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အကြကာင်းကုိြကားရပြီး 
ခရစ်ယာန်မိတ်ကွွ အချ ို့နှင့်  
ထုိအကြကာင်းကုိ ကပြာွုိရသည့် 

အခါ လူသားတ့ုိ၏ အပြစ်များအတွက် အကသခံရန် ဘုရားသခင်က သူ၏  
သားကတာ်ကယရှုကုိ ကစလွှတ်ခ့ဲကြကာင်းနှင့် လူသားများသည် ကယရှုထံချဉ်းကြ် 
ြါက အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်မှုကုိရရိှနုိင်ကြကာင်း မုိက်ကယ်သည် ယံုြကည်လုိစိတ် 
ပဖစ်ကြါ်လာသည်။ ခရစ်ယာန်များအကြကာင်းကုိ ြုိသိလုိ၍ တနင်္ဂကနွကန့တုိင်း 
ဘုရားရိှခုိးကကျာင်းကုိြင် မှန်မှန် စတင်တက်ကရာက်ကနပြီပဖစ်သည်။ 
သ့ုိကသာ် ကယရှုကနာက်ကတာ်လုိက်ကရး ွံုးပဖတ်ချက်ချရန် ရိှကသးသည်။ 
ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားနှင့် ြတ်သက်၍ သူ့အကနပဖင့် ြုဂ္ဂို လ်ကရးအရ 
ွန့်ကျင်မှုမရိှကသာ်လည်း သ့ူမိဘများက ထုိသ့ုိမဟုတ်ြါ။
 မိဘများက ရုိးရာဓကလ့ထံုးတမ်းများနှင့် ဘာသာတရားအတုိင်း ကျင့်ကကံလုြ်ကွာင်  
သူများပဖစ်သည့်အကလျာက် သူသာ အကနာက်တုိင်းယံုြကည်မှုကုိ လက်ခံလုိက်ြါက သူတ့ုိ၏ 
ဓကလ့ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများကုိ စွန့်ြယ်ရမည်ဟု မိဘများက ကတွးထင်ြကသည်။ 
သားအကကီးွံုးပဖစ်သည့်အကလျာက် သူတ့ုိ၏ ထံုးတမ်းစဉ်လာနှင့် အသုိက်အဝန်းအတွက် 
အကရးကကီးကသာအရာများ၊ ပြုကျင့်ရမည့် ဝတ္တရားများအြါအဝင် မိသားစုဓကလ့ထံုးတမ်းကုိ 
ထိန်းသိမ်းရန် သူ့၌တာဝန်ရိှကနသည်။ သူသာ ကယရှုကုိ အရှင်သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အပဖစ် 
အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလုိက်ြါက မိသားစုအသုိက်အဝန်း ပြိုကဲွသွားမည်ကုိ မုိက်ကယ်  
စုိးကြကာက်ကနမိြါသည်။ သူ့မိဘများက စိတ်အထိခုိက်ွံုးပဖစ်မည်။သားအကကီးွံုးမြီ
သမှု၊ ကကျးဇူးမသိတတ်မှုများအတွက် သူ့ကို သားအပဖစ်မှြင် စွန့်လွှတ်လိုက်နိုင်သည်။ 
“မင်းဟာ ငါတိုလ့ူမျ ိုးနဲ့ ဓကလ့ထုံးစံကို သစ္စာကဖာက်သူ ပဖစ်သွားလိမ့်မယ်”ဟု သူတို ့

 မိသားစုအတွင်း 
ဆန့်ကျင် 
တားဆီးမှုများကို 
လြေရှင်းြခင်းက 
တကယ့်စိန်လခါ်ချက်   
ြေစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ
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ကပြာခဲ့ဖူးသည်။
 ဘုရားရိှခုိးကကျာင်းသွားတုိင်း ဤစကားများကုိ သ့ူစိတ်ထဲတွင် 
မုိက်ကယ်ပြန်ြကားကယာင်ကနမိသည်။ သ့ူမိဘများအကြါ်သူဤက့ဲသ့ုိ 
မည်သ့ုိလုြ်ရက်နုိင်ြါမည်နည်း။ ခရစ်ယာန်ပဖစ်လာပခင်းပဖင့် မိဘ 
စိတ်ထိခုိက်ကအာင် သူမည်သ့ုိလုြ်ရက်နုိင်ြါမည်နည်း။ 
 ဟီွဂျဲ မှာလည်း မုိက်ကယ်လုိ သ့ူ ပြဿနာနှင့်သူ ရိှကနသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ဖန်ွင်းရှင်ပဖစ်ကြကာင်း၊ ကယရှုသည် 
သ့ူသားကတာ်ပဖစ်ကြကာင်းကုိ လက်ခံရန် သူမ အသင့်ပဖစ်ကနြါသည်။ 
သ့ုိရာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာကုိ သူမ ယံုြကည်ကုိးကွယ်ကသာ 
ဘာသာအပဖစ် လက်ခံရန် သံသယကကီးမားကနမိသည်။  
သူမ ြကားဖူးသည့်အတုိင်း ဘုရားသခင်သည် ကကာင်းပမတ်ကသာ 

ဘုရားသခင်မှန်ြါက ခရစ်ယာန်များသည် ဘာကြကာင့် မကကာင်းြက  
ြါသနည်း။ ဟီွဂျဲ၏ လုြ်ကဖာ်ကုိင်ဖက် ခရစ်ယာန်အချ ို့တ့ုိသည် သူ
လက်တဲွလုြ်ကုိင်ခ့ဲရသည့်လူများအနက် အွုိးွံုးလူများ ပဖစ်ကန  
ြကြါသည်။ သူတ့ုိက ွုိးရွားစွာပြုကျင့်ကနြကပြီး ခရစ်ကတာ်  
ကနာက်လုိက်ပဖစ်ြါသည်ဟု မည်သ့ုိ၀န်ခံနုိင်ြကြါသနည်း။ 
“ခရစ်ယာန်ပဖစ်လာတ့ဲအတွက် ဘယ်လုိအကျ ိုးရိှလာနုိင်လည်း 
ွုိတာ ရှာလ့ုိကုိ မကတွ့ဘူး။ “ခရစ်ယာန်ကတွက ြုိကကာင်းတ့ဲ 
လူကတွပဖစ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ သူတ့ုိ သူကတာ်ကကာင်း 
ဟန်ကွာင်ကနမှုကတွက သူတ့ုိရဲ့ယံုြကည်မှုများန့ဲြတ်သက်ပြီး 
ဘာကုိကဖာ်ပြကနသလဲ” ဟု သ့ူသူငယ်ချင်းများကုိ သူမ ကပြာခ့ဲသည်။ 

လယရှုလနာက်သို့ေိုက်ရန် သင်ဆုံးြေတ်ချက်ချလရးအတွက် ဤလမးခွန်းများနှင့်သံသယများက အဟန့်အတား ြေစ်လနပါသေား။ 
မုိက်ကယ်နှင့် ဟီွဂျဲတ့ုိက့ဲသ့ုိြင် လူများစွာတ့ုိသည် အလားတူကမးခွန်းများကုိ ကမးြကြါသည်။ သူတ့ုိဘက်မှြကည့်ြါကလည်း သူတ့ုိသံုးသြ် 
ချက်များက မှန်ြါသည်။ မိသားစုအတွင်း ွန့်ကျင်တားွီးမှုများကုိ ကပဖရှင်းပခင်းက၊ အယူအွမတူသူများနှင့် ကပြာွုိရပခင်းက 
အထူးသပဖင့် အာရှနုိင်ငံများရိှ ကဒသအများတွင် တကယ့်စိန်ကခါ်ချက်ြင် ပဖစ်ြါသည်။ သင်နှင့် သင့်မိသားစုက ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် 
ြတ်သက်ပြီး ရိှကနသည့်သံသယများနှင့် ကမးခွန်းများကုိ အဓိြ္ပာယ်ရိှစွာ သံုးသြ်ကရးမှာလည်း အလားတူြင် စိန်ကခါ်ချက်တစ်ရြ်ကုိ 
ရင်ွုိင်ရသက့ဲသ့ုိ ပဖစ်ြါသည်။ ဤပြဿနာက သင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးပဖစ်လာကရးကုိ အတားအွီးမပဖစ်ကစသည့်အတွက် ကျွနု်ြ်တ့ုိ 
ဝမ်းကပမာက်မိြါသည်။ သင် သိလုိသည်များကုိ ွက်လက်ကမးပမန်းရန်လည်း တုိက်တွန်းလုိြါသည်။ 

 ဤစာအုြ်ငယ်ကကလးတွင် ခရစ်ယာန်ပဖစ်လာကရးနှင့် သက်ွုိင်သည့် ကမးခွန်းများနှင့် လက်ကတွ့ကျကသာ စုိးရိမ်မှုများကုိ ကပဖြကားကြး  
ထားြါသည်။ ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ ကပဖြကားချက်များ၊ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များ အားလံုးကုိ သင်သကဘာတူချင်မှ တူကြမည်။ သ့ုိကသာ်လည်း  
၎င်းသည် သင်စဉ်းစားသံုးသြ်ကနကသာ ကိစ္စရြ်များအတွက် အပခားရှုကထာင့်တစ်ခုမှ သံုးသြ်ကပဖြကားကြးမှု ပဖစ်မည်ဟု ကမော်လင့်ြါသည်။

3



၁။ ကျွန်ုပ်ခရစ်ယာန်ြေစ်ောသည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ 
ယဉ်လကျးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်ောများကို 
စွန့်ေွှတ်ေုိက်ရန် ေိုအပ်ပါသေား။ 

ခရစ်ယာန်တစ်ဦးြေစ်ောလရးတွင် ဘုရားသခင်အား နာခံမှုမရိှသည့် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အသက်တာလဟာင်းကုိ စွန့်ေွှတ်ရန် ေုိအပ်ပါသည်။ 
ထုိသ့ုိွုိရာ၌ အပြစ်ပဖစ်ကစသည့် အပြုအမူများကုိ ကရှာင်ရှားပြီး 
ဘုရားသခင်၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကနထုိင်ရန် ကကိုးစား 
ရပခင်းကုိ ွုိလုိြါသည်။ သ့ုိရာတွင် လူအများတ့ုိ က သူတ့ုိ၏ 
ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဓကလ့ထံုးတမ်းများကုိြါ စွန့်လွှတ်ရန် လုိအြ်မည်ဟု 
ထင်ပြီး စုိးရိမ်ကြကာင့်ြကမှု ပဖစ်ြကြါသည်။ အသက်တာကဟာင်းဟု 
ွုိရာ၌ မိမိကကီးပြင်းလာသည့် ဘ၀တစ်ကလောက်လံုး မိမိတန်ဘုိး  
ထားကသာ အရာများ၊ အကလ့အကျင့်များနှင့်တကွ အကလးထား 
လုိက်နာရန် သွန်သင်ွံုးမခံခ့ဲရသည့် ဘ၀ရှင်သန်မှုအားလံုးကုိ 
ွုိလုိြါသလားဟု သူတ့ုိ ကမးတတ်ြကြါသည်။ အသက်တာ 
ကဟာင်းကုိစွန့်ရြါက ရုိးရာဓကလ့၊ ြဲွအခမ်းအနားများနှင့် မိမိ၏ 
မိသားစု ပြုလုြ်ကလ့ရိှသည့် ယဉ်ကကျးမှုအစဉ်အလာများကုိ ွင်နွှဲ 
ကျင်းြနုိင်ပခင်း မရိှကတာ့ပြီလားဟုလည်းကမးတတ်ြကြါသည်။ 
 ဤအချက်က အချ ို့ကသာနုိင်ငံများနှင့် အချ ို့ကသာယဉ်ကကျးမှု 
အစဉ်အလာများအတွက် တကယ့်စိန်ကခါ်ချက်တစ်ရြ် 
ပဖစ်ကနသည်။ ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ဓကလ့ထံုးတမ်းများနှင့် ဘဝရှင်သန်မှုြံုစံက 

အကနာက်နုိင်ငံ လ့ူအဖဲွ့အစည်းတွင် ကတွ့ ပမင်ရသည့်ြံုစံများနှင့် 
ကဲွပြားပခားနားကနသည့်အခါ ကျွနု်ြ်တ့ုိလည်း မုိက်ကယ်က့ဲသ့ုိြင် 
စုိးရိမ်ခံစားရမည်ပဖစ်သည်။ 
 သိုက့သာ်လည်း ဤကိစ္စသည် ကျွန်ုြ်တိုက့ရွးချယ်ရမည်ဟု 
ဘုရားသခင်က ကတာင်းွုိသည့်ကိစ္စ မဟုတ်ြါ။ ကယရှုကနာက်လုိက်  
ပခင်းကြကာင့် မိမိလူမျ ိုးနှင့် ယဉ်ကကျးမှု အကမွအနှစ်အစဉ်အလာများကုိ 
ကကျာခုိင်းရမည်ဟု မွုိလုိြါ။ စင်စစ် ဘုရားသခင်ကုိယ်တုိင်က 
မတူညီကသာ လူမျ ိုးများ၊ ယဉ်ကကျးမှုများကုိ ဖန်ွင်းကြးခ့ဲပြီး သိမ်ကမွ့ 
လှြကသာ လ့ူအဖဲွ့အစည်းများနှင့် ယဉ်ကကျးမှုများကုိ ကျွနု်ြ်တ့ုိအား 
ကြးခ့ဲပခင်းပဖစ်ြါသည်။ အမှန်အားပဖင့် မိမိ၏ ကုိယ်ြုိင်ယဉ်ကကျးမှုနှင့် 
ထံုးတမ်းစဉ်လာများကုိ အသိအမှတ်ပြုရန်၊ ကလးစားဂုဏ်ယူတတ်ရန် 
ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ တုိက်တွန်းအားကြးမှုများလည်းရိှကြရာ၊ ထုိအချက်က 
ခရစ်ယာန်ပဖစ်လာပခင်းအားပဖင့် ကျွနု်ြ်တ့ုိသည် မိသားစုဝင်များနှင့် 
ကဲွကွာသွားမည် မဟုတ်ကြကာင်း ကဖာ်ပြလျက်ရိှြါသည်။

 လယရှုလနာက်ေိုက်ြခင်း 
လြကာင့် မိမိေူမျ ိုးနှင့် 
ယဉ်လကျးမှုအလမွအနှစ် 
အစဉ်အောများကို 
လကျာခိုင်းရမည်ဟု 
မဆိုေိုပါ။

ခက်ခဲလသာလမးခွန်းများကို လြေြကားလပးြခင်း
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၂။ မိမိကကီးြပင်းောစဉ်တစ်လေောက် သွန်သင်ြပသခံယူခဲ့ရသည့်    
     ထုံးတမ်းစဉ်ောများအားေုံးကို ကျွန်ုပ် ဆက်ေက်ကျင့်ကကံနိုင်ပါသေား။
ဘုရားသခင်က သင့်အား သူနှင့်ယဉ်လကျးမှုထံုးတမ်းစဉ်ောများအြကား တစ်ခုခုကုိလရွးချယ်ရန် 
မလတာင်းဆုိလသာ်ေည်း သင်ယခင်က ယံုြကည်လုိက်နာခ့ဲကသာ ထံုးတမ်းစဉ်လာအချ ို့တ့ုိသည် ယခု ဘုရား 
သခင်ကုိ ယံုြကည်ပခင်း၊ သင်ကုိင်စဲွခံယူသည့် ယံုြကည်ချက်တ့ုိနှင့်စြ်လျဥ်း၍ ပြဿနာရိှကနနုိင်ြါသည်။ 
ယခင် သင်လုိက်နာကျင့်သံုးခ့ဲကသာ အကလ့အကျင့်အချ ို့နှင့် အစဉ်အလာအချ ို့တ့ုိတွင် အပခားကသာ 
ဘုရားများကုိ ရိှခုိးြူကဇာ်ရပခင်း သ့ုိမဟုတ် ဘုရားသခင်၏ အလုိကတာ်နှင့်ွန့်ကျင်ကသာ ကိစ္စရြ်များ 
ြါရိှနုိင်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် နီးစြ်မှုရိှလာသည်နှင့်အမေ ဘုရားသခင်က သင့်အား  သ့ူကနာက်လုိက်ပြီး 
သ့ူစကားကုိ နာခံရန် မိန့်ြကားချက်များနှင့် ွန့်ကျင်ကနသည့် အကလ့အကျင့်အစဉ်အလာများကုိ ကဖာ်ထုတ် 
ဖယ်ရှားြစ်ရန် လုိအြ်မည်။ ဤအချက်က တကယ်မလွယ်ကူလှြါ။ မည်သည့်ထံုးတမ်းစဉ်လာများက 
ွက်လက်ကျင့်သံုးရန် ွီကလျာ်မှုရိှသည်၊ မည်သည်က ွီကလျာ်မှု မရိှ စသည်တ့ုိကုိ ြုိင်းပခားနားလည် 
နုိင်မည့် ဉာဏ်ြညာကုိ ရရိှနုိင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာကုိ ြုိမုိ၍ ထဲထဲဝင်ဝင်ကလ့လာပခင်း၊ ဘုရားသခင်ထံ 
ွုကတာင်းပခင်းများ ပြုလုြ်ရန် လုိအြ်ကြမည်။ အကပဖ ရရိှရန်အတွက် ကျွနု်ြ်တ့ုိသည် သမ္မာကျမ်းစာကုိ 
ြကည့်ရန်လုိြါသည်။ အကရှ့တုိင်းပဖစ်ကစ၊ အကနာက်တုိင်းပဖစ်ကစ မည်သည့် ယဉ်ကကျးမှုကုိမေ ြကည့်ရန်မလုိြါ။

၃။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားသည် အလနာက်တုိင်း ကုိးကွယ်ယံုြကည်မှု မဟုတ်လပဘူးေား။
ခရစ်ယာန်ထံုးတမ်းစဉ်ောများသည် အလနာက်တုိင်းနုိင်ငံ ေူ့အေဲွအ့စည်းများမှ အလြခခံြေစ်လပါ်ောသည် 
ဟု ထင်ြမင်ရလသာ်ေည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားသည် အကရှ့အလယ်ြုိင်းကဒသမှ ကရာက်ရိှလာသည်ကုိ 
သတိချြ်သင့်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကုိ အကရှ့အလယ်ြုိင်းကဒသတွင် ကရးသားခ့ဲပခင်းပဖစ်ပြီး 
ခရစ်ကတာ်ကုိယ်တုိင်သည်လည်း ထုိကဒသတွင်ြင် ကမွးဖွားကကီးပြင်းလာခ့ဲသူပဖစ်ြါသည်။ ကနာက်ြုိင်းတွင် 
ဥကရာြ၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား အကကီးအကျယ် ထွန်းကားလာသပဖင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် 
အကနာက်နုိင်ငံများနှင့် ြုိ၍ွက်နွယ်မှုရိှလာပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ 

 အလြေ ရရှိရန်အတွက် 
ကျွန်ုပ်တို့သည် 
သမ္မာကျမ်းစာကို 
ြကည့်ရန် ေိုပါသည်။ 
မည်သည့်ယဉ်လကျးမှု 
ကိုမေ ြကည့်ရန်မေိုပါ။
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၄။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုက ကျွန်ုပ်ခရစ်ယာန်ြေစ်ောြခင်းကို ခွင့်မြပုပါက 
ဘာြေစ်ောမည်နည်း။

လယရှုခရစ်လနာက်ေုိက်ရန် သင်ဆံုးြေတ်ြခင်းက သင်၏ ကုိယ်လရးကိစ္စြေစ်လသာ်ေည်း ခရစ်ယာန်တစ်ဦး 
အပဖစ် သင့် ဘဝရှင်သန်ကကီးထွားလာကရး၌ သင့်မိသားစုသည် အဓိက လွှမ်းမုိးသူ ပဖစ်လာနုိင်ြါသည်။ 
သင့်မိသားစု၊ ယဉ်ကကျးမှု၊ ဘာသာကရးနှင့် ထံုးတမ်းစဉ်လာများကုိ မပြိုကဲွ မြျက်စီးကစချင်ကသာကြကာင့် 
လည်းကကာင်း၊ သင့်ွံုးပဖတ်ချက်က သင့်မိသားစု၏စည်းလံုးမှုနှင့် ညီညွတ်မှုတ့ုိအကြါ် သက်ကရာက်မှု 
ပဖစ်မည်ကုိ စုိးရိမ်ကသာကြကာင့်လည်းကကာင်း၊ သူတ့ုိက သင့်ယံုြကည်မှုကုိ ကန့်ကွက်နုိင်ြါသည်။
 ဤသ့ုိကသာ ကန့်ကွက်မှုများကုိ သင်မည်သ့ုိ ကပဖရှင်းမည်နည်း။ နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ခရစ်ယာန်  
ပဖစ်လာပခင်းသည် ယဉ်ကကျးမှုအကမွအနှစ်များကုိ ပငင်းွုိပခင်း မဟုတ်ဘဲ သင်၏ခရစ်ယာန်ယံုြကည်မှု  
နှင့် ဖီလာွန့်ကျင်မှု မပဖစ်သည့် ထံုးတမ်းစဉ်လာများကုိ ွက်လက်ကလးစားလုိက်နာမည် 
ပဖစ်ကြကာင်း သူတ့ုိအား ပြသရန်ြင်ပဖစ်ြါသည်။ ပဖစ်နုိင်ကပခအခွင့်ရတုိင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား 
နှင့်ြတ်သက်ပြီး သူတ့ုိအယူအွ မှားကနပခင်း၊ နားလည်မှုလဲွကနပခင်းများကုိ သင်ရှင်းလင်းကဖာ်
ပြကြးနုိင်ြါသည်။ အပခားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သင်ြုိကကာင်းလာကစကရးအတွက် ဘုရားသခင်က 
သင့်ကုိကပြာင်းလဲ ကြးပခင်းပဖစ်ကြကာင်း၊ သင့်ယံုြကည်မှု အသစ်က သင့်မိသားစုဝင်  
များအား ြုိမုိချစ်တတ် ဂရုစုိက်တတ်ရန် သွန်သင်ကြးကြကာင်း သူတ့ုိကုိပြသရန် ပဖစ်ြါသည်။ 
ဘုရားသခင်ကဖာ်ပြကသာ နည်းလမ်းများအတုိင်း ွီကလျာ်ညီညွတ်စွာ အသက်ရှင်ကနထုိင်ြါက 
သင်၏အမူအယာ၊ အကပြာအွုိ၊ အပြုအမူများသည် သင့်မိသားစုဝင်များ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား 
အကြါ်ထားရိှသည့် သကဘာထားကုိ ကပြာင်းလဲလာကစနုိင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 
 သင်ရင်ွုိင်ကနရကသာ စိန်ကခါ်မှုများကုိ ဘုရားသခင် နားလည်ြါသည်။ လတ်တကလာတွင် သင်  
ခရစ်ယာန် ပဖစ်လာလုိကသာ ွံုးပဖတ်ချက်နှင့်ြတ်သက်၍ မိသားစုကုိကပြာြကားရန် အခက်အခဲရိှကနြါက  
သင့်အား ဉာဏ်ြညာနှင့် ဦးကွာင်လမ်းပြရန် ဘုရားသခင်ထံ ွုကတာင်းြါ။ သင့် မိသားစုဝင်များအား 
အသိကြးရန် အသင့်ကတာ်ွံုးပဖစ်မည့် အချိန်ကုိကဖာ်ပြရန်၊ သူတ့ုိကုိ ကလးစားစွာ၊ သိမ်ကမွ့စွာ အသိကြး 

 ခရစ်ယာန် 
ြေစ်ောြခင်းသည် 
ယဉ်လကျးမှု 
အလမွအနှစ်များကုိ 
ြငင်းဆုိြခင်း 
မဟုတ်ပါ။
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နုိင်ရန် ဘုရားသခင်ထံ ွုကတာင်းြါ။ ခရစ်ယာန် မိတ်ကွွများထံမှ အကကံဉာဏ်များ ကတာင်းခံပခင်း၊
သင့်အတွက် ွုကတာင်းကြးပခင်းပဖင့် ြ့ံြုိးကြးရန် ကတာင်းွုိပခင်းများလည်း ပြုလုြ်နုိင်ြါသည်။ 
၅။ အချ ိ့ု လသာခရစ်ယာန်များသည် အဘယ်လြကာင့် ဆုိးရွားစွာ ကျင့်ကကံြပုမူြကပါသနည်း။
ခရစ်ယာန်ြေစ်ောသည့်အခါ ပုိမုိလကာင်းမွန်သည့်ေူ ြေစ်ောလစသည် ွုိြါက အချ ို့ခရစ်ယာန်များသည် 
အဘယ်ကြကာင့် ွုိးရွားစွာ ကျင့်ကကံပြုမူကနြကရြါသနည်းဟု သင်လည်း ဟီွဂျဲက့ဲသ့ုိြင် ကမးခွန်းထုတ်ချင်  
ကြလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်ယံုြကည်မှုက မည်သ့ုိွုိထားြါသနည်း။ ယခင်က ခရစ်ယာန်များနှင့် ထိကတွ့ 
ွက်ွံရာ၌ ကကုံခ့ဲရကသာ မကကာင်းသည့်အကတွ့အကကုံများကြကာင့် မိသားစုဝင်များအကနပဖင့် သင် 
ခရစ်ယာန်ပဖစ်လုိပခင်းကုိ ကန့်ကွက်ပခင်းပဖစ်ကကာင်းပဖစ်မည်။
 ထုိအချက်နှင့်ြတ်သက်ပြီး သင်ဤက့ဲသ့ုိ သံုးသြ်နုိင်ြါသည်။ “ခရစ်ယာန်”ွုိသည့် ကဝါဟာရကုိ 
တရားဝင် အမှတ်တံွိြ် တစ်ခုသဖွယ် အသံုးပြုကနြကကသာ်လည်း အမှန်တကယ်အားပဖင့် ထုိကဝါဟာရ  
သည် ဘုရားသခင် ကနာက်ကတာ်ကလောက်လုိက်သူ၊ သားကတာ်ကယရှု၏ အပြုအမူ၊ စရုိက်လက္ခဏာများနှင့် 
တူလာကစရန် ဘုရားသခင်အား နာခံလုိက်ကလောက်သူကုိ ရည်ညွှန်းကဖာ်ပြြါသည်။ မည်သူတ့ုိသည် 
ကနာက်ကတာ်လုိက် အစစ်အမှန် ပဖစ်ြကသည်ကုိ ဘုရားသခင်သိြါသည်။ နည်းလမ်းများအတုိင်း ွီကလျာ်  
ညီညွတ်စွာ အသက်ရှင်ကနထုိင်ြါက သင်၏အမူအယာ၊ အကပြာအွုိ၊ အပြုအမူများသည် သင့်မိသားစုဝင် 
များ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားအကြါ် ထားရိှသည့် သကဘာထားကုိ ကပြာင်းလဲလာကစနုိင်မည်ပဖစ်ြါသည်။
 လူတစ်ဦး ခရစ်ယာန်ပဖစ်လာသည့်အခါ သူ/သူမသည် အပြစ်ပြုလုြ်ပခင်းကုိ ရုတ်ပခည်းချက်ပခင်း 
ရြ်တန့်လိမ့်မည်ဟု မွုိလုိြါ။ ဘုရားသခင်ဘက်သ့ုိ ဦးလှည့်ပြီးပြီပဖစ်ကသာ်လည်း ချက်ချင်းပြည့်စံုမှန်ကန်သူ 
ပဖစ်မလာနုိင်ြါ။ အပြစ်၏ွုိးကျ ိုးသက်ကရာက်မှုကုိ ခံယူကနရသည့် ကမ္ဘာကကီးအတွင်း ကျွနု်ြ်တ့ုိကနထုိင်  
ကနသမေကာလြတ်လံုး အမှားပြုလုြ်ရန် ကသွးကွာင်ခံရပခင်း၊ ကပခလှမ်းများမှားပြီး အမှားပြုလုြ်မိကနွဲ 
ပဖစ်ပခင်းများကုိ မိမိတ့ုိ၏ ဘဝတစ်ကလောက် ကကုံကနဦးမည်ပဖစ်ြါသည်။ (ဘုရားသခင်နှင့် ကဲွကွာရပခင်း)
ဟူသည့် အပြစ်၏ ကနာက်ွက်တဲွအကျ ိုးွက်နှင့် ကျွနု်ြ်တ့ုိအကြါ် အပြစ်၏လွှမ်းမုိးမှုများမှ ကယ်တင်  
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ပခင်းကုိခံခ့ဲရပြီးပဖစ်သည့် တစ်ချိန်တည်းမှာြင် မိမိ၏အသက်တာထဲတွင် အပြစ်များ ွက်ရိှကနသည့်ဒဏ်ကုိ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိ ခံစားရမည်ပဖစ်သည်။ ထ့ုိကြကာင့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခရစ်ယာန်များ ွုိးရွားစွာ ကျင့်ကကံပြုမူ 
ကနြကပခင်းကုိ ကတွ့ ပမင်ကနရပခင်း ပဖစ်ြါသည်။
 သ့ုိကသာ်လည်း ကျွနု်ြ်တ့ုိတစ်ဦးစီ၏ စရုိက်သကဘာနှင့် အပြုအမူများသည် ဘုရားသခင်၏သားကတာ်  
ကယရှုနှင့် ြုိမုိတူလာကအာင် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ြ်တ့ုိအတွင်းတွင် လုြ်ကွာင်လျက်ရိှြါသည်။ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိအားလံုးသည် “ကွာင်ရွက်ွဲ”အကပခအကနတွင် ရိှကနသူများပဖစ်သည်။ ကယရှုကနာက်ကတာ်သ့ုိ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိ ကျ ိုးနံွစွာလုိက်ကလောက်သည့် အချိန်ကာလြကာလာသည်နှင့်အမေ ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ စကားများ၊ 
အကပြာအွုိ၊ အပြုအမူများအားပဖင့် ဘုရားသခင်ကုိ မည်သ့ုိ ကကျနြ်နှစ်သက်ကစရမည်ကုိ ကျွနု်ြ်တ့ုိ 
သင်ယူသိရိှလာမည် ပဖစ်သည်။ 
 အပခားသူများ၏ ဘဝအသက်တာများတွင် မည်သည့်အရာများ ပဖစ်ြျက်ခံစားကနြကရသည်ကို 
ကသချာမသိဘဲနှင့် ၎င်းတို၏့အပြုအမူလုြ်ကွာင်ချက်များပဖင့် ၎င်းတိုက့ို သတ်မှတ်ွုံးပဖတ်ရန် 
ခက်ြါသည်။ သူတိုဘ့ဝတွင် မည်သည့်အရာများကို ပဖတ်သန်းခဲ့ရသည်၊ လက်ရှိ၌ မည်သည့်အရာ 
များကို ရင်ွ ိုင်ကနရသည်၊ ထိုအရာများက သူတို၏့အပြုအမူအကြါ် မည်သိုအ့ကျ ိုးသကက်ရာက်မှု 
ပဖစ်ကစသည်တိုက့ို ကျွန်ုြ်တို ့မသိရှိနိုငြ်ါ။ ယခင်ကနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေင် ယခုလက်ရှိတွင် များစွာပြုပြင် 
ကပြာင်းလဲလာပခင်းများလည်း ရှိနိုင်ြါသည်။ သို့ ပဖစ်၍လည်း မိမိတို၏့ ယုြံကည်မှုခရီးကိုသာ မိမိတို ့
အာရုံစိုကြ်ကရန်နှင့် မိမိတို၏့ စံနှုန်းနှင့် အပခားသူများကို မတိုင်းရန်၊ မြကည့်ရန် သမ္မာကျမ်းစာက 
ကျွန်ြု်တိုက့ို သတိကြးထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ 
 ပြည့်စံုမှုမရိှကသာ ခရစ်ယာန်များကုိ ပမင်ကတွ့ကနရသည့်အတွက် သူတ့ုိကုိ ပြုပြင်ကပြာင်းလဲနုိင်သည့်
တန်ခုိး ဘုရားသခင်၌ မရိှပခင်း မဟုတ်ကြကာင်း သိရိှနားလည်ထားရန် လုိအြ်ြါသည်။ ဘုရားသခင်ထံ 
လှည့်ပြန်လာပြီးကနာက်တွင် ကကာင်းသည့်ပြုပြင်ကပြာင်းလဲမှုပြုသူ၊ စံနမူနာကကာင်းပြသူများစွာ ရိှြါသည်။ 
ယံုြကည်သူ အားလံုး၏အတွင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် အလုြ်လုြ်လျက်ရိှကြကာင်း ထုိအချက်က 
ပြွုိကနြါသည်။ ဤလုြ်ငန်းစဉ်မှာ ဘဝသက်တမ်းနှင့်အမေ ရှည်ြကာသည့်လုြ်ငန်းစဉ် ပဖစ်ြါသည်။

 မိမိတို့၏ 
ယုံြကည်မှုခရီးကိုသာ 
မိမိတို့ အာရုံစိုက်ြကရန် 
သမ္မာကျမ်းစာက 
ကျွန်ုပ်တို့ကို 
သတိလပးထားပါသည်။
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ဘုရားသခင်၏အကူအညီကိုရယူြခင်း
လရှ့တွင်တင်ြပလဆွးလနွးခ့ဲလသာ အလြကာင်းအရာအချ ို့တ့ုိသည် လြေရှင်းရန်ခက်ခဲလသာ အလြကာင်းအရာများြေစ်သည်မှာ 
မှန်ပါသည်။ သင့်ကုိယ်ြုိင် အကနအထားက မုိက်ကယ်၏ အကနအထားထက် ခက်ခဲနုိင်သက့ဲသ့ုိ ဟီွဂျဲ၏သံသယစိတ် 
ထက်လည်း ြုိပြင်းထန်နုိင်ြါသည်။ စိတ်အားမငယ်ြါနှင့်။ ဘုရားသခင် နားလည်ြါသည်။ လူများ သ့ူထံလှည့်လာပခင်း  
အတွက် ဘုရားသခင် ဝမ်းကပမာက်ြါသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ အကူအညီကုိ သင်ွက်ရှာြါက ဤပြဿနာများ  
နှင့်ြတ်သက်၍ ကုိင်တွယ်ကပဖရှင်းရန် ဉာဏ်ြညာနှင့် ဦးကွာင်မှုကုိ ဘုရားသခင်က အချိန်မီချကြးသနားရန် 
အသင့်ရိှကနြါသည်။ အချ ို့ ကသာပြဿနာများကုိ ကပဖရှင်းနုိင်ရန်အတွက် အမှန်ြင် အချိန်လုိအြ်ြါသည်။
 သ့ုိကသာ်လည်း ကယရှုကုိ သင်၏သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အပဖစ်လက်ခံရန် ကပခလှမ်းမစတင်မီ  
သင်အကပဖသိလုိသည့် ကမးခွန်းများနှင့် သံသယများအားလံုးကုိ ကပဖရှင်းကနရန် မလုိအြ်ကြကာင်း သင်ပမင်ကကာင်းပမင်မည်။ 
ဘုရားသခင်ထံသ့ုိ လာကရာက်ပြီးကနာက်ြုိင်းမှ ကမးခွန်းများ ွက်ပြီးကမးနုိင်ြါသည်။ သင်နားလည်နုိင်ရန် ကကိုးစားကနမှု၊ 
သံသယများ၊ ကမးခွန်းများ ရိှကနွဲပဖစ်မှုတ့ုိကုိ ဘုရားသခင်နားလည်ပြီး သင်၏ယံုြကည်ပခင်းခရီး အစပြုသည့် ကပခလှမ်း 
အတွက် ဝမ်းကပမာက်လျက် ရိှကနြါသည်။ ကျွနု်ြ်တ့ုိ ကယရှုကုိ လက်ခံလုိက်သည့်အခါ ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ ယံုြကည်ပခင်းခရီးလမ်း 
တစ်ကလောက် ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ ဦးကွာင်ရန်အတွက် ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏စိတ်နှလံုးထဲတွင် ကျိန်း၀ြ်ရန် ဘုရားသခင်က သူ၏ 
ဝိညာဉ်ကတာ်ကုိ ကစလွှတ်ကြးမည် ပဖစ်ြါသည်။ “ငါသည် သင်တ့ုိကုိ မိဘမ့ဲပဖစ်ကစပခင်းငှာ စွန့်ြစ်မည် မဟုတ်။ သင်တ့ုိ 
ွီသ့ုိ လာဦးမည်။ . . . သန့်ရှင်းကသာ ဝိညာဉ်ကတာ်သည် သင်တ့ုိအား ခြ်သိမ်းကသာအရာတ့ုိကုိ ပြသသွန်သင်ကတာ်မူ၍ 
ငါကပြာခ့ဲသမေကသာစကားတ့ုိကုိ မှတ်မိကသာဉာဏ်ကုိ သင်တ့ုိအား ကြးကတာ်မူမည်” (ကယာ ၁၄:၁၆၊၂၈)ဟု ကယရှုကပြာခ့ဲြါသည်။
 ကယရှုအကြကာင်း သင်ြကားခ့ဲရသည်များက သင့်စိတ်ကုိ ထိကတွ့မှု သ့ုိမဟုတ် လှုြ်ရှားမှုပဖစ်ကစခ့ဲြါက 
သင်အဘယ်ကြကာင့် ွုကတာင်းပခင်း မပြုဘဲကနြါသနည်း။ ဘုရားသခင်နှင့် စကားကပြာပြီး သင့်အား 
အမှန်တရားကုိလှစ်ပြရန် ကတာင်းွုိြါ။ သင်သိလုိသည့်အကြကာင်းအရာအချ ို့ကုိ စဉ်းစားတတ်ရန် ကူညီ  
ကြးနုိင်မည့် ယံုြကည်သူတစ်ဦးဦးနှင့်လည်း စကားကပြာွုိနုိင်ြါသည်။ ဘုရားသခင် သင့်ကုိချစ်သည့်  
အတွက် သင့်ကုိတ့ံုပြန်မည်ပဖစ်ြါသည်။ သင်သ့ူကုိ သိရန် ဘုရားသခင်အလုိရိှသည်။ သ့ုိမှသာ  
ကယရှုအားပဖင့် သူကမ်းလှမ်းကနသည့် ကယ်တင်ပခင်းလက်ကွာင်ကုိ သင်ရရိှနုိင်လိမ့်မည်။ 

9



ဆုံးြေတ်ချက်ချြခင်း
ကယရှုကနာက်လိုက်ရန် အသင့ပ်ဖစ်ပြီဟု ခံစားမိြါက ယခုြင် ွုံးပဖတ် 
ချက်ချရန် ကျွန်ုြ်တို ့သင့်ကို အားကြးတိုက်တွန်းလိြုါသည်။ 
ဘုရားသခင်၏သားကတာ်ကယရှုကုိ သင်ယံုြကည်ကြကာင်း၊ သင့်အတွက်  
ကယရှုကားတိုငက်ြါ်မှာ အကသခံပြီး ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထကပမာက်လာ 
ကြကာင်း၊ သူ့ကုိ သင်၏ သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အပဖစ် သင်လက်ခံရန် 
အသင့်ရှိကြကာင်းတိုက့ို ဘုရားသခင်အား သင်ကိုယ်တိုငက်ပြာြါ။ 
ဘုရားသခင်သည် အစဥ်အပမဲနားကထာငက်နသည် ပဖစ်၍ သူသည်  
သင့်ကရှ့တွင် ရိှကနသက့ဲသ့ုိ သကဘာထားပြီး သူ့ကုိ စကားကပြာရန်သာ  
လိုအြ်ြါသည်။ ပဖစ်နိုင်ြါက ခရစ်ယာန်မိတ်ကွွ တစ်ဦးဦးကို 
သင်၏ သက်ကသအပဖစ် သင်နှင့်အတူ ွုကတာင်းရန် ရှာြါ။
 ခရစ်ယာန်ယုံြကည်ပခင်းနှင့ြ်တ်သက်၍ သင်၌ ကမးခွန်းများ 
ရှိကနွဲပဖစ်ကနြါက သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် လက်ခံရန်၊ ယုံြကည်ရန်၊ 
အုတ်ပမစ်ချရန် လိုအြ်ကသာ တစ်ခုတည်းကသာအမှန်တရားမှာ 
ကအာက်တွင် ကဖာ်ပြထားကသာအချက်များသာပဖစ်ကြကာင်း၊  
အားကြးကပြာြကားလိြုါသည်။ ၎င်းအချက်များသည် 
သမ္မာကျမ်းစာြါ အကပခခံအမှန်တရားများပဖစ်ြါသည်။ 
• ဘုရားသခင်နှင့် ချစ်ခင်စွာမိတ်သဟာယေွဲမ့ှုရှိလစရန် 

ဘုရားသခင်က ကျွန်ြု်တိုက့ို ဖန်ွင်းြါသည်။
• သိုက့သာ် ကျွန်ုြ်တိုအ့ားလုံး မိမိစိတ်သကဘာအတိုင်း ဘဝရှင်သန် 

ကနထိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ကို မျက်နှာေွှဲကာ သူ့အုပ်စိုးမှုကို 
ြငင်းဆန်ခဲ့ ြကပါသည်။

 လယရှုလနာကေုိ်ကရ်န ်
အသင့်ြေစ်ပပီဟု 
ခံစားမိပါက ယခုပင် 
ဆုံးြေတ်ချက်ချရန် 
ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ကို 
အားလပးတိုက်တွန်း 
ေိုပါသည်။ 
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• ဤသို့ ပြု ပခင်းက ကျွန်ုြ်တိုက့ို အြပစ်များနှင့် ြပည့်ဝလစပပီး ထိုအတွက် အဖိုးအခက လသြခင်းြေစ်ပါသည်။ 
• သိုက့သာ် ဘုရားသခင်က သူ၏သားလတာ်လယရှုခရစ်လတာ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလသခံရန် ကစလွှတက်ြးခဲ့ ပြီး 

ကျွန်ုြ်တိုအ့တွက် ထွက်လပါက်ကို ဖန်တီးကြးခဲ့ြါသည်။ 
• ကယရှုကသွုံးခဲ့သည်။ သိုက့သာ် သုံးရက်ြကာပြီးကနာက် ြပန်ေည်ရှင်ြပန်ထလြမာက်ြခင်းြေင့် ကျွန်ုြ်တိုက့ိုယ်စား 

သူ၏ကိုယ်ကျ ိုးစွန့ြ်ူကဇာ်မှုကို ဘုရားသခင်က လက်ခံကြကာင်းကို ပြသခဲြ့ါသည်။
• ဤအရာက ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ြခင်းေက်လဆာင်ြေစ် ပါသည်။ သူ၏ခွင့်လွှတပ်ခင်းနှင့် ကျွန်ြု်တို ့

မထိုက်တန်ြါ။ ဤအရာကို ရယူရန် ကျွန်ြု်တို ့မည်သည့်နည်းနှင့်မေလည်း မလုြ်ကွာင်နိုငြ်ါ။ ကျွန်ုြ်တိုအ့ား 
ခွင့်လွှတ်ပခင်းနှင့် ကယ်တင်ပခင်းကို ရရှကိစနိုင်ပခင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ကကျးဇူးကတာ် သက်သက်သာ ပဖစ်ြါသည်။

 “အပြစ်သား၏ွုကတာင်း” ဟု အများအားပဖင့် သိထားြကကသာ ွုကတာင်းချက်ကုိ ကအာက်ြါစာြုိဒ်တွင် ကတွ့နုိင် 
ြါသည်။ ထုိွုကတာင်းက သင့်အား အဓိကအချက် များကုိ သိလာရန် လမ်းညွှန်ကြးမည်ပဖစ်ြါသည်။ ွုကတာင်းချက်ြါ 
အချက်များက သင့်အတွက် လမ်းညွှန်ကြးနုိင်ရံု နမူနာအပဖစ်သာ ကဖာ်ပြထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ အကရးကကီးသည်က သင့် 
စိတ်နှလံုးပဖစ်ြါသည်။ သင်၏ ွုကတာင်းချက် ရုိးသားြွင့်လင်းရင်းနီှးမှုရိှပခင်းက ဘုရားသခင်အတွက် ြုိအကရးကကီးြါသည်။

“ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်ကတာ်ကို ပြစ်မှားမိခဲ့ကြကာင်း ကျွန်ုြ်သိြါသည်။ ကျွန်ုြ်အပြစ်များအတွက် 
အဖိုးအခကို ကြးွြ်ရန် ကိုယက်တာ်၏သားကတာ်ကယရှုသည် ကားတိုင်ကြါ်တွင် အကသခံခဲ့ ပြီး 
ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထကပမာက် ပခင်းပဖင့် သက်ကသပြခဲ့ကြကာင်း ကျွန်ြု် ယုံြကည်ြါ၏။ ကိုယ်ကတာ် ကမ်းလှမ်း 
ကြးလာသည့် လုံးဝဥဿုံ (အကကွင်းမဲ့) ခွင့်လွှတ်ပခင်းနှင့် ထာဝရအသက်တိုက့ို ကျွန်ြု်ယခုလက်ခံြါသည်။ 
ကျွန်ြု်၏ကယ်တင်ပခင်းအတွက် ကယရှုကို ကိုယက်တာ်ထံမှ လက်ကွာင်အပဖစ်လက်ခံြါသည်။”

 သင်ယခုထက်ြို၍ သိရှိလိုြါက သင့်အတွက် အသုံးဝင်မည့် စာအြု်စာကစာင်များ ကျွန်ြု်တိုတ့ွင် ရှိြါသည်။   
myanmar-odb.org ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်သို ့ဝငက်ရာက် ရှာကဖွဖတ်ရှုနိုငြ်ါသည်။ သိုမ့ဟုတ် ြူးတွဲြါကလောက်လွှာကို 
ပဖည့်စွက်ပြီး ကန့စဉ်ခွန်အားအမှုကတာ်လုြ်ငန်းသို ့စာအြု်အဖုံးကြါ်မှလိြ်စာအတိုင်း ပြန်ြိုက့တာင်းယူနိုငြ်ါသည်။
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ZZ563

မိသားစုဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ခရစ်ယာန်တို့၏ 
အမူအကျင့်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သင့်လမးခွန်းများအတွက် အလြေ

odb.org | myanmar-odb.org 

နော်တာမလာနော
၁၂ / ကမတ (နိုင်) ၀၀၆၉၀၆
အမှတ် (၁) နောနတလိေ်း၊ ဦးလေူီလမ်း၊ ကရင်အမျ ိုးသားရပ်ကွက်၊ ကကည့်မမင်တိုင်မမို့ေယ်၊ ရေ်ကေု်တိုင်းနေသကကီး။
ေုေ်း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇

အေည်းငယန်သာ အလှူနငပွင်မေေ်လင့်ကေား လူများေွာတို၏့ပါဝငန်ပးလှူမှုမေင့် အသက်တာကို နမပာင်းလနဲေသည့် နှုတ်ကပတ်ကျမ်းောကို နေ့ေဉ်ခွေ်အားလုပ်ငေ်းမှ 
အမခားသူတိုထ့ံသို ့မျှနဝနပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အေွဲ့အေည်းတေ်ခုခု၊ ဂိုဏ်းဂဏအသင်းနတာ်တေ်ပါးပါးမှ အရေ်သင့် နငွရင်းရံပုံနငွ မတည်နပးမခင်း၊ အမမဲအနထာက်အပံ့ရရေ် 
နငွပင်နငရွင်း 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 
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