
ေ ယရ႑ နင ့် ကျွေန တ  ၏ သေက သခခံျက  (My testimony with Jesus) 

ကျွေန တ   ့် န မည က ေ ရ ့်ပ ဖြစ ပါတယ ။ ကွ ျေန တ  သည  အ ေ မရိကန ူငိ င၊ံ တက ဆစ  

ဖပည နယ  ကဖြစ ပါတယ ။ ကွ ျေန တ  ၏အ ေိကကြာင်ေ်းကုိ အနည်ေ်းငေ ်ေ၀ၘချင်ေပါတ ်ေ။ 

ဘရုြာ်းသခင်ေ၌   ုကကည်ေခခင်ေ်းခြေ ်ေသြာ ကွ ျေန တ  ၏ သေက်ေသခ ချက်ေခြင်ေ့်အ ခပြုေိ၀ၘ 

ေိလ့်ရ႑ ပါတ ်ေ။ အဘ ်ေ ေိကကြာင်ေ့်ဆုိ  ေိသြာ်ေ ဘရုြာ်းသခင်ေ၌ ကွ ျေန တ  ၏   ုကကည်ေခခင်ေ်းသည်ေ 

အလွန်ေအ ေိရ်းကက ်းေိသြာ ေိကကြာင်ေ့်ခြ ်ေသည်ေ။ လွန်ေခ ့်ေိသြာ နေ ်ေပါင်ေ်း ၂၀ ခန်ေ ့်က 

တက ်ေ့်ဟြာသြာသြာရ႑ ခခင်ေ်း နင္ိ်ိေ ့် ဘြာမမႂရ ႑ ေိသြာအချ န်ေမျြာ်း ကက ြုေိတ႔ွခ ့်ပါတ ်ေ။ ေိ ရ႑ 

ကုိ   ုကကေည်ေသြာအခ္ိါတွင်ေ သသူည်ေခပည်ေ့်  ု ွြာခြင်ေ့် ကွ ျေန တ  ၏ 

ဘြာမမႂရ႑ ခခင်ေ်းကုိ ခြည်ေ့်ေိပ်းခ ့်ပါတ ်ေ။ ေေလြာကကက ်းမ ေိပ်းနူိ  င်ေခ ့်ေိသြာ ချ ်ေခခင်ေ်း၊ 

၀မ်ေ်းေိခမြာက်ေခခင်ေ်း နင်ေ့်ငင မ်ေသက်ေခခင်ေ်းမျြာ်းကုိ   ခ ုကွ ျေန တ  ၌ရ႑ ပါသည်ေ။ သသူည်ေ ကွ ျေန တ  ိ ့် 

ဘ၀ နင်ေ့် ကွ ျေန တ  ၏ အချ ်ေဆ ်ုးခြ ်ေသည်ေ။  

ထုိ  သုိ  ႔  ်ေမ႑ေန်ေသြာအ ေိတွ႔ အကက ြုမျ ြု်းကုိ မကက ြုေိတွ႔ခ ့်ပါက ကွ ျေန တ  ၏ဘ၀ 

အဆ ်ုးသတ်ေခ ့်တြာ ကကြာလ႑ငပ ခြ ်ေသည်ေ။   ုကကည်ေခခင်ေ်းဟူေိသြာအရြာကုိ  တခခြာ်းတ 

ေိနရြာသုိ  ႔ရ႑ြာေိြွရန်ေ အ ခပြုမည်ေ ခြ ်ေသည်ေ။ ကွ ျေန တ  ဘ၀ကုိ ဘြာက ေိခပြာင်ေ်းလ ခ ့်သလ်ိ့   

ဆုိ  ရင်ေ ကွ ျေန တ  ကုိ   ်ေတုိ င်ေ ေိ ရ႑ နင်ေ့် ဆက်ေန ွ်ေမည်ေ့်ေိနရြာ အတွင်ေ်းသုိ  ႔ 

၀ေင်ေရြာက်ေခ ့်ပါတ ်ေ။ ထုိ  ေိနရြာသည်ေ ဘြာသြာတရြာ်း၊ အ ေိတွ်းအ ေိခါ်တုိ ႔၏ 

န ်ေနမ တ်ေကုိ ေိကျြာ်ေလွန်ေ၍ သြွာ်းခခင်ေ်းခြ ်ေပါတ ်ေ။ တက ်ေ့်  ်ေမ႑န်ေခခင်ေ်း နင်ေ့် ထ  ေိတွ႔၍ရ 

ေိသြာအရြာ တ  ုတခုခြ ်ေပါသည်ေ။ ထုိ  အချ န်ေသည်ေ ကွ ျေန တ  ဘ၀၌   ုကကည်ေခခင်ေ်း 

ချမ႑ေတ်ေသြာအခါခြ ်ေငပ ်း သသူည်ေ ကွ ျေန တ   ့်ကုိ  လ ု်း၀အခမ ်ေမေ႑ခပြာင်ေ်းလ ေိ ခ ့်ိ ့်ပါတ ်ေ။ 

တက ်ေ့်   ်ေမ႑န်ေ ွြာခြင်ေ့် တညတည်ေ်း၌ပင်ေလငႂ်ေ က ွျေန တ  ၏အကျင်ေ့်၊  ဥ်ေ်း ြာ်းေိတွ်းေိခါ်မူ နင်ေ့် 

  ုကကည်ေခခင်ေ်းတုိ ႔ကုိ  ထြာ၀ရခခြာ်းေိန ေိ ခ ့်ပါတ ်ေ။ ကွ ျေန တ  သည်ေ ခခြာ်းနြာ်းေိသြာ သတူ 

ေိ ြာက်ေ ခြ ်ေခ ့်ပါတ ်ေ။ ဒ ေိခပြာင်ေ်းလ မူဟြာ လူတုိ င်ေ်းအတွက်ေ သေက်ေသခြ ်ေမည်ေကုိ  

ကွ ျေန တ  မခငင်ေ်းဆန်ေ နူိ  င်ေခ ့်ပါ။ ကွ ျေန တ  ဒတု   ေိမွ်းြွြာ်းခခင်ေ်းကုိ   ခ ခ့်ိ ပါတ ်ေ။ 

ေအရြာသည်ေ အသင်ေ်းေိတြာ်ေက ေိခပြာ သည်ေ့်ေိ၀ါဟြာရတခ ု မဟုေတ်ေကကြာင်ေ်း 

ကွ ျေန တ  သ ပါသည်ေ။ ကွ ျေန တ  သည်ေ ခရေ ်ေတြာ်ေ၌ အသ ်ေြန်ေဆင်ေ်းေိသြာ 

သတၾ၀ါခြ ်ေပါသည်ေ။  



တချ ြုေ႔သြာအရြာမျြာ်းသည်ေ ကွ ျေန တ  ေိခပြာင်ေ်းလ ရြာ၌ ချက်ေချင်ေ်း နင်ေ့် တညတည်ေ်းဆုိ  သလုိ  

ေိခပြာင်ေ်းလ ေိသြာ်ေ လည်ေ်း၊ တချ ြုေ႔သြာအရြာမျြာ်းမ႑ြာ တခြည်ေ်းခြည်ေ်းခခင်ေ်းသြာ 

ေိခပြာင်ေ်းလ လြာသည်ေ။ ဘရုြာ်းသခင်ေသည်ေ ေိခမြာက်ေမျြာ်း ွြာေိသြာ ကွ ျေန တ  ၏ပင ကု ယိ စွမ ်းရည  

န ့်မလႎေတ ဖမ က န ူငိ ခ ့် သည ့်အရ မျ ်းထ မ႑ ကယ နတု ခ ့်သည ကု  ိ

ကွ ျေန တ  ေ တွ႔ရ႑ ခိ့်  ပါတယ ။ မူ်းယေစ ဆ်း၀ါ်း နင ့် လိင  အ ေ ပျ  အပါ်းမျ ်း အပါအ၀င  

အဖပစ တရ ်း၏ချျုေပ န င မ႑  မျ ်းကု  ိ ေ ကျ  လႎ   ်းန ူငိ ရန အတကွ  ေ ယရ႑သည  

ကွ ျေန တ  အ ်းခွန အ ်းမျ ်းေ ပ်းခ ့်ပါတယ ။ ပျက စြီ်းပပြီဖြေစ သ  ကွ ျေန တ  ဇနြီ်း၏ ေိကျြာက်ေကပ်ေ 

ေိရြာဂါ နင်ေ့် ရင်ေကျေပ်ေရြာဂါခ  ြာ်းေိန ေိသြာကွ ျေန တ  ၏သ ်း တု ႔ိကု  ိ လံု်း၀ကျန ်းမ  

ဖခင ်းသ ုေိ႔ရ ေက စခ ့်သည ကု လိည ်း ကွ ျေန တ  ဖမေင တွ႔ခ ့်ပါတယ ။ 

ယခုကွ ျေန တ  ေ ဖပ ေ န ေ သ  အရ မျ ်းသည  တဖခ ်းအကကံအညံေ ပ်းေ သ  

အရ မျ ်းသ ဖြစ မယ ဆ ုလိိငႂ  ကွ ျေန တ  ၏ သေက သခံချက ကု ြိတ ရူ်းေ န ေ သ  

သင ၏အချိန ကု အိချဥ ်းန႑ ြီ ်းဖြေစ စမည ။ 

သင ့်ကု မိယံုဘ်ူးလု ႔ိ သေင ဖပ ေ က င ်းေ ဖပ န ူငိ ပါတယ  (သ ု႔ိ) 

ရု  ိ်းရု  ိ်းေ လ်းေ ဖပ ဖခင ်းသ ဖြစ သည  ဟုလည ်းသေင ဖပ န ူငိ ပါတယ ။ သ ုေိ႔သ   

ရု  ိ်းရု  ိ်းေ လ်းေ ဖပ ဖခင ်းလံု်း၀မဟုတ ပါ။ ေ ယရ႑အ ေ ကက င ်း ကု စိစ မ႑န စွ ဖြင ့် 

သရိ႑ နိ ်းလည ရန အတကွ  အလင ်းေ ပ်းြွင ့်ဖပရန  ထ ၀ရဘရု ်းအ ်း ေ လ်းေ လ်း နက နက  

နင္   ့်၀ြီရြီယရ႑ ရိ႑  ိ ေ တ င ်းေ လိ ႂ က ပါ။ စက ်းမစပ  ကွ ျေန တ  ၏သေက်ေသခ ချက်ေကုိ   

ြတ်ေရူ်း တ ့်အတွေက်ေကျ်းဇူ်းတင်ေပါတ ်ေ။ ဒ အရြာကုိ ြတ်ေခခင်ေ်းအြာ်းခြင်ေ့် 

ဘရုြာ်းသခေင်ေကြာင်ေ်းကက ်းေိပ်းပါေိ ။ 

ေ ယရ႑ နင ့် ကု ယိ တု ေိင တွ႔ကကံျုဖခင ်း 

ေ ယရ႑သည်ေ   ်ေမ႑ေန်ေသြာဘရုြာ်းခြ ်ေသည်ေ 

ေ ယရ႑ခရေ ်ေတြာ်ေက ကွိ ျေန်ေတြာ်ေိ ့်ဘ၀ကုိ ဘ ်ေလုိ ေိခပြာင်ေ်းလ ေိ ခ ့်သည်ေ့်အ ေိကကြာင်ေ်း 

 

ဘြာသြာတရြာ်း၊ ေ ယရ႑၊ ဘရုြာ်းသခင်ေ၊ က ်ေတင်ေခခင်ေ်း၊ ငင မ်ေသက်ေခခင်ေ်း၊ ချ ်ေခခင်ေ်း၊   ုကကည်ေခခင်ေ်း၊ 

ေ ယရ႑ နင်ေ့် ကုိ  ်ေတုိ ေင်ေတွ႔ကက ြုခခင်ေ်း၊ ဒတု   ေိမွ်းြွြာ်းခခင်ေ်း၊ ေိ ရ႑သည်ေ 



တက ်ေ  ်ေမ႑ေန်ေသြာသ ူ ခြ ်ေသလြာ်း၊ အသက်ေတြာမျြာ်းကုိ  ေိခပြာင်ေ်းလ ေိ  

ေိသြာေိ ရ႑ခရေ ်ေတြာ်ေအ ေိကကြာင်ေ်း 

 

 

 

 

 


