပတ္တြင္ ထိုအရာထဲမွတစ္ခုကို ခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ဒီအပတ္တြင္ ထိုအရာထဲမွတစ္ခုကို 
သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။သင္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။    

• အိမ္တြင္   ေျပာစရာမလိုဘဲ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
• ေက်ာင္းတြင္  သင္၏အလုပ္ကုိ ဂရုတစုိက္ ၿပီးေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္လုိက္ပါ။ 
• လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  အခ်ိန္တိက်ပါ။ 

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
“…“…“…“…........ဒံေယလသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ အျပစ္တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရိွေသာေၾကာင့္ အျပစ္တင္ခြင့္ကို ရွာဒံေယလသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ အျပစ္တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရိွေသာေၾကာင့္ အျပစ္တင္ခြင့္ကို ရွာဒံေယလသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ အျပစ္တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရိွေသာေၾကာင့္ အျပစ္တင္ခြင့္ကို ရွာဒံေယလသည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ အျပစ္တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရိွေသာေၾကာင့္ အျပစ္တင္ခြင့္ကို ရွာ၍မေတြ႕ၾကသည္ရိွေသာ္။ ၍မေတြ႕ၾကသည္ရိွေသာ္။ ၍မေတြ႕ၾကသည္ရိွေသာ္။ ၍မေတြ႕ၾကသည္ရိွေသာ္။ 
((((ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ဒံေယလ ၆၆၆၆း း း း ၄)။၄)။၄)။၄)။””””    
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သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ သင္ခန္းစာ # # # # ၂၉ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ----    ေယာနေယာနေယာနေယာန    
    
ေယာန ေယာန ေယာန ေယာန ၁၁၁၁း း း း ၁၁၁၁----၃၃၃၃ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင့္ ၃၃၃၃း း း း ၁၁၁၁----၅၅၅၅ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 

 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘုရားသခင္က သူ႔အတြက္ ေယာနအား လုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က သူ႔အတြက္ ေယာနအား လုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က သူ႔အတြက္ ေယာနအား လုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။ဘုရားသခင္က သူ႔အတြက္ ေယာနအား လုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာက ဘာလဲ။    
    နိနေဝၿမိဳ႕သုိ႔သြားၿပီး မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းမွ ျပန္လွည့္လာဖုိ႔ရန္အတြက္ သူတုိ႔ကုိ ေဟာေစသည္။ (ေယာန ၁း၂)။ 
၂၂၂၂))))    ေယာန၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ေယာန၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ေယာန၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။ေယာန၏တု႔ံျပန္မႈက ဘာလဲ။    
    ေယာနသည္ သူ႔အား ဘုရားသခင္ျပဳေစလိုသည့္အရာကုိ မျပဳဘဲ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ (ေယာန ၁း ၃)။ 
၃၃၃၃) ) ) ) ဘုရားသခင္က သူတို႔အားလုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာကုိ တြန္႔ဆုတ္ေနခ့ဲေသာ အျခားသူရဲေကာင္း ဘုရားသခင္က သူတို႔အားလုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာကုိ တြန္႔ဆုတ္ေနခ့ဲေသာ အျခားသူရဲေကာင္း ဘုရားသခင္က သူတို႔အားလုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာကုိ တြန္႔ဆုတ္ေနခ့ဲေသာ အျခားသူရဲေကာင္း ဘုရားသခင္က သူတို႔အားလုပ္ေဆာင္ေစလိုခ့ဲသည့္အရာကုိ တြန္႔ဆုတ္ေနခ့ဲေသာ အျခားသူရဲေကာင္း ၂ ၂ ၂ ၂ ဦးက ဘယ္သူေတြ ဦးက ဘယ္သူေတြ ဦးက ဘယ္သူေတြ ဦးက ဘယ္သူေတြ 
လဲ။ လဲ။ လဲ။ လဲ။     

• ေမာေရွ (ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း ၁၁)    

• ဂိေဒါင္ (တရားသူႀကီး ၆း ၅)    

၄၄၄၄))))    ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔သြားခ့ဲၿပီး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားခ့ဲသည္။ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔သြားခ့ဲၿပီး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားခ့ဲသည္။ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔သြားခ့ဲၿပီး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားခ့ဲသည္။ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယာနသည္ နိနေဝၿမိဳ႕သို႔သြားခ့ဲၿပီး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားခ့ဲသည္။ ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသ 
လဲ။လဲ။လဲ။လဲ။    
    လူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ (ေယာန ၃း ၅)။ 
 
 ေယာနသည္ ဘုရားသခင္ထံ၌ ႏွိမ့္ခ်က်ဳိးႏြံေသာသူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ လူမ်ားက ႏွိမ့္ခ်က်ဳိးႏြံျခင္းစကားလုံး 
ကုိ “အညံ့ခံျခင္း”ဟု မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြးေတာယူမွတ္ၾကသည္။ ပုိ၍နီးစပ္မႈရွိေသာအဓိပၸါယ္မွာ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အျခားသူ 
တစ္ဦး၏ေအာက္၌ ရွိေန၍ ျမွင့္တင္ (သုိ႔) ေထာက္မျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ “ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ ထုိအရပ္ 
တြင္ ကၽြႏု္ပ္ ရွိေန မည္”ဟု ေယာနက ဘုရားသခင္အား ေျပာခ့ဲသည္။ 
 
၅၅၅၅) ) ) ) ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳ ိ႕က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳ ိ႕က ဘာလဲ။ဘုရားသခင္အား နာခံျခင္းကို သင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳ ိ႕က ဘာလဲ။    

• အိမ္တြင္   သင္၏ညီအစ္ကုိမ်ား၊ ညီအစ္မမ်ားႏွင့္အတူ ေျပျပစ္စြာေနထုိင္ပါ။ 
• ေက်ာင္းတြင္   ေက်ာင္းသား/သူတုိင္းကုိ ၾကင္နာၿပီး ဆရာ/မမ်ားအားလုံးႏွင့္ ရုံးဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကုိ 

ရုိေသပါ။ 
• မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္  ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကုိထင္ရွားေစသည့္ ဗီဒီယုိႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကိမ္းမ်ားကို ကစားပါ။ 

• တီဗီၾကည့္ရႈျခင္း  ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကု ိၾကည့္ရႈပါ။ 

• သင္၏အသုံးစရိတ္ ၁၀%ကုိ သင္၏အသင္းေတာ္သုိ႔ ေပးလွဴၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ပရဟိတၱလုပ္ငန္းတြင္ ေပးလွဴပါ။ 
• လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  သင္၏အေျပာအဆိုမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းကုိ ထင္ရွားေစပါ။  

သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား  
““““ႏႈတ္ကႏႈတ္ကႏႈတ္ကႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍ အကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏။ ပတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍ အကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏။ ပတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍ အကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏။ ပတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍ အကၽြႏ္ုပ္၏လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏။ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၁၉၁၁၉၁၁၉၁၁၉း း း း ၁၀၅)။၁၀၅)။၁၀၅)။၁၀၅)။””””    
  



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 

လက္ေတြ႕သာသနာ့လုပ္ငန္း သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား 
185 

 

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးကမ္းျခင္း (Thanksgiving) 
ေက်းဇူးတင္ရေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေပးကမ္းရေသာအခ်ိန္ 

 
ဆာလံ ၁၀၅း ၂ ကုိ ဖတ္ရႈပါ။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။သင္၌ရိွသမွ်ေသာအရာသည္ ဘယ္က လာပါလဲ။  
(ကမာၻေျမႀကီးႏွင့္ ကမာၻေျမႀကီးေပၚ၌ရွိသမွ်ေသာအရာသည္ ထာဝရဘုရားပုိင္ဆုိင္ေတာ္မူသည္။ (ဆာလံ ၂၄း ၁)။ 
 
၂၂၂၂) ) ) ) သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဘာေတြေပးခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဘာေတြေပးခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဘာေတြေပးခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဘာေတြေပးခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။    

• လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထာဝရအသက္ (ေယာဟန္ ၃း ၁၆)။ 
• ၾကြယ္ဝေသာအသက္တာတစ္ခု (ေယာဟန္ ၁၀း ၁၀)။ 
• အနာဂတ္ဘဝတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ကူးမွန္းဆႏုိင္သည္ထက္ပုိပါသည္။ (၁ ေကာရိ ၂း ၉)။ 

 
၃၃၃၃) ) ) ) ခက္ခဲေေသာအေျခအေနအခ်ိန္ခါမ်ား၌ပင္လွ်င္ သင္ ဘယ္လိုေက်းဇူးတင္မလဲ။ခက္ခဲေေသာအေျခအေနအခ်ိန္ခါမ်ား၌ပင္လွ်င္ သင္ ဘယ္လိုေက်းဇူးတင္မလဲ။ခက္ခဲေေသာအေျခအေနအခ်ိန္ခါမ်ား၌ပင္လွ်င္ သင္ ဘယ္လိုေက်းဇူးတင္မလဲ။ခက္ခဲေေသာအေျခအေနအခ်ိန္ခါမ်ား၌ပင္လွ်င္ သင္ ဘယ္လိုေက်းဇူးတင္မလဲ။    

ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးထမဲွ ေကာင္းေသာအရာကုိ ယူေဆာင္လာေပးသည္။ (ကမာၻဦး ၅၀း ၂၀)။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ေက်း 
ဇူးတင္စရာမ်ားစြာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏ဒုတိယအပုိင္းသည္ ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ““““၆၆၆၆အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ 
ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာ သူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာ သူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာ သူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ ေသာ မ်ိဳးေစ့ကုိႀကဲေသာသူသည္ စပါးအနည္းငယ္သာ ရိတ္ရမည္။ မ်ားစြာႀကဲေသာ သူသည္ မ်ားစြာရိတ္ရမည္ဟု မွတ္ၾကေလာ့။ 
၇၇၇၇လူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိလူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိလူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိလူတုိင္း ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္လွဴရ၏။ ႏွေျမာေသာစိတ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴ ဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ႏွင့္မလွဴရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ တ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴ ဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ႏွင့္မလွဴရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ တ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴ ဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ႏွင့္မလွဴရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ တ္ႏွင့္မလွဴရ၊ မလွဴ ဘဲ မေနရဟု စိတ္ထင္ႏွင့္မလွဴရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ 
ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ ေစတနာစိတ္ႏွင့္လွဴေသာသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္ မူ၏။ ((((၂၂၂၂    ေကာ ေကာ ေကာ ေကာ ၉၉၉၉း း း း ၆၆၆၆----၇)။၇)။၇)။၇)။” ” ” ” ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာဆုိထားပါ 
သည္။ 
 
၄၄၄၄) ) ) ) သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္သင္၏အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သင္၏အခ်ိန္ႏွင့္ သင္၏ေငြကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းဖို႔ရန္    သင္ ဘယ္လို ေလ့က်င့္မလဲ။သင္ ဘယ္လို ေလ့က်င့္မလဲ။သင္ ဘယ္လို ေလ့က်င့္မလဲ။သင္ ဘယ္လို ေလ့က်င့္မလဲ။    
အျခားသူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ ကၽြန္/မ၏အရည္းအခ်င္းမ်ားကုိ ကၽြန္/မအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္ 

• အဖြဲ႕အစည္းထတဲြင္  ကေလးေဆးရုံ၌ ဖတ္ရႈပါ။ 
• အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပတြင္  မိသားစုရက္တိုသာသနာခရီးထြက္ပါ။ 

 
အျခားသူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ ကၽြန္/မ၏အခ်ိန္ကုိ ကၽြန္/မအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္ 

• အဖြဲ႕အစည္းထတဲြင္  အိမ္နီးနားခ်င္း သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းပါ။ 
• အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပတြင္  စားေရးစာျပန္လုပ္ပါ။ 

 
အျခားသူမ်ားကုိ ကူညီဖုိ႔ရန္ ကၽြန္/မ၏ေငြေၾကးကုိ ကၽြန္/မအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္ 

• အဖြဲ႕အစည္းထတဲြင္  ကၽြန္ေတာ္/မ၏စရိတ္၏အခ်ဳိ႕ကုိ ပရဟိတၱတစ္ခုသုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္း 
• အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပတြင္  သာသနာျပဳတစ္ဦးကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီပါ။ 

 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေလာ့။ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာ ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေလာ့။ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာ ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေလာ့။ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာ ထာဝရဘုရားကုိ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ဆာလံသီခ်င္းကုိ ဆုိၾကေလာ့။ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာ 
ၾကေလာ့။ ၾကေလာ့။ ၾကေလာ့။ ၾကေလာ့။ ((((ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ဆာလံ ၁၀၅၁၀၅၁၀၅၁၀၅း း း း ၂)။၂)။၂)။၂)။””””    
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ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ (CHRISTMAS)(CHRISTMAS)(CHRISTMAS)(CHRISTMAS)    
 
 
လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး 
 ေယရႈကုိ ကမာၻေျမႀကီးသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ အားလုံးႏွင့္ပဋိညာဥ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ဖို႔ 
ရန္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေယရႈသည္ သူ၏အေသြးေတာ္ကုိ ကားတုိင္ေပၚတြင္ သြန္းေလာင္းေသာအခါ သင္ႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ရန္ အသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
 
 ဓမၼေဟာင္းေခတ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္မ်ားကို ျပဳေသာအခါ သူသည္ သူတုိ႔၏နာမည္မ်ားကို 
မၾကာခဏဆိုသလုိ ေျပာင္းေလ့ရွိခဲ့သည္။ အာၿဗံမွ အာျဗဟံ (လူမ်ဳိးမ်ားစြာ၏ဖခင္) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယာကုပ္သည္ ဣသေရလ 
(ဘုရားသခင္ ႏွင့္ နပန္းလုံးသူ) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမႈတစ္ခုခ်င္စီတြင္ သူတို႔၏စရိုက္လကၡဏာေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
သူတို႔၏မိႆဟာယသစ္ဖြဲ႕ျခင္းကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစဖို႔ရန္ သူတုိ႔၏နာမည္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ 
 
 သင္သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လာေသာအခါ သင့္ကုိလည္း နာမည္သစ္ေပးသည္။ သင္၏အသက္တာ၌ ေယရႈကုိ 
သင္ လက္ခံေသာအခါ သင္၏ဝိညာဥ္ကုိ အသက္တာသစ္ကုိ ေပးပါသည္။ သင္၏ဝိညာဥ္သည္ ျပန္လည္ေမြးဖြားေစၿပီး အျပစ္ 
သားတစ္ဦးမွ သန္႔ရွင္းသူတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ပုံသ႑န္ကို ေျပာင္းလဲေစသည္။ တစ္ခ်ိန္က သင္သည္ အေဝးမွာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုမွာမူ 
သူ၏ေမြးစားသား (သို႔) သမီးအျဖစ္ သူ၏ပလႅင္ေတာ္နား၌ ေနရသည္။ 
 
 “လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး”ခရစၥမတ္သံစုံသီးခ်င္းက “သစၥာေစာင့္သူမ်ား၊လာၾက”ဆုိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚထားရိွ 
ေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ ၏ႏွလုံးသားကုိ ေပၚလြန္ေစပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘုရင္သားေတာ္ရွင္ကိုဖူးျမင္ၾကစုိ႔။ 
ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ကုိ  ဖူးျမင္ၾကစုိ႔။ “ငါ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္လာေသာသူမ်ားလာၾက၊ ငါ၏သားကုိ ခ်ိီးမြမ္းၾက။” 
 ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏တုံ႔ျပန္မႈမွာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင့္ သူ႔အား ႀကိဳဆုိၿပီး ရႊင္လန္းေသာခ်ီမ္းမြမ္းကုိးကြယ္သီးခ်င္း၏ထပ္ဆုိ 
ကုိ လက္မ်ားေျမွာက္ပင့္လ်က္ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔။ 
 
 
 

လာၾကပါတပည့္ေတာ္မ်ားက်ဴး။  
Oh come, all ye faithful 

 
၁ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ၊ သစၥာေစာင့္သူမ်ားလာ၊ 

ဗက္လင္ၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ အားလံုးသြားၾကကုန္စို႔၊ 
ေကာင္းကင္ဘုရင္သားေတာ္ရွင္ကိုဖူးျမင္ဖို႔။ 

 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
 

၂ ပ်ဳိကညာဝမ္းမွ၊ ဘြားျမင္ေသာရွင္ေယရွု၊ 
လူဇာတိအျဖစ္-ခံယူေတာ္မူေသာ္လည္း၊ 
မုခ်ဘုရင္းရွင္၊ ေလာက၏အလင္းတည္း။ 

 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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၃ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားတုိ႔၊ ဝမ္းသာစြာသီးခ်င္းဆို၊ 
ထက္ေကာင္းကင္သားမ်ားသီးခ်င္းက်ဴးဧၾကပါ၊ 

ထက္ေကာင္းကင္ဘုံဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးပါေစသား။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
  

၄ ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္နံနက္မွာ၊ ေမြးဘြားျခင္းခံရွင္အား၊ 
ဘုန္းေတာ္ျမတ္ခ်ီးက်ဴးလ်က္၊ နာမေတာ္ေၾကြးေၾကာ္၊ 

လူဇာတိခံေသာဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
လာၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 

ခရစ္ေတာ္ရွင္၊ သခင္ကိုကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူရဲေကာင္းမ်ား 
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ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း (EASTER)(EASTER)(EASTER)(EASTER)    
 
 
နဂါးႀကီးတစ္ေကာင္ 
 
နဂါးႀကီးတစ္ေကာင္ (ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သင္ခန္းစာ)ကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 
 
သမၼာက်မ္းစာကုိ ႏွံ႔ႏွံ႔ေလ့လာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
၁၁၁၁) ) ) ) ဘုရားသခင္က ဘယ္လူလဲ။ဘုရားသခင္က ဘယ္လူလဲ။ဘုရားသခင္က ဘယ္လူလဲ။ဘုရားသခင္က ဘယ္လူလဲ။    
 သူသည္ ဘုရင္တကာတုိ႔၏ဘုရင္ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း ၁၆)။ 
    
၂၂၂၂))))    ေယရႈကုိ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရွင္ဘုရင္ဟု ေခၚဆိုပါသနည္း။ေယရႈကုိ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရွင္ဘုရင္ဟု ေခၚဆိုပါသနည္း။ေယရႈကုိ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရွင္ဘုရင္ဟု ေခၚဆိုပါသနည္း။ေယရႈကုိ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရွင္ဘုရင္ဟု ေခၚဆိုပါသနည္း။    
 သူသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ကုိ အုပ္စုိးသည္၊ ကာကြယ္သည္၊ အားျပည့္ေစသည္၊ ၿပီးေနာက္ ေရြးႏႈတ္သည္။ (ဆာလံ ၉း ၈၊ 
ဆာလံ ၇၂း ၄၊ ေဟရွာယ ၄၆း ၄၊ တိတု ၂း ၁၄) 
    
၃၃၃၃) ) ) ) မာရ္နတ္ကို သမၼက်မ္းစာထဲ၌ မည္သို႔ ပံုေဖၚထားပါသလဲ။မာရ္နတ္ကို သမၼက်မ္းစာထဲ၌ မည္သို႔ ပံုေဖၚထားပါသလဲ။မာရ္နတ္ကို သမၼက်မ္းစာထဲ၌ မည္သို႔ ပံုေဖၚထားပါသလဲ။မာရ္နတ္ကို သမၼက်မ္းစာထဲ၌ မည္သို႔ ပံုေဖၚထားပါသလဲ။    
 နဂါးႀကီးတစ္ေကာင္ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၀း ၂) 
    
၄၄၄၄) ) ) ) နဂါး၊ႀကီး၏အစီအစဥ္က ဘာလဲ။နဂါး၊ႀကီး၏အစီအစဥ္က ဘာလဲ။နဂါး၊ႀကီး၏အစီအစဥ္က ဘာလဲ။နဂါး၊ႀကီး၏အစီအစဥ္က ဘာလဲ။    
 လူတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းလႊဲသြားေစဖုိ႔ရန္ ဦးေဆာင္ျခင္း (ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း ၉) 
    
၅၅၅၅) ) ) ) ဤအရာကုိ သူ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ဤအရာကုိ သူ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ဤအရာကုိ သူ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ဤအရာကုိ သူ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။    
 လူတုိ႔ကုိ လွည့္စားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား သိေသာ သူတုိ႔၏ဥာဏ္မ်က္စိကုိ ကြယ္ေစခဲ့ၿပီးၿပီ။ (၂ ေကာ ၄း ၄၊ 
ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း ၁၀)။ 
    
၆၆၆၆) ) ) ) ဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္က    ေယရႈကို ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိဆီ ဘာေၾကာင့္ ေစလႊတ္ခ့ဲပါသလဲ။ေယရႈကို ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိဆီ ဘာေၾကာင့္ ေစလႊတ္ခ့ဲပါသလဲ။ေယရႈကို ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိဆီ ဘာေၾကာင့္ ေစလႊတ္ခ့ဲပါသလဲ။ေယရႈကို ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိဆီ ဘာေၾကာင့္ ေစလႊတ္ခ့ဲပါသလဲ။    
 ေမွာင္မုိက္အတိႏွင့္ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာေဝငွျခင္း 
(ေဟရွာယ ၆၁း ၁) 
    
၇၇၇၇) ) ) ) နဂါးႀကီးဆီမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ ေယရႈက ဘယ္လို ေထာင္ပ့ံမႈေပးခ့ဲပါသလဲ။နဂါးႀကီးဆီမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ ေယရႈက ဘယ္လို ေထာင္ပ့ံမႈေပးခ့ဲပါသလဲ။နဂါးႀကီးဆီမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ ေယရႈက ဘယ္လို ေထာင္ပ့ံမႈေပးခ့ဲပါသလဲ။နဂါးႀကီးဆီမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ ေယရႈက ဘယ္လို ေထာင္ပ့ံမႈေပးခ့ဲပါသလဲ။    
    သူ၏အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္း၏တန္ခုိးကုိ သူ ခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ (ေဟၿဗဲ ၂း ၁၄)။ 
    
၈၈၈၈) ) ) ) ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိကို ဘာေပးလွဴပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိကို ဘာေပးလွဴပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိကို ဘာေပးလွဴပါသလဲ။ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိကို ဘာေပးလွဴပါသလဲ။    
    ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း (တမန္ေတာ္ ၂၆း ၁၈) 
    
၉၉၉၉) ) ) ) နဂါးႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက ဘာကို ေျပာထားပါသလဲ။နဂါးႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက ဘာကို ေျပာထားပါသလဲ။နဂါးႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက ဘာကို ေျပာထားပါသလဲ။နဂါးႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက ဘာကို ေျပာထားပါသလဲ။    
 သူသည္ အနက္ဆုံးေသာတြင္းထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ေလွာင္ထားခံရၿပီး တံဆိပ္ခတ္ခံရ၍ ေခတၱ လႊတ္ျခင္းခြင့္ကုိ ရရွိၿပီး အဆုံး 
တြင္ ထာဝရဖယ္ရွင္းျခင္းကုိ ခံရလိမ့္မည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း ၂- ၃၊ ၇-၁၀)။ 
 
သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““ငါတို႔ က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိငါတို႔ က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိငါတို႔ က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိငါတို႔ က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီမိသနားျခင္းကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ…………........ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ 
((((တိတု တိတု တိတု တိတု ၃၃၃၃း း း း ၅)။၅)။၅)။၅)။””””    
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အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔ အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔ အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔ အမ်ဳိးသားဆုေတာင္းရာေန႔ (Prayer)(Prayer)(Prayer)(Prayer)    
 

““““ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲေရွာင္ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲေရွာင္ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲေရွာင္ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ့လူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ ႏိွမ့္ခ်သျဖင့္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကုိ ရွာလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ အဓမၼလမ္းကုိ လႊဲေရွာင္ 
လွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေလွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေလွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေလွ်င္ ငါသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ထာင္မည္။ သူတုိ႔အျပစ္ကုိေျဖ၍ သူတုိ႔ကုိခ်မ္းသာေပးမည္။ ((((၂ ၂ ၂ ၂ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ၇၇၇၇း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    
 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ေရးခ်ပါ။ သင့္အားအေထာက္အကူျပဳ ဖုိ႔ရန္ 
ေအာက္ပါ အဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕ကို စာရင္းျပဳထားပါသည္။ 

• အစုိးရ - မွန္ကန္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သူတုိ႔ခ်မွတ္ႏုင္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သူတုိ႔ဘက္၌ မားမားရပ္တည္ေပးဖုိ႔ရန္ ဘုရား 
သခင္ထံ ဆုေတာင္းေပးပါ။ (ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိ္င္းအစုိးရ၊ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္တပ္မ်ား)။ 

• အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္သာသနာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား - သမၼာတရားကုိ ကုိင္စြဲဖုိ႔ရန္။ (သင္တုိ႔၏သင္းအုပ္မ်ား၊ အသင္း 
သူအသင္းသားမ်ား၊ ဂုိဏ္းဂဏအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သင္တုိ႔၏မိသားစုမ်ားကို ကူညီၾကသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား)။  

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား - အလုိေတာ္ႏွင့္ညီေသာလႊမ္းမုိးမႈမ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေစ 
ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အမွန္တရား၊ ယဥ္ေက်းေသာေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္၊ သတင္းမီဒီယာ၊ စက္ရံုအလုပ္ရုံမ်ား (တစ္ခု (သုိ႔) ႏွစ္ခု) 
တန္ဖုိးထားဖုိရန္။ 

• မိသားစုမ်ား - မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ခြဲမိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ကြဲမိသားစုမ်ား၊ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ား၊ 
မိတ္္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သမၼာတရားနည္းက်ေသာအမွန္တရားအားျဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႔ရန္။ 

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်- အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္သီလပုိင္းဆုိင္ရာအားႀကီးလာဖုိ႔ရန္အတြက္။ 
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““““ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္၌ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီတစုံတခုေသာဆုကုိ 
ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ((((၁၁၁၁    ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၅၅၅၅း း း း ၁၄)။၁၄)။၁၄)။၁၄)။””””    
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ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာခ်ိန္ (Story Time)(Story Time)(Story Time)(Story Time)    
 

“သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း”၏အေတြးသည္ အနည္းငယ္ဘဝင္မက်စရာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္ မွားယြင္းသြားမွာ 
ေၾကာက္လုိ႔ (သုိ႔) သင္ ဘာေျပာရမွန္းမသိလုိ႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘဝဇာတ္ ေၾကာင္းေျပာျခင္း 
အပုိင္းကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ သင္၌  
ေျပာစရာဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုရွိသည္။ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို မည္သုိ႔ ေျပာရမည္ကုိ သင္ယူျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ 
၏အသက္တာထဲသုိ႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကုိ ယူေဆာင္ လာသည့္အရာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စလုိက္ၾကရေအာင္…အကယ္၍ သင္၏ဘဝဇတ္ ေၾကာင္းကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ မည္သုိ႔ ေဝငွမည္ကို 
သင္ မ်ားမ်ားစားစား မစဥ္းစားခဲ့ဖူးလွ်င္ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ခင္းက်င္းဖုိ႔ရန္အတြက္ အၾကံအဥာဏ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အၾကံ 
ျပဳခ်က္ခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

 
ေျပာင္းလျဲခင္း 
 အကယ္၍ သင္၏အသက္တာ၌ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ သင္လက္ခံခဲ့ခ်ိန္၌ တိက်ေသာအခ်ိန္၊ ေနရာ (သို႔) အျဖစ္အ 
ပ်က္ကုိ သင္ သတိရလွ်င္ ေျပာင္းလျဲခင္းအတြက္ အတင့္ေတာ္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ စကား ေျပာဆုိရန္ အသင့္ 
ေတာ္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ပုံေဖာ္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစား လုိက္ပါ။ 

• သင္သည္သင္သည္သင္သည္သင္သည္    ေယရႈကိုေယရႈကိုေယရႈကိုေယရႈကို    သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌    မေခၚဖိတ္မီမေခၚဖိတ္မီမေခၚဖိတ္မီမေခၚဖိတ္မီ    သင္၏အသက္တာသည္သင္၏အသက္တာသည္သင္၏အသက္တာသည္သင္၏အသက္တာသည္    ဘာပံုျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာပံုျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာပံုျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။ဘာပံုျဖစ္ခ့ဲပါသလဲ။    
• ေယရႈကိုေယရႈကိုေယရႈကိုေယရႈကို    သင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံဖို႔ရန္သင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံဖို႔ရန္သင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံဖို႔ရန္သင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံဖို႔ရန္    ဘာဘာဘာဘာ((((အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊    စကားေျပားျခင္းစကားေျပားျခင္းစကားေျပားျခင္းစကားေျပားျခင္း    စေသာစေသာစေသာစေသာ))))ကကကက    ဦးတည္ဦးတည္ဦးတည္ဦးတည္    

ေစခ့ဲပါသလဲ။ေစခ့ဲပါသလဲ။ေစခ့ဲပါသလဲ။ေစခ့ဲပါသလဲ။    
• ခရစ္ေတာ္ကိုသင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္အရွင္သခင္အျဖစ္ခရစ္ေတာ္ကိုသင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္အရွင္သခင္အျဖစ္ခရစ္ေတာ္ကိုသင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္အရွင္သခင္အျဖစ္ခရစ္ေတာ္ကိုသင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္အရွင္သခင္အျဖစ္    သင္သင္သင္သင္    ဘယ္လို၊ဘယ္အဘယ္လို၊ဘယ္အဘယ္လို၊ဘယ္အဘယ္လို၊ဘယ္အခ်ိန္လက္ခံခ့ဲပါသလဲ။ခ်ိန္လက္ခံခ့ဲပါသလဲ။ခ်ိန္လက္ခံခ့ဲပါသလဲ။ခ်ိန္လက္ခံခ့ဲပါသလဲ။    
• ေယရႈကေယရႈကေယရႈကေယရႈက    သင္၏အသက္တာကိုသင္၏အသက္တာကိုသင္၏အသက္တာကိုသင္၏အသက္တာကို    ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစခ့ဲတာလဲ။ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစခ့ဲတာလဲ။ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစခ့ဲတာလဲ။ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစခ့ဲတာလဲ။    

ခရီး 
 အကယ္၍ သင္၏အသက္တာသည္ ခရီးတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ပုိ၍ျဖစ္ပုံေပၚေနလွ်င္ ဝိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာခရီးစဥ္သည္ အသင့္ 
ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္လုိက္ပါ။ 

• သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသခင္သခင္သခင္သခင္    အလုပ္အလုပ္အလုပ္အလုပ္    လုပ္ေဆာင္ရာ၌လုပ္ေဆာင္ရာ၌လုပ္ေဆာင္ရာ၌လုပ္ေဆာင္ရာ၌    ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕က        ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။        
• ခရစ္ေတာ္၌သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုခရစ္ေတာ္၌သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုခရစ္ေတာ္၌သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုခရစ္ေတာ္၌သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကို    တိုးတက္ေစဖို႔ရန္တိုးတက္ေစဖို႔ရန္တိုးတက္ေစဖို႔ရန္တိုးတက္ေစဖို႔ရန္    မည္သည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊မည္သည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊မည္သည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊မည္သည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊    အေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ားအေျခအေနမ်ား    ((((သို႔သို႔သို႔သို႔) ) ) ) လူမ်ားကလူမ်ားကလူမ်ားကလူမ်ားက    ကူကူကူကူ    

ညီခ့ဲပါသလဲ။ညီခ့ဲပါသလဲ။ညီခ့ဲပါသလဲ။ညီခ့ဲပါသလဲ။    
• ေယရႈမရိွလွ်င္ေယရႈမရိွလွ်င္ေယရႈမရိွလွ်င္ေယရႈမရိွလွ်င္    သင္၏အသက္တာသည္သင္၏အသက္တာသည္သင္၏အသက္တာသည္သင္၏အသက္တာသည္    မည္သို႔ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္းမည္သို႔ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္းမည္သို႔ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္းမည္သို႔ျဖစ္ခ့ဲလိမ့္မည္နည္း ။ (ဥပမာ - အသက္ရွင္မႈပုံစံ၊ စိတ္ေနသေဘာ 

ထားမ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ စသျဖင့္)။ 
 

သင္၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းအားျဖင့္ သတင္းေကာင္းကို ေဝငွျခင္း 
ဤေမးခြန္းမ်ားကို သင္၏ဘဝဇတ္ေၾကာင္းထဲ၌ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ရန္ ႀကိဳးစားလုိက္ပါ။ 

• ဖန္ဆင္းျခင္းထဲ၌ဖန္ဆင္းျခင္းထဲ၌ဖန္ဆင္းျခင္းထဲ၌ဖန္ဆင္းျခင္းထဲ၌    ဘုရားသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုဘုရားသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုဘုရားသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုဘုရားသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို    သင္သင္သင္သင္    ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။    ((((ဧဖက္ဧဖက္ဧဖက္ဧဖက္    ၁၁၁၁းးးး    ၅၅၅၅))))    
• ရွင္သန္ရေသာဘဝတြင္ရွင္သန္ရေသာဘဝတြင္ရွင္သန္ရေသာဘဝတြင္ရွင္သန္ရေသာဘဝတြင္    သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို    သင္သင္သင္သင္    ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။ဘယ္လိုနားလည္ပါသလဲ။    ((((မႆဲမႆဲမႆဲမႆဲ    ၂၂၂၂၂၂၂၂းးးး    ၂၇၂၇၂၇၂၇----၂၉၂၉၂၉၂၉))))    
• သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အသက္တာ၌    အျပစ္ကိုအျပစ္ကိုအျပစ္ကိုအျပစ္ကို    သင္သင္သင္သင္    ဘယ္လိုၾကံဳေတြ႕ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ဘယ္လိုၾကံဳေတြ႕ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ဘယ္လိုၾကံဳေတြ႕ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ဘယ္လိုၾကံဳေတြ႕ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။    ((((ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္    ၁၄၁၄၁၄၁၄းးးး    ၁၅၁၅၁၅၁၅))))    
• ထိုအျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကထိုအျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကထိုအျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကထိုအျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားက    ဘာဘာဘာဘာ((((ျဖစ္ခ့ဲၾကျဖစ္ခ့ဲၾကျဖစ္ခ့ဲၾကျဖစ္ခ့ဲၾက))))    ျဖစ္ၾကပါသလဲ။ျဖစ္ၾကပါသလဲ။ျဖစ္ၾကပါသလဲ။ျဖစ္ၾကပါသလဲ။    ((((ေဟရွာယေဟရွာယေဟရွာယေဟရွာယ    ၅၉၅၉၅၉၅၉းးးး    ၂၂၂၂))))    
• ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္((((အေျဖအေျဖအေျဖအေျဖ))))ထဲ၌ထဲ၌ထဲ၌ထဲ၌    သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုသင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုသင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုသင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကို    သင္သင္သင္သင္    ဘယ္လိုထာရိွခဲ့ပါသလဲ။ဘယ္လိုထာရိွခဲ့ပါသလဲ။ဘယ္လိုထာရိွခဲ့ပါသလဲ။ဘယ္လိုထာရိွခဲ့ပါသလဲ။    ((((ဧဖက္ဧဖက္ဧဖက္ဧဖက္    ၂၂၂၂းးးး    ၈၈၈၈----၉၉၉၉))))    
• သင္သင္သင္သင္    ဘုရားသခင္ႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္    ဘယ္လိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ့ဲလဲဘယ္လိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ့ဲလဲဘယ္လိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ့ဲလဲဘယ္လိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ခ့ဲလဲ    ((((ရလဒ္မ်ားကရလဒ္မ်ားကရလဒ္မ်ားကရလဒ္မ်ားက    ဘာျဖစ္ခ့ဲၾကသလဲဘာျဖစ္ခ့ဲၾကသလဲဘာျဖစ္ခ့ဲၾကသလဲဘာျဖစ္ခ့ဲၾကသလဲ))))။။။။    ((((ေရာမေရာမေရာမေရာမ    ၅၅၅၅းးးး    ၁၁၁၁၁၁၁၁))))    
• သင့္အတြက္သင့္အတြက္သင့္အတြက္သင့္အတြက္    အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္အသင္းေတာ္    ((((သုိ႔သုိ႔သုိ႔သုိ႔) ) ) ) အျခားသူမ်ားကအျခားသူမ်ားကအျခားသူမ်ားကအျခားသူမ်ားက    ဘာအခန္းက႑တြင္ဘာအခန္းက႑တြင္ဘာအခန္းက႑တြင္ဘာအခန္းက႑တြင္    ပါဝင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ပါဝင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ပါဝင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။ပါဝင္ခ့ဲၿပီးၿပီလဲ။    ((((၁၁၁၁    ေကာရိေကာရိေကာရိေကာရိ    ၁၂၁၂၁၂၁၂းးးး    ၂၇၂၇၂၇၂၇))))    

သင္၏ဘဝဇတ္ေၾကာင္းကုိ ကြက္ေစ့ၾကတည္ေဆာက္ျခင္း 
• သင္၏အေၾကာင္း၏ဘာအပ္ုိင္းမ်ားကသင္၏အေၾကာင္း၏ဘာအပ္ုိင္းမ်ားကသင္၏အေၾကာင္း၏ဘာအပ္ုိင္းမ်ားကသင္၏အေၾကာင္း၏ဘာအပ္ုိင္းမ်ားက    တစ္စံုတစ္ဦးကိုတစ္စံုတစ္ဦးကိုတစ္စံုတစ္ဦးကိုတစ္စံုတစ္ဦးကို    စိတ္ဝင္စားေစခ့ဲလိမ့္မလဲ။စိတ္ဝင္စားေစခ့ဲလိမ့္မလဲ။စိတ္ဝင္စားေစခ့ဲလိမ့္မလဲ။စိတ္ဝင္စားေစခ့ဲလိမ့္မလဲ။    
• ၿပီးခ့ဲေသာေမးခြန္းတစ္ခုစီေအာက္တြင္ၿပီးခ့ဲေသာေမးခြန္းတစ္ခုစီေအာက္တြင္ၿပီးခ့ဲေသာေမးခြန္းတစ္ခုစီေအာက္တြင္ၿပီးခ့ဲေသာေမးခြန္းတစ္ခုစီေအာက္တြင္    ဘာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုဘာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုဘာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုဘာက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို    သင္သင္သင္သင္    ထည့္သြင္းမလဲ။ထည့္သြင္းမလဲ။ထည့္သြင္းမလဲ။ထည့္သြင္းမလဲ။    
• သင္၏အသက္တာ၌သင္၏အေၾကာင္းကိုသင္၏အသက္တာ၌သင္၏အေၾကာင္းကိုသင္၏အသက္တာ၌သင္၏အေၾကာင္းကိုသင္၏အသက္တာ၌သင္၏အေၾကာင္းကို    ေျပာဖို႔ရန္အတြက္ေျပာဖို႔ရန္အတြက္ေျပာဖို႔ရန္အတြက္ေျပာဖို႔ရန္အတြက္    သင့္အားကူညီဖို႔ရန္သင့္အားကူညီဖို႔ရန္သင့္အားကူညီဖို႔ရန္သင့္အားကူညီဖို႔ရန္    သရုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကိုသရုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကိုသရုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကိုသရုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို    မည့္မည့္မည့္မည့္    သည့္သည့္သည့္သည့္    

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မလဲ။တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မလဲ။တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မလဲ။တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မလဲ။    
• သင္သည္သင္သည္သင္သည္သင္သည္    အျခားသူတစ္ဦးအားအျခားသူတစ္ဦးအားအျခားသူတစ္ဦးအားအျခားသူတစ္ဦးအား    ေျပာျပေနသည့္အလားေျပာျပေနသည့္အလားေျပာျပေနသည့္အလားေျပာျပေနသည့္အလား    သင္၏အေၾကာင္းကိုသင္၏အေၾကာင္းကိုသင္၏အေၾကာင္းကိုသင္၏အေၾကာင္းကို    ေရးခ်ပါ။ေရးခ်ပါ။ေရးခ်ပါ။ေရးခ်ပါ။    
• ၃၃၃၃    မိနစ္ႏွင့္မိနစ္ႏွင့္မိနစ္ႏွင့္မိနစ္ႏွင့္    ၅၅၅၅    မိနစ္ၾကားျဖစ္ေစပါ။မိနစ္ၾကားျဖစ္ေစပါ။မိနစ္ၾကားျဖစ္ေစပါ။မိနစ္ၾကားျဖစ္ေစပါ။    
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သိမွတ္ဖြယ္ရာဓမၼစကားလုံးပေဒသာမ်ား 
““““လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္လူဆုိးျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိသည္ကုိ အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိသည္ကုိ အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိသည္ကုိ အကြၽႏု္ပ္မသိ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အထက္ကမ်က္စိကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းကန္း၍ ယခုမ်က္စိျမင္သည္ အေၾကာင္းတခုကုိ တခုကုိ တခုကုိ တခုကုိ 
အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟု ဆုိ၏။ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟု ဆုိ၏။ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟု ဆုိ၏။ အကြၽႏု္ပ္သိသည္ဟု ဆုိ၏။ ((((ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ၉၉၉၉း း း း ၂၅)။၂၅)။၂၅)။၂၅)။””””    




