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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆
ခ်စ္ေသာဓမ္ဖမိတ္ေႄဆမ်ားခဗ်ာင်္း။

ယခုဿွစ္အႄတင္း က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔အသင္းေတာ္၏အဓိကအျဖစ္အပ်က္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ေခတ္ေဟာင္းပံုံစံမ်ဳိးျဖင္႔ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ထံသုိ႔ ဿိုးထမကုိ
ေစလႊတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြန္ေတာ႔္မိသားစုဿွင္႔အတူ က္ဗြန္ေတာ္သည္ မက္ကဆီကုိဿိုင္ငံ၊ ဂန္ ဂ်ဴသုိ႔ အလည္အပတ္ထြက္ႄသားခဲ႔သည္။ က္ဗြန္ေတာ္သည္
၁၉၄၉ ဿွင္႔ ၁၉၅၃ ္ဘကားကာလႄတင္ ေစကာ႔တလန္ေျမာက္ ဘက္ကန္းရုိးတန္းျဖစ္သည္႔ Lewis က္ဗြန္းႄတင္ျဖစ္ပ်က္ေသာ ဿုိးထမေအ္ဘကာင္း
စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ရျခင္းကုိ ေေနရာင္ ေအာက္ဿွင္႔ဟုိတယ္အခန္းတစ္ခဳႄတင္ အသံုံးျပဳခဲ႔ပါသည္။ ထုိစာအုပ္ကဳိဖတ္ရေနစဥ္ႄတင္ က္ဗြဿ္ပု ္၏စိတ္၀ိညာဥ္သည္
ဿိုးထ မကုိျဖစ္ေစပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္သည္ အသင္းေတာ္ႄတင္ ဘုရားသခင္၏ဿုိးထမကုိေစလႊတ္ရန္ စတင္၍ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳခဲ႔ ပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္သည္ သံံုးရက္္ဘကား္မပီးေနာက္ ျပၙ္လည္ေရာက္ရွိေသာအခ်ိြၙ္တင္ လူငယ္မ်ားြစာ ေျပာင္းလဲလာမည္ကဳိ ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ တရားေဟာခဲ႔သည္။
ႄလၙ္ခဲ႔ေသာေဿြရာသီႄတင္ ဿိုးထမျကီး ရုတ္တရက္ ႄထက္ေပၚလာခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းမွာ ္ဘသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ္ဘကာသေပတး ေညနပုိင္းအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တဳိ႔၏လူငယ္မ်ားအား ေဟရွာယ ၆၄း ၁- ၃ ကုိ အ ႄလတ္က်က္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ပါသည္။ “ကုိယ္ေတာ္သည္ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကဳိြဖင္႔လွစ္၍၊
ဆင္းသက္ေတာ္မူပါေစ ေသာ။” ( ေဟရွာယ ၆၄း ၁ ) လူငယ္သံုးေယာက္က ထုိစကားလံံုးမ်ားကုိ အႄလတ္ရြက္ဆဳိခဲ႔္ဘကပါသည္။ ရုတ္တရက္ပါဘဲ
လူငယ္တစ္ဦးသည္ ခုၙ္လ်က္ “က္ဗြၙ္ပု ္သည္ ေပ်ာက္ဆံဳးသည္” ဟု ေျပာသည္။ သူသည္ ဒူးေထာက္လ်က္ ငုိေ္ဘႄကးခဲ႔ သည္။ ထုိေန႔ညႄတင္ စိတ္လပ္ရွားမအႄတက္
အဘယ္အရာမွ်လုပ္ေဆာငားျခင္းမရွိခဲ႔ပါ။ သီခ်င္းသီဆုိက်ဴးဧျခင္းလည္း မရွိပါ။ ဇၙ္နာ၀ါရီဿွင္႔္ဘသဂုတ္လ အစည္းေအ၀းအနည္းငယ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္
ဆင္းသက္ေတာ္မူ္မပီး လူငယ္ေပါင္း ၂၂ ဦးသည္ ေျပာင္းလဲလာခဲ႔္ဘကပါသည္။ လူငယ္ ၁၄ ေယာက္သည္ ျပၙ္လည္ဿိုးထလာ္ဘက္မပီး ၀ိညာဥ္ေတာ္ဿွင္႔ျပည္႔၀
လ်က္ရွိလာခဲ႔္ဘကပါသည္။ အျခား္မမိဳ႕တုိ႔ႄတင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ ဿုိးထမေအ္ဘကာင္းကုိ ေႄတ႕ျမင္ခဲ႔ရဖူးပါသည္။ အႄလယ္တၙ္ခဳိး ရွိ္မပီး သိရွိေရသာေနရာမ်ားႄတင္
မျကံဳစဖူးထူးလွသည္႔ တၙ္ခဳိးပါေသာအရာပင္ျဖစ္ပါေလသည္။ သုိ႔ရာႄတင္ ဿုိးထမဟူ သည္မွာ ဿွစ္ေပါင္း ၄၂ ဿွစ္အႄတင္း ဘုရားသခင္က
က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔အသင္းေတာ္ႄတင္ေစလႊတ္ေသာ
အရာပင္ျဖစ္သည္။
ဘုရား
သခင္က
၀ိညာဥ္ေတာ္ႄသန္းေလာင္းရန္
ဿွစ္ေပါင္းမ်ားြစာ
ဆုေတာင္းပဌနာျပဳခဲ႔္ဘကသည္႔နည္းတူ ဘုရားသခင္က ဆု ေတာင္းျခင္းရဲ႕ေအျဖကုိ ေပးခဲ႔ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအနည္းငယ္ေသာညႄတင္ အနည္းဆံုံး
လူေပါင္း ၃၆ ဦးတုိ႔သည္ မိမိအျပစ္ကဳိသိျမင္ခဲ႔္ဘက္မပီး ၂၂ တုိ႔မွာ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္္ဘကသည္။ ၁၄ ဦးမွာ ေနာက္ျပၙ္လဲျခင္းမွ ျပၙ္လည္ ဿိုးထမ ကုိ
ရရွိလာခဲ႔္ဘကပါသည္။ ထုိေအ္ဘကာင္းအရာသည္ ေဟရွာယ ၆၄း ၁- ၃ ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဟာ္ဘကားျခင္းေ္ဘကာင္႔ ျဖစ္ ပ်က္လာခဲ႔္မပီး ညစဥ္ညတုိင္း လူတုိ႔သည္
ဿိုးထမ၏အဓိေကတးသီခ်င္းကုိ ထပ္ခါထပ္ခါသီဆုိက်ဴးဧခဲ႔္ဘကပါသည္။ သီခ်င္း မွာ “က္ဗြၙ္ပု ္ရူပါရံုကုိျပည္႔၀ေစပါ၊ ကယ္တင္ရွင္ဘဳရား၊ ဆုေတာင္းပါ၏။ ေယရကုိသာ
ေယန႔ေႄတ႕ျမင္ပါေရစ၊ ခ်ဳိင္႔၀ွမ္းထဲသုိ႔ ေလွ်ာက္ရေသာ္လည္း လမ္းျပဦးေဆာင္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ က္ဗြၙ္ပု ္အား ေစာင္႔မပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္၏ရူပါရံုကုိ ျပည္႔၀ေစ
ပါ။ ကယ္တင္ရွင္ဘဳရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏ဘုန္းေရာင္ျခည္ က္ဗြဿ္ပု ္၌ ႄထန္းေတာက္သည္႔တုိင္၊ က္ဗြဿ္ုပ္အား ရူပါရံုဿွင္႔ျပည္႔၀ေစ ပါ။ က္ဗြဿ္ပု ္တြင္
ထင္ရွားေသာအရာအားလံံးု ကုိ ျမင္ဿိုင္ေစဖုိ႔ရာ။” ( “က္ဗြဿ္ပု ္၏ရူပါရံုအားလံံးု ကုိ ျပည္႔၀ေစပါ”၊ Avis B. Christiansen, ၁၈၉၅- ၁၉၈၅) )
ဿိုးထမအနည္းငယ္တြင္ မာနတ္သည္ ေဟာက္ေသာျေခသင်္႔ကဲ႔သုိ႔လာေသာ္လည္း အခ်ိန္ တုိင္းႄတင္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ဆုေတာင္းသျဖင္႔ သူသည္ ေနာက္ဆဳတ္၍၊
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
ျပၙ္လည္ေနရာယူလာ
ခဲ႔သည္။
လူတုိ႔အား
ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔
ျပၙ္လည္တြန္းပုိ႔ခဲ႔သည္။
ေအ္ဘကာင္းမွာ
ထုိရက္အနည္းငယ္အႄတင္းႄတင္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ သည္ အသက္ရွင္ေသာခရစ္ယာၙ္ဘာသာေအ္ဘကာင္းကုိ ျမည္းစမ္းြခင္႔ရခဲ႔္ဘကသည္။ ထုိေနရာသုိ႔ေရာက္လာေသာသူတုိ႔
သည္ သူတုိ႔အသက္ရွင္သမွ်ကာလပတ္လံဳး ထုိေအ္ဘကာင္းအရာကုိ ေမ႔ေလ်ာ႔္ဘကလိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိအထဲႄတင္ ဤလူ ငယ္ဿွစ္ဦးတုိ႔သည္ တရားေဟာရန္
ဆက္ကပ္လာခဲ႔္ဘကသည္။ တစ္ဦးမွာ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ တရုတ္ဘာသာျပန္၏သား Noah Song ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ေယာက္မွာ ေဒါက္တာ Cagan ၏ ၂၃
ဿွစ္အြရယ္ သားငယ္ေလး John Samuel Cagan ပင္ျဖစ္္မပီး ၄င္းသည္ ရာဇ၀တ္မဆုိင္ရာတရားမွ်ေတရးႄဘဲ႕ျဖင္႔ ကယ္လ္ျပည္နယ္၊ အယ္လ္ေအ မွ
ေက်ာင္း္မပီး ထားေသာသူျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ဿွစ္ဦးစလံံုးသည္ ထူးခ္ဗြၙက္ျမက္ေသာတရားေဟာဆရာမ်ားပင္ျဖစ္္ဘကသည္။ John က

ပထမဆံုံးတရားေဟာသည္႔အခ်ိြၙ္တင္ သူသည္ ဿွစ္ေပါင္း ဿွစ္ဆယ္ေက်ာ္တရားေဟာခဲ႔ဖူးေသာသူကဲ႔သုိျ႔ ဖစ္္မပီး Noah သည္ က္ဗြန္ေတာ္တုိ႔၏အဓိက
ေတးသီခ်င္းကုိ ေကာက္ယူ္မပီး ျကိဳးစားေဟာ္ဘကားသည္။ သူသည္ ေဒါက္တာ John Sung ဿွင္႔ ေဒါက္တာ John R. Rice တုိ႔၏ပံံုစံမ်ဳိးျဖင္႔ သီခ်င္းဆုိ္မပီး
တရားေဟာျခင္းကုိ ျပန္ႄသားခဲ႔သည္။ မယံုံ္ဘကည္ဿိုင္ေလာက္ ေအာင္ပါဘဲ။ ဤလူငယ္ဿွစ္ဦးကုိေပးတဲ႔အႄတက္ ဘုရားသခင္ကဳိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
John သည္ ဇၙ္နာ၀ါရီလမွ စတင္၍ Biola တက္ကသုိလ္ရွိ Talbot School of Theology ႄတင္ ပညာဆည္းပူးမည္ျဖစ္သည္။ သူသည္
သံံုးေလးလ ေလာက္သာ တရားေဒသနာေဟာ္ဘကားဖူးေသးေသာ္လည္း ဒုိမီနီဂန္ရီဗာပရီကၙ္တဳိ႔ရွိရာ ေျမာက္အိဿ္တိယဿွင္႔ေတာင္အိဿိ္တ ယတုိ႔ႄတင္
ဧ၀ံေဂလိအစည္းေအ၀းတုိ႔ႄတင္ တရားေဟာရန္ ေခၚဖိတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ႔ရသည္။ သူသည္ ဿွစ္ဆယ္႔တစ္ရာစု၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာဆရာျကီးတစ္ဦးေအၙျဖင္႔
ကမ္ပာတစ္၀ွမ္း တရားေဟာသူျဖစ္လာမည္ဟု ယံံု္ဘကည္မိပါသည္။ သင္ သည္ John သုိ႔မဟုတ္ Noah တုိ႔ထဲက တစ္ဦးဦး၏တရားေဒသနာကုိ ဖတ္ရလုိလွ်င္
က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔၏၀ပ္ဘ္ဆုိက္
www.sermonsfortheworld.com
ကုိႄသား္မပီး
၀င္ေရာက္္ဘကည္႔ရဿိုင္ပါသည္။
စာြရက္၏အလယ္တြင္
“ဗမာထဲတွင်တရားေဒသနာ “ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ရွိပါသည္။ ထုိေနရာႄတင္ ဿွိပ္ပါ။ သင္႔ဘာသာျဖင္႔ေရးသားထားသည္႔ စာမ်က္ ဿွာကုိ ေႄတ႕ရွိရလိမ္႔မည္။
သင္႔ဘာသာစကားအႄတက္ ဿွိပ္စရာပါရွိလွ်င္ ထုိေနရာႄတင္ဿွိပ္ပါ။ ေဒါက္တာ Hymers သုိ႔မဟုတ္ John Samuel Cagan သုိ႔မဟုတ္ Noah
Song သုိ႔မဟုတ္ အသင္းေတာ္ႄတင္ လာေရာက္တရားေဟာေသာ သူ တစ္ဦးဦး၏တရားေဟာခ်က္ေရာက္ရွိလာေပမည္။ သင္႔ဘာသာစကားအဖုိ႔ ခလုပ္မရွိလွ်င္
စရင္းကုိ စစ္ေဆး္မပီး သင္႔ အားအကူအညီေပးမည္႔ က္ဗြဿ္ပု ္၏တရားေဒသနာကုိ ေႄတ႕ရပါလိမ္႔မည္။ သင္႔အႄတက္ ေကာင္းျကီးမဂလင်္ာျဖစ္ေပလိမ္႔ မည္။
ယခုဿွစ္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာ ေနာက္ထပ္ျကီးမားသည္႔အရာတစ္ခဳမွာ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ ပထေမျမးေလး Hannah Kim Hymers
ေြမးြဖါးလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ႄတင္ က္ဗြန္ေတာ္တုိ႔၏သား Robert Leslie Hymers III ဿွင္႔ သူ၏ခ်စ္ဇနီး Jin တုိ႔မွ
ေြမးြဖါးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Hannah သည္ လွေပက်ာ႔ဆင္းေသာေကလးေမလးျဖစ္ ္မပီး သူသည္ မိမိကုိယ္ကဳိႄဆဲဿ္ငို ္သည္။ ခရပ္တြင္
လမ္းေလွ်ာက္ခါနီးနီးပင္ျဖစ္သည္။
က္ဗြဿ္ပု ္ေျပာခဲ႔သကဲ႔သုိ႔ပင္ က္ဗြဿ္ုပ္၏ဇနီးသည္ Ileana ဿွင္႔ က္ဗြန္ေတာ္သည္ သူ႕ေအမ Linda ကုိ Jin, Leslie ဿွင္႔ Wesley
တုိ႔ဿွင္႔အတူ ဇၙ္နာ၀ါရီလက ကမ္းေျခႄတင္ ေဆာ႔ကစားရန္ Cancun သုိ႔ ေခေၚဆာင္ႄသားခဲ႔သည္။ က္ဗြဿ္ပု ္ခံစား ေနေရသာကင္ဆာကုသမေ္ဘကာင္႔
ေနရထုိင္ရသိပ္အဆင္ေျပသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အႄလန္ေကာင္းြမန္သည္႔အခ်ိၙ္ကဳိ သံံုးြခင္႔ရခဲ႔္ဘကပါသည္။ စကားမစပ္၊ ကင္ဆာသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မေအာက္တြင္ရွိေန၍
ေနာက္ဆံဳးေပ်ာက္မည္ဟုေတာင္ ယံံရု သည္။ အခ်ိၙ္က စကားေျပာလာပါလိမ္႔မည္။ က္ဗြဿ္ပု ္သည္ ေအလးခ်ိန္ ၂၂ ေပါင္က်လာသည္။
ယခုဿွစ္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ား၏ “ပင္မင္းဆုိင္စာရင္းမ်ား” ကုိ ္ဘကည္႔္ဘကပါစုိ႔။ Rose Chenault-Quinn သည္ အသက္ ၉၇ ဿွစ္အြရယ္၊
ေေဖဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ႄတင္ ႄကယ္လြန္ႄသားခဲ႔သည္။ David Ralston, Roland Rasmussen ဿွင္႔ Danny Thomas တုိ႔က
တရားေဟာ္မပီး အက္စတာအခ်ိၙ္ကာလႄတင္ ေတးဂီတျဖင္႔ ဧ္မပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ႄတင္က်ေရာက္ေသာ က္ဗြဿ္ပု ္၏ ၇၅ ဿွစ္ျပည္႔ေြမးေန႔အႄတက္
ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔္ဘကပါသည္။ မစင်္ိ Hymers ၏ေြမးေန႔သည္ ဧ္မပလ
ီ ၁၆ ရက္ေန႔ႄတင္ျဖစ္္မပီး အသက္ ၈၅ ဿွစ္အြရယ္ သူမ၏ဖခင္ Rafael Cuellar သည္
လာ္မပီး က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ဿွင္႔အတူ ေန ထုိင္အခ်ိန္သံုးခဲ႔သည္။
ေနာက္ထပ္ ျကီးမားေသာအရာျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ပါသည္။ ဘုရားသခင္က က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔အသင္းေတာ္ႄတင္ အဓိကက်ေသာ ေအျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
ျပေသသာအခ်ိၙ္ကာလပင္ျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔သည္ အသင္းေတာ္လူျကီးလူ ငယ္သံုးဦးကုိ ထပ္ေလာင္း၍ ေပါင္းထည္႔ရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ Noah Song,
Jack Ngann, ဿွင္႔ Aaron Yancy တုိ႔ျဖစ္္ဘက ပါသည္။ John Cagan ၄င္း၏ပထမဆံံုးတရားေဒသနာကုိ ဇူလုိင္လ ၁၀
ရက္ေန႔ႄတင္ေဟာ္ဘကား္မပီး Noah Song က ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ႄတင္ ေဟာ္ဘကားခဲ႔ပါသည္။ ထုိလူငယ္ဿွစ္ဦးစလံံးု တုိ႔သည္
ထူးခ္ဗြၙက္ျမက္ေသာတရားေဟာသူ မ်ားျဖစ္္ဘကပါသည္။ မယံုံဿိုင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲ။ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ႄတင္ ေတမာေသခ်န္ဿွင္႔ Lara Escobar
တုိ႔ လက္ထပိမ္းျမားခဲ႔္ဘကသည္။ ္ဘသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ႄတင္ Peter Stephen Ngann ေြမးြဖါးလာခဲ႔သည္။
ဿိုးထမ၏ဒုတိယအပုိင္းသည္ ္ဘသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ႄတင္ စတင္ခဲ႔ပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ စိတ္ကဳိနစ္္မပီး
ဂရုတစိုက္ဆဳေတာင္းပဌနာျပဳ္ဘေကသာအခါဘုရားသခင္သည္ အစီအစဥ္လုပ္ငန္းႄတင္ ပါ၀င္လာသည္ကဳိ ေႄတ႕ရွိရသျဖင္႔ ထူးျခားေသာအစည္းေအ၀းမ်ားကုိ
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔္ဘကပါသည္။ သုိ႔ရာႄတင္ က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း ကုိ ေအလးထားျခင္းမရွိေသာအခါ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ
အဘယ္အရာမွ် ျဖစ္မလာခဲ႔ ပါ။ အလွည္႔က်ပံုစံသာျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေ္ဘကာင္႔ ဤသည္မွာ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔အႄတက္ သင္ယူစရာေအႄတ႕အျကံဳပင္ျဖစ္ပါ
ေေလတာ႔သည္။ က္ဗြဿ္ပု ္သည္ ပထမအျကိမ္ျဖစ္ပ်က္ေသာအဓိကဿိုးထမျကီးသံံးု ခုကုိ ေႄတ႕ျမင္ခဲ႔ေရသာ္လည္း တစ္ခဳမွာ က္ဗြဿ္ပု ္အသင္းသားျဖစ္ေေနသာ
တရုတ္အသင္းေတာ္ႄတင္ လူေပါင္းေလးေထာင္ခန္႔ကုိ လပ္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
Louisiana Baptist
သက္ကသုိလ္၏ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျကီး
ေဒါက္တာ
Neal Weaver
သည္
အလုပ္သမားေန႔
ရက္သတ္ဍပါတ္ေနာက္ဆံဳးအခ်ိြၙင္တ ္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏သမ္ဖာက်မ္းစာႄကၙ္ဖရင္႔ႄတင္ ပါ၀င္နိဳင္ခဲ႔သည္။ ဿုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ Wesley Hymers, Christine
Nguyen, Adela Menjivar, Setsuko Zabalaga ဿွင္႔ Virgel Nickell တုိ႔သည္ ဿွစ္ျခင္းမဂင်္ လာခံယူခဲ႔္ဘကသည္။
ထုိအစီအစဥ္ႄတင္ John Samuel Cagan အား က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔အသင္းေတာ္ေအၙျဖင္႔ ဧ၀ံေဂလိတရား ေဟာ္ဘကားရန္ လုိင္စငဳတ္ေပးခဲ႔သည္။
ေနာက္ေန႔ႄတင္ Ron Clark ေတယာအြဖဲ႕ဿွင္႔ Geoff Merrill စဿ္တယားအြဖဲ႕တုိ႔ ဿွင္႔အတူ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးြမမ္းျခင္းကုိ ျပဳခဲ႔္ဘကပါသည္။
အံ႔္ဘသြဖယ္ရာအခ်ိၙ္ကာလကုိ ဖၙ္တီးခဲ႔္ဘကပါသည္။ Dave Shook သည္ ေနာက္ဆံဳးႄတင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ႄတင္ က်င္းပမည္႔ ခရစင်္ိမတ္အစီအစဥ္ႄတင္
ေတာဿွင္႔ေအနာက္တဳိင္းဧ၀ံေဂလိ သီခ်င္းကုိသီဆုိရန္ ေနာက္ဆံဳးႄတင္ ျပၙ္လာခဲ႔ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ လမ္းစြဖင္႔ေပးခဲ႔သျဖင္႔ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ ၃၄ ခုေျမာက္ေသာဘာသာစကားျဖစ္သည္႔ နီေပါ စ ကားကုိ ေပါင္းထည္႔ဿိုင္ခဲ႔္ဘကပါသည္။
နီေပါလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏တရားေဒသနာကုိ အပတ္တဳိင္း ဖတ္ရဿိုင္ပါ္မပီ။ နီေပါသည္ အမွၙ္တကယ္လဳိအပ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ မဿွစ္က
ငလွ်င္ဿွစ္ျကိမ္တဳိင္တဳိင္လပ္ေသာေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏စာမူႄတင္
ေတာေတာင္ေပါ္ဘႄကယ္လေွသာ
ဤဿိုင္ငံငယ္ေလး၏
ဘာသာစကားကုိေပါင္းထည္႔ြခင္႔ေရသာ ေ္ဘကာင္႔ အႄလန္၀မ္းေျမာက္မဆံုးျဖစ္ရပါသည္။ ယခုႄတင္ က္ဗြဿ္ပု ္ေဟာသမွ်ေသာတရားေဒသနာကုိ ဘာသာစကား
၃၄မ်ဳိး ျဖင္႔ ဘာသာျပၙ္ဆဳိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တရားေဒသနာတုိင္းကုိ ရုပ္သံထုတ္လႊတ္မ၊ ကမ္ပာတစ္၀ွမ္းႄတင္ YouTube ျဖင္႔ ထုတ္လႊတ္မ၊ ၀ပ္ဘ္ဆုိက္တြင္
ဘာသာစကားသံံးု ခုျဖစ္ေသာ Mandarin Chinese, Spanish ဿွင္႔အဂလင်္ိပ္ဘာသာစကား တုိ႔ျဖင္႔ ထုတ္လႊတ္မွတ္တမ္းတငားပါသည္။
က္ဗြန္ေတာ္ေအၙျဖင္႔ ၀ၙ္ခံဖုိ႔ေတာ႔မလုိလားဘူး။ ဒါေပမယ္႔ အသက္က ပုိပုိျကီးလာတယ္။ က္ဗြဿ္ပု ္ကစားခဲ႔ဖူးသကဲ႔ သုိ႔ ဘားစကက္ေဘာကုိ
မကစားဿိုင္ေတာ႔ဘူး။ လံုံး၀မကစားဿိုင္ေတာ႔ပါဘူး။ ဒါေ္ဘကာင္႔ မ်ားြစာေသာအရာကုိ ဆံံုးရံးခဲ႔ရ္မပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ မ်ားြစာေသာအရာကုိ
လႊမ္းေနရသည္႔ေအ္ဘကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြန္ေတာ္႔ဇနီးသည္ အသင္းေတာ္ ႄတင္ရွိေသာသူအားလံံုးလုိလုိဿွင္႔ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးြမမ္းြပဲေညနစာႄတင္
မပါ၀င္ဿိုင္ေတာ႔ပါ။ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔သည္ ဤအျဖစ္အ ပ်က္မ်ားဿွင္႔အတူ အခ်ိန္ေကာင္းကုိ အ္မမဲလုိလုိရရွိခဲ႔္ဘကပါသည္။
ဤလွေပသာခရစင်္ိမတ္အခ်ိၙ္ကာလႄတင္
ခရစ္ေတာ္သည္
သင္႔မိသားစုဿွင္႔သင္႔အသက္တာႄတင္
ထင္ရွားပါမည္
ေအ္ဘကာင္း
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ေမွ်ာ္လင္႔မိပါသည္။ ေအယာက္တဳိင္းေအပၚ ဘုရားသခင္ ေကာင္းျကီးခ်ေပးပါေစ။

ေယရ၏နာေမတာ္ျမတ္၌၊

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
ဖိလိပိ ၄း ၁၃

တရားေဟာဆရာတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏တရားေဒသနာ
အႄတက္ တစ္ျကိမ္တစ္ခါေလာက္ေတာ႔ ခဏတျဖဳတ္
မာနတက္တတ္္ဘကသည္။ သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္
ေယာက္ကဳိ အကူအညီေပးဿိုင္ရန္ က္ဗြဿ္ပု ္၏တရားေဒ
ထဲသုိ႔၀င္၍ သနာကုိ ေလ႔လာ္ဘကည္႔ရပါ။ ဿိုင္ငံေပါင္း ၂
တရားေဟာသူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ဦးေလာက္က က္ဗြဿ္ပု ္၏
တရားေဒသနာကုိဖတ္ရ္မပီး ယခုဿွစ္တြင္ အကူအညီရ္ဘက
သည္႔ေအ္ဘကာင္းတရားပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါက္တာ Hymers ဿွင္႔ Ileana တုိ႔အား နာရီေလးခ်က္
အြရယ္ ေျမးေမလး Hannah ဿွင္႔အတူ ေႄတ႕ရစဥ္။

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

၁၆ ႄတင္ ေလ႔လာပါ။

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏အသင္းေတာ္ ၀က္ပ္ဆုိက္ကဳိ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ႄတင္ ္ဘကည္႔ရပါ။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏တရားေဒသနာ ၀က္ပ္ဆုိက္ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ႄတင္ ရာေပါင္းမ်ား
ြစာေသာ စာမူမ်ားကုိ ဘာသာစကားေပါင္း သံံုးဆယ္႔ေလးမ်ဳိးျဖင္႔ ေလ႔လာ္ဘကည္႔ရဿိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာ Hymers ဿွင္႔အတူ John Samuel Cagan လက္၀ဲ ဿွင္႔
Noah Song လက္ယာ တုိ႔အား ေႄတ႕ရစဥ္။ သူတုိ႔ဿွစ္ဦးစလံံုးသည္
ဧ၀ံေဂလိတရားကုိေဟာ္ဘကားရန္ ဆက္ကပ္္ဘကသျဖင္႔ ဓမ္ဖပညာကုိ
ဆည္းပူးေလ႔လာ္ဘေကပမည္။

အသက္ ၈၉ ဿွစ္အြရယ္ Adela Menjivar အား
ေဒါက္တာ Hymers မွ ဿွစ္ျခင္းေပးေနစဥ္။

ေဒါက္တာဿွငမ္႔ စင်္ိ Hymers တုိ႔၏ မဂလင်္ာသက္တာ ၃၄ ဿွစ္
ဿွစ္ျပည္႔ ဿွစ္ပတ္လည္အစီအစဥ္၌ ေႄတ႕ရစဥ္။

ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းအႄတက္ အသိအမွတ္ျပဳ လုိင္စငဳတ္
ေပးသည္႔အခ်ိြၙ္တင္ ေဒါကာ္တ Hymers အား John
Cagan ဿွင္႔အတူ ေႄတ႕ရစဥ္။

ေဒါက္တာ Hymers မွ မစင်္ိတာ Virgel Nickell
အား ဿွစ္ျခင္းေပးေနစဥ္။

Rafael Cuellar ( လက္၀ ဲ) ၊ Leslie Hymers, Jin Hymers,
ေဒါက္တာ Hymers, မစင်္ိ Hymers ဿွင္႔ Hannah ေလး၊ မစင်္ိတာ ဿွင္႔ မစင်္ိ
Johnny Kim တုိ႔အား အတူတႄက ေႄတရ႕ စဥ္။

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏အသင္းေတာ္ ၀က္ပ္ဆုိက္ကဳိ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ႄတင္ ္ဘကည္႔ရပါ။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏တရားေဒသနာ ၀က္ပ္ဆုိက္ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ႄတင္ ရာေပါင္းမ်ား
ြစာေသာ စာမူမ်ားကုိ ဘာသာစကားေပါင္း သံံုးဆယ္႔ေလးမ်ဳိးျဖင္႔ ေလ႔လာ္ဘကည္႔ရဿိုင္ပါသည္။

မစင်္ိတာဿွငမ္႔ စင်္ိ James Roop. သူမသည္ အသင္းေတာ္၏ ေအာ္ဂင္
တီးသူလည္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ Hymers ဿွင္႔ မစင်္ိ Rose Chenault-Quinn တုိ႔
အား အတူတႄက ေႄတရ႕ စဥ္။

ဿွစ္သစ္ကဴးအျကိဳြပဲႄတင္ Rev. Mark Buckley ဿွင္႔
ေဒါက္တာ ဿွငမ္႔ စင်္ိ Hymers တုိ႔အား အတူေႄတ႕ရစဥ္။

ေဒါက္တာ Chan သည္ ၄င္း၏သား တိေမာေသဿွင္႔ Lara Escobar
တုိ႔အား မဂလင်္ာေဆာင္ေပးေနစဥ္။

ေဒါက္တာ ဿွငမ္႔ စင်္ိ Hymers တုိ႔သည္ မစင်္ိ Hymers ၏မိခင္ Linda,
Leslie ဿွင္႔ Wesley ဿွင္႔ Jin Hymers တုိ႔ဿွင္႔အတူ ေႄတ႕ရစဥ္။

၀ဲမွယာ ေဒါက္တာ Hymers သည္ Hannah ေလး၊ မစင်္ိ Hymers,
Leslie ဿွင္႔ Jin Hymers တုိ႔ဿွင္႔အတူ ေႄတ႕ရစဥ္။

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏အသင္းေတာ္ ၀က္ပ္ဆုိက္ကဳိ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ႄတင္ ္ဘကည္႔ရပါ။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏တရားေဒသနာ ၀က္ပ္ဆုိက္ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ႄတင္ ရာေပါင္းမ်ား
ြစာေသာ စာမူမ်ားကုိ ဘာသာစကားေပါင္း သံံုးဆယ္႔ေလးမ်ဳိးျဖင္႔ ေလ႔လာ္ဘကည္႔ရဿိုင္ပါသည္။

