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န ဒါန််း 

ခရစ်တတာ်၏တနာက်လိ က်မ ာ်းသည် ရင််းနှ်ီးကျွမ််းဝငတ်သာအသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းကိ  နည််းလမ််း 

အမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်မည်က  သိ  အသ  ်းခပ သည်ကိ  သင ်သတိခပ မိပါသလာ်း။ “ပဋညိာဉ်သစ်” ဟတူသာ 

စကာ်းလ  ်းမ ာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ဤသည်မှာ အမှနပ်င ်ခြစသ်ည်။ သခငတ်ယရှု၏ညစာစာ်းပွ ကိ  

ရှုမှတ်တိ င််း “ဤခကွ်သည် ပဋညိာဉ်သစ်ခြစ်သည်” ဟူတသာ ခရစ်တတာ်၏မိန  တ်တာ်မူခ က်ကိ  

ကျွန် ပ်တိ   အခါခါတခပာကကသည်။ ကမဘာတစ်ဝှမ််းလ  ်းတွင၊် တဒသနတရအသင််းတတာ်မ ာ်း၌ 
“ပဋညိာဉ်သစ”် ဟူတသာ အမည်စကာ်းလ  ်းမ ာ်းရှိကကသည်။ သိ  တသာ် “ပဋညိာဉ်သစ်ကာ်း 

အဘယ်နည််း" ဟ ခရစ်ယာနမ် ာ်းကိ တမ်းလျှင ်အတမ်းခ ရသည ် လူအတရအတွက် အတိ င််း 

အတခြမ ာ်းကိ သင ်ရလိမ ်မည်။ တစ်ခါတစရ်  ဤက  သိ  တသာ ကွ ခပာ်းမှုသည် သပ်ိအတရ်းမကကီ်းပါ။ 
သိ  တသာ် ဤသငခ်န််းစာတွငက်ျွန် ပ်တိ  ခမငတ်တွွေ့ရသည အ်တိ င််း၊ ပဋညိာဉ်သစ၏်အယအူဆသည် 

ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်းအတပေါ် အလွနက်သဇာလွှမ််းမိ ်းခ  တသာတကကာင  ်သူတိ  ၏ဓမမပညာကိ  

“ပဋညိာဉ်သစ်ဓမမပညာ” ဟ တခပာနိ ငပ်ါသည်။ ထိ  အတွက်တကကာင  ်ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  နာ်းလည်ရန ်

တတ်နိ ငသ်မျှ လ ပ်တဆာငရ်န ်လိ အပ်သည်။ 

ဤအရာသည် ကျွန် ပ်တိ  ၏ ဓမမသစ ်ွဲက နိ ငင် တတာ်နငှ  ်ပဋညိာဉ် စာစဉ်မ ာ်းမ ှပထမဆ  ်း 

သငခ်န််းစာ ခြစ်ပါသည်။ ဤသငခ်န််းစာအာ်း “ပဋညိာဉ်သစ်” ဟ  တခါင််းစဉ်တပ်ထာ်းပါသည်။ 

ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်း ၎င််းတိ  ၏အထငရ်ှာ်းဆ  ်း ဓမမအခမငအ်ခ ိ ွေ့ကိ  ပ  တြာ်ရန ်ပဋညိာဉ်သစ်၏ 
သတဘာတရာ်းအယူအဆအတပေါ် မည်သိ   အာ်းကိ ်းခ  ကကပ  ကိ  တလ လာကကပါမည်။ 

သငခ်န််းစာကိ  အဓကိအပိ င််းနစှ်ပိ င််းခွ ပါမည်။ ဦ်းစွာ၊ ပဋညိာဉ်သစ်သည် ဘ ရာ်းသခင၏် 

နိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်မှုနငှ ပ်တ်သက်၍ မည်သိ  တြာ်ခပတကကာင််းကိ  သရိပါလိမ မ်ည်။ ဒ တိယ၊ 

ပဋညိာဉ်သစ်သည် ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ကိ ယ်တတာ၏်လူမ ိ ်းကကာ်း အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ 

လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းကိ  မည်သိ  တြာ်ခပတကကာင််း တလ လာကကမည်။ ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်အာ်း ပဋညိာဉ်သစ် 

အာ်းခြင  ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်ပ  ကိ  ဦ်းစွာတလ လာကကပါစိ  ။ 
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န ိုငင်တံ  ်စမံီ္ခန  ်ခ ဲအိုပ်ခ ျုပ်မ္ှု 

“ပဋညိာဉ်” ဟ  ဘာသာခပနဆ်ိ တလ ရှိတသာ တဟဗဗ အသ  ်းအနှုန််းမှာ “berith” ခြစ်သည်။ 

ဂရိဓမမတဟာင််းက မ််း Septuagin တွင၊် ဤတဟဗဗ စကာ်းလ  ်းကိ  “diatheke” ဟ ခပနဆ်ိ သည်။ 

ဓမမသစက် မ််းတွင ်“Diatheke” သည် “ပဋညိာဉ်” ကိ လည််း ဆိ လိ သည်ကိ တတွွေ့ရသည်။ berith နငှ  ်

diatheke နစှ်ခ စလ  ်းတငွ ်"အတလ်းအနက်သတဘာတူညီခ က် သိ  မဟ တ် သတဘာတူစာခ  ပ်" ဟူသည ် 

အဓိပပါယ်မ ာ်းရှသိည်။ သမမာက မ််းစာတွင၊် ပဋညိာဉ်ခပ ခခင််းမ ာ်းကိ  ဂ ဏရ်ည်တူခ င််းမ ာ်းကကာ်းတွင ်
တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ ထိ  ခပင၊် ဘ ရငမ် ာ်းနငှ  ်နိ ငင် သာ်းမ ာ်းကကာ်း နငှ  ်ဘ ရငမ် ာ်းအခ င််းခ င််းကကာ်း 

ပဋညိာဉ်ခပ ခခင််းမ ာ်းကိ  တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လူမ ိ ်း၊ လူတိ  နငှ  ်ပဋညိာဉ်ခပ တတာ်မူ 

သည်။ ဤသငခ်န််းစာတွင၊် လူတိ  နငှ ဘ် ရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၊ အထ်ူးသခြင  ်ခရစတ်တာ်၌ရှိတသာ 

ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်သစက်ိ  ကျွန် ပ်တိ   အထ်ူးစိတ်ဝငစ်ာ်းပါသည်။ 

ဘ ရာ်းသခင၏်သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  လူတိ  ပိ မိ ထငရ်ှာ်းစွာနာ်းလည်လာခခင််းသည် 

နစှ်ဆယ်ရာစ ၏ဒ တိယတစ်ဝက်တွငခ်ြစ်တကကာင််း သရိနအ်တရ်းကကီ်းသည်။ ထိ အခ ိနတ်ငွ၊် သမမာက မ််း 

ပညာရှငအ်မ ာ်းအခပာ်းသည် “သခင_်အတစခ စာခ  ပ်မ ာ်း”ဟ တခေါ်တသာ suzerain-vassal treaties 

တရှ်းတခတ်အတရှွေ့ ပိ င််းစာရွက်စာတမ််းမ ာ်းနငှ သ်မမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  စတငန်ှုငိ််းယဉှ်လာကက 

သည်။ ဤစာရွက်စာတမ််းမ ာ်းသည် ဓမမတဟာင််းတခတ်၌ နိ ငင် မ ာ်းအကကာ်းခ  ပ်ဆိ တသာ 

အခပည်ခပည်ဆိ ငရ်ာစာခ  ပ်မ ာ်းခြစ်သည်။ ကကီ်းခမတ်တသာဘ ရင ်သိ  မဟ တ် သခငမ် ာ်းသည် 

၎င််းတိ  ၏အခွင အ်ာဏာတအာက်ရှိ အတစခ မ ာ်း၊ ဘ ရငင်ယ်မ ာ်းနငှ  ်စာခ  ပ်မ ာ်းခြင  ်သူတိ  ၏ 

နိ ငင် မ ာ်းကိ  စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်ခ  ကကသည်။ ကျွန် ပ်တိ  တတွွေ့ ခမငရ်သည အ်တိ င််း၊ သမမာက မ််းစာ 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းနငှ  ်“သခင_်အတစခ စာခ  ပ်မ ာ်း” မ ာ်းကကာ်း တညီူသည ်အခ က်မ ာ်းမှာ၊ 

နိ ငင် တတာ်ကိစစရပ်မ ာ်းကိ  စီမ ခန  ခွ် ရနအ်ဓိကနည််းလမ််းမ ာ်းခြစ်တကကာင််း ထငရ်ှာ်းသည်။ 

ဓမမတဟာင််းက မ််း၊ အထ်ူးသခြင  ်ကမဘာဦ်းက မ််းတွင၊် မတညီူတသာ 

စာခ  ပ်နစှ်မ ိ ်းကိ  တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ ပထမအမ  ြုျားမှာ၊ တန််းတူရည်တူ 

အခွင အ်ာဏာရှိတသာ လူနစှ်ဦ်းကကာ်းတွင ်နစှ်ဦ်းနစှ်ြက် အက ိ ်းရှိတစမည ် 

"တန််းတူညီမျှမှုသတဘာတူစာခ  ပ်" ခြစ်သည်။ ဥပမာအတနခြင  ်အာခဗဟ နငှ  ်

အဘမိလက်ကိ  ကကည ်ပါ...ဒ တိယအမ  ြုျားအစာျားပဋညိာဉ်သည် တရှ်းတခတ် 

အတရှွေ့ ပိ င််းလမူ ာ်းတခေါ်ေါ်ထဝေါ်သည ် “သခင_်အတစခ စာခ  ပ်”ခြစ်ဗပီ်း၊ ၎င််းသည် 

အမ ာ်းအာ်းခြင  ်မညီမျှတသာအာဏာစွမ််းအာ်းမ ာ်းနငှ  ်သက်ဆိ ငသ်ည်။ 

ခွနအ်ာ်းပိ ကကီ်းမာ်းတသာသူသည် တအာငန်ိ ငသ်ခူြစ်နိ ငသ်ည်။ 

ကကီ်းခမတ်တသာပ ဂ္ိ လ်၊ သခငသ်ည် အတစခ ထ မှ အက ိ ်းတက ်းဇူ်းအာ်းလ  ်းကိ  
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ရရှသိည ် ဆက်ဆ တရ်းမ ိ ်းခြစသ်ည်။ ထိ  တကကာင  ်အမ ာ်းအာ်းခြင  ်သခငတိ်   

သည် မိမိတိ  ဆက်လက်ရပ်တည်ရန ်အတစခ ထ မှ သစစာတစာင သ်မိှု မကကာခဏ 

လိ အပ်တလ ရှသိည်... သိ  တသာ် အတစခ အတွက ်အက ိ ်းတစခ် ရှိသည်။ 

က  ်းတက ာ်တိ က်ခိ က်မှုမ ာ်းကက  လာသည ်အခါတိ င််း သခငသ်ည် 

ကယ်ဆယ်ရနတ်ရာက်လာမည ် အခပနအ်လှန ်ကာကယွ်တရ်းဆက်ဆ တရ်းမ ိ ်း 

ရှိခ  ကကသည်။ 

—တဒါက ်  Daniel L. Kim 

ဘ ရငမ် ာ်းကိ  ြိနှပ်ိခ  ပ်ခ ယသ်ည ် အာဏာရှငမ် ာ်းနငှ  ်ခ မ််းသာကကယ်ဝတသာ 

အ ပ်စိ ်းရှငမ် ာ်းဟ  မကကာခဏ ထငခ်မငယ်ဆူကကသည်။ သိ  တသာ် 

လက်တတွွေ့တွင၊် တယရှုမတိ ငမီှ်နငှ သ်ူ၏တခတ်ကာလ၌ ဘ ရငခ်ြစခ်ခင််းသည် 

ပဋညိာဉ်သတဘာတရာ်းအယအူဆအတပေါ် အဓိကအတခခခ ထာ်းသည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  ၌ စာခ  ပ်မ ာ်း၊ တရ်ှးတဟာင််းအတထာက်အထာ်းမ ာ်းရှသိည်။ 

မိမိ၏တက ်းကျွနမ် ာ်း သိ  မဟ တ် အတစခ မ ာ်းနငှ  ်သတဘာတူညီမှုရလာဗပီ်း၊ 

အ ပ်စိ ်းသူသခငသ်ည် ဆက်ဆ တရ်းတစ်ခ ကိ  ဆက်လက် ထနိ််းသမိ််းထာ်းနိ ငရ်န ်

အဓိပပာယ်သတမ်ှတ်သည ်တဝါဟာရအခြစ် သခင၊် အ ပ်စိ ်းသူမ ာ်း သ ို  မဟိုတ် 

ဘ ရငဟ်၍ူ သ ိုျားကကသည်။ သသူည်ဤသိ  တခပာလိမ ်မည်_ "သင သ််ီးနှ ထ က 

တစ်ပ  ကိ  ကျွန် ပ်အာ်းတပ်းခခင််းခြင ၎်င််း၊ ကျွန် ပ်အတပေါ် သငသ်စစာခ ခခင််းခြင ၎်င််း၊ 

အခခာ်းတသာရငှဘ် ရငမ် ာ်း သ ို  မဟိုတ် နယ်ရှငပ်ယ်ရငှမ် ာ်းထ  သငသ်စစာမခ  

ခခင််းအာ်းခြင ၎်င််း သငက်ျွန် ပ်၌ ပူ်းတပါင််းလ ပ်တဆာငတ်ပ်းမှုအတွက် အတ    

အလှည ်အာ်းခြင  ်သင ကိ် ကျွန် ပ် အကာအကွယ်တပ်းမည်။ သင ကိ် ကျွန် ပ် 

ကကီ်းပွာ်းခ မ််းသာတစမည်။ သငမ်ည်သူမည်ဝါ ခြစသ်ည်ဆိ သည ် ကိ ယ်ပိ င ်

လကခဏာသင၌်ရှိတစမည်" ဟူ၍ခြစ်သည်။ တနည််းဆိ ရလျှင ်၎င််းသည် 

အခပနအ်လှန ်သတဘာတဆာငတ်သာအတခခအတနမ ိ ်း ခြစသ်ည်။ ဘ ရငအ်ခြစ် 

ပိ ငသ်အ ပ်စိ ်းတတာ်မူခခင််းအတကကာင််းနငှ  ်ပဋညိာဉ်သတဘာသဘာဝတိ  ကိ  

အဆိ ပါ သတဘာတူညီခ က် အမ ိ ်းအစာ်းပါတဝါဟာရ သတ်မှတ်ခ က်မ ာ်း 

အတိ င််း စဉ််းစာ်းသည အ်ခါ ဓမမတဟာင််းက မ််းမှ အမ ိ ်းမ ိ ်းတသာ 

အပိ င််းကဏ္ဍတိ  သည် အဆိ ပါ စာခ  ပ်မ ာ်း၏အတခခခ အခ က်မ ာ်းနငှ  ်

အလွနတ်ိက စွာပင ်ကိ က်ညီလိ က်ြက်မှု ရှိတနတကကာင််းကိ  တတွွေ့လာသည်။ 

— Mr. Bradley T. Johnson 
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ဗီဒယီိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်မှုကိ  အဓိကနည််းလမ််းသ  ်းခိုခြင  ်တလ လာမည်။ 

ဦ်းဆ  ်း၊ ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလယှ်မ ာ်း၏အတရ်းပါမှုကိ  သတထိာ်းတလ လာမည်။ ဒ တယိ၊ ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်အတွက် သင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းအထပေါ် မည်သိ   

အာရ  စိ ကသ်ည်ကိ  ခမငတ်တွွေ့ရမည်။ တတိယ၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ၏ပဋညိာဉ်မူဝါဒမ ာ်း စနစ်တက  

ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်မှုမှတစ်ဆင  ်သူ၏နိ ငင် တတာ်ကိ  မည်သိ  စီမ ခန  ခွ် ပ  ကိ  တြာ်ခပမည်။ ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ ဦ်းစွာထလ လာကကပါစိ  ။ 

ပဋ ည ဉ်က ိုယစ် ်းလယှမ်္  ်း 

ကျွန် ပ်တိ  သတိခပ မိသည ်အတိ င််း၊ တရ်ှးတခတ်သခငမ် ာ်းသည် ဘ ရငင်ယ်မ ာ်း သိ  မဟ တ် 

အတစခ မ ာ်းနငှ  ်စာခ  ပ်ခ  ပ်ဆိ ခခင််းခြင  ်၎င််းတိ  ၏နိ ငင် မ ာ်းကိ  အ ပ်ခ  ပ်ခ  သည်။ ဤအတစခ ဘ ရငမ် ာ်း 

သည် ၎င််းတိ  ၏လူမ ိ ်းမ ာ်းကိ  ကိ ယ်စာ်းခပ ဗပီ်း၊ သခင၌်အပ်နှ ကာ နိ ငင် မ ာ်းကိ  စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်ကက 

သည်။ အလာ်းတူပင၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မမိိ၏ပဋညိာဉ်လူမ ာ်းကိ  ကိ ယ်စာ်းခပ ရနအ်တွက် 

သူတရွ်းခ ယ်တသာ လူမ ာ်းမှတစ်ဆင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းြွ ွေ့ ခခင််းခြင  ်သူ၏နိ ငင် တတာ်ကိ  စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ် 

သည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  မည်သည ်အရာကိ  ဆိ လိ တကကာင််းသနိ ိုငြိ်  ရန၊် ဓမမတဟာင််းက မ််းတွင ်ပဋညိာဉ် 

ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းအာ်း ဘ ရာ်းသခငတ်ရွ်းခ ယ်ပ  ကိ  ဦ်းစွာသရိမည်ခြစသ်ည်။ ထိ တနာက် ပဋညိာဉ်သစ် 

ကိ  ဆက်တလ လာမည်။ ဓမမတဟာင််းက မ််းမှ စကကပါစိ  ။ 

ဓမ္မတ  င််းက မ်္်း 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဓမမတဟာင််းကာလတွင ်ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းကိ  တရွ်းခ ယ်ခ   

တကကာင််း သခိမငရ်နမ်ှာ မခက်ခ ပါ။ ကမဘာဦ်း ၁–၃ နငှ  ်တဟာတရှ ၆:၇ နစှ်ခ စလ  ်း၌ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

အာဒ နငှ  ်ပထမဆ  ်းတသာ သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်ကိ  ြွ ွေ့ ခ  တကကာင််း တြာ်ခပသည်။ ကမဘာဦ်း ၆:၁၈ နငှ  ်

၉:၉-၁၇ သည် တနာဧနငှ  ်ဘ ရာ်းသခင၏် ပဋညိာဉ်ကိ  ရည်ညွှန််းသည်။ ကမဘာဦ်းက မ််း ၁၅-၁၇ တငွ ်

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာခဗဟ နငှ  ်ပဋညိာဉ်ြွ ွေ့ ခ  သည်။ ထကွ်တခမာက်ရာ ၁၉-၂၄ တွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

တမာတရှအာ်း သ၏ူပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် တရွ်းခ ယ်ခ  တကကာင််း တြာ်ခပသည်။ 

တနာက်ဆ  ်းအတနခြင ၊် ဆာလ  ၈၉ နငှ  ်၁၃၂ သည် ဒါဝိဒန်ငှ  ်ဘ ရာ်းသခင၏် ပဋညိာဉ်ကိ  ရည်ညွှန််းသည်။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူပဋညိာဉ်မ ာ်းြွ ွေ့ရာ၌ ဤလူတစ်ဦ်းစီနငှ  ်ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းစွာဆက်ဆ ခ   

သည်။ သိ  တသာ် ၎င််းတိ  အာ်းလ  ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏် တကာင််းကငန် ိုငင်  တရာ်းစရီငခ်ခင််းတွင ်

ဘ ရာ်းသခငတ်ရှ ွေ့တမှာက်၌ အခခာ်းသူမ ာ်းကိ  ကိ ယ်စာ်းခပ ကကသည်။ အာဒ နငှ  ်တနာဧတိ  နငှ  ်ခပ ခ  တသာ 
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ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  “စကကဝဠာဆိ ငရ်ာပဋညိာဉ်မ ာ်း”ဟ  တခေါ်သည်။ အတကကာင််းမှာ အာဒ နငှ  ်

တနာဧတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်ြွ ွေ့ထာ်းသူမ ာ်းအခြစ် လူသာျားအာျားလ ိုျားက ို ကိ ယ်စာ်းခပ ခ   

တသာတကကာင ခ်ြစ်သည်။ အာခဗဟ ၊ တမာတရှနငှ  ်ဒါဝိဒတိ်  နငှ ခ်ပ ခ  တသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  

“နိ ငင် တတာ်ဆိ ငရ်ာပဋညိာဉ်မ ာ်း” အခြစ် တြာ်ခပနိ ငသ်ည်။ ၎ငျ်ားပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ပါ၀ငသ်ည လ်ူမ ာ်းမှာ 

ဣသတရလလူမ ိ ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစ် ပဋညိာဉ်ခ ယူတသာ တစ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းတိ  အာျား 
ကိ ယ်စာ်းခပ သည်။ 

ဓမမတဟာင််းက မ််း၏ ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းကိ  စိတထ် စွ မှတ်ထာ်းလျှက်၊ ဘ ရာ်းသခင ်

သည် ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မှတစ်ဆင  ်မည်သိ  စီမ အ ပ်ခ  ပ်ခ  သည်ကိ  

ဆက်တလ လာကကပါစိ  ။ 

ပဋ ည ဉ်သစ ်

ဓမမသစ်က မ််းသည် ခရစ်တတာ်အာ်း ပဋညိာဉ်သစ် ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် အကကိမက်ကိမ် 

တြာ်ခပထာ်းသည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အထ်ူးနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်သူ၏အသင််းတတာ်ကိ ယစ်ာ်း_ 

ဂ  ်းလူမ ိ ်းနငှ  ်တစ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းတိ  ကိ  ခရစ်တတာ်နငှ အ်တူ တပါင််းစည််းတစခ  သည်။ တဟဗဗ  ၉:၁၅ 

တွင ်ြတ်ရသည်မှာ_ 

ထိ တကကာင်  ပဌမပဋညိာဉ်တရာ်းလက်ထက်၌ ခပစ်မှာ်းတသာအခပစ်ကိ လည််း 

လွတ်တစခခင််းငါှ၊ ခရစ်တတာသ်ည် အတသခ တတာ်မသူည် ခြစ်၍၊ 

တခေါ်တတာ်မူတသာသူတိ  သည် ဂတိတတာ်နငှ် ယှဉ်တသာ ထာဝရ အတမွကိ  

ခ ရမည်အတကကာင််း၊ ထိ သခငသ်ည်ပဋညိာဉ်တရာ်းသစ၏် အာမခ ခြစ်တတာ် 

မူ၏။ (တဟဗဗ  ၉:၁၅) 

တရာမ ၈:၃၄ နငှ  ်၁ တိတမာတသ ၂:၅-၆ က မ််းပိ ဒမ် ာ်းတွငလ်ည််း အလာ်းတူသွနသ်ငခ် က်မ ာ်း 

ပါရှိသည်။ 

ခရစ်တတာ်သည် အသင််းတတာ်အတွက် ဘ ရာ်းသခငတ်ရွ်းခ ယ်ထာ်းတသာ ပဋညိာဉ် 

ကိ ယ်စာ်းလှယ်ခြစ်သည်ဟူတသာအခ က်သည် ဓမမသစက် မ််းဓမမပညာ၏ အတရ်းကကီ်းဆ  ်း 

ဝိတသသလကခဏာမ ာ်းထ မှ တစ်ခ ကိ နာ်းလည်ရန ်ကူညီတပ်းသည်။ သမမာက မ််းစာဘာသာခပနသ်ူ 

အမ ာ်း မှတ်သာ်းကကသည အ်တိ င််း ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာသည် “ခရစ်တတာ်ဗဟိ ခပ ” ခြစ်သည်။ 

တစ်နည််းဆိ ရတသာ် ဓမမသစက် မ််းဓမမပညာ၏ စာမ က်နာှတိ င််းသည် ခရစ်တတာ်၏ ပ ဂ္ိ လ်၊ 

သူ၏လ ပ်တဆာငမ်ှုနငှ  ်န်ီးကပ်စွာ ဆက်စပ်တနသည်။ ၎င််းသည် အဘယ်တကကာင မှ်နက်နသ်နည််း။ 

ဥပမာ၊ ကယ်တငခ်ခင််းအတကွ် တယရှုအာ်းယ  ကကည်ရမည်ဟ  ဓမမသစ်က မ််းသည် 
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အဘယ်တကကာင သ်ွနသ်ငသ်နည််း။ တယရှု၏နာမ၌ ဆ တတာင််းခခင််း၊ သနာ်းကကငန်ာခခင််းမ ာ်း 

အဘယ်တကကာင ခ်ပ သနည််း။ အဘယ်တကကာင  ်အသင််းတတာ်ကိ  “ခရစ်တတာ်၏ကိ ယ်ခနဓာ” 

ဟ တခေါ်သနည််း။ အတခြသည် ရှင််းလင််းတနပါသည်။ ခရစ်တတာ်သည် ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာတွင ်

အတရ်းပါတသာအဓိကအခန််းကဏ္ဍမှ ပါဝငသ်ည်။ အတကကာင််းမှာ၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ခရစ်တတာ်မ ှ

တစ်ဆင  ်အသင််းတတာ်၏ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်အသက်တာ၏ ရှုထ ာင အ်ာ်းလ  ်း 

ကိ  စီမ ခန  ခွ် တပ်းတသာတကကာင ခ်ြစ်သည်။ ဓမမသစက် မ််းဓမမပညာ၏ ဤအဂဂ ါရပ်ကိ  လ စလ်  ရှုခခင််း 

သည် ၎င််း၏အတရ်းကက်ီးဆ  ်းတသာ ဝိတသသလကခဏာမ ာ်းထ မှ တစ်ခ ကိ  လက်လတွ်ဆ  ်းရှု  ်းခခင််းခြစ် 

သည်။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းမှတဆင  ်သူ၏နိ ငင် တတာ်ကိ  စီမ ခန  ခွ်  

အ ပ်ခ  ပ်ခ  သည်။ ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ခရစ်တတာ်မှတစ်ဆင  ်သူ၏နိ ငင် တတာ်ကိ  

စီမ ခန  ခွ် ခ  တကကာင််း သရိှရိဗပီ်းတနာက်၊ ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် မှု၏ ဒ တယိအသငွအ်ခပငက်ိ  

 ပ်သ  ်းသပ်သင သ်ည်– က မ််းစာသမိ င််းကာလအသ်ီးသ်ီးအတွက် ြွ ွေ့စည််းထာ်းတသာက မ််းစာ 

ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ သင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းခြစ်သည်။ 

သင တ်လ  ်တသ မူ္ဝါဒမ္  ်း 

တရှ်းတခတ ်“သခင_်အတစခ စာခ  ပ်မ ာ်း” အာ်းလ  ်းတငွ ်တူညီတသာအခ က်မ ာ်းပါရှိတသာ်လည််း 

ပ  စ အမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်ကွ ခပာ်းသည်။ အဘယ်တကကာင ဆ်ိ တသာ် သတဘာတူစာခ  ပ်တစ်ခ စသီည် 

အခပည်ခပည်ဆ ိုငရ်ာဆက်ဆ တရ်းတစ်ခ စီနငှ သ်က်ဆိ ငသ်ည ် သ်ီးခခာ်းခပဿနာမ ာ်းကိ  ကိ ငတ်ွယ် 

တခြရှင််းတပ်းတသာတကကာင ခ်ြစ်သည်။ အလာ်းတူပင၊် ဘ ရာ်းသခင၏် ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းလ  ်း 

တူညီခ က်မ ာ်းစွာရှိတသာ်လည််း ပဋညိာဉ်တစ်ခ စ၏ီမူဝါဒမ ာ်းသည် သမမာက မ််းစာသမိ င််း၏ 

မတူညီတသာကာလမ ာျား၏အတရ်းကကီ်းသည ် သ်ီးခခာ်းကိစစရပ်မ ာ်းအတကွ် တရ်းဆွ ထာ်းသည်။ 

မတူညီတသာသမိ င််းဝငက်ာလမ ာ်းအတကွ် ဘ ရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်မူဝါဒမ ာ်းသည် 

မည်က  သိ  သင တ်လ ာ်သည်ကိ နာ်းလည်ရန ်ဓမမတဟာင််းက မ််းပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  တြနခ်ပနတ်လ လာ 

ကကမည်။ ထိ  တနာက် ပဋညိာဉ်သစ်၏မူဝါဒမ ာ်းကိ  ထပ်မ တလ လာကကပါမည်။ ပထမဆ  ်း ဓမမတဟာင််း 

က မ််းပဋညိာဉ် မူဝါဒမ ာ်းကိ  သ  ်းသပ်ကကည ်ကကပါစိ  ။ 
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ဓမ္မတ  င််းက မ်္်း 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ စည််းကမ််းခ ကမ် ာ်းကိ  တကာက်နှုတ်ြတရ်ှု ခခင််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်၏ သ်ီးခခာ်းကာလမ ာ်းအတကွ် သက်ဆိ ငသ်ည ် မဝူါဒမ ာ်းအတပေါ် 

အာရ  စိ ကမ်ှုကိ  တြာ်ခပသည်။ 

အာဒ နငှ ခ်ပြုထသာပဋညိာဉ်ကိ  “အ တခ်မစ်ပဋညိာဉ်” ဟ  တခေါ် နိ ငသ်ည်။ ၎င််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်၏ ရည်မှန််းခ က်ပန််းတိ ငမ် ာ်းနငှ  ်အခပစ်တရာ်းတလာကသိ  မ၀ငတ်ရာက်မီနငှ  ်

၀ငတ်ရာကဗ်ပီ်းတနာက် သ၏ူနိ ငင် တတာရ်ှိ လူသာ်းမ ာ်း၏အခန််းကဏ္ဍကိ  အတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည်။ 

တရလွှမ််းမိ ်းဗပီ်းတနာက် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် တနာဧနငှ  ်“တည်ဗငမိ်ခခင််းပဋညိာဉ်”ကိ  ြွ ွေ့ ခ  သည်။ 

ဤပဋညိာဉ်သည် လ  ခခ  တသာပတ်ဝန််းက ငအ်ခြစ် သဘာဝ၏တည်ဗငမိခ်ခငျ်ားက ိုအာရ ိုစ ိုကသ်ည်။ 
အခပစရ်ှိတသာလူသာ်းမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်ရည်ရွယ်ခ က်က ို ထမ််းတဆာငန်ိ ငသ်ည်။ 

အာခဗဟ ၏ပဋညိာဉ်အာ်း “ဣသတရလတိ  ၏တရွ်းတကာက်ခခင််းဆိ ငရ်ာပဋညိာဉ်” အခြစ ်

ရည်ညွှန််းသည်။ ၎င််းသည် ဘ ရာ်းသခငတ်ရွ်းခ ယ်ထာ်းတသာလူမ ိ ်းအခြစ် ဣသတရလ၏ 

အခွင ထ််ူးမ ာ်းနငှ  ်တာဝနမ် ာ်းကိ  အာရ  စိ က်ခ  သည်။ 

တမာတရှနငှ ခ်ပ တသာပဋညိာဉ်ကိ  “ပညတ်တရာ်းပဋညိာဉ်” ဟ  မကကာခဏတခေါ် ကကသည်။ 

အတကကာင််းမှာ ဣသတရလအမ ိ ်းအနယွ်မ ာ်းကိ  လူမ ိ ်းတစမ် ိ ်းအခြစ် စည််းလ  ်းတစကာ 

ဘ ရာ်းသခင၏်ပညတ်ကိ  အထ်ူးခပ တသာတကကာင  ်ခြစသ်ည်။ ဤပဋညိာဉ်ခြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ဣသတရလလူတိ  ကိ  ကတိထာ်းရာခပည်သိ   ပိ  တဆာငခ်  သည်။ 

တနာက်ဆ  ်းအတနခြင ၊် ဒါဝဒိ၏်ပဋညိာဉ်အာ်း “ရငှဘ် ရငန်ငှ ဆ်ိ ငတ်သာပဋညိာဉ်” အခြစ ်

မှတ်ယူနိ ငသ်ည်။ ဤပဋညိာဉ်သည် ဣသတရလနိ ငင် အာ်း သစစာတစာင သ်တိသာနိ ငင် တတာ်အခြစ် 

တည်တထာငခ်  ဗပီ်း၊ ဒါဝဒိမ်င််းဆက်သည် နိ ငင် တတာ်အမှုထမ််းတဆာငရ်ာတွင ်မည်သိ  ဦ်းတဆာငရ်မည်ကိ  

အတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည်။ 

ဓမမတဟာင််းတွငခ်ပ ခ  တသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ သင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းကိ  သ  ်းသပ်တသာအခါ၊ 

ပဋညိာဉ်သစ်သည်လည််း ပဋညိာဉ်သစ်တခတ်နငှ  ်သင တ်လ ာ်တသာ နိ ငင် တတာမ်ူဝါဒမ ာ်းကိ  

ခ မှတ်ထာ်းသည်ကိ  တတွွေ့ ရှရိခခင််းသည် အ  ကသစရာမဟ တ်ပါ။ 

ပဋ ည ဉ်သစ ်

ပဋညိာဉ်သစ်သည် အာဒ ၊ တနာဧ၊ အာခဗဟ ၊ တမာတရှ၊ ဒါဝိဒတိ်  နငှ  ်ဘ ရာ်းသခင၏် 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းဗပီ်းတနာက် သမမာက မ််းစာသမိ င််း၏ တနာက်ဆ  ်းကာလတွင ်ထကွ်တပေါ်လာသည်။ 
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ထိ  အတွက်တကကာင  ်ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  “ခပည ်စ  ခခင််းပဋညိာဉ်” အခြစ ်တြာ်ခပနိ ငသ်ည်။ အတိတ်၏ 

က ၡ  ်းမှုမ ာ်းကိ  တခပာင််းခပနခ်ြစ်တစရနန်ငှ  ်ခရစ်တတာ်၌ ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းကိ  

ခပည ်စ  တစရန ်သိ  မဟ တ် ခပည စ်  ရနရ်ည်ရွယ်ထာ်းသည ်မူဝါဒမ ာ်းကိ  ခ မှတ်တပ်းခ  သည်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်နငှ ပ်တ်သက်၍ တယရမိ ၃၁:၃၁ တွင ်ပထမဆ  ်း တြာ်ခပထာ်းသည်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  ဣသတရလ အမ ိ ်းသာ်း၊ ယ ဒအမ ိ ်းသာ်းတိ  ၌ ငါတပ်းတသာ 

အခ ိနက်ာလ တရာက်လိမ ်မည် (တယရမိ ၃၁်း၃၁)။ 

ဤက မ််းခ က်၏ "အခ ိနက်ာလ တရာက်လိမ မ်ည်" ဟူတသာစကာ်းစ သည် ဣသတရလတိ  ၏ 

သမိ််းသွာ်းခခင််းခ ရဗပီ်းတနာက်အခ ိနက်ိ  ရည်ညွှန််းသည်။ ယခငသ်ငခ်န််းစာတစ်ခ တွင ်

တတွွေ့ ခ  ရသည ်အတိ င််း၊ ဣသတရလ၏သမိ််းသွာ်းခခင််းခ ရဗပီ်းတနာက် ခရစ်ယာနသ်တင််းတကာင််း—

သိ  မဟ တ် “ဧဝ တဂလိတရာ်း”—ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်သည် ကမဘာခ ီတအာငပွ် ခ ခခင််းသိ   

တရာက်ရှမိည်ခြစ်တကကာင််းခြစ်သည်။ ထိ  တကကာင  ်ပဋညိာဉ်သစ်အတကကာင််း ပထမဆ  ်းတြာ်ခပခ က်မှ 

စ၍ ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ် တအာငပ်ွ ခ ခပည စ်  ခခင််းသည် တပါင််းစပ်တနသည်ကိ  တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ 

ထိ  တကကာင ၊် တယရမိ ၃၁:၃၃-၃၄ တွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ပဋညိာဉ်သစ်၏မူဝါဒမ ာ်း၊ 

ခရစ်တတာ်၌ နိ ငင် တတာ၏်တနာက်ဆ  ်းကာလအတွက် သင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းကိ  တြာ်ခပခ  သည်။ 

ဘ ရာ်းသခငမိ်န  တ်တာ်မူသည်ကိ  နာ်းတထာငပ်ါ– 

တနာက်ကာလအခါ ဣသတရလအမ ိ ်းသာ်းတိ  ၌ ငါတပ်းအ  တသာ 

ပဋညိာဉ်တရာ်းဟမူူကာ်း၊...ငါ၏ပညတ်တရာ်းကိ  သတိူ  အတွင််းထ သိ   

သွင််းမည်။ သူတိ  နလှ  ်းတပေါ်မှာ တရ်းထာ်းမည်။ ငါသည် သူတိ  ၏ ဘ ရာ်းခြစ်မည်။ 

သူတိ  သည်လည််း ငါ၏လ ူခြစ်ကကလိမ ်မည်။ ထိ သူတိ  က၊ ထာဝရဘ ရာ်းကိ  

သတိလာ ဟ ၊ အမ ိ ်းသာ်းခ င််း၊ ညီအစ်ကိ အခ င််းခ င််း တတယာက်ကိ  

တတယာက်ဆ  ်းမဩဝါဒမတပ်းရကက။ အတကကာင််းမူကာ်း၊ အငယ်ဆ  ်းတသာ 

သူမှစ၍ အကက်ီးဆ  ်းတသာသတူိ ငတ်အာင၊် ထိ သူအတပါင််းတိ  သည် 

ငါ  ကိ သကိကလိမ် မည်။...ထိ အခါ ငါသည ်သူတိ  အခပစ်မ ာ်းကိ  သည််းခ မည်။ 

သူတိ  ခပ တသာ ဒ စရိ က်မ ာ်းကိ  မတအာက်တမ ဘ တနမည်ဟ  ထာဝရဘ ရာ်း 

မိန်  တတာ်မူ၏ (တယရမိ ၃၁:၃၃-၃၄)။ 

ပဋညိာဉ်သစ်သည် ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်ကိ  အဆ  ်းစွနထ် ိတဆာငက်ကဉ််းတပ်းမည်ခြစတ်ကကာင််း 

“[ဘ ရာ်းသခင]်သည် [မိမိလူတိ  ၏]အခပစ်မ ာ်းကိ  သည််းခ မည်။ သူတိ  ခပ တသာ ဒ စရိ ကမ် ာ်းကိ  

မတအာက်တမ ဘ တနမည်"ဟ ဆိ တသာ က မ််းပိ ဒက်ိ  သတိခပ ပါ။ ဤတနာက်ဆ  ်းအခ ိန၌်၊ 

ဘ ရာ်းသခင၏်လူမ ိ ်းအတကွ် ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်း “[ကိ ယ်တတာ]် ၏ပညတ်တရာ်းကိ  
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သူတိ  အတွင််းထ သိ   သွင််းမည်။ သူတိ  နလှ  ်းတပေါ်မှာ တရ်းထာ်းမည်။" ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်လတူိ င််းအတွက် ၎င််းကိ  မှနက်နတ်စမည်ဟ  ကတိခပ ခ  သည်။ 

သူမိန  တ်တာ်မူသည အ်တိ င််း “အငယ်ဆ  ်းတသာ သူမှစ၍ အကကီ်းဆ  ်းတသာသူတိ ငတ်အာင၊် 

ထိ သူအတပါင််းတိ  သည် ငါ  ကိ သကိကလိမ် မည်။” 

တရာ်းတဟာရာ ၁၀:၁၆ နငှ  ်တယရမိ ၄:၄ က မ််းပိ ဒမ် ာ်းတွင၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ဣသတရလလူမ ိ ်းအာ်း ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်မ ာ်းနငှ  ်အခပငပ်န််းတပါင််းသင််းမှုထက် တက ာ်လွနဗ်ပီ်း 

သူတိ  ၏စိတ်နလှ  ်းကိ  အတရြ ာ်းလှီ်းရန ်မကကာခဏတခေါ် ခ  သည်။ တစ်နည််းဆိ ရတသာ် ကိ ယ်တတာ်၏ 

တရာ်းတတာက်ိ  စိတ်နလှ  ်းထ ၌ တရ်းမှတ်ခခင််းခြင  ်ကိ ယ်တတာက်ိ  တလ်းတလ်းနက်နက် ခ စရ်နခ်ြစ်သည်။ 

သိ  တသာ် ပဋညိာဉ်သစ်တခတ၏် မူဝါဒမ ာ်းတငွ၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူပဋညိာဉ်လူအာ်းလ  ်းအတွက် 

အမှနတ်ကယ ်ထိ က  သိ  တသာနည််းခြင  ်ကကာ်းဝငတ်ဆာငရွ်က်တပ်းမည်ဟ  ကတိခပ ခ  သည်။ 

သခငတ်ယရှု ရှငခ်ပနထ်တခမာက်ခခင််းနငှ  ်တက်ကကဗပီ်းတနာက်၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

သူ၏လူမ ာ်းကိ  အ ပ်စိ ်းခခင််း၌ အတူတူပငခ်ြစ်တသာ်လည််း ဘ ရာ်းသခင  ်

နိ ငင် တတာ်၏ ပ  သဏ္ဍာနသ်ည်လ  ်းဝတခပာင််းလ သွာ်းခ  သည်။ 

ဘ ရာ်းသခင၏်လက်ယာဘက်တွငထ်ိ ငတ်နသည ် တယရှုထ မှ 

အထ်ူးခခာ်းဆ  ်းအရာမှာ—တမနတ်တာ်တပတရ သည် ပငတ်တက တတတ ပွ တန  ၌ 

တမနတ်တာ် ၂ တွင ်မိန  တ်တာ်မူထာ်းသက  သိ  —တယာလက မ််းတွင ်

ပတရာြက်ခပ ထာ်းသည ်အတိ င််း သန  ရ်ှင််းတသာဝိညာဉ်တတာ်ကိ  လူတိ  အတပေါ်သိ   

သွန််းတလာင််းခ  သည်။ ယ ဒအမ ိ ်းနငှ တ်စ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းတိ  ၌ 

ဝိညာဉ်တတာ်က ိန််းဝပ်တတာ်မခူခင််း—အစပထမတငွ၊် သူတိ  ၏အ  ဩမှုနငှ  ်

ထတ်ိလန  ခ်ခင််း—မှာ ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်သည် အာခဗဟ ၏ 

သာ်းတခမ်းမ ာ်းခြစ်သည ် ဣသတရလလူတိ  နငှ  ်တည်တဆာက်တတာ မည် 

မဟ တ်တကကာင််း ညွှနခ်ပတနသည်။ သိ  တသာ် တရာမ ၄ တငွ ်တမနတ်တာ်တပါလ  

တခပာသည ်အတိ င််း ယ  ကကည်ခခင််းအာ်းခြင ၊် အာခဗဟ ၏သာ်းတခမ်းမ ာ်းအာ်းခြင  ်

တည်တဆာက်မည်ခြစ်သည်။ ထိ  တကကာင ၊် ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်သည် 

မ ိ ်းနယွ်စ အသ်ီးသ်ီး၊ ဘာသာစကာ်းတိ င််းမှ လူမ ာ်းခြင  ်ြွ ွေ့စည််းထာ်းသည်။ 

ခရစ်တတာ်ကိ  ယ  ကကည်တသာသူတိ င််း ဝိညာဉ်တတာ်ကိ  ခ ရလိမ ်မည်။ 

ဝိညာဉ်တတာ်ကိ ရတသာသူ၏အသက်တာ၌ ဘ ရာ်းသခငအ်သက်ရငှ၍် 

အ ပ်စိ ်းတတာမ်ူသည်။ 

တဒါက ်  Constantine R. Campbell 
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တရှွေ့သငခ်န််းစာတွင ်ခမငရ်သည ်အတိ င််း ပဋညိာဉ်သစ်တခတ်သည် အခ ိနက်ကာလာသည်နငှ  ်

အမျှ ကာလသ  ်းခ ခြင  ်ြွင ခ်ပမည ်အတကကာင််း တယရှုသွနသ်ငခ်  သည်။ ဦ်းစွာ၊ ခရစ်တတာ်၏ ပထမဆ  ်း 

ကကတရာက်လာခခင််းနငှ အ်တူ စတငခ်ွဲ သည်။ ဤကာလတငွ၊် ခရစ်တတာ်သည် ပဋညိာဉ်သစ်၏ 

တမျှာ်လင ခ် က်မ ာ်းစွာကိ  ခပည ်စ  တစတသာ်လည််း၊ ပဋညိာဉ်သစ်၏တမျှာ်လင ခ် က်အာ်းလ  ်း 

မဟ တ်တသ်းပါ။ ထိ  တနာက်၊ ပဋညိာဉ်သစ်တခတ်သည် အသင််းတတာ်သမိ င််းတစ်တလျှာက် 

အခ ိနက်ာလတစ်ခ အထ ိဆက်လက်တည်ရှိတနမည်ခြစသ်ည်။ ဤကာလတွင၊် တယရှုသည် 

တနာက်ထပ်မ ာ်းစွာကိ  ခြည ်ဆည််းတပ်းသည်။ သိ  တသာ် ပဋညိာဉ်သစ်၏တမျှာ်လင ခ် က်အာ်းလ  ်းမဟ တ် 

တသ်းပါ။ တနာက်ဆ  ်းတငွ၊် ပဋညိာဉ်သစ်တခတ်သည် ခရစ်တတာ်၏ဒ တိယကကလာခ ိန၌် တမျှာ်လင ခ် က် 

အာ်းလ  ်း လ  ်း၀ခပည ်စ  လာမည်ခြစ်သည်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်၏ ဤသ  ်းဆင ခ်ပည ်စ  မှုသည် ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ၏ ဒ တယိအတခခခ  

လကခဏာကိ  အသအိမှတ်ခပ ရန ်ကူညီတပ်းသည်။ ခရစ်တတာ်ဗဟိ ခပ သာမက၊ ဓမမသစက် မ််းဓမမပညာ 

သည် ဤကာလသ  ်းခ တွင ်ပဋညိာဉ်သစ်၏မူဝါဒတပေါ်လစမီ ာ်းကိ  ရှင််းခပရနလ်ည််း ကကိ ်းစာ်းသည်။ 

အမှနမ်ှာ၊ ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်းသည် ပဋညိာဉ်သစ်တငွ ်ဘဝတမျှာ်လင ခ် က်မ ာ်းအာ်း 

ခ ိနည် ိရန ်အခ ိနက် နခ်  ကကသည်။ ဥပမာ၊ တယရမိ ၃၁ မှ တမျှာ်လင ခ် က်မ ာ်းနငှ မ်တူဘ ၊ မဿ  ၆:၁၂ နငှ  ်

၁ တယာဟန ်၁:၉ က  သိ  တသာ က မ််းပိ ဒမ် ာ်းသည် ခရစ်တတာ်၏တနာက်လိ က်မ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏် 

ပညတ်တတာ်ကိ  ခ ိ ်းတြာက်တနဆ ခြစ်တသာတကကာင  ်ခွင လ်ွှတ်မှုတတာင််းခ ရန ်လိ အပ်တသ်းတကကာင််း 

ရှင််းခပထာ်းသည်။ ၂ တကာရိနသ  ၁၁:၁၃ နငှ  ်ဂလာတိ ၂:၄ တငွလ်ည််း ပဋညိာဉ်သစ်အသင််းတတာ်ရှိ 

စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းကကာ်းတွင ်လွှ မှာ်းတသာယ  ကကည်သူမ ာ်း ရှိတနတကကာင််း တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်မူဝါဒမ ာ်း တြာ်ထ တ်ခခင််းတကကာင  ်၎င််းနငှ  ်အခခာ်းအတကကာင််းအခ က်မ ာ်းအတပေါ် မည်သိ   

အက ိ ်းသက်တရာက်ခ  သနည််း။ တစ်နည််းမဟ တ ်တစ်နည််းအာ်းခြင ၊် ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ၏ 

ရှုတထာင တိ် င််းသည် ဤတမ်းခနွ််းကိ  တခြဆိ ရန ်စိတအ်ာ်းထက်သနသ်ည်။ 

ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းနငှ  ်သမိ င််းအရသင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းမှတစ်ဆင  ်

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူနိ ငင် တတာ်အာ်း မည်သိ  စီမ ခန  ခွ် ပ  ကိ  ကျွန် ပ်တိ  တတွွေ့ ခမငဗ်ပီ်းခြစ်တသာတကကာင ၊် 

သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းတွင ်မူဝါဒမ ာ်း၏ စနစ်တက ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်မှုကိ  ဆက်၍တလ လာသင ပ်ါ 

သည်။ 

စနစ် က ဖ ံ ွံ့ ဖဖ ျု်း  ို်း ကမ်္ှု 

ပဋညိာဉ်မူဝါဒမ ာ်း စနစ်တက ခြစ်ထနွ််းလာသည်ကိ တခပာတသာအခါ၊ သစ်ပငတ်စ်ပင၏် 

ကကီ်းထာွ်းမှုက  သိ   တသာ အရာတစ်ခ ခ ကိ  စိတ်ထ တွင ်ခမငန်ိ ငသ်ည်။ သစ်ပငတ်စပ်ငသ်ည် မ ိ ်းတစ မှ 
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ကကီ်းထာွ်းလာသည်နငှ အ်မျှ ကကီ်းရင ခ်ခင််းသိ  တခပာင််းလ သွာ်းတသာ်လည််း ၎င််းသည် တူညီတသာ 

သက်ရှအိခြစ် ဆက်ရှိတနဆ ခြစ်သည်။ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ လည််း အလာ်းတူခမငန်ိ ငသ်ည်။ 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်တစ်ခ စတီွင ်မတူညီတသာပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းရှိဗပီ်း၊ သမိ င််း၏ သ်ီးခခာ်း 

အခ ိနတ်စ်ခ ခ င််းအတွက ်သင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းအတပေါ် အာရ  စိ က်ခ  ကကသည်။ သိ  တသာ် 

သစ်ပငတ်စ်ပငက်  သိ  ပင ်ဤတခပာင််းလ မှုမ ာ်းကကာ်းမှ စနစတ်က စည််းလ  ်းမှုရှသိည်။ 

ပထမဦ်းစွာ၊ ဘ ရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်မ ာ်း ဓမမတဟာင််းက မ််းတွင ်စနစ်တက ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်မှု 

ကိ  ကကည ်မည်။ ထိ  တနာက် ဓမမတဟာင််းမှ ပဋညိာဉ်သစ်သိ   စနစ်တက ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်လာမှုကိ  

ဆက်သ  ်းသပ်မည်။ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းခြင  ်စတငက်ကပါစိ  ။ 

ဓမ္မတ  င််းက မ်္်း 

ဓမမတဟာင််းသမိ င််းတစ်တလျှာက် ပဋညိာဉ်မူဝါဒမ ာ်း မည်သိ  တည်ဗမ ခ  သည်ကိ  စတိ်စွ မှတ်ထာ်း 

သည ်အခါ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ စနစ်တက ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်မှုကိ  တတွွေ့ ခမငန်ိ ငသ်ည်။ ဥပမာ၊ 

အာဒ တခတ်မှစ၍ သ၏ူပ  သဏ္ဍာနန်ငှ အ်ညီခြစ်တသာလူသာ်းမ ိ ်းနယ်ွအာ်းခြင  ်သ၏ူနိ ငင် ကိ  ကမဘာတခမ 

အနှ   ပ  ွေ့ နှ  တစမည်ဟ  ဘ ရာ်းသခင ်မိန  တ်တာ်မူခ  သည်။ အခ ိနက်ကာလာသည်နငှ အ်မျှ ဤမူဝါဒသည် 

ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်လာတသာ်လည််း ၎င််းကိ  လ  ်းဝစွန  ပ်စ်ခခင််းမရှိပါ။ 

တနာဧတခတ်မှစ၍ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူနိ ငင် တတာ်ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းကိ  ထမ််းတဆာငရ်န ်

အတွက ်က ဆ  ်းသွာ်းတသာလူသာ်းမ ာ်းအတွက ်လ  ခခ  တသာတနရာအခြစ် သဘာဝ၏တည်ဗငမိ်မှုကိ  

တည်တထာငခ်  သည်။ တနာက်ပိ င််းတငွ ်ဤအ ပ်ခ  ပ်တရ်းမဝူါဒသည် ပဋညိာဉ်မ ာ်းနငှ အ်တူ နည််းလမ််း 

အမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်တခပာင််းလ ခ  တသာ်လည််း ဘ ရာ်းသခငသ်ည်၎င််းကိ  တဘ်းြယ်ထာ်းခခင််းမခပ ခ  ။ 

အာခဗဟ လက်ထက်မှစ၍ ဣသတရလလူမ ိ ်းသည် ဘ ရာ်းသခငတ်ရွ်းခ ယ်ထာ်းတသာလူမ ိ ်း 

အခြစ် အထ်ူးအခွင အ်တရ်းမ ာ်းနငှ  ်တာဝနမ် ာ်း တပ်းအပ်ခခင််းခ ရသည်။ သမိ င််းတွင ်ဤအထ်ူးအခန််း 

ကဏ္ဍသည ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း ထပ်မ တပါင််းထည ်ခခင််းခြင  ်တိ ်းတက်လာတသာ်လည််း ၎င််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်မှုမှ တပ ာက်ကွယ်သွာ်းခခင််းမရှိပါ။ 

တမာတရှလက်ထက်မှစ၍ ပညတ်တရာ်းသည် ဣသတရလလူမ ိ ်းအတွက ်လမ််းခပအခြစ် 

တဆာငရွ်က်ခ  သည်။ ဤပညတ်တရာ်းသည် အခခာ်းပဋညိာဉ်မ ာ်းထပ်ခြည ်စွက်ခ  သည အ်တိ င််း 

ကွ ခပာ်းစွာ က င သ်  ်းရမည်ခြစ်တသာ်လည််း ၎င််းပညတသ်ည် ပ က်ခပယသ်ွာ်းခခင််းမရှိပါ။ 

ဒါဝိဒလ်က်ထက်မှစ၍၊ ဒါဝိဒ၏်မင််းဆက်သည် ဘ ရာ်းသခင လူ်မ ိ ်းတတာ်ကိ  သူတိ  ၏ 

နိ ငင် တတာ်အမှုအတရ်း၌ ဦ်းတဆာငခ်  သည်။ ဤတခါင််းတဆာငမ်ှုသည် ပဋညိာဉ်သစ်နငှ  ်တယရှု၏ဘ ရင ်

အခြစ်သ ို   တခပာင််းလ သွာ်းတသာ်လည််း ၎င််းကိ  တဘ်းြယ်ထာ်းခခင််းမရှိခ  တခ ။ 
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-12- 
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ဓမမတဟာင််းတွငတ်တွွေ့ ခမငရ်တသာ စနစ်တက  ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်မှုပ  စ သည် ခရစ်တတာ၌်ရှိတသာ 

ပဋညိာဉ်သစ်နငှ  ်ဆက်စပ်တနသည်။ ၎င််းသည်လည််း အတစာပိ င််းပဋညိာဉ်မ ာ်းမှ စနစ်တက ြွ ွေ့ ဗြိ ်း 

တိ ်းတက်လာခ  သည်။ 

ပဋ ည ဉ်သစ ်

တယရမိ ၃၁:၃၁ ကိ  ခပနက်ကည က်ကမည်_ 

ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  ဣသတရလ အမ ိ ်းသာ်း၊ ယ ဒအမ ိ ်းသာ်းတိ  ၌ ငါတပ်းတသာ 

အခ ိနက်ာလ တရာက်လိမ ်မည် (တယရမိ ၃၁်း၃၁)။ 

မကကာခဏ၊ ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် “ပဋညိာဉ်သစ်” ဟူတသာအသ  ်းအနှုန််းသည် လ  ်းဝအသစ ်

ခြစ်သည်၊ သမမာက မ််းစာရှိ အတစာပိ င််းပဋညိာဉ်မ ာ်းနငှ  ်မသက်ဆိ ငဟ်  ဆိ တတ်ကကသည်။ သိ  တသာ် 

“အသစ”် ဟူတသာ စကာ်းလ  ်းသည် တဟဗဗ အတခေါ်အတဝေါ် châdash ကိ  ဘာသာခပနဆ်ိ ထာ်းတကကာင််း 

သရိန ်အတရ်းကက်ီးသည်။ တဟရှာယ ၆၁:၄၊ တယဇတက လ ၃၆:၂၆ နငှ  ်တယာဘ ၂၉:၂၀ က မ််းပိ ဒမ် ာ်း 

သည် ဤအသ  ်းအနှုန််းနငှ  ်၎င််း၏ဆက်စပ်တနတသာပ  စ မ ာ်းသည် “လ  ်းဝအသစ”် ခြစ်သည်ဟ  မဆိ လိ  

တကကာင််း ရငှ််းလင််းစွာတြာ်ခပထာ်းသည်။ ယင််းအစာ်း၊ ဤတဝါဟာရမ ာ်းသည် "ခပနလ်ည်ခပ ခပငခ်ခင််း" 

"ခပနလ်ည်ခပ ခပငထ်ာ်းတသာ" "ခပနလ်ည်တည်တဆာက်ထာ်းတသာ" သိ  မဟ တ် "ခပနလ်ည်ဆန််းသစ် 

ထာ်းသည်" ဟ အဓိပပာယ်ရသည်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်အာ်း “ဣသတရလအမ ိ ်းနငှ  ်ယ ဒလူတိ  နငှ အ်တူ” ခပ မည်ဟ  ဘ ရာ်းသခင ်

မိန  ခ်  တသာအခ က်တကကာင  ်ဤအခမငက်ိ  တထာက်ခ သည်။ တစ်နည််းဆိ ရတသာ်၊ ပဋညိာဉ်သစ်သည် 

အာခဗဟ ၏သာ်းတခမ်းမ ာ်းနငှ  ်ဣသတရလတိ  သမ်ိ်းသွာ်းခခင််းခ ရဗပီ်းတနာက် သ၏ူမိသာ်းစ ၀ငအ်ခြစ် 

ခ ယူတသာတပါ်းအမ ိ ်းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်အသစ်ခပနလ်ည်ြွ ွေ့စည််းထာ်းတသာ နိ ငင် တတာ်ပဋညိာဉ်တစ်ခ  

ခြစ်သည်။ 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်တစ်ခ စီက  သိ  ပင၊် ပဋညိာဉ်သစ်သည် သမိ င််းတွင ်အခ ိနက်ာလနငှ  ်

သင တ်လ ာ်တသာ မူဝါဒမ ာ်းကိ  ခ မှတ်ခ  သည်။ ဤမူဝါဒသစမ် ာ်းကိ  ခရစ်တတာ်အာ်းခြင လ်ည််းတကာင််း၊ 

သူ၏တမနတ်တာ်မ ာ်းနငှ  ်ပတရာြက်မ ာ်းအာ်းခြင လ်ည််းတကာင််း တြာ်ခပခ  သည်။ သိ  တသာ် ဓမမတဟာင််း 

ပဋညိာဉ်တစ်ခ စီက  သိ  ပင၊် ပဋညိာဉ်သစ်သည်လည််း ယခငပ်ဋညိာဉ်အ ပ်ခ  ပ်တရ်းတငွ ်ဘ ရာ်းသခင ်

ခ မှတ်ခ  တသာမူဝါဒမ ာ်းကိ  ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငခ်ခင််း၊ ခပနလ်ည်တည်တဆာက်ခခင််း၊ ခပနလ်ည်ခပ ခပငခ်ခင််း 

သိ  မဟ တ် ခပနလ်ည်ဆန််းသစခ်ခင််းမ ာ်း ခပ လ ပ်ခ  သည်။ 

သမမာက မ််းစာမူရင််းက မ််းနငှ  ်တရွ်းနှုတခ်ခင််းသမိ င််းတစ်တလျှာက် 

ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်အတကကာင််း စဉ််းစာ်းတသာအခါ၊ 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းခြင  ်ခရစ်တတာ်ထ သိ  တရာက်တတာ်မူသည်နငှ  ်

အညီ၊ ၎င််း၏အ ပ်ခ  ပ်မှုတွင ်အတခပာင််းအလ မ ာ်းရှိသည်။ ထိ  တကကာင  ်

ဥပမာအာ်းခြင ၊် ဓမမတဟာင််းက မ််းတွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဣသတရလလူမ ိ ်း 

အာ်းခြင  ်ကယ်တငခ်ခင််းအကက အစည်ကိ  ပဋညိာဉ်တဟာင််းထ သိ   

တဆာငသ်ွင််းတတာ်မူစဉ်၊ သူသည် လူမ ိ ်းတစ်မ ိ ်းနငှ ဘ် ရာ်းအ ပ်စိ ်းတသာစနစ် 

အရ အဓိကလ ပ်တဆာငဗ်ပီ်း၊ ၎င််းကိ  ခမငသ်ာတသာကိ ယ်စာ်းခပ မှုတစ်ခ ခြစ် 

သည ် တမရှိယကကလာတတာ်မူခခင််းတည််းဟူတသာ သခငတ်ယရှုကကလာတတာ်မူ 

ခခင််းကိ  တဆာငက်ကဉ််းကကလိမ မ်ည်။ သ်ီးခခာ်းတနရာ၊ တည်တနရာ၊ နယ်တခမ၊ 

သ်ီးခခာ်းအ ပ်ခ  ပ်မှုတအာက်၌ရှတိသာ အစိ ်းရစသည်ခြင  ်ထိ နိ ငင် တတာ်၏ 

အ ပ်ခ  ပ်မှုမ ာ်းစွာသည် သူတိ  နငှ  ်ခ ိတ်ဆက်ထာ်းသည်ကိ  တတွွေ့ရမည်။ 

ထိ  တနာက် ခရစ်တတာ်၌ ၎င််း၏ခပည ်စ  ခခင််းအတကကာင််း စဉ််းစာ်းတသာအခါ၊ 

ပဋညိာဉ်သစ်၌ နိ ငင် တတာ်ကိ  တဆာငခ်  သက  သိ   အတခပာင််းအလ အခ ိ ွေ့ ရှိသည်။ 

ခရစ်တတာ်သည် ဘ ရငခ်ြစ်တကကာင််း ထငရ်ှာ်းသည်။ သူသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း 

၏ ပ  တဆာငခ် က်မ ာ်းကိ  ခပည ်စ  တစသူခြစ်သည်။ 

ဒါဝိဒန်ငှ တ်မာတရှ၏အခန််းကဏ္ဍကိ  ခပည ်စ  တစသည်။ သူ၏အသကရ်ှငခ်ခင််း၊ 

တသခခင််းနငှ  ်ရငှခ်ပနထ်တခမာက်ခခင််းတိ  တွင ်နိ ငင် တတာ်ကိ  ခမ င တ်ငတ်ပ်းသခူြစ် 

သည်။ သူသည် ဤတလာကသိ   ဘ ရာ်းသခင၏် ကယ်တငခ်ခင််းအ ပ်စိ ်းမှုကိ  

ယူတဆာငလ်ာဗပီ်းတနာက် အခပည်ခပည်ဆိ ငရ်ာအသိ က်အဝန််းတစ်ရပ်ကိ  

တဆာငက် ဉ််းတပ်းသည်— အသင််းတတာဟ် တခေါ်တသာ လသူစ်တစ်မ ိ ်း၊ 

ဂ  ်းလူမ ိ ်းနငှ  ်တစ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းတိ   အတူတပါင််းစည််းထာ်းသည်—ယခ  

သူသည် အသင််းတတာအ်တွင််းအ ပ်စိ ်းလ က်...တယာက် ာ်းမိန််းမ၊ 

တယာက် ာ်းတလ်းနငှ  ်မိန််းကတလ်းတိ  သည် ယ  ကကည်ခခင််းနငှ  ်တနာငတ်ရခခင််းသိ   

တရာက်ရှိလာသည်နငှ အ်မျှ ၎င််းသည် သူ၏လူမ ာ်းအာ်းခြင  ်ခရစ်တတာ်၏ 

ဝိညာဉ်တရ်းရာ အ ပ်ခ  ပ်မှုနငှ  ်အ ပ်စိ ်းမှုခြစ်သည်။ သူတိ  ယ  ကကည်သည ်အတိ င််း 

ထိ နိ ငင် တတာ်သိ   ဝငတ်ရာကက်ကသည်။ ဘ ရာ်းသခင၏် ကယ်တငခ်ခင််း 

အ ပ်စိ ်းမှုသည် သူတိ  ထ  တရာက်လာသည်။ ထိ နိ ငင် တတာသ်ည် ယခ အခါ 

ဘ ရာ်းသခင၏်အ ပ်စိ ်းမှုရှိတသာအခပည်ခပည်ဆိ ငရ်ာခြစ်ဗပီ်း၊ 

မတူညီတသာအမ ိ ်းအနယွ်၊ လူမ ိ ်း၊ ဘာသာစကာ်းမ ာ်းမှ စ စည််းထာ်းတသာ 

လူမ ိ ်းတစ်မ ိ ်းခြစ်သည်။ ထိ  အခပင ်ခရစ်တတာ်သည် ဘ ရာ်းအ ပ်စိ ်းမှုရှိတနသည ် 

တဒသနတရအသင််းတတာ်တွင ်သူ၏လူမ ာ်းကိ  ကိ ယ်တိ ငအ် ပ်စိ ်းတသာ်လည််း 

တရှ်းတခတ်ဣသတရလလူမ ိ ်းတအာက်တွငရ်ှိခ  သည ်အတိ င််း အတိအက မ 

ဟ တ်။ 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

တဒါက ်  Stephen J. Wellum 

ထိ  တကကာင ၊် ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်မှုနငှ ပ်တ်သက်၍ 

မည်သိ  တခပာင််းလ နိ ငသ်ည်ကိ  စဉ််းစာ်းကကည ်တသာအခါ၊ ပထမတစ်ခ သည် 

အဆငမ်တခပသည ်အတကွ် သူ  ထ ၌ "plan B" ရှိတသာတကကာင  ်

အြွ ွေ့အစည််းဆိ ငရ်ာ အစီအစဥ်အသစ်ကိ  အာ်းထ တ်စဉ််းစာ်းတနတသာ 

တရှ်းဗ  ရိ ကရက်တစ်ဦ်းအတနခြင  ်သူ  အာ်း ကျွန် ပ်တိ   မတတွ်းခ ငပ်ါ။ ထိ သိ   

မခြစ်နိ ငပ်ါ။ သ၏ူရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းသည် တစသ်မတ်တည််းညီညွတ်ရမည်။ 

ထိ  တကကာင ၊် သ၏ူလ ပ်တဆာငမ်ှုဆိ ငရ်ာအတခခခ မူမ ာ်းသည် အတတာ်အတန ်

ဆငတ်ူသည်ဟ  ယူဆခခင််းနငှ  ်မည်သည ်အတခပာင််းအလ မ ာ်းကိ  စတင ်

လ ပ်တဆာငန်ိ ငသ်ည်ကိ  ပိ င််းခခာ်းသခိမငခ်ခင််းသည် အတကာင််းဆ  ်းခြစ်သည်ဟ  

ထငမ်ိပါသည်။ ဤကိစစ၌၊ ဝညိာဉ်တတာ်ကကလာရန ်အတရ်းကကီ်းတသာ  

အခ က်သည် သခငတ်ယရှုမရှတိတာ ခခင််း ခြစ်သည်ဟ  ခမငမ်သိည်။ သိ  မှသာ 

သတ်မှတ်ထာ်းတသာတနရာ၌သာတယရှုအာ်း ဗဟိ ခပ ရ  မဟ တ်ဘ ၊ 

အသင််းတတာ်အာ်း အခွင အ်ာဏာ တပ်းနိ ငမ်ည်ခြစ်သည်။ သိ  တသာ် 

သခငတ်ယရှု၏ သတင််းစကာ်းနငှ တ်ာဝနကိ်  ကမဘာတစ်ဝှမ််းလ  ်းသိ   ပ  ွေ့ နှ  တစရန ်

တယရှု၏ဝိညာဉ်တတာ်ခြင  ်လတွ်လပ်စွာ ခြန  တ်ဝခွင ရ်ှိသည်။ 

ပဋညိာဉ်တဟာင််း၏ပန််းတိ ငသ်ိ   တရာကရ်ှိရန ်ဝိညာဉ်တတာ၏် တနခ်ိ ်းအာဏာ 

သည် ယခငဇ်ာတိပကတိတအာက်တွင ်လ ပ်တဆာငခ်  တသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ 

ယခ  တခပာင််းလ မှုရှသိည်— ဘ ရာ်းသခငက်ိ  သင န်လှ  ်းသာ်း၊ စိတ်နလှ  ်း၊ ဉာဏ၊် 

အစွမ််းသတတ ိရှသိမျှနငှ  ်ခ စဗ်ပီ်း ကိ ယ်နငှ စ်ပ်ဆိ ငတ်သာသူကိ  ကိ ယ်နငှ အ်မျှ 

ခ စ်ပါ—ယ  ကကည်သူမ ာ်းသည် ယခ  ထိ သိ  လ ပ်တဆာငရ်န ်အခွင အ်ာဏာ 

ရှိသည်။ 

တဒါက ်  Sean McDonough 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းနငှ  ်ပဋညိာဉ်သစ်တိ  ကကာ်း ဤစနစတ်က  ြွ ွေ့ ဗြိ ်းတိ ်းတက်မှုမ ာ်းသည် 

ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာနငှ ပ်တ်သက်၍ တတိယတခမာက် အတရ်းကက်ီးတသာ ရှုတထာင ကိ်  တထာက်ပ  တပ်း 

သည်။ ခရစ်တတာ်ဗဟိ ခပ ခြစ်ခခင််းအခပင ်ခရစ်တတာ်၏နိ ငင် တတာ်သ  ်းကကိမ်ြွင ဆ်ိ ခခင််းအတွက် 

သင တ်လ ာ်တသာ မူဝါဒမ ာ်းကိ  အာရ  စိ ကသ်ည ်အခပင ်ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာသည် ဓမမတဟာင််း 

ဓမမပညာကိ  အတခခခ ထာ်းသည်။ 

၎င််း၏အဓိကအခ က်မှာ ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာသည် ယ  ကကည်ခခင််းအသစ်မဟ တ်။ 

ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်းသည် ခရစ်တတာ်၌ ဘ ရာ်းသခင၏် ဗ ာဒတ်ိတတာ်အလင််းခြင  ်
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ဓမမတဟာင််းက မ််း၏ သွနသ်ငခ် က်မ ာ်းကိ  က င သ်  ်းကကသည်။ ထိ  တကကာင  ်ဓမမသစ်က မ််းသည် 

တသ်းငယ်သည်။ ၎င််းသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း၏ တည်ဗမ ခိ ငလ်  မှုဟ  ယူဆသည်။ 

ဓမမသစ်က မ််းစာတရ်းသမူ ာ်းသည် ၎င််းတိ  ၏ဓမမအခမငမ် ာ်းကိ  အတထာက်အကခူပ နိ ငရ်န ်

ဓမမတဟာင််းက မ််းအာ်း အကကိမ်ရာနငှ ခ် ီ၍ ကိ ်းကာ်းခ  ကကသည်။ ထိ  တကကာင  ်ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ 

သည် ပဋညိာဉ်သစ်ဓမမပညာခြစ်သည်ဟ  တခပာတသာအခါ၊ ၎င််းသည် ဓမမတဟာင််းက မ််းမှ 

တစ်နည််းနည််းခြင  ်သ်ီးသန  ခွ် ထာ်းသည်ဟ  မဆိ လိ ပါ။ ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ၏ ရှုထ ာင တ်ိ င််းသည် 

ဓမမတဟာင််းဓမမပညာအတပေါ် တပါင််းစပ်တည်တဆာက်ထာ်းသည်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်နငှ ပ်တ်သက်သည ် ဤသငခ်န််းစာတွင ်ယခ အခ ိနအ်ထ ိဘ ရာ်းသခင်  

နိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်မှုကိ  တလ လာခ  ကကပါသည်။ ယခ တွင ်ဒ တိယအဓိကအတကကာင််းအရာကိ  

ခပနတ်လ လာသင သ်ည်။ ၎င််းမာှ- ပဋညိာဉ်သစ်သည် ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ကိ ယ်တတာ်၏လူမ ာ်းကကာ်း 

အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း ခြစ်သည်။ 

အပပန်အလန်ှဆကဆ်တံ ်း၏ လှုပ်ရှ ်းမ္ှုမ္  ်း 

ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ကိ ယ်တတာ်၏ ပဋညိာဉ်ခပ ထာ်းတသာ 

လူမ ာ်းကကာ်း အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်းမ ာ်းကိ  မတရမတွက်နိ ငတ်သာနည််းမ ာ်းခြင  ်တြာ်ခပခ  ကကသည်။ 

သူတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင၏် တက ်းဇူ်းတတာ်နငှ  ်အမ က်တဒါသကိ  ရည်ညွှန််းကကသည်။ သတိူ  သည် 

နာခ မှုကိ  တတာင််းဆိ ဗပီ်း မနာခ ခခင််းကိ  သတိတပ်းခ  သည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အခ ိ ွေ့တသာသတိူ  ကိ  

အနတရာယ်မ ှမည်က  သိ  ကာကွယ်တပ်းပ  နငှ  ်အခခာ်းသူမ ာ်းကိ  တဝဒနာခ စာ်းတစပ  တိ  ကိ  

တြာ်ခပခ  ကကသည်။ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ကိ ယ်တတာ၏်လူမ ာ်းကကာ်း အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်းမ ာ်း 

အတကကာင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ တိ က်ရိ က်နငှ  ်သွယ်ဝိ က်တသာ ကိ ်းကာ်းခ က်မ ာ်းစွာတိ  သည် 

အတရ်းကက်ီးတသာတမ်းခွန််းမ ာ်းတပေါ်တပါက်တစသည်။ မည်သည ်ဓမမပညာဆိ ငရ်ာရှုတထာင မ် ာ်းသည် 

ဤအမ ိ ်းအစာ်းကိ  လျိှ ွေ့ ဝှက်ခ  သနည််း။ ဓမမသစ်က မ််းတရသူမ ာ်းသည် ၎င််းအာ်းလ  ်းကိ  မည်သိ   

သတဘာတပါက်ခ  ကကသနည််း။ ဘ ရာ်းနငှ လူ်သာ်း အခပနအ်လနှဆ်က်ဆ တရ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းကိ  သတိူ   

မည်သိ  ခ ဉ််းကပ်ခ  ကကသနည််း။ 

တရှ်းတခတအ်တရှွေ့ ပိ င််း သခင_်အတစခ စာခ  ပ်မ ာ်း၏ တနာက်ခ ခြင  ်စတငမ်ည်။ တယဘယူ  

အာ်းခြင ၊် ဤစာခ  ပ်မ ာ်းသည် ကကီ်းခမတ်တသာဘ ရငမ် ာ်းနငှ  ်ဘ ရငင်ယ်မ ာ်းကကာ်း အခပနအ်လှန ်

ဆက်ဆ မှု၏ အဂဂ ါရပ်သ  ်းရပ်ကိ  အဓိကအာရ  စိ က်သည်။ တရှ်းဦ်းစွာ၊ ကကီ်းခမတ်တသာ ဘ ရငမ် ာ်းသည် 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

၎င််းတိ  ၏ အတစခ မ ာ်းကိ ကရ ဏာခပသည်ဟ  အဗမ ဆိ ကကသည်။ ဒ တိယ၊ ကကီ်းခမတ်တသာဘ ရငမ် ာ်း 

သည် ၎င််းတိ  ၏အတစခ မ ာ်း၏သစစာတစာင သ်မိှုကိ  သက်တသခပရန ်နည််းလမ််းအခ ိ ွေ့ကိ လည််း 

သတ်မှတ်ခပဋ္ဌာန််းထာ်းသည်။ တတိယ၊ ကက်ီးခမတ်တသာ ဘ ရငမ် ာ်းသည် နာခ ခခင််းနငှ  ်မနာခ မှုတိ   

အတွက ်အတစခ မ ာ်းတမျှာ်လင န်ိ ငတ်သာ တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  

တြာ်ခပသည်။ ကက်ီးခမတ်တသာဘ ရငမ် ာ်းသည် ပဋညိာဉ်စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းအာ်း ခပဋ္ဌာန််းပိ ငခွ်င  ်

အဗမ လက်ဝယ်ရှိတကကာင််း တခပာလိ ပါသည်။ သိ  တသာ် တယဘူယ အာ်းခြင ၊် ကရ ဏာ၊ သစစာတစာင သ်မိှု 

နငှ  ်အက ိ ်းဆက်မ ာ်းသည် ဤပဋညိာဉ်ဆက်ဆ တရ်းမ ာ်းကိ  ထနိ််းခ  ပ်သည ် အတခခခ မမူ ာ်းကိ  

ခြစ်တပေါ်တစသည်။ 

ခမငတ်တွွေ့ရသည ်အတိ င််း၊ သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းတွင ်ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်လူသာ်းတိ   

အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းတငွ ်တူညီတသာသတဘာတရာ်းမ ာ်း တပေါ်လာသည်။ 

ခမင ခ်မတ်တသာဘ ရင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ၏ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း မည်သိ  မည်ပ   

အတကာငအ်ထည်တပေါ်လာမည်ကိ  ဆ  ်းခြတသ်တ်မှတ်တပ်းသူခြစ်တကကာင််း မတှ်သာ်းထာ်းရနလ်ိ သည်။ 

လူသာ်း၏တမျှာ်လင ခ် က်စ နှုန််းမ ာ်းအတိ င််းမဟ တ်ဘ ၊ သ၏ူအနှုငိ််းမ  ဉာဏပ်ညာအရ ၎င််းကိ  

လ ပ်တဆာငခ်  သည်။ ထိ  တကကာင  ်ကိ ယ်တတာ်၏လူမ ိ ်းတတာ်နငှ ဘ် ရာ်းသခင၏် အခပနအ်လနှဆ်က်ဆ မှု 

သည် လူသာ်းတိ  နာ်းလည်နိ ငစ်ွမ််းထက် တက ာ်လွနသ်ွာ်းတလ ရှိသည်ဟ  သမမာက မ််းစာက ရှင််းခပသည်။ 

သိ  တသာ် တရာ်းတဟာရာ ၂၉:၂၉၊ တဟရှာယ ၅၅:၈-၉၊ ဆာလ က မ််းမ ာ်း၊ တယာဘနငှ  ်တဒသနာက မ််း 

က  သိ   က မ််းပိ ဒမ် ာ်းသည် ဤပဋညိာဉ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်အတကာငအ်ထည်တြာ်တဆာငသ်ည ် 

နည််းလမ််းမ ာ်းသည် အဗမ တကာင််းမွနဗ်ပီ်း ဉာဏပ်ညာရှိတကကာင််း သတိတပ်းသည်။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူလူမ ာ်းအတပေါ်ကရ ဏာရှိတကကာင််း ဦ်းစွာမှတ်သာ်းခခင််းခြင ၊် 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်လူမ ာ်းကကာ်း အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းကိ  တလ လာကကမည်။ 
ဒ တိယ၊ သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင ပ်ဋညိာဉ်ခ လူမ ာ်း၏ သစစာတစာင သ်ခိခင််းအာ်း 

မည်သိ  စမ််းသပ်မှုမ ာ်း ပါဝငသ်ည်ကိ  ခမငတ်တွွေ့ရမည်ခြစသ်ည်။ တတိယ၊ နာခ ခခင််းနငှ  ်မနာခ ခခင််း 

အတွက ်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းအတကကာင််းကိ  တခပာမည်။ 

ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာခြင  ်စတငက်ကပါစိ  ။ 

ဘို  ်းသခင၏်ကရိုဏ  

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ် နငှ  ်ပဋညိာဉ်သစ် နစှ်ခ လ  ်းတွင ်ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာ၏ 

အစိတ်အပိ င််းကိ  တလ လာမည်။ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းတွင ်ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာကိ ဦ်းစွာ 

ဆငခ်ခငသ်  ်းသပ်ကကည ်ကကပါစိ  ။ 
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ဓမ္မတ  င််းက မ်္်း 

ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာ သိ  မဟ တ် ကကငန်ာမှု နစှ်ခ စလ  ်းသည် ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်မ ာ်းခြင  ်

ထတူထာငထ်ာ်းတသာ ဆက်ဆ တရ်းကိ  အစခပ ကာ တည်တ  တစတကကာင််း ဓမမတဟာင််းက မ််းသည် 

ရှင််းရငှ််းလင််းလင််းတြာ်ခပထာ်းသည်။ အစပထမတငွ၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အ တခ်မစ်ပဋညိာဉ်၌ 

အာဒ အာ်း သ၏ူပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် သ၏ူကရ ဏာကိ  ခပသခ  သည်။ အာဒ အခပစ်သိ   

မက တရာက်မီ၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဧဒငဥ်ယ ာဉ်ကိ ြနဆ်င််းဗပီ်း ဘ ရာ်းသခင၏်ပ  သဏ္ဍာနအ်ခြစ် 

ထာ်းရှိခခင််းခြင  ်အာဒ အထပေါ် တကာင််းခမတ်ခ  သည်။ ကျွန် ပ်တိ  ၏ပထမမိဘမ ာ်းခြစ်သည  ်

အာဒ နငှ ဧ်ဝတိ  သည် အခပစ်ထ သိ  က ဆ  ်းဗပီ်းတနာက် ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကိ လည််း ကိ ယ်တတာ် 

ခပ တတာ်မခူွဲ သည်။ အာဒ သည် ဘ ရာ်းသခင၏်တရှွေ့တမှာကတ်ွင ်လူသာ်းအာ်းလ  ်းကိ  ကိ ယ်စာ်းခပ သည်။ 

ထိ  တကကာင ၊် အာဒ အာ်း ဘ ရာ်းသခငခ်ပခ  တသာ တကာင််းခမတမ်ှုမ ာ်းသည် သူကိ ယ်စာ်းခပ တသာ 

ပဋညိာဉ်လူမ ာ်းထ  လက်ဆင က်မ််းခ  သည်။ တစ်နည််းမဟ တ် တစ်နည််းအာ်းခြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

မယ  ကကည်သူမ ာ်းအပါအဝင ်လူအာ်းလ  ်းအတပေါ် ဘ  တက ်းဇူ်းကိ  ဆက်လက်ခပခ  သည်။ အာတဗလ၊ 

တရှသနငှ  ်အခခာ်းသူမ ာ်းက  သိ   စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းအာ်း ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ကယ်တငခ်ခင််း 

တက ်းဇူ်းကိ  ခပခ  သည်။ 

တနာဧသည ်သ၏ူအသက်တာတစ်တလျှာက်လ  ်း ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာ—ဘ  တက ်းဇူ်းနငှ  ်

ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်း နစှ်ခ စလ  ်း— တည်ဗငမိ်တသာပဋညိာဉ်၌၊ ဘ ရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ် 

ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် ကရ ဏာကိ  ရရှိခ  သည်။ အာဒ ၏ပဋညိာဉ်က  သိ  ပင၊် ဘ ရာ်းသခငခ်ပခ  တသာ 

တကာင််းခမတ်မှုမ ာ်းသည် တနာဧကိ ယ်စာ်းခပ တသာပဋညိာဉ်လူ– လူသာ်းအာ်းလ  ်းထ  လက်ဆင က်မ််း 

တပ်းခ  သည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် နည််းလမ််းအမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်လူအာ်းလ  ်းထ  သ၏ူဘ  တက ်းဇူ်းကိ  

ခပခ  သည်။ ထိ  ခပင ်စစမ်ှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်း၊ အထ်ူးသခြင  ်တရှမမ ိ ်းဆက်တငွ ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကိ  ခပခ  သည်။ 

အာခဗဟ သည်လည််း တရွ်းတကာက်ခခင််းပဋညိာဉ်၌ ဘ ရာ်းသခင၏် ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ် 

အခြစ် ဘ  တက ်းဇူ်းနငှ  ်ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်း၏ကရ ဏာကိ  ခ စာ်းခ  ရသည်။ အာခဗဟ အာ်း 

ဘ ရာ်းသခငခ်ပခ  တသာ တကာင််းခမတ်မှုမ ာ်းသည် သူကိ ယစ်ာ်းခပ တသာ ပဋညိာဉ်လူမ ာ်းထ လည််း 

ခပခ  သည်။ ဣသတရလလူမ ိ ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစခ် ယူမည ်တစ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းမ ာ်းခြစ်သည်။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဧတသာက  သိ  တသာမယ  ကကည်သူမ ာ်းအပါအဝင ်ဤပဋညိာဉ်လူတိ  အာ်း 

ဘ  တက ်းဇူ်းကိ  ခပတတာ်မူသည်။ သိ  တသာ် ယာက ပ်၊ တယာသပ်နငှ  ်အခခာ်းမ ာ်းစွာတသာ သစစာရှိ 

ပ ဂ္ိ လ်မ ာ်းတပေါ်တငွ ်သူ၏ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကိ  သွန််းတလာင််းတတာ်မူခ  သည်။ 
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တမာတရှ၏ဘ၀ဇတ်လမ််းတြာ်ခပသည ်အတိ င််း၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ပညတ်တရာ်း၏ 

ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် တမာတရှကိ ယ်တိ ငအ်ာ်း ထ်ူးခခာ်းတသာ နည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်

ဘ  တက ်းဇူ်းနငှ  ်ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကရ ဏာကိ  ခပခ  သည်။ တမာတရှအာ်း ဘ ရာ်းသခင ်

ခပတတာ်မူတသာ တကာင််းခမတမ်ှုမ ာ်းသည် ဣသတရလလူမ ိ ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစ ်

ခ ယူတသာသူတိ  ထ သိ   လက်ဆင က်မ််းတပ်းခ  သည်။ ဣသတရလလူမ ိ ်းအာ်းလ  ်း၊ ကယ်တငခ်ခင််း 

ဆိ ငရ်ာယ  ကကည်ခခင််းမရှိသူမ ာ်းလည််း ဘ ရာ်းသခင၏်ဘ  တက ်းဇူ်းမ ှအက ိ ်းခ စာ်းကကသည်။ 

ကယ်တငသ်ည ်တက ်းဇူ်းတတာ်ကိ လည််း ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဣသတရလခပည်၌ရှိတသာသမူ ာ်းနငှ  ်

ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစ် ခ ယတူသာသူမ ာ်းအာ်း ခပတတာ်မသူည်။ 

တနာက်ဆ  ်းအတနခြင ၊် ဒါဝဒိသ်ည် ဘ ရင ပ်ဋညိာဉ်တွင ်ဘ ရာ်းသခငတ်ရွ်းခ ယ်ထာ်းတသာ 

ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် အထ်ူးနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်ဘ  တက ်းဇူ်းနငှ  ်ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်း၏ 

ကရ ဏာကိ  ရရှိခ  သည်။ ဒါဝိဒအ်ာ်း ဘ ရာ်းသခငခ်ပခ  တသာ တကာင််းခမတ်မှုမ ာ်းသည် သူကိ ယ်စာ်းခပ  

တသာ ပဋညိာဉ်လူမ ာ်းထ သိ  – သူ၏တတာ်ဝငသ်ာ်းတတာ်မ ာ်း၊ ဣသတရလလူမ ိ ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်း 

အခြစ်ခ ယူတသာတပါ်းအမ ိ ်းသာ်းမ ာ်း အာ်းလ  ်းကိ  လက်ဆင က်မ််းတပ်းခ  သည်။ ဘ ရာ်းသခင၏် 

မယ  ကကည်နိ ငတ်လာက်တသာ ဉာဏပ်ညာအရ၊ ဣသတရလနိ ငင် ရှသိူအာ်းလ  ်း၊ မယ  ကကည်သူမ ာ်းအပါ 

အဝင ်ဘ  တက ်းဇူ်းကိ  ခ စာ်းကကရသည်။ ဣသတရလနိ ငင် ရှ ိစစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းသည်လည််း 

ဘ ရာ်းသခင၏်ကယတ်ငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကိ  ရရှိခ  ကကသည်။ 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းမှတဆင  ်သ၏ူလူမ ာ်းအတွက ်ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာသည် 

ပဋညိာဉ်သစ်၏ လ ပ်တဆာငမ်ှုကိ  လွှမ််းမိ ်းနိ ငတ်စမည ် နည််းလမ််းမ ာ်းအတွက ်ကာလသတ်မှတ်တပ်း 

သည်။ 

ပဋ ည ဉ်သစ ်

ပထမဦ်းဆ  ်းအတနခြင ၊် ဓမမသစ်က မ််းသည် ပဋညိာဉ်သစ် ကိ ယ်စာ်းလှယ်ခြစ်တသာ 

ခရစ်တတာ်အတပေါ် ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာကိ  အာရ  ခပ တစသည်။ အခပစ်မက တရာက်မီ 

အာဒ က  သိ  တယရှုသည်၊ ဘ ရာ်းသခငထ် မ ှကရ ဏာ၊ ခွင လ်ွှတ်ခခင််း သိ  မဟ တ် ကယ်တငခ်ခင််း 

တက ်းဇူ်းကိ  မည်သည ်အခါမှ မလိ အပ်ခ  တကကာင််း ရငှ််းလင််းစွာ သထိာ်းသင သ်ည်။ မဿ  ၃:၁၆-၁၇၊ 

၁၂:၁၈ နငှ  ်လ ကာ ၃:၂၂ တွင ်ခမည််းတတာ်သည် နိ ငင် တတာက်ိ  တယရှုအာ်း အပ်နှ ခ ိန၊် သ၏ူအမှုတတာ်၌ 

တနခ်ိ ်းခွနအ်ာ်းတပ်းရန ်ဝိညာဉ်တတာ်ခြင  ်ဘသိက်ိတပ်းခ  သည်။ တရာမ ၈:၁၁ အရ၊ ခမည််းတတာ်သည် 

သန  ရ်ှင််းတသာဝိညာဉ်တတာ်၏ တနခိ် ်းအာ်းခြင  ်တယရှုကိ  တသခခင််းမှထတခမာက်တစခ  သည်။ ထိ  ခပင ်

ဆာလ  ၂:၄-၆; မဿ  ၂၈:၁၈ နငှ  ်တမန ်၂်း၃၁-၃၃ အရ၊ သခငတ်ယရှုအတပေါ် ခမည််းတတာ၏်ကရ ဏာ 

သည် သူ၏နိ ငင် ဆက်လက်တည်ရှိတနစဉ် သ၏ူလက်ရှိအာဏာနငှ တ်နခိ် ်း အတနအထာ်းကိ  
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ခမ င တ်ငတ်ပ်းခ  သည်။ ထိ တကာင််းခမတ်မှုသည် သူ၏နိ ငင် တတာ် ဗပီ်းခပည ်စ  ခ ိနတ်ွင ်ခရစ်တတာ် 

လက်ခ ရရှလိိမ ်မည  ်အခွင ထ််ူးမ ာ်းနငှ  ်ဘ န််းအသတရဆသီိ   ဦ်းတည်သွာ်းမည်ခြစ်သည်။ 

ဒ တိယအတနခြင ၊် ဓမမသစ်က မ််းသည် ခရစ်ယာနဓ်မမပညာရှငမ် ာ်း တခေါ်တလ ရှိသည  ်

“ခရစ်တတာ်နငှ တ်ပါင််းစည််းခခင််း” ဟူသည အ်ရာကိ လည််း အတလ်းတပ်းတြာ်ခပထာ်းသည်။ 

ဤသွနသ်ငခ် က်သည် ခရစ်တတာ်အတပေါ်ထာ်းတသာ ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာသည် 

သူကိ ယ်စာ်းခပ သည ် ပဋညိာဉ်လူမ ာ်းခြစ်တသာ အသင််းတတာ်ကိ လည််း သက်တရာက်မှုရှိတကကာင််း 

ထငရ်ှာ်းသည်။ 

ယ  ကကည်သူမ ာ်း ခရစ်တတာ်နငှ  ်တပါင််းစည််းခခင််းသည် နစှပိ် င််းခြစသ်ည်။ တစ်ြက်တွင၊် 

ကျွန် ပ်တိ  သည် “ခရစ်တတာ်၌” ရှိသည်။ ဆိ လိ သည်မှာ ခရစ်တတာ်သည် ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ် 

ခြစ်တသာတကကာင ၊် ပဋညိာဉ်သစ်၏လူမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏်တကာင််းကငဘ်  တရှ ွေ့တမှာက်တွင ်

ခရစ်တတာ်နငှ အ်တူသတ်မှတ်ခ ရခခင််းဟ  ဆိ လိ သည်။ ထိ  တကကာင ၊် ခရစ်တတာ်နငှ ပ်တ်သက်၍ 

အမှနတ်ရာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏်တရှွေ့တမှာက်တွင ်သကူိ ယ်စာ်းခပ သအူာ်းလ  ်းအတွက် မှနသ်ည်ဟ  

မှတ်ယူသည်။ ဧြက် ၁:၁၃ ကိ တရ်းသာ်းစဥ် တပါလ ၏စိတ်ထ ဤသိ  ရှိခ  သည် _ 

သငတိ်  သည်လည််း ကယ်တငတ်တာ်မူခခင််းအတကကာင််းနငှ် ယှဉ်တသာ 

ဧဝ တဂလိတရာ်းတည််းဟူတသာ သမမာတရာ်းကိ ကကာ်းနာ၍ ထိ ခရစ်တတာ်ကိ  

ယ  ကကည်ဗပီ်းမှ၊ ဂတိတတာ်နငှ် ယှဉ်တသာ သန်  ရငှ််းတသာ ဝိညာဉ်တတာ်၏ 

တ ဆပ်ိခတ်ခခင််းကိ  ခ ကကရဗပီ (ဧြက် ၁:၁၃)။ 

သိ  တသာ် အခခာ်းတစ်ြက်တွင၊် ဓမမသစ်က မ််းသည် ယ  ကကည်သူမ ာ်း “ခရစ်တတာ်၌” 

ခြစ်ခခင််းအတကကာင််းကိ သာ တခပာရ  မဟ တ်။ “ကျွန် ပ်တိ  ၌ရှိတသာ ခရစ်တတာ်” အတကကာင််းကိ လည််း 

တြာ်ခပထာ်းသည်။ ဆိ လိ သည်မှာ၊ ခရစ်တတာ်သည် ကမဘာတပေါ် တန  စဉ်တတွွေ့ ကက  မှုမ ာ်းတငွ ်

သန  ရ်ှင််းတသာဝိညာဉ်တတာ်အာ်းခြင  ်ယ  ကကည်သူမ ာ်းအတငွ််း၌ ရှိတနဗပီ်း အလ ပ်လ ပ်တနခခင််းခြစသ်ည်။ 

တရာမ ၈:၁၀-၁၁ ကိ  နာ်းတထာငပ်ါ။ 

ခရစ်တတာ်သည် သငတိ်  အထ ၌ရှိတတာ်မူလျှင၊် ကိ ယ်ကာယသည် 

အခပစ်တကကာင် အတသခြစ်တသာ်လည််း ဝိညာဉ်မူကာ်း တခြာင် မတ်ခခင််းတကကာင်  

အသကရ်ှငလ် ကရ်ှိ၏။ ထိ မျှမက၊ တယရှုကိ တသခခင််းမှ ထတခမာက်တစတတာ်မူ 

တသာ ဘ ရာ်း၏ဝိညာဉ်တတာသ်ည် သငတိ်   အထ ၌ က ိန််းဝပ်တတာ်မူလျှင၊် 

ခရစ်တတာ်ကိ  တသခခင််းမှ ထတခမာက်တစတတာ်မူတသာ ဘ ရာ်းသည် 

သငတိ်  အထ ၌ က ိန််းဝတ်တသာမိမိဝိညာဉ်တတာ်အာ်းခြင် ၊ တသတတ်တသာ 

သငတိ်  ၏ ကိ ယ်ကာယကိ ပင ်ရှငတ်စတတာ်မမူည် (တရာမ ၈:၁၀-၁၁)။ 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ဤက မ််းပိ ဒတ်ြာ်ခပသည အ်တိ င််း၊ ဓမမသစက် မ််းတရ်းသူမ ာ်းသည် အသင််းတတာ်သည် 

တကာင််းကငဘ်  ၌ ခရစ်တတာ်နငှ အ်တူသတ်မှတ်ထာ်းတကကာင််း အသအိမှတ်ခပ တသာ်လည််း၊ 
ပဋညိာဉ်သစ်တခတ်သည် မခပည ်စ  တသ်းတကကာင််းလည််း သတိူ  သထိာ်းကကသည်။ ရလဒအ်တနခြင ၊် ယခ  

ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်အသကရ်ငှတ်နထိ ငခ်ခင််းသည် ခရစ်တတာ်ခပနက်ကလာတသာအခါ ခြစ်မည ်အရာနငှ  ်

ကွ ခပာ်းသည်။ ဥပမာ၊ ယခ  ဘ ရာ်းသခင၏် ပဋညိာဉ်သစ်လမူ ာ်းသည် ဆက်၍အခပစ်ခပ တနကကသည်။ 

ထိ  အခပင၊် ယ  ကကည်သူ အတ အတယာငမ် ာ်း—ကယ်တငခ်ခင််းဆိ ငရ်ာယ  ကကည်ခခင််းမရှိသမူ ာ်း—သည် 

စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းနငှ အ်တူ မ က်ခမငရ်အသင််းတတာ်တွင ်ရှိတနကကသည်။ 

ခရစ်တတာ်၏အမှုတတာ် ခပည စ်  သည ်အခ ိနမ်ှသာ ဗပီ်းတခမာက်မည်ခြစ်သည်။ 

ထိ  တကကာင ၊် ခရစ်တတာ်မကကလာမီ၊ ယ  ကကည်သူအတ အတယာငမ် ာ်းအပါအဝင ်

ခမငန်ိ ငတ်သာအသင််းတတာရ်ှလိူအာ်းလ  ်းအတွက် ဘ  တက ်းဇူ်းကိ  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် တြာ်ခပတကကာင််း 

ဓမမသစက် မ််းသွနသ်ငသ်ည်။ အမှနမ်ှာ၊ တယာဟန ်၁၅:၁-၆ နငှ  ်တဟဗဗ  ၆:၄-၆ က မ််းပိ ဒမ် ာ်း၌ 
မယ  ကကည်သူမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခငထ် မ ှကက်ီးစွာတသာ တခတတယာယီကရ ဏာကိ  ခ စာ်းရတလ  

ရှိတသာ်လည််း ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကိ  မရရှိကကတကကာင််း တြာ်ခပသည်။ သိ  တသာ် တစ်ခ ိနတ်ည််းမှာ 

ပင၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းကိ  ကယ်တငခ်ခင််းတက ်းဇူ်းကိ  ယခ ပင ်ခပသတတာ ်

မူဗပီ။ ထိ  တကကာင  ်ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ၏ ကဏ္ဍတိ င််းကိ  ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာခြင  ်

သရ ပ်တြာ်ထာ်းခခင််းသည် အ  ဩစရာမဟ တ်တပ။ 

ဓမမတဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစ ်နစှ်ခ စလ  ်းတွင ်သခငဘ် ရာ်းသည် 

တကာင််းတသာသူနငှ ဆ်ိ ်းတသာသူ၊တရာ်းတသာသူနငှ  ်မတရာ်းတသာသူ၊ 

သူ၏သာ်းသမီ်းမ ာ်းနငှ  ်မဟ တ်တသာသ ူလူသာ်းအာ်းလ  ်းအတပေါ် 

တကာင််းခမတ်တသာသခူြစ်တကကာင််း တြာ်ခပသည်။ သခငဘ် ရာ်းသည် 

တအာက်ပါနည််းလမ််းအတိ င််း တကာင််းခမတ်တတာ်မူသည်။ 

ပထမဦ်းဆ  ်းအတနခြင ၊် ကျွန် ပ်တိ  အာ်းလ  ်းအခပစ်သာ်းမ ာ်းခြစ်ကကတသာ်လည််း 

ခ က်ခ င််းြ က်ဆ်ီးတတာ်မမူ။ တက ်းဇူ်းတတာ်အာ်းခြင  ်ကျွန် ပ်တိ  အာ်း 

အသက်ရှငခွ်င တ်ပ်းသည်။ ဒ တိယအတနခြင ၊် ကိ ယ်တတာ်သည် ကျွန် ပ်တိ  အာ်း 

တကာင််းကကီ်းမိ ်း တပ်းတတာ်မူသည်။ မတရာ်းတသာသူနငှ  ်

တခြာင မ်တ်တသာသတိူ  ၏ လယ်ကွက်နစှ်ခ လ  ်းတငွ ်မိ ်းရွာတစတတာ်မူသည်။ 

တနမင််းကကီ်းသည် အပငမ် ာ်းကိ  ကကီ်းထာွ်းတစဗပီ်း တခြာင မ်တ်သူနငှ  ်

မတရာ်းတသာသူတိ  အာ်း အသက်ရငှတ်စသည်။ ဆိ လိ သည်မှာ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အလ  ်းစ  တသာ သတတ ဝါတိ  အတပေါ် တကာင််းသည်ခြစ်တစ၊ 

ဆိ ်းသည်ခြစ်တစ တကာင််းခမတ်တကကာင််း အဓိပပာယ်ခြစ်သည်။ 

ကိ ယ်တတာ်မည်သူမည်ဝါခြစ်တကကာင််း သနိာ်းလည်ရန ်အခွင အ်တရ်းအာ်းလ  ်း 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  အာ်း တပ်းထာ်းသည်။ သခငဘ် ရာ်းသည် သူ  တနာက်သိ  မလိ က်တသာသူ 

သိ  မဟ တ် ခငင််းပယ်တသာသတိူ  အာ်း သ၏ူနှုတ်ကပတ်တတာ်ကိ  နာ်းတထာငရ်န၊် 

တလ လာရနန်ငှ  ်ကယ်တငခ်ခင််းသိ  တရာက်ရန ်အခွင အ်တရ်းကိ  

ကရ ဏာတတာ်အာ်းခြင  ်တပ်းတတာ်မူသည်တကကာင််း တခပာသည်။ သိ  ခြစ်၍ 

သခငဘ် ရာ်းသည် ကိ ယ်တတာ၏်တည်ရှိမှုကိ  ခငင််းပယ်တသာသူတိ  ကိ ပင ်

တကာင််းခမတ်တတာ်မူသည်။ ထိ  ခပင ်သူနငှ ဆ်ိ ငတ်သာသူတိ  နငှ  ်အဗမ ရှိတနမည ် 

အထကကာငျ်ားနငှ  ်ထာဝရတကာင််းခ ီ်းတပ်းမည် အတကကာင််း ကတိခပ ထာ်းသည်။ 

တဒါက ်  Alvin Padilla 

ဧြက် ၂:၈ တငွ ်တပါလ တခပာခ  သည ်အတိ င််း– 

ယ  ကကည်တသာအာ်းခြင်  တက ်းဇူ်းတတာ်တကကာင်  ကယ်တငခ်ခင််းသိ   တရာက်ရ၏။ 

ကိ ယ်အလိ အတလ ာက် တရာက်သည်မဟ တ်။ ဘ ရာ်းသခင ်သနာ်းတတာ်မရူာ 

ခြစ်သတည််း (ဧြက် ၂:၈)။ 

ယခ  ကျွန် ပ်တိ  သည် ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်လူမ ာ်းကကာ်း အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ 

လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း၌ ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာခပမှု မည်သိ  ပါဝငသ်ည်ကိ  တတွွေ့ ခမငခ်  ဗပီ်းခြစ်တသာတကကာင ၊် 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋညိာဉ်ခပ သူမ ာ်း၏ အသက်တာတွင ်သစစာတစာင သ်မိှုကိ  မည်သိ  စမ််းသပ်သည်ကိ  

ထလ လာသင သ်ည်။ နာခ ခခင််းဆိ ငရ်ာ ဤတတာင််းဆိ ခ ကမ် ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋညိာဉ်ခပ သူမ ာ်း 

၏ စိတ်နလှ  ်းအတခခအတနကိ  တြာ်ခပသည်။ 

သစစ တစ င သ် မ္ှုအ ်း စမ်္်းသပ်ပခင််း 

နစှ်ဆယ်ရာစ တွင ်က မ််းပညာရှငမ် ာ်းစွာသည် သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  

“တတာ်ဝငခွ်င ခ်ပ ခ က်မ ာ်း” ဟ တခေါ်တသာ တရ်ှးတခတ်အတရှွေ့ ပိ င််းက မ််းမ ာ်းနငှ  ်နှုငိ််းယှဉ်ခ  ကကသည်။ 

ဤခွင ခ်ပ ခ က်မ ာ်းတွင၊် သခငတ်စ်ဦ်းသည် အတစခ တစ်ဦ်း သိ  မဟ တ် အတကကာင််းကိစစတစ်ခ အတွက် 

အက ိ ်းတက ်းဇူ်းမ ာ်း ခ စာ်းခွင  ်ခပ ခခင််းခြစ်သည်။ အတစာပိ င််း သ တတသနခပ ခ က်သည် ခွင ခ်ပ ခ က် 

ရရှသိူအတွက ်တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်း သိ  မဟ တ် လိ အပ်ခ ကမ် ာ်းမရှိ၊ သစစာတစာင သ်မိှုအာ်း 

စမ််းသပ်ခခင််းမ ာ်းမရှိဟ  လူအမ ာ်းကိ  တကာက်ခ က်ခ တစခ  သည်။ ရလဒအ်တနခြင ၊် အခ ိ ွေ့တသာ 

သမမာက မ််းစာပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင လူ်မ ိ ်းထ မှ သစစာတစာင သ်မိှု မလိ အပ်တကကာင််း 

က မ််းစာဘာသာခပနသ်ူအခ ိ ွေ့ အကက ခပ ခ  ကကသည်။ သိ  တသာ်လည််း မကကာတသ်းမီက ခပ လ ပ်ခ  တသာ 

သ တတသနသည် မတူညီသည ်ဦ်းတည်ခ က်ကိ  ညွနခ်ပသည်။ တတာ်ဝငခွ်င ခ်ပ ခ က်မ ာ်းပင ်
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

လက်ခ သူမ ာ်းထ မ ှသစစာတစာင သ်မိှုလိ အပ်တကကာင််း ယခ  ကျွန် ပ်တိ  သကိကဗပီခြစ်သည်။ ထိ  တကကာင ၊် 

ပဋညိာဉ်သစ်အပါအဝင ်သမမာက မ််းစာပါ ပဋညိာဉ်တိ င််း၌ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မိမိလူတိ  ၏ 

သစစာတစာင သ်မိှုကိ  စမ််းသပ်ခ  တကကာင််း သမမာက မ််းစာ၏တြာ်ခပခ က်သည် အ  ကသစရာမဟ တ်။ 

ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်ကျွန် ပ်တိ  ၏သစစာတစာင သ်မိှုကိ  ဘ ရာ်းသခငစ်မ််းသပ်သည်ဟ  

တခပာတသာအခါ၊ အကကီ်းအက ယ်နာ်းလည်မှုလွ မှာ်းခခင််းမှ တရှာငရ်ှာ်းရန ်လိ အပ်သည်။ ပထမ၊ 

သမမာက မ််းစာတစ်အ ပ်လ  ်းတငွ ်မည်သည ်အခပစ်သာ်းမှ တကာင််းတသာအက င မ် ာ်းခြင  ်

ကယ်တငခ်ခင််းမရနိ င။် ကျွန် ပ်တိ  ၏ကကိ ်းစာ်းအာ်းထ တ်ခခင််းခြင  ်ဘ ရာ်းသခင၏်ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်း 

ရရှရိန ်လိ အပ်တသာခပည ်စ  ခခင််းကိ  မည်သည ်အခါမ ှမတရာက်နိ င။် ဒ တိယအခ က်အာ်းခြင ၊် 

ကျွန် ပ်တိ  လ ပ်တဆာငသ်ည ် တကာင််းတသာအမှုတိ င််းသည် ကျွန် ပ်တိ  အတွင််း၌ရှိတသာ 

ဘ ရာ်းသခင၏်တက ်းဇူ်းတတာ်အာ်းခြင  ်ခြစသ်ည်။ ဘ ရာ်းသခင၏် ကရ ဏာတတာ်နငှ  ်

ဝိညာဉ်တတာ်၏တနခ်ိ ်း မပါဘ  မည်သည ်တကာင််းတသာအမှုကိ မှ ကျွန် ပ်တိ  မလ ပ်နိ ငပ်ါ။ 

တတိယအခ က်အာ်းခြင ၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မိမိ၏ပဋညိာဉ်လူမ ာ်း နာခ မှုရှိရန ်

အစဥ်တခေါ်တတာ်မူတကကာင််း နာ်းလည်သတဘာတပါကရ်န ်လိ အပ်သည်။ ဓမမတဟာင််းနငှ  ်

ဓမမသစ်က မ််းနစှ်ခ စလ  ်းတွင၊် ဘ ရာ်းသခင၏်အမိန  တ်တာ်မ ာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ 
ကိ ယ်တတာ်၏လူမ ိ ်းတတာ်၏တ   ခပနခ်ခင််းအာ်းခြင  ်သူတိ  ၏စိတ်နလှ  ်းအတခခအတနမှနကိ်  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် စမ််းသပ်ခခင််းသိ  မဟ တ် သက်တသထခူပခ  သည်။ 

ခရစ်တတာ်ကိ  လကခ ယ  ကကည်သူတိ င််းအာ်း သတိစလိ သည်မာှ 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ ပ် ဂိ္ လ်တရ်းအရ ဆက်ဆ မှုသည် ဓမမသစ်တငွ ်

အစခပ ခ  ခခင််းမဟ တ်ပါ။ “ငါသည် သူတိ  ၏ဘ ရာ်းသခငခ်ြစ်မည်။ သူတိ  သည် 

ငါ၏လူမ ိ ်းခြစ်ကကလိမ မ်ည်”ေါ်ဟူ၍ ကကာခမင စွ်ာကတည််းက 

ထြာ်ခပခ  ခခင််းခြစ်သည်။ ၎င််းသည်၊ ဧဒငဥ်ယ ာဉ်မှ၊ ကမဘာဦ်းက မ််း ၁၂ မှ၊ 

လူမ ာ်းကိ  ပဋညိာဉ်ြွ ွေ့ ခခင််းမှ၊ အစကတည််းမှ ပ  တသနည််းတစ်ခ ခြစ်သည်။ 

ထိ  တကကာင  ်အတငွ််းစိတ၌် ဆည််းကပ်ဝတ်ခပ ခခင််းသည် 

နာခ ခခင််း၏မူလအစခြစ်သည်။ နာခ ခခင််း၏ရလဒမ်ဟ တပ်ါ။ 

နာခ ခခင််းမပါဘ လည််းမဟ တပ်ါ...ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ကျွန် ပ်တိ  ကိ  

ခ စ်တသာတကကာင ၊် တစ စပ်တစတတာ်မူတသာတကကာင ၊် 

ြနဆ်င််းတတာ်မူတသာတကကာင  ်ကျွန် ပ်တိ  နငှ အ်တူ ခ ိ င ဝှ်မ််းတိ င််း၊ 

တတာအရပ်ရပ်၌၊ တအာငခ်မငမ်ှုတိ င််း၌ အတူရှိတတာ်မူတသာတကကာင  ်

ကိ ယ်တတာ်အာ်း ကျွန် ပ်တိ  နာခ ကကသည်။ ထိ  တကကာင ၊် နာခ ခခင််းသည် 

စည််းမ ဥ််းဥပတဒတဘာငထ် မှ ဆက်ဆ မှုတစ်ခ  မဟ တ်ပါ။ 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

တဒါက ်  Joel C. Hunter 

ဆိ လိ ခ က်ကိ  သနိိ ငရ်န၊် ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းတွင ်သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမ ာ်း 

မည်သိ  ခြစ်တပေါ်လာသည်ကိ  အက ဉ််းခ  ပ်တြာ်ခပမည်။ ထိ  တနာက် ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်

သစစာတစာင သ်ခိခင််း စမ််းသပ်မှုမ ာ်းကိ  ဆက်လက်တလ လာမည်။ ဓမမတဟာင််းက မ််းမှ စကကပါစိ  ။ 

ဓမ္မတ  င််းက မ်္်း 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဒ အာ်း ဧဒငဥ်ယ ာဉ်တငွ ်သ၏ူညွှနက်ကာ်းခ က်မ ာ်းမှတစ်ဆင  ်

စမ််းသပ်ခ  တကကာင််း သမမာက မ််းစာနငှ အ်ကျွမ််းတဝငရ်ှိသတိူ င််း သကိကသည်။ ထိ  ခပင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

အာဒ ၌ရှိတသာလူသာ်းမ ိ ်းနယွတ်စ်ခ လ  ်းအတွက် သ၏ူပဋညိာဉ်လူမ ာ်း၏ သစစာတစာင သ်မိှုကိ  

တတာင််းဆိ ထာ်းတကကာင််းလည််း ကျွန် ပ်တိ  သသိည်။ 

တနာဧသည် တရလွှမ််းမိ ်းခခင််းမတိ ငမီ်နငှ  ်တရလွှမ််းမိ ်းမှုတနာက်တွင ်ကိ ယ်တတာ၏်ပဋညိာဉ် 

ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် ဘ ရာ်းသခင၏်ညွှနက်ကာ်းခ က်ခြင  ်စမ််းသပ်ခ ခ  ရသည်။ ထိ  ခပင၊် 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် တနာဧ၌ရှိတသာ ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်လူမ ာ်း—တစ်ြန ်လသူာ်းမ ိ ်းနယွ် 

တစ်ခ လ  ်း၏စိတ်နလှ  ်းကိ  ဆက်လကစ်မ််းသပ်ခ  တကကာင််း သမမာက မ််းစာ တြာ်ခပသည်။ 

အာခဗဟ ၏ဘဝဇာတ်လမ််းမ ာ်းသည် ဘိ ်းတဘ်း၏သစစာတစာင သ်မိှုနငှ ပ်တ်သက်၍ 

ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် နည််းအမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်စမ််းသပ်ခ  ပ  ကိ  တြာ်ခပသည်။ 
ဥပမာတစ်ခ အတနခြင ၊် ကမဘာဦ်း ၂၂:၁-၁၉ တွင ်သာ်းဣဇာက်ကိ  ယဇ်ပူတဇာ်ရနအ်မိန  တ်ပ်းခခင််းသည် 

အာခဗဟ အာ်းဘ ရာ်းသခင ်စမ််းသပ်ခ  တကကာင််း အတအိလင််း တြာ်ခပထာ်းသည်။ ကမဘာဦ်း ၂၂:၁၂ တွင၊် 

သခင၏်တကာင််းကငတ်မနက် အာခဗဟ အာ်းတခပာကကာ်းခ  သည်မှာ– 

ထိ လ လငက်ိ  မထမိခိ က်နငှ် ။ အလျှင််းမခပ နငှ် ။ သငသ်ည် ဘ ရာ်းသခငက်ိ  

တကကာက်ရွ ွေ့သည်ဟ  ယခ  ငါသ ိ၏။ အတကကာင််းမူကာ်း၊ သင၏်သာ်း 

သင၌်တတယာက် တည််းတသာသာ်းကိ ငါတတာင််း၍ သငသ်ည် ငါ  ကိ မခငင််းဟ  

မိန်  တတာ်မူ၏ (ကမဘာဦ်း ၂၂:၁၂)။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာခဗဟ အာ်း အဘယ်တကကာင  ်အမိန  တ်ပ်းခ  သည်ကိ  ဤက မ််းပိ ဒတ်ငွ ်

တတွွေ့ နိ ငသ်ည်။ သူ  စိတ်နလှ  ်းသာ်း၏အတခခအတနမှနကိ်  သက်တသခပရန ်စမ််းသပ်ခ  သည်။ 

အလာ်းတူပင၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာခဗဟ ၌ ပဋညိာဉ်ခပ ထာ်းတသာလူမ ာ်း—

ဣသတရလလူမ ိ ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစ်ခ ယူတသာတစ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းမ ာ်း၏ 

သစစာတစာင သ်မိှုကိ  စမ််းသပ်ခ  တကကာင််း သမမာက မ််းစာ သနွသ်ငထ်ာ်းသည်။ 
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တမာတရှသည ်ဣသတရလလူမ ိ ်း၏ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလယှ်အခြစ် သ၏ူဘဝတစ်တလျှာက်လ  ်း 

ဘ ရာ်းသခင၏်အမိန  တ်တာ်မ ာ်းခြင  ်စမ််းသပ်ခ ခ  ရသည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူပဋညိာဉ်လူမ ိ ်းခြစ် 

တသာ ဣသတရလလူတိ  ကိ  စမ််းသပ်ရန ်ပညတ်တရာ်းကိ တပ်းခ  တကကာင််း အတိအလင််း တြာ်ခပသည်။ 
လူတိ  အာ်းတမာတရှတခပာတသာ တရာ်းတဟာရာ ၈:၂ ကိ  နာ်းတထာငပ်ါ– 

သင၏် ဘ ရာ်းသခင ်ထာဝရဘ ရာ်းသည် သင် ကိ  နှမ်ိ ခ စ  စမ််း၍၊ 

ပညတ်တတာ်တိ  ကိ  က င် ခ ငတ်သာ စိတ်ရှသိည် မရှသိည်ကိ  

သမိည်အတကကာင််း၊ လွနခ်  ဗပီ်း တသာ အနစှ်တလ်းဆယ်ပတလ်  ်း တတာ၌ 

ပိ  တဆာငတ်တာ်မူ တသာ လမ််းခရီ်းတတရှာက်လ  ်းကိ  တအာက်တမ ရမည် 

(တရာ်းတဟာရာ ၈:၂)။ 

အလာ်းတူပင၊် ဒါဝိဒ၏်ဘဝဇာတ်တကကာင််းမ ာ်းသည်လည််း ဣသတရလ၏တတာ်ဝငပ်ဋညိာဉ် 

ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် ဒါဝိဒ၏်သစစာတစာင သ်မိှုကိ  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် စမ််းသပ်ခ  တကကာင််းတြာ်ခပ 

သည်။ ဓမမတဟာင််းက မ််း၏ က နအ်ပိ င််းမ ာ်းထပ်ခါတလ တြာ်ခပသက  သိ  ၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

သူ၏ပဋညိာဉ်လူမ ာ်း၊ ဒါဝိဒ၏်သာ်းမ ာ်းနငှ  ်ဣသတရလလူမ ိ ်းတိ  ကိ  ၎င််းတိ  ၏မ ိ ်းဆက်တစ်တလျှာက် 

စမ််းသပ်ခ  သည်။ 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းတငွ ်သစစာတစာင သ်ခိခင််း စမ််းသပ်မှုမ ာ်းကိ  တြာ်ခပဗပီ်းတနာက်၊ ယခ  

ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ကိ ယ်တတာ်၏လူတိ  ၏ သစစာတစာင သ်မိှုအာ်း စမ််းသပ်ပ  ကိ  

ဆက်လက်တလ လာကကပါစိ  ။ 

ပဋ ည ဉ်သစ ်

ယခ ကျွန် ပ်တိ  တတွွေ့ ခမငရ်သည ်အတိ င််း၊ သမမာက မ််းစာသမိ င််းတငွတ်စ်ခါမျှမရှိတသ်းတသာ 
ဘ ရာ်းသခင၏်တက ်းဇူ်းတတာသ်ည် ပဋညိာဉ်သစ်တငွ ်သွန််းတလာင််းလ ကရ်ှိသည်။ သိ  တိ င၊် 

ဓမမသစ်က မ််းတွင ်ဘ ရာ်းသခငထ် မှ မတရမတွက်နိ ငတ်သာ အမိန  တ်တာ်မ ာ်းနငှ  ်ညွှနက်ကာ်းခ က်မ ာ်း 

ရှိတကကာင််းလည််း ထငရ်ှာ်းသည်။ ၎င််းသည် အဘယ်တကကာင  ်မှနက်နသ်နည််း။ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်း 

က  သိ  ပင၊် ပဋညိာဉ်သစ်သည်လည််း သစစာတစာင သ်ခိခင််း စမ််းသပ်မှုမ ာ်းလည််း လိ အပ်သည်။ 

ဤအတကကာင််းတကကာင ၊် ဓမမသစ်က မ််းသည် ပဋညိာဉ်သစ် ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် 

ခရစ်တတာ်၏သစစာတစာင သ်မိှုကိ  မ ာ်းစွာအာရ  စိ က်တစသည်။ နိ ငင် တတာ ်တည်တထာငခ် ိနအ်တွင််း၊ 

တယရှုသည် ဘ ရာ်းသခင ်တတာင််းဆိ သည  ်သစစာတစာင သ်ခိခင််း စမ််းသပ်မှုတိ င််းကိ  တက ာခ်ြတ် 

နိ ငခ်  တကကာင််း တြာ်ခပသည်။ တဟဗဗ  ၄်း၁၅ တွင ်ြတ်ရသည်မှာ– 
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ငါတိ  ခ ရသည်နည််းတူ၊ အမ ိ ်းမ ိ ်းတသာ စ  စမ််းတနာှင် ရှက်ခခင််းတိ  ကိ  

ခ ဘူ်းတသာသူခြစ်တတာ်မ၏ူ။ သိ  ရာတွင၊် ဒ စရိ က်အခပစ်နငှ်  

ကင််းလွတ်တတာမ်ူ၏ (တဟဗဗ  ၄်း၁၅)။ 

ခရစ်တတာ်၏ထ်ူးခခာ်းတသာနာခ မှုကိ  တပါလ ရည်ညွှန််းသည ် ြိလိပပိ ၂:၈ ကိ လည််း နာ်းတထာငပ်ါ– 

ထိ သိ   လူ၏ဂ ဏအ်ဂဂ ါလကခဏာနငှ်  ခပည် စ  လ က်၊ အတသခ ခခင််းသာမဟ တ်၊ 

လက်ဝါ်းကပ်တိ ငမ်ှာ အတသခ ခခင််းတိ ငတ်အာင ်အတစကျွနခ် ၍ 

ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်နှမ်ိ ခ တတာ်မူ၏ (ြိလိပပိ ၂:၈)။ 

ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာတွင၊် ဘ ရာ်းသခငအ်တပေါ် တယရှု၏သစစာတစာင သ်မိှု၏ အထတွအ်ထပ်ိ 

အခမင ဆ်  ်းမှာ လက်ဝါ်းကပ်တိ ငတ်ပေါ်တွင ်မိမိဆနဒအတလ ာက် အတသခ ခခင််းခြစ်သည်။ သိ  တသာ် 

ဤနာခ မှုလ ပ်ရပ်သည် အဘယ်တကကာင  ်ဤမျှအတရ်းကက်ီးသနည််း။ 

အခပစ်တရာ်းသည် ဤတလာကသိ  ဝငတ်ရာက်ခ ိနမှ်စ၍၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

တိရစဆာနယ်ဇ်ပူတဇာ်ခခင််းအတသွ်းအာ်းခြင  ်ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်လူတိ  ၏အခပစ်အတွက် 

တခတတယာယီခပငဆ်ငခ်ပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းခပ လ ပ်ခ  သည်။ သိ  တသာ ်တဟဗဗ  ၁၀:၁-၁၄ 

သွနသ်ငသ်ည အ်တိ င််း၊ ဤယဇ်ပူတဇာ်မှုမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏် တအာငပ်ွ ခ နိ ငင် တတာ၏် 

တနာက်ဆ  ်းထာဝရခွင လ်ွှတ်ခခင််းကိ  လ  ခခ  တအာင ်မစွမ််းတဆာငန်ိ ငပ်ါ။ ထိ  တကကာင ၊် ဣသတရလ၏ 

သမိ််းသွာ်းခခင််းခ ရမှု န်ီးကပ်လာသည်နငှ အ်မျှ၊ တဟရှာယ ၅၃:၁-၁၂ တွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

မိမိလူမ ိ ်း၏အခပစမ် ာ်းအတကွ် အခပစ်တခြခခင််းအခြစ ်တမရှိယ၏ဆနဒအတလ ာက် အတသခ ရန ်

တတာင််းဆိ ခ  သည်။ သူတသဆ  ်းတသာအခါ၊ တတာ်ဝငပ်ဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်သည် ဘ ရာ်းသခင၏် 

လူမ ာ်းကိ  ထာဝရတအာငပ်ွ ခ နိ ငင် တတာ်၏ ဘ န််းအသတရထ သိ   တခေါ်တဆာငလ်ာမည်ခြစ်သည်။ 

သခငတ်ယရှုသည် လက်ဝါ်းကပ်တိ ငတ်ွင ်အတသခ ရန ်ဆနဒအတလ ာက် အပ်နှ တသာအခါ 

က မ််းသစစာက ိနဆ်ိ မှုအခန််းကဏ္ဍ ခပည ်စ  ခ  သည်။ မဿ  ၈:၁၇၊ တမနတ်တာ ်၈:၃၂-၃၃၊ တရာမ ၆:၁၀ 

နငှ  ်၁ တပတရ  ၂:၂၂-၂၅ တငွ ်၎င််းကိ  တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ ပဋညိာဉ်သစ် ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ ်

သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုကိ  တက ာ်ခြတခ်ခင််းအာ်းခြင ၊် တယရှုသည် သူ  အာ်းယ  ကကည်သူအာ်းလ  ်း 

ကိ  ထာဝရအခပစ်တခြခခင််းနငှ  ်ထာဝရခွင လ်ွှတ်ခခင််းကိ  တပ်းခ  သည်။ 

လက်ဝါ်းကပ်တိ ငတ်ပေါ် တယရှု၏အတသခ ခခင််းအခပင၊် တဟဗဗ  ၈:၁-၂ တငွ ်ဒါဝိဒ၏်သာ်းတတာ် 

အခြစ် ခရစ်တတာ်သည် သူ၏နိ ငင် တတာ်ကာလတစ်တလျှာက်လ  ်း တကာင််းကငဘ်  ၌ နာခ မှုရှိစွာ 

အမှုထမ််းတနတကကာင််း တြာ်ခပသည်။ ၁ တကာရိနသ  ၁၅:၂၄ ၌ ခရစ်တတာ်သည် ဘ န််းအသတရခြင  ်

ခပနက်ကလာတသာအခါ၊ နှမိ ်ခ တသာအမှုတတာ်လ ပ်ရပ်တစ်ခ အခြစ် ခမည််းတတာ်ဘ ရာ်းသခငထ်  

နိ ငင် တတာ်ကိ  အပ်နငှ််းမည်ဟ  တြာ်ခပထာ်းသည်။ 
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ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာသည် ခရစ်တတာ်၏စ  လငတ်သာသစစာတစာင သ်မိှုကိ  ပဋညိာဉ်သစ် 

ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် အတလ်းတပ်းသက  သိ  ၊ သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမ ာ်းသည် အသင််းတတာ်၊ 

ပဋညိာဉ်သစ်၏လူမ ာ်းအတကွ် အက ိ ်းသက်တရာက်ဆ ခြစ်တကကာင််းလည််း အတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည်။ 

တစ်ြန၊် ၎င််းသည် ခရစ်တတာ်နငှ  ်အသင််းတတာ်၏စည််းလ  ်းညီညွတ်မှုနငှ ပ်တ်သက်၍ 

အသင််းတတာ်အတကွ ်သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမ ာ်းကိ  နာ်းလည်ရန ်ကူညီတပ်းသည်။ 

တစ်ြက်တွင၊် အသင််းတတာသ်ည် “ခရစ်တတာ၌်”ခြစသ်ည်။ တကာင််းကငတ်ွင ်ဘ ရာ်းသခင ်

တရှွေ့တတာ်၌ ကိ ယ်တတာ်နငှ အ်တူသတ်မှတ်ခ ရသည ်သတဘာခြစ်သည်။ ၁ တိတမာတသ ၃:၁၆ အရ၊ 

ခရစ်တတာ်သည် သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုကိ  အခပည ်အဝ တအာငခ်မငခ်  သူခြစ်ဗပီ်း၊ 
သန  ရ်ှင််းတသာဝိညာဉ်တတာ်သည် ကိ ယ်တတာ်အာ်းတသခခင််းမှ ထတခမာက်တစခခင််းခြင  ်

သက်တသခပခ  သည်။ ထိ  တကကာင ၊် တရာမ ၄:၂၃-၂၅ တငွ ်တြာ်ခပထာ်းသက  သိ  ၊ တကာင််းကငဘ်  ၌ 

ဤခရစ်တတာ်၏သက်တသခပခခင််းသည် ကယ်တငခ်ခင််းဆိ ငရ်ာ ယ  ကကည်ခခင််းရှသိူအာ်းလ  ်းကိ  

သတ်မှတ်ခခင််းခြစသ်ည်ဟ  မတှ်ယူသည်။ ခရစ်တတာ်သည် ကျွန် ပ်တိ  ကိ ယ်စာ်း စမ််းသပ်မှုတအာငခ်မင ်

ခ  တသာတကကာင ၊် ခရစ်တတာ်၌ရှိတသာ စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းကိ  စမ််းသပ်မှုတအာငခ်မငဗ်ပီ်းသူမ ာ်း 

အခြစ် သတမ်ှတ်သည်။ ခရစ်တတာ်နငှ ပ်တ်သက်တသာ ဤအ  ြွယ်သမမာတရာ်းသည် 

ပရိ တက်စတင ဓ်မမပညာရှငတိ်  တခေါ်တဝေါ်သည ် “ယ  ကကည်ခခင််းတစ်ခ တည််း” sola fide သိ  မဟ တ် 

ယ  ကကည်ခခင််းတစ်ခ တည််းခြင  ်တခြာင မ်တ်ခခင််း ဟူသည  ်ဓမမသစ်က မ််းဆိ ငရ်ာ ဓမမပညာရှုတထာင ၏် 

အတခခခ ခြစ်သည်။ 

သိ  တသာ် အခခာ်းတစ်ြက်တွငမ်ူ ခရစ်တတာ်နငှ  ်တပါင််းစည််းခခင််းသည် "ကျွန် ပ်တိ  ၌ရှိတသာ 

ခရစ်တတာ်" ၏ တန  စဉ်ဘ၀အတတွွေ့အကက  ကိ  ရည်ညွှန််းသည်။ ခရစ်တတာ်ခပနက်ကမလာမီတိ င ်

ကမဘာတခမကက်ီးတပေါ်တငွ ်အသင််းတတာ်တည်ရှစိဥ်၊ အသင််းတတာ်အတွင််းရှိလမူ ာ်းသည် ၎င််းတိ  ၏ 

စိတ်နလှ  ်းအတခခအတနကိ  သက်တသခပသည  ်သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမ ာ်းကိ  တတွွေ့ ကက   

ခ စာ်းကကရသည်။ ခရစ်တတာ၏်ဝိညာဉ်တတာ်သည် စစမ်ှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းအတွင််း 

သန  ရ်ှင််းတစရနအ်တွက် လ ပ်တဆာငသ်ည်။ ခရစ်တတာ်နငှ  ်ကျွန် ပ်တိ  ၏စည််းလ  ်းညီညွတ်မှုသည် 

တရှ်းရိ ်းပရိ တက်စတင ၏်စငက်ကယ်ခခင််းအယူဝါဒ သိ  မဟ တ် အဆင ဆ်င တိ် ်းတက်တသာ 

သန  ရ်ှင််းခခင််းအယူဝါဒနငှ  ်တညီူသည်။ စမ််းသပ်ခခင််းသည် ကျွန် ပ်တိ  ကိ  သာ၍သန  ရ်ှင််းတစရနအ်တွက် 

ဘ ရာ်းသခငအ်သ  ်းခပ သည ်နည််းခြစ်တကကာင််း သမမာက မ််းစာ သွနသ်ငသ်ည်။ ယာက ပ် ၁:၂-၃ 

တွငတ်ြာ်ခပထာ်းသည ်အတိ င််း– 

ငါ  ညီအစ်ကိ တိ  ၊ သငတိ်  ၏ယ  ကကည်ခခင််းကိ  စစ်တကကာစ  စမ််းခခင််းအရာသည် 

သည််းခ ခခင််းကိ  ပွာ်းတစ တတ်သည်ဟ သမိှတ်လ က်၊ 



ဓမမသစ်ထ က နိ ငင် တတာ်နငှ  ်ပဋညိာဉ်  သငခ်န််းစာ သ  ်း ပဋညိာဉ်သစ် 

-27- 

ဗီဒယီိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

အထ်ူးထ်ူးအခပာ်းခပာ်းစ  စမ််းတနာှင် ရှက်ခခင််းနငှ်  တတွွေ့ ကက  တသာအခါ၊ 

ဝမ််းတခမာက်စရာ အတကကာင််းသက်သက်ခြစသ်ည်ဟ  မှတ်ကကတလာ  (ယာက ပ် 

၁:၂-၃)။ 

ယခ တစ်ြန၊် ခရစ်တတာ်၏နိ ငင် တတာ် စတငခ် ိနန်ငှ  ်ဆက်လက်အ ပ်စိ ်းတနခ ိနအ်တွင််း၊ 

မ က်ခမငရ်တသာအသင််းတတာတ်ွင ်ယ  ကကည်သူအတ အတယာငမ် ာ်းနငှ  ်စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်း 

နစှ်မ ိ ်းလ  ်းပါ၀ငတ်ကကာင််း သရိမည်ခြစ်သည်။ အ ပ်စ နစှ်စ စလ  ်းသည် ၎င််းတိ  တွင ်ကယ်တငခ်ခင််း 

ဆိ ငရ်ာ ယ  ကကည်ခခင််းရှိ/မရှကိိ  သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမှတစ်ဆင  ်ထ တ်တြာ်ခပသည်။ 

ယ  ကကည်သူအတ အတယာငမ် ာ်းသည် သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုကိ  က ရှု  ်းဗပီ်း ခရစ်တတာ်၏ 

အတစကိ ခ ခခင််းမှ လှည သ်ွာ်းကကသည်။ ဆန  က် ငဘ်က်အာ်းခြင ၊် စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သမူ ာ်းသည် 

ဤဘဝတငွ ်စ  လငမ်ှုမရှိတသာလ်ည််း၊ ဝိညာဉ်တတာ်တနခိ် ်းအာ်းခြင  ်ခရစ်တတာ်အတပေါ် 

၎င််းတိ  ၏သစစာတစာင သ်မိှု၌ ဆက်၍စွ ဗမ တည်ကကည်ကကလိမ ်မည်။ ၁ တယာဟန ်၂:၁၉ တွင ်

ယ  ကကည်သူအတ အတယာငမ် ာ်းအတကကာင််း ကျွန် ပ်တိ  ြတ်ရသည်– 

ထိ သူတိ  သည် ငါတိ  ထ မှထက်ွသွာ်းကက၏။ သိ  တသာ်လည််း 

အထက်ကငါတိ  နငှ် မစပ်ဆိ ငက်က။ ငါတိ  နငှ် စပ်ဆိ ငလ်ျှင ်

ငါတိ  နငှ် အတူတနကကလိမ် မည်။ ထိ သူအတပါင််းတိ  သည် 

ငါတိ  နငှ် မစပ်ဆိ ငတ်ကကာင််းကိ  ထငရ်ှာ်းတစခခင််းငါှ၊ ငါတိ  ထ မှ ထကွ်သွာ်းကက၏ 

(၁ တယာဟန ်၂:၁၉)။ 

ဤက မ််းပိ ဒတ်ြာ်ခပသည အ်တိ င််း၊ စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းနငှ  ်အမှနတ်ကယ် 

သက်ဆိ ငသ်မူ ာ်းကိ  သက်တသခပရန ်သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုအခြစ် ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာတွင ်

ဘ ရာ်းသခငထ် မ ှအမိန  မ် ာ်းစွာ ပါရှသိည်။ 

သစစာတြာက်ခ ရတသာညတငွ၊် တယရှုခရစသ်ည် ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  

စတငခ်  သည်။ ပဋညိာဉ်အာ်းလ  ်းက  သိ  ပင၊် ဤတစ်ခ သည် 

အခပနအ်လှနက်တိကဝတ်မ ာ်းနငှ  ်အခပနအ်လှနတ်ာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်း 

ပါ၀ငသ်ည်။ ဤအ  ြွယ်တကာင််းတသာပဋညိာဉ်တငွ ်အဓိက 

ကတိကဝတ်တစ်ခ မှာ တယရှုခရစ်၏အ ပ်စိ ်းမှုဆိ ငရ်ာကတကိဝတ်ခြစ်ဗပီ်း၊ 

သူ၏အလိ တတာ်နငှ လ်မ််းစဉ်မ ာ်းကိ နာခ ရန၊် ကျွန် ပ်တိ  ၏ဓာ်းမ ာ်းကိ  

စစ်မှနတ်သာ အရှငသ်ခငထ် အပ်ရနန်ငှ  ်စစ်မှနတ်သာနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်

အသကရ်ှငတ်နထိ ငရ်န၊် ကျွန် ပ်တိ  ၏စိတ်သတဘာထာ်းနငှ  ်ဆနဒသည် 

ဘ ရာ်းသခင၏်စိတ်နလှ  ်းအလိ ကိ  လိ က်နာရန ်ခြစ်သည်။ သိ  တသာ် 

ဤတနရာတငွ ်ထပ်ခြည ်လိ သည ်အခ က်မ ာ်းထ မှ တစ်ခ မှာ 



ဓမမသစ်ထ က နိ ငင် တတာ်နငှ  ်ပဋညိာဉ်  သငခ်န််းစာ သ  ်း ပဋညိာဉ်သစ် 

-28- 

ဗီဒယီိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ယတန  ကျွန် ပ်တိ  ၏ပဋညိာဉ်တာဝနမ် ာ်း ခပည ်စ  ခခင််းဆိ သည်မှာ 

သန  ရ်ှင််းတသာဝိညာဉ်တတာ်၏တနခိ် ်းတတာ်နငှ  ်မ က်တမှာကတ်တာ်၌ 

တနထိ ငအ်သကရ်ှငခ်ခင််းကိ ဆိ လိ သည်။ သန  ရ်ငှ််းတသာဝိညာဉ်တတာ်သည် 

ထိ နာခ မှုသတဘာထာ်းကိ  တခပာင််းလ တပ်းဗပီ်း၊ က မ််းစကာ်းအရ၊ 

ဤပဋညိာဉ်သည် အခပနအ်လှနတ်မွွေ့တလ ာ်ခခင််း၏ပဋညိာဉ်ခြစ်လာတစရန ်

ဗင်ီးတငွွေ့ ြွယ်တကာင််းတသာလ ပ်တဆာငမ်ှုကိ  ခမင တ်ငတ်ပ်းသည်။ ကျွန် ပ်တိ  ကိ  

ကကည ်ရှုတသာသူသည် ကျွန် ပ်တိ  ၌ တမွွေ့တလ ာ်သက  သိ  ၊ ကျွန် ပ်တိ  လည််း 

သူ  ၌တမွွေ့တလ ာ်သည်။ ဘ ရာ်းသခင၏်နိ ငင် တတာ်သည် ဗင်ီးတငွွေ့ ြွယ်တကာင််းတသာ 

လ ပ်တဆာငမ်ှုမဟ တ်တကကာင််းနငှ  ်သန  ရ်ငှ််းတသာဝိညာဉ်တတာ်၌ 

တခြာင မ်တ်ခခင််း၊ ဗငမ်ိသက်ခခင််းနငှ  ်ရွှငလ်န််းခခင််းခြစသ်ည်ဟ  

တမနတ်တာ်သည် အဘယ်တကကာင  ်ဆိ နိ ငသ်နည််းဟူတသာ အတတွ်းအခမငအ်ခ ိ ွေ့ 

တပ်းသည်။ အကကီ်းခမတ်ဆ  ်း သူတတာ်စငအ်ခ ိ ွေ့က ကျွန် ပ်တိ  ၏သခငအ်တပေါ် 

သစစာရှိဗပီ်း သစစာတစာင သ်ရိနတ်ာဝနမှ်ာ တစ်ခ တည််းခြစ်တကကာင််းနငှ  ်

သူသည်ကျွန် ပ်တိ  အာ်း အနိ ငယူ်ဗပီ်းခြစ်တသာတကကာင  ်ကျွန် ပ်တိ  ၏ 

စိတ်နလှ  ်းအာ်းလ  ်းကိ  စိတ်အာ်းထက်သနစ်ွာ ခြည ်ဆည််းတပ်းတကကာင််း 

တခပာခပခ  သည်။ ကိ ယ်တတာ်နငှ  ်ကိ ယ်တတာ်၏လမ််းစဉ်မ ာ်းသည် 

နစှ်သက်ကကည်န်ူးြွယ်တကာင််းသည်ကိ  တတွွေ့ရသည်။ 

တဒါက ်  Glen G. Scorgie 

ယခ  ကျွန် ပ်တိ  သည် ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာနငှ  ်သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမ ာ်းနငှ  ်

ဆက်စပ်၍ ပဋညိာဉ်သစ်တွင ်အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းကိ  တတွွေ့ ခမငရ်ဗပီ: 

ခြစ်တသာတကကာင  ်တတိယအတကကာင််းအရာကိ  က်ူးတခပာင််းကကမည်။ နာခ မှုနငှ  ်မနာခ မှုမ ာ်းအတွက ်

တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  တလ လာကကပါစိ  ။ 

အက  ျု်းဆကမ်္  ်း 

အတစာပိ င််းတလ လာခ  မှုမ ာ်းနငှ အ်တူ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ ပ်ဋညိာဉ်၌ နာခ ခခင််းနငှ  ်မနာခ ခခင််းမ ာ်း 

အတွက ်အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  ကကည ်ကကမည်။ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  အက ဉ််းခ   ်းတလ လာဗပီ်း 

တနာက် ပဋညိာဉ်သစ်က ို သ  ်းသပ်မည်။ ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းတွင ်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း 

၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  ဦ်းစွာ ကကည ်ကကပါစိ  ။ 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

ဓမ္မတ  င််းက မ်္်း 

ပဋညိာဉ်သစ်မတိ ငမ်၊ီ တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ က် ိနခ်ခင််းမ ာ်းနစ်ှခ လ  ်း၏အက ိ ်းဆက်မ ာ်းသည် 

ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်မ ာ်းနငှ လ်ည််းတကာင််း၊ ပဋညိာဉ်တရာ်း၏လူအတပါင််းတိ  နငှ  ်

လည််းတကာင််း ဘ ရာ်းသခင၏်အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ အတရ်းကကီ်းတသာ ရှုထ ာင မ် ာ်းခြစ်သည်။ 

ယခ ကျွန် ပ်တိ  တြာ်ခပခ  ဗပီ်းသည ်အတိ င််း၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လူသာ်းမ ာ်းနာ်းလည်မှုထက် 

တက ာ်လွနတ်သာနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်သူ၏ပဋညိာဉ်စည််းကမ််းမ ာ်းကိ  မကကာခဏအတကာငအ်ထည် 

တြာ်တလ ရှိသည်။ ထိ  တကကာင ၊် သမမာက မ််းစာ၌ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်

က ိနခ်ခင််းမ ာ်းနငှ ပ်တ်သက်၍မကကာခဏ အလ ငအ်ခမန၊် တိ ်း၍၊ တလ ာ နည််း၍၊ တနာှင တ်န်ှး၍ 

လ ပ်တဆာငခ်  သည်။ တစ်ခါတစ်ရ  လူသာ်းတိ  နာ်းမလည်နိ ငတ်သာ နည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်

ပယ်ြ က်ခ  သည်။ သိ  တသာ် သူ၏စ  လငခ်ပည ်စ  တသာဉာဏပ်ညာ၊ တကာင််းခမတ်မှုနငှ အ်ညီ 

အဗမ ခပ လ ပ်ခ  သည်။ 

အ တ်ခမစ်ပဋညိာဉ်တငွ၊် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်ခြစ်ထသာ အာဒ ၏ 

မနာခ မှုကိ  ဆင််းရ ဒ ကခနငှ တ်သခခင််းတိ  ခြင  ်တ   ခပနခ်  သည်။ သိ  တသာ်လည််း၊ အာဒ အတွကခ်ပြုထပျားထသာ 
ဘ ရာ်းသခင၏်တကာင််းခ ီ်းမဂဂလာမ ာ်းကိ လည််း တတွွေ့ ခမငရ်သည်။ ကမဘာဦ်း ၃:၁၅ တငွ၊် 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် တ မ၏အမ ိ ်းအနယွ်အတပေါ် လူသာ်းမ ိ ်းနယ်ွတိ   တအာငပ်ွ ခ မည်ဟ  ကတိခပ ခ  သည်။ 

အာဒ ကိ ယ်စာ်းခပ သည ် လူသာ်းမ ိ ်းနယွ်ပဋညိာဉ်လသူာ်းမ ာ်းသည် တသခခင််း၏က ိနခ်ခင််းနငှ  ်
တအာငခ်မငခ်ခင််းတမျှာ်လင ခ် က်နစ်ှခ စလ  ်းနငှ  ်ထိ က်တနတ်ကကာင််းကိ  ဘ ရာ်းသခငသ်ခိမငသ်ခြင  ်

လက်ဆင က်မ််းတပ်းခ  သည်။ 

သဘာဝတရာ်း၏တည်ဗငမိ်မှုဆိ ငရ်ာပဋညိာဉ်တငွ၊် ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်တနာဧသည် 

သူ၏သစစာရှိစွာ အမှုတဆာငခ်ခင််းအတွက် တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းရရှိခ  သည်။ သိ  တသာ် တရလွှမ််းမိ ်းဗပီ်းတနာက် 

သူ၏မိသာ်းစ တငွ ်ဒ ကခအခက်အခ မ ာ်းက  သိ  တသာ က ိနခ်ခင််းမ ာ်းကိ  ဆက်လက ်ရငဆ်ိ ငခ်  ရသည်။ 

အလာ်းတ ူတကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်းသည် တနာဧကိ ယ်စာ်းခပ သည်  လူသာ်းမ ိ ်းနယွ်၏ 

အနာဂတ ်မ ိ ်းဆက်မ ာ်းထ  တရာက်ရှလိာသည် ။ 

ဣသတရလတိ  ၏ တရွ်းတကာက်ခခင််းပဋညိာဉ်တွင၊် အာခဗဟ သည်လည််း ဘ ရာ်းသခင၏် 

ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  ရရှိခ  သည်။ 

ဤအက ိ ်းဆက်မ ာ်းသည် ဣသတရလလူမ ိ ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစ်ခ ယူတသာ 
ပဋညိာဉ်ခပ ထာ်းတသာလူမ ာ်းနငှ  ်တနာက်ပိ င််းမ ိ ်းဆက်မ ာ်းထ  လက်ဆင က်မ််းတပ်းခ  သည်။ 

အလာ်းတူပင ်ပညတ်ပဋညိာဉ်တွင၊် တမာတရှသည် ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်အခြစ် သူ၏ဘဝ၌ 

ဘ ရာ်းသခင၏်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်းကိ  လက်ခ ရရှိခ  သည်။ ထိ  ခပင၊် ဣသတရလလူမ ိ ်း 
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ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

နငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစခ် ယူတသာပဋညိာဉ်ခပ ထာ်းတသာ တစ်ပါ်းအမ ိ ်းသာ်းမ ာ်းထ  

တရာက်လာမည ် သ်ီးခခာ်းတကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်းစာွကိ  တမာတရ၏ှပညတ်တတာ်သည် 

တြာ်ခပထာ်းသည်။ 

ဘ ရငမ်င််းခမတ်ပဋညိာဉ်တငွ၊် ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလှယ်ခြစ်တသာ ဒါဝိဒက်ိ ယ်တိ င ်

သစစာရှိခခင််းနငှ  ်သစစာမ  ခခင််းတိ  တကကာင  ်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််း၏အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  

ရရှိခ  သည်။ သူကိ ယ်စာ်းခပ တသာ ပဋညိာဉ်လူမ ာ်း၊ သ၏ူတတာ်ဝငမ် ိ ်းဆက်မ ာ်း၊ 

ဣသတရလလူမ ာ်းနငှ  ်ဣသတရလအမ ိ ်းအခြစ်ခ ယူတသာလူမ ိ ်းမ ာ်းအတွက်လည််း 

အလာ်းတူပငခ်ြစ်သည်။ 

ဓမမတဟာင််းပဋညိာဉ်မ ာ်းရှိ တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းအာ်း 

ကျွန် ပ်တိ  သည်လည််း ခ စာ်းခ  ကကသည်။ ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်းသွနသ်ငသ်ည ် ခရစ်တတာ်၌ရှိတသာ 

ပဋညိာဉ်သစ်နငှ ဆ်က်စပ်တသာ နာခ မှုနငှ  ်မနာခ ခခင််း၏ အက ိ ်းဆက်မ ာ်းအတကကာင််း 

အခ ိနက်ာလသတ်မှတ်တပ်းသည်။ 

ပဋ ည ဉ်သစ ်

ပဋညိာဉ်သစ်၏ ကိ ယ်စာ်းလယှ်အခြစ် ခရစ်တတာ်သည် ဘ ရာ်းသခင၏် က ိနခ်ခင််းမ ာ်းနငှ  ်

တကာင််းခ ီ်းမ ာ်း နစှ်ခ လ  ်းကိ  တတွွေ့ ကက  ခ စာ်းခ  ရတကကာင််း ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာသည် အတလ်းတပ်း 

တြာ်ခပသည်။ ဂလာတိ ၃:၁၃ တွင ်တပါလ ညွှနခ်ပသည ်အတိ င််း၊ တယရှုသည် လက်ဝါ်းကပ်တိ ငတ်ွင ်

အတသခ ရစဉ် ယ  ကကည်သူအာ်းလ  ်း၏ အခပစ်အတွက် ဘ ရာ်းသခင၏်က ိနခ်ခင််းကိ  ခ ယူခ  သည်။ 

တယရှုသည် သူကိ ယ်တိ င၏်အခပစ်မ ာ်းတကကာင  ်ဘ ရာ်းသခင၏်က ိနခ်ခင််းကိ  ခ စာ်းခ  ခခင််း 

မဟ တ်။ သူ  မှာ သူကိ ယ်တိ င၏်အခပစမ် ာ်းမရှိ။ သိ  တသာ် တဟရှာယ ၅၃:၁-၁၂ ခပည စ်  ြိ  ရာ၊ သူသည် 

တခတ်အဆက်ဆကရ်ှိ ဘ ရာ်းသခင၏်လူမ ိ ်းအတွက ်အခပစ်မရှိတသာ တတာ်ဝငအ်စာ်းထိ ်းအခြစ် 

ဘ ရာ်းသခင၏် တရာ်းစီရငခ်ခင််းကိ  ခ ယူခ  သည်။ သိ  တသာ် ဆန  က် ငဘ်က်အာ်းခြင ၊် သကူိ ယ်တိ င၏် 

တခြာင မ်တ်ခခင််းတကကာင  ်ခရစတ်တာ်သည် ဘ ရာ်းသခင၏်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းကိ  ရရှိခ  သည်။ 

သခငတ်ယရှုသည် ဘ ရာ်းသခင၏်အမှုတတာ်ကိ  ဗပီ်းခပည စ်  စွာထမ််းတဆာငခ်  ဗပီ်း၊ ဘ ရာ်းသခင၏် 

ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်း ခ ီ်းခမ င ခ်ခင််းကိ  ခ ထိ က်သ ူတစ်ဦ်းတည််းတသာ လသူာ်းခြစ်သည်။ 

ြိလိပပိ ၂:၈-၉ တငွ ်ခရစ်တတာ်၏နာခ မှုနငှ  ်ဘ ရာ်းသခင၏်တကာင််းခ ီ်းကကာ်းဆက်စပ်မှုကိ  

နာ်းတထာငပ်ါ– 

ထိ သိ   လူ၏ဂ ဏအ်ဂဂ ါလကခဏာနငှ်  ခပည် စ  လ က်၊ အတသခ ခခင််းသာမဟ တ်၊ 

လက်ဝါ်းကပ်တိ ငမ်ှာ အတသခ ခခင််းတိ ငတ်အာင ်အတစကျွနခ် ၍ 
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ကိ ယ်ကိ ကိ ယ်နှမ်ိ ခ တတာ်မူ၏။ ထိ  တကကာင်  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ကိ ယ်တတာ်ကိ အလွနခ် ီ်းတခမ ာက်၍ ဘွ ွေ့နာမတကာတိ  ထက် ကကီ်းခမတ် တသာ 

ဘွ ွေ့နာမကိ  တပ်းသနာ်းတတာ်မ၏ူ (ြိလိပပိ ၂:၈-၉)။ 

ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာတွင၊် နိ ငင် တတာ်ကိ စတငခ် ိနတ်ွင ်တယရှု၏ရှငခ်ပနထ်တခမာက်ခခင််းနငှ  ်

တက်ကကခခင််းသည် ဘ ရာ်းသခငအ်ာ်း ဗပီ်းခပည ်စ  တသာနာခ မှုအတွက် ဆ လာဘခ်ြစ်သည်။ 

သခငတ်ယရှုသည် ခမည််းတတာ်၏လက်ယာဘက၌် ြနဆ်င််းခခင််းအာ်းလ  ်းကိ  အ ပ်စိ ်းစဉ် 

သူ၏နိ ငင် တတာ်ကာလတစ်တလျှာက်လ  ်း ဘ ရာ်းသခင၏်တကာင််းခ ီ်းကိ  ခ စာ်းရရှိခ  သည်။ 

ြနဆ်င််းခခင််းအသစ်အတပေါ် ထာဝရအ ပ်စိ ်းခခင််းအတမွကိ  လက်ခ ရရှိတသာအခါတွင ်သ၏ူနိ ငင် တတာ ်

ခပည ်စ  ခ ိန၌်ပင ်တကာင််းခ ီ်းပိ ၍ခ စာ်းရလိမ ်မည်။ 

ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာသည် ြနဆ်င််းခခင််းအာ်းလ  ်းအတပေါ် အ ပ်စိ ်းခခင််းတကာင််းခ ီ်းကိ  

ရရှသိည ်အတွက ်တယရှုအာ်း ခ ီ်းမွမ််းသည်နငှ အ်မျှ ပဋညိာဉ်သစ်၏အက ိ ်းဆက်မ ာ်းသည် 

အသင််းတတာ်၊ ပဋညိာဉ်သစ်၏လူတိ  အတပေါ်တွငလ်ည််း သက်တရာက်မှုရှိသည်။ 

တစ်ြန၊် ခရစ်တတာ်နငှ  ်တပါင််းစည််းခခင််းဆိ ငရ်ာ ဓမမသစ်က မ််းအယဝူါဒသည် ဤအခြစ်မနှ၏် 

နစှ်ြက်စလ  ်းကိ တထာက်ခပသည်။ တစ်ြက်တွင၊် ကျွန် ပ်တိ  သည် "ခရစ်တတာ်၌" ရှိတသာတကကာင ၊် 

ဘ ရာ်းသခင၏် ထာဝရတကာင််းခ ီ်းတိ င််းသည် စစမ်ှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းထ  တပ်းအပ်ထာ်းဗပီ်းခြစ် 

သည်။ စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏်ထာဝရက ိနခ်ခင််းကိ  ဘယ်တတာ မှ 

ခ စာ်းရမည်မဟ တ ်ဟူတသာအခ က်၌ ယ  ကကည်စိတ်ခ နိ ငသ်ည်။ ခရစ်တတာ်သည် ပဋညိာဉ်တရာ်း 

ကိ ယ်စာ်းလှယ် ခြစ်တသာတကကာင  ်သူတိ  ၏ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်းသည် လ  ခခ  မှုရှသိည်။ 

ဧြက် ၁:၄ တွင ်ထာ၀ရဘ ရာ်း၏ဂ ဏတ်တာ်ကိ  ခ ီ်းမွမ််းစကာ်းတရ်းတသာအခါဤအယူအဆကိ  

တပါလ နာ်းလည်ထာ်းသည်။ 

တကာင််းကငဘ်  နငှ်  ဆိ ငတ်သာ အရာတိ  ၌ ခပ်သမိ််းတသာ ဓမမမဂဂလာတိ  ကိ  

ခရစ်တတာ်အာ်းခြင်  ငါတိ  အာ်း တပ်းသနာ်းတတာ်မူတသာ 

ငါတိ  သခငတ်ယရှုခရစ်၏ ခမည််းတတာ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

မဂဂလာရှိတတာ်မူတစသတည််း (ဧြက် ၁:၄)။ 

ကျွန် ပ်တိ  သည် တကာင််းကငဘ်  ၌ ခရစ်တတာ်နငှ အ်တူသတ်မှတ်ခ ရခခင််းတကကာင ၊် 

စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းသည် “ဝိညာဉ်တရ်းတကာင််းခ ီ်းတိ င််း” ကိ  ရရှိဗပီ်းခြစ်သည်။ 

ခရစ်တတာ်သည် ကျွန် ပ်တိ  အတွက် ထာဝရဘ ရာ်းသခင၏် က ိနခ်ခင််းကိ  ခ တတာ်မူသက  သိ  ၊ 

ကျွန် ပ်တိ  ကိ ယ်စာ်း ခမည််းတတာ်ထ မှ ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်း ကိ လည််း ရရှိခ  သည်။ 
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သိ  တသာ် အခခာ်းတစ်ြက်တွငမ်ူ၊ ခရစ်တတာ်နငှ  ်ကျွန် ပ်တိ   တပါင််းစည််းခခင််းသည် ကျွန် ပ်တိ  ၌ 

ခရစ်တတာ်ရှိသည်ဟ  ဆိ လိ သည်။ ဆိ လိ သည်မှာ၊ နာခ မှုနငှ  ်မနာခ ခခင််း၏အက ိ ်းဆက်မ ာ်းကိ  

တတွွေ့ ကက  ခ စာ်းနိ ငတ်စရနအ်တကွ် သူသည်စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်း၏တန  စဉ်ဘဝတွင ်

အလ ပ်လ ပ်တနခခင််းခြစသ်ည်။ 

ခရစ်တတာ်သည် ဘ န််းတနခိ် ်းခြင  ်ခပနလ်ည်မကကလာမှီတိ ငတ်အာင၊် ခမငန်ိ ငတ်သာအသင််းတတာ် 

တွင ်ယ  ကကည်သူအတိုအထယာငမ် ာ်းနငှ  ်စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်း နစှမ် ိ ်းလ  ်းပါ၀ငတ်ကကာင််းကိ  

သရိမည်ခြစသ်ည်။ ဤအ ပ်စ နစှ်ခ လ  ်းအတပေါ်တွင ်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏အက ိ ်းဆက် 

မ ာ်းသည် ဤဘဝနငှ ထ်ာဝရကာလတွင ်မည်သိ  သက်တရာက်တကကာင််း ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာရှင််းခပ 

သည်။ 

လ ကာ ၁၂:၄၅-၄၆ နငှ  ်တရာမ ၂:၄-၅ က မ််းပိ ဒမ် ာ်း၌ ယ  ကကည်သူအတ အတယာငမ် ာ်းသည် 

ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ဆက်လက်ပ နက်နတ်နကကသည်နငှ အ်မျှ၊ ဤဘဝတငွ ်သူတိ  ရရှိတသာတကာင််းခ ီ်းမ ာ်း 

သည် တနာက်ဆ  ်းတရာ်းစီရငခ်ခင််းတွင ်၎င််းတိ  အတပေါ် ထာဝရက ိနခ်ခင််းမ ာ်းတိ ်းပွာ်းတစတကကာင််း 

ရှင််းခပသည်။ ဤဘဝတွင ်ခ စာ်းရတသာခက်ခ မှုမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်းသည် ခရစ်တတာ်ကကလာတသာ 

အခါ သူတိ  ခ ရမည  ်ထာဝရက ိနခ်ခင််းမ ာ်း၏ နမူနာမ ာ်းခြစသ်ည်။ 

စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းသည်လည််း ဤဘဝတငွ ်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်က ိနခ်ခင််းမ ာ်း 

နစှ်မ ိ ်းလ  ်းကိ  ရရှိကကသည်။ သိ  တသာ် ဤဘဝတငွ ်စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းရရှသိည ် 

တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းသည် နိ ငင် တတာ် ခပည ်စ  ခ ိနတ်ွင ်တရာကရ်ှလိာမည ် ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်း၏ 

နမူနာမ ာ်းခြစ်သည်။ စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းအတွက် တဟဗဗ  ၁၂:၁-၁၁ တွင၊် ယာယီ 

အခက်အခ မ ာ်း၊ သိ  မဟ တ် က ိနခ်ခင််းမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏်တမတတ ာတတာ်၊ ြခင၏်ဆ  ်းမပ  ခပငခ်ခင််း 

ခြစ်သည်ဟ  တခပာခပသည်။ ဤအခက်အခ မ ာ်းသည် ကျွန် ပ်တိ  ကိ  သန  ရ်ှင််းတစဗပီ်း ခရစတ်တာ်ခပန ်

ကကလာတသာအခါရရှိမည ် ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်းကိ  တိ ်းပွာ်းတစသည်။ ဗ ာဒတိ ်၂၁:၆-၈ တွင ်

ြတ်ရသည ်အတိ င််း– 

တရငတ်တသာ သူအာ်း အသက်စမ််းတရကိ  အဘိ ်းမယဘူ  ငါတပ်းမည်။ 

တအာငခ်မငတ်သာသသူည် ဤအရာတိ  ကိ  အတမ ွခ ရလိမ် မည်။ ငါသည ်သူ၏ 

ဘ ရာ်းသခငခ်ြစ်မည်။ သူသည်လည််း ငါ၏သာ်း ခြစ်လိမ် မည်။ 

တကကာက်တတ်တသာသူ၊ မယ  ကကည်တသာသူ၊ စက်ဆ ပ်ရွ ွေ့ ရှာ ဘွယ်တသာသူ၊ 

လူအသက်ကိ  သတ်တသာ သ၊ူ မတရာ်းတသာ တမထ န၌် မီှဝ တသာသူ၊ 

ခပ စာ်းတတ် တသာသူ၊ ရ ပ်တ ကိ  ကိ ်းကွယ်တသာသူ၊ သစစာပ က်တသာသူ 

အတပါင််းတိ  မူကာ်း၊ ဒ တိယတသခခင််းတည််းဟူတသာ ကန်   နငှ် တလာငတ်သာ 
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မီ်းအိ ငထ် ၌ မိမိတိ  အဘိ  ကိ  ရကကလိမ် မည် ဟူ၍၎င််း ငါ  အာ်း မိန်  တတာ်မူ၏ 

(ဗ ာဒတိ် ၂၁:၆-၈)။ 

ထိ တန  တွင၊် ပဋညိာဉ်သစအ်သင််းတတာမ်ှ ယ  ကကည်သူအတ အတယာငမ် ာ်းသည် 

ထာဝရတရာ်းစီရငခ်ခင််းခ ရလိမ ်မည်။ သိ  တသာ် စစ်မှနတ်သာယ  ကကည်သူမ ာ်းသည် ဘ န််းကကီ်းတသာ 

ြနဆ်င််းခခင််းအသစ်တငွ ်၎င််းတိ  ၏ ထာဝရအတမွကိ  ရရှိမည်။ 

တနာက်ဆ  ်းတရာ်းစရီငခ်ခင််းဗပီ်းတနာက် ဘ ရာ်းသခင လူ်မ ိ ်းရရှိမည ် 

တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းကိ  ခမငလ်ိ ပါက၊ ဗ ာဒတိ် ၂၁ နငှ  ်၂၂ အာ်း တလ လာရမည်။ 

၎င််းသည် ကမဘာအဆ  ်းတွင ်ြနဆ်င််းခခင််းအသစ၏် အ  ကသြွယ်တကာင််းတသာ 

ပ  သဏ္ဌာနက်ိ တြာ်ခပထာ်းသည်။ ဗ ာဒတိ် ၂၁ န   ၂၂ တွငေ်ါ် တြာ်ခပထာ်းတသာ 

ြနဆ်င််းခခင််းအသစ်အတကကာင််း ကျွန် ပ်နစှသ်က်သည်။ 

အဘယ်တကကာင ဆ်ိ တသာ်၊ ၎င််းသည် ကမဘာဦ်းက မ််းနငှ  ်ဥယ ာဉ်ကိ  

ခပနလ်ည်ပ  တြာ်ခခင််းနငှ  ်ဥယ ာဉ်သိ  ခပနသ်ွာ်းရ  မျှသာ မဟ တ်ပါ။ ၎င််းသည် 

ဥယ ာဉ်၏ တိ ်းမ ာ်းလာခခင််းတစ်ခ ခြစ်သည်။ ၎င််းသည် လှုပ်ရှာ်းမှုခြစ်သည်။ 

ဧဒငထ်က် ပိ တကာင််းသည်။ ဧဒငတ်ွင ်အာဒ နငှ ဧ်ဝသည် 

ဘ ရာ်းသခငတ်အာက်၌ အ ပ်စိ ်းရန၊် ဥယ ာဉ်ကိ  ခပ စ တစာင တ်ရှာက်ရနန်ငှ  ်

တခမကကီ်းကိ  အ ပ်စိ ်းရန ်တာဝနရ်ှိသည်။ ြနဆ်င််းခခင််းအသစတ်ွင ်

ကျွန် ပ်တိ  လည််း ပါ၀ငမ်ည်။ ၎င််းသည် ကျွန် ပ်တိ  ၏တကာင််းခ ီ်းခြစ်သည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  မည်သည်အခါမှ အခပစ်ခပ မည်မဟ တ်။ အာဒ နငှ ဧ်ဝတိ  သည် 

အခပစ်လ ပ်နိ ငစ်ွမ််း ရှိခ  သည်။ ြနဆ်င််းခခင််းအသစ်တငွ၊် ဘ ရာ်းသခင၏် 

လူတိ  သည် မည်သည ်အခါမ ှက ဆ  ်းမည်မဟ တ်။ ဧဒငတ်ွင ်တယရှုသည် 

ကိ ယ်ခနဓာနငှ ရ်ှိမတနခ  ။ ြနဆ်င််းခခင််းအသစ်တငွ ်တယရှုရှိတနလိမ ်မည်။ 

ထိ  တကကာင ၊် ဘ ရာ်းသခင၏်လူမ ာ်း၊ ပဋညိာဉ်သစလ်ူမ ာ်းအခြစ် 

ကျွန် ပ်တိ  အတမွခ ရတသာတကာင််းခ ီ်းမဂဂလာသည်၊ တလာကတွင ်

သြူိ်းသမျှထက ်သာလွနတ်ကာင််းမွနတ်သာ ြနဆ်င််းခခင််းအသစ်တစ်ခ  

ခြစ်သည်။ 

တဒါက ်  Stephen E. Witmer 
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ဗီဒယီိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝငက်ကည ်နိ ငပ်ါသည်။ 

န ဂံို်း 

ခရစ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်သစ်နငှ ပ်တ်သက်တသာ ဤသငခ်န််းစာတွင၊် ကျွန် ပ်တိ  သည် 

ဘ ရာ်းသခင် နိ ငင် တတာ်စီမ ခန  ခွ် အ ပ်ခ  ပ်မှုကိ  တလ လာခ  ကကဗပီ်း၊ ပဋညိာဉ်ကိ ယ်စာ်းလယှ်မ ာ်းမှ 

တစ်ဆင  ်ကိ ယ်တတာ်၏နိ ငင် ကိ  မည်က  သိ   အ ပ်ခ  ပ်ပ  နငှ  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း စနစ်တက  ခြစထ်နွ််းလာသည် 

နငှ အ်မျှ သင တ်လ ာ်တသာမူဝါဒမ ာ်းကိ  မည်က  သိ   ထတူထာငခ်  သည်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   တတွွေ့ ခမငခ်  ကကသည်။ 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ကိ ယ်တတာ်၏ပဋညိာဉ်လူတိ  ကကာ်း အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ တရ်း၏ လှုပ်ရာှ်းမှုမ ာ်းသည် 

ဘ ရာ်းသခင၏်ကရ ဏာ၊ ကိ ယ်တတာ်၏သစစာတစာင သ်ခိခင််းစမ််းသပ်မှုမ ာ်းနငှ  ်နာခ မှုနငှ  ်မနာခ မှုမ ာ်း 

အတွက ်အက ိ ်းဆက်မ ာ်း မည်သိ  ပါဝငတ်နတကကာင််းကိ လည််း တလ လာခ  ကကသည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  သည် ဓမမသစ်က မ််းကိ  ပိ မိ ခပည ်စ  စွာနာ်းလည်ရန ်ကကိ ်းစာ်းသည်နငှ အ်မျှ၊ 
ခရစ်တတာ်၌ရှိတသာ ပဋညိာဉ်သစ်သည် ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ၏ တသ်းငယ်တသာအစိတအ်ပိ င််း 

တစ်ခ မျှသာမဟ တ်တကကာင််း သရိမည်ခြစသ်ည်။ သ၏ူလူမ ာ်းနငှ ခ်ပ သည ် ဘ ရာ်းသခင၏် 

တနာက်ဆ  ်းပဋညိာဉ်မ ာ်းခြစသ်ည ်အာ်းတလ ာစ်ွာ၊ ပဋညိာဉ်သစ်သည် ဓမမသစ်က မ််းတရ်းသူမ ာ်း 

တရ်းသာ်းသမျှကိ  နကရ်ှု ိင််းစွာ လွှမ််းမိ ်းခ  သည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ပဋညိာဉ်သစ်အာ်းခြင  ်ခရစ်တတာ်၌ 

သူ၏လူမ ာ်းနငှ  ်အတလ်းအနက်သတဘာတူညီခ က်တစ်ခ  ခပ ခ  သည်။ ဤပဋညိာဉ်သစအ်တကကာင််း 

ကျွန် ပ်တိ  ပိ နာ်းလည်တလ၊ ဓမမသစ်က မ််းဓမမပညာ၏ အတရ်းကကီ်းဆ  ်းအဂဂ ါရပ်မ ာ်းကိ  ပိ ၍ခမငန်ိ ငတ်လ 

ခြစ်သည်။ 


	နိဒါန်း
	နိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု
	ပဋိညာဉ်ကိုယ်စားလှယ်များ
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ပဋိညာဉ်သစ်

	သင့်လျော်သောမူဝါဒများ
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ပဋိညာဉ်သစ်

	စနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ပဋိညာဉ်သစ်


	အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး၏ လှုပ်ရှားမှုများ
	ဘုရားသခင်၏ကရုဏာ
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ပဋိညာဉ်သစ်

	သစ္စာစောင့်သိမှုအား စမ်းသပ်ခြင်း
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ပဋိညာဉ်သစ်

	အကျိုးဆက်များ
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ပဋိညာဉ်သစ်


	နိဂုံး

