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

အမှုထတာ်တစ်ခိုခြစ်ထသာ Crossway ၏ 2001 ခိုနစှ်  ိုတ် ESV (English Standard Bible) သမမာက မ်ျားစာ 
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သ ာ့ဒမ်စလ် ်အတကြ ငျ်ား 

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

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

ကမဘာကကီျားအတကွ် အခမွဲ  သမမာက မ်ျားစာ ပညာထရျား 

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

ကငျ်ားမွဲ သည ် သငျ်ားအိုပ်နငှ  ်ခရစ်ယာန ်ထခါငျ်ားထဆာင ်ထ ာငထ်ပါငျ်ား မ ာျားစွာအာျား အခမွဲ  ခရစယ်ာန ်

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

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

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

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

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

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

အွနလ် ိုငျ်ားတွငသ်ာမက သငယ်ထူလ လာထသာ လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားတွငပ်ါ အသ ိုျားခပြုန ိုငထ်အာင ်

ပ ိုစ ဆွွဲ ာျားပါသည်။ 

နစှထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာအတွငျ်ား အထကာငျ်ားဆ ိုျား ပါဝင ်ပစစည်ျားနငှ  ်အရည်အထသွျား ရှ ထသာ ဆိုရ မဒီယီာစ ိုသင ်

သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို အလွနပ်င ်တွကထ်ခ က ိုကစ်ွာ ခပြုစို ိုတလ်ိုပ်ထပျားသည ် နည်ျားစနစတ်စ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

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

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

ဘာသာခပနဆ် ိုသမူ ာျားသည်လည်ျား သူတ ို  ၏ ဦျားတည် ဘာသာစကာျားမ ာျား၌ ဓမမပညာပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ကျွမ်ျားက င ်



iii 

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

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

လ မမာထသာ ထဒသစကာျားထခပာသူမ ာျား ခြစ်ကကပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငခ်နျ်ားစာမ ာျားတွငလ်ည်ျား 

ကမဘာတလွှာျားမှ ထ ာငထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာထသာ ေိုဏအ်သထရ ရှ  စာသငတ် ိုက် ပါထမာကခမ ာျားနငှ  ်

သငျ်ားအိုပ်ဆရာမ ာျား၏   ိုျား ငွျ်ားအခမငမ် ာျား ပါဝငပ်ါသည်။ ခြည ်စကွ်ထခပာရလျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ရိုပ်ပ ို 
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ပစစည်ျားမ ာျားက ိုလည်ျား ထပျားကမ်ျားပါသည်။  

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

အသ အမှတ်ခပြု ာျားပါသည်။ ရက်ထရာသည ် အသငျ်ားထတာ်မ ာျား၏ အခနွလ်တွ်ပင မ်ျားခွင  ်ရ ာျားသည ် 
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အမှခီပြုပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အမှုထတာ် အထကကာငျ်ား ပ ိုမ ိုသ ရှ ရနန်ငှ  ်သငမ်ည်သ ို   ပါဝငန် ိုငထ်ကကာငျ်ား 

ထလ လာရန ်ထက ျားဇူျား ခပြု၍ www.thirdmill.org သ ို   ဝငထ်ရာကက်ကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည။် 
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ဗီဒယီ ုံမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွြ် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ြ ုံ 

ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

နိဒါန်ျား 

သစပ်ငတ်စ်ပငမ်အှခခာျားသစပ်ငတ်စပ်ငထ်ပါက်ြွာျားလာရနမ်ည်သည အ်ရာကခပြုထကကာငျ်ားသငစ်ဥ်ျား

စာျားမ ပါသလာျား။   ိုနည်ျားတူ အ မ်တစအ် မ်မှ အခခာျားအ မ်တစအ် မ၊် လတူစဥ်ီျားမှအခခာျားလတူစ်ဦျား၊ 

တစန်ည်ျားအာျားခြင ဆ် ိုထသာ်၊ သစပ်ငတ်စပ်င ်သ ို  မဟိုတ် အ မတ်စအ် မ်ဟို ထခေါ်ဆ ိုသတမ်တှ်န ိုငရ်န ်မညသ်ည ် 

အရညအ်ခ ငျ်ားမ ာျားရှ သင သ်နည်ျား။ နစှ် ထ ာငထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာကတည်ျားကပင ်၄ငျ်ားသည် 

ရှုပ်ထ ျွားထသာထများခနွျ်ားမ ာျားအခြစ် ထတွျားထခေါ်ပညာရှငမ် ာျားအကကာျား  စူျားစမ်ျားရှာထြွလျှက်ရှ သည်။ 

ခရစ်ယာနယ် ိုကကည်ခ ယခူ ကက် ို ထလ လာရာတွငလ်ည်ျား   ိုကွဲ သ ို  ထသာ ထများခွနျ်ားနငှ က်က ြုထတွျို့ရန ိုငသ်ည်။ 

"ခရစယ်ာန"်ဟို ထခေါ်သည ် မထရမတကွ်န ိုငထ်အာငမ် ာျားခပာျားထသာ အသငျ်ားထတာမ် ာျားအကကာျား 

အခ ငျ်ားခ ငျ်ားသ ထဘာ ာျား မတညူီန ိုငထ်သာအထကကာငျ်ားအခ ကမ် ာျားလည်ျား မ ာျားစွာရှ သည။်   ို  ထကကာင  ်

"မည်သည ်ခ ယူခ က်အယ၀ူါဒမ ာျားသည် ခရစ်ယာနယ် ိုကကညခ် ယခူ ကအ်တကွ် အထခခခ မ ာျားခြစသ်နည်ျား" 

ဟူ၍ထများသင ပ်ါသည်။ 

ထ ုံသ ုံ  ဆသာဆမ်းခွန််းြ ုံ ဆမ်းခခင််းခြင  ်ခရစ်ယာနယ် ုံကြညခ် ယခူ ြ်ြ ုံ 

ဆြာင််းစွာနာ်းလညမ်ှုမရှ ဆသာလ်ည််း၊ တစစ် ုံတစဥ်ီ်းအာ်း ြယ်တငခ်ခင််းသ ုံ  ပ ုံ  ဆ ာငဆ်ပ်းန ုံငဆ်ကြာင််းြ ုံ 

ရှင််းလင််းစွာ သ ထာ်းရနလ် ုံသည်။ ခရစ်ဆတာ်အဆပေါ် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏သစစာြတ ရှ မှုသည် 

ခရစ်ယာနခ်ြစ်ခခင််းအတြွ် လ ုံဆလာြပ် သည။် တစခ်  နတ်ည််း၌ "ခရစယ်ာန"်ဟုံ မဆခေါ်  ုံမှီ၊ 

မရှ မခြစလ် ုံအပ်ဆသာအဆခခခ အယအူ အခ   ျို့အဆကြာင််းဆခပာခခငပ် သည။် 

ြနဦ်းအသင််းဆတာြ်ာလအဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှ်မ ာ်းမှစ၍ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒသည် 

ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််း၏အဓ ြအနစှသ်ာရြ ုံ ဆထာြပ်  ဆပ်းခ  သည်။  

ဤသငခ်န််းစာသည် ခရစယ်ာနယ် ုံကြည်ခခင််းတွင ်အမ ာ်းသ ရှ ပပီ်း၊ ြ ယ်ခပန  စ်ွာ လြ်ခ ထာ်းသည ် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ အခန််း ြဆ် ာင််းပ ်းမ ာ်းအနြ် 

ပထမ  ုံ်းသငခ်န််းစာခြစသ်ည။် ဤသငခ်န််းစာ၏ဆခ င််းစဥမ်ှာ_ "ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း" 

ခြစသ်ည။် အဆကြာင််းမှာ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ ခခ  င ုံသ ုံ်းသပ်ဆလ လာခခင််း သ ုံ  မဟုံတ် 

"ခရစယ်ာန"် ဟုံဆခေါ်  ုံသူအာ်းလ ုံ်းအတွြ် ယ ုံကြည်ခ ြ်အယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ သာ၍ခ ုံငမ်ာဆစရနခ်ြစသ်ည်။ 

ြနဦ်းအသင််းဆတာြ်ာလ အဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှ်မ ာ်းအတွင််းတမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒမ ာ်းသည် 

ပ ုံစ အမ   ်းမ   ်းခြင  ်ဆပေါ်ထြွလ်ာခ  သည်။ ဆအဒ ီ(၇၀၀)ခန   ်ြာလ လြ်တငဘ်ာသာစကာျားတငွ ်

ထ ုံတမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယ၀ူ သည် စ သတမ်ှတခ် ြလ်ည််းခြစခ်  သည်။ 

ဆခတ်သစအ်င်္ဂလ ပ်ဘာသာခပနြ် မ််းတွင ်ဆအာြပ် ြ  သ ုံ  ခမငဆ်တွျို့ရသည်_ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

 အနနတတနခ် ုံ်းရှင ်ဘုံရာ်းသခငြ် ုံယ ုံကြညပ် ၏။ 

ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ ြန ်င််းဆတာ်မူဆသာအရှငခ်ြစ်ဆတာ်မ၏ူ။  

တစပ် ်းတည််းဆသာသာ်းဆတာဆ်ယရှုခရစ်ဆတာ်၊ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သခငြ် ုံယ ုံကြည်ပ ၏။ 

သူသည ်သန  ရှ်င််းဆသာ၀ ညာဥဆ်တာ်ဘုံရာအာ်းခြင  ်ပဋ သဆနေတည်ခ  သူ၊ 

အပ   စငမ်ာရ တွင ်ဆမွ်းြွာ်းြာလူ  ဇာတ ခ ယူခ  သူ၊ 

ပမ  ျို့၀နမ်င််းပုံနတ ပ လတမ်င််းလြဆ်အာြ်တွင ်ဆဝဒနာခ စာ်းခ  ရသူ၊ 

ြာ်းတ ုံငထ်ြ်တွငအ်ဆသခ ြာ ခမ ပ်နှ ခခင််းြ ုံခ ခ  သူ၊  

ငရ သ ုံ    င််းသြခ်  သ၊ူ 

သ ုံ်းရြဆ်ခမာြဆ်သာဆန  တွင ်

ဆသခခင််းမခှပနလ်ည်ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခ  သူ၊ဆြာင််းြငန် ုံငင် ဆတာ်သ ုံ   

တြ်ကြသွာ်းြာ၊အနနတတနခ် ုံ်းရှငဘ်ုံရာ်းသခင၏်လြ် ာဆတာ်ဘြတ်ွင ်

ထ ုံငဆ်နဆတာမ်ူသည်။  

သူသည ်အသြရှ်ငသ်မူ ာ်းနငှ  ်ဆသဆသာသမူ ာ်းြ ုံ တရာ်းစီရငြ် ုံ  ရာ 

ဆြာင််းြငမ်ှကြလာဆတာ်မလူ မ မ်ည်။  

သန  ရှ်င််းဆတာ်၀ ညာဥဆ်တာ်ဘုံရာ်းြ ုံ ြျွန်ုံပ်ယ ုံကြည်ပ ၏။ 

သန  ရှ်င််းဆသာြြသ်လစအ်သင််းဆတာ်၊ သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း၏မ သဟာယ၊ 

အခပစမ် ာ်းြ ုံ ခွင လ်ွှတ်ခခင််း၊ ခနောြ ုံယန်ငှ တ်ြွ ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််း 

ထာ၀ရအသြ်ရှငခ်ခင််း ခြစဆ်တာ်မ၏ူ။  

 အာမင။်  

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒမ ာ်းအဆကြာင််းြ ုံ "ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း" 

ဆခ င််းစဥ်ခြင  ်ဆ ွ်းွေးဆန်ွးမှုတွင ်အပ ုံင််းသ ုံ်းပ ုံင််းခွ ခခာ်းထာ်းသည။် ပထမအခ ြ်၊ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသမ ုံင််းဆကြာင််း၊ ဒုံတ ယအခ ြအ်ာ်းခြင  ်၄င််း၏ဆြာ်ခပခ ြမ် ာ်းြ ုံ 

ခခ  င ုံသ ုံ်းသပ်ခ က်၊ တတ ယအခ ြ်တွင ်ယဆန  ြာလယ ုံကြည်ခ ြအ်ယဝူ ဒမ ာ်း၏အဆရ်းပ မှုြ ုံ 

ဆလ လာကြမည။် ဆရှ်းဦ်းစွာ၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသမ ုံင််းဆကြာင််းြ ုံ စတငဆ်လ လာကြပ စ ုံ  ။  

သမိိုငျ်ားတ   ငျ်ား 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသမ ုံင််းဆကြာင််းြ ုံ ဆလ လာရာ၌ အဆကြာင််းအရာ (၂) ခုံြ ုံ 

အဓ ြထာ်းမည။် ယ ုံကြညခ် ြ်အယ၀ူ ဒြွ ျို့ ပြ  ်းတ ုံ်းတြ်လာမှုြ ုံ သ ုံ်းသပ်ဆလ လာရာ၌ စာဆရ်းသူနငှ  ်

ဆရ်းသာ်းဆသာအခ  နြ်ာလြ  သ ုံ  ဆသာ အရာမ ာျားထည သ်ွင််း စဥ််းစာ်းရနလ် ုံသည။် အခခာ်းတစ်ြြ်တွင၊် 

အသင််းဆတာ်အဆနခြင  ်၄င််းအယူ၀ ဒြ ုံ ဆြာ်ထုံတြ်နတ်ီ်းရနန်ငှ အ်သ ုံ်းခပ ရနအ်တြွ် အဆရ်းကြီ်းသည်ဟုံ 
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ယူ ရသည ် အဆကြာင််းရင််းနငှ  ်ရည်ရွယခ် ြမ် ာ်းြ ုံ စဥ််းစာ်းရနလ် ုံသည်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒြွ ျို့ ပြ  ်းတ ုံ်းတြမ်ှုသမ ုံင််းြ ုံ ဦ်း  ုံ်းဆလ လာကြမည။်  

ဖ  ွံ့ ဖဖိ ျားတိိုျားတ မ်ှု  

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်တမနဆ်တာ(်၁၂)ပ ်းြ ုံယ်တ ုံင ်

ပထမရာစုံနစှ်တွငဆ်ရ်းသာ်း ာျားဆကြာင််းခ ယူြာ လြ ်င ြ်မ််းသငက်ြာ်းခ  သည်။ 

တမနဆ်တာ်တစ်ဦ်းစသီည် ဓမမ  ုံငရ်ာအယူ၀ ဒထုံတ်ခပနခ် ြ ်(၁၂) ခ ြ်ထ တွင ်တစခ် ြစ်မီျှ 

ထည ်သွင််းဆပ်းခ  ကြသည်ဟုံပင ်  ုံခ  ကြသည်။ သ ုံ  ဆသာ် ထ ုံသ ုံ  အမှနတ်ြယ်ခြစပ် ြ်ခ  ဆကြာင််း 

သ ုံ  မဟုံတ် အယ၀ူ ဒမ ာ်းဆရ်းသာ်းရာတွင ်တမနဆ်တာမ် ာ်း တ ုံြ်ရ ုံြပ် ဝငပ်တသ်ြ်ခ  ဆကြာင််း 

သြဆ်သမရှ ။ အယ၀ူ ဒမ ာ်းြ ုံ တမနဆ်တာ်မ ာ်းဆရ်းသာ်းခခင််းမဟုံတ်ပ ြ မညသ်ူဆရ်းသနည််း။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒြ ုံ မည်သူဆရ်းခ  ဆကြာင််း ဆမ်းခွန််းသည် 

ပွင လ်င််းဆသာဆမ်းခွန််းတစ်ခုံခြစ်သည်။ အဆကြာင််းမှာ စာဆရ်းသူမည်သမူျှ 

ထ ုံတမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယ၀ူ ဒတွင ်လြ်မတှဆ်ရ်းထ ုံ်းထာ်းခခင််း 

မရှ ဆသာဆကြာင ခ်ြစသ်ည်။ ဤဆမ်းခနွ််းမ ာ်းသည် ခရစဆ်တာ်အလွနြ်ာလ 

နစှဆ်ပ င််း ၄၀ မှ ၅၀ တ ုံင ်ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ရနအ်တွြခ်ပင ်ငရ်ာတွင ်ဆမ်းသည ် 

ဆမ်းခွန််းမ ာ်းခြစသ်ည။် ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ယသူူသည် ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ 

ြန ်င််းဆတာ်မဆူသာ ခမည််းဆတာ်ဘုံရာ်းသခငအ်ာ်း သငယ် ုံကြညပ် ၏ဆလာ? 

ဟူ၍ဆမ်းခခင််းခ ရဆပမည။် လမူ ာ်းစွာသည် သူတ ုံ  ၏ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ခခင််း 

အဆတွျို့အကြ  အဆကြာင််း ခပနဆ်ခပာရာ၌ ဤသ ုံ  ဆသာဆမ်းခွန််းမ   ်းြ ုံ 

ရည်ညွှန််းကြမည်ခြစသ်ည။် ဆအဒ ီ၂၀၀ တွင ်Tertullius သည ်

အထြပ် ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ခခင််းဆမ်းခွန််းခြစသ်ည ် 

"သငယ် ုံကြညပ် ၏ဆလာ...""သငယ် ုံကြညပ် ၏ဆလာ..."ြ ုံြ ုံ်းြာ်းပပီ်း၊ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒနငှ ထ်ပ်တူြ သည ် ဆရာမအယူ၀ ဒဆဟာင််းအာ်း 

ရည်ညွှန််းခ  သည်။ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒြ ုံ ပထမ  ုံ်းရည်ညွှန််းခ  သူမှာ 

Rufinus (ဆအဒ ီ၃၉၀) ခြစ်သည်။ သူသည ်ယုံဒဆနရာအစာ်းထ ုံ်းဆသာမဿ  

အပ အ၀င ်တမနဆ်တာ် (၁၂)ပ ်း တစဦ််းစသီည် အယ၀ူ ဒအတငွ််းသ ုံ   

ခ ယခူ ြအ်တည်ခပ ခ ြမ် ာ်းဆပ်းခ  ကြသည်ဟုံ  ုံသည်။ ထ ုံသအီ ုံရီအတွြ် 

အဆထာြ်အထာ်းမရှ ။ သ ုံ  ဆသာ်လည််း ၄င််းအတည်ခပ ခ ြ်မ ာ်းသည် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်းထ မှခြစဆ်ပေါ်လာဆကြာင််း ယ ူခ ြ်မှာဆြာင််းမွနသ်ည်။  

တဒါ တ်  John Oswalt 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

အဆစာပ ုံင််းြာလခရစ်ယာနမ် ာ်း၏ဆရ်းသာ်းခ ြမ် ာ်းတွင ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒနငှ  ်ငတ်သူည ် မရှ မခြစလ် ိုအပ်ထသာ အခခာျားအယဝူါဒမ ာျားစွာရှ ထသျားသည။် 

အခခာျားတြကတ်ွငမ်ူ၊ အထခခခ ယ ိုကကည်ခ က်မ ာျားက ို စာရငျ်ားခပြုစိုကာ အထသျားစ တ်ရှငျ်ားခပသည ် 

ယ ိုကကည်ခခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စည်ျားမ ဉ်ျားမ ာျားလည်ျား ရှ သည။်   ိုယ ိုကကည်ခခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စည်ျားမ ဥ်ျားမ ာျားသည် 

၎ငျ်ားတ ို  က ို ထမွျား ိုတထ်ပျားခွဲ ထသာ အသငျ်ားထတာ်မ ာျား၏ ယ ိုကကည်ခ ကမ် ာျားနငှ  ်က င  ် ိုျားမ ာျားက ို 

အက ဉ်ျားခ ြုပ်ထြာ်ခပထကကာငျ်ားက ို ကနဦျားကာလအသငျ်ားထတာ်ြခငမ် ာျား၏ 

ထရျားသာျားခ ကမ် ာျားတွငထ်တွျို့ရသည။် ဥပမာ၊ Origen သည် သူစတငဆ်ရ်းသာ်းသည ် On First Principles 

တွင ်ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဉ်းတစခ်ုံပ ၀ငပ်ပီ်း၊ Irenaeus သည်လည််း သူ၏ထငရ်ှာ်းဆသာစာအုံပ်ခြစ်သည ် 

Against Heresies စာအုံပ် ၁၊ အခန််း ၁၀ တွင ်ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဉ်းတစခ်ုံထည သ်ွင််းခ  သည်။ 

ယင််းြ  သ ုံ  ဆသာ ယ ုံကြညခ်ခင််းစည််းမ ဉ်းမ ာ်းသည် အသင််းဆတာ်၏သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ 

ထ န််းသ မ််းြာြွယရ်နန်ငှ်  အသင််းွေးဆတာ်ရှ သမူ ာ်း — အထ်ူးသခြင  ်ဆခ င််းဆ ာငမ် ာ်းြ ုံ ဆလ ြ င ဆ်ပ်းရန ်

အသ ုံ်းခပ ခ  ကြသည်။ မကြာခဏ ဤစည််းမ ဥ််းမ ာ်းသည် မတူညီဆသာအသင််းဆတာ်တစပ် ်းမှတစပ် ်း 

ြွ ခပာ်းမှုမ ာ်းလည််းရှ သည။် ဆယဘုံယ အာ်းခြင  ်ထ ုံစည််းမ ဥ််းမ ာ်းတွင ်

ြ ုံယြ် င တ်ရာ်းသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းနငှ  ်ထ ုံ်းတမ််းစဉလာမ ာ်း စသည ် 

အဆရ်းကြီ်းဆသာယ ုံကြညခ် ယခူ ြမ် ာ်းအာ်း အတည်ခပ ခခင််းမ ာ်းပ ဝငသ်ည်။ 

အခခာ်းတစြ်ြတ်ွင ်ဆရှ်းယခငခ် ယူခ ြ်အခ   ျို့တ ုံ  သည် အယဝူ ဒပ ုံစ မ ာ်းခြင ခ်ြစသ်ည်။ 

၄င််းခ ယခူ ြမ် ာ်းသည် အသင််းဆတာ်၏ ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဥ််း၏အယဝူ ဒ  ုံငရ်ာအပ ုံင််းမ ာ်း၊ 

အထ်ူးသခြင  ်အသင််းဆတာ်၏ အဆရ်းကြီ်းဆသာယ ုံကြညခ် ြ ်မ ာ်းခြစ်သည်။ ထ ုံခ ယူခ ြ်မ ာ်းတ ုံ  ြ ုံ 

ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ခခင််းြ  သ ုံ  ဆသာ အစအီစဥမ် ာ်းတွင ်ရွတ်  ုံဆလ ရှ သည်။ ပထမနငှ  ်ဒုံတ ယရာစုံတွင ်

ထ ုံခ ယခူ ြမ် ာ်းသည် အသင််းဆတာ်တစခ်ုံစီ၏ ြ ုံယ်ပ ုံငအ်ယူ၀ ဒ သ ုံ  မဟုံတ ်

အဆခခခ သမမာတရာ်းြ ုံဆြာ်ခပသည ်နည််းလမ််း ခြစ်ဆပမည။် သ ုံ  ဆသာ်၊ တတ ယ သ ုံ  မဟုံတ် 

စတုံတထ ရာစုံဆရာြဆ်သာ် အခ   ျို့ဆသာအယ၀ူ ဒမ ာ်းသည် ပ ုံ၍ထငဆ်ပေါ်ဆြ ာ်ကြာ်းလာြာ 

မ ာ်းစွာဆသာအသင််းဆတာ်တွင ်ြ င သ် ုံ်းလာသည်။ 

ဤနည််းခြင  ်ထငဆ်ပေါ်ဆြ ာ်ကြာ်းလာထသာ ဆရှ်းဆဟာင််းအယ၀ူ ဒတစ်ခုံမှာ 

ဆရာမပမ  ျို့ ရှ အသင််းဆတာ်၏အယူ၀ ဒခြစသ်ည။် ဆရာမအယ၀ူ ဒဟုံလည််းဆခေါ်သည်။ ဤအယူ၀ ဒသည် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒနငှ  ်အလွန ်ငတ်ဆူသာဆကြာင  ်ြ မ််းပညာရှငမ် ာ်းမှ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်ဆရာမအယဝူ ဒ၏ ဆနာြပ် ုံင််းြ မ််းတစဆ်စာငမ်ျှသာခြစသ်ည်ဟုံ 

ယ ုံကြည်ကြသည။် သ ုံ  ဆသာ် ၎င််း၏မလူအစမည်သ ုံ  ပငရှ် ဆစြာမူ၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒသည် 

ဆနာြပ် ုံင််းပ ုံမ ုံထငရ်ှာ်းလာြာ၊ အထ်ူးသခြင  ်အဆနာြ်တ ုံင််းအသင််းဆတာမ် ာ်းတွင ်

ြ ယ်ခပန  စ်ွာလြခ် ြ င သ် ုံ်းလာသည်။ အဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှမ် ာ်းတွင ်အသင််းဆတာ်တစပ် ်းနငှ တ်စပ် ်း 

အသ ုံ်းခပ ဆသာ အသ ုံ်းအနှုနျ်ားစြာ်းလ ုံ်းမ ာ်းသည် အဆတာ်အတနြ်ွ ခပာ်းသည။် ထ ုံ  ဆနာြ် ရစှ်ရာစုံတွင ်

အသ ုံ်းအနှုနျ်ားစြာ်းလ ုံ်းမ ာ်းြ ုံ အမ ာ်းအာ်းခြင ယ်ဆန  ဆခတ် အသ အမတှ်ခပ ၊ အသ ုံ်းခပ သည ် ပ ုံစ အခြစ် 

စ သတမ်ှတခ်  သည်။  
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အယ၀ူ ဒ၏ သမ ုံင််းဝငြ်ွ ျို့ ပြ  ်းတ ုံ်းတြ်မှုအဆကြာင််း သ ရှ နာ်းလည်မှုနငှ အ်တ ူ

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒခြစ်တည်မှုဆနာြ်ြယွ် ရည်ရွယ်ခ ြြ် ုံ ကြည သ်င သ်ည်။  

ရညရ် ယခ်  ် 

ယဆန  ဆခတ်ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် အယ၀ူ ဒအဆပေါ် သ သယ ခြစဆ်နကြသည်။ အဘယဆ်ကြာင  ်

ထ ုံြ  သ ုံ  သ သယခြစ်ရသည်ြ ုံလည််း နာ်းလညရ်နမ်ခြပ် ။ အယ၀ူါဒတစ်ခိုသည် သမမာက မ်ျားစာကွဲ သ ို  ပင ်

အခွင အ်ာဏာရှ ထကကာငျ်ား ပွင လ်ငျ်ားစွာထခပာဆ ိုသူ အနည်ျားငယ်ရှ ထသာ်လည်ျား၊ တစခ်ါတစ်ရ  

စစ်မနှထ်သာခရစယ်ာနမ် ာျားသည် အခ  ြုျို့ထသာအယဝူါဒမ ာျားက ို သမမာက မ်ျားစာနငှ  ်

တနျ်ားတူညီတကူ င သ် ိုျားကကသည်။ သ ုံ  ဆသာ် မညသ်ည အ်ယူ၀ ဒြ ုံမျှ သအီ ုံရီအရဆသာ်လည််းဆြာင််း၊ 

လြဆ်တွျို့ြ င သ် ုံ်းမှုအရဆသာ်လည််းဆြာင််း ဤအ င သ် ုံ   အစဥ်သတမ်ှတရ်နမ်ခြစ်န ုံင။်  

သမမာြ မ််းစာသညသ်ာလျှင ်မဆခပာင််းလ ဆသာ၊ ဘုံရာ်းသခငမ်ှုတသ်ွင််းထာ်းဆသာ၊ 

ယ ုံကြည်ခခင််းနငှ  ်လြဆ်တွျို့ြ င သ် ုံ်းခခင််း  ုံငရ်ာ စည််းမ ဥ််းခြစ်သည်။ တစ်နည််းအာ်းခြင ၊် 

အယ၀ူ ဒမ ာ်းသည် နုံတ်ြပတ်ွေးဆတာ်ြ ုံ နာ်းလည်ရနအ်တြွ်သ ုံ်းဆသာ မှာ်းန ုံငသ်ည ် 

သငက်ြာ်းဆရ်းအဆထာြအ်ြြူ ရ ယာမ ာ်းခြစသ်ည။် တမနွ်ေးဆတာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒသည် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအဆနခြင  ်သမမာြ မ််းစာ၏သွနသ်ငမ်ှုမ ာ်းြ ုံ ဆလ လာြာ 

ထ ုံသမမာတရာ်းတွငတ်ည်ဆနရနအ်တြွ် အြအူညဆီပ်းရန ်ြနတ်ီ်းထာ်းခခင််းခြစသ်ည။်  

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒရည်ရွယခ် ြ်နငှ ပ်တ်သြ်၍ အ င  ်(၃) င ခ်ြင  ်ဆလ လာမည။် 

ပထမအ င ၊် သမမာြ မ််းစာအာ်း စစမ်ှနဆ်သာယ ုံကြည်ခ ယခူ ြမ် ာ်း သ ုံမှီ်းထာ်းဆသာဆနရာ 

အခြစ်ရှုခမငသ်ည။် ဒုံတ ယအ င ၊် အသင််းဆတာ်မ ာ်း၏အစဥ်အ ြ် သငက်ြာ်းပ ုံ  ခ မှုမ ာ်းသည် 

သမမာြ မ််းစာြ ုံ ခ ုံငမ်ာဆစဆသာအရာအခြစ်ရှုခမငသ်ည။် တတ ယအ င ၊် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်သမမာြ မ််းစာအဆပေါ် အသင််းဆတာ်မ ာ်း၏အစဥအ် ြ် 

နာ်းလည်လြ်ခ ထာ်းမှုြ ုံ ခခ  င ုံမ ဆစရနခ်ြစသ်ည။် စစမ်ှနသ်ည ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် 

သမမာြ မ််းစာသညသ်ာ ယ ုံကြည်ခ ယခူ ြ၏်အဆခခခ အရင််းအခမစခ်ြစ်ဆကြာင််း အစဥအ်ပမ လြခ် သည်။ 

ထ ုံအခ ြ်ခြင စ်တငဆ်လ လာကြမည်။  

သမမ   မ်ျားစ  

ြနဦ်းအသင််းဆတာ်ြခငခ်ြစဆ်သာ Origen သည် (၃)ရာစုံအဆစာပ ုံင််းတွငဆ်ရ်းသည ် သ၏ူစာအုံပ် 

On First Principles တွင ်ဆအာြပ် ြ  သ ုံ  အစခ ီထာ်းသည်။  

ယ ုံကြည်သအူာ်းလ ုံ်း... သာယာဆပျှာ်ရွှငဆ်ြာင််းမနွဆ်သာဘ၀အခြစသ် ုံ   

ခရစ်ဆတာ်၏စြာ်းမ ာ်းနငှ  ်သနွသ်ငခ် ြ်မ ာ်းမှလွှ ၍ အခခာ်းမည်သည အ်ရာြမျှ 

မပ ုံ  ဆ ာငန် ုံင။် ခရစ်ဆတာ်၏စြာ်းမ ာ်းဟုံ  ုံရာ၌ လသူာ်းအခြစ ်

သြရ်ှ ထငရ်ှာ်းစဥ်ဆခပာခ  ဆသာစြာ်းမ ာ်းြ ုံသာ မ  ုံလ ုံ၊ လူ  ဇာတ မခ ယမူှီ၊ 

ခရစ်ဆတာ်သည် ဆမာဆရှနငှ  ်ပဆရာြြ်တ ုံ  အာ်းခြင လ်ည််း မ န  ဆ်တာ်မူခ  သည်။ 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ထ ုံ  ခပင ်ဆြာင််းြငသ် ုံ  တြ်ကြသွာ်းသည ်ဆနာြ် သူ၏တပည ်ဆတာ်မ ာ်းထ  

မ န  ဆ်တာ်မူသည်။  

Origen ြ သမမာြ မ််းစာအစ တ်အပ ုံင််းတ ုံင််းသည် ခရစဆ်တာ်၏နုံတြ်ပတဆ်တာ်ခြစ်ပပီ်း၊ 

စစ်မနှဆ်သာခ ယူခ ြ်အာ်းလ ုံ်း၏ မလူအရင််းအခမစ်လည််းခြစ်သည် ဟုံသွနသ်ငသ်ည်။ 

(၃)ရာစုံအဆစာပ ုံင််း၏ ရာဆတာ် Hippolytus သည ်သူ၏စာအုံပ် Against the Heresy of One 

Noetus: အခန််း (၉) တွင ်ဆအာြ်ပ ြ  သ ုံ  ဆရ်းသာ်းထာ်းသည်။ နာ်းဆထာငက်ြည ပ် ။  

ညီအစ်ြ ုံတ ုံ  ၊ ဘုံရာ်းသခငတ်စပ် ်းတည််းသာရှ သည။် 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  တွငရှ် ဆသာယခုံအသ ဥာဏပ်ညာသည်လည််း 

သန  ရှ်င််းဆသာသမမာြ မ််းစာမသှာ ခြစသ်ည။် အခခာ်းမည်သည ်အရာကမှ 

မဟုံတ။်  

 သမမာြ မ််းစာတစအ်ုံပ်လ ုံ်းသည် ခရစ်ဆတာ်၏နုံတြ်ပတဆ်တာ်ခြစ်ြာ၊ ဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

တမနွ်ေးဆတာ်မ ာ်းမှတ င  ်ယ ုံကြည်သူမ ာ်းြ ုံဆပ်းခ  ဆကြာင််း ြနဦ်းအသင််းဆတာမ် ာ်း ယ ုံကြည်ကြသည်။ 

၄င််းနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ ြ မ််းတတပ်ညာရှငမ် ာ်းြ sola Scriptura သ ုံ  မဟုံတ် ြ မ််းစာတစ်ခုံတည််း ဟဆူသာ 

အယအူ ြ ုံ အခ ုံငအ်မာဆခပာ  ုံကြသည။် ထ ုံအယအူ မှာ သမမာြ မ််းစာသည် တစခ်ုံတည််းဆသာ၊ 

မမှာ်းန ုံငဆ်သာ ယ ုံကြည်ခခင််း၏အဆခခခ တရာ်းခြစ်ပပီ်း မညသ်ည ်ခ ယခူ ြအ်ခငင််းပွာ်းမှုတွငမ်  ုံ 

အ  ုံ်းသတ် ဆနာြ ် ုံ်းအ  ုံ်းအခြတ်ဆပ်းသူခြစသ်ည် ဟဆူသာရှုဆထာင ခ်ြစ်သည် ။ 

ဆအဒ ီ၃၇၀ တွင ်Caesarea ပမ  ျို့၏  ရာဆတာ်အခြစ် ဆရွ်းဆြာြ် တငဆ်ခမ ာြခ် ရဆသာ Basil 

၏ စာဆပမ ာ်းတွင ်ထ ုံရှုဆထာင န်ငှ ပ်တသ်ြ်၍ ရှင််းလင််းခပတသ်ာ်းဆသာ ဥပမာတစ်ခုံြ ုံ ဆတွျို့ ရသည။် 

Basil သည ်အသင််းဆတာ်၏ ထ ုံ်းတမ််းစဉလာမ ာ်း သ ုံ  မဟုံတ် ယာဥ်ဆြ ်းမှုမ ာ်းြ ုံ ခ ုံငမ်ာစွာ 

ခုံခ ြာြယွ်သတူစ်ဦ်းခြစပ်ပီ်း၊ ထ ုံဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်းသည် တမနဆ်တာ်မ ာ်းဆခတ်တ ုံင ်

ဆခခရာခ န ုံငသ်ည်ဟဆူသာ သ၏ူယ ုံကြညခ် ြြ် ုံ မကြာခဏဆြာ်ခပဆလ ရှ သည။် သ ုံ  ဆသာ်၊ 

ထ ုံဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်း၏ မှနြ်နမ်ှုနငှ ပ်တသ်ြ်၍ ဆမ်းခနွ််းဆမ်းဆသာအခ  သသူည ်

ဆနာြ ် ုံ်းအခွင အ်ာဏာအခြစ် သမမာြ မ််းစာခြစသ်ည် ဟုံသာဆခြသည်။ ဆ ်း ရာ Eustathius 

ထ ဆရ်းဆသာ Letter 189 ဟူဆသာ စာတွင ်Basil ၏စြာ်းြ ုံ နာ်းဆထာငက်ြည ်ပ  – 

ဘုံရာ်းသခငမ်ှုတသ်ွင််း၍ဆရ်းထာ်းဆသာ သမမာြ မ််းစာသည်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  အကြာ်း 

  ုံ်းခြတပ် ဆစ။ ဘုံရာ်းသခင၏်နှုတ်ြပတ်ဆတာ်နငှ ြ် ုံြ်ညီဆသာ 

ခ ယခူ ြမ် ာ်းြ ုံ ခမငဆ်တွျို့ရဆသာအရပ်သည် သမမာတရာ်း၏ဆထာြခ် ၊ 

မ ြ်နာှသာဆပ်းမှုြ ုံ ရပ ဆစ။  

ဤဆနရာ၌ Basil ြ အသင််းဆတာ်အခ   ျို့ တ ုံ  သည် ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဉ်းအတွင််းသ ုံ   

ထ ုံ်းစ ခြစဆ်နဆသာ ရ ုံ်းရာအယအူ တစခ်   ျို့ြ ုံ အတည်ခပ ခ  ဆကြာင််း ၊ အခခာ်းဆသာအသင််းဆတာ်မ ာ်းတွငမ်ူ 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ထ ုံအယူအ သည ် န  ြ် ငဘ်ြ် ထ ုံ်းစ ခြစ်ဆကြာင််းြ ုံ ၀နခ် သည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်ဤသ ုံ  ဆသာြ စစြ ုံ 

ဆခြရှင််းန ုံငရ်န ်အခမင  ် ုံ်းအခွင အ်ာဏာအခြစ် သမမာြ မ််းစာြ ုံအသ ုံ်းခပ ရနသ်ဆူတာင််း  ုံသည။်  

အဆစာပ ုံင််းြာလ အသင််းဆတာ်မ ာ်းသည် အယဝူ ဒခ ယူခ ြအ်ာ်းလ ုံ်းအတွြ ်

အဆခခခ အရင််းအခမစအ်ခြစ် သမမာြ မ််းစာြ ုံ အခ ုံငအ်မာအာ်းြ ုံ်းခ  သည်။ သ ုံ  ဆသာ် သတူ ုံ  သည် 

သမမာြ မ််းစာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ြာြယွ်ရနအ်တွြ် အသင််းဆတာ်မ ာ်း၏ ထ ုံ်းတမ််းစဉလာ 

သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းအဆပေါ်တွင ်မှခီ ုံဆန  ခြစသ်ည။် 

ထ ိုျားတမ်ျားစဉ်လ  သ န်သငခ်  မ်  ျား 

အသင််းဆတာသ်ည် ၎င််း၏ ထ ုံ်းတမ််းစဉလာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံထ န််းသ မ််းရန ်အဘယ်ဆကြာင  ်

လ ုံအပ်သည်ဟုံ ခမငဆ်တွျို့ခ စာ်း  ငခ်ခငမ် သည်။ သမမာြ မ််းစာြ ုံ ြာြွယထ် န််းသ မ််းဆစာင ဆ်ရှာြရ် ုံ နငှ  ်

ြ မ််းစာြ ုံယ်တ ုံင ်ဆဟာဆခပာခွင ဆ်ပ်းလ ုံြ်ရ ုံ ခြင  ်လ ုံဆလာြသ်ည် မဟုံတပ် ဆလာ?  

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏သွနသ်ငခ်  မှုမ ာ်း၊ သမမာြ မ််းစာ၏ သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းနငှ  ်

ြ ုံြ်ညမီှုမရှ ဆသာ  ရာအတုံအဆယာငမ် ာ်း၏သွနသ်ငမ်ှုမ ာ်း 

ရှ လာဆနခခင််းဆကြာင ၊် အသင််းဆတာ်၏ယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းနငှ  ်ပတသ်ြ်ပပီ်း 

ရှင််းလင််းခပတ်သာ်းဆသာ ထုံတခ်ပနခ် ြမ် ာ်းလ ုံသည်။ ထ ုံ  ဆကြာင ၊် အထ်ူးသခြင  ်

ဤမှာ်းယွင််းဆသာသွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်းြ ုံ တ ုံ  ခပနရ်ာတွင ်အသင််းဆတာ်သည ်

ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြ်နငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ 

ရှင််းလင််းခပတ်သာ်းဆသာထုံတ်ခပနခ် ြ်ဆြာ်ခပခ ြတ်စ်ခုံြ ုံ 

ဆရ်း ွ ခပဠာန််းထာ်းရမည်။ 

တဒါ တ်  K. Erik Thoennes 

သမမာြ မ််းစာအာ်း ယ ုံကြည်ခခင််း၏ အဆခခခ အခြစ်ထာ်းရှ ဆသာ်လည််း၊ 

သမမာြ မ််းစာသည် အလွနရ်ညှ်လ ာ်းမ ာ်းခပာ်းပပီ်း၊ ထ ုံသမမာြ မ််းစာြ ုံ 

ြတ်န ုံငဆ်လာြ်ဆသာ စာဆပတတဆ်ခမာြမ်ှု အနည််းအြ ဉ်းသာရှ ခ  သည် ။ 

ထ ုံ  ဆကြာင  ်သမမာြ မ််းစာတစအ်ုံပ်လ ုံ်း ြတ်ရနမ်လ ုံဘ  

အဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ယခူ ြမ် ာ်းြ ုံလမူ ာ်းနာ်းလည်န ုံငရ်န ်

အယဝူ ဒတစ်ခုံတည််းခြင  ်အြ ဉ်းခ  ပ်ဆြာ်ခပခခင််းသည် 

အသင််းဆတာ်အတြွ်အဆြာင််း  ုံ်းခြစသ်ည။် 

တဒါ တ်  Riad Kassis 

ဆအ.ဒ.ီ ၃၉၇ ဝန််းြ ငတ် ုံင ်သမမာြ မ််းစာသည် ခပဠာန််းခခင််း မရှ ဆသ်းခခင််းဆကြာင်  

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်အထ်ူးပငတ်နြ် ုံ်းရှ ခ  သည်။ 
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ြနဦ်းအသင််းဆတာသ်မ ုံင််းအတွြလ်ည််းအဆရ်းပ သည်။ အသင််းဆတာ်၏ 

အခွင အ်ာဏာရှ ဆသာယ ုံကြည်ခခင််းသည် အဘယအ်ရာနည််း။ ၄င််းြ ုံ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒတငွ ်အြ ဉ်းခ  ပ်ဆြာ်ခပထာ်းသည်။ သ ုံ  ဆသာ်၊ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  တွငထ် ုံအခ  န ်သမမာြ မ််းစာရှ ခ  သည်။ ထ ုံသ ုံ    ုံလျှင ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် 

ထ ုံအယူ၀ ဒြ ုံ အဘယဆ်ကြာင  ် ြလ်ြလ်ြခ် သင သ်နည််း။ 

အဘယ်ဆကြာင  ် ုံဆသာ် ခရစယ်ာနအ်ခြစ်သ ုံ  မြူ်းဆခပာင််းမဆရာြ်ရှ ဘ  

သမမာြ မ််းစာတစခ်ုံလ ုံ်းြ ုံ နာ်းလည်န ုံငရ်နမ်ခြစ်န ုံင။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်သမမာြ မ််းစာ၏ အဆခခခ သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ 

ရ ုံ်းရှင််းစွာဆြာ်ခပဆနသည။် ထ ုံအတြွ်ဆကြာင ၊် ယခုံလည််း 

 ြလ်ြအ်သ ုံ်းခပ ရပ မည။်  

တဒါ တ်  Paul Chang 

မှာ်းယွင််းဆသာ ရာမ ာ်းသည် အသင််းဆတာ်တွင ်ခပဿနာမ ာ်းစွာ ြနတ်ီ်းကြသည။် 

သူတ ုံ  ထ မတှစ်ခ   ျို့တ ုံ  သည် ခရစဝ်ငြ် မ််းမ ာ်း၏ အဓ ြအခန််းြဏ္ဍြ ုံပင ်ခငင််း  ုံခ  ကြသည်။ 

ဤအဆခခအဆနမ ာ်းြ ုံ တ ုံ  ခပနရ်ာတွင ်၀ ညာဥသ်ဆဘာခပည ၀်သည ် ခရစ်ယာနဆ်ခ င််းဆ ာငမ် ာ်းမှ 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်းလ ုံ်း ယ ုံကြည်ခခင််း၏အဆခခခ  သဆဘာသဘာ၀ အဆကြာင််းအရာြ ုံ သ ရှ ပပီ်း၊ 

လြခ် အတည်ခပ န ုံငဆ်စရနအ်တွြ် သမမာြ မ််းစာ၏ အဓ ြသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ 

အြ ဉ်းခ  ပ်ဆြာ်ခပသည။် Origen သည ်သူ၏စာအုံပ် On First Principles တွင ်

ဆအာြ်ပ ြ  သ ုံ  အစခ ီထာ်းသည်။  

ခရစ်ဆတာ်၏ အယအူ မ ာ်းြ ုံ မ မ တ ုံ  စွ ြ ုံငထ်ာ်းသည် ဟုံ ယူ သမူ ာ်းရှ သည။် 

သ ုံ  ဆသာ် အသင််းဆတာ်၏သွနသ်ငခ် ြအ်ရ တမနဆ်တာမ် ာ်းထ မှ စနစတ်ြ  

 ြခ် ခ  ဆသာ၊ ယခုံတ ုံင ်အသင််းဆတာ်မ ာ်းတွငတ်ည်ရှ ဆနသည ် 

သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းထ မှ အခ   ျို့တ ုံ  သည် မ မ တ ုံ  ၏ယခငအ်ယအူ မ ာ်းနငှ  ်

ခခာ်းနာ်းသညဟ်ုံ ယ ူကြသည်။ 

ဤတွင ်Origen ဆခပာခ  သည အ်ရာြ ုံ သတ ခပ ပ ။ အသင််းဆတာ်၏သွနသ်ငခ် ြသ်ည် မမှာ်းန ုံင ်

အပမ တမ််း စ ုံလငသ်ည်ဟုံ သမူဆခပာခ  ပ ။ သ ုံ  ဆသာ် အသင််းဆတာ်၏သွနသ်ငခ် ြြ် ုံ 

မှနြ်နဆ်သာအရာအခြစ်လြခ် ရနလ် ုံသည။်  

အဆကြာင််းမှာ၊ တမနဆ်တာ်တ ုံ  ထ မှ စနစတ်ြ လြ ်င ြ်မ််းလာပပီ်း ယဆန  တ ုံင ်ထ န််းသ မ််းဆစာင ဆ်ရှာြ် 

ထာ်းဆသာဆကြာင ခ်ြစသ်ည်ဟုံ ဆခပာကြာ်းသည်။ တစ်နည််းအာ်းခြင  ် ုံဆသာ် Origen ၏ဆခတ်တွင ်

အသင််းဆတာ၏်သွနသ်ငခ် ြသ်ည် သမမာြ မ််းစာတွငဆ်တွျို့ ရဆသာ ခရစ်ဆတာ်၏နုံတ်ွေး 

ဆတာ်ထြွစ်ြာ်းမ ာ်း၏ တ ြ မှနြ်နမ်ှုြ ုံ ဆြာ်ခပသည်။ ထ ုံအတြွ်ဆကြာင  ်သူ  ၏ဆခတ်၌ 

ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြ်မ ာ်းြ ုံ စမ််းသပ်ရနအ်တြွ် အသင််းဆတာ၏်သနွသ်ငခ် ြြ် ုံ "စ နှုန််း" သ ုံ  မဟုံတ ်
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"ယ ုံကြညခ်ခင််းစည််းမ ဉ်း" အခြစ် အသ ုံ်းခပ သည။် သ ုံ  ဆသာ် ဆနာြ်  ုံ်းအခွင အ်ာဏာသည် 

ယာယီခြစ်ဆသာအသင််းဆတာ်တွငမ်ဟုံတ၊် ဓမမသစ်ြ မ််းတငွ ်မူတည်သည်။ 

ဤအယအူ ြ ုံ သရုံပ်ဆြာ်ရန ် ြစ်ပ်ခ  တ် ြ်ဆတွ်းဆခေါ်မှုမ ာ်းစွာလ ုံအပ်သည်။ 

အဆစာပ ုံင််းြာလအသင််းဆတာ်သည် သမမာြ မ််းစာတွငဆ်တွျို့ န ုံငဆ်သာ ခရစ်ဆတာ်၏သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ 

စွ ြ ုံငထ်ာ်းလ ုံခ  သည်။ ၄င််းမှာ ခရစ်ဆတာ်နငှ  ်ပထမ  ုံ်းခ  တ ်ြမ်ှုခြစဆ်စသည။် တမနဆ်တာ်မ ာ်းသည် 

ခရစ်ဆတာ်နငှ တ် ုံြ်ရ ုံြ ် ြသ်ွယမ်ှုရှ ရ ုံမြ ခရစ်ဆတာ်၏တ ုံြ်ရ ုံြသ်ငက်ြာ်းဆပ်းမှုြ ုံ ခ ခ  ရသည်။ 

ထ ုံ  ဆကြာင  ်သတူ ုံ  ၏သွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်းသည် ဒုံတ ယခ  တ ်ြမ်ှုခြစသ်ည။် ထ ုံ  ဆနာြ် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်းသည ်ခရစဆ်တာ်နငှ ပ်တသ်ြဆ်သာ သတူ ုံ  ၏အသ ပညာြ ုံ သမမာြ မ််းစာတွင ်

ထ န််းသ မ််းခ  ကြဆသာဆကြာင  ်သမမာြ မ််းစာသည် တတ ယခ  တ် ြမ်ှုခြစ်သည။် 

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ် စစီဥ်ကြီ်းကြပ်ဆပ်းမှုဆကြာင  ်၄င််းခ  တ် ြမ်ှု သ ုံ်းခုံစလ ုံ်း ခပည ်ဝစ ုံလငပ်ပီ်း 

မှာ်းယွင််းမှုြင််းသည်။  

သ ုံ  ဆသာ် စတုံတထ ခ  တ် ြ်မှုခြစ်ဆသာ အသင််းဆတာ်၏ ရ ုံ်းရာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းမှာ 

ြွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းသည။် ဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်းသည် မမှာ်းန ုံငဆ်ကြာင််း၊ သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်သည် 

အမှာ်းြင််းဆစမည်ခြစ်ဆကြာင််း အာမခ ခ ြမ်ဆပ်း။ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆတွျို့ ရှ ခ  သည အ်တ ုံင််း 

အသင််းဆတာ်အခ   ျို့၏ဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်းသည် အခခာ်းအသင််းဆတာ်၏ဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်းနငှ  ် န  ြ် ငဆ်နသည်။ 

အခ   ျို့အဆကြာင််းအရာမ ာ်းသည် အဆရ်းကြီ်းြ စစမ ာ်းမဟုံတဆ်သာဆကြာင  ်သမမာြ မ််းစာတွင ်

တ ုံြ်ရ ုံြ် ဆခြရှင််းထာ်းခ ြမ်ဆတွျို့ န ုံင။် အခ   ျို့ဆသာ ဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်းသည် 

သမမာြ မ််းစာ၏မရူင််းအဓ ပပာယ်ြ ုံထငရ်ှာ်းဆစသည ် ဆြာခ်ပခ ြမ် ာ်းခြစသ်ည။် အထ်ူးသခြင  ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒြ  သ ုံ  ဆသာ ယ ုံကြညခ်ခင််း  ုံငရ်ာ အဓ ြဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းခြစ်သည်။  

ဆခတ်ြာလတစ်ဆလျှာြ် ဆနရာွေးဆဒသမ ာ်းစွာမှ အသင််းဆတာ်ဆခ င််းဆ ာငမ် ာ်းသည် 

အဓ ြယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းနငှ ပ်တ်သြ်လာလျှင ်ရ ုံ်းရာဓဆလ ထ ုံ်းစ မ ာ်းြ ုံလည််း လြ်ခ ြ င သ် ုံ်းကြသည်။ 

ထ ုံ  အခပင ်သမမာြ မ််းစာနငှ  ်တ ုံြ်ရ ုံြစ်စဆ် ်း အတည်ခပ န ုံငသ်ည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်Origen သည ်

အသင််းဆတာ၏် ရ ုံ်းရာသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ယ ုံကြညခ်ခင််းစည််းမ ဉ်းအခြစ် ပ ုံမ ုံခ ုံငမ်ာဆစသည။်  

မည်သ ုံ  ပင ် ုံဆစြာမ၊ူ ဤခ  တ် ြ်မှုသည ်မမှာ်းန ုံင။် သ ုံ  ဆသာ် အသင််းဆတာ်မ ာ်း၊ 

၎င််း၏ဆြာငစ်မီ ာ်းနငှ  ်ခရစယ်ာနတ်စဦ််းခ င််းသည် အမှာ်းမ ာ်းလုံပ်န ုံငပ် သည်။ တတ ယရာစုံရှ  

Carthage  ရာဆတာ ်Cyprian ဆရ်းသာ်းသည  ်Epistle 73 စာတွင ်ဆရာမပမ  ျို့ မှ  ရာဆတာ် Stephen 

၏ခ ယူခ ြ်မ ာ်းြ ုံ  န  ြ် ငဆ်ရ်းသာ်းခ ြမ် ာ်းမှာ - 

သမမာတရာ်းအာ်း ဆနာှြယ်ြှြ် ြ် ်ီးခခင််းမှ တာ်း ်ီးြာြယွ်ရန ်

အခ   ျို့ဆသာဓဆလ ထ ုံ်းတမ််းမ ာ်းထ သ ုံ   ဆရာြသ်ွာ်းခခင််းမ   ်း မခြစ်သင ။် 

အဆကြာင််းမြူာ်း၊ သမမာတရာ်းမရှ ဆသာ ဓဆလ ထ ုံ်းတမ််းသည ်

ဆရှ်းဆဟာင််းအမှာ်းခြစ်သည။်  
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Cyprian ၏  ုံလ ုံခ ြမ်ှာ ဆရှ်းခရစ်ယာနမ် ာ်း၏ အခမငမ် ာ်းနငှ  ်အဆလ အြ င အ်ခ   ျို့သည် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်းလြ် င ြ်မ််းဆပ်းခ  ဆသာ သမမာတရာ်းတွင ်အခမစတ်ယွ်ထာ်းခခင််းမရှ ဆကြာင််းခြစသ်ည်။ 

၎င််းသည် “ဆရှ်းဆဟာင််းအမှာ်း”—လွနခ်  ဆသာြာလတွင ်အသင််းဆတာ်ထ သ ုံ   ဝငဆ်ရာြခ်  ဆသာ 

အမှာ်းမ ာ်းခြစ်သည်။ လူ  မှာ်းယငွ််းမှုခပဿနာမ ာ်းဆကြာင  ်အသင််းဆတာ်သည ်

၎င််း၏ယ ုံကြညခ်ခင််းစည််းမ ဉ်းြ ုံ စာဆရ်းသာ်းပ ုံခြင  ်မတှ်တမ််းတငရ်န ်အဆရ်းကြီ်းလာသည။် Origen နငှ  ်

အဆစာပ ုံင််းြာလ အသင််းဆတာ်ဦ်းဆ ာငသ်အူခ   ျို့သည် ြမဘာတစဝ်မှ််းရှ  ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် 

မ မ တ ုံ  ၏ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြမ် ာ်းြ ုံ ရ ုံ်းရာဓဆလ ထ ုံ်းတမ််းမ ာ်းနငှ  ်နှု င််းယှဉန ုံငဆ်စရန ်

အသင််းဆတာ၏်ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဉ်းြ ုံ ခ ဆရ်းခ  သည်။ အသင််းဆတာ်ဆြာငစ်မီ ာ်းသည် 

၎င််းတ ုံ  ၏စီရင ် ုံ်းခြတ်ခ ြ်မ ာ်းြ ုံ မတူညီဆသာဆနရာဆဒသနငှ အ်ခ  နမ် ာ်းရှ  ခရစယ်ာနမ် ာ်းအာ်း 

အသ ဆပ်းန ုံငရ်န ်ရ ုံ်းရာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ မတှတ်မ််းတငထ်ာ်းသည်။ 

 အသင််းဆတာ၏် ရ ုံ်းရာသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ထ န််းသ မ််းဆစာင ဆ်ရှာြ်ခခင််း၏ ရည်ရွယ်ခ ြ်မာှ 

အသင််းဆတာမ် ာ်းသည် သမမာြ မ််းစာ၏ မူရင််းအဓ ပပာယမ်ှ ဆသြွယမ်သွာ်းဆစရန၊် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ 

သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ယ ုံကြညသ်ူမ ာ်းသည် မှနြ်နစ်ွာ နာ်းလည်သဆဘာဆပ ြ်ဆစရန၊် 

သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ခ ုံငပ်မ စွာ  ုံပ်ြ ုံငထ်ာ်းန ုံငဆ်စရနန်ငှ  ်

ခရစ်ဆတာ်၏မ န  ဆ်တာ်မူခ ြ်နငှ အ်ညီဆနထ ုံငဆ်စရန ်ခြစ်သည။်  

သမမာြ မ််းစာသည် အလွနက်ြ်ီးြ ယ်ခန််းနာ်း ဆသာစာအုံပ်ခြစ်ခခင််းဆကြာင  ်

နာ်းမလညန် ုံငပ် ။ ြ မ််းစာြ ုံယ်တ ုံင ်စြာ်းဆခပာပ ဆလဆစ။ ၎င််းအာ်း ဆြာင််းစွာ 

ခခ  င ုံသ ုံ်းသပ်ရပ မည။် ဓမမသစြ် မ််းအတွင််း၌ပင ်ခရစ်ဆတာသ်ည် 

မညသ်မူညဝ် ခြစ်ဆကြာင််း အယူဝ ဒအတြွ် ကြီ်းမာ်းဆသာစ နဆ်ခေါ်မှုမ ာ်းရှ သည်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်းမှ “မဟုံတ်ပ ၊ ဤသညမ်ှာ သမမာတရာ်းခြစသ်ည်”ွေးဟုံ 

ခငင််းခ ုံရနက်ြ  ်းစာ်းသညြ် ုံ ဆတွျို့ ခမငန် ုံငသ်ည။် ဤခပဿနာသည ်

ဒုံတ ယရာစုံထ တ ုံင ် ြ်လြခ်ြစပ်ွာ်းခ  သည်။ ဆယရှုသည် 

မည်သမူည်ဝ ခြစသ်ည်ဟဆူသာအယဝူ ဒနငှ  ်

သမမာြ မ််းစာ၏သဆဘာသဘာဝအတွြ် အဓ ြစ နဆ်ခေါ်ခ ြအ်ခ   ျို့ ရှ သည။် 

ထ ုံ  ဆကြာင ၊် သမမာြ မ််းစာယ ုံကြည်ခ ြ်ြ ုံအနစှသ်ာရရှ စွာ တတ်န ုံငသ်မျှ 

အြ ဉ်းခ  ပ်ဆြာ်ခပခ  သည်။ ၎င််းသည် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယူဝ ဒြ ုံ 

ခြစဆ်ပေါ်လာဆစသည။် သတ ခပ ရနမ်ှာ သူတ ုံ  သည် သမမာြ မ််းစာထ သ ုံ   

ထပ်ခြည ်ရန ်ကြ  ်းစာ်းဆနခခင််းမဟုံတ်၊ အနြ်ြွင  ် ုံရနန်ငှ  ်၎င််း၏အဓ ပပာယြ် ုံ 

ဆြာ်ထုံတ်ရန ်ကြ  ်းစာ်းဆနခခင််းခြစသ်ည။် 

တဒါ တ်  Peter Walker 

ဆအဒ ီ၃၇၄ တွင ်Basil ဆရ်းသာ်းသည်  On the Holy Spirit တွင_် ဆတွျို့ ရသည။် 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ဘ ုံ်းဆဘ်းမ ာ်း ဆခပာခ  သည အ်ရာြ ုံသာ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆခပာကြသည်...သ ုံ  ဆသာ် 

ဘ ုံ်းဆဘ်းမ ာ်း၏ ဓဆလ ထ ုံ်းတမ််းမ ာ်းြ ုံသာ မှီခ ုံအာ်းြ ုံ်းသညမ်ဟုံတ။် 

အဆကြာင််းမြူာ်း၊ သတူ ုံ  သည်လည််း သမမာြ မ််းစာ၏သဆဘာတရာ်းြ ုံ 

လ ုံြဆ်လျှာြခ်  ကြသည်။  

ရ ုံ်းရာသွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်းြ ုံ ဆစာင ထ် န််းရာတွင ်ဆရှ်းဦ်းအသင််းဆတာ်သည် 

အဆသ်းအမ ွှာ်းအခ ြမ် ာ်းနငှ ပ်တ်သြ်၍ အလွနစ် ုံ်းရ မပ်ပူနခ်ခင််းမရှ ဆကြာင််း ယခုံဆြာခ်ပသင သ်ည်။ 

သူတ ုံ  သည် အဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းနငှ  ်အဆလ အြ င မ် ာ်းအဆပေါ် အာရ ုံစ ုံြခ်  ကြသည်။ ယင််းသည် 

သူတ ုံ   ဆရ်းသာ်းထာ်းဆသာ ခငင််းခ ုံမှုအမ   ်းအစာ်းမ ာ်း နငှ  ်ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာ 

စည််းမ ဉ်းအမ   ်းအစာ်းမ ာ်းတွင ်ထငရ်ှာ်းသည။် 

ဥပမာ၊ ခရစ်ဆတာ်၏ လူသာ်း နမ်ှုြ ုံ ခငင််းပယဆ်သာ Docetists ြ ုံ  န  ြ် ငဆ်ရ်းသာ်းခ  သည်။ 

ဓမမဆဟာင််း၏ဘုံရာ်းသခငသ်ည်   ုံ်းယုံတ်ဆကြာင််း၊ ဇာတ ပြတ အခပစ်မ ာ်းြ ုံ ခွင ခ်ပ ဆကြာင််း 

ယ ုံကြည်ဆသာ Gnostics ြ ုံ  န  ြ် ငဆ်ရ်းသာ်းသည်။ ထ ုံ  ခပင ်သမမာြ မ််းစာ၏ 

အဆခခခ သဆဘာတရာ်းမ ာ်းြ ုံ န  ြ် င သ်ည ် အခခာ်းမှာ်းယွင််းဆသာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းစွာြ ုံလည််း 

 န  ြ် ငဆ်ရ်းသာ်းခ  ကြသည်။ 

သမမာြ မ််းစာအဆကြာင််း၊ ရ ုံ်းရာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းအဆကြာင််းနငှ  ်ပတ်သြ်၍ 

ဆ ွ်းဆန်ွးပပီ်းဆနာြ်၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒသည် ယ ုံကြည်သတူစဦ််းစအီတွြ် 

မည်သ ုံ  ဆြာ်ခပထာ်းပ ုံြ ုံ  ြဆ်လ လာကြမည။်  

တမန်တတ ်မ  ျား၏အယ၀ူါဒ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆတွျို့ ရှ ခ  သည ်နငှ အ်ညီ၊ အသစဆ်သာ ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် 

သမမာြ မ််းစာ၏အဆခခခ သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ယ ုံကြည်ဆကြာင််း အတည်ခပ ရန ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒြ ုံ အမ ာ်းအာ်းခြင  ်အသ ုံ်းခပ ခ  ကြသည်။ 

မ ြဆ်မှာြ်ဆခတအ်သင််းဆတာ်မ ာ်းသည် အသစဆ်သာယ ုံကြည်သမူ ာ်းအာ်း 

သမမာြ မ််းစာဆလ လာခခင််းနည််းလမ််းခြင  ်နည််းဆပ်းလမ််းခပသည်နည််းတူ၊ အဆစာပ ုံင််းြာလ 

အသင််းဆတာသ်ည်လည််း ယ ုံကြညသ်ူအသစ်မ ာ်းြ ုံ ယ ုံကြည်ခခင််း၏အဆခခခ မ ာ်းြ ုံ ဆလ ြ င ဆ်ပ်းရန ်

အယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ အသ ုံ်းခပ ခ  သည်။ 

ဆအဒ ီ၃၅၄ မှ ၄၃၀ တွင ်Hippo ပမ  ျို့၏ ထငရ်ှာ်းဆသာ  ရာဆတာ ်Augustine မှ _ 

ယ ုံကြည်သလူသူစမ် ာ်းအာ်း ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ယရူန ်ခပင ်ငခ်  နဆ်ဟာကြာ်းဆသာ တရာ်းဆတာ်တစခ်ုံတွင ်

အယ၀ူ ဒ ၏တနြ် ုံ်းြ ုံ ဆဟာကြာ်းဆတာ်မူခ  သည်။ တရာ်းဆဒသနာတွင၊် အဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှမ် ာ်းအတွင််း 

အယ၀ူ ဒအမ   ်းမ   ်း၏ ရည်ရွယ်ခ ြန်ငှ  ်အသ ုံ်းခပ မှုအဆကြာင််းခြစဆ်သာ်လည််း သ ူ ုံလ ုံဆသာ 

အယ၀ူ ဒမှာ Nicene အယ၀ူ ဒ ခြစသ်ည်၊ ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ယမူည သ်မူ ာ်းအတြွ် တရာ်းဆတာ်တစ်ခုံ: 

အယ၀ူ ဒတွင ်Augustine ြ ဤသ ုံ  ဆရ်းသာ်းခ  သည်။  
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သငတ် ုံ  ကြာ်းခ  ရဆသာ ဤစြာ်းတ ုံ  သည် 

ဘုံရာ်းသခင၏်သမမာြ မ််းစာဆတာ်ခမတတ် ုံ  တွင ်ပ  ျို့ နှ  လျှြရှ် သည်။ 

ယင််းတ ုံ  ြ ုံတစုံတစည််းတည််းစုံစည််းြာ ဉာဏတ် မဆ်သာသတူ ုံ  ပင ်

စ တမ်ပ ြဆ်စြ ုံ  ရာ လူတ ုံင််း မ မ တ ုံ  ၏ ယ ုံကြည်ခ ြ်ြ ုံ ဆခပာန ုံင၊် 

ရပ်တည်န ုံငသ်ည။်  

Augustin ဆြာ်ခပခ  သည ်အတ ုံင််း၊ ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏အဓ ြသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းသည် 

သမမာြ မ််းစာဆတာ်ခမတတ်ွင ်ပ  ျို့ နှ  လျှြ်ရှ သည်။ ထ ုံ  ဆကြာင ၊် ဆရှ်းအသင််းဆတာ်မ ာ်းသည် 

သမမာြ မ််းစာ၏ အဓ ြယ ုံကြည်ခ ယူခ ြမ် ာ်းြ ုံအယ၀ူ ဒတွင ်အြ ဉ်းခ  ပ်ဆြာ်ခပထာ်းကြသည်။ 

ထ ုံသ ုံ  ခပ ခခင််းခြင  ်ဉာဏတ် မ်ဆသာ၊ ပညာမ  ဆသာ ယ ုံကြညသ်မူ ာ်းပငလ်ျှင ်သမမာြ မ််းစာ၏ 

အဆခခခ သွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်းြ ုံ အခ ုံငအ်မာစွ ြ ုံငထ်ာ်းန ုံငဆ်စသည။်  

မ ာ်းစွာဆသာအြွ ျို့အစည််းမ ာ်း၌ မတြူွ ခပာ်းဆသာအယဝူ ဒမ ာ်းရှ ဆသာဆကြာင  ်

အဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ြစ် နှုန််းမ ာ်းမှာလည််း မတညူီန ုံင။် အသင််းဆတာ်အခ   ျို့သည် 

ယ ုံကြည်သအူသစမ် ာ်းအဆပေါ်လ ုံဆလာြဆ်သာနာ်းလည်ဆပ်းမှုမရှ ကြခ  န၊် အခ   ျို့ဆသာ 

အသင််းဆတာမ် ာ်းသည် စစ်မနှဆ်သာယ ုံကြည်ခခင််းရှ ဆသာ်လည််း 

ဓမမအသ ပညာဆြာင််းစွာနာ်းမလည်သည ်သမူ ာ်းြ ုံ ြယထ်ုံတ်ထာ်းကြသည။် ရလဒမ်ှာ 

အသင််းဆတာ်အခ   ျို့အတွြ် ယ ုံကြညသ်ူအခြစ် အရည်အခ င််းခပည မ်သီူသည် 

အခခာ်းအသင််းဆတာမ် ာ်းတွင ်မူထ ုံသ ုံ  မဟုံတ်။ ဤြွာဟခ ြ်ဆကြာင  ်အဆစာပ ုံင််းအသင််းဆတာ်သည် 

ခရစ်ယာနဟ်ုံဆခေါ်ဆသာ အသင််းဆတာ်တ ုံင််းအတြွ် လြ်ခ န ုံငဆ်သာအယဝူ ဒတစ်ခုံလ ုံအပ်ဆကြာင််း 

အသ အမှတ်ခပ ခ  သည်။ 

ဤလ ုံအပ်ခ ြ်ြ ုံ ခြည ် ည််းရနအ်တွြ် တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယဝူ ဒသည ်

ထငဆ်ပေါ်ဆြ ာ်ကြာ်းလာခ  သည်။ ၎င််းသည ်ခရစယ်ာနတ် ုံင််း နာ်းလည်သဆဘာဆပ ြ်န ုံငသ်ည ် 

ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းြ ုံ ရ ုံ်းရှင််းစွာ ဆြာ်ခပခ ြ်ခြစသ်ည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်အမှနတ်ြယ်တွင ်ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််း၏ 

အနစှ်ခ  ပ်ခြစ်သည်။ သမမာြ မ််းစာ၏ စြာ်းလ ုံ်းတ ုံင််းသည် မမှာ်းန ုံငဆ်သာ 

ဘုံရာ်းသခင၏် နှုတြ်ပတဆ်တာ်ခြစ်သည်ဟုံ ယ ုံကြည်ဆသာ်လည််း၊ 

ဧဝ ဆင်္လ တရာ်း၏အနစှသ်ာရြ ုံ လတူ ုံ  နာ်းလည်န ုံငဆ်စရန ်ြူညီဆပ်းမည ် 

အနစှ်ခ  ပ် လ ုံအပ်ဆနသည။် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်ခရစ်ယာန ်

ထ ုံ်းတမ််းစဉလာမှ ဆပေါ်ထြွလ်ာပပီ်း၊ ယ ုံကြည်ခခင််း၏ အနစှသ်ာရနငှ စ်ပ်လ ဉ်း၍ 

ခရစ်ဆတာ်၏ ဗ ာဒ တဆ်တာ်ြ ုံအဆခခခ ြာ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ 

သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ စုံစည််းထာ်းခခင််းခြစသ်ည။် "ြျွန်ုံပ်ယ ုံကြညသ်ည်" 

အရာအာ်းလ ုံ်းသည ်၎င််းမစှီ်း င််းသည်။ ထ ုံ  ဆကြာင ၊် ဤဆနရာတွင ်
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ဗီဒယီ ုံမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွြ် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ြ ုံ 

ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

အလွနအ်ဆရ်းကြီ်းဆသာအရာမာှ တမနွ်ေးဆတာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည် 

ဧဝ ဆင်္လ သတင််းဆြာင််းြ ုံ ခပည စ် ုံစွာွေးဆဝငနှ ုံငရ်နအ်တြွ် ြူညီဆပ်းသည။် 

တဒါ တ်  R. Albert Mohler, Jr. 

တမနွ်ေးဆတာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသမ ုံင််းဆကြာင််းြ ုံ ဆခပာ  ုံခ  ပပီ်းသည်ဆနာြ် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် 

၎င််း၏အတည်ခပ ခ ြ်မ ာ်းြ ုံ ခခ  င ုံသ ုံ်းသပ်ကြမည်။ အဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှ် 

အသင််းဆတာမ် ာ်းယ ုံကြည်သည်နည််းတူ ယဆန  ဆခတတ်ွငလ်ည််း အသ ုံ်းဝငန် ုံငသ်ည် ။ 

ခခ  င ိုသ ိုျားသပ်ခ   ်

ဆခတ်ြာလတစ်ဆလျှာြ်၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒနငှ ပ်တ်သြ်ဆသာအဆကြာင််းအရာြ ုံ 

ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် နည််းအမ   ်းမ   ်းခြင  ်ဆြာ်ခပခ  ကြသည်။ ဤသငခ်န််းစာတွင၊် အယ၀ူ ဒ  ုံငရ်ာ 

ယ ုံကြည်ခခင််း ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ ုံ ရှုဆထာင သ် ုံ်းခုံမသှ ုံ်းသပ်ကြမည်။ ဆရှ်းဦ်းစွာ၊ ဘုံရာ်းသခငြ် ုံယတ် ုံင၏် 

အယဝူ ဒရှုဆထာင  ်ဒုံတ ယ၊ အသင််းဆတာ်၏ရှုဆထာင  ်တတ ယ၊ ြယတ်ငခ်ခင််းရှုဆထာင  ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒအတွင််းရှ  ဘုံရာ်းသခင၏်အဆကြာင််းခ ယူခ ြ်ခြင  ်စတငက်ြပ စ ုံ  ။ 

ဘိုရ ျားသခင ်

ခရစ်ယာနဓ်မမပညာ၊ ခရစ်ယာနယ် ုံကြညမ်ှု၊ ခရစယ်ာနအ်ဆလ အြ င မ် ာ်းတ ုံ  ၌ 

ဘုံရာ်းသခင၏်အယူဝ ဒသည် မရှ မခြစလ် ုံအပ်သည။် မ မ ြ ုံယ်ြ ုံနာ်းလညပ် ုံ၊ 

ဆလာြြ ုံနာ်းလညပ် ုံ၊ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အဓ ပပာယ်နငှ ရ်ည်ရွယခ် ြ်ြ ုံ 

နာ်းလည်သဆဘာဆပ ြမ်ှုအာ်းလ ုံ်းသညလ်ည််း ဘုံရာ်းသခင ်

မည်သူခြစသ်ည်နငှ သ်ြ ် ုံငသ်ည်။ ြယ်တငခ်ခင််းခြစဆ်စ၊ အသင််းဆတာ်ခြစဆ်စ၊ 

အနာင်္တ၏်ဆနာြ်  ုံ်းအရာမ ာ်းခြစဆ်စ အာ်းလ ုံ်းသည် 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်ဘူုံရာ်းသခင၌် အဆခခခ သည။် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ ဆမျှာ်လင ခ် ြ်၊ 

ယ ုံကြည်မှု၊ ြယ်တငခ်ခင််း၊ အခပစ်ခွင လ်ွှတခ်ခင််းမ ာ်းနငှ  ်ပတသ်ြ်၍ 

အာ်းလ ုံ်းြ ုံစမီ ထာ်းဆသာဘုံရာ်းသခင၌် အစခပ သည်။  

သူ၏အကြ အစည်ဆတာ်နငှ  ်ရည်ရွယခ် ြြ် ုံ ပပီ်းဆခမာြဆ်အာငခ်ပ ဆတာ်မဆူသာ 

ဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည။် ထ ုံ  ဆကြာင ၊် အာ်းလ ုံ်းသည် ဘုံရာ်းသခင ်

မညသ်မူညဝ် ခြစ်ဆကြာင််းနာ်းလည်လြ်ခ သည ် အခ ြ်တငွ ်အဆခခခ သည။်  

တဒါ တ်  Stephen J. Wellum 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒတငွဆ်တွျို့ရဆသာ ဘုံရာ်းသခငအ်ဆကြာင််းနငှ သ်ြ်  ုံငသ်ည ် အဓ ြ 

ြဏ္ဍနစှ်ရပ်ရှ သည။် ပထမ၊ သ ုံ်းပ ်းတစ ်တူွင ်ဘုံရာ်းသခငတ်ည်ရှ သည်ဟဆူသာ ယ ုံကြည်ခခင််းအတွြ် 

အယဝူ ဒြ ုံ တညဆ် ာြထ်ာ်းသည်။ ဒုံတ ယ၊ ၎င််းသည် ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်၏ မတညူီဆသာပုံင်္္  လမ် ာ်းအဆကြာင််း ဆြာ်ခပခ ြ်ခြစသ်ည။် 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်ြူ ုံ ဦ်းစွာကြည က်ြမည်။  

သ ိုျားပါျားတစဆ် ူ

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒြ ုံ အဓ ြအပ ုံင််းသ ုံ်းပ ုံင််းခွ ထာ်းပပီ်း၊ တစခ်ုံခ င််းစီသည ်

"ြျွန်ုံပ်ယ ုံသည"် ဟူဆသာအခ ြ်ခြင်  အစခပ သညြ် ုံ သတ ခပ မ ပ လ မ မ်ယ်။ ပထမအပ ုံင််းတွင ်

ခမည််းဆတာ်ဘုံရာ်းသခငြ် ုံ ယ ုံကြည်ဆကြာင််း ဆြာ်ခပထာ်းသည။် ဒုံတ ယအပ ုံင််းတွင ်

တစပ် ်းတည််းဆသာသာ်းဆတာ် သခငဆ်ယရှုခရစြ် ုံ ယ ုံကြညခ်ခင််းအဆကြာင််းခြစသ်ည။် 

တတ ယအပ ုံင််းတွင ်သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်ြ ုံ ယ ုံကြည်ခခင််းအဆကြာင််း အြ ဉ်းခ  ပ်ဆြာ်ခပပပီ်း 

သန  ရှ်င််းဆသာ၀ ညာဥဆ်တာ်၏ လုံပ်ဆ ာငမ်ှုမ ာ်းြ ုံ စာရင််းခပ စုံထာ်းသည်။ 

ဆယရှုခရစ်နငှ သ်ြ ် ုံငဆ်သာ ဆရှ်းယခငအ်ယ၀ူ ဒြ မ််း၏ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း၌ 

"ြျွန်ုံပ်ယ ုံကြည်သည"် ဟူဆသာစြာ်းလ ုံ်းမ ာ်းသည် မပ ဝငဆ်ကြာင််းြ ုံ ဆထာြ်ခပသင သ်ည်။ 

မ ာ်းစွာဆသာသူတ ုံ  သည် "နငှ  ်" ဟူဆသာ စြာ်းလ ုံ်းြ ုံအသ ုံ်းခပ ကြသည်။ ၎င််းစြာ်းလ ုံ်းသည် 

"ြျွန်ုံပ်ယ ုံကြည်သည"် ဟူဆသာ စြာ်းလ ုံ်းမ ာ်းြ  သ ုံ   တညူီဆသာ အဓ ပပ ယသ်ြ်ထရာကသ်ည်။ သ ုံ  ဆသာ် 

အဆခခအဆနအာ်းလ ုံ်းတွင ်ဘုံရာ်းသခင လ်မူ ာ်း၏အ  ုံအရ၊ အယ၀ူ ဒြွ ခပာ်းမှုြ ုံ အသင််းဆတာ်သည် 

အသ အမှတ်ခပ ထာ်းကြသည်။ သ ုံ်းပ ်းတစ ်အူာ်း ခ ယခူ ြလ်ည််း ခြစသ်ည။် 

ဘုံရာ်းသခငတ်စပ် ်းတည််းသာရှ သညဟ်ူဆသာ ယ ုံကြညခ် ြအ်ဆပေါ် အဆခခခ သည။် ထ ုံဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်၊ သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ် ပုံင်္္  လသ် ုံ်းပ ်းအခြစ် တည်ရှ သည။်  

၎င််းမှာ ဆယရှုခရစ်ဆတာ်သည် တပည ်ဆတာ်မ ာ်းြ ုံ မဿ  ၂၈:၁၉ တွင ်ဆပ်းအပ်ထာ်းသည ် 

တာ၀နန်ည််းတပူငခ်ြစသ်ည။်  

 သငတ် ုံ  သွာ်း၍ လမူ   ်းတြာတ ုံ  ြ ုံ င  တပည ်ခြစဆ်စလျှြ်၊ ခမည််းဆတာ်၊ 

သာ်းဆတာ်၊ သန  ရှ်င််းဆသာ၀ ညာဥ်ဆတာ်၏နာမ၌ ဗတတ  ဇ ြ ုံ ဆပ်းကြဆလာ ။ (မဿ  

၂၈်း၁၉) 

ဤတွင ်တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒြ  သ ုံ  ပင ်ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်၊ 

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်သည် ြွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းဆသာ ပုံင်္္  လ်မ ာ်းခြစ်ကြဆသာလ်ည််း သတူ ုံ  သည ်

တစ ်ူတည််းဆသာဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ညဟ်ုံ   ုံလ ုံသည်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ သည ်"သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူ" ဟူဆသာစြာ်းလ ုံ်းြ ုံ တ တ ြ ြ ဆြာ်ခပခခင််း 

သ ုံ  မဟုံတ ်အဆသ်းစ တ် ဆြာခ်ပခခင််းမရှ ။ ယ ုံကြည်ခခင််း၏အဆကြာင််း အဆသ်းစ တ် ဆြာ်ခပရန ်မဟုံတ်၊ 

အြ ဉ်းခ  ပ်ခြစရ်နသ်ာ ရည်ရွယ်သည်။ ၎င််းြ ုံ အသင််းဆတာ၏် ဝတ်ခပ  ုံဆတာင််းမှုတွင ်
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

အသ ုံ်းခပ ဆသာအခ ၊ သ ုံ်းပ ်းတစ် ဘူုံရာ်းသခင၏် ပုံင်္္  လသ်ဆဘာတရာ်းြ ုံ ရည်ညွှန််းခခင််းခြစသ်ညြ် ုံ 

အသင််းဆတာ်ရှ လူတ ုံင််း သ ကြသည။် 

ခရစ်ယာနတ် ုံင််းသည ်သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူဟဆူသာ စြာ်းလ ုံ်း၏ အဓ ပပ ယ်ြ ုံ 

အခပည ်အဝနာ်းမလည်ဆသာဆကြာင  ်၎င််းြ ုံရှင််းခပသင သ်ည်။ သ ုံ်းပ ်းတစ ်ြူ ုံ ဆယဘယူ အာ်းခြင  ်

ဤသ ုံ    ုံသည်- 

ဘုံရာ်းသခငသ်ည် ပုံင်္္  လသ် ုံ်းပ ်းခြစဆ်သာ်လည််း အနစှသ်ာရတစခ်ုံသာခြစ်သည်။ 

ပုံင်္္  လ်ဟဆူသာအသ ုံ်းအနှုန််းသည် ြွ ခပာ်းဆသာ၊ မ မ ြ ုံယ်မ မ  သ ရှ န ုံငဆ်သာ 

ြ ုံယရ်ည်ြ ုံယ်ဆသွ်းြ ုံ   ုံလ ုံသည။် အနစှသ်ာရဟူဆသာ ဆဝ ဟာရသည ်ဘုံရာ်းသခင၏် 

အဆခခခ သဆဘာသဘာဝ သ ုံ  မဟုံတ် ြ ုံယဆ်တာ်ပ ၀ငခ်ခင််းြ ုံ ရည်ညွှန််းသည်။ 

မှနပ် သည်၊ သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူ အယူအ သည ်လသူာ်းတ ုံ  နာ်းလည်ရန ်အလနွခ်ြ်ခ ပ သည။် 

ဘုံရာ်းသခင၏်တည်ရှ မှုနငှ  ်သဆဘာတရာ်းသည ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  နာ်းလည်န ုံငဆ်သာအတ ုံငအ်တာနယ်ပယ်ထြ် 

ဆြ ာ်လွနဆ်နပပီ်း နာ်းလည်ခြခ် န ုံငရ်နအ်တြွ် ခြ်ခ သည။် သ ုံ  ဆစြာမူ၊ သ ုံ်းပ ်းတစ် သူည် 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာ၏ အဆရ်းကြီ်း  ုံ်း ထ်ူးခခာ်းဆသာ ယ ုံကြညခ် ြမ် ာ်းထ မှ တစ်ခုံခြစသ်ည။် သ ုံ  ဆသာ် 

ဤရှုပ်ဆထ်ွးဆသာအယဝူ ဒသည် ခရစ်ယာနဓ်မမပညာတွင ်အဆရ်းကြီ်းဆသာအုံတခ်မစ် 

မည်သ ုံ  ခြစလ်ာသနည််း။ 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်သူည် သမမာြ မ််းစာြ ုံ ဆသခ ာစွာ ဆလ လာဆသာအခ  

ခြစဆ်ပေါ်လာဆသာအရာ ခြစသ်ည်။ ခမည််းဆတာ်သည် ဘုံရာ်းသခငခ်ြစဆ်ကြာင််း၊ 

သာ်းဆတာ်သည် ဘုံရာ်းသခငခ်ြစဆ်ကြာင််း၊ ဝ ညာဉဆတာ်သည ်

ဘုံရာ်းသခငခ်ြစဆ်ကြာင််း ထငရ်ှာ်းစွာဆတွျို့ ခမငလ်ာသည။် ထ ုံ  ဆကြာင ၊် 

သ ုံ်းပ ်းတစ ူ်ခ ယခူ ြ်ြ  သ ုံ   သမမာြ မ််းစာ၏သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ဆပ င််းစပ်ရန ်

လ ုံအပ်ပ သည်။ 

တဒါ တ်  K. Erik Thoennes 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူခ ယခူ ြသ်ည် ခရစယ်ာနဓ်မမပညာ၏ အုံတ်ခမစခ်ြစလ်ာသည်။ 

၎င််းသည် သမမာြ မ််းစာအယဝူ ဒခြစ်ခခင််းဆကြာင  ်ြျွန်ုံပ်ခ ယူပ သည။် “သ ုံ်း-ပ ်း-

တစ်- ူ”ွေးဟဆူသာ စြာ်းလ ုံ်း သမမာြ မ််းစာတွင ်မပ ၊ 

သဆဘာတရာ်းသာဆတွျို့ရဆသာဆကြာင ၊် ၎င််းြ ုံ မည်ြ  သ ုံ   နာ်းလည်သည်ြ ုံ 

နာ်းလည်သဆဘာဆပ ြရ်န ်လ ုံသည။် ဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

မညသ်မူည၀် ခြစသ်ည်ြ ုံ သမမာြ မ််းစာသွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်း ဆြာ်ခပသည်။ —

ခမည််းဆတာ်သည် ဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည်၊ သာ်းဆတာ်သည ်ဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည်၊ 

ဝ ညာဉဆတာ်သည် ဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည။် တစလ် ုံ်းတစ၀်တည််းခြစသ်ည။်—
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

သမမာြ မ််းစာတစအ်ုံပ်လ ုံ်းြ ုံ ဆပ င််းစည််းလ ုံြ်ဆသာအခ ၊ဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူခြစသ်ည် ြ ုံ ဆြာြခ် ြ်ခ န ုံင ်သ ုံ  မဟုံတ် အာမခ သည်။  

တဒါ တ်  Robert G. Lister 

ဘုံရာ်းသခင၌် အနစှသ်ာရတစခ်ုံရှ သည် ဟုံ ဆခပာဆသာအခ ၊ 

ဘုံရာ်းသခငတ်စ ်ူတည််းရှ သည်ဟူဆသာ သမမာတရာ်းြ ုံ ခုံခ ြာြယွ်ခခင််းခြစသ်ည။် 

သ်ီးခခာ်းပုံင်္္  လ်သ ုံ်းပ ်းသည် တစ် တူည််းဆသာ ဘုံရာ်းသခငမ်ည်ြ  သ ုံ   ခြစ်ပ ုံြ ုံ ရှင််းခပမည။် 

ဤပုံင်္္  လ်သ ုံ်းပ ်းသည် တစပ် ်းနငှ တ်စပ် ်း  ြစ်ပ်သည်ြ ုံ ရည်ညွှန််းရန ်အနစှ်သာရ ဟဆူသာ 

ဆဝ ဟာရြ ုံ အသ ုံ်းခပ သည။်  

ဘုံရာ်းသခငသ်ည် ပုံင်္္  လသ် ုံ်းပ ်းတွင ်တည်ရှ သညဟ်ုံ  ုံရာတငွ၊် ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်၊ 

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ် တစပ် ်းနငှ တ်စပ် ်း ခခာ်းနာသညဟ်ူဆသာ သမမာတရာ်းြ ုံ ခုံခ ြာြွယပ် သည်။ 

တစပ် ်းနငှ တ်စပ် ်း စြာ်းဆခပာ  ုံခခင််း၊ အခပနအ်လှန ်ြ ် ခခင််း၊ ဆပ င််းသင််း ြ်  တတသ်ည ် 

သ်ီးခခာ်းပုံင်္္  လ်မ ာ်းခြစသ်ည။် သ ုံ်းပ ်းတစ ်အူယအူ သည် လျှ  ျို့ ဝြှ် န််းကြယမ်ှုတစ်ခုံခြစ်သည်။ 

၎င််းသည် ထ်ူးခခာ်းဆသာဘုံရာ်းသခင၏်သဆဘာသဘာဝနငှ ပ်တ်သြ်ဆသာ 

သမမာြ မ််းစာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းစွာ၏အနစှ်ခ  ပ်လည််းခြစသ်ည်။ 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်အူယအူ သည် ခရစ်ယာနဓ်မမပညာတွင ်အဆကြာင််းခပခ ြမ် ာ်းစွာအတြွ် 

အဆရ်းပ ဆသာအယအူ ခြစသ်ည။် ဥပမာ၊ ဆယရှုသည် ဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည။် ခမည််းဆတာ်သည် 

ဆယရှုအခြစ် အဆယာငဆ် ာငခ်ခင််း မဟုံတဆ်ကြာင််း ယ ုံကြညခ် ြ်ြ ုံ ခုံခ ြာြွယသ်ည။် ခမည််းဆတာ်၊ 

သာ်းဆတာ်၊ သန  ရှ်င််းဆသာ ဝ ညာဉဆတာသ် ုံ်းပ ်းအာ်း ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ဝတခ်ပ  ုံဆတာင််းဆသာ်လည််း 

တစ ်ူတည််းဆသာဘုံရာ်းြ ုံသာ ြ ုံ်းြွယလ် ြ်ရှ သညြ် ုံ ခ ုံငမ်ာအတညခ်ပ ဆပ်းသည။် ထ ုံ  အခပင၊် 

ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်၊ သန  ရှ်င််းဆသာ ဝ ညာဉဆတာ် ၏ပုံင်္္  လ်ခြစ်ခခင််းြ ုံ 

မှနြ်နစ်ွာခ ီ်းဆခမာြ်ရနြ်ူညဆီပ်းသည။် ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်၊ သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်၏ 

တည်ရှ မှုန   ြူညီွေးဆပ်းမှုသည် ဘုံရာ်းသခင၏် တည်ရှ မှုန   ြညူီွေးဆပ်းမှုခြစသ်ညဟ်ူဆသာ အသ ခြင  ်

နစှသ် မ ဆ်ပ်းသည်။ အမှနမ်ှာ၊ သ ုံ်းပ ်းတစ ူ် ယ ုံကြည်ခခင််းသည ်အခခာ်းဆသာ 

ခရစ်ယာနယ် ကြည်ခ ြမ် ာ်းစာွအတြွ် အဆခခခ အြ   ုံ်းခြစ်ဆသာဆကြာင  ်၎င််းအခ ြမ်ပ ဘ  

သမ ုံင််းဝငခ်ရစယ်ာနဘ်ာသာြ ုံ စ တြ်ူ်းကြည ရ်နပ်င ်ခြ်ခ သည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ ြ ုံဆလ လာပပီ်းဆနာြ်၊ ြွ ခပာ်း ခခာ်းနာ်းဆသာ ဘုံရာ်းသခင၏် 

မတညူီဆသာ ပုံင်္္  လမ် ာ်းနငှ  ်ပတ်သြ်၍ ထုံတ်ဆြာ်ဆခပာ  ုံခ ြ်မ ာ်းြ ုံ သ ုံ်းသပ်ရန ်အသင ရှ် ဆနသည်။  

ပိုဂိ္ လမ်  ျား 

ခမည််းဆတာ်နငှ ပ်တ်သြသ်ည  ်အယဝူ ဒသည ်အနနတတနခ် ုံ်းရငှခ်ြစ်ခခင််း၏ အရညအ်ခ င််းြ ုံ 

ရည်ညွှန််းပပီ်း ြ ုံယ်ဆတာ်သည ်ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ ြန ်င််းဆတာ်မသူည်ြ ုံ ဆြာ်ခပသည်။ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ဘုံရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ အနနတတနခ် ုံ်းနငှ  ်အခ  ပ်အခခာအာဏာထြ် မ ာ်းစွာသာလွနဆ်သာ 

င်္ုံဏအ်င်္ဂ  ရပ်မ ာ်းရှ ပပီ်း ြမဘာြ ုံ ြန ်င််းခခင််းထြ် ပ ုံ၍ အ  ကသြယွ်ဆြာင််းဆသာ လုံပ်ရပ်မ ာ်းြ ုံ 

လုံပ်ဆ ာငခ်  သည်။ ခမည််းဆတာ်သည် အခ  ပ်အခခာအာဏာပ ုံင၊် ြန ်င််းရှငအ်ခြစ် ဆြာ်ခပရာတွင ်

နတ်ဘုံရာ်းြ ုံ ယ ုံကြည်ြ ုံ်းြယွ်သည ် အခခာ်းဘာသာတရာ်းမ ာ်းနငှ  ်ခရစယ်ာနဘ်ာသာသည် အခမငအ်ခ   ျို့ 

မခွ ခခာ်းန ုံငပ် ။ သ ုံ  ဆသာ် ခမည််းဆတာ်နငှ ပ်တသ်ြ်၍ လတူစ်ဦ်း၏ယ ုံကြညခ် ြမ် ာ်းသည် 

ခရစ်ယာနအ်ယူဝ ဒနငှ  ်သဟဇာတခြစ်ဆကြာင််း အဆစာပ ုံင််းအသင််းဆတာသ်ည် ယ ူခ  သည်။ 

ပတ၀်နျ်ားက ငျ်ားရှ အခခာျားထသာဘာသာမ ာ်းနငှ  ်ခရစယ်ာနဘ်ာသာြ ုံ ခွ ခခာ်းသ ခမငရ်န ်အယူ၀ ဒ 

ဆြာ်ခပခ ြ်မ ာ်းြ ုံမှခီ ုံအာ်းထာ်းခ  ကြသည်။ 

အယဝူ ဒ၌ သာ်းဆတာ်ဆယရှုခရစဆ်တာ်အဆကြာင််း ဆခပာစရာမ ာ်းစွာရှ သည။် 

ခရစ်ဆတာ်၏င်္ုံဏအ်င်္ဂ  ရပ်မ ာ်းြ ုံ ဆြာခ်ပခခင််းမရှ ဆသာ်လည််း၊ ဆလာြီအသြတ်ာနငှ  ်

မယ ုံကြညသ်မူ ာ်း၏ခငင််းပယမ်ည ်အဆကြာင််း အဆသ်းစ တ်အခ ြမ် ာ်းစွာြ ုံဆြာ်ခပထာ်းသည်။  

အယဝူ ဒသည ်ဆယရှု၏ လူ  ဇာတ ခ ယူခခင််း၊ လူသာ်းတစ်ဦ်းအခြစ် ြမဘာဆခမသ ုံ  ကြလာခခင််းနငှ  ်

စစ်မနှဆ်သာလူ  ဘဝဆနထ ုံငခ်ခင််းတ ုံ  ြ ုံ ဆြာ်ခပသည်။ သ၏ူ င််းရ ဒုံြခ၊ ဆသခခင််း၊ သပင်္ဂ ဟ်ခခင််း၊ 

ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းနငှ  ်ဆြာင််းြငသ် ုံ   တြ်ကြခခင််းအဆကြာင််းြ ုံလည််း ဆြာ်ခပထာ်းသည်။ 

မယ ုံကြညသ်မူ ာ်းသည် ဤအဆခခခ အခ ြမ် ာ်းြ ုံ ခငင််း  ုံကြသည်ြ ုံ သမမာြ မ််းစာြ ဆြာ်ခပသည်။ 

ယဆန  ပင၊် လစ်ဘရယသ်မ ုံင််းပညာရှငမ် ာ်းနငှ  ်ဓမမပညာရှငအ်မ ာ်းအခပာ်းသည် 

လွှ မှာ်းဆသာခရစ်ယာနင််္ ုံဏ််းမ ာ်းနငှ  ်မှာ်းယွင််းဆသာဘာသာမ ာ်းြ  သ ုံ  ပင ်ထ ုံအခ ြမ် ာ်းြ ုံ 

ခငင််းပယ်ကြသည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် အစစလမဘ်ာသာသည် ဆယရှုသည် ဘုံရာ်းသခင၏် စစမ်ှနဆ်သာ 

ပဆရာြြခ်ြစ်ဆကြာင််း အတည်ခပ သည်။ သ ုံ  ဆသာ် ခရစ်ဆတာ်သည် လြ်ဝ ်းြပ်တ ုံငတ်ငွ ်အဆသခ ခခင််း၊ 

ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််း မရှ ဆကြာင််းနငှ  ်ခရစ်ွေးဆတာ်၏ ဘုံရာ်းခြစခ်ခင််းြ ုံ ခငင််းပယ်သည။်  

အယဝူ ဒအရ ဆနာြ်  ုံ်းဆသာဆန  တွင ်လူသာ်းအာ်းလ ုံ်းြ ုံ တရာ်းစီရငမ်ည သ်ူအခြစ် 

ဆယရှု၏အခန််းြဏ္ဍြ ုံ ဆြာ်ခပပပီ်း၊   ုံ်းသွမ််းသမူ ာ်းြ ုံ ခပစတ်ငရ်ှုတခ် ြာ ယ ုံကြည်သမူ ာ်းအာ်း 

ဆြာင််းခ ီ်းနငှ  ်ထာဝရအသြြ် ုံ ဆပ်းသအူခြစ် ဆြာ်ခပသည။် 

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်သည် အပ   စငမ်ာရ အာ်း သခငဆ်ယရှုြွာ်းခမငရ်နအ်တွြ် 

ြ ုံယဝ်နရ်ဆစသည်ဟုံ အယူဝ ဒြ   ုံသည်။ ထ ုံမတှပ ်း၊ ဘုံရာ်းသခင၏် 

ထ်ူးခခာ်းဆသာပုံင်္္  လတ်စ်ဦ်းအခြစ် ခရစ်ဆတာ၏်တည်ရှ မှုြ ုံ သြဆ်သခပခခင််းခြစသ်ည။် အယူဝ ဒသည ်

အသင််းဆတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်အာ်း၎င််း၊ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ ယခုံနငှ  ်အနာင်္တ် 

ြယတ်ငခ်ခင််း  ုံငရ်ာ အဆတွျို့အကြ  တ ုံ  ြ ုံ၎င််း သယွ်ဝ ုံြဆ်သာနည််းအာ်းခြင န်ငှ  ် ြ်စပ်ဆပ်းသည။်  

လာမည သ်ငခ်န််းစာမ ာ်းတွင ်ဘုံရာ်းသခင၏်ပုံင်္္  လတ်စဦ််းခ င််းအဆကြာင််း ဆလ လာကြမည။် 

ထ ုံ  ဆကြာင  ်အယူ၀ ဒသည် သ ုံ်းပ ်းတစ် အူယူအ ြ ုံ ခ ုံငမ်ာဆစယ ုံသာမြ၊ ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််း၏ 

အဓ ြနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်တစပ် ်းခ င််းအဆကြာင််းြ ုံ ရှင််းလင််းစွာ ဆြာ်ခပသည။် အယဝူ ဒသည် 

သမ ုံင််းဝငခ်ရစယ်ာနယ် ုံကြညခ် ြ်ြ ုံ လြ်ခ သူနငှ  ်လြမ်ခ သမူ ာ်းြ ုံခွ ခခာ်းရန ်ဘုံရာ်းသခငန်ငှ  ်

ပုံင်္္  လ်ခြစ်ခခင််းအဆကြာင််း လ ုံဆလာြစ်ွာဆြာ်ခပထာ်းသည်။ 
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ယခုံ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ဘုံရာ်းသခငအ်ာ်းရည်ညွှန််းဆသာ အယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ ဆြာ်ခပခ  ပပီ်းဆနာြ်၊ 

အသင််းဆတာ်နငှ ပ်တသ်ြ်၍ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒြ ုံ  ြလ်ြဆ်လ လာကြမည်။  

အသငျ်ားတတ ် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်အသင််းဆတာ်အာ်း မတူညဆီသာ စြာ်းစုံနစှ်ခုံခြင  ်ဆြာ်ခပသည။် 

ဆရှ်းဦ်းစွာ၊ အသင််းဆတာ်ြ ုံ သန  ရှ်င််းဆသာ ြြသ်လစအ်သင််းဆတာ်ဟုံဆခေါ်သည။် ဒုံတ ယ၊ 

အသင််းဆတာ်ြ ုံ သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း၏ ဆပ င််းစည််းခခင််းအခြစ် ဆြာ်ခပသည။် ဤစြာ်းစုံမ ာ်းြ ုံ 

ပ ုံစ အမ   ်းမ   ်းခြင  ်အဓ ပပာယြ်ွင  ် ုံထာ်းပပီ်း လာမည ် သငခ်န််းစာတွင ်ပ ုံမ ုံအဆသ်းစ တ်ရှင််းခပပ မည။် 

သန  ရှ်င််းဆသာြြသ်လစအ်သင််းဆတာ်ဟူဆသာစြာ်းစုံသည် 

ရ ုံမနြ်ြ်သလစ်အသင််းဆတာ်ြ ုံသာမြ ြမဘာတစဝ်မှ််းရှ  

၎င််း၏အစ တ်အပ ုံင််းအာ်းလ ုံ်းြ ုံရည်ညွှန််းသည။်  

မည်သ ို  ပငဆ် ိုထစကာမ၊ူ ပရ ိုတက်စတင မ် ာျားအတကွ် မည်သည ်ပ ိုစ ခြင  ်အသငျ်ားထတာ်က ို 

ယ ိုကကည်ခခငျ်ားအထကကာငျ်ား စဉ်ျားစာျားရသည်မှာ  ျူားဆနျ်ားထနမညခ်ြစသ်ည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်

“ြျွန်ုံပ်…အသင််းဆတာ်အာ်း ယ ုံကြညသ်ည”်ွေးဟုံ အယ၀ူါဒ၌   ုံခခင််းမှာ၊ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ ယ ုံကြည်ခခင််းြ ုံ 

အသင််းဆတာ်တွင ်ထာ်းရမညဟ်ုံ မ  ုံလ ုံ။ ယငျ်ားအစာျား၊ အသငျ်ားထတာ်သည် သန  ရှ်ငျ်ားသည်၊ သ ို  မဟိုတ် 

"သန  ရှ်ငျ်ားခမင ခ်မတထ်သာ" နငှ  ်“ကကသ်လစ်”အဓ ပပါယမ်ှာ တထလာကလ ိုျားနငှ ဆ် ိုငထ်သာ၊ ဟ၍ူ 

နစှမ်  ြုျားလ ိုျားက ို ယ ိုကကည်ထကကာငျ်ား ဆ ိုလ ိုသည်။  

  ို  ခပင ်ယ ိုကကည်သူမ ာျား၏ မ တ်သဟာယြွွဲျို့ ခခငျ်ားခြစသ်ည ် သူထတာ်စငမ် ာျားနငှ  ်

ထပါငျ်ားသငျ်ားဆကဆ် ခခငျ်ားရှ ထကကာငျ်ား ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ယ ိုကကည်ခ ကက် ို အခ ိုငအ်မာအတည်ခပြုသည်။ သမ ုံင််းဝင ်

ခရစ်ယာနဘ်ာသာသည ်အသင််းဆတာ် ၏အဆရ်းကြီ်းမှုြ ုံ အဆလ်းအနြထ်ာ်းသည သ်ဆဘာခြစသ်ည။်  

ဤသငခ်န််းစာတွင၊် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ယ ုံကြညခ်ခင််း  ုံငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းတွင ်အဓ ြြ ဆသာ 

အသင််းဆတာ၏် ြဏ္ဍနစှ်ခုံြ ုံသာ အာရ ုံစ ုံြ်ပ မည်။ တစ်ြြ်တွင၊် အသင််းဆတာ်တွင ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ 

ပ ဝငခ်ခင််းြဏ္ဍြ ုံ ကြည ်ရှုပ မည။် အခခာ်းတစ်ြြတ်ွင၊် အသင််းထတာ်၏ အယဝူ ဒြ ုံ 

ထ န််းသ မ််းဆစာင ဆ်ရှာြ်ခခင််းြဏ္ဍြ ုံ စဉ်းစာ်းမည်ခြစသ်ည။် အသင််းဆတာ်တွင ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ 

ပ ဝငခ်ခင််းြဏ္ဍခြင  ်စတငက်ြပ စ ုံ  ။  

ပါဝငခ်ခငျ်ား 

အယဝူ ဒြ “သန  ရှ်င််းဆသာ …ွေးအသင််းဆတာ်အာ်း ယ ုံကြညသ်ည”်ဟုံ   ုံရာတွင၊် 

အသင််းဆတာ်တွင ်ပ ဝငခ်ခင််း၏ အဆရ်းကြီ်းပ ုံြ ုံ အဆလ်းထာ်းဆြာ်ခပသည။် အသင််းဆတာသ်မ ုံင််းတွင ်

ဘုံရာ်းသခငအ်ာ်း ခမည််းဆတာ်အခြစ်၊ ဆယရှုအာ်း သခငအ်ခြစ်၊ သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်အာ်း 

ဆထာြခ် အာ်းဆပ်းသူအခြစ် ထာ်းလ ုံသမူ ာ်းစွာ ရှ ခ  သည်။ သ ုံ  ဆသာ် ဘုံရာ်းသခင၏်လူမ ာ်းစုံရ ုံ ်းဆသာ 

ခမငန် ုံငဆ်သာအသင််းဆတာ်တွင ်မပ ဝငလ် ုံကြ။ ဆဟပဗ  ၁၀်း ၂၅ တွင ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ   ြတရ်သည်မှာ 
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လူအခ   ျို့တ ုံ  ၏ထ ုံ်းစ ရှ သည်အတ ုံင၊် အခ င််းခ င််းစည််းဆဝ်းခခင််း အမှုြ ုံ 

မဆရှာငမ်လွှ ကြနငှ ။်(ဆဟပဗ  ၁၀်း၂၅) 

ပထမရာစုံတွငပ်င၊် ယ ုံကြညသ်ူအခ   ျို့သည ်ဝတခ်ပ ခခင််း၊ သနွသ်ငခ်ခင််းနငှ  ်

မ တသ်ဟာယခပ ခခင််းအတြွ် စုံရ ုံ ်းဆသာအသင််းဆတာ်ြ ုံ ဆရာှငရ်ှာ်းလ ုံကြသည။် အသင််းဆတာ်သည် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအတွြ် အဆရ်းကြီ်းပပီ်း၊ လ ုံအပ်ဆကြာင််း သမမာြ မ််းစာြ သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒြ ုံ မူလအသ ုံ်းခပ သမူ ာ်းသည် ထ ုံြ  သ ုံ   မဟုံတ်ကြ။ အထ်ူးသခြင  ်

အသင််းဆတာဝ်တ်ခပ ခခင််းမ ာ်းတွင ်ထ ုံအယဝူ ဒြ ုံ အသ ုံ်းခပ ခ  သည်။ ဗတတ  ဇ မင်္ဂလာခ ရန ်အသင််းဆတာ်သ ုံ   

လာဆသာသမူ ာ်း၏ အတညခ်ပ မှုရရှ သည။် ထ ုံသတူ ုံ  သည် အဆရအတြွ် အတွြ် အစုံအွေးဆဝ်းမ ာ်းတွင ်

ပ ဝငရ်နခ်ြစသ်ည။် ဤသည်မာှ ြျွန်ုံပ်တ ုံ   လ ုံြ်နာရန ်အယဝူ ဒြ ုံ ဆြာ်ထုံတ်ဆပ်းဆသာ 

စ နမူနာခြစသ်ည။် 

သ ုံ  တ ုံင ်မ ြဆ်မှာြဆ်ခတ်တွင ်အသင််းဆတာြ် ုံဆရှာငက်ြဉဆသာ ခရစယ်ာနမ် ာ်း 

ရှ ဆန  ခြစ်သည်။ စစီဉြွ ျို့စည််းထာ်းသည ် ဘာသာတရာ်းြ ုံ မနစှသ်ြဆ်သာဆကြာင  ်ခြစ်န ုံငသ်ည။် 

သ ုံ  မဟုံတ ်အခခာ်းခရစယ်ာနမ် ာ်း၏ နှ ပ်စြ်ည ဉ်းပန််းခခင််းခ ရဆသာဆကြာင ခ်ြစန် ုံငသ်ည။် သ ုံ  မဟုံတ် 

ခရစ်ယာနစ်ာဆပမ ာ်းြတခ်ခင််း၊ ခရစ်ယာနရ်ုံပ်ခမငသ် ကြာ်းကြည ်ရှု ခခင််းနငှ  ်ခရစ်ယာနဝ်ြ်ဘ ် ုံဒမ် ာ်းြ ုံ 

အသ ုံ်းခပ ခခင််းသည် လ ုံဆလာြသ်ည်ဟုံ ယ ူဆသာဆကြာင  ်ခြစ်န ုံငသ်ည်။ 

သ ုံ  ဆသာ် သမမာြ မ််းစာသည် ခရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်း အမှနတ်ြယ် ရုံပ်ပ ုံင််း  ုံငရ်ာအသ ုံင််းအဝ ုံင််းြ ုံ 

ြွ ျို့စည််းရန ်သနွသ်ငထ်ာ်းပပီ်း ဤအသ ုံင််းအဝ ုံင််းသည် ယ ုံကြည်သတူ ုံင််းအတြွ် အလွနအ်ဆရ်းကြီ်းဆကြာင််း 

အခ ုံငအ်မာ  ုံထာ်းသည်။ ယ ုံကြညသ်ူမ ာ်းသည ်အခ င််းခ င််း ခရစ်ဆတာ်၌ 

ဝ ညာဉဆရ်း ြ်  ခခင််းရှ ကြသည် မှနဆ်သာလ်ည််း မ တသ်ဟာယခပ ခခင််းတွင ်

အြန  အ်သတထ်ာ်းရနမ်ဟုံတ။် ယင််းအစာ်း၊ ယ ုံကြညသ်ူအသ ုံင််းအဝ ုံင််းသည် မ သာ်းစုံ သ ုံ  မဟုံတ် 

အ မန််ီးခ င််းမ ာ်းြ  သ ုံ   ခြစရ်ပ မည်။ အခ င််းခ င််း မ ြ်နာှခ င််း  ုံင ်အခပနအ်လနှ ်ြ်သယွမ်ှုမ ာ်း 

ပ ဝငရ်နခ်ြစသ်ည။် 

အသင််းဆတာ်တွင ်ပ ဝငခ်ခင််း၏ အဆရ်းပ မှုြ ုံ စ တစ်ွ မတှထ်ာ်း လ ြ်၊ အသင််းဆတာ်အတွင််း 

အယဝူ ဒထ န််းသ မ််းဆစာင ဆ်ရှာြ်ခခင််းသ ုံ    ြ်ဆလ လာကြမည်။  

ထန်ိျားသမ်ိျားတစ င တ်    ခ်ခငျ်ား 

ဆရှ်းဦ်းြာလမှစ၍ အသင််းွေးဆတာ်ရှ  အယဝူ ဒမ ာ်းနငှ  ်ဝနခ် ခ ြ်မ ာ်းြ ုံ 

ပ ုံမှနရွ်တ်  ုံခခင််း၊ ဝနခ် ခခင််းနငှ  ်အာင်္ ုံဆ ာငခ်ခင််းတ ုံ  သည် အလွနအ်ဆရ်းကြီ်းဆသာ 

အခန််းြဏ္ဍမှ ပ ဝငခ်  သည်၊ အထ်ူးသခြင  ်ပထမရာစုံြ  သ ုံ  ဆသာ 

လူ  အြွ ျို့အစည််းမ ာ်းနငှ  ်စာတတ်ဆခမာြ်မှုနှုန််း အလွနန် မ ြ် ခ  သည  ်

အဆစာပ ုံင််းခရစ်ယာနအ်ြွ ျို့အစည််းမ ာ်းတွငခ်ြစသ်ည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်စာြတ်န ုံငသ်ူ 

အလွနန်ည််းပ ်းပပီ်း၊ ထ ုံစာြတ်န ုံငသ်ူမ ာ်းထ တွငပ်င ်သမမာြ မ််းစာြ ုံ ပ ုံင ် ုံငသ်ူ 

အနည််းငယသ်ာရှ သည။် ထ ုံ  ဆကြာင ၊် ဝတ်ခပ ရာ၌ ဤအယူအ မ ာ်းြ ုံ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

လူသ ရှငက်ြာ်း ပ ုံမနှဝ်နခ် ခခင််းသည် စည််းမ ဉ်းမ ာ်းဆပ်းခခင််း သ ုံ  မဟုံတ ်

လ ုံြ်နာရသည ် ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဉ်း သ ုံ  မဟုံတ် သမမာြ မ််းစာြ ုံ 

မည်သ ုံ  စုံစည််းရမည်နငှ ပ်တသ်ြ်၍ မနှြ်နစ်ွာနာ်းလည်န ုံငဆ်စရနအ်တြွ် 

စည််းမ ဉ်းဥပဆဒတစခ်ုံခြစသ်ည်။ 

တဒါ တ်  Jonathan T. Pennington 

ယ ုံကြည်ခခင််းစည််းမ ဥ််းမ ာ်းအဆကြာင််းဆခပာဆသာအခ ၊ အသင််းဆတာ်သည ်မမှာ်းပ ။ 

ထ ုံသ ုံ    ုံဆသာ်၊ အသင််းဆတာသ်ွနသ်ငခ် ြမ်ှနသ်မျှြ ုံယ ုံကြည်လြခ် ရန ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်အာ်းဆပ်းဆနခခင််းမဟုံတ်။ ယင််းအစာ်း၊ ခရစဆ်တာ်သည် 

ဧဝ ဆင်္လ တရာ်းနငှ  ်အခခာ်းသမမာတရာ်းမ ာ်းြ ုံ ြာြယွ်ရနန်ငှ  ်ဆဟာဆခပာရန ်တစစ် တတ်စပ် ုံင််းအာ်းခြင  ်

အသင််းဆတာ်ြ ုံ ခန  အ်ပ်ထာ်းဆကြာင််း ခ ုံငမ်ာဆစခခင််းခြစသ်ည။် သခငဆ်ယရှု၏ညီ ယုံဒသည် သူ၏စာ 

အခန််းငယ် ၃-၄ တွင ်အသင််းဆတာ်၏ သာသနာလုံပ်ငန််းနငှ ပ်တသ်ြ်၍ မည်သ ုံ  ဆရ်းခ  သည်ြ ုံ 

နာ်းဆထာငပ် _ 

ခ စသ်တူ ုံ  ၊ အညီအမျှ ြ ် ဆသာ ြယ်တငခ်ခင််းအဆကြာင််းအရာြ ုံ သငတ် ုံ  ထ 

သ ုံ  ဆရ်း၍ ဆပ်းလ ုံြ်ခခင််းငာှ င သည ်အလွနက်ြ  ်းစာ်းသညတ်ငွ၊် သန်  ရှင််းသူတ ုံ  ၌ အ

ထြြ်အပ်ဆပ်းခ  ပပီ်းဆသာ ယ ုံကြညခ်ခင််း တရာ်းဘြမ်ှာ သငတ် ုံ  သည ်ကြ  ်း

စာ်း၍တ ုံြ်လှနဆ်စခခင််းငာှ နှု ်းဆ ာ်ဆသွ်းဆ ာင၍် ဆရ်းလ ုံြ်ရဆသာအဆကြာင််း 

ရှ ၏။- အဓမမလအူခ   ျို့တ ုံ  သည.်.. ပရ ယာယန်ငှ်  အမှတတ်မ  ဝငက်ြပပီ။ သတူ ုံ  သည် 

င တ ုံ  ဘုံရာ်းသခင၏် ဆြ ်းဇူ်းဆတာ်ြ ုံ အြ င ယ် ုံယွင််းခခင််းအတွြ် 

လ ုံငစ်ငအ်ခြစဆ်ခပာင််းလ ြာ င တ ုံ  ၏တစ်ပ ်းတည််းဆသာ 

အရှငသ်ခငဆ်ယရှုခရစ်ြ ုံ ခငင််းပယဆ်သာ ဘုံရာ်းမ  လမူ ာ်းခြစသ်ည် (ယုံဒ ၃-၄)။ 

ယုံဒ၏အ  ုံအရ၊ အသင််းဆတာ်၏တာ၀နတ်စခ်ုံမှာ ယ ုံကြည်ခခင််းအတြွ် သမမာတရာ်းမ ာ်းြ ုံ 

ြာြယွ်ရနန်ငှ  ်မှာ်းယွင််းဆသာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်း၊ အြ င ဓ်ဆလ မ ာ်းြ ုံ 

အာ်းဆပ်းအာ်းဆခမ ာြ်ခပ သူတ ုံ  အာ်း အပ်နငှ််းထာ်းသည  ်သမမာတရာ်းမ ာ်းနငှ န်ငှ အ်ညီ ယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းြ ုံ 

ြာြယွ်ရနခ်ြစ်သည။် 

ယဆန   အသင််းဆတာ်၏ အစ တအ်ပ ုံင််းြဏ္ဍအသ်ီးသ်ီးတွင ်

မှာ်းယွင််းဆသာသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းစွာရှ ဆနဆကြာင််း သ ထာ်းသင သ်ည်။ အခပစ်ခပ ဆနဆသာ 

အဆလ အြ င မ် ာ်းစွာလည််း ရှ ဆနသည်။ သ ုံ  ဆသာ်၊ ဘုံရာ်းသခငသ်ည် အသင််းဆတာ်၏တာဝနြ် ုံ 

ဘယဆ်သာအခ မှ မရုံပ်သ မ််းခ  ။ စစမ်ှနဆ်သာအယူဝ ဒြ ုံ ြာြွယရ်န ်အခခာ်းမည်သည ်အုံပ်စုံ သ ုံ  မဟုံတ ်

ပုံင်္္  လ်တစဦ််းတစ်ဆယာြအ်ာ်း တာဝနယ်ူရမညဟ်ုံလည််း မမ န  က်ြာ်းခ  ပ ။ 

သမမာတရာ်းြ ုံြာြွယ်ရနသ်ည် အသင််းဆတာ်၏တာဝနခ်ြစဆ်န  ပငခ်ြစသ်ည။်  
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

အသင််းဆတာသ်ည်လည််း သ၏ူတာ၀နြ် ုံ ကြ  ်းစာ်း  ပငခ်ြစ်သည်။ တစ်ခ တစ်ရ  

အခခာ်းသူဆတွထြ် သာ၍ ဆြာင််းဆအာင ်လုံပ်ပ သည။် ဓမမပညာရပ်အခ   ျို့သည် သမမာြ မ််းစာအဆပေါ် 

အဆခခခပ ထာ်းဆသာ်လည််း ယင််း၏အခခာ်းအစ တအ်ပ ုံင််းတ ုံ  ြ ုံ ခမ င တ်ငရ်န ်သ ုံ  မဟုံတ ်လ ုံ်းဝဆခပာင််းလ ရန ်

လ ုံအပ်သည။် ၎င််းသည ်အပမ လ ုံအပ်သည ် ြ စစခြစ်သည်။ သ ုံ  ဆသာ် ဤသငခ်န််းစာတွင ်

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ရည်ရွယြ်ာ ခပ လုံပ်လ ုံဆသာအခ ြမ်ှာ_ လြ်ဆလျှာ အရှု  ်းဆပ်းရနမ်ဟုံတ။် 

ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြ်ြ ုံ အသင််းဆတာ်တွင ် ြလ်ြ်ကြ  ်းစာ်းထ န််းသ မ််းဆစာင ဆ်ရှာြ်ဆနရမည်။ 

ဤစ နဆ်ခေါ်  ုံမှုြ ုံ စွန  လ်ွှတပ် ြ၊ သမ ုံင််းဝင ်ခရစယ်ာနယ် ုံကြည်ခခင််းြ ုံ ခငင််း  ုံဆနခခင််းခြစ်သည်။ 

အသင််းဆတာ်ြ ုံယ ုံကြညသ်ည။် 

 ဘုံရာ်းသခငန်ငှ  ်အသင််းဆတာ်ကြာ်း ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ ုံ ဆလ လာပပီ်းဆနာြ်၊ 

တတ ယအ င ခ်ြစသ်ည ် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒတွင ်ဆြာ်ခပထာ်းဆသာ ြယ်တငခ်ခင််းအဆကြာင််း 

ဆြာ်ခပခ ြ်မ ာ်းသ ုံ    ြ်ဆလ လာကြမည။်  

 ယတ်ငခ်ခငျ်ားအတ   ငျ်ား 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ အ  ုံ်းပ ုံင််း၌ ြယ်တငခ်ခင််းအဆကြာင််း 

ဆြာ်ခပခ ြ်မ ာ်းစွာပ ရှ သည။် အဘယ်ဆကြာင  ်အ  ုံ်းပ ုံင််း၌ 

ြယတ်ငခ်ခင််းအဆကြာင််း ဆြာခ်ပသညြ် ုံ အခ   ျို့ြ သ ခ ငက်ြသည။် 

အယဝူ ဒြ ုံယ်တ ုံင ်အဘယဆ်ကြာင  ်ဟသူည်ြ ုံ ဆြာ်ခပမထာ်းပ ။ သ ုံ  ဆသာ် 

ဆခပာရလျှင၊် ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်၏ဘုံရာ်းခြစ်ခခင််းြ ုံဆြာ်ခပရနန်ငှ  ်

ြယတ်ငခ်ခင််းအဆတွျို့အကြ  သည်လည််း ထ ုံဘုံရာ်းသခငထ် မှသာ ရရှ ခခင််း 

ခြစပ်ပီ်း၊ မညသ်ည လ်သူာ်း သ ုံ  မဟုံတ ်စနစ် ထ မှ မဟုံတဆ်ကြာင််းြ ုံ 

ဆသခ ာဆစရနခ်ြစသ်ည။် ခမည််းဆတာ်ဘုံရာ်း၊ သာ်းဆတာ်ဘုံရာ်း၊ 

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်ဘုံရာ်းအဆကြာင််း ပ ုံမ ုံသ န ုံငရ်န ်နငှ  ်

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အခပစမ် ာ်းြ ုံ ဝနခ် ပ ြ ြယ်တငန် ုံငဆ်ကြာင််းြ ုံ ြတ ခပ သည်။ 

ထ ုံ  ဆကြာင  ်ဤထုံတ်ခပနခ် ြမ် ာ်းသည် ဘုံရာ်းသခငန်ငှ  ်

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ ြ်  ဆရ်းအသ်ီးအပွင သ်ည် ထ ုံသ ုံ်းပ ်းတစ် ထူ မှ 

 င််းသြလ်ာဆကြာင််း ဆြာ်ခပခ ြမ် ာ်းဟုံ ယ ူသည်။  

တဒါ တ်  Steve Harper 

ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာဆနာြ်  ုံ်း ဆ ာင််းပ ်းသ ုံ်းခုံသည် ြယတ်ငခ်ခင််း  ုံငရ်ာရှုဆထာင မ် ာ်းနငှ  ်

သြ ် ုံငသ်ည်။ အထ်ူးသခြင ၊် အခပစမ် ာ်းခွင လ်ွှတ်ခခင််း၊ ြ ုံယ်ခနော၏ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းနငှ  ်

ထာဝရအသြအ်ဆကြာင််းမ ာ်းခြစသ်ည။် အစဉအလာစနစ ် ုံငရ်ာ ဓမမပညာတွင၊် 

ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းနငှ  ်ထာဝရအသြအ်ဆကြာင််းြ ုံ ဆနာြ်  ုံ်းဆသာြာလအယဝူ ဒ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ဆအာြ်တွငသ်တမ်တှ်ထာ်းကြသည။် သ ုံ  ဆသာ် ရ ုံ်းရှင််းခခင််းအတွြ်၊ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ြယ်တငခ်ခင််း၏ 

ဆခ င််းစဉဆအာြတ်ွင ်၎င််းတ ုံ  ြ ုံသာ ဆခပာခပပ မည။် 

အခပစမ် ာ်းခွင လ်ွှတ်ခခင််းသည် ဆယရှုခရစ၏် အခပစဆ်ခြခခင််းလုံပ်ငန််းအာ်းခြင  ်ခြစဆ်ကြာင််းြ ုံ 

ယ ုံကြည်သည်။ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အခပစမ် ာ်းြ ုံ ဝနခ် ပပီ်း ဆနာငတ်ရပ ြ၊ ငရ ၌ အခပစ်ဆပ်းမညမ်ဟုံတဆ်ကြာင််း 

ယ ုံကြည်သည်။ တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယူ၀ ဒတွင ်ညွှနခ်ပထာ်းသည်နငှ အ်ညီ၊ ၎င််းသည် ဆရှ်းဦ်းြာလ 

အသင််းဆတာ၏် ယ ုံကြညခ် ြခ်ြစသ်ည။် အခပစခ်ွင လ်ွှတ်ခခင််းခ ရဆသာ သအူဆပ င််းတ ုံ  သည် 

ဆယရှုခရစအ်ာ်းခြင  ်ထာဝရအသြြ် ုံ ဆြာင််းခ ီ်းခ စာ်းရသည်။ ဆယာဟန ်၃:၁၆-၁၈ 

၌မ န််းဆတာ်မခူ ြမ်ှာ _ 

ဘုံရာ်းသခင၏်သာ်းဆတာြ် ုံ ယ ုံကြညဆ်သာသအူဆပ င််းတ ုံ  သည်၊ ပ ြစ်ီ်းခခင််းသ ုံ  မ

ဆရာြ်၊ ထာဝရအသြ်ြ ုံ ရဆစခခင််းငာှ၊ဘုံရာ်းသခငသ်ည ်မ မ ၌ တစပ် ်းတည််း

ဆသာ သာ်းဆတာ်ြ ုံ စွန်  ဆတာမ်သူညတ် ုံငဆ်အာင ်ဆလာြသီာ်းတ ုံ  ြ ုံ ခ စဆ်တာ်

မူ၏။ (ဆယာဟန ်၃်း ၁၆-၁၈) 

ထာဝရအသြသ်ည် ယ ုံကြည်သူတ ုံင််းနငှ သ်ြ ် ုံငသ်ည်။ စတငယ် ုံကြညသ်ည အ်ခ  နမ်စှ၍ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ဝ ညာဉသည်မည်သည ်အခ မျှ မဆသ  ုံ်းန ုံငဆ်သာဘဝ အသစပ် ုံင ် ုံငပ်ပီခြစ်သည်။  

သ ုံ  ဆသာ် ထာဝရအသြ်၏သဆဘာသဘာဝသည် တစခ် တစ်ရ  ခရစ်ယာနမ် ာ်းြ ုံ 

အ  အာ်းသင ဆ်စသည်။ အထ်ူးသခြင ၊် ြ ုံယ်ခနော၏ ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းအဆကြာင််း ခြစသ်ည်။ 

တစခ် တစရ် တွင၊် ဆယရှု၏ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြခ်ခင််းအာ်း ရညည်ွှန််းဆသာအယူဝ ဒခြစသ်ညဟ်ုံ 

မှာ်းယွင််းစွာယ ူကြသည။် သ ုံ  ဆသာ် မဟုံတပ် ။ “သ ုံ်းရြ်ဆခမာြ်ဆသာဆန  တွငဆ်သခခင််းမှ 

ထဆခမာြဆ်တာ်မသူည်”ွေးဟုံ ဆယရှု၏ ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းြ ုံ အယ၀ူ ဒ၌ အဆစာပ ုံင််းတွင ်

ဆြာ်ခပသည်။ ထ ုံယ ုံကြညခ်ခင််းဆ ာင််းပ ်းအာ်း ထပ်ခ တလ လ မဆရ်း။ 

ဆသလွနသ်ူမ ာ်း ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းအဆကြာင််း အယူဝ ဒ၏မ န  ဆ်တာ်မခူ ြမ်ှာ၊ 

လူအဆပ င််းတ ုံ  သည် တရာ်းစီရငရ်ာဆန  တွင ်ရုံပ်မရှ ဆသာ နာမဝ် ညာဉမ ာ်းြ  သ ုံ  မဟုံတ်ဘ  

ြ ုံယခ်နဓာနငှ တ်ြ ွမ မ နငှ  ် ုံငရ်ာ ထာ၀ရအရပ် သီ ုံ   ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ကြမညြ် ုံ ရည်ညွန််းသည်။ 

ဤသညမ်ှာ သမမာြ မ််းစာ၏ သွနသ်ငခ် ြ်ခြစ်ပပီ်း နစှ်ဆထာငဆ်ပ င််းမ ာ်းစွာြတည််းြပင ်

ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာ ခ ယူခ ြခ်ြစခ်  သည်။ ဆယာဟန ်၅:၂၈-၂၉ ၌ ဆယရှုမ န  ဆ်တာ်မသူည်နည််းတူ– 

ဤအမှုအရာြ ုံ အ  ဩခခင််းမရှ ကြနငှ် ။ သခဂ  င််းမ ာ်းမှာရှ ဆသာ သအူဆပ င််းတ ုံ  

သည ်သာ်းဆတာ်၏ စြာ်းသ ြ ုံကြာ်း၍၊- ထြွ်ရမည် အခ  နြ်ာလ ဆရာြလ်

တတ   ။ ဆြာင််းဆသာအြ င် ြ ုံ ြ င် ဆသာသတူ ုံ  သည ်အသြရ်ှငရ်ာ ထဆခမာြ်

ခခင််းသ ုံ  လည််းဆြာင််း၊   ုံ်းယုံတ်ဆသာအြ င် ြ ုံ ြ င် ဆသာသူတ ုံ  သည ်အခပစ်စီ

ရငရ်ာ ထဆခမာြ်ခခင််းသ ုံ  လည််းဆြာင််း ထြွရ်ကြလတတ   ။ (ဆယာဟန ်၅:၂၈-၂၉) 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ြယတ်ငခ်ခင််းနငှ ပ်တ်သြ်၍ အယဝူ ဒ၏ဆြာ်ခပခ ြ်သည် သမမာြ မ််းစာတွင ်

ရှင််းလင််းစွာသွနသ်ငထ်ာ်းပပီ်း၊ သမမာြ မ််းစာအတ ုံင််းနာခ ြ င သ် ုံ်းဆသာအသင််းဆတာ်မ ာ်းတငွ ်

အပမ လြ်ခ ထာ်းသည။် သ ုံ  ဆသာ်ခငာ်းလည််း၊ ခရစ်ဆတာ်ဆနာြ်လ ုံြ်သည်ဟုံ  ုံဆသာ 

မ ြဆ်မှာြ်ဆခတလ်မူ ာ်းသည ်ဤအဆခခခ သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ခငင််းပယ်ကြသည်။ ဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အခပစအ်တြွ် တာ၀နခ် ရမည်ခြစ်ပပီ်း၊ ခွင လ်ွှတ်ခခင််းမှာ မလ ုံအပ်ဟုံ 

ဆတာင််း  ုံသူအခ   ျို့ ရှ သည။် “ထာဝရ”ွေးဟုံဆခေါ်သည ် ြမဘာဆပေါ် ရှ  မညသ်ည အ်သြပ်ငခ်ြစဆ်စ 

ြန  သ်တခ် ြ်ရှ သည်။ သ ုံ  ဆသာ် ထ ုံအသြသ်ညအ်သင််းဆတာ်မ ာ်းတွငရ်ှ သညဟ်ုံ သွနသ်ငဆ်ပ်းဆနဆသာ 

မယ ုံကြညသ်မူ ာ်းရှ သည်။ ထ ုံ  အခပင ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ဆြာင််းြငတ်ွင ်ရုံပ်ခနောမ  ဝ ညာဉမ ာ်းအခြစ် 

ထာဝရြာလြ ုံ ခြတသ်န််းရမညဟ်ုံ လွ မှာ်းစွာ ယ ုံကြညသ်မူ ာ်းစွာရှ သည။် 

ဤြ  သ ုံ  ဆသာအဆကြာင််းမ ာ်းဆကြာင ၊် တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယူ၀ ဒ  ုံငရ်ာဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းသည် 

အဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှမ် ာ်းြ  သ ုံ  ပင ်ယဆန  အသင််းဆတာ်အတြွ် အဆရ်းကြီ်းပပီ်း သြ်  ုံငပ် သည်။ 

အခ  ပ်အာ်းခြင  ် ုံရဆသာ် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒသည ်ဘုံရာ်းသခင၊် အသင််းဆတာ်နငှ  ်

ြယတ်ငခ်ခင််း  ုံငရ်ာ အယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ အာရ ုံစ ုံြ်သည။် ဤအခန််း ြဆ် ာင််းပ ်းမ ာ်းရှ  

အခခာ်းသငခ်န််းစာမ ာ်းတွင ်၎င််းသဆဘာတရာ်းတစခ်ုံစီြ ုံ ပ ုံမ ုံနြ်ရှု  င််းစွာ  ြ်လြ်ဆလ လာကြမည်။ 

အယဝူ ဒအနည််းငယသ်ည် အလွနအ်ဆရ်းပ ပပီ်း အဆခခခ ြ လွန််းသခြင  ်နစှ်ဆပ င််းရာနငှ ခ် ီ၍ 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာ၏ အခ  ပ်အခခာြ ုံ ထ ဆရာြစ်ွာ ထ န််းသ မ််းခ  သည်။  

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ နငှ ပ်တသ်ြ်၍ ဆ ွ်းဆန်ွးမှုတွင၊် ဘာသာတရာ်း၏သမ ုံင််းဆကြာင််းနငှ  ်

၎င််း၏ဓမမပညာြ ုံ ခခ  င ုံသ ုံ်းသပ်တငခ်ပခ  သည်။ ယခုံ တတ ယအဓ ြအဆကြာင််းအရာြ ုံ 

 ြဆ်လ လာကြမည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒတငွဆ်ြာ်ခပထာ်းဆသာယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 

၏အဆရ်းကြီ်းခခင််းအဆကြာင််း ခြစ် သည။်  

အတရျားပါမှု 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယူဝ ဒ  ုံငရ်ာ ထုံတခ်ပနခ် ြမ် ာ်း၏ အဆရ်းပ မှုြဏ္ဍသ ုံ်းရပ်ြ ုံ 

ဆြာ်ခပမည်။ ဦ်း  ုံ်းအဆနနငှ  ်ဤသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းသည် ြ နခ်ရစ်ယာနဓ်မမပညာအတြွ် 

အဆခခခ ခြစ်သည်။ ဒုံတ ယအဆနနငှ ၊် ၎င််းသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းအာ်း အသင််းဆတာ်ြာလတစ်ဆလျှာြ် 

အတညခ်ပ မှုအဆကြာင််းြ ုံ ဆ ွ်းဆန်ွးမည။် တတ ယအဆနနငှ ၊် ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း၏ 

စည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှုသဆဘာသဘာဝြ ုံ ဆ ွ်းဆန်ွးမည။် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ 

အဆခခခ အရညအ်ဆသွ်းမ ာ်းြ ုံ စတငဆ်လ လာကြပ စ ုံ  ။ 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

အတခခခ အခ  ် 

အဆ ာြအ်အ ုံကြီ်းမ ာ်းသည် ခ ုံငခ်  ဆသာအုံတ်ခမစမ် ာ်း လ ုံအပ်သည်ဟဆူသာ အယူအ ြ ုံ 

လူအမ ာ်းစုံြ နာ်းလညထ်ာ်းပပီ်းခြစသ်ည။် အုံတ်ခမစ်သည ်အဆ ာြအ်ဦ်းအစ တအ်ပ ုံင််းမ ာ်း၏ 

အဆခခခ ခြစ်သည်။ အဆ ာြအ်ဦတစခ်ုံလ ုံ်းအတြွ် ခ ုံငခ်  မှုနငှ  ်တည်ပင မ်မှုြ ုံ ပ  ပ ုံ်းဆထာြပ်  ဆပ်းဆသာ 

ဆြ ာြ ်ူ်းလည််းခြစ်သည။် 

ဧြြ် ၂:၁၉-၂၁ တငွ ်ဆပ လုံသည ်တမနဆ်တာ်မ ာ်းနငှ  ်ပဆရာြြ်မ ာ်းအဆပေါ် အဆခခခပ ထာ်းဆသာ 

အဆ ာြအ်အ ုံတစ်ခုံအခြစ် အသင််းဆတာ်ြ ုံ   ုံထာ်းသည။် သူ၏စြာ်းမ ာ်းြ ုံ 

နာ်းဆထာငက်ြည ရ်ဆအာင ်– 

တမနဆ်တာ်တ ုံ  မှ စ၍ ပဆရာြြ်မ ာ်းတည််း ဟဆူသာ တ ုံြခ်မစ်အဆပေါ်၌ 

သငတ် ုံ  သည် ထပ် င ၍် တညဆ် ာြလ် ြ် ရှ ကြ၏၊ ထ ုံတ ုံြ်ဆထာင  ်

အခမစဆ်ြ ာြ်ြာ်း ဆယရှုခရစ် ခြစသ်တည််း (ဧြြ် ၂်း၂၀)။ ထ ုံဆြ ာြ်နငှ  ်

တတ ုံြ်လ ုံ်းသည် ဆစ စပ်၍ ကြီ်းပွာ်းသခြင  ်သခငဘ်ုံရာ်း အြ ုံ  အလ ုံ  ငာှ 

သန  ရှ်င််းဆသာ ဗ မမာနဆ်တာ် ခြစ၏် (ဧြြ် ၂်း၂၀-၂၁)။ 

ခ ုံငခ်  ပပီ်း စစမ်ှနဆ်သာ အုံတ်ခမစမ်ရှ လျှင ်ဘုံရာ်းသခငြ် ုံ ခ ီ်းဆခမာြဆ်သာ အသင််းဆတာ်ြ ုံ 

မတည်ဆ ာြ်န ုံငပ် ။ 

အလာ်းတပူင၊် ဘုံရာ်းသခငြ် ုံ ခ ီ်းဆခမာြ်ပပီ်း ယ ုံကြည်သမူ ာ်းအတြွ် အသ ုံ်းဝငမ်ည်  ုံပ ြ 

စစ်မနှဆ်သာ အယဝူ ဒမ ာ်းနငှ  ်အဆခခခ မမူ ာ်းဆပေါ်တွင ်ခရစ်ယာနဓ်မမပညာြ ုံ အဆခခခ ရသည။် ဆယရှုသည် 

အသင််းဆတာ၏် အုံတ်ခမစ်ခြစသ်ြ  သ ုံ  ၊ သူ၏သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းသည် ဓမမပညာ၏ အုံတ်ခမစ်ခြစသ်ည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်းနငှ  ်ပဆရာြြမ် ာ်းသည် ခရစ်ဆတာ်ြ ုံ ဤဆလာြသ ုံ   မ တ ်ြဆ်ပ်းခခင််းခြင  ်

အသငျ်ားထတာ၏်အဆခခခ အုံတ်ခမစ်ခြစလ်ာသြ  သ ုံ  ၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည် 

သမမာြ မ််းစာတွငမ်တှ်တမ််းတငထ်ာ်းဆသာ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏သွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းြ ုံ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  အာ်း 

မ တ ်ြဆ်ပ်းဆသာဆကြာင  ်ဓမမပညာအတွြ် အဆခခခ အုံတ်ခမစ်ခြစသ်ည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ နငှ ပ်တသ်ြ်၍ နစှ်လ ုံြွယအ်ခ ြ်မှာ- 

မတြူွ ခပာ်းဆသာ င်္ ုံဏ််းင်္ဏအာ်းလ ုံ်းရှ  ခရစယ်ာနတ် ုံင််းအတြွ် 

အဆခခခ မရှ မခြစလ် ုံအပ်ဆသာ ခရစ်ယာနအ်ယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ ခ မှတဆ်ပ်းထာ်းခခင််းပင ်

ခြစသ်ည။် ခရစ်ယာနအ်ယဝူ ဒဟုံ  ုံဆသာ်- ဘုံရာ်းသခငသ်ည ်မညသ်ူနည််း၊ 

သခငဆ်ယရှုခရစသ်ည် မညသ်နူည််း၊ ဝ ညာဉဆတာ်၏အမှုဆတာ်နငှ  ်

ြယတ်ငခ်ခင််းလုံပ်ငန််းသည် အဘယသ် ုံ  နည််း။ အသင််းဆတာ်တွင၎်င််း၊ 

ဆနာြ ် ုံ်းတရာ်းစီရငခ်ခင််းအဆကြာင််းအရာတ ုံငဆ်အာငသ် ုံ  ၎င််း၊ 

သခငဆ်ယရှုခရစ၏် ဒုံတ ယအကြ မက်ြလာဆတာ်မခူခင််းစသည်တ ုံ  ခြစသ်ည်။ 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ဤမရှ မခြစ် ခရစ်ယာနအ်ယူဝ ဒဆသာ ခ ြမ် ာ်းမပ ဘ  

ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််းြ ုံ အမှနတ်ြယ်ရရှ န ုံငမ်ည်မဟုံတ်။ 

တဒါ တ်  Stephen J. Wellum 

 တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယဝူ ဒ အဆခခခ သဆဘာသဘာဝြ ုံ အပ ုံင််းနစှ်ပ ုံင််းခြင  ်သ ုံ်းသပ်ပ မည။် 

ဦ်းစွာ၊ အခခာ်းအယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ စီရင ် ုံ်းခြတန် ုံငသ်ည ် စ နှုန််းတစ်ခုံြ ုံ မည်သ ုံ  သတမ်ှတဆ်ပ်းသည်ြ ုံ 

ဆလ လာကြမည။် ဒုံတ ယအဆနခြင ၊် အခခာ်းအယဝူ ဒမ ာ်းတညဆ် ာြခ်ခင််းအဆပေါ် 

ယုံတတ  ဆဗဒအဆခခခ အခြစ် အသ ုံ်းခပ သည ်နည််းလမ််းြ ုံ ဆလ လာမည။် ဓမမစ နှုန််းတစခ်ုံအဆနခြင  ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယူဝ ဒခြင  ်အစခပ ကြပ စ ုံ  ။ 

ဓမမစ နှုန်ျား 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယူဝ ဒအာ်း အယဝူ ဒစ တစခ်ုံအခြစသ်တ်မတှ်ခခင််းမှာ- 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာ၏ အကြီ်းမာ်း  ုံ်း၊ အဆရ်းပ   ုံ်း အယူအ မ ာ်းစွာြ ုံ တငခ်ပထာ်းဆသာဆကြာင  ်

ခြစသ်ည။် ဤအယအူ မ ာ်းြ ုံ လတူ ုံင််းအသ အမတှ်ခပ လြ်ခ သင ဆ်ကြာင််း သမမာြ မ််းစာတွင ်

ရှင််းလင််းစွာဆြာ်ခပထာ်းသည။် အထြတ်ွင ် ုံခ  သည ်အတ ုံင််း ဤသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းသည် 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာအတွြ် မရှ မခြစလ် ုံအပ်သည။် အခခာ်းအယူဝ ဒတ ုံင််းသညလ်ည််း 

ဤသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းနငှ  ်ြ ုံြည်ီမှုရှ ရပ မည။် ဤအဆခခခ သနွသ်ငခ် ြ်မ ာ်းနငှ  ် န  ြ် ငဘ်ြ်ခြစ်ဆသာ 

မညသ်ည အ်ယအူ ြ ုံမ  ုံ ြျွန်ုံပ်တ ုံ   လြမ်ခ န ုံငပ် ။ 

ventriloquist ြ ုံခမငြ်ူ်းပ သလာ်း။ ventriloquist သည ်

စြာ်းဆခပာဆနပ ုံမဆပ ြ်ဆစသည ်နည််းခြင  ်ဆခပာ  ုံသည ် ဆြ ာ်ဆခြဆရ်းသမာ်းတစ်ဦ်းခြစ်သည်။ 

Ventriloquists သည ်ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်ဆလ်းမ ာ်းခြင  ်စြာ်းစခမည်ဆခပာ  ုံဆနပ ုံဆြ ာ်ဆခြဆလ ရှ ကြသည်။ 

ြျွမ််းြ ငဆ်သာ ဆြ ာ်ဆခြသသူည် ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်ြ ုံ အသြရှ်ငဆ်နသြ  သ ုံ  ပင ်ထငရ်ဆစန ုံငသ်ည။် သ ုံ  ဆသာ် 

မညမ်ျှပင ် ွ ဆ ာငမ်ှု ရှ ဆနဆသာ်လည််း ၎င််းသည် အမှနတ်ြယ် စြာ်းဆခပာဆနသသူည် ရုံပ်ဆသ်းရုံပ် 

မဟုံတပ်  ventriloquist ခြစသ်ညြ် ုံ သ ကြသည။် အဘယဆ်ကြာင န်ည််း။ 

အဆခြသည ်ရှင််းပ သည။် ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်မ ာ်းသည် အသြမ်ရှ ဆသာဆကြာင  ်၎င််းတ ုံ  သည် 

အမနှတ်ြယ် စြာ်းမဆခပာန ုံငပ် ။ ထ ုံ  ဆကြာင  ်စြာ်းဆခပာသည ် ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်ြ ုံ 

ဆလ လာခခင််းခြင သ် ခမငဆ်သာအရာမှာ- ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အဆတွျို့အကြ  ြ ုံ အမှနဟ်ုံခ ယူထာ်းဆသာစ နှုန််းနငှ  ်

  ုံ်းခြတတ်တ်ကြသည။် ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်သည ်မည်မျှပငသ်ြ်ရှ နငှ  ်တူဆနပ ဆစ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ စ နှုန််းသည် 

ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်မှာ အမှနသ်ြ်ရှ မဟုံတဆ်ကြာင််းြ ုံ သ ဆစသည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်ယ ုံြ ုံ   ခငင််း နက်ြသည။် 

ရုံပ်ဆသ်းရုံပ်သည် မည်သ ုံ  အသြ်ရှငဆ်နဆကြာင််း၊ သ၏ူစ တသ်ဆဘာထာ်းသည် မည်သ ုံ  မညပ် ုံရှ ဆကြာင််း 

ရှင််းမခပန ုံငပ် ။ သ ုံ  ဆသာ် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏စ နှုန််းနငှ ြ် ုံြ်ညီဆသာ ယုံတတ  တနဆ်သာရှင််းခပခ ြ်တစ်ခုံရှ မည်ြ ုံ 

သ ပ သည။် 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဗီဒယီ ုံမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွြ် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ြ ုံ 

ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ထ ုံြ  သ ုံ  ပင၊် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယဝူ ဒသည ်အဓ ြယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းြ ုံ ဆြာ်ခပသည အ်တြွ် 

အခ ုံငအ်မာ စွ ြ ုံငပ်ပီ်း မညသ်ည ်အခ မျှ ြျွန်ုံပ်တ ုံ   ဆခပာင််းလ မညမ်ဟုံတ။် ဤအခ ြမ် ာ်းနငှ  ်

ပတသ်ြ်ပပီ်း သမမာြ မ််းစာသည် ရှင််းရှင််းလင််းလင််းရှ ပပီ်း ၎င််းတ ုံ  သည် အလနွအ်ဆရ်းကြီ်းဆသာဆကြာင  ်

အဆပ်းအယသူဆဘာအထလျှာ အတင််းမ   ်းမလုံပ်န ုံငပ် ။ ထ ုံ  ဆကြာင ၊် အခခာ်းသမူ ာ်း မည်သ ုံ  ပငြ်ျွန်ုံပ်တ ုံ  အာ်း 

ခမငသ်ည်ခြစဆ်စ သမမာြ မ််းစာ၏ အဓ ြသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းနငှ  ်ြွ လွ ဆနသည ် မည်သည ်အရာြ ုံမ  ုံ 

လြမ်ခ န ုံငပ် ။  

အယဝူ ဒြ ုံ စ တစခ်ုံအခြစ်အသ ုံ်းခပ ခခင််းသည် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  အာ်း မှာ်းယွင််းဆသာ ရာမ ာ်း 

မညမ်ျှပငဆ်သွ်းဆ ာငဆ်သာ်လည််း သမမာြ မ််းစာြ ုံ သစစာဆစာင သ် ဆနဆစသည်။ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  အမ ာ်းစုံသည် 

၎င််းတ ုံ  ၏ ဆြာင််းစွာရှင််းခပတတ်ခခင််း၊  ြ ် မှုမ ာ်းဆြာင််းမွနခ်ခင််း၊ 

အလွန ွ် ဆ ာငမ်ှုရှ ခခင််းမ ာ်းဆကြာင ၊် လမ််းမှာ်းသ ုံ  ပ ုံ  ဆ ာင ်ဆနသည တ် ုံင ်သ ုံ  မဟုံတ ်

လ မလ်ညဆ်နခခင််းခြစ်သည ်တ ုံင ်၎င််းတ ုံ  ဆခပာဆသာစြာ်းမ ာ်းြ ုံ ယ ုံလ ုံစ တ်ရှ ကြသည။် ထ ုံ  ဆကြာင ၊် 

သမမာြ မ််းစာသွနသ်ငခ် ြအ်ဆပေါ် မှခီ ုံအာ်းထာ်းန ုံငသ်ည ် မရှ မခြစလ် ုံအပ်ဆသာ 

ယ ုံကြည်ခ ြ်စာရင််းမ ာ်းြ ုံ ရရှ ဆစသည။် တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယဝူ ဒသည ်ထ ုံ 

မှီခ ုံအာ်းထာ်းန ုံငသ်ည ်အရာခြစသ်ည။်  

ဥပမာအာ်းခြင ၊် အဆစာပ ုံင််းရာစုံနစှမ် ာ်းတွင ်အသင််းဆတာ်ရင ် ုံငတ် ုံ  ခပနခ်  ရဆသာ 

အဓ ြအယမူှာ်းမှုမ ာ်းစွာရှ ခ  သည်။ ၎င််းမ ာ်းထ မှ တစ်ခုံမှာ Gnosticisis ခြစသ်ည။် 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ြာယခနောြ ုံယ်မ ာ်းသည်   ုံ်းညစ်ဆကြာင််းနငှ  ်ြယတ်ငခ်ခင််းတွင ်ြ ုံယ်ခနောအတွင််း 

အြ ဉ်းခ ခ ရသည ဝ် ညာဉမ ာ်းြ ုံ ဆထာငခ် ခခင််းမှ လတွ်ဆခမာြ်ဆစခခင််းခြစ်သည်ဟုံ Gnosticism 

သွနသ်ငဆ်ပ်းသည။် အဆစာပ ုံင််းြာလ အသင််းဆတာ်ရှ  ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် ဤအမှာ်းြ ုံ 

မည်သ ုံ  ဆခ ပရမည်ြ ုံ မသ ခ  ကြ။ သ ုံ  ဆသာ် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ 

ဆလ ြ င သ်ငက်ြာ်းခ ထာ်းရသမူ ာ်းသည် ြ ုံယခ်နော၏ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြ်ခခင််းြ ုံ သမမာြ မ််းစာြ 

သွနသ်ငဆ်ပ်းသည အ်ဆခခခ အခ ြ်ခြင  ်ဤအယမူှာ်းခခင််းြ ုံ ရ ရင စ်ွာ ခငင််းပယ်န ုံငခ်  သည်။   ုံလ ုံသညမ်ှာ၊ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏စ တဝ် ညာဉသာမြ ြ ုံယ်ခနောအပ အဝင ်ဆရွ်းနှုတ်ရန ်ဆယရှုကြလာသည်ဟုံ 

သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် 

 အခ   ျို့တ ုံ  သည် လ မမာပ ်းနပ်ဆသာ အဆကြာင််းခပခ ြ်ဆကြာင ၎်င််း၊ မတရာ်း 

လှည စ်ာ်းခ ရခခင််းဆကြာင ၎်င််း၊ မမှနဆ်သာ အခ ြအ်လြမ် ာ်းဆကြာင ၎်င််း စ တရ်ှုပ်ဆထ်ွးလျှြ်ရှ ကြသည်၊ 

ဤအခငင််းပွာ်းမှုမ ာ်းနငှ  ်ဆတွျို့ ရှ ခ ြမ် ာ်းတွင ်မှာ်းဆနသည ် အမှာ်းမ ာ်းြ ုံ အပမ မရှင််းခပန ုံငပ် ။ 

သ ုံ  ဆသာ်ခငာ်းလည််း၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒနငှ  ် န  ြ် ငဘ်ြ်ခြစ်ဆသာ ထ ုံအရာမ ာ်းြ ုံ 

ရ ရင ခ်ပတသ်ာ်းစွာ ခငင််းပယ်န ုံငသ်ည။် အဆကြာင််းမှာ တမနွ်ေးဆတာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်သမမာြ မ််းစာြ ုံ 

သစစာရှ ဆကြာင််းသ ထာ်းဆသာဆကြာင ခ်ြစသ်ည်။  

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ သ ုံ  မဟုံတ် ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာ 

အခခာ်းမညသ်ည ်ဆြာ်ခပခ ြြ် ုံမျှ သမမာြ မ််းစာအ င သ် ုံ   ဘယဆ်သာအခ မျှ မခမ င တ်ငလ် ုံပ ။ 

သမမာြ မ််းစာတစခ်ုံတည််းသာ လ ုံ်းဝအခ  ပ်အခခာခြစသ်ည။် ထ ုံ  ခပင ်တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယူဝ ဒ  ုံငရ်ာ 

ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ ုံပင ်သမမာြ မ််းစာနငှ  ်န  ြ် ငဆ်ကြာင််းခပသန ုံငလ်ျှင ်ခငင််းပယ်သင သ်ည်။ သ ုံ  ဆသာ် 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်အဆစာပ ုံင််း ရာစုံနစှမ် ာ်းြတည််းြ အခ  နြ်ာလ၏စမ််းသပ်မှုြ ုံ 

ခ ရပ်ခ  သည်။ သမမာြ မ််းစာ၏ တ ြ ဆသာြ ုံယစ်ာ်းခပ မှုတစခ်ုံအခြစလ်ည််း ၎င််းြ ုံ 

အကြ မ်ကြ မ်ဆြာ်ခပထာ်းသည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်မ ြ်ဆမှာြဆ်ခတတ်ွင ်ဆတွျို့ ကြ  ရသည ် အယဝူ ဒမ ာ်းစွာြ ုံ 

အြ ခြတရ်န ်၎င််းြ ုံ စ သတ်မတှ်ခ ြအ်ခြစ် အသ ုံ်းခပ ခခင််းသည် ယ ုံကြည်စ တခ် န ုံငသ်ည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်ယ ုံကြည်ခ ယခူ ြစ် နှုန််းတစ်ခုံခြစ်ခခင််းြ ုံ သ ုံ်းသပ်ပပီ်းဆနာြ်၊ 

၎င််း၏ အဆခခခ ြ ဆသာ ရှုဆထာင မ် ာ်းအဆကြာင််း  ြလ်ြဆ်လ လာကြမည။် 

အခခာ်းဘာသာဆရ်း  ုံငရ်ာ ရှုဆထာင မ် ာ်းနငှ  ်ယုံတတ  ဆဗဒ  ုံငရ်ာ ရှုခမငသ် ုံ်းသပ်ခ ြမ် ာ်းအတြွ် ၎င််းြ ုံ 

အသ ုံ်းခပ ပ သည။် 

ယိုတတ တိေဒအတခခခ  

အယအူ မ ာ်းကြာ်းတွင ်ြ   ်းဆကြာင််း ဆီလ ာ်ဆသာ ြ ် ဆရ်းသည် ခမစ်တစစ်င််း၊ ခမစြ် ာ်း 

သ ုံ  မဟုံတ ်ရင််းခမစစ်ပ်ကြာ်း  ြ်န ွှယမ်ှုနငှ  ် ငတ်သူည။် ယုံတတ  နည််းအရ အဆခခခ အယအူ မ ာ်းသည် 

ခမစ်ြ ာ်းနငှ တ်သူည်။ ယင််းတ ုံ  သည် အခခာ်းအယအူ မ ာ်း၏ ရင််းခမစ်ခြစသ်ည။် 

ယုံတတ  နည််းြ အဆတွ်းအဆခေါ်မ ာ်းသည် ခမစြ် ာ်းမှ သဘာဝအတ ုံင််း စီ်း င််းဆနဆသာ ခမစ်နငှ တ်ူသည်။ 

ထ ုံ  ဆကြာင ၊် အယူအ တစခ်ုံသည် အခခာ်းတစခ်ုံအတြွ် ယုံတတ  ဆဗဒအဆခခခ အခြစ် 

ဆ ာငရွ်ြ်သညဟ်ုံ  ုံဆသာအခ ၊ ယုံတတ  ဆဗဒအဆခခခ အယူအ မှ ယုံတတ  နည််းအရအဆခခခ ဆသာ 

အခခာ်းအဆတွ်းအဆခေါ်မ ာ်းထဆူထာငခ်ခင််းအထ  ြ   ်းဆကြာင််း ဆီလ ာ်ဆသာအဆကြာင််းခပခ ြ်တစ်ခုံြ ုံ 

ြနတ်ီ်းန ုံငသ်ညဟ်ုံ   ုံလ ုံသည်။ 

ဥပမာ၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒတွင ်ခမည််းဆတာ်ဘုံရာ်းသခငန်ငှ ပ်တ်သြ်၍ 

ရှင််းလင််းခပတ်သာ်းစွာ ဆြာ်ခပထာ်းသည ်အရာ အနည််းငယသ်ာရှ သည်။ ၎င််းဆခပာသမျှသည်- 

 အနနတတနခ် ုံ်းရှင ်ဘုံရာ်းသခငြ် ုံယ ုံကြညပ် ၏။ 

ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ ြန ်င််းဆတာ်မူဆသာအရှငခ်ြစ်ဆတာ်မ၏ူ။  

သ ုံ  ဆသာ် ဤအယဝူ ဒမ ာ်းသည် ခမည််းဆတာ်နငှ ပ်တသ်ြဆ်သာ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ယ ုံကြည်သည ် 

အခခာ်းအရာမ ာ်းစွာအတွြ် ယုံတတ  ဆဗဒအဆခခခ ခြစသ်ည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် ဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ ြန ်င််းဆတာ်မူခခင််းအဆပေါ် အဆခခခ ၍ ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ 

အုံပ်စ ုံ်းဆသာအခွင အ်ာဏာရှ ဆကြာင််းြ ုံလည််း ြျွန်ုံပ်တ ုံ   မှနြ်နစ်ွာယ ုံကြည်ကြပပီ်း 

မူလြန ်င််းခခင််းသည် ဆြာင််းမွနဆ်ကြာင််းနငှ  ်သဘာဝြမဘာွေးဆလာြြ ုံကြည ်ရှုခခင််းခြင  ်

ဘုံရာ်းသခငန်ငှ ပ်တသ်ြဆ်သာအရာမ ာ်းြ ုံ သငယ်ူန ုံငသ်ည် ။ 

သစပ်ငတ်စ်ပငြ် ုံကြည ်ခခင််းခြင  ်ယုံတတ  တနဆ်သာ အဆခခခ အယူဝ ဒမ ာ်း၏တနြ် ုံ်းြ ုံ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆြာ်ခပန ုံငသ်ည်။ ဆခမကြီ်းြ ုံ သမမာြ မ််းစာအခြစ် ယူမတှ်ပပီ်း၊ ထ ုံဆခမကြီ်းမှ ဓမမအပငဆ်ပ ြ်ြွာ်း 

ကြီ်းထာွ်းလာခခင််းခြစ်သည်။ သစပ်င၏်ပငစ်ည်နငှ  ်အြ ုံင််းအခြ်မ ာ်းသည် 

အဆခခခ အြ   ုံ်းအယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ ြ ုံယစ်ာ်းခပ သည။် ၎င််းတ ုံ  သည် ြ မ််းစာတစအ်ုံပ်တည််းအဆပေါ် 

အဆခခခ ပပီ်းမှီခ ုံအာ်းထာ်းကြသည်။ သ ုံ  ဆသာ် အဓ ြအြ ုံင််းအခြ်မ ာ်းသည် 
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ဗီဒယီ ုံမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွြ် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ြ ုံ 

ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ပ ုံ၍ဆသ်းငယဆ်သာအြ ုံင််းအခြမ် ာ်းအခြစသ် ုံ   ဆရာြ်ရှ လာသြ  သ ုံ  ၊ ယုံတတ  နည််းြ ြ  

စီ်း င််းလာဆသာ ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်း (ကြီ်းမာ်းဆသာအြ ုံင််းအခြ်မ ာ်း)သည ်ဆရွျို့ဆခပာင််းသွာ်းကြသည။် 

သစပ်ငဆ်ပေါ်မှ သစ်ရွြမ် ာ်းြ ုံ ကြည စ်ဥ်၊ အြ ုံင််းဆလ်းမ ာ်းအဆပေါ် မှခီ ုံဆနသည ် အယူအ မ ာ်းြ ုံ 

ခမငရ်သည။် ဤြ  သ ုံ   ပ ုံဆြာ်ဆသာအခ ၊ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ အယဝူ ဒမှ အစခပ ခခင််း၏ တနြ် ုံ်းသည် 

ရှင််းလင််းလာသည်။ သစ်ပင၏်ပ ုံသဏ္ဍာနြ် ုံ ရရှ ရနန်ငှ  ်သမမာြ မ််းစာ၌ ခ ုံငမ်ာစွာအခမစ်တယွ်ရန၊် 

အယဝူ ဒကြီ်းမ ာ်းြ ုံ ဦ်းစွာဆလ လာရန ်လ ုံအပ်သည်။ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  အတြွ် အခ ြ်နစှခ် ြ်လုံပ်ဆ ာငဆ်ပ်းသည။် ဦ်းစာွအဆနခြင ၊် 

ဘာသာဆရ်းစနစမ် ာ်းတွင ်မတညူီဆသာယ ုံကြည်ခ ြ်အမ   ်းမ   ်းမ ာ်းကြာ်း  ြ်နယွမ်ှုြ ုံ သ ခမငဆ်စသည။် 

ဒုံတ ယအခ ြအ်ဆနခြင ၊် အဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းနငှ  ်အဓ ြြ ဆသာအယအူ မ ာ်းြ ုံ 

သဟဇာတခြစ်ဆစဆသာနည််းမ ာ်းခြင  ်သမမာြ မ််းစာမှ ဆဝ်းြာွဆသာအယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ ဆတွ်းဆတာရန ်

ြူညီဆပ်းသည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒရှ  အယဝူ ဒမ ာ်းသည် ခရစယ်ာနသ်မမာတရာ်း၏ 

အနစှ်သာရြ ုံ ပ ုံဆ ာငသ်ည။် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ သည ်ဒုံတ ယရာစုံမ ှ

စတငခ်  သည်။ ၎င််းဒုံတ ယရာစုံအတွင််း၌ပင ်ပ ုံစ မ ာ်းစွာဆခပာင််းခ  ပပီ်း၊ 

ဆနာြ ် ုံ်းတွင ်ယခုံ အသ ုံ်းခပ ဆနသည ်ပ ုံစ ြ ုံရရှ ခ  သည်။ ထ ုံအထ ၌ 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်ဘူုံရာ်းခြစသ်ည ် ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ် ြ ုံခမငန် ုံငသ်ည်။ ထ ုံအထ ၌ လူ  ဇာတ ခ ယူခခင််း၊ 

အခပစခ်ွင လ်ွှတ်ခခင််း၊ ဆသ  ုံ်းခခင််း၊ ဆအာငပ်ွ ခ ထဆခမာြ်ခခင််းနငှ  ်သခငဆ်ယရှု၏ 

ခပနက်ြ င််းလာခခင််းတ ုံ  ပ ရှ သည်။ ထ ုံအထ ၌ အခပစခ်ွင လ်ွှတမ်ှုမ ာ်း ရှ သည။် 

ထ ုံအထ ၌ ခရစ်ဆတာ်တွငတ်စြ်နဆ်မွ်းြွာ်းလာသူတ ုံ  ၏ 

မ တသ်ဟာယဆပ င််းသင််းမှုအခြစ် အသင််းဆတာ်၏အမှနတ်ရာ်းြ ုံ ရရှ သည်။ 

ထ ုံ  ခပင ်တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ အခ အာ်းဆလ ာ်စွာလုံပ်ဆ ာငခ်ခင််းနငှ  ်

ထ ုံအယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ ဆပေါ်လွငဆ်စခခင််းထြ် 

သာ၍ြ မ််းမာသနစ်မွ််းဆသာအသင််းဆတာမ်ရှ ။  

တဒါ တ်  J. I. Packer 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ အဆခခခ သဆဘာသဘာဝအရ အဆရ်းပ မှုြ ုံ ဆလ လာခ  ပပီ်းခြစ်ရာ 

၎င််းသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်း၏ စကြဝဠာ  ုံငရ်ာ အတည်ခပ ခ ြြ် ုံ  ြ်လြ်ဆလ လာကြမည်။  

စ  ဝဠ ဆိိုငရ်  

အခြစမ်ှနြ် ုံ အမှနအ်တ ုံင််း စီရင ် ုံ်းခြတသ်ည ်နည််းတစ်နည််းမှာ မတြူွ ခပာ်းဆသာ 

သြဆ်သမ ာ်း၏ ဆခပာ  ုံပ ုံြ ုံ ကြည ်ခခင််းအာ်းခြင  ်ခြစသ်ည။် အယအူ တစ်ခုံ၏ အမှနတ်ရာ်းြ ုံ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ညွှနခ်ပဆသာ သြ်ဆသမ ာ်း ပ ုံမ ာ်းဆလ၊ ၎င််းြ ုံ ယ ုံကြည်ရန ်အလာ်းအလာ ပ ုံမ ာ်းဆလခြစသ်ည။် 

ဓမမပညာတွငလ်ည််း အလာ်းတပူငခ်ြစသ်ည။် သမ ုံင််းတစဆ်လျှာြ်ရှ  အခခာ်းသမူ ာ်း 

အဘယ်အရာယ ုံကြည်ခ  ဆကြာင််းနငှ  ်မ ြ်ဆမှာြ်ဆခတရှ် လတူ ုံ   မည်သ ုံ  ယ ုံကြည်ဆကြာင််း သ ရှ ရန ်

အဆထာြ်အြူခပ သည်။ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ နငှ ပ်တ်သြ်လာဆသာအခ ၊ 

၎င််း၏ဆြာ်ခပခ ြမ် ာ်းြ ုံ ဆနရာအမ ာ်းစုံရှ  ခရစယ်ာနအ်မ ာ်းစုံမှ အပမ အတည်ခပ ခ  သည။် 

သမ ုံင််းြာလသ ုံ်းခုံတွင ်တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ယ ုံကြညခ်ခင််း  ုံငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း၏ 

စကြဝဠာ  ုံငရ်ာ သဆဘာသဘာဝြ ုံ ြျွန်ုံပ်တ ုံ   စူ်းစမ််းဆလ လာကြပ မည။် ဦ်း  ုံ်းအဆနခြင ၊် 

၎င််းယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းသည် ဓမမသစြ် မ််းတွင ်အဆခခခ ထာ်းသည် ြ ုံဆတွျို့ရသည။် ဒုံတ ယအဆနခြင ၊် 

အသင််းဆတာသ်မ ုံင််းတစဆ်လျှာြ် ခရစယ်ာနအ်မ ာ်းစုံသည် အတည်ခပ ခ  သည်။ တတ ယအဆနခြင ၊် 

မ ြဆ်မှာြ်အသင််းဆတာ်၏ သွငခ်ပငလ်ြခဏာြ ုံ  ြ်လြ်ဆြာ်ခပမည န်ည််းလမ််းမ ာ်းြ ုံ 

 ြဆ်လ လာကြမည။် ဓမမသစ်ြ မ််းနငှ  ်၎င််း၏ တစသ်မတတ်ည််း အတည်ခပ ခ ြ်မ ာ်းခြင  ်

စတငက်ြပ စ ုံ  ။ 

ဓမမသစ ်

အသင််းဆတာ၏် အဆစာပ ုံင််းြာလမစှ၍ 

ခရစ်ဆတာ်နငှ တ်မနဆ်တာ်မ ာ်း၏သနွသ်ငခ်ခင််းအဆပေါ်သဆဘာထာ်းြွ လွ မှုမ ာ်းရှ ခ  သည်။ 

ဤသဆဘာထာ်းြွ လွ မှုအခ   ျို့သည် အသင််းဆတာ်အခပငဘ်ြ်တွင ်ဆပေါ်ဆပ ြခ်  ပပီ်း အခ   ျို့ မှာ 

အသင််းဆတာ်အတွင််းမှ လာခခင််းခြစသ်ည။် ဥပမာ၊ ဆပ လုံသည ်င်္လာတ  ၅ တွင ်

လူမ   ်းခခာ်းဘာသာဆခပာင််းလာသူမ ာ်းြ ုံ အဆရြ ာ်းလှီ်းရန ်ဆတာင််း  ုံဆသာ င်္  ်းခရစ်ယာနမ် ာ်းြ ုံ 

မကြာခဏ ဆရ်းခ  သည်။ ၂ ဆပတရုံ ၂ တွင ်ဆပတရုံသည် အသင််းဆတာ်၌  ရာအတုံအဆယာငမ် ာ်း 

ရှ လ မ ်မည်ဟုံ သတ ဆပ်းခ  သည်။ ဓမမသစ်ြ မ််းတွင ်လူအမ   ်းမ   ်း၏မှာ်းယွင််းဆသာအယူအ မ ာ်းြ ုံ 

ခပ ခပငဆ်ပ်းသည  ်ဆယရှုနငှ  ်တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ ပ ုံသြ်ဆသမ ာ်းနငှ  ်ခပည ဆ်နသည်။ 

 ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းအာ်း ဆဝြနပ် ုံင််းခခာ်းရနအ်ဆရ်းကြ  လာဆသာအခ ၊ အသင််းဆတာ်ရှ  

အမှာ်းမ ာ်းသည် အနတရာယမ် ာ်းသည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်ဆယရှုခရစန်ငှ  ်ဓမမသစြ် မ််းစာဆရ်း ရာမ ာ်းသည် 

ဓမမပညာ၏အဆခခခ အခ ြမ် ာ်းနငှ ပ်တသ်ြ်၍ အမှာ်းမ ာ်းြ ုံ ခပင ်ငရ်န ်အလွနစ် ုံ်းရ မ်ခ  ကြသည်။ 

ထ်ူးခခာ်းဆသာအခ ြမ်ှာ အမှာ်းခပ ခပငဆ်ပ်းကြခခင််း၌ တစ်ဦ်းနငှ တ်စဦ််း လ ုံ်းလ ုံ်းသဆဘာတူကြသည။် 

ယခုံအခ  န ်အသင််းဆတာ်တွင ်မှာ်းယွင််းဆသာသနွသ်ငခ် ြမ် ာ်းစွာရှ ဆနဆသာ်လည််း၊ ဓမမသစြ် မ််းသည် 

အယဝူ ဒမ ာ်း၏ညီညွတ်မှုြ ုံ မပ ြမ်ြြွ်ဆြာ်ခပဆနသည။် 

အသင််းဆတာသ်ည် စာအုံပ်မ ာ်းခြင  ်စုံြွ ျို့ထာ်းသည ် ြ မ််းင်္နတ်စ်ခုံြ ုံ 

ခပ စုံခ  သည်—၎င််းြ ုံ ရာစုံနစှမ် ာ်းစွာကြာဆအာင ်လုံပ်ဆ ာငခ်  ရပပီ်း၊ 

ခမန ်နဆ်သာလုံပ်ငန််းစဉတစခ်ုံဆတာ မဟုံတခ်  — ဤဆနရာတွင ်အသင််းဆတာ်၏ 

စည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှုသည် အဓ ြအခ ြ်ခြစဆ်ကြာင််း ဆြာ်ခပသည။် ယင််းသည် 

အလယွ်တြူ ခြတဆ်ြ ာ်ခ  သည ် အရာတစခ်ုံဆတာ မဟုံတ်ခ  ။ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

လွနခ်  ဆသာနစှဆ်ပ င််း ၂၀၀၀ အတွင််း အသင််းဆတာ်အတွင််းမှ ပညာရှငမ် ာ်း၏ 

ဆ ာငရွ်ြ်မှုခြစ်သည်။ သ ုံ  တ ုံင၊် ဓမမသစြ် မ််းမ ာ်းအကြာ်း 

စည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှုအခ ြ်အာ်း အဓ ြဆခပာန ုံငဆ်သာ်လည််း ၎င််းတ ုံ  ကြာ်းတွင ်

ရှုဆထာင အ်မ   ်းမ   ်းရှ ဆနဆကြာင််း အသ အမတှ်ခပ ရနလ် ုံသည်။ 

ရှုဆထာင အ်မ   ်းမ   ်းရှ ဆနခခင််းသည် အယဝူ ဒ  ုံငရ်ာ မတူြွ ခပာ်းမှုမ ာ်း 

ခြစဆ်ပေါ်လာသည် မဟုံတ။် မတူညီဆသာအခမငမ် ာ်း၊ 

ြွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းသည အ်ဆလ်းဆပ်းမှုမ ာ်း၊ အမှနတ်ရာ်း ြ ုံနည််းလမ််းအမ   ်းမ   ်းသ ုံ်း၍ 

ဆြာ်ခပဆခပာ  ုံမှုမ ာ်း၊ 

အမနှတ်ရာ်း၏ြွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းဆသာရှုဆထာင မ် ာ်းြ ုံဆတွျို့ရသည်။ သ ုံ  ဆသာ်၊ 

ြျွန်ုံပ်၏  ုံ်းခြတခ် ြသ်ည် ဓမမသစြ် မ််းမ ာ်းကြာ်းတွင ်ထ်ူးခခာ်းသည ် 

ြွ လွ မှုမရှ ပ ။ 

တဒါ တ်  David R. Bauer 

ဤစည််းလ ုံ်းညီညွတမ်ှုဆကြာင  ်ဓမမသစြ် မ််းသည် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒတွင ်

ဆြာ်ခပထာ်းသည ် ယ ုံကြညခ်ခင််း  ုံငရ်ာဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ ုံ အတည်ခပ ဆသာအခ ၊ ၎င််းသည် 

တစြ်မဘာလ ုံ်းအတ ုံင််းအတာခြင  ်လုံပ်ဆ ာငသ်ည်ဟုံ   ုံခခင််းသည် တရာ်းမျှတပ သည။် ၎င််းသည် 

ခမည််းဆတာ်၊ သာ်းဆတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်၏ ဘုံရာ်းခြစခ်ခင််းအတွြ် တစသ်မတ်တည််း 

ဆထာြခ် ြာ တစ်ခ  နတ်ည််းတွင ်ဘုံရာ်းသခငတ်စ် တူည််းရှ သညဟ်ုံ အခ ုံငအ်မာ  ုံသည်။ 

ခရစ်ဝငြ် မ််းမ ာ်းသည် ခရစ်ဆတာ်၏ လူ  သာ်းဇာတ ခ ခခင််း၊ ဆမွ်းြွာ်းခခင််း၊ အသြတ်ာ၊ 

ဓမမအမှုဆတာ်ဆ ာငခ်ခင််း၊ အဆသခ ခခင််း၊ ရှငခ်ပနထ်ဆခမာြခ်ခင််းနငှ  ်ဆြာင််းြငသ် ုံ  တြ်ကြခခင််း 

အယဝူ ဒ  ုံငရ်ာ အခ ြအ်လြ်မ ာ်းြ ုံ ဆြာ်ခပသည။် ဓမမသစ်ြ မ််းဆစာငမ် ာ်းသည် အသင််းဆတာ်နငှ  ်

ြယတ်ငခ်ခင််း  ုံငရ်ာ အယဝူ ဒ၏ဆခပာ  ုံခ ြမ် ာ်းြ ုံ အခပည ်အဝ ဆထာြ်ခ သည။် 

 ထ ုံယ ုံကြညခ် ြမ် ာ်းသည် အသင််းဆတာ်သမ ုံင််းတစ်ဆလျှာြ ်ခရစ်ယာနဘ်ာသာြ ုံ မည်ြ  သ ုံ   

အသွငအ်ခပငထ််ူးခခာ်းဆစသညြ် ုံ  ြ်ဆလ လာကြပ စ ုံ  ။ 

အသငျ်ားတတ ်သမိိုငျ်ား 

ဓမမသစြ် မ််းမှ အသင််းဆတာ်ြ  သ ုံ  ပင၊် ဆနာြပ် ုံင််းရာစုံနစှမ် ာ်းတွင ်အသင််းဆတာ်သည် 

ဓမမပညာအမ   ်းမ   ်းြ ုံ ခပသခ  သည်။ အဆသ်းအြွ ြ စစမ ာ်းစွာတွငမ်ူ စည််းလ ုံ်းမှု အလနွအ်ာ်းနည််းသည။် 

သ ုံ  ဆသာ် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ  ုံငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ  သ ုံ  ဆသာ အဓ ြယ ုံကြည်ခ ယူခ ြမ် ာ်းြ ုံ 

တစြ်မဘာလ ုံ်းန်ီးပ ်း လြ်ခ ပပီ်း အတညခ်ပ သည။် ဤအဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းနငှ ပ်တသ်ြ်၍ 

သဆဘာထာ်းြွ လွ သူမ ာ်းြ ုံ စ တ်ဆဝဒနာရှငမ် ာ်းနငှ  ်မှာ်းယွင််းဆသာ ရာမ ာ်းအခြစ် အမ ာ်းအာ်းခြင  ်

သတမ်တှ်ခ  ကြသည်။ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ဥပမာတစခ်ုံအဆနခြင  ်ဆအဒဆီလ်းရာစုံ၏အခြစ်အပ ြ်မ ာ်းြ ုံ သ ုံ်းသပ်ကြည ်ပ ။ ထ ုံအခ  နတ်ွင ်

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ အဆစာ  ုံ်းြ မ််းမ ာ်းြ ုံ အသ ုံ်းခပ ဆနပပီ်းခြစသ်ည်။ သမ ုံင််း၌ အသင််းဆတာ်၏ 

ဆြာငစ်ီမ ာ်းတွင ်ြ ုံငတ်ယွဆ်ခြရှင််းခ  ရသည ် အယမူှာ်းမှု အမ ာ်းအခပာ်း 

ဆပေါ်ဆပ ြလ်ာခ  သည်ြ ုံဆတွျို့ရသည်။ ယင််းတ ုံ  ထ မ ှအခ   ျို့သည ်ဆဒသ  ုံငရ်ာဆြာငစ်မီ ာ်းခြစဆ်သာ်လည််း 

ြမဘာတစ်ဝမှ််းရှ  အသင််းဆတာ်မ ာ်းမှ ဘုံန််းဆတာ်ကြီ်းမ ာ်းပ ၀ငဆ်သာဆကြာင  ်

တစြ်မဘလ ုံ်း  ုံငရ်ာခြစသ်ညဟ်ုံ ယ ူကြသည။် ဥပမာအာ်းခြင  ်ဆအဒ ီ၃၂၅ တွင ်Nicea ဆြာငစ်ီ၊ ဆအဒ ီ

၃၈၁ တွင ်Constantinople ဆြာငစ်ီ၊ တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယူဝ ဒမှ ယ ုံကြညခ်ခင််း  ုံငရ်ာ 

ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းစွာနငှ  ်ပတသ်ြ်သည ် ခပဿနာမ ာ်းြ ုံ ြ ုံငတ်ွယဆ်ခြရှင််းဆသာ ဆကြာင  ်

တစြ်မဘာလ ုံ်း  ုံငရ်ာဆြာငစ်ီ ခြစသ်ည။်  

ဆခတ်သစ် Nicene အယဝူ ဒ ြ ုံ ဆအဒ ီ၃၂၅ တွင ်Nicea ဆြာငစ်ီ တွင ်မကူြမ််း ဆရ်း ွ ခ  သည်။ 

ဆအဒ ီ၃၈၁ တွင ်Constantinople ဆြာငစ်ီ၌ ယခုံပ ုံစ သ ုံ   ဆရာြ်ရှ ခ  သည်။ ၎ငျ်ားသည် 

တမနထ်တာ်မ ာျား၏အယူဝါဒအာျား အက ယတ်ဝင ခ် ွဲျို့ ငွခ်ခငျ်ားနငှ  ်ရှငျ်ားလငျ်ားခ က်ခြစပ်ပီျား၊ 

အယဝူါဒမ ာျားနငှ ပ်တသ်က်၍ မှာျားယွငျ်ားထသာ အဓ ပပာယ်ြွင ဆ် ိုခ ကမ် ာျားအာျား ခငငျ်ားပယ်ရနန်ငှ  ်

တမနထ်တာ်မ ာျား၏အယူဝါဒက ို သာ၍ထြာ ်ိုတရ်ှငျ်ားခပရန ်ရည်ရွယသ်ည။်  

ဥပမာအာ်းခြင ၊် Gnosticism ဟုံဆခေါ်ဆသာ အယဝူ ဒသည် ြမဘာြ ုံြန ်င််းဆသာ 

သမမာြ မ််းစာ၏ ဘုံရာ်းသခငြ် ုံ အခခာ်းဆသာဘုံရာ်းတစ်ပ ်းြ ြန ်င််းခ  ဆကြာင််း သနွသ်ငသ်ည်။ 

Gnosticism ြ  သ ုံ  ဆသာ အယမူှာ်းမ ာ်းြ ုံ တမနဆ်တာမ် ာ်းအယူဝ ဒ မှ ခပတသ်ာ်းစွာ ခပစတ်ငရ်ှုတ်ခ ခခင််း 

မခပ ဆသာဆကြာင  ်Nicene အယူဝ ဒ မှ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ ၏ ရည်ရွယခ် ြြ် ုံ 

ပ ုံမ ုံရှင််းလင််းဆစရန ်ထပ် င ဘ်ာသာစြာ်းြ ုံ ထပ်ခြည ်စြွ်ခ  သည်။ 

အထ်ူးသခြင ၊် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒြ “အနနတတနခ် ုံ်းရငှ၊် ဆြာင််းြငန်ငှ ဆ်ခမကြီ်းြ ုံ 

ြန ်င််းဆတာ်မဆူသာအြ ဘုံရာ်းသခငြ် ုံ ြျွန်ုံပ်ယ ုံကြညသ်ည်”ွေးဟုံသာဆခပာသည ်ဆနရာတငွ ်Nicene 

အယဝူ ဒ ြ ဆအာြပ် ြ  သ ုံ   ြ ယ်ခပန  စ်ွာဆြာ်ခပထာ်းသည်: ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် တစ ်ူတည််းဆသာ 

ဘုံရာ်းသခင၊် အနနတတနခ် ုံ်းရှင၊် ဆြာင််းြငန်ငှ  ်ဆခမကြီ်းြ ုံ ြန ်င််းဆတာ်မူဆသာအရှင၊် 

ခမငန် ုံငဆ်သာအရာ၊ မခမငန် ုံငဆ်သာအရာအာ်းလ ုံ်းြ ုံ ယ ုံကြညပ် သည်။ ဤဆနရာတွင ်အခ ြ်ဆလ်းခ ြြ် ုံ 

သတ ခပ ပ ။ 

ပထမ၊ Nicene အယဝူ ဒ သည ်တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယဝူ ဒ ြ ုံအဆခခခ သည။် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ တွင ်အဆခခခ ၍ အသင််းဆတာသ်ည် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ ြ ုံ 

တစြ်မဘာလ ုံ်းအတ ုံင််းအတာခြင  ်အတညခ်ပ ဆကြာင််း ecumenical Nicene ဆြာငစ်ီမ ှခပသခ  သည်။ 

ဒုံတ ယ၊ Nicene အယဝူ ဒ သည ်"ြျွန်ုံပ်တ ုံ  " ဟဆူသာစြာ်းလ ုံ်း၏အစာ်း "ြျွန်ုံပ်" 

ဟူဆသာစြာ်းလ ုံ်းခြင  ်စတငခ်  သည်။ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ သည ်နစှ်ခခင််းမင်္ဂလာခ ခခင််းသည် 

လူတစ်ဦ်းခ င််းစ၏ီ ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာအခြစ် သတမ်တှ်ဆသာ်လည််း၊ Nicene အယဝူ ဒ သည ်

ဤတညူီဆသာအယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ တစြ်မဘာလ ုံ်းအတ ုံင််းအတာခြင  ်စုံဆပ င််းဆထာြခ် ဆကြာင််း 

ထုံတ်ခပနခ် ြ်ခြစသ်ည။် 
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တတ ယ၊ Nicene အယဝူ ဒ သည ်“ဘုံရာ်းသခင”်ွေးဟဆူသာ စြာ်းလ ုံ်းဆရှ ျို့တွင ်“တစပ် ်း”ွေးဟူဆသာ 

စြာ်းလ ုံ်းြ ုံ ဆပ င််းထည ်ခခင််းခြင  ်ရှင််းလင််းခ ြတ်စ်ခုံ ဆပ်းခ  သည်။ ယင််းြ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ 

အဓ ပပာယ်ြွင  ် ုံထာ်းသည်  ဘုံရာ်းသခငတ်စ ်ူတည််းရှ သည ်ဟူသည်ြ ုံ ထငရ်ှာ်းဆစသည။် 

စတုံတထ ၊ Nicene အယဝူ ဒ သည ်၀ ညာဥ်မ ာ်းအပ အဝင ်မခမငန် ုံငဆ်သာ အရာအာ်းလ ုံ်းြ ုံ 

ဘုံရာ်းသခင ်ြန ်င််းခ  ဆကြာင််း ရှင််းလင််းခ ြ်ဆပ်းသည။် ဘုံရာ်းသခငသ်ည် 

ြန ်င််းထာ်းခခင််းခ ရဆသာသူ မဟုံတ်ဆကြာင််း ထငရ်ှာ်းဆစသည်။ တစြ်န၊် ဤအခ ြသ်ည် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒတငွ ်သွယဝ် ုံြ်ဆနသည် အတြွ် ၊ Nicene အယဝူ ဒသည် ထ ုံြ စစြ ုံ 

ရ ုံ်းရ ုံ ်းရှင််းရှင််းဆြာ်ခပခခင််းခြစ်သည်။ 

ဤအတည်ခပ ခ ြ်မ ာ်းနငှ  ်ရှင််းလင််းခ ြမ် ာ်းြ ုံ အခခာ်းဆြာငစ်ီမ ာ်းနငှ  ်ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည ်

ရာစုံနစှမ် ာ်းတစ်ဆလျှာြ် လြ် င ြ်မ််းခ  သည်။ တစ်ခ တစ်ရ  ဆြာငစ်မီ ာ်း၏  ုံ်းခြတခ် ြ်မ ာ်းြ ုံ 

အသင််းဆတာ်အာ်းလ ုံ်းသည် လြ်မခ ကြပ ။ ဆြာငစ်ီတစခ်ုံသည် အသင််းဆတာ်အခ   ျို့၏ အခမငမ် ာ်းြ ုံ 

ရှုတ်ခ လ မ မ်ည်။ အခခာ်းဆြာငစ်ီသည်လည််း အခခာ်းအသင််းဆတာ်မ ာ်း၏ အခမငမ် ာ်းြ ုံ ခပစ်တင ်

ရှု  ျို့ခ မညခ်ြစ်သည်။ သ ုံ  ဆသာ် အမ ာ်းအာ်းခြင  ်အခငင််းပွ ်းသည ် နစှဘ်ြ်စလ ုံ်းရှ  အသင််းဆတာ်မ ာ်းသည် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်းအယဝူ ဒ၏ အဆခခခ မမူ ာ်းြ ုံ  ြလ်ြ်အတည်ခပ ကြသည။် 

ထ ုံ  ဆကြာင ၊် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ ြ ုံ ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််း၏ အဆခခခ အြ   ုံ်းနငှ  ်

အနစှ်သာရအရှ   ုံ်း ဆြာ်ခပခ ြ်အခြစ် အမ ာ်းအာ်းခြင  ်ရှုခမငက်ြသည်။ သမ ုံင််းတစ်ဆလျှာြ် Nicene 

အယဝူ ဒသညသ်ာ အမ ာ်းလြ်ခ မှုအရ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒြ ုံ ခ ဉ်းြပ်ခ  သည်။ သ ုံ  ဆသာ် 

Nicene အယဝူ ဒသည ်အဆခခခ မဟုံတ။် ၎င််းတွင ်ြ မ််းစာပညာရှငမ် ာ်းပင ်နာ်းလညမ်ှုလွ ဆလ ရှ ဆသာ 

ဓမမပညာ  ုံငရ်ာ ထုံတ်ခပနခ် ြ်မ ာ်းစွာ ပ ဝငသ်ည။် ထ ုံ  ဆကြာင  ်

ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််း၏အဓ ြမ၀ူ ဒမ ာ်းြ ုံဆလ လာရန ်အဆခခခ အုံတ်ခမစ်အခြစ် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒြ ုံ ဆရွ်းခ ယသ်ည။် 

ယခုံအခ  နအ်ထ ၊ ဓမမသစြ် မ််း၏ စကကဝဠာပဋ ညာဉြ ုံ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒနငှ  ်

ညွှနခ်ပပပီ်း အသင််းဆတာ်သမ ုံင််းတစဆ်လျှာြ် ၎င််း၏အယူဝ ဒမ ာ်းြ ုံ လြ်ခ ဆကြာင််း 

ဆြာခ်ပခ  ပပီ်းခြစသ်ည်။ ဤတညူီဆသာယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းသည် ခရစ်ယာနအ်သင််းဆတာ်၏ 

အနစှ်သာရအခြစရ်ှ ဆန  ခြစဆ်ကြာင််း သတ ခပ မ ဆစရနအ်တြွ် 

ယခုံလြရှ် မ ြ်ဆမှာြအ်ဆခခအဆနအဆကြာင််းဆခပာကြပ စ ုံ  ။ 

မ  တ်မ    ်

ဆခတ်တ ုံင််းတွင၊် မ စဆာ ရာမ ာ်းသည် အသင််းဆတာ်တွင ်ရာစုံနစှမ် ာ်းစွာ ထ န််းသ မ််းထာ်းခ  ဆသာ 

အဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းြ ုံ ခငင််းပယ်ခ  ကြသည်။ မ ြဆ်မှာြ်ဆခတဆ်လာြတွင ်

သမမာြ မ််းစာြ ုံလြ်ခ ပပီ်း ခရစဆ်တာ်ဆနာြလ် ုံြရ်န ်ကြ  ်းပမ််းကြဆသာဆကြာင  ်

ဆယဆဟာဝ သြဆ်သမ ာ်းနငှ  ်ဆမာ်မွနမ် ာ်းြ  သ ုံ  ဆသာ ဘာသာတရာ်းမ ာ်းသည် ခရစယ်ာနမ် ာ်းဟုံ 

မ မ တ ုံ  ြ ုံယြ် ုံ ယူ ကြသည။် သ ုံ  ဆသာ် ၎င််းတ ုံ  သည ်အနစှ်နစှ်ဆထာငက်ြာဆအာင ်

သတမ်တှ်ခပဌာန််းထာ်းဆသာ ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏ အဆခခခ ယ ုံကြညခ် ြ်ခြစသ်ည ် တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏ 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

အယဝူ ဒ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းအတငွ််းရှ  ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းြ ုံ ခငင််းပယဆ်သာဆကြာင  ်

စစ်မနှဆ်သာခရစယ်ာနမ်ဟုံတ။် စစ်မနှဆ်သာ ခရစယ်ာနအ်သင််းဆတာ်မ ာ်းရှ  

အမှုဆတာ်ဆ ာငတ်စခ်   ျို့သညပ်ငလ်ျှင ်ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏ အဆခခခ ယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းြ ုံ 

ခငင််းပယတ်တက်ြသည။် 

အြယ်၍ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒ တွငဆ်ြာ်ခပထာ်းဆသာ ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြ်မ ာ်းြ ုံ 

လူမ ာ်းစွာြ ခငင််းပယပ် ြ၊ အသင််းဆတာသ်ည် စကြဝဠာလ ုံ်းလ ုံ်း သွငခ်ပငလ်ြခဏာခြစဆ်ကြာင််း 

မည်သ ုံ  ဆခပာန ုံငမ်ည်နည််း။ အဆခြ နစှ်ပ ုံင််းရှ သည။် တစခ် ြမ်ာှ၊ ခရစ်ယာန ်အသင််းဆတာ်အမ ာ်းစုံသည် 

ဤအယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ အတည်ခပ ကြသည။် ၎င််းတ ုံ  မှာ နစှခ်ခင််းခရစယ်ာနမ် ာ်း၊ မြ်သဒစ်မ ာ်း၊ 

လူသာရနမ် ာ်း၊ အင်္ဂလြီနမ် ာ်း၊ပရြစ််ဘ ုံငဆ်တ်းရီ်းယန ်စသည်တ ုံ  ခြစသ်ည်။ ၎င််းတ ုံ  ြ ုံ 

ရ ုံမနြ်ြ်သလစ်အသင််းဆတာ်နငှ  ်အဆရှျို့ ပ ုံင််း Orthodoxy အသင််းဆတာမ် ာ်းြ  သ ုံ  ဆသာ 

ပရ ုံတြစ်တင မ်ဟုံတဆ်သာ အသင််းဆတာ်ကြီ်းမ ာ်းမှလည််း အတညခ်ပ ထာ်းသည။် 

 ဤအယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ ခငင််းပယဆ်သာ အသင််းဆတာမ် ာ်းြ ုံ "ခရစယ်ာန"် ဟုံ မဆခေါ်  ုံသင ပ် ။ 

သူတ ုံ  သည် သမမာြ မ််းစာြ ုံ ဆထာြခ် ပပီ်း ခရစဆ်တာ်ဆနာြ်သ ုံ   လ ုံြသ်ညဟ်ုံ  ုံကြဆသာ်လည််း 

သမမာြ မ််းစာ၏ သနွသ်ငခ် ြ်မ ာ်း သ ုံ  မဟုံတ ်ြနဦ်းအသင််းဆတာ်၏ သွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်းြ ုံ 

အမနှတ်ြယလ်ြ်မခ ကြ။ ထ ုံ  ဆကြာင  ်ထ ုံသတူ ုံ  သည် စစ်မနှဆ်သာခရစ်ယာနမ် ာ်းမဟုံတ်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒတငွ ်ဆြာ်ခပထာ်းဆသာ အယဝူ ဒမ ာ်းသည် 

အသင််းဆတာ်၊ ဧ၀ ဆင်္လ တရာ်း၏ သဆဘာသဘာဝ၊ 

ြယတ်ငခ်ခင််းအဆကြာင််းမ ာ်းြ ုံ သာ၍ နာ်းလညသ်ဆဘာဆပ ြ်ရန ်

လ ုံ်းဝမရှ မခြစလ် ုံအပ်ပ သည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် အယဝူ ဒမ ာ်းသည် သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူ 

ဘုံရာ်းသခင၏် သဆဘာသဘာဝြ ုံ ဆြာ်ခပသည်- 

ခမည််းဆတာ်သညဘ်ုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည်၊ သာ်းဆတာ်သည် ဘုံရာ်းသခငခ်ြစသ်ည်၊ 

သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်သည် ဘုံရာ်းသခငသ်ည် ခြစသ်ည။် ထ ုံ  ဆကြာင ၊် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအတွြ် သ ုံ်းပ ်းတစ ်ူအယဝူ ဒသည် ယ ုံကြည်ခခင််းအဆပေါ် 

အနည််းငယပ် ုံ၍ "စမွ််းအာ်း" တစမ်   ်းမ   ်းဆပ်းသြ  သ ုံ   ဟနဆ် ာင၍်မရပ ။ 

သ ုံ်းပ ်းတစ ်အူယဝူ ဒသည် အနစှ်သာရအာ်းခြင  ်

ဘုံရာ်းသခင မ်ည်သမူည်၀ ခြစဆ်ကြာင််း ဆြာ်ခပခ ြခ်ြစ်သည။် 

တဒါ တ်  Steve Blakemore 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်ခရစ်ယာနဘ်ာသာအတွြ် မရှ မခြစလ် ုံအပ်ပပီ်း 

အဆခခခ ခြစ်သည်ဟုံဆခပာလ ုံပ သည။် အမှနပ်င၊် ၎င််းတ ုံ  နငှ  ်ဆဝ်းြွာသွာ်းပ ြ 

သမ ုံင််းဝငခ်ရစယ်ာနယ် ုံကြည်ခခင််းမှ ထြွသ်ွာ်းရမည်ခြစသ်ည်။ ၎င််းသည် 

ြနဦ်းအသင််းဆတာ၏်အဆတွျို့အကြ  ခြစပ်ပီ်း၊ သမမာြ မ််းစာြ ုံ 

အဓ ပပာယ်ြွင  ် ုံန ုံငသ်ည န်ည််းလမ််းမ ာ်းအမ   ်းမ   ်းရှ ရာ “ဤသညမ်ှာ 



တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၁ ယ ုံကြည်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း 

 

-34- 

ဗီဒယီ ုံမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအတွြ် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ြ ုံ 

ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

မှနြ်နဆ်သာနည််းလမ််းခြစ်သည်”ွေးဟုံ  ုံကြသည။် မီ်းရထာ်းလမ််းနငှ တ်သူည်။ 

“ဤသညမ်ှာ သမမာြ မ််းစာြ ုံ အနြခ်ပန ် ုံရန ်

မှနြ်နဆ်သာနည််းလမ််းခြစ်သည်။”ွေးဒလီမ််းအတ ုံင််းသွာ်းပ ၊ သ ုံ  မဟုံတ် သငသ်ည် 

အဆခခခ ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််းမှ လွှ သွာ်းလ မ မ်ည်။ ထ ုံ  ဆကြာင  ်

ယဆန  အခ  နအ်ထ  တမနဆ်တာမ် ာ်း၏အယ၀ူ ဒသည် စစမ်ှနဆ်သာ 

သမမာြ မ််းစာယ ုံကြည်ခခင််း၏ မရှ မခြစလ် ုံအပ်ဆသာ သဆဘာသဘာဝြ ုံ 

အဓ ပပ ယ်ြွင  ် ုံသည် ဟုံ ယ ုံကြညသ်ည်။  

တဒါ တ်  Peter Walker 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ တွင ်ဆြာ်ခပထာ်းဆသာ ယ ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းသည် 

အဆခခခ အုံတခ်မစ်ခြစ်ပပီ်း တစဆ်လာြလ ုံ်းနငှ  ် ုံငဆ်သာအရာခြစဆ်သာဆကြာင ၊် ၎င််းတ ုံ  သည် 

ယ ုံကြည်သမူ ာ်းအကြာ်း စည််းလ ုံ်းညီညွတမ်ှုြ ုံ ခြစဆ်ပေါ်ဆစသည်။ မ ြဆ်မှာြ်ဆခတအ်သင််းဆတာ် တွင ်

ြွ ခပာ်းမှုမ ာ်းစွာရှ ဆသာဆကြာင  ်ယဆန  အထ်ူးတနြ် ုံ်းရှ ပ သည်။ 

စညျ်ားလ ိုျားညညီ တတ်ရျား 

အယဝူ ဒသည ်ခရစယ်ာနမ် ာ်းြ ုံ ြွ ခပာ်းဆစသညဟ်ုံ ယ ုံကြည်ဆသာဆကြာင  ်ဓမမပညာ 

သငယ်ူခခင််းြ ုံ  န  ြ် ငဆ်သာခရစ်ယာနမ် ာ်းနငှ  ်သငဆ်တွျို့  ုံြူ်းဆပမည်။ ၎င််းတ ုံ  သည် ဤြ  သ ုံ  ဆသာ 

ဆကြ်းဆကြာ်သ မ ာ်းခြင  ်ဓမမပညာြ ုံ  န  ြ် ငြ်န  ြ်ြွ်ကြသည်။ “ဆယရှုသည် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ြ ုံ 

စည််းလ ုံ်းဆစဆသာ်လည််း အယဝူ ဒသည် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ြ ုံ ြွ ခပာ်းဆစသည။်”ွေးဤသ ုံ  ဆသာအဆနအထာ်းတွင ်

သမမာတရာ်းအတ ုံင််းအတာတစ်ခုံရှ သည။် ဆခတ်အ ြ ်ြ် ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် အခ င််းခ င််း 

ြွ ခပာ်းခခင််း၊ ခပစ်တငရ်ှုတ်ခ ခခင််း၊ ည ဉ်းပန််းနှ ပ်စြ်ခခင််းနငှ  ်အယဝူ ဒ  ုံငရ်ာ ြ စစရပ်မ ာ်းအတြွ် 

စစ်ပွ မ ာ်းပင ်တ ုံြ်ခ  ကြသည်။ သ ုံ  ဆသာ် ဓမမသစ်ြ မ််းသည ်ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြ်မ ာ်း ညီညွတ်ဆရ်းအတြွ် 

ကြ  ်းစာ်းအာ်းထုံတ်ရန ်အသင််းဆတာ်ြ ုံ အာ်းဆပ်းဆန  ခြစသ်ည်။ ဥပမာ၊ ဧြြ် ၄:၁၁-၁၃ တွင၊် 

ဤနုံတ်ြပတ်ဆတာ်မ ာ်းြ ုံ ြတ်ရသည-် 

ခရစ်ဆတာ်၏ြ ုံယဆ်တာ်ြ ုံ တညဆ် ာြ်၍ ဓမမ ရာ၏အမှုြ ုံ ခပ တတမ်ညအ်

ဆကြာင််း၊- သန်  ရှင််းသတူ ုံ  ြ ုံ ခပင ်ငခ်ခင််းအလ ုံငာှ၊ ထ ုံသခငသ်ည ်လူအခ   ျို့တ ုံ  ြ ုံ 

တမနဆ်တာ်အရာ၌လည််းဆြာင််း၊ အခ   ျို့ြ ုံ ပဆရာြြအ်ရာ၌လည််းဆြာင််း၊ အ

ခ   ျို့ြ ုံ သာသနာခပ အရာ၌လည််းဆြာင််း၊ အခ   ျို့တ ုံ  ြ ုံ သင််းအုံပ်အရာ၊  ရာအ

ရာ၌လည််းဆြာင််း၊ ခန်  ထာ်းဆတာမ်၏ူ။- င တ ုံ  ရှ သမျှသည ်ယ ုံကြညခ်ခင််းသ ုံ  လည််း

ဆြာင််း၊ ဘုံရာ်းသခင၏်သာ်းဆတာြ် ုံ သ ြျွမ််းခခင််းသ ုံ  လည််းဆြာင််း၊ တညီတ

ညွတတ်ည််းဆရာြ်၍ ခရစဆ်တာ်၏ ခပည် စ ုံခခင််းပမာဏ အရပ်တည််းဟဆူသာ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

ကြီ်းရင် ဆသာ လတူ ုံ  ၏အခြစသ် ုံ   ဆရာြ်ကြသညတ် ုံငဆ်အာင ်ခြစသ်တည််း။ 

(ဧြြ ်၄:၁၁-၁၃)  

ဤြ မ််းပ ုံဒတ်ွင ်ဆပ လုံသည် အသင််းဆတာ်ြ ုံ ခရစဆ်တာ်၏ြ ုံယခ်နောအခြစ် ရည်ညွှန််းခ  သည်။ 

အသင််းဆတာသ်ည် ယ ုံကြည်ခခင််းနငှ  ်အသ ပညာတွင ်စည််းလ ုံ်းခခင််းမရှ ပ ြ ခရစဆ်တာ်၌ ရင ြ် ြမ်ှုသ ုံ   

မဆရာြ်ရှ န ုံငဆ်ကြာင််း ညွှနခ်ပခ  သည်။ ထ ုံ  ဆကြာင  ်အယဝူ ဒစည််းလ ုံ်းညီညွတ်ခခင််းသည် 

ခရစ်ယာနတ် ုံင််း၏ပန််းတ ုံငခ်ြစသ်င သ်ည်။ 

ခရစ်ယာနအ်သြတ်ာ၏ အခခာ်းရှုဆထာင ြ်ဏ္ဍမ ာ်းသည် အယူဝ ဒဆလ လာခခင််းြ ုံ 

လွှမ််းမ ုံ်းသင သ်ည်။ ဘုံရာ်းသခငန်ငှ  ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အ မ်န်ီးခ င််းမ ာ်းြ ုံ ခ စခ်မတ်န ုံ်းရန၊် 

သန  ရှ်င််းခခင််းြ ုံလ ုံြ်ဆလျှာြရ်န၊် သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်၏တနခ် ုံ်းြ ုံ အာ်းြ ုံ်းပပီ်း ဘုံရာ်းသခငန်ငှ  ်

သူ၏နှုတြ်ပတဆ်တာ်ြ ုံ ဆတ်ွးဆတာ ငခ်ခငခ်ခင််းြ  သ ုံ  ဆသာ အရာမ ာ်းြ ုံ လုံပ်ဆ ာငရ်န ်လ ုံအပ်သည။် 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် အယဝူ ဒြ ုံသာ အာရ ုံစ ုံြ်ပပီ်း အခခာ်းအဆရ်းကြီ်းအရာမ ာ်းြ ုံ လ စလ်  ရှုဆသာအခ ၊ 

  ုံ်းရွာ်းစွာ လမ််းလွ သွာ်းဆလ ရှ သည။်  

၁ ဆြာရ နသ  ၁၃:၂ ၌ တမနဆ်တာ်ဆပ လုံ သတ ဆပ်းခ  သည်မှာ_ 

ပဆရာြြဉ်ာဏြ် ုံ င ရ၍၊ နြ်န ဆသာ အရာရှ သမျှတ ုံ  နငှ်  သ ပပ အတတအ်မ   ်းမ   ်း

ြ ုံ တတ်ဆသာ်လည််းဆြာင််း၊ ဆတာငမ် ာ်းြ ုံဆရွှျို့န ုံငဆ်သာ ယ ုံကြညခ်ခင််းအမ   ်းမ   ်း

နငှ်  ခပည် စ ုံဆသာ်လည််းဆြာင််း၊ ဆမတတ ာမရှ လျှင ်အခ ည််းနှ်ီးသြ်သြ် ခြစ၏်။ (၁ 

ဆြာရ နသ  ၁၃:၂) 

ဤြ မ််းခ ြ်နငှ  ်အခခာ်းမ ာ်းစာွဆသာြ မ််းခ ြ်မ ာ်း ညွှနခ်ပသည ်အတ ုံင််း၊ 

ဓမမအသ ပညာရရှ ခခင််းသည် အဆရ်းကြီ်းဆသာ်လည််း ၎င််းသည် ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခခင််း၏ 

အကြီ်းမာ်း  ုံ်းဆြာင််းြ   ်းမဟုံတ။် 

ယ ုံကြည်ခ ယူခ ြ်မ ာ်း  ုံငရ်ာ အခငင််းပွာ်းမှုမ ာ်း၏ ပ ြ်စီ်းဆစဆသာအြ   ်း ြမ် ာ်းြ ုံ 

ဆရှာငရ်ှာ်းရန ်အထ ဆရာြ ် ုံ်းနည််းလမ််းတစ်ခုံမှာ ြမဘာတစဝ်မှ််းရှ  ခရစဆ်တာ်၏ဆနာြလ် ုံြ်မ ာ်းနငှ  ်

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆဝမျှသည  ်အယဝူ ဒစည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှု၌ ဆပ ာ်ဆမွျို့ နစှသ်ြ်ခခင််းပငခ်ြစ်သည်။ 

ဓမမပညာအတွြ် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏အဆလ်းထာ်းမှုြ ုံ စည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှုအတွြ် အဆလ်းထာ်းမှုခြင  ်

ခ  နည်  ဆသာအခ ၊ အယဝူ ဒသည် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ြ ုံ ြွ ခပာ်းဆစမည ်အစာ်း အမှနတ်ြယ် စည််းလ ုံ်းဆစန ုံငသ်ည်။ 

ယဆန   ဆယရှုခရစ၏်အသင််းဆတာ်သည် စည််းလ ုံ်းညီညွတမ်ှုနငှ ပ်တသ်ြ်၍ 

အလွနအ်ဆလ်းထာ်းပ သည။် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  တွင ်သန  ရှ်င််းဆသာဝ ညာဉဆတာ်အဆပေါ်၊ 

အမ   ်းသမီ်းမ ာ်းအဆပေါ်၊ နစှခ်ခင််းခ ခခင််းနငှ ပ်တသ်ြ်၍ 

ြွ ခပာ်းဆသာအခမငမ် ာ်းစွာရှ သည်။ ယဆန   နစှ ်ယ တ်စ်ရာစုံတွင ်

သမမာတရာ်းြ ုံအဆခခခ သညထ်ြ် ြမဘာအနှ  သ ုံ  ဆရာြ်ရှ ရန၊် 

အတတူြစွုံဆဝ်းလုံပ်ဆ ာငရ်နသ်ာ ပ ုံ၍အဆလ်းထာ်းပ ုံရသည်။ သခငဆ်ယရှုနငှ  ်
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

တမနဆ်တာ်ဆပ လုံတ ုံ  ၏ စည််းလ ုံ်းညီညွတမ်ှုြ ုံ ဆတွ်းကြပ ုံသည ်

အလွနစ် တဝ်ငစ်ာ်းစရာခြစ် ပ သည်—ဆယာဟန ်၁၇ နငှ  ်ဧြြ် ၄ အာ်း 

စဥ််းစာ်းမ သည—် ဘုံရာ်းသခငတ်စ ်ူတည််း၊ သခငတ်ပ ်းတည််း၊ 

ဝ ညာဉဆတာ်တပ ်း၊ ယ ုံကြညခ်ခင််းတပ ်း၊ ဗတတ  ဇ တစ်ခုံတည််းဆကြာင  ်

ရရှ ထာ်းဆသာ စည််းလ ုံ်းညီညွတ်မှုြ ုံ သူတ ုံ  သည် စဉ်းစာ်းဆနပ သည်။ ထ ုံ  ဆကြာင ၊် 

၎င််းသည် ခရစ်ဆတာ်၌စည််းလ ုံ်းညီညွတမ်ှု၏ အဆခခခ အုံတ်ခမစ်ခြစ်ရန ်

လ ုံအပ်ဆသာ သမမာတရာ်းမ ာ်း ခြစသ်ည။် 

တဒါ တ်  Samuel Ling 

ြမဘာတစ်ဝမှ််းလ ုံ်း၌ တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒတွင ်ဆြာ်ခပထာ်းဆသာ 

အဓ ြသမမာြ မ််းစာသွနသ်ငခ် ြမ် ာ်းဆပေါ် အခ ုံငအ်မာရပ်တည်ကြသည ် 

ခရစ်ဆတာ်၏ဆနာြလ် ုံြစ်စစ်စ် သန််းဆပ င််းရာနငှ ခ် ီရှ သည။် မဆရမတြွ်န ုံငဆ်သာ ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် 

ထ ုံရပ်တညမ်ှုမ ာ်းအတြွ် နှ ပ်စြည် ဉ်းပန််းမှုနငှ  ်အာဇာနည်အခြစြ် ုံပင ်ခ စာ်းကြရသည။် ထ ုံသတူ ုံ  သည် 

အခ   ျို့ဆသာ ယ ုံကြညခ် ယခူ ြမ် ာ်း  ုံငရ်ာ ြ စစရပ်မ ာ်းနငှ  ်ပတ်သြ်၍ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  နငှ  ်

သဆဘာထာ်းြွ လွ န ုံငပ် သည်။ သငန်ငှ ြ်ျွန်ုံပ်နစှသ်ြခ်မတ်န ုံ်းစွာလြ်ခ ထာ်းဆသာ အခမငမ် ာ်းြ ုံ 

သူတ ုံ  သည် ခပင််းထနစ်ွာ ြန  ြ်ွြ်န ုံငသ်ည်။ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ကြာ်း သဆဘာထာ်းြွ ခပာ်းမှုမ ာ်းရှ ဆသာ်လည််း 

ဘုံရာ်းသခင၊် အသင််းဆတာ်နငှ  ်ြယတ်ငခ်ခင််းအဆကြာင််း ဟဆူသာအယဝူ ဒတွင ်

အတတူြရွပ်တည်ကြသည။် ရှငဆ်ယာဟန ်၁၇:၂၃ တွင ်အသင််းဆတာ်အတြွ် 

ဆယရှု ုံဆတာင််းခ  သည်အရာြ ုံ သတ ရပ ။ 

ြ ုံယဆ်တာ်သညလ်ည််း၊ အြျွန်ုံပ်၌ ရှ ဆတာ်မူဆသာအာ်းခြင်  သတူ ုံ  သည ်တစ်လ ုံ်း

တစဝ်တည််းခြစ်၍၊ တစ်လ ုံ်းတစဝ်တည််း၌ စ ုံလငဆ်စခခင််းငာှလည််းဆြာင််း၊ ြ ုံယ်

ဆတာ်သည် အြျွန်ုံပ်ြ ုံဆစလွှတ်ဆတာမ်ဆူကြာင််းနငှ်  အြျွန်ုံပ်ြ ုံ ခ စဆ်တာ်မသူ

ြ  သ ုံ   သတူ ုံ  ြ ုံလည််း ခ စ်ဆတာ်မူဆကြာင််းြ ုံ ဆလာြသီာ်းတ ုံ  သည ်သ ဆစခခင််းငာှ

လည််းဆြာင််း၊ ြ ုံယ်ဆတာသ်ည ်အြျွန်ုံပ်အာ်းဆပ်းဆတာမ်ဆူသာ ဘုံန််းအသဆရြ ုံ 

အြျွန်ုံပ်သညသ်တူ ုံ  အာ်း ဆပ်းပ ပပီ။ (ရှငဆ်ယာဟန ်၁၇:၂၃ ) 

အသင််းဆတာ်၌စည််းလ ုံ်းခခင််းသည် ခမည််းဆတာ်သည်သူ  အာ်း ဆစလွှတ်ခခင််း၏ 

သြဆ်သခြစ်ဆကြာင််း ဆယရှုမ န   ် ုံခ  သည်ြ ုံ သတ ခပ ပ ။ 

ခရစ်ဆတာ်၏အခခာ်းဆနာြလ် ုံြ်မ ာ်းနငှ အ်တယူှဉတွ ြာ ဓမမဆရ်းရာတညူီသည အ်ရာမ ာ်း ြ ုံ 

အဆလ်းဆပ်းပပီ်း၊ ဧဝ ဆင်္လ တရာ်းသည် မနှြ်နဆ်ကြာင််း ဆလာြြ ုံ ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သြဆ်သခ ကြပ သည်။ 

၎င််းသည် ဧဝ ဆင်္လ တရာ်းြ ုံ ပ ုံအာ်းဆြာင််းဆစသည။် 

ဧဝ ဆင်္လ တရာ်းြ ုံ အဓ ပပ ယ်ြငွ  ် ုံြာ ဧဝ ဆင်္လ တရာ်း၏ ဘ ုံအဆခခခ ြ ုံ 

သဆဘာတညူီပပီ်းသည ဆ်နာြ၊် စည််းလ ုံ်းညီညွတမ်ှုနငှ  ်သမမာတရာ်းြ ုံ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

လ ုံြဆ်လျှာြန် ုံငသ်ည ် နည််းလမ််းတစ်ခုံမှာ ဧဝ ဆင်္လ တရာ်း၌ရှ ဆသာ 

စည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှုအဆပေါ် လွနစ်ွာသနန ဋ္ဌာနခ် ထာ်းဆကြာင််း ဆခပာခခင််းခြစသ်ည။် 

င တ ုံ  သည် စည််းလ ုံ်းညီညွတ်စာွ အသြ်တာ၌လည််းဆြာင််း၊ 

သာသနာဆတာ်၌လည််းဆြာင််း သမမာတရာ်း၏ ခ ယူခ ြ်မ ာ်းြ ုံ စနွ  လ်ွှတ်ရန ်

အခ င််းခ င််း မဆတာင််း  ုံဘ  စည််းလ ုံ်းညီညွတ်မှုြ ုံ  ည််းြပ်ကြြုံနအ်  ။ 

သ ုံ  ဆသာ် လြ်ဆတွျို့တွင ်ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ထ ုံမတဆူသာအရာမ ာ်းြ ုံပင ်

င်္ုံဏယ်စူွာြ င််းပကြပ သည။် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် တစဦ််းနငှ တ်စဦ််း ဆလ်းစာ်းစွာ 

ြွ ခပာ်းကြသည။် တစဦ််းနငှ တ်စ်ဦ်း ဉာဏပ်ညာရှ ရှ  ြွ ခပာ်းကြသည။် 

တစဦ််းနငှ တ်စဦ််း ခ စခ် စ်ခငခ်င ်ြွ ခပာ်းကြသည။် သ ုံ  ဆသာ် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် 

သမမာတရာ်းနငှ  ်ခ ယခူ ြအ် င တ်ွင ်နစှဦ််းနစှ်ြြ် ဆပ ာ်ရွှငမ်ှုရှ ဆသာ 

အရာမ ာ်းြ ုံ အခ င််းခ င််း ရှာဆြွကြသည။် စည််းလ ုံ်းမှုြ ုံ နစှသ်ြဆ်ပ ာ်ဆမွျို့ဆစရန ်

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ၏ ဓမမခ ယခူ ြ၏် အခခာ်းြဏ္ဍမ ာ်းတွင ်တရာ်းဝင၊် ထ ုံအရာမ ာ်းြ ုံ 

အတ ုံင််းအတာတစခ်ုံအထ  င်္ုံဏခ်ပ ြ င််းပကြသည်။ 

တဒါ တ်  J. Ligon Duncan III 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်ဆနရာတ ုံင််းရှ  ခရစယ်ာနမ် ာ်းအာ်း အဆရ်းကြီ်းဆသာ 

ယ ုံကြည်ခ ြ်မ ာ်းနငှ  ်ဒုံတ ယအဆရ်းကြီ်းဆသာ ယ ုံကြညခ် ြ်မ ာ်းက ို ခွ ခခာ်းသ ခမငဆ်စန ုံငသ်ည။် 

ြ ုံယဆ်ရ်းြ ုံယတ်ာဘဝနငှ  ်အသင််းဆတာ်၏အသင််းအြွ ျို့အသြ်တာတွင ်ဤအယူဝ ဒြ ုံ 

အဆလ်းဆပ်းဆသာအခ ၊ ဓမမပညာသည် တစခ်ုံနငှ တ်စခ်ုံ ခွ ထာ်းရနမ်လ ုံအပ်ဆကြာင််း 

ဆတွျို့ ရှ ရမည်ခြစ်သည။် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ခရစဆ်တာ်၏ အခခာ်းသစစာရှ ဆနာြ်လ ုံြမ် ာ်းနငှ  ်ဆပ င််းစည််းပပီ်း 

အသင််းဆတာ်အတြွ် ဆယရှု၏ရူပ ရ ုံြ ုံ ခြည  ်ည််းဆပ်းမည်ခြစ်သည်။ 

နိဂ ိုျား 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ၏ ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ ုံ မ တ် ြသ်ည ် 

ဤသငခ်န််းစာတွင၊် ယင််း၏ ြွ ျို့ ပြ  ်းတ ုံ်းတြ်မှုနငှ  ်ရည်ရွယ်ခ ြ်ခြင  ်အယဝူ ဒ၏ သမ ုံင််းဆကြာင််းြ ုံ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆခပာ  ုံခ  ကြပပီ။ ဘုံရာ်းသခင၊် အသင််းဆတာ်နငှ  ်ြယ်တငခ်ခင််း  ုံငရ်ာ အသ ုံ်းအနှုန််းမ ာ်းခြင  ်

၎င််း၏အယဝူ ဒမ ာ်းြ ုံ ခခ  င ုံသ ုံ်းသပ်ထာ်းပ သည။် ထ ုံ  ခပင ်၎င််းတ ုံ  ၏အဆခခခ ၊ တစြ်မဘာလ ုံ်း  ုံငရ်ာနငှ  ်

စည််းလ ုံ်းညညီွတမ်ှုသဆဘာသဘာဝအရ ယ ုံကြည်ခခင််း  ုံငရ်ာဆ ာင််းပ ်းမ ာ်း၏ အဆရ်းပ မှုြ ုံ 

ြျွန်ုံပ်တ ုံ  ဆြာ်ခပခ  ပပီ်းခြစသ်ည်။ 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒသည ်နစှဆ်ပ င််းရာနငှ ခ် ီ၍ အဓ ြခြစသ်ည ် 

ခရစ်ယာနယ် ုံကြည်ခ ြမ် ာ်းြ ုံ အနစှခ်  ပ်ဆြာ်ခပသည ် အလွနအ်ဆရ်းကြီ်းဆသာ 
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ဝငက်ြည ်န ုံငပ် သည်။ 

သမ ုံင််းဝငစ်ာတမ််းတစခ်ုံခြစသ်ည်။ ယဆန  ပင၊် င်္ ုံဏ််းင်္ဏတ ုံင််းရှ  ခရစယ်ာနဓ်မမပညာရှငမ် ာ်းအတြွ် 

စည််းလ ုံ်းညညီွတဆ်သာအစခပ သည ်ဆနရာြ ုံ  ြလ်ြ်ြမ််းလှမ််းလ ြ်ရှ သည။် 

ဤအခန််း ြတ်ွငပ် ရှ ဆသာ ဆနာြသ်ငခ်န််းစာမ ာ်းတွင၊် ြျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ြမဘာတစဝ်မှ််းရှ  

ခရစ်ယာနသ်ွနသ်ငခ် ြ်မ ာ်းြ ုံ ညီညွတဆ်စမည ် သမမာြ မ််းစာ၏သမမာတရာ်းမ ာ်းြ ုံ ြ ုံယစ်ာ်းခပ သည ် 

တမနဆ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  ုံငရ်ာ ဆ ာင််းပ ်းမ ာ်းြ ုံ ပ ုံမ ုံအဆသ်းစ တ ်ြဆ်လ လာမည်ခြစ်သည်။ 
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