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အက္ေဆး- အမွတ္စဥ္ (၃) 

ယခုခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ထံမွကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာကုိေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသနည္း၉ 

မူရင္းေရးသားသ ူTimothy C. Geoffrion ၏အက္ေဆးမ်ားကိ ုwww.spirit-ledleader.com 

ှင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္၉ 

 

အမွန္တရား ၃-  ဘုုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ သင့္ကုိဘယ္အရာကမွ်မခြခဲြာနိုင္ေၾကာင္းကုိ 

 သတိရပါ၉ 

 

 
Smoke rising above Inya Lake (Yangon, Myanmar) 

 

ညသန္းေခါင္ႏိုးတတ္သည့္အက်င့္က ယခင္ကထက္ပိုစိတ္လာသလုိ၈ ယခင္ကထက္ အိပ္မေပ်ာ္ 

သည့္ညလည္း မ်ားလာသည္၉အိပ္မက္ဆုိးေၾကာင့္ႏုိးလာသည့္အခ်ိန္ရွိသလုိ၈စစ္ပြေဲၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ 

ေနသူမ်ား၈ငတ္မြတ္ေနသူမ်ား၈စီးပြားေရးျပိဳလဲသြားသူမ်ားအေၾကာင္း အေတြးထဲှ င္ လာေသာေၾကာင့္ 

အိပ္မရျခင္းလည္း   သည္၉ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ရက္ သန္းေခါင္ခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ္ႏိုးလာေသာအခါ စိတ ္

ထတဲြင္ဟာတာတာေနျဖစ္ျပီး အား   ကုန္ခမ္းသလုိျဖစ္ေနခဲ့သည္၉ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိပါ၉ 

အိပ္ယာေပၚ ဟိုလွည့္ဒီလွည့္ႏွင့္ ဆုေတာင္းလိုက္၈ ျပန္အိပ္ဖို႔ၾကိဳးစားလိုက္၈ မအိပ္ေတာ့ဘဲေနလုိက္ရင္ 

http://www.spirit-ledleader.com/
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ေကာင္းမလားစဥ္းစားလိုက္ႏွင့္ ခက္ခေဲနခဲ့သည္၉ မုိးလင္းလွ်င္ေတာ့ ခက္ခေဲသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္မည္ကို 

ကၽြႏု္ပ္သိလုိက္ပါျပီ၉ 

ယခုေရးေသာအက္ေဆးမ်ားမွာ ခက္ခၾဲကပ္တည္းခ်ိန္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိ ုသမၼာက်မ္းစာထမဲွ 

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ ခြန္အားေပးႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္သည္၉ အေျခအေနမည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ..သမၼာက်မ္းစာထမဲွ 

ခြန္အားေပးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေနသည္၉ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက ္ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္ 

တို႔ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပမည္၈ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုပဲ့ျပင္။ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေပးမည္၈ အျခားသူမ်ားကုိတစ္နည္းနည္း 

ျဖင့္ကူညီႏုိင္ရန္ ဘုရားအသံုးျပဳမည္ဟူ။ ယုံၾကည္ႏုိင္သည္၉ 

သို႔ေသာ ္သင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာအေမွာင္ထုၾကီးမွာ ဆက္လက္မဲေမွာင္ေနပါက သင္ဘာလုပ္မည္ 

နည္း၉ သင္ခံစားေနရေသာဒုကၡထဲမွ ဘာေကာင္းက်ိဳးမွ်မရွိသည္ကိ ုျမင္လာေသာအခါ၈ မေသခ်ာမႈမ်ား၈ 

ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၈ နာက်င္မႈမ်ားကိုသာဆက္လက္ၾကဳံေတြ႕ရမည္ဟ ုသင္ထင္ေနေသာအခါ၈ ဆက္လက္ 

ၾကိဳးစားဖို႔ရန္ သင့္တြင္ခြန္အားမရိွေတာ့ေသာအခါ.. သင္ဘာလုပ္မည္နည္း၉ 

 

ှိညာဥ္ေရးအမွန္တရား ၃- ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ သင့္ကုိဘယ္အရာကမွ်မခြခဲြာႏုိင္ 

ေၾကာင္းကို သတိရပါ၉ (ေဟျဗဲ ၀းဿ၆၈ ဿ၁း၃၈ ေရာမၾသှါဒစာ ၆းဿ၇-၀၆၈ ၁၆-၁၇) 
 

အေၾကာင္းမူကား ငါသည္သင့္ကိုမစြန္႔၈သင့္ကိုအလွ်င္းပစ္။မထားဟု ဂတိေတာ္ရိွ၏ 

ေဟျဗဲၾသှါဒစာ ဿ၁း၃ 

 

အထက္ပါေဟျဗၾဲသှါဒစာမွ က်မ္းခ်က္ကို ဘုရား၏ဂတိေတာ္၈အစဥ္အျမဲေပးစြမ္းမည့္အရာအျဖစ္ 

လူတုိ႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္၉ ထိုအတိုင္းမွန္သည္၉ ထုိ႔ေၾကာင့္ခက္ခခဲ်ိန္၊ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိ  လ န္႔တုန္ 

လႈပ္မေနျခင္းျဖစ္သည္၉            လိုအပခ္်ိန္တြင္ ဘုရားထံသုိ႔အကူအညီေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္၉ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္ဘုရား၏ဂတိေတာ္မ်ားက ဤဘှ၏ဒုကၡမ်ားကုိသာမဟုတ္ဘဲ ထိုထက္ေက်ာ္လြန္ 

။ ၾကည့္တတ္ဖို႔သြန္သင္လ်က္ရွိသည္၉ တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလုက ဖန္ဆင္းခံအရာအားလံုးမွာျငီး 

တြားလ်က္ရွိျပီး ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခံဖို႔ရာေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သြန္သင္ထားသည္၉ ထိုက့ဲသုိ႔ပင္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ျငီးတြားလ်က္ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဤပ်က္စီးတတ္ေသာ၈ ေသဆံုးတတ္ေသာ၈ 

ဒုကၡပင္လယ္ေှေနေသာ ေလာကၾကီးမွလြတ္ေျမာက္သြားဖို႔ရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာေမွ်ာ္လင့္ေနၾက 

ပါသည္၉(ေရာမၾသှါဒစာ ၆းဿ၇-၀၁) 
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ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေသာသက္သာမႈကို အထက္အရပ္မွေစာင့္ဆိုင္းရမည္၉ ရွင္ေပါလုရွင္းျပထား 

ေသာခရစ္ယာန္တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုသည္မွာ- 
ငါတို႔သည္ေျမာ္လင့္ျခင္းအားျဖင့္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏၉ေျမာ္လင့္ေသာအရာကုိေတြ႕ျမင္

လွ်င္ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းမရွိ၉ ေတြ႕ျမင္ေသာအရာကိုအဘယ္ေၾကာင့္ေျမာ္လင့္ရမည္နည္း၉ ငါတို႔ 

သည္မေတြ႕မျမင္ေသာအရာကိုေျမာ္လင့္လွ်င္မူကား၈ ထိုအရာကိုသည္းခံေသာစိတ္ႏွင့္ငံ့လင့္။ေနၾက၏၉ 

ေရာမၾသှါဒစာ ၆း၀၂-၀၃ 

 

ရွင္ေပါလအုတြက ္ခရစ္ယာန္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းမွာ ဤေလာကဒုကၡမ်ားမွဘုရားမည္ေရႊ႕မည္မွ်ကာ 

ကြယ္၈ေကာင္းခ်ီးေပးမည္ ဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ၉ ထိုထက္အေရးၾကီးသည္မွာ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈအားျဖင့္ 

ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထာှရျပန္လည္ဆုံစည္းရျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္၉ ထုိခ်စ္ျခင္း 

ေသခ်ာျပီဆိုပါက ဤေလာက၊မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဆင္ေျပေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေပါ 

လုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္၉ ဘုရားႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားတြင္ မည္သူမွ်ႏႈတ္ယူ။မရေသာ အံ့ဖြယ္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိေနျပီးျဖစ္သည္၉ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ထုိသို႔ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ဘှ၏အေမွာင္ 

မိုက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တည္ျမေဲနမည္ျဖစ္သည္၉ 

''ခရစ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ငါတို႔ကိုအဘယ္သူကြာေစမည္နည္း'' ဟုရွင္ေပါလုေမးထားပါသည္၉ 

ဆင္းရျဲငိဳျငင္ျခင္း၈ညွင္းဆႏဲွိပ္စက္ျခင္း၈မြတ္သိပ္ျခင္း၈အှတ္အခ်ည္းစည္းရွိျခင္း၈ေဘးႏွင့္ေတြ႕ၾကဳံျခင္း၈ 
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ကြပ္မ်က္ျခင္း စသည့္အရာမ်ားက ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိ ုကြဲကြာေစမည္လား၉ 

မဟုတ္ပါ..ဘယ္အရာကမွ် ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မကြဲကြာေစႏုိင္ပါ၉ 
 

အေၾကာင္းမူကား ေသျခင္းျဖစ္ေစ၈အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၈ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၈အထြဋ္အျမတ္ 

ျဖစ္ေစ၈ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၈မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၈ေႏွာင္လာလတၱံေသာအရာျဖစ္ေစ၈ အျမင့္ 

ျဖစ္ေစ၈ အႏိွမ့္ျဖစ္ေစ၈ ဤအရာမွစ။အဘယ္နိမၼိတအရာမွ်သည္ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ခံရ 

ေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတုိ႔ကိုမကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္သေဘာက်လ်က္ရိွ၏၉ 

ေရာမၾသှါဒစာ ၆း၁၆-၁၇ 

 

ဆုေတာင္းျခင္းတန္ခိုး 

လြန္ခဲ့ေသာ အိပ္မရသည့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၊ ဆာလ ံ၄ဿ ႏွင့္ ၄၀ ကိုသာကၽြႏု္ပ္ဆင္ျခင္ 

ေနမိသည္၉ ''ကိုယ္ေတာ္ကုိအကၽြႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ပါ၏၉အကၽြႏု္ပ္အထက္၊ျမင့္ေသာ ေက်ာက္သို႔ 

အကၽြႏု္ပ္ကိုပုိ႔ေဆာင ္ေတာ္မူပါ၉'' ကၽြႏု္ပ္အထ၊ဲဗလာနတၳိျဖစ္ေနခ်ိန္၈ှမ္းနည္းခ်ိန္တြင္ ဘုရားထံ 

သို႔ခ်ည္းကပ္ျခင္းကသာ ကၽြႏု္ပ္ကိုသက္သာမႈေပးသည္၉ ထိုအခ်ိန္၊ဆုေတာင္းစရာစကားလံုးမ်ား 

မရွိေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္ခြန္အား ျဖင့္မတတ္ႏိုင္ေသာအရာကိ ုဘုရားရွင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဆုေတာင္း 

လိုက္သည္၉ ဘုရားထံသို႔စိတ္ႏွလံုးကိုသြန္းေလာင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္၉ 

ထိုသုိ႔ဆုေတာင္းခ်ိန္တြင္ ဘုရားအေျဖေပးရန္၈ ကုသေပးရန္၈ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္ 

မေတာင္းပါ၉ ႏွစ္သိမ့္မႈ၈ ခြန္အားအသစ္၈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ထုိသို႔ေသာအရာမ်ိဳးကိုသာကၽြႏု္ပ္တမ္းတျခင္းျဖစ္ 

သည္၉ ထုိအခါအေျဖရပါသည္၉ အေျဖခ်က္ခ်င္းမရသည့္အခါမ်ားလည္းရိွသည္၉ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 

တိုးတိတ္၈ ျငိမ္သက္ေသာ ှိညာဥ္ေတာ္၏အသံကိုကၽြႏု္ပ္နားေထာင္တတ္ရန္လိုပါသည္၉ က်မ္းစာအုပ္ 

ဖြင့္။ဖတ္ျခင္းမ်ိဳး၈ အျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ိဳး၈ မိတ္ေဆြေကာင္းထံသို႔သြားေရာက္ျခင္းမ်ိဳး၈ 

ကၽြႏု္ပ္ကိုခ်စ္ေသာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္းမ်ိဳး၈ ကၽြႏု္ပ္၏ကူညီေဖးမမႈ၈ခ်စ္ျခင္းကိုလို 

အပ္ေနေသာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ထံသို႔ ဂရုစိုက္ေပးျခင္းမ်ိဳး စသည္တို႔ကိုကၽြႏု္ပ္ခ်က္ခ်င္းထ။လုပ္ 

လိုက္သည္၉ ထုိသုိ႔မဟုတ္လွ်င္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏ှမ္းနည္းျခင္း၈စိတ္ပ်က္ျခင္းကို လက္ခံေထြးပိုက္ထား 

လွ်က္ ှိညာဥ္ေတာ္ေပးစြမ္းမည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျငိမ္သက္ျခင္းအခ်ိန္ကိုသာ ဆက္လက္ေစာင့္ဆိုင္းေနလ်က္ 

ရွိသည္၉ 
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Zion National Park 

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ကိုးစားေသာအရွင္၈ ဆင္းရဒုဲကၡကုိေှမွ်ခံစားေသာအရွင္၈ 

ထိုအရွင္သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ခက္ခေဲသာအခါ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးႏုိင္ေသာအရွင္ျဖစ္သည္၉ 

 
ထိုသို႔စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ခံ။ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊က်င္လည္ေသာေၾကာင့္ စံုစမ္း 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအမႈႏွင့္ေတြ႕ၾကဳံေသာသူတို႔ကိုမစျခင္းငွါတတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏၉ 

ေဟျဗဲ ၀းဿ၆ 

 

မည္သို႔ဆုေတာင္းရမည္ကိုမသိေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ှိညာဥ္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကုိယ္စားဆုေတာင္းေပး 

မည္ျဖစ္သည္၉ ရွင္ေပါလုက- 

 
ထိုမွတစ္ပါး ငါတုိ႔မတတ္ႏုိင္ေသာအရာမွာ ှိညာဥ္ေတာ္သည္မစေတာ္မူ၏၉ငါတို႔သည္ဆုေတာင္းသင့္ 

သည္အတိုင္းအဘယ္ဆုကိုေတာင္းရမည္ဟုမသိၾက၉ သို႔ရာတြင္ငါတို႔ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကိုႏႈတ္မျမြက္ 

နိုင္ေသာညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ှိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏၉ စိတ္ႏွလုံးကိုစစ္ေတာ္မူေသာ 

သူသည္လည္း ှိညာဥ္ေတာ္၏စိတ္သေဘာကိုသိေတာ္မူ၏၉အေၾကာင္းမူကား ှိညာဥ္ေတာ္သည္ 

သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ဆုေတာင္းျခင္အမႈကို ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီေစာင့္မေတာ္မူ၏၉ 

ေရာမၾသှါဒစာ ၆း၀၄-၀၅ 



6 
 

ှိညာဥ္ေရးရာက်င့္သံုးျခင္း 

 စိတ္ဓာတ္က်လ်က္ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ရန္ခြန္အားယူ၈ရုန္းကန္ေနရပါက သင္ဘာလုပ္မည္နည္း၉ 

COVID-19 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အေမွာင္မိုက္ဆံုးညမ်ားအတြင္း ဘုရားထံမွအကူအညီ 

ကိုသင္မည္သို႔ရယူမည္နည္း၉ 

 သင္စ့ိတက္ိုဘုရားထံသြန္းေလာင္း။ ႏွလုံးသားျဖင့္ဆုေတာင္းပါ၉ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္ႏွင့္ 

အတူဆုေတာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္တစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္သလို၈စြန္႔ပစ္ခံရျခင္း၈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

ကင္းမဲ့ေနျခင္းလည္းမဟုတ္ေပ၉ မည္သို႔ဆုေတာင္းရမည္ကိုမသိလင့္ကစား သန္႔ရွင္းေသာှိညာဥ္ 

ေတာ္က သင့္မ်က္ရည္၈သင့္နာက်င္မႈတုိ႔ကိ ုဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ထပ္တူက်ေအာင္ေတာင္း 

ေလွ်ာက္ေပးမည္ျဖစ္သည္၉ အျမဲတမ္းေတာ့ေပ်ာ္ရႊင္ေနမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း သင့္စိတ္အေျခအေန 

ေျပာင္းလသဲြားမည္ျဖစ္သည္၉ ဤခက္ခမဲႈကိုသင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္၉ ျငိမ္သက္ျခင္းကို 

သင္ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး အျခားသူကုိျပန္လည္ေမတၱာထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္၉ ထို႔ေနာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 

သည္သင္ႏွင့္အလွမ္းမေှးသည့္ေနရာသို႔ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္၉ 
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Sedona, Arizona 

 

ဤရႈခင္းကိုခံစားသက္ှင္ၾကည့္ပါ၉ သင္ဘာကိုသတိထားမိပါသနည္း၉ သင္ဘာကိုခံစားမိပါသနည္း၉ 

ဆာလံဆရာ၏ဆုေတာင္းခ်က္မွာ- 
စိတ္ႏွလံုးညိွဳးငယ္လ်က္ ေျမၾကီးစြန္းမွကိုယ္ေတာ္ကုိ အကၽြႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္ပါ၏၉ 

အကၽြႏု္ပ္အထက္၊ ျမင့္ေသာေက်ာက္သုိ႔အကၽြႏ္ုပ္ကုိပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ၉ 

အကယ္စင္စစ္ဘုရားသခင္သည္ငါ၏ေက်ာက္၈ငါ့ကုိကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း၈ငါခိုလႈံရာ 

ျဖစ္ေတာ္မူ။ ငါ၊လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားစြာမရိွရာ၉ အကယ္စင္စစ္ ငါ့ှိညာဥ္သည္ဘုရားသခင္ 
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ေရွ႔မွာျငိမ္ှ ပ္စြာေနတတ္၏၉ ငါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းသည္ အထံေတာ္ကသက္ေရာက္ရ၏၉ 

အကယ္စင္စစ္ဘုရားသခင္သည္ ငါ၏ေက်ာက္၈ ငါ့ကုိကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း၈ 

ငါခုိလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ။ ငါသည္လႈပ္ရွားျခင္းမရိွရာ၉ ငါ့ကုိကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း၈ 

ငါ၏ဘုန္းပြင့္ျခင္းအေၾကာင္းကား ဘုရားသခင္ေပတည္း၉ငါ့ကုိအားေပးေသာေက်ာက္၈ 

ငါခုိလႈံရာကား ဘုရားသခင္ေပတည္း၉ အုိလူမ်ားတုိ႔ ဘုရားသခင္၊အစဥ္မျပတ္ခိုလႈံ 

ၾကေလာ့၉ေရွ႕ေတာ္၊စိတ္ႏွလံုးကုိဖြင့္ျပၾကေလာ့၉ ဘုရားသခင္သည္ငါတုိ႔ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၉ 

ဆာလံ ၄ဿး၀၉ ၄၀း၀၈ ၃-၆၉ 

 

မည္မွ်နာက်င္စရာေကာင္းေသာအေတြ႕အၾကဳံကိုသင္ခံစားေနရပါေစ..ထိုအရာသည္သင့္ဘှ၏အဆံုး

သတ္မဟုတ္ေပ၉ အဆုံးသတ္မွာ ခရစ္ေတာ္သာျဖစ္သည္၉ ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္း၈ အတူရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင္ ့

နာက်င္မႈမ်ားလုံးှဆိတ္သုဥ္းသြားမည္ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းမရွိ ဟူ။ေတာ့မဟုတ္ေပ၉သုိ႔ေသာ ္

ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိထာှရကာလအထိခ်ီပင့္သြားမည္ျဖစ္သည္၉ 

 
သင္တုိ႔သည္သန္႔ရွင္းေသာှိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင္ ့

ၾကြယ္ှေစျခင္းငွါ၈ ယုံၾကည္ေသာစိတ္ရွိ။ှမ္းေျမာက္သက္သာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ 

ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၈ ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အရွင္ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူ 

ပါေစေသာ၉ 

ေရာမ ဿ၃းဿ၁ 
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