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            ဒဇီငဘ်ာ၊ ၂၀၂၀  
 
ချစေ်သာသငူယခ်ျငး် -  
 

၂၀၂၀ ခုၙ စှက် ကႁၙ်ုပတ်ို႔ေတ႔ွႄကံဳ ခဲ့ြပးီေသာ စာတန၏် ႒ပေ်ထးွမ႒ၙ စှပ်ါတကား !  သမၿတ ြပစတ်င် ႒တခ်ျြခငး်ခခံဲ့ရတယ် !  ကို ိုနာ 
ဗိုငး်ရပ်(စ်) ဒဏ် ခတ်ြခငး်ခတံယ!်  ေတာမးီက ကႁနေ်တာ်တို႔ရဲ့သစေ်တာေတကွို ဖျကဆ်းီပစခ်ဲ့တယ် !   လေူတဟွာ 
ကနွ်ြမဴနစေ်တေွနာကက်ိုလိုက၍် နုး်ရငး်ဆနခ်တြ်ဖစလ်ာြပးီ ြမိဳ ႔ႄကးီ ေတကွိုမးီ ႒ိ႔ ပစ်  လိုကႄ်ကတယ။်  ကႁနေ်တာ် မတတ်ကရ်ပ၍် 
တရားမေဟာၙိုငခ်ဲ့ဘးူ! “ေနာငက်ာလ၌ ဩတၵပၻစတိတ်ငွ ်သပံူၙ ငှ့်ခတ်ြခငး်ကိုခံြပးီလႂင၊် မသုာစကားကို ေြပာတတေ်သာ သတူို႔၏ 
လႂိဳ ႔ဝကှ်ြခငး်အားြဖင့်၊ လအူချိဳ ႔တို႔သည ်ယံုႄံကည်ြခငး်ကို စနွ႔်ပယ၍်၊  လညှ့်ြဖားတတေ်သာ စတိဝ်ညိာဥတ်ို႔၌၎ငး်၊ နတဘ်ရုားတို႔ၙ ငှ့်စပဆ်ိုငေ်သာ 
ဩဝါဒ တို႔၌၎ငး် မှီဝဆဲညး်ကပႄ်ကလမိ့်မည။် ” (၁ တ ိ၄း၁၊ ၂ )!  ပပုရ်ဟနး်မငး်ႄကးီေတာငမ် ှလငိတ်ခူျငး်ချစတ်ဲ့သေူတကွို ေထာကခ်တံယ။်  
တစက်မၾာလံုးံက ေပါကက်ွဲရန ်အဆင်  သင့်ြဖစေ်နပံုရံသည။် ေယ ႒က၊ 

 
“ထိုအခါ၊ ေန၊  လ၊ ႄကယန်ကၡတတ်ို႔၌ ပပုၻနမိတိထ်ငရှ်ားလမိ့်မည။် ေြမႄကးီေပါၗမာှလညး် လအူမျိဳ းမျိဳ း 
မြငမိမ်သကစ်ိုးရမိ ် ေႄကာင့်ႄကြခငး်၊ သမဒုၸရာလ႒ိငး်တပံိုးႄကးီြခငး်၊ေြမႄကးီေပါၗမာှ ြဖစလ်တံ့ေသာ ေဘးများကိုေြမာ်၍ 
ေႄကာကလ်န႔်သြဖင့်၊ လမူျားတို႔၏ အသကဆ်ံုးံ ြခငး်အမ႒အရာတို႔သည ်ြဖစႄ်ကလမိ့်မည။် အေႄကာငး်မကူား၊ 
ေကာငး်ကငတ်နခ်ိုးတို႔သည ် တနုလ်႒ပႄ်ကလမိ့် မည။် ထိုအခါ လသူားသည ်
ႄကးီစာွေသာဘနုး်တနခ်ိုးအာၙေုဘာက်ို ေဆာငလ်ျက၊် မိုဃး်တမိက်ို စးီလျက ်က လာသညက်ို 
ြမငရ်ႄကလမိ့်မည။်ထိုအမ႒အရာတို႔သည ်ြဖစစ်ရှိေသာအခါ၊ သငတ်ို႔ကို 
ေရးွၙ႒တေ်သာအချနိက်ာလေရာကလ်နုးီသညက်ို ေထာက်  သြဖင့်၊ ေြမာ်ႄကည့်၍ ေခါငး်ကိုကႄကေလာဟ့ ု
မနိ႔်ေတာ်မ၏ူ” (လကုာ ၂၁း၂၅-၂၈)။ 

 
“သငတ်ို႔မဘိ၊ ညအီစက်ို၊ ေပါကေ်ဘာ်၊ အေဆခွငပ်နွး်တို႔သည ်သငတ်ို႔ကို အပ်ၙ ှံႄကလမိ့်မည။် အချိဳ ႔တို႔ ကိုလညး် 
သတႄ်ကလမိ့်မည”် (လကုာ ၂၁း၁၆)။ 

 
ဤကျမ်းပုိဒ်များကုိ  ဘယ်လုိဖတ် ႒မလဲ? ကႁၙု်ပ်တုိ႔သည် သမၿာကျမ်းစာပေရာဖက်ြပဳချက်၏  ေနာက်ဆံုံးေသာ ေန႔ရက်များတွင်  အသက် 

ရှင်ေနေႄကာငး် မည်သုိ႔ ေတွ႔ၙ ိုင်မလဲ?။  
“ဒါေပမယ့် သငေ်ြပာတဲ့ခရစစ်မတအ်ချနိေ်ရာက်ြပီ !” ၁၉၄၁ခုၙ စှ ်ဒဇီငဘ်ာလတငွ ်ဂျပနက် ပလဆဲပိက်မး်ကို ဗံုးံႄကဲြပးီ၊ 

ဟစတ်လာကလညး် လနဒ်နက်ို ဗံုးံႄကခဲဲ့သည။် UK ၏ဝန်ႄကီးချဳပ်ေဟာင်း Churchill သည် အေမရိကန်သမၿတ Franklin D. 
Roosevelt ၙှင့်အတူ ဤေနရာ၌ ရိှေနခ့ဲသည်။ သမၿတက ခရစၨမတ်သစ်ပင်ကုိ မီးည႑ိေနချိန်၊ Churchill က “ကေလးသူငယ်များ 
ေပျာ်ရွင်ေသာညြဖစ်ပါေစ ”ဟု ေြပာခ့ဲဖူးသည။်  
 

 
သငသ်ည ်ရာေပါငး်များစာွေသာ ကႁၙ်ုပတ်ို႔၏တရားေဒသနာေတာမ်ျားၙငှ့် သငခ်နး်စာများကို  

ဘာသာစကား ၄၅ ခ ုြဖင့် WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM တငွ ်ဖတ် ႒ၙ ိုငပ်ါသည။်  
        

  
 



 
 
လနွခ်ဲ့သော ၁၉၅၀ခနုစှတ်ငွ ်ဘရုားသခငက် ကျနွ်ုပက်ို နကန်ကရ်ှုိငး်ရှုိငး်အကအူညဖီြစစ်ေမည့် ကျမး်ပိုဒတ်စပ်ိုဒက်ို ပေးခဲ့သည။်  
 

“ငါက့ို ခနွအ်ားနငှ့်ပြည့်စုံစေတောမ်သူော ခရစတ်ောအ်ားဖြင့် ခပသ်မိး်သောအမှုတိ့ုကို ငါတတစ်ွမး်နိုင်၏။” 
(ဖလိပိ္ပိ ၄း၁၃) 

 
ဖေဖောဝ်ါရလီ ၂ ရက် နေတ့ငွ ်တရတုန်စှ်သစက်းူပွဲကို နနံကပ်ိုငး်နဲ့ညနေပိုငး် အစစီဉ၌် ကျငး်ပခဲ့သည။်  
မတလ် ၁ရကန်ေသ့ည ်လမး်တငွရ်ှိသော ကျနွတ်ောတ်ိ့ုဘရုားကျောငး်၌ နောကဆ်ုံးဝတပ်ြခုဲ့သည့် နေဖ့ြစသ်ည။် ၂၀၂၀ခနုစှ၏် ကျန်ရှိသော 

အချနိမ်ျားကို ကိုရိုနာဗိုငး်ရပ်(စ်)ကြောင့် အိမန်စှအိ်မ၌်သာ ဝတ်ပြခုဲ့ကြသည။် အပတစ်ဉတ်ိုငး် ဗဒီယီိုသငခ်နး်စာ ပြလုုပခ်ဲ့ပြးီ၊ ထိုအိမ်နှစ်အိမ်တွင် 
ပြနလ်ည် ပြသခဲ့သည။် ထိုနောက ်ညနေစာကို သုံးဆောငခ်ဲ့ကြသည။်    

ကျနွ်ုပ၏်၇၉ခနုစှမ်ြောက ်မေွးနေသ့ည ်ဧပြလီ ၁၂ရက၊် ဧစတာ တနင်္ဂနေွနေဖ့ြစသ်ည။် ဧပြလီ ၁၆ တငွ ်မေွးနေပ့ွဲ ကျငး်ပခဲ့သည။် လူမျိုး 
သမးီ အများတိ့ုသည ် ကောငး်မနွစ်ာွ ပြကုြ ပြ။ီ သိ့ုရာတငွ၊် သငသ်ည ် ထိုသအူပေါငး်တိ့ုကို လနွက်ပဲြ ီ ဟ ု သူ့ကိုချးီမမွး်တတ၏်။ (သုတ္တံ 
၃၁း၂၉) 

စကတ်ငဘ်ာလ ၂၇ နေတ့ငွ ် ကျနွတ်ောန်ငှ့်ဇနးီ၏ ၃၈နစှမ်ြောက ် မင်္ဂလာဆောငန်စှပ်တလ်ည ် အခမး်အနားကို ကျငး်ပခဲ့သည်။ 
လနွခ်ဲ့သော နစှတ်ုနး်က ကျနွတ်ောအူ်သမိအ်ောက်ပိုငး် ရောဂါခစံားခဲ့ရပြးီ၊ မကတ်ကရ်ပ ်တရားဟောပြောရန ်အဟန့်အတားတစခ်ဖုြစစ်ေခဲ့သည်။ 
Crohn ရောဂါဟု ခေါသ်ည့် (အူရောငရ်ောဂါအမျိုးအစား) ရောဂါကိုဖြစပ်ေါစ်ေသော အာရုံကြောကိုပျက်စးီစေသည့် ကငဆ်ာရောဂါသည ်
ပြငး်ထနသ်ော ဓါတရ်ောင ်ခြညက်ြောင့်ဖြစသ်ည။်  

အဲဒနီစှမ်ာှပ ဲ ဘရုားသခငက် ကျနွ်ုပ်လပုဆ်ောငသ်ောအရာကို ကောငး်ကြးီပေးခဲ့သည။် ကျနွတ်ောတ်ိ့ု၏ ဝက်ဆိုက် 
www.sermonsfortheworld.com တငွလ်ညး် ဘာသာစကား ၃ခ ု ထပပ်ေါငး်နိုငခ်ဲ့သည။် ၄၃ခမုြောက်ဖြစသ်ော မြနမ်ာနိုင်ငံမှ 
ခေါငစ်ိုချငး် ဘာသာစကားသော၎်ငး်၊ ၄၄ခမုြောက ် Malayalam ဘာသာစကားသော၎်ငး်၊ ၄၅ မြောက ် သရီလိင်္ကာနိုင်ငံမ ှ
စငဟ်လဘာသာစကားတိ့ုကို ပေါငး် ထည့်ခဲ့သည။်  

အပတစ်ဉတ်ိုငး် နိုငင်အံသးီသးီမ ှ တရားဟောဆရာများထမှံ ထိုတရားဟောချကမ်ျားနငှ့် သငခ်နး်စာများသည ်
ဘယလ်ောကအ်ထောကအ်ကဖူြစ် ကြောငး် စာစောငမ်ျားကို လကခ်ရံရှိခဲ့သည။်  

ဇလူိုငလ် ၇ရက်တငွ ် ဟတုလ်မး်ပေါက် ဘရုားကျောငး်အဟောငး်အတကွ ် အလပုက်ြိုးစားလပုဆ်ောငပ်ေးသည့် သားရိုဘတ်ကိုလည်း 
ကျေးဇးူတင ်သည။်   

အောကတ်ိုဘာလ ၁၃ ရကန်ေတ့ငွ ်ယဂူျငး်ဂရေစ့၏်အသကတ်ာကို Riverside National Cemetery ၌ ကျငး်ပပေးခဲ့သည်။ 
သူအသက ် ၉၁ခပုြည့်နစှ ် သမူသေဆုံးမ ီ တစန်ာရအီလို ယေရှုခရစတ်ောက်ို လကခ်ယံုံကြညရ်န ် ဒေါကတ်ာ Cagan က သူ့ကို 
တိုကတ်နွး်ခဲ့ပါသေးသည။် မစ္စတာဂရေစ့သ်ည ်ကျနွတ်ောတ်ိ့ုအသငး်တော၏် မနဘ်ာတစဦ်းဖြစသ်ည့် တနွစ်ရီာ၏ ဦးလေးတစယ်ောကဖ်ြစ်သည်။ 
နစှပ်တအ်ကြာတငွ ် ဒေါကတ်ာ Cagan က မစ္စတာဂရေစ့၏်ဇနးီဖြစသ် ူ ဆိုဖကီို သတငး်ကောင်း ဝေင၍ှ သူမသည် ယခထုာဝရအသက်ကို 
ပိုငဆ်ိုငခ်ဲ့သည်။ သမူသည ် ကျနွ်ုပတ်ိ့ု၏နယမ်ြေသစဖ်ြစသ်ည့် San Gabrielတငွ ် ပထမဦးဆုံး ရေနစှခ်ြငး်ပေးမည့်သ ူ တစဦ်းဖြစ်တော့မည်။  
မစ္စတာဟိုငမ်ာက မစ္စတာဂရေစ့၏် စပနအစအီစဉတ်ကရ်ောကရ်န ် မြစက်မး် ဘကသ်ိ့ု ခေါခ်ဲ့ပြးီ နစှရ်ကဝ်နး်ကျင ် ကမး်ခြေအနီးတွင် 
အချနိ်ကုနဆ်ုံးခဲ့သည။်   

အောကတ်ိုဘာ ၂ရက၊် တနင်္ဂနေွနေတ့ငွ ်ကျေးဇးူတောခ်ျးီမမွး်ပွဲကို Alhambra တငွရ်ှိသော ဒေါကတ်ာ အိမ၌် ကျငး်ပသာွးမည။်  
ကျနွတ်ောက် တရားဒေသနာ၊ သငခ်နး်စာများပြငဆ်ငခ်ြငး်နေရာတငွ ် ဒေါကတ်ာကို ကညူပီေးနေပါသည။် နောကန်စှအ်နညး်ငယ်တွင် 

ကျနွတ်ော် အသက ် ၈၁နစှ ် ပြည့်ပါ တောမ့ည။် အမှုတောထ်တဲငွ ် ကျနွတ်ော့်ချစဇ်နးီ ဧလနီာ၏ ကညူအီားပေးမှုလိုအပသ်လို၊ အထးူသဖြင့် 
ခနွအ်ားနစှသ်မိ့်ပေးသ ူခရစတ်ောမ်ပါဘ ဲအမှုတောထ်မဲာှ ဆကမ်သာွးနိုငမ်ည ်မဟတုပ်ါ။   

 
“ငါက့ို ခနွအ်ားနငှ့်ပြည့်စုံစေတောမ်သူော ခရစတ်ောအ်ားဖြင့် ခပသ်မိး်သောအမှုတိ့ုကို ငါတတစ်ွမး်နိုင်၏။” 
(ဖလိပိ္ပိ ၄း၁၃) 

 
 

သငသ်ည် ရာပေါငး်များစွာသော ကျနွ်ုပတ်ို၏့တရားဒေသနာတောမ်ျားနငှ့ ်သငခ်နး်စာများကိ ု 
ဘာသာစကား ၄၅ ခ ုဖြင့ ်WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM တငွ ်ဖတရ်ှုနိငုပ်ါသည။်  
 



 
 

ဤအရာက ယေရှု၏ကတတိောတ်စခ်ဖုြစသ်ည။် အဆုံးမာှ ကျနွတ်ော ် Dr. Christopher L. Cagan ၏ သကသ်ေခခံျက်မှ 
ကောကန်ှုတ ်ချကယ်ပူြးီ အဆုံးသတပ်ါမည။်  

 
လနွခ်ဲ့သောနစှတ်ေွမာှ ကျနွတ်ော့်မာှ ငြမိသ်ကခ်ြငး်မရိှဘးူ။ ကိုယ့်အတကွသ်ာ အသကရ်ှင်ခဲ့တယ်၊ 

ဘရုားနငှ့်ပါတ် သတ၍်ဘာတစခ်မု ှ မစဉး်စားသလို၊ သေပြးီဘာဖြစမ်ယဆ်ိုတာ မသခိဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယက်ိုသာ 
ယုံကြညခ်ဲ့တယ်။ ဘရုား ဆကီနေထကွပ်ြေးပြးီ ပနုး်ရေှာငဖ်ိ့ု ကြိုးစားနေတာပါ။ ကောလပိပ်ြီး၍ 
ပိုကဆ်အံများကြးီရာှဖေွနိုငခ်ဲ့သောလ်ညး် အထးီကျနပ်ြးီ မပျောရ်ငွခ်ဲ့ပါ။   

ကျနွတ်ော့်အပေါက်ောင်းမနွတ်ဲ့ ခရစယ်ာနတ်ချိ့ုနငှ့်တေွပ့ြးီ ဘရုားကျောငး်လိုကသ်ာွးခဲ့တယ။် ဒါပေမယ့် 
ကျနွတ်ောက် ကိုယ့်လမး်ကိုပ ဲ ထပလ်ျှောကခ်ျငန်ေခဲ့တယ။် ကျောငး်ရဲ့အစညး်အဝေးရှိတဲ့ ညတညမှာ 
ကျနွတ်ာ့်ဘဝမတှစခ်ါမမှကြားဖးူတဲ့ ဘရုားသခငက် သင့်ကိုချစတ်ယ၊် သင့်ကို ထာဝရအသကပ်ေးချင်တယဆ်ိုတဲ့ 
သတငး်ကောငး်တစခ်ကုို ကြားခဲ့တယ။် ထိုညမာှပ ဲ ခရစတ်ောက်ို ယုံကြညခ်ဲ့ပြးီ သကူ ကျွန်တော့်ကို 
ထာဝရအသကပ်ေးခဲ့တယ။်   

အခကုျနွတ်ောင်ြမိသ်ကခ်ြငး်ရှိပြ၊ီ ထာဝရအသကပ်ိုငဆ်ိုငပ်ြ။ီ အပြစအ်နာခရစတ်ောက် ငြမိး်ပေးခဲ့ပြီ။ သူက 
မျောလ်င့် ခြငး်နငှ့်ပျောရ်ငွခ်ြငး်ပေးတယ။် တစယ်ောကတ်ညး် အထးီမကျနတ်ောပ့ါ။ သကူ ထာဝရအသကပ်ေးလိ့ု 
အကယ၍် ဒညီသေ သာွးခဲ့ရင ်ကောငး်ကငမ်ာှဘရုားသခငန်ငှ့်အတ ူစိုးစမံယ်ဆိုတာ ငါသပိြ!ီ 

 
ဘရုားသခငအ်မှုတော၌် ပါဝငခ်ြငး်သည် ကြးီမားသောဝမး်မြောကခ်ြငး်ဖြစသ်ည်! အမှုတောထ်တဲငွ ် ဘရုားသခင၏် ကျေးဇးူတော်၊ 

တနခ်ိုးတောမ်ပါဘ ဲ မလပုဆ်ောင်နိုငပ်ါ။ ထိ့ုအတ ူ ဒေါကတ်ာ Cagan ၊ ဧလနီာနငှ့် လာမယ့်နေွဦးတငွ ် phlebotomy နဲ့ 
ဆကစ်ပဘ်ာသာရပတ်ေွကို ကောလပိ၌် လေ့လာ မည့်သား John Wesley မပါဘ ဲမလပုဆ်ောငန်ိုငပ်ါ။  

သငန်ငှ့်သင့်မသိားစကုို ယေရှုဘရုားကောငး်ကြးီပေးပါစေ! Kent Philpott နငှ့်ကျနွတ်ော့် အတကွလ်ညး်ဆတုောငး်ပေးပါ။ Kent ၏ 
‘ခရစတ်ောအ်ားဖြင့်လတွမ်ြောကခ်ြငး်’စာအုပက်ို ကျနွတ်ောတ်ိ့ုနစှယ်ောက်လပုဆ်ောငန်ေပါသည်! ထိ့ုနောက် San Gabriel မာှ တရတုန်ှစ်ခြင်း 
အသငး်တောစ်တငန်ိုငဖ်ိ့ုလညး် ကျနွတ်ောတ်ိ့ုအတကွ ်ဆတုောငး်ပေးပါ။    

 
 

 
 

 

ဒေါကတ်ာ ဟိုငမ်ာနငှ့်ဇနးီဧလနီာ၊ သားရိုဘတန်ငှ့်ဇနးီဂျင၊် သမးီနစှယ်ောက် 
ဟာန နငှ့် ဇာရာ၊ မကြာခငမ်ာှ ကလေးငယ ် နောကထ်ပရ်ရှိနိုငဖ်ိ့ုအတကွလ်ည်း 
ဆု တောငး်ပေးနေပါသည။် 

 
       

 
 

 

   ခရစတ်ောသ်ည ်ထာဝရချီးမမွး်ခြငး်ခသံောသဖူြစပ်ါစေ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rev. R. L. ဟိုငမ်ာ, ဂျေအာ.,  
 D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 
      ဖိလပိပ္ ိ၄း၁၃ 
 

“ဥာဏပ်ညာလမး်မ ှ လွဲှသာွးသော သသူည် 
သင်္ချုိငး်သား အစအုဝေး၌ နေရာကျလမိ့်မည။်”  
(သတု္တ ံ၂၁း၁၆)  

 
 

သငသ်ည ်ရာပေါငး်များစွာသော ကျနွ်ုပတ်ို၏့တရားဒေသနာတောမ်ျားနငှ့ ်သငခ်နး်စာများကိ ု 
ဘာသာစကား ၄၅ ခ ုဖြင့ ်WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM တငွ ်ဖတရ်ှုနိငုပ်ါသည။်  

 


