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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇။

ခ်စ္ေသာဓမ္ဖမိတ္ေႄဆမ်ားခဗင်္်ား။
“ေ္ဘကာက္ရြျ႕ံ ခင္းမွန္သမွအ
် ားလံံးု ကုိဆန္႔က်င္တဳိက္ခဳိက္ျခင္း” သည္ က္ဗြဿ္ပု ္၏ဘ၀ဇာတ္ေက
္ဘ ာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း မွာ ႄလၙ္ခေ႔ဲ သာေန႔ရက္အနည္းငယ္က
ေရးသားခဲ႔္မပီးေသာအရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္ေရးသားေသာစာအုပဳ္က ိ ခ်းီ ြမမ္း ေထာမနာျပဳေသာသူတုိ႔္ဘကားႄတင္ ေဒါက္တာ Bob Jones III က က္ဗြဿ္ပု ္ကဳိ
“ေပရာဖက္တစ္ပါး” ဟုေတာင္ တင္စားေခေၚ၀ၚ ခဲ႔ပါသည္။ ေဒါက္တာ Bill Monroe, ဘီဘီအက္ဖ္အုိင္၏ ဒုတေိ ယျမာက္ဥက္ကဌက “Hymers သည္
ေခတ္သစ္ကာလ၌ ေပၚ ႄထန္းေသာ ဒံေယလျဖစ္သည္” ဟုဆုိခဲ႔သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘီဘီအက္ဖ္ တည္ေထာင္သူ ေဒါကာ္တ John Rawlings ၏သားျဖစ္ သူ
ေဒါကာ္တ Herbert Rawlings ကလည္း “မူရင္းေအမရိကန္ဿိုင္ငသ
ံ ား၊ ရူပါရံရု ွိသူ၊ မတူညီေသာစိတ္ဿလ
ွ းံု ျဖင္ျ႔ ပည္႔ေေနသာ အသက္တာကုိျပသသည္” ဟု
က္ဗြဿ္ပု ္အားေခၚဆုသ
ိ ည္။
Louisiana
Baptist
University
၏ေက်ာင္းအုပ္
ေဒါကာ္တ
Neal
Weaver
က
“ြစမ္းအားရွိေသာသူတစ္ဦးေအ္ဘကာင္းကုိေရးသားထားသည္႔ အႄလန္ေကာင္းြမန္ေသာစာအုပစ္တ ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေျပာဆုပိ ါသည္။ အနက္ဖြင္႔သူသစ္ ေဒါကာ္တ Don
Boys က “ေ္ဘကာက္ရြျ႕ံ ခင္းမ်ားအားလံံးု ကုိဆန္႔က်င္တဳိက္ခဳိက္ျခင္းအ ေ္ဘကာင္းအရာအားလံးံု ကုိ တရားေဟာဆရာတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ဘဲ လူတုိင္းလူတုိင္းက
ဖတ္ရသင္ပ႔ ါသည္။ Hymers သည္ လူတုိင္းအႄတက္ သာဓကတစ္ခဳျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ေအ္ဘကာင္းက ဤအခ်ၙိ ာ္န ရီ၊ ြခန္အား၊ အပ္ဿျံွ ခင္း၊
ဿွင္႔စရုိက္အႄတက္လဳိအပ◌္ ေသာအရာမ်ားကုိ အတုိခ်ံဳ႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အင္ဒဳနိ းီ ရွားဿိငု ္ငံသုိ႔ သာသနာျပဳေအၙျဖင္ေ႔ စလႊတ္ထားေသာ ေဒါက္တာ Edi
Purwanto က “ဤစာအုပဳ္က ိ က္ဗြဿ္ပု ္ေထာက္ခေံ ပးပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ဦးဿွငအ
္႔ တူရေိွ နမည္ဆဳလ
ိ င်ွ ္ ထုိသူသည္ ဆံုံးရံးဿိုင္စရာေအ္ဘကာင္းမရွပိ ါ။
ေဒါကာ္တ Hymers သည္ ေသလုေမွာ် ပါးစစ္ပြမဲ ာ် းႄတင္ အသက္ရွင္လာခဲ႔ေသာ သူရဲေကာင္း တစ္ဥးီ ျဖစ္ပါသည္” ဟုဆုိထားပါသည္။
John Samuel Cagan သည္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳ၏
႔ိ ႄတဖဲ က္သင္းအုပရ္ဆ ာ ေဒါက္တာ Christopher L. Cagan ဿွင္႔၄င္း၏ဇနီး သည္ ေဒါက္တာ
Judith Cagan တုိ႔၏သားျဖစ္ပါသည္။ John သည္ က္ဗြဿ္ပု ္ကဳိ ကူညေီ သာသူတစ္ဦးေအၙျဖင္႔ အလုပဳ္လ ပ္ေန ေသာသူျဖစ္ပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳအ
႔ိ သင္းေတာ္ႄတင္ျဖစ္ပက
် က
်္လ ္ရွိေသာအသိသာအထင္ရွားဆံံးု အရာတစ္ခဳမွာ ဧ၀ံေဂလိတရား ကုိ ေဟာ္ဘကားဖုိ႔ John ၏ ဆက္ကပ္အပ္ဿျံွ ခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ယခုအခ်ိန္၌ Biola တက္ကသုိလ္ရွိ Talbot School of Theology ႄတင္ ေက်ာင္းသား “တစ္ေယာက္” ေအၙျဖင္႔
ေျဖာင္ေ႔ ျဖာင္တ
႔ န္းတန္းႄသားေနသည္။ John က က္ဗြဿ္ပု ္၏အတ္ဎဳပတ္ဍိ မိတ္ဆက္ကဳိ ေရးသားခဲပ႔ ါသည္။ သူက “ေဒါက္တာ Hymers က
ခရစ္ေတာ္ဿငွ ္႔အသင္းေတာ္အႄတက္ စိတ္တစ္ခဳတည္းသာရွိ ပါသည္၊ ၄င္းမွာ အားကစားသမား၊ ဿုိင္ငံေရးသမား၊ဿွင္႔ေအာင္ျမင္သူတုိ႔ဿွင္႔တူညီပါသည္။ အသက္
၇၇ ဿွစ္အြရယ္တြင္ ကင္ဆာ ေဆးကုသမေ္ဘကာင္႔ အားနည္းမရွိလ်က္ လူမာ် းြစာတုသ
႔ိ ည္ အနားယူ္ဘေကသာ္လည္း ေဒါက္တာ Hymers သည္ အသင္းေတာ္
ဿွင္႔ဘုရားသခင္အႄတက္ ဆက္လက္္မပီး တုိက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။
ေယာဟၙ္က က္ဗြဿ္ပု ္၏အတ္ဎဳပတ္ဍိစာအုပ္မိတ္ဆက္ကဳိ ေရးသားခဲသ
႔ ည္။ သူက “ေဒါကာ္တ Hymers သည္ ခရစ္ေတာ္ ဿွင္႔အသင္းေတာ္အႄတက္ေ္ဘကာင္႔
စိတ္တစ္ခဳတည္းသာရွပိ ါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အားကစားသမား၊ ဿိုင္ငေံ ရးလုပ္ေဆာင္သူဿွင္႔ ေအာင္ျမင္သူမာ် းကဲ႔သုိ႔ ထင္ေပေၚက်ာ္္ဘကားသူမာ် းျဖစ္္ဘကပါသည္။
အသက္ ၇၇ ခုဿွစ္အြရယ္တြင္ ေဆးကုသမေ္ဘကာင္႔ ကင္ဆာ ဿွငအ
္႔ ားနည္းမဿွင္႔အတူ အသက္ျကီးပုိင္းအမ်ားစုသည္ အနားယူလ်က္ရွိခဲ႔္ဘကပါသည္။ သုရ႔ိ ာႄတင္
ေဒါကာ္တ Hymers သည္ အသင္းေတာ္ဿငွ ္႔ဘုရားသခင္အႄတက္ ဆက္လက္၍ တုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ တရားပႄလင္ေပၚသု႔ိ တြရက္ တုိက္ဆြဲလ်က္
တရားေဟာသည္ကဳိလည္း ျမင္ေႄတ႕ခဲ႔ဖူးသည္။ ညအိပ္စက္အနားယူခၙိ် ည
္န ္းပါးႄလန္းေတာ႔ ေျခလက္ေႄတက သူ႕ကုိ သိပ္မသယ္ေဆာင္ဿိုင္ေတာ႔ေပ။ သူ႕ကုိ
ခရစ္ေတာ္ေပးေသာြခန္အားအြစမ္းျဖင္႔ တရားပႄလင္ေပၚႄတင္ ျကျ႕ံ ကခ႕ံ ံ ရပ္ တည္ဿိုင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ မည္သုိ႔တရားေဟာခဲ႔ပါသနည္း။ သူသည္
ျေခသင်္႔တစ္ေကာင္က႔ဲသုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏အားအနည္း ဆံးုံ ေသာတရားေဒသနာမွာ အျခားေနရာႄတင္ သင္္ဘကားခဲ႔ဖူးသမွ်ေသာ တရားေဒသနာထက္
ြစမ္းအားထက္ျမက္လပွ ါသည္။ သုျ႔ိ ဖစ္ေသာေ္ဘကာင္႔ ကမ္ပာေပၚႄတင္ရွိေသာ သင္းအုပရ္ဆ ာေအတာ္မ်ားမ်ားက သူ၏တရားေဒသနာကုိ ေဟာေျပာလ်က္ရွိ္ဘက ပါသည္။
ေယန႔အခ်ြိ ၙင္တ ္ ေဒါကာ္တ Hymers ၏ စကားလံးံု လုက
ိ ရ္တ ားေဒသနာစာမူကို ဘာသာစကားေပါင္း ၃၆ မ်ဳးိ ျဖင္႔ ဘာသာျပၙ္ထားလ်က္ရွိပါသည္။ သူ၏တရားေဒသနာကုိ
ိွ က်ဳးိ ျပဳဿိငု ္ရန္ ဘုရားသခင္ အသံုံး ျပဳပါသည္။ ႄလၙ္ခေ႔ဲ သာဿွစြ္တ င္ ၂၁၈ ဿိုင္ငံရွိ ၁.၅ သန္းခန္႔က သူ၏တရားေဒသနာကုိ
ကမ္ပာတစ္ခဳလံုံးကုိ ြစမ္းအားရွရိ အ

ဖတ္ရ္ဘကသည္။ ဗီြဒီယုိကုိ္ဘကည္႔္ဘက သည္။ www.sermonsfortheworld.com ႄတင္ ၄င္း၏တရားေဒသနာအားျဖင္႔ ြခန္အားရ္ဘကပါသည္။ ေဒါက္တာ
Hymers ၏ အသက္တာေအ္ဘကာင္းက သူကုိယ္တဳိင္ခ်စ္ခင္ျမတ္ဿိုး္မပီး သစင်္ိာရွိြစာ ေအစခံေသာခရစ္ေတာ္အႄတက္ အသက္ရွင္ရန္ ႄတန္း အားေပးလိမ္႔မည္။ ေဒါက္တာ
Hymers သည္ ႄလၙ္ခဲ႔ေသာရက္သတ္ဍပတ္အနည္းငယ္က ြခန္အား ျပၙ္လည္ျပည္႔၀လာသည္ကဳိ သိရသျဖင္႔ မ်ားြစာ ၀မ္းေျမာက္မိသည္။ ကင္ဆာေနာက္ထပ္ျပၙ္မလာဿိုင္ရန္
ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ သူသည္ ဿွစ္ေပါင္းမ်ား ြစာ အသက္ရွင္ရၙ္လည္းဆုေတာင္းေပးသည္” ဟုဆုိပါသည္။
“သမ္ဖာက်မ္းစာဧ၀ံေဂလိ” ၏ အယ္ဒတ
ီ ာအျဖစ္ ေရရွည္လဳပ္ေဆာင္္မပီး ဧ၀ံေဂလိဆရာအျဖစ္လဴသိမ်ားေသာ ေဒါက္ တာ Robert L. Sumner က
“သမ္ဖာတရားအႄတက္
ရပ္တည္ေသာသူကုိ
က္ဗြဿ္ပု ္အားက်
ဂုဏ္ယူပါသည္။
အထူးသျဖင္႔
အျငင္း
ြပါးစရာမ်ားက
သူ႕ကုိ
ဆန္႔က်င္တဳိက္ခဳိက္ေေနသာအခ်ိၙ္ကာလႄတင္ျဖစ္ပါသည္။ Robert Leslie Hymers, Jr. သည္ ထုိသုိ႔ ေသာ လူစားမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္” ဟုဆုိသည္။(The Honor
was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, ၂၀၁၅၊ စာ-၁၀၄-၁၀၅) က္ဗြဿ္ပု ္၏ကုိယ္ေရးအတ္ဎဳပတ္ဍိကုိ
မွာယူဿိငု ါ္ပ သည္။ ေမ္ဘကာက္မြရံ႕ဘဲ ေဒါက္တာ Christopher L. Cagan ကုိ (၃၂၃)၇၃၅-၃၃၂၀ ကုိဆက္ႄသယ္ပါ။ စာအုပ္သည္ ၂၀၁၈ ဿွစ္ဦးပုိင္းႄတင္
စတငြက္လာမည္ျဖစ္သည္။
Noah Song သည္ တရားေဒသနာေဟာ္ဘကားရန္ ေခၚျခင္းခံထားေရသာ အသင္းေတာ္ရွိ အျခားလူငယ္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ ပါသည္။ သူသည္
ေကာလိပ္ဘြဲ႕ကုိရရွိခဲ႔္မပီး တက္ကသုိလ္တက္ေရာက္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္အင္မ မိ ္းစားယူ္မပီး က္ဗြဿ္ုပ္ေနရာ ႄတင္ John က အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္
တာ၀ၙမ္းေဆာင္လာခ်ိြၙ္တင◌္ Noah သည္ John Cagan ကုိ အကူအညီ ေပးလိမ္႔မည္။ Noah ဿွင္႔ John တုိ႔ဿွစ္ဦးစလံံးု သည္ ထူးခ္ဗြၙက္ျမက္သည္႔
လူငယ္ တရားေဟာဆရာမ်ားျဖစ္္ဘကပါသည္။ ယခု ဿွစ္မတုိင္ခင္ေလးႄတင◌္ Noah သည္ အင္ဒဳိနီးရွားဿွင္႔တရုတ္ဿိငု ္ငံတုိ႔ႄတင္ တရားေဒသနာကုိ
ေဟာ္ဘကားခဲ႔ပါသည္။ John သည္ ဒုိမီနီကန္ျပည္ေထာင္စဳဿွင္အ
႔ ဿ္တယ
ိ ဿိုင္ငံႄတင္ျပဳလုပ္ေသာ ခရူးဆိတ္ဿွစ္ခဳႄတင္ တရားေဟာသည္။ John ဿွင္႔ Noah
ဿွစ္ဥးီ လံုံးသည္ ေဒါက္တာ Cagan ဿွင္အ
႔ တူ အာဖရိကသုိ႔ ႄသား္ဘကမည္။ သူတုိ႔သည္ ယူဂဿ္တာ၊ ကင္ယာ၊ ဿွင္႔၀ါဒါးတုိ႔ႄတင္ ေနာက္ဿစွ ္ ဇၙ္နာ၀ါရီ
လေအစာပုိင္းႄတင္ တရားေဒသနာေဟာ္ဘကား္ဘကမည္ျဖစ္သည္။
က္ဗြဿ္ပု ဳ္တ ိ႔သည္ ယခုဿွစ္ေအစာပုငိ ္းႄတင္ Marathi(အျခားအဿိ္တယဘာသာစကား၊ ဿွင္႔(ေဟတီဘာသာစကား) ကုိ ထပ္ မံ တုိးခ်ဲ႕လုိက္ပါသည္။
ထုိ႔ေ္ဘကာင္႔ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏တရားေဒသနာစာမူသည္ က္ဗြဿ္ပု ဳ္တ ိ၏
႔ ၀က္ပ္ဆုိက္တြင္ ဘာသာစကားေပါင္း ၃၆ မ်ဳိးျဖင္႔ ဖတ္ရဿိုင္ပါသည္။
ဇနီးသည◌္ Ileana ဿွင္႔က္ဗြဿု္ပ္သည္ မဂလင်္ာ ၃၅ ဿွစ္ျပည္႔ြပဲေတာ္ကုိ စက္တာဘာလက က်င္းပခဲ႔္ဘကသည္။ Ileana သည္ အသင္းေတာ္ရိွ
လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သည္။ သူတို႔ကုိ စိတ္ဓါတ္ျမွင္႔တင္ေပးရာႄတင္ အံ႔္ဘသစရာေကာင္း ေလာက္တဲ႔ အလုပ္တစ္ခဳကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ Ileana သည္
မတူညီေသာယဥ္ေက်းမအသုိင္းအ၀ုငိ ္း္ဘကားက
ခရစ္ယာန္
မ်ားႄတင္
ျကီးမားြစာ
လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ပါသည္။
သူဿွင္႔သက္ဆဳိင္သူမ်ားသည္လည္း
ေအရွ႕သုိင္းကလာေသာသူမ်ားပင္ျဖစ္ပါ သည္။ သူသည္ ကစ္ေသမလာ စကားေျပာသူျဖစ္ပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္၏သား Robert ဿွင◌္႔ John Wesley တုိ႔ဿွစ္ဦးစလံုံးသည္ အသင္းေတာ္၌ က္ဗြဿ္ပု ္ကဳိ ထူးထူးျခားျခားကူညီ္ဘကသူ
မ်ားျဖစ္္ဘကပါသည္။ လာမည္႔ေေဖဖာ္၀ါရီလႄတင္ က္ဗြဿ္ုပ္တဳိ႔၏ေျမးေမလး Sarah သည္ သား Robert ဿွင္႔ ဇနီးသည◌္ Jin တုိ႔မိသားစုထဲသုိ႔
ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ပထမသမီးငယ္ Hannah သည္ ဿွစ္ဿွစ္နီးပါး ရွိလာ္မပီျဖစ္သည္။ သူသည္ လမ္း ေလွ်ာက္တတ္ခါစ၊ စကားေျပာတတ္ခါစျဖစ္သည္။
သူမကုိျမင္သည္႔အခါတုိင္း က္ဗြဿ္ပု ္ကဳိ အနမ္းေပးတတ္သည္႔ အံ႔္ဘသစရာက ေလးေမလးျဖစ္ပါသည္။ သူက က္ဗြဿ္ုပ္စိတ္ဿွလံုးကုိ သီခ်င္းဆုိေစသည္။
ဿုိ၀င္ဘာလ ႄတင္ လူငယ္ ၁၃ ေယာက္ကဳိ ဿွစ္ျခင္းေပးလုိက္သည္။ သူတုိ႔အားလံံုးထဲက ၃ ဦးမွာ ေလာကထဲက ေျပာင္း လဲလာသူမ်ားျဖစ္္ဘကပါသည္။
Danny Carlos, Timothy Chan, Joseph Gong, Judy Li, Thomas Luong, Yohana Tsukamoto, Minh Vu, Tom Xia,
Jessica Yin, Ayako Zabalaga, Alicia Zacamitzin, Jesse Zacamitzin ဿွင္႔ Baiyang Zhang တုိ႔ပင္ျဖစ္္ဘကပါသည္။ သူတုိ႔သည္
မတူညီေသာခရစ္ယာၙ္လဴငယ္မ်ားျဖစ္သည္ကဳိ သူတုိ႔နာမည္ျဖင္႔ ေျပာဆုိဿိုင္ပါသည္။ ေလာ႔စ္အိၙ္ဂ်ယ္္မမိဳ႕ႄတင္း၌ တည္ရွိေသာအသင္းေတာ္ျကီး၏အသင္း၀င္အျဖစ္ မတူညီေသာ
လူမ်ဳိးစု ၂၀ မွ လူမ်ားအႄတက္ မ်ား ြစာ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ဿို၀င္ဘာလႄတင္ လူငယ္ ၅ ဦးအား သင္းေထာက္လဴျကီးမ်ားအျဖစ္ ဘိသိတ္ေပး္မပီး ၄င္းတုိ႔မွာ Aaron
Yancy, Kyu Dong Lee, Jack Ngann, Noah Song ဿွင◌္႔ John Samuel Cagan တုိ႔ပင္ျဖစ္္ဘကပါသည္။ ကနဦးအသင္းေတာ္ပံုစံ
ကုိလုိက္ေလွာ် က္လွ်င◌္ John သည္ ေနာက္လာမည္႔ဿွစ္ဿွစြ္တ င္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ႄဘဲ႕ယူ္မပီး သင္းအုပ္အျဖစ္ ဘိသိတ္ေပးျခင္း မတုိင္မွီ သင္းေထာက္အျဖစ္
ဘိသိတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ လ်ာထားျခင္းခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။ John သည္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔အသင္းေတာ္ကုိ
အလည္အပတ္လာေလ႔ရွိ္ဘေကသာလူငယ္မ်ားြစာထံႄတင္ တနဂင်္ေဿြနံနက္ မ်ားြစာေသာအခ်ိြၙ္တင္ တရားေဒသနာေဟာ္ဘကားခဲ႔္မပီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အမေတာ္ျမတ္၌
က္ဗြဿ္ပု ္၏ “သား”ျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔၏ (www.sermonsfortheworld.com) ႄတင္ သူ၏တရားေဒသနာကုိ ြဗီဒီယုိျဖင္႔ ္ဘကည္႔ရပါ။
က္ဗြၙ္ပု ္ေဟာေျပာဿိုင္သမွ် အတုိင္း တနဂင်္ေဿြေန႔ေညနဿွင္႔ေစနေညနပုိင္းႄတင္ ဆက္လက္္မပီး တရားေဟာမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဿွစ္တြင္ အမေတာ္လုပ္ငန္း၏ ဿွစ္ေျခာက္ဆယ္အထိမ္းအမွတြ္ပ က
ဲ ုိ က်င္းပ္ဘေကတာ႔မည္။ က္ဗြၙ္ပု ္သည္ ဿွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္
ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာ္ဘကားမည္ကဳိ မယံုံဿိုင္ခဲ႔ပါ။ က္ဗြၙ္ပု ္၏ကင္ဆာသည္ ယခုႄတင္ ေလ်ာ႔နည္းလာသည္။ က္ဗြဿ္ပု ိ္တဳ႔ ၏ အံ႔္ဘသစရာအသင္းေတာ္ထဲႄတင္ John ဿွင္႔
Noah တုိ႔ဿငွ ္႔အတူ တရားေဟာလုိက္၊ သင္းအုပ္လဳပ္လဳိက္ျဖင္႔ က္ဗြၙ္ပု ္၏ ဿွစ္ ၇၀ ေျမာက္ပြဲကုိ က်င္းပသည္အထိ ကင္ဆာျပၙ္မထဿိုင္ရန္ ဆုေတာင္းက
္ဘ ပါ။ Ileana
သည္ အမေတာ္ျမတ္၌ က္ဗြဿ္ပု ္၏လုပ္ေဖာ္ ေဆာင္ဖက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ က္ဗြၙ္ပု ္ေဘးနားက အ္မမဲတမ္း အလုပ္လဳပ္သည္။ ထုိသုိ႔အတူတႄက လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔
ေလာ႔စ္ အိၙ္ဂ်ယ္ရဲ႕ျကီးမား္မပီးဆုိးႄသင္းသည္႔စရုိက္္ဘကားႄတင္ လူငယ္မ်ားြစာကုိ ရရွိဿိုင္ခဲ႔သည္။ ထုိ႔အျပင္ က္ဗြၙ္ပု ္၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ ေဒါက္တာ Christopher L.
Cagan မပါ၀င္ဘဲ ဤသုိ႔ေသာအရာသည္ လံုံး၀ျဖစ္လာဿိုင္စရာေအ္ဘကာင္းမရွိပါ။ ေဒါက္တာ Kreighton L. Chan, မစၥ Emma Salazar, ဿွင္႔
က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔၏သင္းေထာက္မ်ားဿွင္႔ဘာသာျပန္သူမ်ားကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳပါ၏။ သူတုိ႔ မပါ၀င္ဘဲ ဤအမေတာ္လုပ္ငန္းသည္ အေထျမာက္ဿုိင္စရာေအ္ဘကာင္းမရွိပါ။

က္ဗြဿ္ပု ဳ္တ ိ႔သည္ ဇၙ္နာ၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ႄတင္ တရုတ္ဿစွ ္သစ္ကဴးြပဲ က်င္းပ္ဘကမည္ျဖစ္သည္။ Noah Song က နံနက္ ပုိင္းႄတင္
တရားေဒသနာေဟာ္ဘကား္မပီး ေညနပုိင္းႄတင္ ေဒါက္တာ Kreighton L. Chan က တရားေဟာမည္ျဖစ္သည္။ က္ဗြဿ္ပု ္၏ မိသားစုက◌ု◌ိ Puerto
Vallarta, Mexico ကုိ ဧ္မပီလတုန္းက ေလးလာေရးႄသားခဲ႔သည္။ ထုိခရီးႄတင္ သားျဖစ္သူ Robert, Jin ဿွင္႔ Hannah ေလး၊ သားေလး Wesley,
Ileana ၏ မိခင္ Linda, Ileana ဿွင္႔က္ဗြဿု္ပ္ကဳိယ္တဳိင္ ပါ၀င္ပါသည္။ အႄလၙ္လပွ သည္။ ေဿြး ေႄထးသည္။ အနားယူစြဖယ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုဿွစ္
ဒီဇင္ဘာလႄတင္ အသက္ ၉၄ ဿွစ္အြရယ္၌ ဆံုံးပါးႄသားေသာ ေဒါက္တာ Robert L. Sumner က က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ ၀က္ပ္ဆုိဒ္တြင္ေရာင္းရန္ သူ၏စာအုပ္အားလံံးု ကုိ
က္ဗြဿ္ပု ံ၌ ထားရစ္ခဲ႔ျခင္းအားျဖင္႔ အံ႔ ္ဘေသစခဲ႔ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေဒါက္တာ Sumner ၏ စာအုပ္မ်ားြစာကုိ ေရာင္းခ်လုိ႔ရဿိုင္သည္႔ တစ္ခဳတည္းေသာေနရာမွာ
www.sermonsfortheworld.com ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ခံအနက္ေရာင္ဿငွ ္႔ေရွ႕မ်က္ဿွာဖံံုးကုိ ္ဘကည္႔ပါ။ က္ဗြဿ္ပု ဳ္တ ိသ
႔ ည္ ္ဘသဂုတ္ လမွစ၍ ေဆာင္းစအထိ
ဿိုးထမကုိ အထူးေအလးအနက္ထား္ဘကပါသည္။ က္ဗြၙ္ပု ္က အျကိမ္ေလးဆယ္၊ တစ္ည္မပီးတစ္ည တရား ေဒသနာေဟာေျပာပါသည္။ သခင္ဘဳရားသည္
္ဘႄကလာေတာ္မူခဲ႔သည္ျဖစ္၍ လူမ်ားြစာတုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္အတုိင္း ေျပာင္းလဲလာ္ဘကသည္။ အျခားသူမ်ားလည္း ဿိုးထမကုိ ရရွိခဲ႔္ဘကသည္။
လန္းဆန္းတက္္ဘႄကမအသစ္ အသစ္ေႄတဿွင္႔ က္ဗြၙ္ပု ္တဳိ႔ အသင္းေတာ္ကုိဘုရားသခင္္ဘႄကလာ္မပီး ေကာင္းျကီးေပးသည္မွာ ဤတစ္ျကိမ္ဿငွ ္႔ဆုိလွ်င္ ဿွစ္ျကိမ္ရွိေၙ္မပီ။
ေနာက္ဿွစ္တြင္ အ ျကိမ္ေအရအႄတက္မ်ားျပားသည္႔ ဿိုးထမျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဆုေတာင္း္ဘကပါသည္။ ေဒါက္တာ Chan ၏သားျဖစ္သ◌ူ Timothy သည္
သင္းေထာက္အျဖစ္လ်ာထားျခင္းကုိခံရပ္မ ီး ေအာက္တဳိဘာ ၈ ရက္က တရုတ္ပြဲေတာ္ႄတင္က်င္းပသည္႔ တနဂင်္ေဿြနံနက္ပဳိင္း ႄတင္ တရားေဒသနာေဟာ္ဘကားခဲ႔သည္။
က္ဗြၙ္ပု ္၏အတ္ဎဳပတ္ဍိစာအုပ္ကဳိ ထုတ္ေ၀္မပီးလွ်င္ ေနာက္ဿစွ ္၌ ဿိုးထမေအ္ဘကာင္း စာအုပ္ တစ္အုပ္ေရးသားရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဤအစီအစဥ္အႄတက္
ဆုေတာင္းေပး္ဘကပါ။
မနက္ျဖန္ေန႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးြမမ္းရာေန႔ျဖစ္ပါသည္။ က္ဗြၙ္ပု ္ဇနီးသည္က လူေပါင္း၄၀ေက်ာ္ကုိ ဖတ္္ဘကား္မပီး အိမ္ ႄတင္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ဿွင္အ
႔ တူ
ြပဲလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤခရစင်္ိမတ္အခါသမယႄတင္ ခရစ္ေတာ္သည္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔အိမ္၊ မိသားစုထႄဲ တင္ တည္ ေနရၙ္မွာ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ဆုေတာင္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေယရနာမ၌ သင္တဳိ႔၏….၊

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

အဘုိး Hymers ဿွင္႔ ခ်စ္လွြစာေသာေျမးေမလး
Hannah ဿွင္႔အတ◌ူ

ႄလၙ္ခဲ႔ေသာဿွစ္က က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏၀က္ပ္ဆုိဒ္ကဳိ သင္းအုပ္ဆရာေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ဦးက
၀င္ေရာက္္ဘကည္႔ရရသည္႔ေအ္ဘကာင္းရင္းကုိ ရွာ ေြဖပါ။ ၄င္းက
ဘာသာစကားေပါင္း ၃၆ ခုျဖင္႔ တရားေဒသ နာ စာ မူေပါင္း
ရာေပါင္းမ်ားြစာကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးပါသည္။ ဗီြဒီယုိဖုိင္ ကုိ လည္း
ဘာသာစကားသံံးု ခုျဖင္႔ ေပးထားသည္။ သင္လည္း က္ဗြၙ္ပု ္ ကဲ႔သုိ႔ပင္ “မာန”
ေထာင္လႊားေေနသာ တရားေဟာ ဆရာ ျဖစ္ေန လွ်င္
ထုိတရားေဒသနာစာမူကုိ ္ဘကည္႔ရေလ႔လာပါ။ ခေဏလး အ ႄတင္း
တရားေဒသနာတစ္ခဳေႄတ႕ရမည္။ ယခုဿွစ္တြင္
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ၌
ထုိတရားေဒသနာထဲႄတင္ လူေပါင္း ၁၅၀၀၀၀၀ က (တရားေဟာ သူ
၁၂၀၀၀၀ ပါ၀င္သည္) အကူအညီ ရရွိ္ဘကပါသည္။

မစင်္ိ Arredondo, Wesley, မစင်္ိ Hymers, Robert Leslie က
Hannah ေလးကုိခ်ီေနသည္၊, Jin Hymers (Robert ၏ဇနီး) ဿွင္႔
Dr. Hymers တုိ႔သည္ မက္ကဆီကုိဿုိင္င၊ံ Puerto Vallarta ဧည္ခ႔ န္း၌ေႄတ႕ရစဥ္။

ေဒါက္တာ Hymers သည္ မစင်္ိ Baiyang Zhangကုိ ဿွစ္ျခင္းေပး ေနသည္။

Dr. Hymers သည္ ေြမးေန႔ကိတ္တြင္ ၇၆ ကုိ
ျမင္လဳိက္ေသာအခါ အံ႔္ဘသမင္သက္မိသည္။

ေဒါက္တာ Hymers သည◌္ Scofield Study Bible
ကုိ ဿွစ္ျခင္းခံသူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေပးေနစဥ္။

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏၀က္ပ္ဆုိဒ္က WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ႄတင္ အဂလင်္ိပ္ဘာသာ ဿွင္႔အျခား ဘာသာစကား ၃၅ မ်ဳိး ျဖင္႔
တရားေဒသနာစာမူရာေပါင္းမ်ားြစာကုိ ေပးကမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ အသင္းေတာ္၀က္ပ္ဆုိဒ္ကဳိလည္း WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ႄတင္ ္ဘကည္႔ရဿုိင္ပါသည္။

Hannah Hymers သည္ သူမ၏အဖုိးျဖစ္သ◌ူ Guatemala မွ
Rafael Cuellar ဿွင္႔အတူ

မစင်္ိ Hymers ၏ေြမးေန႔။ ေဒါက္တာ Hymers က Hannah ေလးကုိ
ေြမးေန႔ကိတ္ေက္ဗြးေနစဥ္

ဘိသိတ္ခံသင္းေထာက္အသစ္မ်ား (ေအရွ႕တန္း) ဿွင္႔
ဿွစ္ျခင္းခံေသာအသင္းေတာ္လူသစ္မ်ား (ေနာက္တန္း)

ေဒါက္တာဿွင္႔ မစၥ Hymers တုိ႔ဇနီးေမာင္ဿွံ

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏၀က္ပ္ဆုိဒ္က WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ႄတင္ အဂလင်္ိပ္ဘာသာ ဿွင္႔အျခား ဘာသာစကား ၃၅ မ်ဳိး ျဖင္႔
တရားေဒသနာစာမူရာေပါင္းမ်ားြစာကုိ ေပးကမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ အသင္းေတာ္၀က္ပ္ဆုိဒ္ကဳိလည္း WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ႄတင္ ္ဘကည္႔ရဿုိင္ပါသည္။

ေဒါက္တာ Hymers သည္ John Samuel Cagan
ဿွင၄္႔ င္း၏ေစ႔စပားေသာမိန္းေကလး Julie Sivilay တုိ႔ဿွင္႔အတူ

John Samuel Cagan သည္ ဒိုမီနီကန္ျပည္ေထာင္စဳႄတင◌္
တရားေဟာေနစဥ္ စပိၙ္ဘာသာသုိ႔ ျပၙ္ဆဳိေသာ သူ၏ဖခင္
ေဒါက္တာ Cagan ဿွင္႔အတူ ေႄတ႕ရစဥ္။

တရုတ္ဘာသာျပၙ္ဆရာျကီး မစင်္ိတာ Winston Song (အလယ္ ) ေဘး၌
John Samuel Cagan ( ဘယ္ ) ဿွင◌္႔ Noah Song ( ညာ )

John Samuel Cagan သည္ အိဿ္တိယဿုိင္ငံ၌ ခရူးဆိတ္တစ္ခဳႄတင္
တရားေဟာေနစဥ္။

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏၀က္ပ္ဆုိဒ္က WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ႄတင္ အဂလင်္ိပ္ဘာသာ ဿွင္႔အျခား ဘာသာစကား ၃၅ မ်ဳိး ျဖင္႔
တရားေဒသနာစာမူရာေပါင္းမ်ားြစာကုိ ေပးကမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏ အသင္းေတာ္၀က္ပ္ဆုိဒ္ကဳိလည္း WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ႄတင္ ္ဘကည္႔ရဿုိင္ပါသည္။

