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တတ ယ ထ ာငစ်ိုနစှ် အမှုထတာ်မ ာျား၊ ၂၀၁၂ 
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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 ိုငခ်ငွ်  အာျားလ ိုျား ကန  သ်တ် ာျားပပီျား ခြစပ်ါသည်။ 

 

သာ ဒမ်စလ် ်အတ ကာငျ်ား 

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

ဧဝ ထေလ  ခရစယ်ာန ်အမှုထတာ် တစခ်ို ခြစပ်ါသည်။ သာ ဒမ်စလ််က ကမဘာကကီျားအတကွ် အခမွဲ  

သမမာက မ်ျားစာ ပညာထရျားက ို ထပျားအပ်ရန ်ရည်စူျား ာျားပါသည။် 

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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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  ်
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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 ပပီျားလည်ျား ခြစပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဝကဘ်ဆ် ိုကမ် ာျားသည်လည်ျား 
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လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားက ို မည်သ ို   စတငရ်မည် ဆ ိုသည်နငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် သငခ်နျ်ားစာ ပစစည်ျားမ ာျား အပါအဝင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို  ပ်ထဆာငျ်ားခြည ဆ်ည်ျားထပျားရန ်အတကွ် ထနာက ်ပ် လ ိုအပ်ထသာ 

ပစစည်ျားမ ာျားက ိုလည်ျား ထပျားကမ်ျားထနပါသည။်   

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 ိုမ ာျား၊ သငခ်နျ်ားစာ လမ်ျားညွှနမ် ာျား နငှ  ်အခခာျား အရငျ်ားအခမစ်မ ာျားအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

န ဒါန်ျား 

မ္ ရ ို ်းဖလာ ဂ  ်းလည််း မ္ ိုတ်၊ ခရစ်ယာန ်ဟနာက်ခလံည််း  မ္ ိုတသ်မူ္ ာ်းအာ်း 

"ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို အဘယဟ် ကာင  ်ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း"  ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟမ္်းခ  လျှင ်အမ္ ာ်းစို 

ဟ ပာ ကမ္ညမ်္ ာ "ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းသည် အလွနဟ်  ်းက ပပ ်း သကဆ် ိုငမ်္ှုလည််း မ္   သည အ်တွက် လံို်းဝ 

မ္ဖတ်အပ်ပါ"  ူ၍  ဖစ်ပါလ မ္ မ်္ည်။ ယခိုတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ခရစဟ်တာ် ဟနာကလ် ိုကမ်္ ာ်းသည် 

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို ဘိုရာ်းသခင၏် နှုတ်ကပတ်ဟတာ် အ ဖစ် ရ   ထာ်းပါသည။် ၎င််းသည် 

အဟလ်းထာ်းအပ်ဟသာ က မ္််းစာဟတာ် မ္တ်  ဖစပ်ါသည။် သ ို  ဟသာ် ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းအာ်း 

"ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို အဘယဟ် ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း"  ို ဟမ္်းသည အ်ခါ၌ပင ်အခ   ျို့က 

"ဟ ပာရမ္ည ်ဆ ိုလျှင ်ယဟန  ဟခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို   အတွက် အဟရ်းပါဟနဆ  အရာ အနည််းအက ဉ်းဟတာ  ဖင  ်

  ိုမ္ ာ၊ သညမ်္ ာ    ဟနဟသ်းလ ို  ပါ"  ူ၍ အည ာတာဆံို်း ဟ ပာ ကမ္ညမ်္ ာ အံ ဩမ္ညဆ် ိုပါက အံ ဩစရာပါ။ 

သ ို  ရာတွင ်ရ ို်းသာ်းဟသာ ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းကပငလ်ျှင ်"ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းသည် အလွနဟ်  ်းက ဟနပပ   ဖစ်၍ 

လံို်းလံို်း မ္ဖတ်သင ဟ်တာ ပါ" ို မ္ ကာခဏ ဆ ို ကပါသည။်  သ ို  ဆ ိုလျှင ်ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာကလ် ိုကတ် ို   

အဟန ဖင  ်အဘယ ်ဟ ကာင မ်္ ာ်း ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို ယဟန  ခ  နခ်ါ ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 

ဤသငခ်န််းစာသည် ကျွန်ိုတ ို  ၏ န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း 

လကခ်ံသတမ်္ တ် ခင််း စာစဉ ထ မ္  ပထမ္ဆံို်း သငခ်န််းစာ  ဖစပ်ါသည။် ဤစာစဉသည် ဘိုရာ်းသခင  ်

န ိုငင်ဟံတာ် န င  ်ပဋ ညာဉမ္ ာ်း ဆ ိုငရ်ာ ပဓာနက သည ် ဆ ိုလ ိုရင််းမ္ ာ်းက ို၎င််း၊ ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း အ ဖစ် 

သတမ်္ တ် လက်ခထံာ်းသည ် စာဟစာငမ်္ ာ်းတွင ်၎င််းတ ို  အာ်း မ္ည်သ ို   လကဟ်တွျို့ အသံို်း ပ ထာ်းသညက် ို၎င််း 

ဟလ လာဟဖာ်ထိုတ်ထာ်းပါသည်။ ဤပထမ္ဆံို်း သငခ်န််းစာသည် "ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို အဘယဟ် ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း" သူည ် အဟရ်းပါဟသာ ပဏာမ္ ဟမ္်းခွန််းက ို ဟ ဖဆ ိုပါလ မ္ ်မ္ည်။ ယဟန  ကာလ 

ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာကလ် ိုက်မ္ ာ်း အဟန ဖင  ်သမ္မာက မ္််း၏ ဤကဏ္ဍက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

စ တဝ်ငစ်ာ်းသင ပ်ါသနည််း။ အဘယဟ် ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်  ဤဟ  ်းဟ ာင််းက မ္််းစာမ္ ာ်းက ို 

ဟလ လာသည ် လိုပ်ငန််းအတကွ် မ္ မ္ တ ို  က ိုယက် ို မ္ မ္ တ ို   န စ် မ္ ပ်  ကရပါမ္ည်နည််း။ 

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို ဟလ လာ ခင််းသည် ဟလာကတွင ်အလယွ်ကဆူံို်း အလိုပ်တစ်ခို 

မ္ ိုတသ်ည်က ိုဟတာ  အစကတည််းက ကျွန်ိုပ်တ ို   ဝနခ်ံထာ်း ကရပါမ္ည်။ အထ်ူးသ ဖင  ်ခကခ် ဟသာ 

အလိုပ် ဖစရ် ခင််းမ္ ာ ဓမ္မဟ ာင််းအ ဖစ် သတမ်္ တအ်တည် ပ ထာ်းဟသာက မ္််းတွင ်န စ်ဟပါင််း ၁၀၀၀ 

န ်းန ်း  ည် ကာဟသာ ကာလအတွင််း မ္တူ ခာ်းနာ်းသည ် သမ္ ိုင််း အဟ ခအဟန အမ္   ်းမ္   ်းက ို 

ရငဆ် ိုငခ်   ကဟသာ ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းသည ် စာဟရ်းသမူ္ ာ်းစွာက ဟရ်းသာ်းခ  ဟသာ စာအိုပ်မ္ ာ်းစွာ 

ပါဝငဟ်နဟသာဟ ကာင ပ်င ် ဖစပ်ါသည်။  သ ို  ဟသာ် ဤစာစဉမ္ ာ်းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  မ္င ်ကရမ္ ာ 

 ဖစသ်ည အ်တ ိုင််း တစ်ခိုဟသာ အရာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည ်သဟဘာဟပါက်ပါက တ ို်းတကမ်္ှု ဟ ခလ မ္််းက ို 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကက ်းကက ်းမ္ာ်းမ္ာ်း လ မ္််းန ိုင ်ကပါမ္ည်။ ဤစာအိုပ်မ္ ာ်း အာ်းလံို်းသည ်ဓမ္မဟ ာင််း 

စာဟရ်းသူအာ်းလံို်း တူည စွာ စွ က ိုငထ်ာ်းဟသာ အဟ ခခံ အခ က်မ္ ာ်းစွာ ပါဝငသ်ည ် ယံို ကည်ခ က် တစ်စံို 

အဟပေါ်တွင ်တညမ်္  ဟနပါသည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း အာ်း ဖင  ်သခူ မ္ တထ်ာ်းဟသာ 

မ္ဝူါဒမ္ ာ်းက ို အသံို်း ပ ၍ ဣသဟရလလမူ္   ်းတ ို  န င  ်သ၏ူ ဆကန်ယွမ်္ှုအာ်း စ မ္ံ ခန  ခ်ွ ဟတာ်မ္ူသည် ို သူတ ို   

အာ်းလံို်း ယံို ကည်ထာ်းခ   ကသည်။  ထ ိုထကမ်္က  ဖနဆ်င််းထာ်းသမ္ျှအာ်း သူ၏ န ိုငင်ဟံတာ်အ ဖစသ် ို   

ဟ ပာင််းလ  ခင််း ဖင  ်မ္ မ္ ၏ ဘိုန််းအသဟရက ို မ္ မ္  ထင ် ာ်းရနတ်ည််း  ဟူသာ သမ္ ိုင််း အတကွ် ဘိုရာ်းသခင ်

ထာ်း   သည ် ခမ္််းနာ်းကက ်းက ယဟ်သာ ပန််းတ ိုငက် ို ပပ ်းဟ မ္ာက်ဟစရန ် ဤပဋ ညာဉမ္ ာ်းက ို 

ပံိုစံခ ထာ်းသည် ိုလည််း သတူ ို   ယံို ကည်ထာ်းခ   ကသည်။ ဓမ္မဟ ာင််း စာဟရ်းသမူ္ ာ်းသည် ဓမ္မဟ ာင််း 

က မ္််းအ ဖစ် သတမ်္ တ် အတည် ပ ထာ်းသည ် စာအိုပ်မ္ ာ်းတငွ ်ပါ   သည ် တ က ဟသာ အဟ ခအဟနမ္ ာ်းက ို 

ရငဆ် ိုငက် ိုငတ်ွယ်ရင််း ဘိုရာ်းသခင  ်န ိုငင်ဟံတာ်န င  ်ပဋ ညာဉမ္ ာ်း၌ သူတ ို  ၏ အဟ ခခကံ က  သကဝ်င ်

ယံို ကည်ခ က်မ္ ာ်းက ို ထိုတဟ်ဖာ် အသံို်း ပ ခ   ကသည်။   

အဘယ်ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို ဟလ လာသင သ်နည််း ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟမ္်းခွန််း ထိုတ်သည အ်ခါ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   စူ်းစ ိုက်ရမ္ည ် အဓ က အခ က် သံို်းခ က်    ပါသည်။ ပထမ္အာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းန င  ်ကွ ကွာဟနဟစဟသာ အခ  နက်ွာလ မ္််းမ္ှု အဟ ကာင််းဟ ကာင  ်ဟလ လာမ္ှု၌ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ဖစမ်္ဟန  မ္ ပ်န  ံကရမ္ည ် ဖစ်ဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

သ မ္ တဝ်နခ်ံ ကရပါလ မ္ မ်္ည်။ ဒိုတ ယအာ်း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလန င  ်

ပတသ်က်စပ်လ ဉ်းမ္ှု    ဟနဟသာဟ ကာင  ်ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာကလ် ိုကမ်္ ာ်းသည် ဤလိုပ်ငန််းတာဝနအ်ာ်း 

ယူတငသ်င ဟ် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရပါလ မ္ မ်္ည်။  ဟနာကဆ်ံို်း တတ ယအာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ဘဝမ္ ာ်းတွင ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို တာဝန ်  စွာ လကဟ်တွျို့ အသံို်း ပ ရန ်ဟလ လာသင သ်ည ် 

အဟ ကာင််းရင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟဖာ်ထိုတ် ကရပါလ မ္ မ်္ည်။   ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းတ ို  သည် အပမွဲလ ိုလ ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ထမံ္  အလ မ္််းဟဝ်းဟနပံို ရသည ်ဆ ိုသည ် အမ္ နတ်ရာ်း ဖင  ်အစ ပ  ကပါစ ို  ။ 

အလမ်ှျားက  တ ျားပြငျ်ား 

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို စဟလ လာသည်န င  ်သမ္မာက မ္််းစာ ဟက ာင််းသာ်းတ ို  သည်  လံို်းဝန ်းပါ်း 

ကက  ခန  မ်္ န််းထာ်းန ိုငသ်ည ် တူည  လိုပ်ငန််းစဉ တစ်ခိုက ို မ္ ကာခဏ  ဖတ်သန််း ကရသည။်  

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းသည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းဟတာမ်္ူဟသာ မ္ဟဖာက် ပန ်မ္မ္ ာ်းယွင််းန ိုငသ်ည ် 

နှုတ်ကပါတ်ဟတာ်  ဖစဟ် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ နက်နစ်ွာ သငယ်ူခ  ရသည်  ဖစ်၍ ဤက မ္််းစာမ္ ာ်းတွင ်

ခရစ်ယာန ်အသကတ်ာအတကွ် အလွယတ်ကူ လက်ဟတွျို့အသံို်းခ န ိုငမ်္ည ် သင ်ကာ်းခ ကမ်္ ာ်း 

ပါ   ရမ္ည ်ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အမ္ ာ်းပ ိုင််းက ယူဆထာ်းတတ ်ကသည်။  ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အလွနအ်မ္င််း 

စ စစဟ်ရွ်းခ ယ်ပပ ်း ဘိုရာ်းသခင  ်ဂိုဏဟ်တာ်မ္ ာ်း က  သ ို   က ယ် ပန  ဟ်သာ ဟခါင််းစဉမ္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ် 

"သူ  ပစစည််းက ို မ္ခ ို်းရ" သ ို  မ္ ိုတ် "သူ  အသက်က ို မ္သတ်ရ"  ူဟသာ ပညတဟ်တာ်မ္ ာ်းက ိုသာလျှင ်



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟ ပာဆ ိုဟနသ၍  ဤနယပ်ယသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ရင််းန  ်းကျွမ္််းဝငဟ်နပံို ဟပါကသ်ည်။ သ ို  ဟသာ် 

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   သာ၍ ဂရိုစ ိုက် ဟလ လာသည  ်အခါမ္ူကာ်း တစ်စံိုတစ်ရာ 

 ဖစပ် က်လာဟတာ သည်။  အဟသ်းစ တ် ထ ထ ဝငဝ်င ်ဟလ လာမ္ှု  ပ လာသည်န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း 

ကဏ္ဍမ္ ာ်းစွာသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   န င  ်မ္ရင််းန  ်းသည ် အ မ္ငမ်္ ာ်းက ို တင ်ပဟနဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟတွျို့လာရသည်။ အမ္ နဆ် ိုလျှင ်၎င််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ဟလဟလ၊ ဟ  ်းက  အလ မ္််းကွာလ သည ် 

ကမ္ဘာတစ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာဟဖာ်ထိုတသ်က  သ ို    ဖစဟ်နဟ ကာင််း ခစံာ်းမ္ ဟလဟလ  ဖစသ်ည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း အလ မ္််းကွာဟဝ်းဟနပံိုက ို နည််းလမ္််းန စသ်ွယ ်ဖင  ် ကည ် ကပါမ္ည။်  

ပထမ္အာ်း ဖင  ်အဘယ်ဟ ကာင  ်အလ မ္််းကွာဟနရသည် ဆ ိုသည ် အဟ ကာင််းတရာ်းမ္ ာ်းက ို 

စဉ်းစာ်းအဟ ဖ  ာ ကပါမ္ည။် အဘယ်ဟ ကာင  ်ဤက မ္််းစာတ ို  သည် မ္ ကာခဏ ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်

စ မ္််းဟနပံိုရသနည််း။   ဒိုတ ယအာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ရငဆ် ိုငရ်သည ် အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု ပံိုစံအမ္   ်းမ္   ်း တ ို  က ို 

ဟလ လာဟဖာ်ထိုတ် ကပါမ္ည်။  ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းထ     မ္ညသ်ည ် အ မ္င ်ရှုဟထာင  ်ပံိုစမံ္ ာ်းက 

ဓမ္မဟ ာင််းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ က်ဟမ္ ာက် ခရစယ်ာနမ်္ ာ်း၏ ယံို ကည်ခ က်မ္  အလနွက်ွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းသည ပံ်ို 

ဟပါက်ဟစသနည််း။ ပထမ္ဆံို်း ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယတ် ိုငန် င  ်ဓမ္မဟ ာင််းတ ို   အ ကာ်း အလ မ္််းကွာဟဝ်းဟနရ ခင််း၏ 

အခ   ျို့ဟသာ အဓ က အဟ ကာင််းတရာ်းမ္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ် အဟ ကာင််းရင််းမ္ ာ်းက ို  ကည ် ကပါစ ို  ။   

အတ က ငျ်ား ရ ျားမ  ျား 

ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကာ်း အလ မ္််းကွာဟဝ်းသဟယာင ်ခစံာ်းဟစသည ်  အခ က် အနည််းဆံို်း 

န စခ် က ်   ပါသည။်  တစ်ဖကတ်ွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််း ခင််း ိုဟခေါ်သည ် 

လိုပ်ငန််းစဉအာ်း ဖင  ်ဤက မ္််းစာမ္ ာ်းက ို လသူာ်းထိုသ ို   ခ ဟပ်းခ  သည်။ အ ခာ်းတစဖ်ကတ်ွငမ်္ကူာ်း 

ဘိုရာ်း၏ လ ိုကဟ်လ ာည ဟထမွ္ှု ို ဟခေါ်သည ် လိုပ်ငန််းစဉအာ်း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်က ို 

 ပည စ်ံိုဟစရန ်ဘိုရာ်းသခငက် ၎င််းအာ်း ပံိုစံခ ထာ်းခ  သည်။    သမ္မာက မ္််းစာ၏ ဤကဏ္ဍက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟလ လာသည်န င  ်အမ္ျှ ကျွန်ိုပ်တ ို   ရငဆ် ိုငရ်ဟသာ စ မ္ဟ်ခေါ်မ္ှု အမ္ ာ်းအ ပာ်းက ို ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

ဤသွင ်ပငလ်ကခဏာမ္ ာ်းက   င််း ပဟပ်းပါသည။် ပထမ္ဦ်းစွာ သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််း ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ 

အဟ ကာင််း ဆင ်ခင ်ကည ပ်ါ။  

သဘ   မှု သ် ငျ်ားပြငျ်ား 

 က မ္််းစာသည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတ်သွင််းဟတာမ်္ူခ က် ဖစသ်ည် ဆ ိုသည ် သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း အဟ ခ ပ  

ဧဝံဟဂလ  ယံို ကည်သတူ ို  ၏ ရှုဟထာင  ်အ မ္ငက် ို "သဘာဝ မ္ှုတ်သွင််း ခင််း"  ူ၍ သာမ္နအ်ာ်း ဖင  ်

ဟဖာ် ပဟလ    ပါသည်။  က မ္််းစာက ို သန   ် င််းဟသာ ဝ ညာဉဟတာ်က မ္ှုတသ်ွင််းဟ ကာင််းကျွန်ိုပ်တ ို   

အခ ိုငအ်မ္ာ ဟ ပာဆ ိုဟနစဉမ္ ာပင ်ဝ ညာဉဟတာ်၏ မ္ှုတသ်ွင််း ခင််းသည် လသူာ်းက မ္််းဟရ်းသမူ္ ာ်း၏ 

က ိုယရ်ည်က ိုယ်ဟသွ်းမ္ ာ်း၊ အဟတွျို့အ ကံ မ္ ာ်းန င  ်အတွင််းသဟဘာထာ်းမ္ ာ်းမ္   ခွ ထိုတပ် ိုင််းကန  ထ်ာ်း ခင််း 

မ္   ဟ ကာင််း ဟဖာ် ပရနအ်တကွ ်ဤ အသံို်းအနှု်ံးက ို အသံို်း ပ ပါသည။်  သန   ် င််းဟသာ ဝ ညာဉဟတာ်၏ 

မ္ဟဖာက် ပန ်မ္မ္ ာ်းယွင််းန ိုငဟ်သာ အထ်ူး  ကပ်မ္တမ်္ှုဟအာက်တွင ်လူသာ်း က မ္််းဟရ်းသတူ ို  သည် မ္ မ္ တ ို   



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 
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ဟရ်းရမ္ည ် အရာတ ို  အာ်း မ္ မ္ တ ို   က ိုယတ် ိုင ်ဆံို်း ဖတသ်တမ်္ တခ်   ကသည် ို ဆ ိုလ ိုရင််း  ဖစပ်ါသည။် 

သမ္မာက မ္််းသည်  ဘိုရာ်းသခငက် လသူာ်းက မ္််းဟရ်းသမူ္ ာ်းအာ်း တိုန   ်ပနမ်္ှုမ္   သည ် ဟရသယွပ်ပနမ်္ ာ်းက ို 

တစဖ်ကသ်တ် အသံို်း ပ သွာ်းခ  သလ ိုမ္   ်း စက်ယနတယာ်းဆနဆ်န ်မ္ှုတ်သွင််း ခင််းမ္  ဟပေါ်ထကွလ်ာသည ် 

ရလာဒ ်မ္ ိုတပ်ါ။  ဘိုရာ်းသခငက် က မ္််းဟရ်းသူတ ို  အာ်း ဟရ်းဖ ို   အာ်းဟပ်းအာ်းဟ မ္ ာက် ပ ရံိုမ္ျှသာ 

   ဟသာဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟ ပာဟလ     ကသည ် အနိုပညာ ဈနဝ်ငသ်ူ ဂ တ၊ အနိုပညာသည်မ္ ာ်းန င  ်

အလာ်းတစူွာ  က မ္််းစာက ိုလည််း စ တက်ူ်းယဉ ဆနဆ်န ်ဈနဝ်င ်တ ိုက်တနွ််းဟရ်းသာ်းလ ိုက် ခင််းမ္   ်းလည််း 

မ္ ိုတပ်ါ။  ထ ိုအစာ်း ဘိုရာ်းသခငသ်ည် က မ္််းစာတွင ်ပါဝင ်သည ် အဟ ကာင််းအရာမ္ ာ်းက ို အဟသ်းစ တ် 

ထ န််းခ  ပ်ဟတာ်မ္ူခ  သ ဖင  ်၎င််းက ို အမ္ ာ်းအယွင််းကင််းဟသာ ဘိုရာ်းသခင၏် နှုတက်ပတဟ်တာ် ို 

အမ္ နအ်ကန ်ဟခေါ်ဆ ိုန ိုငပ်ါသည။် တစခ်  နတ်ည််းမ္ ာပင ်က ိုယ်ဟတာ်သည် လသူာ်း က မ္််းဟရ်းသူတ ို  ၏ 

တစဦ််းခ င််း က ိုယ်ရညက် ိုယ်ဟသွ်းမ္ ာ်း၊ ဘဝအဟတွျို့အ ကံ မ္ ာ်း၊ ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းက ိုပါ 

အသံို်း ပ ဟတာ်မ္သူည်  ဖစ်ဟသာဟ ကာင  ်က မ္််းစာက ို သန   ် င််းသူတ ို  ၏ နှုတ်ထကွ်စကာ်းမ္ ာ်း ူ၍လည််း 

အမ္ နအ်ကန ်ဟခေါ်ဆ ို၍ ရပါသည။်  

၂ဟပ ၃်း၁၅-၁၆ တွင ်  ငဟ်ပတရိုက   ငဟ်ပါလို၏ စာဟစာငမ်္ ာ်းအဟ ကာင််း ဟ ပာထာ်းခ  ပံိုက ို 

ဆင ်ခင ်ကည ပ်ါ။  ထ ိုဟနရာတငွ ်ဤစကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရပါသည်။ 

"ငါတ ို  ခ စဟ်သာ ည ဟပါလိုသည ်မ္ မ္ ခံရဟသာ ညာဏပ်ညာအတ ိုင််း သငတ် ို  အာ်း 

ဟရ်း၍ ဟပ်းလ ိုက်ဟသာ စာ၌၎င််း၊ သူသည ်ဤအရာမ္ ာ်းက ို ဟ ပာ၍ စ ရငဟ်သာ 

ဩဝါဒစာ    သမ္ျှတ ို  ၌၎င််း ပါသည်န င  ်အည  ငါတ ို   သခငဘ်ိုရာ်း 

သည််းခဟံတာ်မ္ူ ခင််းသည် ကယ်တငမ်္ည် အဟ ကာင််း  ဖစသ်ည် ို မ္ တ် ကဟလာ ။  

ထ ိုစာတ ို  ၌ ခက်ခ ဟသာ အရာ အခ   ျို့    ၏။ မ္တတ်ဟသာသူ၊ တည် ကည် ခင််း 

မ္   ဟသာသူတ ို  သည် ထ ိုအရာမ္ စ၍ ကကင််းဟသာ က မ္််းစာ၏ အနကက် ို 

ဟမ္ ာက်လ န၍် က ိုယ်က ိုက ိုယ် ဖ က်ဆ ်းတတ် က၏" (၂ဟပတရို ၃်း၁၅-၁၆)။  

ဤက မ္််းခ က်မ္ ာ်းတွင ်တမ္နဟ်တာ်ကက ်း ဟပတရိုက   ငဟ်ပါလို၏ စာမ္ ာ်းသည ်သူ  အာ်း 

ဘိုရာ်းသခင ်ဟပ်းဟသာ ညာဏ ်ဖင  ်ဟရ်းထာ်းဟ ကာင််း အတည် ပ ထာ်းပါသည။်   တနည််းဆ ိုရလျှင ်

ဘိုရာ်းသခင  ်ဝ ညာဉဟတာ်သည်   ငဟ်ပါလို၏ စာမ္ ာ်းက ို မ္ှုတ်သွင််းဟတာမ်္ူသည်  ဖစ်၍ ထ ိုစာတ ို  သည် 

လူဟရ်းဟသာစာ မ္ျှသာ မ္ ိုတဘ်  ဘိုရာ်းသခငဟ်ရ်းဟသာ စာမ္ ာ်းလည််း  ဖစ ်က၏။  သ ို  ရာတငွ ် 

ဤစာမ္ ာ်းအာ်း ဖင  ်ဟပါလို၏ က ိုယရ်ည်က ိုယ်ဟသွ်း ပါ   လာဟ ကာင််းက ို ဟပတရိုက အခ ိုငအ်မ္ာ 

ဟ ပာဆ ိုထာ်း ပနသ်ည။်  သမူ္ည်သ ို   ဟရ်းထာ်းသညက် ို သတ  ပ ပါ "ဟပါလိုသည်လည််း သူခရံဟသာ 

ညာဏပ်ညာအတ ိုင််း သငတ် ို  က ို ဟရ်းခ  သည်" ။ ဤက မ္််းစာတ ို  သည် ဟပါလို၏ စာမ္ ာ်းအ ဖစ်    ဟနဆ  

 ဖစသ်ည။်  သ ို   ဖစဟ်သာဟ ကာင  ်  ငဟ်ပတရို၏ ရှုဟထာင အ်ရ တမ္နဟ်တာ်   ငဟ်ပါလို၏ စာမ္ ာ်းသည် 

ဘိုရာ်းသခငန် င  ်သ၏ူ လူသာ်းက မ္််းဟရ်းသတူ ို   န စ်ဦ်းန စဖ်က် ပါဝငဟ်သာ လိုပ်ငန််းစဉမ္  ဟပေါ်ထကွ်လာဟသာ 

ရလာဒ ် ဖစ်ဟ ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ န ိုငပ်ါသည။်  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဤအလာ်းတူ ရှု မ္ငခ် ကသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း အတကွ်လည််း မ္ နက်နမ်္ှု    ပါသည်။  

ဤအဟ ကာင််းဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််း ပညတဟ်တာ်က ို ဘိုရာ်းသခင၏် ပညတ်ဟတာ်  ူ၍ သာမ္က 

ဟမ္ာဟ  ၏ ပညတဟ်တာ် ိုလည််း ဟခေါ်ဆ ို က ခင််း  ဖစသ်ည။်  ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ဟမ္ာဟ   

န စ်ဦ်းလံို်းထမံ္  ဟရာကလ်ာခ   ခင််း  ဖစသ်ည။်  ထ ို  ဟ ကာင ပ်င ်ဆာလံက မ္််း မ္ ာ်းစွာက ို ဒါဝ ဒ၏် 

ဆာလမံ္ ာ်း ို ဟခေါ်ဆ ို က ခင််း  ဖစသ်ည။်  သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််း ခင််း ရှုဟထာင အ် မ္ငသ်ည် 

သမ္မာက မ္််းဟရ်းသူမ္ ာ်းက လသူာ်းစာဟရ်းသမူ္ ာ်းအာ်း အဘယ်ဟ ကာင  ်ဟ   ာယ၊ ဟယရမ္ ၊ ဒဟံယလ 

စသည် ဖင  ်ဟခေါ်ဆ ိုထာ်းရသည ် အဟ ကာင််းက ိုလည််း   င််း ပသည်။  ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း၏ 

အနတ မ္ က မ္််းဟရ်းဆရာကက ်း  ဖစဟ်တာ်မ္ူဟသာ် ငာ်း က ိုယ်ဟတာသ်ည ်သန   ် င််းဟသာ ပဟရာဖက်မ္ ာ်းက ို 

အသံို်း ပ ၍ ထ ိုသူတ ို   မ္ညသ်မူ္ည်ဝါ  ဖစဟ် ကာင််း၊ မ္ညသ်ည ် အခ  န၊် မ္ညသ်ည ် ဟနရာဟဒသမ္ ာ 

ဟနထ ိုငခ်  ဟ ကာင််း ထင ်ပ်ဟစသည ် ပံိုစံမ္ ာ်း ဖင  ်ဤစာအိုပ်တ ို  က ို ဟရ်းသာ်းဟစခ  သည်။  

၎င််းက ို သငစ်ဉ်းစာ်းမ္ လျှင ်သမ္မာက မ္််းစာ၏ သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််း ခင််း က ိုယတ် ိုငသ်ည ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းမ္  အလ မ္််းကွာဟဝ်းဟနဟစသည  ်အဟ ကာင််းတရာ်း  ဖစဟ်နသည်က ို 

နာ်းလည်ရန ်မ္ခကခ် ဟတာ ပါ။  ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းဟရ်းဆရာ အာ်းလံို်းသည် ဟ  ်းဟခတက်ာလ လူမ္ ာ်း 

 ဖစ ်ကသည။်  သတူ ို  သည် ဟ  ်း အဟ  ျို့န ်းပ ိုင််း ဟဒသတွင ်ဟနထ ိုငခ်   ကဟသာဟ ကာင  ်အဟရ်းအရာမ္ ာ်းစွာ၌ 

ဟတွ်းဟခေါ် ဟရ်းသာ်းပံိုတ ို  သည် ထ ိုဟခတ်ကာလ လမူ္ ာ်းနည််းတူသာ  ဖစ်သည။်   ဤထကမ်္က ဆ ိုရလျှင ်

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းဟရ်းသတူ ို  သည် ခရစ်ဟတာ ်လူ  ဇာတ  ခယံူကကဆင််း ခင််း မ္ ပ မ္ အခ  နတ်ွင ်

ဟရ်းခ   ကသူမ္ ာ်း  ဖစသ်ည။်   အ ပည ်အစံို ဖွံျို့ ပဖ  ်း တ ို်းတကထ်ာ်းပပ ်းသည ် ဓမ္မသစ် ခရစယ်ာန ်ဓမ္မပညာ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၌    ထာ်းသလ ိုမ္   ်း သတူ ို  တွင ်မ္   ခ  ပါ။  အက   ်းဆကအ်ာ်း ဖင  ်သငန် င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

ဟလ လာသည်န င  ်ဓမ္မဟ ာင််းကာလ ကမ္ဘာသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ မ္ က်ဟမ္ ာက်ကမ္ဘာန င  ်

အလွနက်ွ  ပာ်းဟ ကာင််း မ္ ာ်းမ္ ကာမ္  ကျွန်ိုပ်တ ို   စ မ္ငလ်ာရဟတာ သည်။  

ဓမ္မဟ ာင််းကာလ ဂ  ်းမ္ ာ်းသည် သတူ ို  ၏ တစ်က ိုယ်ရည် စာရ တတ က င ဝ်တ်ပ ိုင််း၊ 

ပမ္  ျို့  ပအိုပ်ခ  ပ်ဟရ်းပ ိုင််း၊ ဝ ညာဉဟရ်းရာ ဝတ် ပ က ို်းကွယမ်္ှု အပ ိုင််း စသည ် 

ဘဝမ္ က်န ာစာတ ိုင််းက ို၎င််း၊ ဟယာက် ာ်းန င  ်မ္ န််းမ္ ဆကန်ယွဟ်ပါင််းသင််းမ္ှုမ္ ာ်း၊ 

တ ရစဆာနမ်္ ာ်း၊ လယ်ယာစ ိုက်ပ   ်း ခင််းမ္ ာ်းန င  ်ပွ ဟတာ်ဆ ိုငရ်ာမ္ ာ်းက ို၎င််း အိုပ်ခ  ပ် 

လွှမ္််းမ္ ို်းဟနသည ် အပါ်း ၆၀၀ မ္ကဟသာ ဝတ် ပ  ခင််းဆ ိုငရ်ာ ပညတ်ဟတာမ်္ ာ်းက ို 

ခံယကူ င သ်ံို်းခ   ကသည်။  သ ို   ဖစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အနက်ဖွင  ်ခင််း၊ 

နာ်းလည်သဟဘာဟပါက် ခင််းန င တ်ကွ ၂၁ ရာစိုဟခတက်မ္ဘာကက ်းက ို ပထမ္ ရာစိုန စ် 

သ ို  မ္ ိုတ် ခရစဟ်တာ်မ္ကကလာမ္ ကာလထ  တဖန ် ပနမ်္ထည မ်္ ဟရ်း တ ို  အတကွ် 

ဤအမ္ှုက စစအာ်းလံို်းသည် အဟရ်းပါလ သည။်  

တဒါက ်  Thaddeus J. James, Jr. 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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သမ္မာက မ္််းဟရ်းသူတ ို  ၏ သဘာဝ မ္ှုတသ်ွင််း ခင််းဟ ကာင  ် ဖစရ်ဟသာ အခကအ်ခ မ္ ာ်းသာမ္က 

ကျွန်ိုပ်တ ို   သ မ္ တ်ထာ်းရမ္ည ် ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကာ်း အလ မ္််းကွာသဟယာင ်ခစံာ်းဟစသည ် 

ဟနာကအ်ဟ ကာင််းတရာ်း တစခ်ိုမ္ ာ ဘိုရာ်းသခင၏် လ ိုက်ဟလ ာည ဟထ ွခင််း  ဖစသ်ည။်  

ဘိုရ ျားသြင၏် လ ိုကတ်လ  ညတီ  ပြငျ်ား 

အက ယ်ဆ ိုရလျှင ် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ္ မ္ က ိုယ်မ္ မ္  လူသာ်းထိုသ ို   ဖွင လ် စ်ဟဖာ် ပသည  ်အခါတ ိုင််း 

အကန  အ်သတ ်  ဟသာ လူ  ဟဝါ ာရမ္ ာ်းအာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဆက်သယွဟ် ပာဆ ိုသည်  ဟူသာ 

အခ ကက် ို ဓမ္မပညာ  ငမ်္ ာ်း ဟဖာ် ပသည အ်ခါ "လ ိုကဟ်လ ာည ဟထ ွခင််း"  ူဟသာ ဟဝါ ာရက ို သံို်းဟလ  

   သည။်   ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အလ မ္််းကွာလွန််းလ ပပ ်း နာ်းမ္လည်န ိုငဖ်ယွ်ရာ  ဖစသ်ည ် အတွက် သူ  က ိုယသ်ူ 

ဖွင လ် စ်ဟဖာ် ပသည ် အခါတ ိုင််း အကန  အ်သတ်    ဟသာ လသူာ်းမ္ ာ်း နာ်းလည်န ိုငသ်ည ် ပံိုစမံ္ ာ်း ဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်လ ိုကဟ်လ ာည ဟထ ွက ိုင််းညွတန်  မ္ ခ် ဟလ     ပါသည။်  သ ို  မ္ ိုတပ်ါက ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သူ  အာ်း 

အလ ဉ်း နာ်းလည ်သဟဘာဟပါက် န ိုငလ် မ္ မ်္ည် မ္ ိုတပ်ါ။ ဟ   ာယ ၅၅်း၈-၉ တွင ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဖတ်ရဟသာ ဤစကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို  သင ်သတ ရပါလ မ္ မ်္ည်။ 

ထာဝရ ဘိုရာ်း မ္ န  ဟ်တာ်မ္ူသည်ကာ်း ငါ၏ အ ကအံစညသ်ည် သငတ် ို  ၏ 

အ ကအံစည်န င  ်မ္တူ။ ငါ၏ အက င သ်ည်လည််း သငတ် ို  ၏ အက င န်  င  ်မ္တ။ူ  

မ္ ို်းဟကာင််းကငသ်ည် ဟ မ္ကက ်းထကသ်ာ၍  မ္င သ်က  သ ို   ငါ၏ အက င သ်ည် 

သငတ် ို  ၏ အက င ထ်က်၎င််း၊ ငါ၏ အ ကအံစည်သည ်သငတ် ို  ၏ 

အ ကအံစည်ထက်၎င််း သာ၍  မ္င ၏် (ဟ   ာ ၅၅်း၈-၉)။ 

ဘိုရာ်းသခင၏် အ ကံအစည်န င  ်အက င တ် ို  သည် အလ မ္််းကွာဟဝ်းလွန််းလ ပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

အကန  အ်သတမ်္ ာ်းထက် အတ ိုင််းအဆမ္  စွာ သာလွနလ်ွန််းလ ပါသည။် ထ ို  ဟ ကာင  ်သူ ပ ဟတာ်မ္ဖူူ်းသမ္ျှ 

ဗ ာဒ တဟ်တာ်တ ိုင််းအာ်း လသူာ်းမ္ ာ်း တတစ်မွ္််းန ိုငမ်္ှု အတ ိုင််းအတာအရ လ ိုကဟ်လ ာည ဟထဟွတာ်မ္ူခ  ပပ ်း 

 ဖစပ်ါသည။်  ထ ိုသ ို   က ိုယဟ်တာ်  ပ ခ  ရ ခင််းသည် ယိုတစ်ွအဆံို်း ကျွန်ိုပ်တ ို  လ ို အခ   ျို့သမူ္ ာ်း 

နာ်းလည်န ိုငဖ် ို  ရနန် င  ်သူ  ဖွင  ်ပခ က်က ို လ ိုကန် ိုငဖ် ို  ရနလ်ည််း  ဖစပ်ါသည်။  

သ ို  ဟသာ် ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဟယဘယူ အာ်း ဖင  ်လူသာ်းထို၏ 

ကန  သ်တခ် က်န င အ်ည  လ ိုကဟ်လ ာည ဟထ ွခင််းက ို အလွယတ်ကူ က ယက် ယ် ပန   ်ပန   ်

 ပ ဟတာ်မ္မ္ခူ  ဟ ကာင််း နာ်းလည ်သဟဘာဟပါက်ထာ်းရန ်အဟရ်းကက ်းပါသည။် ထ ိုအစာ်း က ိုယ်ဟတာ်သည ်

ဟ  ်းအဟ  ျို့န ်း ဟဒသတွင ်ဟနထ ိုငခ်   ကသည ် ဣသဟရလလူမ္   ်းတ ို  ၏ တ က ဟသာ သမ္ ိုင််းဝင ်

အဟ ခအဟနမ္ ာ်းန င  ်က ိုက်ည ဟအာင ်မ္ မ္ က ိုယက် ို လ ိုက်ဟလ ာည ဟထခွ  ပါသည်။   ဦ်းဆံို်းအာ်း ဖင  ်

က ိုယဟ်တာ်သည် ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ို ဟ  ်းဣသဟရလမ္ ာ်း နာ်းလည်ဟစရန ်ပံိုစဆွံ ခ  သည်။  

ဓမ္မဟ ာင််း၏ ပငက် ိုယမ်္ူလ ပရ တသ်တသ်ည် ဟ  ်း ဂ  ်းလူမ္   ်းမ္ ာ်း  ဖစဟ်သာဟ ကာင  ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟ ပဗ န င  ်အာရမ္စ်ဘာသာ စကာ်းမ္ ာ်း ဖင  ်ဟရ်းသာ်းဟစခ  သည်။ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဟက ာကတ်ံို်းမ္ ာ်း ဟပေါ်တွင ်ပညတ်ဟတာ ်ဆယ်ပါ်းက ို ဟပ်းခ  သည်။ အဟ ကာင််းမ္ ာ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟတာ်ဝငမ်္ သာ်းစိုမ္ ာ်းအတကွ် ပညတ်ခ ကမ်္ ာ်း အပါအဝင ်အဟရ်းကက ်းဟသာ အမ္   ်းသာ်းဟရ်း 

မ္ တတ်မ္််းမ္ ာ်းအာ်း ဤပံိုစ ံအတ ိုင််း  ပသ ခင််းသည် န ိုငင်အံသ ်းသ ်း က င သ်ံို်းဟန ကသည ် အဟလ အထ 

တစခ်ို ဖစဟ်နခ  ၍ပင။်   ထ ို   ပင ်ဟနရာမ္ ာ်းစွာ    ဓမ္မဟ ာင််း ပံို ပငဇ်ာတ်ဟ ကာင််း၊ ကဗ ာဖွ ျို့၊ 

ညာဏအ်လင််း ပပံိုစံန င  ်ပညတ်ဟတာ ်စသည ် စာဟပဟရ်း နမ်္ ာ်းသည် ထ ိုစဉက ဟ  ်း အဟ  ျို့န ်းပ ိုင််း တွင ်

ဟတွျို့  မ္ငဟ်နက  စာဟပဟရ်းထံို်းမ္ ာ်းက ို လ ိုက်နာထာ်းခ  ပါသည်။  က ိုယ်ဟတာ၏် ဟ  ်းလမူ္   ်းတ ို   

ဓမ္မဟ ာင််းက ို နာ်းလညန် ိုငဟ်စရနအ်တွက်  ဘိုရာ်းသခငသ်ည ် ထ ိုက မ္််းက ို ဤနည််းလမ္််းမ္ ာ်း အပါအဝင ်

အ ခာ်းနည််းလမ္််းမ္ ာ်းစွာ အာ်း ဖင  ်လ ိုကဟ်လ ာ ည ဟထဟွပ်းခ  ပါသည်။   

ဤအဟ ကာင််းဟ ကာင ပ်င ်သငန် င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  လ ို ဟခတလ်မူ္ ာ်း  ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟလ လာသည အ်ခါ 

ဟ  ်းဟ  ်းက ဟနထ ိုငခ်  သည လ်ူမ္ ာ်းန င  ်ည ဟလ ာ်ဟအာင ်၎င််းက မ္််းက ို လ ိုကဟ်လ ာည ဟထထွာ်းခ  ဟ ကာင််းက ို 

စဉဆကမ်္ ပတ် ဟတွျို့လာရဟပသည။်  ပထမ္ဆံို်း အဟန ဖင  ်၎င််းက မ္််းအာ်း ဟ  ်းဣသဟရလလူမ္   ်းမ္ ာ်း သ ို   

အထ်ူးတလည ်ဦ်းတည် ဟရ်းသာ်းထာ်းခ  သည်။  

သမ္မာက မ္််းစာထ က စာအိုပ်တ ိုင််းက ို မ္လူပရ တသ်တ် တစစ်ိုသ ို   

ဦ်းတည်ဟရ်းသာ်းထာ်းပါသည်။ ၂၁ရာစိုန စမ်္ ာ    ဟနသည  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

မ္ူလပထမ္ ပရ တသ်တမ်္ ာ်း မ္ ိုတ် ကပါ။  ဓမ္မသစ်က မ္််းထ     စာအိုပ် 

တစအ်ိုပ်ခ င််းစ က ို  ကည လ်ျှင ်အမ္ ာ်းစိုသည ်ဩဝါဒစာမ္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ ်

ဟပ်းစာမ္ ာ်း  ဖစဟ် ကာင််း နာ်းလည်ရသညမ်္ ာ စ တဝ်ငစ်ာ်းဖယွ်  ဖစသ်လ ို 

အဟထာက်အကူ  ဖစန် ိုငသ်ည ်ိုလည််း ကျွန်ိုပ် ယဆူပါသည။် သ ို   ဖစ်၍ ထ ို 

ဩဝါဒစာမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်သည ်အခါ အ ခာ်းသတူ ို  ၏ စာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဖတ်ဟနသည ် သဟဘာ  ဖစပ်ါသည။် သငသ်ည ်ထ ိုသဟဘာက ို က မ္််းစာ 

တစအ်ိုပ်လံို်းအတကွ် ဆန  ယ်ူန ိုငလ် မ္ မ်္ည် ို ကျွန်ိုပ် ထငပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

အသင််းဟတာ်န င  ်ဆ ိုငဟ်သာဟ ကာင  ်၎င််းတ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ ် ဖစပ်ါသည။် 

သ ို  ဟသာ် ၎င််းတ ို  အာ်း မ္ူလပထမ္ ပရ တ်သတ်သ ို  သာ ရည်ရွယ၍် 

ဟရ်းသာ်းထာ်းခ  ပါသည်။  

တဒါက ်  Robert MacEwan 

ယခို ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အလ မ္််းဟဝ်းရ ခင််း အဟ ကာင််းအခ   ျို့က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟတွျို့ ပပ ်း ဖစ်ဟသာဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုယ်တ ိုငန် င  ်ဓမ္မဟ ာင််းတ ို  အ ကာ်း မ္ ကာခဏ ဟတွျို့ရသည ် 

အလ မ္််းကွာမ္ှု အမ္   ်းအမ္ည် သ ို  မ္ ိုတ် ပံိုစမံ္ ာ်း  ဟူသာ ဒိုတ ယ အဟ ကာင််းအရာဘကဆ် သ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

လ ည ် ကပါစ ို  ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်စ မ္််းသဟယာင ်ဖစ်ဟနသည ် ဓမ္မဟ ာင််းထ     အရာတ ို  တွင ်မ္ညသ်ည  ်

ပံိုစံမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  ကံ ရပါသနည််း။ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အမ  ြုျားအစ ျားမ  ျား 

ဓမ္မဟ ာင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  လ ို ဟခတ်လမူ္ ာ်းအဖ ို   အပမ္ လ ို အလ မ္််းကွာဟဝ်းဟနပံို ရဟ ကာင််း 

ဝနခ်ံရ ခင််းသည် ဟကာင််းပါသည်။ သ ို  ဟသာ်လည််း ဤအမ္ နတ်ရာ်းသည် ရှုပ်ဟထ်ွးဟစန ိုငသ်လ ို 

သမ္မာက မ္််းစာ၏ ဤအပ ိုင််းက ို ဟလ လာရာတွင ်စ တ်ဓာတ်က ဟစန ိုငပ်ါသည။်  စ တထ်ကသ်နမ်္ှု 

ဟလ ာ က လာ ခင််းက ို ဟ  ာင ် ာ်းရာတွင ်အလိုပ် ဖစ်သည ် နည််းလမ္််းတစခ်ိုမ္ ာ ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း 

ထ ိုစ တ်ခစံာ်းမ္ှုဟပ်းသည  ်ဓမ္မဟ ာင််း အဟ ကာင််းအရာတ ို  ၏ အမ္   ်းအစာ်းက ို သ ဟအာငဟ်ဖာ်ထိုတ် ခင််း 

 ဖစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ကာခဏ ဟတွျို့ဟနက  အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု အမ္   ်းအစာ်းတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

သ  မ္ငဟ်သာအခါ ဤက မ္််းစာတ ို  က ို နာ်းလည်ရနန် င  ်လက်ဟတွျို့ဘဝမ္ ာ်းထ  ခ  တဆ်က် အသံို်း ပ ရန ်

တ ို  အတွက ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ပ ိုမ္ ိုဟကာင််းမ္ွနစ်ွာ  ပငဆ်ငသ်ာ်းက ပပ ်း  ဖစလ်ာပါလ မ္ မ်္ည်။  

ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဓမ္မဟ ာင််းတ ို   အ ကာ်း ပဓာနက ဟသာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု အမ္   ်းအစာ်းမ္ ာ်းက ို 

စာရင််း ပ စိုရန ်နည််းမ္ ာ်းစွာ    ဟသာ်လည််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ရည်ရွယ်ခ ကမ်္ ာ်းက ို ဟထာက်ရှုဟသာအာ်း ဖင  ်

သံို်းမ္   ်းက ိုသာ ဟဆွ်းဟန်ွးပါမ္ည။် ပထမ္အာ်း ဖင  ်ဓမ္မပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာမ္ှု၊ ဒိုတ ယအာ်း ဖင  ်

ဟနာကခ်ံ ယဉဟက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာမ္ှုန င  ်တတ ယအာ်း ဖင  ်ပိုဂ္  လဟ်ရ်းရာ အလ မ္််းကွာမ္ှုတ ို   

 ဖစ ်ကသည။် အဆ ိုပါ အလ မ္််းကွာမ္ှု အမ္   ်းအစာ်း သံို်းခိုတ ို  သည်လည််း နည််းလမ္််း အမ္   ်းမ္   ်း ဖင  ်

အခ င််းခ င််း ဆက်နယွဟ်နလ က်    ပါသည်။  သ ို  ဟသာ် ဟဆွ်းဟန်ွး ခင််း၏ သဟဘာအရ ကျွန်ိုပ်တ ို   အဟန ဖင  ်

တစခ်ိုပပ ်းမ္ သာ အ ခာ်းတစခ်ိုက ို က ိုငတ်ွယမ်္ည်  ဖစပ်ါသည။် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟလ လာသည အ်ခါ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ရငဆ် ိုငရ်သည ် ဓမ္မပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု ဖင  ်အစ ပ  ကပါမ္ည်။  

ဓမမပည ပ ိုငျ်ား ဆ ိုငရ်  

ဓမ္မပညာပ ိုင််း ဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှုအဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟ ပာသည အ်ခါ မ္လူ 

အဟ ခခအံာ်း ဖင  ် ဓမ္မဟ ာင််း စာဟရ်းသမူ္ ာ်း လကခ်ံရ   သည  ်ဗ ာဒ တဟ်တာ်န င  ်ခရစ်ဟတာ၌် ကျွန်ိုပ်တ ို   

လကခ်ံရ   သည  ်ပ ိုမ္ ို ပည စ်ံိုဟသာ ဗ ာဒ တ်ဟတာ်တ ို   အ ကာ်း ကွ လွ မ္ှုမ္ ာ်း အဟ ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

စဉ်းစာ်းဟန ခင််း  ဖစပ်ါသည်။  အစပထမ္တွင ်ဓမ္မသစ် သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းန င  ်က ိုက်ည ပံိုမ္ရသည ် ဓမ္မ 

ရှုဟထာင မ်္ ာ်းက ို ဓမ္မဟ ာင််းက တင ်ပဟနဟ ကာင််း ခရစ်ယာနတ် ိုင််း သဟဘာဟပါက် ကသည်။  ဥပမ္ာ 

အခ   ျို့က ို စဉ်းစာ်း ကည ်ပါ။ 

ကမ္ဘာဦ်း အခန််းကက ်း ၂၂ တွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အာ ဗ ကံ ို ဟခေါ်ဟတာ်မ္ူ၍ သ၏ူ သာ်းက ို 

ယဇ်ပဟူဇာ်ဟစခ  သည်။ ထ ိုသ ို   ပ ရန ်လ ိုလ ိုလာ်းလာ်း    မ္ှုအတကွ်လည််း ဘိုရာ်းသခငက် သူ  အာ်း 

ဟကာင််းခ  ်းဟပ်းခ  သည်။  သ ို  ရာတွင ် မ္ မ္ အာ်း ဘိုရာ်းသခင ်ဟခေါ်  ခင််းသည် မ္ မ္ ၏ သာ်းက ို ဘိုရာ်းသခင ထ် ံ

ယဇ်ပဟူဇာ်ဟစဖ ို    ဖစသ်ည ်ို ယံို ကည်သည ် ယဟန  ဟခတ်လူ တစဟ်ယာကက် ို သင ်မ္ည်သ ို   

စဉ်းစာ်းပါမ္ညန်ည််း။  ထ ိုက  သ ို  ဟသာ ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ အဆ ိုက ို အဟလ်းအနက် သဟဘာထာ်းဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

အစဟတာင ် ပ လ မ္ မ်္ည် မ္ ိုတ်ပါ။  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟမ္ာဟ  ၏ ကာလအတွင််းက ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူ သစစာ   ဟသာ လမူ္   ်းဟတာ်က ို ကက ်းမ္ာ်းဟသာ 

စစ်တပ်ကက ်း အ ဖစ် ဖင  ်အ ဂိုတတ  မ္  ကတ ဟတာ်နယဟ် မ္သ ို   ခ  တက်ရန ်ဟမ္ျှာ်လင ခ်  သည်။  သ ို  ဟသာ် 

ခရစ်ယာန ်အိုပ်စိုကက ်း တစ်စိုသည ်သ နာဟတာက ို  ဖတ်၍ ကတ ဟတာ်နယဟ် မ္ ဟရာကဟ်အာင ်

အမ္ နတ်ကယ် ခ  တက်ဟနသည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟတွျို့ ခ  ပါလျှင ်၎င််းအာ်း အထ်ူးအဆန််း အ ဖစ ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟသခ ာဟပါက် ယူဆ ကမ္ညသ်ာ  ဖစသ်ည။်  

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းထ တွင ်မ္ မ္ တ ို  ၏ ဆပံငက် ို မ္ ဖတဘ်   ဘိုရာ်းသခင်  အဟစက ို ခံရန ်နာဇရ  

သစစာ ပ ၍ က ိုယ က် ိုယက် ို ဆက်ကပ်သူမ္ ာ်း အဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ် ကရပါသည။် သ ို  တည််းမ္ ိုတ် 

ဟယရို  လငပ်မ္  ျို့     ဗ မ္မာနဟ်တာက် ို သ၏ူလမူ္ ာ်းဝတ် ပ က ို်းကယွ်ရာ တစခ်ိုတည််းဟသာ ဟနရာအ ဖစ် 

ဘိုရာ်းသခင ်ခွ ခန   ်သတမ်္ တ်ဟပ်းဟတာ်မ္ခူ  ဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာရပါသည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

မ္ မ္ လတူ ို  ၏ အ ပစ်က ို ဟ ဖသည ် အဟန ဖင  ်တ ရစဆာနမ်္ ာ်းက ို ယဇ်ပဟူဇာ်ရန ်ဟတာင််းဆ ိုခ  ဟ ကာင််း၊ ထ ို   ပင ်

ခါနန  ပမ္  ျို့မ္ ာ်းက ို မ္ န််းမ္န င  ်ကဟလ်းမ္ ာ်း အပါအဝင ်အစိုလ ိုက် အ ပံ လ ိုက် ဖ ကဆ် ်းရန ်

မ္ န  ဟ်တာ်မ္ူခ  ဟ ကာင််း က ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရပါသည။်  

ထ ိုအရာတ ို  သည် ဓမ္မသစ်တွင ်ဘိုရာ်းသခင ်ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပ ထာ်းသည်န င  ်အလွနအ်မ္င််း 

ကွ လွ ဟနပံိုရဟနလ က်ပင ်ထ ိုက  သ ို  ဟသာ အရာတ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်  ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပခ က်  ဖစဟ် ကာင််း 

ယံို ကည်ဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဓမ္မဟ ာင််းက ဟတာင််းဆ ိုဟနသည အ်ဟပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   အာ်းလံို်း အနည််းငယ်မ္ျှပင ်

စ တရ်ှုပ်ဟထ်ွး ခင််း မ္   ဘ  ဟန ကပါသဟလာ။ ဤ ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ ကွ လွ မ္ှု အမ္   ်းအစာ်းတ ို  ၏ စာရင််းသည် 

ဆက်၍ ဆက်၍သာ တ ို်းဟနပါသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘာမ္ဆ ို ဟ ပာလ ိုက ဟ ပာန ိုငဟ်သ်းဟသာ် ငာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်

ဓမ္မဟ ာင််းတ ို  အ ကာ်း ကက ်းလ စွာဟသာ ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှုသည် အဟသအခ ာ 

   ဟနပါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဘိုရာ်းသခငက် သူ  က ိုယသ် ူဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပသည ် အခါ 

သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း အခ  နက်ာလ အတွင််း ဟနရာယူ၍ ထ ိုသ ို  လိုပ်ဟဆာင ်ခင််း 

 ဖစသ်ည။် တ က ဟသာ အစာ်းအဟသာကဆ် ိုငရ်ာ အခ   ျို့ဟသာ ပညတ်ခ ကမ်္ ာ်းန င  ်

သန   ် င််း/ညစ်ည ်းဟသာ ဝတ ်ပ  အထံို်းအဖွ ျို့မ္ ာ်းက ို က င သ်ံို်းရာ 

ပဋ ညာဉဟ ာင််းက ို သင ်စဉ်းစာ်း ကည ်ပါ။ ထ ိုအရာသည် ဓမ္မဟ ာင််း 

ဣသဟရလတ ို   က င သ်ံို်းရန ် ဖစ်ခ  ဟသာ် ငာ်း ပဋ ညာဉ ဆ ိုငရ်ာ 

အဟ ပာင််းအလ မ္ ာ်းဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ယဟန  ကာလတွင ်ထ ိုအမ္   ်းမ္   ်း 

အဖံိုဖံိုတ ို  က ို က င သ်ံို်းရန ်မ္လ ိုအပ်ဟတာ ပါ။  ဤက  သ ို  ဟသာ အရာမ္   ်းတ ို  က ို 

မ္ညသ်မူ္ဆ ို လိုပ်န ိုငဟ်သာ်လည််း မ္ ဖစမ်္ဟန လိုပ်ရန ်မ္လ ိုအပ်ဟတာ ပါ။ ၎င််းတွင ် 

ထ်ူး ခာ်းဟလ်းနကသ်ည ် ပဋ ညာဉ သဟဘာ မ္   ဟတာ ပါ။  အမ္ နစ်ငစ်စ် 

ဤအရာမ္ ာ်းက ို လိုပ်ဖ ို   ဓမ္မဟ ာင််းက ဟတာင််းဆ ိုသ ဖင  ် ထ ိုအတ ိုင််း 

လ ိုကလ်ိုပ်ရန ်လူမ္ ာ်းက ို သငဟ်တာင််းဆ ိုမ္ လျှင ်သငသ်ည်  "ဘိုရာ်းသခငန် င  ်

မ္ နက်နဟ်သာ ဆက်နယွမ်္ှု    ရန ်အတကွ် ယခို  ပည စ်ံိုခ  ပပ ်း ဖစဟ်သာ 

ပဋ ညာဉဟ ာင််းဟအာက်ထ  ကျွန်ိုပ်တ ို   ဝင ်ကရမ္ည်"  ို ဆ ိုရာ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟရာကသ်ွာ်းန ိုငသ်ည်က ို သင ်အလွန   ်အလွန ်ဂရိုစ ိုကရ်ပါလ မ္ မ်္ည်။ သ ို   ဖစ်၍ 

ပဋ ညာဉ ဆ ိုငရ်ာ အဟ ပာင််းအလ မ္ ာ်းအရ အခ   ျို့ဟသာ က င သ်ံို်းမ္ှု အမ္   ်းမ္   ်း အဖံိုဖံို 

တ ို  က ို လ ိုကန်ာရန ်မ္လ ိုအပ်ဟတာ ပါ။ 

တဒါက ်  Stephen J. Wellum 

ဓမ္မပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု အ ပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကင််းကွာဟစဟသာ 

ဟနာက်ထပ် အလ မ္််းကွာမ္ှု အမ္   ်းအစာ်း တစ်ခိုမ္ ာ ဟ  ်း အဟ  ျို့န ်းဟဒသန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ က်ဟမ္ ာက် ကမ္ဘာတ ို   

အ ကာ်း ဟနာကခ်ံ ယဉဟက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု  ဖစသ်ည။်  

တန ကြ်ံ ယဉ်တက ျားမှုဆ ိုငရ်  

 စဉဆကမ်္ ပတ် ဟ ပာင််းလ ဟနဟသာ လူ  ယဉဟက ်းမ္ှုတ ို  ဟ ကာင  ်ဟနာကခ်ံ ယဉဟက ်းမ္ှုဆ ိုငရ်ာ 

အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု သညလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုယတ် ိုငန် င  ်ဓမ္မဟ ာင််းတ ို  အ ကာ်း  တည်   လာရသည။်  

ပ ိုမ္ ိုဟ  ်းက ဟသာ ဓဟလ တ ို  သည် လမူ္ှု ဖွ ျို့စည််းတည်ဟဆာကပံ်ိုတ ို  ၏ အဟ ပာင််းအလ ဟ ကာင  ်

ဟခတ်ဟနာက်က က နခ်  ပပ ်း  ဖစသ်လ ို  ဟ ကာငဟ်တာငဟ်တာငလ်ည််း န ိုငလ် သည။်  လနွခ်  ဟသာ န စ် 

၂၀၀ခန  ဟ်လာက်က သင မ်္ ခငတ် ိုင််း ပည်က ို အလည်လာဟရာက်သည ် သဟဘာမ္   ်း စ တ်ကူ်းယဉ ကည ပ်ါ။ 

မ္ ာ်းစွာဟသာ ကွ လွ မ္ှုတ ို  က ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း သ ်း ခာ်းကမ္ဘာ တစခ်ိုထ  ဟရာကဟ်နသဟယာင ်

ခံစာ်းဟစပါလ မ္ မ်္ည်။ ဒါသည်ပငလ်ျှင ်စဉ်းငယ်မ္ျှကွ လွ ဟသာ ဟခတ်ထ  ကျွန်ိုပ်တ ို      ဟနရံိုသာ 

 ဖစဟ်သ်းသည။်  ဤသဟဘာသည ်တူည ဟသာဟနရာ တစခ်ို၌  လွနခ်  ဟသာ န စ် ၂၀၀ တွင ်မ္ နက်နဟ်နခ  လျှင ်

ဓမ္မဟ ာင််းထ  ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတမ်္ သည်တ ို  န င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုယတ် ိုငအ် ကာ်း ဟနာက်ခယံဉဟက ်းမ္ှု 

ဆ ိုငရ်ာ ကွာ မ္ှုမ္ ာ်းက ို ဟတွျို့ ဖ ို  ရန ်အဘယမ်္ျှဟလာက ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟမ္ျှာ်လင ထ်ာ်းသင  ်ကပါသနည််း။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ကဟ်မ္ ာကက်မ္ဘာန င  ်ဟ  ်းအဟ  ျို့န ်းဟဒသတ ို  အ ကာ်း ကွ လွ မ္ှု အဟ မ္ာကအ်မ္ ာ်း    ဟနသ ဖင  ်

ဓမ္မဟ ာင််းထ  ကျွန်ိုပ်တ ို  ဖတရ်သည ် အရာမ္ ာ်းစွာသညသ် သ သာသာ စ မ္််းဟန ကဟပသည။်  

ဣသဟရလ၊ ခါနန၊် အ ဂိုတတ  ၊ အာရှုရ ၊ ဘာဗိုလိုန၊် ဟပရသ  သ ို  မ္ ိုတ် ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်

ဟဖာ် ပထာ်းသည ် မ္ ာ်းစွာဟသာ အ ခာ်း မ္ညသ်ည ် ယဉဟက ်းမ္ှုမ္ ာ်း  ဖစ်ပါဟစ ဟ  ်းဟခတ်ကမ္ဘာ ဟနရာစံို    

လူမ္ှုဘဝက ို ဓမ္မဟ ာင််းက ဟဖာ် ပသည ်အခါ ဟနာကခ်ံယဉဟက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ခံစာ်းရသည။်  မ္ ကဟ်မ္ ာက်ဟခတ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ဟနရသလ ို ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရဟသာ  

ဇာတဟ်ကာငမ်္ ာ်းမ္ ာလည််း ယဉဟက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ ယံို ကညမ်္ှုမ္ ာ်း၊ စံသတမ်္ တခ် ကမ်္ ာ်းန င  ်အဟလ အထမ္ ာ်း 

တပံိုတပင ်   ဟနခ   ကသည်။  သ ို  ဟသာ် အပမ္ လ ိုလ ိုပင ်၎င််းတ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခတ်သစယ်ံို ကညမ်္ှုမ္ ာ်း၊ 

စံနှုန််းမ္ ာ်း၊ က င ထ်ံို်းမ္ ာ်းန င  ် အကက ်းအက ယ ်ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းဟနခ  သည်။    ဓမ္မဟ ာင််းတွင ် မ္ငရ်ဟသာ 

လူ  ယဉဟက ်းမ္ှု ဥပမ္ာ အခ   ျို့က ိုပ  စဉ်းစာ်း ကည ပ်ါ။ 

ဓမ္မဟ ာင််း အမ္ ာ်းစိုက လယယ်ာစ ိုကပ်   ်းဟရ်း ကမ္ဘာတစခ်ိုက ို ဟဖာ ်ပထာ်းသည။်  က မ္််းစာ 

စာမ္ က်န ာမ္ ာ်း တဟလျှာက် လယ်ယာစ ိုက်ပ   ်းဟရ်းန င  ်တ ရစဆာနဟ်မ္ွ်း မ္ ဟရ်း လိုပ်ငန််းမ္ ာ်း အဟ ကာင််းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသည။် သ ို  ဟသာ် ဤဟ  ်းလူဟနမ္ှုဘဝတွင ်ဘာဟတွ  ဖစခ်  သည်က ို ဟခတသ်စ် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ပမ္  ျို့  ပလူမ္ ာ်းစွာတ ို  အဖ ို   စ တ်က်ူး ကည ်ရံိုမ္ျှသာ တတန် ိုင ်ကသည်။  ဓမ္မဟ ာင််းကာလတွင ်

နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာမ္ ာ်းလည််း အလွနက်ွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းခ  ပါသည်။ ဆက်သယွ်ဟပါင််းကူ်းရန၊် 

အလိုပ်လိုပ်ရန ်န င  ်လိုပ်ငန််းမ္ ာ်း လည်ပတ်ရန ်ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို   အမ္ ာ်းစို မ္  ခ ိုအာ်းထာ်းဟန ကဟသာ 

နည််းပညာမ္ ာ်းသည် ဟ  ်းဟခတ်ကာလ၌ အမ္ နတ်ကယက် ို မ္   ခ  ပါ။ 

ဓမ္မဟ ာင််းထ တွင ်န စ်ဖကမ်္ ဘ ကက  တငစ် စဉဟပ်းဟသာ လက်ထပ်ထ မ္််း မ္ာ်း ခင််း အဟ ကာင််း 

မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသည။်  အဟရ်းပါဟသာ သမ္မာက မ္််း ပိုဂ္  လမ်္ ာ်းသည် မ္ယာ်းမ္ ာ်းစွာယူဟသာ 

ဓဟလ က င သ်ံို်းခ  ဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာရသည။် ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်အမ္   ်းမ္   ်း အဖံိုဖံိုဟသာ ကျွနခ်မံ္ှု 

ပံိုစံမ္ ာ်းက ို  မ္ငန် ိုငသ်ည။် ထ ို   ပင ်ဣသဟရလ န ိုငင် ံအတွင််း အ ပင ်   ယဉဟက ်းမ္ှုတ ိုင််းသည် 

နယ်ဟ မ္ခ  ျို့ထငွဝ်ါဒ အရင််းခံ လက်ဟတွျို့ န ိုငင်ဟံရ်းတ ို  ၏ ရ ိုကခ်တ်မ္ှုက ို အကက ်းအက ယ် ခခံ   ကရသည်။  

ဟတာကနတာရဟန လမူ္   ်းစိုမ္ ာ်းအတကွ်ဟတာ  ချွင််းခ က်    ပါသည။် သ ို  ဟသာ်လည််း  ကက ်း မ္တ်ဟသာ 

ဘိုရငမ်္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ် အငပ်ါယာ  င ်မ္င််းဧကရာဇ်မ္ ာ်း န င  ်သတူ ို  ၏ အငအ်ာ်းကက ်းမ္ာ်းဟသာ 

စစ်တပ်ကက ်းမ္ ာ်းသည် ဤက မ္််းစာမ္ ာ်း တဟလျှာက် အဟရ်းပါဟသာ ကဏ္ဍတွင ်ပါဝငဟ်နခ   ကသည်။  

ဓမ္မဟ ာင််း ဇာတဟ်ကာငမ်္ ာ်းသည် ယဟန  ဟခတ် ဒ မ္ ိုကဟရစ  စံနှုန််းမ္ ာ်းန င  ်ပတ်သက်၍ လက်ဟတွျို့ ဘာမ္ျှ 

မ္သ နာ်းမ္လည်ခ   ကပါ။  

ဤအရာမ္ ာ်းန င  ်အလာ်းတူ ဓမ္မဟ ာင််း ဘဝ သွင ်ပငလ်ကခဏာမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့သည ်အခါ 

၎င််းတ ို  အာ်း မ္ည်သ ို   က ိုငတ်ွယရ်မ္ န််းမ္သ   ဖစ် ကရသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်အလွန ်ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းဟသာ 

ယဉဟက ်းမ္ှုမ္ ာ်း အတွင််း နက်နက်ရှု  င််းရှု  င််း  မ္ ပ်ဝငဟ်နဟသာ သမ္မာက မ္််းစာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ို   

အက   ်း       အသံို်း ပ မ္ည်နည််း။  ဟနာကခ်ံ ယဉဟက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ ကွ  ပာ်းမ္ှုတ ို  ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   အ ကာ်း အလွနက်က ်းဟသာ ကွာ မ္ှုကက ်း တစ်ခို   ဟနသည် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ခစံာ်းရသည်။   

ဥပမ္ာအာ်း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို သင ်ပန ်ကည ်လျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယဟန  ဟခတ် 

ဟနာကခ်ံန င  ်အလွနက်ွာ ခာ်းဟသာ အရာမ္ ာ်း ထ ိုအထ တွင ်   ဟနဟ ကာင််း 

သငဟ်တွျို့မ္ည်  ို ကျွန်ိုပ် ထငပ်ါသည။်  အခ ကတ်စခ်ို ဆ ိုရလျှင ်ဟနာကခ်ံန င  ်

ဓဟလ အရ ဓမ္မဟ ာင််းသည် လယယ်ာစ ိုကပ်   ်းဟရ်းအဟ ခခသံာ  ဖစသ်ည။် 

ဟနာကအ်ခ က်ဥပမ္ာ  ဆ ိုရလျှင ်မ္ယာ်း အမ္ ာ်းယသူည ် ဓဟလ သညလ်ည််း 

အမ္ ာ်းသူငါ ကာ်း ဟတွျို့  မ္ငဟ်နက   ဖစ်သည်။   

တဒါက ်  Luis Orteza 

ဓမ္မဟ ာင််းထ က ဓမ္မပညာန င  ်ယဉဟက ်းမ္ှုတ ို  သည် မ္ည်သည ပံ်ိုစံ ဖင  ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ ် 

မ္ ကာခဏ အထ်ူးအဆန််း  ဖစဟ်နဟ ကာင််း စဉ်းစာ်းပပ ်းသည ်ဟနာက် "ပိုဂ္  လဟ်ရ်း" ဆ ိုငရ်ာ 

အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခေါ်ဆ ိုသည ် တတ ယ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု အမ္   ်းအစာ်းက ို 

 ကည ်ရှု ကပါမ္ည။် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ပိုဂ္ ြုလတ်ရျား ဆ ိုငရ်   

"ပိုဂ္  လဟ်ရ်း" ဆ ိုငရ်ာ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု အဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟ ပာသည ်အခါဓမ္မဟ ာင််းကာလ 

အသက်  ငခ်   ကဟသာ လူတ ို  သည် ယဟန  ဟခတ် လတူ ို  န င  ်ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းခ  သည် ဆ ိုသည  ်အခ ကက် ို 

ရည်ညွှန််း ခင််း  ဖစ်ပါသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်သူတ ို  အ ကာ်း    ကွာ မ္ှုမ္ ာ်းစွာတွင ်အလနွ ်ပိုဂ္  လ်ဟရ်း 

ဆနပ်ပ ်း လူန င  ်သကဆ် ိုငဟ်သာ အခ ကအ်လကမ်္ ာ်း ပါဝငပ်တသ်ကဟ်န ကသည်။   ဓမ္မဟ ာင််းမ္  

လူမ္ ာ်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်လံို်းလံို်းလ ာ်းလ ာ်းကက ်း ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်း မ္ဟနသညက်ဟတာ  မ္ နပ်ါသည။် 

ဤသငခ်န််းစာထ  ဟ  ျို့ဟ  ာကက်ျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  မ္ငရ်မ္ည် ဖစသ်ည ်အတ ိုင််း  အဟရ်းပါသည ် 

ပံိုစံမ္ ာ်းစွာ၌သတူ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်တညူ ဟနခ  ပါသည်။  သ ို  ဟသာ် တစခ်  နတ်ည််းမ္ ာပင ်ယဟန  ဟခတ် 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘယသ်ူ ဆ ိုသည်န င  ်သူတ ို   ဘယ်သူ ဆ ိုသည်တ ို   ကာ်း အဟတာ်ဟလ်း ကွ  ပာ်းဟစသည ် သ သာ 

 ခာ်းနာ်းဟသာ ပိုဂ္  လဟ်ရ်းရာ အဟတွျို့အ ကံ တ ို  သည်လည််း သတူ ို  တွင ်   ဟနခ   ကသည်။  

ဓမ္မဟ ာင််းလူတ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟခတလ်ူတ ို  န င  ်ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းသည် ဆ ိုသည အ်ဟပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

မ္အံ ဩသင ပ်ါ။  အဆံို်းမ္ ာဟတာ  သူတ ို  ၏ ပငက် ိုယစ်ရ ိုက် န င  ် ပ မ္လူှုပ်  ာ်းမ္ှု မ္ ာ်းစွာတ ို  သည် သူတ ို   

က ငလ်ည ်  ငသ်နခ်  ဟသာ ဓမ္မပညာန င  ်ယဉဟက ်းမ္ှု ကမ္ဘာထ က ဟပေါ်ဟပါက်ခ   ကသည်။  ထ ိုအရာက ို 

ဤပံိုစံ စဉ်းစာ်း ကည ပ်ါ။ ဓမ္မပညာ အဆင အ်ရ  ကည လ်ျှင ်ဓမ္မဟ ာင််း တစ်ဦ်းခ င််း ပိုဂ္  လမ်္ ာ်းစွာတွင ်

ယဟန  ဟခတ ်ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်   သည်န င  ်လာ်းလာ်းမ္ျှမ္တ၊ူ ထ်ူး ခာ်းပပ ်း အံ ဖယွ်ဟကာင််းသည ် ဝ ညာဉဟရ်း 

အဟတွျို့အ ကံ မ္ ာ်း    ခ   ကသည်။  သတူ ို  တွင ်ဟကာင််းကငန် င  ်ဆ ိုငသ်ည ် ရူပါရံိုမ္ ာ်း    ခ   ကသလ ို 

 ကာ်းနာန ိုငသ်ည ် ဘိုရာ်းသခင  ်အသဟံတာ်က ိုလည််း  ကာ်းခ  ရသည်။  ဟကာင််းကင ်တမ္နမ်္ ာ်းန င လ်ည််း 

အ ပနအ်လ န ်ဆကသ်ယွ်ခ   ကသည်။ ဤက  သ ို  ဟသာ ဝ ညာဉဟရ်း အဟတွျို့အ ကံ မ္ ာ်း သင မ်္ ာ    ခ  လျှင ်

သငသ်ည ်မ္ည်မ္ျှဟလာက် ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းဟသာသူ  ဖစ်သွာ်းလ မ္ မ်္ည်နည််း ို ခဏဟလ်း ရပ်ပပ ်း 

သင က် ိုယ်သင ်ဟမ္်း ကည ပ်ါ။  ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းဟတာ်မ္ဟူသာ ရူပါရံိုမ္ ာ်း၊ အသထံကွ် ပ ခင််းမ္ ာ်း၊ 

ဟကာင််းကငတ်မ္နမ်္ ာ်း၊ နတ်ဆ ို်းမ္ ာ်း န င  ်အလာ်းတူမ္ ာ်းက ို သငဟ်တွျို့  ကံ ခစံာ်းဖူ်းပါက သငသ်ည ်

မ္ညသ်ည ် ပိုဂ္  လမ်္   ်း  ဖစသ်ွာ်းပါလ မ္ မ်္ည်နည််း။ ထ ိုက  သ ို  ဟသာ အဟတွျို့အ ကံ မ္ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း 

အံ ဩဖယွ် ဟကာင််းဟလာကဟ်အာင ် ဟ ပာင််းလ ဟစမ္ညမ်္ ာ သသံယ မ္   ပါ။  ဤ မ္ နက်နခ် က်က ို 

နာ်းလည်သဟဘာဟပါက် ခင််းသည်  ထ်ူး ခာ်းဟသာ ပံိုစမံ္ ာ်းစာွ၌ ဓမ္မဟ ာင််းလမူ္ ာ်းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကွ  ပာ်းဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သ မ္ တ်န ိုငရ်န ်ကူည ဟပ်းသည။်  

ဤမ္ျှမ္က ယဉဟက ်းမ္ှု ဩဇာမ္ ာ်းဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််း ပိုဂ္  လမ်္ ာ်းန င  ်မ္ည်သ ို   

ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းရသညက် ိုလည််း စဉ်းစာ်း ကည ်ပါ။  ဓမ္မဟ ာင််းလူတ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်စ မ္််းဟသာ 

ဟနာကခ်ံယဉဟက ်းမ္ှု အတွင််း မ္ ကာခဏ ဆ ိုငရ်ာတာဝနထ်မ္််း ခ   ကသည်။ သတူ ို  သည်   ငဘ်ိုရငမ်္ ာ်း၊ 

မ္ ဖိုရာ်းမ္ ာ်း၊ အဟစခမံ္ ာ်း၊ ကျွနမ်္ ာ်း  ဖစ်ခ   ကသည်။ ဟယာက် ာ်း၊ မ္ န််းမ္တ ို   က ိုယ က်ဏ္ဍက ို က ိုယ်  

ရှု မ္ငခ်   ကပံိုသည် ယဟန  ဟခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို   ကဏ္ဍက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ရှု မ္င ်ကပံိုန င  ်အလွနက်ွ  ပာ်းခ  သည်။   

ဓမ္မဟ ာင််းလူတ ို  ၏ က ိုယရ်ည်က ိုယဟ်သွ်းမ္ ာ်းအဟပေါ် ဟ  ်းဟခတ် စစပ်ွ ၏ အန ဌာရံိုမ္ ာ်းက နက်နကရ်ှု  င််းရှု  င််း 

လွှမ္််းမ္ ို်းထာ်းခ  သည်။ ဟခတသ်စ်နည််းပညာ အကအူည  မ္ပါဘ  အစာဟခါင််းပါ်းမ္ှု၊ မ္ ို်းဟခါငမ်္ှုမ္ ာ်းက ို 

 ဖတသ်န််းရမ္ှုမ္ ာ်းကလည််း ဟ  ်းလူတ ို  ၏ ကာယပ ိုင််း၊ စ တပ် ိုင််း က န််းမ္ာဟရ်းပ ိုင််းတ ို   အဟပေါ် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

သကဟ်ရာကမ်္ှုမ္ ာ်း    ခ  သည်။   ဤက  သ ို  ဟသာ အဟ ခအဟနမ္ ာ်းက ို ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို   အမ္ ာ်းစို 

ရငမ်္ဆ ိုငဖ်ူ်း ကပါ။  ထ ို  ဟ ကာင  ်အက   ်းရလာဒအ်ာ်း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းထ  ဟဖာ် ပထာ်းသည ် လဟူတကွ ို 

မ္ညသ်မူ္ညဝ်ါ  ဖစ်ဟ ကာင််း သ ဟအာင ်ဟဖာ်ထိုတရ်န ်ခကခ် ဟသာအခ  နက် ို မ္ ကာခဏ ကျွန်ိုပ်တ ို   

 ကံ  ကရသည။် 

ယခို ဓမ္မဟ ာင််းန င်  ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ကွာဟဝ်းဟစသည ် အဟ ကာင််းရင််းမ္ ာ်းန င  ်ကွာလ မ္််းမ္ှု ပံိုစမံ္ ာ်းက ို 

သ မ္ တ်ပပ ်းသည ်ဟနာက် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဒိုတ ယ ဟခါင််းစဉ  ဖစဟ်သာ ဟခတသ်စ်လတူ ို  အတကွ် ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

ပတသ်က်စပ်လ ဉ်းမ္ှု ဘကသ် ို   လ ည ် ကပါမ္ည။်  အကယ်၍ ဓမ္မဟ ာင််းက ို လနွဟ်လပပ ်းဟသာ 

ဟ  ်းဟ  ်းကာလက ဟရ်းခ  ပါလျှင ်အဘယ်ဟ ကာင  ်ယဟန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို   အတွက် 

ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငဟ်နဆ  ို ဟမ္ျှာ်လင ရ်ပါမ္ည်နည််း။ 

ပ သ်ကစ်ပ်ဆ ိုငမ်ှု 

ဓမ္မဟ ာင််းသည် မ္ မ္ တ ို   အသက်တာအတကွ် ထ်ူး ခာ်းဟလ်းနက်မ္ှု    မ္ည် ို ခရစယ်ာနတ် ို   

ဟမ္ျှာ်လင သ်င ဟ်သာ အဟ ကာင််းတရာ်း တပံိုတပင ်   ပါသည။်  သ ို  ဟသာ် အဟရ်းအကက ်းဆံို်း  ို ဆ ိုန ိုငသ်ည ် 

သကဟ်သက ို ဟယရှုန င  ်သ၏ူ ပထမ္ရာစို တမ္နဟ်တာ်မ္ ာ်းန င  ်ပဟရာဖကမ်္ ာ်းထမံ္ ာ ဟတွျို့ရသည်။ 

ဓမ္မဟ ာင််းသည် ဟ  ်း ဣသဟရလတ ို  အတွက် ဘိုရာ်းသခင၏် အခွင အ်ာဏာ    ဟသာ နှုတက်ပတ်  ဖစရ်ံို 

မ္ညက်ာမ္တတ  မ္ ိုတ်၊ ခရစ်ယာန ်ဟခတ်ကာလ အတကွ် ဘိုရာ်းနှုတ်ထကွစ်ကာ်းလည််း  ဖစပ်ါသည်။    

ဓမ္မသစက် ို ဟပ်းခ   ခင််းသည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ပယဖ် က်ရန ် ဖစသ်ည် ို ယဟန   ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းစွာက 

ယံို ကည်ဟန ကသည။်  သ ို  ဟသာ် အမ္ နတ်ွင ်ဟယရှုန င  ်သ၏ူ တမ္နဟ်တာ်မ္ ာ်း၊ ပဟရာဖကမ်္ ာ်း 

ဟ ပာဆ ိုခ   ကသည်က ၎င််းန င  ်ဟ ပာင််း ပန ်ခြစ်သည်။   သတူ ို  က ဓမ္မဟ ာင််းသည် သစစာ   ဟသာ ခရစယ်ာန ်

အသက်တာအတကွ် မ္ညသ်ည ်ဟခတ်ကာလမ္ ာမ္ဆ ို အဟရ်းကက ်းဟ ကာင််း သွနသ်ငခ်   ကသည်။  

 ဓမ္မဟ ာင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အသက်တာန င  ်ပတသ်ကစ်ပ်ဆ ိုငဟ် ကာင််းက ို  ဟနရာမ္ ာ်းစွာ၌ 

ဓမ္မသစက် သနွသ်ငထ်ာ်းသည။် သ ို  ဟသာ် မ္ က်န ာစာ န စဖ်ကက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို    ကည ် ကရပါမ္ည်။  

ပထမ္အာ်း ဖင  ်ဟယရှု၏ သနွသ်ငခ် က် အခ   ျို့က ို  ကည ် ကပါမ္ည။် ဒိုတ ယ အာ်း ဖင  ်တမ္နဟ်တာ ်

  ငဟ်ပါလို၏ သနွသ်ငခ် က် အခ   ျို့က ို စဉ်းစာ်း ကပါမ္ည်။  ဓမ္မဟ ာင််း ပတသ်ကစ်ပ်ဆ ိုငမ်္ှုန င  ်စပ်လ ဉ်း၍ 

ဟယရှု၏ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ို ဟ  ်းဦ်းစွာ စဉ်းစာ်း ကပါစ ို  ။ 

တယရှု၏ သ န်သငြ် ကမ်  ျား 

မ္ မ္ ဟနာက်သ ို   လ ိုက်သမူ္ ာ်းအတွက် ဓမ္မဟ ာင််း၏ စပ်ဆ ိုငမ်္ှုန င  ်အခွင အ်ာဏာ အဟ ကာင််း 

ဟယရှုသွနသ်ငခ်  သည်တ ို  က ို နာ်းလည်ရန ်သူ  သနွသ်ငခ် က၏် မ္ က်န ာစာ န စ်ဖကက် ို အတ ိုခ ံ ်း 

 ကည ်ရှုပါမ္ည။်  ဓမ္မဟ ာင််း အဟပေါ် ဟယရှု  ပ ခ  ဟသာ  ဟဝဖနခ် ကမ်္ ာ်းသည် အနှုတ်သဟဘာ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟဆာငသ်ည် ို   မ္ငဟ်စသည ် က မ္််းပ ိုဒ ်အခ   ျို့  ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အစ ပ ပါမ္ည်။   ပပ ်းလျှင ်ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငမ်္ှုအဟပေါ်   င််း  င််း အ ပ သဟဘာဟဆာငသ်ည ် သ၏ူ အတည် ပ ဟ ပာဆ ိုခ က်မ္ ာ်းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆန််းစစ် ကပါမ္ည်။  ဓမ္မဟ ာင််း အဟပေါ် အနှုတ်သဟဘာ ရှု မ္ငခ် က်မ္ ာ်း အ ဖစ် 

အနကဖ်ွင သ်အူမ္ ာ်းက ယဆူ ကသည ် ဟယရှု၏ ဟဝဖနခ် က် အခ   ျို့  ဖင  ်အစ ပ  ကပါစ ို  ။  

အနှု သ်တဘ တ ဖန်ြ ကမ်  ျား 

  ငမ်္ဿ  ၅-၇ ပါ ဟယရှု၏ ဟတာငဟ်ပေါ်ဟဒသနာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အမ္ ာ်းစို ရင််းန  ်း ကပါသည။်  

ဤဟဒသနာ၏ တစ်ဟနရာတွင ်ဟယရှုက က င ဝ်တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အမ္ှုက စစ အခ   ျို့က ို 

က ိုငတ်ယွ်ထာ်းခ  ပါသည်။  ဤအမ္ှုက စစမ္ ာ်းသ ို   ဟယရှု ခ ဉ်းကပ်ပံိုသည ်စ တ်ဟစတနာဟကာင််း   သူ 

ယံို ကည်သမူ္ ာ်းအဖ ို   ဓမ္မဟ ာင််း သွနသ်ငခ် ကတ် ို  က ို သခငဟ်ယရှုက ဆန  က် ငဟ်နသည် သ ို  မ္ ိုတ ်

အမ္ ာ်း ပငဟ်ပ်းဟနသည် ဟူသာ အထငက် ို   ဖစ်ဟပေါ်ဟစသည။်  ရင််းန  ်းပပ ်းသာ်း ဤက မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းက ို 

နာ်းဟထာင ်ကည  ်ကပါ။ မ္ဿ  ၅်း၂၁-၂၂ ပါ လူ့  အသကက် ို သတ် ခင််းအဟ ကာင််းတွင ်

ဤစကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသည။် 

"လအူသကက် ို မ္သတ်ရ။ သတ်ဟသာသသူည် ရံို်း၌ အ ပစ်စ ရင ်ခင််းက ို 

ခံထ ိုကဟ်ပ၏"  ူဟသာ ဟ  ်းပညတစ်ကာ်းက ို သငတ် ို   ကာ်းရပပ ။  

ငါပညတသ်ညက်ာ်း ည အစက် ိုက ို အဟထာကမ်္တန ်အမ္ ကထ်ကွ်ဟသာသူသည် 

ရံို်း၌ အ ပစစ် ရင ်ခင််းက ို ခံထ ိုက်ဟပ၏ (မ္ဿ  ၅်း၂၁-၂၂)။ 

မ္ဿ  ၅်း၂၇-၂၈ တွင ်ဟယရှုသည ်သူ  မ္ယာ်းအာ်း ပစမ်္ ာ်း ခင််းက ို ဤပံိုစံ  ဖင  ်

ရည်ညွှန််းထာ်းခ  သည်။ 

"သူ  မ္ယာ်းက ို မ္ ပစ်မ္ ာ်းရ"  ူဟသာ ဟ  ်းပညတစ်ကာ်းက ို သငတ် ို    ကာ်းရ ကပပ ။  

ငါပညတသ်ညက်ာ်း က ဟလသာစ တ်န င  ်သူ  မ္ယာ်းက ို  ကည ်ရှုဟသာသူသည် 

စ တန် လံို်းထ ၌ ထ ိုမ္ န််းမ္န င  ် ပစမ်္ ာ်းပပ  (မ္ဿ  ၅်း၂၇-၂၈)။ 

  ငမ်္ဿ  ၅်း၃၁-၃၂ တွင ်ဟယရှုက ကွာ  င််း ခင််းအဟ ကာင််းက ို ဟ ပာထာ်းခ  သည်။ 

တဖနတ်ံို "မ္ယာ်းန င  ်ကွာလ ိုလျှင ် ဖတစ်ာက ို အပ်ဟပ်းဟစ"  ဟူသာ ပညတ်စကာ်း 

   ပပ ။  ငါပညတ်သညက်ာ်း မ္ ာ်းယွင််း ခင််း အဟ ကာင််းမ္ တပါ်း အ ခာ်းဟသာ 

အဟ ကာင််း ဖင  ်မ္ မ္ မ္ယာ်းန င  ်ကွာဟသာသသူည် မ္ မ္ မ္ယာ်းက ို မ္ ာ်းယွင််းဟစ၏။ 

ကွာဟသာမ္ န််းမ္န င  ်စံိုဖက် ခင််းက ို  ပ ဟသာသသူည်လည််း သူ  မ္ယာ်းက ို  ပစ်မ္ ာ်း၏ 

(မ္ဿ  ၅်း၃၁-၃၁)။ 

မ္ဿ  ၅်း၃၃-၃၄၌ က  နဆ် ို ခင််းက ို ဟယရှု က ိုငတ်ယွ်ရာတွင ်အထကပံ်ိုစကံ ို ဟတွျို့  ပနသ်ည။်  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တဖနတ်ံို "မ္ ိုတမ်္မ္ နဘ် လ က် က  နဆ် ို ခင််းက ို မ္ ပ ရ။ က  နဆ် ို ခင််းက ို 

 ပ သည ်အတ ိုင််း ထာဝရဘိုရာ်း ဟ  ျို့ဟတာ်၌ တည်ဟစဟလာ "  ူဟသာ 

ဟ  ်းပညတစ်ကာ်းက ို သငတ် ို    ကာ်းရပပ ။  ငါပညတ်သည်ကာ်း က  နဆ် ို ခင််းက ို 

အလ င််း မ္ ပ ရ (မ္ဿ  ၅်း၃၃-၃၄)။ 

ဟယရှုသည် မ္ဿ  ၅်း၃၈-၃၉ တွင ်လက်စာ်းဟခ  ခင််း အဟ ကာင််းက ို ဟ ပာထာ်းခ  သည်။   

"သူ  မ္ က်စ က ို ဖ က်လျှင ်က ိုယ မ်္ ကစ်  ဖ က် ခင််းက ို ခဟံစ။ သူ  သွာ်းက ို ခ   ်းလျှင ်

က ိုယ သ်ွာ်းခ   ်း ခင််းက ို ခံဟစ"  ူဟသာ ပညတစ်ကာ်းက ို သငတ် ို    ကာ်းရပပ ။  

ငါပညတသ်ညက်ာ်း ဟန ာင ယ် က်ဟသာသကူ ို မ္ဆ ်းမ္တာ်းန င ။် သင၏် 

ပါ်းတဘကက် ို သူတပါ်းပိုတလ်ျှင ်ပါ်းတဘကက် ို လ ည ်၍ ဟပ်းဦ်းဟလာ  (မ္ဿ  

၅်း၃၈-၃၉)။ 

အဆံို်းတွင ်ခရစ်ဟတာသ်ည် မ္ဿ  ၅်း၄၃-၄၄ တွင ်ရနသ်ူအဟပေါ် ထာ်းရမ္ည ် ဟမ္တတ ာ 

အဟ ကာင််းက ို ထ ိုနည််းတူ ဟ ဖ  င််းထာ်းခ  သည်။  

"က ိုယ်န င  ်စပ်ဆ ိုငဟ်သာသူက ို ခ စဟ်လာ ။ ရနသ်ူက ို မ္ိုန််းဟလာ "  ဟူသာ 

ပညတ်စကာ်းက ို သငတ် ို    ကာ်းရပပ ။  ငါပညတ်သညက်ာ်း သငတ် ို  ၏ ရနသ်တူ ို  က ို 

ခ စ် ကဟလာ ။ သငတ် ို  က ို က  နဆ် ဟသာ သတူ ို  အာ်း ဟမ္တတ ာပ ို   ကဟလာ  (မ္ဿ  

၅်း၄၃-၄၄)။  

ဟယရှုသည် ဘိုရာ်းသခင၏် အ မ္င ဆ်ံို်းဟသာ ဗ ာဒ တ် ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပခ က်  ဖစ်ဟ ကာင််းန င  ်သူ၏ 

သွနသ်ငခ် ကတ် ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််းသွနသ်ငခ် က်တ ို  ထက် ပ ိုမ္ ို  ပည စ်ံိုဟ ကာင််း ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာက်လ ိုက် 

အာ်းလံို်းက သဟဘာတူ ကဖ ို   လ ိုပါသည။်  သူသည ်ဓမ္မဟ ာင််းက ဘယ်ဟတာ မ္ျှ လ မ္််းမ္မ္ န ိုငသ်ည ် 

ပံိုစံမ္ ာ်း ဖင  ်န လံို်းသာ်းထ ထ  ထ ို်းထငွ််းဟရာက်   ၍ အဟဝ်းဆံို်း နယ်ပယမ်္ ာ်းထ တ ိုငဟ်အာင ် 

ခ  ျို့ထငွလ်ာခ  သည်။  သ ို  ဟသာ် ဝမ္််းနည််းစရာပင ်ခရစယ်ာန ်မ္ ာ်းစွာက သူ  အသက်က ိုသတ ်ခင််း၊ 

သူ  မ္ယာ်းက ို  ပစမ်္ ာ်း ခင််း၊ ကွာ  င််း  ပတ်စ  ခင််း၊ က  နဆ် ို ခင််း၊ လကစ်ာ်းဟခ  ခင််း၊ ရနသ်အူဟပေါ် 

ဟမ္တတ ာထာ်း ခင််း ဆ ိုငရ်ာ ဟယရှု၏ အ မ္ငရ်ှုဟထာင သ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်အမ္ နတ်ကယ် 

ဆန  က် ငဟ်နသည် ို ဟကာကခ် က်ဆွ  ကသည။်  

ယံို ကည်သူ အမ္ ာ်းစိုက ဟယရှုသည် ပ ိုမ္ ို ခံ ငံိုမ္ ဟသာ ညွှန ်ကာ်းခ က်မ္ ာ်း အ ဖစ် သူက ိုယ်တ ိုင ်

သွနသ်ငသ်ည ် အခ ကမ်္ ာ်းက ို မ္ က်န ာသာဟပ်းလ ိုသည အ်တကွ် ဓမ္မဟ ာင််း သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ို 

 ငင််းပယခ်   ခင််း  ဖစသ်ည ်ို တလွ ယံို ကညမ်္ ဟန ကသည။်  ယခို ဤဟရပန််းစာ်းဟနဟသာ အ မ္ငသ်ည် 

သမ္မာတရာ်းန င်  န ်းစပ်သည် ဆ ိုပါလျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဓမ္မဟ ာင််း၏ က င ဝ်တ် ဆ ိုငရ်ာ အခွင အ်ာဏာမ္  

ဟဝ်းရာသ ို   န ငရ်န ်ဟယရှု ကကဆင််းလာဟ ကာင််း ယူဆဖ ို   အဟ ကာင််း ပခ က်ဟကာင််းမ္ ာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်

   မ္ည ်ဖစ်သည်။  သ ို  ဟသာ် မ္ဿ  ၅ တွင ်ဟယရှု အမ္ နတ်ကယ် ဘာဟ ပာခ  သည်က ို ပ ို၍ အန ်းကပ် 

ဆင ်ခင ်ကည မ်္ည် ဆ ိုပါက ဤအ မ္ငသ်ည် မ္ ပည စ်ံိုဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို     ာဟတွျို့သည။် ဟယရှုသည် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

မ္ည်သည ်နည််းန င မ်္ျှ ဓမ္မဟ ာင််း၏ မ္ညသ်ည ် အပ ိုင််း က ိုမ္ျှ မ္ဆန  က် ငခ်  ပါ။  ထ ိုအစာ်း ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

အခွင အ်ာဏာက ို သူ အတည် ပ ခ  သည်။ သူ  ကာလတွင ်၎င််းက မ္််းအဟပေါ်  အမ္ ာ်းသူငါ 

နာ်းလည်လွ ဟန ကသည်မ္ ာ်းက ိုသာ သ ူဆန  က် ငခ်  သည်။  

ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်သဟဘာကွ လွ မ္ည ်အစာ်း သူ  ကာလတွင ်က မ္််း ပ ဆရာန င  ်ဖာရ    မ္ ာ်းစွာတ ို  ၏ 

ဓမ္မဟ ာင််း အနက်ဖွင  ်ပံိုစမံ္ ာ်းက ိုသာ ဟယရှု ဆန  က် ငက်န  က်ကွ်ခ  သည်။  ဟယရှု ကာလတွင ်

သမ္မာက မ္််းစာက ိုငန် ိုငသ်ူ အလနွ ် ာ်းပါ်းလ သည။် ထ ိုအဟ ကာင််းဟ ကာင ပ်င ်ဣသဟရလတ ိုင််း    

ဟအာက်ဟ ခလတူန််းစာ်းတ ို  သည် သတူ ို  က ို ဦ်းဟဆာငဟ်သာ ဘာသာဟရ်းဆရာတ ို  ၏ နှုတဟ် ပာ 

အဆံို်းအမ္မ္ ာ်းက ိုသာ အကက ်းအက ယ် မ္  ခ ိုအာ်းထာ်းဟနခ  ရသည်။    သ ို  ရာတွင ်က မ္််း ပ ဆရာန င  ်

ဖာရ    တ ို  သည် သတူ ို  ၏ အဆံို်းအမ္မ္ ာ်းက ို ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းက ိုယတ် ိုငက် ဟပ်းဟနဟသာ သနွသ်ငမ်္ှု 

အဟပေါ်မ္ ာထက် ဓမ္မဟ ာင််းထ  သူတ ို  ထပ်ဟဆာင််းထည သ်ွင််းထာ်းသည်  ထံို်းဓဟလ မ္ ာ်း အဟပေါ်တွငသ်ာ 

အပမ္ လ ို အဟ ခခထံာ်းဟလ     သည်။  ဝမ္််းနည််းဖယွ်ဟကာင််းစွာပင ်ဤထံို်းဓဟလ မ္ ာ်း သည ်

အတွင််းန လံို်းသာ်း အဟ ခအဟနဟပေါ်မ္ ာထက် အ ပငပ်န််း နာခမံ္ှုအဟပေါ်မ္ ာသာ စူ်းစ ိုကဟ်လ     သည်။ 

၎င််းသည် ဟယရှု၏ သွနသ်ငခ် က်န င  ်ဓမ္မဟ ာင််းတွငဟ်တွျို့ရသည ် ပဓာနက ဟသာ အဟလ်းထာ်းမ္ှုပင ်

 ဖစသ်ည။်   

ဟယဘူယ  ဟဝါ ာရမ္ ာ်းအရ ဆ ိုရလျှင ်ဟယရှုသည် ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်သ ဇာတ ဖစစ်ွာ 

သူက ိုယတ် ိုင ်သွနသ်ငထ်ာ်းသည်မ္ ာ်းန င  ်"စကာ်း   ပပ "၊ " ကာ်းရပပ " ဆ ိုသည်တ ို  ၏ ရှုဟထာင  ်အ မ္ငတ် ို  က ို 

နှု င််းယ ဉထာ်းခ  သည်။  တနည််းဆ ိုရလျှင ်သူသည ်နှုတဟ် ပာ ထံို်းဓဟလ မ္ ာ်းက ို ရငဆ် ိုင ်ဟ ဖ  င််းဟနခ   ခင််း 

 ဖစသ်ည။် ဟယရှုန င  ်အ ခာ်းဟသာ ဓမ္မသစ်ပိုဂ္  လမ်္ ာ်းက ဓမ္မဟ ာင််းက ို ရည်ညွှန််းသည အ်ခါမ္   ်းတွင ်

သူတ ို  သည် အပမ္ တမ္််း "ဟရ်းထာ်းပပ "၊ "ဖတ်ရပပ "  ူ၍သာ ဟ ပာဆ ိုသံို်းနှုန််းခ  သည်။   ထ ိုပံိုစံ ဖင  ်

န ဒါန််းခ  ဟသာ မ္ညသ်ည အ်ရာက ို မ္ဆ ို ဓမ္မသစ် ဘယဟ်နရာတွငမ်္ျှ ဟယရှု  ငင််းဆ ို ခင််း မ္   ပါ။  ထ ို  ဟ ကာင  ်

ဟတာငဟ်ပေါ် ဟဒသနာတွင ်ဟယရှုသည် ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းတွင ်ဟရ်းသာ်း ထာ်းသည်တ ို  န င  ်

သဟဘာကွ လွ ဟန ခင််းမ္ ိုတဘ်  ဣသဟရလတ ိုင််း    အ ခာ်းဟသာ ဆရာမ္ ာ်း 

ဆကလ်ကအ်သကသ်ွင််းဟနသည ် နှုတဟ် ပာ ထံို်းဓဟလ မ္ ာ်းန င သ်ာ သဟဘာကွ လွ ဟန ခင််း  ဖစသ်ည။်  

ဤအရ ဤနှုတဟ် ပာ အနက်ဖငွ ခ် ကမ်္ ာ်းအဟ ကာင််း ဟယရှု အမ္ နတ်ကယ် ဘာဟ ပာခ  သည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ပ ိုမ္ ိုအန ်းကပ်  ကည ်ရှုရနလ် ိုအပ်ပါသည။်  

ဟတာငဟ်ပေါ်ဟဒသနာထ တွင ်"သငတ် ို    ကာ်းရပပ ။ ငါပညတသ်ညက်ာ်း"  ဟူသာ 

စာပ ိုဒက် ို သံို်းပပ ်း ဟယရှု ဟ ပာဆ ိုသည အ်ခါ ဓမ္မဟ ာင််း ပညတ်ဟတာ်က ို ယခို 

ပယဖ် ကဟ်န ခင််း  ဖစ်သည် ို ဆ ိုဟန ခင််း မ္ ိုတ်ပါ။   အမ္ နအ်ာ်း ဖင  ်"ငါသည ်

ပညတ်တရာ်းက ို  ပည စ်ံိုဟစဖ ို  ရန ်လာခ  သည်"  ူ၍ အလွန ် င််းလင််းစွာ 

ဆန  က် ငဖ်က် စကာ်း ဆ ိုလ ိုက် ခင််းသာ  ဖစသ်ည။်  ဟယရှု လိုပ်ဟဆာငဟ်နသည ် 

အရာသည ်ပညတဆ်ရာမ္ ာ်းက သတူ ို  က ိုယပ် ိုင ်သွနသ်ငမ်္ှု အခွင အ်ာဏာက ို 

ညွှန််းသည အ်ခါ သံို်းဟလ    သည ် ရဗ္  ငဆ်ရာကက ်းမ္ ာ်း၏ အမ္ ာ်းသ ပပ ်းသာ်း 

နည််းစနစက် ို သံို်းလ ိုက ်ခင််းပင ်ဖစသ်ည။်  "ပညတဟ်တာ် သွနသ်ငခ် ကဟ်တနွ   



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 

 

-17- 

ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ပတသ်က်တ   ဒ အရာဟတွက ို မ္တူည တ   လအူမ္   ်းမ္   ်းက ထံို်းဓဟလ ဟတွ အ ဖစ်န   

ဟ ပာထာ်းတာက ို သငတ် ို    ကာ်းရပပ ်းပပ ။ ဒါဟပမ္ယ ် သငတ် ို  က ို ငါ ပညတ်သညမ်္ ာ" 

 ူ၍  ဖစသ်ည။် ထ ိုအရာသည ်လက်   လတ်တဟလာ အခွင အ်ာဏာအရ၎င််း၊ 

ထပ်ဟဆာင််းထာ်းဟသာ အခွင အ်ာဏာအရ၎င််း လာ ခင််းလည််း  ဖစသ်ည။်   

သ ို   ဖစ်၍ ဟယရှုသည် အမ္ ာ်းသ  သနွသ်ငန်ည််းက ို သံို်း၍ သ၏ူ သနွသ်ငမ်္ှု 

အခွင အ်ာဏာက ို တညဟ်ထာငဟ်န ခင််း  ဖစသ်ည။် ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

တနဖ် ို်းခ ရနမ်္ ိုတပ်  အလွနအ်ဟရ်းကက ်း အဟ ကာင််းအရာတစခ်ိုက ို 

ဓမ္မပညာရှုဟထာင ၊် ကယ်တင ် င ်ခရစဟ်တာ ်ရှုဟထာင တ် ို  မ္  ဟ ပာဟန ခင််း 

 ဖစသ်ည။် မ္ မ္ န င ၎်င််း၊ ပညတဟ်တာ်အဟ ကာင််း မ္ မ္ သွနသ်ငခ် က်န င ၎်င််း 

ဆက်နယွ်၍ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အနက်ဖွင ရ်န ်အဟရ်းကက ်းဟ ကာင််း ဆ ိုလ ိုရင််း 

 ဖစသ်ည။်  

တဒါက ်  Gregory R. Perry 

ဟယရှု ထိုတယ်ူဆင ်ခင ်ပဟသာ နှု င််းယ ဉ ခာ်းနာ်းမ္ှုမ္ ာ်း အဟ ကာင််း တဖန ်စဉ်းစာ်း ကည ် ကပါစ ို  ။ 

သူ  အသက်သတ် ခင််း န င  ်ပတသ်က်၍ လမူ္သတ်ရ တာ်း မ္စခ် က်တွင ်မ္ိုန််းတ ်း ခင််းက ိုပါ ဟယရှုက 

တ ို်းခ  ျို့ထည သ်ွင််းလ ိုက်သည် ို လူမ္ ာ်းစွာက ယံို ကည် ကသည်။  သ ို  ဟသာ် နာ်းလည်ဖ ို   အဟရ်းကက ်းသည်မ္ ာ 

ဓမ္မဟ ာင််းသည် လူသတ် ခင််းက ိုသာ အ ပစ်စ ရငသ်ည် မ္ ိုတ်ပါ။ ဘိုရာ်းလမူ္ ာ်းအ ကာ်း 

ရန ်ဖစ် ခင််းက ိုလည််း အ ပစစ် ရငထ်ာ်းပါသည။်  

ဘိုရာ်းသခင  ်လမူ္ ာ်းအ ကာ်း သင တ်င  ်ခင််းန င  ်ပင မ္သ်က် ခင််း     ခင််းတ ို  သည် အဟကာင််းဆံို်း 

 ဖစသ်ညက် ို  "ည အစက် ိုတ ို  သည် သဟဘာတူလ က ်ဟပါင််းဟဖာ် ကသည ်အရာမ္ ာ အလွနဟ်ကာင််းဟပ၏" 

 ူ၍ ဆာလ ံ၁၃၃်း၁ တွင ်ဟကာင််းစွာ ဟဖာ် ပထာ်းသည။်  သခငဟ်ယရှု အခ  နက်ာလတွင ်

ဟရပန််းစာ်းခ  သည် ထံို်းဓဟလ မ္ ာ်းအရ က ိုယ်ထ လကဟ်ရာက ်လကဟ်တွျို့ သတ် ဖတ် ခင််းအဆင သ် ို   

ဦ်းမ္တည်ဟသ်းသ၍ ဂ  ်းအခ င််းခ င််း ကာ်း မ္ိုန််းတ ်း ခင််းန င  ်ရန ်ဖစ် ခင််း တ ို  က ို ချွင််းခ က်အ ဖစ ်

ခွင  ်ပ ထာ်း ကသည်။  ၎င််းန င  ်ဆန  က် ငက်ွ လွ စွာပင ်ဟယရှုက လူ  အသကမ်္သတရ် တာ်း မ္စခ် က်န င  ်

မ္မ္ိုန််းတ ်းရ တာ်း မ္စခ် ကတ် ို  က ို တွ ဖက်ထာ်း ခင််းအာ်း ဖင  ်စစမ်္ နဟ်သာ ဓမ္မဟ ာင််း စံနှုန််းမ္ ာ်းက ို 

 ပနလ်ည်၍ အခ ိုငအ်မ္ာ ဟ ပာဆ ိုထာ်းခ  သည်။  

သူ  မ္ယာ်းက ို  ပစမ်္ ာ်း ခင််းန င  ်စပ်လ ဉ်း၍ သခငဟ်ယရှုသည်  သူ  မ္ယာ်းအာ်း စ တန် လံို်း ဖင  ်

 ပစမ်္ ာ်း ခင််း က ို ထပ်ထည ်  ခင််း ဖင  ်သူ  မ္ယာ်းအာ်း က ိုယ်ထ လကဟ်ရာက် မ္လွနက်  ်းရ  ဟူသာ 

ဓမ္မဟ ာင််းပညတ်က ို ဟက ာ်လွနဟ်နခ  ဟ ကာင််း တလွ  ယံို ကည်ဟနသူ မ္ ာ်းစွာ     ကသည်။    သ ို  ဟသာ် 

ထကွ်ဟ မ္ာက်ရာ ၂၀်း၁၇ တွင ်ဒဿမ္ဟ မ္ာက် ပညတဟ်တာ်က "က ိုယ်န င  ်စပ်ဆ ိုငဟ်သာသ၏ူ အ မ္က် ို 

တပ်မ္က်လ ိုခ ငဟ်သာစ တ် မ္   ဟစန င ။် က ိုယန် င  ်စပ်ဆ ိုငဟ်သာသူ၏ မ္ယာ်း၊ သ၏ူ ကျွနဟ်ယာက် ာ်း မ္ န််းမ္၊ 

နာွ်း မ္ည််းမ္ စ၍ က ိုယ်န င စ်ပ်ဆ ိုငဟ်သာသူ၏ ဥစစာတစစ်ံိုတစ်ခိုက ိုမ္ျှ တပ်မ္ကလ် ိုခ ငဟ်သာစ တ် မ္   ဟစန င "် 

 ို ဟဖာ ်ပထာ်းသည။်  ဤဟနရာတွင ်ဓမ္မဟ ာင််းသည် သတူပါ်း၏ ခငပ်ွန််း/ဇန ်းက ို တပ်မ္က ်ခင််းမ္  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

  င််း  င််း တာ်း မ္စ်ထာ်းသည။် တနည််းဆ ိုရလျှင ်၎င််းသည် သူ  မ္ယာ်းအာ်း စ တ်န လံို်း ဖင  ် ပစမ်္ ာ်း ခင််းပင ်

 ဖစဟ်ပသည်။  ဟယရှု၏ အာဟဘာ်မ္ ာ ဓမ္မဟ ာင််းက ို  ငင််းပယ်သည်  သဟဘာ မ္ ိုတဘ်   ပနလ်ည်၍ 

ခ ိုငမ်္ာဟစလ ိုက ်ခင််းသာ  ဖစ်ဟတာ သည်။  

ကွာ  င််း ပတစ်  ခင််းန င  ်စပ်လ ဉ်း၍ ဟယရှုတ ို   ဟခတက်ာလတငွ ်ဣသဟရလ ဘာသာဟရ်းဆရာ 

အမ္ ာ်းစိုက လကဟ်တွျို့က ဟသာ မ္ညသ်ည ် အဟ ကာင််းဟ ကာင မ်္ဆ ို ဟယာက် ာ်းသည် မ္ မ္ ဇန ်းက ို 

ကွာ  င််း ပတစ် ခွင  ်   ဟ ကာင််း ယံို ကည်ထာ်းခ   ကသည်။  သတူ ို  သည ်တရာ်းဝင ် ဖတစ်ာက ို 

ဟဘာငဝ်ငဟ်အာင ်ထိုတဟ်ပ်းဟနသ၍ ဓမ္မဟ ာင််း ပညတ်ဥပဟဒ  ပဌာန််းခ က်အရ ကွာ  င််း ပတ်စ ခွင  ်

   သည ်ို သနွသ်ငခ်   ကသည်။  သ ို  ဟသာ် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဤက  သ ို  ဟသာ အ ပ အမ္ူမ္   ်းက ို 

ဝနခ်ံဟတာ်မ္ူ ခင််း မ္   ခ  ဟ ကာင််း ဓမ္မဟ ာင််းက ိုယတ် ိုငက်   င််း  င််းညွန ်ပဟနသည။်  မ္ာလခ  ၂်း၁၆ (NASB) 

တွင ်"မ္ယာ်းက ို စွန   ်ခင််းအမ္ှု၊ မ္ မ္ ခငပ်ွန််း၌  ပစမ်္ ာ်းဟသာ အ ပစ်က ို ဖံို်းအိုပ် ခင််းအမ္ှုက ို ငါရံွမ္ိုန််းသည် ို 

ဣသဟရလ အမ္   ်း၏ ဘိုရာ်းသခင ်ဟကာင််းကငဗ် ိုလဟ် ခအ  င ်ထာဝရ ဘိုရာ်း မ္ န  ဟ်တာ်မ္၏ူ"  ူ၍ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသည။်  

မ္ဿ  ၁၉်း၃-၉ တွငလ်ည််း ကွာ  င််း ပတ်စ  ခင််းအဟပေါ်  သူမ္ည်သ ို   သဟဘာရသည်က ို ဟယရှုက 

အဟသ်းစ တ်   င််း ပထာ်းသည။်  ဤဟနရာတွင ်ကွာ  င််း ပတစ်  ခင််းက ို ဆန  က် ငဟ် ကာင််း ဟယရှု၏ 

ရပ်တည်ခ က်သည ်ဓမ္မဟ ာင််းက ိုယတ် ိုင ်အဟပေါ်တွင ်အထ်ူးသ ဖင  ်အာဒနံ င  ်ဧဝတ ို   

ပါဝငပ်တသ်ကဟ်နဟသာ ဖနဆ်င််း ခင််း ဇာတဟ် ကာင််းအဟပေါ်တွင ်အဟ ခတည်ထာ်းခ  သည်။  

က  နဆ် ို ခင််း အဟလ အထမ္ ာ်းန င  ်ပတသ်က်လျှငလ်ည််း ဟယရှုကာလတွင ်ဂ  ်းဘာသာဟရ်း 

ဆရာအခ   ျို့က လသူည် သ၏ူ စကာ်းက ို တည်ပါဟစမ္ည် ို မ္က  နဆ် ိုထာ်းသ၍ သူ၌ မ္ိုသာဟ ပာခွင  ်

   သည ်ို သနွသ်ငဟ်နခ   ကသည်။   ဤသနွသ်ငခ် ကက် ို ဟယရှု သဟဘာမ္တဘူ  ဓမ္မဟ ာင််းသည် 

အက  နက် ို ဟဖာက်ဖ ကသ်ည ် မ္ိုသာက ိုသာမ္က မ္ညသ်ည ် မ္ိုသာမ္   ်းက ိုမ္ဆ ို တာ်းဆ ်းပ တပ်ငထ်ာ်းဟ ကာင််း 

မ္ဟလျှာ တမ္််း ဟ ပာဆ ိုခ  သည်။  ဥပမ္ာအာ်း ဖင  ်ဆ ိုရလျှင ်သိုတတ ံ ၆်း၁၆-၁၇ တွင ်"ထာဝရ ဘိုရာ်း 

မ္ိုန််းဟတာမ်္ူဟသာ အရာ ဟ ခာက်ပါ်းမ္က စက်ဆိုပ် ရံွ  ာဟတာမ်္ူဟသာ အရာ ခိုနစပ်ါ်း  မူ္ကူာ်း 

ဟထာငလ်ွှာ်းဟသာ မ္ က်န ာ တစပ်ါ်း၊ မ္ိုသာ၌ က ငလ်ည်ဟသာ လျှာတစ်ပါ်း ...."  ူ၍ အစခ  ထာ်းသည။်  

ထ ို  ဟ ကာင  ်ဟယရှုက မ္ဿ  ၅်း၃၇ တွင ်ဆက်၍ ဟ ပာခ  ရသည်မ္ ာ "သင၏် စကာ်းမ္ ာ 

 ိုတသ်ညက် ို အ ိုတ၊် မ္ ိုတ်သည်က ို မ္ ိုတ်  ဖစဟ်စဟလာ "  ူ၍  ဖစသ်ည။်   ဟယရှုသည် 

ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်သဟဘာကွ လွ ဟန ခင််း မ္ ိုတ်ဘ  က မ္််း ပ ဆရာ၊ ဖာရ    တ ို  ၏ နှုတ်ဟ ပာ ထံို်းဓဟလ  တ ို  သည် 

ဓမ္မဟ ာင််း စံနှုန််းမ္ ာ်းဟအာက် န မ္ က် ဟလ ာ ပါ်းဟနဟ ကာင််းက ိုသာ  ပဟန ခင််း  ဖစသ်ည။်  

လကစ်ာ်းဟခ  ခင််းန င ်ပတသ်က်၍လည််း ထကွဟ် မ္ာက်ရာ ၂၁်း၂၄ ပါ "မ္ က်စ အတွက် မ္ ကစ် " 

 ူဟသာ ဓမ္မဟ ာင််း ဥပဟဒပညတ ် ပဌာန််းခ ကအ်ာ်း ပိုဂ္  လဟ်ရ်းအရ လက်စာ်းဟခ ပ ိုငခ်ွင  ်အ ဖစ် 

ဘိုရာ်းသခင ်အတည် ပ ထာ်းဟ ကာင််း ဟယရှုကာလတွင ်ယဆူထာ်းခ   ကသည်။   သင အ်ဟပေါ် မ္ညသ်မူ္ဆ ို 

တစခ်ိုခို မ္ ာ်းယွင််းလ ိုကသ်ည ် အခါတ ိုင််း သတူ ို  အာ်း အည အမ္ျှ ရန ်ပ န ိုငဟ်သာအခွင  ်သင၌်    ဟနသည် ို 

ယံို ကည်ခ   ကသည်။  သ ို  ဟသာ် မ္ူလအာ်း ဖင  ်"မ္ ကစ် အတွက ်မ္ ကစ် " ပညတသ်ည် 

တရာ်းသူကက ်းမ္ ာ်းအတကွ် ဟမ္ာဟ  ၏  ပဌာန််းခ က ်တစစ် တ် တစပ် ိုင််း  ဖစသ်ည။်  ၎င််းသည ်ဣသဟရလ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အစ ို်းရ ရံို်းကနာ္်း မ္ ာ်းတွင ်တရာ်းသူကက ်းမ္ ာ်းက ို လမ္််းညွှနရ်န ်ပံိုစံထိုတ်ထာ်း ခင််း  ဖစသ်ည။် ယဟန   

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကာလမ္ ာက  သ ို  ပင ်တရာ်းသူကက ်းမ္ ာ်း သည ်က  ်းလွနဟ်သာ မ္ှုခင််းမ္ ာ်းန င  ်အခ   ်းည စွာ 

စ ရငခ် ကမ်္ ာ်း န င  ် ပစဒ်ဏမ်္ ာ်းက ို ဟပ်း ကရသည်။  

ဟမ္ာဟ  သည် ဤစနံှုန််းက ို ပိုဂ္  လ်ဟရ်း အမ္ှုအခင််းမ္ ာ်းအ ကာ်း လ ိုက်နာ အသံို်းခ ဟစရန ်

မ္ရည်ရွယထ်ာ်းခ  ပါ။  ထ ိုအစာ်း သနာ်း ကငန်ာ ခင််းန င  ်ကရိုဏာတရာ်းတ ို  သည်သာလျှင ်ဟန  စဉ ပံိုမ္ န ်

လူဟနမ္ှု ဘဝ  ပ မ္ူ က င  ်ကမံ္ှုတ ို  အတွက် လမ္််းညွှနမ်္ ာ်း  ဖစဟ် ကာင််း ဓမ္မဟ ာင််းက 

သွနသ်ငထ်ာ်းပါသည။်  ဝတ် ပ ရာ ၁၉်း၁၈ က "သင  ်အမ္   ်းသာ်းခ င််းသည် သင က် ို  ပစ်မ္ ာ်းလျှင ်က ိုယ်တ ိုင ်

အ ပစ ်ပန၍် မ္တိုန  ရ်။ အပင  ်းမ္ထာ်းရ"  ို ဆ ိုထာ်းသည။်  သခင ်ဟယရှုသည် ရံို်းကနာ္်းမ္ ာ်းတွင ်

တရာ်းသူကက ်းမ္ ာ်း လ ိုက်နာက င သ်ံို်းရန ်ရည်ရွယ ်ပဌာန််းထာ်းသည ် ပညတ်ဥပဟဒ တစခ်ိုအာ်း မ္ ာ်းယွင််းစွာ 

အနကဖ်ွင ထ်ာ်းသည ်အဟပေါ် ကန  က်ွကခ်   ခင််း  ဖစ်ပပ ်း လအူခ င််းခ င််း ကာ်း ဆကန်ယွ်ရင််းန  ်းမ္ှုမ္ ာ်းတွင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   သနာ်း ကငန်ာမ္ှု  ပသ ကရမ္ည ်ဆ ိုသည ် ဓမ္မဟ ာင််း သွနသ်ငခ် ကက် ိုမ္ူ အခ ိုငအ်မ္ာ 

အတည် ပ ထာ်းခ  သည်။  

အဆံို်းသတအ်ာ်း ဖင  ်ရနသ်ကူ ို ခ စပ်ါ ဆ ိုသည်န င  ်စပ်လ ဉ်း၍ ဟယရှုကာလ အခ   ျို့ ဆရာမ္ ာ်းက 

ရနသ်ကူ ို မ္ိုန််း ခင််းသည် လကသ်င ခ်ံဖယွ် ဖစဟ် ကာင််း သွနသ်ငခ်   ကသည်။ ရနသ်ကူ ို မ္ိုန််း ခင််းသည် 

ည တူည မ္ျှ သင  ်မ္တမ်္ နက်နသ်ည် ဆ ို ခင််းမ္ ာ ဝတ် ပ  ၁၉်း၁၈ ပါ "က ိုယ်န င စ်ပ်ဆ ိုငဟ်သာသကူ ို က ိုယ်န င  ်

အမ္ျှ ခ စ်ရမ္ည"်  ူဟသာ ပညတ်ခ ကမ်္  သယွ်ဝ ိုက်ဟကာက်ခ က် ဆွ ယူထာ်းသည ် ပံိုစပံင ် ဖစ်သည်။   

သ ို  ဟသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ရနသ်ူက ို ခ စ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဓမ္မဟ ာင််းက အာ်းဟပ်းထာ်းသည။်  ဥပမ္ာ 

ဟ ပာရလျှင ်ထကွ်ဟ မ္ာက်ရာ ၂၃်း၄ တွင ်"သငသ်ည် ရနသ်ူ၏  မ္င််းနာွ်း လမ္််းလွ ဟနသညက် ို ဟတွျို့  မ္ငလ်ျှင ်

အမ္ န ် ပနပ် ို  ရမ္ည်"  ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသည်။ 

ထ ို  ဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ယခိုပင ်ဟတွျို့  မ္ငခ်  ရသည ် အတ ိုင််း ဟယရှုသည် ဓမ္မဟ ာင််း ရှုဟထာင  ်

အ မ္ငမ်္ ာ်းန င  ်သ၏ူ ရှုဟထာင အ် မ္ငမ်္ ာ်းက ို နှု င််းယ ဉ ဆန  က် င ်ခင််းမ္   ်း မ္ ပ လိုပ်ခ  ပါ။  ထ ိုအစာ်း သူသည ်

သူ  ကာလက မ္ ာ်းယွင််းဟသာ အနက်ဖွင ခ် ကမ်္ ာ်းက ိုသာ ဆန  က် ငခ်  ပပ ်း ဓမ္မဟ ာင််း၏ စစမ်္ နဟ်သာ 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ိုမ္ူ အခ ိုငအ်မ္ာ  ပနလ်ည် ဟ ပာဆ ိုထာ်းခ  သည်။  

ဟတာငဟ်ပေါ် ဟဒသနာထ တွင ်"..  ူသည်က ို သငတ် ို    ကာ်းရ ကပပ ။ ယခို 

သငတ် ို  အာ်း ငါပညတသ်ည်ကာ်း .." က  သ ို  ဟသာ ဟဖာ် ပခ ကမ်္ ာ်းက ို ဟယရှု 

တင ်ပထာ်းသည အ်ခါ ဤအရာက ို အဟကာင််းဆံို်း ရှု မ္ငရ်န ်နည််းလမ္််းမ္ ာ 

ဟယရှုသည် ပညတတ်ရာ်းဟတာ်၏ အနက် အဓ ပပာယ် အစစအ်မ္ နက် ို 

ဆွ က ိုငမ်္ ဟနသည်  ူ၍  ဖစသ်ည်။ သူသည ်အသစ်အဆန််း တစခ်ိုက ို 

မ္ တဆ်ကဟ်န ခင််း မ္ ိုတ်၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဘာက ို လံို်းလံို်း 

ရည်ရွယဟ်နသညက် ို   င််းလင််းဟဖာ် ပဟနသည ် သဟဘာ  ဖစသ်ည။်  ထ ို  ဟ ကာင  ်

ပညတ်ဟတာ်က "သူ  မ္ယာ်းက ို မ္ ပစ်မ္ ာ်းရ"  ို ပညတသ်ည ် အခါ ဘိုရာ်းသခင  ်

လူတ ို  အဟန ဖင  ်မ္ မ္ တ ို  ၏ ကာမ္ပ ိုင ်မ္ ိုတဟ်သာ မ္ န််းမ္မ္ ာ်းက ို 

တဏ ာရာဂစ တ် ဖင  ် ကည ် ခင််းမ္   ဖစ်ဟစ၊ သ ို  မ္ ိုတ ်သူတ ို  ၏ ကာမ္ပ ိုင ်



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဇန ်းမ္ ာ်းက ိုပင ်ဤစ တ ်ဖင  ် ကည ် ခင််းမ္   ဖစ်ဟစ မ္ မ္ တ ို   လွတန် ိုငသ်ည ်ို 

ထင ်မ္ငယ်ူဆဖ ို   ဘိုရာ်းသခင ်မ္ရည်ရွယထ်ာ်းခ  ပါ။  ထ ို  ဟ ကာင  ်ဟယရှုသည် 

အသစဟ်သာ ဟတာင််းဆ ိုမ္ှုတစခ်ိုက ို ထပ်သွင််းဟန ခင််းမ္ ိုတ်၊ သူသည ်

ပညတ်ဟတာ်ထ ၌ ပငက် ိုယ်အာ်း ဖင  ်   န င ပ်ပ ်းသာ်းက ို ဟပေါ်လွငဟ်အာင ်

လိုပ်ဟန ခင််းသာ  ဖစသ်ည။်  

တဒါက ်  James M. Hamilton 

ဓမ္မဟ ာင််း န င  ်ပတ်သက်၍ ဟယရှု၏ အနှုတသ်ဟဘာဟဆာငသ်ည ် ဟဝဖနမ်္ှုမ္ ာ်း အ ဖစ် အမ္ ာ်းက 

မ္ ာ်းယွင််းစွာ မ္ တယ်ူ ကသည ် အခ   ျို့ဟသာ သွနသ်ငမ်္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ယခို  ကည ်ရှု ကပပ ်းသည ်ဟနာက် 

သူ  ဟနာက်လ ိုကသ်ူတ ိုင််းအတကွ် ဓမ္မဟ ာင််း အခွင အ်ာဏာန င  ်ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငမ်္ှုတ ို  အဟပေါ် ဟယရှု၏ 

အ ပ သဟဘာဟဆာင ်အတည် ပ ခ ကမ်္ ာ်း ဟတွျို့ရသည ် က မ္််းပ ိုဒ ်အဟတာ်မ္ ာ်းမ္ ာ်းဆ သ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

လ ည ် ကပါမ္ည။်  

အပပြုသတဘ  အ ညပ်ပြုြ ကမ်  ျား  

ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းစာမ္ ာ်း၌ အခငွ အ်ာဏာန င  ်ပတသ်ကစ်ပ်ဆ ိုငမ်္ှု အ ပည ်အဝ    သည အ်ဟပေါ် 

ခရစ်ဟတာ်၏ အ ပ သဟဘာဟဆာငသ်ည ် အ မ္င ်က ို   င််း  င််းဟဖာ် ပသည ် က မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းအာ်း 

ခရစ်ဝငက် မ္််းမ္ ာ်းတွင ်အဟ မ္ာက်အမ္ ာ်းဟတွျို့ရသည်။  သခငဟ်ယရှုသည် က ိုယ်တ ိုင ်သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း၏ 

အဟ ခခအံိုတ ်မ္စအ် ဖစ် ဓမ္မဟ ာင််းက ို မ္ ကာခဏ က ို်းကာ်းရည်ညွှန််းဟလ     ခ  သည်။ ပညတ်ဟတာ်က ို 

ခ ဟပ်းသူ ဟမ္ာဟ  န င  ်ပဟရာဖက် ဧလ ယတ ို  အ ကာ်း ဟယရှု ရပ်ဟနခ  ရာ ဟတာငဟ်ပေါ်မ္  

အဆင််းသဏ္ဍာနထ််ူး ခာ်းမ္ှု  မ္ငက်ွင််းက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ဟမ္  ကဖ ို   လ ိုပါသည။်  ခရစ်ဝငက် မ္််း 

ဟလ်းက မ္််းလံို်းသည် ဟယရှု၏ ပပ ်း ပည စ်ံိုဟသာ ဟ ဖာင မ်္တမ်္ှုတည််း ူဟသာ ပညတတ  က မ္််းန င  ်

ပဟရာဖကက် မ္််းမ္ ာ်းအဟပေါ် သ၏ူ အကိုနအ်စင ်ဝနခ်မံ္ှုက ို အထ်ူး အဟလ်းဟပ်းထာ်းသည်။  ဟယရှုသည် 

ဓမ္မဟ ာင််းသွနသ်ငခ် ကက် ို ဝနခ်ံရင််း အသက်  ငခ်  သည်။  ၎င််းတ ို  အာ်းလံို်းက ို  ပည စ်ံိုဟစရန ်

သူကကဆင််းလာခ  သည်။ သူ၏ တပည ်ဟတာ်မ္ ာ်းက ိုလည််း အလာ်းတူ  ပ ရန ်သူဟတာင််းဆ ိုထာ်းခ  သည်။  

မ္ဿ  ၅်း၁၇-၁၈ တွင ်ဟယရှု ဘာဟ ပာထာ်းခ  သည်က ို နာ်းဟထာင ်ကည ပ်ါ။ 

ပညတတ  က မ္််း၊ အနာဂတတ  က မ္််းမ္ ာ်းက ို ဖ က်ပယ် ခင််းင ာ ငါလာသည် ို 

မ္ထင ်ကန င ။် ဖ ကပ်ယ် ခင််းင ာ ငါလာသညမ်္ ိုတ။်  ပည စ်ံိုဟစ ခင််းင ာ 

လာသတည််း။  ငါအမ္ နဆ် ိုသည်ကာ်း ဟကာင််းကငန် င  ်ဟ မ္ကက ်း 

မ္ပ က်ဆ ်းမ္ တ ိုငဟ်အာင ်ပညတတ  က မ္််း၌ အငယ်ဆံို်းဟသာ စာလံို်း ဗ နဓ  တစလ်ံို်းမ္ျှ 

 ပည စ်ံို ခင််းသ ို   မ္ဟရာကမ်္  မ္ပ က်ဆ ်းရ (မ္ဿ  ၅်း၁၇-၁၈)။  

ဤဟနရာတွင ်ဟယရှုက "ပညတတ  က မ္််း၊ အနာဂတတ  က မ္််း" မ္ ာ်းက ို ဖ ကပ်ယ် ခင််းင ာ သလူာခ  သည် 

မ္ ိုတ်ဟ ကာင််း အခ ိုငအ်မ္ာ ဟ ပာဆ ိုခ  သည်။ ပညတတ  က မ္််းန င  ်အနာဂတတ  က မ္််း ဆ ိုသညမ်္ ာ ပထမ္ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ရာစိုန စက်ာလ၌ ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း တစ်ခိုလံို်းက ို အမ္ ာ်းသူငါ ရည်ညွန််းဟခေါ်ဆ ိုဟလ    သည ် ပံိုစံ  ဖစသ်ည။်  

အမ္ နအ်ာ်း ဖင  ်အခန််းငယ် ၁၇၏ အဖွင ပ် ိုင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘာသာ ပနဆ် ိုရာတွင ်"မ္ထင ်ကန င "်  ို 

အလယွ် ပနဆ် ိုမ္ည  ်အစာ်း "ထငဖ် ို  ရန ်အစပငလ်ျှင ်မ္ ပ လ ိုက ်ကန င "်  ို  ပနဆ် ိုန ိုငသ်ည။် ထ ို  ဟ ကာင  ်

အငယဆ်ံို်းဟသာ စာလံို်း ဗ နဓ တစ်လံို်းမ္ျှ " ပည ်စံို ခင််းသ ို   မ္ဟရာက်မ္ " မ္ပ ကဆ် ်းရ  ို ဟယရှုက ဆက်၍ 

ဟ ပာ ခင််းသည် ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းစာတ ို  က ို သူ အ ပည ် အဝ အတည် ပ ဟနခ   ခင််းပင ် ဖစ်သည်။ 

အဟ ကာင််းမ္တ ိုကဆ် ိုငစ်ွာပင ်ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းစွာတ ို  သည် ဤက မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းက ို ဖတ်၍ ဟယရှုအဟန ဖင  ်

"ငါသည ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဖ ကပ်ယ်ရန ်လာသည်မ္ ိုတ။် ပတသ်က် စပ်ဆ ိုငမ်္ှု မ္   ဟစရနသ်ာ ငါလာသည"် 

ဆ ိုတာမ္   ်း ဟ ပာလ ိုခ   ခင််း  ဖစမ်္ည ်ို ထင ်မ္ငခ်   က ပနသ်ည။်  သ ို  ဟသာ် ဤအထင ်မ္ ဖစ်န ိုငပ်ါ။    ငမ်္ဿ  

၅်း ၁၉ တွင ်ဟယရှု ဟနာကထ်ပ် ဟ ပာခ  ဟသာ စကာ်းမ္ ာ်းက ို နာ်းဟထာင ်ကည ပ်ါ။  

ထ ို  ဟ ကာင်  အ ကငသ်သူည ်အငယ်ဆံို်းဟသာ ပညတတ်စ်ခိုက ို 

က ိုယတ် ိုငလ်ွနက်  ်း၍ သတူစပ်ါ်းတ ို  အာ်းလည််း ထ ို  အတူ သနွသ်င၏်။ ထ ိုသသူည် 

ဟကာင််းကငန် ိုငင်ဟံတာ်၌ အငယ်ဆံို်းဟသာသူ  ဖစလ် မ္ မ်္ည်။ အ ကငသ်သူည် 

က ိုယတ် ိုငက် င ၍် သူတစပ်ါ်းတ ို  အာ်းလည််း သွနသ်င၏်။ ထ ိုသူသည် 

ဟကာင််းကငန် ိုငင်ဟံတာ်၌ ကက ်းဟသာသူ  ဖစ်လ မ္ မ်္ည် (မ္ဿ  ၅်း၁၉)။ 

ဤက မ္််းပ ိုဒတ်ွင ်ဟယရှု ဘာဟ ပာထာ်းသည်က ို သတ ထာ်း ကည ်ပါ။  အငယ်ဆံို်း ပညတ်တစခ်ို 

 ဖစလ်ျှငဟ်တာငမ်္  လူတ ို  သည် က ိုယတ် ိုင ်မ္ထ မ္််းသ မ္််းလျှင ်သ ို  မ္ ိုတ ်တစပ်ါ်းသတူ ို   

မ္ထ မ္််းသ မ္််းဟအာငလ်ည််း အာ်းဟပ်းတ ိုကတ်ွန််းမ္ည် ဆ ိုလျှင ်ထ ိုသတူ ို  သည် ဟကာင််းကငန် ိုငင်ဟံတာ်၌ 

"အငယ်ဆံို်းဟသာသူ  ဖစလ် မ္ မ်္ည်"။ အငယ်ဆံို်း ပညတ်တစခ်ို  ဖစလ်ျှငဟ်တာငမ်္  က ိုယတ် ိုငလ်ည််း 

ထ မ္််းသ မ္််းပပ ်း တစပ်ါ်းသူက ိုလည််း ထ မ္််းသ မ္််းဟအာင ်သွနသ်ငသ်ည် ဆ ိုလျှင ်ဟကာင််းကငန် ိုငင်ဟံတာ်တွင ်

"ကက ်းဟသာသူ  ဖစလ် မ္ မ်္ည်"။  

ဟယရှုသည် သူ  ကာလ ဂ  ်းမ္ ာ်းအဟ ကာင််း တစစ်ံိုတစ်ရာက ို သ ဟနခ  သည်။ ထ ိုအရာသည ်

ယဟန  ကာလ ယံို ကညသ်မူ္ ာ်းအတကွ်လည််း မ္ နက်နဟ်နသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   အာ်းလံို်းသည ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   အသက်တာ၌ အသံို်း ပ ရာတွင ် ဟရွ်းခ ယ်လနွ််းတတ် ကသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို   ကက  ကဟ်သာ 

အပ ိုင််းမ္ ာ်းက ို အထ်ူးအာရံိုစ ိုကတ်တ်ပပ ်း မ္ကက  က်ဟသာ အပ ိုင််းမ္ ာ်းက ိုကာ်း လစလ်  ရှုခ င ်ရှုမ္ည်၊ 

သ ို  မ္ ိုတ ် ငင််းပယသ်ည်ထ   ဖစ်န ိုငသ်ည။် သ ို  ရာတွင ်ဟယရှုက သူ  တပည ်ဟတာ်မ္ ာ်းအာ်း ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

အပ ိုင််း အခ   ျို့က ိုသာမ္ ိုတ်၊ တစခ်ိုလံို်း ၏ အဟသ်းစ တ်တ ိုင််းက ိုပါ အတည် ပ  လ ိုကဟ်လျှာက်သင ဟ် ကာင််း 

အခ ိုငအ်မ္ာ ဟ ပာဟနခ  သည်။  မ္ဿ  ၅်း၂၀ တွင ်သ ူမ္ည်သ ို   ဆ ိုထာ်းသညက် ို နာ်းဟထာင ်ကည ်ပါ။  

သငတ် ို   က င ဟ်သာ အက င သ်ည် ဖာရ    တ ို  န င  ်က မ္််း ပ ဆရာတ ို   က င ဟ်သာ 

အက င ထ်က် မ္လွနမ်္သာလျှင ်သငတ် ို  သည် ဟကာင််းကငန် ိုငင်ဟံတာ်သ ို   

မ္ဝငရ် က ို ငါအမ္ နအ်ကန ်ဆ ို၏ (မဿွဲ ၅ျား၂၀)။ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာကလ် ိုက်တ ို  အဟန ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းသည် ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ဟတာ ်

 ဖစဟ် ကာင််း ယံို ကညပ်ါသည ်ို ဟကက်းဟ ကာ်လ ကပ်င ်နာခရံန ်ပ က်ကကွ်ဟနသည ် 

 နဟ်ဆာငလ်ျှ  ျို့ ဝ ကမ်္ှုထ  က ဆင််း မ္သွာ်း ကဖ ို   လ ိုပါသည်။  

 ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်စပ်လ ဉ်း၍   ငလ်ိုကာ ၂၄ ၌   င ်ပနထ်ဟ မ္ာက်ပပ ်းဟသာ ဟယရှု 

က ိုယတ် ိုငက် ဧဟမ္ာကလ်မ္််းတငွ ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းစာဟလ လာမ္ှု တစခ်ိုအာ်း ဖင  ်

သူ  တပည ဟ်တာ်မ္ ာ်းက ို ဓမ္မဟ ာင််းဆ သ ို    ပနဟ်ခေါ်လာခ  သည်။ က မ္််းစာ 

   သမ္ျှထ က သူ  န င  ်ပတ်သကသ်ည ် အရာမ္ ာ်းက ိုလည််း သတူ ို  အာ်း 

ထိုတ် ပခ  သည်။  ယခိုတွင ်၎င််းသည် ဓမ္မဟ ာင််းအာ်း အဟရ်းပါပပ ်း သူ  က ို 

ညွှန ်ပဟနဟသာ အရာ အ ဖစ် ဟယရှု ရှု မ္ငခ်  ဟ ကာင််း အဓ ပပာယ်ပင ်ဖစ်သည်။ 

အန ်းစပ်ဆံို်း သဟူ ပာဟနပံိုရသည်မ္ ာ " ကည ်ပါ။ သငတ် ို  သည် ငါ၏ 

ထဟ မ္ာက် ခင််းမ္   ်း ဖင  ်ထဟ မ္ာက် ကလ မ္ ်မ္ည်။ ဒါသည ်အံ ဖယွ်ဟကာင််းပါသည။် 

သ ို  ဟသာ် သငတ် ို   ကျွန်ိုပ်က ို ယခို နာ်းလညသ်ွာ်း၍ က မ္််းစာန င  ်ဟနာကခ်ံသမ္ ိုင််း 

စာအိုပ်ဟတွ မ္လ ိုအပ်ဟတာ  ို မ္ထငလ် ိုကပ်ါန င ။် ၎င််းန င  ်ဆန  က် ငစ်ွာပင ်

သငတ် ို  သည် ငါ  က ို နာ်းလညရ်န ်န င  ်ဟလာကအတကွ် ဘိုရာ်းသခငထ်ာ်း   ဟသာ 

အ ကအံစည်ဟတာမ်္ ာ်းက ို နာ်းလည်ရန ်ထ ိုအရာတ ို  က ို သာ၍ လ ိုအပ်ပါသည"်။ 

သ ို   ဖစ်၍ ထ ိုဟနရာတွငသ်ာမ္က အ ခာ်းဟသာ ဥပမ္ာမ္ ာ်းစွာအတွင််း 

သခငဟ်ယရှုအာ်း ဓမ္မဟ ာင််းက ို အခ ိုငအ်မ္ာ အတည် ပ သအူ ဖစ်  ကျွန်ိုပ်တ ို   

ရှု မ္င ်ကရသည။် ကျွန်ိုပ်ဆ ိုလ ိုသညမ်္ ာ သစူံိုစမ္််းဟသွ်းဟဆာငခ်ံရခ  နတ်ွင ်

"က မ္််းစာလာသည် .... က မ္််းစာလာသည် .... က မ္််းစာလာသည် ...."  ူ၍သာ 

မ္ ပတ် ထပ်တစ်လ လ  ဟ ပာဆ ိုသည။် ဤသညမ်္ ာ သူက ိုယတ် ိုငက် က မ္််းစာက ို 

ဝနခ်ံဟနခ  လျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟနာက်လ ိုကမ်္ ာ်းအဟန ဖင  ်မ္ညမ်္ျှသာ၍ 

ဝနခ်ံသင ဟ် ကာင််း သခငက် ိုယတ် ိုငက်  ပသဟန ခင််းပင ် ဖစသ်ည။်  

တဒါက ်  Peter Walker 

ယခိုတွင ်ယဟန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် ဓမ္မဟ ာင််း ပတသ်က် စပ်ဆ ိုငမ်္ှုက ို သခငဟ်ယရှု၏ 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက မ္ည်သ ို   အတည် ပ ထာ်းခ  ဟ ကာင််း ဟတွျို့ ပပ ်း ဖစ်၍ တမ္နဟ်တာ်ကက ်း   ငဟ်ပါလို၏ 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း  ဖစသ်ည ် ဓမ္မသစ် ဟနာကက်ဏ္ဍဘက် ဟခတတ  လ ည  ်ကပါမ္ည။် 

ရှငတ်ပါလို၏ သ န်သငြ် ကမ်  ျား 

ဟယဘူယ အာ်း ဖင  ်ဧဝံဟဂလ  ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းသည်   ငဟ်ပါလို၏ ဓမ္မသစ် ဟပ်းစာမ္ ာ်းအဟပေါ် 

အကက ်းအက ယ် မ္  ခ ိုအာ်း ပ ဟလ     ပါသည်။  သ ို  ဟသာ ်ခရစယ်ာန ်အသက်တာအတကွ် ဓမ္မဟ ာင််း 

ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငမ်္ှုဆ ိုငရ်ာ   ငဟ်ပါလို၏ သဟဘာထာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလညမ်္ှုလွ န ိုငပ်ါသည။်   



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

  ငဟ်ပါလိုသည် ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာကလ် ိုကမ်္ ာ်းအာ်း ဓမ္မဟ ာင််း အခွင အ်ာဏာမ္  လွတ် ခင််းအခွင  ်

ဟပ်းထာ်းဟ ကာင််း စ တဟ်စတနာဟကာင််းဟသာ ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းက မ္ ကာခဏ ခိုခဟံ ပာဆ ိုတတ် ကသည။်  

သ ို  ရာတွင ်အနက်ဖွင သ်ူ အမ္ ာ်းပ ိုင််းက ဟထာက် ပ ကသည ် အတ ိုင််း ဤက စစမ္ ာ်းတွင ်ဟယရှုန င  ်

  ငဟ်ပါလိုတ ို  အ ကာ်း ပပ ်း ပည စ်ံိုဟသာ သ ဇာတ  ဖစ်မ္ှု    ဟနခ  ပါသည်။  ဟယရှုက  သ ို  ပင ်

  ငဟ်ပါလိုသည်လည််း သူ  ကာလ၌ ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းစာမ္ ာ်းအာ်း တလွ က ိုငတ်ယွခ်  သည်မ္ ာ်းက ို 

ဆန  က် ငခ်  သည်။ သ ို  ရာတွင ်ထ ိုက မ္််းစာတ ို   ၏ ခရစ်ယာန ်အသက်တာ ပတ်သကစ်ပ်ဆ ိုငမ်္ှု န င  ်

ဟမ္်းခွန််းထိုတ်ဖယွ်မ္   ဟသာ အခွင အ်ာဏာတ ို  က ိုမ္ူ   ငဟ်ပါလိုက မ္ဟလျှာ တမ္််း ဟ ပာဆ ိုခ  သည်။  

ဤအဟ ကာင််းအရာမ္ ာ်း အဟပေါ် ဟယရှု၏ အ မ္ငမ်္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   စံိုစမ္််းဟဖာ်ထိုတခ်  သည ်နည််းတူ 

  ငဟ်ပါလို၏ သနွသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ိုလည််း အလာ်းတူ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာဟဖာ်ထိုတ် ကပါမ္ည်။  ပထမ္ 

ဦ်းစွာ ဓမ္မဟ ာင််း အဟပေါ် အနှုတ်သဟဘာ   ငဟ်ပါလို ဟဝဖနခ်  ပံိုရသည  ်က မ္််းပ ိုဒ ်တစပ် ိုဒက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

 ကည ် ကပါမ္ည်။  ဒိုတ ယအာ်း ဖင  ်ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာက်လ ိုက်မ္ ာ်း အတကွ် ဓမ္မဟ ာင််း 

ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငမ်္ှုအဟပေါ်   ငဟ်ပါလို၏ အ ပ သဟဘာဟဆာင ်အတည ်ပ ခ က် အခ   ျို့က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

စဉ်းစာ်း ကပါမ္ည။်  ပထမ္ ဦ်းစွာ မ္ည်သ ို  မ္ည်ပံို   ငဟ်ပါလိုသည ်ဓမ္မဟ ာင််း အဟပေါ် အနှုတသ်ဟဘာ 

ဟဝဖနခ်  ပံို ရဟနဟ ကာင််း စဉ်းစာ်း ကည ပ်ါ။  

အနှု သ်တဘ  တ ဖန်ြ ကမ်  ျား 

ဂလာတ  ၃်း၁-၅ ပါ ဤထင ် ာ်းသည ် စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို နာ်းဟထာင ်ကည ပ်ါ။ 

ပညာမ္  ဟသာ ဂလာတ လတူ ို   သငတ် ို  က ို အဘယ်သူ  ပ စာ်းသနည််း။ 

လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငမ်္ ာ အဟသခဟံတာ်မ္ူဟသာ ဟယရှုခရစ်က ို သငတ် ို   မ္ က်ဟမ္ ာက်၌ 

ထင ် ာ်းစွာ  ပပပ ်းသည ် ဖစ်၍  အရာတစခ်ိုက ိုသာ သငတ် ို  ၌ ငါသ လ ို၏။ 

ပညတ်တရာ်း၏ အက င အ်ာ်း ဖင  ်ဝ ညာဉဟတာ်က ို ခံရ ကသဟလာ၊ သ ို  မ္ ိုတ် 

ယံို ကည် ခင််းတရာ်းက ို  ကာ်းနာ ခင််းအာ်း ဖင  ်ခရံ ကသဟလာ။ ဤမ္ျှဟလာက် 

ပညာမ္   ကသဟလာ။ ဝ ညာဉဟတာ်က ို အမ္   ပ ၍ လိုပ်စ   ပပ ်းမ္  ဇာတ က ို အမ္   ပ ၍ 

ပပ ်းဟစ ကသဟလာ။ ဤမ္ျှဟလာက်ဟသာ ဆင််းရ  ခင််းက ို အခ ည််းန  ်း ခံ ကပပ ဟလာ။ 

အခ ည််းန  ်းသကသ်က်  ဖစ်ရမ္ည်ဟလာ။ ထ ိုမ္ တပါ်း ဝ ညာဉဟတာ်က ို 

သငတ် ို  အာ်းဟပ်း၍ သငတ် ို  ၌ တနခ် ို်းမ္ ာ်းက ို  ပဟသာသူသည ်ပညတ်တရာ်း၏ 

အက င အ်ာ်း ဖင  ် ပသဟလာ။ ယံို ကည် ခင််းတရာ်းက ို နာ ခင််းအာ်း ဖင  ် ပသဟလာ။  

(ဂလာတ  ၃်း၁-၅)  

ဤက မ္််းပ ိုဒတ်ွင ်တမ္နဟ်တာ်ကက ်းသည် "ပညတ်တရာ်း၏ အက င "်န င  ်"ယံို ကည ်ခင််းတရာ်း" 

တ ို  က ို ဆန  က် ငန်ှု င််းယ ဉထာ်းဟ ကာင််း သတ  ပ ပါ။ ဤဆန  က် င ်နှု င််းယ ဉမ္ှုသည် ဓမ္မဟ ာင််း က င ဝ်တ် 

ညွှန ်ကာ်းခ ကမ်္ ာ်းက ို ဆန  က် ငပ်ပ ်း ဓမ္မသစ် က င ဝ်တ် သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ ်ခရစယ်ာန ်

အသက်  ငမ်္ှု ပံိုစကံ ို   ပဌာန််းလ ိုက် ခင််း  ဖစ်ဟ ကာင််း အမ္ ာ်းက မ္ တယ်ူထာ်း ကသည။်  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

  ငဟ်ပါလို၏ အဟရ်းအသာ်းမ္ ာ်းတွင ်ပါဟသာ ဤအရာမ္ ာ်းန င  ်အလာ်းတူ ဟဖာ် ပခ ကမ်္ ာ်းဟ ကာင  ်

  ငဟ်ပါလိုသည် ဓမ္မဟ ာင််း ပတ်သကစ်ပ်ဆ ိုငမ်္ှုက ို  ငင််းပယ၍် အဟ ခခအံာ်း ဖင  ်ကွ လွ ဟသာ ခရစယ်ာန ်

ယံို ကည် ခင််း ဆ ိုငရ်ာ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းဟပ်းဟနသည် ို အမ္ ာ်းက ထင ်မ္ငစ်ရာ  ဖစလ်ာသည။်  

အမ္ နတ်ွငလ်ည််း ဓမ္မဟ ာင််းက ို အခွင အ်ာဏာဟပ်းန ိုငဟ်သာ လမ္််းညွှနအ် ဖစ် သတမ်္ တသ်ံို်းစွ  ခင််းသည် 

ဝမ္််းဟ မ္ာကဖ်ွယ် သတင််းဟကာင််းမ္  ဟနာက် ပနလ် ည ်သွာ်း ခင််း  ဖစသ်ည ်ို ခရစယ်ာန ်အမ္ ာ်းက 

အာဟဘာ်   ဟန ကသည။်  သ ို  ရာတွင ်ဂလာတ  စာဟစာင ်တစခ်ိုလံို်းန င တ်ကွ   ငဟ်ပါလို၏ အ ခာ်းဟသာ 

ဩဝါဒစာမ္ ာ်းပါ ကဏ္ဍမ္ ာ်းက ိုပါ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟသခ ာစွာ ထည သ်ွင််း စဉ်းစာ်းဖ ို   လ ိုပါသည်။  ထ ိုဟနရာတ ို  တွင ်

ဟယရှုက  သ ို  ပင ်  ငဟ်ပါလိုသည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဆန  က် ငက်န  က်ွကထ်ာ်းမ္ှု မ္   ဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟတွျို့  ကရသည်။  သသူည ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို အလွ သံို်းစာ်းလိုပ်မ္ှုမ္   ်းက ိုသာ ဆန  က် ငက်န  က်ကွခ်  သည်။  

  ငဟ်ပါလိုသည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို အက   ်းဟမ္ျှာ် ဟကာင််းမ္ှု ပ ဟသာ ၊ ဟ ဖာင မ်္တ် ခင််း ရ   ရန ်ပညတ်တရာ်းက ို 

လ ိုကဟ်လျှာကရ်ဟသာ ဘာသာတရာ်း လမ္််းညွှနအ် ဖစ် အလွ သံို်း ခင််းက ို ဆန  က် ငရ်ာ၌ အခ ိုငအ်မ္ာ 

ရပ်တည်ခ  သည်။  ဂလာတ  ၃်း၁၀-၁၃ တွင ်ဂလာတ  အသင််းဟတာ်မ္ ာ်းက ို   ငဟ်ပါလို လ ပ်မ္ူ 

က ိုငတ်ယွ်သည ် ပံိုစကံ ို နာ်းဟထာင ်ကည ပ်ါ။  

ပညတ်တရာ်း၏ အက င က် ို အမ္   ပ ဟသာသူ    သမ္ျှတ ို  သည် အက  နန် င  ်

စပ်ဆ ိုင ်က၏။ အဟ ကာင််းမ္ကူာ်း ပညတတ  က မ္််းစာ၌ ပါသမ္ျှဟသာ စကာ်းတ ို  က ို 

အပမ္ မ္က င ဟ်သာသတူ ိုင််း က  နဟ်တာ်မ္ူ ခင််းက ို ခဟံစ ို က မ္််းစာလာသတည််း။   

ထ ို  ဟ ကာင  ်ဘိုရာ်းသခင  ်ဟ  ျို့ဟတာ်၌ ပညတတ်ရာ်းအာ်း ဖင  ်အဘယသ်ူမ္ျှ 

ဟ ဖာင မ်္တ်ရာသ ို   မ္ဟရာက်န ိုင ်ို ထင ် ာ်းလ က်    ၏။ တဖနတ်ံို 

ဟ ဖာင မ်္တဟ်သာသသူည် ယံို ကည် ခင််းအာ်း ဖင  ်အသက်  ငလ် မ္ မ်္ည်။ 

ပညတ်တရာ်းမ္ကူာ်း ယံို ကည် ခင််းန င  ်မ္စပ်ဆ ိုင။် ထ ိုအက င က် ို 

က င ဟ်သာသသူည် ထ ိုအက င အ်ာ်း ဖင  ်အသက်  ငလ် မ္ မ်္ည် ို ဆ ိုသတည််း။ 

"သစတ် ိုင၌် ဆွ ထာ်း ခင််းက ို ခရံဟသာသတူ ိုင််း က  န ်ခင််းက ို ခရံဟသာသူ  ဖစသ်ည"် 

 ို က မ္််းစာ လာသည်န င  ်အည  ခရစ်ဟတာ်သည ်ငါတ ို  အတကွ်ဟ ကာင  ်

က  န ်ခင််းက ို ခံရဟသာသူ  ဖစ၍် ငါတ ို  က ို ပညတ်တရာ်း၏ က  န ်ခင််းမ္  

ဟရွ်းနှုတဟ်တာ်မ္ူပပ  (ဂလာတ  ၃်း၁၀-၁၃)။   

ဤက မ္််းပ ိုဒက် ညွှန ်ပသည်န င  ်အည    ငဟ်ပါလိုသည ်ဟ ဖာင မ်္တ ်ခင််းအတကွ် ပညတတ်ရာ်းက ို 

နာခံလ ိုက်ဟလျှာက် ခင််းအဟပေါ် အာ်း ပ သည ် မ္ ာ်းယွင််းဟသာ ဆရာမ္ ာ်းက ို ဆန  က် ငထ်ာ်းသည်။  

ဤသနွသ်ငခ် က်န င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အသာ်းက သွာ်းလျှင ်ဘိုရာ်းသခင  ်ပညတဟ်တာ်က ို မ္ည်သည အ်ခါမ္ျှ 

ပပ ်း ပည စ်ံိုစွာ မ္လ ိုကဟ်လျှာက်န ိုငဟ်သာ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အက  နခ်ံရသမူ္ ာ်း  ဖစသ်ွာ်း ကသည။်  

ပညတ်တရာ်း၏ က  န ်ခင််းမ္  တစခ်ိုတည််းဟသာ လတွ်ဟ မ္ာက်လမ္််းမ္ ာ ဘိုရာ်းသခင  ်က  နဟ်တာ်မ္ူ ခင််းက ို 

က ိုယတ် ိုင ်ဟဆာငယ်ဟူပ်းဟတာ်မ္ူခ  ဟသာ ခရစ်ဟတာ်၌ ယံို ကည် ခင််းအာ်း ဖင သ်ာ  ဖစသ်ည။်  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

  ငဟ်ပါလိုသည် ဓမ္မဟ ာင််း သက်သက်က ို မ္ည်သည အ်ခါမ္ျှ မ္ဆန  က် ငခ်  ပါ။  

ဓမ္မဟ ာင််းသွနသ်ငခ် ကသ်ည် ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းန င  ်မ္ဆ ိုင ်ို သ ူမ္ညသ်ည အ်ခါမ္ျှ မ္ဟတွ်းခ  ပါ။  

ကယတ်င ်ခင််းသည် ခရစ်ဟတာ်၌ ယံို ကည ်ခင််းအစာ်း ပညတ်တရာ်းက ို နာခ ံခင််းအဟပေါ်၌ တည်ဟ ကာင််း 

အခ ိုငအ်မ္ာဆ ိုဟန ကသည ် မ္ ာ်းယွင််းဟသာဆရာမ္ ာ်းက ိုသာ သ ူဆန  က် ငက်န  က်ကွ်ခ  သည်။   

အမ္ နဆ် ိုရလျှင ်သ၏ူ ဂလာတ ဩဝါဒစာထ တွင ်ဘိုရာ်းသခင  ်ဟ  ျို့ဟတာ်၌ ဟ ဖာင မ်္တ် ခင််းသည် 

ယံို ကည် ခင််းအာ်း ဖင သ်ာ  ဖစသ်ည ်ဆ ိုသည ် ဓမ္မသစ် စည််းမ္ ဉ်းက ို သက်ဟသ ပရာ၌   ငဟ်ပါလိုသည ်

အမ္ နတ်ကယပ်င ်ဓမ္မဟ ာင််း၏ အကူအည က ို ရယူ အသံို်းခ ခ  ရသည်။   ဗကက  တ် ၂်း၄ က ို သ ူ

က ို်းကာ်းထည သ်ွင််းရာ ဂလာတ  ၃်း၁၁ ထ က   ငဟ်ပါလို၏ စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို တဖန ်နာ်းဟထာင ်ကည ပ်ါ။  

ဟ ဖာင မ်္တဟ်သာသသူည် ယံို ကည် ခင််းအာ်း ဖင  ်အသက်  ငလ် မ္ မ်္ည် (ဂလာတ  

၃်း၁၁)။ 

မ္ ာ်းစွာ အလာ်းတသူည ် ပံိုစံ ဖင  ်  ငဟ်ပါလိုသည် ဟရာမ္ ၄်း၁-၁၂ တွင ်အာ ဗ ံ၏ အသကတ်ာက ို 

အသံို်း ပ ပပ ်း ဤ ဓမ္မဟ ာင််း စည််းမ္ ဉ်းက ို ပံိုဟဖာ်ခ  သည်။ သ၏ူ အ မ္ငရ်ှုဟထာင အ်ရ ဆ ိုလျှင ်

ယံို ကည် ခင််း သကသ်က် ဖင  ်ဟ ဖာင မ်္တ်ရာသ ို   ဟရာက် ခင််း ဓမ္မသစသ်ွနသ်ငခ် ကသ်ည် အမ္ နစ်ငစ်စ် 

ဓမ္မဟ ာင််း သွနသ်ငခ် ကတ်ွင ် မ္စ်ဖ ာ်းခံထာ်းသည။်   

  ငဟ်ပါလိုသည် တပါ်းအမ္   ်းသာ်းတ ို  အတကွ် တမ္နဟ်တာ် ဖစ်ဟသာ်လည််း မ္ မ္  

တစန် ိုငင်တံည််းသာ်း၊ မ္ မ္  ဂ  ်းလူမ္   ်းတ ို  က ို ခ စ်ခင ်မ္တ်န ို်းသည်။    ငဟ်ပါလိုက 

သူတ ို  က ို  မ္ငဟ်စလ ိုသည်။ သတူ ို  အာ်း သခငဟ်ယရှုခရစ်ဟတာ ်န င  ်

အသက်  ငဟ်သာ ရင််းန  ်းဆကန်ယွမ်္ှု    ဟစလ ိုသည်။ သသူည် သူတ ို  ၏ အဟမ္စွစ် 

အဟမ္မွ္ န ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််း က ိုယ်တ ိုငက် လသူည ်ယံို ကည် ခင််းသကသ်က ်

အာ်း ဖင သ်ာ ကယတ်င ်ခင််းသ ို   ဟရာကရ်သညက် ို သွနသ်ငဟ်နဟ ကာင််း  ပရန ်

ကက  ်းစာ်းရင််း မ္ ာ်းစွာ နာက ငခ်စံာ်းရသည်။  ဥပမ္ာအာ်း ဖင  ်ယံို ကည် ခင််း 

   ခ   ကသည  ်အာ ဗ ကံ  သ ို  ဟသာ အဓ က လမူ္   ်းစို အကက ်းအက မ္ ာ်းက ို 

သူဟတွျို့ရသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကက ်း မ္တ်ဟသာ ဖခငက်က ်း အာ ဗ ံပငလ်ျှင ်

ယံို ကည် ခင််းအာ်း ဖင  ်ကယတ်င ်ခင််းသ ို   ဟရာက်ခ  ရသည်။  သ ူသနွသ်ငဟ်နဟသာ 

သတင််းစကာ်းသည် အမ္ နစ်ငစ်စ် ဓမ္မဟ ာင််းတွင ် မ္စ်ဖ ာ်းခဟံ ကာင််းန င  ်

ဟယရှုသည် ဓမ္မဟ ာင််း၏ ပပ ်း ပည စ်ံိုလာမ္ှု  ဖစဟ် ကာင််းတ ို  က ို သူ၏ 

တန ိုငင်တံည််းသာ်း မ္ မ္  လမူ္   ်းမ္ ာ်း လကခ်ယံံို ကည်ဟစရနအ်တွက် ထ ိုအရာသည် 

  ငဟ်ပါလိုအတကွ် အဟရ်းကက ်းသည။် ထ ို  ဟ ကာင  ်

ယံို ကည် ခင််းသကသ်က်အာ်း ဖင သ်ာ ကယတ်င ်ခင််းသ ို   ဟရာက်   ဟ ကာင််း 

သတင််းစကာ်းက ို ပံိုဟဖာ်ရာတငွ ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို အစစ်အမ္ န ်သံို်းစွ ဖ ို  ရန ်

သူ  အတွက် အဟရ်းကက ်းလ သည။် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တဒါက ်  Vuyani Sindo 

  ငဟ်ပါလိုသည် ဟမ္ာဟ  ၏ ပညတတ  က မ္််း အပါအဝင ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို ခ စ် မ္တန် ို်းသည။်  ဟရာမ္ 

၇်း၁၂ တွင ်ပညတ်ဟတာ်သည် "သန   ် င််း၍ ဟ ဖာင မ်္တ်ပပ ်း ဟကာင််း မ္တ်ဟ ကာင််း" သ ူဟရ်းထာ်းသည။်  

သ ို  ဟသာ် ကယတ်င ်ခင််းက ို ကက  ်းစာ်းရယူဟပ်းသည ် နည််းလမ္််း တစခ်ိုအ ဖစ် ဘိုရာ်းသခင၏် 

ပညတ်ဟတာ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   တလွ သံို်းမ္ ဟသာအခါ မ္ညသ်ည အ်ခါကမ္ျှ  ဖစ်ရန ်ရည်ရွယ်မ္ထာ်းခ  သည ် 

အရာတစခ်ို အ ဖစ်သ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္လ မ္ ်တစပ်တ် လိုပ်ပစ်လ ိုက်ရာ ဟရာကသ်ွာ်းသည။်  ဓမ္မဟ ာင််း 

တစဟ်လျှာက်လံို်း၌ လသူည ်အနာဂတတ်ွင ်ကယ်တင ် င ်ဟမ္   ယ ကကလာမ္ည်ဆ ိုသည ် ဘိုရာ်းသခင  ်

ကတ ဟတာ်က ို ယံို ကည်ဟသာအာ်း ဖင  ်ဘိုရာ်းသခင  ်ဟက ်းဇူ်းဟတာ်ဟ ကာင  ်ဘိုရာ်း၏ တရာ်းစ ရငခ် ကမ်္  

ကယတ်င ်ခင််းသ ို   ဟရာက်ရသည်။  ဘိုရာ်းသခင  ်ပညတဟ်တာ်က ို နာခံ ခင််းသည် ကယ်တင ်ခင််းဟပ်းဟသာ 

ဟက ်းဇူ်းဟတာ်အတကွ် ဟက ်းဇူ်းသ ၍ တိုန   ်ပန ်ခင််းမ္   ်း  ဖစရ်ပါမ္ည။်  ယဟန  ပငလ်ျှင ်ဤ ခာ်းနာ်းမ္ှုက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   သ မ္ တဝ်နခ်ံရန ်လ ိုအပ်လ ပါသည်။  ဓမ္မဟ ာင််း က င ဝ်တ ်သနွသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းသည ်

ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းန င  ်ပတသ်က် စပ်ဆ ိုငသ်ည ်ို ဆ ိုရာ၌ ကယတ်င ်ခင််းက ို ကက  ်းစာ်းမ္ှု ဖင  ်ရယူဟစဟသာ 

နည််းလမ္််းအ ဖစ် မ္ ိုတ်၊ ခရစ်ဟတာ်၌ အခမ္   လက်ခံရ   ပပ ်း  ဖစသ်ည ် ကယ်တင ်ခင််း အတကွ် 

ဟက ်းဇူ်းသ စ တက် ို  ပသရာ နည််းလမ္််းအ ဖစ် စပ်ဆ ိုင ်ခင််းသာ  ဖစသ်ည။်  

  ငဟ်ပါလို၏ သနွသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းတွငပ်ါသည ် ဓမ္မဟ ာင််းဆ ိုငရ်ာ အနှုတသ်ဟဘာ 

ဟဝဖနခ် ကမ်္ ာ်းသည် အမ္ နစ်ငစ်စ် ဓမ္မဟ ာင််းက ို အက င အ်ာ်း ဖင  ်ဟ ဖာင မ်္တရ်ာသ ို   ဟရာကဟ်စသည ် 

စနစ်အ ဖစ် အလွ သံို်းမ္ှုမ္ ာ်းအဟ ကာင််း  ဖစသ်ည် ဆ ိုသည်က ို ဟတွျို့  မ္ငပ်ပ ်းသည ဟ်နာက် ယခို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာကလ် ိုကမ်္ ာ်း အတွက်   ငဟ်ပါလို၏ ဓမ္မဟ ာင််း အခွင အ်ာဏာန င  ်

စပ်ဆ ိုငပ်တသ်က်မ္ှု ဆ ိုငရ်ာ ခ ိုငလ်ံိုသည ် အ ပ သဟဘာဟဆာင ်အတည ်ပ ခ ကမ်္ ာ်းက ို  ကည ် ကပါမ္ည။်  

အပပြုသတဘ  အ ညပ်ပြုြ ကမ်  ျား  

  ငဟ်ပါလိုသည် ဂ  ်းလမူ္   ်း ဖစသ်ည။်  သသူည ်အစဉအပမ္  ဂ  ်းလူမ္   ်း 

 ဖစခ်  သည်။  သ၏ူ ဟရခဟံ မ္ခသံည် ဂ  ်း ဖစ်သည်။ မ္ မ္ ဇာတ  အမ္   ်းသည ်

ဂ  ်း ဖစ်ဟ ကာင််းက ို သူဟ ပာဆ ိုသည။်  က မ္််းစာအတကွ် 

သူဆက်ကပ်အပ်န ထံာ်းသည်။  ဖ လ ပပ  ဩဝါဒစာတွင ်ဖာရ     တစဦ််း အဟန ဖင  ်

ထ ိုသ ို   ဆကက်ပ်အပ်န ခံ  ဟ ကာင််း သူဟ ပာထာ်းသည်။  သ၏ူ ဟနာကခ်ံသမ္ ိုင််း 

ဇာတဟ် ကာင််းက ို ဂလာတ ဩဝါဒစာ ထ ၌ သူဟ ပာသည အ်ခါ ဘ ို်းဟဘ်းတ ို  က ို 

သ ကျွမ္််း ခင််း၌ သူ၏ စ တ်အာ်းထကသ်နမ်္ှုသည် သူန င  ်တန််းတူသမူ္ ာ်းထက် 

မ္ ာ်းစွာသာလွနဟ် ကာင််း သူဟ ပာ ပထာ်းသည်။  ထ ိုဟနရာတွင ်ယိုဒ 

ဘာသာအဟ ကာင််းက ိုလည််း သူဟ ပာဟနသည်။  ဟ ပဗ က မ္််းစာ၏ 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းတည််း ူဟသာ ဓမ္မဟ ာင််း၏ သွနသ်ငခ် က်မ္ ာ်းသ ို   မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  

ဆကက်ပ်အပ်န  ံထာ်းဟ ကာင််းက ိုလည််း သူဟ ပာဟနသည။်   ၎င််းသည် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တပါ်းအမ္   ်းသာ်းမ္ ာ်းသ ို   သူအမ္ှုဟဆာငသ်ည အ်ခါ ဟယရှုမ္ညသ်ူ  ဖစဟ် ကာင််း 

သူသနွသ်ငရ်ာ၌ ပါဝငလ်ာသည ် သ၏ူ ဂ  ်းဟနာက်ခသံမ္ ိုင််းပင ် ဖစသ်ည။်   

လူမ္   ်းအဟပါင််းသ ို   သအူမ္ှုဟဆာငသ်ည ်အခါ  ဟယရှု ကကလာ ခင််းသည် 

ကယတ်င ် ငဟ်မ္   ယ ကကလာ ခင််းပင ် ဖစဟ် ကာင််း၊ လမူ္   ်းအဟပါင််းတ ို  အတွက် 

သတင််းဟကာင််းသည ်အာ ဗ ံအာ်း ကတ ထာ်းဟတာ်မ္ူဟသာ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်း 

ပပ ်း ပည စ်ံိုလာမ္ှုပင ် ဖစဟ် ကာင််း သူတ ို  က ို နာ်းလညဟ်စလ ိုသည်။ သူသည ်

ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းစာက ို ငင််းပယ် ခင််း မ္   ၊ ၎င််းတ ို  က ို ယခို အသစတ်ဖန ်

နာ်းလည်သွာ်း ခင််းသာ  ဖစသ်ည်။  ဟယရှုသည် ဟ ပဗ သမ္မာက မ္််းစာက 

ဟ ပာခ  သမ္ျှ အရာရာတ ို  ၏ ပပ ်း ပည စ်ံိုလာမ္ှုပင ် ဖစသ်ည ်ို 

သူနာ်းလညထ်ာ်းသည။်  

တဒါက ်  Mark A. Jennings 

ဟရာမ္ ၁၅်း၄ တွင ်ဓမ္မဟ ာင််းအဟ ကာင််း   ငဟ်ပါလို ဘာဟရ်းထာ်းသညက် ို စဉ်းစာ်း ကည ပ်ါ။  

ငါတ ို  သည် က မ္််းစာ၌ပါဟသာ သည််းခံ ခင််း၊ သကသ်ာ ခင််း အဟ ကာင််းမ္ ာ်းက ို 

အမ္   ပ ၍ ဟမ္ျှာ်လင ရ်ဟသာ အခွင  ်   ဟစ ခင််းင ာ က မ္််းစာ၌ အထကက် 

ဟရ်းထာ်းသမ္ျှသည် ငါတ ို  က ို ဆံို်းမ္ဩဝါဒဟပ်း၍ ဟရ်းထာ်းသတည််း (ဟရာမ္ 

၁၅်း၄)။  

"က မ္််းစာ၌" န င  ်"အထကက် ဟရ်းထာ်းသမ္ျှသည်" ဆ ိုသည်တ ို  က ို ဤဟနရာတွင ်  ငဟ်ပါလို 

ဟ ပာသည အ်ခါ ဓမ္မဟ ာင််းက ို သ ူစဉ်းစာ်းဟနခ  တာ  ဖစသ်ည။်  ဤက မ္််းပ ိုဒအ်ရ ဓမ္မဟ ာင််းသည် 

ခရစ်ယာန ်ဟမ္ျှာ်လင  ်ခင််းက ို ကက ်းထာွ်းဖွံျို့ ပဖ  ်းဟစ ခင််းန င  ်ထ မ္််းသ မ္််း ခင််းတ ို  အတကွ် မ္   မ္ ဖစ် 

အဟရ်းပါဟနသည်။  ပံို ပငဇ်ာတ်ဟ ကာင််းမ္ ာ်း၊ ပညတဟ်တာ်မ္ ာ်း၊ ဆာလသံ ခ င််းမ္ ာ်း၊ ဓမ္မဟ ာင််း 

ပဟရာဖက ်ပ ခ ကမ်္ ာ်း တ ို  သည် "ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဆံို်းမ္ဩဝါဒဟပ်းရန"်  ဖစ် ကသည။်  

သ ို  ဟသာ်  ဓမ္မဟ ာင််း၏ ပတသ်က် စပ်ဆ ိုငမ်္ှုက ို  ၂ တ ဟမ္ာဟသ ၃်း၁၆-၁၇ တွင ်  ငဟ်ပါလိုက 

အခ ိုငလ်ံိုဆံို်း၊ အ  င််းဆံို်း အတည် ပ  ဟ ာဟ ပာထာ်းသညမ်္ ာ သသံယ  ဖစဖ်ွယ် မ္   ပါ။ ဤဟနရာတွင ်

သူဟရ်းထာ်းခ  သည်မ္ ာ 

ထ ိုက မ္််းစာ    သမ္ျှသည် ဘိုရာ်းသခင ်မ္ှုတသ်ွင််းဟတာ်မ္ဟူသာအာ်း ဖင  ် ဖစ်၍ 

ဘိုရာ်းသခင၏် လသူည ်စံိုလငဟ်သာသူ၊ ဟကာင််းဟသာ အမ္ှုအမ္   ်းမ္   ်းတ ို  က ို 

 ပ စို ခင််း အလ ို  င ာ  ပငဆ်ငဟ်သာသူ  ဖစ်မ္ည ်အဟ ကာင််း ဩဝါဒဟပ်း ခင််း၊ 

အ ပစက် ို ဟဖာ် ပ ခင််း၊ ဟ ဖာင မ်္တ်စွာ  ပ  ပင ်ခင််း၊ တရာ်းက ို သွနသ်င ်ခင််း 

ဟက ်းဇူ်းမ္ ာ်းက ို  ပ တတ်၏ (၂တ ဟမ္ာဟသ ၃်း၁၆-၁၇)။  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဤက မ္််းပ ိုဒက် ို ခရစယ်ာန ်အမ္ ာ်းစို ရင််းန  ်းပပ ်း  ဖစ် ကဟသာ်လည််း "က မ္််းစာ    သမ္ျှ"  ူဟသာ 

စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းသည် ဓမ္မသစက် ို ရည်ညွှန််းဟန ခင််း ဖစသ်ည ်ို မ္ ကာခဏ စ တက်ူ်းမ္  ကသည။်  

ဟကာင််းပါပပ ။ ဤစကာ်းလံို်းမ္ ာ်းသည် ဓမ္မသစ်အဟပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို   ထာ်း   ဟသာ အ မ္ငမ်္ ာ်းအတွက် 

သွယဝ် ိုက်သက်ဟရာကမ်္ှုမ္ ာ်း    သညမ်္ ာ သသံယ ဖစဖ်ွယ် မ္   ပါ။  သ ို  ဟသာ် က မ္််းစာ    သမ္ျှ ို   ငဟ်ပါလို 

ဟရ်းခ  နတ်ွင ်အထ်ူးသ ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ိုသာ သူ စဉ်းစာ်းဟနခ   ခင််း  ဖစသ်ည။်  ဓမ္မဟ ာင််းက 

ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဟပ်းစမွ္််းန ိုငဟ်သာ အံ ဩဖယွ် အရာမ္ ာ်းက ို နာ်းဟထာင ်ကည ပ်ါ။ ၎င််းသည်ဟကာင််းဟသာ 

အမ္ှုအမ္   ်းမ္   ်းက ို  ပ စို ခင််း အလ ို  င ာ  ပငဆ်ငဟ်ပ်းရင််း ဩဝါဒ ဟပ်းန ိုငသ်ည။် အ ပစက် ို ဟဖာ် ပန ိုငသ်ည်။ 

ဟ ဖာင မ်္တစ်ွာ  ပ  ပငန် ိုငသ်ည။် တရာ်းက ို သွနသ်ငန် ိုငသ်ည်။   အတ ိုဟ ပာရလျှင ်ခရစ်ယာန ်

အသက်တာအတကွ် ဓမ္မဟ ာင််းသည် မ္   မ္ ဖစ်လ ိုအပ်ဟ ကာင််း   ငဟ်ပါလို ဆ ိုဟန ခင််းပင ် ဖစ်သည်။  

ထ ို  ဟ ကာင  ်"ထ ို က မ္််းစာ    သမ္ျှသည ်ဘိုရာ်းသခင ်

မ္ှုတသ်ွင််းဟတာ်မ္ဟူသာအာ်း ဖင  ် ဖစ်၍ ဘိုရာ်းသခင၏် လသူည ်စံိုလငဟ်သာသူ၊ 

ဟကာင််းဟသာ အမ္ှုအမ္   ်းမ္   ်းတ ို  က ို  ပ စို ခင််း အလ ို  င ာ  ပငဆ်ငဟ်သာသူ 

 ဖစမ်္ည အ်ဟ ကာင််း ဩဝါဒဟပ်း ခင််း၊ အ ပစ်က ို ဟဖာ် ပ ခင််း၊ ဟ ဖာင မ်္တ်စွာ 

 ပ  ပင ်ခင််း၊ တရာ်းက ို သွနသ်င ်ခင််း ဟက ်းဇူ်းမ္ ာ်းက ို  ပ တတ်၏"  ူ၍   ငဟ်ပါလို 

ဆ ိုသည အ်ခါ သသူည ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟ ပာဟန ခင််းပင ် ဖစ်သည်။  သူသည ်

ဓမ္မဟ ာင််း၏ ပတသ်က် စပ်ဆ ိုငမ်္ှု အဟ ကာင််းက ို ဟ ပာဟန ခင််း  ဖစ်သည။်  

ထ ို   ပင ်၎င််းသည် ပတ်သက် စပ်ဆ ိုငသ်ည် ဆ ိုကာမ္ျှ မ္ ိုတ်၊ ကမ္််းကိုနသ်ညအ်ထ  

ပတသ်က် စပ်ဆ ိုငသ်ည ် ို သကူ ဟ ပာဟန ခင််း  ဖစသ်ည။် ဓမ္မဟ ာင််း မ္   လျှင ်

ဓမ္မသစက် သံို်းထာ်းသည ် ဟဝါ ာရ အမ္   ်းမ္   ်းတ ို  က ို နာ်းလည်ဟစမ္ည ် 

ဟရခဟံ မ္ခမံ္ ာ်းလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်မ္   န ိုငပ်ါ။   ဥပမ္ာ အာ်း ဖင  ်ဘိုရာ်းသခင ်

ဆ ို ကပါစ ို  ။ ဤဘိုရာ်းသည ်မ္ည်သူနည််း။ သ ို  မ္ ိုတ် ခရစဟ်တာ် ဆ ို ကပါစ ို  ။ 

ခရစ်ဟတာ် ဆ ိုသညမ်္ ာ အဘယ်နည််း။ သ ို  မ္ ိုတ ်သတင််းဟကာင််းသာမ္က အ ပစ၊် 

ကယတ်င ်ခင််း က  သ ို  ဟသာ အယူအဆမ္ ာ်း ဆ ို ကပါစ ို  ။  ဤအရာတ ို  သည် 

ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်စမ္ တ်ဆက်ပပ ်းဟနာက် ဖွံပဖ  ်းတ ို်းတကလ်ာဟသာ ဟဝါ ာရ 

အလံို်းစံို  ဖစ် ကသည။် ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်၎င််းတ ို  အာ်း မ္ည်သ ို   အသံို်း ပ သည်က ို 

သ နာ်းလညမ်္ သာ အသ အ မ္င ်န ံ  စပ်ပပ ်း တာဝနယ်မူ္ှု၊ တာဝနခ်မံ္ှု   ဟသာ ပံိုစံ ဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဓမ္မသစက် ို ဖတ်ရှုန ိုင ်ကဟပမ္ည။်  

တဒါက ်  Matthew Newkirk 

ဓမ္မဟ ာင််း၏ ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငမ်္ှုက ို ဟမ္ျှာ်လင စ်ရာ    ဟန၍၎င််း၊ အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ 

အခက်အခ ဟ ကာင ဟ်သာ်၎င််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟလ လာသင ဟ် ကာင််း ဟတွျို့ ခ  ရပပ ်း  ဖစပ်ါသည။်  

ယခိုတွင ်ဤသငခ်န််းစာပါ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ တတ ယ ဟခါင််းစဉ  ဖစ်ဟသာ ဓမ္မဟ ာင််းက ို ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို   

လကဟ်တွျို့ ဘဝ၌ အသံို်းခ  ခင််း လိုပ်ငန််းတာဝန ်ဆ သ ို   လ ည ် ကပါစ ို  ။  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

လကတ်  ွေ့ ဘ   င ်အသံိုျားြ ပြငျ်ား 

ဟ ပာသင သ်ည ်အတ ိုင််းဆ ိုလျှင ်ဓမ္မဟ ာင််းသည် ယဟန  ဟခတ် ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းန င  ်

ပတသ်က်စပ်ဆ ိုငသ်ည်  ို  ဆ ို ခင််းသည် အရာတစခ်ို  ဖစ်၍ ထ ိုမ္ နက်နမ်္ှုက ို လက်ဟတွျို့ဘဝတွင ်

က င သ်ံို်း ခင််းသည် ဟနာက ်အရာတစ်ခို  ဖစသ်ည။်   ရဖံနရ်ခံါ ဓမ္မဟ ာင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် မ္ည်သ ို   

လကဟ်တွျို့ အသံို်းက ဟနသညက် ို  မ္ငရ်န ်မ္ခက်ခ လ ဟသာလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း ကာ်း 

အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှုဟ ကာင  ်အ ခာ်းအခ  နမ်္ ာ်းတွငမ်္ကူာ်း အလွန ်ခကခ် ဟနတတ်သည။်  ယခိုတငွ ်

ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာကလ် ိုက်မ္ ာ်း ဟလ လာရနန် င  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို လကဟ်တွျို့ ဘဝတွင ်အသံို်းခ ရနအ်တကွ် 

သန   ် င််းဟသာ ဝ ညာဉဟတာ်က ကူည မ္ည ်အဟ ကာင််း စ တ်ခ မ္ှု အာမ္ခံခ က်    ဟနပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဇာတ  

အာ်းအငန် င  ်လိုပ်ဟဆာငပ်ပ ်းဟ မ္ာက်န ိုငသ်ညထ်က် မ္ ာ်းစွာ သာလွနဟ်သာ နည််းလမ္််းမ္ ာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ဝ ညာဉဟတာ်က သွနသ်ငဟ်ပ်းဟနပါသည။်  သ ို  တဟစယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘဝတွင ်မ္ နက်နစ်ွာ လက်ဟတွျို့ 

အသံို်းခ န ိုငဖ် ို   ဓမ္မဟ ာင််းက ို နက်န ိုငသ်မ္ျှ နက်နက် ဟလ လာရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်တာဝန ်  ပါသည်။  

တမ္နဟ်တာ်ကက ်း   ငဟ်ပါလိုက ဤတာဝနက် ို တ ဟမ္ာဟသအာ်း ဟ ပာ ပခ  သည်။ ၂တ ဟမ္ာဟသ 

၂်း၁၅တွင ်  ငဟ်ပါလိုက 

သငမ်္ကူာ်း ဝနခ်ဟံတာ်မ္ူဟသာသူ၊   က်ဟ ကာကစ်ရာ အဟ ကာင််း မ္   ဘ  

သမ္မာတရာ်းက ို မ္ နက်နစ်ွာ ပ ိုင််း ခာ်းတတ်ဟသာ ဆရာသမ္ာ်း  ဖစလ် က် 

ဘိုရာ်းသခင ဟ်  ျို့၌ က ိုယက် ိုက ိုယ် ဆက်သ ခင််းင ာ ကက  ်းစာ်း အာ်းထိုတဟ်လာ ။  

(၂တ ဟမ္ာဟသ ၂်း၁၅) 

ဤဟနရာတွှင ်ဟပါလို ဆ ိုထာ်းသလ ို ဝနခ်ံဟတာမ်္ူဟသာသူ  ဖစ်ရနအ်တကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ဓမ္မဟ ာင််းက ို "အလိုပ်သမ္ာ်း" တစဦ််း အဟန ဖင  ်ခ ဉ်းကပ် ကရမ္ည။် အလိုပ်သမ္ာ်း (ဟ လသလ ို 

အာဂဟတ်းစ)် သည် ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ဟတာ်က ို မ္ နက်နစ်ွာ ပ ိုင််း ခာ်းန ိုငရ်နအ်တကွ် လံို  လစ ိုက်ပပ ်း 

အလိုပ်လိုပ်ဟသာ လိုပ်ဟဆာငသ်ူ  ို အနက်ရသည။်  

ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟခတသ်စ် လဟူနမ္ှု ဘဝထ  လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ  ခင််းအာ်း အဆင  ်သံို်းဆင ခ်ွ ၍ 

 ကည ပ်ါမ္ည။်  ပထမ္ဦ်းစွာ ကျွန်ိုပ်တ ို   လက်ဟတွျို့ ဘဝမ္ ာ်းတွင ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို အသံို်းခ ရန ်

ကက  ်းစာ်းသည်န င  ်အမ္ျှ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟအာင ်မ္ငဟ်က ာ်လွှာ်းရမ္ည ် စ မ္်ဟခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟဖာ်ထိုတ်သွာ်း ကပါမ္ည်။  ဒိုတ ယအာ်း ဖင  ်ယဟန  ဟခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘဝ၌ လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ မ္ှုက ို 

အဟကာငအ်ထည်ဟပေါ်လာဟစသည ် ဆကစ်ပ်မ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   စဉ်းစာ်း ကပါမ္ည်။  တတ ယအာ်း ဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   လကဟ်တွျို့ ဘဝတွင ်အသံို်းခ သည်န င  ်အမ္ျှ ကျွန်ိုပ်တ ို   သ မ္ တ်ဝနခ်ံရမ္ည ် 

တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာ  ာဟဖ ွကပါမ္ည။်  ဓမ္မဟ ာင််းက ို ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို   

လကဟ်တွျို့ ဘဝတွင ်အသံို်းခ သည ် အခါ ရငဆ် ိုငရ်မ္ည ် စ မ္ဟ်ခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းန င  ်အစ ပ  ကပါစ ို  ။  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

စ မ်တြေါ်မှု အြကအ်ြဲမ  ျား 

ဤသငခ်န််းစာတွင ်ဟစာဟစာက ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ ခ  သလ ို ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

ဟ  ်းန စ်ဟပါင််းမ္ ာ်းစွာက ဟနထ ိုငခ်  ဟသာ သူ  လူမ္ ာ်းအာ်း ဦ်းဆံို်း ဟပ်းကမ္််းဟတာ်မ္ခူ  သည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟတွျို့ ခ  ပပ ်းသည ်အတ ိုင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် မ္ မ္ တ ို  ကာလ၌ ဤက မ္််းစာမ္ ာ်းအာ်း ဖင  ်အသက်  ငမ်္ည ် 

အဟ ကာင််း က ိုယ်ဟတာ်သည ်၎င််းတ ို  က ို  ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလည််း ဟပ်းအပ်ဟတာ်မ္ခူ  သည်။ သ ို  ဟသာ် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််း ကမ္ဘာမ္  လွနစ်ွာ ကွ  ပာ်း  ခာ်းနာ်းဟသာ ကမ္ဘာတစခ်ိုတွင ်ဟနထ ိုငဟ်န ကရသည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဓမ္မဟ ာင််းတ ို   အ ကာ်း    အလွနက်က ်းမ္ာ်းဟသာ ကွာ ခ က်ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို လက်ဟတွျို့ 

ဘဝ၌ အသံို်းခ ရာတွင ်ထ ိုအခ က်က ို ထည ်သွင််း စဉ်းစာ်းရမ္ည်  ဖစ်ပါသည။်  ဓမ္မဟ ာင််းက ို ခရစယ်ာန ်

အသက်တာ၌ လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ ရာတွင ်ဟတွျို့ရသည ် စ မ္်ဟခေါ်ခ က်အာ်း တမ္နဟ်တာ်ကက ်း   ငဟ်ပါလို 

အက ဉ်းခ ံ ်းထာ်းရာ ၁ဟကာရ နသ်ို ၁၀်း၁၁ က ို နာ်းဟထာင ်ကည ်ပါ။  ထ ိုဟနရာတွင ်သဟူရ်းထာ်းသည်မ္ ာ 

ထ ိုအဟ ကာင််းအရာ    သမ္ျှတ ို  သည် ပံိုသကဟ်သ  ဖစ်အံ ဟသာင ာ ထ ိုသူတ ို  ၌ 

ဟရာက် က၏။ ကပ်ကာလ အဆံို်းတွင ် ဖစဟ်သာ ငါတ ို  က ို ဆံို်းမ္စရာဖ ို   က မ္််းစာ၌ 

ဟရ်းထာ်းလ က ်   သတည််း။  (၁ဟကာရ နသ်ို ၁၀်း၁၁) 

ဤ က မ္််းပ ိုဒ၏် ပ ိုကက ်းဟသာ ဟနာက်ခံ အဆက်အစပ်ထ မ္  ဟန၍ ကျွန်ိုပ်တ ို   

သငယ်ဟူလ လာရသညမ်္ ာ အ ဂိုတတ  မ္  ဣသဟရလတ ို   ထကွ်ဟ မ္ာက်လာပံို ဓမ္မဟ ာင််း ပံို ပင ်

ဇာတဟ် ကာင််းမ္ ာ်းန င တ်ကွ ထ ိုအရာတ ို  သည် ဟကာရ နသ်ို ခရစ်ယာနတ် ို  ၏ လက်ဟတွျို့ ဘဝ၌ မ္ည်သ ို   

အသံို်းက ခ  သည်က ို ဟပါလို စဉ်းစာ်းဟနခ  ဟ ကာင််းပင ် ဖစသ်ည်။  အနည််းဆံို်း အဟ ကာင််း အရာ သံို်းခိုအာ်း 

သ ူမ္ ်းဟမ္ာင််းထ ို်း ပထာ်းခ  သည်က ို သတ  ပ ပါ။ ပထမ္ဦ်းစွာ "ထ ိုအဟ ကာင််းအရာ    သမ္ျှတ ို  သည် 

ဟရာက် က၏။ .... က မ္််းစာ၌ ဟရ်းထာ်းလ က်    သတည််း"  ို အလ မ္််းဟဝ်းကွာဟသာ အတ တက်ာလ 

အ ဖစအ်ပ က်မ္ ာ်းက ို သဟူ ပာသည။်   ဒိုတ ယ အာ်း ဖင  ်ထ ို အဟ ကာင််း အရာ    သမ္ျှတ ို  သည် "ငါတ ို  က ို 

ဆံို်းမ္စရာဖ ို   က မ္််းစာ၌ ဟရ်းထာ်းလ က်    သတည််း"  ို ဟ ပာရင််း မ္ မ္ က ိုယ်တ ိုငန် င  ်ဟကာရ နသ်ို ခရစယ်ာန ်

ဟရာင််းရင််းမ္ ာ်းက ို ရည်ညွှန််းထာ်းခ  သည်။  ထ ို  ဟနာက် တတ ယ အဟနန င  ်"ကပ်ကာလ အဆံို်းတွင ်

 ဖစဟ်သာ ငါတ ို  "  ူ၍ ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာကလ် ိုကမ်္ ာ်းသ ို   ဟဖာ် ပ ခင််း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းဟခတ်ကာလန င  ်

ခရစ်ယာန ်ဟခတ်ကာလတ ို  အ ကာ်း အ ဖစအ်ပ က် မ္ ာ်းစွာ  ဖစပ် က်ခ  ပပ ်းဟ ကာင််း   ငဟ်ပါလို 

သ မ္ တဝ်နခ်ံထာ်းခ  သည်။  ခရစ်ယာနတ် ို  သည် သမ္ ိုင််း၏ အဆံို်းသတ်ပ ိုင််း ဟခတ်ကာလမ္ ာ်း 

တနည််းအာ်း ဖင  ်သမ္ ိုင််း  ပည စ်ံိုလာသည ် အခ  နမ်္ ာ်းတွင ်အသက ် ငဟ်န ကသည။်  တမ္နဟ်တာ်ကက ်း၏ 

စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းကလည််း ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟခတသ်စ်ဘဝထ  အသံို်းခ ရာ၌  ကံ ရသည ် အခကအ်ခ က ို 

ဖွင  ်ပဟနသည်။  

၁ဟကာရ နသ်ို ၁၀ တွင ်  ငဟ်ပါလို ဟ ပာထာ်းသညမ်္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ် န စသ်ကသ်ည။် 

သ ို   ဖစလ်ျှင ်၁ဟကာရ နသ်ို ၁၀ ထ တွင ်သသူည ်ဣသဟရလ သမ္ ိုင််းက ို၎င််း၊ 

ထ ိုသမ္ ိုင််းက ို ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းစာမ္ ာ်းထ တွင ်ခ ဟရ်းထာ်းသည ်



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဆ ိုသည အ်ခ က်က ို၎င််း  ပနဆ်င ်ခငဟ်နရင််း "ထ ို အဟ ကာင််း အရာ    သမ္ျှတ ို  သည် 

ငါတ ို  က ို ဆံို်းမ္စရာဖ ို   က မ္််းစာ၌ ဟရ်းထာ်းလ က်    သတည််း"  ူ၍ ထ ိုစဉက 

တပါ်းအမ္   ်းလည််း ဖစ်၊ မ္ဟ ပာင််းလ မ္ က အမ္ ာ်းအာ်း ဖင  ်သာသနာပ 

 ဖစခ်   ကဟသာ ဟကာရ နသ်ို ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းက ို ဟ ပာဆ ိုသည။်  ထ ို  ဟ ကာင ပ်င ်

က မ္််းစာသည် လတူ ို  အဟပေါ်တငွ ်အခွင အ်ာဏာ    ဟနရသည။် ဟကာရ နသ်ို 

ခရစ်ယာနတ် ို  က ို ကနဦ်း ရည်ရွယ်မ္ထာ်းခ  ဟသာ်လည််း ဘိုရာ်းသခင  ်

အ ကအံစည်ထ တွင ်သတူ ို      ဟနခ  သည်။   ဘိုရာ်းသခငသ်ည် က မ္််းစာက ို 

မ္ တတ်မ္််းတင ်ခင််း အမ္ှု အဟပေါ်တွင ်ပ ိုငသ်အိုပ်စ ို်းသည်  ဖစ်၍ က ိုယဟ်တာ်၏ 

စ တဟ်တာ်ထ တွင ်ရည်ရွယ်ထာ်းသညမ်္ ာ်း    န ိုငသ်ည။် ဟ  ်းကနဦ်းတွင ်

ကွ  ပာ်းဟသာ ပရ တသ်တဆ် သ ို   လ ပ်မ္ူ ဟရ်းသာ်းဟစခ  ဟသာ်လည််း က ိုယဟ်တာ်၏ 

စ တဟ်တာ်ထ ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထသံ ို  လည််း ရည်ရွယလ် ပ်မ္ထူာ်းန ိုငဟ်ပသည။်  

တဒါက ်  Stephen E. Witmer 

  ငဟ်ပါလို၏ စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက အ က ံပ ဟနသလ ိုပင ် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခတက်ာလ၌ ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ သည အ်ခါ  ကံ ရသည  ်စ မ္ဟ်ခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ရငဆ် ိုငရ်နအ်တကွ် အရာသံို်းခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

က ိုငတ်ယွ် ဟ ဖ  င််းရပါမ္ည။်   ပထမ္ဦ်းစွာ ဓမ္မဟ ာင််း၏ ဟ  ်းဟခတ်ကမ္ဘာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည်ရပါမ္ည။် 

ဒိုတ ယအာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ထ ိုဟ  ်းဟခတက်မ္ဘာတ ို  အ ကာ်း သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း ဖွံျို့ ပဖ  ်းတ ို်းတက်လာမ္ှုမ္ ာ်းက ို 

ထည ်သွင််းစဉ်းစာ်း ကရပါမ္ည။် ထ ို  ဟနာက် တတ ယ အဟနန င  ်ဤ ဖွံျို့ ပဖ  ်း တ ို်းတကလ်ာမ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   သငယ်ဟူလ လာရသည်မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ကမ္ဘာသ ို   ယူဟဆာငလ်ာ ကရပါမ္ည်။  ပထမ္ဦ်းစွာ 

ဓမ္မဟ ာင််း ပါဝငဟ်နသည ် ဟ  ်းဟခတ် ကမ္ဘာ အဟပေါ် သတ  ပ  အာရံိုစ ိုက်ရန ်မ္ည်မ္ျှ အဟရ်းကက ်းလ သည်က ို 

စဉ်းစာ်း ကည ်ပါ။ 

တရှျားတြ က်မဘ  

ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဦ်းဆံို်း လကခ်ံရ   သည်  ဟ  ်းဟခတက်မ္ဘာ၏ ဟဝါ ာရမ္ ာ်း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

အတတ်န ိုငဆ်ံို်း အနက်ဖွင ဟ်ရ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အဓ က လိုပ်ငန််းတာဝန ်တစ်ခိုပင ် ဖစသ်ည်။  သ ို  ဟသာ် 

ဤလိုပ်ငန််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အပတ်တကိုပ် ကက  ်းစာ်း လိုပ်လျှငဟ်တာငမ်္  မ္ည်သည ် အခါမ္ျှ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ပပ ်း ပည စ်ံိုစွာ လိုပ်န ိုငလ် မ္ မ်္ည် မ္ ိုတပ်ါ။ ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟနထ ိုငဟ်သာ ကမ္ဘာကက ်းက ကျွန်ိုပ်တ ို  အဟပေါ် 

အလွနအ်မ္င််း ဩဇာ လွှမ္််းမ္ ို်းထာ်းသည်  ဖစရ်ကာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပည အ်ဝ မ္ဟ  ာငလ်ွှ န ိုငဟ်သ်းဟသာ 

ဟခတ်သစ် ဗ ဇ စရ ိုကသ်ဟဘာမ္ ာ်း ဖင  ် ဟ  ်းက မ္််းစာဟပမ္ ာ်းဆ သ ို   အပမ္ လ ိုလ ို ဟရာကလ်ာ ကပါလ မ္ မ်္ည်။    

အဟ ကာင််းမ္လ စွာပင ်ဤ အခ က်သည ် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခတသ်စလ်ူမ္ ာ်း အဟန ဖင  ်မ္ မ္ တ ို   ယံို ကညဟ်လ  

   ဟသာအရာက ို ဓမ္မဟ ာင််းထ  အလယွ်ထည သ်ွင််း ဖတ်ရှု ခင််းအတကွ် မ္ ကာခဏ ဆငဟ် ခဟပ်းခ က် 

 ဖစလ်ာသည်။  သ ို  ဟသာ် ထ ိုသ ို   ဖတ် ခင််းဟ ကာင  ်လကူ က မ္််းစာ၏ ဩဇာခံ  ဖစ်ရမ္ည အ်စာ်း 

က မ္််းစာကသာ လူ  ဩဇာခံ  ဖစ်သွာ်းသည။် ထ ို  ဟ ကာင  ်ဟခတသ်စ် ဘက်လ ိုကမ်္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 

 

-32- 

ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အ ပည ်အဝ မ္ဟ  ာငလ်ွှ န ိုငဟ်သာ် ငာ်း သစစာ   ဟသာ ဟက ာင််းသာ်းတ ိုင််းသည်  ဖစ်န ိုငသ်မ္ျှ ၎င််းတ ို  ၏ မ္ူရင််း 

ဘာသာစကာ်း အဓ ပပာယ်က ို နာ်းလည်ရန ် ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းပ ိုဒမ်္ ာ်းက ို လံို  လစ ိုက်၍ ဟလ လာသင သ်ည်။  

ရ ို်း  င််းစွာ ဆ ိုရလျှင ်ဓမ္မဟ ာင််းက မ္််းပ ိုဒ ်တစ်ပ ိုဒ၏် ပငက် ိုယမ်္ူလ အဓ ပပာယ ်ူသည ်

ဘိုရာ်းသခငန် င  ်သ၏ူ ဝ ညာဉဟတာ ်မ္ှုတသ်ွင််းခံ စာဟရ်းသူမ္ ာ်းက ထ ိုက မ္််းပ ိုဒ၏် ကနဦ်း 

ပရ တ်သတအ်ဟပေါ်  သကဟ်ရာက်ဟစလ ိုသည ် အက   ်းတရာ်းပင ်ဖစသ်ည။်  အလွန ်အဟရ်းကက ်းဟသာ 

သဟဘာ ဆ ိုရလျှင ် ဘိုရာ်းသခငန် င  ်သူ၏ မ္ှုတ်သွင််းခံ စာဟရ်းသူမ္ ာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း စကာ်းဟ ပာသည်က ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   တ ိုက်ရ ိုက် မ္ ကာ်းရပါ။ သတူ ို  က အ ခာ်းသမူ္ ာ်းသ ို   ဟ ပာဟနသညက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို  က ဟက ာ်ပပ ်း 

 ကာ်းဟနရ ခင််းသာ  ဖစပ်ါသည။်  ထ ို  ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာသည အ်ခါ အဟရ်းတကက ်း 

ဟမ္်းရမ္ည ် ဟမ္်းခွန််းမ္ ာ်းမ္ ာ ကနဦ်း ပရ တသ်တ၏် ဦ်းစာ်းဟပ်းအရာမ္ ာ်းသည် အဘယ်အရာမ္ ာ်းနည််း။ 

ဘာက ို သူတ ို   ယံို ကညပ်ါသနည််း။ သတူ ို  ၏ အဟ ခအဟနမ္ ာ်းသည် အဘယ်နည််း။ သတူ ို  ကာလတွင ်

က ိုယဟ်တာ က် ို ဝနခ်လံာဟအာင ်သူတ ို  အာ်း ဘိုရာ်းသခင ်မ္ည်သ ို   ဟခေါ်ယူပါသနည််း။  ဤသ ို  ဟသာ 

ဟမ္်းခွန််းမ္   ်းမ္ ာ်းက ို ဟ ဖဆ ိုရန ်အပမ္ တမ္််း မ္လယွ်ကပူါ။  သ ို  ဟသာ် ပငက် ိုယမ်္လူ အဓ ပပာယက် ို 

  ာဟဖွ ခင််းသည် ဟခတသ်စ် လက်ဟတွျို့ ဘဝ အသံို်းခ မ္ှု အာ်းလံို်းအတွက် လမ္််းဟ ကာင််း 

သတမ်္ တ်ဟပ်းပါသည။်  

ဓမ္မဟ ာင််းပါဝငဟ်နဟသာ ဟ  ်းဟခတ်ကမ္ဘာအဟပေါ် လံိုဟလာကဟ်သာ အာရံိုစ ိုက်ပပ ်း ဖစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ကာလန င  ်ဓမ္မဟ ာင််းဟခတ်ကာလတ ို   အ ကာ်း  ဖစပ် က်ခ  သည ် သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း တ ို်းတက် 

ဖွံျို့ ပဖ  ်းတ ို်းတကမ်္ှုမ္ ာ်းအာ်း က ိုငတ်ွယဟ် ဖ  င််းရန ်စ မ္ဟ်ခေါ်ခ ကက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ရငဆ် ိုငရ်န ်လ ိုအပ်ပါသည။်   

သမ ိုငျ်ားတ က ငျ်ား ဖ ံ ွေ့ ဖဖ ြုျား  ိုျား ကမ်ှုမ  ျား 

အခ   ျို့ဟသာ ဘာသာတရာ်းတ ို  ၏ သန   ် င််းဟသာ က မ္််းမ္ ာ်းန င  ်ကွ လွ စွာပင ်ဓမ္မဟ ာင််း 

ဓမ္မပညာဆ ိုငရ်ာ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းသည် အခ  နယ်ူပပ ်း တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာခ  သည။်    ဓမ္မဟ ာင််းသည် 

ဘိုရာ်းသခင ်က ိုယတ် ိုင၏် အဟ ကာင််း၊ ကမ္ဘာဦ်း ကာလမ္ ာ်းက အစ ပ ခ  ဟသာ ကမ္ဘာကက ်းန င  ်လူ 

တ ို  အဟ ကာင််း သမ္မာတရာ်းမ္ ာ်းအာ်း ဘိုရာ်းသခင ်ဖွင လ် စ်ဟဖာ် ပရာ နည််းလမ္််း မ္ ာ်းစွာက ို 

ရည်ညွှန််းသည်။  ထ ို  ဟနာက် ၎င််းသည် ဣသဟရလ လမူ္   ်းစို အကက ်းအက မ္ ာ်း ကာလ၊ ဟမ္ာဟ  ၏ 

ကာလန င  ်ဣသဟရလတ ို   ကတ ဟတာ်နယဟ် မ္ ဝငစ်ာ်းရာ ကာလမ္ ာ်း၌ ဘိုရာ်းသခင  ်

ဗ ာဒ တဖ်ွင  ်ပခ ကမ်္ ာ်းန င  ်အတူ ဟ  ျို့သ ို   ခရ ်းဆကသ်ည။်  သ ို  ဟသာ် ၎င််းသည် ထ ိုဟနရာတွင ်ရပ်တန   ်

မ္သွာ်းပါ။ ဣသဟရလ   ငဘ်ိုရင ်အိုပ်စ ို်းဟသာ ဟခတ်ကာလ၊ ကတ ဟတာ်နယ်ဟ မ္မ္  ဣသဟရလတ ို   

ဟက ကွ ဖွယ် အန ငခ်ံရဟသာကာလ န င  ်ဟနာက်ဆံို်းတွင ်အခ   ျို့ဟသာ ဣသဟရလမ္ ာ်း ကတ ဟတာ်နယဟ် မ္ 

 ပနဟ်ရာကပ်ပ ်းဟနာက်  ဖစပ် ကသ်ည ် ရိုန််းကနမ်္ှု ကာလမ္ ာ်းတ ိုငဟ်အာင ်ဘိုရာ်းသခင်  ဗ ာဒ တ် 

ဖွင  ်ပခ ကမ်္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  မ္ငရ်သည။်   ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခငက် မ္ မ္ လမူ္ ာ်းသ ို   တစစ်ံိုတစ်ရာ 

ဖွင လ် စ်ဟဖာ် ပပပ ်းသည ဟ်နာက် ထ ို အာဟဘာ်၊ ထ ို ဟခါင််းစဉန င  ်ဆက်နယွ်၍ ဟနာက်ထပ် ဘာက ိုမ္ဆ ို 

ဘယဟ်တာ မ္  ထပ်မ္ဟ ပာဟတာ ပါ ဆ ိုသည ် သဟဘာမ္   ်း မ္ ိုတ်ပါ။  ၎င််းန င  ်ကွ လွ စွာပင ်ဓမ္မဟ ာင််း 

အခ  နက်ာလ အတွင််း ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဗ ာဒ တဟ်တာ်အာ်း ဆကလ်က်ပပ ်း ပ ို၍ ပ ို၍ ဖွင  ်ပလာသည်။  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ထ ို  ထကမ်္က ဓမ္မသစ် သနွသ်ငမ်္ှုမ္ ာ်းအတွင််း သမ္မာက မ္််းန င  ်ဟလ ာ်ည သည ် ယံို ကည် ခင််း၌ 

အလွန ်ဟလ်းနက်ထ်ူး ခာ်းဟသာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းမ္ှုမ္ ာ်းလည််း ဟပေါ်ထနွ််းလာသည်။  ဓမ္မသစသ်ည ်

ဓမ္မဟ ာင််း၏ အခွင အ်ာဏာက ို ဝနခ်သံ မ္ တထ်ာ်းသည။် သ ို  ဟသာ် ဓမ္မသစက်ာလ အတွင််း ဟနာက်ထပ် 

တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းမ္ှုမ္ ာ်း    ဟ ကာင််းက ိုလည််း ၎င််းက ဖွင လ် စ ်ဟဖာ် ပထာ်းသည။်  ထ ို  ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််း 

က မ္််းပ ိုဒတ်စပ် ိုဒက် ို ယဟန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘဝ၌ လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ တ ိုင််း ၎င််း၏ ပငက် ိုယမ်္ူလ 

အဓ ပပာယ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟက ာ်လွန၍် သွာ်း ကရမ္ည်  ဖစ်ပပ ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဟခတသ်စ် ကမ္ဘာန င  ်

ဟ  ်းဓမ္မဟ ာင််းတ ို   ကာ်း  ဖစဟ်ပေါ် ခ  သည ် သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း တ ို်းတက် ဖစ်ဟပေါ်မ္ှု အမ္   ်းစံိုတ ို  က ိုလည််း 

ထည ်သွင််းစဉ်းစာ်း ကရမ္ည်  ဖစ်သည်။ 

သမ္မာက မ္််းစာ ယံို ကည် ခင််းသည် ရာစိုန စမ်္ ာ်းစွာအတွင််း တစသ်မ္တတ်ည််း တည်မ္ဟနခ  ပါ။ 

သ ို  ဆ ိုဟသာ်လည််း ဘာသာအယူ တစခ်ိုက ို ဘိုရာ်းသခင ်အစ ပ လ ိုက်၊ ပစ်ပယလ် ိုက်၊ ဟနာက်တစ်ခို ဖင  ်

အစာ်းထ ို်းလ ိုက် လိုပ်သလ ိုမ္   ်းလည််း မ္ ိုတ်ပါ။  သမ္မာက မ္််းစာသည် ကက ်းထာွ်းဟနဟသာ ဘာသာ 

သ ို  မ္ ိုတ ်ယံို ကည ်ခင််းက ို က ိုယ်စာ်း ပ သည်။  ဓမ္မပညာ  ငမ်္ ာ်းသည် သမ္မာက မ္််းလာ ယံို ကည် ခင််း၏ 

တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းက ို သဘာဝ  ဖစစ်ဉ အ ဖစ် မ္ ကာခဏ ဟဖာ် ပဟလ    သည။် ယံို ကည် ခင််း 

ဟပေါ်ဟပါကလ်ာပံိုသညလ်ည််း သစဟ်စ မ္  ကက ်းရင ဟ်သာ အပငထ်  သစပ်ငတ်စပ်င ်ဟပါကလ်ာပံိုမ္   ်းန င  ်မ္ ာ်းစွာ 

တူသည်။   ဤအဟ ကာင််းက ို သင ်စဉ်းစာ်းပါက သစ်ဟစ သည် ၎င််းမ္  ဟပါကလ်ာမ္ည ် ကက ်းရင သ်စ်ပငန် င  ်

လံို်းလံို်း ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းပံိုရဟနသည။်  ကက ်းထာွ်းမ္ှု အဆင တ် ိုင််း၌ ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှုမ္ ာ်း    ဟန ကသည်။ 

သ ို  ဟသာ် ၎င််းသည် အသက်  ငမ်္ှု ယနတယာ်း တစခ်ိုတည််း၊ အပငတ်စပ်ငတ်ည််း အ ဖစ်သာ တည်   

ဟနသည်။  မ္ ာ်းစွာအလာ်းတသူည ် ပံိုစံအတ ိုင််း ဓမ္မဟ ာင််း၏ ဟနာကပ် ိုင််း ကဏ္ဍမ္ ာ်းသည ်

ဟ  ျို့ ပ ိုင််းကဏ္ဍမ္ ာ်းန င  ်ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်း ကသည။်  ထ ို  ဟ ကာင  ်ဓမ္မသစသ်ညလ်ည််း ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်

ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းသည။် သ ို  ဟသာ် ဤကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှုမ္ ာ်းသည် အသက်  ငဟ်သာ အဂ် ါစို၏ သဘာဝ က က  

ကက ်းထာွ်းမ္ှုမ္   ်းက ို ထင ်ပ် ပဟနသည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယံို ကည် ခင််းသည်လည််း ဟ  ်းဟ  ်း လွနခ်  သည ် 

ကာလတွင ်စ ိုကပ်   ်းခ  သည ် မ္   ်းဟစ  တစ်ခိုမ္  အပငဟ်ပါက်လာ၍ ဓမ္မဟ ာင််း တစ်ဟလျှာက် 

ကက ်းထာွ်းလာခ  ပပ ်း ဓမ္မသစတ်ွင ်ရင မ်္ ည ် ခင််းသ ို   ဟရာက်   ခ  သည်။   

ဘိုရာ်းသခင ်မ္ မ္ က ိုယ်မ္ မ္  ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပရာ၌ တ ို်းတက်ဖွင  ်ပမ္ှု  ဖစစ်ဉ 

   ဟနပါသည်။  ဘိုရာ်းသခင ်အဟ ကာင််း ဩဝါဒ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း၊ 

အယအူဆမ္ ာ်းန င  ်အဟတွ်းအဟခေါ်မ္ ာ်း  မ္   ်းဟစ ဘဝမ္ သည် အ ပည အ်ဝ 

ပံိုဟပေါ်လာသည်ထ  ကက ်းထာွ်းလာမ္ှု တနည််းအာ်း ဖင  ်"သဘာဝ ကက ်းထာွ်းမ္ှု"  ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခေါ်ဆ ိုသည ် ဤအရာက ို သမ္မာက မ္််းစာက  ပဆ ိုထာ်းသည်။  ထ ို  ဟ ကာင  ်

သမ္မာက မ္််းစာ အတွင််း န င  ်ပညတတ  က မ္််းငါ်းက မ္််းတ ို   အတွင််း တ ို်းတကက်က ်းထာွ်းမ္ှု 

ပံိုစံ သည ်အ ိုတအ်မ္ န ်   ဟနပါသည်။  သငဆ်နဒ   ၍ ပန််းပွင  ်တပွင  ်အဆင ဆ်င  ်

ဖူ်းပွင လ်ာသည်က ို အခ  နဆ် ိုင််း ရ ိုက်ထာ်းဟသာ ဓာတပံ်ိုတစပံ်ိုအာ်း 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

စ တက်ူ်း ကည ်န ိုငမ်္ည် ဆ ိုပါက ဘိုရာ်းသခင၏် ဗ ာဒ တဖ်ွင  ်ပမ္ှု အစ ပ  ခင််းမ္  

အ ပည ်အဝ ဖူ်းပွင  ်ခင််းသ ို   ဟရာက်လာ ခင််းသည် ဟရွျို့လ ာ်းမ္ှု တစခ်ိုပင ် ဖစသ်ည။်  

သ ကခ တ  ရ် ဆရ ကကျီား Michael J. Glodo 

ကျွန်ိုပ်တ ို    မ္ငန် ိုငသ်ည ်အတ ိုင််း ဟခတ်သစဘ်ဝ လက်ဟတွျို့ အသံို်းခ မ္ှုမ္ ာ်း အတကွ် 

စ မ္်ဟခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းက ို ရငဆ် ိုငသ်ည အ်ခါ  ဓမ္မဟ ာင််းပါဝငဟ်နဟသာ ဟ  ်းကမ္ဘာဟလာကန င  ်က မ္််းစာမ္ ာ်းထ  

 ဖစပ် က်ဟပေါ်ဟပါက် ခ  သည ် သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းမ္ှုတ ို  က ိုသာလျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

အာရံိုစ ိုက် ကရမ္ည် မ္ ိုတပ်ါ။ ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဟခတ်သစက်မ္ဘာထ ံဟရ်းဖ ို   အတွကလ်ည််း 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို မ္ှုတသ်ွင််းခ  သည် ဆ ိုသည ် အခ ကအ်ဟပေါ်  အခ ိုငအ်မ္ာ 

ဆကက်ပ်အပ်န မံ္ှု    ဟနရနလ်ည််း လ ိုပါမ္ည။်  

ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ ကမဘ တလ က 

၁ဟကာရ နသ်ို ၁၀်း၁၁ တွင ်  ငဟ်ပါလို  ပဆ ိုထာ်းသည အ်တ ိုင််းပင ်ဓမ္မဟ ာင််းအာ်း "ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ဆံို်းမ္စရာဖ ို   ဟရ်းထာ်းခ   ခင််း  ဖစပ်ါသည"်။  ဤအခ ကဟ် ကာင  ်ဟခတသ်စ် ကမ္ဘာဟလာကကက ်းထ  

   ဟနသည  ်ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာက်လ ိုက် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် မ္ မ္ တ ို  တွင ်   ဟနဟသာ တာဝနမ်္ ာ်းက ို မ္ တမ်္  ကဖ ို   

လ ိုအပ်ပါသည်။  

ယဟန  ကာလ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ထ ထ ဟရာက်ဟရာက် လက်ဟတွျို့အသံို်းခ မ္ည ်ဆ ိုလျှင ်

ဤသ ို  ဟသာ ဟမ္်းခွန််းမ္ ာ်းက ို မ္ မ္ တ ို  က ိုယ် မ္ မ္ တ ို   အစဉအပမ္  ဟမ္်း ကရပါမ္ည်။ ဓမ္မဟ ာင််း 

က မ္််းပ ိုဒတ်စပ် ိုဒ၏် ပငက် ိုမ္ူလ အဓ ပပာယ်က ို ယဟန  ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလ ကမ္ဘာကက ်းအတကွ် မ္ည်သ ို   လက်ဟတွျို့ 

အသံို်းခ ၍ ရပါသနည််း။ ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က  သ ို  ဟသာသမူ္ ာ်းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို    ကံ ဟနရဟသာ 

အဟ ခအဟနမ္ ာ်းအာ်း မ္ည်သ ို   က ိုငတ်ယွ် ရငဆ် ိုငပ်ါသနည််း။  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အာ်းနည််းခ ကမ်္ ာ်းန င  ်

အာ်းသာခ က်မ္ ာ်းမ္ ာ အဘယန်ည််း။ ဤ ဟမ္်းခွန််း အမ္   ်းအစာ်းမ္ ာ်း သည် ယဟန  ကာလ 

ဓမ္မဟ ာင််းလကဟ်တွျို့ အသံို်းခ ဟရ်း လိုပ်ငန််းစဉအတကွ် အလနွ ်အဟရ်းပါလ ပါသည။်  

လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ ဟရ်း ဆ ိုငရ်ာ စ မ္ဟ်ခေါ်ခ က်မ္ ာ်းက ို စဉ်းစာ်းရင််း ဒိုတ ယဟ မ္ာက် 

အန ်းကပ်ဆက်နယွ်ဟနသည ်  ပဿနာ တစ်ခိုဘက်သ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ည  ်ကပါမ္ည။်  ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းပ ိုဒ ်

တစခ်ို၏ ဟ  ်း ပငက် ိုယမ်္ူလ အဓ ပပာယ်က ို ယူ၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဟခတ်ပပ  င ်ကမ္ဘာကက ်းအတကွ ်လက်ဟတွျို့ 

အသံို်း ပ  ခင််းက ို  ဖစဟ် မ္ာက်ဟစသည ် ဆက်သယွမ်္ှုမ္ ာ်းမ္ ာ အဘယ်နည််း။ 

ဆကသ် ယမ်ှုမ  ျား 

 မ္ ကဟ်မ္ ာကက်ာလ ဓမ္မဟ ာင််း လက်ဟတွျို့ အသံို်းခ မ္ှုသည် ဟ  ်းဟ ာင််းကမ္ဘာမ္  အသံို်းအဟဆာင ်

တစခ်ိုအာ်း ဟကာက်ယူ၍ န စဟ်ထာငဟ်ပါင််းမ္ ာ်းစွာ  ကာဟအာင ်သယယ်ူလာပပ ်းသည ်ဟနာက ်ယဟန   

ကျွန်ိုပ်တ ို   ကမ္ဘာန င  ်ပတ်သကစ်ပ်ဆ ိုငမ်္ှုက ို ဖွင  ်ပလ ိုက်သည်န င  ်မ္ ာ်းစွာတညူ သည်။   ၎င််းအဟ ကာင််းက ို 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

သငစ်ဉ်းစာ်း ကည လ်ျှင ်၎င််းသည ်တကယပ်င ်ခရ ်းတစ်ခို  ဖစပ်ါသည်။  ဤအရာသည ် ဖစ်န ိုငဟ် ကာင််း 

အဘယ်ဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ယဆူရပါသနည််း။ ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ည်သ ို   ဟအာင ်မ္ငန် ိုင ်ကပါမ္ည်နည််း။ 

 ိုတပ်ါပပ ။ ဟ  ်းစာဟပက ဟခတ်သစလ်ူတစ်ဟယာက်အဟပေါ် ဩဇာလွှမ္််းဖ ို   ဆ ိုလျှင ်ထ ိုစာပါ 

အဟ ကာင််းအရာန င  ်စာဖတသ် ူကာ်း ဆက်သယွမ်္ှု တစစ်ံိုတစရ်ာ    ဖ ို  ဟတာ  လ ိုပါသည။်  ဆက်သယွမ်္ှု 

လံို်းလံို်းမ္   ခ  ပါလျှငလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   လံို်းဝ နာ်းမ္လညသ်ည အ်တကွ် ၎င််းက ို အလွယဟ်လ်း 

ပစ်ထာ်းလ ိုက် ကမ္ည်ပင။်   ဓမ္မဟ ာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   က ိုငတ်ယွ်သည ်အခါမ္ ာလည််း ဤသဟဘာ 

အတ ိုင််းပင ် ဖစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလန င  ်ဓမ္မဟ ာင််း ကာ်းကာလ တစဟ်လျှာက် လွှမ္််း ခံ ထာ်းသည ် 

ဆကသ်ွယမ်္ှုမ္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ် တူည ဟသာ စရ ိုက်လကခဏာမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အပမ္ တဟစ သတ  ပ  ကရမ္ည် 

 ဖစသ်ည။် 

ဤဆကသ်ွယမ်္ှုမ္ ာ်းက ို စာရင််း ပ စိုရန ်နည််းမ္ ာ်းစွာ    ဟသာ်လည််း တူည စရ ိုက် သံို်းမ္   ်းအာ်း 

မ္ ်းဟမ္ာင််းထ ို်း ကည ် ခင််းသည် အလိုပ် ဖစဟ်စပါသည။် ဤက မ္််းစာမ္ ာ်းက ို ကနဦ်း လကခ်ံရ   သူ 

ဣသဟရလမ္ ာ်း၏ ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   တူည စွာ က ို်းကွယပ်ါသည။် သတူ ို  ဟနထ ိုငခ်  ဟသာ 

ကမ္ဘာကက ်းမ္ ာ ကျွန်ိုပ်တ ို   တူည စာွ ဟနဟနပါသည။် သ ို   ဖစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် တူည ဟသာ လတူန််းစာ်းမ္ ာ်းသာ 

 ဖစ ်ကပါသည။် ဓမ္မဟ ာင််းတငွ ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရဟသာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဓမ္မသစ် ခရစယ်ာနမ်္ ာ်း 

တူည စွာ က ို်းကွယသ်ည ် ဘိုရာ်းသခငပ်   ဖစသ်ည် ဆ ိုသည ် အခ က်န င  ်စတင၍် ဤဆကသ်ယွ်မ္ှု 

လမ္််းဟ ကာင််းမ္ ာ်းက ို အဟသ်းစ တ် စ စစ် ကည ် ကပါစ ို  ။ 

 ညူတီသ  ဘိုရ ျားသြင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ ခ  ပပ ်းသည ်အတ ိုင််း ဓမ္မဟ ာင််း ဟလာကန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟခတသ်စ်ကမ္ဘာ ကာ်းမ္ ာ 

ကက ်းမ္ာ်းသည ် ကွာ ခ က်    ဟနပါသည။် သ ို  ရာတွင ်တကယ က် ို မ္ နဟ်သာသဟဘာဆ ိုရလျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

မ္ညသ်ူ  ဖစသ်ည်၊ မ္ညသ်ည ် ကမ္ဘာတွင ်ဟနထ ိုငက် ငလ်ညသ်ည်၊ မ္ညသ်ည ် ဘိုရာ်းက ို 

က ို်းကယွ်ယံို ကညသ်ည် ဆ ိုသည ် အဟ ခခံ မ္ နက်နခ် ကမ်္ ာ်းမ္ ာမ္ူ တသမ္တတ်ည််း    ဟနခ  သည်။ 

ဓမ္မဟ ာင််း ကာလတွင ်ဟ  ်းဣသဟရလမ္ ာ်း သစစာ       က ို်းကယွ်ခ  သည  ်တူည ဟသာ ဘိုရာ်းသခငက် ို 

ယဟန   ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းကလည််း သစစာ   စွာ ဝတ် ပ က ို်းကယွ်ဟန ကသည။်  ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

ဟ ပာင််းလ  ခင််းမ္   ဟသာ ဘိုရာ်း  ဖစဟ်တာ်မ္ဟူ ကာင််း က မ္််းစာက သနွသ်ငဟ်သာဟ ကာင  ်ဤအခ ကသ်ည် 

အလွန ်အဟရ်းကက ်းဟသာ ဆကသ်ွယမ်္ှုမ္ ာ်းက ို  ပဌာန််းဟပ်းသည်။  က ိုယဟ်တာ်သည် ဟ  ်းဟ  ်းကာလ၌ 

ဘိုရာ်းသခင ် ဖစဟ်တာ်မ္ူခ  သလ ို ယဟန  ကာလတွငလ်ည််း တညူ ဟသာ ဘိုရာ်းသခင ် ဖစဟ်တာ်မ္ူပါသည။်  

ယခို ဤဟနရာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ ထာ်းရမ္ည်မ္ ာ မ္ဟ ပာင််းလ  ခင််းသည် မ္လှုပ်  ာ်း ခင််းက ို မ္ဆ ိုလ ိုပါ။ 

က ိုယဟ်တာ်သည် သမ္ ိုင််းန င  ်ကင််းကွာဟနသည် ိုလည််း မ္ဆ ိုလ ိုပါ။  

   ရ အ ကဉံ ဏ်။ အစဉအလာ ခရစ်ယာန ်ဓမ္မပညာ  ငတ် ို  က ဘိုရာ်းသခငသ်ည် တညူ ဟသာ 

မ္ဟ ပာင််းမ္လ သည ် ဘိုရာ်း ဖစဟ် ကာင််း  ပသည ် နည််းလမ္််း သံို်းသယွ်   ဟ ကာင််း မ္ နက်နစ်ွာ 

သွနသ်ငထ်ာ်း ကပပ ်း  ဖစသ်ည။်   က ိုယဟ်တာ်သည် ထာဝရ အ ကံဉာဏ ်အရာ၌ ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ။ 

ဘိုရာ်း ဖစ်ဟတာမ်္ူ ခင််း ဂိုဏဟ်တာ်မ္ ာ်း၌ ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ။ ပဋ ညာဉဆ ိုငရ်ာ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်း၌လည််း 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ပါ။  ဤနည််းလမ္််း တစ်ခိုခ င််းစ က ိုဟသာ်၎င််း၊  ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််းကာလ၏ 

ဘိုရာ်းသခင ် ဖစသ်လ ို ယခိုကာလ၏ တူည ဟသာ ဘိုရာ်းသခငလ်ည််း  ဖစ်ဟတာမ်္ူဟ ကာင််း သူတ ို   မ္ည်သ ို   

ဟသခ ာဟစသညက် ို၎င််း  ကည ် ကပါစ ို  ။ ပ မအာျားခြင  ်ဘိုရာ်းသခင၏် ထာဝရ အ ကဉံာဏတ်ည််း ဟူသာ 

စ ကဝဠာဆ ိုငရ်ာ ထာဝရ အ ကံအစညသ်ည် ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ပါ။ 

ဟလာကကက ်းထ  တစစ်ံိုတစခ်ို  ဖစပ် ကသ်ည အ်ခါတ ိုင််း  ဤအရာသည ်

အမ္ နတ်ကယ် ဘိုရာ်းသခင ်စဉ်းစာ်းမ္ ဟသာအရာ  ိုတမ်္ ိုတ် 

ဟတွ်းတတ် ကသည်။  အထ်ူးသ ဖင  ်ဟလာကကက ်းထ  မ္ ဖစသ်င သ်ည်မ္ ာ်း  

 ဖစပ် က်ဟသာအခါ ဤအဟ ခအဟန၌ ဘိုရာ်းသခင ်ဘယဟ်ရာက်ဟနပါသနည််း၊ 

သူ၏ ရည်ရွယ်ခ က်သည် အဘယန်ည််း စသ ဖင  ်ဟတွ်းတတ် ကသည။်  

ဘိုရာ်းသခင၏် ပ ိုငသ်အိုပ်စ ို်း ခင််း ဆ ိုငရ်ာ သမ္မာက မ္််းစာဩဝါဒက ို အ ပည အ်ဝ 

နာ်းလည်ထာ်းလျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် အဟထာက်အကူ  ဖစသ်ည် ို 

ကျွန်ိုပ်ထငပ်ါသည။် အဟ ကာင််းမ္ ာ ဘိုရာ်းသခင၏် အနတ မ္ အလ ိုဟတာ်န င  ်

အ ကအံစည်ဟတာ်တ ို  မ္  ကင််းလွတ်၍  ဖစ်ပ က်သည ်အရာ ဘာမ္ျှမ္   ဟ ကာင််း 

  င််းလင််းထင ် ာ်းဟန၍  ဖစသ်ည်။   ထ ို   ပင ်က မ္််းစာထ မ္ ာလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟထာက် ပန ိုငသ်ည ် ဟနရာအမ္ ာ်းအ ပာ်း   ဟနပါသည်။ ဧဖကဩ်ဝါဒစာ အခန််းကက ်း 

၁ သည် ထ ိုက  သ ို  ဟသာဟနရာ တစဟ်နရာ  ဖစ်သည်မ္ ာ အဟသအခ ာပင။် ၎င််းတွင ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ အလ ိုဟတာ် အတ ိုင််း  ကံစည်ဟတာ်မ္ ူခင််း    သညန် င အ်ည  

အရာရာက ို လိုပ်ဟဆာငဟ်တာ်မ္ဟူ ကာင််း ဟတွျို့ရသည။်  သ ို   ဖစ၍် သမ္ ိုင််းတွင ်

 ဖစပ် က်သမ္ျှ အရာအာ်းလံို်းသည် အဆံို်းစွနအ်ာ်း ဖင  ်ဘိုရာ်း အ ကံ 

အစည်ဟတာ်မ္ ာ်း၏ အစ တအ်ပ ိုင််းမ္ ာ်း  ဖစ် ကသည်။ လသူာ်းတ ို  ၏ 

သမ္ ိုင််းဟ ကာင််းက ို သံို်း၍ က ိုယ်တ ိုင ်အဟကာငအ်ထည်ဟဖာ် လိုပ်ဟဆာငဟ်သာ 

အ ကအံစည် တစခ်ို ဘိုရာ်းသခင၌်    ဟနပါသည။် ဤအရာသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

အကန  အ်သတ ်  ဟသာ အဟတွ်းမ္ ာ်းအရ ဆ ိုရလျှင ်ကက ်းစွာဟသာ နက်န ရာပင ်

 ဖစသ်ည။်  

တဒါက ်  Philip Ryken 

ဟ   ာယ ၄၆်း၁၀ တွင ်ပဟရာဖက် ဟ   ာယ ဆ ိုထာ်းသညမ်္ ာ 

[ဘိုရာ်းသခငသ်ည]် အဦ်းမ္ စ၍ အဆံို်းတ ိုငဟ်အာင၎်င််း၊ ဟ  ်းကာလမ္ စ၍ 

မ္ ဖစဟ်သ်းဟသာ အမ္ှုအရာတ ို  က ို၎င််း ဟဖာ် ပလ က် ငါ  အ ကတံည်လ မ္ မ်္ည်။ 

ငါ  အလ ို    သမ္ျှက ို ငါ ပည စ်ံိုဟစမ္ည ်ို ဆ ိုလ က် (ဟ   ာယ ၄၆်း၁၀) 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဤက မ္််းပ ိုဒက်  ပဆ ိုသည အ်တ ိုင််း  ဘိုရာ်းသခင ်ပ ခ  ပပ ်းသမ္ျှ အရာအာ်းလံို်း၊ ဘိုရာ်းသခင ်

 ပ ဟတာ်မ္ဆူ  အရာအာ်းလံို်းတ ို  သည် ဖနဆ်င််း ခင််း အမ္ှု မ္တ ိုငမ်္ ကပင ် ပဌာန််းထာ်းပပ ်း  ဖစ်သည ် 

မ္ဟ ပာင််းလ ဟသာ၊  ပည စ်ံိုဟသာ ပံိုစံက နမ္ှုတစခ်ို၏ တစစ် တတ်စပ် ိုင််းသာ  ဖစ်ဟ ကာင််း သမ္မာက မ္််းစာက 

သွနသ်ငသ်ည။်    

ဤသငခ်န််းစာတ ို  တွင ်ဤထာဝရ အ ကအံစညဟ်တာ်၏ ပန််းတ ိုငန် င  ်လာ်းရာ အထ်ူးသ ဖင  ်

ဟကာင််းကငဘ်ံိုတွင ်   သည အ်တ ိုင််း ဘိုရာ်းသခင၏် န ိုငင်ဟံတာ်က ို ဟ မ္ကက ်းဟပေါ်တွင ်ထဟူထာငရ်န ်

အ ကအံစည်ဟတာက် ို အဟသ်းစ တ် ကျွန်ိုပ်တ ို     ာဟဖဟွဖာ်ထိုတ် ကမ္ည ် ဖစသ်ည်။  သ ို  ဟသာ် ဤဟနရာ၌ 

ဘိုရာ်းသခင၏် ဓမ္မဟ ာင််း ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းန င  ်ဓမ္မသစ် ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းသည် အခ င််းခ င််း 

မ္ တဖ်ကမ်္ ာ်း  ဖစ် ကဟ ကာင််း က ိုယဟ်တာ်၏ ထာဝရ မ္ဟ ပာင််းမ္လ  တည်ဟတာမ်္ူဟသာ 

အ ကအံစည်ဟတာက် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း သွနသ်ငဟ်နသည ်ို ဆ ိုလျှင ်လံိုဟလာကပ်ါလ မ္ မ်္ည်။   မ္ည်သည ် 

ကွ လွ ခ ကမ်္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရသည ် ဖစပ်ါဟစ၊ န စခ်ိုဟသာ ဓမ္မက မ္််းတ ို  သည် ကွ  ပာ်း  ခာ်းနာ်းဟသာ 

အ ကအံစည်န စခ်ိုက ို က ိုယစ်ာ်း ပ  ခင််း မ္   ပါ။  တစ်ခိုက အ ခာ်းတစခ်ိုက ို ဖယထ်ိုတ် ဟနရာယူလ ိုက် ခင််း 

မ္ ိုတသ်လ ို ဟက ာခ ိုင််းလ ိုက် ခင််းလည််း မ္   ပါ။  ၎င််းန င  ်ဆန  က် ငစ်ွာပင ်ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစတ် ို  သည် 

ဟလာကကမ္ဘာကက ်းအာ်း ဘိုရာ်းသခင န် ိုငင်ဟံတာ်အ ဖစ် ဟ ပာင််းလ ဟရ်း ူဟသာ တည်ပမ္ ပပ ်း 

တစခ်ိုတည််း ဖစသ်ည ် ပန််းတ ိုငဆ် သ ို   သမ္ ိုင််းက ို ယဟန  ကာလ ဟနာငက်ာလ ဆက်ဟရွျို့ဟစဦ်းမ္ည ် 

တစခ်ိုတည််းဟသာ ဟပါင််းစည််းအ ကအံစည်ဟတာ၏် အဆင မ်္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ် ဟ ခလ မ္််းမ္ ာ်းပင ်

 ဖစ ်ကသည။်   

ဘိုရ ျားသြင  ်ဂိုဏ်တ  မ်  ျား။ ဒိုတ ယအခ ကအ်ဟန ဖင  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် က ိုယ်ဟတာ်၏ 

ဘိုရာ်းဂိုဏဟ်တာမ်္ ာ်း တနည််းအာ်း ဖင  ်က ိုယ်ဟတာ၏် အန စသ်ာရ ဆ ိုငရ်ာ အရညအ်ခ င််းမ္ ာ်း၌လည််း 

မ္ဟ ပာင််းမ္လ ဟသာ ဘိုရာ်း  ဖစဟ်တာ်မ္ပူါသည။် 

ဟသခ ာဟအာငဆ် ိုရလျှင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သမ္ ိုင််းအတွင််း ပါဝငပ်တသ်ကသ်ည အ်ခါ သူ   

စရ ိုက်ဟတာ်၏ ကွ  ပာ်းဟသာ မ္ က်န ာစာမ္ ာ်းက ို ကွ  ပာ်းဟသာ အခ  နက်ာလမ္ ာ်းအလ ိုက် 

ထင ် ာ်းဟပေါ်လွငဟ်စသည။်  ဥပမ္ာအာ်း ဖင  ်ရံဖနရ်ံခါတွင ်က ိုယ်ဟတာ်သည ်သ၏ူ ကရိုဏာဟတာ်က ို 

 ပသည။် တခါတဟလတွင ်သ၏ူ အမ္ ကဟ်တာ်က ို  ပသည။်  အခ   ျို့အခ  နမ်္ ာ်းတွင ်က ိုယဟ်တာ်သည ်သ၏ူ 

ကက ်းမ္ာ်းဟသာ တနခ် ို်းက ို  ပ၍ အခ   ျို့ကာလမ္ ာ်းတွင ်သသူည ်မ္ မ္ က ိုယမ်္ မ္  ခ  ပ်တည််းထာ်းသည။်  

သ ို  ရာတွင ်က ိုယ်ဟတာ်၏ ထာဝရ သဘာဝမ္ကူာ်း မ္ညသ်ည ် အခါမ္ျှ ဟ ပာင််းလ  ခင််း    ဟတာမ်္မ္ူပါ။  

ဟ ပဗ  ၁်း၁၀-၁၂ တွင ်ဟ ပဗ  စာဟရ်းဆရာက ခရစဟ်တာ်၏ ထာဝရ သဘာဝ အဟ ကာင််း 

ဟဖာ် ပထာ်းပံိုက ို နာ်းဟထာင ်ကည ်ပါ။ 

အ ို ထာဝရ ဘိုရာ်း၊ က ိုယ်ဟတာသ်ည် ဟ  ်းဦ်းစွာ၌ ဟ မ္ကက ်းက ို တည်ဟတာမ်္ူပပ ။ 

မ္ ို်းဟကာင််းကငသ်ည်လည််း လက်ဟတာ်န င  ်ဖနဆ်င််းဟသာ အရာ  ဖစ်ပါ၏။ 

ထ ိုအရာတ ို  သည် ပ က်ဆ ်း ခင််းသ ို   ဟရာက်ဟသာလ်ည််း က ိုယ်ဟတာ်သည ်

အပမ္ တညဟ်တာ်မ္၏ူ။ ထ ိုအရာ   သမ္ျှတ ို  သည် အဝတက်  သ ို   ဟ ာင််းနမွ္််း ခင််းသ ို   



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟရာက်၍ က ိုယ်ဟတာ်သည် ဝတ်လံိုက ို လ ပ်သက  သ ို   လ ပ်ဟတာ်မ္သူ ဖင  ်

ဟ ပာင််းလ  ခင််း     ကဟသာ်လည််း က ိုယဟ်တာ်သည် ဟ ပာင််းလ ဟတာ်မ္မ္ပူါ။ 

အသက်ဟတာ်လည််း မ္ကိုနမ်္ဆံို်းရပါ ို လာသတည််း (ဟ ပဗ  ၁်း၁၀-၁၂)။ 

ထ ို   ပင ်ယာကိုပ် ၁်း၁၇ တွငလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဤသ ို   ဖတ်ရသည်။  

ဟကာင််း မ္တစ်ံိုလငဟ်သာ ဆိုဟက ်းဇူ်း    သမ္ျှတ ို  သည် အလင််းတ ို  ၏ 

အဘထဟံတာ်က သကဟ်ရာကသ်ည်  ဖစ်၍ အထက်အရပ်မ္  လာ က၏။ 

ထ ိုအဘသည ်ဟရွျို့ဟလ ာ တ မ္််းယ မ္််း ခင််းမ္   ၊ ဟ ပာင််းလ  ခင််း အရ ပ်န င  ်

ကင််းလွတဟ်တာ်မ္၏ူ (ယာကိုပ် ၁်း၁၇)။  

  ငယ်ာကိုပ် ဤဟနရာတွင ်ဟ ပာထာ်းသက  သ ို  ပင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ပါ။  

အဟ ကာင််းမ္လ စွာပင ်စ တဟ်စတနာဟကာင််း   ဟသာ ခရစယ်ာန ်မ္ ာ်းစွာက ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်ဂိုဏဟ်တာစ်ံို တစစ်ံို    ခ  ပပ ်း ယခို ဓမ္မသစတ်ငွ ်အလွနက်ွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းသည ် ဂိုဏဟ်တာ်စံို 

တစစ်ံို    ဟနဘ သက  သ ို   မ္ ကာခဏဟ ပာဆ ိုတတ် ကသည်။ ကျွန်ိုပ် အသက် ဟ ခာက်န စသ်ာ်း အရွယက် 

ဟယာရှု၏ ဟယရ ဟခါ တ ိုက်ပွ အဟပေါ် ကျွန်ိုပ်ဆရာမ္၏ ဟဝဖနခ် က်က ို  ပနသ်တ ရန ိုငပ်ါဟသ်းသည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဆရာမ္က ဇာတ်ဟ ကာင််းဟ ပာပပ ်းဟသာအခါ ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်းက ို  ကည ်ပပ ်း သူမ္က 

"သာ်းတ ို   သမ္ ်းတ ို  ၊ ဘိုရာ်းသခင ်ာ ဓမ္မဟ ာင််းမ္ ာ အလနွဘ်  ဟဒါသကက ်းခ  တယ်၊ သူ ာ အ  ဒ တိုန််းကဆ ို 

ကဟလ်းသူငယ်ဟတွက ိုဟတာင ်ဟသဟစခ ငတ်  ဘိုရာ်း  ဖစတ်ယ။် ဒါဟပမ္ယ ် အခိုဟတာ  

သူဟ ပာင််းလ သွာ်းပပ ။ ဓမ္မသစမ်္ ာဟတာ  သကူ အာ်းလံို်းက ို ခ စ်တယ။် ဓမ္မဟ ာင််းမ္ ာထကစ်ာရင ်

ဓမ္မသစက်ာလမ္ ာ ဟနရတာ ပ ိုဟပ ာ်စရာ မ္ဟကာင််းဘူ်းလာ်း ကဟလ်းတ ို  ”  ိုဆ ိုပါသည။်  ိုတပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   အာ်းလံို်း အလွနဟ်ပ ာ်ခ   ကပါသည်။  ဟယရ ဟခါပမ္  ျို့က ကဟလ်းသူငယ်လ ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘယသ်မူ္ျှ 

မ္ဟသခ ငခ်   ကပါ။  

ယခိုမ္ူ ကျွန်ိုပ် ဆရာမ္ ဟစတနာဟကာင််း    သဟလာက် သမူ္၌ စ ို်းရ မ္်ဖယွ်ရာ နာ်းလည်လွ မ္ှု 

   ဟနခ  ပါသည်။ ဘိုရာ်းသခင၏် ဂိုဏဟ်တာ်မ္ ာ်းသည ်ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစ်တ ို  အ ကာ်း 

ဟ ပာင််းလ သွာ်းခ   ခင််းမ္   ်း မ္   ခ  ပါ။ ထ ိုအခ က်န င  ်ဆန  က် ငစ်ွာပင ်က ိုယ်ဟတာသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််း၊ ဓမ္မသစ် 

န စခ်ိုလံို်းတွင ်တရာ်းစ ရငဟ်သာ ဘိုရာ်း  ဖစဟ်နပါသည။်  တစခ်  နတ်ည််းမ္ ာပင ်က ိုယ်ဟတာ်သည ်

ဓမ္မဟ ာင််း၊ ဓမ္မသစ် န စခ်ိုလံို်းတွင ်ခ စ် ခင််းဟမ္တတ ာ  င ်ဘိုရာ်း  ဖစဟ်နပါသည်။ ဘိုရာ်းသခင၏် 

ဂိုဏဟ်တာ်မ္ ာ်းသည် ထာဝရ တည်ပမ္ ပါသည်။  ယခငက် ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ခ  ဖူ်းသလ ို ဟနာငလ်ည််း 

မ္ဟ ပာင််းမ္လ     ဟနမ္ညသ်ာ  ဖစပ်ါသည။် 

မ္ဟ ပာင််းလ ဟသာ ဘိုရာ်းသခင  ်ဂိုဏဟ်တာ်မ္ ာ်းက သမ္ ိုင််းကာလ အခ  နအ်ာ်းလံို်းအတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟမ္ျှာ်လင ထ်ာ်း ကရမ္ည ် ဆကသ်ွယမ်္ှုမ္ ာ်းက ို ဖွင  ်ပပါသည်။  ဘိုရာ်းသခင  ်ဂိုဏဟ်တာမ်္ ာ်းသည် 

စ ို်းစဉ်းမ္ျှပင ်ဟ ပာင််းလ  ခင််း မ္   ခ  ဖူ်းပါ။  ထ ို  ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််းကာလ၊ ဓမ္မသစက်ာလ န င  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟခတ်သစက်ာလမ္ ာ်း တစဟ်လျှာက် ဘိုရာ်းသခင  ် ပ မ္ူလိုပ်ဟဆာငခ် က်မ္ ာ်းန င  ်



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဖွင လ် စ်ဟဖာ် ပခ ကမ်္ ာ်းသည ်က ိုယဟ်တာ်၏ ထာဝရ သဘာဝက ို ထင ်ပ်ဟနဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

စ တခ် န ိုင ်ကပါသည။်  က ိုယဟ်တာ်သည် ယခငက်တည််းက  ဖစခ်  ပပ ်းသလ ို  ကျွန်ိုပ်တ ို   ယဟန   

က ို်းကယွ်ဟနသည ်  တူည ဟသာ ဘိုရာ်း အစဉ  ဖစ်ဟတာမ်္ူပါသည်။  

ပဋ ည ဉ် က  တ  မ်  ျား။ တတ ယ အခ က် အဟန ဖင  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ပဋ ညာဉ 

ကတ ဟတာ်မ္ ာ်း၌ မ္ဟ ပာင််းမ္လ ဟသာ ဘိုရာ်း  ဖစ်ဟတာ်မ္ပူါသည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သူ  လူမ္   ်းဟတာ်န င  ်

ဖွ ျို့ထာ်းဟသာ ပဋ ညာဉန င  ်အည  မ္ မ္ လိုပ်ဟဆာငရ်န ်က  နဆ် ိုထာ်းသမ္ျှအာ်းလံို်းက ို မ္ပ ကမ်္ကကွ် 

ပပ ်း ပည စ်ံိုဟစမ္ည်  ဖစ်သည။်  

ယခို ဤဟနရာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   သတ ထာ်းရန ်   ပါသည်။ ကက မ္ဖ်နမ်္ ာ်းစွာ ဘိုရာ်းသခငက် 

လူတ ို  အာ်း ပခ မ္််းဟခ ာက် ခင််း၊ ကမ္််းလ မ္််း ခင််းမ္ ာ်း  ပ ဟသာလ်ည််း မ္ ပည ်စံိုလာဟသာ အရာမ္ ာ်း 

က မ္််းစာထ တွင ်   ဟနသည။်  သ ို  ဟသာ် ပခ မ္််းဟခ ာကမ်္ှုန င  ်ကမ္််းလ မ္််းမ္ှုတ ို  သည် ပဋ ညာဉ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်း 

မ္ ိုတ် ကပါ။  ပဋ ညာဉ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်း ဆ ိုသည်မ္ ာ အမ္ှုဟဆာငရွ်က်ဖ ို  ရန ်ဘိုရာ်းသခင ်

က  နဆ် ိုဟတာ်မ္ူဟသာ အရာမ္ ာ်း ဖစ ်ကပပ ်း ဤပဋ ညာဉ က  နဆ် ိုမ္ှုမ္ ာ်းသည် မ္ဟဖာက် ပနန် ိုငပ်ါ။ ဟ ပဗ  

၆်း၁၇ က ဆ ိုထာ်းသည်မ္ ာ 

ထ ို  ဟ ကာင  ်ကတ ဟတာ်က ို အဟမ္ွခရံဟသာသတူ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

အ ကအံစည်ဟတာ် မ္ဟဖာက် ပနန် ိုငဟ် ကာင််းက ို အတပ်သ ဟစ ခင််းင ာ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အက  နအ်ာ်း ဖင  ်အာမ္ခဟံတာ်မ္၏ူ (ဟ ပဗ  ၆်း၁၇)။ 

ထ ို  ဟ ကာင ပ်င ်ဤသငခ်န််းစာ စာစဉ၌ ဘိုရာ်းသခင၏် ပဋ ညာဉတ ို  သည် အဟရ်းကက ်းဟသာ 

ကဏ္ဍတွင ်ပါဝငဟ်နရ ခင််း  ဖစသ်ည။်  ဓမ္မဟ ာင််းတစခ်ိုလံို်း၏ သနွသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းန င  ်ဓမ္မသစ် 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းသည် အတတူကွ ခ  တဆ်ကဟ်န ကသည်။ အဟ ကာင််းမ္ ာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

အဓ ကက ဟသာ ပဋ ညာဉအတွ တစခ်ို အာ်း ဖင  ်သ၏ူ န ိုငင်ဟံတာ် ရည်ရွယ်ခ ကမ်္ ာ်းက ို 

 ပည စ်ံိုဟစဟသာဟ ကာင  ် ဖစ်သည်။  ပဋ ညာဉ တစခ်ိုခ င််းစ တ ိုင််းသည် ဟ  ျို့ယခင ်ပဋ ညာဉမ္ ာ်းအဟပေါ်တွင ်

တည်ဟဆာက်ပပ ်း ထပ်မ္ကံ ယ် ပန  လ်ာ ကသည်။  

ပထမ္ဦ်းစွာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သူ၏ န ိုငင်ဟံတာ် ဆ ိုငရ်ာ ပန််းတ ိုငမ်္ ာ်းန င  ်လသူာ်းတ ို  ၏ 

အခန််းကဏ္ဍက ို တည်ဟထာင ်ပဌာန််းရင််း အာဒ၏ံ ဟခတ်ကာလတွင ်ပဋ ညာဉ တစခ်ို ပ ခ  သည်။ ဟနာဧ၏ 

ဟခတ်ကာလတွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သဘာဝဟလာကကက ်း၏ တည်ပင မ္မ်္ှုအတွက် အာမ္ခံရင််း 

ဤပဋ ညာဉဟပေါ် တည်ဟဆာကခ်   ပနသ်ည်။  အာ ဗ ၏ံ ဟခတ်ကာလတွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

ဣသဟရလလမူ္   ်းအာ်း ပွာ်းမ္ ာ်းရနန် င  ်ဘိုရာ်းသခင  ်ဟကာင််းခ  ်းမ္ ာ်းအာ်း တစ်ကမ္ဘာလံို်းသ ို   ပ ံျို့ န ံ  သွာ်းဟစရန ်

ကတ ဟတာ်ထာ်းခ  သည်။  ဟမ္ာဟ  န င  ်ဖွ ျို့ဟသာ ပဋ ညာဉတွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဣသဟရလ 

လူမ္   ်းစိုမ္ ာ်းဟ  ျို့ဟမ္ ာက်၌ သ၏ူ ပညတ်ဟတာ်က ို ခ မ္ တ် ပဌာန််းဟပ်းခ  သည်။  ဒါဝ ဒ၏် ဟခတက်ာလတွင ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဣသဟရလအာ်း န ိုငင်တံစ်ခို အ ဖစ် တညဟ်ထာင၍် ဒါဝ ဒ ်၏ သာ်းဟ မ္်းသည် 

ပလလ ငဟ်ပေါ်တွင ်ထ ိုငပ်ပ ်း အစဉအပမ္   စ ို်းစမံ္ည အ်ဟ ကာင််းက ို အထ်ူး ပ ခ  သည်။  အဆံို်းသတတ်ွင ်



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အတ တက် က ရှု ံ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို ဟ ပာင််း ပနလ် န၍် သူ၏ န ိုငင်ဟံတာ် ရည်ရွယ်ခ က်မ္ ာ်းက ို 

 ဖည ်ဆည််းရင််း  ခရစ်ဟတာ်၌ ပဋ ညာဉ တရာ်းသစ်က ို  ပ ခ  သည်။  ိုတပ်ါသည။် စစ်၍ မ္ကိုနန် ိုငဟ်သာ 

ဉာဏပ်ညာဟတာ်န င  ်ဟတာ်ဟလ ာ်စွာ  မ္ငဟ်တာ်မ္ူခ  သည အ်တ ိုင််း ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းဟသာ 

န ိုငင်ဟံတာ်မ္ဝူါဒမ္ ာ်းက ို ပဋ ညာဉ တစ်ခိုစ တ ိုင််းတွင ်အဟလ်းဟပ်းခ  ပါသည်။ သ ို  ဟသာ် က ိုယဟ်တာ်၏ 

ပဋ ညာဉ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်းသည ်တည်ပမ္ သည် ဖစ်၍ ဤပဋ ညာဉ တစ်ခိုစ တွင ်

က ိုယဟ်တာ်ထာ်းဟတာ်မ္ူဟသာ ကတ ဟတာ်တ ိုင််းသညလ်ည််း မ္ိုခ   ပည ်စံိုရမ္ ာ  ဖစ်ပါသည။် 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ အခ   ျို့ဟသာ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်းက ို ဟမ္ ဟလ ာ သွာ်းပပ  သ ို  မ္ ိုတ ်

ဟဘ်းဖယ်ထာ်းလ ိုက်ပပ  ဆ ိုသည ် ပံိုစမံ္   ်း မ္ ကာခဏ  မ္ငရ်သည်က ိုဟတာ  ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်း ဝနခ်ံရမ္ညသ်ာ 

 ဖစပ်ါသည။် သ ို  ဟသာ် က မ္််းစာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ ာကပ်တစ်ာွ နာ်းလည်လာသည အ်ခါ တနည််းအာ်း ဖင  ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဟ ပာင််းလ ဟတာ်မ္ူ ခင််းမ္   သည်က ို သတ ရသည ်အခါ ပဋ ညာဉ ကတ ဟတာ်တ ိုင််းသည် 

 ပည စ်ံို ကသည် သ ို  မ္ ိုတ် မ္ိုခ  ပည စ်ံို ကလ မ္ မ်္ည် ဆ ိုသည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရသည် မ္ ာ အမ္ နတ်ရာ်းပင ်

 ဖစသ်ည။်  ဘိုရာ်းသခငသ်ည် က ိုယဟ်တာ်၏ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်းက ို မ္ည်သမူ္ျှ ဟမ္ျှာ်လင မ်္ထာ်းဖူ်းဟသာ 

ပံိုစံမ္ ာ်း ဖင  ် ဖည ဆ်ည််းဟကာင််း  ဖည ်ဆည််းန ိုငဟ်သာ်လည််း မ္ိုခ မ္ဟသွ ပပ ်း ပည စ်ံိုဟစမ္ညမ်္ ာ 

ဟ မ္ကက ်းလကခ်တမ်္လွ ပါဟပ။   ထ ို   ပင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ယဟန   က ိုယ်ဟတာ်    ဟန၊  ဖစဟ်နသည ်အတ ိုင််း 

ဓမ္မဟ ာင််း၏ တညူ ဟသာ မ္ဟ ပာင််းမ္လ သည ် ဘိုရာ်း ဖစ်ရကာ်း သူ၏ ပဋ ညာဉ ကတ ဟတာ်မ္ ာ်းကလည််း 

ဟ  ်း ဓမ္မဟ ာင််းသနွသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဆကသ်ယွ်ဟပ်းသည်။  

ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်တူည ဟသာ မ္ဟ ပာင််းမ္လ သည ် ဘိုရာ်းသခင ်   ဟနသည် ဆ ိုသညအ်ခ ကက် 

ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ယဟန   ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယံို ကည ်ခင််းတ ို  က ို ဆကသ်ွယဟ်ပ်းထာ်းဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရပပ ်း 

 ဖစပ်ါသည။်  ယခိုတွင ်ဓမ္မဟ ာင််း ယံို ကည် ခင််းန င  ်ယဟန   ခရစ်ယာန ်ယံို ကည် ခင််းတ ို   အ ကာ်း ဒိုတ ယ 

ဆကသ်ွယမ်္ှု ပံိုစံဘကသ် ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ည ် ကပါမ္ည။် ၎င််းသည ်တူည ဟသာ ဟလာကကက ်းထ  ကျွန်ိုပ်တ ို   

အသက်  ငဟ်န ကသည် ဆ ိုသည ်အခ က်ပင ် ဖစပ်ါသည။် 

 ညူတီသ  တလ ကကမဘ  

ဟစာဟစာပ ိုင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ တသ်ာ်းထာ်းခ   ကသလ ို ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အ ကာ်း 

ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှုအဟပေါ် အာရံိုစ ိုက်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် လယွက်ူပါသည။်  သ ို  ရာတွင ်ဟ  ်းဣသဟရလ 

ဟခတ်သည ်မ္ ာ်းစွာ ဟ ပာင််းလ ခ  ပပ   ဖစ်ဟသာ် ငာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် တူည ဟသာ ကမ္ဘာကက ်းထ  ဆကလ်က ်

  ငသ်နဟ်နရဆ   ဖစပ်ါသည်။ ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟနာကထ်ပ် စ ကဝဠာ တနည််းအာ်း ဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟနဟန ကဟသာ ကမ္ဘာမ္  အဟ ခခကံ က  ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းဟသာ ဟနာက်ကမ္ဘာတစ်ခိုအတွက် 

ဦ်းတည် ဟရ်းသာ်းခ  သည ် သဟဘာမ္   ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘယ်ဟတာ မ္ျှ မ္ဟတွ်း ကရပါ။  ဓမ္မဟ ာင််း 

  ငသ်နခ်  ဟသာ ကမ္ဘာသည် သငန် င က်ျွန်ိုပ် ယခို   ငသ်နဟ်နဟသာ တူည ကမ္ဘာပင ် ဖစ်သည်။  ဓမ္မဟ ာင််း 

ယံို ကည်သမူ္ ာ်းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အ ကာ်း တူည ဟသာ သမ္ ိုင််းန င  ်တူည ဟသာ အဟ ခအဟနမ္ ာ်း     ကပါသည်။  

သမ ိုငျ်ားတန ကြ်ံမ  ျား။ ကျွန်ိုပ်တ ို  က  သ ို  ပင ်ဓမ္မဟ ာင််းယံို ကည်သမူ္ ာ်းသည် တူည ဟသာ 

ကမ္ဘာကက ်းဟပေါ် ဟနထ ိုငခ်   ကသည ်ဆ ိုသည ်အခ ကသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဓမ္မသစ ်ယံို ကည် ခင််းန င  ်ဓမ္မဟ ာင််း 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 

 

-41- 

ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ယံို ကည် ခင််းတ ို  အ ကာ်း အနည််းဆံို်း ဆကသ်ယွမ်္ှု ပံိုစံ န စခ်ိုက ို  ပဌာန််းဟပ်းပါသည်။  ပထမ္ အဟန ဖင  ်

ဓမ္မဟ ာင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   လတ်တဟလာ  ဖတသ်န််းဟနရသည ် အဟတွျို့အ ကံ  မ္ ာ်းစွာက ို   င််း ပဟပ်းသည ် 

သမ္ ိုင််းဟနာကခ်မံ္ ာ်းက ို ဟပ်းသည်။ ဒိုတ ယ အဟန ဖင  ် ဓမ္မဟ ာင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   လတတ်ဟလာ 

 ဖတသ်န််းဟနရသည ် အဟတွျို့အ ကံ  မ္ ာ်းစွာက ို ထင ်ပ်သည ် တူည  အဟ ခအဟနမ္ ာ်းက ို ဟဖာ် ပသည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယံို ကည ်ခင််း အဟတွျို့အ ကံ မ္ ာ်းအာ်း နာ်းလညရ်န ်လ ိုအပ်ဟသာ သမ္ ိုင််းဟနာက်ခမံ္ ာ်းက ို 

ဓမ္မဟ ာင််းက ဟပ်းသည် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဆ ိုရာ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘာက ို ဆ ိုလ ိုသည်က ို   ာဟဖွ ဟဖာ်ထိုတ် ကပါစ ို  ။  

ဓမ္မဟ ာင််း၏ အဟပေါ်လွငဆ်ံို်းလည််း ဖစ် အထ်ူး ခာ်း အဟလ်းနက်ဆံို်းလည််း  ဖစဟ်သာ 

သွင ်ပငလ်ကခဏာတစခ်ိုမ္ ာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယဟန  ဟခတက်ာလ အပါအဝင ်ဓမ္မသစ်ကာလ 

အ ဖစအ်ပ က်မ္ ာ်းန င  ်သွနသ်ငခ် က်တ ို  ၏ သမ္ ိုင််းဟနာကခ်မံ္ ာ်းက ို ဓမ္မဟ ာင််းက ဟပ်းကမ္််းသည်ဆ ိုဟသာ 

အခ က ်ဖစ်သည်။  ဓမ္မဟ ာင််း အ ဖစအ်ပ က်တ ို  သည် လကဟ်တွျို့ဘဝန င  ်ကင််းကွာ  ဖစပ် က်ခ   ခင််း 

မ္   ပါ။ ၎င််းတ ို  သည် စ တ်ကူ်းယဉ ဖနတ် ်းခ ကမ်္ ာ်းလည််း မ္ ိုတ် ကပါ။ ၎င််းတ ို  သည် သမ္ ိုင််းဟ ကာင််းတွင််း 

အမ္ နတ်ကယ်  ဖစပ် က်ခ   ကပါသည။် အ ဖစ်အပ ကမ်္ ာ်းစွာတ ို  ကလည််း အစဉအပမ္  တညဟ်နမ္ည ် 

အမ္ တတ်ရမ္ ာ်းက ို ကမ္ဘာကက ်းထ  ခ နထ်ာ်းရစ်ခ   ကသည်။  

ဥပမ္ာ ဆ ိုရလျှင ်သ နာဟတာငဟ်ပေါ်တွင ်ဣသဟရလသ ို   ဟပ်းအပ်ဟတာမ်္ူဟသာ ပညတဟ်တာ် 

ဆယပ်ါ်း သည ်ဓမ္မသစ်က င ဝ်တ် ဆ ိုငရ်ာသွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း အတကွ် ဆက်လကတ်ည်ပမ္ ဟနဟသာ 

သမ္ ိုင််းဟနာကခ်ံက ို  ပဌာန််းဟပ်းခ  သည်။ ထ ို  ဟ ကာင  ်ယဟန  ကာလ ကမ္ဘာတလွှာ်းတွင ်ပညတ်ဟတာ ်

ဆယပ်ါ်း၏ ဩဇာ ရ ိုကခ်တမ်္ှုမ္ ာ်းက ိုပငလ်ျှင ်အထ မ္််းအမ္ တ ်ဟမ္ာ်ကွန််းတ ိုငမ်္ ာ်း၌၎င််း၊ က င ဝ်တဆ် ိုငရ်ာ 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်း၌၎င််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ န ိုင ်ကပါသည်။ အလာ်းတူပင ်ဘိုရာ်းသခင  ်လတူ ို  အတွက်  ထာဝရ 

နန််းဆက၏် ဥဟသျှာငအ် ဖစ် ဒါဝ ဒအ်ာ်း ဘိုရာ်းသခင ်ဟရွ်းခ ယ်ဟတာ်မ္ ူခင််းသည် ဒါဝ ဒ၏် 

ကက ်း မ္တဟ်သာသာ်းဟတာ် အ ဖစ် ဟယရှု၏ မ္   ်းရ ို ်း သမ္ ိုင််းဟ ကာင််းက ို   င််း ပဟပ်းသည။်  ိုတပ်ါသည်။ 

ဒါဝ ဒ၏် သာ်းဟတာ် ဖစဟ်သာ ဟယရှုသည် အာ်းလံို်း၏ အဟပေါ်မ္ ာ   ငဘ်ိုရင ် ဖစလ် က် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း 

ကယတ်င ်ခင််းက ို ဟပ်းပ ိုငဟ်သာ တစဦ််းတည််းဟသာသူ  ဖစဟ်တာ်မ္ဆူ   ဖစပ်ါသည်။  ဤနည််းမ္ ာ်း 

အပါအဝင ်အ ခာ်း နည််းလမ္််း တစပံ်ိုတစ်ပငအ်ာ်း ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််း သည ်ယဟန  ဟခတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် 

သမ္ ိုင််းဟနာကခ်မံ္ ာ်းစွာက ို ဟပ်းဟနပါသည။် 

 ညီူ အတပြအတနမ  ျား။ ဒိုတ ယ အခ ကအ်ဟန ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အဟတွျို့အ ကံ က ို   င််း ပဟသာ 

သမ္ ိုင််းဟနာကခ်မံ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ တမ်္  က၍ တစဟ် ကာင််း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ကာလန င  ်ဓမ္မဟ ာင််း ကာ်း 

အဟ ခအဟနတူ မ္ ာ်းစွာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  ကရ၍ တစ်ဟ ကာင််း ဓမ္မဟ ာင််း ယံို ကည်သမူ္ ာ်းနည််းတူ 

တူည ဟသာ ကမ္ဘာတစ်ခိုတည််းက ို  ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ျှဟဝသံို်းစွ  ကဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   သ  ကသည်။  

ဓမ္မဟ ာင််း ယံို ကညသ်ူမ္ ာ်းနည််းတူ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင ်ဖနဆ်င််းဟတာမ်္ူဟသာ်လည််း 

အ ပစထ် က သွာ်းခ  ဟသာ ကမ္ဘာတွင ်ဟနထ ိုင ်ကသည။် ဓမ္မဟ ာင််းကာလ သစစာဟစာင သ်ူတ ို  သည် 

အ ခာ်းဟသာလူမ္ ာ်းထမံ္ ၎င််း၊ အစမွ္််း တနခ် ို်း   ဟသာ နတဆ် ို်းတ ို  ထမံ္ ၎င််း ဆန  က် ငမ်္ှုက ို 

ရငဆ် ိုငခ်  ရသည ်နည််းတူ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်လည််း ရငဆ် ိုငဟ်န ကရသည်။  ရနသ်မူ္ ာ်းက ို ဟအာင ်မ္ငရ်န ်



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဗ ဒ ယ ိုမ္ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ်္်းညွှနမ်္ ာ်း န င  ်အ ခာ်း အရင််းအ မ္စ်မ္ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်္စ်လ်က ို 

ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဓမ္မဟ ာင််းလူတ ို  သည် ဘိုရာ်းသခငအ်ဟပေါ် မ္  ခ ိုအာ်း ပ ခ   ကရသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်လည််းပ  က ိုယဟ်တာ်၏ 

အဟထာက်အမ္အဟပေါ် မ္  ခ ိုအာ်း ပ ဟန ကရသည။်  ဤသ ို  ဟသာ တူည မ္ှုမ္ ာ်းသည် က ယ် ပန  ပ်ါသည်။  

အဟပေါ် ရသံဟဘာ မ္တကူွ  ပာ်းမ္ှုတ ို  က ို ဟက ာ်လနွပ်ပ ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   ရှု မ္ငသ်ည်န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း 

စာဟရ်းသမူ္ ာ်းန င တ်ကွ ၎င််းတ ို   ပရ တ်သတမ်္ ာ်း၏ အဟ ခအဟနမ္ ာ်းန င  ်အလွန ်အလာ်းတဟူသာ 

အဟ ခအဟနမ္ ာ်း၌ ကျွန်ိုပ်တ ို     ငသ်နဟ်နရဟ ကာင််းက ို ဟတွျို့  မ္ငန် ိုငသ်ည။် 

က မ္််းစာ၏ ဆွ ဟဆာငမ်္ှုအဟကာင််းဆံို်း လကခဏာ တစ်ခိုမ္ ာ အဟစာပ ိုင််းကာလ 

အ ဖစအ်ပ က်မ္ ာ်း၏  ဖစစ်ဉအစံို တစ်ခိုန င  ်ဟနာက်ပ ိုင််း ကာလ အ ဖစ်အပ ကမ်္ ာ်း၏  ဖစ်စဉအစံို 

တစခ်ိုတ ို   ကာ်း တူည မ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ညွှန ်ပပံိုပင ် ဖစသ်ည။်  ပဟရာဖက်တ ို  သည် အ ဂိုတတ  မ္  ဣသဟရလတ ို  ၏ 

ထကွ်ဟ မ္ာကမ်္ှုအာ်း ဣသဟရလတ ို   ကျွနဘ်ဝမ္   ပနလ်ာ ခင််းန င  ်တန််းည  ထာ်းသည်။  

ခရစ်ဝငက် မ္််းတ ို  သည် ဟယရှု၏ သက်ဟတာစ်ဉအာ်း အ ဂိုတတ  မ္  ဣသဟရလတ ို   ထကွဟ် မ္ာက်မ္ှုန င  ်

တန််းည  ထာ်းသည်။ တမ္နဟ်တာ်ကက ်း   ငဟ်ပါလိုသည် ကတ ဟတာ်နယဟ် မ္ဆ သ ို   ခ  တကဟ်နဟသာ 

ဣသဟရလန င  ်ဟကာင််းကငသ်စ်၊ ဟ မ္ကက ်းသစ်တ ို  ဆ သ ို   ဦ်းတည်ပပ ်း ခရစ်ဟတာ်ဟနာက်သ ို   လ ိုက်ဟနဟသာ 

ခရစ်ယာနတ် ို  ၏ အသကတ်ာမ္ ာ်း အ ကာ်း တူည မ္ှုမ္ ာ်းဆ  ညွှန ်ပထာ်းသည။်  ဟယရှုသည် ဟပမ္ရိုပ်က ို 

ဟတာတွင ်ဟ မ္ ာကထ်ာ်းဟသာ ဟမ္ာဟ  န င  ်ကာ်းတ ိုငဟ်ပေါ်တွင ်ဟ မ္ ာက်ထာ်း ခင််းခံရမ္ည ် မ္ မ္ က ိုယတ် ိုငတ် ို   

အ ကာ်း တူည မ္ှုမ္ ာ်းက ို မ္ တသ်ာ်းထာ်းခ  သည်။   တညူ မ္ှု စာရင််းသည် ဆက်၍ ဆက်၍ တ ို်းလာဟနသည။်  

ဓမ္မပညာ  ငမ်္ ာ်းက ဤတူည မ္ှုမ္ ာ်းက ို  "သမ္မာက မ္််းလာ ပံိုဟဆာငခ် က"်  ို မ္ ကာခဏ 

ဟခေါ်ဟဝေါ်  ကသည။်   ဟန ာင််းပ ိုင််းကာလ အဟ ခအဟနမ္ ာ်းသည် ဟစာဟစာပ ိုင််းကာလ အဟ ခအဟနမ္ ာ်းန င  ်

အပပ  င ်တူည မ္ှု မ္ ာ်း   ဟန ကသည် ဆ ိုသည ်အခ ကဟ်ပေါ်တွင ်သမ္မာက မ္််းလာ ပံိုဟဆာငခ် ကမ်္ ာ်းက 

အဟ ခတည်ထာ်းသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််းမ္  ဘိုရာ်းသခင လ်ူမ္ ာ်းနည််းတူ တညူ ဟသာ 

ကမ္ဘာကက ်းဟပေါ်တွင ်ဟနထ ိုငဟ်နရဆ   ဖစဟ်သာဟ ကာင  ်ဤတညူ မ္ှုမ္ ာ်းသည် ပ ိုမ္ ို၍    ဟနရသည်။  

တူည ဘိုရာ်းန င  ်တူည ကမ္ဘာဟလာကကက ်းတ ို      ဟန ခင််းအ ပင ်တူည ဟသာလတူန််းစာ်းမ္   ်းန င ပ်ါ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ထ ဟတွျို့ ရငဆ် ိုငဟ်နရ ခင််းဟ ကာင လ်ည််း ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကာလအ ကာ်း 

ဆကသ်ွယမ်္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  မ္ငရ်န ိုငပ်ါသည်။  

 ညူတီသ  လမူ  ျား 

ဟခတ်သစလ်ူသာ်းမ္ ာ်းန င  ်ဟ  ်း ဓမ္မဟ ာင််းလူတ ို  အ ကာ်း ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှု မ္ ာ်းစွာ     ကပါသည်။   

သ ို  ဟသာ် က မ္််းစာက ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်းသည် တူည ဟသာ လတူန််းစာ်းမ္ ာ်းသာ  ဖစဟ် ကာင််း 

သွနသ်ငထ်ာ်းသည။်  သမ္ ိုင််းန င  ်ယဉဟက ်းမ္ှုက ိုပင ် ဖတ်ဟက ာ်ပပ ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကွ  ပာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို 

မ္ ်းဟမ္ာင််းထ ို်း ပကာ ဟပါင််းစည််းဟပ်းသည ် အဟရ်းကက ်းဟသာ အလ ဉမ္ ပတဆ်ကစ်ပ်မ္ှုမ္ ာ်း အာ်း ဖင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အခ င််းခ င််း ဆက်သယွ်ဟန ကသည။်  

ဘိုရ ျားသြင၏် ပံိုသဏ္ဍ န်တ  ်။ ဓမ္မဟ ာင််းမ္ လမူ္ ာ်းနည််းတူ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်လည််း အလာ်းတူ 

လူတန််းစာ်းမ္ ာ်း  ဖစဟ်န ကပံိုက ို  ပသည ် ပံိုစံ အနည််းဆံို်း သံို်းခို   ပါသည။် လူသာ်းမ္ နသ်မ္ျှသည် 

ဘိုရာ်းသခင၏် ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်  ဖစ် ကသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်း အ ပစ်လိုပ်တတ ်ကသည။် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

လူအာ်းလံို်းသည ်ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ပဋ ညာဉ  ပ ထာ်းသမူ္ ာ်း  ဖစ် ကသည်။ ပထမ္ဦ်းစွာ လူသာ်း 

အာ်းလံို်းသည ်မ္ည်သည ်ဟခတက်ာလ မ္ညသ်ည ်ဟဒသတွင ်အသက်  ငဟ်နပါဟစ၊ ဘိုရာ်းသခင၏် 

ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်  ဖစ ်ကသည။် ဤအရာသည် ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစ် က မ္််းမ္ ာ်း တစ်ဟလျှာက်   င််းလင််း 

 ပတ်သာ်းဟသာ သွနသ်ငခ် က် တစခ်ို  ဖစသ်ည။် 

ကမ္ဘာဦ်း ၁်း၂၇ တွင ် 

ထ ိုသ ို   ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ ပံိုသဏ္ဍာနန် င  ်အည  လူက ို ဖနဆ်င််းဟတာ်မ္၏ူ။ 

ဘိုရာ်းသခင၏် ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်န င  ်အည  လဟူယာက် ာ်း၊ လမူ္ န််းမ္က ို 

ဖနဆ်င််းပပ ်းလျှင ်...  ဟူသာ စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို ဖတရ်သည်။ (ကမဘာ ၁ျား၂၇) 

လူသာ်းထိုသည် အ ပစ်ဟ ကာင  ်ပ ကဆ် ်းယ ိုယွင််းသွာ်းခ  သည တ် ိုင ်လသူာ်းတ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်  ဖစပ်မ္  ဖစ်ဟန ကဆ   ဖစဟ် ကာင််း ကမ္ဘာဦ်း ၉်း၆တွင ်ဟတွျို့ရသည်။   ထ ိုဟနရာတွင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   ဖတ်ရသညမ်္ ာ 

အ ကငသ်သူည် လ၏ူ အဟသွ်းက ို သနွ််း၏။ ထ ိုသူ၏ အဟသွ်းက ို လလူက ်ဖင  ်

သွန််းရမ္ည။် အဟ ကာင််းမ္ကူာ်း ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ ပံိုသဏ္ဍာနန် င  ်အည  လူက ို 

ဖနဆ်င််းဟတာ်မ္၏ူ (ကမ္ဘာ ၉်း၆)။ 

ထ ို  အ ပင ်ဤအရာက ို ဟက ာ်၍ ဓမ္မသစက် မ္််းကလည််း လူအာ်းလံို်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ် သ ို  မ္ ိုတ် ပံိုတူ  ဖစ်ဟ ကာင််း အတည် ပ ထာ်းသည်။  ယာကိုပ် ၃်း၉ ကဟ ပာသညမ်္ ာ  

ငါတ ို  သည် လျှာ ဖင  ်ခမ္ည််းဟတာ ်ဘိုရာ်းသခငက် ို ဟကာင််းခ  ်းဟပ်းတတ် က၏။ 

ဘိုရာ်းသခင၏် ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်န င  ်အည  ဖနဆ်င််းဟသာလတူ ို  က ို လျှာ ဖင  ်

က  နဆ် တတ် က၏ (ယာကိုပ် ၃ျား၉)။  

ထ ို   ပင ်၁ဟကာရ နသ်ို ၁၁်း၇ တငွ ်  ငဟ်ပါလို  ပဆ ိုထာ်းသညမ်္ ာ 

ဟယာက် ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏် ပံိုသဏ္ဍာန၊် ဘိုန််းအသဟရဟတာ်  ဖစသ်ည် 

(၁ဟကာရ နသ်ို ၁၁်းရ)။ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် လဟူယာက် ာ်းန င  ်လူမ္ န််းမ္က ို သ၏ူ ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်န င  ်အည  

ဖနဆ်င််းသည်။ ထ ိုအရာသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း တနည််းအာ်း ဖင  ်အာဒနံ င  ်

ဧဝတ ို   ပထမ္ဆံို်း ဟယာက် ာ်းန င  ်မ္ န််းမ္ အ ဖစ်   ခ  ဟသာ လူအာ်းလံို်းတ ို   

မ္ျှဟဝပ ိုငဆ် ိုင ်ကသည ်  အရာ  ဖစဟ် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့  မ္င ်ကရသည။်  

ထ ို  ဟ ကာင ပ်င ်ထ ိုအရာသည် ဟပ ာကပ် ကသ်ွာ်း ခင််းမ္   ပါ။ ထ ိုအရာသည ်ဟ  ျို့က 

သွာ်းန င  ်ကပပ   ဖစ်ဟသာ သန   ် င််းသူ အာ်းလံို်း အပါအဝင ်ဟ  ျို့က သွာ်းန င  ်ကပပ  



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်
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 ဖစဟ်သာ လသူာ်း အာ်းလံို်းတ ို  န င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အတတူကွ မ္ျှဟဝ ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည ် 

မ္ူလဘတူ အဟ ခခံက ဟသာ တူည မ္ှုပင ် ဖစ်သည်။  

သ ကခ တ  ရ် ဆရ ကကျီား Timothy Mountfort 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကဏ္ဍက ို ဘိုရာ်းသခင  ်ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ် အ ဖစ် နာ်းလည် ခင််းသည် 

သမ္ ိုင််းတဟလျှာက် ဘိုရာ်းသခင န် ိုငင်ဟံတာ် ရည်ရွယခ် ကမ်္ ာ်းက ို နာ်းလည ်ခင််းအတွက် အဟရ်းကက ်းသည်။  

ဟနာကပ် ိုင််း သငခ်န််းစာ၌ ဘိုရာ်းသခင ပံ်ိုသဏ္ဍာနဟ်တာ ် ဖစ် ခင််း အဓ ပပာယ်က ို ထပ်ဟ ပာစရာမ္ ာ်းစွာ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၌    ပါဟသ်းသည။်  သ ို  ဟသာ် မ္ျှဟဝပ ိုငဆ် ိုငဟ်သာ လကခဏာ ဟ မ္ာကမ်္ ာ်းစွာက လူသာ်းတ ို  က ို 

ထ်ူး ခာ်းဟသာ အသွငအ် ပင ်   ဟစဟ ကာင််း ဤဟနရာတွင ်ဟ ပာလျှင ်လံိုဟလာကပ်ါသည။်   

လူသာ်းတ ို  သည် စဉ်းစာ်းဟတွ်းဟခေါ်တတသ်ည်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်ဘာသာစကာ်းဆ ိုငရ်ာ 

အထ်ူးအရည်အခ င််းမ္ ာ်း    သည်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် က င ဝ်တ်ဟစာင ထ် န််းပပ ်း ဘာသာတရာ်း   ဟသာ 

သတတ ဝါမ္ ာ်း  ဖစ်သည် ဆ ိုဟသာ အခ ကအ်ဟပေါ် အသင််းဟတာ်သည် ဟ  ်းယခငက် အထ်ူးသ ဖင  ်

အာရံိုစ ိုကခ်  သည်။  

လူမ္ နသ်မ္ျှ ဘိုရာ်းသခင  ်ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်  ဖစသ်ည် ို ဓမ္မဟ ာင််းဟရာ ဓမ္မသစ်ကပါ 

အတည ်ပ ထာ်းသည် ဆ ိုသည အ်ခ ကသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဓမ္မဟ ာင််း ကာလ လမူ္ ာ်းန င  ်

ဟခတ်သစလ်ူတ ို   အ ကာ်း ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ို လ ိုသည်ထက် ပ ိုလွန ်ခန  မ်္ န််း ခင််း မ္ ပ မ္ ဖ ို   

သတ ဟပ်းဟနပါသည်။    ိုတ်ပါသည။် ပံိုစအံမ္   ်းမ္   ်း၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်း ကပါသည်။ သ ို  ဟသာ် 

အတွင််းက က  ဟ ပာမ္ည်ဆ ိုလျှငဟ်တာ  ယဟန  အသက်  ငဟ်နဟသာ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဟ  ်းဟခတလ်ူတ ို  န င  ်

လံို်းလံို်းကက ်း  ခာ်းနာ်းဟနသမူ္ ာ်းဟတာ  မ္ ိုတ် ကပါ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သူတ ို  န င  ်အတ အက ကက ်း 

မ္တဟူသာ်လည််း သူတ ို  ၏ ဘဝသွင ်ပငက် ို ဟဖာ်ဟဆာငသ်ည ် စဉ်းစာ်းဟတွ်းဟခေါ်မ္ှု၊ ဘာသာစကာ်းန င  ်

က င ဝ်တ ်အရည်အခ င််းမ္ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဘဝမ္ ာ်းက ိုလည််း အလာ်းတ ူလကခဏာဟဆာငဟ်စဟ ကာင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ယူဆထာ်းန ိုငဟ်ပသည်။ သူတ ို  ဟတွ်းဟခေါ် ခ  ပံိုသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွ်းပံိုန င  ်မ္ ာ်းစွာ တူည သည်။  

ဘာသာစကာ်းက ို သတူ ို   နာ်းလည်ပံိုသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည်ပံိုန င  ်မ္ ာ်းစွာ တညူ သည်။ က င ဝ်တန် င  ်

ယံို ကည် ခင််း ဆ ိုငရ်ာဟမ္်းခွန််းမ္ ာ်းန င  ်သူတ ို   နပန််းလံို်းရပံိုသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ်ရပံိုန င  ်မ္ ာ်းစွာ တူည သည်။ 

သ ို   ဖစ်၍ ဓမ္မဟ ာင််းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   လက်ဟတွျို့ ဘဝမ္ ာ်းတွင ်အသံို်းခ န ိုငမ်္ညက် ို 

ဤအဟ ကာင််းမ္ ာ်းဟ ကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ယံို ကည ်စ တ်ခ မ္ှု    န ိုင ်ကပါသည။် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ကနဦ်း ခ ဟရ်း၍ 

လကခ်ံရ   ခ   ကဟသာလမူ္ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   က  သ ို  ပင ်ဘိုရာ်းသခင  ်ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်  ဖစ ်ကသည။်  

အပပစရှ် တသ ။ ဒိုတ ယအခ က် အဟန ဖင  ်လသူာ်းမ္ နသ်မ္ျှသည် အ ပစ ်   ကဟသာဟ ကာင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်လည််း ဓမ္မဟ ာင််းလူမ္ ာ်းက  သ ို  ပင ်တူည ဟသာ လူတန််းစာ်းမ္ ာ်း  ဖစ် ကသည။် 

  ငဟ်ပါလိုက ဆာလကံ မ္််းက ို အဟ ခ ပ ပပ ်း လူ၏ အ ပစ်   ဟသာ အဟ ခအဟနက ို ဟဖာ် ပထာ်းရာ 

ဟရာမ္ ၃်း၁၂ ပါ စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းအာ်း စဉ်းစာ်း ကည ပ်ါ။  သကူ ဟရ်းခ  သည်မ္ ာ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

လူအဟပါင််းတ ို  သည် လမ္််းလွ  ကပပ ။ တည တညတွ်တည််း အသံို်းမ္ရဟသာသူ 

 ဖစ ်ကပပ ။ ဟကာင််းဟသာ အက င က် ို က င ဟ်သာသ ူမ္   ။ တဟယာကမ်္ျှ မ္    (ထရာမ 

၃ျား၁၂)။ 

လူအဟပါင််းတ ို  သည် ဒိုစရ ိုကက် ို  ပ  ကဟ ကာင််း တမ္နဟ်တာ်ကက ်းက   င််း ပထာ်းသည။်  ထ ို   ပင ်

၎င််းသည် ဓမ္မသစ် သွနသ်ငခ် က်မ္ျှသာ မ္ ိုတ်ပါ။ ဓမ္မရာဇဝင ်တတ ယဟစာင ်၈်း၄၆ တွငလ်ည််း 

ဟ  ာလမ္ိုနမ်္င််းကက ်းက ဗ မ္မာနဟ်တာ ်အနိုဟမ္ာဒနာ ပ ပွ တွင ်တညူ ဟသာ အဟ ကာင််းအရာက ိုပင ်

အဟ ခခကံ က  ဟဖာ် ပထာ်းခ  သည်။  

သူက မ္ ပစမ်္ ာ်းတတ်ဟသာလူ တစဟ်ယာကမ်္ျှ မ္   ဟ ကာင််း ဟ ပာခ  သည် (၃ဓမ္မ 

၈်း၄၆)။ 

စနစ်က  ဓမ္မပညာတွင ်ဤသွနသ်ငခ် ကက် ို "လ၏ူ လံို်းလံို်းလ ာ်းလ ာ်း 

ဆိုတယ်ိုတက် ဆင််းမ္ှု"  ို သ ထာ်း ကသည်။  ထ ိုသနွသ်ငခ် က်၏ အဓ ပပာယမ်္ ာ 

လူ  အဟတွ်းအဟခေါ်၊ ခစံာ်းခ က်၊ က င  ်ကံ ပ မ္မူ္ှု စသည ် လူ၏  ဖစတ်ညမ်္ှု ဆ ိုငရ်ာ 

အလံို်းစံိုတ ို  သည် အ ပစ်န င  ်ညစစ်ွန််းဟနသည် ဖစ်၍ လူ ပ ဟလသမ္ျှ အရာရာတ ို  ၌ 

လူသည ်ဘိုရာ်းသခင၏် သန   ် င််းဟသာ စံခ  နန် င  ်ပညတ်ဟတာမ်္ ာ်းက ို 

ဆန  က် ငအ်ာခသံည ်အဟန ဖင  ်လိုပ်ဟဆာငဟ် ကာင််း အဟ ခခကံ က  

ယူဆထာ်း ခင််းက ို ဆ ိုလ ိုသည။် ထ ို  ဟ ကာင  ်အ ပစ် သဘာဝ က  သ ို  ဟသာ 

အရာတစခ်ို    ဟနသည်မ္ ာ အ ိုတအ်မ္ နပ်င ် ဖစပ်ါသည်။ 

တဒါက ်  Luis Orteza 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစ ်  ဟသာ၊ က ဆင််းဟသာ ဘိုရာ်းသခင  ်ပံိုသဏ္ဍာနဟ်တာ်မ္ ာ်း 

 ဖစ ်ကဟသာဟ ကာင  ်အဘယဟ် ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််း စာဟရ်းသမူ္ ာ်းက အ ပစဟ်ပေါ် အလွနပ်င ်

စူ်းစ ိုက်ခ   ကသည်က ို ဆိုပ်က ိုငမ်္ ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် မ္ခကခ် လ ပါ။  ဓမ္မဟ ာင််း၏ မ္လူကနဦ်း 

စာဖတ်သမူ္ ာ်း အ ပစ်   ခ   ကသည ်နည််းတူ၊ ထ ိုစဉကတည််းက လူတ ိုင််း အ ပစ ်  ခ   ကသည ်နည််းတူ၊ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   အာ်းလံို်းလည််း အ ပစ်သာ်းမ္ ာ်း  ဖစ်ဟ ကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   သ  ကဟသာဟ ကာင  ်

ဤအဆင တ်ွငက်ျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း ဆကသ်ယွမ်္ှု    ဟနပါသည။်  အ ပစသ်ာ်းမ္ ာ်းအာ်း ဟရွ်းနှုတ် ခင််း 

အဟပေါ် ဓမ္မဟ ာင််းက စူ်းစ ိုက်ရ ခင််း အဟ ကာင််းက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလညန် ိုငပ်ါသည။် အ ပစ်ထ  

လူသာ်းထို က ဆင််းခ  နမ်္  စ၍ လူအဟပါင််းသည် ဟရွ်းနှုတခ်ံဖ ို   လ ိုအပ်ခ   ကသည်။  ဤအခ ကက်လည််း 

ဓမ္မဟ ာင််း ဟ  ်းကမ္ဘာန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဆကစ်ပ်ဟပ်းသည်။  

ပဋ ည ဉ်။ တတ ယ အခ ကအ်ာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   တူည ဟသာ လူတန််းစာ်းမ္ ာ်း  ဖစ် ကရ ခင််း 

အဟ ကာင််းမ္ ာ ဓမ္မဟ ာင််းကာလမ္ ာ်း အတွင််း၌  ဖစ်ဟစ၊ ထ ိုအခ  နန် င  ်ယခိုအခ  န ် ကာ်းကာလမ္ ာ်း၌ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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 ဖစဟ်စ၊ ယဟန  ပင ်ဖစဟ်စ လအူဟပါင််းတ ို  သည် ပဋ ညာဉအရ ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ဟန ာငဖ်ွ ျို့ထာ်းဟသာဟ ကာင  ်

 ဖစသ်ည။် 

  လူအဟပါင််းတ ို  က ို ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ပဋ ညာဉအရ ဟန ာငဖ်ွ ျို့ထာ်းသည ် အဟန ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းဟရာ 

ဓမ္မသစက်ပါ အစဉတစ ိုက် ဟ ပာဆ ိုထာ်း ကသည်။  ဟနာကသ်ငခ်န််းစာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရမ္ည ်

 ဖစသ်ည အ်တ ိုင််း အာဒ၊ံ ဟနာဧတ ို  န င  ် ပ ဟသာ ဘိုရာ်းသခင  ်ပဋ ညာဉမ္ ာ်းက ို "ကမ္ဘာလံို်းဆ ိုငရ်ာ" 

ပဋ ညာဉမ္ ာ်း ို ဟခေါ်ဆ ိုသည။် အဟ ကာင််းမ္ ာ ၎င််းတ ို  သည် လအူဟပါင််းန င  ် ပ ဟသာ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း 

 ဖစဟ်သာဟ ကာင  ် ဖစ်သည်။  ဤပဋ ညာဉမ္ ာ်းက လအူဟပါင််းအာ်း ဘိုရာ်းသခငထ် ံသူတ ို  ၏ သနာ်း 

 ကငန်ာပပ ်း ဟကာင််းက   ်း ပ ဟသာ   ငဘ်ိုရင ်အ ဖစ် အဟစခရံန ်ဝနတ်ာ   မ္ှု အဟ ခအဟနသ ို   

ဆ ိုကဟ်ရာကဟ်စသည။်  ဓမ္မဟ ာင််း၏ က နအ်ပ ိုင််းမ္ ာ်းသည ်ပငက် ိုယ် မ္ူလအာ်း ဖင  ်ဣသဟရလ 

လူမ္   ်းဟတာ်န င  ်ဘိုရာ်းသခငဖ်ွ ျို့ဟတာ်မ္ူဟသာ "အမ္   ်းသာ်းဟရ်း" ပဋ ညာဉမ္ ာ်း  ို မ္ ကာခဏ 

ဟခေါ်ဟဝေါ်  ကသည်  အထ်ူးပဋ ညာဉမ္ ာ်းအဟပေါ်တွင ်စူ်းစ ိုကမ်္ှု  ပ ထာ်းသည။်   အာ ဗ ံ၊ ဟမ္ာဟ  ၊ ဒါဝ ဒ ်

တ ို  န င  ် ပ ခ  ဟသာ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း၊ ဟန ာင််းပ ိုင််းကာလတွင ်ဣသဟရလပဟရာဖကတ် ို  က 

ဟရာကလ်ာမ္ည ်အဟ ကာင််း ကက  တငဟ် ာဟ ပာခ  သည ် ပဋ ညာဉသစတ် ို  အာ်း ဖင  ်ဣသဟရလတ ို  သည် 

ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ဟန ာငဖ်ွ ျို့ထာ်း ကသည်။  ထ ို   ပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်းတ ို  သည်လည််း ယဟန   တညူ ဟသာ 

အဟ ခအဟနတွင ်   ဟန ကသည။် အာဒ၊ံ ဟနာဧတ ို  န င  ်ဘိုရာ်းသခင ် ပ ခ  ဟသာ ပဋ ညာဉမ္ ာ်းအာ်း ဖင  ်

လူပိုဂ္ လ် တစဦ််းခ င််းစ တ ိုင််းသည် ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ဟန ာငဖ်ွ ျို့ထာ်း ကသည။်   ထ ို   ပင ်ယဟန   

အသင််းဟတာသ်ည်လည််း ဣသဟရလ လူမ္   ်းဟတာ်န င  ်ဘိုရာ်းသခင ် ပ ဟတာ်မ္ခူ  ဟသာ အထ်ူး 

ပဋ ညာဉမ္ ာ်းအာ်း ဖင ၎်င််း၊ ခရစ်ဟတာ်၌  ပ ဟတာ်မ္ူဟသာ ပဋ ညာဉ တရာ်းသစ်အာ်း ဖင ၎်င််း ဘိုရာ်းသခငန် င  ်

ဟန ာငဖ်ွ ျို့ထာ်းသည်။  ထကွဟ် မ္ာက်ရာ ၁၉်း၆ တွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ နာဟတာင၌် မ္ မ္ လူမ္   ်းဟတာ် 

ဣသဟရလ ဖင  ်ဖွ ျို့ ခ  ဟသာ ပဋ ညာဉ ဆက်နယွ်မ္ှုက ို ယခိုလ ို ဟ ပာထာ်းဟ ကာင််း သင ်

 ပနသ်တ ရပါလ မ္ မ်္ည်။ 

သငတ် ို  သည်လည််း မ္င််းစည််းစ မ္်   ဟသာ ယဇ်ပိုဟရာ  တမ်္   ်း၊ 

သန   ် င််းဟသာလမူ္   ်း  ဖစ်ရ ကလ မ္ မ်္ည် (ထကွ်ဟ မ္ာက်ရာ ၁၉်း၆)။ 

၁ဟပတရို ၂်း၉ တွင ်တမ္နဟ်တာက်က ်း   ငဟ်ပတရိုက ဤက မ္််းပ ိုဒက် ို ညွှန််း၍ ဓမ္မသစ် 

အသင််းဟတာ် ဖင  ်ခ  တဆ်ကသ်ံို်းစွ ထာ်းခ  သည်။  ထ ိုက မ္််းပ ိုဒက် ို ယခိုလ ို ထည ထ်ာ်းခ  သည်။ 

သငတ် ို  မ္ကူာ်း ဟရွ်းခ ယ်ဟတာ်မ္ဟူသာအမ္   ်း  ဖစ် က၏။ မ္င််းစည််းစ မ္် 

   ဟသာယဇ်ပိုဟရာ  တမ်္   ်း၊ သန   ် င််းဟသာ လမူ္   ်း၊ ပ ိုငထ် ိုက်ဟတာ်မ္ဟူသာ 

အဟပါင််းအသင််း  ဖစ် က၏ (၁ဟပ ၂်း၉)။ 

ဤဟနရာတွင ်  ငဟ်ပတရိုက ဓမ္မဟ ာင််း၌ မ္ မ္ ၏ အထ်ူး ပဋ ညာဉခံ လူမ္   ်းဟတာ်သ ို   ဘိုရာ်းသခင ်

ဟ ပာဆ ိုခ  ဟသာ စကာ်းလံို်းမ္ ာ်းက ို အသင််းဟတာ်အတွက် ရည်ညွှန််း အသံို်း ပ ထာ်းခ  သည်။  ခရစဟ်တာ်၏ 

ဟနာကလ် ိုကမ်္ ာ်းသည ်ခရစဟ်တာ်၌  ဖစ်ဟသာ ပဋ ညာဉတရာ်းသစ် အာ်း ဖင  ်ဘိုရာ်းသခငန် င  ်ယခိုအခါ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟန ာငဖ်ွ ျို့ထာ်း ကပပ   ဖစ်၍ ထ ိုသ ို   သလူိုပ်ဟဆာင ်ခင််း  ဖစသ်ည်။  ဤအရာသည် သမ္ ိုင််းတဟလျှာက် 

ဟ ပ်းဟနဟသာ တည်ပမ္ ဟနသည ် ဆကသ်ွယမ်္ှု လမ္််းဟ ကာင််းပင ် ဖစသ်ည။်  

ယခိုတွင ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို လကဟ်တွျို့ ဘဝ အသံို်းခ ရာ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟအာင ်မ္ငဟ်က ာ်လွှာ်းရမ္ည ် 

စ မ္်ဟခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းအာ်း ဟလ လာဟဖာ်ထိုတ်၍ ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ကာ်း ဆကသ်ွယဟ်နမ္ှုမ္ ာ်းက ို 

ဆန််းစစ်  ာဟဖွပပ ်းသည ်ဟနာက်  ဓမ္မဟ ာင််းက ို ယဟန  ကာလ လကဟ်တွျို့ ဘဝ အသံို်းခ ရာ၌ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဝနခ်ံထာ်း ကရမ္ည ် တ ို်းတကဖ်ွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းဘကသ် ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ည  ်ကပါမ္ည။်   

  ိုျား ကဖ် ံ ွေ့ ဖဖ ြုျားလ မှုမ  ျား 

ဟစာဟစာပ ိုင််းက ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ ခ  သလ ိုပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လကဟ်တွျို့ဘဝတွင ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို 

အသံို်းခ ရာ၌ ဓမ္မဟ ာင််း၊ ဓမ္မသစ် န စ်ခိုလံို်း    သမ္မာက မ္််းလာ ယံို ကည် ခင််းတွင ် ဖစ်ဟပေါ် ခ  သည ် 

သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းစွာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို     င််း ပဟပ်းန ိုငရ်မ္ည်  ဖစ်သည်။   ဓမ္မဟ ာင််း၊ 

ဓမ္မသစ်န င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ခရစယ်ာန ်ယံို ကည် ခင််းတ ို  သည် ဘာသာတရာ်း တစခ်ိုတည််း၊ ယံို ကည် ခင််း 

တစခ်ိုတည််း  ဖစ် ကသည်။  သ ို  ဟသာ် တ ို်းတကဖ်ွံျို့ ပဖ  ်းမ္ှုတ ို  သည်လည််း အတန််းအစာ်း အမ္   ်းမ္   ်း 

   ခ  ဟ ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   အပမ္  သ မ္ တ ်ကရပါမ္ည။် 

ဤ တ ို်းတကဖ်ွံပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းက ို ဟဖာ ်ပရန ်နည််းမ္ ာ်းစွာ   သည ်အထ မ္  ပဓာနက ဟသာ ပံိုစသံံို်းခိုက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ ်းဟမ္ာင််းထ ို်း ကပါမ္ည်။ ၎င််းတ ို  မ္ ာ ဟခတက်ာလ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှု၊ ယဉဟက ်းမ္ှု 

တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှု၊ ပိုဂ္  လ်ဟရ်း တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုတ ို    ဖစ် ကသည်။  ပထမ္ အခ က်အာ်း ဖင  ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ္ မ္ ၏ ပိုဂ္  လ်သဘာဝန င  ်အလ ိုဟတာ်က ို ဟခတ်ကာလမ္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ ်

သမ္ ိုင််းကာလမ္ ာ်း အလ ိုက် ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပခ  သည်။ 

တြ က် လမ  ျားဆ ိုငရ်  

သမ္ ိုင််းသည် ခရစ်ဟတာ်၌ ဘိုရာ်းသခင ်ခွ ခန  သ်တမ်္ တ်ထာ်းပပ ်းဟသာ အဆံို်းသတပ်န််းတ ိုငဆ် သ ို   

ဟ  ျို့ ရှုခ  တက်ဟနသည အ်တ ိုင််း သမ္မာက မ္််း သမ္ ိုင််းဟ ကာင််း ဆ ိုသညမ်္ ာလည််း ဘိုရာ်းသခငက် သူ၏ 

လူမ္ ာ်းသ ို   တစ်ခ  နပ်ပ ်း တစ်ခ  န ်တ ို်းတက်ထငလ်င််းစွာ ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပလာခ  သည ် 

အဟ ကာင််းန င စ်ပ်လ ဉ်း၍   ည်လ ာ်းစွာ   င််း ပထာ်းခ ကတ်စ်ခိုပင ် ဖစသ်ည။်  ဤသမ္ ိုင််းက ို 

စူ်းစမ္််း  ာဟဖွရန ်မ္တူ ခာ်းနာ်းဟသာနည််းလမ္််းမ္ ာ်းစွာ    ပါဟသာ်လည််း အလိုပ် ဖစ်ဟသာ နည််းတစခ်ိုမ္ ာ 

သူ  လမူ္ ာ်းန င  ်ဘိုရာ်းသခငဖ်ွ ျို့ထာ်းဟသာ ပဋ ညာဉမ္ ာ်းန င  ်ည ဟထသွည ် ပဓာနက ဟသာ အခ  နက်ာလမ္ ာ်း 

သ ို  မ္ ိုတ ်ဟခတမ်္ ာ်း အ ဖစ် သမ္ ိုင််းက ို ခွ ဟဝပ ိုင််း ခာ်း ကည သ်ည ်နည််း  ဖစ်သည်။  ဤပဋ ညာဉ ကာလ 

တစခ်ိုစ တွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သူ၏ အဟ ကာင််းက ို သာ၍ ဖငွ  ်ပခ  သည်။  ရ ိုရ ို ်း  င််း  င််းဟ ပာရလျှင ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အာဒကံ ို ဖွင  ်ပသည်ထက် ဟနာဧက ို သာ၍ ဖွင  ်ပခ  သည်။  ဟနာဧက ို ဖွင  ်ပသည်ထက် 

အာ ဗ ံက ို သာ၍ ဖွင  ်ပခ  သည်။ ဟမ္ာဟ  သည် အာ ဗ ထံက် သာ၍ မ္ ာ်း ပာ်းဟသာ ဗ ာဒ တ်က ို 

လကခ်ံရ   ခ  သည်။  တဖန ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဟမ္ာဟ  ထက် ဒါဝ ဒအ်ာ်း သာ၍ မ္ ာ်းဟသာ ဗ ာဒ တက် ို 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခွင  ်ပ ဟပ်းခ   ပနသ်ည်။  သ ို  န င  ်ဓမ္မသစဟ်ခတ် ဟရာက်လာဟသာအခါ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ယခငထ်ကစ်ာလျှင ်

သာ၍ မ္ ာ်းဟသာ ဗ ာဒ တမ်္ ာ်းက ို ဖွင  ်ပခ   ပနသ်ည်။  ဟ ပဗ  ဩဝါဒစာဟရ်းသူသည ်ဤစာက ို 

ဟရ်းသည အ်ခါ ဟ ပဗ  ၁်း၁-၂တွင ်ဤအခ က်က ို အဟလ်းဟပ်းဟဖာ် ပထာ်းခ  သည်။  

ဟ  ်းလွနဟ်လပပ ်းဟသာအခါ ပဟရာဖကမ်္ ာ်းအာ်း ဖင  ်ဘ ို်းဟဘ်းတ ို  အာ်း အထပ်ထပ် 

အနည််းနည််း ဗ ာဒ တဟ်ပ်းဟတာ်မ္ူဟသာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

ဤဟနာက်ဆံို်းကာလအခါ မ္ မ္ သာ်းဟတာ်အာ်း ဖင  ်ငါတ ို  အာ်း ဗ ာဒ တဟ်ပ်းဟတာ်မ္ူပပ  

(ဟ ပဗ  ၁်း၁-၂)။ 

က မ္််းစာဟရ်းသမူ္ ာ်းက ိုယတ် ိုငက်  သ ို  ပင ်ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းသညလ်ည််း က မ္််းစာသမ္ ိုင််းက ို 

ပံိုစံအမ္   ်းမ္   ်းခ ၍ ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းဟသာ အခ  နက်ာလမ္ ာ်း သ ို  မ္ ိုတ ်ဟခတမ်္ ာ်း အ ဖစ် 

ခွ ဟဝပ ိုင််း ခာ်း ကသည။်  သ ို  ရာတွင ်သမ္မာက မ္််းစာသမ္ ိုင််းဟ ကာင််း အတွင််း အကက ်း မ္တ်ဆံို်းဟသာ 

ဟခတ်ကာလ ဆ ိုငရ်ာ တ ို်းတကဖ်ွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုသည် ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစ် ကာ်း  ဖစ်ဟပေါ် ခ  ဟ ကာင််း 

ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းက မ္ ကာခဏ ဝနခ်ံ ကသည။်   ဤ ဟခတက်ာလဆ ိုငရ်ာ ပ ိုင််း ခာ်းမ္ှုသည် 

ဘိုရာ်းနှုတက်ပတဟ်တာ်က ို ယဟန  ကာလ လက်ဟတွျို့ဘဝ အသံို်းခ ဟရ်းအတကွ် အဟရ်းကက ်းသည။်  

ဟထာငစ်ိုန စ် တစ်ခို ကာသညထ်  ခရစယ်ာနမ်္ ာ်း ဟမ္်းခ   ကဟသာ ဟမ္်းခွန််းမ္ ာ "ဓမ္မဟ ာင််း 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ို ဓမ္မသစက်ာလအတကွ် မ္ည်သ ို   လကဟ်တွျို့အသံို်းခ ၍ ရပါသနည််း"  ူ၍  ဖစသ်ည။်  

ဓမ္မဟ ာင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   လက်ဟတွျို့ ဘဝအတကွ် အသံို်းက ဟ ကာင််း သစစာ    ခရစယ်ာနတ် ို  က 

မ္ နက်နစ်ွာ ယံို ကည် ကသည။် သ ို  ဟသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခတအ်တကွ် သတင််းစကာ်းက ို သတူ ို   လက်ဟတွျို့ 

အသံို်းခ ဟသာ နည််းလမ္််းမ္ ာ်းမ္ ာမ္ူ ကွ  ပာ်း ကသည်။  နယပ်ယ၏် တဘက်စနွ််းတွင ်သမ္မာက မ္််းစာ 

သမ္ ိုင််းအာ်း ပ ိုင််းကကွယ်ူသည ် အ မ္ငရ်ှုဟထာင က် ို အာ်းဟပ်း မ္ င တ်ငသ်မူ္ ာ်း     ကသည။်  

ဤခရစယ်ာနတ် ို  သည် အထ်ူးသ ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစ် ကာလမ္ ာ်း၏ ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ိုသာ 

ဟဇာင််းဟပ်းက ့သည်။ ဓမ္မသစတ်ွင ်  င််းလင််းစွာ  ပနလ်ည ်အတည် ပ ထာ်းသည ် 

ဓမ္မဟ ာင််းသွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းက ိုသာ ဟခတ်သစ် ယံို ကညသ်မူ္ ာ်းအတကွ် အသံို်း ပ သင သ်ည် ို သူတ ို  က 

မ္ တယ်ူထာ်း ကသည်။ ထ ိုသ ို   မ္ ိုတလ်ျှင ်ဓမ္မဟ ာင််းသည် ခရစဟ်တာ်၏ ဟနာက်လ ိုကမ်္ ာ်းအတကွ် 

အသံို်းမ္ဝငပ်ါ။  

နယပ်ယ၏် အ ခာ်းတဘကစ်ွန််းတွငမ်္ူ သမ္မာက မ္််းစာ ယံို ကည် ခင််းသည် တဟ ပ်းည သာ 

 ဖစသ်ည ်ဆ ိုသည ် အ မ္ငရ်ှုဟထာင က် ို အာ်းဟပ်း မ္ င တ်ငဟ်သာ အစွန််းဟရာက် ပံိုစအံခ   ျို့     ကသည်။  

ဤခရစယ်ာနမ်္ ာ်းသည် ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစ် အလ ဉ ပတ် ခင််းမ္   ၊ တဆက်တစပ်တည််း  ဖစသ်ည် 

ဆ ိုသညက် ို ဟဇာင််းဟပ်းသမူ္ ာ်း  ဖစ် ကသည။်  ဤရှုဟထာင အ် မ္ငအ်ရ  ဓမ္မဟ ာင််းသနွသ်ငခ် က်တစ်ခိုက ို 

ဓမ္မသစက်   င််းလင််း ပတသ်ာ်းစွာ  ငင််းဆ ို ခင််း သ ို  မ္ ိုတ ် ပငဆ်ငမ်္မွ္််းမ္ံ ခင််း မ္   ဟသ်းသ၍ 

ခရစ်ယာနတ် ို  သည် ခရစဟ်တာ်မ္တ ိုငမ်္ က လမူ္ ာ်းလ ိုပင ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို လ ိုက်နာရန ်တာဝန ်   သည။်  

ဤသငခ်န််းစာတွင ်ဤ အစွန််းန စပ်ါ်းက ို ဟ  ာင ် ာ်း ကပါမ္ည။် "တ ို်းတကဖ်ွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှု 

ရှုဟထာင အ် မ္င"်  ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခေါ်ဆ ိုသည ် သမ္မာက မ္််းစာ ယံို ကည် ခင််း အ မ္ငက် ိုသာ 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟဇာင််းဟပ်း ကပါမ္ည။်   ဤရှုဟထာင  ်အ မ္ငအ်ရ ဓမ္မဟ ာင််း တစခ်ိုလံို်းက ို ဓမ္မသစ်ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းအတွက် 

လကဟ်တွျို့ အသံို်း ပ ရမ္ည်  ဖစပ်ါသည်။  သ ို  ဟသာ် ဓမ္မဟ ာင််း၏ နယ်ပယ် ရှုဟထာင တ် ိုင််းသည် 

ခရစ်ဟတာ်၌ ဘိုရာ်းသခင ် ပ ခ  ဟပ်းပပ ်းဟသာ အမ္ှုအရာဟ ကာင  ်တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာခ  ပပ ်းဟ ကာင််းက ိုမ္ူ 

ကျွန်ိုပ်တ ို   သ မ္ တဝ်နခ်ံ ကရပါမ္ည်။   ဓမ္မဟ ာင််း သွနသ်ငခ် က်    သမ္ျှသည် ခရစ်ယာနမ်္ ာ်းအတကွ် 

အသံို်းက ပါသည။် သ ို  ဟသာ် အပမ္ တဟစ ဓမ္မသစအ် မ္ငအ်ရသာလျှင ် ဖစရ်ပါမ္ည်။  

ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစတ် ို   ကာ်း ဆက်နယွမ်္ှုပံိုစသံည် အကက ်းအက ယ် 

အ ငင််းအခံို ဖစ်ရဟသာ  ပဿနာ တစခ်ို  ဖစဟ်နပါသည်။  အမ္ နစ်ငစ်စ ်

ယဟန  ကာလမ္ ာပငလ်ျှင ်အကက ်းအက ယ် ဟဆွ်းဟန်ွး  င််းလင််းဟန ကရဟသာ 

 ပဿနာ တစ်ခိုလည််း  ဖစပ်ါသည။်   "ဗ ာဒ တ် တ ို်းတကဖ်ွင လ် စဟ်ဖာ် ပ ခင််း" ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟခေါ်ဆ ိုသည ် ကျွန်ိုပ်တ ို   န စ်သက်ဟသာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းမ္ှု 

ခ ဉ်းကပ်ဟလ လာပံို တစ်ခိုမ္ ာ ဤသ ို    ဖစသ်ည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အရာရာက ို 

အစပထမ္၌ တခါတည််းန င  ်အပပ ်း မ္ဟဖာ် ပခ  ပါ။ ဓမ္မပညာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှု 

သမ္ ိုင််းဟ ကာင််းတွင ်အသင််းဟတာ်အတွက် ဓမ္မပညာ အစစအ်မ္ နက် ို ဟရ်းခ ရာ၌ 

ဓမ္မသစ်န င  ်ဆက်နယွဟ်နဟသာ ဓမ္မဟ ာင််း သွနသ်ငခ် ကသ်ည ်စငစ်စအ်ာ်း ဖင  ်

အစပထမ္တွင ်တစပ် ိုင််းတစစ် ဗ ာဒ တက် ိုသာ ဟပ်းပပ ်း ထ ို  ဟနာက်မ္  ဟယရှုန င  ်

တမ္နဟ်တာ်မ္ ာ်း၏ သွနသ်ငခ် က်တ ို   ဖင  ်ပ ိုမ္ ို ပည စ်ံိုဟသာ ဗ ာဒ တက် ို ဓမ္မသစ်၌ 

ဟပ်းသည ်  ပဿနာ  ဖစသ်ည။်  

တဒါက ်  Daniel Steffen 

ဂလာတ  ၃်း၂၄တွင ်  ငဟ်ပါလိုက ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်ဓမ္မသစယ်ံို ကည် ခင််းတ ို   ကာ်း ဆကန်ယွမ်္ှုက ို 

ဤပံိုစ ံဖင  ်ဟ ပာဆ ိုထာ်းခ  သည်။  

ပညတ်တရာ်းသည် ခရစ်ဟတာ်ထသံ ို   ငါတ ို  က ို ပ ို  ဟဆာင၍် ငါတ ို  ၏ 

အထ န််း ဖစသ်တည််း (ဂလာတ  ၃်း၂၄)။ 

ဤက မ္််းပ ိုဒတ်ွင ်"အထ န််း"  ဟူသာ စကာ်းလံို်းသည် ဟ လသ နာမ္် ပ ိုငဒ်ါဂ ိုဂ ိုစ် က ို 

 ပနဆ် ိုထာ်း ခင််း  ဖစသ်ည။် ဤဟဝါ ာရသည် ကဟလ်းငယ် တစဦ််း ရင က် က်ကက ်းထာွ်းလာသည ်အခါ 

သ/ူသမူ္က ို ညွှန ်ကာ်း၊ ဦ်းဟဆာင၊် သွနသ်ငဟ်ပ်းရသည ် နည််း ပဆရာ သ ို  မ္ ိုတ် အဟစာင က် ို 

ရည်ညွှန််းသည်။  ထ ို  ဟ ကာင  ်  ငဟ်ပါလို ဤဟနရာတွင ်ညွှန ်ပထာ်းသလ ိုပင ်ဓမ္မဟ ာင််း 

သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းသည် ကဟလ်းတစ်ဦ်းသ ို   ဟပ်းဟသာ ညွှန ်ကာ်းခ ကမ်္ ာ်းန င  ်တူ က၍ 

ဓမ္မသစသ်ွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းမ္ကူာ်း အရွယဟ်ရာက်ပပ ်းသူ တစဦ််းသ ို   ဟပ်းဟသာ ညွှန ်ကာ်းခ က်မ္ ာ်းန င  ်

တူ ကသည။် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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“လမ္််းထ  မ္ထကွ်န  ” “မ္ ်းနာ်း မ္လာန  ” ဆ ိုသည ် သငခ်န််းစာမ္ ာ်းက ို ငယ်ရွယသ်ည ် ကဟလ်းမ္ ာ်းအာ်း 

မ္ ဘမ္ ာ်း သနွသ်ငတ်တဟ် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်း သ  ကသည်။  သ ို  ဟသာ် ကဟလ်းမ္ ာ်း ကက ်းဟကာင ်

ဝငလ်ာ ကဟသာအခါ လမ္််းထ မ္ထကွ်ဖ ို  ၊ မ္ ်းန င  ်ဟဝ်းဟဝ်းဟနဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   သူတ ို  အာ်း 

ထပ်သတ မ္ဟပ်း ကဟတာ ပါ။  တကယ်ဟတာ  သတူ ို   အရွယ်ဟရာက် ကပပ   ဖစပ်ါသည။်  သ ို  ဟသာ် 

မ္ ဘမ္ ာ်းအဟန ဖင  ်သတူ ို  ၏ အရွယ်ဟရာက်ပပ ်း သာ်းသမ္ ်းမ္ ာ်းအာ်း သတူ ို   ငယစ်ဉဘဝ စည််းကမ္််းမ္ ာ်းက 

ဟပ်းဟသာ ညာဏပ်ညာက ို  ပနသ်တ ရဖ ို   ဟမ္ျှာ်လင  ်ကဆ   ဖစပ်ါသည်။  လမ္််းမ္ကက ်းမ္ ာ်းန င  ်မ္ ်းတ ို  သည် 

အနတရာယ်   ဟ ကာင််း အရွယဟ်ရာက်ပပ ်းသတူ ို    ပနသ်တ ရ ကဖ ို  ၊ ထ ိုအရာတ ို  က ို သတ ထာ်းပပ ်း သူတ ို   

ခ ဉ်းကပ် ကဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟမ္ျှာ်လင ပ်ါသည်။  အရွယဟ်ရာက်ပပ ်းသတူစ်ဦ်းက ို ငယ်ရွယ်ဟသာ 

ကဟလ်းတစ်ဦ်းက  သ ို   ဆကဆ် ံခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် ပညာမ္  ရာက ပါသည်။  သ ို  ဟသာ် 

သူတ ို  ငယစ်ဉဘဝ သငခ်န််းစာမ္ ာ်းမ္  သငယ်ဟူလ လာခ  သည်မ္ ာ်းက ို ဟမ္ ပစ် ခင််းသည်လည််း 

အရွယ်ဟရာက်ပပ ်းသတူ ို  အတကွ် ပညာမ္  ရာ ဟရာကပ်ါသည။်  

ပံိုစံနည််းလမ္််း မ္ ာ်းစွာ ဖင  ်ဓမ္မဟ ာင််း သည ်ကဟလ်းတစ်ဦ်းက ိုဟပ်းဟသာ ညွှန ်ကာ်းခ က်မ္ ာ်းန င  ်

တူည ပါသည်။  ၎င််းသည် ဓမ္မဟ ာင််း ဣသဟရလတ ို   ရင က် က်မ္ှုသ ို   သွာ်းဟနစဉအခါ    ဟန ဖစဟ်နဟသာ 

ဝ ညာဉဟရ်းရာ အဟ ခအဟနအတွက် ပံိုစံဆွ ထာ်း ခင််း  ဖစပ်ါသည။်  ဓမ္မသစ်သည် ခရစဟ်တာ်၌ 

ဘိုရာ်းသခင ်ဗ ာဒ တ် ဖွင လ် စဟ်ဖာ် ပပပ ်းသည ်ဟနာကပ် ိုင််း အသက်  င ်ကသမူ္ ာ်းအတွက် ဩဝါဒ 

 ဖစပ်ါသည။်  ဓမ္မသစ်ယံို ကညသ်ူမ္ ာ်း  ဖစဟ်သာ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််းကာလ လမူ္ ာ်းက  သ ို   

ဓမ္မဟ ာင််းက ို နာခမံ္ည် ဆ ိုလျှင ်ခရစဟ်တာ်၏ ထ်ူး ခာ်းဟလ်းနက်မ္ှုက ို  ငင််းပယ်ရာ ဟရာက်ပါသည။်  

သ ို  ဟသာ် ဓမ္မဟ ာင််းမ္  သနွသ်ငဟ်နဟသာ ညာဏပ်ညာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို    ငင််းပယမ်္ည် ဆ ိုလျှင ်

ခရစ်ဟတာ်က ိုယ်တ ိုင ်ပမ္ာဏ  ပ ဟသာ ဓမ္မဟ ာင််း၏ အခွင အ်ာဏာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို    ငင််းပယရ်ာ 

ဟရာကပ်ါသည။်  သစစာ   ဟသာ ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာကလ် ိုက်မ္ ာ်းအဟန ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

အခွင အ်ာဏာက ို ဝနခ်ံရပါသည်။ သ ို  ဟသာ် ဟခတက်ာလမ္ ာ်း ပပ ်း ပည စ်ံိုလာမ္ှုက ို လက်ခရံ   သူမ္ ာ်း 

အ ဖစ် ဖင သ်ာ ထ ိုသ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ်ဟဆာငသ်င ပ်ါသည်။  

ယဟန  ဟခတအ်တကွ် ဓမ္မဟ ာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   လကဟ်တွျို့ အသံို်းခ မ္ည် ဆ ိုလျှင ်

ဟခတ်ကာလဆ ိုငရ်ာ တ ို်းတကဖ်ွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းအ ပင ်ယဉဟက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှု 

မ္ ာ်းက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ထည စ်ဉ်းစာ်း ကရပါမ္ည။်  

တန ကြ်ံ ယဉ်တက ျားမှုဆ ိုငရ်  

ဓမ္မဟ ာင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟလ လာသည အ်ခါ ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်တငဆ်က်ထာ်းသည ် ယဉဟက ်းမ္ှု 

ပံိုစံမ္ ာ်းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  မ္ ကဟ်မ္ ာက်ဟခတယ်ဉဟက ်းမ္ှု ပံိုစမံ္ ာ်း အ ကာ်း တူည မ္ှု န င  ်ကွ လွ မ္ှုမ္ ာ်းက ို 

ထည ်သွင််းစဉ်းစာ်း ကရပါမ္ည။်  ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ က်ဟမ္ ာက်ဟခတ ်မ္ညသ်ည ယ်ဉဟက ်းမ္ှု သွင ်ပငမ်္ ာ်းသည် 

အာ ဗ ံ၏ ကာလန င  ်န ်းန ်းစပ်စပ် တူည  ကပါသနည််း။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ယဉဟက ်းမ္ှုန င  ်ဒါဝ ဒ၏် 

ယဉဟက ်းမ္ှုတ ို   မ္ည်သ ို   တူည မ္ှု    ပါသနည််း။ ဟ  ်းဓမ္မဟ ာင််း ကာလမ္ ာ်းမ္  စ၍ လူ  ယဉဟက ်းမ္ှုသည် 

မ္ည်သ ို   ဟ ပာင််းလ လာခ  ပါသနည််း။  မ္ည်သည ် ထံို်းဓဟလ မ္ ာ်းန င  ်အစဉအလာမ္ ာ်းသည် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်း ကပါသနည််း။ ဟခတ်သစလ်ူဟနမ္ှု ဘဝအတကွ်  ဓမ္မဟ ာင််း လက်ဟတွျို့ အသံို်းခ  ခင််းက ို 

တာဝန ်       ပ လိုပ်မ္ည် ဆ ိုလျှင ်ဤဟမ္်းခွန််းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ္ိုခ  ဟ ဖဆ ို ကရပါမ္ည်။  

၂၁ ရာစိုန စ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟနထ ိုင ်ကသည ်အဟလ ာက် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ယဉဟက ်းမ္ှုန င  ်ဓမ္မဟ ာင််းယဉဟက ်းမ္ှုတ ို   ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းသည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟတွျို့ရပါသည။်  ထ ို  ဟ ကာင  ်က မ္််းပ ိုင််းက ို နာ်းလညမ်္ည အ်ဟ ကာင််း သမ္မာက မ္််းစာ 

ယဉဟက ်းမ္ှုထ  ကျွန်ိုပ်တ ို   အမ္ နတ်ကယ် နက်နက်ရှု  င််းရှု  င််း တ်ူးဆွဝငဟ်ရာက်ရန ်

လ ိုအပ်ပါသည်။  သ ို   ဖစ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို   အဟ ကာင််းက စစ  ပ ပံိုနည််းလမ္််းသည ်

ဓမ္မဟ ာင််းန င  ်အလနွက်ွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းရပါသည။်  ထ ို  အတကွဟ် ကာင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််းကာလ က ိုယ်ဟတာ ်လတူ ို  ၏ ဘဝ၌ ဘိုရာ်းသခင ်

ဘာလိုပ်ဟနသည်က ို နာ်းလည်ဖ ို   ဟ  ျို့ဟနာက် အဆက်အစပ်န င  ်သမ္ ိုင််းဟနာကခ်ံက ို 

 ကည ်ရန ်အမ္ နတ်ကယ် လ ိုအပ်ပါသည။်  

တဒါက ်  Daniel Simango 

ဟခတ်ကာလဆ ိုငရ်ာ န င  ်ယဉဟက ်းမ္ှု ဆ ိုငရ်ာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

စဉ်းစာ်းရမ္ညသ်ာမ္က ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟခတအ်တကွ် ဓမ္မဟ ာင််းက ို လက်ဟတွျို့ အသံို်းခ ရနအ်တွက် 

ပိုဂ္  လ်ဟရ်းရာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်း အတွကလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟ ဖ  င််းခ က်     ကရမ္ည ် ဖစပ်ါသည။်  

ပိုဂ္ ြုလတ်ရျား ဆ ိုငရ်   

ကျွန်ိုပ်တ ို   န င  ်ဟခတ်ပပ  င ်  ငသ်နဟ်နရဟသာ လမူ္ ာ်းန င  ်ဓမ္မဟ ာင််းလူမ္ ာ်းအ ကာ်း 

ဆငတ်မူ္ှုမ္ ာ်းသည် အဟတာ်ပင ်ကက ်းမ္ာ်းသလ ို ကွ  ပာ်း ခာ်းနာ်းမ္ှုမ္ ာ်းသည်လည််း အဟတာ်ပင ်

ကက ်းမ္ာ်းသည။်    ဟ  ်း ဓမ္မဟ ာင််း က မ္််းပ ိုင််းမ္ ာ်းက ို ဟလ ာကပ်တစ်ွာ လကဟ်တွျို့အသံို်း ပ ဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

ဟမ္ျှာ်လင ပ်ါလျှင ်ဤသ ို  ဟသာ ဟမ္်းခွန််းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟမ္်းရန ်လ ိုပါသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ တစ်က ိုယ်ရည် 

ဘဝမ္ ာ်းက ို ဓမ္မဟ ာင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟတွျို့ရဟသာသတူ ို  န င  ်မ္ည်သ ို   နှု င််းယ ဉန ိုငပ်ါသနည််း။  

လူ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းထ ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို  ပါဝငဟ်နဟသာ ကဏ္ဍမ္ ာ်းမ္ ာ အဘယ်နည််း။ ထ ို ကဏ္ဍမ္ ာ်းန င  ်

ဓမ္မဟ ာင််းမ္ လူမ္ ာ်း ပါဝငခ်   ကဟသာ ကဏ္ဍမ္ ာ်း မ္ည်သ ို   နှု င််းယ ဉန ိုငပ်ါသနည််း။  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဝ ညာဉဟရ်း 

အဟ ခအဟနမ္ ာ မ္ည်သ ို      ပါသနည််း။  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အဟတွ်း၊ အ ပ အမ္ူန င  ်စ တခ်ံစာ်းခ ကမ်္ ာ်းသည် 

ဓမ္မဟ ာင််းကာလလူတ ို  ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရသည်မ္ ာ်းန င  ်မ္ည်သ ို   နှု င််းယ ဉန ိုငပ်ါသနည််း။ 

ဓမ္မဟ ာင််းလမူ္ ာ်းန င  ်ဟခတ်သစ်လတူ ို  အ ကာ်း တူည မ္ှုမ္ ာ်းန င  ်ကွ လွ မ္ှုမ္ ာ်းက ို ထည သ်ွင််းစဉ်းစာ်း ခင််း ဖင  ်

ဓမ္မဟ ာင််းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟခတ်တွင ်မ္ည်သ ို   လက်ဟတွျို့ အသံို်းခ ရမ္ညက် ို သာ၍ ဟကာင််းစွာ ကျွန်ိုပ်တ ို   

နာ်းလည ်န ိုင ်ကပါသည။် 



န ိုငင်ဟံတာ်၊ ပဋ ညာဉမ္ ာ်း န င  ်ဓမ္မဟ ာင််း က မ်္်းစာ 

သတ်မ္ တ ်အတည် ပ  ခင််း 

 သငခ်န််းစာ ၁ ဓမ္မဟ ာင််းက ို အဘယ်ဟ ကာင  ်

ဟလ လာသင ပ်ါသနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

န ဂံိုျား 

ဤသငခ်န််းစာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အဘယ်ဟ ကာင  ်ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟလ လာသင ဟ် ကာင််း 

ဟမ္်းခ   ကပါသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို  န င  ်ဤဟ  ်းစာအိုပ်တ ို   ကာ်း အလ မ္််းကွာဟဝ်းရ ခင််း အဟ ကာင််းခံမ္ ာ်းန င  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ဟတွျို့သည ် အလ မ္််းကာွဟဝ်းမ္ှု ပံိုစမံ္ ာ်းအပါအဝင ်အလ မ္််းကွာဟဝ်းမ္ှုဟ ကာင က်ျွန်ိုပ်တ ို   

ရငဆ် ိုငရ်သည ် အခကအ်ခ မ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အသ အမ္ တ် ပ ခ   ကပါသည်။ ဓမ္မသစသ်ည် ဓမ္မဟ ာင််း၏ 

ယဟန  ကာလ ပတ်သကစ်ပ်ဆ ိုငမ်္ှုက ို အခ ိုငအ်မ္ာ အတည် ပ ထာ်းဟ ကာင််း၊ အထ်ူးသ ဖင  ်သခငဟ်ယရှုန င  ်

  ငဟ်ပါလိုတ ို  ၏ သွနသ်ငခ် ကမ်္ ာ်းအာ်း ဖင  ် ဖစဟ် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ ခ   ကပပ ်းလည််း  ဖစပ်ါသည်။  

ထ ို   ပင ်စ မ္်ဟခေါ်မ္ှုမ္ ာ်း၊ ဆကသ်ယွ်မ္ှုမ္ ာ်းန င  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လက်ဟတွျို့ ဘဝမ္ ာ်း၌ ဓမ္မဟ ာင််း အသံို်းခ မ္ှုန င  ်

ဆက်နယွ်ဟသာ တ ို်းတက်ဖွံျို့ ပဖ  ်းလာမ္ှုမ္ ာ်းက ို စဉ်းစာ်း ခင််းအာ်း ဖင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  လ ိုကရ်မ္ည ် 

လမ္််းဟ ကာင််းမ္ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   အ ကမ္််းဖ င််း ဟဖာ် ပခ  ပပ ်း  ဖစပ်ါသည်။  

မ္ ကာခဏ ဆ ိုသလ ို ခရစ်ဟတာ်၏ ဟနာက်လ ိုကမ်္ ာ်း သည ်ဓမ္မဟ ာင််း 

အသ ဟခါင််းပါ်းလ သည အ်ဟပေါ် ဟက နပ်မ္ှု    ပပ ်း ဓမ္မသစ်က ိုသာလျှင ်သူတ ို  အတွက် ဘိုရာ်းသခင  ်

နှုတ်ကပတ်ဟတာ် အ ဖစ်  ကည ် မ္င ်ကသည။်  ဓမ္မသစ်သည ်အဟရ်းပါဟသာ်လည််း ယံို ကည် ခင််း၌ 

ကက ်းထာွ်းရန ်ဟမ္ျှာ်လင ဟ်သာ ခရစယ်ာနမ်္ ာ်းအတကွ် ၎င််းသည ်မ္ညသ်ည အ်ခါမ္ျှ လံိုဟလာက်မ္ည ်

မ္ ိုတပ်ါ။  ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဓမ္မဟ ာင််းက ိုလည််း လ ိုအပ်ပါသည်။ ဓမ္မဟ ာင််းက ို ဟလ လာရန ်

အလိုပ်မ္ ာ်းစွာ လိုပ်ရပါသည။် သ ို  ဟသာ် အာ်းထိုတမ်္ှုတ ိုင််းသည် ထ ိုကတ်နပ်ါသည်။  ဓမ္မဟ ာင််းသည် 

ဘိုရာ်းသခင  ်နှုတ်ကပတ်ဟတာ်  ဖစပ်ါသည။်  သ ို   ဖစ်၍ ခရစဟ်တာ်၏ သစစာဟစာင ဟ်သာ ဟနာက်လ ိုကမ်္ ာ်း 

အဟန ဖင  ်ခရစဟ်တာ်က ိုယ်တ ိုင ်က မ္််းစာအတွက် ရည်စူ်း မ္ ပ်န ခံ  သလ ို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်လည််း 

က မ္််းစာတကွ် မ္ မ္ တ ို  က ိုယက် ို မ္ မ္ တ ို   ရည်စူ်း  မ္ ပ်န သံင  ်ကသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ်ဟဆာငသ်ည်န င  ်အမ္ျှ 

ဓမ္မဟ ာင််းသည် ဟနရာတ ိုင််း၊ ဟခတ်တ ိုင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ိုက်ဟလျှာက်ရန ်ဘိုရာ်းသခင ်

ဟပ်းသနာ်းဟတာ်မ္ဟူသာ အံ ဩဖွယ်ရာ ဆိုလက်ဟဆာင ်တစ်ခို  ဖစဟ် ကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   ဟတွျို့ရပါလ မ္ မ်္ည်။  
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