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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တတ ယ ထ ာငစ်ိုနစှ် အမှုထတာ်မ ာျား၊ ၂၀၁၂ 

မပူ ိုငခ်ွင်  အာျားလ ိုျားကန  သ်တ် ာျားပပီျားခြစသ်ည်။ ဤစာအိုပ်၏ မည်သည ် အပ ိုငျ်ားကဏ္ဍက ို မဆ ို ပညာနငှ  ်

အရည်အထသွျား သ ို  မဟိုတ် ခပနလ်ည် ဆနျ်ားစစ်ခခငျ်ား သ ို  မဟိုတ်  ငခ်မင ်သ ိုျားသပ်ခ က်ထပျားခခငျ်ား 

ရည်ရွယခ် ကမ် ာျားအတွက် အတ ိုခ  ြုျား က ိုျားကာျားမှု ခပြုသညမ် ာျားမှ လွွဲ၍  ိုတထ်ဝသူ တတ ယထ ာငစ်ိုနစှ် 

အမှုထတာ်မ ာျား အငထ်ကာ်ပ ိုရ တတ်က် 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707 ၏ စာခြင  ်

ထရျားသာျား ခွင ခ်ပြု ာျားခ က် မပါရှ ဘွဲ မညသ်ည ် ပ ိုစ ၊ မည်သည  ်နည်ျားလမ်ျားခြင  ်ခြစထ်စ အခမတ်အစွနျ်ား ရရန ်

အလ ို  ငာှ ကူျားယူ၊ ပွာျားမ ာျားခခငျ်ား မခပြုရပါ။ 

တစန်ည်ျားနည်ျားနငှ  ်မခပ ာျားလျှင ်က မ်ျားအက ိုျားအကာျား အာျားလ ိုျားသည် Good News Publishers ၏ 

အမှုထတာ်တစ်ခိုခြစ်ထသာ Crossway ၏ 2001 ခိုနစှ်  ိုတ် ESV (English Standard Bible) သမမာက မ်ျားစာ 

မှ ခြစပ်ါသည်။   ခွင ခ်ပြုခ ကခ်ြင  ်အသ ိုျားခပြု ာျားပါသည်။ မပူ ိုငခ်ွင်  အာျားလ ိုျား ကန  သ်တ် ာျားပပီျား ခြစပ်ါသည။် 

 

သာ ဒမ်္စလ် ်အတ ကာင််း 

၁၉၉၇ ခိုနစှတ်ွင ်တည်ထ ာငခ်ွဲ ထသာ သာ ဒမ်စလ်် သည်အခမတ်အစွနျ်ားက ို အဓ က မ ာျားထသာ 

ဧဝ ထေလ  ခရစယ်ာန ်အမှုထတာ် တစခ်ို ခြစပ်ါသည်။ သာ ဒမ်စလ််က ထပျားအပ်ရန ်ရည်စူျား ာျားသည်မှာ- 

ကမဘာကကီျားအတကွ် အခမွဲ  သမမာက မ်ျားစာ ပညာထရျား 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ပနျ်ားတ ိုငမ်ှာ ကမဘာတလွှာျားရှ  အမှုထတာ်အတွက် လ ိုထလာကထ်သာ ထလ က င ရ်ည် ခ  ြု ျို့တွဲ  

ကငျ်ားမွဲ သည ် သငျ်ားအိုပ်နငှ  ်ခရစ်ယာန ်ထခါငျ်ားထဆာင ်ထ ာငထ်ပါငျ်ား မ ာျားစွာအာျား အခမွဲ  ခရစယ်ာန ်

ပညာထရျားက ို ထပျားကမ်ျားရန ်ခြစပ်ါသည်။ ပပ ြုငြ်က်ကငျ်ားထသာ မီဒယီာစ ိုသင ်စာသငတ် ိုက် သငရ် ို ျားက ို  

အေဂလ ပ်၊ အာရဘစ်၊ တရိုတ်၊ ရိုရှ နငှ  ်စပ န ်ဘာသာစကာျားမ ာျားခြင  ် ိုတလ်ိုပ်ပပီျား ကမဘာ အနှ   ခြန  ထ်ဝခခငျ်ား 

အာျားခြင  ်ဤပနျ်ားတ ိုငက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ခြည ဆ်ည်ျားထနပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငရ် ို ျားက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ မ တ်ြက် 

အမှုထတာ်မ ာျားအာျားခြင  ်အခခာျားထသာ ဘာသာစကာျား တစ်ဒါဇငထ်က ာ်သ ို   ခပနဆ် ိုလ က် ရှ ပါသည်။ 

သငရ် ို ျားတွင ်ရိုပ်ပ ိုမ ာျားက   နျ်ားထက ာငျ်ားထသာ ဗီဒယီ ိုမ ာျား၊ ပ ိုနှ ပ် ာျားထသာ ညွှနက်ကာျားခ ကမ် ာျား နငှ  ်

အငတ်ာနက် အရငျ်ားအခမစ်မ ာျား ပါဝငပ်ါသည။်  ၎ငျ်ားက ို ထက ာငျ်ားမ ာျား၊ အိုပ်စိုမ ာျား၊ တစ်ဦျားခ ငျ်ား ပိုေ္ ြုလမ် ာျား၊ 

အွနလ် ိုငျ်ားတွငသ်ာမက သငယ်ထူလ လာထသာ လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားတွငပ်ါ အသ ိုျားခပြုန ိုငထ်အာင ်

ပ ိုစ ဆွွဲ ာျားပါသည်။ 

နစှထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာအတွငျ်ား အထကာငျ်ားဆ ိုျား ပါဝင ်ပစစည်ျားနငှ  ်အရည်အထသွျား ရှ ထသာ ဆိုရ မဒီယီာစ ိုသင ်

သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို အလွနပ်င ်တွကထ်ခ က ိုကစ်ွာ ခပြုစို ိုတလ်ိုပ်ထပျားသည ် နည်ျားစနစတ်စ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

တ ိုျားတက်ြွ ျို့ ပြ ြုျားလာထစခွဲ ပပီျား ခြစပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စာထရျားသူမ ာျားနငှ  ်အယဒ်တီာမ ာျားသည် 

ဓမမပညာပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ထလ က င မ်ှု ရှ  ာျားပပီျားထသာ ပညာထပျားသမူ ာျား ခြစ်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ဘာသာခပနဆ် ိုသမူ ာျားသည်လည်ျား သူတ ို  ၏ ဦျားတည် ဘာသာစကာျားမ ာျား၌ ဓမမပညာပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ကျွမ်ျားက င ်
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လ မမာထသာ ထဒသစကာျားထခပာသူမ ာျား ခြစ်ကကပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငခ်နျ်ားစာမ ာျားတွငလ်ည်ျား 

ကမဘာတလွှာျားမှ ထ ာငထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာထသာ ေိုဏအ်သထရ ရှ  စာသငတ် ိုက် ပါထမာကခမ ာျားနငှ  ်

သငျ်ားအိုပ်ဆရာမ ာျား၏   ိုျား ငွျ်ားအခမငမ် ာျား ပါဝငပ်ါသည်။ ခြည ်စကွ်ထခပာရလျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ရိုပ်ပ ို 

ဒဇီ ိုငန်ာမ ာျား၊ ပနျ်ားခ ီဆရာမ ာျား၊  ိုတ်လိုပ်သမူ ာျားသည် လ ိုျားဝဥဿ ို ထခတမ်ှီထသာ ကရ ယာမ ာျားနငှ  ်

နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို သ ိုျား၍ အခမင ဆ် ိုျား  ိုတလ်ိုပ်မှု ဆ ိုငရ်ာ စ နှုနျ်ားမ ာျားက ို လ ိုက်နာ ာျားပါသည်။   

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ခြန  ခ်  ထရျား ဆ ိုငရ်ာ ပနျ်ားတ ိုငမ် ာျားက ို ပပီျားထခမာက်ရန ်အတကွ် သာ ဒမ်စ်လ် အထနခြင  ်

အသငျ်ားထတာမ် ာျား၊ စာသငတ် ိုက်မ ာျား၊ က မ်ျားစာထက ာငျ်ားမ ာျား၊ သာသနာခပြုမ ာျား၊ ခရစယ်ာန ်

အသ လွှင သ်မူ ာျား၊ ပေ ြုလတ်ို ရိုပ်ခမငသ် ကကာျား ဝနထ်ဆာငမ်ှုထပျားသူမ ာျား၊ အခခာျားထသာ အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားနငှ  ်

မဟာဗ ျူဟာက ထသာ မ တ်ြက်ခြစမ်ှုက ို အခ ိုငအ်မာ ခပြုလိုပ် ာျားပါသည်။  ဤ ဆက်နယွမ်ှုမ ာျားထကကာင  ်

ထဒသခ ထခါငျ်ားထဆာငမ် ာျား၊ သငျ်ားအိုပ်ဆရာမ ာျား၊ စာသငတ် ိုက် စာသငသ်ာျားမ ာျားသ ို   ဗီဒယီ ို သငခ်နျ်ားစာ 

အထခမာက်အမ ာျားက ို ခြန  ထ်ဝထပျားန ိုငခ်ွဲ ပပီျား ခြစပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဝက်ဘဆ် ိုကမ် ာျား သည်လည်ျား 

ခြန  ခ်  ထရျား လမ်ျားထကကာငျ်ားမ ာျား အခြစ် အသ ိုျားတည ်ထနသလ ို သင၏် က ိုယပ် ိုင ်ထလ လာသငယ်ူ 

လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားက ို မည်သ ို   စတငရ်မည် ဆ ိုသည်နငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် သငခ်နျ်ားစာ ပစစည်ျားမ ာျား အပါအဝင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို  ပ်ထဆာငျ်ားခြည ဆ်ည်ျားထပျားရန ်အတကွ် ထနာက ်ပ် လ ိုအပ်ထသာ 

ပစစည်ျားမ ာျားက ိုလည်ျား ထပျားကမ်ျားပါသည်။   

သာ ဒမ်စ်လက် ို အ ိုငအ်ာရ်အကစ််က ထကာ်ပ ိုထရျားရှငျ်ား 501 C (3) အခြစ်ခြင  ်

အသ အမှတ်ခပြု ာျားပါသည်။  ရက်ထရာသည ် အသငျ်ားထတာ်မ ာျား၏ အခနွလ်တွ်ပင မ်ျားခွင  ်ရ ာျားသည ် 

အလှူထငမွ ာျား၊ ထြာငထ်ဒျားရှငျ်ားမ ာျား၊ စီျားပွာျားထရျား လိုပ်ငနျ်ားမ ာျားနငှ  ်တစဦ်ျားခ ငျ်ား ပိုေ္ ြုလမ် ာျားအထပေါ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

အမှခီပြုပါသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အမှုထတာ် အထကကာငျ်ား ပ ိုမ ိုသ ရှ ရနန်ငှ  ်သငမ်ည်သ ို   ပါဝငန် ိုငထ်ကကာငျ်ား 

ထလ လာရန ်ထက ျားဇူျား ခပြု၍ www.thirdmill.org သ ို   ဝငထ်ရာကက်ကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 
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ဗီဒယီ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

နိဒါန ်း 

အနိုပညာလိုပ်ငန််းရပ်တစခ်ို၊ စာကပလကရ်ာတစ်ခို၊ ခပဇာတတ်စပ်ိုဒ၊် ရိုပ်ရှငက်ာ်းတစ်ကာ်းက ို သင ်

အကလ်းအနက်ထာ်း ကလ လာခ  ဖ ်းသည်ဆ ိုပါက ၎င််းအာ်း သာမ္နက်ာလ ျှံကာ ချှံစာ်း ကည ရ်ှု ခခင််းနငှ  ်

အကသအခ ာ ပ ိုင််းခခာ်းစ တ်ခဖာ ကည ်ခခင််းတ ို  သည် အကကီ်းအက ယ ်ကွ ခပာ်းန ိုငက် ကာင််း သငသ် ပပီ်း 

ခဖစပ်ါသည။်  အကသ်းစ တ် သရိုပ်ခွ မ္ှုသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ်ခ ငသ်ည ်အခ  န ်လိုပ်လ ိုသည ် ပျှံိုစျှံအတ ိုင််း 

ထလိုပ်လ ိုက်ခခင််းသကသ်က်နငှ  ်အလွနက်ွ ခပာ်းပပီ်း အခ  နလ်ည််း အလွနစ်ာ်းန ိုငပ်ါသည်။   သ ို  ကသာ် 

အာ်းလျှံို်းက ို ခချှံြုံငျှံိုစဉ်းစာ်းပါလ င ်အက ကာင််းအရာ တစ်ခို သ ို  မ္ဟိုတ် ကဏ္ဍ တစ်ခိုက ို အကသ်းစ တ် 

သရိုပ်ခွ  ကည ရ်ာမ္ှ ရလာသည  ်ကကယဝ်ကသာ အသ အလ မ္မာက ိုမ္  မ္ညသ်ည ် အရာကမ္  

အစာ်းမ္ထ ို်းန ိုငက် ကာင််း သငက်ရာ ကျွန်ိုပ်ပါ သ ထာ်း ကပါသည်။  

ဤအရာသည ်ဓမ္မသစ်က ိုကလ လာသည အ်ခါ ခရစ်ကတာ၏် ကနာက်လ ိုကမ်္ ာ်း 

ကတွွေ့  ကျှံြုံရကလ ရှ သည ် ချှံစာ်းခ က်မ္  ြုံ်း ပငခ်ဖစ်ပါသည။်  အဆ ိုပါ က မ္််းစာမ္ ာ်းက ို မ္ညသ်ည ် ကနရာ၊  

အခ  နမ်္ှာမ္ဆ ို ဖတ်ရှုရခခင််းသည် ကပ ာ်စရာကကာင််းက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သ ပါသည။် သ ို  ရာတငွ ်ဓမ္မသစ်နငှ  ်

၎င််း၏ ဓမ္မပညာက ို ဂရိုတစ ိုကက်လ လာခခင််းမ္ှ ကျွန်ိုပ်တ ို   ရရှ သည ် ထ ို်းထငွ််းအခမ္ငမ်္ ာ်းသည် 

ကကီ်းခမ္တလ်ှကသာ ပပီ်းခပည စ်ျှံိုမ္ှု၏ အရင််းအခမ္စ် တစ်ခို အမ္ှနပ်င ်ခဖစ်န ိုင ်ကပါသည်  

ဤအရာသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဓမ္မသစထ် က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ စာစဉမ္ ာ်းမ္ှ ပထမ္ဆျှံို်း 

သငခ်န််းစာ ခဖစပ်ါသည်။  ဤစာစဉမ္ ာ်းထ တွင ်ဓမ္မပညာအက ကာင််း အလနွပ်င ်အစဉအလာဆနသ်ည ် 

အဓ ပပာယ် ဖွင ဆ် ိုခ ကက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ိုက်နာ ကပါမ္ည။်  ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ိုလည််း ဘိုရာ်းသခင ်

က ိုယက်တာ်တ ိုငန်ငှ တ်ကွ သ နငှ  ်ပတသ်က်သည ် အခခာ်းကသာ ကခါင််းစဉမ္ ာ်းအက ကာင််း ဓမ္မသစက် 

အရာရာ သွနသ်ငထ်ာ်းသည အ်ကနခဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခပာဆ ို ကဆ်ွးကန်ွး ကပါမ္ည။်   ဤသငခ်န််းစာအာ်း 

"ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယက် ကာင  ်ကလ လာသင ပ်ါသနည််း" ဟ ၍ ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခါင််းစဉ 

တပ်ထာ်းပါသည။်   ဤသငခ်န််းစာထ တွင ်ဓမ္မသစန်ငှ  ်သာမ္နက်ာလ ျှံကာ အကျွမ္််းတဝငရ်ှ ရျှံိုမ္ ထကမ်္က 

ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ဂရိုတစ ိုက် ထ ထ ဝငဝ်င ်ကလ လာမ္ှုအတွက် ကျွန်ိုပ်တ ို    မ္ မ္ က ိုယက် ို ခမ္ြုံပ်နှျှံရန ်

အကရ်းကကီ်းရခခင််း အက ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကဖာထ်ိုတလ် ိုပါသည။်   

၂တ ကမ္ာကသ ၂်း၁၅ တွင ်တမ္နက်တာ်ကကီ်း ရှငက်ပါလိုက ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို နာ်းလည်ရနအ်တွက် 

အပမ္ လ ို ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတမ်္ှု လ ိုအပ်သည ်ဆ ိုသည အ်ခ ကက် ို ရည်ညွှန််းထာ်းခ  သည်။  ရှငက်ပါလိုက 

တ ကမ္ာကသက ို မ္ှာ ကာ်းသည ် စကာ်းက ို နာ်းကထာင ်ကည ပ်ါ။  

သငမ်္ ကာ်း ဝနခ်ျှံကတာ်မ္ ကသာသ ၊ ရကှ်က ကာကစ်ရာ အက ကာင််းမ္ရှ ဘ  

သမ္မာတရာ်းက ို မ္နှက်နစ်ွာ ပ ိုင််းခခာ်းတတ်ကသာ ဆရာသမ္ာ်း ခဖစလ် က် 

ဘိုရာ်းသခင က်ရှွေ့၌ က ိုယက် ိုက ိုယ် ဆက်သခခင််းငာှ ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတ်ကလာ  

(၂တ ကမ္ာကသ ၂်း၁၅)။  



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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ဗီဒယီ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာ ရှုကထာင  ်အမ္ ာ်းစိုက ရ ို်းရှင််း ကတာ မ္ှနပ်ါသည။်  သ ို  ရာတွင ်က မ္််းစာက ို 

နာ်းလည်ရနအ်တကွ် အခါခပ်သ မ္််း လွယက် ခခင််းကတာ  မ္ရှ က ကာင််း ရှငက်ပါလိုက ရှင််းရှင််း 

ခပဆ ိုထာ်းခ  သည်။  တ ကမ္ာကသသည် သမ္မာတရာ်းက ို မ္ှနက်နစ်ာွ ပ ိုင််းခခာ်းတတ်ကသာ ဆရာသမ္ာ်း ခဖစ်ရန ်

လ ိုအပ်ခ  ပါသည။်  "ဆရာသမ္ာ်း" ဟ ကသာ ကဝါဟာရက ို "အာဂကတ်းစ"်ဟ ကသာ ကဟလသ စကာ်းမ္ှ 

ခပနဆ် ိုထာ်းခခင််း ခဖစပ်ပီ်း ကာယပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာအာ်းက ို်း လိုပ်ကဆာငသ်ည ် အလိုပ်သမ္ာ်းမ္ ာ်းက ို ရည်ညွှန််းကလ  

ရှ သည။်   ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ဆိုပ်က ိုငမ်္ ရနအ်တကွ် ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတမ်္ှု အပမ္ တကစ လ ိုအပ်က ကာင််း 

ရှငက်ပါလို၏ ပျှံိုဥပမ္ာခပစကာ်းလျှံို်းက ညွှနခ်ပကနခ  သည်။  သ ို  ရာတွင ်ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာသည် ဤမ္ ကလာက် 

ခကခ် ကနပါက အဘယ်က ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာသင  ်ကပါသနည််း။  

တ ကမ္ာကသထျှံ ရှငက်ပါလို၏ ကပ်းစာထ တွင ်ဘိုရာ်းသခင  ်သန  ရှ်င််းကသာ 

ဝ ဉာဉကတာ်က က မ္််းစာက ို ကပ်းက ကာင််း၊ က မ္််းစာသည် ဘိုရာ်းမ္ှုတသ်ွင််းခ က် 

ခဖစက် ကာင််းတ ို  က ို  စကာ်းလျှံို်း အနည််းငယမ်္ ခဖင  ်ကနရာကပ်း 

ကခပာဆ ိုပပီ်းကသာ်လည််း စာက ကာင််း 

အနည််းငယလ်ာပပီ်းသည ်ကနာက်တွငက် မ္််းစာက ို ကလ လာပပီ်း မ္ှနက်နစ်ွာ 

ပ ိုင််းခခာ်းတတက်သာ ဘိုရာ်းသခင  ်ဆရာသမ္ာ်းအခဖစ် ဝနခ်ျှံကတာ်မ္ ခခင််းချှံရသ  

အခဖစ် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  ခပသန ိုငဖ် ို   ကလ လာပါ၊ ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတပ်ါဟို ကပါလိုက 

တ ကမ္ာကသအာ်း မ္ှာ ကာ်းခခင််းသည် အမ္နှပ်င ်စ တ်ဝငစ်ာ်းဖယွ်ကကာင််းလှသည်။    

က မ္််းစာသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉဆ ိုငရ်ာ ဆကန်ယွမ်္ှုက ို၎င််း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်

ဆကသ်ွယဖ် ို   ဘိုရာ်းသခင ဘ်က်မ္ှ လက်ဦ်းမ္ှုရယ ကက ်းဇ ်းခပြုံမ္ှုက ို၎င််း၊  သ ၏ 

နှုတ်ကပတ်ကတာ်အကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   တိုန  ခ်ပနရ်မ္ည ် တာဝနက် ို၎င််း အမ္ှနပ်င ်

ထငဟ်ပ်လ က် ရှ ကနသည။်  ထ ို  ခပင ်က ိုယက်တာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည်န ိုငက်သာ 

ဘာသာစကာ်းခဖင  ်သ ၏ နှုတက်ပတ်ကတာက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ကပ်းထာ်းသည်ခဖစ်၍ 

နှုတ်ကပတ်ကတာ်ကပ်းစဉကာလ၊ ကနရာကဒသ၊ လ မ္  ြုံ်းနယွ်တ ို   ရင််းနှ်ီးကျွမ္််းဝငက်သာ 

စာကပလက်ရာ၊ ဘာသာစကာ်း၊ ပျှံိုစျှံမ္ ာ်းက ို သျှံို်း၍ လ သာ်းက မ္််းကရ်းသ မ္ ာ်း 

အာ်းခဖင  ်ကခပာဆ ိုဆက်သယွ်ရန ်က ိုယက်တာ်သည် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  

လ ိုကက်လ ာညီကထကွပ်းခ  သည်။ သမ္မာက မ္််းစာထ တွင ်ကွ ခပာ်းကသာ ပျှံိုစျှံမ္ ာ်းက ို 

သျှံို်းထာ်းကသာက ကာင  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ဘာသာစကာ်း အက ကာင််း သငယ် မ္ှု၊ 

စာကရ်းဟန၏် လိုပ်ငန််းကဆာငတ်ာအက ကာင််း သငယ် မ္ှု၊ သမ္ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

ဇာတက် ကာင််းကခပာခပပျှံို၊ ကဗ ာအလကကာဖွ ွေ့ဆ ိုပျှံို၊ က ိုယ်ကရ်းစာကပ်းမ္ှုပျှံိုစျှံတ ို   အ ကာ်း 

လိုပ်ငန််းကဆာငတ်ာ ကွ လွ  ကက ကာင််း သငယ် မ္ှုတ ို  အရ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတ်ရန ်လ ိုအပ်သည။်  သမ္မာက မ္််းစာက ို ကရချှံကခမ္ချှံနငှ အ်ညီ 

ဖတ်ရှုရျှံိုမ္ ခဖင  ် သ်ီးသန   ်အကခခအကနတစ်ခိုအတကွ် ဦ်းစာ်းကပ်း က မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းက ို 

သျှံို်းစွ  ကပျှံိုအရ  ဓမ္မသစစ်ာကရ်းသ မ္ ာ်းသည် ထ ိုအခ  နက် အမ္ ာ်းသ ခ   ကမ္ည ် 

နည််းလမ္််းအမ္  ြုံ်းမ္  ြုံ်းအာ်းခဖင  ်ဓမ္မကဟာင််းက ို မ္ည်သ ို   အသျှံို်းခ ခ  က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

သ နာ်းလညရ်သည်။  သ ို  ခဖစ်၍ က မ္််းစာသည် ဘိုရာ်းသခင၏် သန  ရှ်င််းကသာ 
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ဝ ဉာဉကတာ်အာ်းခဖင  ် မ္ှုတ်သွင််းကတာ်မ္ ခ ကခ်ဖစ်က ကာင််း၊ က မ္််းစာအာ်း 

မ္ှနက်နစ်ွာ ပ ိုင််းခခာ်းတတ်ပပီ်း ဘိုရာ်းသခင ်ဝနခ်ျှံကတာ်မ္ ကသာသ အခဖစ် 

မ္ မ္ တ ို  က ိုယက် ို ခပသန ိုငဖ် ို   ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတ် ကလ လာသင က် ကာင််း 

တ ကမ္ာကသက ိုသာမ္က တ ကမ္ာကသက  သ ို   အလာ်းတ ခဖစက်သာ ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုပါ 

ရှငက်ပါလိုက ကခပာဆ ိုထာ်းသည်။  

ဒဒါက တာ Greg Perry 

ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာသင သ်ည ် အက ကာင််းရင််းအာ်း နည််းနစှ်နည််းခဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာကဖာထ်ိုတ် ကပါမ္ည။်  ပထမ္အာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစ၏် မ္ှုတ်သွင််းခခင််းနငှ  ်

အခွင အ်ာဏာအက ကာင််း သ နာ်းလည်ရန ်အကရ်းကကီ်းပျှံိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာကဖာ်ထိုတ် ကပါမ္ည။်  

ဒိုတ ယအာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစ်ကာလ နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ကခတ်ကာလတ ို  အ ကာ်း အလ ဉမ္ခပတ် 

ဆကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်း အက ကာင််း က ိုငတ်ယွ်ကခဖရှင််းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ 

စ မ္်ကခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   စဉ်းစာ်း ကပါမ္ည။်  အဆ ိုပါ အမ္ှုက စစ နစှခ်ိုလျှံို်းက ို ပ ို၍ 

အန်ီးကပ်ကလ လာန ိုငရ်နအ်တကွ် ဓမ္မသစ် မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာ အက ကာင််းခဖင  ်

အစခပြုံ ကပါစ ို  ။  

မှုတ သငွ ်းခြင ်း နငှ   အြွင  အာဏာ 

ဓမ္မသစ် မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခငွ အ်ာဏာအက ကာင််း စျှံိုစမ္််းကဖာ်ထိုတ်ရနအ်တကွ် ဓမ္မသစသ်ည ်

ဘိုရာ်းသခင  ်မ္ှုတသ်ွင််းကတာ်မ္ ခ က်ခဖစ်ရျှံိုမ္က အခွင အ်ာဏာလည််း ရှ က ကာင််း သမ္မာက မ္််းစာ 

အတညခ်ပြုံခ ကမ်္ ာ်းအကပေါ်  ကျွန်ိုပ်တ ို   စ ်းစ ိုက ်ကပါမ္ည။်  ထ ို  ကနာက် "မ္ှုတသ်ွင််းကတာ်မ္ ခခင််း" နငှ  ်

"အခွင အ်ာဏာ" တ ို  အက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖွင ဆ် ိုခ က်မ္ ာ်းအတွက် ရှင််းလင််းခ ကအ်ခ  ြုံွေ့က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကပ်း ကပါမ္ည။်  အဆ ိုပါ ခရစယ်ာန ်ယျှံို ကညခ် ကမ်္ ာ်း အက ကာင််း သမ္မာက မ္််းအတည်ခပြုံခ ကမ်္ ာ်းခဖင  ်

အစခပြုံ ကပါစ ို  ။  

အတည ခ ြုြျက မျာ်း 

ခရစ်ကတာ်၏ ကနာကလ် ိုက်မ္ ာ်းသည် ဓမ္မသစ် မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာအက ကာင််းတ ို  က ို 

ခပနလ်ည ်ဆငခ်ခငသ်ည ်အခါ သ တ ို  သည် အပမ္ လ ိုလ ို ၂ တ ကမ္ာကသ ၃်း၁၆ က ို သက်ကသအခဖစ် 

ယ ကလ ရှ သည။် ၂ တ ကမ္ာကသ ၃်း၁၆ တွင ်ရှငက်ပါလို ကခပာထာ်းသည်မ္ှာ  
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ထ ိုက မ္််းစာရှ သမ္ သည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းကတာ်မ္ ကသာအာ်းခဖင  ်ခဖစ်၍ 

ဩဝါဒကပ်းခခင််း၊ အခပစ်က ို ကဖာ်ခပခခင််း၊ ကခဖာင မ်္တ်စွာ ခပြုံခပငခ်ခင််း၊ တရာ်းက ို 

သွနသ်ငခ်ခင််း ကက ်းဇ ်းမ္ ာ်းက ို ခပြုံတတ်၏ (၂ တ ကမ္ာကသ ၃်း၁၆)။   

 "ထ ိုက မ္််းစာ ရှ သမ္ သည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းကတာ်မ္ ကသာအာ်းခဖင  ်ခဖစ်သည်" သ ို  မ္ဟိုတ ်

ကဟလသ စကာ်း "သအီ ိုန ြုံ်းစတ် ို  စ"် က ို အနက်ခပနက်သာ စကာ်းခဖစ်သည ် "ဘိုရာ်းသခင ်ရှုထိုတ်ကသာ 

အာ်းခဖင  ်ခဖစသ်ည"် ဆ ိုသညက် ို ရှငက်ပါလို ကခပာသည ်အခါ က မ္််းစာ၏ မ္ှုတ်သွင််းခခင််း အက ကာင််းက ို သ  

ထည ်စဉ်းစာ်းကနခခင််း ခဖစ်က ကာင််း ဤကနရာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ရသည်။  က မ္််းစာ ရှ သမ္ သည် 

"ဩဝါဒကပ်းခခင််း၊ အခပစက် ို ကဖာ်ခပခခင််း၊ ကခဖာင မ်္တစ်ွာ ခပြုံခပငခ်ခင််း၊ တရာ်းက ို သွနသ်ငခ်ခင််း 

ကက ်းဇ ်းမ္ ာ်းက ို ခပြုံတတ်၏" ဟ ၍ သ ကခပာဆ ိုသည အ်ခါ က မ္််းစာ၏ အခွင အ်ာဏာက ို သ  

ရည်ညွှန််းကနခခင််းလည််း ခဖစသ်ည်။  ဤက မ္််းပ ိုဒသ်ည် ဓမ္မသစ်နငှ  ်ပတသ်က်၍ ခရစက်တာ်၏ 

ကနာကလ် ိုကမ်္ ာ်း ဘာက ို ယျှံို ကညသ်ည်က ို နာ်းလည်ရန ်အကရ်းကကီ်းကသာ က မ္််းပ ိုဒလ်ည််း ခဖစသ်ည။်  

သ ို  ကသာ် ရှငက်ပါလိုက တ ကမ္ာကသက ို ကခပာဆ ိုထာ်းရာ ၂ တ ကမ္ာကသ ၂်း၁၅ က ိုလည််း  ကည ပ်ါဦ်း။ 

သငသ်ည် ကယရှုခရစက် ို ယျှံို ကည်ခခင််းအာ်းခဖင  ်ကယတ်ငခ်ခင််း အလ ို  ငာှ 

ပညာက ိုကပ်းန ိုငက်သာ ဓမ္မက မ္််းစာက ို ငယ်ကသာ အရွယမ်္စှ၍ သ မ္တှသ်ည် (၂ 

တ ကမ္ာကသ ၃်း၁၅)။ 

အတ အက  ဆ ိုရလ င ်ရှငက်ပါလို စ တ်ထ  စဉ်းစာ်းကနခ  ပပီ်း တ ကမ္ာကသ "ငယ်ကသာအရွယမ်္ှ စ၍" 

သ ခ  သည  ်"ဓမ္မ က မ္််းစာ"သည ်ဓမ္မသစမ်္ဟိုတဘ်  ဓမ္မကဟာင််းသာလ င ်ခဖစခ်  သည်။  သ ို  ခဖစလ် င ်

ခရစ်ကတာ်၏ ကနာကလ် ိုက်တ ို  အကနခဖင  ်ဓမ္မသစ်က ို အခွင အ်ာဏာရှ ကသာ ဘိုရာ်းသခင  ်

မ္ှုတသ်ွင််းခ က်အခဖစ် ရည်ညွှန််းသည ်အခါ အဘယ်က ကာင  ်သ တ ို  သည် ဓမ္မကဟာင််းက မ္််းအက ကာင််း 

ကပါလို ကခပာဆ ိုခ က်က ို သကက်သအခဖစ် ရယ ပါသနည််း။  

ဓမ္မသစသ်ည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတ်သွင််းခ က်ခဖစ်ပပီ်း အခွင အ်ာဏာရှ က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

က ညီနာ်းလည်ကစသည ် သမ္မာက မ္််း အတညခ်ပြုံခ က် သျှံို်းခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာ ကပါမ္ည်။  ပထမ္ဦ်းစွာ 

တပည ်ကတာ ်တစ်ဆယ ်နစှပ်ါ်း က ို ကယရှု ကရွ်းကကာကသ်ည ် အက ကာင််းအာ်း ကျွနပ််တ ို   

ကလ လာကဖာ်ထိုတ် ကပါမ္ည်။ ဒိုတ ယအာ်းခဖင  ်တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖကမ်္ ာ်း၏ အကခခချှံက ကသာ 

ကဏ္ဍက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   စဉ်းစာ်း ကပါမ္ည်။  တတ ယအာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစက် မ္််းစာအိုပ်မ္ ာ်း က ိုယတ် ိုင၏် 

မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အတည်ခပြုံ ကပါမ္ည။်  ပထမ္ဦ်းစွာ တပည ်ကတာ် 

တစဆ်ယ န်စှ်ပါ်း က ို ကယရှု ကရွ်းကကာကခ်ခင််းသည် ဓမ္မသစ်၏ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာက ို မ္ည်သ ို   

အတညခ်ပြုံက ကာင််း  ကည ် ကပါစ ို  ။  

တ ည  ဒတာ  တစ ဆယ  နစှ  ါ်း 

ဣသကရလတ ိုင််းခပည်၌ ဘိုရာ်းသခင  ်အ ကျှံအစညက်တာ်က ို ပပီ်းခပည စ်ျှံိုကစမ္ည ် ဘိုရာ်းသခင လ်  

အကကင််းအက နသ်စ်က ို ကယရှု စတင ်ခပဌာန််းသည်နငှ  ်သ်ီးသန   ်လ အိုပ်စိုခဖစက်သာ တပည က်တာ် 
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တစဆ်ယ န်စှ်ပါ်းက ို က ိုယ်ကတာ် ကရွ်းကကာက်ခ  သည်။   မ္ မ္ ကနာက်သ ို   လ ိုက်သည ် 

အခခာ်းကသာသ မ္ ာ်းစွာထ မ္ှ အဆ ိုပါ တပည ်ကတာ ်တစဆ်ယ န်စှပ်ါ်းက ို သ်ီးသန  ခ်ွ ထာ်းက ကာင််း 

ခရစ်ဝငက် မ္််းမ္ ာ်းက ရှင််းရှင််း ခပဆ ိုထာ်း ကသည။်  ဤကွ ခပာ်းမ္ှုက သ တ ို  အာ်း ယိုဒ ရကှာရိုတ်မ္ှ လွ ၍  

ကနာငတ်ွငက်လာကထ သ ို   က ိုယက်တာ်၏ အခွင အ်ာဏာက ို ကဆာငယ် ကသာ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းအခဖစ် 

က ိုယက်တာ် ကစလွှတ်သ မ္ ာ်း ခဖစ်လာကစခ  သည်။  

ကယရှုက သ  တပည က်တာ်မ္ ာ်းအာ်း မ္ှာကသာ စကာ်းမ္ ာ်းက ို ကယာဟန ်၁၆်း၁၃ ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဖတ်ရသညမ်္ှာ  

သမ္မာတရာ်းနငှ  ်ခပည စ်ျှံိုကသာ ထ ို ဝ ဉာဉကတာသ်ည် ကရာကလ်ာကသာအခါ 

သမ္မာတရာ်းက ို သငတ် ို  အာ်း အကကင််းမ္   သွနသ်ငလ် မ္ မ်္ည်။  ထ ို ဝ ဉာဉကတာ်သည် 

က ိုယအ်လ ိုအကလ ာက် ကဟာကခပာမ္ည ်မ္ဟိုတ။်  ကာ်းသမ္ တ ို  က ို 

ကဟာကခပာလ မ္ ်မ္ည်။ ကနာငလ်ာလတျှံ ကသာ အရာတ ို  က ိုလည််း သငတ် ို  အာ်း 

ကဖာ်ခပလ မ္ မ်္ည် (ကယာဟန ်၁၆်း၁၃)။  

ဤက မ္််းပ ိုဒက် ကယရှု၏ တပည ်ကတာ်မ္ ာ်း အဖ ို   သငယ် စရာ မ္ ာ်းစွာရှ ကသ်းက ကာင််း 

ညွှနခ်ပကနသည။်  သ ို  ခဖစ်၍ "သမ္မာတရာ်းနငှ  ်ခပည ်စျှံိုကသာ ဝ ဉာဉကတာ"် သည ်ကရာကလ်ာမ္ည ်ခဖစပ်ပီ်း 

[သ တ ို  အာ်း] "ကနာငလ်ာလတျှံ ကသာ အရာ" တ ို  က ို "အကကင််းမ္   သွနသ်ငမ်္ည"် ခဖစ်သည။်  ဤကနရာတွင ်

ကယရှုက က နရ်ှ ကသာ သ  တပည ်ကတာ်အာ်းလျှံို်းက ို သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်အာ်းခဖင  ်သနွသ်ငရ်န ်သ ၏ 

လကက်ရွ်းစဉ တပည ်ကတာ်မ္ ာ်းသ ို   တာဝနအ်ပ်နငှ််းထာ်းခ  က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ရသည။်  ဤက မ္််းပ ိုဒန်ငှ  ်

တက ွအလာ်းတ  က မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းသည် ဓမ္မသစက် မ္််း မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းအကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယျှံို ကည်ခ က် 

မ္ှနက်နက် ကာင််းက ို အတည်ခပြုံကပ်းထာ်း ကသည်။  

ယခိုတွင ်ဓမ္မသစ် အမ္ ာ်းစိုက ို ကရ်းခ  ကသာ တမ္နက်တာ် ရှငက်ပါလိုသည ်ကနဦ်း တပည က်တာ် 

တစဆ်ယ န်စှ်ပါ်းတွင ်အပါအဝင ်ခဖစမ်္ကနခ  ပါ။  သ ို  ရာတွင ်ရငှက်ပါလိုသည်လည််း အခွင အ်ာဏာရှ ကသာ 

တမ္နက်တာ်တစပ်ါ်း ခဖစ်ခ  က ကာင််း၊ တမ္နက်တာ် ၁်း၂၁-၂၂ ပါ တမ္နက်တာ်အရည်အခ င််း 

ခပဌာန််းခ ကမ်္ ာ်းနငှ  ်ညမီ္ သည  ်သတမ်္တှ်ခ က်မ္ ာ်းနငှ လ်ည််း သ  က ိုက်ညမီ္ှုရှ က ကာင််း သမ္မာက မ္််းစာက 

ရှင််းရှင််း ခပဆ ိုထာ်းသည။်  ဤအခ ကက် ဒမ္သက်သွာ်းရာလမ္််း၌ ခရစက်တာ်နငှ  ်ရှငက်ပါလို 

ဆျှံိုကတွွေ့ခန််းအာ်း တမ္နက်တာ် ၉်း၁-၁၉ တွင ်ပထမ္အကက မ္်၊ ၂၂်း၆-၁၁တွင ်ကနာကတ်စ်ကက မ္်၊၂၆်း၉-၁၈ တွင ်

ကနာက်ထပ်တစ်ကက မ္်၊ စိုစိုကပါင််း သျှံို်းကက မ္်တ ိုငတ် ိုင ်ရှငလ်ိုကာ အစရီငခ်  ရသည  ်အက ကာင််းရင််းတစခ်ိုပင ်

ခဖစက်တာ သည်။  ထ ို  ခပင ်အာရပ်ခပညတ်ွင ်ခရစက်တာ်နငှ အ်တ  ရှငက်ပါလို အခ  နယ် ခ  က ကာင််း ဂလာတ  

၁်း၁၁-၂်း၁၀ ကလည််းအသ ကပ်းထာ်းသည်။  ရှငက်ပါလို၏ တမ္နက်တာ် အခွင အ်ာဏာက ို ကယရိုရလှင ်

တမ္နက်တာ်တ ို  ကလည််း လကခ်ျှံ အတည်ခပြုံခ   ကက ကာင််း ဤက မ္််းပ ိုဒက်ပငလ် င ်အစီရငခ်ျှံထာ်းသည။်  

တပည ်ကတာ ်ငါ်းရာကက ာ်အာ်း ကယရှု က ိုယ်ထငရှ်ာ်းခပခ  ပပီ်းသည ်ကနာက် ၁ကကာရ နသ်ို ၁၅်း၈-၉ တွင ်

ရှငက်ပါလို ကခပာထာ်းခ  သည်မ္ှာ 
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ကယရှုက ို ကနာကဆ်ျှံို်း၌ အခ  နမ်္ကတာ်မ္တန ်ဖွာ်းကသာသ က  သ ို   ခဖစက်သာ ငါပင ်

ခမ္ငရ်၏။  ငါသည ်အထက်က ဘိုရာ်းသခင၏် အသင််းကတာ်က ို 

ညှင််းဆ ကသာက ကာင  ်အညျှံ ဆျှံို်းကသာ တမ္နက်တာ်ခဖစ၏်။ တမ္နက်တာ်ဟို 

ကခေါ်ကဝေါ် ခခင််းက ိုပင ်မ္ချှံထ ိုက် ( ၁ကကာရ နသ်ို ၁၅်း၈-၉)။  

တမ္နက်တာ ်တစ်ဦ်းအကနခဖင  ်ရှငက်ပါလိုသည် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  "အခ  နမ်္ကတာမ်္တန ်ဖွာ်းကသာသ " ၊ 

"အညျှံ ဆျှံို်းကသာ တမ္နက်တာ်" စသည်ခဖင  ်ကခေါ်ကဝေါ်ထာ်းခ  သည်။  ခရစ်ကတာ ်ကခမ္ကကီ်းကပေါ်တွင ်

အမ္ှုကဆာငစ်ဉကာလအတွင််း က ိုယက်တာ်နငှ  ်မ္ ကျှံြုံကက ြုံက်ခ  သ ၊ အခွင အ်ာဏာရှ  တမ္နက်တာ်ဟ ၍ 

သ တစဦ််းတည််းသာ ရှ ခ  သည်။   သ ို  ကသာ် ရှငက်ပါလိုသည် ရှငခ်ပနထ်ကခမ္ာကက်သာ ကယရှုက ို 

မ္ က်ခမ္ငက်တွွေ့ ခ  သ  ခဖစသ်ခဖင  ်ကခမ္ကကီ်းကပေါ်မ္ှာ ကျှံြုံကက ြုံက်ခ  ပပီ်းသည သ်ကဘာ ကယရိုရလှငရ်ှ  

မ္ လကနဦ်းတမ္နက်တာ်တ ို  က မ္တှ်ယ အတည်ခပြုံကပ်းခ   ကသည်။  

တပည ်ကတာ ်တစ်ဆယ ်နစှပ်ါ်းက ို ကယရှုကရွ်းကကာက်ခခင််းနငှ  ်သကဆ် ိုငသ်ည ် 

အခ ိုငအ်မ္ာအတည်ခပြုံခ ကမ်္ ာ်းက ို ထည သ်ွင််းစဉ်းစာ်းရင််း ခရစ်ကတာ်၏ ပထမ္ရာစိုနစှ် 

တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖကမ်္ ာ်း၏ အကခခချှံအခွင အ်ာဏာနငှ  ်မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း အက ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကဖာ်ခပသင ပ်ပီ ခဖစ်ပါသည။်  

တမန ဒတာ မျာ်းနငှ    ဒ ာဖက မျာ်း 

 သ သာမ္က ခရစက်တာ်၏ တမ္နက်တာ်နငှ  ်ပကရာဖကရ်ှ သမ္  တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင  ်သ်ီးသန   ်

ဗ ာဒ တက်တာ်က ို လက်ချှံရရှ သ မ္ ာ်း ခဖစ် ကသည် ဆ ိုသည ်အခ က်အာ်း ဧဖက် ၃်း၄-၅ ၌ ရှငက်ပါလို 

ရည်ညွှန််းက ို်းကာ်းခ  ပျှံိုက ို နာ်းကထာင ်ကည ပ်ါ။  

ခရစ်ကတာ်၏ နက်န ကသာအရာ၌ ..... ထ ိုနက်န ကသာ အရာက ို သန  ရှ်င််းကသာ 

တမ္နက်တာ်တ ို  နငှ  ်ပကရာဖကတ် ို  အာ်း ယခိုကာလ၌ ဖွင လ်စှက်တာ်မ္ သည် (ဧဖက် 

၃်း၄-၅)။  

ဤကနရာတွင ်ဘိုရာ်းသခင  ်သန  ရှ်င််းကသာ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖကမ်္ ာ်းသ ို   

ဝ ဉာဉကတာ်အာ်းခဖင  ်မ္ဖွင ခ်ပမ္ီ ကွယဝ်ကှ်ထာ်းရာ (ဝါ) "နကန် ရာ" အခဖစ် ထ န််းသ မ္််းထာ်းခ  သည ် သ်ီးသန   ်

ခရစ်ယာန ်သွနသ်ငခ် က်မ္ ာ်းက ို ရှငက်ပါလိုက ရည်ညွှန််းထာ်းခ  ခခင််း ခဖစသ်ည။်   သ ို  ခဖစ်လ င ်ဧဖက ်၂်း၂၀-

၂၁ တွငလ်ည််း ပထမ္ရာစိုနစှ် တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖကမ်္ ာ်းအာ်း ရှငက်ပါလိုက ကအာက်ပါအတ ိုင််း 

ရည်ညွှန််းထာ်းခ  သည်မ္ှာ အ  ကသြွယ် မ္ရှ ပါ။  

တမ္နက်တာ်တ ို  မ္ှ စ၍ ပကရာဖက်မ္ ာ်းတည််း ဟ ကသာ တ ိုကခ်မ္စ်အကပေါ်၌ 

သငတ် ို  သည် ထပ်ဆင ၍် တညက်ဆာကလ် က် ရှ  က၏ (ဧဖက ်၂်း၂၀)။ 

ထ ိုကက ာက်နငှ  ်တတ ိုက်လျှံို်းသည ်ကစ စပ်၍ ကကီ်းပွာ်းသခဖင  ်သခငဘ်ိုရာ်း 

အဖ ို  အလ ို  ငာှ သန  ရှ်င််းကသာ ဗ မ္မာနက်တာ ်ခဖစ၏်  (ဧဖက် ၂်း၂၀-၂၁)။ 
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ဤက မ္််းပ ိုဒက် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ကခပာခပကနသလ ိုပင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အသင််းကတာ်အာ်း 

"သခငဘ်ိုရာ်း၌ သန  ရှ်င််းကသာ ဗ မ္ာနက်တာ်" အခဖစ် တည်ကဆာက်လ က ်ရှ ကနသည။် ကယရှုသည်လည််း 

တ ိုကက်ထာင  ်အခမ္စက်က ာက် ခဖစက်တာ်မ္ ပါသည်။  သ ို  ရာတွင ်ရှငက်ပါလိုက "တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်

ပကရာဖကတ် ို  " အာ်း အသင််းကတာ် "အိုတခ်မ္စ"် ၏ အပ ိုင််း ကဏ္ဍမ္ ာ်း အခဖစ် သကဘာထာ်းခ  က ကာင််း 

သတ ခပြုံရန ်လ ိုပါသည်။   တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖကတ် ို  ၏ အခွင အ်ာဏာရှ ကသာ သနွသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း 

အကပေါ်တွင ်အသင််းကတာ်က ို ဘိုရာသခင ်ထ ကထာငခ်  က ကာင််း ဤအခ ကက် ညွှနခ်ပကနသည်။  ပပီ်းခ  သည  ်

က မ္််းပ ိုဒတ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ ခ  သည ်အတ ိုင််း တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖက်တ ို  ၏ သနွသ်ငခ် က်မ္ ာ်းသည် 

ဘိုရာ်းသခငမ်္ှုတသ်ွင််းခ က်ခဖစက်သာက ကာင  ်အခွင အ်ာဏာ ရှ ကနခ  သည်။  

ကယရှု၏ တပည ်ကတာ် တစဆ်ယ ်နစှ်ပါ်း နငှ တ်ကွ ခရစက်တာ်၏ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်

ပကရာဖကတ် ို  ၏ အကခခချှံ အိုတ်ခမ္စက် သည ် အခွင အ်ာဏာတ ို  အက ကာင််း သမ္မာက မ္််းစာ၏ အခ ိုငအ်မ္ာ 

အတညခ်ပြုံထာ်းခ ကမ်္ ာ်းအခပင ်တမ္နက်တာ်တ ို  က ိုယတ် ိုငက် ဓမ္မသစ် စာအိုပ်တ ို  အာ်း ဓမ္မကဟာင််း 

က မ္််းစာတ ို  နငှ  ်တန််းတ ထာ်း စဉ်းစာ်းခ  သည် ဆ ိုသည ်အခ ကက် ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

မ္ှတသ်ာ်းထာ်းသင  ်ကပါသည်။ ဤက  သ ို  ကသာအခမ္ငက် ို ဓမ္မသစက်နရာ အကတာမ်္ ာ်းမ္ ာ်းတငွ ်ကတွွေ့ရသည။် 

သ ို  ကသာ် ဥပမ္ာ နစှ်ခိုခန  မ်္ က ိုသာ ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာ ကပါမ္ည်။  

ဓမမသစ  ကျမ ်းစာအ ု မျာ်း 

၁တ ကမ္ာကသ ၅်း၁၈ ခဖင  ်အစခပြုံရလ င ်ရှငက်ပါလိုက ကရ်းထာ်းခ  သည်မ္ှာ  

အက ကာင််းမ္ ကာ်း "စပါ်းနင််းနယ်ကသာ နာွ်း၏နှုတက် ို မ္ခ ြုံပ်တည််းရ" ဟို 

က မ္််းစာလာ၏။ တခ က်ကာ်း "လိုပ်ကဆာငက်သာသ သည် အခက ို 

ချှံထ ိုကက်ပသည်" ဟို လာခပန၏် (၁တ ကမ္ာကသ ၅်း၁၈)။  

ဤက မ္််းခ က်သည် ပထမ္တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အဖ ို   က ကာငက်တာငက်တာငန် ိုငက်သာ်လည််း 

"က မ္််းစာလာသည"် ဟို ရှငက်ပါလို ဆ ိုထာ်းကသာက ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကဆွ်းကန်ွးခ ကမ်္ှုအတွက ်

အကရ်းကကီ်းပါသည။်   ထ ို  ကနာက်၌ မ္တ ခခာ်းနာ်းကသာ က မ္််းပ ိုဒန်စှ်ပ ိုဒက် ို သ က ို်းကာ်းထာ်းခ  သည်။   

"စပါ်းနင််းနယ်ကသာ နာွ်း၏နှုတက် ို မ္ခ ြုံပ်တည််းရ" ဟ ကသာ ပထမ္က မ္််းက ို်းသည် ဓမ္မကဟာင််းမ္ှ 

တရာ်းကဟာရာ ၂၅်း၄က ို ရညည်ွှန််းထာ်းခခင််း ခဖစသ်ည။် "လိုပ်ကဆာငက်သာသ သည် အခက ို 

ချှံထ ိုကက်ပသည"် ဟ ကသာ ဒိုတ ယက မ္််းက ို်းသည ်ဓမ္မသစ်မ္ ှလိုကာ ၁၀်း၇ က ို ရည်ညွှန််းထာ်းခခင််း 

ခဖစသ်ည။်  ခရစ်ကတာ်၏ တမ္နက်တာ်တ ို  နငှ  ်ပကရာဖကမ်္ ာ်း၏ အကရ်းအသာ်းမ္ ာ်းအာ်း 

ဓမ္မကဟာင််းက မ္််းစာတ ို  နငှ  ်တန််းတ  တမ္နက်တာ် ရှငက်ပါလိုက စဉ်းစာ်းခ  က ကာင််း ဓမ္မကဟာင််းနငှ  ်

ဓမ္မသစအ်ခွင အ်ာဏာတ ို  အ ကာ်း ဤဆက်နယွမ်္ှုက ခပကနသည်။  

အလာ်းတ သကဘာမ္  ြုံ်းက ို ၂ကပတရို ၃်း၁၅-၁၆ တ ို  တွငလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ကတွွေ့ရသည်။ တမ္နက်တာ ်

ရှငက်ပတရိုက 



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကပါလိုသည် မ္ မ္ ချှံရကသာ ဉာဏပ်ညာအတ ိုင််း 

သငတ် ို  အာ်းကရ်း၍ကပ်းလ ိုကက်သာစာ၌၎င််း၊ ..... ထ ိုစာတ ို  ၌ ခက်ခ ကသာ 

အရာအခ  ြုံွေ့ ရှ ၏။ မ္တတက်သာသ ၊ တည် ကည်ခခင််းမ္ရှ ကသာသ တ ို  သည် 

ထ ိုအရာမ္ှ စ၍ ကကင််းကသာက မ္််းစာ၏ အနကက် ို ကမ္ှာက်လှန၍် က ိုယက် ိုက ိုယ် 

ဖ က်ဆ်ီးတတ၏် (၂ကပ ၃်း၁၅-၁၆)။  

ဤက မ္််းပ ိုဒထ် တွင ်ရှငက်ပါလိုသည် "မ္ မ္ ချှံရကသာ ဉာဏပ်ညာအတ ိုင််း" ကရ်းခ  က ကာင််း 

ရှငက်ပတရိုက ဝနခ်ျှံသ မ္တှ်ထာ်းခ  သည်။  တနည််းဆ ိုရလ င ်ရငှက်ပါလို၏ စာအိုပ်တ ို  သည် 

ဘိုရာ်းသခငက် ိုယ်ကတာ်တ ိုင၏် အခွင အ်ာဏာက ို ယ တငထ်ာ်းခ   ကသည်။  သ ို  တကစ ခရစယ်ာန ်

ယျှံို ကည်ခခင််းတရာ်းက ို ဆန  က် ငသ် တ ို  သည် "အခခာ်းကသာ က မ္််းစာတ ို  က ို ကမ္ှာကလ်ှနခ်  သည န်ည််းတ " 

ရှငက်ပါလို၏ စာတ ို  က ိုလည််း အလာ်းတ  ခပြုံ ကက ကာင််း ရှငက်ပတရို ညွှနခ်ပထာ်းခ  သည်က ို 

သတ ခပြုံ ကရပါမ္ည်။  ရှငက်ပတရို ဩဝါဒစာတ ို  ၏ ပ ိုမ္ ိုက ယခ်ပန  သ်ည ် အဆက်အစပ်အတငွ််း 

"အခခာ်းကသာ က မ္််းစာမ္ ာ်း" ဆ ိုသညမ်္ှာ ဓမ္မကဟာင််းက မ္််းစာမ္ ာ်းက ို ဆ ိုလ ိုပါသည။်  ထ ို  က ကာင  ်

ဤကနရာတွင ်ရှငက်ပတရိုသညလ်ည််း ဓမ္မသစ် အကရ်းအသာ်းမ္ ာ်းအာ်း ဓမ္မကဟာင််းက  သ ို   တ ညီကသာ 

မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာရှ သည အ်ကနခဖင  ်မ္ှတယ် သကဘာထာ်းခ  ပျှံိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ရသည။်   

ဓမ္မသစအ်ာ်း ဘိုရာ်းသခင  ်အသင််းကတာ်အတကွ် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းကသာ 

အခွင အ်ာဏာရှ သည  ်နှုတ်ကပတ်ကတာ်အခဖစ ်သမ္မာက မ္််းစာက အခ ိုငအ်မ္ာ အတည်ခပြုံထာ်းသည်။  

ကယရှုက ိုယ်ကတာ်တ ိုငက်လည််း သ ၏ တမ္နက်တာ်တ ို  အာ်း ဝ ဉာဉကတာက် သွနသ်ငမ်္ည အ်က ကာင််း 

ကတ ခပြုံထာ်းခ  သည်။  ထ ို  ခပင ်သ ၏ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖကမ်္ ာ်းအာ်းလည််း သ ၏ အသင််းကတာ် 

အကခခချှံ အခွင အ်ာဏာမ္ ာ်းအခဖစ် ခပဌာန််းကပ်းခ  သည်။  ထပ်၍ ဆ ိုရလ င ်ဘိုရာ်းသခင လ် တ ို  သည် 

ဓမ္မကဟာင််းက မ္််းစာတ ို  က ို ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းကတာ်မ္ ရာ အခွင အ်ာဏာရှ ကသာ 

နှုတ်ကပတ်ကတာ်အခဖစ် လကခ်ျှံရရှ ခ   ကသည ်နည််းတ  အသင််းကတာ်သည်လည််း ခရစ်ကတာ၏် 

တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ ပ်ကရာဖကမ်္ ာ်း၏ ကရ်းသာ်းခ က်မ္ ာ်းအာ်း ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းကတာ်မ္ ရာ 

အခွင အ်ာဏာအခဖစ ်ရရှ ခ  သည်။  

ဓမ္မသစ် မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်အခငွ အ်ာဏာအက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယျှံို ကညခ် ကက် ို သမ္မာက မ္််း 

၏ အခ ိုငအ်မ္ာ အတည်ခပြုံခ က်မ္ ာ်းစွာက မ္ည်သ ို   ကထာကက် သ ိုင််းဝ ိုင််းထာ်းက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကတွွေ့ ခမ္ငပ်ပီ်းသည က်နာက် အဆ ိုပါ ကဝါဟာရမ္ ာ်းအရ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘာက ို ဆ ိုလ ိုသည အ်က ကာင််း 

ရှင််းလင််းခ ကအ်ခ  ြုံွေ့က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကပ်းသင ပ်ါသည်။    

ရှင ်းလင ်းြျက မျာ်း  

ဓမ္မသစက် ို ကလ လာသည အ်ခါ "မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း"နငှ  ်"အခွင အ်ာဏာ" ဟ သည ် ကဝါဟာရတ ို  က ို 

ခရစ်ယာနမ်္ ာ်း မ္ ကာခဏ နာ်းလည်လွ ကလ ရှ  ကသည။် သ ို  ခဖစ်၍ အဆ ိုပါ အယ အဆမ္ ာ်း 

မ္ှနက်နက် ကာင််းက ို အခ ိုငအ်မ္ာအတညခ်ပြုံရန ်အကရ်းကကီ်းသကလာက် ထ ိုကဝါဟာရတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

မ္ှနမ်္ှနက်နက်န ်နာ်းလညထ်ာ်းက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘက်က ကသခ ာဖ ို  လည််း လ ိုအပ်ပါသည်။  



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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အဆ ိုပါ ဓမ္မသစ် သွငခ်ပငလ်ကခဏာနစှခ်ိုအတကွ် ရှင််းလင််းခ က်မ္ ာ်းက ို သ်ီးခခာ်းစီ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကလ လာ ကပါမ္ည။်  ပထမ္ဦ်းစွာ ဓမ္မသစမ်္ှုတသ်ွင််းခခင််းအတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဆ ိုလ ိုခ ကက် ို ရှင််းပါမ္ည်။ 

ထ ို  ကနာက ်ဓမ္မသစ်၏ အခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   စဉ်းစာ်း ကပါမ္ည်။ ဓမ္မသစ် 

မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းအက ကာင််းက ို ဦ်းစွာ ရှာကဖ ွဆန််းစစ် ကပါစ ို  ။  

မှုတ သငွ ်းခြင ်း 

သမ္ ိုင််းတကလ ာက် ခရစ်ကတာ၏် ကနာက်လ ိုကမ်္ ာ်းဟို အခ ိုငအ်မ္ာဆ ို ကသ မ္ ာ်း၌ ဓမ္မသစသ်ည် 

ဘိုရာ်းသခင၏် မ္ှုတ်သွင််းကတာ်မ္ ခ က်ခဖစသ်ည်၊ တနည််းအာ်းခဖင  ်"ဘိုရာ်းသခင  ်ရှုထိုတ်ကတာမ်္ ခ က် 

ခဖစသ်ည"် ဆ ိုသည်နငှ  ်ပတသ်က်၍ အဓ ပပာယ် ဖွင ဆ် ိုခ က် အမ္  ြုံ်းမ္  ြုံ်း ရှ ခ   ကသည်။   အဆ ိုပါ 

ရှုကထာင အ်ခမ္ငမ်္ ာ်းအာ်း  တဆကတ်ည််း တည်ရှ ကနသည  ်ခဖစစ်ဉ ပျှံိုစျှံ စဉ်းစာ်းခခင််းသည် အကထာက်အက  

ခဖစက်စပါသည။်  

အစနွ််းတဖကတ်ွင ်အခ  ြုံွေ့ကသာ ဓမ္မပညာရှငမ်္ ာ်းသည် စ တက် ်းယဉဆနက်သာ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း 

အယ အဆက ို ချှံယ  ကသည်။  သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်က သမ္မာက မ္််းကရ်းသ မ္ ာ်းအကပေါ် 

မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းသည် ကလာကီ ကဗ ာ၊ ဂီတတ ို  က ို ကရ်းဖွ ွေ့ရန ်ကဗ ာဆရာမ္ ာ်း သ ို  မ္ဟိုတ ်ဂတီပညာရှငမ်္ ာ်း 

စ တက် ်းထ  နှု ်းကဆာ်ချှံရသည ်ပျှံိုစျှံနငှ  ်ထပ်တ ခဖစ်က ကာင််း သ တ ို   ယျှံို ကည ်ကသည။်  

အက  ြုံ်းရလာဒအ်ာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစ်သည် က မ္််းကရ်းလ သာ်းတ ို  ၏ တစက် ိုယ်ရည ်ဆငခ်ခငမ်္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်

ထငခ်မ္ငခ် ကမ်္ ာ်းသကသ်ကသ်ာ ပါဝငက်နသည်ဟို သ တ ို   ယ ဆ ကသည်။  ထ ိုသ တ ို  က အဆ ိုပါ 

က မ္််းကရ်းသ တ ို  သည် ဉာဏအ်ကခမ္ာ်အခမ္ငရ်ှ သ မ္ ာ်း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် အက  ြုံ်းရှ န ိုငသ်ည  ်

အခ ကအ်လကမ်္ ာ်းက ို သ ခွင ရ်ခ  သ မ္ ာ်း ခဖစက်ကာင််းခဖစမ်္ည် ဆ ိုသည်က ိုကတာ  ဝနခ်ျှံထာ်း ကသည်။ 

သ ို  ကသာ် ဓမ္မသစ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဘိုရာ်းသခင ်ယျှံို ကည်၊ ချှံစာ်း၊ က င သ်ျှံို်းကစလ ိုသမ္ နငှ  ်ပတသ်က်သည ် 

အခပည ်အဝ ယျှံို ကည်အာ်းက ို်းထ ိုက်ကသာ မ္ှတတ်မ္််းတစ်ခို ခဖစ်သည်ဟ ၍ကတာ  ထ ိုသ တ ို   

မ္ယျှံို ကည ်ကပါ။  

နယပ်ယ၏် ဆန  က် ငဖ်က် အခခာ်းအစွန််းတွငမ်္  စကယ်နတယာ်းဆနက်သာ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း 

အယ အဆက ို လကခ်ျှံထာ်း ကသည။်  ဤအခမ္ငအ်ရ သမ္မာက မ္််းကရ်းသ တ ို   က မ္််းကရ်းသည ်အခါ 

အသကမ်္ပါ၊ တက်ကကခခင််း အလ င််းမ္ရှ ဘ  ကရ်းခ   ကသည်။   သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်က 

အကခခချှံအနစှသ်ာရအာ်းခဖင  ်က မ္််းစာက ို နှုတတ် ိုကခ် ကပ်းပပီ်း က မ္််းကရ်းသ  လ သာ်းမ္ ာ်းကလည််း 

သ ကခပာသည အ်ရာက ို တဘကသ်တ် မ္တှ်တမ္််းတငက်ရ်းခ ခ   ကသည်။  ဤအခမ္ငက် ဓမ္မသစ်၏ 

မ္ှနက်နမ်္ှုနငှ  ်အခွင အ်ာဏာက ို အတညခ်ပြုံဝနခ်ျှံကသာ်ခငာ်း ကရ်းသာ်းမ္ှု လိုပ်ငန််းစဉအတွင််း 

က မ္််းကရ်းလ သာ်းတ ို  ၏ အကရ်းကကီ်းကသာ ပါဝငမ်္ှု အခန််းကဏ္ဍက ိုမ္  ခငင််းပယ်ထာ်းသည်။  

အဆျှံို်းသတအ်ာ်းခဖင  ်ဧဝျှံကဂလ  ခရစ်ယာနအ်မ္ ာ်းစိုသည် သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းဟိုကခေါ်ဆ ိုသည ် 

ချှံယ ခ ကက် ို က ိုငစ်ွ ထာ်း ကသည်။  ဤကဖာ်ခပခ ကက် ဘိုရာ်းသခင  ်ဝ ဉာဉကတာ်၏ အမ္ှုကတာ်နငှ  ်

က မ္််းကရ်းလ သာ်းတ ို  ၏ အလိုပ်တ ို  အာ်း ခွ ခခာ်းကခပာဆ ိုရန ်မ္ခဖစ်န ိုငက် ကာင််း  ခပကနသည။်  ဤအခမ္ငအ်ရ 

ဆ ိုလ င ်သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်သည် က မ္််းကရ်းသာ်းရန ်စာကရ်းသ  လ သာ်းမ္ ာ်းက ို 

ကစ ကဆာ်တ ိုကတ်ွန််းကတာ်မ္ ခ  ပပီ်း သ တ ို  ၏ စကာ်းလျှံို်းမ္ ာ်းအာ်းလည််း ကကီ်း ကပ် လမ္််းညွှနခ်  သည်။  
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အက  ြုံ်းရလာဒအ်ာ်းခဖင  ်က မ္််းစကာ်းလျှံို်းမ္ ာ်းသည်  ဘိုရာ်းသခင  ်စကာ်းမ္ ာ်း ခဖစ် ကသည်။  

တစခ်  နတ်ည််းမ္ှာပင ်သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်သည် လ တ ို  ၏ အကရ်းအသာ်းက ို ကကီ်း ကပ် လမ္််းညွှနရ်င််း 

လ သာ်းတ ို  ၏ ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်း အစမွ္််းအစမ္ ာ်း၊ အကတွွေ့အ ကျှံြုံမ္ ာ်း၊ ရှုကထာင အ်ခမ္ငမ်္ ာ်း၊ စ တ်နလှျှံို်း 

သကဘာထာ်းမ္ ာ်းက ို အသျှံို်းခပြုံခ  သည်။  သ ို  ခဖစ်၍ က မ္််းစကာ်းလျှံို်းမ္ ာ်းသည် ၎င််းက ို ကရ်းသည ် 

က မ္််းကရ်းလ သာ်းတ ို  ၏ စကာ်းမ္ ာ်း ခဖစ်သည်မ္ှာလည််း အမ္ှနပ်င ်ခဖစပ်ါသည်။  ဤ တတ ယ 

ရှုကထာင အ်ခမ္ငသ်ည် မ္ှုတ်သွင််းခခင််း သကဘာသဘာဝအက ကာင််း က မ္််းစာက ိုယတ် ိုင၏် 

သကက်သချှံခ က်က ို အကကာင််းဆျှံို်း ထငဟ်ပ်ကသာ အခမ္ငပ်င ်ခဖစပ်ါသည။်  

"သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း" က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အဓ ပပာယ်ဖွင ရ်လ င ်က မ္််းစာသည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ကပါငက်ပေါ်သ ို   အလယွက်လ်း ခပြုံတက် မ္လာပါ။ 

က မ္််းကရ်းသ တ ို  သည်လည််း ချှံစာ်းခ ကမ်္  ကသာ စက်ယနတရာ်းမ္ ာ်းက  သ ို   

မ္ခပြုံမ္ ခ   ကပါ။ .. သ ို  ကသာ်လည််း ဘိုရာ်းသခင လ် တ ို  သည် သန  ရှ်င််းကသာ 

ဝ ဉာဉကတာ်၏ တ ိုကတ်ွန််းကတာ်မ္ ခခင််းက ို ချှံရသည အ်တ ိုင််း ကရ်းသာ်းခ   ကသည်။  

ထ ိုအရာနငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆ ိုလ ိုသည်မ္ှာ ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခင  ်

သတင််းစကာ်းပင ်ခဖစ်ခငာ်းကသာ်လည််း လက်ကတွွေ့ အကခခအကန၊ 

အက ကာင််းတရာ်းမ္ ာ်းအတွင််း အမ္နှရှ် ကနခ  သည ် လ မ္ ာ်း၏  ကာ်းဝင ်

အက  ြုံ်းကဆာငက်ပ်းမ္ှုအရ ခဖစက်ပေါ်ရသည။်    ထ ိုအခ က်အကပေါ်  လ ကတွ 

အနည််းငယ် က ကာက်ရွျှံ ွေ့စ တ်ရှ န ိုငသ်ည။်   ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်လ တ ို  အ ကာ်း 

တ ိုက်ရ ိုက် ဆကသ်ွယမ်္ှုက ို သ တ ို   ပ ိုလ ိုခ င၍်လည််း ခဖစ်န ိုငပ်ါသည။်  သ ို  ကသာ် 

အမ္နှမ်္ှာမ္  ထ ိုသ ို   သ ထာ်းခခင််းက ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် ပ ိုအက  ြုံ်းရှ ကစသည။် 

အက ကာင််းမ္ှာ က မ္််းစာက ို ကျွန်ိုပ်ဖတသ်ည ်အခါ ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခင  ်

သတင််းစကာ်း ခဖစက် ကာင််း ကျွန်ိုပ်သ ထာ်း၍ ခဖစပ်ါသည။်  ထ ို  က ကာင  ်

က မ္််းစာတွင ်သဘာဝ နစှမ်္  ြုံ်း ပါရှ ကနသည်။  ၎င််းသည ်ဘိုရာ်းသခင  ်

သတင််းစကာ်း ခဖစသ်ည။် သ ို  ကသာ် ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်၏ အကတွွေ့အ ကျှံြုံက ို 

သ နာ်းလညက်သာ လ သာ်းတစဦ််းလည််း ခဖစက်နသည။်  သ တ ို  ၏ ပိုဂ္ ြုံလက်ရ်း 

အစမွ္််းအစမ္  ြုံ်းခဖင  ်က မ္််းပ ိုင််းက ို ကလ လာသ  ကျွန်ိုပ်က  သ ို   အလာ်းတ  

တစစ်ျှံိုတစ်ရာက ို  ကျှံြုံကတွွေ့ ခဖတ်သန််းကနသ လည််း ခဖစ်သည။်  သ ို  ခဖစ်၍ 

အမ္နှစ်ငစ်စ် ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်ရှ ကနသည အ်ရာသည် လ သာ်း အကတွွေ့အ ကျှံြုံက ို 

အခပည ်အဝ နာ်းလညသ်ကဘာကပါကသ်ည ် မ္ှုတသ်ွင််းချှံ နှုတက်ပတ်ကတာပ်င ်

ခဖစက်တာ သည်။  ၎င််းသည် နှုတ်တ ိုက်ခ ကပ်းခ ကတ်စခ်ို မ္ဟိုတ်ပါ။ လ သာ်းတ ို  ၏ 

ရိုန််းကနလ်ှုပ်ရှာ်းမ္ှုဘဝနငှ  ်ကင််းကွာကနသည ် သတင််းစကာ်း တစမ်္  ြုံ်းမ္  ြုံ်းလည််း 

မ္ဟိုတပ်ါ။  သ ို  ခဖစ၍် "သဘာဝမ္ှုတသ်ွင််းခ က"် ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆ ိုသည အ်ခါ 

၎င််းသည် တကယ ဘ်ဝ အကခခအကနမ္ ာ်းအတွင််း အစစ်အမ္ှနလ် သာ်း 

ပိုဂ္ ြုံလ်သဘာဝမ္ ာ်းအာ်းခဖင  ်ကရာက်လာခခင််းဟို ဆ ိုလ ိုခခင််း ခဖစ်သည်။   

ထ ို  က ကာင  ်ဘိုရာ်းသခင စ်ကာ်းက ို သ တ ို  ကရ်းသည အ်ခါ မ္ မ္ တ ို   ရှငသ်နက်နရသည ် 
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ဘဝကကပ်းသည ် အသ ပညာ၊ အကတွွေ့အ ကျှံြုံနငှ  ်စ တက်ဇာထက်သနမ်္ှုတ ို  ခဖင  ်

သ တ ို  ကရ်းကနခခင််း ခဖစသ်ည။် 

 Rev. Ric Rodeheaver 

ဥပမ္ာအာ်းခဖင  ်၂ကပတရို ၃်း၁၅-၁၆၌ တမ္နက်တာ် ကပတရို ကရ်းခ  သည်က ို တဖန ်

နာ်းကထာင ်ကည ပ်ါ။  

ကပါလိုသည် မ္ မ္ ချှံရကသာ ဉာဏပ်ညာအတ ိုင််း 

သငတ် ို  အာ်းကရ်း၍ကပ်းလ ိုကက်သာစာ၌၎င််း၊ ..... ထ ိုစာတ ို  ၌ ခက်ခ ကသာ 

အရာအခ  ြုံွေ့ ရှ ၏။ မ္တတက်သာသ ၊ တည် ကည်ခခင််းမ္ရှ ကသာသ တ ို  သည် 

ထ ိုအရာမ္ှ စ၍ ကကင််းကသာက မ္််းစာ၏ အနကက် ို ကမ္ှာက်လှန၍် က ိုယက် ိုက ိုယ် 

ဖ က်ဆ်ီးတတ၏် (၂ကပ ၃်း၁၅-၁၆)။  

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကစာကစာက ကဖာ်ခပခ  သည ်အတ ိုင််း ကပါလို၏ စာမ္ ာ်းက ို ဘိုရာ်းသခင  ်ဝ ဉာဉကတာက် 

မ္ှုတသ်ွင််းခ  က ကာင််း ရှငက်ပတရို ဝနခ်ျှံသ မ္တှ်ထာ်းခ  သည်။  သ ို  ကသာ် ဤမ္ှုတသ်ွင််းခခင််းသည် 

သဘာဝမ္ှုတသ်ွင််းခခင််းခဖစက် ကာင််း ရှငက်ပတရို ညွှနခ်ပခ  သည်က ိုလည််း သတ ခပြုံပါ။  "ထ ိုစာတ ို  ၌ 

ခကခ် ကသာ အရာအခ  ြုံွေ့ ရှ ၏" ဟို ရှငက်ပတရိုကရ်းသည အ်ခါ သ သည ်ရှငက်ပါလို၏ ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််း၊ 

က ိုယရ်ည်က ိုယ်ကသွ်းနငှ  ်ကရ်းဟနတ် ို  က ို အသ အမ္ှတ်ခပြုံထာ်းခ  ခခင််း ခဖစသ်ည။်   ဤကဖာ်ခပခ ကသ်ည် 

ရှငက်ပါလို၏ ဘာသာကရ်း ဆရာခဖစ် ပညာအရညအ်ခ င််း အဆင ခ်မ္င ပ်ျှံိုက ို ထငဟ်ပ်ကနသည။်  ထ ို  ခပင ်

ရှငက်ပါလို၏ ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ နက်န ဆန််းခပာ်းမ္ှုသည် အတ ိုင််းအတာ တစခ်ိုထ  ပညာခ  ြုံွေ့တ  သ  တျှံငါသည ်

ဂါလ လ ခပညသ်ာ်း ရှငက်ပတရိုက ိုယတ် ိုငက် ို စ မ္်ကခေါ်ရာကရာကခ်  သည်။  

ရှငက်ပတရို၏ ရှုကထာင အ်ခမ္ငတ် ို  က ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ကလ လာသည အ်ခါ 

လ ိုက်နာက င သ်ျှံို်းရမ္ည  ်နမ္ နာပျှံိုစျှံအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ကပ်းထာ်းသည။်   သမ္မာက မ္််းစာထ က 

ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ ရှုကထာင အ်ခမ္ငတ် ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် မ္ှုတသ်ွင််းခ ကမ်္ ာ်းခဖစ်က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

အပမ္ တမ္််း နလှျှံို်းသွင််းကနရပါမ္ည်။  ၎င််းတ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင ထ်ျှံကတာ်မ္ှ လာခ  သည်ခဖစက်သာက ကာင  ်

မ္ှနက်နပ်ပီ်း ယျှံို ကညအ်ာ်းက ို်းထ ိုက်ဖယွ် ခဖစပ်ါသည။်   သ ို  ကသာ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကလ လာကဖာ်ထိုတသ်ည အ်ခါ လ သာ်းက မ္််းကရ်းသ မ္ ာ်းနငှ  ်သ တ ို  ၏ 

သကဘာထာ်းရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းအက ကာင််း ကလ လာရန ်လ ိုအပ်သည ် အာ်းစ ိုကက်က ြုံ်းပမ္််းမ္ှုမ္  ြုံ်း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘကမ်္ှာ ရှ ဖ ို  လည််း အကရ်းကကီ်းပါသည။်  

အမ္နှစ်ငစ်စ်အာ်းခဖင  ်သဘာဝမ္ှုတသ်ွင််းခခင််း၏ ကလ်းနက် အကရ်းအပါဆျှံို်းကသာ 

သွယဝ် ိုက်ရ ိုက်ခတ်မ္ှုတစ်ခိုမ္ှာ ဓမ္မသစက် မ္််း ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အဘယ်က ကာင  ်

ကလ လာရသည်ဆ ိုသည ် အဓ ပပာယ်ပင ်ခဖစ်ကတာ သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  အကနခဖင  ်စ တ်က ်းယဉသက်သက် 

သ ို  မ္ဟိုတ ်စကယ်နတယာ်းဆနက်သာ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း ရှုကထာင မ်္ ာ်းအကပေါ်တွင ်မ္ှခီ ိုအာ်းခပြုံလ ိုကပ်ါလ င ်

က မ္််းပ ိုင််း၏ အခွင အ်ာဏာက ို ဥကပကခာခပြုံရာကရာကသ်လ ို စာကရ်းဆရာ၏ ပါဝငအ်က  ြုံ်းခပြုံမ္ှုက ိုလည််း 
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မ္ ကက်ွယခ်ပြုံရာကရာကပ်ါလ မ္ မ်္ည်။ သ ို  ရာတွင ်သဘာဝမ္ှုတသ်ွင််းခခင််းသည် ဓမ္မသစဓ်မ္မပညာက ို 

အနည််းဆျှံို်း အဆင သ်ျှံို်းဆင ၌် ကလ လာကဖာ်ထိုတ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို တွန််းအာ်းကပ်းကနပါသည။် 

အဓ ကလည််းက ပပီ်း အရှင််းလင််းအသ သာဆျှံို်းကသာ အဆင မ်္ာှ က မ္််းပ ိုင််းက ိုယ်တ ိုငပ်င ်ခဖစသ်ည။် 

အဆ ိုပါ ရှင််းလင််းခပတ်သာ်းကသာ အခ ိုငအ်မ္ာကခပာဆ ိုခ ကမ်္ ာ်းက ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဓမ္မသစ် 

ဓမ္မပညာအက ကာင််း အကခမ္ာက်အမ္ ာ်း သွနသ်ငက်ပ်းန ိုငပ်ါသည်။ 

ဒိုတ ယအာ်းခဖင  ်က မ္််းပ ိုင််း၏ မ္ က်နာှခပငက်အာက်တွငရ်ှ ကသာ အဆင တ်ွင ်ဓမ္မသစ် 

က မ္််းကရ်းသ မ္ ာ်း၏ သွယဝ် ိုက်ပပီ်း အတ အလင််း ကရ်းမ္ထာ်းကသာ ဓမ္မပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

ကက ြုံတငစ်ွ မ္တှယ် ဆထာ်းခ ကမ်္ ာ်းစွာ ရှ ထနသည။် ၎ငျ်ားတ ို  က ို ကလ လာကဖာ်ထိုတ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အဆငသ်င  ်

ရှ ကန ကရပါမ္ည။်  စာကရ်းသ တ ို  ၏ ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််းမ္ ာ်းနငှ  ်ဓမ္မပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

ယျှံို ကည်သကဝ်ငမ်္ှုမ္ ာ်းအက ကာင််းမ္ ာ်းအာ်းလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာရန ်ရှ ပါသည်။  ထ ို  ခပင ်

သ တ ို  ကရ်းကသာ အရာမ္ ာ်းအကပေါ် သ တ ို  ၏ ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််းမ္ ာ်းနငှ  ်ယျှံို ကည်သကဝ်ငမ်္ှုတ ို  က မ္ည်သ ို  မ္ည်ပျှံို 

ဩဇာသကက်ရာကမ်္ှုရှ ခ  သည်က ို ရှာကဖွကစ ငိုရနအ်တကွလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   အကကာင််းဆျှံို်း 

လိုပ်ကဆာငသ်င  ်ကပါသည်။ 

တတ ယအဆင ခ်ဖစက်သာ က မ္််းပ ိုင််း၏ မ္ က်နာှခပငအ်ထက်တငွမ်္  စာကရ်းသ တ ို  ၏ 

သွယဝ် ိုက်ရညရွ်ယခ် ကမ်္ ာ်း အကပေါ်တွငလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆငခ်ခငရ်န ်လ ိုပါသည။် တနည််းဆ ိုရလ င ်

က မ္််းကရ်းသ တ ို  သည် သ တ ို  ၏ ပရ သတမ်္ ာ်းအတွက် ဘာရည်ရွယ်ခ   ကပါသနည််း။ မ္ ကာခဏဆ ိုသလ ို 

ဓမ္မသစစ်ာကရ်းသ တ ို  သည် သ တ ို  ၏ ပရ သတ်တ ို  အကပေါ် က ကရာက်ကစဖ ို   သ တ ို  ကမ္ ာ်လင ခ်  ကသာ 

သကက်ရာကမ်္ှုပျှံိုစျှံမ္ ာ်းနငှ  ်ပတသ်က်၍ အကတာပ်င ်တ တ က က  ရှ ခ   ကသည်။  သ ို  ကသာ် တခါတရျှံတွင ်

သ တ ို  ၏ ပရ သတမ်္ ာ်းအာ်း သ တ ို  ၏ က မ္််းပ ိုင််းနငှ  ်ပတသ်က၍် သွယဝ် ိုက်ကခပာဆ ိုထာ်းမ္ှုမ္ ာ်းအကပေါ် 

ကကာက်ခ ကဆွ် ကစဖ ို   ကမ္ ာ်လင ထ်ာ်းခ   ကသည်။ 

ယခိုသငစ် တက် ်း ကည ်န ိုငသ်လ ိုပင ်ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကလ လာကဖာ်ထိုတသ်ည်နငှ အ်မ္  ရှင််းလင််းခပတသ်ာ်းကသာ အခ ိုငအ်မ္ာကခပာဆ ိုခ ကမ်္ ာ်း၊ 

ဓမ္မပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ကက ြုံတငစ်ွ မ္ှတ် ယ ဆထာ်းခ ကမ်္ ာ်းနငှ  ်သွယဝ် ိုက်ကဖာ်ခပထာ်းကသာ 

ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းက ို ရှုခမ္ငထ် န််းသ မ္််းရနသ်ည် အပမ္ တကစ မ္လွယက် လပှါ။ ၎င််းအတကွ် အကကီ်းအက ယ ်

ဂရိုတစ ိုကက်လ လာမ္ှုမ္  ြုံ်း အပမ္ တကစ လ ိုပါသည။်  သ ို  ကသာ် သဘာဝမ္ှုတသ်ွင််းခခင််း၏ 

သကဘာသဘာဝက ကာင  ်ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာအဆင သ်ျှံို်းဆင လ်ျှံို်းက ို ကလ လာကဖာ်ထိုတ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

လ ိုအပ်လာပါသည။် 

ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာ၏ သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််း အယ အဆအတွက် ရှင််းလင််းခ ကအ်ခ  ြုံွေ့က ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ ခ  ပပီ်း ခဖစပ်ါသည်။ ယခိုတွင ်ဓမ္မသစ်က မ္််းစာတ ို  ၏ အခွင အ်ာဏာသည် ဘာက ို 

ဆ ိုလ ိုသည်နငှ  ်ယကန   ထ ိုအခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ို   တိုန  ခ်ပနသ်င သ်ည် ဆ ိုသည်တ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ရှင််းလင််း ကပါစ ို  ။  
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အြွင  အာဏာ  

ဧဝျှံကဂလ  ယျှံို ကညသ်  ခရစ်ယာနအ်ာ်းလျှံို်းက ဓမ္မသစ၏် အခငွ အ်ာဏာသည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အသက်တာကပေါ်တွင ်ပ ိုငသ်အိုပ်စ ို်းကနက ကာင််း မ္ှနက်နစ်ွာ ယျှံို ကညထ်ာ်း ကသည။် သ ို  ကသာ် 

ဤအခွင အ်ာဏာ၏ သကဘာသဘာဝက ို နာ်းလညရ်နအ်တကွ်မ္  ကျွန်ိုပ်တ ို   ဂရိုခပြုံ ကရန ်လ ိုပါသည။် 

ဝမ္််းနည််းဖယွ်ကကာင််းစွာပင ်စ တ်ရင််းကကာင််းကသာ ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းစွာက ဓမ္မသစ်သည် သ တ ို  အာ်း 

တ ိုက်ရ ိုကလ် ပ်မ္ ကရ်းသာ်းခ  သည် မ္ဟိုတက် ကာင််း က ို နလှျှံို်းမ္သွင််းမ္ ဘ  ရှ ကနန ိုငပ်ါသည်။  

တနည််းဆ ိုရလ င ်ဓမ္မသစ်အာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် ကရ်းသာ်းခ  သည်ခဖစက်သာ်ခငာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

တ ိုက်ရ ိုကက်ရ်းသာ်းခ  သည်ကတာ  မ္ဟိုတပ်ါ။ ဓမ္မသစအ်ာ်း လွနခ်  သည ် နစှက်ထာငခ် ကီာလက 

ကရ်းခ  က ကာင််း၊ ထ ိုအခ  နက် အသကရှ်ငက်နခ  ကသာလ မ္ ာ်းက ို ကပ်းခ  က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလျှံို်း 

သ  ကပါသည။် သ ို  ရာတွင ်ဓမ္မသစအ်ခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အသ အမ္တှ်ခပြုံပျှံိုတ ို  အကပေါ် ဤအခ က၏် 

အက  ြုံ်းသက်ကရာကမ်္ှုသည် အပမ္ လ ို မ္ရှ သကလာက် ခဖစက်နတတ်သည်။   ဤအရာအာ်းလျှံို်းက 

ဓမ္မသစအ်ခွင အ်ာဏာအက ကာင််း အလွန ်အကရ်းကကီ်းကသာ တစစ်ျှံိုတစ်ရာအက ကာင််း ကခပာခပကနပါသည။် 

ယကန  ကာလ ခရစ်ကတာ၏် ကနာက်လ ိုက်တ ို   အသကတ်ာကပေါ်တွင ်ဓမ္မသစ်ဓမ္မပညာ၏ အခငွ အ်ာဏာသည် 

အခပည ်အဝရှ သညဆ် ိုကသာ်ခငာ်း သွယဝ် ိုက်၍သာ က ကရာက်ကနခခင််း ခဖစသ်ည။်  ထ ို  ခပင ်

ဓမ္မသစက် မ္််းပ ိုင််းမ္ ာ်းက သ တ ို  ၏ ကနဦ်းပရ သတမ်္ ာ်းအတကွ် ဘာက ို ဆ ိုလ ိုခ  သည်က ို ကလ လာရန ်

အခဖစ်န ိုငဆ်ျှံို်း ကျွန်ိုပ်တ ို   အဆငသ်င  ်ရှ ကနရမ္ည်ခဖစက် ကာင််း ဤအခ ကက် ကခပာကနပါသည။်  

ခရစ်ကတာ်၏ ကနာကလ် ိုက်မ္ ာ်းအကနခဖင  ်ဓမ္မသစ်က မ္််းက ို ပထမ္ဆျှံို်းအကက မ္် အစခပြုံ 

ဖတ်ရှုသည အ်ခါ အကတာ်ကကလ်း အကခခချှံက ကသာ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက သ တ ို  အာ်း အပမ္ လ ို 

ဆွ ကဆာငတ်တ ်ကသည။်  "ကယရှုသည် အရှငသ်ခငခ်ဖစ်ကတာ်မ္ ၏"၊ "ကနာငတ်ရ၍ ဧဝျှံကဂလ တရာ်းက ို 

ယျှံို ကည်ကလာ "၊ "တစ်ဦ်းက ို တစဦ််း ခ စ် ကကလာ " အစရှ ကသာ အရာမ္ ာ်းနငှ  ်အကခခချှံက ကသာ 

အခခာ်းသွနသ်ငခ် က် အကခမ္ာက်အမ္ ာ်းက ို သ တ ို   ဖတ် ကရသည။်  သမ္ ိုင််းကနာက်ချှံ 

အကခခအကနမ္ ာ်းအက ကာင််း၊ ပိုဂ္ ြုံလမ်္ ာ်းအက ကာင််း၊ ဓမ္မသစစ်ာကရ်းသ တ ို  ၏ 

ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းအက ကာင််း မ္ ာ်းမ္ ာ်းစာ်းစာ်း သ တ ို   စဉ်းစာ်းဆငခ်ခငရ်န ်မ္ရှ  ကပါ။  လက်ကတွွေ့က ကသာ 

ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းအာ်းလျှံို်းအတွက် အဆ ိုပါအကခခချှံ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းအာ်း ထာဝရ မ္နှက်နမ်္ှုမ္ ာ်းအခဖစ် 

သ တ ို   အလယွက်ကလ်း မ္တှယ် သကဘာထာ်းသွာ်းန ိုင ်ကသည။်  ထ ို  ခပင ်ဓမ္မသစ၏် အခွင အ်ာဏာအကပေါ် 

ဝနခ်ျှံအပ်နှျှံခခင််းနငှ  ်စပ်လ ဉ်းသည ် သယွ်ဝ ိုကသ်ကက်ရာကမ်္ှုမ္ ာ်းအကပေါ် သ တ ို  ၏ 

က ိုငတ်ယွ်ကခဖရငှ််းမ္ှုမ္ ာ်းသညလ်ည််း မ္ရှ သကလာက် ရှာ်းလသှည။်  သ ို  ကသာ် ဓမ္မသစဓ်မ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

တ ို်း၍ ကလ လာသငယ် လာသည်နငှ အ်မ္  ယကန  ကာလ တညက်နသည ် ၎င််း၏ အခွင အ်ာဏာက ို 

အသ အမ္ှတ်ခပြုံဖ ို   ဓမ္မသစက် မ္််းပ ိုင််းမ္ ာ်း၏ မ္ လကနဦ်း ကနာက်ချှံသမ္ ိုင််းအကခခအကနမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

အကသအခ ာ ကလ လာရန ်လ ိုအပ်မ္ှုသည် ပ ို၍ ပ ို၍ ထငရ်ှာ်းကပေါ်လွငလ်ာသည။်  စာကရ်းသ တ ို  ၏ 

ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််းမ္ ာ်း၊ အကခခအကနမ္ ာ်း၊ ရည်ရွယ်ခ ကသ်ကဘာထာ်းမ္ ာ်းအက ကာင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ကလ လာသငယ်  ကရပါမ္ည်။  ထ ို  ကနာကမ်္သှာလ င ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အသက်တာကပေါ် ရှ ကနသည ် 

ဓမ္မသစ၏် အခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ ာကပ်တ်စွာ ဝနခ်ျှံန ိုင ်ကမ္ည် ခဖစပ်ါသည်။  
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ကမ္်းခွန််းတစ်ခိုကတာ  ကပေါ်လာပါသည။် အခခာ်းသ မ္ ာ်းသ ို   ဦ်းတည်ကရ်းခ  ကသာ 

ဓမ္မသစသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အကပေါ် အခွင အ်ာဏာရှ ကနက ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

မ္ည်သ ို  မ္ည်ပျှံို စဉ်းစာ်းန ိုငပ်ါသနည််း ဟ သည ် ကမ္်းခနွ််း ခဖစပ်ါသည။်  

ပထမ္အာ်းခဖင  ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သကဘာတ ညီမ္ှုက ို ကတာင််းဆ ိုပ ိုငခ်ွင  ်သ ို  မ္ဟိုတ် 

အာဏာရှ သည ် သကဘာအရ ၎င််းသည် အခွင အ်ာဏာရှ ကနသည်။ ကနဦ်း 

က မ္််းဂန ်လကခ်ျှံရယ သ မ္ ာ်းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုယတ် ိုငတ် ို   အ ကာ်း 

ခ  တ်ဆကမ်္ှုသည် နစှ် ဂဏန််း ခဖစက်သာက ကာင  ်ခ  တဆ်ကမ်္ှုသည် နစှမ်္  ြုံ်း 

ရှ ကနသည။်  ပထမ္အာ်းခဖင  ်ဤက မ္််းပ ိုင််းက ို ကရ်းသာ်းကသာ 

ဘိုရာ်းသခငတ်ည််းဟ ကသာ စာကရ်းသ သည် မ္ကန   ယကန   ကနာငက်ာလ အစဉအပမ္  

တည်ကနကတာ်မ္ သည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ်တ ိုငလ်ည််း သ  အာ်း ရငဆ် ိုင ်ကရမ္ည် 

ခဖစသ်ည။်  ဒိုတ ယအာ်းခဖင  ်ခရစက်တာ်၏ ကနာက်လ ိုကမ်္ ာ်းခဖစက်သာ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်လည််း ဘိုရာ်းသခင  ်ပဋ ညာဉချှံလ မ္ ာ်းအထ တငွ ်အပါအဝင ်

ခဖစ ်ကသည။် လနွခ်  သည ် ရာစိုနစှမ်္ ာ်းစွာက ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အဖွ ွေ့သာ်းအခ  ြုံွေ့က ို 

တ က စွာကခပာဆ ိုခ  သည ် အရာမ္ ာ်းကလည််း သ တ ို  အထ  ကျွန်ိုပ်တ ို   

အပါအဝငခ်ဖစ်ကနက ကာင််း ခပသကနခ   ကသည်။ အက ကာင််းမ္ာှ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ဘိုရာ်းသခင လ်က်ချှံကတာ်မ္ ခခင််းထ ၌ သခင ်ကယရှုခရစက်တာ်အာ်းခဖင  ်သ တ ို  နငှ  ်

အတ တကွ အပါအဝင ်ခဖစက်နကသာက ကာင  ်ခဖစသ်ည။်  

ဒဒါက တာ Glen G. Scorgie 

ကျွန်ိုပ်တ ို   စဉ်းစာ်းကနသည အ်ရာက ို ပျှံိုဥပမ္ာတစ်ခိုက ကထာကက်  

ရှင််းလင််းကပ်းကကာင််းကပ်းန ိုငပ်ါလ မ္ မ်္ည်။  ကကလ်း တစ်ဦ်းထက်ပ ိုရှ သည ် မ္ ဘမ္ ာ်းအကနခဖင  ်သ တ ို  ၏ 

ကကလ်းမ္ ာ်းအကပေါ် အခပည ်အဝ အခွင အ်ာဏာရှ ကသာ်လည််း အပမ္ လ ို သွယဝ် ိုက်၍သာလ င ်

က င သ်ျှံို်းကနရက ကာင််းက ို ကကာင််းစွာ သ  ကသည်။  မ္ မ္ ၏ သာ်းတစဦ််းဦ်းက ို မ္သင မ်္ကလ ာ်ကသာ 

အခပြုံအမ္ တစ်ခိုအတွက် ဆ ပ လ ိုက်ပပီ်း "သွာ်းထ ိုင၊် သာ်း လိုပ်ခ  တ  အကပေါ် စဉ်းစာ်း ကည စ်မ္််း" ဟို 

ကခပာလ ိုကသ်ည ် မ္ ဘတစဦ််းအက ကာင််း စဉ်းစာ်း ကည  ်ကပါစ ို  ။  ဟိုတပ်ါသည်။ သ  နမှ္ကကတာ  

ကပ ာ်ကပ ာ်ကကီ်း ကစာ်းပမ္ ကစာ်းကနပါလ မ္ မ်္ည်။  ထ ို  ကနာက် မ္ ဘကလည််း သ မ္အာ်း ဘာမ္ မ္ကခပာပ ကနသည် 

ဆ ိုပါစ ို  ။  သ ို  ကသာ် နမှ္ ခဖစသ် က ခဏ ကာလ င ်မ္ ဘက ို မ္နာချှံသည က် စစမ္  ြုံ်း ခဖစလ်ာသည အ်ခါ မ္ ဘက 

သ မ္အာ်း "နင အ်က ို ခိုပ  ဘာခဖစ်ခ  တယ်ဆ ိုတာ မ္ခမ္ငဘ် ်းလာ်း" ဟို ကကင််းကကာင််းကလ်း 

ကခပာဆ ိုကပလ မ္ မ်္ည်။  ဤသ ို  ကသာ အကခခအကနမ္ ာ်းတွင ်မ္ ဘတ ို  သည် သာ်းသမ္ီ်းတစ်ဦ်းက ို သ တ ို   

က ိုငတ်ယွ်ခ  သည  ်ပျှံိုစျှံမ္ှကန၍ က နက်ကလ်းမ္ ာ်းအာ်းလျှံို်း သငယ်  ကကစဖ ို   ကမ္ ာ်လင ခ် ကရ်ှ ထာ်း ကသည။်  

အဆ ိုပါ တဆင ခ်ျှံ အခွင အ်ာဏာက သာ်းသမ္ီ်းအာ်းလျှံို်းအာ်း သ တ ို  သည် ကနဦ်း အဆျှံို်းအမ္ချှံယ သ မ္ ာ်း 

မ္ဟိုတ်ခ  လ ငက်တာငမ်္ ှသ တ ို   မ္ည်သ ို   ခပြုံမ္ က င  ်ကျှံသင က် ကာင််းက ို သွနသ်ငက်နသည။်  

ဤအရာကာ်း ဓမ္မသစ၏် အခငွ အ်ာဏာသည် ယကန  ကခတ် ခရစက်တာ် ကနာကလ် ိုကမ်္ ာ်း အကပေါ်၌  

အခပည ်အဝရှ ကနကသာ်လည််း သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းက ကာင  ်တဆင ခ်ျှံ သကဘာခဖစ်ကနရက ကာင််း 
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ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခပာသည အ်ခါ ဆ ိုလ ိုသည  ်အဓ ပပာယပ်င ်ခဖစသ်ည်။  ကနဦ်း ပရ သတတ် ို  က ိုမ္  

ဓမ္မသစက် မ္််းပ ိုင််းတ ို  က အခွင အ်ာဏာ အခပည ်ခဖင  ်တ ိုကရ် ိုက်ကခပာဆ ိုခ   ကသည်။  ထ ို  ခပင ်၎င််းတ ို  သည် 

ယကန  ကာလမ္ှာလည််း အခွင အ်ာဏာ အခပည ်ခဖင  ်ကခပာဆ ိုလ က်ရှ က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ ရ ကရပါမ္ည်။  

သစစာရှ ကသာ ခရစက်တာ်၏ ကနာက်လ ိုက်မ္ ာ်း အတကွ် ဓမ္မသစ် သနွသ်ငခ် က် တစ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

နာချှံရမ္ည်လာ်း ၊ မ္နာချှံရဘ ်းလာ်း ဆ ိုသည်  ကမ္်းခွန််းမ္  ြုံ်း ဘယ်ကတာ မ္  မ္ရှ ပါ။  ၎င််း၏ အခငွ အ်ာဏာက ို 

မ္ည်သ ို  မ္ညပ်ျှံို နာချှံရမ္ညန်ည််း ဆ ိုသည ် ကမ္်းခွန််းမ္  ြုံ်းသာ ရှ ပါသည။်  ထ ို  က ကာင  ်အဆ ိုပါ အခွင အ်ာဏာက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ို   တိုန  ခ်ပနသ်င သ်ည် ဆ ိုသညက် ို ဆျှံို်းခဖတရ်နအ်တကွ် သ်ီးသန   ်က မ္််းပ ိုဒတ်စခ်ိုအာ်း 

မ္ညသ်ည အ်ခ  နတ်ွင ်ကရ်းခ  သည် ဆ ိုသည ် ကနဦ်း ရည်ရွယခ် က်နငှ  ်အကခခအကနမ္ ာ်းက ို ခပနလ်ှည ် ကည ်ဖ ို   

ကျွန်ိုပ်တ ို   အဆငသ်င  ်ရှ ကနရပါမ္ည။်   

ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ကတာ်အက ကာင််း ကက ာင််းသာ်းမ္ ာ်း အပမ္ လ ို 

ကမ္်းတတသ်ည ် ကမ္်းခွန််းတစခ်ိုမ္ှာ လွနခ်  သည ် နစှ်ကပါင််း ၂၀၀၀ခန  က်လ မ္ ာ်းသ ို   

ကပ်းခ  ကသာ သတင််းစကာ်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် မ္ည်သ ို   လကက်တွွေ့ 

အက ျှံြုံ်းဝငက်နန ိုငပ်ါမ္ည်နည််း ဟ ကသာကမ္်းခွန််း ခဖစ်သည်။   ဘိုရာ်းသခင  ်

နှုတ်ကပတ်ကတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ထျှံသ ို  ၎င််း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ်၎င််း မ္ည်သ ို   

ခဖစက်နန ိုငပ်ါသနည််း။  ဤကနရာမ္ှာပင ်အဓ ကကသာ ခ က် ရှ ကနသညဟ်ို 

ကျွန်ိုပ်ထငပ်ါသည။် အဆ ိုပါက မ္််းပ ိုင််းတ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ထျှံသ ို   ကရ်းကသာ 

ဘိုရာ်းနှုတက်ပတက်တာ်မ္ ာ်း မ္ဟိုတက်သာ်ခငာ်းလည််း သ တ ို  သည် 

အဆျှံို်းစွနအ်ာ်းခဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက်ခဖစ် ကပါသည်။ ထ ို  ခပင ်သမ္မာက မ္််းထ က 

စာကစာငရ်ှ သမ္ ၊ ကရ်းဟနရ်ှ သမ္ ၊ အကခခအကနမ္ှနသ်မ္ တ ို  ၌ ကတွွေ့ရကသာ 

တ ညီခ က်တစခ်ိုမ္ှာ သမ္မာက မ္််းစာကစာငရ်ှ သမ္ သည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

သကဘာသဘာဝ၊ ဘိုရာ်းသခင ်မ္ညသ် နည််း ဆ ိုသညက် ို 

ဖွင လ်စှ်ကဖာ်ခပသည်ဆ ိုသည ် အခ ကပ်င ်ခဖစသ်ည။်  ၎င််းသည ်က ိုယ်ကတာ်နငှ  ်

ဆက်နယွမ်္ှု၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ခဖစသ်ည ်ဆ ိုသည်က ို ဖွင လ်စှက်ဖာ်ခပသည်။  

ထ ို  ခပင၎်င််းသည် ကလာကထ ရှ  ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် ဘိုရာ်းသခငထ်ာ်းကတာ်မ္ ကသာ 

ရည်ရွယခ် က်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘိုရာ်းသခငသ် ို   မ္ည်သ ို   တိုန  ခ်ပနရ်မ္ည်၊ 

အခ င််းခ င််းသ ို  လည််း မ္ည်သ ို   တိုန  ခ်ပနရ်မ္ည် စသည်တ ို  က ို ကဖာ်ခပသည။်  

ထ ို  က ကာင  ်အဆျှံို်းစွနဆ် ိုရလ င ်က မ္််းစာထ  ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာသငယ် သည ် 

အရာသည ်ဘိုရာ်းသခင  ်နလှျှံို်းသာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   သငယ် ခခင််းပင ်ခဖစသ်ည။်  

ဘိုရာ်းသခင  ်သကဘာသဘာဝနငှ  ်ရည်ရွယ်ခ ကက် ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

သငယ်  ကသည။်  ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းကသာကနာကခ်ျှံအတွင််းရှ  ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းကသာ 

လ တ ို  က ို ကရ်းသာ်းခ  လ ငက်တာငမ်္ှ၊ သ တ ို  အာ်း တ ိုက်ရ ိုကက်ပ်းခ  ကသာ 

ပညတ်ကတာ်တ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်တ ိုက်ရ ိုက် အက ျှံြုံ်းမ္ဝငလ် ငက်တာငမ်္ှ၊ 

ဘိုရာ်းသခင  ်သကဘာသဘာဝအက ကာင််း၊ ဘိုရာ်းသခင  ်ရည်ရွယ်ခ က်အက ကာင််း၊ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ညသ် ခဖစသ်ည် ဆ ိုသည်နငှ  ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ဆကန်ယွမ်္ှုအတွင််း 
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ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ို   အသက်ရှငသ်င သ်ည်ဆ ိုသည်တ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

သငယ် ကနန ိုငဆ် ပင ်ခဖစ်သည။်  ထ ို  က ကာင  ်အဆျှံို်းစွန ်ဆ ိုရလ င ်သမ္မာက မ္််းစာက 

ဘိုရာ်းသခင  ်နလှျှံို်းသာ်း အက ကာင််း နငှ  ်ရည်ရွယ်ခ က်တ ို  အက ကာင််းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း သွနသ်ငက်နသည ်အကလ ာက် ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း 

က ိုယက်တာ်နငှ  ်ဆကန်ယွမ်္ှုအတွင််းနငှ  ်အခ င််းခ င််း ဆက်နယွ်မ္ှု အတွင််းတ ို  ၌ 

မ္ည်သ ို   အသက်ရှငသ်င သ်ည်နငှ  ်စပ်လ ဉ်း၍ လမ္််းညွှနက်နသည်ဟို 

ကျွန်ိုပ်ကခပာလ ိုပါသည။်  

ဒဒါက တာ Mark L. Strauss 

ဥပမ္ာဆ ိုရလ င ်မ္ဿ  ၁၉်း၂၁ တွင ်ကယရှုသည် ခ မ္််းသာငယရွ်ယ်ကသာ အမ္တတ်စဦ််းအာ်း 

ဤသ ို  ကသာ တ က သည ် သွနသ်ငခ် ကက် ို ကပ်းခ  သည်။ 

သငသ်ည် စျှံိုလငခ်ခင််းသ ို   ကရာက်လ ိုလ င ်သွာ်းကလ ာ။ က ိုယ် ဥစစာမ္ ာ်းက ို ကရာင််း၍ 

ဆင််းရ ကသာသ တ ို  အာ်း ကပ်းကလာ ။ ထ ိုသ ို   ခပြုံလ င ်ကကာင််းကငဘ်ျှံို၌ ဘဏ္ဍာက ို 

ရလ မ္ ်မ္ည်။ သ ို  ပပီ်းမ္ှ ငါ  ကနာကသ် ို   လ ိုက်ကလာ  (မ္ဿ  ၁၉်း၂၁) 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အသကတ်ာ၌ ဤက မ္််းပ ိုဒက် ို မ္ည်သ ို   လက်ကတွွေ့ အသျှံို်းခ  ကပါမ္ည်နည််း။ 

အကခခအကနတ ိုင််းတွင ်"ကျွန်ိုပ်တ ို   ရှ သမ္ သည် [ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏] ဥစစာပစစည််းတ ို  က ို ကရာင််း၍ 

ဆင််းရ သာ်းတ ို  က ို ကပ်းကမ္််း ကပါသလာ်း"။  ဤကမ္်းခနွ််းက ို တာဝနရ်ှ စွာ ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခဖဆ ိုန ိုငသ်ည ် 

တစခ်ိုတည််းကသာ နည််းလမ္််းမ္ာှ ဤခ မ္််းသာငယ်ရွယ်သည ် အမ္တသ်ည ်မ္ည်သ ခဖစသ်ည်ဆ ိုသည်နငှ  ်

ကယရှုက အဘယ်က ကာင  ်သ  အာ်း ဤပျှံိုစျှံ ဆက်ဆျှံခ  သည်ဆ ိုသည်တ ို  က ို ဆိုပ်က ိုငမ်္ ကရ်းပင ်ခဖစသ်ည။်   

ဤလ ၏ ဂိုဏခ်ဒပ်နငှ  ်ကယရှုနငှ  ်အခပနအ်လှနဆ်ကသ်ယွ်မ္ှုတ ို  က သ သည ်ယိုဒ ကနာက်ချှံမ္ှ 

ခဖစက် ကာင််း၊ သ ၏ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွင််း ကငကွ က်းနငှ  ်ပတသ်က်၍ အကကီ်းအက ယ ်

ဩဇာလွှမ္််းသ ခဖစက် ကာင််း အ ကျှံခပြုံကန ကသည်။  ယိုဒ ထျှံို်းတမ္််းအစဉအလာမ္ ာ်းက ို 

ထ မ္််းသ မ္််းရာတွငလ်ည််း ထ ိုသ  အကလ်းအနက် ဂရိုခပြုံသည ်ပျှံိုစျှံ ကပေါ်ကနသည။် ဤအခန််းကကီ်းအတွင််း 

အကစာပ ိုင််းတွင ်ကယရှုအာ်း သ က "ကကာင််းခမ္တ်ကသာ ဆရာ၊ ထာဝရ အသကက် ို ရအျှံ ကသာငာှ 

အကျွန်ိုပ်သည် အဘယ်ကကာင််းမ္ှုက ို ခပြုံရပါမ္ည်နည််း" ဟို ကမ္်းထာ်းခ  သည်။  ကယရှုကလည််း 

"ပညတက်တာ်တ ို  က ို ကစာင က်ရှာက်ကလာ " ဟို ခပနလ်ည်မ္ န  ဆ် ိုခ  သည်။  အဆ ိုပါလ ရွယက်လည််း 

ဤအမ္ န  က် ို သ လိုပ်ကဆာငပ်ပီ်းက ကာင််း ဝင ဝ်င က်ကာ်းကကာ်းပင ်က ကခငာခ  သည်။  ထ ို  က ကာင  ်လ ရွယ၏် 

အဓ က အကလ်းအနက် ဂရိုစ ိုက်မ္ှု ခဖစပ်ျှံိုရသည ် ကငကွ က်းနငှ  ်ဩဇာတ ို  က ို ကယရှု ရငဆ် ိုငက် ိုယ်တယွ်ခ  ခခင််း 

ခဖစသ်ည။်  

ပစစည််းဥစစာ ပ ိုငဆ် ိုငခ်ခင််းသကသ်ကသ်ည် ဆ ို်းညစ်မ္ှုတစ်ခို မ္ဟိုတက် ကာင််း က မ္််းစာက 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း အဖနဖ်န ်ခပဆ ိုထာ်းသည။်  ၎င််းသည ်ခရစက်တာ်၏ အိုပ်စ ို်းမ္ှုကအာကတ်ွင ်စစမ်္ှနက်သာ 

တပည ်ကတာ်ခဖစ်ခခင််းမ္ှ ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို တာ်းဆ်ီးခခင််းလည််း မ္ခပြုံထာ်းပါ။  သ ို  ကသာ်လည််း 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခရစ်ကတာ်၏ကနာကလ် ိုကတ် ို   အကနခဖင  ်ဘိုရာ်းသခငက် ို အကစချှံန ိုငရ်နအ်တကွ် မ္ မ္ တ ို  ၏ 

စ တဆ်နဒအလ ိုမ္ ာ်းက ို စွန  ပ်ယ်န ိုငဖ် ို   ခပငဆ်ငထ်ာ်းကသာ နလှျှံို်းသာ်းမ္  ြုံ်း အပမ္ ရှ ကနဖ ို   လ ိုပါသည။် 

တမ္နက်တာ ်၅်း၁-၁၁ တွင ်အလာ်းတ  ဥပမ္ာမ္  ြုံ်းက ို ကတွွေ့ရသည်။ အာနန နငှ  ်ရဖှ ကရ ကမ္ာငန်ှျှံသည် 

သ တ ို  ၏ ဥစစာကငကွ က်းအခ  ြုံွေ့က ို သ တ ို  အတကွ် လ  ြုံွေ့ ဝကှသ် မ္််းဆည််းထာ်းလ ကပ်င ်အသင််းကတာ်သ ို   ရှ သမ္  

လှူဒါန််းလ ိုကသ်ကယာငဟ်နက်ဆာင ်ကသည။်  သ တ ို  ရှ သမ္ က ို မ္လှူဒါန််းမ္ှုသည် အခပစ်မ္ဟိုတပ်ါ။ 

သ တ ို  က ိုလည််း မ္ကတာင််းဆ ိုထာ်းပါ။ သ ို  ကသာ် အမ္ှနတ်ွင ်အမ္ ာ်းသ ငါ၏ အထငက်ကီ်းကလ်းစာ်းမ္ှုက ို 

ရယ ရနအ်တွက် ရကက်ရာသကယာင ်မ္ိုသာဆ ိုခ   ကခခင််း ခဖစသ်ည။် 

ခ မ္််းသာကကယဝ်ပပီ်း ငယ်ရွယသ်ည ် အမ္တ်အာ်း သ ၏ ဥစစာမ္ ာ်းက ို ကရာင််းရန ်ကယရှု၏ 

တိုန  ခ်ပနက်ခပာဆ ိုခ က်သည် ကငကွ က်းအက ကာင််းက ို တ တ က က  ကခပာလ ိုရင််း မ္ဟိုတဘ်  လ ငယ်ဘကမ်္ှ 

စွန  လ်ွှတ်ရမ္ည  ်အရာတွက် မ္ည်သည ် အကလ်းကပ်းဂရိုစ ိုကမ်္ှုမ္  ြုံ်း ရှ သင သ်ည် ဆ ိုသည အ်ရာက ို အဓ က 

ဦ်းတည်ကဆာငရွ်က်ခခင််း ခဖစသ်ည။်  ဤလ ငယ် မ္စွန  လ်ွှတလ် ိုကသာ အရာတစ်ခိုက ို ကခဖရှင််းခခင််းခဖင  ်

ဥစစာကကယ်ဝခခင််းတည််းဟ ကသာ ခပဿနာ၏ အဓ ကကသာ ခ က်က ို ကယရှုက ထိုတ်ခပခ  သည်။  

သမ္မာက မ္််းစာ၏ အခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဝနခ်ျှံရနခ်ဖစပ်ါက က မ္််းပ ိုဒတ်စခ်ို၏ 

မ္ လရည်ရွယ်ခ က် နငှ  ်သမ္ ိုင််းကနာကခ်ျှံက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ထည သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းသင က် ကာင််း ဤဥပမ္ာက 

က ညီနာ်းလည်ကစပါသည်။  ထ ို  ကနာကမ်္သှာလ င ်ကယရှုမ္ န  မ်္ှာခ  ခ ကအ်ကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ို   

ကစာင ထ် န််းရက ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆန််းစစ်န ိုငပ်ါလ မ္ မ်္ည်။  

ဓမ္မကဟာင််းက  သ ို  ပင ်ဓမ္မသစသ်ည်လည််း ဒဿန အကတွ်းအကခေါ်တစ်ခို 

မ္ဟိုတ်ကနပါ။ ၎င််းတွင ်ယဉကက ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို ခဖတသ်န််း၍ အလွယတ်က  

သယပ် ို  န ိုငက်ကာင််း သယပ် ို  န ိုငက်သာပျှံိုစျှံခဖင  ်ကဖာထ်ိုတထ်ာ်းသည ် ဒဿနဆနက်သာ 

ကဖာ်ထိုတ်ခ ကမ်္  ြုံ်း မ္ပါရှ ပါ။ ဓမ္မသစသ်ည် သ်ီးသန  သ်ကဘာရှ ၍ 

သမ္ ိုင််းလည််းဆနသ်ည။်  ထ ိုသ ို   ခဖစရ်ခခင််း အက ကာင််းရင််းသည်လည််း 

အကတာ်ကလ်းကပေါ်လွငထ်ငရ်ှာ်းသည။်  ဓမ္မကဟာင််းနငှ  ်ဓမ္မသစ ်နစှခ်ိုလျှံို်းထ ၌ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ္ မ္ က ိုယက် ို ဖွင လ်စှ်ကဖာ်ခပထာ်းခ  သည်။ ထ ို  သ ို   မ္ မ္ က ိုယ်က ို 

ဘိုရာ်းသခင ်ဖွင လ်စှက်ဖာ်ခပသည ်အခါ က ိုယ်ကတာ်သည် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  

သ်ီးသန  လ် မ္ ာ်းအာ်း ဖွင ခ်ပခခင််းခဖစသ်ည်။  ကယဘ ယ ဆနလ်ွန််းလ င ်

ကနာကဆ်ျှံို်းတွင ်မ္ည်သ နငှ မ်္  မ္သကဆ် ိုငဘ်  ခဖစ်သွာ်းန ိုငသ်ည အ်တကွ် 

က ိုယက်တာ်သည် ကယဘ ယ  ဆနသ်ည ် ပျှံိုစျှံမ္ ာ်းခဖင  ်လ တ ို  အာ်း မ္ မ္ က ိုယ်မ္ မ္  

ဖွင ခ်ပခခင််းမ္ရှ ပါ။  သ ို  ခဖစ်၍ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  အာခဗဟျှံ၊ ဣဇက်၊ 

ယာကိုပ်၊ ကမ္ာကရှ၊ ဒါဝ ဒတ် ို  အာ်းဖွင ခ်ပပပီ်း ကဟရှာယ၊ ကယရမ္ တ ို  က ိုလည််း 

ဖွင ခ်ပသည က်နာက် ကယရှုခရစအ်ာ်းခဖင  ်တပည က်တာ်မ္ ာ်းသ ို  ၎င််း၊ ကပတရိုသ ို  ၎င််း၊ 

ကပါလိုသ ို  ၎င််း ဖွင ခ်ပခ  သည်။  သ ို  ခဖစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်တသ်ီးတသန   ်

အကခခအကနမ္ ာ်းအတွင််း တသ်ီးတသန  လ် မ္ ာ်း ရှ ကနပါသည်။ ဤအရာသညလ်ည််း 

လ ိုအပ်ခ က်အရ ခဖစပ်ါသည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ဖနဆ်င််းကသာအရှငခ်ဖစ်၍ 
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ဖနဆ်င််းခခင််းသညလ်ည််း သမ္ ိုင််းက ကာင််းအတွင််း ပထဝဝီငအ်ကနအထာ်းအရ 

တည်ရှ ကနပါသည်။ ထ ို  က ကာင  ်ဘိုရာ်းသခငက် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  

ဖွင လ်စှ်ကဖာ်ခပသည အ်ခါ သမ္ ိုင််းက ကာင််းအတွင််း ပထဝအီကနအထာ်းအရ ဖွင ခ်ပဖ ို   

လ ိုပါသည။် 

ဒဒါက တာ Eckhard J. Schnabel 

ယခိုအထ  "အဘယ်က ကာင  ်ဓမ္မသစဓ်မ္မပညာက ို ကလ လာရသနည််း" ဆ ိုသည ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

သငခ်န််းစာထ တွင ်ဓမ္မသစ် မ္ှုတ်သွင််းခခင််းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာတ ို  က ဓမ္မသစစ်ာကစာငတ်စခ်ို၏ 

ကရှ်းကခတသ်မ္ ိုင််းက ကာင််း ကနာက်ချှံအက ကာင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ခဖစန် ိုငသ်မ္  မ္ ာ်းမ္ ာ်းကလ လာသငယ် ဖ ို   

ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ကတာင််းဆ ိုကနက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ ခ   ကပပီ်းခဖစပ်ါသည်။ ယခိုတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ယကန  ကာလနငှ  ်ဓမ္မသစ်ကာလတ ို  အ ကာ်း အလ ဉမ္ခပတဆ်ကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််း 

သွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းအက ကာင််းက ို က ိုငတ်ွယက်လ လာရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အဆငသ်င  ်ရှ ကနပပီ ခဖစပ်ါသည။် 

အလျဉ်မခ တ  ဆက လက ခဖစ ဒ ေါ်မှုမျာ်းနငှ   

ပ  ်းဆ ်ုး   ဆိငု ်းသာွ်းမှုမျာ်း 

လွနခ်  သည ် နစှက်ပါင််းငါ်းရာခန  က်ကရ်းခ  သည ် စာအိုပ်တစအ်ိုပ်က ို သငက်ကာက်ယ မ္ ခ  သည် 

ဆ ိုပါစ ို  ။ ဘာသာစကာ်းသည် ယကန  သငက်ခပာဆ ိုကနသည်နငှ  ်အနည််းဆျှံို်း ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းသကယာင ်

ရှ ကနပါလ မ္ မ်္ည်။  အယ အဆတ ို  က ိုလည််း ရှင််းခပထာ်းပျှံိုတ ို  သည်လည််း အနည််းငယ် 

ထ ်းဆန််းသည ်ပျှံိုကပေါ်ကနပါလ မ္ မ်္ည်။  စာအိုပ်ထ တွင ်ကဖာခ်ပထာ်းသည ် ထျှံို်းတမ္််းမ္ ာ်း၊ 

အစဉအလာမ္ ာ်းသညလ်ည််း ကခတက်နာကက် သည ်ပျှံို ကပါကက်နပါလ မ္ မ်္ည်။  သ ို  ကသာ် တခ  နတ်ည််းမ္ှာပင ်

၎င််းနငှ  ်သငအ်လိုပ်လိုပ်သည အ်ခါ ယကန  ကခတ် သင ဘ်ဝနငှ  ်ထ ိုစာအိုပ် မ္ည်သ ို  မ္ည်ပျှံို အက ျှံြုံ်းဝင ်

ပတသ်က်ကနသညက် ို သငက်တွွေ့ကကာင််းကတွွေ့ပါလ မ္ မ်္ည်။  ကရှ်းကရှ်းကကရ်းခ  သည ် 

စာအိုပ်တစအ်ိုပ်သညပ်ငလ် င ်ယကန   သင ်အသက်ရှငက်နသည ် ကလာကနငှ  ်လျှံို်းလျှံို်းလ ာ်းလ ာ်း 

ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းကနလ မ္ ်မ္ည် မ္ဟိုတပ်ါ။   သင အ်တကွ် လျှံို်းလျှံို်း အဓ ပပာယ် မ္ရှ န ိုငက်လာကက်အာင ်၎င််းသည် 

သငန်ငှ  ်အလွနအ်မ္င််း စ မ္််းကနလ မ္ မ်္ည် မ္ဟိုတပ်ါ။  ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတမ်္ှု အခ  ြုံွေ့ကတာ  

လ ိုကကာင််းလ ိုပါမ္ည်။ မ္ည်သ ို  ဆ ိုကစ အဆျှံို်းသတ်တွင ်ဤကရှ်းစာအိုပ်က ကခပာကနသည ်အရာအမ္ ာ်းစိုက ို 

သငဆ်ိုပ်က ိုငန် ိုငမ်္ညသ်ာ ခဖစပ်ါသည။်  

ဤအရာသည ်ဓမ္မသစ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုငတ်ွယသ်ည အ်ခါ ကျွန်ိုပ်တ ို    ကျှံြုံရသည အ်ရာပင ်

ခဖစသ်ည။်  ၎င််းက ို လနွခ်  သည် နစှက်ပါင််း ၂၀၀၀ န်ီးပါ်းကလာက်က ကရ်းသာ်းခ  သည်။  

ဤအက ကာင််းက ကာင ပ်င ်၎င််း၏ ဘာသာစကာ်း၊ သကဘာအယ အဆမ္ ာ်း၊ ထျှံို်းတမ္််းမ္ ာ်းနငှ  ်

အစဉအလာမ္ ာ်းသည် ယကန  ကခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ကက်မ္ှာကက်မ္ဘာနငှ  ်ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းကနရခခင််း ခဖစသ်ည။်  
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

သ ို  ကသာ် တစခ်  နတ်ည််းမ္ှာပင ်ဤအက ကာင််းအရာမ္ ာ်းက ို ကလ လာဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ မ္ က ိုယက် ို 

အပ်နှျှံမ္ည်ဆ ိုလ င ်ဓမ္မသစသ်ည် ယကန  ကျွန်ိုပ်တ ို  ကလာကနငှ  ်ပျှံိုစျှံအမ္  ြုံ်းမ္  ြုံ်းတ ို  တွင ်ဆကသ်ယွ်မ္ှုမ္ ာ်း 

ရှ ကနဆ ခဖစ်က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ န ိုငပ်ါသည။် 

လွနခ်  ကသာ နစှက်ပါင််း ၂၀၀၀ခန  က် သမ္မာက မ္််းစာက ို ကရ်းခ  သည် 

ဆ ိုသည အ်ခ က်သည် ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငက်နဆ ၊ အကရ်းကကီ်းကနဆ  ခဖစသ်ည။် 

အက ကာင််းမ္ှာ ၎င််းအာ်း သ်ီးသန  သ်မ္ ိုင််းကာလအတွင််းရှ  ယဉကက ်းမ္ှုတခိုအတွင််း 

ကရ်းသာ်းခ  ၍ ခဖစသ်ည်။  သ ို  ကသာ် ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ကတာ် 

ခဖစသ်ည် ဟ ကသာ အခ ကက် ယကန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်

ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငက်နကစပါသည်။ အက ကာင််းမ္ှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သ ၏ 

ကက ်းဇ ်းကတာ်နငှ  ်ကရိုဏာတ ို  အာ်းခဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဆကသ်ယွ်ကခပာဆ ိုရန ်

ကရွ်းခ ယခ်  ၍ ခဖစသ်ည။်   ထ ို  ခပင ်ကဟပဗ ဩဝါဒစာက ဘိုရာ်းသခင  ်

နှုတ်ကပတ်ကတာ်သည် သျှံလ က်တကာထက် ထက်သညဟ်ို ဆ ိုထာ်းသည။်  

အမ္နှစ်ငစ်စ် ထ ိုနှုတက်ပတက်တာ်သည် ခွ စ တခ်န််းသျှံို်းဓာ်းငယ်ကလ်းတစ်ခိုက  သ ို   

ခဖစသ်ည။်  ထ ို  က ကာင  ်ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ကတာ်သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ခွ ဖွင ၍် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အကပေါ်တွင ်အိုပ်စ ို်းကာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထျှံမ္ှ ကတာင််းဆ ိုခ က်မ္ ာ်းက ို ခပြုံသည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို   နာချှံရနလ် ိုအပ်သညမ်္ ာ်းအတကွ် ပညတ်ခ ကပ်းသည်။ ၎င််းတ ို  က ို 

ခ စ်ခမ္တ်န ို်းရန၊် နာချှံရျှံို သက်သက်မ္ဟိုတ်၊ အမ္ှနတ်ကယခ် စ်ခမ္တန် ို်းပပီ်း 

အလတွ်က က်မ္တှ်ရန ်ကခပာဆ ိုရင််း အခွင အ်ာဏာအခဖစ် ရပ်တညသ်ည်။  

သ ို  ခဖစ်၍ ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ကတာ်ခဖစက်သာက ကာင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် အကရ်းကကီ်းသည။်   

ဒဒါက တာ Jason Oakes 

ဓမ္မသစ်နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အ ကာ်း အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်း၊ 

ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်စပ်လ ဉ်းပပီ်း အကသအခ ာ ကလ လာမ္ှုက ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို မ္ည်သ ို   က ညီက ကာင််း 

သ ခမ္ငရ်နအ်တကွ် အဓ က စဉ်းစာ်းစရာ သျှံို်းခိုအကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   စ ်းစ ိုက် ကပါမ္ည်။ ၎င််းတ ို  မ္ှာ 

ကခတ်ကာလအလ ိုက် စဉ်းစာ်းခခင််း၊ ယဉကက ်းမ္ှုအလ ိုက် စဉ်းစာ်းခခင််းနငှ  ်ပိုဂ္ ြုံလ်အလ ိုက် စဉ်းစာ်းခခင််းတ ို   

ခဖစ ်ကသည။်  အဆ ိုပါ အက ကာင််းအရာ သျှံို်းခိုတ ို  သည် အခ င််းခ င််း အခပနအ်လှန ်

နှ်ီးနယွ်ကန ကကသာ်လည််း တစခ်ိုခ င််း က ိုငတ်ွယက်ခဖရှင််းခခင််းသည် အကထာက်အက ခပြုံဆ  ခဖစပ်ါသည။်  

အခ  ြုံွေ့ကသာ အကရ်းကကီ်းသည ် ကခတက်ာလအလ ိုက် စဉ်းစာ်းခ က် အခ  ြုံွေ့က ို ဦ်းစွာ  ကည ် ကပါစ ို  ။ 

ဒြတ ကာလမျာ်းအလိကု ခဖစ ဒသာ 

သမ္မာက မ္််း သမ္ ိုင််း၏ ကခတက်ာလ တစခ်ိုအက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခပာဆ ိုသည အ်ခါ ဘိုရာ်းသခင  ်

ဗ ာဒ တဖ်ွင ခ်ပခ က၏် ထ ကထာငခ်ပဌာန််းကပ်းမ္ှုအရ အခခာ်းအခ  နက်ာလမ္ ာ်းမ္ှ ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းမ္ှု ရှ ကနကသာ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အခ  နက်ာလတစခ်ိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   စဉ်းစာ်းကနခခင််း ခဖစ်ပါသည်။  သမ္ ိုင််းက ကာင််းက ို 

ပ ိုင််းခခာ်းပျှံိုနည််းလမ္််းမ္ ာ်းစွာ ရှ ကနသည်မ္ှာ မ္ှနပ်ါသည။် မ္ညသ်ည ် အခ  နက်ာလ အပ ိုင််းအခခာ်းကမ္  

၎င််းကရှ ွေ့ကာလ၊ ၎င််းကနာကက်ာလ တ ို  မ္ှ လျှံို်းလျှံို်းလ ာ်းလ ာ်း ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းကနသည သ်ကဘာကတာ  မ္ရှ ပါ။   

သ ို  ရာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အမ္ ာ်းစို မ္ ကာခဏဆ ိုသလ ို သမ္မာက မ္််းသမ္ ိုင််းက ကာင််းအာ်း ဓမ္မသစ်နငှ  ်ဓမ္မကဟာင််း 

အခဖစ် ပ ိုင််းခခာ်းတတ် ကသည။်  ဓမ္မသစ်ကာလက ို ပဋ ညာဉသစက်ာလ အခဖစ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

ခွ ခခာ်းကဖာ်ထိုတထ်ာ်း ကသည။်  ဤကခတက်ာလသည် ခရစ်ကတာ်၏ ပထမ္ကကလာခခင််းနငှ  ်အစခပြုံခ  ပပီ်း 

က ိုယက်တာ်ခပနက်ကမ္လာမ္ထီ  ဆကလ်က် ခဖစ်တညက်နမ္ည် ခဖစသ်ည။်  ပဋ ညာဉသစက်ာလသည ်

ကယတ်ငရ်ှင ်ကမ္ရှ ယ၏ ကာလ ခဖစ်ကသာက ကာင  ်တစမ်္ ထ ်းခခာ်းသည။်  ၎င််းသည် ကယရှုတည််းဟ ကသာ 

ကကီ်းခမ္တက်သာ ဒါဝ ဒ၏်သာ်းကတာက် ဘိုရာ်းသခင က် ိုယစ်ာ်း အိုပ်စ ို်းကသာ အခ  နက်ာလ ခဖစသ်ည။်  

ကခတ်ကာလဆ ိုငရ်ာ စဉ်းစာ်းခ က်မ္ ာ်းက ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာ ကလ လာမ္ှုက ို ကတာင််းဆ ိုသည ် 

အက ကာင််းရင််းအာ်း သ နာ်းလည်ဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ပဋ ညာဉသစက်ခတက် ို ကပါင််းစည််းညီညွတ်ကစသည ် 

ကခတ်ကာလအလ ိုက် အလ ဉမ္ခပတ် ဆကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ကလ လာ ကပါမ္ည။်  ထ ိုကနာကတ်ွင ်

ခဖစတ်ညက်နကသာ ကခတ်ကာလ အလ ိုက် ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသာွ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုငတ်ယွ် ကပါမ္ည။်  

အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို ဦ်းစွာ  ကည ် ကပါစ ို  ။  

အလျဉ်မခ တ  ဆက လက ခဖစ ဒ ေါ်မှုမျာ်း 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခတ်နငှ  ်ဓမ္မသစ်ကခတ်တ ို  အ ကာ်း ကခတ်ကာလ အလ ိုက် 

အလ ဉမ္ခပတ်ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းစွာ ရှ ကနပါသည။်  အဆ ိုပါ ဆကသ်ယွ်နှ်ီးနယွ်ခ ကမ်္ ာ်းက ို 

သ ခမ္ငရ်န ်အကကာင််းဆျှံို်း နည််းလမ္််းတစ်ခိုမ္ှာ ပထမ္ရာစိုနစှက် ခရစက်တာ်၏ ကနာကလ် ိုကမ်္ ာ်း 

က ို်းကယွ်ဝတ်ခပြုံခ  ကသာဘိုရာ်းသခငသ်ည် ယကန  ခရစယ်ာနမ်္ ာ်း တ ညီစွာ ဝတ်ခပြုံက ို်းကယွ်ကနကသာ 

ဘိုရာ်းပငခ်ဖစ်က ကာင််းက ို နာ်းလည်သကဘာကပါကခ်ခင််း ခဖစသ်ည။်  အစဉအလာ စနစက်  

ဓမ္မပညာရှငတ် ို  သည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ကခပာင််းမ္လ  တညက်တာ်မ္ က ကာင််း သ ို  မ္ဟိုတ ်

တ မ္််းယ မ္််းကရွွေ့ကလ ာ ခခင််းကင််းက ကာင််း က မ္််းစာက မ္ည်သ ို   သွနသ်ငသ်ညဆ် ိုသည်က ို မ္ ကာခဏ 

ကထာက်ခပတတ ်ကသည။်  က ိုယ်ကတာ်၏ မ္ကခပာင််းမ္လ ကသာ ဂိုဏက်တာ်မ္ ာ်း၊ ထာဝရ 

အ ကျှံအစည်ကတာ်နငှ တ်ကွ ကတာလည် ၂၃်း၁၉၊ ကဟရှာ ၄၆်း၁၀၊ ယာကိုပ် ၁်း၁၇ စသည ် 

က မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းထ ပါသည ် က ိုယက်တာ်၏ ပဋ ညာဉဆ ိုငရ်ာ က  နဆ် ိုမ္ှုမ္ ာ်း အကပေါ် သ တ ို   စ ်းစ ိုက် ကသည်။  

မ္ကခပာင််းမ္လ ကသာ တ ညသီည  ်ဘိုရာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   က ို်းကယွ် ကသည ်အတွက် ဓမ္မသစက် မ္််းထ ရှ  

မ္ မ္ ပရ သတတ် ို  ထျှံမ္ ှဘိုရာ်းသခင ်ကမ္ ာ်လင ခ်  သည  ်အရာနငှ  ်ယကန  ကခတက်ျွန်ိုပ်တ ို  ထျှံမ္ှ က ိုယ်ကတာ် 

ကမ္ ာ်လင က်နသည  ်အရာတ ို  အ ကာ်း တ ညမီ္ှုမ္ ာ်းစွာ ရှ ကနမ္ညက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကမ္ ာ်လင ထ်ာ်းသင  ်ကသည်။   

ကဟပဗ  ၁၃်း၇-၈ က ို နာ်းကထာင ်ကည ပ်ါ။  

ဘိုရာ်းသခင၏် နှုတက်ပတက်တာ ်တရာ်းကတာ်က ို သငတ် ို  အာ်း ကဟာကခပာ၍ 

သငတ် ို  က ို အိုပ်ကသာသ တ ို  က ို ကအာက်ကမ္  ကကလာ ။  သ တ ို  သည် အဘယသ် ို   

က င  ်ကျှံခပြုံမ္ ၍ စိုကတ သညက် ို ကစ ကစ ဆငခ်ခငလ် က် သ တ ို  ၏ ယျှံို ကည်ခခင််းက ို 
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မ္ီကအာင ်လ ိုက် ကကလာ ။  ကယရှုခရစသ်ည် မ္ကန  ၊ ယကန  ၊ ကနာငက်ာလ အစဉ 

အပမ္  မ္ကခပာင််းမ္လ  ကနကတာ်မ္ ၏ (ကဟပဗ  ၁၃်း၇-၈)။  

ဤကနရာတွင ်ကဟပဗ ဩဝါဒစာကရ်းသ က သ  ပရ သတ်အာ်း "သ တ ို  သည် အဘယသ် ို   

က င  ်ကျှံခပြုံမ္ ၍ စိုကတ သညက် ို ကစ ကစ ဆငခ်ခငလ် က ်သ တ ို  ၏ ယျှံို ကည်ခခင််းက ို မ္ကီအာင ်လ ိုက် ကကလာ " 

ဟ ၍ အခ ိုငအ်မ္ာ ကတာင််းဆ ိုထာ်းခ  သည်။  "ကယရှုခရစ်သည် မ္ကန  ၊ ယကန  ၊ ကနာငက်ာလ အစဉ အပမ္  

မ္ကခပာင််းမ္လ  ကနကတာမ်္ ၏" ဟို သ ကခပာဆ ိုသည အ်ခါ ပရ သတတ် ို  အာ်း ဘိုရာ်းသခင  ်

မ္ကခပာင််းမ္လ တည်ကတာမ်္ ခခင််းအက ကာင််း ခပနသ်တ ကပ်းခခင််းအာ်းခဖင  ်ဤ တ ိုက်တနွ််းနှု ်းကဆာ်ခ က်က ို 

သ ကထာကမ်္ထာ်းခ  သည်။   ကရှ်းလွနခ်  သည က်ာလက ကခါင််းကဆာငတ် ို  ၏ ယျှံို ကည်ခခင််းက ို သ တ ို   

အမ္လီ ိုက်ခ   ကလ င ်ကယရှုသည် မ္ကခပာင််းမ္လ  တညက်တာ်မ္ သည်ခဖစ်၍ သ တ ို  ၏ 

ကခတ်ကာလတွငလ်ည််း အလာ်းတ  ရလာဒမ်္  ြုံ်းက ို သ တ ို  ကတွွေ့  ကမ္ည ်အက ကာင််း က ိုယက်တာ်၏ 

ပရ သတတ် ို   စ တခ် ထာ်းန ိုင ်ကသည။်  

ဓမ္မသစက်ာလ ကနဦ်း ပရ သတ်မ္ ာ်းနငှ  ်အလာ်းတ ပင ်ခရစက်တာ်အကသချှံခခင််းက အပပီ်းသတ် 

အခပစက်ခဖပပီ်းကနာကပ် ိုင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အသက်ရှငက်န ကသည်။  ပထမ္ရာစိုနစှ် ယျှံို ကည်သ မ္ ာ်းက  သ ို  ပင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခရစက်တာ်နငှ အ်တ  ရှငခ်ပနထ်ကခမ္ာက်ခ   ကပပီ်း ခဖစသ်ည။် ဓမ္မကဟာင််းတွင ်

ခဖစက်ပေါ် ခ  သည်ထက ်မ္ ာ်းစွာသာလွနက်ကီ်းက ယစ်ွာခဖင  ်ဘိုရာ်းသခင  ်ဝ ဉာဉကတာ်က ို သွန််းကလာင််းသည ် 

အခ  န ်ကခတ်ကာလတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အသကရ်ှငက်န ကရသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ကယရှုသွနသ်ငခ်  သမ္ က ို 

ကခမ္ကကီ်းစွန််းတ ိုငက်အာင ်ခဖန  က် က်ကရ်း ဟ ကသာ တ ညသီည ် သာသနာ တာဝနရှ် ကနသည  ်ခရစ်ကတာ်၏ 

က ိုယခ်နဓာ အစ တ်အပ ိုင််းဝငမ်္ ာ်း ခဖစ် ကသည်။  ဓမ္မသစ်ကာလနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို သ်ီးခခာ်းခဖစ်ကစသည ် 

သမ္ ိုင််းက ကာင််း အလမှ္််းကွာမ္ှု ရှ ကနလင က်စာ်း မ္ကခပာင််းမ္လ ကသာ ဖနဆ်င််းရှငဘ်ိုရာ်းက အဆ ိုပါ 

ကခတ်ကာလ အလ ိုက် အလ ငမ်္ခပတဆ်ကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို တည်ကထာငခ်ပဌာန််းကပ်းခ  ခခင််းက ကာင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   ယကန  ကာလအတကွ် ဓမ္မသစ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   လကက်တွွေ့ အသျှံို်းခ န ိုငခ်ခင််း ခဖစသ်ည်။  

ကခတ်ကာလအလ ိုက် အခ  ြုံွေ့ကသာ စဉ်းစာ်းခ ကမ်္ ာ်းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကာလနငှ  ်

ဓမ္မသစက်ာလတ ို  အ ကာ်း တည်ရှ ကနသည ် အလ ဉမ္ခပတ် ဆကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်း အက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကလ လာပပီ်းခဖစ်၍ ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ဂရိုခပြုံကလ လာရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လျှံို်းလျှံို်းခမ္ြုံပ်နှျှံမ္ှုက ို 

ကတာင််းဆ ိုသည ် ပဋ ညာဉသစက်ခတ်ကာလ အတွင််း ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုအခ  ြုံွေ့က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

 ကည ် ကပါစ ို  ။   

ပ  ်းဆ ်ုး    ဆိငု ်းသာွ်းမှုမျာ်း 

အကသအခ ာဆ ိုရလ င ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခတ်နငှ  ်ဓမ္မသစက်ာလတ ို  အ ကာ်း ကခတ်ကာလ အလ ိုက ်

ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းသည် ဓမ္မကဟာင််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလအ ကာ်း ကခတက်ာလ အလ ိုက် 

ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းကလာက် အနစှသ်ာရအာ်းခဖင  ်အကခခချှံမ္က လှပါ။  သ ို  ကသာ်လည််း ဓမ္မသစက် ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ကလ လာသည အ်ခါတ ိုင််း စဉ်းစာ်းရမ္ည ် ထ ်းခခာ်းအကရ်းပါကသာ ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းခ က ်အခ  ြုံွေ့ 

ရှ ကနပါသည်။  
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ဧဖက် ၂်း၂၀ က ို ကရ်းရာတွင ်တမ္နက်တာ် ရှငက်ပါလိုက အနစှသ်ာရအာ်းခဖင  ်အကခခချှံအက ဆျှံို်း 

ကခတ်ကာလ အလ ိုက် ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုတစခ်ိုက ို ညွှန််းဆ ိုထာ်းခ  သည်။   

တမ္နက်တာ်တ ို  မ္ှ စ၍ ပကရာဖက်မ္ ာ်းတည််း ဟ ကသာ တ ိုကခ်မ္စ်အကပေါ်၌ 

သငတ် ို  သည် ထပ်ဆင ၍် တညက်ဆာကလ် က် ရှ  က၏၊ ထ ိုတ ိုက်ကထာင  ်

အခမ္စက်က ာက်ကာ်း ကယရှုခရစ် ခဖစသ်တည််း (ဧဖက် ၂်း၂၀)။ 

ဤကနရာတွင ်ရှငက်ပါလိုက သမ္ ိုင််းတကလ ာက် အသင််းကတာ်နငှ  ်အသင််းကတာ်၏ အိုတ်ခမ္စ် 

ခဖစ ်ကသည  ်ကယရှုခရစက်တာ် က ိုယတ် ိုင ်အပါအဝင ်တမ္နက်တာ်မ္ ာ်း၊ ပကရာဖကမ်္ ာ်း အ ကာ်း 

ကွ လွ ကအာင ်ခွ ခခာ်းထာ်းခ  သည်။   

ဤသငခ်န််းစာအတွင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ကစာကစာပ ိုင််းက ကခပာခ  သလ ိုပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အကပေါ် တညက်နကသာ 

ခရစ်ကတာ်အပါအဝင ်က ိုယက်တာ်၏ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်း၊ ပကရာဖကမ်္ ာ်းတ ို  ၏ အကခခချှံအိုတ်ခမ္စ်က ကသာ 

အခွင အ်ာဏာက ို နစှက်ပါင််း ၂၀၀၀ န်ီးန်ီး ကာခမ္င ခ်  သည်ထ  အသင််းကတာ်က အသ အမ္ှတ်ခပြုံခ  ပပီ်း 

ခဖစသ်ည။်   သ ို  ကသာ် သ တ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်အတ  က ိုယ်ခနဓာအာ်းခဖင  ်

အတ ရှ မ္ကနန ိုငက်တာ သည်က ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သကဘာကပါက်ထာ်းရမ္ည် ခဖစပ်ါသည။်  

ဤမ္ှနက်နခ် ကသ်ကဘာက ဓမ္မသစန်ငှ  ်ယကန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဘဝတ ို  အ ကာ်း ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှု 

မ္ ာ်းစွာက ို ဖနတ်ီ်းကပ်းသည်။  

ပထမ္အာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစ်တွင ်ကယရှုနငှ  ်သ ၏ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်း၊ ပကရာဖကမ်္ ာ်း ခပြုံခ  သည်  

တနခ် ို်းမ္ ာ်းက ို မ္ှနက်နက် ကာင််း သကက်သခပသည ် ဥပမ္ာမ္ ာ်းစွာ ပါဝငက်နသည်။  အဆ ိုပါ တနခ် ို်းမ္ ာ်းက ို 

ခပြုံန ိုငက်သာ စွမ္််းရည်က ကယရှုနငှ  ်သ ၏ တမ္နက်တာ်တ ို  အာ်း အသင််းကတာ၏် 

အခွင အ်ာဏာရှ သ မ္ ာ်းအခဖစ်နငှ  ်အကခခချှံအိုတခ်မ္စ်ခဖစက်သာ ကခါင််းကဆာငမ်္ ာ်း အခဖစ် 

ခ မ္တှ်ခပဌာန််းကပ်းသည။်  ယကန  ကာလ အသင််းကတာ်တွငဘ်ိုရာ်းသခငသ်ည် သဘာဝလနွန်ည််းအာ်းခဖင  ်

ဆကလ်က် အမ္ှုကဆာငလ် က် ရှ ကနသည။် သ ို  ရာတွင ်အသင််းကတာ် ကခါင််းကဆာငသ်စမ်္ ာ်း၏ 

အခွင အ်ာဏာက ို သ ခမ္ငက်စကသာနည််းလမ္််းတစခ်ို အခဖစ် တနခ် ို်းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ရှာကဖ ွလ ိုကစ်ာ်းခခင််း 

မ္ခပြုံ ကကတာ ပါ။  ထ ိုအစာ်း ယကန  ကာလ အသင််းကတာ်တွင််း အခွင အ်ာဏာက ို ဓမ္မသစ၏် စျှံခ  နအ်ရသာ 

သတမ်္တှ်ခပဌာန််း ကကတာ သည်။  ဤအက ကာင််းက ကာင ပ်င ်အဆ ိုပါစျှံခ  နသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ယကန  မ္ က်ကမ္ှာကက်ာလ၌ မ္ည်သ ို   အက ျှံြုံ်းဝင ်ပတသ်က်ကနက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   အကသအခ ာ 

အထ ်းဂရိုစ ိုကက်လ လာမ္ှုခပြုံရပါမ္ည။်   

ဒိုတ ယအာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစ်ကာလတွင ်ကယရှု၏ တမ္နက်တာ်မ္ ာ်းနငှ  ်ပကရာဖက်မ္ ာ်းထျှံ တ ိုကရ် ိုက် 

အသနာ်းချှံတငခ်ပ၍ ရန ိုငခ်   ကသည။်  ခရစယ်ာနတ် ို  သည် လမ္််းညွှနမ်္ှုနငှ  ်ခပဿနာ 

အကခဖရရှ ကရ်းတ ို  အတွက် တမ္နက်တာ်နငှ  ်ပကရာဖက်တ ို  ထျှံ ကမ္တတ ာရပ်ချှံကတာင််းပနန် ိုငခ်   ကသည။်  

ဥပမ္ာအာ်းခဖင  ်၁ကကာရ နသ်ို၊ ၂ကကာရ နသ်ိုနငှ  ်ဖ ကလမ္ိုနဩ်ဝါဒစာတ ို  လ ို စာကစာငမ်္ ာ်းထ တွင ်ခရစ်ကတာ ်

ကနာကလ် ိုကတ် ို  ၏ ကမ္တတ ာရပ်ချှံခ ကမ်္ ာ်းအကပေါ် ရှငက်ပါလို တိုန  ခ်ပနက်ခဖဆ ိုထာ်းခ  သည  ်ပျှံိုစျှံမ္ ာ်းစွာက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွွေ့ရသည။်  ထ ို  ထက်ပ ို၍ ဆ ိုရလ င ်ဓမ္မသစက်ာလတွင ်အသင််းကတာ ်တစခ်ိုလျှံို်းနငှ  ်ဆ ိုငက်သာ 

အမ္ှုအရာမ္ ာ်းအာ်း တမ္နက်တာ် ၁၅တွငပ်ါသည ် ကယရိုရှလင ်ကကာငစ်ီမ္ှာက  သ ို   အသင််းကတာ် အိုတ်ခမ္စ် 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကခါင််းကဆာငပ် ိုင််းတ ို  အ ကာ်း အခ င််းခ င််း အခပနအ်လနှ ်ဆက်သယွ်ကခပာဆ ိုမ္ှုမ္ ာ်းအာ်းခဖင  ်

ဆျှံို်းခဖတန် ိုငခ်   ကသည်။  သ ို  ကသာ် ယကန   ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခတ်တငွမ်္   အသက်ရှငက်နဆ  အဆ ိုပါ အိုတ်ခမ္စ် 

အခွင အ်ာဏာမ္ ာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  မ္ှာ ရှ မ္ကနကတာ ပါ။  ထ ို  က ကာင  ်ဓမ္မသစက်လ လာမ္ှုအကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

မ္ှီခ ိုအာ်းထာ်း၍ ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ယကန  ကာလနငှ  ်မ္ည်သ ို   အက ျှံြုံ်းဝင ်ပတသ်က်သည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

စဉ်းစာ်း ကရကတာ မ္ည ်ခဖစပ်ါသည။် 

တတ ယအာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာလာသည်နငှ အ်မ္  

ဓမ္မသစစ်ာကရ်းသ တ ို  ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   ယကန  ကာလနငှ  ်မ္သကဆ် ိုငဘ်  ကနဦ်း အသင််းကတာ်အတွကသ်ာ 

သ်ီးသ်ီးသန  သ်န   ်အကရ်းပါကနခ  သည ် ဓမ္မပညာ အကလ်းကပ်းခ က်မ္ ာ်း ရှ ကနခ  သည် ဆ ိုသည အ်ခ ကက် ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ကာခဏ ကတွွေ့  ကရမ္ည် ခဖစပ်ါသည။်  

ဓမ္မကဟာင််းယျှံို ကည်ခခင််းမ္ှ ဓမ္မသစယ်ျှံို ကည်ခခင််းသ ို   ဘိုရာ်းသခင လ် မ္ ာ်း က ်းကခပာင််း ကသည  ်

ကာလအတွင််းတွင ်ဓမ္မသစက် ို ကရ်းသာ်းခ  သည်။   ဤအက ကာင််းက ကာင ပ်င ်ဓမ္မသစမ်္ှာ 

ရငဆ် ိုငက်ခဖရှင််းထာ်းကသာ အကရ်းအရာမ္ ာ်းစွာတ ို  သည်  ဓမ္မကဟာင််းက င ထ်ျှံို်းမ္ ာ်းနငှ  ်ယိုဒ 

အစဉအလာတ ို  အကပေါ်  ခရစက်တာ်၏ ကနာကလ် ိုကတ် ို   မ္ည်သ ို   ခ  တ်ဆကသ်င သ်ည် ဆ ိုသည်တ ို  နငှ  ်

ပတသ်က်ကန ကသည။်  ခရစယ်ာနက်ယာကက ာ်းမ္ ာ်းသည် အကရဖ ာ်းလှီ်းမ္ဂကလာက ို ချှံယ ရန ်

လ ိုအပ်ခ  ပါသလာ်း။ စာ်းအပ်၊ မ္စာ်းအပ် ခွ ခခာ်းသတမ်္ှတသ်ည ် ယိုဒ အစာ်းအကသာက်ထျှံို်း ဥပကဒမ္ ာ်းက ို 

သ တ ို  လ ိုကန်ာဖ ို   လ ိုအပ်ခ  ပါသလာ်း။  ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းသည် ခရစက်တာ်၏ အပပီ်းသတ် အခပစက်ခဖမ္ှု 

ပပီ်းစီ်းပပီ်းကနာက် ဗ မ္မာနက်တာ်၌ တ ရ စဆာနယ်ဇ်ပ ကဇာ်မ္ှုမ္ ာ်း ဆက်လက်လိုပ်ကဆာငက်နမ္ှုက ို မ္ည်သ ို   

နာ်းလည်ခ  ရပါမ္ည်နည််း။  အသင််းကတာ်ကဏ္ဍထ  ယိုဒမ္ဂကလာ အထျှံို်းအဖွ ွေ့မ္ ာ်းနငှ  ်ပွ ကတာ်မ္ ာ်း မ္ည်သ ို   

ပါဝငက်ပါင််းစပ်လာခ  ပါသနည််း။  အဆ ိုပါ အိုတ်ခမ္စ် ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ အမ္ှုအရာမ္ ာ်းစွာတ ို  က ို 

ကရှ်းယခငက်တည််းကပင ်ကခဖရှင််းခ  ပပီ်းသည်မ္ှာ မ္ှနပ်ါသည်။  ပဋ ညာဉ တရာ်းသစ၏် အိုတ်ခမ္စ်ခ ကာလ 

ပပီ်းဆျှံို်းသွာ်းသည်နငှ  ်ခရစယ်ာန ်အသင််းကတာသ်ည်လည််း အခခာ်းကသာ စ မ္်ကခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းဆသီ ို   

ဆကလ်ကက်ရွွေ့လ ာ်းသွာ်းခ  သည်။  

ဓမ္မသစက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ် ကည ်လ င ်ကခတက်ာလ အလ ိုက် ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို 

ကက ာ်လွှာ်းရန ်ခက်ခ န ိုငပ်ါသည်။  သ ို  ကသာ် အဆ ိုပါ ကရှ်းကရှ်းက ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ 

အခငင််းပွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းအတကွ် ဓမ္မသစက် ကပ်းခ  သည ် ဓမ္မအကခဖမ္ ာ်းက ို ယကန  ကခတ်အတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

သျှံို်းလ ိုပါက ကျွန်ိုပ်တ ို   အပမ္ လ ို ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတ်၍ အဆ ိုပါ က မ္််းပ ိုင််းမ္ ာ်းအာ်း 

အလွနဂ်ရိုစ ိုက်ကလ လာရမ္ည် ခဖစပ်ါသည။်  

သမ္မာက မ္််းစာက ို ဖတ်သည အ်ခါ ၎င််းအာ်း ၎င််း၏ ကနဦ်း သမ္ ိုင််းက ကာင််း 

အဆက်အစပ်ထ မ္ှာ အပမ္ ထာ်းရှ ဖ ို   လ ိုပါသည။်  ထ ိုအရာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

လ ိုက်နာသည အ်ခါ သ တ ို   ရိုန််းကနက်က ြုံ်းစာ်းကနရသည ် အကရ်းအရာအခ  ြုံွေ့က ို 

တစခ်ါတစရ်ျှံ ကျွန်ိုပ်တ ို   သကဘာမ္ကပါက်ဘ  ရှ ကနတတ ်ကသည်။ အက ကာင််းမ္ှာ 

၎င််းတ ို  သည် ယကန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို   နပန််းလျှံို်းကနရသည အ်ရာမ္ ာ်းနငှ  ်

အကတာ်ကလ်း ကွ ခပာ်းသည ် အကရ်းအရာမ္ ာ်း ခဖစ်ကန၍ပင။်  ထ ို  က ကာင  ်
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဓမ္မကဟာင််းတွင ်ဣသကရလနငှ  ်ဆက်နယွ်ကနသည ် ပဋ ညာဉဆ ိုငရ်ာ 

အကရ်းအရာမ္ ာ်းအာ်းလျှံို်း၊ ဥပမ္ာအာ်းခဖင  ်ပဋ ညာဉကဟာင််းကအာက် 

အသက်ရှငရ်သည ် ဘဝ၊ ထ ို  ကနာက ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် 

ခရစ်ကတာ်ကကဆင််းလာခခင််း၊ ထ ိုကကလာခခင််း၏ ပပီ်းခပည ်စျှံိုမ္ှု၊ စသည်တ ို  သည် 

အသင််းကတာ်က ရငဆ် ိုငရ်ိုန််းကနရ်မ္ည ် အဓ က ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ အကရ်းအရာမ္ ာ်း 

ခဖစ ်ကသည။်  ဓမ္မကဟာင််း ပဋ ညာဉ ကတာင််းဆ ိုခ က်တ ို  သည် အသင််းကတာ်နငှ  ်

မ္ည်သ ို   ဆက်နယွ်မ္ှု ရှ ပါသနည််း။  ၎င််းတ ို  သည် အသင််းကတာ်၌ မ္ည်သ ို   

ပပီ်းခပည စ်ျှံိုခခင််းသ ို   ကရာက်ရှ ပါသနည််း။  ယိုဒနငှ  ်တပါ်းအမ္  ြုံ်းတ ို   ကာ်း မ္ည်သ ို   

ဆက်နယွ်ကန ကပါသနည််း။  ထ ိုသ ို   ကခပာဆ ိုရာတွငပ်င ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ထ ိုက  သ ို   ပျှံိုစျှံ 

အတန််းအစာ်းခွ ပပီ်း အပမ္ လ ို စဉ်းစာ်း ကသည်ကတာ  မ္ဟိုတပ်ါ။ 

အက  ြုံ်းရလာဒအ်ာ်းခဖင  ်ပထမ္ဦ်းစွာ က မ္််းစာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ခပန ်ကည သ်ည ် 

အလိုပ်ကကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ် ကရပါမ္ည။် ၎င််း၏ က ိုယ်ပ ိုင ်

အဆက်အစပ်ထ ၊ က ိုယ်ပ ိုင ်ကဝါဟာရမ္ ာ်းက ကဖာ်ခပ၊ တငဆ်က်ကနသည အ်တ ိုင််း 

နာ်းလည်ပပီ်း ပဋ ညာဉမ္ ာ်းက မ္ည်သ ို   အမ္ှုကဆာငသ်ည်၊ ခရစ်ကတာ်၌ ၎င််းတ ို   

မ္ည်သ ို   ပပီ်းခပည စ်ျှံိုလာ ကသညက် ိုလည််း နာ်းလည်ပပီ်းသည ်ကနာက် ဤအရာသည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် ယခို မ္ည်သ ို   အက ျှံြုံ်းဝင ်ပတသ်က်သည်က ို အစမ္အှဆျှံို်း စတင ်

စဉ်းစာ်းရန ်ခဖစပ်ါသည။်   

ဒဒါက တာ Stephen J. Wellum 

ကခတ်ကာလ အလ ိုကစ်ဉ်းစာ်းမ္ှုမ္ ာ်းအတွင််း အလ ဉမ္ခပတ် ဆကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်

ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းအက ကာင််း ကလ လာပပီ်းသည်နငှ  ်ကနာက်ချှံ ယဉကက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ 

စဉ်းစာ်းခ ကအ်ခ  ြုံွေ့က ို ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာကဖာ်ထိုတ် ကပါမ္ည။်   

ဒနာက ြ  ယဉ်ဒကျ်းမှုဆိငု  ာ 

ယဉကက ်းမ္ှုဟို ဆ ိုသည အ်ခါ အတ တကွ မ္ ကဝချှံယ ကသာ အကတွ်းအကခေါ်မ္ ာ်း၊ 

ခပမ္ က င  ်ကျှံမ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်စ တခ်ျှံစာ်းခ က်မ္ ာ်းထ မ္ှ တ ို်းတက်ခဖစထ်နွ််းလာကသာ လ  အဖွ ွေ့အစည််းတ ို  ၏ 

ပျှံိုစျှံမ္ ာ်းအက ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကတွ်းမ္  ကသည။်  ယဉကက ်းမ္ှုက ို အနိုပညာ၊ ဝတစ်ာ်းဆငယ်ငဟ်န၊် 

နည််းပညာ၊ န ိုငင်ျှံကရ်း အကဆာက်အအျှံိုမ္ ာ်းနငှ  ်လ သာ်းအခ င််းခ င််း ကာ်း ကန  စဉ အခပနအ်လနှ ်

ဆကသ်ွယမ်္ှုတ ို  ပါဝငက်သာ အခခာ်း သကဘာတ ညီခ က်တ ို  အာ်းခဖင  ်ကဖာခ်ပကလ ရှ  ကသည။်  ထ ို  ခပင ်

ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုငတ်ယွ်ဆက်ဆျှံသည အ်ခါ ပထမ္ရာစိုနစှမ်္ှာ ရှ ကနခ  ပပီ်း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ယကန  ကခတမ်္ှာလည််း ရှ ကနဆ ခဖစသ်ည ် အဆ ိုပါ လ ကနမ္ှုဘဝ၏ ယဉကက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ 

ရှုကထာင မ်္ ာ်းက ိုပါ ကျွန်ိုပ်တ ို   အာရျှံိုစ ိုက်ရန ်လ ိုပါသည။်  



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ယဉကက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ စဉ်းစာ်းခ က်မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အာရျှံိုစ ိုကသ်ည ်အခါတ ိုင််း ယဉကက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ 

အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ိုပါ ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာဖ ို   

ခဖစပ်ါသည။်  မ္ ကာခဏဆ ိုသလ ို ဤအရာသည ်လွယက် ကသာလိုပ်ငန််းတစခ်ို မ္ဟိုတ်ပါ။  ထ ို  က ကာင  ်

အကလ်းအနက် စဉ်းစာ်းဆငခ်ခငန် ိုငက်ရ်း က ိုယ ်က ိုယက် ို ရည်စ ်းခမ္ြုံပ်နှျှံ ကဖ ို   အပမ္ တကစ ကျွန်ိုပ်တ ို   

အဆငသ်င  ်ရှ ကန ကရပါမ္ည။်  ၎င််းသည် ကနာကခ်ျှံယဉကက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ အလ ဉမ္ခပတ် ဆကလ်က် 

ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းအတကွ် ပထမ္အာ်းခဖင  ်မ္ည်သ ို   မ္ှနက်နမ်္ှု ရှ သညက် ို  ကည ် ကပါစ ို  ။  

အလျဉ်မခ တ  ဆက လက ခဖစ ဒ ေါ်မှုမျာ်း 

ယဉကက ်းမ္ှုတ ိုင််းသည် မ္တ ခခာ်းနာ်း ကက ကာင််း၊ အဆ ိုပါ ကွ လွ မ္ှုတ ို  သည်လည််း 

အခ  နက်ာလ ကာပပီ်း ပထဝဝီငအ်ကနအထာ်း ကွာလာသည်နငှ အ်မ္  ပ ိုပပီ်း ကကီ်းမ္ာ်းလာက ကာင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလျှံို်းသ  ကပါသည်။ သ ို  ကသာ် အဆ ိုပါ ကွ လွ မ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ာ်းန ိုငသ်ကလာက် မ္ ာ်းမ္ ာ်း 

သ မ္တှက်နလင က်စာ်း လ  ယဉကက ်းမ္ှုတ ိုင််းသည် တ ညကီသာ ကမ္ဘာကကီ်း တစခ်ိုတည််းကပေါ်မ္ှာ 

တည်ရှ ကနသည ်ဆ ိုသည အ်ခ က်က အခ  နက်ာလနငှ  ်ပထဝဝီငက်နရာ အသ်ီးသ်ီးတ ို  တွင ်တ ညီကသာ 

ကနာကခ်ျှံယဉကက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို ဖနတ်ီ်းကပ်းသည။်  ကမ္ဘာကပေါ် ရှ  

ယဉကက ်းမ္ှုတ ိုင််းသည် လ သာ်းတ ို  ၏ သကဘာသဘာဝနငှ  ်ရိုပ်ကလာကပတဝ်န််းက ငတ် ို  ၏ ပျှံိုသွင််းမ္ှုက ို 

ချှံထာ်းရသည်။   ထ ို  က ကာင  ်အဆ ိုပါ အခ က်မ္ ာ်း တ ညီကန ကသကရွွေ့ ယဉကက ်းမ္ှု ပျှံိုစျှံတ ို  သည်လည််း 

တ ညီ ကသည်သာ ခဖစသ်ည။်  ကဒသနာ ၁်း၉ ကကဖာ်ခပထာ်းပျှံိုမ္ှာ  

ခဖစဖ် ်းကသာအရာသည် ခဖစ်လတျှံ ကသာအရာနငှ တ် ၏။ ယခို ခပြုံကသာအမ္ှုသည် 

ခပြုံလတျှံ ကသာအမ္ှုနငှ  ်တ ၏။ ကနကအာကမ်္ှာ အသစက်သာ အမ္ှုအရာမ္ရှ  (ကဒသနာ 

၁်း၉)။ 

ဤအရ အကပေါ် ရျှံ ကွ လွ မ္ှုမ္ ကန်ာှခပငက်အာကသ် ို   ဆင််း၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  ကလ လာပါလ င ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကာလနငှ  ်ဓမ္မသစက်ာလတ ို  အ ကာ်း မ္ ာ်းစွာတ ညကီသာ သွငခ်ပငလ်ကခဏာမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ကတွွေ့ရမ္ညမ်္ှာ 

အျှံ ဩစရာ မ္ဟိုတပ်ါကပ။   ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မသစ်ကာလလ မ္ ာ်း ခပြုံခ  သလ ိုပင ်

အဝတအ်စာ်းဆငယ်ငခ်ခင််း၊ အနိုပညာက ို ချှံစာ်းခခင််း၊ မ္ သာ်းစိုထ ကထာငခ်ခင််း၊ အစ ို်းရ 

တည်ကထာငခ်ပဌာန််းခခင််း၊ ရာဇဝတမ်္ှု နှ မ္်နငှ််းခခင််း စသည်တ ို  က ို ခပြုံကန ကဆ  ခဖစ်သည်။   

ဤအက ကာင််းက ကာင ပ်င ်ပထမ္ရာစိုနစှ် နငှ  ်ယကန   ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလအ ကာ်း တ ညမီ္ှုမ္ ာ်းက ို ကတွွေ့ ဖ ို   

အပမ္ လ ို အလနွ ်လယွ်က တတပ်ါသည်။  

ကယရှုနငှ  ်ရမှ္ာရ  အမ္  ြုံ်းသမ္ီ်းတ ို   စကာ်းကခပာခန််းက ို မ္ တ်ဆက်ကပ်းကသာ ကယာဟန ်၄်း၆-၇ ပါ 

ခမ္ငက်ွင််းအာ်း ဥပမ္ာ  ကည  ်ကပါစ ို  ။   

ထ ိုအခ  နသ်ည် ကခခာက်နာရအီခ  နခ်ဖစ်၏။ ရှမ္ာရ မ္ န််းမ္တစက်ယာကသ်ည် 

ကရခပ်ခခင််းငာှလာ၍ ကယရှုက "ငါကသာကဖ် ို   ကရကပ်းပါ" ဟို ထ ိုမ္ န််းမ္အာ်း 

မ္ န  က်တာ်မ္ ၏ (ကယာ ၄်း၆-၇)။  



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အမ္ ာ်းစိုက ဤခမ္ငက်ွင််း၏ ယဉကက ်းမ္ှု ရှုကထာင အ်ကပေါ် ရှင််းခပခ ကမ်္ ာ်းက ို 

ကကာျားဖ ်းပပီ်းသာ်း ခဖစပ်ါသည။်  ကယရှုတ ို   ကခတ်ကာလက ယိုဒလ တ ို  သည် ရမှ္ာရ လ တ ို  အာ်း 

"မ္စင ်ကယ်ကသာသ မ္ ာ်း" အခဖစမ်္တှ်ယ ၍ အကပါင််းအသင််းဖွ ွေ့ရန ်ခငင််းပယ်ထာ်းခ   ကကသာ်လည််း 

ကယရှုသည် ရှမ္ာရ  မ္ န််းမ္ တစဦ််းက ို ကတွွေ့ဆျှံိုပပီ်း စကာ်းကခပာခ  သည်။ 

ယကန   ကခတသ်စစ်ာဖတသ် မ္ ာ်းခဖစက်သာ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ရှမ္ာရ မ္ ာ်းနငှ  ်ပတသ်က်၍ 

မ္ည်သည ပ်ျှံိုစျှံနငှ မ်္  ချှံစာ်းခ က် တစမ်္  ြုံ်းမ္  ြုံ်း ရှ မ္ကနပါ။ မ္ဂကလာလိုပ်ထျှံို်းမ္ ာ်းအရ လ ကတွ စင ်ကယသ်လာ်း၊ 

မ္စင ်ကယဘ် ်းလာ်းဆ ိုသညက် ို စဉ်းစာ်းမ္ ခခင််းမ္  ြုံ်းပင ်ရှ မ္ကနပါ။ သ ို  ကသာ် ဤသမ္မာက မ္််းစာ ခမ္ငက်ွင််း နငှ  ်

ယကန  ကခတ ်လ မ္ှုဆကဆ်ျှံကရ်းဆ ိုငရ်ာ ခွ ခခာ်းမ္ က်နာှသာကပ်းမ္ှုမ္ ာ်းအ ကာ်း ထ ်းခခာ်းကလ်းနကက်သာ 

တ ညမီ္ှုမ္ ာ်းက ို ကတွွေ့ ခမ္ငဖ် ို   လယွ်က ကနဆ  ခဖစပ်ါသည်။  အက ကာင််းမ္လှစွာပင ်ယကန  ကခတလ် တ ို  သည် 

ဤအမ္ှုအရာတွင ်ပထမ္ ရာစိုနစှလ် တ ို  နငှ  ်မ္ ာ်းစွာ ကွ လွ ခခာ်းနာ်းခခင််း ရှ မ္ကနပါ။  ထ ို  ခပင ်ဓမ္မသစက်ာလက 

လ မ္ ာ်းက  သ ို  ပင ်တ ညီကသာ ကမ္ဘာကကီ်းတစခ်ိုတည််းကပေါ်မ္ှာ ကျွန်ိုပ်တ ို  အသက်ရှငက်န ကရသည် 

ခဖစက်သာက ကာင  ်ကွ လွ ခ ကမ်္ ာ်း ရှ ကနကစကာမ္  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယကန  ကခတယ်ဉကက ်းမ္ှု 

အကတွွေ့အ ကျှံြုံမ္ ာ်းနငှ  ်တ ညသီည ် အမ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ကာခဏ သကက်သာင သ်ကသ်ာ 

ထိုတယ် န ိုင ်ကသည။်  

ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််း စဉ်းစာ်းခ ကမ်္ ာ်းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်ဓမ္မသစတ် ို  အ ကာ်း ယဉကက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ 

အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်း ပါဝငက် ကာင််း သကဘာကပါကရ်န ်အကရ်းကကီ်းစဉမ္ာှပင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာနာ်းလည်မ္ှုအကပေါ်  ယဉကက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်း၏ 

ရ ိုက်ခတမ်္ှုက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ ခပြုံမ္  ကရမ္ည် ခဖစသ်ည။်  

ပ  ်းဆ ်ုး    ဆိငု ်းသာွ်းမှုမျာ်း 

က မ္််းစာသည် ဘိုရာ်းသခင န် ှုတ်ကပတ်ကတာ် ခဖစ်ပပီ်း ကရ်းသ သည်လည််း 

အဆျှံို်းစွနအ်ာ်းခဖင  ်သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်သာ ခဖစ်က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

နာ်းလည်ထာ်း ကသည။်   အဆ ိုပါ ခ ီ်းကခမှ္ာကက်ဝါဟာရမ္ ာ်းအာ်းခဖင  ်

သမ္မာက မ္််းစာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အခ  နအ်ခါ အကတာ်မ္ ာ်းမ္ ာ်း ကခပာဆ ို ကပါလ မ္ မ်္ည်။ 

သ ို  ခဖစ်၍ တစခ်ါတစရ်ျှံ ကပေါ်လာသညမ်္ှာ သ ို  ဆ ိုပါက က မ္််းစာအခပင ်

အခခာ်းတစခ်ိုခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အဘယ က် ကာင လ် ိုအပ်ကနရပါသနည််း 

ဟ သည က်မ္်းခွန််းပင ်ခဖစသ်ည။် ယဉကက ်းမ္ှုမ္ ာ်း၊ ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််းမ္ ာ်း၊ 

ဘာသာစကာ်းမ္ ာ်းက ို အဘယက် ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ကလ လာရန ်လ ိုအပ်ပါသနည််း။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  မ္ှာ သမ္မာက မ္််းစာသက်သက်ရှ ကနပပီ်း ၎င််းတ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင  ်

နှုတ်ကပတ်ကတာမ်္ှနပ်ါလ င ်၎င််းတ ို  သည် မ္လျှံိုကလာကပ်ါသကလာ။ သန  ရှ်င််းကသာ 

ဝ ဉာဉကတာ်သည် အဆျှံို်းစွနက်သာ စာကရ်းသ ခဖစ်က ကာင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  နာ်းလည် ကပါသည်။ သ ို  ကသာ် သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်သည် 

လ သာ်းက မ္််းကရ်းသ မ္ ာ်းအာ်းခဖင လ်ည််း အမ္ှုကဆာငက်တာ်မ္ ခ  ပပီ်း 

သမ္မာက မ္််းစာအာ်း သမ္ ိုင််းက ကာင််း အဆက်အစပ်အတွင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 
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ကပ်းထာ်းခ   ခခင််း ခဖစသ်ည။်  အမ္ှနတ်ရာ်း အဆ ိုခပြုံခ ကမ်္ ာ်းအက ကာင််း 

စာရင််းခပြုံစိုခ က်တစခ်ိုသကသ်က်အခဖစ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ကရှွေ့ကမ္ှာက၌် က မ္််းစာ 

ရှ ကနခခင််း မ္ဟိုတပ်ါ။  ပညတတ်စခ်ိုပပီ်းတစခ်ို ကပါင််းထည ်ထာ်းကသာ၊ ကဆာငရ်န ်

ကရှာငရ်နမ်္ ာ်းပါကသာ ဥပကဒခပဌာန််းခ ကစ်ာအိုပ် သက်သကအ်ခဖစ် ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်

က မ္််းစာ ရှ ကနခခင််း မ္ဟိုတပ်ါ။  ဉာဏအ်လင််းခပသည ် အဆ ိုမ္ ာ်းထ မ္ှ 

ဆ ိုရ ို ်းတစ်ခိုပပီ်းတစ်ခို၊ ကဆာငပ်ိုဒတ်စ်ခိုကပေါ် တစခ်ို၊ နတီ တစခ်ိုကနာကတ်စ်ခို 

မ္ှနက်နမ်္ှုမ္ ာ်းက ို ထိုတယ်  စိုစည််းခပြုံစိုထာ်းခ ကသ်က်သကအ်ခဖစ် ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်

က မ္််းစာ ရှ ကနခခင််း မ္ဟိုတပ်ါ။    က မ္််းစာထ တွင ်အဆ ိုပါ အဂက ါရပ်မ္ ာ်း 

ပါကနလင က်စာ်း က မ္််းစာသည ်ဘိုရာ်းသခင  ်ဗ ာဒ တ်ဖွင လ်စှ်ကဖာ်ခပခ က် 

ခဖစရ်ျှံိုသကသ်ကမ်္ဟိုတ်၊ သမ္ ိုင််းက ကာင််းအတွင််း ဘိုရာ်းသခင  ်

ခပြုံမ္ ကဆာငရွ်က်ခ က်တ ို  အက ကာင််း ဖွင လ်စှ်ကဖာ်ခပထာ်းခ က်လည််း ခဖစ်ပါသည။်  

တခါတရျှံတွငမ်္  ဘိုရာ်းနှုတ်ကပတက်တာ်က ို လ သာ်းမ္ ာ်းကရ်းကသာစကာ်းမ္ ာ်း 

အခဖစ် လ  သမ္ ိုင််းက ကာင််းအတငွ််း ကပ်းကမ္််းခခင််းတစ်ခိုအကနနငှ  ် 

သမ္မာက မ္််းစာအကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ နာ်းလညပ်ျှံိုက ို အက ဉ်းခ ြုံပ် ကခပာဆ ို ကသည်။   

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် အလွန ်အကရ်းပါသညမ်္ှာ "သမ္ ိုင််းက ကာင််းအတွင််း" ဟ ကသာ 

ကဏ္ဍပငခ်ဖစသ်ည။်  က မ္််းစာက ို ကပ်းကမ္််းကသာ ကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််းက ကာင််း 

အဆက်အစပ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို  နာ်းမ္လည်လ င၊် ဘာသာစကာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

နာ်းမ္လညလ် င၊် က မ္််းစာက ို အလယွ်တက  လွ မ္ှာ်းအနကဖ်ငွ န် ိုငက်ပသည်။  

ဒဒါက တာ Edward M. Keazirian 

အမ္နှတ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ကခတ်ကာလ ယဉကက ်းမ္ှု အခမ္ငမ်္ ာ်းစွာသည် ဓမ္မသစက်ာလနငှ  ်

အကကီ်းအက ယ် ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်း ကသည်။  သ ို  ခဖစ၍် ဓမ္မသစ်ဓမ္မပညာက ို အနက်ဖွင ခ်ခင််းနငှ  ်

လကက်တွွေ့အသျှံို်းခပြုံခခင််းတ ို  ၌ ၎င််းက ကာင  ်ခဖစ်ရကသာ အတာ်းအဆ်ီးမ္ ာ်းက ို ကက ာ်လွှာ်းရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

အလွနပ်င ်ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတ် ကရပါမ္ည်။  

ဤယဉကက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္  ြုံ်း၏ အကပေါ်လွငဆ်ျှံို်း ဥပမ္ာတစ်ခိုမ္ှာ ဓမ္မသစ်က ို 

ကရ်းသာ်းရာတွင ်အသျှံို်းခပြုံသည ် ဘာသာစကာ်းပင ်ခဖစက်တာ သည်။  ယကန  ကခတတ်ွင ်အကတာ်ကလ်း 

နည််းပါ်းကသာ ခရစက်တာ်၏ ကနာက်လ ိုကမ်္ ာ်းသာလ င ်ဓမ္မသစ်က ို မ္ ရင််း ကဟလသဘာသာစကာ်းခဖင  ်

ဖတ်န ိုင ်ကသည်။  

ထ ိုထကမ်္က ပထမ္ရာစိုနစှ် အစဉအလာ စာကပကရ်းဟနမ်္ ာ်းနငှ  ်ဓမ္မသစက် မ္််းကရ်းသ တ ို   

အသျှံို်းခပြုံခ   ကကသာ ဓမ္မကဟာင််း ကဟပဗ နငှ  ်ကဟလသ မ္ မ္ ာ်း၏ ဩဇာသက်ကရာကမ်္ှုတ ို  က ိုလည််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ထည ်သွင််းစဉ်းစာ်းရမ္ည် ခဖစပ်ါသည။်  ထ ိုအခ  နအ်ခါ၏ န ိုငင်ျှံကရ်း၊ စီ်းပွာ်းကရ်းနငှ  ်

ပ  ိုမ္ ိုက ယ်ခပန  သ်ည  ်လ မ္ှုဆကဆ်ျှံကရ်း အကလ အထမ္ ာ်းအကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

မ္သ က  ြုံ်းကျွနခ်ပြုံမ္ှုမ္ ာ်းက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ိုခ ကအာငခ်မ္ငက်က ာ်လွှာ်း ကရပါမ္ည်။   
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အဆ ိုပါအလိုပ်မ္ ာ်းအတကွ် မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  ခမ္ြုံပ်နှျှံရည်စ ်းခခင််းခဖင သ်ာလ င ်ဓမ္မသစ်နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အ ကာ်း 

ယဉကက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ရငဆ် ိုငက်ခဖရှင််းန ိုငပ်ါလ မ္ မ်္ည်။  

လနဒ်နတ်ွင ်အျှံ ဩဖယွ်ကကာင််းသည ် ဆ ိုရ ို ်းတစ်ခို ရှ သည်။  ၎င််းက ို 

"ကွာဟခ က်က ို သတ ခပြုံပါ" ဟို ကခေါ်ဆ ို ကသည။်  ကခမ္ကအာက်ရထာ်းကပေါ်မ္ှ 

ပလက်ကဖာင််းကပေါ်သ ို   ကခခခ သည ်အခါထ ိုအရာက ို သင ် ကာ်းရသည။် ရထာ်းနငှ  ်

ပလက်ကဖာင််းအ ကာ်းတွင ်ကာွဟခ ကရှ် ကနသခဖင  ်အစဉသခဖင  ်ကပ်းကနရကသာ 

သတ ကပ်းခ ကမ်္ှာ "ကွာဟခ ကက် ို သတ ခပြုံပါ" "ကွာဟခ ကက် ို သတ ခပြုံပါ" ဟ ၍ 

ခဖစသ်ည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို   ဓမ္မသစက် ို အနက်ဖွင ခ်ခင််း၊ သနွသ်ငခ်ခင််း၊ 

ကဟာကခပာခခင််းခပြုံသည အ်ခါ ဓမ္မသစ၏် သမ္ ိုင််းကနာကခ်ျှံ အဆကအ်စပ်အကပေါ် 

နာ်းလည်မ္ှု အကရ်းကကီ်းပျှံို အက ကာင််းရင််းက ို စဉ်းစာ်းမ္ှုသည် အကရ်းပါကသာ 

အကတွ်းတစ်ခို ခဖစ်ကသာက ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   "ကွာဟခ ကက် ို သတ ခပြုံရန"် 

လ ိုအပ်လာသည။်  ထ ိုစဉကာလနငှ  ်ယခိုတ ို  အ ကာ်းတွင ်ကာွဟခ က ်ရှ ကနသည။်  

ထ ိုစဉက အသျှံို်းခပြုံခ  ကသာ ဘာသာစကာ်းတွငလ်ည််း ကွာဟခ က် ရှ ကနသည်။  

လ မ္ှုဆကဆ်ျှံကရ်းဆ ိုငရ်ာ က ိုယပ် ိုငလ်ကခဏာမ္ ာ်းက ို ဖနတ်ီ်းပျှံိုကဖာ်ရာတွငလ်ည််း 

ကွာဟခ က် ရှ ကနသည်။  ရှငဘ်ိုရငအ်ခဖစ် အိုပ်စ ို်းမ္ှုက ို မ္ည်သ ို   မ္ညပ်ျှံို 

နာ်းလည်ခ   ကသည်ဆ ိုရာတွငလ်ည််း ကွာဟခ က ်ရှ ကနသည။်   ယကန  ကာလ 

အသက်ရှငမ်္ှုနငှ  ်လနွခ်  ကသာ နစှ် ၂၀၀၀ ကာလ အသက်ရှငမ်္ှုတ ို  ၏ 

ရှုကထာင တ် ိုင််းလ ိုလ ိုတွင ်ကွာဟခ ကရ်ှ ကနပါသည။်  ထ ို  ခပင ်ကွာဟခ က်က ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ မ္မ္ မ္ လ င ်အဆျှံို်းသတ်တွင ်ထ ိုကွာဟခ ကက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

က ိုယပ် ိုငယ်ဉကက ်းမ္ှု၊ အရာရာအကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ က ိုယ ်နည််းက ိုယ ဟ်န ်

နာ်းလည်ထာ်းမ္ှုတ ို   ခဖင  ်ခဖည ဆ်ည််းမ္ သွာ်းလ မ္ မ်္ည်ခဖစသ်ည်။  က မ္််းပ ိုင််းသည် 

ယကန  ကခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘဝတွင ်မ္ည်သ ို  အက ျှံြုံ်းဝငက်နသည်က ို သ ခမ္ငရ်နအ်တကွ် 

က မ္််းပ ိုင််းက ို နာ်းကထာငရ်မ္ည အ်စာ်း အမ္နှတ်ကယ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ကခပာင််းခပနလ်ိုပ်ကဆာငခ်ဖစ်သွာ်းသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် က မ္််းပ ိုင််းက ို 

နာ်းလည်ရနန်ည််းလမ္််းအခဖစ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ လက်ကတွွေ့ဘဝက ို 

အသျှံို်းခပြုံလ ိုက် ကကတာ သည်။   က မ္််းပ ိုင််းက ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ကခပာရမ္ည အ်စာ်း 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကခပာလ ိုသည်က ို က မ္််းပ ိုင််းထ  ထည သ်ွင််းကခပာဆ ိုကစလ ိုက်ကတာ သည်။  

ထ ို  က ကာင  ်အခ  ြုံွေ့ကသာအရာတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   လက်လတွသ်ွာ်းပါလ မ္ မ်္ည်။ ကနဦ်း 

သတင််းစကာ်းသည် ဘိုရာ်းသခင မ်္ှုတ်သွင််းခ က်ခဖစက် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

ယျှံို ကည်ပါလ င ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ က ိုယပ် ိုင ်လ မ္ှုကရ်း စဉ်းစာ်းကတွ်းကခေါ်ခ ကက် ို 

မ္သတွသ်ွင််းဘ  ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ကတာ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

နာ်းကထာငန် ိုငရ်နအ်တကွ် ကွာဟခ ကက် ို သတ ခပြုံရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကက ြုံ်းစာ်းလ ို ကပါလ မ္ မ်္ည်။  
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ဒဒါက တာ Mark A. Jennings 

အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်ပတသ်ကက်သာ 

အဆ ိုပါ ကခတက်ာလအလ ိုက် စဉ်းစာ်းခ ကမ်္ ာ်းနငှ  ်ယဉကက ်းမ္ှုအလ ိုက် စဉ်းစာ်းခ ကမ်္ ာ်းက ို ရှုခမ္ငရ်င််း  

ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းအလ ိုက် စဉ်းစာ်းခ က်မ္ ာ်းကလည််း ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ဂရိုခပြုံကလ လာဖ ို   အဘယ်က ကာင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ကတာင််းဆ ိုထာ်းသညက် ို  ကည ် ကပါစ ို  ။   

 ုဂိ္ြုလ ဒ ်း ဆိငု  ာ  

အမ္ ာ်းသ ငါ  ကျှံြုံကနက  အကတွွေ့အ ကျှံြုံအရ လ တ ို  ၌ အတ အက  တ ညီခခင််းမ္  ြုံ်း မ္ရှ က ကာင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလျှံို်း သ ထာ်း ကသည။်  တ ညကီသာ ယဉကက ်းမ္ှုအတွင််း ကနထ ိုငရ်ှငသ်နက်နသ ခ င််းပငလ် င ်

ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်း ကသည။်  မ္ ကာခဏဆ ိုသလ ို ကဝ်းလျှံကသာအရပ်မ္လှ မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကတွွေ့ဆျှံိုရသည ်အခါ သ ို  မ္ဟိုတ် ကရှ်းကခတလ် တ ို  အက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသည ်အခါ စ တပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ၊ 

ချှံစာ်းခ ကပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာနငှ  ်ဝ ဉာဉပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ကကီ်းကကီ်းမ္ာ်းမ္ာ်း ကွ လွ န ိုငက် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

သကဘာကပါက် ကသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလျှံို်းတွင ်ကွ ခပာ်းကသာ အကတွွေ့အ ကျှံြုံမ္ ာ်း၊ အာ်းသာခ ကမ်္ ာ်း၊ 

အက ကာကတ်ရာ်းမ္ ာ်း၊ စမွ္််းရည်မ္ ာ်း၊ ဝ ဉာဉကရ်းအထျှံိုဗဇီမ္ ာ်း ရှ ကန ကသည်။ လ အခ င််းခ င််း ကာ်း 

ကွ လွ မ္ှုမ္ ာ်းအက ကာင််း စာရင််းခပြုံစိုလ င ်မ္ဆျှံို်းန ိုငပ်ါ။  ထ ို  က ကာင  ်ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကလ လာသည အ်ခါ ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလလ မ္ ာ်းနငှ  ်ဓမ္မသစလ် တ ို  အ ကာ်း တ ညီမ္ှုနငှ  ်ကွ လွ မ္ှုမ္ ာ်းအကပေါ် 

ထ ိုကသ်င က်သာ အာရျှံိုစ ိုက်မ္ှုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကပ်းရပါမ္ည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ပပီ်းခ  ကသာ ကဆွ်းကန်ွးခ ကမ်္ ာ်းမ္ှာခပြုံခ  သည ် တ ညကီသာလမ္််းက ကာင််းအတ ိုင််း 

ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းဆ ိုငရ်ာ စဉ်းစာ်းခ က်မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာ ကပါမ္ည။်  ပထမ္ဦ်းစွာ ကခတသ်စန်ငှ  ်

ဓမ္မသစလ် တ ို  အ ကာ်း ပိုဂ္ ြုံလက်ရ်း ဆ ိုငရ်ာ အလ ဉမ္ခပတဆ်က်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းသည် အဘယန်ည််း။  

ဒိုတ ယအာ်းခဖင  ်၎င််းတ ို  အ ကာ်း ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းမ္ှာ အဘယ်နည််း။ အလ ဉမ္ခပတ် 

ဆကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုတ ို  ခဖင  ်အစခပြုံ ကပါစ ို  ။  

အလျဉ်မခ တ  ဆက လက ခဖစ ဒ ေါ်မှုမျာ်း 

သမ္မာက မ္််းရှုကထာင မ်္ှ ကည လ် င ်ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ခဖစ်သင သ်ည အ်တ ိုင််း 

သငယ် ပပီ်း လကက်တွွေ့အသျှံို်းခပြုံန ိုငက် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   စ တခ် န ိုငဖ် ို   လ တ ို  အ ကာ်း လျှံိုကလာကသ်ည ် 

တ ညမီ္ှုမ္ ာ်း ရှ ကနပါသည်။  လက်ကတွွေ့အာ်းခဖင  ်ဓမ္မသစက်ာလနငှ  ်ယခိုကာလ လ သာ်းအာ်းလျှံို်းတ ို  သည် 

တ ညီကသာလ တန််းစာ်းမ္ ာ်းသာ ခဖစက် ကာင််း က မ္််းစာကသွနသ်ငက်နသည။်  ဓမ္မသစက် မ္််းလာ 

က မ္််းကရ်းသ မ္ ာ်း၊ ပရ သတမ်္ ာ်းနငှ  ်အခခာ်းကသာ အကရ်းပါလ ပိုဂ္ ြုံလမ်္ ာ်းသည် ယကန  ကခတက်ျွန်ိုပ်တ ို   

ခဖစက်နသလ ိုပင ်ဘိုရာ်းသခင  ်ပျှံိုသဏ္ဍာနက်တာ်မ္ ာ်း ခဖစ်ခ   ကသည်။  သ တ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  လ ိုပင ်

အက  ြုံ်းသင  ်အက ကာင််းသင  ်စဉ်းစာ်းကတွ်းကခေါ်တတသ် မ္ ာ်း၊ ဆငခ်ခငတ်ျှံိုတရာ်း ရှ သ မ္ ာ်း ခဖစ်ခ   ကသည်။ 

ယကန  ကခတ ်ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်မ္ ာ်းစွာအလာ်းတ ပင ်သ တ ို  တွင ်ကပ ာ်ရွှငမ်္ှု၊ ဝမ္််းနည််းမ္ှုစသည ် တိုန  ခ်ပနမ်္ှုမ္ ာ်း 

ရှ ခ   ကသည်။  ထ ို  ခပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ အ်လာ်းတ ပင ်သ တ ို  သည် ခရစ်ကတာ်၌ ကရွ်းနှုတ်ခခင််းက ို 
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လ ိုအပ်ကနခ   ကကသာ က ရှု ျှံ်းသည ် ဘိုရာ်းသခင  ်ပျှံိုသဏ္ဍာနက်တာ်မ္ ာ်း ခဖစခ်   ကသည်။  သ တ ို  သည် 

ဤက ရှု ျှံ်းကသာကလာကအတွင််း အခပစက် ို ရငဆ် ိုငရ်ိုန််းကနခ်   ကပပီ်း နာက ငမ်္ှုနငှ  ်ခက်ခ မ္ှုတ ို  က ို 

 ကျှံ  ကျှံ ချှံခ   ကရသည်။  ယကန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို   ခပြုံသလ ိုပင ်ဓမ္မသစက်ာလအတွင််း ကယရှုခရစက် ို 

ယျှံို ကည်ခ  သ တ ို  သည်လည််း  တစက် ိုယ်ရည ်အသကတ်ာမ္ ာ်း၌ ဘိုရာ်းသခင  ်ခွင လ်ွှတ်ခခင််းနငှ  ်

သန  ရှ်င််းကသာ ဝ ဉာဉကတာ်၏ ကကာင််းခ ီ်းမ္ ာ်းက ို ချှံစာ်းခ   ကရသည်။  အဆ ိုပါအရာမ္ ာ်းနငှ  ်အခခာ်းကသာ 

ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းရာ အလ ဉမ္ခပတဆ်ကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းစွာတ ို  က ကာင  ်ဓမ္မသစက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတသ်ည ်အခါ 

ထ ိုစဉအခါက လ တ ို  နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အပမ္ လ ို အလယွ်တက  ဆက်သယွ်န ိုင ်ကသည်။  

ဥပမ္ာအာ်းခဖင  ်ကရာမ္ ၉်း၂-၄ တွင ်ရှငက်ပါလိုက သ ၏ ကရာင််းရင််းယိုဒလ တ ို  အတကွ် နက်နက်န န  

ချှံစာ်းရပျှံိုက ို ဤသ ို  ကဖာ်ခပခ  သည်။ 

ငါသည ်အလွန ်ဝမ္််းနည််းခခင််း ရှ ၏။ စ တ်နလှျှံို်းထ ၌ မ္ခခာ်းမ္လပ် ပ ပနခ်ခင််းကဝဒနာ 

ရှ ၏။  အက ကာင််းမ္ ကာ်း ဇာတ အာ်းခဖင  ်ငါ  အမ္  ြုံ်းသာ်းခ င််းခဖစက်သာ 

ငါ  ညီအစက် ိုတ ို  အတွက် ငါသည ်က ိုယ်တ ိုင ်ခရစ်ကတာ်နငှ  ်ခာွ၍ က  နခ်ခင််းက ို 

ချှံခ ငက်လာကက်အာင ်စ တရ်ှ ၏ (ကရာမ္ ၉်း၂-၄)။ 

အဆ ိုပါ က မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းက ရှငက်ပါလို၏ အလွနပ်င ်ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းရာဆနက်သာ၊ စ တခ်ျှံစာ်းခ ကပ်ါကသာ 

အကတွွေ့အ ကျှံြုံက ို ကဖာ်ခပလ ကရ်ှ သည။်  သ ၏ ချှံစာ်းခ ကတ် ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ကဝချှံစာ်းမ္ှု 

မ္ခပြုံန ိုငက်လာကက်အာင ်လ သာ်းထို၏ ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းသဘာဝသည် ရှငက်ပါလို၏ ကာလမ္ှ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကာလတ ိုငက်အာင ်အလနွအ်မ္င််း ကခပာင််းလ သွာ်းခခင််း မ္ရှ ကသ်းပါ။   ဤက  သ ို  ကသာ ပိုဂ္ ြုံလက်ရ်းရာ 

အလ ဉမ္ခပတ် ဆက်လက်ခဖစက်ပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းသည် ဓမ္မသစ်စာကရ်းသ မ္ ာ်း၊ ပရ သတမ်္ ာ်းနငှ  ်ဇာတက်ကာငမ်္ ာ်း 

ချှံစာ်းကတွွေ့  ကျှံြုံခ  သည်တ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အပမ္ လ ို ဆိုပ်က ိုငန် ိုငက်ရ်း အကတာ်ကကလ်း လယွက် ကအာင ်

လိုပ်ကဆာငက်ပ်းပါသည်။   ထ ို  ခပင ်သ တ ို  ၏ အကတွွေ့အ ကျှံြုံမ္ ာ်းမ္ှလည််း ယကန  ကခတက်ျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် 

လကက်တွွေ့အသျှံို်းခ န ိုင ်ကသည။်  

တစခ်  နတ်ည််းမ္ှာပင ်ဓမ္မသစ် ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းရာ စဉ်းစာ်းခ က်တ ို  ၌ ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်း အလ ဉမ္ခပတ် 

ဆကလ်က်ခဖစ်ကပေါ်မ္ှု အကခမ္ာက်အမ္ ာ်းပါဝငက်နလင က်စာ်း ဓမ္မသစဓ်မ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည်ရနန်ငှ  ်

လကက်တွွေ့အသျှံို်းခပြုံရနအ်တွက ်ခကခ် ကစသည ် ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်း ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းစွာလည််း 

ရှ ကနခပနသ်ည။်  

ပ  ်းဆ ်ုး    ဆိငု ်းသာွ်းမှုမျာ်း 

ဓမ္မသစသ်ည် ယကန   ကျွန်ိုပ်တ ို   သ ရှ ထာ်းသည်နငှ  ်အလွနက်ွ လွ သည  ်သ်ီးသန  လ် တန််းစာ်းမ္  ြုံ်းတ ို  ၏ 

အက ကာင််းက ိုလည််း မ္ ကာခဏ ဦ်းတည်ကခဖရှင််းထာ်းသခဖင  ်တခါတရျှံတွင ်ကလ ာက်ပတသ်ည ် 

ဆကသ်ွယမ်္ှုမ္ ာ်းထိုတယ် ရာ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   အခက်အခ ကတွွေ့  ကရသည။်  ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်းရာနငှ  ်

ချှံစာ်းခ ကပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ခဖစ်န ိုငဖ်ယွ်မ္ ာ်းနငှ တ်ကွ အသကအ်ရွယ်နငှ  ်လ ငက်ွ ခပာ်းမ္ှု အကရ်းအရာတ ို  သည် 

အတာ်းအဆ်ီးမ္ ာ်း ခဖစက်စန ိုငက်သာက ကာင  ်ဂရိုတစ ိုက်ကလ လာခခင််းအာ်းခဖင သ်ာ ၎င််းတ ို  က ို 

ကက ာ်လွှာ်း ကရမ္ည် ခဖစသ်ည။်  



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကွ ခပာ်းကသာ ရှ သမ္  အကခခအကနအမ္  ြုံ်းမ္  ြုံ်း၊ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကွ ခပာ်းကသာ ရှ သမ္  သမ္ ိုင််းကနာက်ချှံအမ္  ြုံ်းမ္  ြုံ်းတ ို  အတွင််းရှ လ မ္ ာ်းက ို 

ဂရိုစ ိုက ်ကည ်ရှုကတာမ်္ ပါသည။်   ထ ိုအခ က်က ို သမ္မာက မ္််းစာတကလ ာက် 

က မ္််းစာ၏ ကွ လွ ကသာ အပ ိုင််းကဏ္ဍမ္ ာ်းအတွင််း ကွ ခပာ်းကသာကနာကခ်ျှံသမ္ ိုင််း 

အမ္  ြုံ်းအမ္ည် အကရအတွက်၊ ကွ ခပာ်းကသာ ယဉကက ်းမ္ှု အကရအတကွ်၊ 

မ္ညက်ရွွေ့မ္ည်မ္ က ို ဦ်းတည်ကခဖရှင််းထာ်းသည်ဆ ိုသည ် အခ ကအ်ာ်းခဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

သ န ိုငပ်ါသည။်   ထ ို  ခပင ်အလာ်းတ စွာပင ်၎င််းတ ို  ၏ အကခခအကနမ္ ာ်းအတွင််း 

ဘိုရာ်းသခငက် ထ ိုလ တ ို  က ို မ္ည်သ ို   စကာ်းကခပာကနခ  က ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

နာ်းလည်သည်နငှ  ်ထ ိုလ တ ို  ၏ ပျှံိုဥပမ္ာမ္ ာ်းမ္ှ ကျွန်ိုပ်တ ို   သငယ် န ိုင ်ကသည။် 

ယကန  ကခတ် ကွ ခပာ်းကသာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ က ိုယပ် ိုငအ်ကခခအကနမ္ ာ်းအတွင််းမ္ှာလည််း 

ထ ိုအရာတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ခပနလ်ည်အသျှံို်းခပြုံရန ်ရှ လာ ကမ္ည်လည််း ခဖစပ်ါသည။်   

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ်ီးသန  အ်ကခခအကနမ္ ာ်းအတကွ် ခ ိုငလ်ျှံိုကသာ 

နည််းလမ္််းမ္ ာ်းခဖင  ်၎င််းက ို ကပ်းကမ္််းခ  သည်။ ၎င််းအာ်း 

သ်ီးသန  အ်ကခခအကနမ္ ာ်းအတွင််း ခ ိုငလ်ျှံိုကသာနည််းလမ္််းမ္ ာ်းခဖင  ်

လကက်တွွေ့အသျှံို်းခပြုံရနက် ိုလည််း ကမ္ ာ်လင ထ်ာ်းသည်။  သ ို  ကသာ် က မ္််းပ ိုင််းထ တွင ်

ရှ ကနကသာ မ္ှနက်နသ်ည ် စည််းမ္ ဉ်းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ရရှ ထာ်းရန ်

အကရ်းကကီ်းပါသည။် သ ို  မ္ှသာ မ္ှနက်နက်သာနည််းလမ္််းမ္ ာ်းခဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

လကက်တွွေ့ ခပနလ်ည ်အသျှံို်းခ န ိုငမ်္ည် ခဖစပ်ါသည။် 

ဒဒါက တာ Craig S. Keener 

ဥပမ္ာအာ်းခဖင  ်ဧဖက် ၆်း၅ နငှ  ်၉ တ ို  တွင ်ရှငက်ပါလိုက သ်ီးသန  လ် တန််းစာ်း နစှ်ရပ်က ို 

သွနသ်ငဆ်ျှံို်းမ္ထာ်းခ  သည်။  ရငှက်ပါလိုက 

အကစချှံကျွနတ် ို  ၊ ခရစက်တာ်၏ စကာ်းက ို နာ်းကထာငသ်က  သ ို   

က ကာက်ရွျှံ ွေ့တိုနလ်ှုပ်လ က် စ တန်စှခ်ွ မ္ရှ ဘ  ကလာကီသခင၏် စကာ်းက ို 

နာ်းကထာင ်ကကလာ ။ .... သခငတ် ို  ၊ ပခ မ္််းကခ ာက်ခခင််းက ို ခ ြုံပ်တည််း၍ 

က ိုယက်ျွနတ် ို  က ို ထ ိုနည််းတ ခပြုံ ကကလာ  (ဧဖက် ၆်း၅၊ ၉)။ 

အဆ ိုပါ စကာ်းလျှံို်းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အမ္ ာ်းစို ဖတသ်ည ်အခါ ဧဖက် အသင််းကတာ်ရှ  ကျွနမ်္ ာ်းနငှ  ်

သခငမ်္ ာ်းသ ို   ရှငက်ပါလို ကခပာဆ ိုခ  ခ က်အက ကာင််း အကပေါ် ရျှံသကဘာ သတ ခပြုံမ္ မ္ှုတစ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ရရှ  ကသည။်  သ ို  ကသာ် ခရစက်တာ်၌ အဆ ိုပါ ညအီစ်က ို ကမ္ာငန်မှ္မ္ ာ်း  ကျှံြုံရကသာ 

အခက်အခ မ္ ာ်းအက ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ ခပြုံမ္ မ္ှုသည် အလနွအ်မ္င််း ကန  သ်တခ် က ်ရှ ကနသည။် 

အက ကာင််းမ္ှာ ကျွန်ိုပ်တ ို  အမ္ ာ်းစိုသည် မ္ည်သည်အခါမ္  ကျွန ်သ ို  မ္ဟိုတ် သခငဘ်ဝ 

မ္က ကရာကဖ် ်းကသာက ကာင ပ်ငခ်ဖစသ်ည်။  



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 
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ဤလ တ ို  သည် ယကန  ကခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်အလွနပ်င ်ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းကသာ လ မ္ ာ်း ခဖစ်ခ   ကသည်။  

ဤအက ကာင််းက ကာင ပ်င ်ပထမ္ရာစိုနစှ်အတွင််း ဧဖက်ပမ္ ြုံွေ့လ ို ကနရာမ္ ာ်း၌ အဆ ိုပါလ မ္ ာ်း ဘာကတွ 

ကတွွေ့  ကျှံြုံချှံစာ်းခ  ရသနည််း ဆ ိုသညက် ို သငယ် န ိုငရ်န ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အခပင််းအထန ်ကက ြုံ်းစာ်းအာ်းထိုတ် ကဖ ို   

လ ိုအပ်ပါသည်။  ထ ို  ကနာကမ်္သှာလ င ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ယကန  ကာလအတွက် သင က်လ ာ်ကလ ာက်ပတသ်ည ် 

တ ညီခ က်မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   စတငထ်ိုတယ် လာန ိုင ်ကပပီ်း ဤက မ္််းပ ိုဒထ်  ကပ်းကနသည ် ရှငက်ပါလို၏ 

ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ ရှုကထာင အ်ခမ္ငက် ို နာ်းလည်န ိုငမ်္ည် ခဖစ်ကတာ သည်။  

ဓမ္မသစက် ို မ္ည်သ ို   လက်ကတွွေ့အသျှံို်းခ မ္ညဆ် ိုသည်က ို နာ်းလည်ဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကက ြုံ်းစာ်းသည ်အခါတ ိုင််း အခ  နတ် ိုင််းတွငက်ပေါ်ထကွလ်ာသည  ်အကရ်းကကီ်း 

ကသာ ခ က် စကာ်းလျှံို်းမ္ှာ "ကနာက်ချှံ အဆက်အစပ်" ဟ ကသာ စကာ်းလျှံို်းပင ်

ခဖစသ်ည။် က မ္််းစာ လက်ကတွွေ့အသျှံို်းခပြုံခ က်က ို 

ကက ြုံတငခ်ပငဆ်ငထ်ာ်းသည အ်တ ိုင််း အကခပာင််းအလ မ္ရှ သကလာက် ခဖစဖ် ို   

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကက ြုံက်နစှသ်ကခ်  န ိုငသ်ကလာက် ဓမ္မသစက်ာလတွငပ်ငလ် င ်ထ ိုအတ ိုင််း 

မ္ခဖစခ်  ပါ။   က စစရပ်တစခ်ိုတွင ်"ဟိုတ်တယ် တ ကမ္ာကသ။ 

သတင််းကကာင််းအတွက် သင ်အကရဖ ာ်းလှီ်းခခင််း ချှံက ိုချှံဖ ို  လ ိုတယ"် ဟို 

ရှငက်ပါလိုဆ ိုသည ် အခ က်က ကျွန်ိုပ်က ို အပမ္ တကစ ဆွ ကဆာငထ်ာ်းပါသည်။  

သ ို  ကသာ် ကနာက်ထပ် က စစရပ်တစခ်ိုတွငမ်္  "မ္လ ိုဘ ်း။ သတင််းကကာင််းအတွက် 

သငအ်ကရဖ ာ်းလှီ်းခခင််း လျှံို်းလျှံို်းချှံစရာ မ္လ ိုဘ ်း" ဟ ၍ သ ၏ 

အကပါင််းအသင််းထ က တစ်ဦ်းက ို သ ကခပာဆ ိုခပနသ်ည။်  ထ ို  က ကာင  ်တ ညကီသာ 

အခပြုံအမ္ တစ်ခိုတည််းသညပ်င ်သငအ်လ ိုရှ ပါက ယဉကက ်းမ္ှု ကနာကခ်ျှံ 

အကခခအကနကပေါ် မ္ တည်၍ အမ္ှာ်းခဖစ်ခ  သလ ို အမ္ှနလ်ည််း ခဖစ်ခ  သည်။  

က စစရပ်တစ်ခိုတွင ်"တ ကမ္ာကသ၊ သငမ်္ခဖစ်မ္ကန အကရဖ ာ်းလှီ်းမ္ဂကလာက ို 

ချှံရမ္ယ။် ဒါမ္သှာ ယိုဒလ ကတဆွ ီငါတ ို   သတင််းကကာင််းကခပာန ိုငမ်္ယ်" ဟ ၍ 

ခဖစခ်  သည်။  ထ ိုအရာသည ်သတင််းကကာင််း ကဝငရှန ်အဖ ို  အလ ို  ငာှ ခဖစ်သည်။  

အခခာ်း အကခခအကနတွငမ်္  "အကရဖ ာ်းလှီ်း မ္ဂကလာက ို သငလ်ျှံို်းဝမ္ချှံယ လ ိုကပ်ါနငှ ။် 

အက ကာင််းကကတာ  သင က် ို အကရဖ ာ်းလှီ်းကစခ ငက်န ကတ  သ ကတကွ 

ကယတ်ငခ်ခင််းအတကွ် လ ိုအပ်တာ ဒါပ လ ို   ယ ဆထာ်း ကတယ်။ ဒါဟာ 

သတင််းကကာင််းန   ဆန  က် ငက်နလ မ္ မ်္ယ်" ဟ ကသာစကာ်းက ို တ တိုအာ်း 

ကခပာခ  သည်ဟို ကျွန်ိုပ်ယျှံို ကည်ထာ်းပါသည။်  ထ ို  က ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ လက်ရှ  

ယဉကက ်းမ္ှု အကခခအကနသည ်ဘာလ  ဆ ိုသည်နငှ  ်သမ္မာက မ္််း စည််းမ္ ဉ်းမ္ ာ်းက 

၎င််းအကခခအကနအတကွ် မ္ည်သ ို   အက ျှံြုံ်းဝငက်နက ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

အမ္နှတ်ကယ် နာ်းလည်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် ထ ို  က ကာင  ်ဆ ိုလ ိုသညမ်္ှာ 

က မ္််းစာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည်သကဘာကပါက်ထာ်းသကလာက် 

ယဉကက ်းမ္ှုက ိုလည််း ထ ိုအတ ိုင််းအတာ နာ်းလညရ်န ်

လ ိုအပ်က ကာင််းပငခ်ဖစပ်ါသည။် 



ဓမ္မသစ်ထ က န ိုငင်ျှံကတာ်နငှ  ်ပဋ ညာဉ သငခ်န််းစာ တစ် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို အဘယ်က ကာင  ်ကလ လာရပါသနည််း။ 

-33- 

ဗီဒယီ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဒဒါက တာ Dan Lacich 

ဓမ္မသစက်ာလအတွင််းရှ ခ   ကသည ် က န််းမ္ာသ နငှ  ်ဖ ာ်းနာသ ၊ မ္သနစ်ွမ္််းသ ၊ သနစ်မွ္််းသ ၊ 

အာ်းနည််းသ ၊ ခ မ္််းသာသ ၊ ဆင််းရ သ ၊ ငယရွ်ယသ် နငှ  ်အ ိုမ္င််းသ ၊ ဖခငမ်္ ာ်း၊ မ္ ခငမ်္ ာ်း၊ နမှ္မ္ ာ်းနငှ  ်

အစက် ိုမ္ ာ်းသည် ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို ၎င််းတ ို  အခ  နက်ာလအတွင််း သ တ ို   ခဖစတ်ည်ကနခ  သည်နငှ  ်

ကလ ာကပ်တ်သင က်လ ာ်သည ် နည််းလမ္််းမ္ ာ်းအရ လက်ချှံရန ်ရှ ခ  ပါသည်။  အတ ိုင််းအတာ တစခ်ို မ္ဟိုတ် 

တစခ်ိုထ  ဤအရာမ္ ာ်းအပါအဝင ်အခခာ်းကသာ တ ညီသည ် ပိုဂ္ ြုံလ်ကရ်း အခ ကအ်လကမ်္ ာ်းသည် ဓမ္မသစ် 

ဓမ္မပညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ယကန  ကာလ၌ မ္ည်သ ို   အသျှံို်းခပြုံသည ်ဆ ိုသည ်အကပေါ် အပမ္ လ ို သက်ကရာကမ်္ှု 

ရှ ကနလ မ္ မ်္ည် ခဖစ်သည်။   အဆ ိုပါ ပိုဂ္ ြုံလက်ရ်း စဉ်းစာ်းခ ကတ် ို  သည်လည််း ဓမ္မသစက် ို လျှံို  လထိုတ၍် 

ကလ လာဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလျှံို်းက ို တွန််းအာ်းကပ်းကနပါသည။် 

နိဂ ု်း 

ဤသငခ်န််းစာထ တွင ်အဘယက် ကာင  ်ခရစ်ကတာ်၏ ကနာကလ် ိုကမ်္ ာ်း ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို 

ကလ လာသင သ်ည် ဆ ိုသညက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာကဖာထ်ိုတထ်ာ်းပါသည်။  ဓမ္မသစ၏် မ္ှုတသ်ွင််းခခင််းနငှ  ်

အခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကလ လာခ  ပပီ်းကနာက် ဓမ္မသစ်သည် ဘိုရာ်းသခင ်ရှုထိုတက်သာ 

ထကွသ်က်ခဖစ်ကသာက ကာင  ်ကလ လာမ္ှုအတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ မ္ က ိုယက် ို ခမ္ြုံပ်နှျှံရည်စ ်းသင က် ကာင််း 

ကတွွေ့ ခ  ရပပီ်း ခဖစ်ပါသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်ဓမ္မသစ်ကာလတ ို  အ ကာ်း ကခတ်ကာလအလ ိုက်၊ 

ယဉကက ်းမ္ှုအလ ိုက်နငှ  ်ပိုဂ္ ြုံလက်ရ်း အလ ိုက် ရှ ကနခ  သည ် အလ ဉမ္ခပတ် ဆကလ်ကခ်ဖစ်ကပေါ်မ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်

ပပီ်းဆျှံို်းရပ်ဆ ိုင််းသွာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ဓမ္မသစ် ဓမ္မပညာက ို နာ်းလည်ရနန်ငှ  ်လက်ကတွွေ့အသျှံို်းခပြုံရနတ် ို  အတကွ် 

ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ မ္ က ိုယ်က ိုမ္ မ္  ခမ္ြုံပ်နှျှံရည်စ ်း ကဖ ို   မ္ည်သ ို  ကတာင််းဆ ိုထာ်းသည်က ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

စဉ်းစာ်းခ   ကပပီ်း ခဖစပ်ါသည်။  

ဓမ္မသစသ်ည် သာမ္နက်ာလ ျှံကာ ကည ်ရှုမ္ှုထကမ်္ကကသာ ဖတ်ရှုခခင််းမ္  ြုံ်းနငှ  ်ထ ိုက်တနသ်ည ် 

စာအိုပ်အတန််းအစာ်းပင ်ခဖစသ်ည။်  အသင််းကတာ်အတွက် ဘိုရာ်းသခင်  နှုတ်ကပတ်ကတာ်အခဖစ် ၎င််းက ို 

နာ်းလည်ရန ်လ ိုအပ်သည အ်ရာ ဘာက ိုမ္ဆ ို ခပြုံဖ ို  ၊ လိုပ်န ိုငသ်ည ်အရာ မ္ှနသ်မ္  လိုပ်ဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

အသင ရှ် ကနရပါမ္ည်။  ကနာကလ်ာမ္ည ် သငခ်န််းစာမ္ ာ်းတွင ်ဤပန််းတ ိုငက် ို လ ိုကစ်ာ်းမ္ည ် 

အကရ်းကကီ်းကသာ နည််းလမ္််းအခ  ြုံွေ့အကပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   စ ်းစ ိုက် ကမ္ည် ခဖစပ်ါသည။်  ထ ိုသ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

လိုပ်ကဆာငသ်ည အ်ခါ သမ္မာက မ္််းစာ၏ ဤကဏ္ဍအကပေါ် ဂရိုစ ိုက် ဆငခ်ခငထ်ငဟ်ပ်ခခင််းမ္ှ ရအပ်ကသာ 

အက  ြုံ်းကက ်းဇ ်းမ္ ာ်းစွာက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို    ကည ် ကမ္ည ်ခဖစပ်ါသည်။  ဓမ္မသစ ်ဓမ္မပညာ 

ကလ လာမ္ှုအတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ မ္ က ိုယက် ို မ္ မ္  ဆကက်ပ်အပ်နှျှံသင က် ကာင််းက ိုလည််း အဖနဖ်န ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကတွွေ့  ကရမ္ည ်ခဖစပ်ါသည်။  
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