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ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀
ခစ်ေသာသူငယ်ခ င်း ၂၀၂၀ ခုၙစ်က ကႁၙ်ုပ်တို႔ေတွ႔ႄကံဳခဲ့ ပီးေသာ စာတန်၏ ႒ပ်ေထွးမ႒ၙစ်ပါတကား ! သမၿတ ပစ်တင် ႒တ်ခ ခင်းခံခဲ့ရတယ် ! ကို ိုနာ
ဗိုင်းရပ်(စ်) ဒဏ် ခတ် ခင်းခံတယ်! ေတာမီးက ကႁန်ေတာ်တို႔ရဲ့သစ်ေတာေတွကို ဖက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်
! လူေတွဟာ
ကွန် မဴနစ်ေတွေနာက်ကိုလိုက်၍ ုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖစ်လာပီး မိဳ႔ႄကီး ေတွကိုမီး ိ႒႔ ပစ်
လိုက်ႄကတယ်။ ကႁန်ေတာ် မတ်တက်ရပ်၍
တရားမေဟာၙိုင်ခဲ့ဘူး! “ေနာင်ကာလ၌ ဩတၵပၻစိတ်တွင် သံပူၙင့်ခတ် ခင်းကိုခံ ပီးလႂင်၊ မုသာစကားကို ေပာတတ်ေသာ သူတို႔၏
လႂိဳ႔ဝက် ခင်းအားဖင့်၊ လူအခိဳ႔တို႔သည် ယံံႄု ကည် ခင်းကို စွန်႔ပယ်၍၊ လည့် ဖားတတ်ေသာ စိတ်ဝိညာဥ်တို႔၌၎င်း၊ နတ်ဘုရားတို႔ၙင့်စပ်ဆိုင်ေသာ
ဩဝါဒ တို႔၌၎င်း မီဝဲဆည်းကပ်ႄကလိမ့်မည်။ ” (၁ တိ ၄း၁၊ ၂ )! ပုပ်ရဟန်းမင်းႄကီးေတာင်မ လိင်တူခ င်းခစ်တဲ့သူေတွကို ေထာက်ခံတယ်။
တစ်ကမၾာလံံးု က ေပါက်ကွဲရန် အဆင် သင့် ဖစ်ေနပံုံရသည်။ ေယ ႒က၊
“ထိုအခါ၊ ေန၊
လ၊ ႄကယ်နကၡတ်တို႔၌ ပုပၻနိမိတ်ထင်ရားလိမ့်မည်။ ေမႄကီးေပါၗမာလည်း လူအမိဳးမိဳး
မငိမ်မသက်စိုးရိမ် ေႄကာင့်ႄက ခင်း၊ သမုဒၸရာလိ႒င်းတံပိုးႄကီး ခင်း၊ေမႄကီးေပါၗမာ ဖစ်လတံ့ေသာ ေဘးမားကိုေ မာ်၍
ေႄကာက်လန်႔သ ဖင့်၊ လူမ ားတို႔၏ အသက်ဆံးု ခင်းအမ႒အရာတို႔သည် ဖစ်ႄကလိမ့်မည်။ အေႄကာင်းမူကား၊
ေကာင်းကင်တန်ခိုးတို႔သည်
တုန်လ႒ပ်ႄကလိမ့်
မည်။ ထိုအခါ လူသားသည်
ႄကီးစွာေသာဘုန်းတန်ခိုးအာၙုေဘာ်ကို ေဆာင်လ က်၊ မိုဃ်းတိမ်ကို စီးလက် က လာသည်ကို
မင်ရႄကလိမ့်မည်။ထိုအမ႒အရာတို႔သည် ဖစ်စရိေသာအခါ၊ သင်တို႔ကို
ေရွးၙ႒တ်ေသာအခိန်ကာလေရာက်လုနီးသည်ကို ေထာက်
သဖင့်၊ ေမာ်ႄကည့်၍ ေခါင်းကို ကႄကေလာ့ဟု
မိန်႔ေတာ်မူ၏” (လုကာ ၂၁း၂၅-၂၈)။
“သင်တို႔မိဘ၊ ညီအစ်ကို၊ ေပါက်ေဘာ်၊ အေဆွခင်ပွန်းတို႔သည် သင်တို႔ကို အပ်ၙံႄကလိမ့်မည်။ အခိဳ႔တို႔ ကိုလည်း
သတ်ႄကလိမ့်မည်” (လုကာ ၂၁း၁၆)။
ဤကမ်းပိုဒ်မ ားကို ဘယ်လိုဖတ် ႒မလဲ ? ကႁၙ်ုပ်တို႔သည် သမၿာကမ်းစာပေရာဖက် ပဳခက်၏ ေနာက်ဆံုးေသာ ေန႔ရက်မ ားတွင် အသက်
ရင်ေနေႄကာင်း မည်သို႔ ေတွ႔ၙိုင်မလဲ ?။
“ဒါေပမယ့် သင်ေ ပာတဲ့ခရစ်စမတ်အခိန်ေရာက် ပီ !” ၁၉၄၁ခုၙစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဂပန်က ပလဲဆိပ်ကမ်းကို ဗံုံးႄကဲ ပီး၊
ဟစ်တလာကလည်း လန်ဒန်ကို ဗံံးု ႄကဲခဲ့သည်။ UK ၏ဝန်ႄကီးခဳပ်ေဟာင်း Churchill သည် အေမရိကန်သမၿတ Franklin D.
Roosevelt ၙင့်အတူ ဤေနရာ၌ ရိေနခဲ့သည်။ သမၿတက ခရစၨမတ်သစ်ပင်ကို မီးည႑ိေနခိန်၊
Churchill က “ကေလးသူငယ်မ ား
ေပာ်ရွင်ေသာညဖစ်ပါေစ ”ဟု ေပာခဲ့ဖူးသည်။

သင်သည် ရာေပါင်းမားစွာေသာ ကႁၙ်ုပ်တို႔၏တရားေဒသနာေတာ်မ ားၙင့် သင်ခန်းစာမားကို
ဘာသာစကား ၄၅ ခု ဖင့် WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM တွင် ဖတ် ႒ၙိုင်ပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ၁၉၅၀ခုနစ်တွင် ဘုရားသခင်က ကွန်ုပ်ကို နက်နက်ရငို ်းရိုင်းအကူအညီဖ စ်စေမည့် ကမ်းပိုဒ်တစ်ပဒို ်ကို ပေးခဲ့သည်။
“ငါ့ကို ခွန်အားနင့်ပ ည့်စုံစေတော်မသ
ူ ော
(ဖိလိပ္ပိ ၄း၁၃)

ခရစ်တော်အားဖင့်

ခပ်သမိ ်းသောအမုတို့ကို

ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏။”

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် နေ့တွင် တရုတ်နစ်သစ်ကူးပွဲကို နံနက်ပိုငး် နဲ့ညနေပိငု ်း အစီစဉ်၌ က င်းပခဲ့သည်။
မတ်လ ၁ရက်နေ့သည် လမ်းတွင်ရသ
ိ ော ကွန်တော်တို့ဘုရားကောင်း၌ နောက်ဆုံးဝတ်ပ ုခဲ့သည့် နေ့ဖ စ်သည်။ ၂၀၂၀ခုနစ်၏ ကန်ရိသော
အခိန်မ ားကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်)ကောင့် အိမ်နစ်အိမ်၌သာ ဝတ်ပ ုခဲ့က သည်။ အပတ်စဉ်တိုင်း ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ ပုလုပ်ခဲ့ပ ီး၊ ထိုအိမ်နစ်အိမ်တွင်
ပန်လည် ပသခဲ့သည်။ ထိုနောက် ညနေစာကို သုံးဆောင်ခဲ့က သည်။
ကွန်ုပ်၏၇၉ခုနစ်မ ောက် မွေးနေ့သည် ဧပီလ ၁၂ရက်၊ ဧစတာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖ စ်သည်။ ဧပီလ ၁၆ တွင် မွေးနေ့ပွဲ ကင်းပခဲသ
့ ည်။ လူမ ိုး
သမီး အမားတို့သည် ကောင်းမွန်စွာ ပုက ပီ။ သို့ရာတွင်၊ သင်သည် ထိုသူအပေါင်းတို့ကို လွန်ကဲပ ီ ဟု သူ့ကိုခ ီးမွမ်းတတ်၏။ (သုတ္တံ
၃၁း၂၉)
စက်တင်ဘာလ ၂၇ နေ့တွင် ကွန်တော်နင့်ဇနီး၏ ၃၈နစ်မ ောက် မင်္ဂလာဆောင်နစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ကင်းပခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော နစ်တုန်းက ကွန်တော်အူသိမ်အောက်ပိုင်း ရောဂါခံစားခဲ့ရပီး၊ မက်တက်ရပ် တရားဟောပောရန် အဟန့်အတားတစ်ခုဖ စ်စေခဲ့သည်။
Crohn ရောဂါဟု ခေါ်သည့် (အူရောင်ရောဂါအမိုးအစား) ရောဂါကိုဖ စ်ပေါ်စေသော အာရုံက ောကိုပ က်စီးစေသည့် ကင်ဆာရောဂါသည်
ပင်းထန်သော ဓါတ်ရောင် ခည်က ောင့်ဖ စ်သည်။
အဲဒီနစ်မာပဲ
ဘုရားသခင်က
ကွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သောအရာကို
ကောင်းကီးပေးခဲ့သည်။
ကွန်တော်တို့၏
ဝက်ဆိုက်
www.sermonsfortheworld.com တွင်လည်း ဘာသာစကား ၃ခု ထပ်ပေါင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၄၃ခုမ ောက်ဖ စ်သော မန်မာနိုင်ငံမ
ခေါင်စိုခ င်း ဘာသာစကားသော်၎င်း၊ ၄၄ခုမ ောက် Malayalam ဘာသာစကားသော်၎င်း၊ ၄၅ မောက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမ
စင်ဟလဘာသာစကားတို့ကို ပေါငး် ထည့်ခဲ့သည်။
အပတ်စဉ်တိုင်း
နိုင်ငံအသီးသီးမ
တရားဟောဆရာမားထံမ
ထိုတရားဟောခက်မ ားနင့်
သင်ခန်းစာမားသည်
ဘယ်လောက်အထောက်အကူဖ စ် ကောင်း စာစောင်မ ားကို လက်ခံရရိခသ
ဲ့ ည်။
ဇူလိုင်လ ၇ရက်တွင် ဟုတ်လမ်းပေါက
် ဘုရားကောင်းအဟောင်းအတွက် အလုပ်က ိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးသည့် သားရိုဘတ်ကိုလည်း
ကေးဇူးတင် သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ယူဂ င်းဂရေ့စ်၏အသက်တာကို Riverside National Cemetery ၌ ကင်းပပေးခဲ့သည်။
သူအသက် ၉၁ခုပ ည့်နစ် သူမသေဆုံးမီ တစ်နာရီအလို ယေရုခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံက ည်ရန် ဒေါက်တာ Cagan က သူ့ကို
တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးသည်။ မစ္စတာဂရေ့စ်သည် ကွန်တော်တို့အသင်းတော်၏ မန်ဘာတစ်ဦးဖစ်သည့် တွန်စီရာ၏ ဦးလေးတစ်ယောက်ဖ စ်သည်။
နစ်ပတ်အကာတွင် ဒေါက်တာ Cagan က မစ္စတာဂရေ့စ်၏ဇနီးဖစ်သူ ဆိုဖီကို သတင်းကောင်း ဝေင၍ သူမသည် ယခုထာဝရအသက်ကို
ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ကွန်ုပတ
် ို့၏နယ်မ ေသစ်ဖ စ်သည့် San Gabrielတွင် ပထမဦးဆုံး ရေနစ်ခ င်းပေးမည့်သူ တစ်ဦးဖစ်တော့မည်။
မစ္စတာဟိုင်မာက မစ္စတာဂရေ့စ်၏ စပနအစီအစဉ်တက်ရောက်ရန် မ စ်ကမ်း ဘက်သို့ ခေါ်ခဲ့ပ းီ နစ်ရက်ဝန်းကင် ကမ်းခေအနီးတွင်
အခိန်ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကေးဇူးတော်ခ ီးမွမး် ပွဲကို Alhambra တွင်ရိသော ဒေါက်တာ အိမ်၌ ကင်းပသွားမည်။
ကွန်တော်က တရားဒေသနာ၊ သင်ခန်းစာမားပင်ဆင်ခ င်းနေရာတွင် ဒေါက်တာကို ကူညီပေးနေပါသည်။ နောက်နစ်အနည်းငယ်တွင်
ကွန်တော် အသက် ၈၁နစ် ပည့်ပါ တော့မည်။ အမုတော်ထဲတွင် ကွန်တော့်ခ စ်ဇနီး ဧလီနာ၏ ကူညီအားပေးမုလိုအပ်သလို၊ အထူးသဖ င့်
ခွန်အားနစ်သိမ့်ပေးသူ ခရစ်တော်မပါဘဲ အမုတော်ထဲမာ ဆက်မသွားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
“ငါ့ကို ခွန်အားနင့်ပ ည့်စုံစေတော်မသ
ူ ော
(ဖိလိပ္ပိ ၄း၁၃)

ခရစ်တော်အားဖင့်

ခပ်သမိ ်းသောအမုတို့ကို

ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏။”

သင်သည် ရာပေါင်းမားစွာသော ကွန်ုပ်တို့၏တရားဒေသနာတော်မ ားနင့် သင်ခန်းစာမားကို
ဘာသာစကား ၄၅ ခု ဖင့် WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM တွင် ဖတ်ရုနိုင်ပါသည်။

ဤအရာက ယေရု၏ကတိတော်တစ်ခုဖ စ်သည်။ အဆုံးမာ ကွန်တော် Dr. Christopher L. Cagan ၏ သက်သေခံခ က်မ
ကောက်နုတ် ခက်ယူပ ီး အဆုံးသတ်ပါမည်။
လွန်ခဲ့သောနစ်တွေမာ ကွန်တော့်မာ ငိမ်သက်ခ င်းမရိဘူး။ ကိုယအ
့် တွက်သာ အသက်ရင်ခဲ့တယ်၊
ဘုရားနင့်ပါတ် သတ်၍ဘာတစ်ခုမ မစဉ်းစားသလို၊ သေပီးဘာဖစ်မယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ
ယုံက ည်ခဲ့တယ်။
ဘုရား
ဆီကနေထွက်ပ ေးပီး
ပုနး် ရောင်ဖို့
ကိုးစားနေတာပါ။
ကောလိပ်ပ ီး၍
ပိုက်ဆံအမားကီးရာဖွေနိုင်ခဲ့သော်လည်း အထီးကန်ပ းီ မပော်ရွင်ခဲ့ပါ။
ကွန်တော့်အပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့ ခရစ်ယာန်တခို့နင့်တွေ့ပ ီး ဘုရားကောင်းလိုက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်
ကွန်တော်က ကိုယ့်လမ်းကိုပဲ ထပ်လ ောက်ခ င်နေခဲ့တယ်။ ကောင်းရဲ့အစည်းအဝေးရိတဲ့ ညတညမာ
ကွန်တာ့်ဘဝမတစ်ခါမမကားဖူးတဲ့ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုခ စ်တယ်၊ သင့်ကို ထာဝရအသက်ပေးခင်တယ်ဆိုတဲ့
သတင်းကောင်းတစ်ခုကို ကားခဲ့တယ်။ ထိုညမာပဲ ခရစ်တော်ကို ယုံက ည်ခဲ့ပ ီး သူက ကွန်တော့်ကို
ထာဝရအသက်ပေးခဲ့တယ်။
အခုက ွန်တော်င ိမ်သက်ခ င်းရိပ ီ၊ ထာဝရအသက်ပိုင်ဆိုင်ပ ီ။ အပစ်အနာခရစ်တော်က ငိမ်းပေးခဲ့ပ ီ။ သူက
မော်လင့် ခင်းနင့်ပ ော်ရွင်ခ င်းပေးတယ်။ တစ်ယောက်တည်း အထီးမကန်တော့ပါ။ သူက ထာဝရအသက်ပေးလို့
အကယ်၍ ဒီညသေ သွားခဲ့ရင် ကောင်းကင်မာဘုရားသခင်နင့်အတူ စိးု စံမယ်ဆိုတာ ငါသိပ ီ!
ဘုရားသခင်အမုတော်၌ ပါဝင်ခ င်းသည် ကီးမားသောဝမ်းမောက်ခ င်းဖစ်သည်! အမုတော်ထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ကေးဇူးတော်၊
တန်ခိုးတော်မပါဘဲ မလုပ်ဆောင်နငို ်ပါ။ ထို့အတူ ဒေါက်တာ Cagan ၊ ဧလီနာနင့် လာမယ့န် ွေဦးတွင် phlebotomy နဲ့
ဆက်စပ်ဘာသာရပ်တွေကို ကောလိပ်၌ လေ့လာ မည့်သား John Wesley မပါဘဲ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
သင်နင့်သင့်မိသားစုကို ယေရုဘုရားကောင်းကီးပေးပါစေ! Kent Philpott နင့်က ွန်တော့် အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါ။ Kent ၏
‘ခရစ်တော်အားဖင့်လွတ်မ ောက်ခ င်း’စာအုပ်ကို ကွန်တော်တို့နစ်ယောက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်! ထို့နောက် San Gabriel မာ တရုတ်နစ်ခ င်း
အသင်းတော်စတင်နိုင်ဖို့လည်း ကွနတ
် ော်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါ။
ခရစ်တော်သည် ထာဝရခီးမွမ်းခင်းခံသောသူဖ စ်ပါစေ!

Rev. R. L. ဟိုင်မာ, ဂေအာ.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
ဖိလပိ ပ္ ိ ၄း၁၃
ဒေါက်တာ ဟိငု ်မာနင့်ဇနီးဧလီနာ၊ သားရိုဘတ်နင့ဇ် နီးဂင်၊ သမီးနစ်ယောက်
ဟာန နင့် ဇာရာ၊ မကာခင်မာ ကလေးငယ် နောက်ထပ်ရရိနိုငဖ် အ
ို့ တွကလ
် ည်း
ဆု တောင်းပေးနေပါသည်။

“ဥာဏ်ပညာလမ်းမ လွဲသွားသော သူသည်
သင်္ခ ိုင်းသား အစုအဝေး၌ နေရာကလိမမ့် ည်။”
(သုတ္တံ ၂၁း၁၆)

သင်သည် ရာပေါင်းမားစွာသော ကွန်ုပ်တို့၏တရားဒေသနာတော်မ ားနင့် သင်ခန်းစာမားကို
ဘာသာစကား ၄၅ ခု ဖင့် WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM တွင် ဖတ်ရုနိုင်ပါသည်။

