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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈
ခ်စ္ေသာဓမ္ဖမိတ္ေႄဆ၊
“ေ္ဘကာက္ရြံ႕ျခင္းအလံံးု စံံက
ု ုိ ဆန္႔က်င္တဳိက္ခဳိက္ျခင္း ” သည္ က္ဗြဿ္ပု ္ဘ ၀၏ ပံံရု ိပ္ျဖစ္္မပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ ယခုဿွစ္ ဧ္မပီလႄတင္ ပံံဿ
ု ွိပ္ထားပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္ေရးသားေသာ စာအုပ္ကဳိ ဿွစ္သက္ျမတ္ဿိုးသူမ်ားထဲႄတင္ က္ဗြဿ္ပု ္ကဳိ “ဓေမ္ဖဟာင္းေပရာဖက္တစ္ပါး” ဿွငတ
္႔ သ
ူ ည္ဟု ဆုိသူမွာ ေဒါက္တာ
Bob Jones ၃ ျဖစ္သည္။ BBFI ၏ ဥက္ကှုအျဖစ္ ဿွစ္ျကိမ္တဳိင္တိဳင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ ေဒါက္တာ Bill Monroe က “Hymers သည္
ေခတ္သစ္ ဒံေယလပင္ျဖစ္သည္ ” ဟု ဆုသ
ိ ည္။ BBF ေဘးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ John Rawlings, Rawlings Foundation ကုိ
ဦးစီးသူ၏သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Herbert Rawlings ျဖစ္သူက က္ဗြဿ္ပု ဳ္က ိ “ေအမရိကၙ္ဗီဇ၊ ရူပါရံအ
ု ျပည္႔ရွိသူ၊ သူ႕အသက္တာက ခရစ္ေတာ္အႄတက္
မတူညီေသာအရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၀ၙ္တာကုိ ျပသည္ ” ဟု ဆုိသည္။ ဧ ၀ံေဂလိ Don Boys က “ေ္ဘကာက္ရြံ႕ျခင္းအလံံးု စံံက
ု ုိ ဆန္႔က်င္တဳိက္ခဳိက္ဖဳိ႔
တရားေဟာဆရာမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ လူတုိင္း အဆင္သင္႔ျဖစ္သင္႔ပါသည္ ” ဟု ဆုိသည္။ Hymers သည္ လူတုိငး္ အႄတက္ သာဓကျဖစ္ပါသည္။
သူ၏သ မုိင္းေ္ဘကာင္းက ဤအခ်ိၙ္နာရီအႄတက္ လုိအပ္ခ်က္ကဳိ၊ ြခန္အား၊ ဆက္ကပ္အပ္ဿွံျခင္း၊ ဿွင္႔ ၀ိေသသလက္ခဏာကုိ ေဖာ္ျေပပး ထားပါသည္ ” ဟု
ဆိုသည္။
ထုိသုိ႔ေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ က္ဗြဿ္ပု ္ေအ္ဘကာင္းကုိ ခရစ္ယာန္အသုငိ ္းအ ၀ုိင္း၌ေျပာ္ဘကသည္ကဳိ က
္ဘ ားေရသာအခါ ထုိအ ရာမ်ား ဘ
၀၌
မည္သုိ႔ျဖစ္ပ်က္လာသည္ကဳပိ င္ အံ႔္ဘသမိသည္။
“ထုိသုိ႔ေသာသူ မည္သုိ႔ျဖစ္လာသနည္း ” ဟု အံ႔္ဘေသနမိသည္။ တရားေဟာဖုိ႔ ေခၚျခင္းမခံရမီွ
အမေတာ္လုပ္ငန္း၏အစပုိင္းႄတင္ ဘုရားသခင္က ဘ၀က်မ္းပုဒိ ္ေအၙျဖင္႔ ေပးထားပါသည္။
“ငါ႔ကုိြခန္အားဿွင္႔ျပည္႔စံုေေစတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သမိ ္းေသာအမတို႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းဿိုင္၏။”
( ဖိလိ ၄း ၁၃ )
ဿွစ္ေပါင္း ၆၁ ဿွစ္နီးပါး ကတိေတာ္ဟာ အမွၙ္တကယ္ျဖစ္ပ်က္သည္ကဳိ က္ဗြဿ္ပု ္ေႄတ႕ျမင္ခဲ႔ရ္မပီးျဖစ္သည္။ က္ဗြဿ္ပု ္ဘ
၀တစ္ခုလံးု ႄတင္
စိန္ေခၚမေပါင္းမ်ားြစာကို ရင္ဆဳငိ ္ျကံဳေႄတ႕ခဲ႔ ၇သည္။ သုိ႔ရာႄတင္ တုိက္ပြဲတုိင္းကုိ အဿုငိ ္ရရွိပါသည္။ ေအ္ဘကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိ
ယံံု္ဘကည္ကဳးိ စားေသာေ္ဘကာင္႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ေ္ဘကာင္သ
႔ ာ မယံုံဿုိင္စရာအတားအဆီးမ်ားကုုိ ေအာင္ ျမင္ေက်ာ္လႊား္မပးီ
ကမ္ပာျကီးေပၚႄတင္ရွိသည္႔ လူသန္းေပါင္းမ်ားြစာကုိ တုိက္တြန္းဿိးေဆာ္သူျဖစ္လာပါသည္။ က္ဗြန္ေတာ္သည္ တုိက္ပြဲတုိင္းကုိ ေအာင္ျမင္သည္။
အဘယ္ေ႔ က
္ဘ ာင္႔ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယံံ္ဘက
ု ည္ကဳိးစားေသာေ္ဘကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။
ဤအရာမ်ားသည္ စစ္ပြဲ “ျကီးမ်ား” ၏ သာဓကမ်ားသာျဖစ္္ဘကပါသည္။ သမ္ဖာက်မ္းစာမွၙၙ္က အ
္မ ႄတက္ တုိက္ခဳိက္ ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၄င္း၌
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔သည္ သမ္ဖာက်မ္းစာကုိ ေလ႔လာသည္႔ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ မွားႄယင္းသည္႔ႄသန္သင္ခ်က္ကဳိ ဆန္႔က်င္တဳိက္ခဳိက္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ
လံံးု ၀ဥႆံံမု ွီခုိအားထားေသာေ္ဘကာင္႔ တုိက္ပြဲကုိ အဿိင္ရရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကဳိ ဆန္႔က်င္သည္႔ ရုပ္ရွင္အ ႄတက္လည္း တုိက္ခဳိက္မရွိသည္။ ေယရသည္
မာဂဒလမာရိဿွင္႔လိင္ဆက္ဆံမရွိသည္ဟု သရုပ္ေဖာ္ ထားေသာ “ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ဆံဳးေႄသးေဆာင္ျခင္း” အမည္ရွိ ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ

က္ဗြဿ္ပု ဳ္တ ၏
႔ိ ၀က္ပ္ဆုိဒ္က စကားလံုံးတစ္လံဳးခ်င္းစီျဖင္႔ ရာေပါင္းမ်ားြစာေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
ဘာသာစကားေလးဆယ္ခဳျဖင္႔ ဖတ္ရဿိုင္ပါသည္။

မွီခုိအားထားေသာ ေ္ဘကာင္႔ ထုိတိုက္ပြဲကုိလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ရုပ္ျမင္သံ္ဘကားႄတင္ ထုတ္လႊတ္သည္႔ “အလိမ္အညာ” သတင္းဿွင္႔သတင္းစာ
မ်ားက မွားႄယင္းသူအျဖစ္ က္ဗြဿ္ပု ္ကဳိ ေ၀ဖၙ္ပဳတ္ခ်္ဘကသည္။ ထုိစစ္ပြဲကုိလည္း အဿိုင္ရရွိပါသည္။ေအ္ဘကာင္းမွာ ေယရခရစ္ကဳိ အ္ဘႄကမ္းမဲ႔
ယံံု္ဘကည္ကဳိးစားေသာေ္ဘကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ေကလးဖ်က္ခ်ျခင္းတုိက္ပဲြလည္း ဆင္ဿႊဲပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္၏လက္ေထာက္ Rev. John Samuel
Cagan က “ေဒါက္တာ
သည္ ေကလးဖ်က္ခ်သည္႔ ေဆးခန္းဿွစ္ခဳကုိ ပိတ္သည္အထိ အသင္းေတာ္ကုိ တုိက္ပြဲထဲဦးေဆာင္သည္ဟု
ဆုိသည္။ထုိေဆးခန္းၙွစ္ခဳ မပိတ္မခ်င္း လံံုး၀ ေအလ်ာ႔ေမပးပါ။” ဟုဆုိပါသည္။ က္ဗြဿ္ုပ္တဳိ႔သည္ ေယရဿွင္႔အတူ ရပ္တည္္ဘကသည္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ
ယံံု္ဘကည္ကဳိးစား္ဘကသည္ျဖစ္၍ ေအာင္ဿုိင္္ဘကပါသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏အသင္းေတာ္ေအဆာက္အဦးကုိ ကယ္တင္ဖဳိ႔ တုိက္ပြဲ၀င္ရသည္။
ေမကာင္းသည္႔လူမ်ားက အသင္းသား ၃၂၀ နီးပါးကုိ ေခေၚဆာင္ႄသား္ဘကသည္။ အသင္းေတာ္ေအဆာက္အဦးပါ ဆံံုးရံးခါနီးျဖစ္သည္။
ဤတုိက္ပြဲကုိလည္း အဿိုင္ရရွိပါ သည္။ ေအ္ဘကာင္းမွာ “ငါ႔ကုိ ြခန္အားဿွင္႔ျပည္႔စံုေေစတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာအမတုိ႔ကုိ
ငါတတ္စြမ္းဿိုင္ပါ သည္။ ထုိသုိ႔ေသာစစ္ပြဲမ်ားႄတင္ ရွိေေနသာအခါ မည္သည္႔အရာက မွားႄယင္းသည္၊ မည္သည္႔ဘက္က မွၙ္ကန္သည္ကဳိ ေ၀ဖန္
ပုိင္းျခားရပါသည္။ မွၙ္ကန္သည္႔ဘက္မွာ ရပ္ေၙ္မပီး “ငါ႔ကုိြခန္အားဿွင္႔ျပည္႔စံုေေစတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာ အမတုိ႔ကုိ
တတ္စြမ္းဿိုင္” သည္ျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္ေလသည္။
ယခုအခ်ိြၙ္တင္
တရားေဟာဆရာအမ်ားစုသည္
အျခားအသင္းေတာ္က
ယံံု္ဘကည္သူမ်ားကုိ
စုေဆာင္းခုိးယူျခင္းျဖင္႔
၄င္းတုိ႔၏အသင္းေတာ္မ်ားကုိ စတင္ရန္ ျကိဳးစားအားထုတ္ေၙ္ဘကခ်ိန္၌ က္ဗြဿ္ပု ္သည္ ထုိသုိလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္။ အဘယ္႔ ေ္ဘကာင္႔ဆုိေသာ္
က္ဗြဿ္ပု ္သည္
ေလာကထဲက
ေပ်ာက္ဆံဳး၀ိညာဥ္မ်ားကုိ
ရရွိဿိုင္ေသာေ္ဘကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ္႔ေ္ဘကာင္႔နည္း။
ေအ္ဘကာင္းမွာ
“ငါ႔ကုိြခန္အားဿွင္႔ျပည္႔စံုေေစတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာအမတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းဿိုင္၏။” ထုိအ ေ္ဘကာင္းေ္ဘကာင္႔ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္ေသာေ္ဘကာင္႔ ကမ္ပာျကီးတစ္ခဳလံံုးကုိ ဧ၀ံေဂလိတရားဿွင္႔သိမ္းပုိက္ဖဳိ႔ တုိက္ပြဲ၀င္ေၙ္ဘကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေယန႔ႄတင္ ၁၅ သန္းေသာလူတုိ႔သည္
က္ဗြဿ္ပု ္၏တရားေဒသနာကုိ ၀က္ပ္ဆုိက္မွတဆင္႔ဖတ္ရ္ဘကသည္။ ဿုိင္ငံအားျဖင္႔ ဆုိရလွ်င္ ၂၂၁ ဿိုင္ငံရွိ္မပီး ဘာသာစကားအားျဖင္႔ ၄၀ ခုရွိပါသည္။
ေအ္ဘကာင္းမွာ “ငါ႔ကုိြခန္အားဿွင္႔ျပည္႔စံုေေစတာ္မူေသာ ခရစ္ ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာအမတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းဿိုင္၏။”
Rev. John က “ေဒါက္တာ က တစ္ဦးဦး၏အသက္တာကုိ တည္ေဆာက္ဖဳိ႔ခုိင္မာေသာ အုတ္ျမစ္မွာ လူသား - ေယရခရစ္တည္းဟူေသာ
ေက်ာက္ျဖစ္သည္ကဳိ ရွည္လ်ားေသာေအႄတ႕အျကံဳအားျဖင္႔ သိထားသည္” ဟု ဆုိထား ပါသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္၏သား
ေရာဘတ္က
“လူအနည္းစုကသာ
က္ဗြဿ္ပု ္ေအဖကုိသိ္ဘကသည္၊
ေအ္ဘကာင္႔ေ္ဘကာင္႔ဆုိေသာ္
သူသည္
ပံံုမွၙ္လဴတုိ႔စဥ္းစားသကဲ႔သုိ႔ စဥ္းစားသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ဿွင္႔အတူ ႄသားလာသည္” ဟု ဆုိထားပါသည္။ က္ဗြဿ္ပု ္သည္
တုိက္ခဳိက္သမွ်ေသာတုိက္ပြဲကုိ
ေအာင္ျမင္သည္။
ေအာင္ျမင္ရသည္႔ေအ္ဘကာင္းရင္း
တစ္ခဳတည္းသာရွိပါသည္။
၄င္းမွာ
“ငါ႔ကုိ
ြခန္အားဿွင္႔ျပည္႔စံုေေစတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာအမတုိ႔ကုိ ငါတတ္စြမ္းဿိုင္၏။” ထုိေအ္ဘကာင္းေ္ဘကာင္႔ ဤအ သင္းေတာ္ကုိ
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔ပုိင္ဆဳိငားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေ္ဘကာင္႔ က္ဗြၙ္ပု ္၏တရားေဟာခ်က္ေ္ဘကာင္႔ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ ေသာသူတုိ႔ကုိ ေမးေသာအခါ အားလံံုးနီးပါး
မတ္တပ္ရပ္ခဲ႔္ဘကပါသည္။ တျခားေနရာႄတင္ လူဿွစ္ဦးသာ ေျပာင္းလဲသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္အႄတက္ သစင်္ိာရွိသည္႔မိတ္ေႄဆ ေဒါက္တာ Christopher L. Cagan က “ေဒါက္တာ သည္ မိမိကုိယ္ကဳိတည္ေဆာက္္မပီး
ေယရသည္ သူတုိ႔ကုိ ကူညီမစဿိုင္ေ္ဘကာင္းျပသရန္ အဆီးအတားမ်ားြစာကုိ ေအာင္ျမင္ဿိုင္ရန္ က်ဳိးပဲ႔ေ္ဘကေြမသာသူျဖစ္သည္” ဟုဆုိသည္။
ေဒါက္တာ Edi Purwanto က “ဘုရားသခင္အတူပါရွိလွ်င္၊ မဆံုံးရံးဿုိင္ဘဴး” ဟုဆိုသည္။
ေဒါက္တာ Robert L. Sumner က “တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းတုိက္ခဳိက္မမ်ား္ဘကား၌ပင္လွ်င္ သမ္ဖာတရားအႄတက္ မား
မားမတ္မတ္ရပ္တည္ဿိုင္ေသာသူကုိ က္ဗြဿ္ပု ္ေလးစားဂုဏ္ယူမိသည္” ဟု ဆုိသည္။
ေဒါက္တာ Kent Philpott က “္ဘကားဖူးသမွ် ေအ္ဘကာင္းဆံုံးတရားေဟာဆရာမ်ားထဲႄတင္ ေဒါက္တာ သည္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
သူအ္မမဲဦးတည္ေဟာ္ဘကားေနသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏သတင္းစကားပင္ျဖစ္ပါသည္”ဟုဆုိပါ သည္။
ေဒါက္တာ Neal Weaver က “ေဒါက္တာ သည္ သတ္ဍိရွိေသာသူျဖစ္သည္။ အခုိင္အမာနားလည္တတ္ ေသာသူျဖစ္သည္။
ဆန္႔က်င္မမ်ားကုိ တုိက္ခဳိက္လဳိစိတ္ျပင္းျေပသာသူျဖစ္သည္” ဟုဆိုသည္။
ေဒါက္တာ Phil Goble က “… ေခတ္သစ္ကမ္ပာထဲႄတင္ တုိက္ရဲခုိက္ရဲ ဤသုိ႔ေသာတရားေဟာဆရာေနာက္သုိ႔ လုိက္ ္ဘကရမည္၊
ယံံု္ဘကည္ျခင္းတရားအႄတက္ တုိက္ခဳိက္ရဲသူျဖစ္သည္” ဟုဆိုသည္။
ေဒါက္တာ Christopher L. Cagan က “ေဒါက္တာ R. L. Hymers, Jr. သည္ ေအာင္ဿုိင္စရာမျဖစ္ဿိုင္သည္႔ ဆန္႔
က်င္ဘက္ေ္ဘကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားကုိ တုိက္ခဳိက္ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္ပါသည္” ဟု ဆုိသည္။
က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏၀က္ပ္ဆုိဒ္က စကားလံံးု တစ္လံဳးခ်င္းစီျဖင္႔ ရာေပါင္းမ်ားြစာေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
ဘာသာစကားေလးဆယ္ခဳျဖင္႔ ဖတ္ရဿုိငါ္ပ သည္။

က္ဗြဿ္ပု ္ရဲ႕အထ္ဎဳပတ္ဍိစာအုပ္ျဖစ္သည္႔ “ေ္ဘကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားကုိဆန္႔က်င္လ်က္” ကုိ ရယူဿုိင္ပါသည္။ ေဒၚလာ ၁၀ သာ ေပးရပါမည္။
စာတုိက္ေသတ္ဍာအမွတ္
ဟူ၍ စာေရးသားေပးပုိ႔ပါ။ “ခရစင်္ိမတ္ေပးစာ” ဟု စာေရးသားရန္ ေမမ႔ပါဿွင္႔။ သုိ႔မွသာ ေဒၚလာ ၁၀ ကုိ
ဆယ္ရာခုိင္ဿန္း ေလ်ာ႔ေစ်း ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚလာ ၁၀ ေပးပုိ႔လ်က္ က္ဗြဿ္ပု ္၏အထ္ဎဳပတ္ဍိစာအုပ္ကဳိ အရယူူပါ။
ခရစင်္ိမတ္အခါသမယႄတင္ ဘုရားသခင္က သင္႔ကုိ ေကာင္းျကီးေပးဖုိ႔ ဆုေတာင္းပါသည္။ ဿွစ္သစ္အခ်ိန္ခါ သမယ၌ လည္း
ေကာင္းျကီးေပးပါေေစ္ဘကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳပါ၏။ ေယရခရစ္ေတာ္သည္ ခ်ီးြမမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္းကုိ ခံရပါေေစသာ္။

ခရစ္ေတာ္၏နာေမတာ္ျမတ္၌

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
ဖိလိ ၄း ၁၃
ဇနီးျဖစ္သူ Ileana ၊ သား ျဖစ္သူ ေရာဘတ္၊ ေရာဘတ္၏ ဇနီး
Jin ၊ ဿွင္႔ ေရာဘတ္၏သမီးငယ္ေလး ဿွစ္ေယာက္ ဟဿ္ထ၊
ဿွငာ္ဆ ရ တုိ႔ဿွင္႔အတူ ေဒါက္တာ Hymers ကုိ ေႄတ႕ရစဥ္၊

Guatemala, Erwin Cuellar မွ အလည္အပတ္ေရာက္လာေသာ
မစင်္ိ Hymers ၏ ဦးေလး Francisco Castro, Carolina, Briana ဿွင္႔
Erwin Cuellar ဿွင္႔ Antione တုိ႔အား Hymers မိသားစုဿွင္႔ေႄတ႕ရစဥ္။

ရက္သတ္ဍပတ္အဆံံးု အလုပ္သမားေန႔ သမ္ဖာက်မ္းစာႄကၙ္ဖရင္႔
၌ ေဟာေျပာႄသန္သင္ေပးေသာ Dr. Elmer L. Towns ကုိ
ေဒါက္တာဿွငမ္႔ စင်္ိ Hymers တုိ႔ဿွင္႔အတူေႄတ႕ရစဥ္။

က္ဗြဿ္ပု ္တဳိ႔၏၀က္ပ္ဆုိဒ္က စကားလံံးု တစ္လံဳးခ်င္းစီျဖင္႔ ရာေပါင္းမ်ားြစာေသာ တရားေဒသနာမ်ားကုိ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
ဘာသာစကားေလးဆယ္ခဳျဖင္႔ ဖတ္ရဿုိငါ္ပ သည္။

