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အကြောင်းနှင့် သူေမ်းလှမ်းလာကသာ အပြစ်မှ 
ခွင့်လွှတ်ပခင်းနှင့် ထာဝရအသေ်ရှင်ပခင်း 
အကြောင်းတ့ုိေုိ စူးအဲန်း ြထမဆံုးြေားခ့ဲရစဉ်ေ 

သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် ကနာေ်ဆံုးကတာ့ ယံုြေည်ထုိေ်သည့်အရာတစ်ခုခု 
သ့ုိမဟုတ် လူြုဂ္ဂို လ်တစ်စံုတစ်ကယာေ်ေုိပြင့် ကတွ့ရကလပြီဟု ခံစားခ့ဲရ 
ြါသည်။ ကယရှုသည် ဘုရားပြစ်ကြောင်းေုိ ယံုြေည်သပြင့် ကယရှုေုိ 
သူမဘဝ၏ အရှင်သခင်နှင့် ေယ်တင်ရှင်အပြစ် အသိအမှတ်ပြုချင်ခ့ဲ 
ြါသည်။ သ့ုိကသာ် အခေ်အခဲတစ်ခု ရိှကနြါသည်။ မိရုိးြလာ အယူအဆ 
များေုိ လုိေ်နာသည့် မိသားစုမှ ဆင်းသေ်လာသူပြစ်သည့်အတွေ် 
သူမ၏ မိဘများေ ေန့်ေွေ်မည်ေုိ စုိးရိမ်မိခ့ဲသည်။ သူတ့ုိ 
ဘာများကပြာမလဲဟု ကတွးမိသည်။
 သ့ုိကသာ် သူမအ့ံြသခ့ဲရသည်။ သူမ၏အကေံအစည်ေုိ သူတ့ုိေ လံုးဝ  
မဆန့်ေျင်။ သူမ၏ မိခင်ေ “အဲဒါမင်းဘဝနဲ့ မင်းယံုြေည်ချေ်ြဲကလ” ဟု  
ကပြာြါသည်။ သ့ုိကသာ် မိဘများမေွယ်လွန်မီအထိ ဗတ္တဇံိမခံရဟု အလျင်အပမန်  
ပြည့်စွေ်ကပြာလုိေ်သည်။ “မင်းေ တ့ုိရဲ့တစ်ဦးတည်းကသာ သမီးပြစ်တ့ဲအတွေ် 
ငါတ့ုိရဲ့ အသုဘအခမ်းအနားမှာ ထံုးတမ်းစဉ်လာအတုိင်း လုြ်စရာ ရိှတာကတွေုိ 
မင်းြဲလုြ်ကြးရမှာ၊ မင်းဗတ္တဇံိခံလုိေ်ရင် ငါတ့ုိအတွေ် အဲဒါကတွေုိ မင်းမလုြ် 
ကြးနုိင်ကတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါ ဘယ်သူလာလုြ်ကြးမှာလဲ” ဟု ကပြာြါသည်။
 ဤေိစ္စေ စူးအဲန်းေုိ ခေ်ခဲသည့် အကပခအကနသ့ုိ ကရာေ်ရိှကစသည်။ 
သခင်ကယရှုကနာေ်သ့ုိ သူမ လုိေ်ြါလုိြါသည်။ သ့ုိကသာ် တစ်ဦးတည်းကသာ  
အကမွဆေ်ခံရမည့် သမီးပြစ်သပြင့် မိဘများ၏ဆန္ဒေုိ သူအကလးထားချင်ြါသည်။ 

ယေရှု

2



ဤသ့ုိပြင့် သူမကနာေ်ဆုတ်လုိေ်ရသည်။ 
သူမ ယခုဗတ္တ ဇံိ မခံနုိင်ြါေ သူမ ခရစ်ယာန် 
ပြစ်မလာနုိင်ဟု ယူဆမိသည်။
 ဟင်နရီသည်လည်း အလားတူ ဆံုးပြတ် 
ချေ်နှင့် ြတ်သေ်၍ တ့ံုဆုိင်းကနမိသည်။ သ့ုိကသာ် 
သူ့အကြောင်းပြချေ်ေ တစ်မျ ိုး၊ သူ၌ စကန၊ 
တန�  �ကနွ ြံုကသအစီအစဉ်ရိှသည်။ ကောင်းကသာ 
အစီအစဉ်လည်းပြစ်သည်။ စကနကန့များတွင် 
သူ့မိသားစုနှင့် အချိန်ယူသည်။ တန�  �ကနွကန့များ 
တွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် ြေေ်ကတာင်ရုိေ်သည်။ 
သ့ုိမဟုတ် ြင်ြန်းသည်ဟု ခံစားရြါေ ဆေ်အိြ် 
ပြီး နံနေ်စာနှင့် ကန့လည်စာေုိ ကြါင်းပြီး ကအးကအး 
ကဆးကဆး အချိန်ယူအရသာခံပြီးစားသည်။ အလွန် 
ကောင်းကသာ အစီအစဉ်ပြစ်ပြီး ကေိုေ်သလုိကပြာင်းလဲ 
နုိင်သပြင့် သူကေိုေ်သည်။ တန�  �ကနွကန့တုိင်း မနေ် 
အကစာကေီးထပြီး ဘုရားရိှခုိးကေျာင်း သွားရမည်ေုိ 
မကတွးချင်။ “ငါ ခရစ်ယာန်ပြစ်လာရင် ဒီလွတ်လြ်ခွင့် 
ကလး ဆံုးရှု းံရကတာ့မှာြဲ”ဟု သူအကြောင်းပြမိသည်။
 သင်၌လည်း စူးအဲန်း�ှင့် ဟင်နရီတုိ�၏ အြဖစ် 
က့ဲသုိ� ရိှယန�ုိင်ပါသည်။ သ့ုိမဟုတ် ခရစ်ယာန်ပြစ်လာ 
ရန် ဆံုးပြတ်ချေ်မချမီ ကပြရှင်းရန်လုိသည့် 
အပခားသံသယများ၊ ကမးခွန်းများ ရိှကနနုိင်ြါသည်။ 

စိတ်မြူြါနှင့်။ ဤေ့ဲသ့ုိကသာ အကရးကေီးသည့် ဆံုးပြတ်ချေ်များချရန် စဉ်းစား 
ရာ၌ ဤအကတွးမျ ိုးကြ� လာပခင်းမှာ သဘာဝြင်ပြစ်သည်။ ဤသ့ုိပြစ်ပခင်းေ 
ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်ြတ်သေ်ပြီး သင်အကလးအနေ်ကတွးကြောင်း၊ ဘုရားေုိ 
ေတိေဝတ်မပြုမီ ပြစ်လာနုိင်သမ�  ပြစ်နုိင်ကပခေိစ္စ ရြ်များအားလံုးေုိ စဉ်းစားပြီး 
ပြစ်သည်ေုိ ကသချာကစကြောင်း ပြသပခင်းပြစ်ြါသည်။ 
 ဤေိစ္စ ရြ်များသည် ကပြရှင်းရန် လွယ်ေူကသာ ေိစ္စ များမဟုတ်ြါ။ 
သင်မည်မ�  စိတ်ကသာေခံစားကနရမည်ေုိလည်း ေ� နု်ြ်တ့ုိ နားလည်ြါသည်။ 
သ့ုိကသာ်လည်း သင်ဘုရားသခင်ေုိ ရှာကြွကနသည့်ေိစ္စ နှင့်ြတ်သေ်ပြီး ဇဲွရိှရန် 
တုိေ်တွန်းလုိြါသည်။ ကမးခွန်းများဆေ်ကမးပြီး အမှန်တရားေုိ ရှာကြွြါ။ 
ဘုရားသခင်ေ သင့်ေုိ ချစ်သည့်အတွေ် အကပြကြးမည်ပြစ်သည်။ ဘုရားသခင် 
ေ သင့်အား သူ့ေုိ သိကစချင်ြါသည်။ သ့ုိမှသာ ကယရှု ခရစ်အားပြင့် သင့်ေုိ 
သူေမ်းလှမ်းကသာ ေယ်တင်ပခင်းလေ်ကဆာင်ေုိ သင်ရရိှမည်ပြစ်ြါသည်။
 ဤြေားောလအတွင်း ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအပြစ် ရြ်တည်ပခင်း၏ 
အဓိြ� ာယ် အစစ်အမှန်နှင့်ြတ်သေ်ပြီး လူအများ ကမးပမန်းကလ့ရှိသည့် ကမးခွန်း 
များေို ရှင်းလင်းကပြဆိုကြးရန် ေ� န်ုြ်တို ့ရည်ရွယ်ြါသည်။

ယမးခွန်းများ ဆက်ယမး�ပီး 
အမှန်တရားကို ရှာယဖွပါ။
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�ကီးမားယသာ ကတိကဝတ်
ခရစ်ောန်တို�အယပ�  ယမ �ာ်လင့်ချက်များစွာ ထားရှိတတ်ြခင်းကို စိုးရိမ်၍ လူအချ�ိ�တို�သည် ဘုရားသခင်၏ ယနာက်ယတာ်သို� 
လိုက်ရန် တုံ�ဆိုင်းယနတတ်�ကပါသည်။ ကောင်းမွန်သူများပြစ်ရန် လိုသည်၊ သိုမ့ဟုတ် ဗတ္တ ိဇံခံပခင်းနှင့် ဘုရားရှိခိုးကေျာင်းသို ့
သွားကရာေ်ပခင်းေဲ့သိုက့သာ အစဉ်အလာ အကလ့အေျင့်များေို ကလ့လာလုြ်ကဆာင်ရန် လိုမည်ဟု သူတိုအ့ကနပြင့် ထင်ကောင်း 
ထင်ြေကြမည်။ သင်ေိုယ်တိုင်လည်း ခရစ်ယာန်ပြစ်လာြါေ ေတိေဝတ်များပြုရန် လိုအြ်မည်ဟု ထင်ကောင်းထင်ကနကြမည်။ 
သိုက့သာ် မိမိဘေ်မှလုြ်ကဆာင်ရန် အသင့်မပြစ်ကသးြါ။ ဤအချေ်များအနေ် အချ ို့ေို ြေည့်ြေြါစို။့

၁။ အဘေ်ယ�ကာင့် ဗတ� ိဇံခံရန် လိုအပ်သနည်း။ 
ဤအချက်သည် ယေရှု ကုိေ်တုိင်လည်း လုပ်ယဆာင်ခဲ့�ပီး က� �ု်ပ်တုိ�အားလည်း ထုိသုိ� 
လုပ်ယဆာင်ရန် ယြပာ�ကားခဲ့ယသာအချက် ြဖစ်ပါသည်။ အချ ို့အသင်းကတာ်များေ သင့်ေုိ 
တေယ်ြင် ကရ၌နှစ်ပခင်းကြးပြီး၊ အချ ို့အသင်းကတာ်များေ အသင်းဝင်များအားလံုးကရှ့တွင် 
ကရပြင့် ပြန်းပခင်း၊ ကလာင်းပခင်းပြုမည်ပြစ်သည်။ 
 ဗတ္တ ိဇံခံပခင်းသည် ေ� န်ုြ်တို၏့ယုံြေည်ပခင်းေို လူများအကရှ့တွင် ဝန်ခံမှု ပြုပခင်း 
ပြစ်ြါသည်။ အတွင်း၌ ပြစ်ြျေ်ကပြာင်းလဲမှု ေို ပြင်ြတွင် ကြာ်ပြသည့် အမှတ်လေ� ဏာ 
ပြစ်ြါသည်။ ဗတ္တ ိဇံခံပခင်းေ ကယရှု ကနာေ်ကတာ်လိုေ်ရန် ဆုံးပြတ်ကြောင်းနှင့် သူ၏ 
ကသပခင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထကပမာေ်ပခင်းတိုတ့ွင် သူနှင့်အတူ ရြ်တည်ကြောင်း ကြာ်ပြသည့် 
သက  ��တပြစ်ြါသည်။ သမ� ာေျမ်းစာေ ကယရှု ခရစ်၌ ဗတ္တ ိဇံေို ခံကသာသူရှိသမ� တိုသ့ည် 
အကသခံကတာ်မူပခင်း၌ ဗတ္တ ိဇံေို ခံြေသည်ဟု သင်တို ့မသိသကလာ။ ထိုက့ြောင့် 
အကသခံပခင်း၌ ဗတ္တ ိဇံေို ခံကသာအားပြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ သ�  ပဂ ိုလ်ပခင်းေို ခံြေ၏။ 
အကြောင်းမူေား၊ ခရစ်ကတာ်သည် ခမည်းကတာ်၏ဘုန်းတန်ခိုးအားပြင့် ကသပခင်းမှ 
ထကပမာေ်ကတာ်မူသည်နည်းတူ ငါတိုသ့ည်လည်း အသစ်ကသာအသေ်၌ ေျင်လည်ရြေ 
သတည်း” ဟု ကပြာထားြါသည် (ကရာမ ၆:၃-၄)။

ဗတ� ိဇံခံြခင်းသည် 
က� �်ုပ်တို�၏ ေုံ�ကည်ြခင်းကို 
လူများအယရှ�တွင် 
ဝန်ခံမှု ြပ�ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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ဗတ� ိဇံခံြခင်းြဖင့် 
က� �်ုပ်တို� ယေရှု  
ယနာက်ယတာ်သို� 
လိုက်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ 
ယ�ကာင်းကို ြပသရန် 
ြဖစ်ပါသည်။

၂။ ကေ်တင်ြခင်းရရန် က� �်ုပ်တို� မြဖစ်မယန ဗတ� ိဇံခံရန် လိုအပ်ပါသလား။
သင် ဘုရားသခင်ထံ ဦးလှည့်သည်�ှင့် အသင်းယတာ်များက ဗတ� ိဇံခံရန် အားယပးြခင်း၊ တိုက်တွန်း 
ြခင်းကို ြပ�သည့်အယလျာက် ေယ်တင်ပခင်းရရန်အတွေ် မပြစ်မကနဗတ္တ ိဇံေိုခံရန် လိုအြ်မည်လားဟု 
သင်ကတွးမိကောင်းကတွမိကြမည်။ 
 တုိတုိကပြရလ� င် မလုိအြ်ြါ။ ဗတ္တ ဇံိခံပခင်းသည် ေယ်တင်ပခင်း၏လေ� ဏာသာပြစ်သည်။ 
လုိအြ်ချေ်မဟုတ်ြါ။
 ကယရှု ၏ ကသပခင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထကပမာေ်ပခင်းအားပြင့် ေ� နု်ြ်တ့ုိေုိ ေယ်တင်ခ့ဲြါသည်။ အပခား 
မည်သည့်အရာအားပြင့်မ�  မဟုတ်ကြောင်း သမ� ာေျမ်းစာေ ရှင်းလင်းစွာ ကြာ်ပြထားြါသည်။ “ယံုြေည် 
ကသာအားပြင့် ကေျးဇူးကတာ်ကြောင့် ေယ်တင်ပခင်းသ့ုိ ကရာေ်ရ၏။ ေုိယ်အလုိအကလျာေ် ကရာေ်သည် 
မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားကတာ်မူရာပြစ်သတည်း။ ေုိယ်ေုသုိလ်ကြောင့် ေယ်တင်ကတာ်မူပခင်းသ့ုိ 
ကရာေ်သည်မဟုတ်။ သ့ုိပြစ်၍ အဘယ်သူမ�  ဝါ�ေွားစရာအခွင့်မရိှ” (ဧ ၂:၈-၉)။ ေ� နု်ြ်တ့ုိ လုြ်နုိင် 
ကသာအရာ ဘာမ� မရိှ။ ရုိးရာယံုြေည်မှု ၊ ဓကလ့ထံုးတမ်းလုြ်ကဆာင်မှု  ဘာတစ်ခုမ�  ေ� နု်ြ်တ့ုိေုိ 
မေယ်တင်နုိင်ြါ။ 
 သ့ုိကသာ်လည်း ကစာကစာေ ေ� နု်ြ်တ့ုိ ကြာ်ပြသည့်အတုိင်း ဗတ္တ ဇံိခံပခင်းသည် ကယရှု ေ 
ေ� နု်ြ်တ့ုိအား လုြ်ကဆာင်ကစလုိကသာအရာပြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဗတ္တ ဇံိခံပခင်းပြင့် ေ� နု်ြ်တ့ုိ 
ကယရှု ကနာေ်ကတာ်သ့ုိလုိေ်ရန် ဆံုးပြတ်ခ့ဲကြောင်းေုိ ပြသရန်ပြစ်ြါသည်။ ဗတ္တ ဇံိခံပခင်းေ သင့် 
ယံုြေည်ေုိးေွယ်မှု ေုိ အများသိကအာင် ထုတ်ကြာ်ပြသပခင်းြင်ပြစ်သည်။ သင့်မိသားစုေ သင် 
ဗတ္တ ဇံိခံပခင်းေုိ ေန့်ေွေ်ရပခင်းမှာ သင့်ယံုြေည်ေုိးေွယ်မှု ေုိ တရားဝင်ထုတ်ကြာ်ပြပခင်းေုိ 
မလုိလားပခင်း၊   (သ့ုိမဟုတ်) သင်အဘယ်ကြောင့် ဗတ္တ ဇံိေုိခံရန် လုိအြ်သည်ေုိ နားမလည်ပခင်းကြောင့် 
ပြစ်မည်။ သင်အဘယ်ကြောင့် ဗတ္တ ဇံိခံလုိသည်ေုိ ရှင်းပြပြီး သူတ့ုိစုိးရိမ်ကသာေိစ္စ နှင့်ြတ်သေ်
၍လည်း ရှင်းပြရန် လုိြါမည်။ သူတ့ုိေုိ ေျ ိုးကြောင်းဆီကလျာ်စွာ ကပြာပြနုိင်ရန်နှင့် ဗတ္တ ဇံိခံရန် 
အသင့်ကတာ်ဆံုးပြစ်မည့်အချိန်ေုိ ဆံုးပြတ်ရန် ဘုရားသခင်ထံမှ � ဏ်ြညာနှင့် ခွန်အားေုိ ကတာင်းခံြါ။
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၃။ ခရစ်ောန်များသည် ဘုရားရှိခိုးယကျာင်းသို�သွားြခင်းကို 
အဘေ်ယ�ကာင့် များစွာအယလးထား ယြပာဆုိ�ကပါသနည်း။ 
က� �်ုပ်ခရစ်ောန်ြဖစ်လာလ� င် ဘုရားရှိခိုးယကျာင်းကို 
မြဖစ်မယနတက်ရမည်လား။

ဤယမးခွန်းကို ယြဖဆိုရန်အတွက် ဘုရားရှိခိုးယကျာင်း�ှင့်ပတ်သက်�ပီး 
သိရှိပါက ပိုနားလည်မည်ြဖစ်သည်။
 သင့်ဘဝေုိ ကယရှု ထံ အြ်နံှသည့်အခါ အလားတူဆံုးပြတ်ချေ်ေုိ 
ပြုသူများ၏ အစုအြဲွ့တွင် သင်ကြါင်းစည်းသွားပခင်းပြစ်သည်။ ခရစ်ကတာ်၏ 
ေနဦးကနာေ်ကတာ်လုိေ်ပြစ်ခ့ဲသည့် ရှင်ကြါလုေ “ထုိကြောင့် သင်တ့ုိသည် 
တစ်ေ� န်းတစ်နုိင်ငံသားမဟုတ်၊ သန့်ရှင်းသူတ့ုိ၏ အမျ ိုးသားချင်းပြစ်ြေ၏။ 
ဘုရားသခင်၏ အိမ်ကတာ်သားလည်းပြစ်ြေ၏” (ဧ ၂:၁၉) ဟု ကြာ်ပြခ့ဲ 
ြါသည်။ ဤယံုြေည်မှု တွင် ကြါင်းစည်းြါဝင်လာသည့်အကလျာေ် 
ဘုရားသခင်ေုိ အတူတေွ ဝတ်ပြုေုိးေွယ်ြေရန် ေ� နု်ြ်တ့ုိေုိ ကခ� ပခင်းပြစ် 
ြါသည်။ သမ� ာေျမ်းစာေ ယံုြေည်သူများအား ဘုရားသခင်ေုိ အတူတေွ 
ဝတ်ပြုေုိးေွယ်ပခင်းအမှု ေုိ ြံုမှန်ပြုလုြ်ြေရန်၊ နှု တ်ေြတ်ကတာ်ေုိ အတူ 
တေွ ကလ့လာြေရန်၊ တစ်ဦးေုိတစ်ဦး အပြန်အလှန် အားကြးရန်၊ ေူညီရန် 

တုိေ်တွန်းထားြါသည်။ မိမိ၏ေုိယ်ြုိင်ဘဝထဲရိှ 
စိန်ကခ� ချေ်များြေားမှ ဘုရားသခင်နှင့် ြုိမုိနီးေြ်        
ကအာင် ကေိုးစားစဉ် အပခားကသာယံုြေည်သူများသည် 
ေ� နု်ြ်တ့ုိေုိ ေူညီနုိင်၊ အကေံကြးနုိင်၊ စိတ်ဓာတ် 
ပမ�င့်တင်ကြးနုိင်၊ ဆုကတာင်းကြးနုိင်ြါသည်။   

 ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဘုရားသခင်ေုိ အတူတေွ 
ဝတ်ပြုေုိးေွယ်ရန် ြံုမှန်ကတွ့ဆံုသည့် ကနရာေုိ အသင်းကတာ် 
ဟု ကခ� ြါသည်။ ကတွ့ဆံုရန်ရည်ရွယ်ပြီး ကဆာေ်ထားသည့် 
အကဆာေ်အဦတွင် အစဉ်အလာစည်းေမ်းများပြင့် ဝတ်ပြုနုိင် 
သေ့ဲသ့ုိ တစ်ဦးတစ်ကယာေ်၏အိမ်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း 
အလွန်မတင်းြေြ်ဘဲနှင့်လည်း ဝတ်ပြုနုိင်ြါသည်။ “အြေင် 
အရြ်၌ လူနှစ်ဦးသံုးဦးတ့ုိသည် ငါ၏နာမေုိကထာေ်၍စည်းကဝး 
ြေ၏။ ထုိအရြ်၌ သူတ့ုိအလယ်မှာ ငါရိှသည်” ဟု သခင်ကယရှု  
ေတိကြးခ့ဲြါသည် (မ ၁၈:၂၀)။ သင်၏ယံုြေည်မှု  ကေီးထွား 
တုိးတေ်လာကစရန် သင်ကနထုိင်ကသာ ကနရာ အနီး၀န်းေျင်ရိှ 
အသင်းကတာ်သ့ုိ တေ်ကရာေ်ရန် တုိေ်တွန်းလုိြါသည်။
 ဘုရားရိှခုိးကေျာင်းသ့ုိသွားရန် အဟန့်အတားပြစ်ကစမည့် 
စည်းမျဉ်းများ (သ့ုိ) သင့်မိသားစုနှင့် ြတ်ဝန်းေျင်အသုိင်းအဝုိင်း 
၏ ေန့်ေွေ်မှု နှင့် ရင်ဆုိင်ရြါေ အပခားနည်းလမ်းပြင့် အပခား 
ခရစ်ယာန်များနှင့် ကတွ့ဆုံနုိင်ပြီး အေူအညီရရန်အတွေ် 
ဘုရားသခင်ထံမှ � ဏ်ြညာခွန်အားနှင့် အေူအညီေုိ 
ကတာင်းခံံရန် တုိေ်တွန်းလုိြါသည်။

အြခားယသာေုံ�ကည်သူများသည် 
က� �်ုပ်တို�ကို ကူညီ�ိုင်၊ အ�ကံယပး 
�ိုင်၊ စိတ်ဓာတ်ြမ�င့်တင်ယပး�ိုင်၊ 
ဆုယတာင်းယပး�ိုင်ပါသည်။
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၄။ က� �်ုပ် ခရစ်ောန်ြဖစ်လာလ� င် ဘာလုပ်ယဆာင်ရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ 
      က� �်ုပ်ခရစ်ောန်ြဖစ်လိုပါက လူယကာင်းြဖစ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
လူများစွာတုိ�သည် ၎င်းတုိ�၏အြပစ်များ၊ အားနည်းချက်များ�ှင့် မယကာင်းယသာအကျင့်စရုိက် 
များယ�ကာင့် ဘုရားသခင်၏ခွင့်လ� တ်ြခင်း�ှင့် လက်ခံြခင်းကုိ ခံေူရန် ၎င်းတုိ�သည် 
မထုိက်တန်�ကဟု ခံစားရသည်။ သူတ့ုိသည် အတိတ်ေ သူတ့ုိပြုခ့ဲကသာ အရာများအတွေ် 
အပြစ်ခံစားချေ်များ (သ့ုိမဟုတ်) လေ်ရိှစဲွလမ်းကနကသာအရာများနှင့် မပြည့်စံုမှု များကြောင့်
အရှု းံသမားခံစားချေ်တ့ုိနှင့် လံုးကထွးရုန်းေန်ကနရလျေ် ရိှကောင်းရိှမည်။  သင်ေလည်း 
“ဟုတ်ြါတယ်။ ကယရှု  ငါက့ြောင့် အကသခံပြီး ရှင်ပြန်ထကပမာေ်ခ့ဲတယ်ဆုိတာေုိ ငါတေယ်ြဲ 
ယံုြေည်ပြီး သူ့ကနာေ်ကတာ်ေုိ လုိေ်လုိကြမယ့် သူငါအ့ကြ�  ကမ �ာ်လင့်တ့ဲအတုိင်း ငါကနနုိင် 
မယ်မထင်ဘူး။ ငါဟာ တေယ်ပြည့်စံုတ့ဲ လူကောင်းမဟုတ်ဘူး” ဟုကပြာကောင်းကပြာမည်။
 ဤအချေ်နှင့်ြတ်သေ်သည့် သမ� ာတရားေုိ အလျင်အပမန်ြင် အာမခံကပြာပြြါရကစ။ 
သင်ေယ်တင်ပခင်းခံရရန်အတွေ် ကောင်းရန် မလုိြါ။ ေ� နု်ြ်တ့ုိအားလံုးသည် ဘုရားသခင်၏ 
ကေျးဇူးကတာ်ကြောင့် ေယ်တင်ပခင်းခံရြါသည်။ ေ� နု်ြ်တ့ုိ၏ ကောင်းကသာေျင့်ကေံပြုမူမှု  
ကြောင့် မဟုတ်ြါ။ သမ� ာေျမ်းစာထဲတွင် သခင်ကယရှု ေုိယ်တုိင် ပြည့်တန်ဆာများ၊ 
အေျင့်ြျေ်အရာရိှများ၊ အိမ်ကထာင်ကရးကြာေ်ပြန်သူများ၊ လ့ူြတ်ဝန်းေျင်မှ ြေဉ်ထားကသာ 
မုန်းတီးခံရသူများေုိ ေမ်းလှမ်းေူညီခ့ဲကြောင်းများ ကြာ်ပြြါရိှြါသည်။ တေယ်တမ်း 
ကပြာရလ� င် လူ့အြဲွ့အစည်းေ မလုိချင်ဆံုးကသာသူများ၊ လူ့အြဲွ့အစည်းနှင့် မထုိေ်တန်ဆံုး 
ကသာသူများေုိ သခင်ေ ဂရုအစုိေ်ဆံုးပြစ်သည်။ “ေျန်းမာကသာသူတ့ုိသည် ကဆးသမားေုိ 
အလုိမရိှြေ။ နာကသာသူတ့ုိသာလ� င် အလုိရိှြေ၏။ ကပြာင့်မတ်ကသာသူတ့ုိေုိ ကနာင်တသ့ုိ 
ကခ� ပခင်းငှာ ငါလာသည်မဟုတ်။ ဆိုးကသာသူတိုေ့ို ကခ� ပခင်းငှာ ငါလာသတည်း” ဟု 
ကယရှု မိန့်ကတာ်မူခဲ့ြါသည် (မာ ၂:၁၇)။

က� �်ုပ်တို�အားလုံးသည် 
ဘုရားသခင်၏ 
ယကျးဇူးယတာ်ယ�ကာင့် 
ကေ်တင်ြခင်းခံရပါသည်။ 
က� �်ုပ်တို�၏ ယကာင်းယသာ 
ကျင့်�ကံြပ�မူမှု ယ�ကာင့် 
မဟုတ်ပါ။
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၅။ ခရစ်ောန်ြဖစ်လာရန် ခက်ခဲပါသလား။ 
က� �ု်ပ်တုိ� ခရစ်ောန်ြဖစ်လာသည့်အခါ ယေရှု �ှင့်သဏ� ာန်တူြခင်းရိှရန် 
ဘုရားသခင် ယတာင်းဆုိသည်။ အြပ�အမူ၊ အကျင့်စရုိက်လက� ဏာ 
များတွင် ယေရှု �ှင့်ပုိ၍တူလာြခင်းြဖင့် ယေရှု ၏သဏ� ာန်ကုိ ထင်ရှား 
ယဖာ်ြပရန် ယစစားခံရပါသည်။ ထုိအချေ်ေ ခေ်ခဲသည်ဟု 
ထင်ရသလုိ ေ� နု်ြ်တ့ုိသည် အားနည်းချေ်များရိှြေသည့်အကလျာေ် 
ထုိသ့ုိပြစ်လာရန် သာ၍ြင်မပြစ်နုိင်ဟု ယူဆရြါသည်။ 
 သ့ုိကသာ် ဘုရားသခင်သည် ေ� နု်ြ်တ့ုိအကြ� ကလးလံကသာ 
ဝန်ထုြ်ေုိ မတင်ကြးြါ။ ေ� နု်ြ်တ့ုိဘာသာ ကောင်းကအာင်ကေိုးစားရန် 
မလုိအြ်ြါ။ ထုိအစား ေ� နု်ြ်တ့ုိ မိမိေုိယ်ေုိ ဘုရားသခင်ထံအြ်နံှပြီး 
သူနှင့် ြုိ၍နီးေြ်ကအာင် တုိးဝင်ကနပခင်းပြင့် ေ� နု်ြ်တ့ုိ ဘဝများတွင် 
ဘုရားသခင်ေ ဝင်ကရာေ်လှု ြ်ရှားလုြ်ကဆာင်မည်ပြစ်ြါသည်။ အချိန် 
ြောလာသည်နှင့်အမ�  ေ� နု်ြ်တ့ုိ၏စိတ်နှလံုးများေုိ ကပြာင်းလဲကြးပြီး 
သူအလုိရိှကသာအဆင့်အတန်းနှင့်အညီ ရှင်သန်လုိစိတ် ပြစ်ကြ�  
လာကအာင် ပြုလုြ်ကြးမည်။ ခွန်အားတန်ခုိးလည်းကြးမည်ပြစ်သည်။ 
 သူ�ေနာက်ေတာ်သုိ�လုိက်ြခင်းက ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးကုိ ထမ်းရန် 
မဟုတ်ေ�ကာင်း သခင်ေယ��  ကုိယ်တုိင်က အာမခံထားပါသည်။ 
“သင်တုိ�အေပ� သုိ� မည်သည့်ေလးလံလွန်းသည့်ဝန်ကုိ ငါမတင်။ 
ငါ�ှင့် ဆက်လက်ေပါင်းေဖာ်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ၊ ေပါပ့ါးစွာ ေနထုိင် 
တတ်ေအာင် ငါထံ့မှ သင်တုိ�သင်ယူရလိမ့်မည်” ဟု ေဖာ်ြပထားပါ 
သည် (မ ၁၁:၂၈-၃၀၊ “The Message” သမ� ာကျမ်းစာမှ  ေဖာ်ြပထားပါသည်)။
 တစ်ချိန်တည်းမှာြင်  ဘုရားသခင်  မနှစ်သေ်ကသာ၊ 

စိတ်ကတာ်နှင့်မကတွ့ကသာ အပြုအမူ၊ အေျင့်အကေံ၊ စရုိေ်လေ� ဏာ 
များေုိ စွန့်လွှ တ်ရန်နှင့် ဘုရားသခင်နှစ်သေ်ကသာ အရာများေုိ 
ေျင့်ကေံအားထုတ်ရန်အတွေ် ဘုရားသခင်၏ မစေူညီမှု ေုိ 
ကတာင်းခံရန် ဆန္ဒ ရိှရမည်။ နှစ်သေ်သည့်အရာများေုိပြုရန် အသင့် 
ရိှကနရန် လုိအြ်ြါသည်။ သမ� ာေျမ်းစာထဲတွင် ေ� နု်ြ်တ့ုိ စွန့်လွှ တ် 
ရမည့် အပြစ်နှင့်ပြည့်သည့် အပြုအမူလုြ်ရြ်များ၊ ဘုရားသခင်နှင့် 
မိတ်သဟာယြဲွ့သည်နှင့်အမ�  ေ� နု်ြ်တ့ုိတွင် ရိှလာမည့် ဘုရားတရား 
ေုိင်းရ�  င်းသည့် အေျင့်လေ� ဏာများေုိ ကြာ်ပြထားြါသည်။ အပြစ် 
နှင့်ပြည့်ကသာ ဇာတိြေတိအေျင့်များကနာေ်သ့ုိ လုိေ်ြါြါေ ရလဒ် 
မှာ ရှင်းလင်းလှြါသည်။ “ဇာတိြေတိအေျင့်တ့ုိသည် ထင်ရှားြေ၏။ 
ထုိအေျင့်တ့ုိမူေား သ့ူမယားေုိပြစ်မှားပခင်း၊ မတရားကသာ ကမထုန်၌ 
မီှဝဲပခင်း၊ ညစ်ည�းစွာေျင့်ပခင်း၊ ေိကလသာလွန်ေျ�းပခင်း၊ ရုြ်တု 
ေုိးေွယ်ပခင်း၊ သူတစ်ြါးေုိ ပြုစားပခင်း၊ ရန်ပငိုးြဲွ့ ပခင်း၊ ရန်ကတွ့ ပခင်း၊ 
ဂုဏ်ပြိုင်ပခင်း၊ အမျေ်ထွေ်ပခင်း၊ ပငင်းခံုပခင်း၊ အချင်းချင်း ေဲွပြားပခင်း၊ 
သင်းခဲွပခင်း၊ သ့ူအေျ ိုးေုိ ပင�စူပခင်း၊ ယစ်မျ ိုးေုိ ကသာေ်ြေ�းပခင်း၊ 
ြဲွလုြ်ပခင်း မှစ၍ ထုိသ့ုိကသာအေျင့်ကြတည်း …။သ့ုိကသာ် 
သန့်ရှင်းကသာဝိညာဉ်ကတာ်ေ ချစ်ပခင်း၊ ဝမ်းကပမာေ်ပခင်း၊ ပငိမ်သေ်ပခင်း၊ 
စိတ်ရှည်ပခင်း၊ ကေျးဇူးပြုပခင်း၊ ကောင်းပမတ်ပခင်း၊ သစ္စ ာကစာင့်ပခင်း၊ 
နူးည့ံသိမ်ကမွ့ ပခင်း၊ ောမဂုဏ်ချု ြ်တည်းနုိင်ပခင်း အေျ ိုးများေုိ 
ပြစ်ကြ� ကစြါသည် (ဂလာ ၅:၁၉-၂၃)။
 ကနာေ်ဆံုးကပြာရလ� င် ခရစ်ယာန်ပြစ်လာပခင်းသည် 
ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယြဲွ့ ပခင်းပြစ်သည်။ ချမှတ်ထားကသာ 
စည်းမျဉ်းစည်းေမ်း လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကနာေ်သို ့လိုေ်ပခင်း 

8



မဟုတ်ြါ။ သခင်ကယရှု ထံ တုိးဝင်လျေ်  သူနှင့်ြုိမုိနီးေြ်အေ� မ်းဝင်လာသည်နှင့်အမ�  သ့ူစိတ်သကဘာကတာ်နှင့် ထိကတွ့ကအာင် ေျင့်ကေံကနထုိင် 
လိုကသာစိတ် သင်၌အလိုအကလျာေ် ပြစ်ကြ� လာမည်ပြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာြင် သူ့ကပခရာအတိုင်းလိုေ်ကလ �ာေ်ပြီး ထိုသို ့
သေ်ရှင်ကနထိုင်နိုင်ကအာင် ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ခွန်အား၊ � ဏ်ြညာကြးလျေ် လမ်းပြြိုက့ဆာင်ော ေူညီမည်ပြစ်ြါသည်။

ဘုရားသခင်၏ အကူအညီကို 
ရှာယဖွြခင်း
သခင်ယေရှု ယနာက်ယတာ်လုိက်ရန် ဆံုးြဖတ်ြခင်းအတွက် သင့်ဘက်မှ 
ကတိကဝတ်ြပ�မှု များ လုိအပ်မည်မှာ ယသချာပါသည်။ သ့ုိကသာ် 
ပြုရမည့် ေတိေဝတ်များေ စိန်ကခ� မှု အသွင် ပြစ်ကနြါေ 
သင်တစ်ကယာေ်တည်း မဟုတ်ြါ။ ခရစ်ယာန်ပြစ်လာပြီး 
အတန်ြောသည့်တုိင် လူအချ ို့ တ့ုိသည် ထုိေတိေဝတ်များနှင့် 
ရုန်းေန်ရလျေ်ရိှြါသည်။ လူအချ ို့ တ့ုိေ စူးအဲန် ေ့ဲသ့ုိြင် 
သခင်ကယရှု  ကနာေ်ကတာ်သ့ုိလုိေ်ရန် ဆံုးပြတ်ခ့ဲြေကသာ်လည်း 
ဗတ္တ ဇံိမခံမီ အချိန်အနည်းငယ်ကစာင့်ကနခ့ဲရသည်။ သူတ့ုိ၏ 
ဆံုးပြတ်ချေ်ေုိ သူတ့ုိမိဘများေ လေ်ခံလာသည်အထိ 
ကစာင့်ခ့ဲြေြါသည်။ အချ ို့ေ ဟင်နရီနှင့် တူြေြါသည်။ တန�  �ကနွကန့ 
များတွင် ဘုရားရိှခုိးကေျာင်းသ့ုိသွားသည့်အေျင့် ကနသားတေျ 
ပြစ်ကအာင် အချိန်ယူခ့ဲြေြါသည်။ ေ� နု်ြ်တ့ုိ အကတာ် 
များများသည် သခင်ကယရှု ၏သဏ� ာန်နှင့် ြုိမုိတူလာနုိင်ရန် 
ကန့စဉ်ရုန်းေန်ကနြေရဆဲပြစ်သည်။ ထ့ုိကြောင့် 
စိတ်ဓာတ်ေျအားငယ်ပခင်း မပြစ်ြါနှင့်။ သင်၏တွန့်ဆုတ်မှု  
သံသယပြစ်မှု များေုိ ဘုရားသခင် နားလည်ြါသည်။ 

သခင်ကယရှု ကနာေ်ကတာ်လုိေ်ပခင်းေ ခရီးတစ်ခုပြစ်ြါသည်။ 
သင့်ယံုြေည်ပခင်း ြထမကပခလှမ်းကြောင့် ဘုရားသခင် ဝမ်းကပမာေ် 
မည်ပြစ်ြါသည်။ သင် သ့ူေုိ ဆေ်လေ်ရှာကြွကနြါေ သ့ူကနာေ် 
လုိေ်ရန် သင့်အား � ဏ်ြညာနှင့် ဦးကဆာင်လမ်းပြမှု ေုိ ကြးမည် 
ပြစ်သည်။ ေုိယ်ကတာ်သည် များပြားစွာကတာင်းဆုိသည့် ဘုရားသခင် 
မဟုတ်ြါ။ သ့ူကနာေ်လုိေ်ရန် သင်၏ရုိးသားကသာ ဆံုးပြတ်ချေ်ေုိ 
အကလးအနေ်ထားသည့် ကမတ္တ ာရှင် ဘုရားသခင် ပြစ်ြါသည်။ သူ၏
သန့်ရှင်းကသာဝိညာဉ်ကတာ်ေို သင့်စိတ်နှလုံးအတွင်း ေျိန်းဝြ်ကစ 
လျေ် သင်၏ယံုြေည်ပခင်းလမ်းခရီးတွင် သင့်ေုိ လမ်းပြြ့ုိကဆာင် 
မည် ပြစ်ြါသည်။ “သင်တ့ုိဆီသ့ုိ ငါလာဦး မည်။ . . . သန့်ရှင်းကသာ 
ဝိညာဉ်ကတာ်သည် သင်တ့ုိအား ခြ်သိမ်းကသာအရာတ့ုိေုိ 
ပြသသွန်သင်ကတာ်မူ၍ ငါကပြာခ့ဲသမ� ကသာ စေားတ့ုိေုိ 
မှတ်မိကသာ� ဏ်ေုိ သင်တ့ုိအား ကြးကတာ်မူမည်” ဟု 
ဘုရားသခင်မိန့်ြေားကတာ်မူသည် 
(ကယာ ၁၄:၁၈၊ ၂၆)။
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ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်း
ခရစ်ယာန်ပြစ်ပခင်းသည် ကအာေ်ကြာ်ပြြါအချေ်များေို လေ်ခံပြီး 
ယုံြေည်သည်ဟု ဆိုလိုြါသည်။ 
• ဘုရားသခင်�ှင့် ချစ်ခင်စွာမိတ်သဟာေဖွဲမ့ှု ရှိရန်
 ေ� န်ုြ်တိုေ့ို ဘုရားြန်ဆင်းထားသည်။

• သိုက့သာ် ေ� န်ုြ်တိုအ့ားလုံး မိမိစိတ်သကဘာအတိုင်း ဘဝရှင်သန် 
ကနထိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ကို  ယကျာခိုင်းကာ သူ�အုပ်စိုးမှု ကို 
ြငင်းဆန်ခဲ့ �ကပါသည်။

• ဤသို့ ပြု ပခင်းေ ေ� န်ုြ်တိုေ့ို အြပစ်များ�ှင့် ြပည့်ယစ�ပီး
ထိုအတွေ် အြိုးအခေ ယသြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

• သိုက့သာ် ဘုရားသခင်ေ သူ၏သားယတာ်ယေရှု ခရစ်ယတာ်ကို 
က� �်ုပ်တို�အတွက် အယသခံရန် ကစလွှ တ်ကြးခဲ့ ပြီး ေ� န်ုြ်တို ့
အတွေ် ထွက်ယပါက်ေို ြန်တီးကြးခဲ့ြါသည်။ 

• ကယရှု ကသဆုံးခဲ့သည်။ သိုက့သာ် သုံးရေ်ကပမာေ်ကန့တွင် ြပန်လည် 
ရှင်ြပန်ထယြမာက်ြခင်းြဖင့် ေ� န်ုြ်တိုေ့ိုယ်စား သူ၏ေိုယ်ေျ ိုးစွန့် 
ြူကဇာ်မှု ေို ဘုရားသခင်ေ လေ်ခံကြောင်း ပြသခဲ့ြါသည်။

• ဤအရာက ဘုရားသခင်၏ ကေ်တင်ြခင်းလက်ယဆာင် 
ြဖစ်ပါသည်။ သူ၏ခွင့်လွှ တ်ပခင်းနှင့် ေ� န်ုြ်တို ့မထိုေ်တန်ြါ။ 
ဤအရာေို ရယူရန် ေ� န်ုြ်တို ့မည်သည့်နည်းနှင့်မ� လည်း 
မလုြ်ကဆာင်နိုင်ြါ။ ေ� န်ုြ်တိုအ့ား ခွင့်လွှ တ်ပခင်းနှင့် 
ေယ်တင်ပခင်းေို ရရှိကစပခင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ 
ကေျးဇူးကတာ်သေ်သေ်သာ ပြစ်ြါသည်။

ယေရှု ယနာက်လိုက်ရန် 
အသင့်ြဖစ်�ပီဟု 
ခံစားမိပါက ေခုပင် 
ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန် 
က� �်ုပ်တို� သင့်ကို 
အားယပးတိုက်တွန်း 
လိုပါသည်။
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 ထုိကြာ်ပြချေ်များသည် ဧဝံကဂလိသတင်းစေား၏အကပခခံအမှန်တရားများ ပြစ်သည်။ ယခုလေ်ရိှအချိန်အတွေ် 
သင့်စိတ်နှလုံး၌ ၎င်းအချေ်များေိုသာ စွဲမှတ်ထားရန် လိုအြ်ြါသည်။ ဗတ္တ ိဇံေိုခံပခင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကေျာင်း တေ်ပခင်း၊ 
ခရစ်ယာန်ဘဝ အသေ်ရှင်ကနထိုင်ပခင်း စသည့်ေိစ္စ ရြ်များအတွေ် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အသေ်တာေို 
စတင်ကလ �ာေ်လှမ်းသည်နှင့် ဘုရားသခင်ေ ေူညီြါလိမ့်မည်။ ကယရှု ကနာေ်လိုေ်ရန် အသင့်ပြစ်ပြီဟု ခံစားမိြါေ 
ယခုြင် ဆုံးပြတ်ချေ်ချရန် ေ� န်ုြ်တို ့သင့်ေို အားကြးတိုေ်တွန်းလိုြါသည်။ ဘုရားသခင်၏သားကတာ်ကယရှု ေို 
သင်ယုံြေည်ကြောင်း၊ သင့်အတွေ် ကယရှု ေားတိုင်ကြ� မှာ အကသခံပြီး ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထကပမာေ်လာကြောင်း၊ သူ့ေို 
သင်၏ သခင်နှင့် ေယ်တင်ရှင်အပြစ် လေ်ခံရန် အသင့်ရှိကြောင်းတိုေ့ို ဘုရားသခင်အား သင်ေိုယ်တိုင်ကပြာြါ။ 
ဘုရားသခင်သည် အစဥ်နားကထာင်ကနသည်ပြစ်၍ သင့်ကရှ့တွင် သူရိှကနသေ့ဲသ့ုိ သကဘာထားပြီး သ့ူေုိ စေားကပြာရန်သာ 
လုိသည်။ ပြစ်နုိင်ြါေ ခရစ်ယာန်မိတ်ကဆွတစ်ဦးဦးေုိ သင်၏ သေ်ကသအပြစ် သင်နှင့်အတူ ဆုကတာင်းရန် ရှာြါ။
 “အပြစ်သား၏ဆုကတာင်း” ဟု အများအားပြင့် သိထားြေကသာ ဆုကတာင်းချေ်ေုိ ကအာေ်ြါစာြုိဒ်တွင် ကတွ့နုိင် 
ြါသည်။ ထုိဆုကတာင်းေ သင့်အား အဓိေအချေ်များေုိ သိလာရန် လမ်း�� န်ကြးမည်ပြစ်ြါသည်။ ဆုကတာင်းချေ်ြါ 
အချေ်များေ သင့်အတွေ် လမ်း�� န်ကြးနုိင်ရံု နမူနာအပြစ်သာ ကြာ်ပြထားပခင်းပြစ်ြါသည်။ အကရးကေီးသည်ေ 
သင့်စိတ်နှလံုးပြစ်ြါသည်။ သင့်ဆုကတာင်းချေ် ရုိးသားြွင့်လင်းရင်းနီှးမှု ရိှပခင်းေ ဘုရားသခင်အတွေ် ြုိအကရးကေီးြါသည်။

“ဘုရားသခင်၊ ေိုယ်ကတာ်ေို ပြစ်မှားမိခဲ့ကြောင်း ေ� န်ုြ်သိြါသည်။ ေ� န်ုြ်အပြစ်များအတွေ် အြိုးအခေို 
ကြးဆြ်ရန် ေုိယ်ကတာ်၏သားကတာ်ကယရှု သည် ေားတုိင်ကြ� တွင် အကသခံခ့ဲပြီး ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထကပမာေ်
ပခင်းပြင့် သေ်ကသပြခဲ့ကြောင်း ေ� န်ုြ် ယုံြေည်ြါ၏။ ေိုယ်ကတာ် ေမ်းလှမ်းကြးလာသည့် အ�ေွင်းမဲ့ 
ခွင့်လွှ တ်ပခင်းနှင့် ထာဝရအသေ်တိုေ့ို ေ� န်ုြ်ယခုလေ်ခံြါသည်။ ေ� န်ုြ်၏ေယ်တင်ပခင်းအတွေ် ကယရှု ေို 
ေိုယ်ကတာ်ထံမှ လေ်ကဆာင်အပြစ် လေ်ခံြါသည်။”

 သင်ယခုထေ်ြို၍ သိရှိလိုြါေ သင့်အတွေ် အသုံးဝင်မည့် စာအုြ်စာကစာင်များ ေ� န်ုြ်တိုတ့ွင် ရှိြါသည်။  
myanmar-odb.org ဝေ်ဘ်ဆိုေ်ဒ်သို ့ဝင်ကရာေ် ရှာကြွြတ်ရှု နိုင်ြါသည်။ သိုမ့ဟုတ် ြူးတွဲြါကလ �ာေ်လွှ ာေို 
ပြည့်စွေ်ပြီး ကန့စဉ်ခွန်အားအမှု ကတာ်လုြ်ငန်းသ့ုိ စာအုြ်ကနာေ်ကေျာရိှလိြ်စာအတုိင်း ကြးြ့ုိကတာင်းယူနုိင်ြါသည်။
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နော်တာမလာနော
၁၂ / ကမတ (နိုင်) ၀၀၆၉၀၆
အမှတ် (၁) နောနတလိေ်း၊ ဦးလူေီလမ်း၊ ကရင်အမျ ိုးသားရပ်ကွက်၊ ကကည့်မမင်တိုင်မမို့ေယ်၊ ရေ်ကုေ်တိုင်းနေသကကီး။
ေုေ်း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇

အေည်းငယ်နသာ အလှူနငွပင်မေေ်လင့်ကေား လူများေွာတို၏့ပါဝင်နပးလှူမှုမေင့် အသက်တာကို နမပာင်းလဲနေသည့် နှုတ်ကပတ်ကျမ်းောကို နေ့ေဉ်ခွေ်အားလုပ်ငေ်းမှ 
အမခားသူတိုထ့ံသို ့မျှနဝနပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အေွဲ့အေည်းတေ်ခုခု၊ ဂိုဏ်းဂဏအသင်းနတာ်တေ်ပါးပါးမှ အရေ်သင့် နငွရင်းရံပုံနငွ မတည်နပးမခင်း၊ အမမဲအနထာက်အပံ့ရရေ် 
နငွပင်နငွရင်း ပေ္စည်းတေ်ေံုတေ်ရာနောင်ထားမခင်းများ မရှိပါ။

For information on our resources, please write to the office nearest you from the list below, or go to ourdailybread.org/locations for the complete list of offices.

Singapore: Our Daily Bread Ministries Asia Ltd, 5 Pereira Road #07-01, Asiawide Industrial Building, Singapore 368025

USA: Our Daily Bread Ministries, PO Box 2222, Grand Rapids, MI 49501-2222, USA

Myanmar: Our Daily Bread Ministries, No. 1 Saw Tay Lane, U Loo Nee Street, Kayin National Quarter, Kyeemyindaing Township, Yangon, Myanmar  
                     Tel: (+95-1) 8210795, (+95) 94 2649 2017 • E-mail: myanmar@odb.org 




