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i 

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

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

န ဒါန်ျား 

အကယ်၍ သငသ်ည် ရ  ်းရခတ်ကမဘာမ ာ ကက ်းက ယရ်သာ   ငဘ် ရငတ်စပ် ်း ဖြစရ်နခ  ပပ ်း 

သင အ် ပ်စိ ်းမှုကိ လည််း အဖခာ်းနိ ငင် ရတွေအရပေါ်  တိ ်းခ  ျဲ့ ဖြန  က် က်ြိ   စိတပိ် င််းဖြတ်ထာ်းသည် ဆိ ပ က 

သင န်ိ ငင် ရတာ်ကိ  သငမ်ည်သိ  စ မ အ ပ်ခ ျုပ်မည်နည််း။  သင အ်ငပ် ယာ ကက ်းသည်ထက် ကက ်းလာသည်န င  ်

အမျှ အရဖခခ  စည််းမ ဉ််းမ ာ်းကိ  သင ်မည်သိ   ခ မ တပ် မည်နည််း။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  

ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်ဖြန  က် က်ရန ်စိတဆ်  ်းဖြတ်ထာ်းသည  ်အဖမင ဆ်  ်းရသာ မင််းအာဏာ   ိ

ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစရ် ကာင််း ဓမမရ ာင််းက တငဆ်က်ထာ်းသဖြင  ်ဓမမရ ာင််းကိ  ရလ လာရာ၌ အဆိ ပ  

ရမ်းခွေန််းမ ာ်းသည် ရမ်းထိ က်ရသာ ရမ်းခွေန််းရကာင််းမ ာ်း ဖြစပ် သည။်   ကက ်းက ယရ်သာ လသူာ်း 

  ငဘ် ရငတ်ိ  သည် သတူိ  ၏ ရခတ်ကာလတွေင ် တိ ်းတက်က ယဖ်ပန  လ်ာရနရသာ  သတူိ  ၏ 

နိ ငင် ရတာ်မ ာ်းကိ  အဖပည်ဖပည ်ဆိ ငရ်ာ စာခ ျုပ်မ ာ်း (ဝ ) ပဋညိာဉ်မ ာ်းဖြင  ်အ ပ်စိ ်းရလ    ိရ ကာင််း ရ  ်း 

ဣသရရတိ   သထိာ်းခ   ကသည်။  ထိ  ရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်တိ ်းတက် က ယ်ဖပန  လ်ာရနရသာ 

သူ  နိ ငင် ရတာ်ကိ  ပဋညိာဉ်မ ာ်း အာ်းဖြင  ်စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ခ  ရ ကာင််း သငယ်ူရဖခင််းသည် သတူိ  အတွေက် 

အ  ဩစရာ မ  တ်ခ  ပ ။ ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်သည် ကမဘာရဖမတလ ာ်း ဖြန  က် ကလ်ာသည်န င  ်အမျှ 

နိ ငင် ရတာ်ကိ  ထနိ််းရက ာင််းရပ်းသည ် အရဖခခ  မဝူ ဒမ ာ်းကိ လည််း ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းက 

ခ မ တ်ရပ်းခ   ကသည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  ၏ နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််းက မ််းဂန ်စာစဉ်ထ တွေင ်ဤသငခ်န််းစာသည် 

တတယိရဖမာက် ဖြစ်ပပ ်း "ဘ ရာ်းသခင၏် ပဋညိာဉ်မ ာ်း"    ကျွန် ပ်တိ   ရခ င််းစဉ်ရပ်းထာ်းပ သည။်   

ဤသငခ်န််းစာ၌ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရလာက  ကမဘာကက ်းတရလျှာက် သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်အာ်း 

ရ  ဆက်လ မ််းနိ ငြိ်   ပဋညိာဉ်အမ ာ်းပ ရသာ ပဋညိာဉ်စဉ်တစ်ခ ဖြင  ်မည်သိ   ထနိ််းရက ာင််းခ  ရ ကာင််း 

ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာရြာထ် တ် ကပ မည။်  

ဤစာစဉ်၌ ကျွန် ပ်တိ   သငယ်ူရလ လာရနသည ် အတိ င််း ဓမမရ ာင််းက မ််းစာရစာငတ်ိ  အာ်း 

အမ ိျု်းမ ိျု်းရသာ အခ ိနက်ာလအတွေင််း အသ ်းသ ်းရသာ အရဖခအရနမ ာ်းအတွေင််း  ိ ဘ ရာ်းသခင လ်ူတိ  ကိ  

ဦ်းတည် ရရ်းသာ်းခ  သည်။  သိ  ရသာ်လည််း စာရစာငတ်ိ င််း၏ ရှုရထာင အ်ဖမငမ် ာ်းသည် 

ဓမမရ ာင််းစာရရ်းသမူ ာ်း တညူ စွော ဆွေ ကိ ငထ်ာ်းရသာ ယ   ကည်သက်ဝငမ်ှု အစ   တစ်ခ ရပေါ် 

တညမ်  ရနခ   ကသည်။ လူ  သမိ င််းအတွေက် ဘ ရာ်းသခင ်ထာ်း  ရိသာ ကက ်းက ယ်ခမ််းနာ်းသည်  

အ က အစညသ်ည် ရကာင််းကငဘ်    ိ ကိ ယရ်တာ်၏ နိ ငင် ရတာ်ကိ  ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်ဖြန  က် က ်

လ မ််းမိ ်းြိ  ရန ်ပင ်ဖြစ်ရ ကာင််း သူတိ  အာ်းလ  ်း ယ   ကည်ထာ်းခ   ကသည်။ အဓိကက ရသာ 

ပဋညိာဉ်စဉ်မ ာ်းအာ်းဖြင  ်မတညူ ရသာ အခ ိနက်ာလမ ာ်း အလိ က် သူ၏ နိ ငင် ရတာ် 

တိ ်းခ  ျဲ့ ဖြန  က် က်ရရ်းအတွေက် စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရတာ်မူခ  ရ ကာင််းကိ လည််း သတူိ   ယ   ကည်ခ   ကသည်။  
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

လကရ်တွေျဲ့အာ်းဖြင  ်သူ၏ ပဋညိာဉ် မဝူ ဒမ ာ်းကိ  မတကူွေ ဖပာ်းရသာ အရဖခအရနတိ  ၏ စမိ်ရခေါ်ခ က်မ ာ်းန င  ်

အည  အသ  ်းဖပျုဖခင််းအာ်းဖြင  ် ဓမမရ ာင််းစာရရ်းသတူိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်ကိ  ခ  ျဲ့ထွေငရ်န ်

သူတိ  ၏ စာရစာငမ် ာ်းကိ  ရရ်းခ   ကသည်။  ဤ အရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအရ ကာင််း နာ်းလည်ဖခင််းသည် ဓမမရ ာင််းကဏ္ဍတိ င််း၏ ရလ်းနကအ်ရရ်းပ မှုကိ  

ဆ ပ်ကိ ငမ်ိရရ်း အတွေက် အရရ်းပ သည်။  

ဓမမရ ာင််း  ိ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  အဓိကကဏ္ဍ ရလ်းခ  အဖြစပိ် င််းဖခာ်း၍ ကျွန် ပ်တိ   

ရလ လာရြာ်ထ တ် ကပ မည်။ ပထမအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင်  နိ ငင် ရတာ်န င  ်သ၏ူ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အ ကာ်း 

အရရ်းကက ်းရသာ ဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရြာ်ထ တပ် မည်။  ဒ တယိအာ်းဖြင  ်ဓမမရ ာင််း  ိ 

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ သမိ င််းရ ကာင််းကိ  ကျွန် ပ်တိ    ကည ်ရှု  ကပ မည်။  တတိယအာ်းဖြင  ်အဆိ ပ  

ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ ဘဝကိ  လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငသ်ည ်အာ်းမ ာ်းအာ်း ကျွန် ပ်တိ     ာရြွေ ကပ မည်။  

စတ တထအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်န င  ်စပ်ဆိ ငရ်သာ လမူ ာ်း အရ ကာင််းကိ  

ရလ လာရြာ်ထ တ် ကပ မည်။  ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်န င  ်သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်မ ာ်း ကာ်း ဆကန်ွေယ်မှုမ ာ်း 

အရ ကာင််းန င  ်စ ကပ စိ  ။  

န ိုငင်တံ  ်နငှ  ်ပဋ ည ဉ်မ  ျား 

ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ ဖခင််း သရဘာသည ်ဣသရရလတိ  ၏ ယ   ကည်ဖခင််းအတွေက်  အလွေနအ်ရရ်းပ ရ ကာင််း 

ဓမမရ ာင််း န င  ်ရင််းန  ်းသတူိ င််း သ ိကသည။် "ပဋညိာဉ်"   အနက်ဖပနဆ်ိ ပမ    ိသည ် ရ ပဗ စကာ်း ဘ ရစ် 

ကိ  ဓမမရ ာင််းတွေင ်အကကိမရ်ပ င််း ၂၈၀ ရက ာ် ရတွေျဲ့ရသည်။ ထိ  ဖပင ်ဤပဋညိာဉ် သရဘာကိ  အဖခာ်းရသာ 

ရဝ  ာရ အသ  ်းအနှုန််းဖြင  ်မ ကာခဏ ဆက်စပ်တွေ ြက်၍လည််း ရတွေျဲ့ နိ ငသ်ည်။  ဓမမရ ာင််း၌ 

ပဋညိာဉ်တိ  ၏ ထင ် ာ်းအရရ်းပ သည်မ ာ ဖငင််းဆိ ြွေယ် မ  ပိ ။ သိ  ရသာ် ဝမ််းနည််းစရာရကာင််းသညမ် ာ 

က မ််းစာထ   ိ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ အရဖခခ သရဘာလကခဏာမ ာ်းကိ  လမူ ာ်းစ က နာ်းလည်လွေ ရနတတ် ကဖခင််း 

ဖြစသ်ည။်  ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် ကိ ယ်ရတာ်၏ မင််းက  သိ   အ ပ်စိ ်းဖခင််းန င  ်ရဖမကက ်းရပေါ်   ိ 

သူ၏ နိ ငင် ရတာ်ကက ်းထွော်းမှုတိ  ဖြင  ်ခွေ မရရအာင ်ခ တိ်ဆက်ရနရ ကာင််း သူတိ   မရတွေျဲ့မဖမငန်ိ င ်

ဖြစရ်နတတ် ကသည။်  သိ  ဆိ ပ က ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် ကိ ယ်ရတာ၏် နိ ငင် ရတာ်န င  ်

မည်သိ  မည်ပ   ခ ိတဆ်ကရ်န ကပ သနည််း။  ဓမမရ ာင််းထ   ိ ဤမျှရလာက် အရရ်းပ လ ရသာ သွေနသ်ငမ်ှု 

န စခ် အ ကာ်း အဘယက်  သိ  ရသာ န  ်းနွေယဆ်က်စပ်မှု   ရိနပ သနည််း။ 

ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ် ရည်ရွေယ်ခ ကမ် ာ်းန င  ်သူ၏ ပဋညိာဉ်တိ  အ ကာ်း ဆက်နွေယ်မှု မည်သိ   

  ိသညက်ိ  ရလ လာရြာ်ထ တ်ရနအ်တွေက် မ က်န ာစာ န စ်ြကက်ိ  ကျွန် ပ်တိ    ကည ် ကပ မည။်   ပထမဦ်းစွော 

အဆိ ပ  ဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  နာ်းလည်ရစရန ်အရရ်းပ ရသာ ရနာက်ခ သမိ င််းအရဖခအရနမ ာ်းကိ  ရပ်းသည ် 

မ ကာရသ်းမ က ရ  ်းရ ာင််း သ ရတသန တူ်းရြာ်ရတွေျဲ့   ိမှုအခ ိျုျဲ့ကိ  ည န််းဖပလိ ပ သည်။  ဒ တိယအာ်းဖြင  ်

အဆိ ပ  ရတွေျဲ့   မိှုမ ာ်းက ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း ဆိ ငရ်ာ က မ််းစာ အယူအဆန င  ်စပ်လ ဉ််း၍ 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ထ်ူးဖခာ်းရလ်းနကသ်ည ် ထိ ်းထွေင််းအဖမငမ် ာ်းကိ  မည်သိ   ရပ်းရနရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ    ကည ် ကပ မည်။  

ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာမည ် အရ ကာင််းအရာကိ  မ ်းရမာင််းထိ ်းဖပသည ် မ ကာရသ်းရသာ 

ရ  ်းရ ာင််းသ ရတသန တူ်းရြာ်ရတွေျဲ့   မိှု အခ ိျုျဲ့ ဖြင  ်အစဖပျု ကပ စိ  ။  

တ ှျားတ  ငျ်ား သိုတ သန   ျားတ  ်တ  ွေ့  ှ ြ ကမ်  ျား 

ဓမမရ ာင််းက မ််းစာမ ာ်းကိ  သန   ် င််းရသာ ဝိဉာဉ်ရတာ် မှုတသ်ွေင််းရ ကာင််းန င  ်၎င််းတိ  သည် 

အခ ိနတ်ိ င််း၊ ရနရာတိ င််းအတွေက် ဘ ရာ်းသခင  ်နှုတက်ပ တရ်တာ် ဖြစ်ရ ကာင််း ခရစရ်တာ်၏ 

ရနာကလ်ိ ကမ် ာ်းက မ နက်နစ်ွော အတညဖ်ပျုထာ်း ကသည်။  သိ  ရသာ် သန   ် င််းရသာ ဝိဉာဉ်ရတာ်သည် 

ဤက မ််းစာမ ာ်းအာ်း ကနဦ်းအာ်းဖြင  ်ရ  ်းဣသရရလမ ာ်း သိ   ရည်ရွေယ် မှုတသ်ွေင််းခ  ရ ကာင််း အပမ  

န လ  ်းသွေင််းထာ်းရန ်အရရ်းကက ်းပ သည်။  သတူိ  ရခတက်ာလအတွေင််း ဘ ရာ်းသခင  ်ြွေင လ် စရ်ြာ်ဖပခ ကက်ိ  

နာ်းလည်ရနအ်တွေက် ရ  ်းဣသရရလမ ာ်း၏ ယဉ်ရက ်းမှု အရတွေျဲ့အ က ျုမ ာ်းကပ  သတူိ  အတွေက် 

လမ််းခင််းရပ်းခ  သည်။  ကျွန် ပ်တိ   မ ကာမ ရတွေျဲ့ရရတာ မ ာ ဖြစသ်ည ်အတိ င််း ပပ ်းခ  သည ် ရာစ န စ် 

ဒ တယိပိ င််းအတွေင််း ဖပျုလ ပ်ခ  သည ် ရ  ်းရ ာင််း သ ရတသန တူ်းရြာ်ရတွေျဲ့   မိှု မ ာ်းစွောက ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်သူ၏ နိ ငင် ရတာ်တိ   အ ကာ်း   ရိနသည ် အရဖခခ က က  န  ်းနွေယဆ်ကစ်ပ်ရနမှုမ ာ်းအာ်း 

သစစာ  ိသည ် ဣသရရလတိ   မည်သိ   နာ်းလည်ထာ်းခ   ကသည်ကိ  ဆ ပ်ကိ ငမ်ိရန ်ကျွန် ပ်တိ  အာ်း 

ရထာကက်ူရပ်းသည။်  

သမမာက မ််းလာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အရ ကာင််း ရဆွေ်းရနွေ်းမှုမ ာ်း၌ ရ  ်းအရ  ျဲ့န ်းရဒသမ  လာသည ် 

ရတာ်ဝင ်အရထာကအ်ထာ်း ပ  စ  သ  ်းမ ိျု်းခန   ်ပ ဝင ်လာပမ  ဖြစသ်ည။်  ပထမအာ်းဖြင  ်ရတာ်ဝင ်

ခ စာ်းခွေင က်ိ  တန််းတူ ရပ်းရရ်း သရဘာတညူ ခ ကမ် ာ်းဖြစသ်ည်။ ၎င််းတိ  သည် အဆင အ်တန််းတူ 

  ငဘ် ရငမ် ာ်း  ကာ်း အခ င််းခ င််း ဆက်နွေယ်မှုဆိ ငရ်ာ ရဝ  ာရ အသ  ်းအနှုန််းန င  ်ပတ်သက်၍ ရစ စပ် 

ည ိနှုငိ််းထာ်းရသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းလည််း ဖြစ် ကသည်။ ဒ တိယအာ်းဖြင  ်ရတာ်ဝင ်ခွေင ဖ်ပျုခ ကမ် ာ်း 

ဖြစ ်ကသည။် ၎င််းတိ  သည် ရ  ်း  ငဘ် ရငမ် ာ်းက ၎င််းတိ  ၏ သစစာ  ိ အရစအပ ်းမ ာ်းသိ   ရဖမယာမ ာ်း 

သိ  မ  တ ်အထ်ူးအဆင အ်တန််းမ ာ်းကိ  တရာ်းဝင ်မည်သိ  ရပ်းကမ််းရ ကာင််း ရြာ်ဖပရရ်းသာ်းခ ကမ် ာ်း 

ဖြစ ်ကသည။် တတယိအာ်းဖြင  ်နယပ်ယ်  င-်သူ  ကျွန ်သရဘာတူ စာခ ျုပ်မ ာ်း၊ ၎င််းတိ  န င  ်

ဆကစ်ပ်န  ်းနွေယ်ရသာ အဖခာ်း အရထာက်အထာ်းမ ာ်း ဖြစ် ကသည။် ၎င််းတိ  မ ာ ကက ်းဖမတရ်သာ 

မင််းဧကရာဇ်မ ာ်းက ၎င််းတိ  ထက် နမိ ်ပ ်းရသာ လကရ်အာကခ်    ငဘ် ရငမ် ာ်း၊ တိ င််းနိ ငင်  အသ ်းသ ်း အရပေါ် 

ခ မ တ်ရသာ အဖပည်ဖပည်ဆိ ငရ်ာ  သရဘာတညူ ခ က်မ ာ်းလည််း ဖြစ ်ကသည။် 

အမ နအ်ာ်းဖြင  ်သမမာက မ််းလာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းအတွေက် အဆိ ပ  ရတာ်ဝင ်တန််းတူခွေင  ်

စာခ ျုပ်မ ာ်းဆ မ  ကျွန် ပ်တိ   ဆည််းပူ်းနိ ငသ်ည ် အသအိဖမင ်အနည််းငယမ်ျှရလာကသ်ာ   ိနိ ငပ် သည်။  

ရသခ ာသညမ် ာ လသူာ်းမ ာ်းကိ  ၎င််းတိ   အခ င််းခ င််း ကာ်း ပဋညိာဉ် ရဝ  ာရ အသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းအရပေါ် 

အဖပနအ်လ န ်ည နိှုငိ််းရစ စပ် ကသည ် အဆင အ်တန််းတူမ ာ်း အဖြစ် ဓမမရ ာင််းက ရည်ည န််းထာ်းသည်။  

သိ  ရသာ် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်စပ်လ ဉ််းလျှငမ်ူကာ်း ဘ ရာ်းန င  ်တန််းတသူည ် လ ူ၍ူ  

မ  ရိသာရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လူသာ်းမ ာ်းန င  ်မညသ်ည ်အခ ကမျှ ရစ စပ်ည ိနှုငိ််းဖခင််း မ  ခိ  ပ ။  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

အဖြစအ်ပ က်တိ င််း၌ ကိ ယရ်တာ်သည် သ၏ူ ပဋညိာဉ် ရဝ  ာရ အသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းကိ  စိ ်းပိ ငမ်ှု 

အာဏာစက်ဖြင သ်ာ ခ မ တ်ဖပဌာန််းရပ်းသည။် 

ထိ  ထကမ်က က မ််းစာ ပညာ  ငမ် ာ်းက သမမာက မ််းလာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ရတာဝ်င ်

ခွေင ဖ်ပျုခ ကမ် ာ်းအ ကာ်း ထ်ူးဖခာ်းအရရ်းပ ရသာ တညူ မှု အခ ိျုျဲ့   ိရနရ ကာင််း ရထာက်ဖပထာ်း ကဖပနသ်ည်။  

အထ်ူးသဖြင  ်ရတာဝ်င ်နန််းဆက်အဖြစ် ဒ ဝိဒ ်အမိသ်ူအမိသ်ာ်းကိ  ဘ ရာ်းသခင ်ရရွေ်းခ ယမ်ှုန င  ်

ဣသရရလအာ်း ကတရိတာ်နယ်ရဖမ အရမွေခ ရစမှုတိ  အရပေါ် စူ်းစိ ကသ်ည ် ဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းအာ်း သတူိ   

မ တသ်ာ်းမိခ   ကသည်။  သိ  တရစ ရနာကပိ် င််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည ်အတိ င််း အဆိ ပ  တူည မှုမ ာ်းအရပေါ် 

နာ်းလည်လွေ မှုမ ာ်းလည််း   ရိနခ  သည်။  

ယခ အထရိတာ  သမမာက မ််းလာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းအရပေါ် ကျွန် ပ်တိ   အက ယတ်ဝင  ်

နာ်းလည်ရအာင ်အမ ာ်းဆ  ်း ရထာက်ကသူည ် ရတာ်ဝင ်အရထာက်အထာ်းမ ာ်းမ ာ နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်

စာခ ျုပ်မ ာ်းသာ ဖြစ ်ကသည။်  ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်န င  ်သ၏ူ ပဋညိာဉ်တိ  အ ကာ်း ဆက်နွေယ်မှုအရပေါ် 

သမမာက မ််းရရ်းသူတိ   မည်သိ   နာ်းလည ်သရဘာရပ ကခ်  သည်န င  ်စပ်လ ဉ််းသည ် အရရ်းပ ရသာ 

အသအိဖမငမ် ာ်းကိ  အဆိ ပ  ရ  ်း စာမ ာ်းက ရပ်းရနပ သည။် 

ဓမမရ ာင််း ကမဘာတွေင ်အ ဂ တတ ျု ြာရရာဘ ရငမ် ာ်းသာမက  တိတ ိ၊ ဘာဗ လ န၊် အာရှုရိ န င တ်ကွေ 

ဣသရရလနိ ငင်  အပ အဝင ်  ငဘ် ရငမ် ာ်းသည် နယ်ရဖမသမိ််းပိ က်ဖခင််း သိ  မ  တ ်အာ်းနည််းရသာ 

တိ င််းနိ ငင် မ ာ်းကိ  မမိိတိ  နယအ်တွေင််း သမိ််းပိ က် သွေတသ်ွေင််းဖခင််းဖြင  ်သတူိ  ၏ ပိ ငန်က်နယ်ရဖမမ ာ်းကိ  

တိ ်းခ  ျဲ့ ပမ    ခိ   ကသည်။  ဤအရာကိ  သတူိ  လ ပ်ရဆာငသ်ည အ်ခ  ပိ မိ က ယ်ရဖပာလာသည ် သူတိ  ၏ 

နိ ငင် ရတာ်မ ာ်းအတွေက် လိ အပ်ရသာ အရဖခခ စည််းမ ဉ််း မဝူ ဒမ ာ်းကိ   စာခ ျုပ်မ ာ်း သိ  မ  တ ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းဖြင  ်ခ မ တဖ်ပဌာန််းလာခ   ကရသည်။  ရ  ်းရ ာင််း သ ရတသန တူ်းဆွေ   ာရြွေသမူ ာ်းက 

အဆိ ပ  အဖပည်ဖပည်ဆိ ငရ်ာ စာခ ျုပ် အရဖမာကအ်မ ာ်းကိ  ရြာ်ထ တ်ရပ်းခ  ပပ ်း ၎င််းတိ  ကိ  "နယ်ပယ်  င-်

သူ  ကျွန"် စာခ ျုပ်မ ာ်းအဖြစ ်ကိ ်းကာ်းခ   ကသည်။  

ယခ တွေင ်"နယပ်ယ်  င"် "သူ  ကျွန"် စသည ် အသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းရ ကာင  ်သင ်ရှုပ်ရထွေ်းသွော်းရန ်မ  ပိ ။ 

"နယ်ပယ်  င"် ဆိ သညမ် ာ အငပ် ယာ  င ်သိ  မ  တ ်ကက ်းဖမတသ်ည ် ဘ ရင ်တပ ်းပ ်းကိ  ဆိ လိ ပ သည်။  

  တပ် သည။် "သူ  ကျွန"် ဆိ သည ် ရဝ  ာရသညလ်ည််း အရစခ  သိ  မ  တ ်ဤရနရာတွေင ်

"ကက ်းဖမတ်ရသာ ဘ ရင ်၏ အရစခ "   သာ အဓပိပာယ် ရပ သည်။  နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်းက 

နယပ်ယ ် ငမ် ာ်း (ဝ ) ကက ်းက ယ်ရသာ   ငဘ် ရငမ် ာ်းန င  ်သူ  ကျွနမ် ာ်း (ဝ ) ဘ ရငင်ယမ် ာ်းန င  ်

လကရ်အာက်ခ နိ ငင် မ ာ်း အ ကာ်း အဖပနအ်လ နဆ်က်သွေယမ်ှုကိ  ထနိ််းခ ျုပ်သည ် အရဖခခ  မဝူ ဒမ ာ်းကိ  

ခ မ တ်ဖပဌာန််းရပ်းသည။်   သိ  ဖြစ်၍ နယပ်ယ်  င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ် တစခ် ဆိ သညမ် ာ ကက ်းက ယ်ရသာ 

အငပ် ယာဖပည ်  င ်ဘ ရငက်က ်းန င  ်လကရ်အာက်ခ  ဘ ရငင်ယ ်တပ ်းအ ပ်စိ ်းရသာ နိ ငင် ငယတ်ိ  အ ကာ်း 

ြွေ ျဲ့ထာ်းသည ် အဖပည်ဖပညဆ်ိ ငရ်ာ သရဘာတညူ ခ က်တစ်ခ ပင ်ဖြစသ်ည။်  

ရ  ်း အရ  ျဲ့န ်းပိ င််း ယဉ်ရက ်းမှုထ တွေင ်  ငဘ် ရငအ်ဖြစ် ပိ ငသ် အ ပ်စိ ်းဖခင််းသည် 

အဓကိအာ်းဖြင  ်ပဋညိာဉ် သရဘာ အယူအဆရပေါ်၌ အရဖခတည်ထာ်းသည။်  

သိ  ဖြစ်၍   ငဘ် ရငတ်ပ ်း သိ  မ  တ ်နယ်  ငပ်ယ်  င ်တစပ် ်း   ဆိ ရသူ တစဦ််းက 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

လူအခ ိျုျဲ့အာ်း အရဖခခ  အန စသ်ာရအာ်းဖြင  ်သူ၏ အရစအပ ်း (ဝ ) 

လကရ်အာက်ကျွနမ် ာ်း ဖြစ်လာရစရန ်သရဘာတူည မှု ဖပျုထာ်းသည ် စာခ ျုပ်မ ာ်း၊ 

ရ  ်းကတိကဝတမ် ာ်းန င  ်ပတသ်က်၍ ကျွန် ပ်တိ  တွေင ်အရထာက်အထာ်းမ ာ်း 

  ိရနပပ  ဖြစပ် သည။်    အဆိ ပ  ကတကိဝတမ် ာ်းက ဆက်နွေယ်မှု၏ အဓပိပာယ်ကိ  

ြွေင ဆ်ိ ရပ်းသည် ဖြစရ်သာရ ကာင  ်နယ်  ငပ်ယ ် င ်သိ  မ  တ ်နယစ်ာ်းပယစ်ာ်း 

ဖြစသ်ကူ ဆက်နွေယ်မှုကိ  ထမိ််းသမိ််းရပ်းမည ် ရဝ  ာရမ ာ်းကိ  အဓပိပာယ် 

ြွေင ရ်ပ်းသည်။    တစခ် ခ ကိ  ယခ လိ  သူရဖပာဆိ နိ ငပ် သည။် " သင သ် ်းန  ထ က 

တစပ်  ကိ  ကျွန် ပ်အာ်း ရပ်းဖခင််းဖြင ၎်င််း၊ ကျွန် ပ်အရပေါ် သင ်သစစာခ ဖခင််းဖြင ၎်င််း၊ 

အဖခာ်း အဖခာ်းရသာ   ငဘ် ရငမ် ာ်း (ဝ ) နယ်  ငပ်ယ်  ငမ် ာ်းထ  သင ်သစစာမခ ဖခင််း 

အာ်းဖြင ၎်င််း သင ်ကျွန် ပ်၌ ပူ်းရပ င််းလ ပ်ရဆာငရ်ပ်းမှု အတွေက ်

အတ   အလ ည ်အာ်းဖြင  ်သင က်ိ  ကျွန် ပ် အကာအကွေယရ်ပ်းမည။် သင က်ိ  ကျွန် ပ် 

ကက ်းပွော်းခ မ််းသာရစမည်။  သင ်မညသ်မူညဝ်  ဖြစသ်ည်ဆိ သည ် ကိ ယ်ပိ င ်

လကခဏာ သင၌်   ရိစမည"် တနည််းဆိ ရလျှင ်၎င််းသည် အလွေနပ်င ်အဖပနအ်လ န ်

သရဘာရဆာငရ်သာ အရဖခအရနမ ိျု်း ဖြစရ်လ   ပိ သည။်  ဘ ရငအ်ဖြစ် 

ပိ ငသ်အ ပ်စိ ်းရတာ်မူဖခင််း အရ ကာင််းန င  ်ပဋညိာဉ် သရဘာသဘာဝတိ  ကိ  အဆိ ပ  

သရဘာတညူ ခ က် အမ ိျု်းအစာ်းပ  ရဝ  ာရ သတမ် တခ် ကမ် ာ်း အတိ င််း 

ကျွန် ပ်တိ   စပပ ်း စဉ််းစာ်းသည ရ်နာက် ဓမမရ ာင််းက မ််းထ က အမ ိျု်းမ ိျု်းအြ  ြ  ရသာ 

အပိ င််းကဏ္ဍတိ  သည် အဆိ ပ   စာခ ျုပ်မ ာ်းပ  အရဖခခ  အခ ကမ် ာ်းန င  ်

အလွေနတ်ကိ စွောပင ်ကိ က်ည လိ ကြ်ကမ်ှု   ရိနရ ကာင််းကိ  

ကျွန် ပ်တိ  ရတွေျဲ့ရလာသည်။  

တဒါက ်  Breadley T. Johnson 

စ ဖပျုသရဘာအရ ဆိ လျှင ်နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်း၌ ပဓာနက ရသာ အရဖခခ အခ က် 

ခ န စ်ခ က် ပ   တိတ်သည်။  ကက ်းက ယရ်သာ   ငဘ် ရငသ်ည ်မညသ်မူညဝ်  ဖြစ်ရ ကာင််း ရြာ်ဖပရသာ 

နဒိ န််းဖြင  ်၎င််းတိ   အစဖပျုတတသ်ည။်  နဒိ န််းရနာက်တွေင ်ပဏာမ သမိ င််းရ ကာင််းကရလ်း 

လာတတ်သည်။ ၎င််းသည် ကက ်းက ယ်လ ရသာ မင််းကက ်းက သူ  လကရ်အာက်ငယသ်ာ်းတိ  အရပေါ် မညမ်ျှ 

 ကငန်ာစွော ဖပျုမူက င  ်က သည် ဆိ သည်တိ  အရပေါ် စူ်းစိ ကတ်တသ်ည။်   တြန ်အဆိ ပ  စာခ ျုပ်တိ  သည် 

  ငဘ် ရငတ်ိ  က သူတိ  ၏ လကရ်အာက်ခ ကျွနတ်ိ   လိ ကန်ာရစလိ သည  ်သ ်းသန   ်ဥပရဒမ ာ်း သိ  မ  တ် 

ပညတ်ရတာ်မ ာ်း အဖြစ်သိ   ရဖပာင််းလ သွော်းတတ ်ကဖပနသ်ည်။  ပ  မ နအ်ာ်းဖြင  ်အဆိ ပ  စည််းမ ဉ််း 

ဥပရဒမ ာ်းပပ ်းသည ရ်နာက် အဆိ ပ  စာခ ျုပ်မ ာ်းကိ  န စစ်ဉ် လထူ ရ  ျဲ့ ြတ်ဖပဖခင််းမ ာ်း၊ အသစ ်

ဖပငဆ်ငဖ်ခင််းမ ာ်း အတွေက် ဖပဌာန််းခ ကမ် ာ်း   ိတတပ်ပ ်း ခ မ တထ်ာ်းရသာ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းအတိ င််း 

လ ပ်ရဆာငမ်ှု   ရိ ကာင််း ရသခ ာရစရနအ်တွေက် နတဘ် ရာ်းတိ  ကိ  တိ ငတ်ညမ်ည ် သကရ်သတိ  ၏ 

စာရင််းတိ  လည််း ပ   တိတသ်ည်။  အဆိ ပ  စာခ ျုပ်မ ာ်းသည ်ရနာကပိ် င််းတွေင ်နာခ မှုအတွေက် 

ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်း အဖြစသ်ိ  ၎င််း၊ မနာခ ဖခင််းအတွေက ်က နိဖ်ခင််း အမဂဂလာမ ာ်း အဖြစသ်ိ  ၎င််း 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ရဖပာင််းလ သွော်း ကသည်။   ထိ  ဖပင ်၎င််းတိ  သည် အဆိ ပ  အဖပည်ဖပညဆ်ိ ငရ်ာ ဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  

တရာ်းဝင ်ဖြစ်ရစရသာ ဝိနည််း အထ  ်းအြွေ ျဲ့ ဆိ ငရ်ာ ယဇ်ပရူဇာ်စာ်းရသာကပ်ွေ မ ာ်းအာ်း ည န််းဆိ  

ကိ ်းကာ်းမှုမ ာ်းဖြင  ်အဆ  ်းသတရ်လ     ိကသည။်   

အဆိ ပ  အရဖခခ  အခ က် ခ န စခ် က်လ  ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း တရလျှာက်  ိ ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအ ကာ်း ထင ် ာ်းအရရ်းပ ရသာ တူည မှုမ ာ်း   ရိနပ သည။်  သိ  တရစ အဆိ ပ  

အခ ကမ် ာ်းတွေင ်တခ က်ခ င််း ရဆွေ်းရနွေ်းမည အ်စာ်း အဆိ ပ  စာခ ျုပ်မ ာ်းထ  ဖမျုပ်ရနသည ် တွေန််းအာ်းမ ာ်းန င  ်

သမမာက မ််း ပဋညိာဉ်မ ာ်း တညူ ရနပ   အရပေါ်တွေငသ်ာ ကျွန် ပ်တိ   မ ်းရမာင််းထိ ်းဖပပ မည။်  

နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်း၏ အရဖခခ  စ  ခ န စ်ခ က်က ကက ်းက ယရ်သာ ဘ ရငက်က ်းမ ာ်းန င  ်

၎င််းတိ  ၏ လက်ရအာကခ်  ကျွနမ် ာ်း အ ကာ်း အဖပနအ်လ နဆ်ကဆ် မှုကိ  ရြာ်ရဆာငသ်ည  ်ဖမျုပ်ရနသည ် 

တွေန််းပိ  အာ်း၏ မ က်န ာစာ သ  ်းခ ကိ  ြွေင ဖ်ပထာ်းသည်။  ပထမဦ်းစွော စာခ ျုပ်တိ  သည် ရတာဝ်င ်ရစတနာ 

သဒဓ တရာ်း ထက်သနက်ကယဝ်မှု (ဝ ) ကက ်းဖမတရ်သာ   ငဘ် ရငက်က ်းမ ာ်းက သတူိ  ၏ 

လကရ်အာက်ခ ကျွနတ်ိ  ကိ  ဖပသသည ် သနာ်း ကငန်ာမှု အရပေါ် ရစာင််းရပ်းထာ်း ကသည်။  နဒိ န််းပိ င််းတွေင ်

  ငဘ် ရငသ်ည် မမိိကိ ယမ်ိမိ ရဖြာင မ် နရ်သာ အ ပ်စိ ်းသူ အဖြစ ်ရြာ်ထ တ်ထာ်းရပလမိ မ်ည်။  

ထိ  ရနာကလ်ိ က်လာရသာ သမိ င််းရ ကာင််း မတိ်ဆကသ်ည်   ငဘ် ရငက် သူ  လကရ်အာက်ငယ်သာ်းမ ာ်းသိ   

သနာ်းကရ ဏာဖပရသာ သ ်းသန   ်နည််း နမ် ာ်းကိ  ရြာ်ဖပရပလိမ မ်ည်။  ရတာ်ဝင ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း 

ထကသ်နက်ကယဝ်မှု အယအူဆသရဘာသည ်အလွေနပ်င ်အရရ်းပ ထင ် ာ်းလ ရကာ်း ကက ်းက ယ်ရသာ 

  ငဘ် ရငမ် ာ်းသည် ၎င််းတိ  ကိ ယ်ကိ  ၎င််းတိ   "ြခင"်  ူ၍၎င််း၊ ၎င််းတိ  ၏ လက်ရအာကက်ျွနမ် ာ်းကိ  

"သာ်းမ ာ်း"  ူ၍၎င််း ရခေါ် ပမ   ိခ   ကသည်။  

နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်တိ  ၏ ဒ တယိ ပဓာနက ရသာ စူ်းစိ ကမ်ှုမ ာ 

လကရ်အာက်ခ ကျွနတ်ိ  ဘက်မ  မဖြစမ်ရန သစစာရစာင သ်ရိပ်းရမည ် အခ ကမ် ာ်း ဖြစ ်ကသည်။  

လကရ်အာက်ခ ကျွနတ်ိ  သည်   ငဘ် ရင၏် ပညတ်ရတာမ် ာ်းကိ  လိ က်နာက င ရ်ဆာငရ်န ်တာဝန ် ိပပ ်း 

အြိ ်းတနရ်သာ သတတ ျုမ ာ်း၊ ရတနာမ ာ်း၊ ကျွနမ် ာ်း၊ စစ်သာ်းမ ာ်းန င  ်သ ်းန   တစ်တိတ်ရဒသတိ  ကိ  

အခွေနအ်ဖြစရ်ပ်းဆကရ်နလ်ည််း တာဝန ်  ိခ   ကသည်။  အဆိ ပ  သတမ် တဖ်ပဌာန််းခ က်မ ာ်းကိ  

  င််း  င််းလင််းလင််းရြာ်ဖပထာ်းသဖြင  ်လကရ်အာက်ခ တိ  အရနန င  ်မမိတိိ  သည် ရက ်းဇူ်းသတိတ်ပပ ်း 

သစစာရစာင ရ်သာ အရစအပ ်းမ ာ်း ဖြစ်ရ ကာင််းကိ  ၎င််းတိ  အာ်း အ ပ်စိ ်းသည ် ကက ်းက ယရ်သာ 

  ငဘ် ရငတ်ိ  ထ  ရြာ်ဖပနိ င ်ကသည။်  

နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်း၏ တတိယ ပဓာနက ရသာ စူ်းစိ ကမ်ှုမ ာ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်း 

န င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာတိ  ၏ အက ိျု်းဆကမ် ာ်း ဖြစ် ကသည။်  မိမတိိ  ၏ နိ ငင် ရတာ်အတွေက ်ထာ်း  ိရသာ 

ရည်ရွေယခ် ကမ် ာ်းကိ  ပပ ်းရဖမာက်ရစမည ် ပ  စ မ ာ်းဖြင  ်ရကာင််းခ  ်း မဂဂလာ သိ  မ  တ ်က ိနဖ်ခင််း 

အမဂဂလာမ ာ်းကိ  ခ ရပ်းရနအ်တွေက် ကက ်းက ယ်ရသာ   ငဘ် ရငတ်ိ  သည် သတူိ  ၏ ရတာ်ဝင ်အထ်ူး 

အခွေင အ်ာဏာမ ာ်းကိ  သ ်းသန   ်ထာ်း  ိရလ    ိသည်။  နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်းတွေငမ်ူ သစစာ  ိရသာ 

လကရ်အာက်ကျွနမ် ာ်းအတွေက် ရရာက်လာလတ  ရသာ ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းကိ ၎င််း၊ သစစာမ  ရသာ 

လကရ်အာက်ကျွနမ် ာ်းအတွေက် ရရာက်လာလတ  ရသာ က နိဖ်ခင််း အမဂဂလာမ ာ်းကိ ၎င််း 

ဆင ဆ်ိ ထာ်းခ   ကပပ ်း ဖြစသ်ည။်  
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ကျွန် ပ်တိ  ရတွေျဲ့  ကရမ ာ ဖြစ်သည ်အတိ င််း နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်း၏ အဆိ ပ  

ပဓာနက သည ် လကခဏာသွေငဖ်ပင ်သ  ်းရပ်သည် က မ််းစာထ   ိ ဘ ရာ်းသခငန် င  ်သူ  ပဋညိာဉ်လတူိ  ၏ 

အ ကာ်း ဆက်နွေယမ်ှု၏ အရဖခခ က ရသာ တွေန််းအာ်းမ ာ်းအရ ကာင််း ပိ မိ   င််းလင််းစွော နာ်းလည်ရစရန ်

ရထာကက်ူရပ်းရ သည။်  

အဆိ ပ  ရ  ်းရ ာင််းသ ရတသန ဆိ ငရ်ာ တူ်းရြာ်ရတွေျဲ့   ိခ ကမ် ာ်းကိ  ထည သ်ွေင််းစဉ််းစာ်းရင််း 

ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်န င  ်သ၏ူ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အ ကာ်း အရရ်းကက ်းရသာ ဆက်သွေယမ်ှုမ ာ်းန င  ်စပ်လ ဉ််း၍ 

ထိ ရတွေျဲ့   မိှုတိ  က ရပ်းရနရသာ သမမာက မ််းန င  ်ည ရလ ာ်သည ် အသအိဖမငမ် ာ်း ဘကဆ် သိ   ကျွန် ပ်တိ   

လ ည ် ကပ မည။်  

သမမ က မ်ျား အသ အပမငမ်  ျား  

အစကတည််းကပင ်ဓမမရ ာင််းသည် မိတရ်ဆွေ သူငယခ် င််းမ ာ်း အ ကာ်း၊ ဇန ်းရမာငန်  အ ကာ်း၊ 

နိ ငင် ရရ်း ရခ င််းရဆာငတ်ိ  အ ကာ်း၊ တိ င််းရင််းသာ်း လူမ ိျု်းစ တိ  အ ကာ်း၊ နိ ငင် အခ င််းခ င််း အ ကာ်း 

ရင််းန  ်းဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်း က  သိ  ရသာ ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းသည ် ဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းစွောကိ  ပဋညိာဉ်အဖြစ် 

ရြာ်ဖပထာ်းခ  သည်။  အဆိ ပ  လူအခ င််းခ င််းအ ကာ်း အဖပနအ်လ န ်ကူ်းလူ်းဆကသ်ွေယ်ရဖပာဆိ မှုမ ာ်းကိ  

ဓမမရ ာင််းတွေင ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းအဖြစ် ရခေါ်ဆိ ထာ်းသည်။ အရ ကာင််းမ ာ ၎င််းတိ  သည် တစ်ဦ်းအရပေါ် တစ်ဦ်း 

အဖပနအ်လ န ်တာဝနယ်မူှု၊ တာဝနခ် မှုမ ာ်းဖြင  ်လူမ ာ်းကိ  တရာ်းဝင ်ပ  စ က  ရန ာငြ်ွေ ျဲ့ထာ်း က၍ ဖြစသ်ည။်   

မ ကာခဏဆိ သလိ  ဓမမရ ာင််းသည် အဆိ ပ  ကွေ ဖပာ်းအမ ိျု်းစ  လ သည  ်ပဋညိာဉ် ဆကန်ွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  

ဘ ရာ်းသခငန် င  ်သူ  လတူိ  အ ကာ်း ဆက်နွေယ်မှုတိ  ဖြင  ်နှုငိ််းယ ဉ်ထာ်းရလ   သိည။် ထိ  ရ ကာင  ်ဓမမရ ာင််း  ိ 

အဆိ ပ  ကွေ ဖပာ်း ပပ ်း အမ ိျု်းစ  လငသ်ည ် ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ ရန၍ ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ကျွန် ပ်တိ   အ ကာ်း 

ဆက်နွေယမ်ှုသရဘာကိ  ကျွန် ပ်တိ   မ ာ်းစွော သငယ်ူရ  နိိ ငသ်ည။်  

သိ  ရသာ်လည််း ဤသငခ်န််းစာအတွေင််း ကျွန် ပ်တိ  ၏ စူ်းစိ က်မှုမ ာ ဘ ရာ်းသခင၏် ပဓာန 

ပဋညိာဉ်မ ာ်း အရ ကာင််း က မ််းစာက ဘာရတွေ သွေနသ်ငထ်ာ်းသည် ဆိ သညမ် ာ်းအရပေါ် ဖြစသ်ည။် 

၎င််းတိ  သည် ဘ ရာ်းသခငက် သူ၏ နိ ငင် ရတာ်ကိ  တကိ ဖပတ်သာ်းစွော စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရာတွေင ်အသ  ်းဖပျုသည ် 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းပင ်ဖြစရ်တာ သည်။  ကျွန် ပ်တိ   စဉ််းစာ်း ကသည ် ထင ် ာ်းရသာ သမမာက မ််းလာ 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ ာ ရဖခာကမ် ိျု်း   ပိ သည်။  ၎င််းတိ  မ ာ အာဒ ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်၊ ရနာဧ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်၊ 

အာဖဗ  ၌ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်၊ ရမာရ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်၊ ဒ ဝဒိ၌် ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်န င  ်ပဋညိာဉ်သစ်   

ကျွန် ပ်တိ   ရခေါ် ပမ   သိည ် အနာဂတ် ပဋညိာဉ်တိ   ဖြစ် ကသည်။  အဆိ ပ  အဖြစ်အပ က် အာ်းလ  ်း၌ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  ပဋညိာဉ်မ ာ်း အာ်းဖြင  ်လမ််းည နရ်တာ်မခူ  သည်။   

ဤသငခ်န််းစာ၏ ရနာကပိ် င််း ကဏ္ဍမ ာ်းတွေင ်အဆိ ပ  အဓကိ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  

တစခ် ခ င််း ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာ ကပ မည။်  သိ  ရသာ် ယခ ဤရနရာတွေငမ်ူ နယ်ပယ်  င-်သူ  ကျွန ်

စာခ ျုပ်မ ာ်းက ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်စပ်လ ဉ််း၍ ကျွန် ပ်တိ  အာ်း မညသ်ည ် အသအိဖမငမ် ာ်းကိ  

ရပ်းရနရ ကာင််း ရမာရ  န င  ်ဖပျုရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  အတိ ခ  ျု်း ရလ လာဖခင််းဖြင  ်ကျွန် ပ်တိ   

ပ  ရြာ် ကည ်ပ မည။်  ရမာရ  န င  ်ဖပျုရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ရလ လာဖခင််းသည် အရရ်းကက ်းပ သည။် 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

အရ ကာင််းမ ာ က မ််းစာက ဓမမရ ာင််းတွေင ်ဤပဋညိာဉ်အရ ကာင််းကိ  အဖခာ်းအဖခာ်းရသာ 

ပဋညိာဉ်တိ  ထက ်ပိ ၍ မ ာ်းမ ာ်းစာ်းစာ်း ရြာ်ဖပထာ်းရသာရ ကာင ပ်င ်ဖြစ်သည်။   

ရမာရ  ၌ ြွေ ျဲ့ရတာ်မူရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာရသာအခ  ၎င််းသည ်

ရ  ်းအရ  ျဲ့န ်းပိ င််းရဒသ နယပ်ယ်  င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်းန င  ်အလာ်းတသူည  ်ြွေ ျဲ့စည််းပ     ိထာ်းရ ကာင််း 

အလ ငအ်ဖမန ်သသိာ ရပေါ်လွေငလ်ာသည။်   အဆိ ပ  စာခ ျုပ်မ ာ်း၌ ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရပပ ်း ဖြစသ်ည ် အရဖခခ  

အခ ကသ်  ်းခ က်သည ်ရမာရ   ၏ ပဋညိာဉ်တွေင ်ပ ဝငရ်နခ  သည်။  ထိ  ဖပင ်အရဖခခ က က ရဖပာရလျှင ် 

ဘ ရာ်းသခငတ်ည််း ူရသာ ဣသရရလ၏   ငဘ် ရငသ်ည် သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရနအ်တွေက် 

သူ၏ ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  ခ မ တ်ဖပဌာန််းခ  သည် ဆိ သည အ်ခ ကက်ိ  နာ်းလညရ်န ်ဤတူည မှုက 

ရထာကက်ူရပ်းသည။်   

သနိာရတာငတ်ွေင ်ဣသရရလ လူမ ိျု်းရတာ်န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်အစဖပျုရာ 

ထွေက်ရဖမာက်ရာ  ၁၉်း၄-၆ကိ  စဉ််းစာ်း ကည ် ကပ စိ  ။  ဘ ရာ်းသခင ်မိန  ရ်တာ်မသူည်မ ာ 

င သည ်အ ဂ တတ ျုလတူိ  ၌ ဖပျုရသာ အရ ကာင််း၊ သငတ်ိ  ကိ  ရရ လင််းတ 

အရတာငဖ်ြင  ်ထမ််း၍ ကိ ယဘ်ိ   သမိ််းယူရသာအရ ကာင််းကိ  သငတ်ိ  သည် 

သဖိမငရ် ကပပ ။ ထိ  ရ ကာင  ်ယခ တွေင ်သငတ်ိ  သည် င  စကာ်းကိ  အမ န ်

နာ်းရထာင၍် င  ပဋညိာဉ်ကိ  ရစာင ရ်  ာက်လျှင ်အဖခာ်းရသာ 

လူမ ိျု်းတကာတိ  ထက် သငတ်ိ  သည် င ပိ ငထ်ိ ကရ်သာ ဘဏဏ ာရတာ် 

ဖြစရ်လမိ မ်ည်။ ရဖမကက ်း  သိမျှသည် င ၏ ဥစစာ ဖြစ၏်။ သငတ်ိ  သည်လည််း 

မင််းစည််းစမိ်  ရိသာ ယဇ်ပ ရရာ ိတမ် ိျု်း၊ သန   ် င််းရသာလူမ ိျု်း 

ဖြစရ် ကလမိ မ်ည်။ (ထွေကရ်ဖမာက် ၁၉်း၄-၆)။  

ဤက မ််းပိ ဒက် ထွေက်ရဖမာက်ရာ အခန််းကက ်း ၁၉မ  ၂၄ထ ိအက ယ်ခ  ျဲ့ထာ်းသည ် ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်ရတာ်အရ ကာင််း   ည်  ည်လ ာ်းလ ာ်း မ တတ်မ််းတငထ်ာ်းရသာ ဖြစစ်ဉ်ကိ  

နဒိ န််းခ  ရပ်းသည။်  ၎င််းသည် ဣသရရလလမူ ိျု်းန င  ်"ပဋညိာဉ်" ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခငက်ိ  

  င််းလင််းဖပတ်သာ်းစွော ည န််းဆိ ထာ်းရ ကာင််းန င  ်ဤပဋညိာဉ်ကိ လည််း ကိ ယရ်တာ်၏ နိ ငင် ရတာ်န င  ်

ဆကသ်ွေယထ်ာ်းရ ကာင််း သတဖိပျုပ ။   ဤရနရာတွေင ်ကျွန် ပ်တိ  ရတွေျဲ့ရသည ်အတိ င််း ဣသရရလ 

လူမ ိျု်းရတာ်အာ်း "ယဇ်ပ ရရာ ိတတ်ိ  ၏ နိ ငင် ရတာ်" ဖြစရ်စဖခင််းအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင  ်

နိ ငင် ရတာ်အတွေက် ထာ်း  ိရသာ ရည်ရွေယခ် ကမ် ာ်းကိ  ပပ ်းရဖမာက်ရစရန ်ဤပဋညိာဉ်ကိ  

ဒ ဇိ င််းဆွေ ထာ်းခ  သည်။   

ဤတညူ ရသာ က မ််းပိ ဒမ် ာပင ်နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်း၏ သွေငဖ်ပငလ်ကခဏာမ ာ်း 

ဖြစ ်ကသည  ်ရမာင််းန ငအ်ာ်း သ  ်းပ ်းတည််း ရူသာ ရတာ်ဝင ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထက်သနက်ကယ်ဝမှု၊ 

လကရ်အာက်ခ ကျွနတ်ိ  ၏ သစစာရစာင သ်မိှု၊ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာ န င  ်က ိနဖ်ခင််းအမဂဂလာတိ  ၏ 

ရနာကဆ်ကတ်ွေ  အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ နိ ငသ်ည်။  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဦ်းစွော ဘ ရာ်းသခငက် ဣသရရလလမူ ိျု်းရတာ်ကိ  အ ဂ တတ ျုတွေင ်ကျွနခ် ရနရာမ  

ကယလ် တရ်သာအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်မမိ၏ိ ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထက်သနက်ကယဝ်မှုကိ  

ဖပခ  ရ ကာင််း သတူိ  အာ်း သတရိပ်းခ  သည်။  အခန််းငယ် ရလ်း တွေင ်ကိ ယ်ရတာ်မိန  ရ်တာ်မသူည်မ ာ 

င သည ်အ ဂ တတ ျုလတူိ  ၌ ဖပျုရသာ အရ ကာင််း၊ သငတ်ိ  ကိ  ရရ လင််းတ 

အရတာငဖ်ြင  ်ထမ််း၍ ကိ ယဘ်ိ   သမိ််းယူရသာအရ ကာင််းကိ  သငတ်ိ  သည် 

သဖိမငရ် ကပပ  (ထွေကရ်ဖမာက် ၁၉်း၄)။ 

ရ  ်း လသူာ်း   ငဘ် ရငမ် ာ်းန င  ်အလွေန ်အလာ်းတစူွော ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ဣသရရလလမူ ိျု်းတိ  အာ်း 

သူတိ  အတွေက ်ကက ်းမာ်းရသာ အရာမ ာ်းကိ  ကိ ယ်ရတာ်ဖပျုရပ်းခ  ပပ ်းရ ကာင််း ဖပနရ်ဖပာင််း သတိရပ်းခ  သည်။  

ကိ ယရ်တာ်၏ ရစတနာ သဒဒ တရာ်း ထကသ်နက်ကယဝ်မှုသည် သနိာရတာငတ်ွေင ်ကိ ယ်ရတာ်န င  ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ 

ပဋညိာဉ်ရတာ်အာ်းဖြင  ်ကိ ယ်ရတာ် ထရူထာငခ်  ရသာ ဣသရရလ လမူ ိျု်းတိ  န င  ်ဆက်နွေယမ်ှုအတွေက် 

မ  မိဖြစ် လိ အပ်ခ  ပ သည်။  

ဒ တယိအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မမိိဘကမ်  ပဋညိာဉ်အစဖပျုခ  သည ်နည််းတူ လသူာ်းမ ာ်းဘကမ်  

သစစာရစာင သ် ိကရနအ်တွေကလ်ည််း ရတာင််းဆိ ထာ်းခ  သည်။  အခန််းငယ် ၅ ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ် ကပ စိ  ။ 

ထိ  ရ ကာင  ်ယခ တွေင ်သငတ်ိ  သည် င  စကာ်းကိ  အမ နန်ာ်းရထာင၍် င  ပဋညိာဉ်ကိ  

ရစာင ရ်  ာကလ်ျှင ်အဖခာ်းရသာလူမ ိျု်းတကာတိ  ထက် သငတ်ိ  သည် 

င ပိ ငထ်ိ ကရ်သာ ဘဏ္ဍာရတာ ်ဖြစရ် ကလမိ မ်ည် (ထွေက် ၁၉်း၅)။ 

ရ  ်းအရ  ျဲ့န ်းပိ င််း နယပ်ယ်  ငမ် ာ်းန င  ်မ ာ်းစွော အလာ်းတပူင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

သူ  နိ ငင် ရတာ်သာ်းမ ာ်းထ မ  သစစာရစာင သ်မိှုကိ လည််း မ  မိဖြစ် ရတာင််းဆိ ထာ်းခ  သည်။  ရမာရ   

ပဋညိာဉ်ကိ  အစဖပျုခ  ပပ ်းရနာက် ဘ ရာ်းသခင  ်ရတာ်ဝင ်သဒဓ ရစတနာ ထကသ်နက်ကယဝ်မှုတိ  ဖြင  ်

ရထာကမ်ခ  ရသာ်ဖငာ်း ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  လတူိ  အာ်း ကိ ယ်ရတာ်၏ အသ ရတာ်ကိ  နာခ ရနန် င  ်သ၏ူ 

ပဋညိာဉ်ဆိ ငရ်ာ ပညတသ်တမ် တခ် ကမ် ာ်းကိ  ရစာင ရ်  ာကရ်န ်အတွေကလ်ည််း ဆကလ်က ်

ရတာင််းဆိ ထာ်းဆ  ဖြစပ် သည။်  

တတယိအာ်းဖြင  ်ရမာရ  ၏ ပဋညိာဉ်တွေင ်ဣသရရလတိ  အတွေက် အက ိျု်းဆက်မ ာ်းလည််း 

ပ   ရိနခ  သည်။ ဤအရဖခခ  အခ ကသ်ည ်အခန််းငယ် ၅-၆ တိ  တွေင ်ထင ် ာ်းလာသည။် 

ထိ  ရ ကာင  ်ယခ တွေင ်သငတ်ိ  သည် င  စကာ်းကိ  အမ န ်နာ်းရထာင၍် င  ပဋညိာဉ်ကိ  

ရစာင ရ်  ာကလ်ျှင ်အဖခာ်းရသာ လူမ ိျု်းတကာတိ  ထက် သငတ်ိ  သည ်

င ပိ ငထ်ိ ကရ်သာ ဘဏဏ ာရတာ ်ဖြစရ်လမိ မ်ည်။ ရဖမကက ်း  သိမျှသည် င ၏ ဥစစာ 

ဖြစ၏်။ သငတ်ိ  သည်လည််း မင််းစည််းစမိ်  ရိသာ ယဇ်ပ ရရာ ိတမ် ိျု်း၊ 

သန   ် င််းရသာလမူ ိျု်း ဖြစ်ရ ကလိမ မ်ည်။ (ထွေက်ရဖမာက် ၁၉်း၅-၆)။ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဣသရရလကိ  စိ ်းပိ ငရ်သာ   ငဘ် ရင ်အရနဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငက် ဣသရရလတိ   

သစစာရစာင သ်မိည် ဆိ လျှင ်ကက ်းမာ်းရသာ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်းကိ  သတူိ   ရ  ိ ကမည အ်ရ ကာင််း 

  င််း  င််း အသရိပ်းထာ်းပပ ်း ဖြစသ်ည။်  သတူိ  သည် အဖခာ်းရသာ လူမ ိျု်းတကာထက် 

ကိ ယရ်တာ်ပိ ငထ်ိ က်ရသာ ဘဏ္ဍာရတာ် ဖြစ်လာ ကမည ်ဖြစ်သည်။  သတူိ  သည် ယဇ်ပ ရရာ ိတတ်ိ  ၏ 

နိ ငင် ရတာ်၊ သန   ် င််းရသာလူမ ိျု်းလည််း ဖြစ်လာ ကမည ်ဖြစသ်ည။် ထိ  ဖပင ်ထွေက်ရဖမာက်ရာ အခန််းကက ်း 

၁၉-၂၄ တွေင ်တြန ်ရြာ်ဖပထာ်းသလိ  ဣသရရလတိ   သစစာမ   ကမည် ဆိ ပ က သတူိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်

က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာရအာကသ်ိ   က ရရာက် ကမည ်ဖြစ်သည်။  

နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်းန င  ်ရမာရ  ကာလ ဣသရရလတိ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်ရတာ်တိ  အ ကာ်း  အရရ်းပ သည်  တညူ မှုမ ာ်း   ိရနရ ကာင််းကိ  ဖငင််းဆိ ရန ်ခက်ခ ပ လိမ မ်ည်။  

သိ  ရသာ် မ ကာရသ်းရသာ ဆယ်စ န စမ် ာ်းအတွေင််း သမမာက မ််းစာ အနက်ြွေင သ်ူ မ ာ်းစွောက သမမာက မ််းလာ 

အဖခာ်းရသာ အဓကိ ပဋညိာဉ်တိ  သည် ရတာ်ဝင ်ခွေင ဖ်ပျုခ ကမ် ာ်းန င သ်ာ ပိ မိ န ်းန ်းစပ်စပ် တညူ မှု   ရိ ကာင််း 

ရစာဒက တက် ကသည။်  သတူိ  ၏ အဖမငအ်ရ ရတာ်ဝင ်ခွေင ဖ်ပျုခ ကတ်ိ  ၌ သစစာရစာင သ်ရိန ်

ရတာင််းဆိ ခ က်န င  ်ရကာင််းခ  ်းဆိ ငရ်ာ၊ အမဂဂလာဆိ ငရ်ာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  ထည သ်ွေင််းထာ်းဖခင််း မ  ပိ ။   

ဤအရ အဆိ ပ  အနက်ြွေင သ်မူ ာ်းက အာဒ န င  ်ရမာရ  တိ  ၌ ဘ ရာ်းသခငြ်ွေ ျဲ့ရတာ်မူရသာ 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် နယပ်ယ ် င-်သူ  ကျွန ်စာခ ျုပ်မ ာ်းန င  ်တညူ ပပ ်း အရဖခအရနရပေါ် မတူညရ်သာ၊ 

လူ  ဘကမ်  ဖြည ဆ်ည််းရန ်တာဝန ် ရိသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း ဖြစ်ရ ကာင််း ဖပဆိ  ကသည။်   တခ ိနတ်ည််းမ ာပင ်

ဤအဖမငအ်ရ ရနာဧ၊ အာဖဗ  ၊ ဒ ဝိဒတ်ိ  ၌ ြွေ ျဲ့ရတာမ်ူရသာ၊ အခ ိျုျဲ့အဖမင၌် ပဋညိာဉ်သစ ်ပငလ်ျှင ်

အပ အဝငဖ်ြစ်ရသာ ပဋညိာဉ်တိ  သည် အရဖခအရနရပေါ် မမူတည်ရသာ၊ တြက်သတ် 

ကတိဖပျုရာရရာကရ်သာ ရတာ်ဝင ်ခွေင ဖ်ပျုခ က်မ ာ်းသာ ဖြစ် ကသည။်   

သိ  ရသာ်လည််း အခ ိျုျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်တိ  ကိ  လူ  ဘက်မ  ဖြည ဆ်ည််းရနလ်ိ သည ် 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအဖြစ်ရှုဖမငပ်ပ ်း အခ ိျုျဲ့ကိ မူ လူ  ဘက်က ဖြည ဆ်ည််းရန ်မလိ အပ်သည ် တြကသ်တ် 

ကတရိပ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းအဖြစ် ရှုဖမငရ်နမ် ာ အရ ကာင််းဖပခ က ်မလ  ရလာကပ် ။  သ ရတသန 

တူ်းရြာ်ခ ကမ် ာ်း အရ ရတာ်ဝင ်ခွေင ဖ်ပျုခ က် နမူနာအခ ိျုျဲ့တွေင ်သစစာရစာင သ်မိှု သိ  မ  တ် 

ရကာင််းခ  ်းရပ်းဖခင််း၊ က ိနဆ် ဖခင််းမ ာ်း လိ အပ်ရ ကာင််း   င််း  င််းမရြာဖ်ပထာ်းသညမ် ာ မ နက်နပ် သည်။  

သိ  ရာတွေင ်  င််း  င််းရြာ်ဖပသည ် ရတာ်ဝင ်ခွေင ဖ်ပျုခ ကမ် ာ်းလည််း မ ာ်းစွော   ပိ ရ ကာင််း ပညာ  ငမ် ာ်းစွောက 

ည နဖ်ပထာ်း ကသည။်  ထိ  ဖပင ်အဆိ ပ  ပညာ  ငတ်ိ  က ရ  ်း အရ  ျဲ့န ်းပိ င််းရဒသ   ငဘ် ရငတ်ိ  သည် သူတိ  ၏ 

လကရ်အာက်ခ မ ာ်းထ မ  နာခ မှုကိ  အပမ တရစ ရတာင််းဆိ ရနခ  ရ ကာင််း မ နက်နစ်ွော 

ရလ လာရတွေျဲ့   ထိာ်းသညမ် ာ်းလည််း   သိည။် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်တိ င််းသည်   ငဘ် ရငက်  သိ  ရသာ 

ဘ ရာ်းသခငန် င  ်လက်ရအာကက်ျွနမ် ာ်းက  သိ  ရသာ သူ၏ လမူ ိျု်းရတာ်တိ  အ ကာ်း 

ရင််းန  ်းဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  ဖပဌာန််းရပ်းထာ်းသည။်  ထိ  ရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  

ရည်ည န််းရသာ သမမာက မ််းစာ က မ််းပိ ဒတ်ိ င််းသည် ဘ ရာ်းသခင ဘ်က်မ  ကကယဝ်ရသာ ရစတနာ 

သဒဓ တရာ်း၊ လူ  ဘကမ်  သစစာရစာင သ်မိှုန င တ်ကွေ မဂဂလာန င  ်အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်း အရ ကာင််းကိ  

တိ က်ရိ က် သိ  မ  တ် သွေယဝ်ိ က်၍ ရည်ည န််း ရဖပာဆိ ထာ်း ကသည်။  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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တခ တရ တွေင ်သမမာက မ််း ပညာ  ငတ်ိ  က အခ ိျုျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်တိ  သည် 

တြက်သတ် ကတရိပ်းသည သ်ရဘာရဆာငပ်ပ ်း အခ ိျုျဲ့တိ  မ ာမူ လူ  ဘက်က 

ဖြည ်ဆည််းမှုရပေါ်မတူညရ် ကာင််း အ က ဖပျုထာ်းခ   ကဖပနသ်ည်။ ဆိ လိ သည်မ ာ 

အာဖဗ  သိ  ရပ်းရသာ နယရ်ဖမသည ်ကတရိတာ် သရဘာရဆာငပ်ပ ်း 

သနိာရတာငတ်ွေင ်ရပ်းရသာ ပညတ်ရတာမ် ာမူ လူ  ဘကမ်  ဖြည ်ဆည််းရမည ်  

သရဘာရဆာငသ်ည။်  စငစ်စအ်ာ်းဖြင  ်သမမာက မ််းစာထ တွေငရ်ရာ 

ရ  ်းအရ  ျဲ့န ်းပိ င််းရဒသမ ာပ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည ်အတိ င််း ဆိ ရလျှင ်

ပဋညိာဉ်တိ င််းတွေင ်ဘက်န စဘ်က်လ  ်းမ ာ ဖြည ဆ်ည််းရန ်  ိရနသည။်  

ကတရိတာ်မ ာ်းကိ  ရပ်းရနစဉ်မ ာပင ်ဆက်နွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  ဂရ စိ က်ရနန် င  ်

ထမိ််းသမိ််းရနအ်တွေက ်ပဋညိာဉ်က ရမျှာ်လင ထ်ာ်းသည်။  ထိ  ရ ကာင  ်

ဘ ရာ်းသခငက် အာဖဗ  အာ်း နယ်ရဖမရပ်းရသာ နယရ်ဖမ ခွေင ဖ်ပျုခ ကစ်ာခ ျုပ် 

မ ာပငလ်ျှင ်အဆိ ပ အခ က်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည။် ထိ အရာ ပပ ်းလျှငပ်ပ ်းခ င််း 

အခန််းကက ်း ၁၇န င  ်၁၈တိ  တွေင ်အဆိ ပ  ရမျှာ်လင ခ် က်န င  ်ပတသ်က်၍ "သငသ်ည ်

င  ရ  ျဲ့ မ ာ သွော်းလာရမည်။ သင အ်မိသ်အူမိသ်ာ်းမ ာ်းအာ်း င  ပညတ်တိ  ကိ  

သွေနသ်ငရ်မည်။ သငသ်ည ်  တ်မ နရ်ဖြာင မ်တစ်ွော က င ရ်လမိ မ်ည်"    

ရတွေျဲ့ရသည။် ထိ  ရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  ပဋညိာဉ်ထ တွေင ်ကက ်းဖမတရ်သာ 

ဆ ရက ်းဇူ်းမ ာ်းကိ  ရပ်းကမ််းထာ်းရ  မက ကက ်းဖမတ်ရသာ   ငဘ် ရငက်ိ  ခ စ်ခင၊် 

သစစာရစာင သ်ပိပ ်း ဆကက်ပ်အပ်န  မှု   ိရန ်အတွေကလ်ည််း ရမျှာ်လင ထ်ာ်းသည်။  

တဒါက ်  Gregory R. Perry 

ယခ တွေင ်ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်န င  ်သ၏ူ ပဋညိာဉ်တိ  အ ကာ်း အရဖခခ က သည ် ဆက်နွေယ်မှုကိ  

ကျွန် ပ်တိ   မိတဆ်ကပ်ပ ်း ဖြစ်၍ ဤသငခ်န််းစာထ ၌ အဓကိက သည ် ဓမမရ ာင််းထ က ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ 

သမိ င််းရ ကာင််း  ူရသာ ဒ တယိရဖမာက် ရခ င််းစဉ်ဆ သိ   ကျွန် ပ်တိ   လ ည  ်ကပ မည။်  

ပဋ ည ဉ်  ို  ၏ သမ ိုငျ်ားတ က ငျ်ား 

ခရစ်ရတာ ်လူ  ဇာတိ မခ ယမူ  ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်သည် ရဖမကက ်းရပေါ်၌ မည်သိ   

တိ ်းတက်လာခ  သည် ဆိ သည ် သမိ င််းဝင ်မ တတ်မ််းမ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ  အာ်း ဓမမရ ာင််းက 

ရပ်းအပ်ထာ်းသည။်  အဆိ ပ  က မ််းစာမ ာ်းကလည််း အာဒ ၊ ရနာဧ၊ အာဖဗ  ၊ ရမာရ  န င  ်ဒ ဝဒိတ်ိ   

ရခတ်ကာလမ ာ်းန င  ်ရနာကပိ် င််း ပဋညိာဉ်သစက်ာလမ ာ်းအတွေင််း ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ရနအ်လိ  င ာ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ် သမိ င််းရ ကာင််းအတွေင််း အ  ဩြွေယ်ရာ ဝငရ်ရာက် ကာ်းဝငလ်ာခ  ရ ကာင််း 

ရြာ်ဖပထာ်းသည်။  ယခ တွေင ်ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ် က ယ်ဖပန  ရ်ရ်းကိ  စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရနအ်တွေက် 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ရည်ရွေယ်၍ အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းလ  ်းကိ  ဒ ဇိ င််းဆွေ ထာ်းခ  သည်။  သိ  ရသာ် ၎င််းတိ  သည် 

သမိ င််းရ ကာင််းအတွေင််း ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းရသာ အဆင မ် ာ်းအလိ က် ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းရသာ်လည််း ဘ ရာ်းသခင  ်

နိ ငင် ရတာ်န င  ်လိ ကရ်လ ာည ရထွေသည ် မဝူ ဒမ ာ်း အရပေါ် အရလ်းရပ်းထာ်းခ   ကသည်။ 

ဓမမရ ာင််းထ က ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ သမိ င််းကိ  ရြာ်ဖပရန ်နည််းလမ််းမ ာ်းစွော   ပိ သည။် 

သိ  ရသာ် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   အ ပ်စ  သ  ်းခ  ခွေ ဖခာ်းပ မည်။ ပထမမ ာ ဘ ရာ်းသခင ်

အရစာပိ င််းြွေ ျဲ့သည  ်ကမဘာလ  ်း ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်၊ ဒ တိယအာ်းဖြင်  ဣသရရလန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်တတယိအာ်းဖြင  ်သမိ င််းရ ကာင််း အထွေတ်အထပ်ိရရာကခ် ိနတ်ွေင ်

ဖပည စ်  လာမည အ်ရ ကာင််း ပရရာြကတ်ိ   ကကိျုတင ်ရ ာရဖပာခ   ကသည ် ပဋညိာဉ်သစတ်ိ   ဖြစ် ကသည်။  

ပထမဦ်းစွော ကမဘာလ  ်း ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်ကိ   ကည  ်ကပ စိ  ။  

ကမဘ လံိုျား ဆ ိုငရ်  ပဋ ည ဉ် 

အာဒ ၊ ရနာဧတိ  ဖြင  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  "ကမဘာလ  ်း ဆိ ငရ်ာ" အဖြစ် ကျွန် ပ်တိ   

သ  ်းနှုန််းသည ်အခ  ဣသရရလကိ  သ၏ူ သ ်းသန  လ်မူ ိျု်းရတာ် အဖြစ် မရရွေ်းရကာကမ်  ရ  ်းဦ်း 

ကမဘာ သမိ င််းကာလအတွေင််း လသူာ်းမ ိျု်းနွေယ် တစ်ခ လ  ်းန င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မခူ  ရသာ ပဋညိာဉ် အဖြစ် 

ကျွန် ပ်တိ   ဆိ လိ ဖခင််း ဖြစပ် သည်။  ဤသရဘာအရ "မည်သူ  ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်ရစတနာ သဒဒ တရာ်း 

ထကသ်နက်ကယဝ်ရတာ်မူခ  သနည််း။ မည်သသူည် ဘ ရာ်းသခင အ်ရပေါ် သစစာရစာင သ်ရိန ်တာဝန ်

  ိပ သနည််း။ မည်သသူည် ကိ ယ်ရတာ်၏ မဂဂလာန င  ်အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  လကခ် သအူဖြစ် 

ရပ်တညပ် သနည််း"  ူရသာ ရမ်းခွေန််းမ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရမ်းလျှင ်ရနထိ ငအ်သက်  ငခ်  သမျှ လူပ ဂ္ိျုလ် 

တစရ်ယာက်ခ င််းစ တိ င််း ဖြစသ်ည်   အရဖြထွေကပ် သည်။  "အာ်းလ  ်းရသာ   ိ  သိမျှ" ဘ ရာ်းသခင  ်

ပ  သဏ္ဍာနရ်တာ်မ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ထာ်းရာရရာကပ် သည။် အရ ကာင််းမ ာ အာဒ ၊ 

ရနာဧတိ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းဖြင  ်သတူိ  သည် ကိ ယ်ရတာ်န င  ်

ရန ာငြ်ွေ ျဲ့ခ ည်ရန ာငရ်န၍ ဖြစပ် သည။်  

သိ  ဖြစ်၍ အာဒ န င ၎်င််း၊ ရနာဧန င ၎်င််း ြွေ ျဲ့ရသာအဆိ ပ  ပဋညိာဉ် န စခ် က 

လူသာ်းထ သိ   အ  ြွေယ်ကတိရတာ်မ ာ်းစွော ဖပျုရပ်းထာ်းသည။်  ပထမကတရိတာ်မ ာ 

ကျွန် ပ်တိ  ၏ ကယ်တင ် င ်ဖြစလ်ာမည ် လသူာ်းပ ဂ္ိျုလ် တစ်ဦ်း တည််း ရူသာ၊ 

ဧဝ၏ သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆက် တစဦ််းလည််း ဖြစရ်သာ မိန််းမတစဦ််း၏ 

အမ ိျု်းအနွေယက်ိ  ဘ ရာ်းသခင ်ရစလ တရ်ပ်းမည ်အရ ကာင််း ဖြစသ်ည။်   ထိ  ဖပင ်

ကမဘာကက ်းသည်လည််း အခ ိနန် င အ်မျှ ပိ မိ ၍ တိ ်းတကဆ်ိ ်းညစလ်ာလ က်   ိသည်။ 

ကမဘာကက ်း မညမ်ျှပင ်ဆိ ်းညစလ်ာလင က်စာ်း၊ ရနာဧလက်ထက် ဖပျုရတာ်မူခ  သလိ  

ကမဘာကက ်းကိ  ကက ်းမာ်းလ ရသာ ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််း (ဝ ) သဘာဝရဘ်းဖြင  ်



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

စ ရငဖ်ခင််းမ ိျု်း ရနာက်တြန ်ဘယ်ရသာအခ မျှ ဖပျုရတာ မည် မ  တ်ရ ကာင််း 

ရနာဧသိ   ကိ ယရ်တာ် ကတိထာ်းရတာ်မူခ  သည်။  

တဒါက ်  Mike Ross 

အဆိ ပ  ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အရ ကာင််းကိ  အစဉ်အတိ င််း ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာရာ၌ 

အာဒ ၌ ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာမ်ရူသာ ပဋညိာဉ်ဖြင  ်အစဖပျု ကပ မည်။ ပပ ်းလျှင ်ရနာဧလကထ်က် 

ကိ ယရ်တာ် ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ဆ  ဆက်သွော်း ကပ မည်။  အာဒ ၌ ဘ ရာ်းသခငြ်ွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ဦ်းစွော 

စဉ််းစာ်း ကပ စိ  ။  

အ ဒ ံ

အာဒ ၌ လသူာ်းမ ိျု်းနွေယ်န င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာ ပဋညိာဉ်၏ သမိ င််းဝင ်မ တတ်မ််းကိ  

ကမဘာဦ်း အခန််းကက ်း ၁မ  ၃တွေင ်ရတွေျဲ့ရသည။် ကျွန် ပ်တိ  အာ်းလ  ်း သ ိကသည အ်တိ င််း အာဒ သည် 

ရ  ်းဦ်းစွောရသာ လသူာ်းဖြစ်သည ်အရလ ာက် လူ  သမိ င််း၏ ရ  ်းအက ဆ  ်း ကာလကိ  ကျွန် ပ်တိ   

ရည်ည န််းရနဖခင််း ဖြစသ်ည။်  အာဒ ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ် အရ ကာင််း သမမာက မ််းစာ သွေနသ်ငခ် ကသ်ည် 

လူသာ်းန င  ်ဘ ရာ်းအ ကာ်း အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယမ်ှုတိ  ၏ အရဖခခ အက ဆ  ်း (ဝ ) အရဖခအဖမစ် 

အက ဆ  ်းရှုရထာင  ်အရပေါ် စူ်းစိ က်ထာ်းသည်။  

ယခ တွေင ်ကမဘာဦ်းက မ််း၏ ပထမ အခန််းကက ်း သ  ်းခန််းတွေင ်"ပဋညိာဉ်"  ရူသာ စကာ်းရပ် 

မပ   သိည်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရြာ်ဖပထာ်းသင ပ် သည်။  ဤအရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်အခ ိျုျဲ့ခရစယ်ာနတ်ိ  က 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်အာဒ န င  ်တရာ်းဝင ်ပဋညိာဉ်တစ်ခ  ြွေ ျဲ့ ခ  သည် ဆိ သည ်အရပေါ် သရဘာကွေ လွေ  ကသည။်  

သိ  ဖြစသ်ည တ်ိ င ်အရထာကအ်ထာ်း သ  ်းခ က ဧကန ်စငစ်စ် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဒ ကိ  လသူာ်းမ ိျု်းနွေယ်၏ 

ကိ ယစ်ာ်းအဖြစ် မ တယ်ူလ က် သူ၏ ပထမဆ  ်းရသာ ပဋညိာဉ်ကိ   အာဒ န င  ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရ ကာင််း အခိ ငအ်မာ 

အ က ဖပျုရန ကသည။်  

ပထမအာ်းဖြင  ်ဤသငခ်န််းစာတွေင ်ရနာက်ပိ င််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရမည်ဖြစသ်လိ  ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ အရဖခခ  ရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်း ဖြစ် ကသည ် ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း 

ထကသ်နက်ကယဝ်မှု၊ လူသာ်း၏ သစစာရစာင သ်မိှု၊ ရကာင််းခ  ်းန င  ်အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  ကမဘာဦ်း 

အခန််းကက ်း ၁ မ  ၃ အတွေင််း ရတွေျဲ့ရသည်။   

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဒ န င  ်ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရ ကာင််း ဒ တယိ အရထာက်အထာ်းတစ်ခ ကိ  ရ ာရ   

၆်း၇ တွေင ်ရတွေျဲ့ရသည်။ ထိ ရနရာတွေင ်ဤစကာ်းလ  ်းမ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရပ သည်။ 

သူတိ  သည် အာဒ က  သိ   ပဋညိာဉ်ကိ  လွေနက်  ်း ကပပ ။ ရနရင််းအရပ်၌ င  သစစာကိ  

ြ က် ကပပ  (ရ ာရ   ၆်းရ)။ 

ဤက မ််းပိ ဒသ်ည် ရ ာရ  လက်ထက် ဣသရရလတိ   ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ပ နက်န ်ဆန  က် ငဖ်ခင််း 

အဖပစန် င  ်ဧဒငဥ်ယ ာဉ်အတွေင််း အာဒ ဖပစမ် ာ်းသည အ်ဖပစ်တိ  ကိ  နှုငိ််းယ ဉ်ထာ်းသည်။  ထိ  ဖပင ်အာဒ သည် 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

၎င််း၏ ကာလအတွေင််း က  ်းလွေနခ်  သည ်နည််းတူ ဣသရရလတိ  သည်လည််း ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်ကိ  

မည်သိ   လွေနက်  ်းခ  သည် (ဝ  ခ ိျု်းရြာက်ခ  သည် ဆိ သည်ကိ  ၎င််းက မ််းပိ ဒက် ရဖပာဖပသည။်   

 ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဒ န င  ်ပဋညိာဉ် ြွေ ျဲ့ရတာ်မခူ  ရ ကာင််း တတိယ အရထာကအ်ထာ်းကိ  ကမဘာ 

၆်း၁၈ တွေင ်ရတွေျဲ့ရသည်။  ဤက မ််းပိ ဒသ်ည် "ပဋညိာဉ်"    အဓပိပာယ်ရသည ် ရ ပဗ စကာ်း ဘ ရစ်တ် 

ကိ က မ််းစာထ  ရြာ်ဖပသည ် ပထမဆ  ်း က မ််းပိ ဒဖ်ြစသ်ည။်  ဤရနရာတွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် ရနာဧကိ  

ယခ လိ  ရဖပာခ  သည်။  

သင၌်မကူာ်း င   ပဋညိာဉ်ကိ  င တည်ရစမည ်(ကမဘာ ၆်း၁၈)။  

ဤက မ််းပိ ဒသ်ည် ရလ်းနက်ထ်ူးဖခာ်း အရရ်းပ သည။် အရ ကာင််းမ ာ ပဋညိာဉ်ကိ  

အစဖပျုရနအ်တွေက် သာမန ်ရဝ  ာရ အသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းကိ  မသ  ်းစွေ ထာ်း၍ ဖြစ်သည်။  ပ  မ နအ်ာ်းဖြင  ်

"ခ တ်ဖြတသ်ည"်    လ  ်းရစ  အဓပိပာယ်ရသည ် ရ ပဗ စကာ်း ကာရပ်တ် အာ်း ပဋညိာဉ် အသစတ်စ်ခ  

ြွေ ျဲ့ ဖခင််းကိ  ရြာ်ဖပရာ၌ အသ  ်းဖပျုသည်။  သိ  ရသာ် ဤရနရာတွေင ်"ထရူထာငသ်ည၊် ဖပဌာန််းသည်"  ူရသာ 

စကာ်းသည် "အတည်ဖပျုသည"် (ဝ ) အစဖပျုပပ ်းသာ်း ပဋညိာဉ်တစခ် ကိ  ထရူထာငဖ်ပဌာန််းသည်  ူ၍ 

အဓပိပာယ်ရရသာ ရ ပဗ စကာ်း ကူ်းမ် မ  လာသည။်  ဘ ရာ်းသခငက် ရနာဧန င  ်ကိ ယ်ရတာ် ပဋညိာဉ် 

ြွေ ျဲ့မည အ်ရ ကာင််း ရနာဧကိ ရဖပာသည ်အခ    ိန င ပ်ပ ်းသာ်း ပဋညိာဉ်တစ်ခ ကိ   တနည််းအာ်းဖြင  ်အာဒ န င  ်

ယခင ်ြွေ ျဲ့ ခ  ပပ ်းသာ်း ပဋညိာဉ်ကိ  အတည်ဖပျုရတာ မည ် သရဘာ ဘ ရာ်းသခင ်ဆိ လိ ခ  ဖခင််း ဖြစသ်ည။်  

အာဒ လက်ထက် ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ ပဋညိာဉ်သည် လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်န င  ်

ဘ ရာ်းသခငတ်ိ  အ ကာ်း အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယမ်ှုဆိ ငရ်ာ အရဖခခ အက ဆ  ်း လကခဏာမ ာ်းကိ  

ထရိတွေျဲ့ကိ ငတ်ွေယ်ထာ်းသည။် ထိ အရ ကာင််းရ ကာင  ်၎င််းကိ  "အရဖခခ အ တ်ဖမစမ် ာ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်" 

  လည််း ကျွန် ပ်တိ   ရခေါ် နိ ငသ်ည်။  ဤ ပဋညိာဉ်တွေင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လူသာ်းအာ်းလ  ်းအတွေက် 

အရဖခခ က ရသာ ဘဝပ  စ မ ာ်းကိ  ခ မ တထ်ာ်းရပ်းသည။်  ဘ ရာ်းသခင  ်ရတာ်ဝင ်ယဇ်ပ ရရာ ိတ် ဆိ ငရ်ာ 

ပ  သဏ္ဍာနရ်တာ်မ ာ်း အဖြစ် အလ ပ်အရကက်းဖပျုရရ်းန င  ်ကိ ယ်ရတာ်၏ နိ ငင် ရတာ်ကိ  

ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်က ယ်ဖပန  ရ်စရရ်းအတွေက် အာဒ န င  ်ဧဝတိ  အာ်း တာဝနအ်ပ်န င််းရပ်းထာ်းခ  သည်။  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည်လည််း သူတိ  ၏ သစစာရစာင သ်မိှုကိ  စ  စမ််းခ  သည်။  ဘ ရာ်းသခငက်ိ  သူတိ   

နာခ ခ  မည်ဆိ ပ က ကက ်းက ယ်ရသာ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်း ခ စာ်းနိ ငရ်နအ်တွေကလ်ည််း 

ကမ််းလ မ််းထာ်းခ  သည်။  သိ  ရသာ်လည််း သူတိ  ၏ သစစာပ ကယ်ွေင််းမှုသည် ဘ ရာသခင ထ် မ  အမဂဂလာ 

အက ိျု်းဆကမ် ာ်း က ခ ရမည အ် ရဖခအရနသိ   ဆိ က်ရရာကသ်ွော်းရစခ  သည်။  လိ ရင််းဆိ ရလျှင ်အာဒ န င  ်

ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည် သူ၏ နိ ငင် ရတာ်အတွေင််း ကျွန် ပ်တိ   ဖြည ်ဆည််းရမည ် အခန််းကဏ္ဍအတွေက် 

အရဖခခ  အ တဖ်မစမ် ာ်းကိ  ခ မ တ်ရပ်းခ  သည်။  

အာဒ ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်၏ ရနာက်တွေင ်လိ ကလ်ာရသာ ဒ တိယရဖမာက် 

ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ ရနာဧလက်ထက်တွေင ်ဘ ရာ်းသခငြ်ွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ပင ်ဖြစသ်ည။်  

ဤပဋညိာဉ်အရ ကာင််း မ ာ်းမ ာ်းစာ်းစာ်း ရဖပာနိ ငတ်ာရတွေ   ိရသာ်လည််း သမမာက မ််း ဖြစစ်ဉ်ထ ၌ 

ရ  ျဲ့တန််းတင ်ထာ်းသည ် အခ က်အခ ာကစိစ အခ ိျုျဲ့ကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရဆွေ်းရနွေ်းရ  သာ   ပိ မည။်   



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

တန ဧ 

ရနာဧန င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာမ်ူရသာ ပဋညိာဉ်ကိ လည််း ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ၏် 

ရ  ်းဦ်းကမဘာ သမိ င််း ကာလအတွေင််း ထရူထာငခ်  ပပ ်း ၎င််းသည ်လူသာ်းမ နသ်မျှ ရတွေျဲ့  က ျုရသည ် 

အရဖခခ အက ဆ  ်း ဖပဿနာအခ ိျုျဲ့တိ  န င  ်ပတသ်ကရ်နသည။်  ရနာဧ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ကမဘာဦ်း 

အခန််းကက ်း ၆ ၌ ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််း မဖပျုမ ကပင ်ရြာ်ဖပထာ်းပပ ်းသာ်း ဖြစ်သည်။ ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််း 

ပပ ်းဆ  ်းသည ်ရနာက် ကမဘာဦ်း အခန််းကက ်း ၉ တွေငလ်ည််း ထပ်မ ရြာ်ဖပထာ်းသည။် ကမဘာ ၆်း၁၈ ၌ 

ဘ ရာ်းသခင ်ရဖပာထာ်းခ  သည်ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။ 

သင၌်မကူာ်း င  ပဋညိာဉ်ကိ  င တည်ရစမည။် သငသ်ည် သာ်းမယာ်း၊ ရချွ်းမမ ာ်းန င  ်

တကွေ သရဘဂာထ သိ   ဝငရ်မည် (ကမဘာ ၆်း၁၈)။ 

ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််း မတိ ငမ် တွေင ်ရနာဧသည ်သရဘဂာတည်ရဆာက်ရမည် ဆိ သည ် 

အရဖခအရနမ ာ်းကိ  ဖြည ်ဆည််းပပ ်း တရိစဆာနမ် ာ်းကိ လည််း သရဘဂာထ သိ   ရခေါ်သွေင််းခ  မည် ဆိ ပ က သူန င  ်

သူ  အမိရ်ထာငမ်သိာ်းစ ကိ  ကယ်တငမ်ည ်  ဘ ရာ်းသခင ်ကတထိာ်းရတာ်မူခ  သည်။  

ရရလ မ််းပပ ်းသည ်ရနာက်တွေငလ်ည််း ရနာဧ၌ ဖပျုရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်ကိ  ဖပနလ်ည ်

အသစ်ဖပငဆ်ငခ်  ရ ကာင််း ကမဘာ ၉်း၉-၁၁တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့  ကရသည်။  ဤက မ််းပိ ဒတ်ွေင ်

ဘ ရာ်းသခငက် ရနာဧကိ  ရဖပာခ  သည်မ ာ 

သငတ်ိ  န င ၎်င််း၊ ရနာက်ဖြစလ်တ ရသာ အမ ိျု်းအနွေယ်န င ၎်င််း၊ သငတ်ိ  ထ မ ာ 

အသက်  ငရ်သာ တိရစဆာနတ်ည််း ူရသာ င က်၊ သာ်းယဉ်၊ သာ်းရ    သိမျှ 

သရဘဂာထ က ထွေက်ဆင််းသမျှမ  စ၍ ရဖမတိရစဆာန ်အရပ င််းတိ  န င ၎်င််း င သည ်

ကိ ယတ်ိ င ်ပဋညိာဉ် ဖပျု၏။ ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််းအာ်းဖြင  ်

ခပ်သမိ််းရသာသတတ ဝ တိ  သည် ရနာကတ်ြန ်မဆ  ်းရ က (ကမဘာ ၉်း၉-၁၁)။  

ဤရနရာ၌ ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသလိ ပင ်ရနာဧန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည ်ရနာဧန င  ်သူ  သာ်းရဖမ်းမ ာ်း၊ 

သရဘဂာထ   ိ "အသက်  ငရ်သာ သတတ ဝ   သိမျှ" တိ  န င  ်ပဋညိာဉ် ဖပျုရ  မျှမကပ ။ "ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််းအာ်းဖြင  ်

ခပ်သမိ််းရသာသတတ ဝ တိ  သည် ရနာကတ်ြန ်မဆ  ်းရ က"  ူ၍လည််း ဘ ရာ်းသခငက် အာခ ခ က် 

ရပ်းထာ်းပ သည်။  

ဘ ရာ်းသခငက်ိ  လသူာ်းမ ိျု်းနွေယ်က ဆန  က် ငပ် နက်နမ်ှုရ ကာင  ်တရာ်းစ ရငသ်ည ် အရနဖြင  ်

ကက ်းမာ်းလ ရသာ ရရလ မ််းမိ ်းမှုကက ်း ရရာက်  ိလာပပ ်းရနာကတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ရနာဧန င  ်

ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ ခ  သည်။   သိ  ရသာ် ရရလ မ််းပပ ်းသည ်ရနာက် ရနာဧန င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည် 

ြနဆ်င််းဖခင််းအစ အစဉ် တည်ပငမိ်မှု  ိရစရရ်း ရသခ ာရစခ  သည်။  ဤအရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်၎င််းကိ  

ဘ ရာ်းသခင၏် "တည်ပငမိမ်ှု ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်"   ကျွန် ပ်တိ   ရခေါ်ဆိ နိ ငပ် သည။် ရနာဧန င  ်သူ  မသိာ်းစ တိ   

သရဘဂာထ မ  ထွေက်ဆင််းခ ိနတ်ွေင ်လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်၏ အဖပစ်န င  ်ပတသ်က်လျှင ်အထ  ဗ ဇ   ပိ  ကိ လည််း 

ဘ ရာ်းသခင ်သမိ တ် ဝနခ် ထာ်းခ  သည်။  ထိ  ဖပင ်အဖပစ်  ိရသာ လူသာ်းမ ာ်းက ပဋညိာဉ်အာ်းဖြင  ် သ၏ူ 
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နိ ငင် ရတာ်ဆိ ငရ်ာ ရည်ရွေယ်ခ က်မ ာ်းကိ  ပပ ်းဖပည စ်  ရအာင ်ဖြည ်ဆည််းနိ င ်ကမည ်အရ ကာင််း ရရ  ည ်

မ ာဗ   ာကိ လည််း ကိ ယရ်တာ်သည် ခ မ တ်ထာ်းရပ်းခ  သည်။  ကမဘာဦ်း ၈်း ၂၁-၂၂ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   

ြတ်ရသညမ် ာ 

ထာဝရ ဘ ရာ်းသည်လည််း ရမ  ်းကကိျုငရ်သာ အန   ကိ  ခ ယူ၍ င သည ်ရနာကတ်ြန ်

လူတိ  အတွေက် ရဖမကက ်းကိ  မက ိန၊် အရ ကာင််းမကူာ်း လတူိ  သည် 

ငယ်ရသာအရွေယမ် စ၍ စတိ်န လ  ်း အ က အစည ်ဆိ ်း က၏။ င သည ်ယခ တခ  

ဖပျုပပ ်းသက  သိ   အသက ် ငရ်သာ အရာ   သိမျှတိ  ကိ  ရနာကတ်ြန ်ဒဏမ်ခတ။်  

ရဖမကက ်း မက နမ် တိိ ငရ်အာင ်မ ိျု်းရစ ကက ရရသာကာလ၊ အသ ်းအန  ကိ  

သမိ််းရရသာကာလ၊ ခ မ််းရသာကာလ၊ ပူရသာကာလ၊ ရနွေကာလ၊ ရဆာင််းကာလ၊ 

ရန  ကာလ၊ ညကာလ မဖပတ်ရ   အမိန  ရ်တာ်   ၏ိ (ကမဘာ ၈်း၂၁-၂၂)။ 

သူ၏ နိ ငင် ရတာ် ရ  ျဲ့ဆက်တိ ်းတကရ်ရ်း အတွေက်  ကိ ယ်ရတာ်ကိ  အလ ပ်အရကက်းဖပျုရရ်း 

တာဝနက်ိ  အဖပစ ် ိရသာ လသူာ်းမ ာ်းက ဖြည ဆ်ည််းနိ ငခ်ွေင  ်ရမညအ်ရ ကာင််း  သဘာဝရလာကကက ်း 

ဆကတ်ည်ပငမိ်ရနရရ်းအတွေက ်ဘ ရာ်းသခင ်ကတိဖပျုခ  သည်။  အာဒ န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်န င  ်အလာ်းတူ 

ဤကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်သည်လည််း အခ ိနတ်ိ င််း၊ ရနရာတိ င််းမ ာ   သိမျှ လအူရပ င််းန င  ်

အက  ျု်းဝငရ်နဆ ဖြစ်ရသာ နိ ငင် ရတာ် မူဝ ဒမ ာ်းကိ  ခ မ တရ်ပ်းထာ်းသည်။  

ကျွန် ပ်တိ   လတတ်ရလာရတွေျဲ့ ခ  ပပ ်းသည ်အတိ င််း အဓကိက ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ 

သမိ င််းရ ကာင််းသည် အာဒ န င  ်ရနာဧတိ  ၌ ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းဖြင  ်အစဖပျုခ  သည်။  

ယခ တွေင ်အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းဘက် အာရ  စိ က် ကပ မည။် အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်တိ  မ ာ 

ကိ ယရ်တာ်၏ နိ ငင် ရတာ်ဆိ ငရ်ာ ရည်ရွေယခ် ကမ် ာ်းအတွေင််း အခ ကအ်ခ ာ က ရသာ အဆင သ်ိ   

ဓမမရ ာင််း ဣသရရလ နိ ငင် ရရ ျဲ့ သွော်းခ ိနတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း ဖြစ ်ကသည်။  

အမ  ြုျားသ ျားတရျား ပဋ ည ဉ်မ  ျား 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  ရ  ျဲ့ရနာက ်အစဉ်အတိ င််း ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာ ကပ မည။် 

အာဖဗ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ဖြင  ်အစဖပျုပပ ်း ထိ  ရနာကတ်ွေင ်ရမာရ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်လာ၍ 

ရနာကဆ်  ်းတွေင ်ဒ ဝဒိ၌် ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ဖြင  ်အဆ  ်းသတပ် မည်။  အာဖဗ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ဖြင  ်

အစဖပျု ကပ စိ  ။  

အ ပြ  ံ 

အာဖဗ  သည ်လမူ ိျု်းစ  အကက ်းအက  (ဝ ) ဣသရရလ  သိမျှ၏ ြခငက်က ်း ဖြစခ်  သည်။  

ထိ အရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူ ပထမဆ  ်း အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်ကိ  

အာဖဗ  အာ်းဖြင  ်ြွေ ျဲ့ ခ  သည်။  ကမဘာဦ်း အခန််းကက ်း ၁၅ န င  ်၁၇ တိ  တွေင ်ဤပဋညိာဉ်အရ ကာင််း တိ က်ရိ က် 
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ရည်ည န််းခ က်မ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည။်   ထိ စဉ်က "အာဖဗ "   ရခေါ်ရသာ အာဖဗ  ဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင ်

ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာ ပဋညိာဉ်အရ ကာင််း ပထမဆ  ်း ရြာ်ဖပခ ကက်ိ  ကမဘာ ၁၅်း၁၈ တွေင ်ရတွေျဲ့ရသညမ် ာ    

ထိ ရန  ၌ ထာဝရ ဘ ရာ်းသည ်အာဖဗ န င  ်ပဋညိာဉ် ဖပျုရတာ်မလူ က် .. (ကမဘာ 

၁၅်း၁၈)။ 

ဤရနရာတွေင ်“ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့သည်”  ူရသာ ရြာ်ဖပခ က၏် လ  ်းရစ  အဓပိပာယမ် ာ ရ ပဗ  စကာ်း 

ကာ်းရပ်တ် အရ “ပဋညိာဉ်ကိ  ခ တ်ဖြတသ်ည်”    ဆိ လိ သည်။  ရစာရစာပိ င််း ကျွန် ပ်တိ   ရြာ်ဖပခ  သလိ ပင ်

ဤအရာသည ်ပဋညိာဉ် ဆကန်ွေယမ်ှုတစခ်  မည်သိ   အစဖပျုသည်ကိ  ပ  မ နည် နဖ်ပသည ် နည််းပင ်ဖြစသ်ည။်  

ထိ  ရနာက ်န စ်ရပ င််းမ ာ်းစွော  ကာသည အ်ခ  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လမူ ိျု်းစ  အကက ်းအက န င  ်သူြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ 

ပဋညိာဉ်ကိ  အတည်ဖပျုဖခင််း သိ  မ  တ် တြန ်ဖပနလ်ည ်အသစဖ်ပငဆ်ငဖ်ခင််းကိ  ဖပျုခ  သည်။  ကမဘာဦ်း 

၁၇်း၁-၂ တွေင ်ဤစကာ်းလ  ်းမ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ြတရ်သည်။ 

င သည ်အနနတ တနခ်ိ ်း  င ်ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစ၏်။ င  ရ  ျဲ့ မ ာ သွော်းလာ၍ စ  လငဖ်ခင််း 

  ိရလာ ။   င ၏ ပဋညိာဉ်ကိ  သငန် င  ်င ဖပျုမည် (ကမဘာ ၁၇်း၁-၂)။ 

ဤအရာသည ်အာဖဗ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ သ ်းဖခာ်း ဒ တိယရဖမာက် ပဋညိာဉ်တစခ်  မ  တပ် ။  ထိ အစာ်း 

ဘ ရာ်းသခငက် င ၏ ပဋညိာဉ်ကိ  သငန် င င်  "ဖပျုမည"်   ဆိ ထာ်းခ  သည်။  "ဖပျုသည"်  ူရသာ 

စကာ်းလ  ်းသည် ရ ပဗ  ကကိယာ ကူ်းမ် ကိ  ဖပနဆ်ိ ထာ်းခ က်ဖြစ်သည်။ ဤစကာ်းလ  ်းသည ်ကမဘာ ၆်း၁၈ ပ  

ရနာဧန င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ဖပျုရသာ ပဋညိာဉ်၌ အာဒ န င  ်ဖပျုခ  ပပ ်းသည ် ပဋညိာဉ်ကိ  ထရူထာငခ် မ တခ် ိန ်

သိ  မ  တ ်အတည်ဖပျုခ ိနတ်ွေင ်ကျွန် ပ်တိ  ရတွေျဲ့ရရသာ အသ  ်းအနှုန််းန င  ်အတူတူဖြစ်သည။် 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ထိ အရ ကာင််းကိ  မိန  ဆ်ိ တိ င််း "အာဖဗ  ၌ င  ပဋညိာဉ်"    

မိန  ဆ်ိ ရလ   ိသည်။  ပဋညိာဉ် တစခ် ထက် ပိ ၍လည််း ဘယ်ရသာအခ မျှ 

ရည်ည န််းဖခင််း မ  ပိ ။  ကိ ယရ်တာ်သည် ဣဇက်၊ ယာက ပ်တိ  ဖြင  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

ထိ ပဋညိာဉ်ကိ  ဖပနလ်ည ်အတည်ဖပျုရနသည ်အခ ိနတ်ွေင ်ရညည် န််းခ က ်

ရပ်းနိ ငသ်ည။် ဥပမာအာ်းဖြင  ်"အာဖဗ  အာ်း င က ိနဆ်ိ ရသာ အက ိန"် အဖြစ် 

ရည်ည န််းခ က်ရပ်းနိ င ်သည်။ ၎င််းသည် ပဋညိာဉ်တစ်ခ လ  ်းကိ  ကိ ယစ်ာ်းဖပျုပပ ်း 

ကမဘာဦ်း အခန််းကက ်း ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၇ န င  ်၂၂ တိ  တွေငရ်ပ်းထာ်းသမျှ 

ကတရိတာ်အာ်းလ  ်းသည် ၎င််း၌ အပ အဝင ်ဖြစ် ကသည်။  

  ငရ်ပတရ သညလ်ည််း ပငရ်တက ရတတ ရန  တွေင ်အလာ်းတူ မ တ်ခ ကမ် ာ်းကိ  

ရပ်းထာ်းသည။်  သမမာက မ််းစာက ထိ အတိ င််းပင ်မ တ်ယထူာ်းပပ ်း 

ဖြစရ်သာရ ကာင  ် က မ််းစာက ရည်ည န််းခ က်ရပ်းထာ်းသည ် ပ  စ မ  ရသွေြည်၍ 

ပဋညိာဉ် တစခ် ထက်မက   သိည်   ဘယရ်သာအခ မျှ မစဉ််းစာ်းသင ပ် ။ 

သိ  ဖြစလ်ျှင ်အဖခာ်းရသာ အနက်ြွေင ခ် က် မ နသ်မျှသည် အနည််းငယ် 

လ ပ်ယူြနတ် ်းထာ်းခ ကမ် ာ်း  ဖြစလ်ာ ကမည။် အရ ကာင််းမ ာ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

အာဖဗ  န င  ်တစခ် တည််းရသာ ပဋညိာဉ်ကိ သာ ြွေ ျဲ့ ခ  ရ ကာင််း နာ်းလည်မှုဆ  

အရထာက်အထာ်း  ိသမျှတိ  က သဘာဝအက ဆ  ်း ကမ််းလ မ််းရနရသာရ ကာင  ်

ဖြစသ်ည။်       

တဒါက ်  Jeffrey J. Niehaus 

အာဖဗ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည် သူ၏ သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆကတ်ိ  အာ်း က န ် ိရသာ 

လူသာ်းမ ိျု်းနွေယမ်  သ ်းသန   ်ခွေ ဖခာ်းထာ်းရပ်းခ  သည်။   ဤပဋညိာဉ်အာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ကမဘာရဖမတလ ာ်း သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  ဖြန  က် က် တိ ်းခ  ျဲ့ရာတွေင ်ရခ င််းရဆာငမ်ှု ကဏ္ဍကိ  ယရူစြိ   

ဣသရရလကိ   ရရွေ်းရကာက်ခ  သည။်   အာဖဗ  ၏ သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆကမ် ာ်းသည် ကတရိတာ်နယ်ရဖမကိ  

ပိ ငဆ်ိ င ်ကမည။် သတူိ  သည် အရရအတွေက် တိ ်းပွော်းမ ာ်းဖပာ်း ကမည။်  ထိ  ဖပင ်သတူိ  သည် 

ဘ ရာ်းသခင န်ိ ငင် ရတာ်ကိ  ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်ဖြန  က် ကတ်ိ ်းခ  ျဲ့  ကမည်။  ထိ အရ ကာင််းရ ကာင  ်

အာဖဗ  ၏ ပဋညိာဉ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင၏် ဣသရရလတိ  အတွေက် ကတိရတာ်န င  ်ဆိ ငရ်သာ ပဋညိာဉ်  ူ၍ 

သာမက အာဖဗ  ၏ "ဣသရရလကိ  ရရွေ်းရကာက်ဖခင််းန င  ်ဆိ ငရ်သာ ပဋညိာဉ်"  ူ၍လည််း 

ရခေါ်ဆိ နိ ငသ်ည်။  ကမဘာဦ်း ၁၅်း၁၈ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ 

ထိ ရန  ၌ ထာဝရ ဘ ရာ်းသည ်အာဖဗ န င  ်ပဋညိာဉ် ဖပျုရတာ်မလူ က် .... 

"ဤဖပည်ကိ ၎င််း၊ .... သင၏် အမ ိျု်းအနွေယအ်ာ်း င အပ်ရပ်းပပ " (ကမဘာ ၁၅်း၁၈)။ 

တြန ်ကမဘာ ၁၇်း၂ တွေငလ်ည််း  

င ၏ ပဋညိာဉ်ကိ  သငန် င  ်င ဖပျုမည။် သင က်ိ  င  အလွေနမ် ာ်းဖပာ်းရစမည် (ကမဘာ 

၁၇်း၂)။  

အာဖဗ  န င  ်ဖပျုရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်သည် သူ၏ ရရွေ်းရကာကခ်  လမူ ာ်းအဖြစ် 

ဣသရရလတိ  အတွေက ်ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ် ဆိ ငရ်ာ ရည်ရွေယ်ခ ကမ် ာ်းကိ  ခ မ တ်ဖပဌာန််းရပ်းခ  သည်။   

အာဖဗ  န င  ်ပဋညိာဉ်ဖပျုပပ ်းသည ်ရနာကတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ရနာကထ်ပ် အမ ိျု်းသာ်းရရ်း 

ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်တစ်ခ ကိ  ြွေ ျဲ့ရတာ်မခူ  သည်။ ၎င််းမ ာ ရမာရ  ၌ ဣသရလတိ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ပင ်

ဖြစသ်ည။်  

တမ တ ှ 

ရမာရ  ကာလ ဣသရရလတိ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည် အာဖဗ  န င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ ခ  ပပ ်းရသာ 

ပဋညိဉ်န င  ်ဆန  က် ငက်ွေ လွေ ဖခင််း မ  ရိ ကာင််း သရဘာရပ ကထ်ာ်းရန ်အရရ်းကက ်းပ သည။်  အာဖဗ  န င  ်

ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ ပဋညိာဉ်မ  အပဖြစ်ရသာ ရနာကထ်ပ် ရရွေ်းခ ယစ်ရာ တစ်ခ ကိ  မမိိ 

ရပ်းရနခ  သည်   ရမာရ  က ကိ ယ က်ိ ယက်ိ  ရှုဖမငမ်ထာ်းခ  ပ ။  ၎င််းန င  ်ဆန  က် ငက်ွေ လွေ စွောပင ်အာဖဗ  န င  ်

ဖပျုခ  ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  သ၏ူ ကိ ယပိ် င ်နိ ငင် ရတာ် အမှုရတာ်၏ အ တ်ဖမစ်အဖြစ် ရမာရ  က အကကမိ်ကကမိ် 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

အရထာက်အထာ်း ရယခူ  သည်။   ထွေက်ရဖမာက်ရာ ၃၂်း၁၃ တွေင ်ဣသရရလ နိ ငင် ကိ ယစ်ာ်း ရမာရ  က 

ဘ ရာ်းသခငအ်ာ်း ရတာင််းပနရ်နပ  ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။  

ကိ ယရ်တာ်က "သငတ်ိ   အမ ိျု်းအနွေယက်ိ  ရကာင််းကင ်ကယက်  သိ   

င မ ာ်းဖပာ်းရစမည။် င ရဖပာခ  ရသာ ဤရဖမ  သိမျှကိ  သငတ်ိ   အမ ိျု်းအနွေယအ်ာ်း 

င ရပ်းသဖြင  ်သူတိ  သည် အစဉ်အပမ  အရမွေခ ရ ကလမိ မ်ည်"    ကိ ယ်ကိ  

ကိ ယတ်ိ ငတ်ည်၍ က ိနဆ်ိ ရတာ်မူရသာ စကာ်းကိ  ခ ခ  ပပ ်းရသာ ကိ ယရ်တာ်၏ 

ကျွန ် အာဖဗ  ၊ ဣဇက်၊ ဣသရရလတိ  ကိ  ရအာကရ်မ ရတာ်မပူ  (ထွေကရ်ဖမာက် 

၃၂်း၁၃)။  

ဤရနရာတွေင ်ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသလိ  ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်သည် အာဖဗ   

ပဋညိာဉ်ကိ  အစာ်းထိ ်းရသာ ပဋညိာဉ် အသစက် ပ်ချွတ ်တစခ်  မ  တခ်  ပ ။   အမ နအ်ာ်းဖြင  ်၎င််းသည် 

အာဖဗ  န င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာ ရရွေ်းရကာကဖ်ခင််းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်ရပေါ်တွေင ်တည်ရဆာက်ခ  ပပ ်း 

ထိ ပဋညိာဉ်ကိ  ဆက်လက်၍သာ တိ ်းတကက် ယ်ဖပန  ရ်စခ  သည။်  

ထွေက်ရဖမာက်ရာ အခန််းကက ်း ၁၉-၂၄ တွေင ်ရမာရ  ကာလ၌ ဣသရရလတိ  န င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

ပဋညိာဉ်၏ အဓိကက ရသာ မ တ်တမ််းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည်။  ထွေက်ရဖမာက်လာသည ် ဒ တိယ 

မ ိျု်းဆက်ဖြင  ်ြွေ ျဲ့သည ် ပဋညိာဉ်အာ်း ဖပနလ်ည ်အသစဖ်ပငဆ်ငမ်ှုကိ လည််း တရာ်းရ ာရာက မ််းထ တွေင ် 

ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည။်  သနိာရတာငရ်ဖခရင််း၌ ဣသရရလ လူမ ိျု်းတဆယ ်န စမ် ိျု်းကိ  ဘ ရာ်းသခငက် 

စ ရဝ်းရစခ  သည ်အခ  ကိ ယ်ရတာ်သည် သတူိ  အာ်း ကက ်းက ယ်ရသာ နိ ငင် တစ်နိ ငင် ၊ နိ ငင် ရရ်းအရ 

ရပ င််းစည််း ည ညွေတ်ရသာ လမူ ာ်းအဖြစ် ပ  သွေင််းခ  သည်။    တ်ပ သည။် ရမာရ  ကာလ မတိ ငမ် မ ာပင ်

ဘ ရာ်းသခင  ်လတူိ  အတွေက် စည််းမ ဉ််းမ ာ်း၊ ဥပရဒသတမ် တခ် ကမ် ာ်း   ိထာ်းန င ခ်  ပပ ်း ဖြစပ် သည။်  

သိ  တရစ   ိ  သိမျှ နိ ငင် သစမ် ာ်းန င  ်အလာ်းတူ ဤအခ ိနက်ာလ ဣသရရလ၏ အရရ်းကက ်း လိ အပ်ခ က် 

တစခ် မ ာ သတူိ  ကိ  ထနိ််းရက ာင််းရန ်ဥပရဒ ပညတမ် ာ်းပ ဝငရ်သာ စနစ်တခ  (ဝ ) စည််းမ ဉ််းထ  တစ်ရပ် 

ပငဖ်ြစသ်ည။်  ဤအရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင၏် 

"ပညတရ်တာ်ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်"   လည််း အမ နအ်ကန ်ရခေါ်ဆိ နိ ငပ် သည။်   အမ နစ်ငစ်စ် ရမာရ  န င  ်

ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည် ပညတရ်တာ်အရပေါ် အလွေနအ်မင််း အရလ်းရပ်းထာ်းသည် ဖြစရ်ကာ်း 

ဣသရရလတိ   ဤပဋညိာဉ်ထ  ပ ဝငလ်ာသည ်အခ  သူတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတ်အလ  ်းစ  ကိ  

လိ က်နာရန ်အရလ်းအနက် ဝနခ် အပ်န  မှု ဖပျုခ   ကသည်။  ထွေက်ရဖမာက်ရာ ၁၉်း၇-၈ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ  ကိ  

ရဖပာသညမ် ာ 

ရမာရ  သည် ဖပနလ်ာ၍ လတူိ  တွေင ်အသကက်က ်းရသာသူတိ  ကိ  ရခေါ် ပပ ်းလျှင ်

ထာဝရ ဘ ရာ်းမ ာထာ်းရတာ်မရူသာ စကာ်း အလ  ်းစ  တိ  ကိ  ဖပနရ်ဖပာရလ၏။ 

လူအရပ င််းတိ  ကလည််း "ထာဝရ ဘ ရာ်း မိန  ရ်တာ်မူသမျှတိ  ကိ  အကျွန် ပ်တိ  သည် 

ဖပျုပ မည"်    တည တညွေတတ်ည််း ဖပနရ်ဖပာ က၏ (ထွေကရ်ဖမာက် ၁၉်း၇-၈)။ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

သိ  ဖြစ်၍ ဣသရရလ နိ ငင် န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဒ တိယရဖမာက် ပဋညိာဉ်သည် ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

ပဋညိာဉ်ဖြစရ် ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည။် ၎င််းသည ်ဤအခ ိနတ်ွေင ်နိ ငင် အတွေက် လိ အပ်ရနသည ် 

ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတရ်တာ်အရပေါ် အတအိက  အထ်ူးဖပျုထာ်းခ  သည်။  

ယခ  အာဖဗ  ၊ ရမာရ  တိ  ဖြင  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  ရလ လာပပ ်းသည ရ်နာက် ဓမမရ ာင််းထ   ိ 

ရနာကဆ်  ်းရသာ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်ဆ  ကျွန် ပ်တိ   လ ည ် ကမည ်ဖြစပ် သည်။  

ဒါဝ ဒ ် 

ဣသရရလသည် အရတာငအ်လက် စ  လငရ်သာ နိ ငင် ရတာ်တစခ်  ဖြစလ်ာခ  သည အ်ခ ိနတ်ွေင ်

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ဒ ဝဒိအ်ာ်းဖြင  ်ပဋညိာဉ် တစခ် ကိ  ြွေ ျဲ့ရတာ်မခူ  သည်။  ဒ ဝဒိန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်သည ်သနိာရတာငတ်ွေင ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်န င  ်

သရဘာထာ်းကွေ လွေ ဆန  က် ငရ်နဖခင််းမ ိျု်း မ  ခိ  ပ ။ အမ နအ်ာ်းဖြင  ်၎င််းသည် ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ထာ်းရသာ 

ပဋညိာဉ်အရပေါ်တွေငပ်င ်ထပ်ဆင တ်ည်ရဆာကခ်  ပပ ်း ထိ ပဋညိာဉ်ကိ လည််း ဆက်လက် 

အက ိျု်းဖြစ်ထွေန််းရစခ  သည်။  ၂ရာခ ျုပ် ၆်း၁၆ တွေင ်ရ  ာလမ န ်မင််းကက ်း   င််း  င််းရဖပာထာ်းခ  သလိ ပင ်

ဒ ဝဒိအ်တွေက် ထာ်းရတာ်မရူသာ ဘ ရာ်းသခင၏် ကတရိတာ်မ ာ်းသည် ရမာရ  ၏ ပညတ်ရတာ်မ ာ်းကိ  

သစစာ  ိစွော ရစာင ထ်နိ််းမှုအရပေါ် မူတည်ရနခ  သည်။  ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ 

အိ  ဣသရရလအမ ိျု်း၏ ဘ ရာ်းသခင ်ထာဝရဘ ရာ်း။ ကိ ယ်ရတာ်က သငသ်ည် 

င  ရ  ျဲ့ မ ာ က င သ်က  သိ   သင၏် သာ်းရဖမ်းတိ  သည် င  တရာ်းကိ  က င လ်ိ ရသာင ာ 

မမိိတိ   သွော်းရာလမ််းကိ  သတိဖပျုလျှင ်င  မ က်ရမ ာက်၌ ဣသရရလ နိ ငင် ၏ 

ရာဇပလလ ငရ်ပေါ်မ ာ ထိ ငရ်ရသာ သင၏် အမ ိျု်း မင််းရိ ်း မဖပတ်ရ   ကိ ယ်ရတာ်ကျွန ်

အကျွန် ပ် အဘ ဒ ဝိဒ၌် ထာ်းရတာ်မရူသာ ကတရိတာ်ကိ  ယခ  ရစာင ရ်တာ်မပူ  

(၂ရာခ ျုပ် ၆်း၁၆)။ 

ဤ က မ််းပိ ဒက် ည နဖ်ပရနသည ်အတိ င််း ဒ ဝဒိန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်သည် ဒ ဝဒိ၏် 

ရတာ်ဝင ်အမိရ်ထာငစ် အရပေါ် စူ်းစိ ကမ်ှု ဖပျုထာ်းခ  သည်။ သိ  ရသာ် ဒ ဝိဒ ်၏ အမိ်သအူမိ်သာ်းတိ  သည် 

ရမာရ  ၏ ပညတတ်ည််း ရူသာ "[ဘ ရာ်းသခင ]် ပညတ်ရတာ်အတိ င််း ရလျှာက်လ မ််းရန"် 

တာဝန ် ိခ   ကသည်။  

သမမာက မ််းစာ အနကြ်ွေင သ်တူိ  ၏ စ ဖပျုအဖမငအ်ရ ၂ ဓမမရာဇဝင ်အခန််းကက ်း ၇ ၌ ဒ ဝဒိမ်င််းကက ်း၏ 

အ ပ်စိ ်းမှု အာဏာစက် အထွေတအ်ထပ်ိရရာက်ခ ိနတ်ွေင ်ဤပဋညိာဉ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင ် ြွေ ျဲ့ ခ  ရ ကာင််း 

အ က ဖပျုထာ်း ကသည်။  ဤအခန််းကက ်း၌ "ပဋညိာဉ်"  ူရသာ စကာ်းရပ်ကိ  သ  ်းထာ်းဖခင််း မ  လိင က်စာ်း 

က မ််းပိ ဒ ်အရတာမ် ာ်းမ ာ်းက ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ဒ ဝဒိန် င  ်ပဋညိာဉ် ြွေ ျဲ့ရတာ်မူခ  သည် ဆိ သည ်အခ က်ကိ  

  င််းလင််းဖပတ်သာ်းစွော ရည်ည န််း ထာ်းခ   ကသည်။   ဥပမာ တစခ် မျှရလာက် ရပ်းရမည် ဆိ လျှင ်ဆာလ  

၈၉်း၃-၄ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် ဒ ဝဒိက်ိ  ရပ်းရသာ ကတိရတာအ်ာ်း နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

သင၏် အမ ိျု်းအနွေယက်ိ  အစဉ်မဖပတ် င ပမ ဖမ ရစမည်။ သင၏် ပလလ ငက်ိ လည််း 

လူမ ိျု်း အဆကဆ်က် တညရ်စမည ်  င ရရွေ ်းရကာက်ရသာသနူ င  ်င သည ်

ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့၍ င ၏ ကျွန ်ဒ ဝိဒအ်ာ်း က ိနဆ်ိ ဖခင််းကိ  ဖပျုပပ   (ဆာလ  ၈၉်း၃-၄) 

ဤရနရာ၌ ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသလိ ပင ်ဒ ဝိဒ၏် ပဋညိာဉ်သည် ဣသရရလ နိ ငင် အတွေင််း 

  ငဘ် ရငအ်ဖြစ် အ ပ်စိ ်းမှုအရပေါ် စူ်းစိ ကထ်ာ်းခ  သည်။  သိ  မ  တ် ပိ ၍ တကိ ရအာင ်ဆိ ရလျှင ်၎င််းသည် 

ဒ ဝဒိ၏် အမိသ်ူအမိသ်ာ်းအာ်း "  ိ  သိမျှ ဣသရရလ မ ိျု်းဆက်အာ်းလ  ်းအတွေက"် ထာဝရ ရတာ်ဝင ်

နန််းဆကအ်ဖြစ် ခ မ တ်ဖပဌာန််းရပ်းထာ်းခ  သည်။    

၂ဓမမ အခန််းကက ်း ၇ ပ  ဒ ဝဒိသ်ိ   ဘ ရာ်းသခငထ်ာ်းရတာ်မရူသာ ကတသိည ်

ရရွေ်းနှုတက်ယ်တငဖ်ခင််း သမိ င််းအတွေက် အလွေနက်က ်းက ယ်သည ် 

ရလ်းနက်အရရ်းပ ခ ကပ်င ်ဖြစ်သည်။  ရယဘယူ အာ်းဖြင  ်

ရရွေ်းနှုတက်ယ်တငဖ်ခင််း သမိ င််းကိ  နာ်းလညရ်ာတွေင ်ဤအခန််းကက ်းသည် 

အခရာက သည်။ ဤ အခန််းကက ်းထ တွေင ်ဒ ဝိဒန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်   

ရခေါ်ဆိ သည ် အရာကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည။်  ၎င််းသည ်အလွေနအ်ရရ်းပ ရသာ 

ပဋညိာဉ်ဖြစသ်ည။် ၎င််းအာ်းဖြင  ်ကယတ်င ် ငသ်ည် ဒ ဝဒိ၏် သာ်းရတာ် 

ဖြစလ်မိ မ်ည်  ရူသာ ကယတ်င ် င ်ဆိ ငရ်ာ အဖမငသ်စတ်စ်ခ ကိ  

ကျွန် ပ်တိ  ရတွေျဲ့ရသည်။  "ဒ ဝဒိ၏် သာ်းရတာ"်  ရူသာ ရဝ  ာရသည ်

က မ််းစာထ ၌ သာမန ်ရဝ  ာရ တစ်ခ  မ  တပ် ရပ။  "ဒ ဝဒိ၏် သာ်းရတာ"် 

ဆိ သညက်ိ  သငရ်တွေျဲ့သည ်အခ တိ င််း "  ငဘ် ရင"်  ရူသာ စကာ်းရပ်ကိ  

သတရိြိ  ရန ်လိ အပ်ပ သည။်  ဒ ဝဒိသ်ည်   ငဘ် ရငတ်စပ် ်း ဖြစခ်  ပပ ်း 

ဤအခန််းကက ်းထ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် ဒ ဝဒိ၏် သာ်းသည ်နိ ငင် ရတာ်၏ 

ပလလ ငတ်ည််း ရူသာ ပလလ ငရ်ပေါ်တွေင ်ထာဝရ ထိ ငမ်ည အ်ရ ကာင််း 

ကတထိာ်းရတာ်မူခ  သည်။  ဒ ဝိဒ၏် သာ်းရဖမ်းထ မ  တစဦ််းသည ်ဒ ဝိဒန်န််းဆက်၏ 

ပလလ ငရ်ပေါ်တွေင ်  ငဘ် ရငအ်ဖြစ ်အစဉ်အပမ  စိ ်းစ လမိ မ်ည် ဖြစသ်ည။်  

Mr. Sherif Atef Fahim, Translation 

ဒ ဝဒိသ်ည် ဘ ရာ်းသခင  ်လတူိ  အရပေါ်   ငဘ် ရငဖ်ြစလ်ာရသာအခ  ဘ ရာ်းသခငက် ဣသရရလ 

အရပေါ် ထာဝရ အ ပ်စိ ်းမည ် သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆကအ်ဖြစ် ဒ ဝိဒ၏် အမိသ်အူမိသ်ာ်းကိ  ဖပဌာန််းဖခင််းဖြင  ်သူ၏ 

နိ ငင် ရတာ်ကိ  ဆက်လက် တိ ်းခ  ျဲ့ ခ  သည်။ ထိ အခ ိနမ်  အစဖပျု၍ ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်ဘ ရာ်းသခင  ်

နိ ငင် ရတာ်ကိ  ဖြန  က် ကရ်ာ၌ ဣသရရလ အရနဖြင  ်မိမကိဏ္ဍမမိိ ဖြည ်ဆည််းမည အ်ရ ကာင််းသည် ဒ ဝိဒ ်

အမိသ်အူမိသ်ာ်း၏ သစစာ  ိ  ိ အ ပ်စိ ်းမှုအာ်းဖြင သ်ာ ဖြစခ်  ရသည်။  ဤအရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်ဒ ဝဒိန် င  ်

ဖပျုရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင၏် "  ငဘ် ရငအ်ဖြစ် အ ပ်စိ ်းမှု ဆိ ငရ်ာပဋညိာဉ်"    ကျွန် ပ်တိ   

ရခေါ်ဆိ နိ ငပ် သည။်  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ယခ တွေင ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ သမိ င််းရ ကာင််း၌ ကမဘာလ  ်းန င  ်အမ ိျု်းသာ်းရရ်း 

ပဋညိာဉ်မ ာ်း မည်သိ   ပ ဝငရ်နရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ဖမင ်ကပပ ်း ဖြစ်၍  သူ၏ နိ ငင် ရတာ် 

အဆ  ်းသတအ်ဆင  ်ရရာကလ်ာခ ိနတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မမူညအ်ရ ကာင််း ဓမမရ ာင််း 

ပရရာြကမ် ာ်းက ကကိျုတင ်ပရရာြက်ဖပျုထာ်းခ   ကသည ် ပဋညိာဉ် (ဝ ) ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  

ကျွန် ပ်တိ  ရလ လာ ကပ မည်။   

ပဋ ည ဉ်သစ် 

ပဋညိာဉ်သစသ်ည် ဓမမသစ် သွေနသ်ငခ် က်၏ အဓိက စူ်းစိ ကမ်ှု ဖြစရ်နရသာရ ကာင  ် 

ပဋညိာဉ်သစအ်ရ ကာင််း က မ််းစာ၏ သွေနသ်ငခ် က်မ ာ်းန င  ်ဧဝ ရဂလိယ   ကည်သူ ခရစ်ယာန ်အမ ာ်းစ က 

ရင််းန  ်းပပ ်း ဖြစ် ကပ သည်။ သိ  ရသာ် ပဋညိာဉ်သစအ်ရ ကာင််း ဓမမသစက် ရဖပာဆိ ရနသမျှသည် 

ဓမမရ ာင််း ပရရာြက်တိ  က ပဋညိာဉ်သစအ်ရ ကာင််း ရဖပာဆိ ခ  သမျှ၌ ဖမစ်ြ ာ်းခ ရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ    

မ ကာခဏ နာ်းမလညပ်    ခိ   ကသည်။ သူတိ  ၏ အဖမငမ်  ဆိ လျှင ်ပဋညိာဉ်သစသ်ည် ရ  ျဲ့ မ ာ ဖပဆိ ခ  သည  ်

သမမာက မ််း ပဋညိာဉ်  သိမျှ၏ ပပ ်းဖပည စ်  ရာပင ်ဖြစရ်တာ သည်။ ၎င််းသည် ရနာကဆ်  ်းရသာကာလ၌ 

ရမ  ိယအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင ၏် နိ ငင် ရတာ် ရည်ရွေယခ် ကမ် ာ်း ဖပည စ်  လာခ ိနတ်ွေင ်နိ ငင် ရတာ်အာ်း 

ဘ ရာ်းသခင ်မည်သိ   စ မ အ ပ်ခ ျုပ်မညက်ိ  ထင ်ပ်ဖပရနသည။်  

ပရရာြကမ် ာ်းစွောက  ဣသရရလလမူ ိျု်းမ ာ်း ကျွနခ် ကာလ ပပ ်းဆ  ်းသည ်ရနာက် သစစာရစာင ရ်သာ 

ဣသရရလ လူမ ိျု်း အကကင််းအက နဖ်ြင ၎်င််း၊ ယ ဒအမ ိျု်းန င ၎်င််း ဘ ရာ်းသခင ်

ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မမူည အ်ရ ကာင််းကိ  ကကိျုတင ်ရ ာရဖပာထာ်းခ    ကသည်။  ထိ အခ ိန ်

ရရာကလ်ာသည ်အခ  ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်သည် ရမ  ယိအာ်းဖြင  ်ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်

ဖြန  က် က်တိ ်းခ  ျဲ့လမိ မ်ည် ဖြစသ်ည။်   ရယရမိ ၃၁်း၃၁ က ပဋညိာဉ်သစအ်ရ ကာင််း 

မည်သိ  ရဖပာထာ်းသည်ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ်ပ ။ 

ပဋညိာဉ်တရာ်းသစ်ကိ  ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်း၊ ယ ဒအမ ိျု်းသာ်းတိ  ၌ င ရပ်းရသာ 

အခ ိနက်ာလ ရရာကလ်မိ ်မည် (ရယရမိ ၃၁်း၃၁)။ 

ရယဇရက လ ၃၇်း၂၆ အပ အဝင ်အဖခာ်းရသာ အခ ိနအ်ခ မ ာ်းတွေငလ်ည််း ပရရာြက် 

ရယဇရက လက ဤ တညူ ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ ပင ်နစိစ ထာဝရတညရ်သာ "မိတသ် ာယ ပဋညိာဉ်"  ူ၍ 

ရဖပာဆိ ထာ်းခ  သည်။  ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ 

ထိ မ တပ ်း သတူိ  န င  ်မိတသ် ာယပဋညိာဉ်ကိ  င ြွေ ျဲ့၍  ထိ ပဋညိာဉ်သည ်

နစိစထာဝရ ပဋညိာဉ် ဖြစ်လမိ မ်ည်။ သူတိ  ကိ  ရနရာခ ၍ မ ာ်းဖပာ်းရစမည။် င ၏ 

သန   ် င််းရာ ဌာနကိ  သူတိ  အလယ်၌ အစဉ်အပမ ထာ်းမည် (ရယဇရက  ၃၇်း၂၆)။ 

ထိ  ဖပင ်ခရစ်ယာန ်အာ်းလ  ်း သ ိကသည ်အတိ င််း ၁ရကာ ၁၁်း၂၅ တွေငလ်ည််း   ငရ်ပ လ က 

သခငဘ် ရာ်း၏ ပွေ ရတာ်၌ ရယရှု မ ာ ကာ်းထာ်းရသာ စကာ်းမ ာ်းကိ  ရကာရိနသ်  အသင််းသာ်းမ ာ်းသိ   



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဖပနရ်ဖပာင််းသတိရပ်းရင််း ဤ နစိစထာဝရ မိတသ် ာယ ပဋညိာဉ်သည် ခရစ်ရတာ်၌ 

လာရရာက်ဖပည စ်  ရ ကာင််း   င််းလင််းစွော ရဖပာထာ်းခ  သည်။  

ဤခွေက်ကာ်း င ၏ အရသွေ်း၌တည်ရသာ ပဋညိာဉ် တရာ်းသစ် ဖြစ၏်။  ဤခွေကက်ိ  

ရသာက်ရသာအခ ခ  င  ကိ  ရအာကရ်မ ြိ  ရာ ဖပျု ကရလာ    မိန  ရ်တာ်မူ၏ 

(၁ရကာ ၁၁်း၂၅)။ 

ခရစ်ရတာ်၌ ဤ ပဋညိာဉ်သစအ်ာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဓမမသစက်ာလအတွေင််း သူ၏ 

နိ ငင် ရတာ်ကိ  စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရတာ်မူသည်။   ဘ ရာ်းသခင၏် အရစာပိ င််း ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ ကိ ယရ်တာ် 

လ ပ်ရဆာငပ်ပ ်းစ ်းခ  သမျှကိ  ခရစ်ရတာ်က ပပ ်းဖပည စ်  ရစသက  သိ  ပင ်ပဋညိာဉ်သစ်သည်လည််း 

ဘ ရာ်းလတူိ  အရပေါ် ထနိ််းရက ာင််းရပ်းရနသည။်    ဤအရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်၎င််းကိ  ဘ ရာ်းသခင၏် 

"ပပ ်းဖပည စ်  မှု ပဋညိာဉ်"    ရလ ာကပ်တစ်ွော ရခေါ်ဆိ နိ ငသ်ည။်  

သူ  လတူိ  ၏ ကျွနခ် ရာကာလကိ  ကိ ယရ်တာ်က အဆ  ်းသတ်ပပ ်း ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်မမိိ 

နိ ငင် ရတာ်ကိ  ဖြန  က် ကခ် ိနတ်ွေင ်ဤပပ ်းဖပည စ်  မှု ပဋညိာဉ်က ဘ ရာ်းလတူိ  ကိ  ထမိ််းရက ာင််းရန ်

  ိရနခ  သည်။  ပဋညိာဉ် တရာ်းသစ ်သူည် မမိိလတူိ  အာ်း ခွေင လ် တ်ဖခင််း၊ ရရ ်းနှုတ်ဖခင််းခ ရရ  မက 

ဘ ရာ်းသခငက်ိ  မပ ကမ်ကွေက် အလ ပ်အရကက်း ဖပျုရရ်းအတွေက် အစွေမ််းတနခ်ိ ်း အဖပည ်အဝ  ိသည ် 

လူမ ိျု်းနွေယအ်ဖြစ် ရဖပာင််းလ ပစ်ရန ်အလိ  င ာ ဘ ရာ်းသခင၏် ဆကက်ပ်ဝနခ် မှုပင ်ဖြစ်ရတာ သည်။  

ရယရမိ ၃၁်း၃၁-၃၄ ၌ ဤ ရရွေ်းနှုတ်ဖခင််းအရ ကာင််း ရယရမိ ရြာ်ဖပထာ်းပ  ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ်ပ ။  

ပဋညိာဉ် တရာ်းသစ်ကိ  ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်း၊ ယ ဒ အမ ိျု်းသာ်းတိ  ၌ 

င ရပ်းရသာ အခ ိနက်ာလ ရရာက်လမိ မ်ည်။ ..... င ထာဝရ ဘ ရာ်းသည ်င ၏ 

ပညတ်တရာ်းကိ  သတူိ  အတွေင််းထ သိ   သွေင််းမည။် သူတိ   န လ  ်းရပေါ်မ ာ 

ရရ်းထာ်းမည်။ င သည ်သူတိ  ၏ ဘ ရာ်းဖြစ်မည်။ သတူိ  သည်လည််း င ၏လူ 

ဖြစ ်ကလမိ ်မည်။ ထိ သတူိ  က ထာဝရ ဘ ရာ်းကိ  သရိလာ    အမ ိျု်းသာ်းခ င််း၊ 

ည အစ်ကိ အခ င််းခ င််း တစရ်ယာကက်ိ  တစရ်ယာက် ဆ  ်းမဩဝ ဒ မရပ်းရ က။ 

အရ ကာင််းမကူာ်း အငယ်ဆ  ်းရသာသမူ စ၍ အကက ်းဆ  ်းရသာသူတိ ငရ်အာင ်

ထိ သအူရပ င််းတိ  သည် င  ကိ သ ိကလမိ မ်ည်။  ထိ အခ  င သည ်

သူတိ  အဖပစ်မ ာ်းကိ  သည််းခ မည်။ သူတိ  ဖပျုရသာ ဒ စရိ က် အဖပစ်မ ာ်းကိ  

မရအာကရ်မ ဘ  ရနမည ်  ထာဝရ ဘ ရာ်း မနိ  ရ်တာ်မ၏ူ (ရယရမိ ၃၁်း၃၁-၃၄)။  

ယခ  ခရစ်ရတာ်သည် ဖြစ်ရပေါ်ရဖပာင််းလ မှု ကဏ္ဍ သ  ်းခ အာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ၏် 

ရနာကဆ်  ်းအဆင က်ိ  ပပ ်းဖပည စ်  ရစရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   အပမ  သတိရရနြိ   လိ ပ သည။် ကိ ယရ်တာ်သည် 

သူ၏ ရဖမကက ်းရပေါ်မ ာ ဖပျုရသာ အမှုရတာ်၊ သန   ် င််းရသာ ဝိညာဉ်ရတာ ်သွေန််းရလာင််းဖခင််းန င  ်

တမနရ်တာ်မ ာ်း၏ လ ပ်ရဆာငမ်ှုတိ   အာ်းဖြင  ်၎င််းကိ  သမိ င််းသစြ်ွေင ခ်  သည်။  ၎င််းသည် အသင််းရတာ် 

သမိ င််းတရလျှာက် ခရ ်းဆကသ်ည။်  ခရစရ်တာ်သည် ဘ န််းအသရရန င တ်ကွေ ဖပနက်ကလာသည ်အခ  

၎င််းသည် ပပ ်းဖပည စ်  ဖခင််းသိ   ရရာက်  ရိပလမိ ်မည်။  ထိ ရန  ရက်တွေင ်ပဋညိာဉ်သစသ်ည် ဘ ရာ်းသခင  ်
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ပဋညိာဉ်မ ာ်း သမိ င််းရ ကာင််း တစခ် လ  ်း၏ ပပ ်းဖပည စ်  ရာ ဖြစလ်ာရပလမိ မ်ည်။  ၎င််းသည် အာဒ ၊ ရနာဧ၊ 

အာဖဗ  ၊ ရမာရ  ၊ ဒ ဝဒိတ်ိ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဥဆ်ိ ငရ်ာ စ မ အ ပ်ခ ျုပ်မှုမ ာ်း၏ ရနာကက်ွေယ ် ိ ဘ ရာ်းသခင  ်

ရည်ရွေယခ် ကတ်ိ  အာ်း အရကာငအ်ထည်ရပေါ် လာရစမည် ဖြစသ်ည။်  

ပဋညိာဉ်သစ် ထရူထာငခ် မ တသ်ည ် အရ ကာင််းကိ  ရ ဖဗ ဩဝ ဒစာ အခန််းကက ်း 

၈ က သွေနသ်ငထ်ာ်းရသာ်ဖငာ်း ၎င််းသည် အသစက် ပ်ချွတ် ပဋညိာဉ်တစခ် ရတာ  

မ  တပ် ။  ဤ ပဋညိာဉ်ကိ  ဓမမရ ာင််း၌ ကကိျုတငက်တဖိပျုထာ်းပပ ်းသာ်း 

ဖြစပ် သည။်  အမ နအ်ာ်းဖြင  ်ရယရမိ အခန််းကက ်း ၃၁ ပ  ပဋညိာဉ်သစရ်ပ်းမည ် 

ကတရိတာ်ကိ  ရ ပဗ  စာရရ်းသူက ကိ ်းကာ်းထာ်းဖခင််း ဖြစသ်ည။် 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သနိာရတာင၌် ဣသရရလန င  ်ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ ခ  သည်။ သိ  ရာတွေင ်

တရန  တွေင ်ဣသရရလသည ်ထိ  ပဋညိာဉ်ကိ  ခ ိျု်းရြာက်ခ  ပပ ်းသည ်ရနာက် 

ရနာငတ်ခ ိနတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် ပဋညိာဉ်သစ် ဖပနထ်ရူထာငမ်ည ် အရ ကာင််း၊ 

အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်သစ်၌ ရက ာက်ဖပာ်းရပေါ် ရရ်းထွေင််းသည ် ပညတ်ရတာမ် ိျု်း 

  ိလမိ ်မည် မ  တ်ရ ကာင််း ကိ ယ်ရတာ်က ကတရိပ်းထာ်းခ  သည်။  ၎င််း၌ 

ကျွန် ပ်တိ  ၏ န လ  ်းသာ်းရပေါ် ရရ်းထွေင််းမည ် ပညတ်ရတာ်မ ိျု်းသာ   ိလမိ ်မည် 

ဖြစသ်ည။် သိ  ဖြစ်၍ ရယရမိ အခန််းကက ်း ၃၁ ပ  ပဋညိာဉ်သစ်ဆိ ငရ်ာ 

ကတရိတာ်သည် ဖပည စ်  ဖခင််းသိ   ရရာက်  ိပပ ်း ဖြစသ်ည။် ထိ အခ ကသ်ည် 

စာရရ်းသကူ တငဖ်ပရနရသာ အရာပင ်ဖြစ်သည်။  အဆိ ပ  ပပ ်းဖပည စ်  ပပ ်းရသာ 

ကတရိတာ်န င အ်တူ ဘ ရာ်းသခင  ်ကယ်တငဖ်ခင််းသည် ယခ အခ  ဣသရရလ 

အတွေက်သာမ  တရ်တာ ဘ  ရနရာတကာ  ိ လမူ ိျု်းအရပ င််းတိ  ထ  

ရဖခဆန  ရ်ရာက်  ရိနပပ  ဖြစရ်တာ သည်။  ထိ  ရ ကာင  ်ဤအရာသည ်ဘ ရာ်းသခင ်

ရည်ရွေယထ်ာ်းခ  သည် အရာ၊ ကတရိတာ်တိ  ၏ ပပ ်းဖပည စ်  ရာ အဖြစ် စာရရ်းသူက 

တရလျှာက်လ  ်း ရဖပာဆိ ထာ်းဖခင််း ဖြစသည။်  

တဒါက ်  Mark L. Strauss 

ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်န င  ်ပဋညိာဉ်တိ  အ ကာ်း ဆကသ်ွေယ်မှုမ ာ်း န င တ်ကွေ သ၏ူ ပဋညိာဉ် 

သမိ င််းရ ကာင််း တရလျှာက် သူ   နိ ငင် ရတာ်ကိ  မည်သိ   တိ ်းတကရ်စခ  သည်ဆိ သည်တိ  ကိ  

ရတွေျဲ့ ဖမငပ်ပ ်းသည ရ်နာက် တတယိရခ င််းစဉ် ဖြစသ်ည်  ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငသ်ည ် အာ်းမ ာ်း 

အရ ကာင််းသိ   လ ည ် ကပ မည။်   
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ပဋ ည ဉ် တမ ငျ်ားနငှအ် ျားမ  ျား 

ဤသငခ်န််းစာထ  ကျွန် ပ်တိ   ရစာရစာပိ င််းက ရြာ်ဖပခ  သလိ ပင ်အနကြ်ွေင သ် ူအခ ိျုျဲ့က 

ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထကသ်နက်ကယဝ်မှု၊ လူသာ်းတိ  ၏ သစစာရစာင သ်မိှု၊ 

ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်း စသည ်  ပဋညိာဉ်ကိ  

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငသ်ည ် အာ်းတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်ရတာ် အာ်းလ  ်း၌   ိရန ကသည ်ဆိ သညက်ိ  

ဖငင််းပယ် ကသည။်   ဓမမရ ာင််း ပဋညိာဉ် တစ်ခ ခ င််းစ တိ င််း၏ သမိ င််းရ ကာင််း မ တတ်မ််း၌  

ထ်ူးဖခာ်းရသာ အရလ်းရပ်းမှုမ ာ်း   ိရနသညမ် ာ မ နက်နပ် သည။်  သိ  ရသာ်လည််း သမမာက မ််းက 

ပိ မိ က ယ်ဖပန  စ်ွော ပ  ရြာ်ထာ်းသည ် ဓမမရ ာင််း သမိ င််းရ ကာင််းကိ  ဆက် ကည ်ရှုလျှင ်ပဋညိာဉ်တစ်ခ စ ဖြင  ်

စ မ အ ပ်ခ ျုပ်သည ် အ ပ်ခ ျုပ်မှု တစခ် ခ င််းစ တိ င််း၏ ရအာက်၌ ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ကိ ယရ်တာ လ်တူိ  အ ကာ်း 

အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယ်မှုတိ  ကိ  လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငသ်ည ် အာ်းတိ  သည် အစဉ်အဖပတ် တည တည််း 

  ိရနခ   ကရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ  ရတွေျဲ့ နိ ငသ်ည်။  

အာဒ န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည ်ကမဘာရလာကကက ်း အစဖပျုသည ် အခ ိနတ်ွေင ်

ထရူထာငခ် မ တ်ခ  ရသာ အရဖခခ  ပ  စ အခ ိျုျဲ့ကိ  အရလ်းရပ်းထာ်းခ  သည်။  ရနာဧန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ကမူ 

ရလာကကက ်း တည်ပငမိမ်ှုအရပေါ် ရစာင််းရပ်းထာ်းခ  သည်။  အာဖဗ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည ်ဘ ရာ်းသခင  ်

ကတရိတာ်မ ာ်းန င  ်ရရွေ်းရကာက်မှုတိ  ကိ  ထင ် ာ်းရပေါ်လွေငရ်စခ  သည်။ ရမာရ  န င  ်ပဋညိာဉ်မ ာမူ 

ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတရ်တာ်မ ာ်းအရပေါ် အထ်ူးဖပျုထာ်းခ  သည်။ ဒ ဝဒိန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာပဋညိာဉ်သည ်ဘ ရာ်းသခင  ်

သ ်းသန   ်ရရွေ်းရကာက်ခ  ရတာ်ဝင ်မိသာ်းစ အဖြစ် ဒ ဝဒိန်န််းဆက်ကိ  မ ်းရမာင််းထိ ်းဖပခ  သည်။ 

ပဋညိာဉ်သစမ်ကူာ်း ပပ ်းဖပည စ်  မှုအရပေါ် အရလ်းရပ်းထာ်းခ  ရပသည်။ 

သိ  တရစ အဆိ ပ  အထ်ူးဖပျုခ က်တိ  သည် ပဋညိာဉ်ရအာက် ရနထိ ငသ်က်  ငရ်သည ် 

လူရနမှုဘဝအာ်း ဖခ ျုင  ရြာ်ဖပထာ်းခ ကမ် ာ်း မ  တ် ကပ  အခ ိျုျဲ့ရသာ မ ်းရမာင််းထိ ်းဖပခ ကမ် ာ်းကိ  

အက ဉ််းရြေါ် ဖပရ  သာ   ပိ သည်။ ပဋညိာဉ်တွေင််း ရနထိ ငမ်ှုဘဝကိ  လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငသ်ည ် အာ်းမ ာ်း 

အရ ကာင််း ပိ မိ ဖပည စ်  သည ပ်  လ ာကိ  ဖမငန်ိ ငရ်နအ်တွေက် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်ရအာက်၌   ငသ်နရ်သည ် 

ဘဝအသကတ်ာသည ်အဆိ ပ  အထ်ူးဖပျုခ ကမ် ာ်းထက် မ ာ်းစွောပိ ရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   

အသအိမ တ်ဖပျုထာ်းြိ   လိ ပ သည်။  ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ြွေ ျဲ့ထာ်းသည်  ပဋညိာဉ်အတွေင််း ရနထိ ငမ်ှုကိ  လှုပ်  ာ်း 

ရမာင််းန ငရ်သာ အာ်းတိ  တွေင ်ဘ ရာ်း၏ ထကသ်နက်ကယ်ဝရသာ ရစတနာ သဒဓ တရာ်း၊ လသူာ်းမ ာ်းဘကမ်  

ဖြည ်ဆည််းရသည ် သစစာရစာင သ်မိှု၊ လူ  ဘကမ်  သစစာ တညဖ်ခင််း သိ  မ  တ် ရြာက်ြ ကဖ်ခင််းတိ  ရ ကာင  ်

ဖြစရ်ရသာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်း အပမ  ပ ဝငရ်လ     ိကသည။် 

ဤသိ  ဆိ ရသာ်ဖငာ်း အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်ဆိ ငရ်ာ လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင၏် 

အရကာငအ်ထည်ရြာ်လ ပ်ရဆာငမ်ှုသည် စကယ်နတရာ်း ဆနဆ်နလ်ညပ်တ်ရနသည်ဖြစ်၍ အပမ တရစ 

ကကိျုတငခ်န  မ် န််း၍ ရသည် ဆိ သည ပ်  စ မ ိျု်း ဘယ်ရသာအခ မျှ မယဆူထာ်းြိ  ရတာ  အရရ်းကက ်းပ သည။်   

အမ နအ်ာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် တစ်ဦ်းခ င််းန င ရ်သာ်၎င််း၊ အ ပ်စ လိ ကရ်သာ်၎င််း၊ လသူာ်းထ  တရပ်လ  ်း 

ဖခ ျု၍ရသာ်၎င််း ထရိတွေျဲ့ဆက်ဆ ရာတွေင ်မမိ၏ိ ရတာဝ်င ်အထ်ူးလ ပ်ပိ ငခ်ွေင  ်အာဏာကိ  သ ်းသန   ်
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ထာ်း  ိခ  သည်။ သ၏ူ ကက ်းက ယ်ခမ််းနာ်းရသာ နိ ငင် ရတာ် ဆိ ငရ်ာ ရည်ရွေယခ် ကမ် ာ်းကိ  ပပ ်းဖပည စ်  ရစသည ် 

နည််းလမ််းမ ာ်းအရ ပဋညိာဉ်လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ကိ  အရကာငအ်ထည်ရြာ်ရာတွေင ်  ငဘ် ရင ်

တစပ် ်းအရနဖြင  ်သ၏ူ အထ်ူး အခွေင အ်ရာကိ  အသ  ်းဖပျုခ  သည်။  ကိ ယ်ရတာသ်ည ်စိတရ်တာ် 

ထရိတွေျဲ့သည အ်တိ င််း ရစတနာ သဒဓ  တရာ်း ထက်သန ်ကကယဝ်ရတာ်မူခ  သည်။  ကိ ယ်ရတာ၏် ရတာ်ဝင ်

ဉာဏရ်တာ်အရ သစစာရစာင သ်မိှု ဆိ ငရ်ာ စ နှုန််းအခ ိျုျဲ့အရပေါ် အရလ်းဂရ  ဖပျုရတာ်မခူ  သည်။  မမိိ၏ 

ကိ ယပိ် ငဆ်  ်းဖြတခ် ကအ်ရ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာတိ  ကိ  ခွေ ရဝခ ရပ်းရတာ်မခူ  သည်။  

မ ကာခဏ ဆိ သလိ  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အခ ိျုျဲ့ကိ  ရစတနာ သဒဓ ကကယဝ်ပပ ်း အခ ိျုျဲ့ကိ  

မကကယဝ်သည အ်ရပေါ် ကျွန် ပ်တိ   အရ ကာင််းစစိစ် မရနိ ငပ် ။  သစစာရစာင မ်ှုကိ  တိ င််းတာသည ် 

စ နှုန််းအခ ိျုျဲ့သည် အဖခာ်းရသာသူတိ  ထကစ်ာလျှင ်အခ ိျုျဲ့ရသာသူတိ  အြိ    ပိ ၍ ရလ်းနက် အရရ်းပ သည်   

အဘယ်ရ ကာင  ်ယူဆရတာ်မရူ ကာင််းကိ  နာ်းလည်ြိ   ကျွန် ပ်တိ   အခကရ်တွေျဲ့ရနရသည။်  အခ ိျုျဲ့ကိ  

ရကာင််းခ  ်းရပ်းပပ ်း အခ ိျုျဲ့ကိ  အမဂဂလာ ဖြစရ်စသည ်အရ ကာင််းကိ လည််း အပမ လိ  ကျွန် ပ်တိ   

  င််းမဖပနိ င ်ကပ ။  ကကမိ်ြနမ် ာ်းစွောပင ်ဓမမရ ာင််း စာရရ်းသတူိ  က ရတာ်ဝင ်အထ်ူးလ ပ်ပိ ငခ်ွေင  ်အာဏာကိ  

ဘ ရာ်းသခင ်အဘယ်ရ ကာင  ်က င သ်  ်းရတာ်မခူ  ရ ကာင််း တနည််း မ  တ် တနည််းဖြင  ်  င််းဖပရလ  

  ိခ   ကသည်။   အဖခာ်းရသာ အခ ိနမ် ာ်းတွေငမ်ူ ထိ သိ   သတူိ  ဖပျုရလ  မ  ိခ  ပ ။  သိ  ရသာ်လည််း 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ရကာင််းဖမတ်ရတာ်မရူ ကာင််း၊ သ၏ူ ဉာဏရ်တာ်သည် လူ  ဉာဏထ်က် 

မနှုငိ််းယ ဉ်ရလာကရ်အာင ်သာလွေနရ် ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   သမိ တထ်ာ်း ကသည်။  ထိ  ရ ကာင  ်ကိ ယ်ရတာ်န င  ်

ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်အတွေင််း ရနထိ ငမ်ှု ဘဝ၏ အရဖခခ  လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်းအာ်း ကိ ယရ်တာ်မည်သိ   

ကိ ငတ်ွေယ်ခ  သည်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   န မိ ခ် စွော ခ ယူ ကပ သည်။  

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း ဆိ ငရ်ာ လှုပ်  ာ်းရမာငန် ငအ်ာ်းတိ  သည် ဓမမရ ာင််းထ  မည်သိ   စမိ ဝ်င ်

ဖပန  န်    ရနရ ကာင််းကိ  ြွေင ဖ်ပရနအ်တွေက် ဓမမရ ာင််းပဋညိာဉ် တစခ် ခ င််းစ တိ င််းကိ  ကျွန် ပ်တိ   

အက ဉ််းရဆွေ်းရနွေ်းပ မည။်  ပထမဦ်းစွော ရ  ်းဦ်းကမဘာ သမိ င််းထ က ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  

 ကည ပ် မည။်  ဒ တိယအာ်းဖြင  ်ဓမမရ ာင််းဣသရရလန င  ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  စဉ််းစာ်းပ မည။် ရနာက်ဆ  ်းတတယိအရနဖြင  ်ခရစ်ရတာ်၌ 

ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာပဋညိာဉ်သစက်ိ  ရလ လာပ မည။် ရ  ်းဦ်းစွော ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ ရတွေျဲ့ရရသာ 

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ကိ   ကည ် ကပ စိ  ။  

ကမဘ လံိုျားဆ ိုငရ်  ပဋ ည ဉ်မ  ျား 

သငဖ်ပနသ်တိရမ ာ ဖြစသ်လိ  ရ  ်းဦ်းကမဘာ သမိ င််းထ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဒ န င  ်

အရဖခခ အ တဖ်မစမ် ာ်း ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်တစခ် ကိ  ထရူထာငခ်  ပပ ်း ရနာဧန င မ်ူ သဘာဝရလာကကက ်း 

တည်ပငမိမ်ှု ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ် တစခ် ကိ  ထရူထာငခ်  သည်။  သိ  ရသာ်လည််း အာဒ န င  ်ဘ ရာ်းသခင ်

အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယ်မှုသည ်နိ ငင် ရတာ် အ တဖ်မစမ် ာ်း ခ မ တထ်ရူထာငခ်  သည ် 

သရဘာမသက်ရရာက်ခ  ပ ။   ထိ  ဖပင ်ရနာဧန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ရအာက်၌ ဘ ရာ်းန င  ်

လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်အ ကာ်း အဖပနအ်လ နဆ်ကသ်ွေယမ်ှုတိ  သည် သဘာဝရလာကကက ်း၏ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

တည်ပငမိမ်ှုအရ ကာင််းထက် မ ာ်းစွော ပိ ခ  ပ သည်။  ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်  ိ  သိမျှတိ  မ ာက  သိ   

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းအ ပ်စိ ်းမှုရအာက် လူရနမှုဘဝအာ်း မမိ၏ိ ကကယဝ်ထက်သနရ်သာ 

ရစတနာ သဒဓ တရာ်း၊ လသူာ်းမ ာ်း၏ သစစာရစာင သ်မိှု၊ နာခ ဖခင််းန င  ်မနာခ ဖခင််း အက ိျု်းဆက်မ ာ်း စသည ် 

ပဋညိာဉ် ဆိ ငရ်ာ လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်း အာ်းဖြင  ်စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ခ  သည်။   

အဆိ ပ သရဘာသည် ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ် တစ်ခ ခ င််းအတွေက် မည်သိ  မ နက်နသ်ည် 

ဆိ သညက်ိ  ကျွန် ပ်တိ   အက ဉ််းခ  ျု်းရလ လာ ကပ မည်။ ပထမဦ်းစွော အာဒ ဖြင  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်၌၎င််း၊ 

ဒ တယိအာ်းဖြင  ်ရနာဧဖြင  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်၌၎င််း  ကည  ်ကပ မည။်  အာဒ ဖြင  ်အစဖပျု ကပ စိ  ။  

အ ဒ ံ

ပထမ အခ ကအ်ာ်းဖြင  ်ပထမဦ်းဆ  ်းရသာ လရူယာကဂ ာ်းန င  ်လူမနိ််းမတိ  ကိ  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

၎င််းတိ   အဖပစ်ထ မက မ ကပင ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ကကယဝ်ထကသ်နစ်ွော ဖပသခ  ပပ ်း ဖြစသ်ည်။  

လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်အတွေက် ကိ ယရ်တာ်သည် ြရိ ြရ ဖြစ်ရနရသာ အရဖခအရနထ က ကမဘာကက ်းကိ  

အစ အစဉ်က နမှုထ သိ   ပိ  ရဆာငပ်ပ ်း ဖပငဆ်ငရ်ပ်းခ  သည်။  ထိ  ရနာက် ကိ ယရ်တာ်သည် ခမ််းနာ်းရှုရမာြွေယ် 

ဥယ ာဉ်ရတာ်တစခ် ကိ  ဖြစ်ရစပပ ်း အာဒ န င  ်ဧဝတိ  အာ်း အဆိ ပ  ဥယ ာဉ်ထ တွေင ်ရနရာခ ထာ်းရပ်းခ  သည်။  

အဖပစထ် သိ   က ဆင််းပပ ်းသည ရ်နာကတ်ွေငပ်င ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အခွေင အ်လမ််းစ     သိမျှကိ  

လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်သိ   ရန  စဉ်န င အ်မျှ ရပ်းကမ််းလ က်  

သမမာက မ််းစာလာ ပဋညိာဉ်    ိ ိသမျှသည် ပ  စ အမ ိျု်းမ ိျု်းအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင  ်

ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထက်သန ်ကကယ်ဝမှုတိ  ကိ  ရြာ်ဖပရနသည်။  ဤအရာကိ  

ကျွန် ပ်တိ   ရိ ်း  င််းစွော သဖိမငန်ိ ငသ်ည ် နည််းမ ာ ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်မမိိတွေင ်

ဖပျုရတာ်မရူန ်တာဝန ်မ  ပိ ဘ  သူ၏ လမူ ိျု်းရတာ်န င  ်ရင််းန  ်းဆက်နွေယမ်ှုထ သိ   

ဝငလ်ာရန ်ဆ  ်းဖြတခ်  သည အ်ခ က် ဖြစသ်ည။် ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်မမိိလတူိ   

ခ စာ်းရပ ာ်ရမွေျဲ့ ြိ  ရာ ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းစွောကိ  မည်သိ   ခ ရပ်းသည ်

ဆိ သည အ်ခ က်၌လည််း ကိ ယရ်တာ်၏ ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထကသ်နမ်ှုကိ  

ရတွေျဲ့ နိ ငသ်ည်။  ပထမဆ  ်း ပဋညိာဉ် အတွေင််း အာဒ န င  ်ဧဝတိ  ၏ အဖြစ်ကိ  

 ကည လ်ျှင ်ကိ ယရ်တာ်၏ ြနဆ်င််းဖခင််း   ိသမျှကိ  ထိ သူတိ   စိတက်ကိျုက် 

အသ  ်းဖပျုနိ ငရ်အာင ်မည်သိ   ခ ထာ်းရပ်းသည် ဆိ သည အ်ခ ကက်  ဘ ရာ်း၏ 

ရစတနာ သဒဓ တရာ်းထက်သနမ်ှုကိ  ဖပသရနသည်။  

တဒါက ်  David Correa, translation 

ဒ တယိအခ ကအ်ာ်းဖြင  ်အာဒ န င  ်ဖပျုရသာ ပဋညိာဉ် သညလ်ည််း လူ  သစစာရစာင သ်မိှုကိ  

ရတာင််းဆိ သည။်  ကိ ယ်ရတာသ်ည် အာဒ န င  ်ဧဝတိ  အာ်း ကိ ယ်ရတာ်၏ ပ  သဏ္ဍာနရ်တာ်မ ာ်း အဖြစ်ဖြင  ်

အလ ပ်အရကက်းဖပျုရစရန ်ရတာင််းဆိ မှုအဖပင ်ရကာင််းမရကာင််းကိ  သကိျွမ််းရာ အပင၏် အသ ်းဖြင လ်ည််း 

သူတိ  ၏ သစစာ  ိမှုကိ  စ  စမ််းခ  သည်။  ကမဘာ ၂်း၁၆-၁၇ တွေင ်ဘ ရာ်းသခင ်မနိ  ရ်တာ်မခူ  သည်မ ာ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ရကာင််းမရကာင််းကိ  သကိျွမ််းရာအပငမ် တပ ်း ထိ ဥယ ာဉ်၌   ိသမျှရသာ 

အပငတ်ိ  ၏ အသ ်းကိ  သငသ်ည ်စာ်းရရသာ အခွေင  ်  ၏ိ။ ထိ အပင၏် 

အသ ်းကိ ကာ်း မစာ်းရ (ကမဘာ ၂်း၁၆-၁၇)။ 

အာဒ န င  ်ဧဝတိ   အဆိ ပ  စ  စမ််းမှုကိ  မရအာငမ်ဖမင ်ဖြစခ်  သည ် ရနာကတ်ွေငပ်င ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

သူတိ  န င  ်တကွေ သတူိ  ၏ အန ်းဆ  ်း သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆကတ်ိ  ထ မ  သစစာရစာင သ်မိှုကိ  

ဆကလ်ကရ်တာင််းဆိ ခ  သည်။  

တတယိအခ ကအ်ာ်းဖြင  ်ဆိ ရလျှင ်အာဒ န င  ်ဧဝတိ  ၏ နာခ မှု၊ မနာခ မှုတိ  အတွေက် 

အက ိျု်းဆကမ် ာ်း   ိရနခ  သည။်  အာဒ န င  ်ဧဝတိ  ကိ  ဘ ရာ်းသခငက်  သတူိ   သစစာမ  ပပ ်း တာ်းဖမစ်သ ်းကိ  

စာ်းခ  မည်ဆိ လျှင ်ကိ ယ်ရတာထ်ာ်းရသာ က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  ခ စာ်းရလိမ မ်ည် 

ဖြစရ် ကာင််း   င််းလင််းဖပတသ်ာ်းစွော ရဖပာဆိ ထာ်းခ  သည်။ ကမဘာ ၂်း၁၇ တွေင ်ဘ ရာ်းသခင ်က သူတိ  အာ်း 

သငတ်ိ  သည် စာ်းရသာရန  တွေင ်ဧကနအ်မ န ်ရသရမည ်(ကမဘာ ၂်း၁၇)။ 

သွေယဝ်ိ က်ဆိ ရလျှင ်အာဒ န င  ်ဧဝတိ   ဘ ရာ်းပညတ်ကိ  ရစာင ထ်နိ််းရသာ အာ်းဖြင  ်ဤစ  စမ််းဖခင််းကိ  

ရအာငခ်  ပ လျှင ်သတူိ  သည် အကက ်းအက ယ ်ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာကိ  ခ စာ်းရလမိ မ်ည် ဖြစ်သည။်  

ဘ ရာ်းသခင ်န င  ်  ငသ်နရ်ရသာ အာဒ ၏ ဘဝတွေင ်ကိ ယ်ရတာ်၏ ပဋညိာဉ်ဆိ ငရ်ာ 

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်း   ိသမျှအာ်းလ  ်း ပ ဝငပ်တသ်က်ရန ကသည။်  ကမဘာဦ်းက မ််းမ  

ကျွန် ပ်တိ  သရိသလိ ပင ်အာဒ န င  ်ဧဝတိ   ၌ မ နက်နခ်  ရသာ အရာသည ်အာဒ န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်ရအာကတ်ွေင ်  ငသ်နခ်  သည ် သာ်းစဉ် ရဖမ်းဆကမ် ာ်းအတွေက်လည််း ရန  စဉ်န င အ်မျှ 

မ နက်နလ်ာရနခ  သည်။  ဘ ရာ်းသခင  ်ကိ ယပိ် င ်ရတာဝ်င ်အထ်ူး ဆ  ်းဖြတ်ခွေင အ်ရ ဤ သမိ င််း အခ ိနက်ာလ 

အာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငန် င  ် အသက ် ငရ်ရသာ ဘဝ၌ ကိ ယရ်တာ်၏ ရစတနာ သဒဓ တရာ်း 

ထကသ်နက်ကယဝ်မှု၊ လူသာ်းမ ာ်းဘကမ်  သစစာရစာင သ်မိှု န င  ်အက ိျု်းဆကမ် ာ်း ဆက်လက် 

ပ ဝငပ်တသ်ကရ်နခ  သည်။   

အာဒ န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ် အဖပင ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်ရအာက်  ိ ရနာဧန င  ်

အဖခာ်းသူမ ာ်းသည်လည််း တညူ ရသာ လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်း သ  ်းခ ၌ ပ ဝငပ်တ်သက်သည အ်ရနဖြင  ်

ဘ ရာ်းသခင ရ်  ျဲ့တွေင ်  ငသ်နခ်   ကသည်။   

တန ဧ 

ပထမအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင၏် ရစတနာ သဒဓ တရာ်းထာ်း  မိှုသည် ရနာဧန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

ပဋညိာဉ်အတွေက် လမ််းကိ  ဖပငဆ်ငရ်ပ်းခ  သည်။  ရဖြာင မ်တမ် နက်နရ်သာ စ ရငမ်ှုအာ်းဖြင  ်

လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်ကိ  ဘ ရာ်းသခငက် ြ ကဆ် ်းရန ်သနနဌိာန ်ခ သည ်အခ  ကိ ယရ်တာ်သည် ရနာဧန င  ်

သူ  မသိာ်းစ ကိ  ကယတ်ငရ်နအ်တွေကပ်  သနနဌိာန ်ခ ခ  သည်။  ကမဘာဦ်း ၆်း၈ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ရနာဧမကူာ်း ထာဝရ ဘ ရာ်းစတိ်ရတာ်န င  ်ရတွေျဲ့ရသာသူ ဖြစသ်တည််း (ကမဘာ 

၆်း၈)။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရနာဧန င  ်သူ  မိသာ်းစ အရပေါ် သနာ်း ကငန်ာမှုမ ာ်းစွော ဖပခ  သည်။ ထိ က  သိ  ရသာ 

တူည သည  ်သနာ်း ကငန်ာမှုမ ိျု်းသည် ရနာဧရခတက်ာလကိ  ရက ာ်လွေန၍် သူ၏ သာ်းရဖမ်းမ ာ်းတိ ငရ်အာင ်

ဆကလ်က် တိ ်းခ  ျဲ့သွော်းခ  သည်။  

ဒ တယိအရနဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရနာဧထ မ  သစစာ  မိှုကိ  ရတာင််းဆိ ခ  သည်။  သရဘဂာ 

တည်ရဆာကရ်န ်န င  ်တိရစဆာနမ် ာ်းကိ စ ရဝ်းရန ်ဘ ရာ်းသခင ်သူ  ကိ  မိန  ရ်တာ်မခူ  သည်။  ရနာဧန င  ်

ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာ ပဋညိာဉ်သည် ရနာဧ ထမ််းရွေကရ်မည ် တာဝန ်ဝတတ ရာ်းမ ာ်းန င  ်န ်းန ်းကပ်ကပ် 

တွေ ြက်ရနရ ကာင််း ဖပသရာ ကမဘာ ၆်း၁၈-၁၉ ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။ ထိ ရနရာတွေင ်ကျွန် ပ်တိ   

ြတ်ရသညမ် ာ 

သင၌်မကူာ်း င  ပဋညိာဉ်ကိ  င တည်ရစမည။် သငသ်ည် သာ်း၊ မယာ်း၊ 

ရချွ်းမမ ာ်းန င တ်ကွေ သရဘဂာထ သိ   ဝငရ်မည်။ အသက ် ငရ်သာ တိရစဆာန ်

အမ ိျု်းမ ိျု်း တိ  အထ က အထ ်း၊ အမ၊ အစ  တိ  ကိ  ယူ၍ သငန် င အ်တ ူအသက် 

ခ မ််းသာရစဖခင််းင ာ သရဘဂာထ သိ   သွေင််းရမည် (ကမဘာ ၆်း၁၈-၁၉)။  

ရနာဧသည ်သရဘဂာထ သိ   မသိာ်းစ န င အ်တူ ဝငရ်ရာက်ဖခင််း၊ တိရစဆာနမ် ာ်းကိ  

အသက်ခ မ််းသာရြိ  ရန ်သူန င အ်တူ ရခေါ်လာဖခင််းတိ  အာ်းဖြင  ်သူ၏ ဘ ရာ်းသခင ်  ငဘ် ရငအ်ရပေါ် သ ူ

သစစာရစာင သ်ပိ ရ ကာင််း ဖပသရန ်တာဝန ် ခိ  သည်။   ရရလ မ််းမိ ်းဖခင််းရဘ်း ပပ ်းဆ  ်းသွော်းပပ ်းသည ်တိ င ်

ကမဘာ ၉်း၇ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် ရနာဧန င  ်သူ  သာ်းရဖမ်းတိ  အာ်း ဘ ရာ်းသခင  ်ပ  သဏ္ဍာနရ်တာ်မ ာ်း 

အဖြစ်ဖြင  ်လသူာ်းမ ိျု်းနွေယ် ထမ််းရဆာငရ်မည ် အခန််းကဏ္ဍကိ  ဖြည ဆ်ည််းြိ   ရခေါ်ယခူ  သည်။  

အဖခာ်းအရာမ ာ်းထ  ကိ ယရ်တာ်ရဖပာဆိ ထာ်းသည်မ ာ 

သငတ်ိ  သည် သာ်းကိ  ြွော်း၍ မ ာ်းဖပာ်း ကရလာ ။ ရဖမရပေါ်မ ာ အလွေနရ်မွေ်းြွော်း၍ 

မ ာ်းဖပာ်း ကရလာ    မိန  ရ်တာ်မူ၏ (ကမဘာ ၉်း၇)။  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  အာ်း သစစာ  ိြိ   ရနာဧန င  ်တကွေ လာမည ် သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆကတ်ိ  အာ်း ဆက်၍ 

ရခေါ် ခ  သည်။  

တတယိအရနဖြင  ်ရနာဧ ပဋညိာဉ်ကာလအတွေင််း နာခ ဖခင််း၊ မနာခ ဖခင််းဆိ ငရ်ာ 

လူ  အဖပျုအမမူ ာ်းအတွေက် ရတွေျဲ့  က ျုရသည ် အက ိျု်းဆကမ် ာ်း   ိရနခ  သည်။  ရနာဧကိ ယ်တိ ငသ်ည် 

ဘ ရာ်းသခင အ်ရပေါ် သစစာ  ခိ  သည်။  ထိ  ရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရရလ မ််းမိ ်းပပ ်းရနာက် 

သူတငလ်ှူပရူဇာ်သည ် ယဇ်ကိ  အာ်းရန စ်သက်ခ  ရကာ်း သူ  အာ်း တည်ပငမိ်ရသာ သဘာဝရလာကကက ်းဖြင  ်

ရကာင််းခ  ်းရပ်းခ  သည်။  ကမဘာဦ်း ၈၂၀-၂၁ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ထာဝရ အ  င ်ဘ ရာ်းသခငအ်တွေက် ရနာဧသည ်ယဇ်ပလလ ငတ်စခ်  တည်၍ 

စင ်ကယရ်သာ သာ်း၊ စင ်ကယ်ရသာ င ကအ်မ ိျု်းမ ိျု်းထ မ  အခ ိျုျဲ့ကိ  ယူပပ ်း 

ယဇ်ပလလ ငရ်ပေါ်တွေင ်မ ်းရှု ိ ျဲ့ရာ ယဇ်ကိ  ပရူဇာ်ခ  သည်။  ထာဝရ အ  င ်

ဘ ရာ်းသခငသ်ည်လည််း ရမ  ်းကကိျုငရ်သာ အန   ကိ  ခ ယူ၍ ကိ ယ်ရတာ်၏ 

စိတန် လ  ်းထ  ရဖပာဆိ ခ  သည်မ ာ င သည ်ယခ တခ  ဖပျုပပ ်းသက  သိ   

အသက်  ငရ်သာ အရာ   သိမျှတိ  ကိ  ရနာကတ်ြန ်ဒဏမ်ခတ ်(ကမဘာ ၈်း ၂၀-၂၁)။ 

သိ  ရာတွေင ်သူ  ကိ  ဆန  က် ငပ် နက်နမ်ှုသည် ဖပင််းထနဆ်ိ ်းရွော်းရသာ က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ 

အက ိျု်းဆကမ် ာ်း   မိည အ်ရ ကာင််း ရရလ မ််းမိ ်းပပ ်းသည ရ်နာက် ဘ ရာ်းသခငက် 

  င််း  င််းဖပဆိ ထာ်းခ  သည်။  ဥပမာအာ်းဖြင  ်ကမဘာ ၉်း၆ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် လူ  အသက်ကိ  

သတသ်တူိ  အရပေါ် က ရရာကမ်ည ် က ိနဖ်ခင််း အရ ကာင််း ယခ လိ    င််းဖပထာ်းခ  သည်။  

အ ကငသ်သူည် လ၏ူ အရသွေ်းကိ  သွေန််း၏။ ထိ သူ၏ အရသွေ်းကိ  လလူကဖ်ြင  ်

သွေန််းရမည် (ကမဘာ ၉်း၆)။ 

ကမဘာဦ်းက မ််းလာ မ တတ်မ််းမ ာ်းက ပ  စ အမ ိျု်းမ ိျု်းဖြင  ်ရြာ်ဖပရနသည ်အတိ င််း ရနာဧန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

ပဋညိာဉ်ရအာက်   ိရနခ   ကသည ်   ိ  သိမျှ လူတိ  ၏ ဘဝအသကတ်ာမ ာ်းအရပေါ်  ပဋညိာဉ်ဆိ ငရ်ာ 

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်း ကဏ္ဍစ  က အဖပည အ်ဝ ဆက်လက် အက ိျု်းသကရ်ရာကမ်ှု   ရိစခ   ကသည်။   

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းဆိ ငရ်ာ လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  သည် ရ  ်းဦ်းကမဘာ သမိ င််းကာလ 

ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အတွေင််း   ငသ်နခ်  ရသည ် ဘဝကိ သာ ပ  ရြာ်သည်မ  တ်ပ ။  

ဣသရရလန င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မူသည ် အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်း ကာလအတွေင််း   ငသ်နခ်  ရသည  ်

ဘဝကိ ပ  ဘ ရာ်းသခင ရ်  ျဲ့ရတာ်၌ ၎င််းတိ  က ထ ဆစ်ပ  သွေင််းခ   ကသည်။ 

အမ  ြုျားသ ျားတရျား ပဋ ည ဉ်မ  ျား 

အာဖဗ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည် ဣသရရလကိ  ရရွေ်းရကာက်ဖခင််းန င  ်၎င််းအတွေက် ထာ်းရသာ 

ကတရိတာ်မ ာ်း အရပေါ် အရလ်းရပ်းထာ်းသည်။ ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာပဋညိာဉ်သည် 

ပညတ်ရတာ်ရပ်းကမ််းမှုအရပေါ် မ ်းရမာင််းထိ ်းထာ်းသည။် ဒ ဝိဒန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်မ ာမူ ဒ ဝဒိ၏် ထာဝရ 

နန််းဆကက်ိ  ထင််းရနရအာင ်ဖပထာ်းသည်။ သိ  ရသာ် အာဖဗ  ၏ ပဋညိာဉ် ကာလသည ်ဣသရရလကိ  

ရရွေ်းရကာက်ဖခင််းန င  ်ကတိရတာ်ရပ်းဖခင််းထက် ပိ ရသာအရာ မ ာ်းစွော ပ ဝငရ်နခ  ပ သည်။  ရမာရ  ၏ 

ပဋညိာဉ် ကာလ သည်လည််း ပညတ်ရတာ်မ ာ်းကိ  ရပ်းကမ််းမှုထက် ပိ ရသာ အရာ မ ာ်းစွော 

ပတသ်က်ရနခ  ပ သည်။  ထိ နည််းတူ ဒ ဝဒိ၏် ပဋညိာဉ် ရခတ်ကာလအတွေင််း ဘ ရာ်းသခငန် င  ်သူ၏ လတူိ   

အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယ်မှုတိ  ၌ ဒ ဝဒိန်န််းဆက်ထက် ပိ ရသာ အရာမ ာ်း ပ   ရိနခ  သည်။  ရစာရစာပိ င််း 

ပဋညိာဉ်မ ာ်း မ ာက  သိ  ပင ်အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ် တစ်ခ ခ င််းစ တိ င််းသည် ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာန င  ်

သဒဓ တရာ်း ကကယဝ်မှု၊ လူသာ်းတိ  ၏ သစစာရစာင သ်မိှု၊ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာ၊ က ိနဖ်ခင််းအမဂဂလာ 

အက ိျု်းဆကတ်ိ  ၏ ပ  သွေင််းထ ဆစမ်ှုရအာက်တွေင ်  ရိနခ  သည်။  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

တြန ်အဆိ ပ  အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်း ၎င််းတိ   ရပေါ်ရပ က်လာသည ် ရ  ျဲ့ရနာက် 

အစ အစဉ်အတိ င််း ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာ ကပ မည်။ ဦ်းစွော အာဖဗ  ၏ ပဋညိာဉ်၊ ဒ တယိအာ်းဖြင  ်ရမာရ  ၏ 

ပဋညိာဉ်၊ တတယိအာ်းဖြင  ်ဒ ဝိဒ၏် ပဋညိာဉ်တိ   ဖြစ် ကသည်။  အာဖဗ  န င  ်အစဖပျု ကပ စိ  ။ 

အ ပြ  ံ 

ပထမအရနဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဖဗ  အရပေါ် ရစတနာ၊ သဒဓ တရာ်း ထက်သန ်

ကကယဝ်ခ  သည်။  ဥပမာအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်အာဖဗ  အာ်း ခ နနသ်ိ   ရဖပာင််းရရ ျဲ့အရဖခခ ရန ်

ကနဦ်းရခေါ်သည အ်ခ  သနာ်းဖခင််းကရ ဏာကိ  သူ  အရပေါ် ကကယဝ်စွော ဖပသခ  သည်။ ကမဘာ ၁၂်း၂ တွေင ်

ဘ ရာ်းသခင ်ရဖပာထာ်းသညက်ိ  စဉ််းစာ်း ကည ပ် ။  

င သည ်သင က်ိ  လူမ ိျု်းကက ်း ဖြစ်ရစမည။် င ရကာင််းခ  ်းရပ်း၍ သင၏် နာမကိ  

ကက ်းဖမတရ်စမည်။ သငသ်ည ်ရကာင််းခ  ်းခ ရရသာသူ ဖြစလ်ိမ မ်ည် (ကမဘာ ၁၂်း၂)။ 

အာဖဗ  ၏ ဘဝတရလျှာကလ်  ်းတွေင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဤလူမ ိျု်းစ  အကက ်းအက သိ   သ၏ူ 

သနာ်းဖခင််း ကရ ဏာရတာ်ကိ  ဖပသခ  သည်။  သူ  အဖပစ်ကိ  ကိ ယ်ရတာ်ခွေင လ် တခ်  သည်။ သူ  အာ်း 

ရဖြာင မ်တသ်ည်   မ တယ်ူပပ ်း ဖပဿနာမ ာ်းထ မ လည််း ကွေယက်ာရတာ်မခူ  သည်။  ဤအမှုအရာသည ်

သူန င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရတာမ်ူရသာ ပဋညိာဉ်ရအာက်  ိ အာဖဗ  ၏ သာ်းရဖမ်း အစဉ်အဆကတ်ိ င််းတွေက် 

အလာ်းတူ မ နက်နခ်  သည်။ 

ဒ တယိအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လူမ ိျု်းစ  အကက ်းအက ထ မ  သစစာရစာင သ်မိှုကိ လည််း 

ရတာင််းခ ခ  သည်။  ဥပမာအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင က်နဦ်း ရခေါ်ယမူှု၌ပငလ်ျှင ်အာဖဗ  ၏ နာခ မှုကိ  

လိ အပ်ခ  သည်။  ကမဘာ ၁၂်း၁ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် သူ  ကိ  မိန  ရ်တာ်မူရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ 

သင၏် ဖပည်န င တ်ကွေ အမ ိျု်းသာ်းခ င််း ရပ ကရ်ြာမ် ာ်းထ က ထွေက်ပပ ်းလျှင ်

င ဖပလတ  ရသာ ဖပည်သိ   သွော်းရလာ ။ 

သူ၏ အမိရဖမန င  ်အသိ င််းအဝိ င််းကိ  စွေန  ခ်ွောပပ ်း သမူဖမငြ်ူ်းဘူ်းရသာ နယ်ရဖမသိ   

သွော်းရရာက်အရဖခခ ရနအ်တွေက် အာဖဗ  ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်ရတာင််းဆိ ခ  သည်။  ကမဘာ ၁၇်း၁-၂ တွေင ်

ဘ ရာ်းသခငက် အာဖဗ  အာ်း သူန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ကိ  အတည်ဖပျုရာ၌ ဤသိ  ရသာ 

စကာ်းလ  ်းမ ာ်းသ  ်း၍ သူ  အရပေါ် သစစာ  ိရန ်သတရိပ်းရတာ်မခူ  သည်။ 

င သည ်အနနတ တနခ်ိ ်း  င ်ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစ၏်။ င  ရ  ျဲ့ မ ာ သွော်းလာ၍ စ  လငဖ်ခင််း 

  ိရလာ ။   င ၏ ပဋညိာဉ်ကိ  သငန် င  ်င ဖပျုမည။် သင က်ိ င  အလွေနမ် ာ်းဖပာ်းရစမည် 

(ကမဘာ ၁၇်း၁-၂ NIV)။ 

ခရစ်ယာန ်အမ ာ်းစ က မရတွေျဲ့မဖမငန်ိ င ်ဖြစရ်န ကလင က်စာ်း အာဖဗ  န င  ်ဘ ရာ်းသခင အ် ကာ်း 

ပဋညိာဉ်ဆိ ငရ်ာ ဆကန်ွေယမ်ှုတွေင ်သစစာရစာင ရ်န ်ရတာင််းဆိ ခ က် ပ   ရိနသည။်  မ ကာခဏပင ်



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်အာဖဗ  န င တ်ကွေ သ၏ူ ပဋညိာဉ်ရအာက ် ိ သ၏ူ သာ်းရဖမ်းမ ာ်း   ိသမျှထ မ  

နာခ ဖခင််းကိ  ရတာင််းဆိ ခ  သည်။  

ဘ ရာ်းသခင်  အရပေါ် အာဖဗ  ၏ ဆက်နွေယ်မှုကိ  သငရ်လ လာလျှင ်စိ ်းပိ ငမ်ှု 

အာဏာစကအ်ရ အစဖပျုခ  သည ် ဆကန်ွေယမ်ှု တစခ် ဖြစသ်ည်ကိ  ရတွေျဲ့ နိ ငသ်ည။်  

ကမဘာဦ်းက မ််း အခန််းကက ်း ၁၅ ထ ၌ ဘ ရာ်းသခငက် တရိစဆာနမ် ာ်းကိ  

ထက်ဖခမ််းခွေ ၍ သူ  ကိ ယ်သူ တိ ငတ်ည်ပပ ်း ပဋညိာဉ်ဆိ ငရ်ာ အက ိနမ် ာ်း 

က ိနဆ်ိ သည ်ရနရာတွေင ်ဆကန်ွေယမ်ှုကိ  တ ဆပ်ိခတထ်ာ်းသည်။ သိ  ရသာ် 

ထိ သိ  ရသာ မညသ်ည ် အရာကမျှ အာဖဗ  ဖြည ်ဆည််းရမည ် အရဖခအရနမ ာ်းကိ  

ကင််းလွေတခ်ွေင ရ်ပ်းမထာ်းပ ။  သိ  ဖြစ်၍ ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတမ် ာ်းကိ  

လိ က်နာဝနခ် ဖခင််း၊ အလွေယရ်ဖပာရလျှင ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတ်မ ာ်းအရပေါ် 

"သစစာရစာင ဖ်ခင််း" (ဝ ) ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ယ   ကညက်ိ ်းစာ်းမှု၌ သစစာရစာင ဖ်ခင််း 

သည ်ပဋညိာဉ်၏ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်းကိ  ကိ ယရ်တာ် ရပ်းကမ််းရာတွေင ်

အသ  ်းဖပျုသည ် ယနတရာ်းပင ်ဖြစ်ရတာ သည်။  

သ ကခ တ  ရ် ဆရ ကက ျား Michael J. Glodo 

တတယိအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အာဖဗ  ၏ နာခ ဖခင််း၊ မနာခ ဖခင််းတိ  အတွေက် 

အက ိျု်းဆကမ် ာ်း   ိရနခ  ရ ကာင််း   င််း  င််းဖပဆိ ထာ်းခ  သည်။  ကမဘာ ၁၇်း၁-၂ ကိ  တြန ်ထပ်၍ 

နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။  အခန််းငယ် ၁ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် အာဖဗ  သိ   ရဖပာသညမ် ာ  

င သည ်အနနတ တနခ်ိ ်း  င ်ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစ၏်။ င  ရ  ျဲ့ မ ာ သွော်းလာ၍ စ  လငဖ်ခင််း 

  ိရလာ  (ကမဘာ ၁၇်း၁)။  

ဆကလ်က်၍ အငယ် ၂ တွေင ် 

င ၏ ပဋညိာဉ်ကိ  သငန် င  ်င ဖပျုမည။် သင က်ိ  င  အလွေနမ် ာ်းဖပာ်းရစမည် (ကမဘာ 

၁၇်း၂)။  

 အာဖဗ  ၏ နာခ ဖခင််းအတွေက် အက ိျု်းဆက် ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာ အဖြစ် အာဖဗ  ၏ သာ်းရဖမ်းတိ   

တိ ်းပွော်းမ ာ်းဖပာ်း ကမည ်အရ ကာင််းကိ  ဘ ရာ်းသခငက်   င််း  င််း ဖပဆိ ထာ်းခ  ပပ ်း ဖြစသ်ည။်  

လိ ကရ်လ ာည ရထွေစွောပင ်ဘ ရာ်းသခငက်လည််း သစစာရြာကြ် ကမ်ှု၏ အက ိျု်းရလာဒသ်ည် 

ဖပင််းထနဆ်ိ ်းရွော်းရသာ က ိနဖ်ခင််းအမဂဂလာမ ာ်း ဖြစမ်ည အ်ရ ကာင််း မိန  ရ်တာ်မူထာ်းခ  သည်။  ရနာကထ်ပ် 

ဥပမာတစခ်  အရနဖြင  ်ကမဘာ ၁၇်း၁၀-၁၄ တွေင ်အာဖဗ  အာ်း ဘ ရာ်းသခင ်မိန  ရ်တာ်မသူည ် အရာကိ  

နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။   
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

သငန် င တ်ကွေ သင ရ်နာက်၌ သင၏် အမ ိျု်းအနွေယ်သည ်င  ရ  ျဲ့ မ ာ 

ရစာင ရ်  ာကရ်ရသာ င ၏ ပဋညိာဉ်  မူကူာ်း သငတ်ိ  တွေင ်သာ်းရယာကဂ ာ်းတိ င််း 

အရရြ ာ်းလ  ်းမဂဂလာကိ  ခ ရမည်။ ... အရရြ ာ်း မလ  ်း၊ အရရြ ာ်း လ  ်းမဂဂလာကိ  

မခ ရသာ သာ်းရယာကဂ ာ်းကိ  သူ၏ အမ ိျု်းမ  ပယ်  င််းရ၏။ ထိ သသူည ်

င  ပဋညိာဉ်ကိ  ြ က်ရလပပ  (ကမဘာ ၁၇်း၁၀-၁၄)။  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ပဋညိာဉ်အရပေါ် သစစာ  ရိ ကာင််း ဝနခ် အပ်န  မှု ဆိ ငရ်ာ လကခဏာသကရ်သ 

အရနဖြင  ်အရရြ ာ်းလ  ်းဖခင််းကိ  ရတာင််းဆိ ထာ်းခ  သည်။ သိ  ဖြစ်၍ အရရြ ာ်းလ  ်းဖခင််း မခ ရသာ 

သာ်းစဉ်ရဖမ်းဆက် ရယာကဂ ာ်းတိ င််းသည် ကိ ယရ်တာ်၏ လူမ ိျု်း အဖြစမ်  ပယ ် င််းခ ရဖခင််း 

က ိနစ်ာသင  ်ကလမိ မ်ည် ဖြစသ်ည။်    သတူိ  သည် ပဋညိာဉ် လူရနမှုဘဝ ၏ 

ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်းမ လည််း ြယ် ကဉ်ခ  ကရလမိ မ်ည် ဖြစသ်ည။်  

ပဋညိာဉ်ကိ  လှုပ်  ာ်းရစသည ် ရမာင််းန ငအ်ာ်း သ  ်းခ လ  ်းက အာဖဗ  ၏ ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ပ ဂ္ိျုလ်ရရ်း 

ဆနသ်ည ် အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  ပ  သွေင််း ထ ဆစရ်ပ်းခ  သည်။ ၎င််းတိ  သည် အာဖဗ  ၏ 

ရနာက်၌   လိာ ကမည ်သတူိ  ၏ ဘဝမ ာ်းကိ လည််း ဆက်လက် စည််း ကပ်ထနိ််းရက ာင််းသွော်းခ  သည်။   

ဣသရရလန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင၏် ဒ တယိရဖမာက် အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ 

သနိာရတာငတ်ွေင ်ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မူရသာ ပဋညိာဉ်ပင ်ဖြစသ်ည။်  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ခ   ကပပ ်းဖြစသ်လိ  

ဤပဋညိာဉ်သည ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတ်ရတာ်ကိ  အရလ်းရပ်းထာ်းခ  သည်။ သိ  ရသာ် ရမာရ   ပဋညိာဉ် 

ရအာက်တွေင ်  ငသ်နရ်သည ် ဘဝမ ာ်း၌  ပဋညိာဉ်ကိ  လှုပ်  ာ်းရစသည ် အဖခာ်းရသာ ရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်း 

မ  ရိနခ     ယူဆဖခင််းသည် ဆိ ်းဆိ ်းရွော်းရွော်း မ ာ်းယွေင််းပ လမိ မ်ည်။  

တမ တ ှ 

ပဋညိာဉ်ကိ  လှုပ်  ာ်းရစသည ် ရမာင််းန ငအ်ာ်း အလ  ်းစ  သည် ရမာရ   ပဋညိာဉ်၌ 

သကဝ်ငလ်ှုပ်  ာ်းခ  ရ ကာင််း  သဖိမငရ်နအ်တွေက် ဤ ပဋညိာဥ်၏ အရရ်းကက ်းဆ  ်းကဏ္ဍ ဖြစရ်သာ 

ပညတ်ရတာ ်ဆယပ် ်းကိ  အက ဉ််းခ  ျု်း ရလ လာ ကပ စိ  ။    ပထမ ဦ်းစွော ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း 

ထကသ်န ်ကကယဝ်မှုသည် ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတရ်တာ်မ ာ်း ရ  ျဲ့တွေင ်လာသည ် ပဏာမရ  ျဲ့ရဖပ်းထ တွေင ်

ရပေါ်လွေင ်ထင ် ာ်းသည။်  ထွေကရ်ဖမာက်ရာ ၂၀်း၂ တွေင ်ပညတ်ရတာ် ဆယ်ပ ်း ဤသိ   အစဖပျုပ  ကိ  သင ်

ဖပနအ်မ တ်ရပ လမိ ်မည်။  

င သည ်သင က်ိ  ကျွနခ် ရနရာ အ ဂ တတ ျုဖပညမ်  ကယ်နှုတ်ရဆာငယ်ူခ  ပပ ်းရသာ 

သင၏် ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစ၏် (ထွေက်ရဖမာက် ၂၀်း၂)။ 

ရမာရ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သည ်လူ၏ လ ပ်ရဆာငခ် ကအ်ရပေါ် မူတည်ဖခင််း မ  ဘိ  ဘ ရာ်းသခင  ်

ကရ ဏာရတာ်န င  ်ရက ်းဇူ်းရတာ်အရပေါ်၌သာ အရဖခတည်ထာ်းခ  သည်။  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရမာရ   

ပဋညိာဉ်ကာလ တရလျှာက် ဣသရရလ မ ိျု်းဆကမ် ာ်းအာ်း ဤက  သိ   သနာ်းကရ ဏာ ဆကလ်က် 

ဖပသခ  သည်။  သိ  ဆိ လင က်စာ်း ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သူ  လူတိ  ထ မ  သစစာရစာင သ်မိှုကိ  ရတာင််းဆိ သည် 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဆိ သည အ်ခ က်သည ်ပညတရ်တာ် ဆယ်ပ ်း ခ ရပ်းဖခင််း အမှုအရာအာ်းဖြင  ်အလွေန ်  င််းလင််းရနသည။်  

၎င််းအာ်း ထွေကရ်ဖမာက် ၂၀်း၃ တွေင ်ပထမဆ  ်း ပညတရ်တာ်က ရြာဖ်ပထာ်းသညမ် ာ 

င မ တပ ်း အဖခာ်းရသာ ဘ ရာ်းကိ  မကိ ်းကွေယ်န င  ်(ထွေက်ရဖမာက် ၂၀်း၃)။  

ဘ ရာ်းသခင  ်ရက ်းဇူ်းတရာ်းသည် လသူာ်းတိ  ဘကမ်  သစစာရစာင ရ်န ်လိ အပ်ခ က်န င  ်

ဆန  က် ငရ်သွေြည်ဖခင််း မ  ပိ ။   ထိ အစာ်း ၎င််းသည ်ဣသရရလထ မ  ရက ်းဇူ်းသစိတိ်ဖြင  ်သစစာ  ိ  ိ 

တ န  ဖ်ပနရ်နအ်တွေက ်ရထာကက်ူ လမ််းဖပဖခင််းသာ   ိခ  သည်။  

သူ  လမူ ာ်းသိ   မညသ်ည ် ပညတ်ကိ မျှ ဘ ရာ်းသခင ်ခ မရပ်းမ  ကိ ယရ်တာ်က 

"င သည ်သင က်ိ  ကျွနခ် ရနရာ အ ဂ တတ ျုဖပညမ်  ကယ်နှုတ်ရဆာငယ်ူခ  ပပ ်းရသာ 

သင၏် ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစ၏်"  ူ၍ သတူိ  အာ်း ရက ်းဇူ်းရတာ် အရ ကာင််း 

ဖပနသ်တရိပ်းသည်။  ဤ အခ က်က လ ပ်ရဆာငရ်ပ်းသညမ် ာ 

ပညတ်ရတာ်ဆယ်ပ ်း၏ က န ်အပိ င််း  သိမျှအာ်း ဘ ရာ်းသခင လ်ူ "ဖြစ်လာ" 

ရစသည ် ပညတ်ရတာမ် ာ်း အဖြစ် မ  တဘ်  ဘ ရာ်းသခင လ်ူ ဖြစပ်ပ ်းသမူ ာ်း 

ရဆာငယ်ရူမည ် သွေငဖ်ပငလ်ကခဏာ သိ  မ  တ် အသက်  ငမ်ှုပ  စ  တစခ် ကိ  

ရပ်းသည ် အရနဖြင  ်ပ  စ  ခ မ တ်ရပ်းလိ က်ဖခင််းပင ်ဖြစသ်ည။်  ထိ အသက်  ငမ်ှု 

ပ  စ က သူတိ  အာ်း ဘ ရာ်းသခင  ်ရက ်းဇူ်းရတာ်ကိ  တ န  ဖ်ပနန်ိ ငမ်ည  ်အခွေင အ်ရရ်း 

ရပ်းထာ်းသည။် ပထမဆ  ်း အမနိ  မ် ာ်းထ  ကျွန် ပ်တိ  ၌ အရဖခခ က က    ရိနသည်မ ာ 

ဘ ရာ်းသခငက်ိ  သငမ်ည်သိ   ခ စ်ခငပ် သနည််း  ၍ူ ဖြစသ်ည။်    

ကိ ယရ်တာ်မ တပ ်း အဖခာ်းမညသ်ည ် ဘ ရာ်းကိ မျှ မကိ ်းကွေယ်ဖခင််းဖြင ၎်င််း၊ 

ဘ ရာ်းသခငန် င  ်တရူအာင ်ရ ပ်တ ဆင််းတ  မလ ပ်ဖခင််းဖြင ၎်င််း၊ ဘ ရာ်းသခင  ်

နာမရတာ်ကိ  မ သာန င  ်ဆိ ငပ်ပ ်း မမမကဆ်ိ ဖခင််းဖြင ၎်င််း သငသ်ည ်ဘ ရာ်းသခငက်ိ  

ခ စခ်ငရ် ကာင််း ဖပနိ ငပ် သည။် ထိ  ရနာက ်"သင၏် မဘိကိ  ရိ ရသစွော 

ဖပျုရလာ " ူသည်န င  ်အစဖပျုသည ် ပညတ်ရတာ် ဆယ်ပ ်း၏ ဒ တိယ ကဏ္ဍဝက် 

သည ်ကျွန် ပ်တိ  အာ်း အဖခာ်းသမူ ာ်းန င  ်အဖပနအ်လ န ်ဆက်သွေယ်မှု ဆိ ငရ်ာ 

စ နှုန််းသတမ် တ်ခ က်မ ာ်းကိ  ရပ်းရသာ ပညတရ်တာ်စဉ် တစခ် အဖြစ် 

ကျွန် ပ်တိ  တွေင ်  ိရနပ သည။် အရ ကာင််းမ ာ သမမာက မ််းစာထ က ဘ ရာ်းသခငအ်ြိ   

ဝိညာဉ်ဆနဖ်ခင််းသည် တစ်ကိ ယ်ရည ်သရဘာ ဖြစရ်  မျှသာမက အမ ာ်းန င  ်

ဆိ ငရ်သာ အပိ င််းကဏ္ဍလည််း ဖြစရ်န၍ရပတည််း။   ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ခ စ်ရ  မျှဖြင  ်

မလ  ရလာက်ရသ်းပ ။  ထိ အရာသည ်အရရ်းပ ရသာ အပိ င််းဖြစရ်သာ်လည််း 

ကျွန် ပ်တိ   အသက်  ငပ်  ၊ သူတပ ်းကိ  ခ စခ်ငပ်  တိ  တွေင ်ရြာ်ဖပထင ် ာ်းရန ်

လိ အပ်သည။် ထိ အရာသည ်ပညတ်ရတာ ်ဆယပ် ်း၏ ဒ တယိ အပိ င််း ဖြစသ်ည။်  

တဒါက ်  Brian D. Russell 
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ထိ  ထကမ်က ပညတရ်တာ် ဆယ်ပ ်းသည ်နာခ ဖခင််း၊ မနာခ ဖခင််းတိ  ၏ 

အက ိျု်းဆကမ် ာ်းအရ ကာင််းကိ လည််း ရဖပာဆိ ထာ်းသည။်  ထွေက်ရဖမာက်ရာ ၂၀်း၄-၆ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   

ြတ်ရသညမ် ာ  

ရ ပ်တ  ဆင််းတ ကိ  ကိ ယအ်ဘိ   မလ ပ်န င ။် ဦ်းမခ  ဝတ်မဖပျုန င ။် အရ ကာင််းမကူာ်း 

သင၏် ဘ ရာ်းသခင ်င  ထာဝရ ဘ ရာ်းသည ်သင၌် အဖပစ ် ိသည်   

ယ  လွေယ်ရသာဘ ရာ်း၊ င  ကိ  မ န််းရသာသူတိ  ၏ အမ ိျု်းအစဉ် အဆက ်တတယိ 

အဆက်၊ စတ တထ  အဆက ်တိ ငရ်အာင ်အဘတိ  ၏ အဖပစ်ကိ  သာ်းတိ  ၌ 

ဆပ်ရပ်းစ ရငရ်သာ ဘ ရာ်း၊ င  ကိ  ခ စ်၍ င  ပညတတ်ိ  ကိ  က င ရ်သာသူတိ  ၏ အမ ိျု်း 

အစဉ် အဆက ်အရထာငအ်ရသာင််း တိ ငရ်အာင၊် ကရ ဏာကိ  ဖပရသာဘ ရာ်း 

ဖြစ၏် (ထွေက်ရဖမာက ်၂၀်း ၄-၆)။ 

အာဖဗ  န င  ်ရမာရ  တိ  ဖြင  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ 

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်းအရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ဖမငပ်ပ ်း ဖြစ်၍ ဓမမရ ာင််း ဣသရရလန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်ဖြစသ်ည ် ဒ ဝဒိ ်ပဋညိာဉ်ကိ   ကည  ်ကပ စိ  ။   ဣသရရလကိ  အ ပ်စိ ်းရန ်ဒ ဝဒိ၏် 

မ ိျု်းရိ ်းကိ  ထာဝရ နန််းဆကအ်ဖြစ် ဘ ရာ်းသခင ်ထရူထာငခ်  မှုအရပေါ် ဤပဋညိာဉ်က 

အရလ်းရပ်းထာ်းခ  သည်။ 

ဒါဝ ဒ ် 

  တပ် သည။် ဒ ဝိဒန် င  ်သူ  သာ်းရဖမ်းတိ  ၏ ဘဝအရ ကာင််း ပိ ကက ်းသည ် မ တ်တမ််းကိ  ကျွန် ပ်တိ   

 ကည သ်ည အ်ခ  ဤပဋညိာဉ်ရအာက်   ငသ်နရ်သည ် ဘဝ၌ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်းကကယဝ်မှု၊ 

လူသာ်းတိ  ဘကမ်  သစစာရစာင သ်မိှု၊ နာခ ဖခင််းန င  ်မနာခ ဖခင််း အက ိျု်းဆကမ် ာ်း ပတသ်ကရ်နရ ကာင််း 

သသိာ ထင ် ာ်းလာသည်။  ဥပမာအာ်းဖြင  ်ဒ ဝိဒအ်ာ်း ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ 

သဒဓ တရာ်းကကယသ်ည အ်ရပေါ်  ဆာလ  ၈၉်း၃-၄က သ  ်းသပ်ထာ်းပ  ကိ   ကည ် ကပ စိ  ။  

င ရရွေ ်းရကာက်ရသာသူန င  ်င သည ်ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့၍ င ၏ ကျွနဒ် ဝဒိအ်ာ်း 

က ိနဆ်ိ ဖခင််းကိ  ဖပျုပပ ။  သင၏် အမ ိျု်းအနွေယက်ိ  အစဉ်မဖပတ် င ပမ ဖမ ရစမည။် 

သင၏် ပလလ ငက်ိ လည််း လမူ ိျု်းအဆက်ဆက် တည်ရစမည ်(ဆာလ  ၈၉်း၃-၄)။ 

အဆိ ပ  က မ််းခ က်တိ  သည် ဒ ဝိဒက်ိ  ရရွေ်းရကာက်ဖခင််း၊ သနူ င  ်သူ၏ သာ်းရဖမ်းတိ  အာ်း 

ဣသရရလ၏ ရဖြာင မ် နရ်သာ   ငဘ် ရငမ် ာ်း အဖြစရ်ထာကမ်ဖခင််းတိ  ဖြင  ် ဒ ဝိဒသ်ိ   ဘ ရာ်းသခင ်

ဖပရတာမ်ူသည ် ရစတနာ သဒဓ တရာ်းတိ  ကိ  ထင ်ပ်သည။်  သိ  ရသာ် ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်

သစစာရစာင သ်မိှုကိ လည််း ရတာင််းဆိ ထာ်းခ  သည်။ ဤ ပဋညိာဉ် ရအာက်တွေင ်မနာခ မှုရ ကာင  ် က ျုရမည ် 

က ိနဖ်ခင််း အက ိျု်းဆကမ် ာ်းဖြင လ်ည််း ပခမိ််းရဖခာက်ထာ်းခ  သည်။  ဆာလ  ၈၉်း၃၀-၃၂ ကိ  

နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။ 
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သူ၏ သာ်းရဖမ်းတိ  သည် င  တရာ်းကိ စွေန  ပ်ယ်၍ င ၏ စ ရငခ် က်တိ  ကိ  မက င ၊် င ၏ 

အထ  ်းအြွေ ျဲ့တိ  ကိ  ရှုတ်ခ ၍ င ၏ ပညတတ်ိ  ကိ  မရစာင ဘ် ရနလျှင ်င သည ်သူတိ   

ဖပစမ် ာ်းရသာရ ကာင  ်ကကမိ်လ  ်းန င  ်ဆ  ်းမ၍ ဒဏခ် ကတ်ိ  န င  ်ဒ စရိ က်အတိ င််း 

အဖပစရ်ပ်းမည်။  

ဤရနရာတ င ်ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသလိ ပင ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတမ် ာ်းကိ  ဒ ဝဒိ၏် သာ်းတိ   

စွေန  ပ်ယခ်  ပ လျှင ်သူတိ  သည် ဖပင််းဖပင််းထနထ်န ်အဖပစ်ရပ်းခ ခ   ကရလမိ မ်ည်သာ ဖြစသ်ည်။  သိ  ရသာ် 

က မ််းပိ ဒ ်အမ ာ်းအဖပာ်းက ကျွန် ပ်တိ  ကိ  ရဖပာဖပရနသလိ ပင ်ဒ ဝိဒန် င  ်သူ  သာ်းရဖမ်းတိ   ဘ ရာ်းသခငက်ိ  

သစစာရစာင မ်ည် ဆိ ပ ကလည််း ကက ်းက ယ်ရသာ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်း သတူိ  ထ  ရရာကလ်ာ ကမည် 

ဖြစသ်ည။်   တပ် သည။် ဒ ဝဒိ၏် အမိ်သအူမိ်သာ်းတိ  အရပေါ် ရရာက ် ိရသာ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်

က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာတိ  သည် ထိ အခ ိနမ်  စ၍ ဘ ရာ်းသခင လ်ူ   ိ  သိမျှ တိ  ၏ ဘဝမ ာ်းအရပေါ် 

သကရ်ရာကမ်ှု   ိခ  သည်။  

ကမဘာလ  ်း ဆိ ငရ်ာန င  ်အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းကိ  သကဝ်ငလ်ှုပ်  ာ်းရစသည ် 

ရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်းကိ  ထည ်သွေင််း စဉ််းစာ်းရင််း ပဋညိာဉ်သစ ်  ရခေါ်ရသာ ပပ ်းဖပည စ်  မှု ပဋညိာဉ်ဘက်သိ    

လ ည ်ရန ်ကျွန် ပ်တိ   အဆငသ်င  ်  ိလာပ ပပ ။ 

ပဋ ည ဉ်သစ် 

ဓမမရ ာင််း သမိ င််းတရလျှာက ်ပဋညိာဉ်တစခ် အရပေါ် ရနာကတ်စခ်  ထပ်ဆင  ်

တည်ရဆာကရ်သာအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  ရ  ျဲ့သိ   ဆကလ်က ်လ မ််းတက်နိ ငရ်န ်

စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရတာ်မခူ  သည်။  သိ  ရသာ် ကျွန် ပ်တိ   သ ိကသလိ ပင ်ရယရှုရလာကသိ   ကကလာခ ိန၌် 

ဣသရရလသည ်ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ရဖပာငရ်ဖပာငတ်င််းတင််း ဆန  က် ငပ် နက်နလ်ွေန််းခ  ရကာ်း 

ကိ ယရ်တာ်သည် ဖပင််းထနဆ်ိ ်းရွော်းရသာ က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာမ ာ်းစွောကိ  သူ  လူတိ  အရပေါ် 

သွေန််းရလာင််းခ  ရသည်။  ဣသရရလ အကကင််းအက နမ်ျှရလာက်ကသာ ဆက်လက်၍ 

သစစာရစာင ခ်   ကသည်။  သိ  တရစ ပဋညိာဉ်သစ်တွေငမ်ူကာ်း ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်သည် 

ဖပည ဝ်စ  လငဖ်ခင််းသိ   ရရာက်  သိည။်  ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်သည်လည််း ခရစ်ရတာ၏်   ငဘ် ရငအ်ဖြစ် 

အ ပ်စိ ်းရတာ်မူဖခင််းအာ်းဖြင  ်ရဖမကက ်းစွေန််းတိ ငရ်အာင ်တိ ်းခ  ျဲ့ ဖပန  န်    ရတာ သည်။ ဤသရဘာအရ 

ပဋညိာဉ်သစသ်ည် ရ  ်းယခငက် ဘ ရာ်းသခင ်ဖပျုရတာ်မူခ  ပပ ်းသမျှန င  ်ဆန  က် ငက်ွေ လွေ ဖခင််း မ  ပိ ။  

အမ နစ်ငစ်စ် သမိ င််းတရလျှာက် သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်အတွေက် ကိ ယရ်တာ် ရည်ရွေယ်ထာ်းခ  သည်တိ  ကိ သာ 

၎င််းက ပပ ်းဖပည စ်  ရစဖခင််း ဖြစသ်ည။်  သိ  ဖြစ်၍ ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ် ဘဝ၏ ရမာင််းန ငအ်ာ်း 

သ  ်းမ ိျု်းအာ်း ပဋညိာဉ်သစ၏် လကခဏာမ ာ်း အဖြစ် ရတွေျဲ့ရဖခင််းသည် ကျွန် ပ်တိ   အတွေက် 

အ  ဩြွေယမ်  တပ် ။  

ပထမအခ ကအ်ရနဖြင  ်ပဋညိာဉ်သစ်တွေင ်ဘ ရာ်းသခင၏် ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထကသ်န ်

ကကယဝ်မှု ပ ဝငရ်နသည။်  ပဋညိာဉ်သစက်ိ  ကိ ယ်ရတာ ်ထရူထာငခ်  သည်ဖြစ်၍ နယ်န ငဒ်ဏခ်  
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သူ  လမူ ာ်းသိ   ကက ်းစွောရသာ သနာ်းကရ ဏာဖပမည အ်ရ ကာင််း ဘ ရာ်းသခင ်ကတိဖပျုခ  သည်။  ရယရမိ 

၃၁်း၃၄တွေင ်ြတရ်သည်မ ာ 

ထိ အခ  င သည် သူတိ   အဖပစမ် ာ်းကိ  သည််းခ မည။် သတူိ   ဖပျုရသာ 

ဒ စရိ ကမ် ာ်းကိ  မရအာကရ်မ ဘ  ရနမည ်(ရယရမိ ၃၁်း၃၄)။ 

ဤနည််းသာမက အဖခာ်းရသာ နည််းလမ််းမ ာ်းစွောဖြင ပ်  ပဋညိာဉ်သစ်သည ်ဘ ရာ်းသခင၏် 

သနာ်းဖခင််း ကရ ဏာကိ  ဖပသသည။်  

တစခ် ိနတ်ည််းမ ာပင ်လသူာ်းတိ  ၏ သစစာရစာင သ်မိှုသည်လည််း ပဋညိာဉ်သစပ်  အခ က်တစ်ခ  

ဖြစသ်ည။်  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ၏ ပညတ်ရတာမ် ာ်းကိ  ြယ်  ာ်းြိ   ကတမိရပ်းပ ။ သူ  ကိ  နာခ ဖခင််းမ  

မည်သူ  ကိ မျှ ချွင််းခ က် ဖပျုထာ်းရပ်းဖခင််း မ  ိပ ။  ၎င််းန င  ်ဆန  က် ငက်ွေ လွေ စွောပင ်ကိ ယ်ရတာသ်ည် သူတိ   

သစစာရစာင န်ိ ငရ်န ်အာ်းရပ်းရထာကမ်သည။်  အမ နစ်ငစ်စ် ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ရယရမိ ၃၁်း၃၃ တွေင ်

ကတထိာ်းရတာ်မူခ  သည်မ ာ  

င ထာဝရ ဘ ရာ်းသည ်င ၏ ပညတ်တရာ်းကိ  သူတိ   အတွေင််းထ သိ   သွေင််းမည။် 

သူတိ   န လ  ်းရပေါ်မ ာ ရရ်းထာ်းမည်။   

(ရယရမိ ၃၁်း၃၃)။ 

ပဋညိာဉ်သစက်ာလတွေင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  လမူ ိျု်းရတာ်အာ်း ကိ ယ်ရတာ ပ်ညတ်မ ာ်းကိ  

ခ စခ်ငဖ်မတ်နိ ်းစိတ်   ိလာရစဖခင််းဖြင  ်သူ  လတူိ   တိ  သည်လည််း သူ  အရပေါ် စိတအ်ာ်းထကသ်နစ်ွော 

နာခ  ကမည ်ဖြစ်သည်။  

အဆ  ်းသတအ်ာ်းဖြင  ်ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကတ်ိ  သည်လည််း 

ပဋညိာဉ်သစတ်ွေင ်ထင ် ာ်းရပေါ်လွေငလ် က်   ိရနသည။်  ရယရမိ ၃၁်း၃၃ တွေင ်ဆကရ်ဖပာထာ်းသညမ် ာ 

င သည ်သတူိ  ၏ ဘ ရာ်းဖြစမ်ည်။ သူတိ  သည်လည််း င ၏လ ူဖြစ ်ကလမိ ်မည် 

(ရယရမိ ၃၁်း၃၃)။ 

 ဘ ရာ်းသခငသ်ည်  သ၏ူ ပဋညိာဉ် ဆိ ငရ်ာ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းကိ  ထနိ််းသမိ််းနိ ငရ်အာင ်

သူ  လမူ ာ်းကိ  ရထာကက်မူည် ဖြစရ်သာရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  လမူ ာ်းအာ်းလည််း ကက ်းစွောရသာ 

ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာမ ာ်း ခ ရပ်းမည ် အရ ကာင််း ဤ ရ ကညာခ က်က စတိ်ခ ရသခ ာမှုကိ  ရပ်းသည။် 

သိ  ဖြစ်၍ သွေယဝ်ိ က် ဆိ ရလျှင ်အဆိ ပ  တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းကိ  မရစာင ရ်  ာကသ်ူ မည်သမူဆိ  

ဤရကာင််းခ  ်းမဂဂလာကိ  ရလမိ မ်ည် မ  တ်ရပ။ 

ပဋညိာဉ်သစ်န င  ်ပဋညိာဉ်ရ ာင််းကိ  ခွေ ဖခာ်းရပ်းမည ် အရာသည်လည််း 

တရာ်းရတာ်အရပေါ် လတူိ  ၏ လိ က်နာနိ ငစ်ွေမ််း သာလျှင ်ဖြစသ်ည။်  ရယရမိ 

အခန််းကက ်း ၃၁ တွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် သူတိ  ၏ န လ  ်းသာ်းရပေါ်တွေင ်ပညတရ်တာ်ကိ  

ရရ်းသာ်းမည အ်ရ ကာင််း၊ သတူိ  အထ သိ   ပညတ်တရာ်းကိ  သွေင််းမည အ်ရ ကာင််း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ရဖပာဆိ ပပ ်းသည ်ရနာက်တွေင ် "င သည ်သတူိ  ၏ ဘ ရာ်းဖြစမ်ည်။ 

သူတိ  သည်လည််း င ၏လူဖြစ် ကလမိ မ်ည်" ဆိ သည်  ပဋညိာဉ် ပ  ရသနည််းက 

ရနာကမ်  လိ က်ထာ်းသည။်  ရကာင််းပ ပပ ။ သူ  လူတိ  ၏ န လ  ်းသာ်းရပေါ် တွေင ်

ပညတ်ရတာ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်မည်သိ  ရရ်းမည်ဆိ သည်ကိ  နာ်းလည်ရနအ်တွေက် 

အလာ်းတူ က မ််းပိ ဒမ် ိျု်း   ရိာ ရယဇရက လက မ််းကိ  ရလ လာဖခင််းသည် 

အလွေနအ်ရထာကအ်ကူ ရသည်။  ရယဇရက လ အခန််းကက ်း ၃၆ တွေင ်

ဘ ရာ်းသခငက် သူ  လူတိ  အတွေင််း သူ  ပညတက်ိ  ထည မ်ည ်  မဆိ ထာ်းဘ  

သူတိ  အတွေင််းသိ   သူ  ဝဉိာဉ်ရတာ်ကိ  ထည မ်ည ် သာ ဆိ ထာ်းသည။်  သတူိ  ၏ 

န လ  ်းသာ်းမ ာ်းရပေါ်တွေင ်ပညတရ်တာ်တိ  ကိ  ရရ်းသာ်းမည ်  မဆိ ထာ်းဘ  

"င  ဝညိာဉ်ကိ လည််း သငတ်ိ  အထ သိ   သွေင််းရပ်းသဖြင  ်သငတ်ိ  သည် င ၏ 

တရာ်းလမ််းသိ   လိ က်၍ င စ ရငရ်တာ်မူခ က် ိ  ကိ  ရစာင ရ်  ာက ်ကလမိ မ်ည်" 

 ူ၍သာ ဆိ ထာ်းသည်။  ထိ  ရနာက်တွေင ်ရယရမိ ၃၁ မ ာလိ ပင ်"င သည ်

သငတ်ိ  ၏ ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစမ်ည်။ သငတ်ိ  သည်လည််း င ၏လ ူဖြစ် ကလမိ မ်ည်" 

ဆိ သည ် ပဋညိာဉ် ပ  ရသနည််းက တြန ်ရနာကမ်  လိ က်ထာ်းဖပနသ်ည။်   

ထိ  ရ ကာင  ်အဆိ ပ  ပရရာြက်ဖပျုခ က ်က မ််းပိ ဒမ် ာ်းကိ  အတတူကွေ 

 ကည ်ပပ ်းရနာကတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခငက် သူ  လမူ ာ်း၏ န လ  ်းမ ာ်းရပေါ် ပညတ်မ ာ်း 

ရရ်းသာ်းမည ် ပ  စ သည ်သတူိ  အထ သိ   သ၏ူ ဝိဉာဉ်ရတာ်ကိ  

သွေင််းရပ်းဖခင််းအာ်းဖြင  ်ဖြစ်ရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ရသည။် 

ဘ ရာ်းသခငက်ိ ယ်ရတာ်တိ င ်ကိန််းရအာင််းရသာ မ ကရ်မ ာက်ရတာ်အာ်းဖြင  ်

ကိ ယရ်တာ်သည် ပဋညိာဉ်သစက်ာလ  ိ သ၏ူလမူ ာ်းအာ်း သူ   ပညတ်ရတာ်ကိ  

ရစာင ရ်  ာက်နိ ငရ်စလမိ မ်ည် ဖြစသ်ည။်  သိ  ဖြစ်၍ ပဋညိာဉ်သစတ်ွေင ်

စိတခ် လ  ဖခ ျုမှု   ိရနရဖခင််းသည ်ကျွန် ပ်တိ  ၏ သစစာရစာင မ်ှုရ ကာင  ်မ  တဘ်  

ကျွန် ပ်တိ  အထ  အသက်  ငပ်ပ ်း အသ  ်းခ  တနဆ်ာပလာအဖြစ် 

ကကိျု်းစာ်းအာ်းထ တ်ရပ်းရတာမ်ရူသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ဝိဉာဉ်ရတာ်ရ ကာင သ်ာ 

ဖြစရ်ပသည်။  

တဒါက ်  Matthew Newkirk 

ယခ မ ာ ခရစရ်တာ်၌ ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ် အဆ  ်းသတ် အဆင ၏် ပ  စ ကိ  လိ က်၍ 

ပဋညိာဉ်သစသ်ညလ်ည််း အဆင သ်  ်းဆင အ်ာ်းဖြင  ်အက ိျု်းသကရ်ရာကမ်ှုကိ  ဖြစရ်စရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   

သတရိထာ်းြိ   လိ အပ်သည်။  ပဋညိာဉ်သစက်ိ  ခရစရ်တာ ်ပထမကကလာမှုန င  ်တမနရ်တာမ် ာ်း၏ 

အမှုရတာ်ရဆာငမ်ှု အတွေင််း အစဖပျု ြွေင လ် စခ်  သည်။  အသင််းရတာ် သမိ င််းရ ကာင််းအတွေင််း 

အသင််းရတာ်၌ ဖပျုဖပငအ်ာ်းထ တ်ရနရသာ ခရစ်ရတာ၏် တနခ်ိ ်းရတာ်အာ်းဖြင  ်ပဋညိာဉ်သစသ်ည် 

ဆကလ်က် အရကာငအ်ထည်ရပေါ်လာရနသည်။ သမိ င််းရ ကာင််း အဆ  ်းသတ်ခ ိန ်ခရစ်ရတာသ်ည် 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဘ န််းအသရရ၌ တြန ်ကကလာသည ်အခ  ပဋညိာဉ်သစသ်ည် ၎င််း၏ ပပ ်းဖပည စ်  ဖခင််းသိ   

ရရာက ် ိရပလမိ မ်ည်။  

ဦ်းစွောအာ်းဖြင  ်ခမည််းရတာက် သူ  သာ်းရတာ်ကိ  ရလာကသိ   ရစလ တ်ခ ိနတ်ွေင ်ပဋညိာဉ်သစအ်ာ်း 

ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ ကကယ်ဝထကသ်နမ်ှု န င  ်အစဖပျု ြွေင လ် စခ်  ရ ကာင််း ဓမမသစ်က 

အရလ်းရပ်းထာ်းသည။်   လူသာ်းတိ  ထ မ  သစစာ  ိရန ်ရတာင််းဆိ ခ က်   ိသမျှအရပေါ် 

ခရစ်ရတာ်ကိ ယ်တိ ငက် ကာ်းတိ ငရ်ပေါ်တွေင ်အရသခ သည်ထ ိသစစာ  ိစွော ဖြည ဆ်ည််းခ  ရ ကာင််း 

ပဋညိာဉ်သစက် ရစာင််းရပ်းထာ်းဖပနသ်ည်။   ထိ  ဖပင ်၎င််းသည ်ရသဖခင််းမ  ဖပနလ်ည ်ထရဖမာက်ဖခင််း 

ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာကိ  ခရစ်ရတာ်က လကခ် ရ  ခိ  သည ်အရပေါ်  အရလ်းရပ်းထာ်းဖပနသ်ည်။  ထိ  ရ ကာင  ်

အက ိျု်းရလာဒအ်ာ်းဖြင  ်ခရစ်ရတာ်၌ ကယ်တငဖ်ခင််းဆိ ငရ်ာ ယ   ကည်ဖခင််း   သိမျှရသာသူ အာ်းလ  ်းသည ်

ဘ ရာ်းသခင ရ်  ျဲ့ န စသ်ကြ်ွေယရ်ာ ဖြစ်လာ ကသည်။   ရ ပဗ  ၉်း ၁၂-၁၅တွေင ်ရ ပဗ စာရရ်းသူ 

ရရ်းထာ်းသညမ် ာ 

[ခရစရ်တာ်] သည ်င တိ  အဘိ   ထာဝရ ရရွေ်းနှုတ်ဖခင််းရက ်းဇူ်းကိ  ခ ရ၍ 

ဆတိအ်ရသွေ်း၊ နွော်းကရလ်း အရသွေ်းန င  ်မ  တ်၊ မမိိအရသွေ်းရတာ်န င  ်

သန   ် င််းရာဌာနထ သိ   တခ တည််း ဝငရ်တာ်မ၏ူ။ ... ထိ  ရ ကာင  ်

ပဋညိာဉ်တရာ်းသစ်၏ အာမခ  ဖြစရ်တာ်မ၏ူ (ရ ပဗ  ၉်း၁၂-၁၅)။ 

ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတရ်တာ် အလ  ်းစ  ကိ  ရစာင ရ်  ာကရ်စရနန် င  ်မိမကိိ ယ်ကိ  အဖပစ်အတွေက ်

ဖပည ဝ်စ  လငရ်သာ ယဇ်အဖြစပ်ူရဇာ်ရစရန ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မမိ၏ိ သာ်းရတာ်အာ်း ရစလ တ်ဖခင််းဖြင  ်

ပဋညိာဉ်သစက်ိ  ထရူထာငရ်န ်အလိ  င ာ ဘ ရာ်းသခငသ်ည ် သမိ င််းရ ကာင််း အတွေင််း 

ဝငရ်ရာက် ကာ်းဝငခ်  သည်။  အဖပစအ်တွေက် သူ၏ ပရူဇာ်ဖခင််းကလည််း သူ  ကိ  ယ   ကညသ် ူ ိသမျှ အတွေက် 

ထာဝရ ခွေင လ် တ်ဖခင််းကိ  ရဆာင ်ကဉ််းရပ်းလ က်   သိည။်  

၎င််းသည် အ  ြွေယ်ခရစယ်ာန ်ဩဝ ဒ တစခ် ပင ်ဖြစ်သည်။ 

အဖပစခ်ွေင လ် တ်ဖခင််းအတွေက်  ကာ်းဝငရ်ဆာငရ်ွေကရ်ပ်းသူ ယဇ်ပ ရရာ ိတက် 

နွော်းမ ာ်း၊ ဆတိမ် ာ်းကိ  တန စပ်တ်လ  ်း ပူရဇာ်ရပ်းရသည်  ဓမမရ ာင််းန င  ်

ကွေ လွေ စွောပင ်ရယရှုသည် အသန   ် င််းဆ  ်းဌာနထ သိ   တကကမိတ်ည််းန င  ်

အာ်းလ  ်းအတွေက် ဧကနအ်မ န ်ဝငရ်ရာက်ခ  ရ ကာင််း သမမာက မ််းစာက ကျွန် ပ်တိ  ကိ  

ရဖပာထာ်းသည။်    ကာ်းတိ ငရ်ပေါ်တွေင ်ကိ ယ်ရတာ ်အရသခ သည ်အခ ၊ 

ကျွန် ပ်တိ  ၏ အဖပစမ် ာ်းအတွေက် သ၏ူ အရသွေ်းကိ  ကိ ယရ်တာ ်

သွေန််းရလာင််းသည အ်ခ ၊ ဘ ရာ်းသခင အ်ထ ရတာ်သိ   ခ ဉ််းကပ်ရာလမ််းကိ  

ကိ ယရ်တာ် ြနတ် ်းရပ်းခ  သည ် အဓပိပာယ် ဖြစရ်သာရ ကာင  ်သူ၏ 

အရသွေ်းရတာ်အာ်းဖြင  ်အသန   ် င််းဆ  ်းဌာနထ   ကျွန် ပ်တိ   ဝငန်ိ ငရ်ရ်းအတွေက် 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 

-40- 

ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  
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ကျွန် ပ်တိ  ကိ  ကိ ယစ်ာ်းဖပျုရပ်းနိ ငသ်ူတစ်ဦ်း ကျွန် ပ်တိ  ၌ ဧကနအ်မ န ်

  ိလာနိ ငပ်ပ ဖြစသ်ည။်  

တဒါက ်  Vuyani Sindo 

ယခ တွေင ်ပထမကကလာဖခင််း၌ ကိ ယရ်တာ်၏ ကယတ်ငဖ်ခင််း အမှုရတာ်သည် 

အရရ်းကက ်းပ ရသာ်လည််း ပဋညိာဉ်သစက်ရပ်းရသာ ကက ်းဖမတ်သည ် ကယ်တငဖ်ခင််းသည် ပဋညိာဉ်သစ၏် 

အာမခ  အဖြစ် ခရစရ်တာ်၏ ဆကလ်က် အမှုရဆာငဖ်ခင််းအရပေါ် တွေငလ်ည််း တညမ်  ရနပ သည။်  

ရန  စဉ်န င အ်မျှ ခရစ်ရတာ်သည ်သူ  လမူ ာ်း ကိ ယစ်ာ်း ရကာင််းကငဘ်    ိ ခမည််းရတာ်၏ ပလလ ငရ်တာ်ရ  ျဲ့၌ 

 ကာ်းဝင ်ရတာင််းပနရ်ပ်းလ က ်  ိရနပ သည်။  ရ ပဗ  ၇်း၂၄-၂၅တွေင ်ရ ပဗ  စာရရ်းသူက အဆိ ပ  

စကာ်းလ  ်းမ ာ်းကိ  ရရ်း၍ ဤမ နက်နမ်ှုကိ  ည နဖ်ပထာ်းခ  သည်။  

[ရယရှု] မကူာ်း နစိစထာဝရ တည်ရသာရ ကာင  ်မရဖပာင််းမလ ရသာ 

ယဇ်ပ ရရာ တိ် အရာ၌ ခန  ထ်ာ်းလ က်   ၏ိ။ ထိ သတူိ  ၏ အမှုကိ  

ကိ ယရ်တာ်သည် ရစာင လ် က် ကာလ အစဉ် အသက်  ငရ်သာရ ကာင  ်သူတိ  ကိ  

အစဉ် ကယတ်ငဖ်ခင််းင ာ တတန်ိ ငရ်တာ်မူ၏  (ရ ပဗ  ၇်း ၂၄-၂၅)။  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ကကယ်ဝရတာ်မရူသာရ ကာင  ်ခရစ်ရတာ်သည်  စိ ်းစ ၍ 

ကျွန် ပ်တိ  ကိ ယစ်ာ်း  ကာ်းဝင ်ရတာင််းပန ်ရပ်းလ က်   ိရနသည်။  ကိ ယရ်တာ်သည် ကျွန် ပ်တိ  ၏ အာ်းနည််း 

က ရှု  ်းမှုမ ာ်းကိ  ကိ ငတ်ွေယ် ရဖြ  င််းရပ်းလ က် ကျွန် ပ်တိ  ၏ ထာဝရ ရကာင််းခ  ်းမ ာ်း ကိ လည််း 

စိတခ် ရသခ ာရစလ က်   သိည်။  

သိ  ဖြစ်၍ အဆ  ်းသတအ်ာ်းဖြင  ်ကျွန် ပ်တိ   အဖပစမ် ာ်းအတွေက် ခရစ်ရတာ်ရပ်းဆပ်ပပ ်းရ  မက 

ကျွန် ပ်တိ   ကိ ယစ်ာ်း ဆက်လက်  ကာ်းဝင ်ရတာင််းပနရ်ပ်းရနရကာ်း ခရစရ်တာ်၌ ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ် 

အဆ  ်းသတ် ပပ ်းဖပည စ်  မှုသည် တရန  တွေင ်မ ခ  ရရာကလ်ာမည်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   စိတခ် ထာ်းနိ င ်ကသည်။  

ထိ ရန  ရက ်ရရာကလ်ာခ ိနတ်ွေင ်ယခင ်ဘယရ်သာအခ မျှ မ  ခိ  ြူ်းသည ် ရစတနာ သဒဓ  ကကယ်ဝမှုမ ိျု်းကိ  

ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့  ကရမည် ဖြစသ်ည။်  ရ ပဗ  ၉်း၂၈တွေင ်ရ ပဗ  စာရရ်းသူ   င််းဖပထာ်းသညမ် ာ  

ခရစ်ရတာ်သည် လမူ ာ်း အဖပစ်တိ  ကိ  ခ ဖခင််းင ာ တခ တည််း ကိ ယက်ိ  ပူရဇာ်ပပ ်းမ  

ရနာကတ်ြန ်ထိ သခငက်ိ  ရဖမာ်လင လ် က် ရနရသာသူတိ  ကိ  ကယတ်ငဖ်ခင််း 

အလိ  င ာ အဖပစ်န င  ်မဆိ ငဘ်  ရပေါ်ထွေန််းရတာ်မလူတ   (ရ ပဗ  ၉်း၂၈)။ 

ထိ ရန  ရက် ရရာကလ်ာခ ိနတ်ွေင ်ခရစ်ရတာ်ကိ  ယ   ကညဝ်နခ် ထာ်းသူ   သိမျှသည် ဘ ရာ်းသခင  ်

အလိ ရတာ်ကိ  ပပ ်းဖပည စ်  စွော သစစာရစာင သ် ိကမည်ဖြစ်ပပ ်း ကျွန် ပ်တိ  သည်လည််း ရကာင််းကငသ်စ၊် 

ရဖမကက ်းသစ်၌ ထာဝရ အသက် ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာကိ  ရ  ိခ စာ်း ကမည် ဖြစ်သည်။  

သခငဘ် ရာ်း၏ အမှုရတာ်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   စဉ််းစာ်းဆငဖ်ခငရ်သာ် ပထမ ကကလာဖခင််း၊ 

ဒ တယိ ကကလာဖခင််း အရနဖြင  ်သာလျှင ်ကျွန် ပ်တိ   စဉ််းစာ်းမိ ကပမ  ဖြစသ်ည။်  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ပထမကကလာဖခင််းတွေင ်ကိ ယရ်တာ်သည် သ၏ူ အသက်ရတာ်၊ အရသခ ဖခင််း၊ 

  ငဖ်ပနထ်ရဖမာက်ဖခင််း တိ  အာ်းဖြင  ်နိ ငင် ရတာ်ကိ  ရလာကသိ   

ရဆာငယ်လူာခ  သည်။  ပဋညိာဉ်သစက်ာလကိ လည််း ကိ ယရ်တာ ်

ရဆာငယ်လူာခ  သည်။  အဖပစမ်  အပပ ်းအဖပတ် ခွေင လ် တ်ဖခင််း ကိ လည််း 

ကိ ယရ်တာ် ရဆာငယ်ူလာခ  သည်။  အဖပစက်ိ  ကိ ယရ်တာ် အနိ ငယ်ူခ  ပပ ်း 

ဖြစသ်ည။် ရသဖခင််းကိ လည််း အနိ ငယ်ခူ  ပပ ်း ဖြစသ်လိ  ဆိ ်းညစ်ရသာသကူိ လည််း 

အနိ ငယ်ခူ  ပပ ်း ဖြစသ်ည။် ရနာက်တြန ်ကိ ယရ်တာ် ဖပနက်ကလာခ ိနတ်ွေင ်အဖပစ်၊ 

ရသဖခင််းန င  ်မာရ်နတဆ်ိ ်းတိ  ကိ  ရဖခရတာ်ရအာက်၌ အပပ ်းအပိ င ်

ခ နင််းပ လမိ မ်ည်။ ထိ သိ  ရသာအာ်းဖြင  ်ဆိ ်းညစမ်ှုသည် ြ ကဆ် ်းခ ရပပ ်း အဖပစ် 

စာရစာငမ် ာ်းကိ လည််း ကိ ကည် စိာရင််း  င််းပ လမိ မ်ည်။ ရနာက်ဆ  ်းရသာ 

တရာ်းစ ရငဖ်ခင််း ရပေါ်လာ၍ အဖပစ်န င  ်ရသဖခင််းတိ  ကိ  လသူ ိ င ်ကာ်း 

ကိ ငတ်ွေယစ် ရငရ်သာ ပ  စ အရ ကိ ယရ်တာ်၏ လူ မ  တသ်မူ ာ်းသည် ထာဝရ 

ဒဏစ် ရငခ် ရာသိ   ပစ်ခ ဖခင််း ခ  ကရပ လမိ မ်ည်။  ကိ ယရ်တာ်၏ လမူ ာ်းမကူာ်း 

ရကာင််းကငသ်စ်န င  ်ရဖမကက ်းသစတ်ိ  ၏ ရကာင််းက ိျု်းခ မ််းသာ်းမ ာ်း၊ 

အသ ်းအပွေင မ် ာ်းကိ  ခ စာ်း ကပ လိမ မ်ည်။ ထိ  ရနာက်တွေငက်ာ်း အရာရာတိ   

အဆ  ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ဖမင ်ကရမည် ဖြစပ် ရတာ သည်။ 

တဒါက ်  Stephen J. Wellum 

ယခ မ ာ ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်န င  ်သူ၏ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အရ ကာင််း၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ 

သမိ င််းရ ကာင််းန င  ်ပဋညိာဉ်ကိ  လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငသ်ည ် အာ်းမ ာ်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာပပ ်း ဖြစ်၍ 

ဘ ရာ်းသခင ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဆိ ငသ်ည ် လမူ ာ်းအရ ကာင််း ရနာကဆ်  ်းရခ င််းစဉ်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   

ရလ လာ ကပ မည။်   

ပဋ ည ဉ်နငှ  ်သကဆ် ိုငတ်သ လ မ  ျား 

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းဖြင  ်သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်ရပ်းကမ််းသည်န င အ်ည  ကိ ယရ်တာ်သည် 

လူအမ ာ်းန င  ်အပမ လိ  ထရိတွေျဲ့ ဆကဆ် ခ  သည်။  ဤအခ ကက်ိ  ကျွန် ပ်တိ   မအ  ဩသင ပ် ။  

လူသာ်းမ ာ်းသည် ကမဘာရဖမတလ ာ်း ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာက်ိ  ဖြန  က် ကရ်နအ်တွေက ်ြနဆ်င််းခ ရသည ်၊ 

ဘ ရာ်းသခင၏် ရတာ်ဝင ်ယဇ်ပ ရရာ တိ် အမှုဖပျုသည ် ပ  သဏ္ဍာနရ်တာ်မ ာ်း ဖြစ် ကသည။်  သိ  ရသာ် 

အကယစ်ငစ်စ် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းတွေင ်ကွေ ဖပာ်းရသာ အခ ိနက်ာလ အလိ က် ကွေ ဖပာ်းသည ် 

အမ ိျု်းမ ိျု်းရသာ လမူ ာ်း ပ ဝငရ်နခ   ကသည်။ က မ််းစာထ တွေင ်ဤသိ  ရသာ အမ ိျု်းမ ိျု်းအြ  ြ   လူမ ိျု်းစ  တိ   
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

မည်သိ   ပ လာပ သနည််း။  ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ဆိ ငရ်သာ လမူ ာ်းအရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   

ရလ လာရာ၌ ၎င််းက မညသ်ည ် ထ်ူးဖခာ်းခ က်မ ိျု်း ရပ်းပ သနည််း။  

အဆိ ပ  ရမ်းခွေန််းမ ာ်းကိ  ရဖြဆိ ရနအ်တွေက် ကစိစ န စ်ခ ကိ  ကျွန် ပ်တိ    ကည ရ်ပ မည်။  ပထမဦ်းစွော 

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းသည် ကွေ ဖပာ်းရသာ လတူန််းစာ်းမ ာ်းကိ  ဖခာ်းနာ်းရသာပ  စ မ ာ်းဖြင  ်မည်သိ   

ထရိတွေျဲ့ ဆကဆ် ခ  ရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ    ကည ်ပ မည်။ ဒ တယိအာ်းဖြင  ်အဆိ ပ  လတူန််းစာ်း 

ကွေ ဖပာ်းမှုမ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်သကဆ်ိ ငရ်သာလတူိ  ဘဝ၌ ပဋညိာဉ် ရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ   

အက  ျု်းဝင ်ပတသ်က်ရနမှု အရပေါ်  အက ိျု်း သကရ်ရာကမ်ှု မည်သိ     ခိ  သည်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   

 ကည ် ကပ မည်။   ရ  ်းဦ်းစွော လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ်၏ ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းရသာ လူတန််းစာ်း အသ ်းသ ်းဖြင  ်မည်သိ   

ဘ ရာ်းသခင ်ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ ခ  သည်ကိ   ကည ် ကပ စိ  ။ 

လ သ ျားမ  ြုျားန ယ ်လ  န်ျားစ ျားက ွဲပပ ျားမှုမ  ျား 

ဓမမရ ာင််း ရလ လာြူ်းသူတိ င််းက ၎င််းသည ်တစဦ််းခ င််းဖြစ်ရစ၊ အ ပ်စ လိ က ်ဖြစ်ရစ၊ က ာ်းန င မ်၊ 

လူကက ်းန င  ်လူငယ်၊ အာ်း  သိူန င  ်အာ်းနွေ ျဲ့သူ စသည်ဖြင  ်ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းရသာ လူတန််းစာ်းမ ာ်း အ ကာ်း 

အပမ လိ  ပိ င််းဖခာ်းခွေ ထာ်းရလ    ရိ ကာင််း နာ်းလည် ကသည။်    တပ် သည။် ထိ သိ  ရသာ 

အမ ိျု်းမ ိျု်းအြ  ြ  တိ  ကိ  ကျွန် ပ်တိ   အရသ်းစတိ် ရလ လာြိ   မဖြစ်နိ ငပ် ။  သိ  ရာတွေင ်၎င််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင ပ်ဋညိာဉ်မ ာ်းအရ ကာင််း သမမာက မ််းက ရဖပာဖပထာ်းသည ်အထ ၌ အပမ လိ  

အဓကိရနရာယထူာ်းခ  သည ် မ ာ်းစွောရသာ လအူ ပ်စ ကက ်းတိ   အရပေါ် စူ်းစိ က်ရန ်အတွေက် အရထာက်အကူ 

ဖြစပ် လိမ မ်ည်။  

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း အတွေင််း ယ   ကညသ်ူမ ာ်းရရာ မယ   ကည်သမူ ာ်းပ  မည်သိ   

ပ ဝငရ်န ကသည်ကိ  မ တသ်ာ်းဖခင််းဖြင  ်အဆိ ပ  လသူာ်းမ ိျု်းနွေယ် လတူန််းစာ်းခွေ မှုကိ  ကျွန် ပ်တိ   ဦ်းစွော 

ကိ ငတ်ွေယ်ရဖြ  င််း ကပ မည။်   ထိ ရနာက် ပဋညိာဉ်အတွေင််း အပ အဝင ်ဖြစသ်ူမ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်မ  

ြယ် ကဉ်ထာ်းသမူ ာ်း အ ကာ်း ခွေ ဖခာ်းမှုကိ  ကျွန် ပ်တိ    ကည  ်ကပ မည်။   ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းအတွေင််း 

ယ   ကည်သမူ ာ်းသာမက မယ   ကညသ်ူမ ာ်းပ  ပ ဝငရ်နသည် ဆိ သည ် အခ က်ဖြင  ်အစဖပျု ကပ စိ  ။  

ပဋ ည ဉ်မ  ျား အ  ငျ်ား 

စစ်မ နရ်သာ ယ   ကညသ်မူ ာ်းသာလျှင ်ဘ ရာ်းသခငန် င  ် ပဋညိာဉ်ြွေ ျဲ့ မှု   ိထာ်းရ ကာင််း 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းက မ တ်ယူပမ  ဖြစ်သည်။ သိ  ရသာ် ဤ အခ ကသ်ည် အမ နတ်ရာ်းန င  ်မန ်းစပ်ပ ။  အာဒ ၊ 

ရနာဧတိ  န င  ်ဘ ရာ်းသခင ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်တိ  သည် လအူရပ င််းကိ  ဘ ရာ်းန င  ်ရန ာငြ်ွေ ျဲ့ထာ်းသည် 

ဖြစရ်သာရ ကာင  ်၎င််းတိ  ကိ  ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းအဖြစ် ကျွန် ပ်တိ  ရဖပာဆိ ခ  သည်ကိ  

သငမ် တမ်ပိ လမိ မ်ည်။ အဖပစထ် သိ   လူသာ်းမ ိျု်းနွေယ် က ဆင််းသွော်းသည်န င  ်ဤအခ က်သည ်

ယ   ကည်သအူတွေကရ်ရာ မယ   ကညသ်ူ အတွေကပ်  မ နက်နခ်  သည်။  အာဒ န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်တွေင ်

ထရူထာငခ် မ တ်ခ  သည  ်ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ်ဆိ ငရ်ာ အရဖခခ  စည််းမ ဉ််းမ ာ်းသည် အာရဗလန င  ်

ရ  သတိ  က  သိ  ရသာ ကယ်တငဖ်ခင််းန င ယ် ဉ်သည  ်ယ   ကည်ဖခင််း   ိသမူ ာ်းသာမက ကာဣနန င  ်သူ၏ 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 

-43- 

ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  
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သာ်းရဖမ်း လသူတသ်မာ်း လာမကတ်ိ  က  သိ   မယ   ကည်ရသာသူမ ာ်းအတွေက်ပ  အက  ျု်းဝင ်သကရ်ရာကမ်ှု 

  ိသည။်   မ ာ်းစွော အလာ်းတပူင ်ရနာဧလက်ထက ်သဘာဝရလာကကက ်း တညပ်ငမိမ်ှုဆိ ငရ်ာ 

ပဋညိာဉ်သည်လည််း ရ  မ၊  ာမ၊ ယာြက် စသည ် ရနာဧ၏ ယ   ကည်သ ူသာ်းမ ာ်းသာမက ရနာဧ၏ 

ရဖမ်း ခ နနက်  သိ  ရသာ မယ   ကည်သမူ ာ်းကိ ပ  ထနိ််းခ ျုပ်ထာ်းခ  သည်။  

ဤသရဘာသည ်အာဖဗ  ၊ ရမာရ  ၊ ဒ ဝိဒတ်ိ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရတာ်မရူသာ ဣသရရလ၏ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း 

ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်တိ  ၌လည််း မ နက်နရ်နခ  သည်။  ဣသရရလ လူမ ိျု်း  ိ  သိမျှသည် ထာဝရ အသက် 

ရပပ ်းဖြစရ်စ၊ မရရသ်းသည် ဖြစ်ရစ အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်းအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ပဋညိာဉ် ြွေ ျဲ့ ပပ ်း 

ဖြစရ်နခ   ကသည်။   ဥပမာအာ်းဖြင  ်ယာက ပ်န င  ်ဧရသာတိ  သည် အရရြ ာ်းလ  ်းဖခင််းကိ  ခ ခ   ကပပ ်း 

အာဖဗ  န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်တွေင ်အပ အဝင ်ဖြစခ်   ကသည်။ ရမာရ  ကာလအတွေင််း 

ဣသရရလ လူမ ိျု်းနွေယစ်   သိမျှသည် သနိာရတာင၌် ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်သိ   ဝငရ်ရာကသ်ည အ်ခ  

၎င််းတိ  အထ ၌ ယ   ကညသ်ူရရာ မယ   ကည်သပူ    ရိနခ   ကသည်။  ဤသရဘာသည ်ဒ ဝိဒန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ  

နန််းဆကဆ်ိ ငရ်ာ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ် အတွေက်လည််း မ နက်နရ်နခ  သည်။  ဒ ဝဒိ၏် သာ်းရဖမ်းန င  ်

ဣသရရလ နိ ငင် သာ်း   ိသမျှတိ  သည် စစမ် နရ်သာ ယ   ကညသ်ူမ ာ်း   တသ်ည်ဖြစရ်စ 

မ  တသ်ည်ဖြစရ်စ ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်ထ တွေင ်အပ အဝင ်ဖြစခ်   ကသည်။ 

ယခ  ပဋညိာဉ်သစအ်တွေင််း  ိ မယ   ကည်သမူ ာ်း အရ ကာင််း ရဖပာဆိ သည အ်ခ  ကျွန် ပ်တိ   

သတထိာ်းရန ်  ပိ သည်။   ပဋညိာဉ်သစတ်ွေင ်စစမ် နရ်သာ ယ   ကညသ်မူ ာ်းသာ ပ ဝငမ်ည အ်ရ ကာင််း 

ပဋညိာဉ်သစအ်ရ ကာင််း ဓမမရ ာင််း ပရရာြက် ဖပျုခ ကမ် ာ်းက ည နဖ်ပထာ်းသည။်   ရယရမိ ၃၁်း၃၄ တွေင ်

ပဋညိာဉ်သစ် န င  ်ဆိ ငရ်သာ လူမ ာ်းအရ ကာင််း ရယရမ၏ိ ရြာ်ဖပပ  ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ်ပ ။  

ထိ သတူိ  က ထာဝရ ဘ ရာ်းကိ  သရိလာ    အမ ိျု်းသာ်းခ င််း၊ ည အစ်ကိ  အခ င််းခ င််း 

တရယာကက်ိ  တရယာက ်ဆ  ်းမ ဩဝ ဒ မရပ်းရ က။ အရ ကာင််းမူကာ်း 

အငယဆ်  ်းရသာသမူ  စ၍ အကက ်းဆ  ်းရသာသတူိ ငရ်အာင ်ထိ သူအရပ င််းတိ  သည် 

င  ကိ  သ ိကလိမ မ်ည်။   ထိ အခ  င သည ်သတူိ   အဖပစမ် ာ်းကိ  သည််းခ မည။် သတူိ   

ဖပျုရသာ ဒ စရိ ကမ် ာ်းကိ  မရအာက်ရမ ဘ  ရနမည် (ရယရမိ ၃၁်း၃၄)။ 

ဤက မ််းပိ ဒက် ရြာ်ဖပသလိ ပင ်ပဋညိာဉ်သစ်နင  ်ဆိ ငရ်သာ လူအဖြစ ်မ တယ်ူခ ရသတူိ င််းသည် 

ဘ ရာ်းသခငက်ိ  သကိျွမ််း ကမည် ဖြစ်ပပ ်း သတူိ  ၏ အဖပစမ် ာ်းမ လည််း အပပ ်းအပိ င ်

ခွေင လ် တ်ဖခင််းခ စာ်း ကရမည် ဖြစသ်ည။်  သတူိ   လွေနက်  ်းသည ် မညသ်ည ် အဖပစ်ကိ မျှ သတူိ   

က  ်းလွေနသ်ည်   မ တယ်ူရတာ မည် မ  တ်ရတာ ရပ။   

သိ  ရသာ်လည််း ရယရမိ၏ ပရရာြက်ဖပျုခ က် မည်သိ   ဖပည ်စ  လာခ  သည ်အရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   

စဉ််းစာ်းသည အ်ခ  ယခ  သငခ်န််းစာစဉ်အတွေင််း အကကမိ်ကကမိ် ရည်ည န််းခ  ပပ ်းဖြစရ်သာ ပဋညိာဉ်သစ် 

ကာလ၏ သွေငဖ်ပငလ်ကခဏာတစခ် ကိ  ကျွန် ပ်တိ   ထည စ်ဉ််းစာ်းရမည် ဖြစသ်ည။်  ခရစ်ရတာ်၌ 

ပဋညိာဉ်သစသ်ည် အဆင သ်  ်းဆင အ်ာ်းဖြင  ်ပပ ်းဖပည စ်  ရ ကာင််း ဓမမသစ်က   င််းဖပထာ်းသည။် ၎င််းသည် 

ခရစ်ရတာ်၏ ပထမ ကကလာဖခင််း၌ စတငြ်ွေင လ် စခ်  သည်။ ၎င််းသည် အသင််းရတာ်သမိ င််း ကာလ 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

တရလ ာက် ခရ ်းဆက်သည။် ခရစရ်တာ် ဒ တယိ ကကလာခ ိနရ်ရာကမ် သာ အဆ  ်းသတ်ဖပည စ်  ဖခင််းသိ   

ရရာက ် ိမည ်ဖြစသ်ည။်  

ပဋညိာဉ်သစက်ိ  အဆင သ်  ်းဆင အ်ာ်းဖြင  ်  င််းဖပဖခင််းသည် ခရစရ်တာ် ဖပနမ်ကကလာမ  

အရတာအတွေင််း ယ   ကညသ်မူ ာ်းကိ ရရာ မယ   ကညသ်မူ ာ်းကိ ပ  ဘ ရာ်းလမူ ာ်း အဖြစမ် တ်ယဖူခင််း 

သရဘာကိ  နာ်းလည်ရန ်အရထာက်အကူရပ်းပ သည်။  သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  ြွေင လ် စ်အစဖပျုစဉ် 

အရတာအတွေင််း ယ   ကညသ်ူ၊ မယ   ကညသ်ူ အာ်းလ  ်းတိ  သည် ခရစ်ရတာ်၏ ရနာကလ်ိ က်မ ာ်းထ  

အပ အဝင ်ဖြစ်ခ   ကသည်။  ထိ သရဘာသည ်ခရစ်ရတာ်၏ နိ ငင် ရတာ် ဆကလ်က် တည်  ရိနစဉ် 

တရလျှာက်လ  ်း မ နက်နရ်နဆ ဖြစသ်ည။်  ဖမငန်ိ ငရ်သာ ခရစယ်ာန ်အသင််းရတာ်ထ ၌ ထာဝရ 

ကယတ်ငဖ်ခင််းကိ  ရ  ိပပ ်းဖြစသ်ည ် စစ်မ နရ်သာ ယ   ကညသ်မူ ာ်း န င  ်ခရစ်ရတာ်န င တ်ကွေ သူ၏ 

အသင််းရတာ်တိ  န င  ်ပတသ်ကဆ်က်နွေယ်ရသာအာ်းဖြင  ်ရလာက  ရကာင််းခ  ်းခ စာ်းရယရူနသည ် 

မယ   ကညသ်မူ ာ်း လည််း ပ ဝငရ်န ကသည။်   

ဖမငန်ိ ငရ်သာ အသင််းရတာ် သူည် အဘယ်နည််း။ ၎င််းသည ်ကမဘာတလ ာ်း  ိ 

ရဒသနတရ အသင််းရတာ် အရဖမာက်အမ ာ်း၊ ဂိ ဏ််းဂဏ အရဖမာက်အမ ာ်း၊ 

မမိိကိ ယမ်ိမိ ဂိ ဏ််းဂဏ   အလ င််း မယဆူရသာ အခ ိျုျဲ့ အသင််းရတာ်မ ာ်း 

စသည်တိ   အပ အဝင ်ဖြစရ်သာ ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ အသင််းရတာ ်ဖြစသ်ည်။ 

၎င််းသည် "မဖမငရ်ရသာ" အသင််းရတာ်န င  ်ဓမမပညာပိ င််းဆိ ငရ်ာ ရှုရထာင  ်

ကွောဖခာ်းမှု   သိည။်  ထိ  ဖပင ်မဖမငရ်ရသာ အသင််းရတာသ်ည် သငမ်ဖမငရ်ရသာ 

အသင််းရတာ်ဖြစရ်  မျှသာမက မဖမငန်ိ ငရ်သာ အသင််းရတာ်လည််း ဖြစသ်ည။်  

မဖမငရ်ရသာ အသင််းရတာသ်ည ်ရ ပဗ  အခန််းကက ်း ၁၂ အရ 

ရကာင််းကငစ်ာရင််းဝငရ်သာ သာ်းဦ်းတိ  ၏ အသင််းရတာ်ဖြစသ်ည။် 

ရသလွေနပ်ပ ်းရနာက် ရကာင််းကငသ်ိ   ရရာက်  သိွော်းသမူ ာ်း၊ ယခငက် အပမ   ိရနပပ ်း 

ရနာငလ်ည််း အပမ   ိရနမည ် ရကာင််းကငတ်မနမ် ာ်းန င  ်ရကာင််းကငတ်မန ်

မင််းမ ာ်း၏ အစည််းအရဝ်းအတွေင််း ဘ ရာ်းသခင  ်ပလလ ငရ်တာ်ရ  ျဲ့တွေင ်ယခ  

  ိရန ကရသာ ရရွေ်းရကာက်ခ သူမ ာ်း စသည်ဖြင  ်အဓပိပာယရ်သည။်  မဖမငရ်ရသာ 

အသင််းရတာ်န င  ်ဖမငရ်ရသာ အသင််းရတာ်တိ  ဖြင  ်ရယရှုခရစ်ရတာ်၏ 

အသင််းရတာ်ကိ  ြွေ ျဲ့စည််းထာ်း ကသည်။  

တဒါက ်  Derek Thomas 

 အသင််းရတာ်ထ   ိ မယ   ကညသ်ူမ ာ်းအရ ကာင််း ၁ရယာ ၂်း၁၉တွေငတ်မနရ်တာ်   ငရ်ယာ နက် 

ရဖပာထာ်းခ  ပ  ကိ  နာ်းရထာင ်ကည ်ပ ။ 

ထိ သတူိ  သည် င တိ  ထ မ  ထွေကသ်ွော်း က၏။ သိ  ရသာ်လည််း အထကက် င တိ  န င  ်

မစပ်ဆိ င ်က။ င တိ  န င  ်စပ်ဆိ ငလ်ျှင ်င တိ  န င  ်အတူရန ကလမိ မ်ည်။ 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ထိ သအူရပ င််းတိ  သည် င တိ  န င  ်မစပ်ဆိ ငရ် ကာင််းကိ  ထင ် ာ်းရစဖခင််းင ာ 

င တိ  ထ မ  ထွေက်သွော်း က၏ (၁ရယာ ၂်း၁၉)။  

ဤရနရာတွေင ်တမနရ်တာ် ရယာ နက် ခရစယ်ာန ်ယ   ကည်ဖခင််းတရာ်းကိ  စွေန  သ်ွော်းရသာလူမ ာ်း 

အရ ကာင််း ရရ်းထာ်းခ  သည်။  သရဘာတစခ် အရ ဆိ လျှင ်သတူိ  အာ်း "င တိ  " အဖြစ် မ တယ်ထူာ်းရ ကာင််း 

သူဝနခ် ထာ်းခ  သည်။  ဆိ လိ သည်မ ာ သူတိ  သည် ဘ ရာ်းလမူ ာ်းအ ကာ်းတွေင ်ရနခ   ကသည်။ သိ  ရသာ် 

ရယာ နက် ယ   ကည်ဖခင််းကိ  စွေန  ရ်သာအာ်းဖြင  ်သတူိ  သည် "င တိ  န င  ်မစပ်ဆိ ငရ် ကာင််း" 

ထင ် ာ်းရစခ   ကသည်  လည််း ဆိ ထာ်းခ  သည်။  ဆိ လိ သည်မ ာ သူတိ  သည် စစ်မ နသ်ည ် 

ယ   ကည်သမူ ာ်းမ  တ်ခ   ကပ ။  သရူဖပာခ  သလိ ပင ်ထိ သတူိ  သည် ခရစ်ရတာ်၌ ထာဝရ ကယ်တငဖ်ခင််းကိ  

ရ  ိပပ ်းသူ ယ   ကည်သူ အစစ်အမ န ်ဖြစခ်  ပ က သတူိ  သည် "င တိ  န င အ်တူရန ကလမိ မ်ည်" ဖြစ်သည်။ 

ဆိ လိ သညမ် ာ သတူိ  သည် အဆ  ်းတိ ငရ်အာင ်သစစာ  စိွော တည် ကည်ခ   ကလမိ မ်ည်ဖြစသ်ည်။  

အသင််းရတာ ်အမ ာ်းစ ၏ တာဝနက် စာရင််းမ ာ်းတွေင ်ယ   ကည်သ ူအစစရ်ရာ အတ ပ  

  ိရနရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ  အာ်းလ  ်း သထိာ်း ကသည။်  ပဋညိာဉ်သစန် င  ်ဆိ ငသ်ည ် လမူ ာ်းသည် အဖပည အ်ဝ 

ရရွေ်းနှုတဖ်ခင််းခ ပပ ်းသမူ ာ်းသာ ဖြစမ်ည အ်ရ ကာင််း ရယရမိ ပရရာြက်ဖပျုထာ်းခ ကသ်ည် ခရစ်ရတာ် 

ဖပနက်ကလာခ ိနတ်ွေငသ်ာ ဖပည စ်  ဖခင််းသိ   ရရာကလ်ိမ မ်ည် ဖြစသ်ည။်  ထိ အခ ိနတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်လမူ ာ်းအတွေင််း ရရာရန ာရနသည ် မယ   ကညသ်မူ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏် ထာဝရ 

ဒဏစ် ရငခ် က်ကိ  ခ ယူ ကရမည် ဖြစ်သည်။  စစမ် နရ်သာ ယ   ကညသ်မူ ာ်းမူကာ်း အသစရ်သာ 

ြနဆ်င််းဖခင််းထ တွေင ်ခရစရ်တာ်န င အ်တူ စိ ်းစ   ကရပလမိ မ်ည။်  

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအတွေင််း  ိ လူသာ်းထ ကိ  အတန််းအစာ်း ခွေ ဖခာ်းဖခင််း အဖပင ်ဘ ရာ်းသခင  ်

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအရ ကာင််း ဓမမရ ာင််းမ တတ်မ််းသည် မတူည ရသာ သမိ င််းရ ကာင််းအခ ိနက်ာလမ ာ်း 

အတွေင််း ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌  ပ ဝငသ်ူတိ  န င  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ  ြယ် ကဉ်ခ ရသတူိ   အ ကာ်း  ခွေ ဖခာ်းဖခင််းကိ လည််း 

ကိ ငတ်ွေယ်ရဖြ  င််းထာ်းသည်။  

ပါဝငသ် မ  ျားနငှ  ် ယ ်ကဉ်ြံရသ မ  ျား  

ကျွန် ပ်တိ   ရြာ်ဖပပပ ်းခ  သလိ  လသူာ်းထ  တရပ်လ  ်းသည ်အာဒ န င  ်ရနာဧတိ  အာ်းဖြင  ်ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ 

ကမဘာဦ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ အပ အဝင ်ဖြစ်ခ   ကသည်။  အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ ြွေ ျဲ့ ခ  ရသာ အ တ်ဖမစမ် ာ်းန င  ်

သဘာဝတည်ပငမိမ်ှု တိ  မ  မညသ်ည ်အ ပ်စ ကိ မျှ ြယ် ကဉ်ထာ်းဖခင််း မ  ခိ  ပ ။  သိ  ရသာ် 

ဤအရဖခအရနသည ်ဘ ရာ်းသခငက် ဣသရရလကိ  သ၏ူ သ ်းသန   ်ပဋညိာဉ်လမူ ိျု်းအဖြစ် 

ရရွေ်းရကာကရ်သာ အခ ိနတ်ွေင ်ရဖပာင််းလ သွော်းခ  သည်။  အာဖဗ  ၊ ရမာရ  ၊ ဒ ဝဒိတ်ိ   န င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်တိ  သည် အရဖခခ အာ်းဖြင  ်အာဖဗ  ၏ ဇာတိ မ ိျု်းရိ ်းမ  ဆင််းသကရ်သာ 

သာ်းရဖမ်းမ ာ်းန င  ်အရရအတွေက်အာ်းဖြင  ်မမ ာ်းလ သည ် ဣသရရလအဖြစ် ရမွေ်းစာ်းယူဖခင််းခ ရသူ 

တပ ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်း ပ ဝငခ်   ကသည်။  အမ ာ်းအာ်းဖြင  ်တပ ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်းကိ  ဣသရရလ 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ  ြယ် ကဉ်ထာ်းခ  သည်။ ခရစ်ရတာ်၏ ရနာကလ်ိ ကမ် ာ်း 



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဖြစမ်လာမ အခ ိနက်   ရိနခ  သည ် တပ ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်း၏ အရဖခအရနကိ  ဧြက် ၂်း၁၂ တွေင ်  ငရ်ပ လ  

ရြာ်ဖပထာ်းပ  အာ်း နာ်းရထာင ်ကည ပ် ။  

ထိ အခ  သငတ်ိ  သည် ခရစရ်တာ်ကိ  မသ၊ိ ဣသရရလအရပ င််းအသင််း၌ မဝင၊် 

ဂတရိတာ်ပ ရသာ ပဋညိာဉ်တရာ်းတိ  န င  ်မဆိ င၊် ရမျှာ်လင ဖ်ခင််းမ  ိ၊ ရလာက၌ 

ဘ ရာ်းမ  ရန ကသည်ကိ  ရအာက်ရမ  ကရလာ  (ဧြက် ၂်း၁၂)။ 

တပ ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်းသည် ကတိရတာ ်ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်မသက်ဆိ ငရ်သာသူမ ာ်းသာ 

ဖြစခ်   ကသည်။  သတူိ  သည် ရမျှာ်လင ဖ်ခင််း မ  ိ၊ ဘ ရာ်းမ  ရန ကသမူ ာ်း ဖြစ်ခ   ကသည်။  သိ  ဖြစ်၍ 

ဣသရရလ၏ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ ရာစ န စမ် ာ်းစွော   ည် ကာရသာ ကာလအတွေင််း 

အမ နစ်ငစ်စ် ကမဘာရဖမကက ်းရပေါ်တွေင ်လတူန််းစာ်း သ  ်းရပ်သာ   ခိ  သည်။ ၎င််းတိ  မ ာ ဣသရရလ 

ပဋညိာဉ်တိ  ၌ အပ အဝငဖ်ြစရ်သာ စစမ် နသ်ည ် ယ   ကည်သမူ ာ်း၊ ဣသရရလ ပဋညိာဉ်တိ  ၌ ပ ဝင ်

ပတသ်က်ရနရသာ်ဖငာ်း မယ   ကည်ရသာသူမ ာ်း၊ ဣသရရလ ပဋညိာဉ်တိ  မ  ြယ် ကဉ်ခ ထာ်းရရသာ 

တပ ်းအမ ိျု်းသာ်း မယ   ကည်သမူ ာ်း ူ၍ ဖြစသ်ည။်   

ဤသ  ်းမ ိျု်းသ  ်းစာ်း ခွေ ဖခာ်းခ ကသ်ည ်အရရ်းကက ်းပ သည။် အရ ကာင််းမ ာ ခရစ်ရတာ် 

ဘ န််းအသရရဖြင ဖ်ပနက်ကမလာမ  ပဋညိာဉ်သစအ်တွေက်လည််း ဤခွေ ဖခာ်းခ က်က 

အက  ျု်းဝငရ်နရသာရ ကာင  ်ဖြစ်သည်။  ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ခ  ပပ ်းသလိ  ထိ ရန  ရကမ်တိ ငမ်  စစမ် နရ်သာ 

ယ   ကည်သမူ ာ်းသည ်ဖမငရ်ရသာ အသင််းရတာ်န င  ်ဆက်စပ်န  ်းနွေယ်ရနသည ် မယ   ကည်သမူ ာ်းန င  ်

အတတူကွေ ပဋညိာဉ်သစ်ထ တွေင ်အပ အဝင ်ဖြစ်ရန ကပ သည်။  ဓမမသစက်ာလ အတွေင််းတွေင ်တတိယ 

အတန််းအစာ်းလည််း   ပိ ရသ်းသည။် ၎င််းတိ  မ ာ ဝမ််းရဖမာကြ်ွေယ် သတင််းရကာင််းကိ  ဖြစ်ရစ၊ 

အသင််းရတာ်ကိ  ဖြစ်ရစ အသအိမ တ် မဖပျုရသာ လရူယာကဂ ာ်း၊ လူမိန််းမမ ာ်း ဖြစ် ကသည။်  အဆိ ပ  

လူတိ  သည် ပဋညိာဉ်သစမ်  ြယ် ကဉ်ခ ရသမူ ာ်း ဖြစ် ကသည်။ ဓမမသစသ်မိ င််းရ ကာင််း၌ ပဋညိာဉ်၏ 

ဖပငပ်၌   ိရနသတူိ  မ ာ အရဖခခ အာ်းဖြင  ်တပ ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်းသာ ဖြစ်ခ   ကသည်။  သိ  ရသာ် ယခ တွေင ်

ခရစ်ရတာ ်ကကဆင််းလာခ  ပပ  ဖြစ်၍ ပဋညိာဉ်သစ် ဖပငပ်၌   ိရနသူတိ  တွေင ်ဂ  ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်းရရာ 

ခရစ်ရတာ ်(ဝ ) အသင််းရတာ်န င  ်သကဆ်ိ ငမ်ှု မ  ရိသ်းသူ တပ ်းအမ ိျု်းသာ်းမ ာ်းပ  ပ ဝငရ်န ကသည်။   

ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်န င  ်ဆိ ငရ်သာလူမ ာ်းန င  ်အခ ိျုျဲ့ရသာ လသူာ်းထ  အတန််းအစာ်းတိ   မည်သိ   

ဆက်နွေယ်ရနရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ပပ ်း ဖြစ်၍ အဆိ ပ  လအူ ပ်စ မ ာ်း၌ ပဋညိာဉ် 

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ   အက  ျု်းဝင ်သက်ဆိ ငမ်ှုဆ  လ ည ်ရန ်ကျွန် ပ်တိ   အသင  ် ိရနပပ  ဖြစပ် သည်။  

အဆိ ပ  လထူ  အတန််းအစာ်းတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ကကယဝ်ထကသ်နမ်ှု၊ 

လူသာ်းတိ  ဘကမ်  သစစာရစာင ရ်န ်လိ အပ်ခ က်၊ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ 

အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  မည်သိ   ရတွေျဲ့  က ျုခ စာ်းခ  ြူ်း ကပ သနည််း။ 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ပဋ ည ဉ် လှုပ် ှ ျား တမ ငျ်ားနငှအ် ျား  ို  ၏ အက ံြုျားဝင ်သက်ဆ ိုငမ်ှု 

လူအရပ င််းသည် အာဒ န င  ်ရနာဧတိ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ကမဘာလ  ်းဆိ ငရ်ာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ 

လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ကိ  ခ စာ်းရတွေျဲ့  က ျုြူ်းပပ ်း ဖြစသ်ည်။  လူအရပ င််း၏ ဘဝကိ  အာဒ ၌ 

ထရူထာငရ်သာ အရဖခခ  စည််းမ ဉ််းမ ာ်းက၎င််း၊ ရနာဧ၌ ထရူထာငရ်သာ သဘာဝရလာကကက ်း၏ 

တည်ပငမိမ်ှုက၎င််း တိ ကရ်ိ က် အက ိျု်းသက်ရရာကမ်ှု   ိရစခ  ပပ ်း ဖြစသ်ည။်  သိ  ရာတွေင ်ထိ သရဘာသည် 

အာဖဗ  ၊ ရမာရ  ၊ ဒ ဝဒိတ်ိ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်း၌ အလာ်းတူ မ နက်နဖ်ခင််း   ိမရနပ ။  

ပဋညိာဉ်သစတ်ွေငလ်ည််း မ နက်နဖ်ခင််း မ  ပိ ။  

အမ ိျု်းမ ိျု်းရသာ အ ပ်စ မ ာ်း၌ ပဋညိာဉ် လှုပ်  ာ်း ရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ၏ အက  ျု်းဝင ်သကဆ်ိ ငမ်ှုကိ  

ကျွန် ပ်တိ   စဉ််းစာ်းသည အ်ခ  အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစတ်ိ   အဆိ ပ  လတူန််းစာ်း 

သ  ်းရပ်၌ မည်သိ   အက  ျု်းဝင ်သကဆ်ိ ငရ် ကာင််း ကျွန် ပ်တိ    ကည ်ရန ်လိ ပ သည်။ ဦ်းစွော အဆိ ပ  

ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ  ြယ် ကဉ်ထာ်းသည ် မယ   ကညသ်မူ ာ်း၊ ဒ တယိအာ်းဖြင  ်အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်းတွေင ်

ပ ဝငပ်တသ်ကရ်နရသာ မယ   ကညသ်ူမ ာ်း၊ တတယိအာ်းဖြင  ်အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်းတွေင ်အပ အဝင ်

ဖြစရ်သာ စစမ် နသ်ည ် ယ   ကည်သမူ ာ်း ဖြစ် ကသည။်    ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ ၎င််း၊ 

ပဋညိာဉ်သစမ် ၎င််း ြယ် ကဉ်ထာ်းသည ် မယ   ကညသ်မူ ာ်းကိ  ဦ်းစွော  ကည ် ကပ စိ  ။  

 ယ ်ကဉ်ထ ျားတသ  မယံို ကညသ် မ  ျား 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  ကိ   ဆကန်ွေယ်မှု အလ ဉ််းမ  ိသည ် 

မယ   ကညသ်မူ ာ်းသည် မည်သိ  ပငဆ်ိ ရစ အာဒ န င ရ်နာဧတိ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာပဋညိာဉ်မ ာ်းအရ ဘ ရာ်းန င  ်

ရန ာငြ်ွေ ျဲ့ထာ်း ကသည်။  ဤအရ ကာင််းရ ကာင ပ်င ်သတူိ  သည် အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ လှုပ်  ာ်း 

ရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ကိ  ရတွေျဲ့  က ျုခ စာ်းရန ကဆ  ဖြစသ်ည။်  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လအူရပ င််းအာ်း သနာ်းဖခင််း 

ကရ ဏာ ဖပသည်ဖြစ်၍ သတူိ  သည် ဘ ရာ်းသခင၏် ရစတနာ သဒဓ တရာ်း ထက်သနက်ကယဝ်မှုကိ  

ခ ယူရ  ိ ကသည။်  မဿ  ၅်း၄၅ တွေင ်ရယရှုက ဤသိ   ဆိ ထာ်းခ  သည်။  

ရကာင််းကငဘ်  ၌   ိရတာမ်ူရသာ သငတ်ိ  အဘသည် ရကာင််းရသာသူ၊ 

မရကာင််းရသာသတူိ  အရပေါ်၌ ကိ ယရ်တာ်၏ ရနကိ  ထွေကရ်စရတာ်မူ၏။ 

ရဖြာင မ်တရ်သာသူ၊ မရဖြာင မ်တ်ရသာသတူိ   အရပေါ်၌ မိ ်းကိ  ရွောရစရတာ်မ၏ူ 

(မဿ  ၅်း၄၅)။  

အဆိ ပ  ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းသည် ကယတ်ငဖ်ခင််းကိ  ရပ်းသည ် သနာ်းဖခင််း ကရ ဏာမ ာ်း 

မ  တ်ရသာရ ကာင  ်၎င််းတိ  ကိ  "ရယဘူယ  ရက ်းဇူ်းရတာ်"   ကျွန် ပ်တိ   ရခေါ် ပမ     ိကသည။်  အမ နတ်ွေင ်

၎င််းတိ  သည် လသူာ်းမ နသ်မျှသိ   ဘ ရာ်းသခင ်ရက ်းဇူ်းဖပျုရ ကာင််း ဖပသခ က်မ ာ်း ဖြစ ်ကသည။်  

ထိ  ထကမ်က ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  ၏ ဖပငပ်တွေင ်

  ိရနသည  ်မယ   ကညသ်မူ ာ်းသည် သူတိ   ခ ယရူ  သိည ် ဗ ာဒတိြ်ွေင ဖ်ပခ က် အတိ င််းအဆ အတိ င််း သူတိ  ၏ 

သစစာရစာင ရ်သာ အလ ပ်အရကက်းဖပျုမှုကိ  ဘ ရာ်းသခငအ်ာ်း ရပ်းရန ်လိ အပ်ရနဆ  ဖြစ် ကသည်။  



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဣသရရလန င  ်အသင််းရတာ်တိ  သိ   ရပ်းရတာ်မရူသာ သ ်းသန   ်ဗ ာဒတိရ်တာ်အရ ကာင််း သတူိ   

သတထိာ်းမသိည အ်ရာ အခ ိျုျဲ့   ိရကာင််း   ိနိ ငပ် သည။်  သိ  ရသာ် သတူိ  သည် ဣသရရလ သိ  မ  တ ်

ခရစ်ယာန ်အသင််းရတာ်န င  ်ဘယ်ရသာအခ ကမျှ ထရိတွေျဲ့ဆက်ဆ မှု မ  ိခ  ြူ်းပ    ဆိ လျှငပ်င ်ရယဘူယ  

သိ  မ  တ ်သဘာဝ ြွေင လ် စရ်ြာ်ဖပခ က်အရ ဘ ရာ်းသခငအ်ရပေါ် က င ရ်ဆာငဖ်ြည ်ဆည််း ရမည ် 

တာဝနမ် ာ်း   ရိ ကာင််း အရဖခခ က သည ် နာ်းလညမ်ှုတစခ်  သတူိ  ၌   ိရနဆ  ဖြစသ်ည။်  

ဤအာရဘာ်ကိ    ငရ်ပ လ က ရရာမ အခန််းကက ်း ၁ ထ တွေင ်ရပ်းထာ်းသည်။ 

က မ််းစာထ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ  အာ်း ဘ ရာ်းသခငက် ရဖပာထာ်းသည်မ ာ မညသ်ူမည်ဝ  

ဖြစသ်ည်၊ မညသ်ည ် ယဉ်ရက ်းမှုန င  ်ဆိ ငသ်ည်တိ  က အရ ကာင််းမ  တပ် ။ 

ဖြစတ်ည်ခ  ြူ်းသမျှ လူသာ်း အရယာက်တိ င််းသည် ဘ ရာ်းသခင ်  ိရတာမ်ူဖခင််းကိ  

သပိပ ်းဖြစသ်ည်။   ငရ်ပ လ က လူအရပ င််းသည် ဘ ရာ်းသခင ်

  ိရတာမ်ရူ ကာင််းကိ  ဩတတ ပပစတိ်အာ်းဖြင  ်သ ိ ထိာ်းရ ကာင််း ရဖပာထာ်းသည။်   

လူသာ်းမ နလ်ျှင ်ဆငဖ်ခငဉ်ာဏ ်  ိသည။် မိမကိိ ယ်ကိ  မမိိ သရိသာစတိ်   သိည။် 

ကမဘာရဖမကက ်းထ တွေင ်ြနဆ်င််းထာ်းရသာ အရာမ ာ်းအာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခင၏် 

ဂ ဏရ်တာ်မ ာ်းကိ    င််းလင််းစွော သဖိမငန်ိ င ်ကသည။်  သိ  ဖြစ်၍ လူအရပ င််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင ်  ိရတာမ်ူရ ကာင််းကိ  သ ိ ိ ကသည။်  

Rev. Clete Hux 

ရရာမ ၁်း၂၀ တွေင ်  ငရ်ပ လ  ရရ်းထာ်းသညမ် ာ 

[ဘ ရာ်းသခင၏်] ြနဆ်င််းရတာ်မူရသာ အရာမ ာ်းကိ  ရထာကရ်ှုသဖြင  ်ထာဝရ 

တနခ်ိ ်းရတာ်န င  ်ထာဝရ အဖြစရ်တာ်တည််း ရူသာ မ ကဖ်မငမ်ရရသာ 

ဘ ရာ်းသခင၏် အရာတိ  သည် ကမဘာတညသ်ည က်ာလမ  စ၍ ထင ် ာ်းလ က် 

  ိ က၏။  ထိ  ရ ကာင  ်သတူိ  သည် ကိ ယ်အဖပစ်ကိ  မြ  ်းနိ ငရ်ာ (ရရာမ ၁်း၂၀)။  

ရယဘူယ  ြွေင လ် စ်ရြာ်ဖပခ ကသ်ည် ဣသရရ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်

ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  ၏ ဖပငပ်   ိမယ   ကည်သတူိ  အာ်း သူတိ  ၏ ြနဆ်င််း  ငက်ိ  သမိ တ်ရနန် င  ်

အလ ပ်အရကက်းဖပျုရနအ်တွေက် တာဝန ်  ိရစသည။်  

အက ိျု်းရလာဒ ်အရနဖြင  ်အဆိ ပ  မယ   ကည်သတူိ  သည်လည််း ဘ ရာ်းသခင ်သင ရ်တာ်သလိ  

ရှုဖမငသ်ည အ်တိ င််း ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာတိ  ၏ အက ိျု်းဆက်မ ာ်းကိ  

ခ စာ်း ကရသည။်  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဣသရရလ သိ  မ  တ် ခရစယ်ာန ်အသင််းရတာ်န င  ်

မညသ်ည အ်ခ ကမျှ ပတ်သကစ်ပ်ယ က်ဖခင််း မ  သိည ် မယ   ကညသ်ူမ ာ်းအရပေါ် ရလာက  

ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းကိ  မ ကာခဏ ခွေင ဖ်ပျုရပ်းတတသ်ည်။  သူသတ်မ တ် ဆ  ်းဖြတသ်ည အ်တိ င််း ရလာက  

အမဂဂလာမ ာ်းကိ လည််း သူတိ  အရပေါ် သွေန််းရလာင််းရလ    ိဖပနသ်ည။်  သိ  ရာတွေင ်ရနာကဆ်  ်းရသာ 

တရာ်းစ ရငခ် ိန၌် မယ   ကညသ်မူ ာ်းအတွေက် ယခ ဘဝ ရလာက  ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းန င  ်အမဂဂလာမ ာ်းသည် 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဘ ရာ်းသခင၏် ထာဝရက ိနဖ်ခင််းဆ သိ   သူတိ  ကိ  ပိ  ရဆာငလ်မိ မ်ည် ဖြစရ် ကာင််း က မ််းစာက 

  င််း  င််းရဖပာထာ်းသည။်  

အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်းမ  ြယ် ကဉ်ထာ်းသည ် မယ   ကည်သမူ ာ်းန င  ်ကွေ လွေ စွောပင ်ဣသရရလတိ  ၏ 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  ၌ ပ ဝငပ်တသ်ကရ်နရသာ မယ   ကည်သမူ ာ်းအတွေကမ်ူ 

ပဋညိာဉ် လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်း အက  ျု်းဝင ်သက်ဆိ ငမ်ှုသည် ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းစွော ဖြစ်ရပေါ်သည။်  

ပါဝင ်ပ သ်ကတ်နတသ  မယံို ကညသ် မ  ျား  

အစဖပျုရမည ်ဆိ လျှင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အဆိ ပ  လတူန််းစာ်းသိ   ရစတနာ၊ သဒဓ တရာ်း ထက်သန ်

ကကယဝ်မှုကိ  ရက်ရကရ်ရာရရာ ဖပသခ  ပပ ်း ဖြစသ်ည။်  မ နပ် သည။် သတူိ   ထာဝရ ကယတ်ငဖ်ခင််း 

မရ  ရိသ်းပ ။ သိ  ရသာ် ဓမမရ ာင််းမ ာ ဖြစ်ရစ၊ ဓမမသစမ် ာ ဖြစရ်စ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်လမူ ိျု်းတိ  ၌ 

ပူ်းရပ င််း ပ ဝင ်ပတသ်က်ရသာ မယ   ကည်သတူိ  ကိ  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ကက ်းစွောရသာ 

သနာ်းဖခင််းကရ ဏာကိ  ယခ တိ င ်ဖပသရနဆ  ဖြစပ် သည။်  ရရာမ ၉်း၄ တွေင ်  ငရ်ပ လ က ဣသရရလတိ   

အထ တွေင ်မယ   ကညသ်ူမ ာ်းပငလ်ျှင ်ခ စာ်းခ  သည  ်အက ိျု်းရက ်းဇူ်းမ ာ်းကိ  ဖပနလ်ည ်

ဆငဖ်ခငသ်  ်းသပ်ထာ်းခ  သည်။  သူက ရရ်းခ  သည်မ ာ 

ထိ သတူိ  သည် ဣသရရလလူဖြစ်၍ သာ်းအရာ၌ ခ  ်းရဖမ ာက်ဖခင််းန င ၎်င််း၊ 

ဘ န််းအာန ရဘာ်ရတာ်န င ၎်င််း၊ ပဋညိာဉ်တရာ်းတိ  န င ၎်င််း၊ 

ပညတ်တရာ်းထာ်းဖခင််းန င ၎်င််း၊ ဝတဖ်ပျုဖခင််းန င ၎်င််း၊ ကတိရတာ်တိ  န င ၎်င််း 

ဆိ င ်က၏ (ရရာမ ၉်း၄)။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဣသရရလန င  ်ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ ဖပငပ်တွေင ်  ရိနရသာ သမူ ာ်းန င  ်

စာလျှင ်ထိ ပဋညိာဉ်မ ာ်း အတွေင််း ပ ဝင ်ပတ်သက်ရနရသာ မယ   ကည်သမူ ာ်းသိ   သာ၍ ကက ်းရသာ 

သနာ်းဖခင််း ကရ ဏာကိ  ဖပသခ  သည်။  ဤသရဘာသည ်ခရစယ်ာန ်အသင််းရတာ်န င  ်

ဆကစ်ပ်န  ်းနွေယ်ရသာ မယ   ကည်သမူ ာ်းအတွေက်လည််း မ နက်နလ် က်   ရိနသည။်  

ဓမမရ ာင််းတွေင ်ဣသရရလ နိ ငင် အတွေင််း  ိ ယ   ကည်သရူရာ မယ   ကညသ်ပူ  အ ဂ တတ ျုဖပညထ် မ  

ခနဓာပိ င််းအရ လ တ်ဖခင််းအခွေင  ်ရ  ိခ   ကသည်။   သတူိ  အာ်းလ  ်း သနိာရတာငတ်ွေင ်ဘ ရာ်းသခင  ်

ပညတ်ရတာ ်ဆ လကရ်ဆာငက်ိ  လက်ခ ရ  ိခ   ကသည်။  သတူိ  အာ်းလ  ်း ကတရိတာ်နယရ်ဖမကိ  

သမိ််းပိ က်ရယူခ   ကသည်။  ဒ ဝဒိန် င  ်ရ  ာလမ န ်လက်ထကတ်ိ  တွေင ်ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာကိ  သတူိ   

ခ စာ်းခ   ကသည်။  မ ာ်းစွော အလာ်းတပူင ်ဓမမသစ် အသင််းရတာ်တွေင််း ပ ဝင ်ပတ်သက်ရန ကသည ် 

မယ   ကညသ်မူ ာ်းသညလ်ည််း ခရစ်ရတာ်၏ ကိ ယခ်နဓာန င  ်ဆက်စပ်န  ်းနွေယရ်သာအာ်းဖြင  ်စင ်ကယဖ်ခင််း 

  ိရန ကသည်။   နှုတက်ပ တရ်တာ် ရ ာရဖပာဖခင််းကိ  သတူိ   ကာ်းနာ ကရသည်။ သန   ် င််းရသာ 

ဝိဉာဉ်ရတာ်၏ အမှုရတာ်ကိ  သူတိ   မျှရဝ ခ စာ်း ကရသည။်  အဆိ ပ ပ  စ သာမက အဖခာ်းရသာ 

ပ  စ မ ာ်းဖြင လ်ည််း ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဓမမရ ာင််း ဣသရရလန င  ်ဓမမသစ် အသင််းရတာ်အတွေင််း  ိ 

မယ   ကည်သမူ ာ်းသိ   ကက ်းစွောရသာ ရစတနာ၊ သဒဓ တရာ်းကကယ်ဝမှုတိ  ကိ  ဖပသခ  ပပ ်း ဖြစပ် သည။် 
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ဗ ဒ ယိ မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းည နမ် ာ်း န င  ်အဖခာ်း အရင််းအဖမစ်မ ာ်းအတွေက် thirdmill.org တွေင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိ  

ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ဘ ရာ်းသခင အ်ထ ရတာ်မ  ကက ်းမာ်းသည ် ရစတနာ သဒဓ တရာ်းကကယဝ်မှုကိ  ခ ယူရ  ဖိခင််းန င  ်အတူ 

ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစ်အတွေင််း ပ ဝငပ်တသ်ကရ်နရသာ 

မယ   ကညသ်မူ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခငထ်  သစစာ  စိွော အလ ပ်အရကက်းဖပျုရန ်အရကက်းတငရ်န ကသည်။  

သူတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်အလိ ရတာ်ကိ  ပိ ၍ ကက ်းမာ်းစွော သနိာ်းလည်ခွေင  ်ရ  ိခ   ကသည်။  ထိ  ရ ကာင  ်

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ပိ ဖမင မ်ာ်းရသာ နာခ မှု စ နှုန််းမ ာ်းဖြင  ်သတူိ  ကိ  ကိ ငခ် ျုပ်ထာ်းသည်။  လ ကာ ၁၂်း၄၈ တွေင ်

ရယရှုမိန  ရ်တာ်မူထာ်းသည်မ ာ  

အ ကငသ်ူ၌ မ ာ်းစွောရသာ ဥစစာကိ  အပ်န င််း၏။ ထိ သကူိ  မ ာ်းစွော ရတာင််းလမိ ်မည်  

(လ ကာ ၁၂်း၄၈)။ 

ဘ ရာ်းသခင၏် နှုတက်ပ တရ်တာ် သမမာတရာ်းကိ  ရလ လာသငယ်သူူတိ  သည်၎င််း၊ ကိ ယ်ရတာ်၏ 

လမ််းကိ  သသိတူိ  သည်၎င််း၊ သတူိ  ခ ယူရ  သိည်တိ  အတွေက် ဖပနလ်ည ်စာရင််း  င််းရန ်တာဝန ် ိ ကသည။်   

ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစ်အတွေင််း  ိ မယ   ကညသ်မူ ာ်းသည ်

ဘ ရာ်းသခင အ်ထ ရတာ်မ  ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ အက ိျု်းဆကတ်ိ  ကိ  

ရတွေျဲ့  က ျုခ စာ်းရရ ကာင််း က မ််းစာကလည််း ည နဖ်ပထာ်းသည။်  ဘ ရာ်းသခင ်

ဆ  ်းဖြတရ်တာ်မသူည အ်တိ င််း သူတိ  သည် ရလာက  ရကာင််းခ  ်းန င  ်ရလာက  အမဂဂလာ အမ ိျု်းမ ိျု်း 

အြ  ြ  တိ  ကိ  ယခ ဘဝတွေင ်ခ ယရူ  ိ ကသည။်  သိ  ရသာ် ခရစရ်တာ်၌ ကယ်တငဖ်ခင််းကိ ရပ်းရသာ 

ယ   ကည်ဖခင််းမ ိျု်း မ  လိာရသ်းသ၍ ကက ်းစွောရသာ တရာ်းစ ရငရ်ာရန  ရက် ရရာကသ်ည ်အခ  အဆိ ပ  

ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းန င  ်က ိနဖ်ခင််းတိ  သည် ဘ ရာ်းသခင၏် ထာဝရ က ိနဖ်ခင််းဆ သိ  သာ 

ပိ  ရဆာင ်ကရပလမိ မ်ည်။  သတူိ  သည် ဘ ရာ်းသခင၏် တရာ်းစ ရငမ်ှုရအာကတ်ွေငသ်ာ ထာဝရ 

  ိရန ကရတာ မည် ဖြစသ်ည။်  ရ ပဗ  ၁၀်း၂၈-၂၉ တွေင ်ရ ပဗ  စာရရ်းသကူ ပဋညိာဉ် 

တရာ်းသစအ်တွေင််း  ိ မယ   ကည်သမူ ာ်းသိ   ရရာကလ်ာမည ် ထာဝရ တရာ်းစ ရငခ် က် အရ ကာင််းကိ  

ရရ်းထာ်းသည။်  

ရမာရ  ၏ တရာ်းကိ  ပယရ်သာသူမည်သည်ကာ်း သကရ်သခ  န စ်ဦ်း သ  ်းဦ်း   လိျှင ်

သနာ်းဖခင််းကိ  မခ ရဘ  ရသရ၏။ ထိ မျှမက ဘ ရာ်းသခင၏် သာ်းရတာ်ကိ  ရဖခဖြင  ်

ရက ာ်နင််းလ က် မမိကိိ  စင ်ကယ်ရစရသာ ပဋညိာဉ်တရာ်း၏ အရသွေ်းကိ  

အဖပစတ်ငလ် က် ဆ ရက ်းဇူ်းကိ ရပ်းရသာ ဝိဉာဉ်ရတာ်ကိ  မထ မ  ဖမငဖ်ပျုလ က် 

  ိရသာသသူည် အဘယမ်ျှရလာက် ကက ်းစွောရသာ ဒဏဖ်ြင  ်ခ ထိ ကသ်ည်ကိ  

သငတ်ိ   ထင ်ကသနည််း။ (ရ ပဗ  ၁၀်း၂၈-၂၉)။ 

ဤရနရာတွေင ်အဆိ ပ  လူတိ  သည် ပဋညိာဉ်၏ အရသွေ်းအာ်းဖြင  ်"စင ်ကယလ် က်  သိည"် 

ဆိ သညက်ိ  သတိဖပျုပ ။  သိ  ဆိ ရာတွေင ်သတူိ  သည် ထာဝရ ကယ်တငဖ်ခင််းကိ  ရ  ိပပ ်းရ ကာင််း ဆိ လိ ဖခင််း 

မ  တပ် ။   အမ နအ်ာ်းဖြင  ်သတူိ  သည် ပဋညိာဉ်သစ်တွေင ်ပ ဝငသ်မူ ာ်းအဖြစ်ဖြင  ်ရလာကမ  သ ်းသန   ်

ြယ်ထာ်းရသာ သမူ ာ်းသာ ဖြစခ်  သည်။  အဆိ ပ  လူမ ာ်းအရနဖြင  ်အတိ င််းအတာ တစ်ခ မ  တ် 

တစခ် အထ ိအစဉ်ဖပျုလ ပ်ပမ  ဖြစ်သည်န င  ်အည  ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ဆန  က် င ်ပ နက်နသ်ည ် အခ  
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

တစခ် တည််းရသာ ရမျှာ်လင ရ်ာသာ   ိရတာ သည်။ အမညတ်ပ်ရဖပာရလျှင ်ဘ ရာ်းသခင၏် ထာဝရ 

တရာ်းစ ရငခ် က် (ဝ ) သ၏ူ ရနသ်ူတိ  အတွေက် ကိ ယရ်တာ်သ ်းသန  ထ်ာ်း  သိည ် တရာ်းစ ရငခ် က်သာလျှင ်

ဖြစရ်တာ သည်။  

ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  မ  ြယ ်ကဉ်ထာ်းသူ သိ  မ  တ ်

ထိ အထ  ပ ဝင ်ပတသ်ကရ်နသူ မယ   ကညသ်မူ ာ်း အရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   စဉ််းစာ်းဆငဖ်ခင ်ကည ်ခ   ကပပ ်း 

ဖြစသ်ည။်  ယခ တွေင ်အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်းအတွေင််း အပ အဝင ်ဖြစရ်သာ စစမ် နသ်ည ် 

ယ   ကည်သမူ ာ်းသည ် ဘ ရာ်းသခငန် င  ်အဖပနအ်လ န ်ဆကသ်ွေယမ်ှုတိ  ၏ ရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  ကိ  မည်သိ   

ရတွေျဲ့  က ျုခ စာ်းရ ကာင််း  ကည ် ကပ စိ  ။  

ပဋ ည ဉ်အ  ငျ်ား အပါအဝင ်ပ စတ်သ  ယံို ကညသ် မ  ျား 

အဖပစမ်  ခွေင လ် တ်ဖခင််းန င  ်ဘ ရာ်းသခငထ် ပ ်း ထာဝရ မိတသ် ာယြွေ ျဲ့ ဖခင််း အပ အဝင ်

စစ်မ နရ်သာ ယ   ကည်သမူ ာ်းသိ   ဖပသသည ် ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ၊ သဒဓ တရာ်း ကကယဝ်မှုတိ  ကိ  

တိ င််းတာ၍ မရနိ ငပ် ။  ရရာမ ၈်း၁-၂ တွေင ်  ငရ်ပ လ  ရရ်းထာ်းသညမ် ာ  

ရယရှုခရစ်၌တည်၍ ဇာတပိကတအိတိ င််း မက င ၊် ဝဉိာဉ် ပကတအိတိ င််း 

က င ရ်သာသတူိ  သည် အဖပစစ် ရငဖ်ခင််းန င  ်ကင််းလွေတ် က၏ 

အသက်  ငရ်စတတရ်သာ ဝဉိာဉ်ရတာ၏် တရာ်းသည ်အဖပစ်တရာ်း၏ 

လကမ် ၎င််း၊ ရသဖခင််းတရာ်း၏ လကမ် ၎င််း င  ကိ  ကယ်လ တ်ပပ  (ရရာမ ၈်း၁-၂)။  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ကျွန် ပ်တိ  ၏ အဖပစမ် ာ်းအတွေက် အြိ ်းအခကိ  

ရပ်းရနအ်တွေက၎်င််း၊ ကျွန် ပ်တိ  ၏ ရနရာတွေင ်ကိ ယစ်ာ်းခ ရန ်အတွေက်၎င််း၊ 

ကျွန် ပ်တိ   ကိ ယတ်ိ င ်မိမတိိ  ကိ ယ်ရပေါ် မမိိတိ   ဖပနလ်ည ်က ရရာက်ထာ်းရစသည ် 

စ ရငခ် ကမ်  ကျွန် ပ်တိ  အာ်း ကယ်တငရ်နအ်တွေက၎်င််း၊ သ၏ူ သာ်းရတာ်ကိ  

ရစလ တသ်ည တ်ိ ငရ်အာင ်ကျွန် ပ်တိ  ကိ  ခ စရ်တာ်မသူည။် သိ  ဖြစ်၍ 

ဤသရဘာသည ်ကျွန် ပ်တိ  အတွေက် ကက ်းစွောရသာ အာ်းရပ်းခ က် ဖြစသ်င ပ် သည်။  

စငစ်စအ်ာ်းဖြင  ်  ငရ်ပ လ သည ်ရရာမ အခန််းကက ်း ၈ ထ    ိဤအခ ကရ်ပေါ်တွေင ်

ရကာက်ယူ၍ ကျွန် ပ်တိ  ကိ  အဆိ ပ  စကာ်းမ ာ်းဖြင  ်ခွေနအ်ာ်းရပ်းထာ်းသည်။ 

"မမိသိာ်းရတာ်ရင််းကိ  မန ရဖမာဘ  င တိ     သိမျှအဘိ   အလိ  င ာ 

စွေန  ရ်တာ်မူရသာသသူည် သာ်းရတာ်န င တ်ကွေ ခပ်သမိ််းရသာ အရာတိ  ကိ  

င တိ  အာ်းမရပ်းဘ  အဘယသ်ိ   ရနရတာ်မမူညန်ည််း" ထိ  ရ ကာင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်

သာ်းရတာ်ကိ  ရပ်းဖခင််း အမှုအရာအာ်းဖြင  ်ကျွန် ပ်တိ  အာ်း သခူ စ်ဖမတ်နိ ်းသည ် 

ပ  စ ကိ  တိတကိ က  တဆင ပ်ပ ်းတဆင  ်အဆ  ်းတိ င ်ဖပသခ  ပပ ်း ဖြစသ်ည။်  
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ထိ  ရ ကာင  ်ကျွန် ပ်တိ  သည် ကိ ယ်ရတာ်၌ ယ   ကည ်ဝနခ် ပပ ်း ကျွန် ပ်တိ  ကိ  

သခငဘ် ရာ်း အမ နတ်ကယ် ခ စ်ဖမတန်ိ ်းရ ကာင််း စတိ်ခ ရသခ ာနိ င ်ကသည။်  

တဒါက ်  Brandon D. Crowe 

တစခ် ိနတ်ည််း၌ ဘ ရာ်းသခင  ်ပညတ်ရတာ်၏ က ိနဖ်ခင််းမ  ကျွန် ပ်တိ   လွေတ်ရဖမာက်ရနစဉ်မ ာပင ်

ခရစ်ရတာ်၌ ဘ ရာ်းသခင ်ဖပျုရပ်းခ  ပပ ်းသည်တိ  အတွေက ်ရက ်းဇူ်းသရိသာစတိ်ဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငက်ိ  

သစစာ  ိစွော အလ ပ်အရကက်းဖပျုရနအ်လိ  င ာ ကျွန် ပ်တိ  ကိ  ဘ ရာ်းသခင ်ရခေါ်ယူထာ်းခ  ပပ ်း ဖြစ်သည်။  

ထိ  ရ ကာင ပ်င ်ရရာမ ၈်း၇ ၌   ငရ်ပ လ က ယ   ကည်သူန င  ်မယ   ကည်သတူိ  ကိ  ဆက်လက် 

ဆန  က် ငန်ှုငိ််းယ ဉ်ရင််း ရဖပာခ  သည ် စကာ်းမ ာ်းမ ာ   

ဇာတပိကတိ စတိ်သရဘာသည ်ဘ ရာ်းသခငန် င  ်ဆန  က် ငဘ်က ်ဖြစ်၏။ 

ဘ ရာ်းသခင၏် တရာ်းရတာ ်အလိ သိ   မလိ က်တတ်၊ ထိ မျှမက မလိ က်နိ င ်(ရရာမ 

၈်းရ)။  

ဆန  က် ငြ်က် ဆိ ရလျှင ်ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ခ စ်ရသာစိတသ်ည် တရာ်းရတာ်၏ အလိ သိ   

လိ ကတ်တသ်ည။် ထိ  ရ ကာင  ်ရရာမ ၈်း၁၂-၁၃တွေင ်  ငရ်ပ လ က ဤစကာ်းလ  ်းမ ာ်းကိ  

ထပ်ဖြည ်ထာ်းသည။် 

သိ  ဖြစ်၍ ည အစ်ကိ တိ  ၊ င တိ  သည် ဇာတပိကတိ အတိ င််း က င ရ်မည ်အရ ကာင််း 

ဇာတပိကတ၏ိ ကျွနဖ်ြစ် ကသညမ်  တ။် ... ဝဉိာဉ်ရတာ်အာ်းဖြင  ်

ကိ ယက်ာယ၏ အက င တ်ိ  ကိ  ရသရစလျှင ်အသက်  င ်ကလမိ မ်ည် (ရရာမ 

၈်း၁၂-၁၃)။ 

ယ   ကည်သမူ ာ်းသည် မယ   ကည်သမူ ာ်းမ  ကွေ လွေ ဖခာ်းနာ်းစွော အသက်  ငရ်န ်တာဝန ်   ိကသည။်  

ဆိ လိ သညမ် ာ သတူိ  သည် ဘ ရာ်းသခင  ်တရာ်းရတာ် အလိ သိ   လိ က်ရန ်တာဝန ်  ိကသည။် 

ကယတ်ငဖ်ခင််းကိ  ရယူရန ်မ  တ်၊ သိ  ရသာ် ရက ်းဇူ်းရတာ်သကသ်က်ဖြင  ်ကိ ယရ်တာ် ရပ်းရတာ်မူရသာ 

ကယတ်ငဖ်ခင််းအတွေက် ဘ ရာ်းသခငက်ိ  ရိ ရသခန  ည်ာ်းရန ်ဖြစ်သည်။ 

ဓမမရ ာင််း ဣသရရလမ ာ်းက  သိ  ပင ်ခရစယ်ာနတ်ိ  သည်လည််း သူတိ  ၏ ယ   ကည်ဖခင််းကိ  

စ  စမ််းရနန် င  ်သကရ်သဖပရနအ်တွေက်  က မ််းစာ၏ ဥပရဒသမ ာ်းန င  ်စ ရငဆ်  ်းဖြတခ် ကမ် ာ်းကိ  

လိ က်နာ ကရမည ်ဖြစ်သည်။  ဓမမရ ာင််းတွေင ်စစမ် နရ်သာ ယ   ကည်သတူိ  သည် သူတိ  ၏ 

ယ   ကည်ဖခင််းကိ  စ  စမ််းသည အ်ရနဖြင  ်ရမာရ  ၏ ပညတတ်ရာ်းရတာ်ကိ  လိ ကန်ာရစာင ထ်နိ််းရန ်

ရတာင််းဆိ မှုကိ  ခ ရသည။်  ဓမမသစခ်ရစယ်ာနမ် ာ်းသည်လည််း တူည ရသာ စ  စမ််းဖခင််းမ ိျု်း အတွေက် 

ရတာင််းဆိ ဖခင််း ခ ရသည။်  ၂ရကာ ၁၃်း၅ တွေင ်ရကာရိနသ်  အသင််းသာ်းမ ာ်းသိ   ရပ လ  ရဖပာဆိ ခ ကမ် ာ  

သငတ်ိ  သည် ယ   ကည်ဖခင််း၌ တညသ်ရလာ၊ မတညသ်ရလာ   ကိ ယ ်ကိ ယက်ိ  

စစ်ရ ကာ ကရလာ ။ ကိ ယ က်ိ ယ်ကိ  စ  စမ််း ကရလာ ။ အစစမ်ခ နိ ငရ်သာသူ 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

မမ နလ်ျှင ်ရယရှုခရစသ်ည် သငတ်ိ  ၌ တညရ်တာ်မသူည်   ကိ ယ အ်ရ ကာင််းကိ  

ကိ ယမ်သသိရလာ။ (၂ရကာရိနသ်  ၁၃်း၅) 

ခရစ်ရတာ်သည် ဖပည ်ဝစ  လငစ်ွော နာခ ရသာ ဘ ရာ်းသခင  ်သာ်းရတာ်ဖြစခ်  သည်။ သ၏ူ 

ရဖြာင မ်တ်ဖခင််းကိ  ကျွန် ပ်တိ  ၏ ရဖြာင မ်တ်ဖခင််းအဖြစ ်မ တယ်ူထာ်းပပ  ဖြစ်၍ ကျွန် ပ်တိ  ၏ ထာဝရ 

ကယတ်ငဖ်ခင််းသညလ်ည််း လ  ဖခ ျုစတိ်ခ မှု   ိပပ ်း ဖြစပ် သည်။  သိ  ရသာ် ရန  စဉ် အသက်တာကိ  ကျွန် ပ်တိ   

ရလျှာကလ် မ််းသည်န င အ်မျှ ကျွန် ပ်တိ  အာ်း ဘ ရာ်းသခင ်ခွေင ဖ်ပျုရပ်းထာ်းရသာ ကယတ်ငဖ်ခင််းကိ  ကျွန် ပ်တိ   

သကရ်သထရူန ်လိ အပ်ပ သည်။  ြိလပိပိ ၂်း၁၂ တွေင ်  ငရ်ပ လ  အာ်းရပ်းထာ်းသညမ် ာ 

ရ ကာက်ရွေ  ျဲ့တ နလ်ှုပ်ရသာစိတန် င  ်ကိ ယက်ိ ကယတ်ငဖ်ခင််းင ာ ကိ ယတ်ိ င ်ကကိျု်းစာ်း 

အာ်းထ တ် ကရလာ  (ြိလပိပိ ၂်း၁၂)။ 

ကျွန် ပ်တိ   ရမျှာ်လင ထ်ာ်းသင သ်ည ်အတိ င််း ဣသရရလ အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င  ်

ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  ၌ အပ အဝင ်ဖြစရ်သာ စစမ် နသ်ည ် ယ   ကည်သတူိ  သည်လည််း နာခ ဖခင််းန င  ်

မနာခ ဖခင််းတိ  ၏ အက ိျု်းဆကမ် ာ်းကိ  နည််းလမ််းအရထွေရထွေဖြင  ်  က ျုရတွေျဲ့ခ စာ်း ကရသည်။  တြက်တွေင ်

သူ၏ ဉာဏရ်တာ်အရ ဘ ရာ်းသခင ်ဆ  ်းဖြတရ်တာ်မသူည အ်တိ င််း စစမ် နသ်ည ် ယ   ကည်သမူ ာ်းသည် 

ရလာက ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းကိ  ခ စာ်း ကရသည်။  ဘ ရာ်းသခင  ်ဝဉိာဉ်ရတာ်ထ မ  ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းစွောကိ  

ကျွန် ပ်တိ  အာ်း ခွေင ဖ်ပျုရပ်းထာ်းသည်။  ထိ  ထကမ်က ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ရ ပ်ပိ င််းဆိ ငရ်ာ 

ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းကိ ပ  သ၏ူလမူ ာ်းသိ   မ ကာခဏ ခွေင ဖ်ပျုရပ်းလ က်  ပိ သည်။  သိ  ရသာ ်

ဆန  က် ငဘ်ကသ်ရဘာသည်လည််း မ နက်နန်ိ ငပ် သည။်  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ၏ စစမ် နရ်သာ 

သာ်းသမ ်းမ ာ်းကိ  စည််းကမ််းအာ်းဖြင  ်ရလ က င ရ်ပ်းနိ ငသ်ည်။  ရ ပဗ  ၁၂်း၆ တွေင ်စာရရ်းသကူ ၎င််းကိ  

  င််းဖပသည ်အခ  ဓမမရ ာင််းကိ  ကိ ်းကာ်းထာ်းခ  သည်။ 

ထာဝရ ဘ ရာ်းသည် ခ စ်ရတာမ်ူရသာသကူိ  ဆ  ်းမရတာ်မတူတ်၏။ 

လကခ် ရတာ်မသူမျှရသာ သာ်းတိ  ကိ  ဒဏခ်တရ်တာ်မတူတ၏် (ရ ပဗ  ၁၂်း၆)။ 

စစ်မ နရ်သာ ယ   ကည်သတူိ  သည် ယခ ဘဝ၌ ရလာက  ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းန င  ်အမဂဂလာမ ာ်းကိ  

ရရာမပန််း ရတွေျဲ့  က ျုရလင က်စာ်း ယ   ကည်သူန င  ်မယ   ကည်သတူိ  အ ကာ်း အရရ်းပ ရသာ ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းမှု 

တစခ်    ရိနပ သည်။  ခရစ်ရတာ်သည် ဘ န််းအသရရန င တ်ကွေ ဖပနက်ကလာခ ိနတ်ွေင ်စစ်မ နရ်သာ 

ယ   ကည်သမူ ာ်းသာလျှင ်ဘ ရာ်းသခင အ်ထ ရတာ်မ  ထာဝရ ရကာင််းခ  ်းမ ာ်းကိ  ခ စာ်းရလမိ မ်ည် ဖြစသ်ည။်  

ဗ ာဒတိ် ၂၁်း၇ တွေင ်ကျွန် ပ်တိ   ြတ်ရသညမ် ာ  

ရအာငဖ်မငရ်သာသသူည် ဤအရာတိ  ကိ  အရမွေခ ရလမိ မ်ည်။ င သည ်သတူိ  ၏ 

ဘ ရာ်းသခင ်ဖြစမ်ည။် သသူည်လည််း င ၏သာ်း ဖြစလ်ိမ မ်ည် (ဗ ာဒတိ် ၂၁်း၇)။ 

ဓမမရ ာင််းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ဆကလ်က် ရလ လာသည ်အခ  အဆိ ပ  လူသာ်းထ  

အတန််းအစာ်းခွေ ဖခာ်းမှု သ  ်းမ ိျု်းန င  ်၎င််းတိ  ၌ ပဋညိာဉ် လှုပ်  ာ်းရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်း မည်သိ   အက  ျု်းဝင ်



နိ ငင် ရတာ်၊ ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ဓမမရ ာင််း က မ််းစာ သတ်မ တ ်အတည်ဖပျုဖခင််း သငခ်န််းစာ ၃ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း 
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ဝင ်ကည ်နိ ငပ် သည်။ 

ပတသ်က်ရနရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   အပမ  သတရိရန ်အရဖခခ အာ်းဖြင  ်အရရ်းကက ်းပ သည်။  ဣသရရလ 

အမ ိျု်းသာ်းရရ်း ပဋညိာဉ်မ ာ်း န င  ်ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  ၏ ဖပငပ်  ိ မယ   ကညသ်မူ ာ်း၊ အဆိ ပ  

ပဋညိာဉ်မ ာ်းအတွေင််း  ိ မယ   ကညသ်ူမ ာ်း၊ အဆိ ပ  ပဋညိာဉ်မ ာ်း အတွေင််း  ိ စစမ် နရ်သာ ယ   ကညသ်မူ ာ်း 

စသည်တိ   အ ကာ်း  လတူန််းစာ်းကွေ ဖပာ်းမှုကိ  သတိရဖခင််းသည ်ဓမမရ ာင််းကိ  ကနဦ်း ြတ်ခ   ကရသာ 

ရ  ်းဣသရရလမ ာ်းအတွေက် မည်သည ် သွေယ်ဝိ က် ရိ က်ခတမ်ှုမ ာ်း   ိခ  မည်ကိ  နာ်းလညရ်န ်ကျွန် ပ်တိ  ကိ  

ဖပငဆ်ငရ်ပ်းလမိ ်မည် ဖြစသ်ည်။  ၎င််းသည် ယရန  ရခတက်ာလ ကျွန် ပ်တိ  အတွေက် မည်သိ   

အက  ျု်းဝငပ်တသ်က်ရနရ ကာင််း သဖိမငရ်နအ်တွေက်လည််း ကျွန် ပ်တိ  အာ်း သာ၍ ရကာင််းစွော 

ဖပငဆ်ငရ်ပ်းပ လိမ မ်ည်။  

န ဂံိုျား 

ဤသငခ်န််းစာတွေင ်ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း ဆိ ငရ်ာ သမမာက မ််း အယအူဆကိ  ကျွန် ပ်တိ   

မိတဆ်ကထ်ာ်းပ သည။်  ပဋညိာဉ်မ ာ်း အာ်းဖြင  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  

စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရတာ်မရူ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရတွေျဲ့ ခ  ရပပ ်း ဖြစ်ပ သည်။  သမမာက မ််း သမိ င််းရ ကာင််းကိ လည််း 

ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာခ   ကပပ ်း အာဒ ၊ ရနာဧ၊ အာဖဗ  ၊ ရမာရ  ၊ ဒ ဝဒိတ်ိ  ၌ ြွေ ျဲ့ရသာ ပဋညိာဉ်မ ာ်းန င တ်ကွေ 

ပဋညိာဉ်သစတ်ိ  သည် ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းရသာ အခ ိနက်ာလမ ာ်းအလိ က် ဘ ရာ်းသခင  ်နိ ငင် ရတာ် 

မဝူ ဒမ ာ်းအရပေါ် အရလ်းရပ်းခ   ကရ ကာင််းကိ လည််း သငယ်ူခ   ကပပ ်း ဖြစပ် သည။် ထပ်၍ ဆိ ရလျှင ်

ပဋညိာဉ် ကာလတစခ် ခ င််းစ အတွေင််း ဘ ရာ်းသခငန် င  ်သူ  လမူ ာ်းအ ကာ်း အဖပနအ်လ န ်

ဆကသ်ွေယမ်ှုမ ာ်းကိ  လကခဏာ ရြာ်ရဆာငသ်ည ် ဘ ရာ်းသခင  ်ရစတနာ သဒဓ တရာ်းကကယဝ်ထကသ်နမ်ှု၊ 

လူသာ်းမ ာ်းဘကမ်  သစစာရစာင သ်မိှု၊ ရကာင််းခ  ်းမဂဂလာန င  ်က ိနဖ်ခင််း အမဂဂလာ အက ိျု်းဆက်မ ာ်း စသည ် 

အရဖခခ  ပဋညိာဉ် ရမာင််းန ငအ်ာ်းမ ာ်းအရ ကာင််း ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာရြာ်ထ တ်ခ   ကပပ ်းလည််း 

ဖြစပ် သည။်  အဆ  ်းသတ်အာ်းဖြင  ်အဆိ ပ  ပဋညိာဉ် ရမာင််းန ငအ်ာ်းတိ  သည် သမမာက မ််းစာ 

တရလျှာက်န င  ်ယရန  ကာလ ကွေ ဖပာ်းဖခာ်းနာ်းရသာ လတူန််းစာ်း အမ ိျု်းမ ိျု်းတိ  အတွေက် မည်သိ   

လကရ်တွေျဲ့က က  အက  ျု်းဝငပ်တ်သက်ရနရ ကာင််းကိ လည််း ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာ ရြာ်ထ တခ်   ကပပ ်း 

ဖြစပ် သည။်  

ဓမမရ ာင််းကိ  နာ်းလညရ်ရ်းအတွေက် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း အရရ်းပ မှုသည်   င််းလွေန််းရကာ်း 

ပ  ကက ်းခ  ျဲ့ရနရနပ်င ်မလိ အပ်ပ ။  သမမာက မ််းရရ်းသူတိ င််းသည် ပဋညိာဉ်မ ာ်း အာ်းဖြင  ်သ၏ူ နိ ငင် ရတာ်ကိ  

ဘ ရာ်းသခင ်စ မ အ ပ်ခ ျုပ်ရတာ်မူခ  ရ ကာင််း သထိာ်းခ   ကသည်။ အက ိျု်းရလာဒအ်ာ်းဖြင  ်ဓမမရ ာင််း 

စာမ က်န ာတိ င််းရပေါ်မ  သွေနသ်ငမ်ှုတိ င််း၏ ရလ်းနကအ်ရရ်းပ မှုသည် ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း၏ 

မူရဘာငအ်တွေင််း ဖမစြ် ာ်းခ ရန ကသည်။  ပဋညိာဉ်သစ်ကိ  ရဆာင ်ကဉ််းလာရသာ ခရစရ်တာ်ကိ  ကျွန် ပ်တိ   

အလ ပ်အရကက်း ဖပျု ကပ သည။်  သ၏ူ ရနာကလ်ိ ကမ် ာ်း အရနဖြင  ်ယခ ဘဝ၌ ကိ ယရ်တာ်အတွေက် 

ကျွန် ပ်တိ   အသက်  ငန်ိ င ် ကမည ်အရ ကာင််း ဓမမရ ာင််း  ိ ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်မ ာ်း မ  ရနိ ငသ်၍ 
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ကျွန် ပ်တိ   ရလ လာသငယ်ူရပ မည။်  သမမာက မ််းစာထ က ဘ ရာ်းသခင  ်ပဋညိာဉ်တိ  ၏ မဝူ ဒမ ာ်းအရပေါ် 

ကျွန် ပ်တိ  ၏ ဝနခ် အပ်န  မှုမ ာ်းကိ  အသစ်ဖပငဆ်ငဖ်ခင််းသည် ကိ ယရ်တာ်၏ နိ ငင် ရတာ် ပပ ်းဖပည ်စ  မှု၌ 

ခရစ်ရတာ်န င  ်အတူ   ငသ်နရ်မည ် ထာဝရ အသကဆ် သိ   ကျွန် ပ်တိ  ကိ  ဦ်းရဆာငလ်မ််းဖပ ရပ်းပ လမိ မ်ည်။  
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