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

အမှုထတာ်မ ာျား အငထ်ကာ်ပ ိုရ တတ်က် 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707 ၏ စာခြင  ်
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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 ်အတ   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 ်
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ခြန  ခ်  ထရျား လမ်ျားထကကာငျ်ားမ ာျား အခြစ် အသ ိုျားတည ်ထနသလ ို သင၏် က ိုယပ် ိုင ်ထလ လာသငယ်ူ 
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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 ိုငပ်ါသည်။ 
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နိဒါန်ျား 

ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းသည် ပုဂ္ ိုလ် စ်ဦ်း စ်တယာကက် ု “ဘရုာ်း” ဟု၍ ရည်ညွှန််း 

က ု်းကယွ်ကကသည။် ၎င််းမှာ စ  ်ဝငစ်ာ်းစရာတကာင််းသည ် တမ်းခွန််း စ်ခု ခြစတ်စပါသည။် အာ်းလ ု်းသည ်

 ူညသီည ်အရာ စမ်  ို်း ည််းက ု အမည်အမ  ို်းမ  ို်းခြင  ်က ု်းကွယတ်နကကသည်တလာ? သ ု  မဟု ် 

မ ညူီတသာ ဘရုာ်းမ ာ်းက ု က ်ုးကွယတ်နကကသညတ်လာ? ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းသည် 

 ူညီတသာစကာ်းလ ု်း—“ဘရုာ်းသခင”်  စမ်  ို်း ည််းက ု အသ ု်းခပိုကကတသာလ်ည််း၊ ၎င််း  ု  သည် 

သမမာက မ််းစာ ွငတ်ြာ်ခပထာ်းခ က်နငှ  ်အလွနက်ွွဲခပာ်းသည်။ ခရစ်ယာနမ် ာ်း ဝ ်ခပိုက ု်းကယွ်သည ် စစ် 

မှနတ်သာ ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ  ည််းသာရှ သည ်ဟု သမမာက မ််းစာ၌ အခ ုငအ်မာ ဆ ုထာ်းသည်။ 

ဆ ုလ သုညမ်ှာ အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်း၏ ဘုရာ်းမ ာ်းသည် အ အုတယာငမ် ာ်း၊ ရပ်ု ုမ ာ်း၊ 

မှာ်းယွင််းတသာဘရုာ်းမ ာ်း ခြစ်ကကသည်ဟ ုဆ ုလ သုည။် ထ ု  တကကာင  ်ခရစယ်ာနဘ်ာသာသည် 

သမမာက မ််းစာ ွငတ်ြာ်ခပတသာ ဘုရာ်းသခငက် ု သ ရှ ရန ်အမမွဲအတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည။် 

ထ ဘုုရာ်းသခငသ်ည် ြနဆ်င််းန ငုစ်မွ််း၊ ြ ကဆ််ီးန ငုစ်ွမ််း နငှ်  ကယ ်ငန် ငုစ်ွမ််းရှ သည်   စပ်ါ်း ည််းတသာ 

စစ်မနှတ်သာ ဘရုာ်းသခငခ်ြစသ်ည။် 

ဤသညမ်ှာ  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒ တဆာင််းပါ်း ွင ်ဒ ု ယသငခ်န််းစာခြစ်မပီ်း ၎င််းက ု 

“ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခင”် ဟု တခါင််းစဉ် ပ်ထာ်းသည။် ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် ကျွန်ပ်ု  ု  သည် 

သ ု်းပါ်း စဆ်ဘူုရာ်း ွင ်ပထမဆ ု်းပဂု္ ိုလ်ခြစတ်သာ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခငက် ုယ ကုကညခ်ခင််းအတကကာင််း 

တြာ်ခပသည ်  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒမှ ပထမတဆာင််းပါ်းက ု အထ်ူးခပိုတလ လာကကမည။် 

ယခငသ်ငခ်န််းစာ ွင ်တလ လာခွဲ သည အ်  ုင််း၊ ကနဦ်းအသင််းတ ာ်ကာလ 

အတစာပ ုင််းရာစုနစှမ် ာ်းအ ွင််း မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒမ ာ်းသည် ပ ုစ အမ  ို်းမ  ို်းခြင  ်

တပေါ်ထကွလ်ာခွဲ သည်။ တအဒ ီ(၇၀၀)ခန   ်ကာလ လက ်င ်ငွ ်ထ  ုမနတ် ာမ် ာ်း၏အယ၀ူါဒသည ်

စ သ မ်ှ ခ် ကလ်ည််းခြစခ်ွဲ သည်။ တခ သ်စ်အဂဂလ ပ်ဘာသာခပနက် မ််း ွင ်

တအာက်ပါကွဲ သ ု  ခမငတ် ွွေ့ရသည်။  

 အနနတ နခ် ု်းရှင ်ဘုရာ်းသခငက် ုယ ုကကညပ်ါ၏။ 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းတ ာ်မူတသာအရှငခ်ြစ်တ ာ်မ၏ူ။  

 စပ်ါ်း ည််းတသာသာ်းတ ာတ်ယရှုခရစ်တ ာ်၊ ကျွန်ပ်ု  ု  သခငက် ယု ုကကည်ပါ၏။  

သူသည ်

သန  ရှ်င််းတသာ၀ ညာဥတ် ာ်ဘုရာျားအာ်းခြင ပ်ဋ သတနေ ည်ခွဲ သူ၊အပ  ိုစငမ်ာရ  ွင ်

တမွ်းြွာ်းကာလူ  ဇာ  ခ ယခူွဲ သူ၊  
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မမ ိုွေ့၀နမ်င််းပုနတ ပ လ မ်င််းလကတ်အာက် ွင ်တဝဒနာခ စာ်းခွဲ ရသူ၊  

ကာ်း  ုငထ်က် ွငအ်တသခ ကာ ခမိုပ်နှ ခခင််းက ုခ ခွဲ သူ၊  

ငရွဲသ ု   ဆင််းသကခ်ွဲ သ၊ူ 

သ ု်းရကတ်ခမာကတ်သာတန   ွင ်တသခခင််းမခှပနလ်ည်ရှငခ်ပနထ်တခမာက်ခွဲ သူ၊ 

တကာင််းကငန် ငုင် တ ာ်သ ု    က်ကကသွာ်းကာ၊ 

အနနတ နခ် ု်းရှငဘ်ုရာ်းသခင၏်လက် ာတ ာ်ဘက ်ွင ်ထ ငုတ်နတ ာမ်သူည။် 

သူသည ်အသကရှ်ငသ်မူ ာ်းနငှ  ်တသတသာသမူ ာ်းက ု  ရာ်းစီရငြ် ု  ရာ 

တကာင််းကငမ်ှကကလာတ ာ်မလူ မ မ်ည။် 

သန  ရှ်င််းတ ာ်၀ ညာဥတ် ာ်ဘရုာ်းက ု ကျွန်ပ်ုယ ုကကည်ပါ၏။ 

သန  ရှ်င််းတသာကကသ်လစအ်သင််းတ ာ်၊ 

သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏မ သဟာယ၊ 

အခပစမ် ာ်းက ု ခွင လ်ွှ ်ခခင််း၊  

ခနောက ယု်နငှ  ်ကွ ရှငခ်ပနထ်တခမာကခ်ခင််း 

ထာ၀ရအသက်ရှငခ်ခင််း ခြစတ် ာ်မ၏ူ။ အာမင။်  

၎င််းသငခ်န််းစာမ ာ်း ွင ်တမနတ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူါဒက ု အဓ က အပ ုင််းငါ်းပ ုင််း 

ပ ုင််းခခာ်းထာ်းသည်က ု သ  ရမ ပါလ မ မ်ည်။ ပထမအပ ုင််းသ ု်းပ ငု််းသည် ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်  ည််းဟူတသာ ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းနငှ  ်သကဆ် ုငသ်ည်။ ၎င််းတနာက် ငွ ်

အသင််းတ ာ်နငှ သ်ကဆ် ုငတ်သာ အခန််းကဏ္ဍ နငှ  ်ကယ ်ငခ်ခင််းဆ ုငရ်ာကဏ္ဍ  ု  က လုည််း 

တလ လာခွဲ သည်။ ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် ထ အုပ ုင််းငါ်းပ ုင််းမှ ယ ကုကည်ခခင််းတဆာင််းပါ်း စ်ခသုာပါ၀ငသ်ည ် 

ပထမပ ုင််းက ု တလ လာကကပါမည်။ 

 အနနတ နခ် ု်းရှင ်ဘုရာ်းသခငက် ုယ ုကကညပ်ါ၏။ 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းတ ာ်မူတသာအရှငခ်ြစ်တ ာ်မ၏ူ။  

ယ ုကကည်ခခင််းတဆာင််းပါ်း ွင ်တြာ်ခပထာ်းတသာ အတကကာင််းအရာမ ာ်းက ု ပ ုင််းခခာ်းန ငုသ်ည ် 

နည််းလမ််းမ ာ်းစွာရှ သည်။ သ ု  တသာ် ဤသငခ်န််းစာ၌ ခရစ်ယာနယ် ုကကည်ခ က် ွင ်အဓ ကက တသာ 

အတကကာင််းအရာသ ု်းခကု ု အထ်ူးခပိုတလ လာကကပါမည်။ ၎င််း  ု  မှာ ဘရုာ်းသခငဆ် ုသည ် အယအူဆ၊ 

အနနတ နခ် ု်းရှင၏် ပဂု္ ိုလ်ခြစ်ခခင််း နငှ  ်ြနဆ်င််းခခင််း၌ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခင၏်အခန််းကဏ္ဍ 

  ု  ခြစသ်ည်။  

ဤအတကကာင််းအရာသ ု်းခုက  ုအတခခခ ၍ ခမည််းတ ာ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ ပ် ်သက်တသာ 

ယခသုငခ်န််းစာက ု အပ ုင််းသ ု်းပ ငု််းခွွဲပါမည။် ဦ်းစွာ၊ ဘရုာ်းသခင၏် အတခခခ အယအူဆက ု တြာ်ခပမပီ်း 

က ုယတ် ာ်၏ခြစ ်ည်မှုနငှ  ်သဘာဝအတကကာင််း သမမာက မ််းစာသွနသ်ငခ် က်အခ  ိုွေ့က ုတလ လာမည။် 

ဒ ု ယ၊ သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၌ ပထမပဂု္ ိုလ်၏ထ်ူးခခာ်းတသာအရည်အတသွ်းအခ  ိုွေ့ နငှ  ်“အနနတ နခ် ု်းရှင ်

ခမည််းတ ာ်” ဟူတသာစကာ်းလ ု်းက ု ဆကတ်လ လာကကပါမည်။    ယအတနခြင ၊် 
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ရှ ရှ သမျှအရာအာ်းလ ု်းက ု ခပိုလုပ်တသာသူ သ ု  မဟ ု ်ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍက ု 

တလ လာမည။် သမမာက မ််းစာ ွင ်တြာ်ခပထာ်းသည ် ဘုရာ်းသခင၏် အယူအဆ နငှ  ်အစခပိုကကပါစ ု  ။ 

ဘရု ျားသခင ်

ဘုရာ်းသခငအ်တပေါ် ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ယ ုကကည်ခခင််းသည် အခခာ်းအရာအာ်းလ ု်းအာ်း 

ယ ုကကည်မှုအ ွက် အမှန ်ကယအ်တခခခ ခြစသ်ည်။ ထ ု  တကကာင ၊် 

တ ွ်းကကည ်လျှင ်ဘုရာ်းသခငသ်ည ်အလယ်ဗဟ ု ွငရ်ှ မပီ်း 

က နအ်ရာအာ်းလ ု်းသည် သူနငှ ဆ်ကစ်ပ်တနသည်။ ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ အ တ ဗဟ ုခပို၊ 

မ မ  ွငဗ်ဟ ုခပိုတ ွ်းတခေါ်မှုမှ ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း ဗဟ ုခပိုသည ် တ ွ်းတခေါ်မှုသ ု   

တခပာင််းလွဲခခင််းခြင ၊် ဘရုာ်းသခငအ်ပါအဝင ်အခခာ်းအရာအာ်းလ ု်းသည ်

ကျွန်ပ်ု  ု  နငှ  ်မည်သ ု  ဆကစ်ပ်တနတကကာင််းက ု စဉ််းစာ်းတစသည။် ထ ု  ခပင ်

ထ အုရာသည် က စစရပ်မ ာ်းအာ်း သမမာက မ််းစာ၏ရှုခမငပ် ၊ု ဘရုာ်းသခင၏် ရှုခမငပ် ု 

နည််းမ ာ်းနငှ  ်လ ု်းဝဆန  က် ငလ် က်ရှ သည်ဟု ခမငသ်ည။် တခပာန ငုသ်ည။် ထ ု  တကကာင  ်

ယတန  အမှုတ ာ်လပ်ုငန််း ွင၊် မ မ ဗဟ ုခြစမ်ှုက စု နတ်ခေါ်ရနန်ငှ  ်

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်းဗဟ ုခပိုခခင််းက ု ကက ို်းစာ်းရန၊် မ မ က ု ဗဟ ုခပိုတသာ ရှုတထာင အ်စာ်း 

ဘုရာ်းသခငက် ု ဗဟ ုခပိုတသာအခမငသ် ု   ကက ို်းစာ်းရန ်အလွနအ်တရ်းကကီ်းပါသည။် 

တဒါကတ်  J. I. Packer 

အတကကာင််းအရာနစှခ်ုက ုကကည ်ခခင််းခြင  ်သမမာက မ််းစာ ွင ်တြာ်ခပထာ်းသည ် 

ဘုရာ်းသခင၏်အတခခခ အယအူဆက ု သ ု်းသပ်ကကမည။် ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

 စပ်ါ်း ည််းသာ ည်ရှ တ ာ်မူသည်က ု ဓမမပညာရှငမ် ာ်း၏အဆ ု 

“ဘုရာ်းသခင၏် စ်ခ ုည််းတသာသတဘာ” ဟူသည်က  ုတလ လာကကမည။် အခခာ်း စြ်က ်ွင၊် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းရှ တသာ်လည််း အမှန ်ကယ ်ွင ်

ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာခြစတ်ကကာင််းက ု ဘရုာ်းသခင၏်ရ ု်းရှင််းမှုအတပေါ် အာရ ုစ ကုတ်လ လာကကမည။် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ် စပ်ါ်း ည််းတသာ၊ စစမ်ှနတ်သာ ဘုရာ်းသခငခ်ြစသ်ညဟ်ူတသာ အယဝူါဒခြင  ်

စ ငက်ကပါစ ု  ။ 

တစပ်ါျားတညျ်ားဖြစဖ်ခငျ်ား  

အသင််းတ ာ၏်အတစာပ ုင််းရာစုနစှမ် ာ်းအ ွင််း ကမဘာတပေါ် ငွပ်  ွေ့ နှ  ခွဲ တသာ 

ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ polytheism က ု ဦ်းစွာတလ လာကကမည။် ထ တုနာက၊် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ဘုရာ်း စ်ဆ ူည််းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ monotheism က ု ဆက်၍ တလ လာမည်။    ယအတနခြင ၊် 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာအတကကာင််းနငှ  ်ထ ဘုာသာ၏ဘုရာ်းသခငအ်တကကာင််းခ ယူခ က်က ု တခပာပါမည်။ 

ပထမဦ်းစွာ၊ ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကွယသ်ည ဝ်ါဒ polytheism က ုကကည ်ကကမည။်  

ဘရု ျားအမ  ျားကိျုားကယွသ်ည ဝ်ါဒ  

ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒPolytheism သည် စကကာဝဠာကကီ်းက ု ထ န််းခ ိုပ်သည ် 

 နခ် ု်းကကီ်းတသာ န ်ဘရုာ်းအမ ာ်းအခပာ်း  ညရ်ှ မှုက ု ယ ုကကည်ခခင််း ခြစသ်ည။် 

အခ  ိုွေ့တသာန ဘ်ုရာ်းမ ာ်းသည် ထာဝရ ညမ်မွဲသည။် အခ  ိုွေ့ မှာ မြနဆ်င််းရတသ်း။ အခ  ိုွေ့ မာှ 

ပ စု  စ်နည််းနည််းခြင  ်တမွ်းြွာ်းလာသညဟ်ု ယူဆကကသည်။ ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒPolytheism 

စနစ် ွင၊် လသူာ်းမ ာ်း စ်ဦ်းခ င််းစီသည်  စ်မထူ်ူးခခာ်းသကွဲ သ ု  ပင ်န ဘ်ုရာ်းမ ာ်းသညလ်ည််း 

မ ကူွွဲခပာ်းကကသည။် ဤဝါဒ ွင၊် စကကဝဠာက ု အဘယမ်ည်တသာ န ဘ်ုရာ်းသည ်သ သာထငရ်ှာ်းတသာ 

ထ န််းခ ိုပ်မှုက ု က င သ် ု်းတနတကကာင််းက ု မည်သမူျှ မတခပာန ငု။်  

လူကက ိုက်မ ာ်းတသာ polytheism အမ  ို်းအစာ်း စ်ခုခြစ်သည  ်henotheism သည် 

အခခာ်းဘုရာ်းမ ာ်း၏ ညရ်ှ မှုက ု ခငင််းဆ ုခခင််းမရှ ဘွဲ န ်ဘရုာ်း စဆ်ူအာ်း 

အဓ ကဆကက်ပ်က ု်းကယွသ်ည်။ ဥပမာ၊ တရာမအငပ်ါယာရှ လူအခ  ိုွေ့သည် အခခာ်းန ်ဘရုာ်းမ ာ်းက ု 

အသ အမှ ်ခပိုတသာ်လည််း န ်ဘရုာ်း Zeus အာ်း ခမင ခ်မ သ်ူအခြစ် က ု်းကွယ်ကကသည။် 

အတစာပ ုင််းအသင််းတ ာ်ကာလ ခရစယ်ာနမ်ဟ ု်သအူမ ာ်းစုသည် ဘရုာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ူမ ာ်း 

polytheists ခြစသ်ည။် အမ ာ်းစုသည ်ဂရ နငှ  ်တရာမ  ု  ၏ မ စဆာန ဘ်ုရာ်းမ ာ်းက ု ယ ုကကည်ကကမပီ်း၊ 

အခ  ိုွေ့ မှာ တရှ်းတခ ်အတရှွေ့ ပ ုင််းမှ န ်ရပ်ု မု ာ်းက ု က ု်းကယွ်ကကသည်။ စကကာဝဠာ နခ် ု်းမ ာ်း နငှ  ်

အခ  ိုွေ့တသာ ခဒပ်စငမ် ာ်း သ ု  မဟ ု် ြနဆ်င််းခခင််း၏ အခခာ်းသွငခ်ပငမ် ာ်းက ု က ု်းကွယသ်မူ ာ်းလည််း 

ရှ ခွဲ သည်။ ဘုရာ်းမွဲ ဝါဒ—ဘရုာ်းမရှ ဟတူသာယ ုကကညမ်ှု—ရှာ်းပါ်းသည်။ 

ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ polytheism လ အုပ်ရသည ် အတကကာင််းရင််း စ်ခမုှာ 

ဥပတဒတကကာင််းအရမကကာခဏ လ ုအပ်တသာတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ ဥပမာအာ်းခြင ၊် တရာမအငပ်ါယာ ွင၊် 

အစ ု်းရက တရာမန ဘ်ုရာ်းမ ာ်းက ု ဝ ်ခပိုက ု်းကယွ်ရန ်အ င််းအက ပ်  ွန််းအာ်းတပ်းသည။် 

တရာမအငပ်ါယာအ ကွ် ဘုရာ်းမ ာ်း၏မ က်နာှသာနငှ  ်အကာအကယွ်ရရှ ရန ်ခြစသ်ည။် သ ု  တသာ် 

န ်ဘရုာ်းအမ  ို်းမ  ို်းက ုယ ုကကည်ခခင််း၏ အတခခခ အတကကာင််းရင််းမှာ လသူာ်းမ ာ်း၏ 

အခပစတ်ကကာင ခ်ြစ်သည်။ 

လူသာ်းမ ာ်းသည် စစ်မနှတ်သာဘုရာ်းသခငထ် မှ 

မှာ်းယွင််းတသာန ်ဘရုာ်းမ ာ်းထ သ ု   လွှွဲတခပာင််းသွာ်း  တ်ကကာင််း 

သမမာက မ််းစာက တြာ်ခပသည။် ၎င််းသည် အထ်ူးသခြင  ်

သမမာက မ််းစာ ွငတ်ြာ်ခပတသာ အခပစ ်ရာ်းနငှ  ်သကဆ် ုငသ်ည်။ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် 

ကကီ်းခမ တ်သာြနဆ်င််းရှငန်ငှ  ်ဆက်န ွှယ်တနတသာသမူ ာ်းခြစ်ကကတသာ်လည််း ၊ 

အခပစရ်ှ တသာသမူ ာ်း ခြစ်ကကပါသည။် အခပစ ်ရာ်းသည် ြနဆ်င််းခခင််း ွင ်
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ခပိုမတူဆာငရွ်ကသ်ကွဲ သ ု  ၊ ကျွန်ပ်ု  ု  က အုမနှ ်ကယ် သမမာ ရာ်းနငှ ပ် သ်က်၍ 

မ ကစ် ကွယတ်စသည။် ထ ု  တကကာင ၊် ကျွန်ပ်ု  ု  သည် 

အမနှစ်ငစ်စဘ်ုရာ်းသခငမ်ဟ ု်တသာအရာမ ာ်းက ု ဘုရာ်းသခငအ်ခြစ၎်င််း၊ 

ဘုရာ်းသခင၏် အရညအ်တသွ်းမ ာ်းအခြစ၎်င််း မှာ်းယွင််းစွာ 

သ မ် ှ်လ မ မ်ည်ခြစသ်ည်။  စန်ည််းဆ ုရတသာ်၊ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် 

စစ်မနှတ်သာဘရုာ်းသခငတ်နရာ အစာ်းထ ်ုးရနအ် ွက် 

ကျွန်ပ်ု  ု  က ုယ ် ုင၏်စ  ်ကူ်းဘုရာ်းသခငမ် ာ်းက  ုြနဆ်င််းမည်ခြစ်သည်။ 

တဒါကတ်  David R. Bauer 

သမမာက မ််းစာသွနသ်ငသ်ည အ်  ုင််း၊ စကကဝဠာသည် ြနဆ်င််းရှင၏်လက်ရာမပါဘွဲ 

ခြစမ်လာန ငုသ်ည်က ု လူ  ုင််းနလှ ု်းသာ်းထွဲ နက်ရှု  င််းစွာသ ထာ်းကကသည် ။ သ ု  တသာ် အခပစတ်ကကာင  ်

လူသာ်းမ ာ်းသည် ထ အုရာမ ာ်းအ ကွ်ဘရုာ်းက ု မခ ီ်းမွမ််းန ငုသ်ည ်အခပင၊် စစမ်ှနတ်သာဘုရာ်းသခငက် ု 

အသ အမှ မ်ခပိုန ငုက်ကပါ။ ယင််းအစာ်း၊ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ဘရုာ်းသခင၏်လပ်ုတဆာငတ်ပ်းမှုက ု 

အခခာ်းရင််းခမစ်မ ာ်းထ မသှာ ခြစ်တကကာင််းမ ှယ်ူကကသည။် တရာမ ၁:၂၀-၂၃ ၌ တပါလုတခပာခွဲ သည က် ု 

နာ်းတထာငပ်ါ– 

အဘယသ် ို  နည်ျားဟမူကူာျား၊ ြနဆ်ငျ်ားထတာ်မူထသာ အရာမ ာျားက ို ထ ာက်ရှုသခြင် ၊ 

 ာဝရတနခ် ိုျားထတာ်နငှ်   ာဝရအခြစ်ထတာ်တည်ျားဟထူသာ မ က်ခမငမ်ရထသာ 

ဘိုရာျားသခင၏်အရာတ ို  သည် ကမဘာတည်သည်ကာလမစှ၍ 

 ငရှ်ာျားလ က်ရှ ကက၏။   ိုထကကာင် သတူ ို  သည် က ိုယ်အခပစက် ို မြ ိုျားန ိုငရ်ာ။ 

အထကကာငျ်ားမကူာျား၊   ိုသူတ ို  သည် ဘိုရာျားသခငက် ို သ လ ကပ်င၊် ဘိုရာျားသခငက် ို 

ခ ီျားမမွ်ျားသင် သည်အတ ိုငျ်ား မခ ီျားမမွ်ျား၊ ထက ျားဇူျားထတာ်က ိုလည်ျား မသ မမတှ်၊ 

အခ ည်ျားနှျီားထတွျားဆခခငျ်ား၊ သတ မရှ ထသာစ တန်လှ ိုျားမ ိုကမ်ွဲခခငျ်ားသ ို   

ထရာက်ကက၏။ပညာရှ ထယာငထ်ဆာငလ် က်နငှ်  လမူ ိုကအ်ရာ၌ 

တည်ကကသည်ခြစ်၍၊- မထြာက်ခပနမ်ပ ကစ်ီျားန ိုငထ်သာ ဘိုရာျားသခင၏် 

ေိုဏထ်တာ်က ိုပယလ် က်၊ ထြာက်ခပနပ် ကစ်ီျားတတ်ထသာ လ၏ူရိုပ်တို၊ 

သာျားငကှ်အစရှ ထသာ တွာျားတတ်ထသာ တ ရစဆာန၏်ရိုပ်တိုက ို ဘိုရာျားသခငအ်ရာ၌ 

ခ ီျားထခမ ာက်ကက၏။ (ထရာမ ၁:၂၀-၂၃) 

ရှငတ်ပါလ၏ု အဆ ုအရ ဘရုာ်းသခင ်ည်ရှ ခခင််းသည် လ ူ ငု််းအ ွက် သ သာထငရ်ှာ်းသည်—

၎င််းက ု ရှင််းရှင််းလင််းလင််းခမငရ်မပီ်း နာ်းလည်န ငုသ်ည။် ရှငတ်ပါလသုည် ြနဆ်င််းခခင််း၌ လသူာ်းမ ာ်းသည ်

မ မ က ယု်က ု ြွင လ်စှတ်ြာ်ခပခခင််းအာ်းခြင  ်ဘုရာ်းသခငက် ုသ သည်ဟပုင ်တခပာဆ ခုွဲ သည်။ သ ု  တသာ် 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် အလွနအ်ခပစ်ကကီ်းလွန််းသခြင  ်ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ခ ီ်းမွမ််းရန၊် သ ု  မဟု ် တက ်းဇူ်း ငရ်န ်

ခငင််းဆနခ်ွဲ ကကသည်။ ၎င််းအစာ်း၊ ကျွန်ပ်ု  ု   ြန ်ီ်းကာ က ု်းကယွ်သည ် ဘရုာ်းအ မု ာ်းခြင  ်

သူ  ရွဲ  ဘုန််းတ ာ်က  ုလွဲလယှ်ခွဲ ကက ယ။် 
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တယာက် ာ်း၊ မ န််းမ၊ ကတလ်းမ ာ်း အာ်းလ ု်းသည် သ ူ ု  ၏ နလှ ု်းသာ်း၊ အတ ွ်း၊ 

ကသ တ ပပစ  ် ွင ်ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း နက်ရှု  င််းစွာ သ ကကသည် ဟု သမမာက မ််းစာက 

ဆ ုထာ်းသည။် သ ု  တသာ် အာဒ နငှ ဧ်ဝခပစမ်ှာ်းမပီ်းခ  နမ်စှ၍ 

စစ်မနှတ်သာဘရုာ်းသခငက် ုက ု်းကွယ်ခခင််းမှ ရပ်ု ကု ု်းကယွ်ခခင််း သ ု  မဟု ် 

ဘုရာ်းသခငြ်နဆ်င််းထာ်းသည အ်ရာမှနသ်မျှက ု က ု်းကွယ်ခခင််းအထ  

ကျွန်ပ်ု  ု  ၏စ  ်နလှ ု်းနကန်ွဲရာအ ွင််းသ ု   နကရ်ှု  င််းစွာ ကူ်းတခပာင််းသွာ်းတကကာင််း 

တရာမ ၁  ွင ်တြာ်ခပသည။် ထ ု  တကကာင ၊် လူ  နလှ ု်းသာ်းသည် လကတ် ွွေ့အာ်းခြင  ်

ရုပ် ုအမ  ို်းမ  ို်း  ု  ၏ မလူအရင််းအခမစ်ခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Samuel Ling 

ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ polytheism နငှ  ်ယှဉ်၍၊ ဘရုာ်း စဆ်ူ ည််းက ု်းကယွသ်ည ်ဝါဒ 

monotheism က ု တလ လာကကမည။်  

ဘရု ျားတစဆ်တူညျ်ားကိျုားကယွသ်ည ဝ်ါဒ 

နည််းပညာအရ ဤဝါဒသည် ဘုရာ်း စပ်ါ်း ည််းက သုာ ယ ကုကညတ်ကကာင််း အ ညခ်ပိုသည ် 

မညသ်ည ဘ်ာသာက ုမဆ ု ရည်ညွှန််းန ငုသ်ည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် တခ ်သစက်မဘာ ွင ်ဂ  ်းဘာသာ၊ 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာနငှ  ်အစစလမဘ်ာသာ  ု  သည် ဘရုာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာရှ သညဟ်ု 

အခ ုငအ်မာဆ ုကကတသာတကကာင  ် စဆ်ူ ည််းတသာ က ု်းကွယယ် ုကကည်မှုရှ တသာ 

ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းခြစ်ကကသည်။ 

ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာရှ တကကာင််း ရှင််းလင််းစွာတြာ်ခပခခင််းခြင  ်

ဘုရာ်းသခင၏် စ်မထူ်ူးခခာ်းမှုအာ်း က မ််းပ ဒုမ် ာ်းစွာ၌ တ ွွေ့ရသည။် ဥပမာ ခ  ိုွေ့က ု နာ်းတထာငပ်ါ။ ၃ 

ဓမမရာဇဝင ်၈:၆၀  ွင ်တရှာလမုနသ်ည် ဤသ ု   တခပာကကာ်းခွဲ သည်– 

ထာဝရဘုရာ်းသည် ဘုရာ်းသခငခ်ြစတ် ာ်မ၏ူ...အခခာ်းမရှ ။(၁ ဓမမရာဇဝင ်၈:၆၀) 

ဆာလ  ၈၆:၁၀  ွင ်ဒါဝ ဒသ်ည ်သခငဘ်ုရာ်းအာ်း ဤသ ု  သဆီ ုခွဲ သည်။ 

က ုယတ် ာ် စ်ပါ်း ည််းသာလျှင ်ဘုရာ်းသခငခ်ြစတ် ာ်မ၏ူ။ (ဆာလ  ၈၆်း၁၀)။ 

၄ ဓမမရာဇဝင ်၁၉:၁၉  ွင ်တဟဇက  ဆုတ ာင််းခွဲ သည်မှာ_ 

အ ို  ာဝရဘိုရာျား၊ က ိုယ်ထတာတ်စပ်ါျားတည်ျားသာဘိုရာျားသခင ်ခြစထ်တာ်မ၏ူ။ 

(၂ဓမမရာဇဝင ်၁၉:၁၉)။ 

တရာမ ၃:၃၀  ွင ်ရှငတ်ပါလုသည ်ဤသ ု  အခ ုငအ်မာဆ ခုွဲ သည်။ 
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ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းရှ တ ာ်မ၏ူ (တရာမ ၃်း၃၀)။ 

ယာကပ်ု ၂:၁၉  ွင ်ယာကပ်ုသည ်ဤသ ု  ဆ သုည်။ 

ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းရှ သည်ဟု သငသ်ညယ် ၏ု။ တကာင််းတပ၏။ ယာကုပ် 

၂:၁၉ 

ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းရှ တ ာ်မ၏ူ။ ဓမမတဟာင််းတခ  ်ငွ ်၎င််းသည် မှနက်နခ်ွဲ သည်။ 

ဓမမသစတ်ခ ် ွင ်၎င််းသည် မနှက်နခ်ွဲ သည်။ အသင််းတ ာ်၏ အတစာပ ုင််းရာစုနစှမ် ာ်း ွင ်၎င််းသည် 

မှနက်နခ်ွဲ သည် ။ ယတန  ထ   ုင ်မှနက်နတ်နဆွဲပငခ်ြစသ်ည။်  

ယခု ကျွန်ပ်ု  ု   တထာကခ်ပလ သုညမ်ှာ ဘရုာ်း စ်ဆ ူည််းက ုသာက ိုျားကယွ်ထသာ 

ဘာသာ ရာ်းအာ်းလ ု်းသည်  ူညီတသာဘုရာ်းက ု က ု်းကယွ်ကကသည်မဟု ။် ကျွန်ပ်ု  ု  ဆ ုခွဲ သည ်အ  ုင််း 

ဂ  ်းဘာသာ၊ ခရစယ်ာနဘ်ာသာနငှ  ်အစစလာမ်ဘာသာ  ု  သည် ဘုရာ်း စဆ်ူ ည််းက သုာ 

က ု်းကယွ်ကကသည။် ထ ု  ထကမ်က၊ ၎င််း  ု  အာ်းလ ု်းသည် ဤဘုရာ်းက ု အာခဗဟ ၏ဘုရာ်းသခငအ်ခြစ် 

အမည် ပ်ကကသည်။ သ ု  တသာ် “အာခဗဟ ၏ဘုရာ်းသခင”် ဟတူသာအမည်နငှ  ်ဆကစ်ပ်သည  ်

အယအူဆမ ာ်းသည် အလွနက်ွွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းသည။် သ ူ ု  သည် ဘုရာ်းသခင၏် 

အခပိုအမူမ ာ်းနငှ သ်တဘာသဘာဝအတပေါ် သတဘာထာ်းကွွဲလွွဲကကသည်။ 

ဂ  ်းဘာသာက ု သ ု်းသပ်ကကည ပ်ါ။ ဂ  ်းဘာသာသည် ခရစယ်ာနမ် ာ်းလည််း က င သ် ု်းသည ် 

ဓမမတဟာင််းက မ််းအတပေါ် ၎င််း၏ယ ုကကည်မှုက ု အတခခခ သည။် သ ု  တသာ် သမမာက မ််းစာတြာ်ခပသည ် 

သ ု်းပါ်း စဆ်ဘူုရာ်းက ု ခငင််းပယ်ကကသည။် အမနှမ်ှာ၊ ဂ  ်းဘာသာသည် သ ု်းပါ်း စ်ဆ၏ူ 

ပဂု္ ိုလ် စဦ််းစကီ ု ခငင််းပယသ်ည်။ တယရှုအာ်း သခငအ်ခြစ်နငှ  ်လူ  ဇာ  ခ ယူတသာ ဘရုာ်းသခငအ်ခြစက် ု 

ခငင််းပယ်ကကသည။် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ခမင ခ်မ ်တသာပဂု္ ိုလခ်ြစ်တကကာင််းက  ု

ခငင််းဆ ုကကသည။် သခငတ်ယရှုနငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာ ဝ ညာဉ်တ ာ်က ု ခငင််းပယ်ခခင််းခြင  ်တစလွှ ်တ ာ်မတူသာ 

ခမည််းတ ာ်အာ်း ခငင််းပယ်ကကသည။် လကုာ ၁၀်း၁၆  ွင ်တယရှု က ုယ ် ုငတ်ခပာခွဲ သည်မှာ 

ငါ  က ု ပယ်တသာသူသည ်ငါ  က တုစလွှ တ် ာ်မတူသာသူက ပုယ်သည် (လုကာ 

၁၀်း၁၆)။ 

ဂ  ်းဘာသာသည် တယရှုနငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်က ု ခငင််းပယသ်ည်နည််း ူ 

ခမည််းတ ာ်က ုလည််း ခငင််းပယ်သည်။ 

ဂ  ်းဘာသာသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်တြာ်ခပထာ်းသည ် ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း 

ဝ ခ်ပိုက ု်းကယွ်သည်ဟု ယ ုကကည်ကကသည်။ ခရစ်ယာနမ် ာ်း က ု်းကယွ်သည်  

ဓမမတဟာင််းက မ််း ွငတ် ွွေ့ရတသာ ဘရုာ်းသခင ်အာ်းရည်ညနွ််းသည်။ ထ ု  တကကာင  ်အတပေါ်ယ အာ်းခြင ၊် 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည်  စဥ်ီ်း ည််းတသာ ဘရုာ်းသခငက် ု အ ကူ ု်းကွယ်ကကသညဟ်ု ဆ ုန ငုသ်ည ် 

အဓ ပပာယ်ရှ သည။် သ ု  ရာ ွင၊် ဂ  ်းဘာသာ၏ဘုရာ်းသခငသ်ည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာ၏ဘုရာ်းသခငန်ငှ  ်
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ခခာ်းနာ်းသည ် အခခာ်းအဓ ပပာယ ်စခ်ု ရှ တသ်းသည်၊ အတကကာင််းမှာ၊ ဂ  ်းဘာသာသည် တယရှု၌ 

ဘုရာ်းသခင၏် အခပည အ်ဝတြာ်ခပခ က်က ု ခငင််းပယ်တသာတကကာင  ်ခြစ်သည်။ 

အစစလမ်ဘာသာအာ်း သ ု်းသပ်ကကည ်လျှင၊် ဘုရာ်းသခငန်ငှ ပ် ်သက်တသာ 

သူ  ု  ၏အယအူဆသည် သမမာက မ််းစာနငှ  ်ဆန  က် ငဘ်က်ခြစတ်ကကာင််း ပ ု၍ပင ်ရှင််းပါသည။် 

အတရ်းကကီ်းတသာတမ်းခနွ််းမှာ -  စဆူ် ည််းတသာဘုရာ်းသခင၏်အယူအဆနငှ  ်

ပ သ်က်၍ အစစလာမဘ်ာသာ၏ ယ ကုကညခ် ကသ်ည် အဘယ်အရာခြစ်သနည််း။ 

အစစလမ်ဘာသာသည် ဘရုာ်းသခင၌် စည််းလ ု်းညညီွ မ်ှု 

အမ  ို်းအစာ်းဘာသာ ရာ်း ခြစ်သည်။ သ ု  တသာ် ခရစ်ယာနဘ်ာသာသည် 

အစစလာမ်ထက် သခငဘ်ရုာ်းအတပေါ် ကွွဲခပာ်းတသာ ဝ တသသလကခဏာမ ာ်းနငှ  ်

ဂုဏတ် ာ်မ ာ်းက ု အသ အမှ ခ်ပိုပါသည။် ကျွန်ပ်ု  ု   ွင ်တရွ်းနှု ်ခခင််းနငှ  ်

လူ  ဇာ  ခ ယူခခင််းဆ ုငရ်ာ အယဝူါဒမ ာ်းရှ မပီ်း ၎င််းသည ်ရှင််းလင််းတသာ၊ 

အတခခခ က တသာ နည််းလမ််း စ်ခုခြင  ်ထ သုခင၏် စရ ုကက် ု တပေါ်လွငတ်စသည ် 

အတရ်းကကီ်းတသာအယဝူါဒမ ာ်း ခြစသ်ည။် ဘုရာ်းသခင၏် ညညီွ မ်ှုခြစသ်ည ် 

တရွ်းနှု ခ်ခင််းနငှ  ်လူ  ဇာ  ခ ယူခခင််း နစှခ်စုလ ု်းအာ်း မ ွ်စလ်ငမ််  ု   နာ်းလညမ်ှုမရှ ။  

တဒါကတ်  Riad Kassis 

ဘုရာ်းသခငအ်တပေါ် အစစလာမ၏် ခ ယူခ က်သည် အမှန ်ကယ်ပင ်

သမမာက မ််းစာနငှ  ်ဆန  က် ငတ်နသည်။ အထငရ်ှာ်းဆ ု်း စ်ခမုှာ ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

ခွွဲခခာ်းမထာ်းတကကာင််း အခ ုငအ်မာဆ ုခခင််းခြစသ်ည်။ အစစလမဘ်ာသာ ွင၊် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် လ ု်းဝ စဆ်ူ ည််းခြစမ်ပီ်း သူ  အ ွင််း၌ အသ ုင််းအဝ ုင််း မရှ ။ 

ခရစ်ယာနဓ်မမပညာ ွင ်ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းရှ ခခင််းဟူတသာ 

ယ ုကကည်ခ က်သည် ဘုရာ်း စ်ဆ ူည််းက ု်းကယွ်သည ဝ်ါဒ monotheism  ွင ်

အကကင််းမွဲ သစစာ ရာ်းခြစသ်ည်။ သမမာက မ််းစာ၏ အတစာဆ ု်းအယ၀ူါဒမှာ 

“အ ဣုသတရလအမ  ို်း၊ နာ်းတထာငတ်လာ ၊ သင၏်ဘုရာ်းသခင ်ထာဝရဘုရာ်းသည် 

 စပ်ါ်း ည််းခြစ်တ ာမ်ူ၏" ဟူ၍ခြစသ်ည။် ထ ု  တကကာင ၊် 

ဘုရာ်း စ်ဆ ူည််းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ monotheism ၏ တလ်းနကတ်သာ 

အခ ုငအ်မာတခပာဆ မုှုသည် ယဒု-ခရစယ်ာနဘ်ာသာတရ်းဓတလ ထ ်ုးစ ၏ 

အစ  အ်ပ ုင််း စခ်ုခြစသ်ည။် ထ ု  တကကာင  ်ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် 

ဘုရာ်း စ်ဆ ူည််းက ု်းကယွယ် ုကကည်သမူ ာ်းခြစသ်ည။် အစစလာမမ်  တ်ဆွ 

အမ ာ်းစုသည် ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း ထ သု ု  တသာသူမ ာ်းခြစတ်ကကာင််း မထငက်က။ 

သူ  ု  သည် ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း ဘုရာ်းသ ု်းပါ်းက ု်းကွယသ်မူ ာ်း 

အခြစ်ထငက်ကပါလ မ မ်ယ။် မ ဟုာမက်သည် ဘရုာ်းသခငန်ငှ ပ် သ်က်တသာ 

ခရစ်ယာနအ်ယူဝါဒက ု သ နာ်းလညမ်ှု လွှွဲမှာ်းခွဲ တသာတကကာင  ်သငသ်ည် ြခင၊် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

မ ခငန်ငှ  ်သာ်းက ု ယ ုကကညသ်ည်ဟ ုထငက်ကသည်။ ခရစယ်ာန၏် 

သ ု်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ- ဘုရာ်းသခငသ်ည် မ တူသာ ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းခြစသ်ည ် 

ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သ ု်းပါ်းအခြစ် 

ထာဝရ ည်ရှ သည။် ပဂု္ ိုလမ် ာ်းကကာ်း ွင ်စစမ်ှနမ်ပီ်း 

ကကီ်းမာ်းတသာမ  သ်ဟာယြွွဲွေ့ မှုရှ သည။် ၎င််းမှာ အစစလာမဘ်ာသာနငှ  ်

အလွနက်ွွဲခပာ်းတသာ အယူအဆ စ်ခခုြစ်သည်။ 

တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 

ထ ု  တကကာင  ်ဂ  ်းဘာသာ၊ ခရစယ်ာနဘ်ာသာနငှ  ်အစစလမ်ဘာသာအာ်းလ ု်းသည် 

ဘုရာ်း စ်ဆ ူည််းက ု်းကယွသ်ည ဘ်ာသာ ရာ်းမ ာ်း ခြစသ်ည။် ၎င််း  ု  အာ်းလ ု်းသည် 

ဘုရာ်းမ ာ်းစွာ ညရ်ှ တကကာင််း ခငင််းဆ ုတသာတကကာင  ်ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ polytheism နငှ  ်

ကွွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းကကသည။် သ ု  တသာ် ဘရုာ်းသခငသ်ည် မညသ်မူညဝ်ါခြစတ်ကကာင််း သူ  ု  ၏အယူဝါဒမ ာ်း 

အလွနက်ွွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းခခင််းတကကာင လ်ည် အခ င််းခ င််းလည််း ကွွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းတနကကသည။် 

ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ polytheism နငှ  ်ဘုရာ်း စဆ်ူ ည််းက ု်းကယွ်သည ်ဝါဒ 

monotheism က ုတလ လာမပီ်းတနာက်၊ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ခရစယ်ာနဘ်ာသာအ ည်ခပိုထာ်းသည ် 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒ ငွ ်တြာ်ခပထာ်းတသာ ဘရုာ်းသခငန်ငှ ပ် သ်က်သည ် အယူအဆက ု 

ဆက်၍တလ လာကကမည။်  

ခရစယ် န်ဘ သ  

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒ ငွ ်ဘုရာ်းသခငန်ငှ ပ် သ်ကတ်သာ တြာ်ခပခ ကသ်ည် 

အလွနရ်ှင််းသည။် တြာ်ခပခ ကမ်ှာ: 

 အနနတ နခ် ု်းရှင ်ဘုရာ်းသခငက် ုယ ုကကညပ်ါ၏။ 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းတ ာ်မူတသာအရှငခ်ြစ်တ ာ်မ၏ူ။  

အယဝူါဒက ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းရှ တကကာင််း အ  အလင််း မတခပာဆ ုတကကာင််း 

သငသ်  ခပိုမ ပါလ မ မ်ည်။ အယူဝါဒ၏မလူအစက ု မသ ပါက၊ ဂ  ်းဘာသာ၏ဘုရာ်း၊ သ ု  မဟု ် 

အစစလာမ်၏ဘုရာ်းက ု ယ ုကကည်တကကာင််း တြာ်ခပခခင််းအခြစ် ရှုခမငန် ငုသ်ည။် သ ု  မဟု  ်

ဘုရာ်းအမ ာ်းကကာ်း ွင ်ဘုရာ်း စဆ်ူက ု အ ည်ခပိုတပ်းသကွဲ သ ု  ခြစ်သည်။ သ ု  ဆ လုျှင၊် 

ခရစ်ယာနမ်ဟု တ်သာ ဘုရာ်းအမ ာ်းက ု်းကွယသ်ည ဝ်ါဒ polytheism နငှ  ်

ဘုရာ်း စ်ဆ ူည််းက ု်းကယွသ်ည ဝ်ါဒ monotheism အာ်း လကခ် ယ ုကကည်သမူ ာ်းနငှ  ်

ခရစ်ယာနဘ်ာသာ၏ သ ု်းပါ်း စဆ်ဘူုရာ်းသည် မ ူညတီကကာင််းက ု မည်သ ု  သ န ငုမ်ည်နည််း။ 

 စြ်က ်ွင၊် အယဝူါဒသည် ဘုရာ်းသခငအ်တကကာင််း ရှင််းရှင််း လင််းလင််းတခပာသည ် 

အခခာ်းအတကကာင််းအရာမ ာ်းအာ်းခြင  ်ခရစ်ယာနမ်ဟု တ်သာ ဘုရာ်း စ်ဆဝူါဒက ု ခငင််းပယသ်ည။် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

တရှွေ့သငခ်န််းစာ ွင ်တလ လာခွဲ သည ်အ  ုင််း၊ အယဝူါဒက ု သ ု်းပါ်း စ်ဆူပ တုသနည််းခြင  ်ြွွဲွေ့စည််းထာ်းသည။် 

ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခင၊်  စပ်ါ်း ည််းတသာသာ်းတ ာ်တယရှုခရစ်နငှ  ်သန  ရ်ှင််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် 

မ ညူီတသာပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းခြစ်မပီ်း အာ်းလ ု်းသည ် ူညီခမင ခ်မ ်တသာအနစှသ်ာရက ု 

မျှတဝကကသည်ဟတူသာ ယ ုကကည်ခ ကက် ု ထငဟ်ပ်ခပသည။် 

အယဝူါဒသည ်ယ ုကကည်ခခင််း၏ က ယ်ခပန  တ်သာတြာ်ခပခ ကမ်ဟ ုဘ်ွဲ 

ယ ုကကည်ခ က်မ ာ်း၏အက ဉ််းခ ိုပ်  စ်ခုခြစရ်နသ်ာ ရည်ရွယခ်ွဲ သည်။ အယဝူါဒက ု အသင််းတ ာ်၏ 

ဝ ခ်ပိုဆတု ာင််းမှု ွင ်အသ ်ုးခပိုတသာအခါ၊ သ ု်းပါ်း စဆ်ဘူုရာ်းသခင၏် ပဂု္ ိုလသ်တဘာ ရာ်းက ု 

ရည်ညွှန််းခခင််းခြစ်သညက် ု အသင််းတ ာ်ရှ လ ူ ုင််း သ ကကသည်။ 

အခခာ်း စြ်က ်ွင၊် အယဝူါဒသည် ခမင ခ်မ တ်သာနာမ စခ်ုအတနခြင  ်“ဘုရာ်း” ဟတူသာ 

 စဥ်ီ်း ည််းတသာ အနည််းက န််းပ စု က ု အသ ု်းခပိုခခင််းခြင  ်ဘရုာ်းအမ ာ်းက ု်းကွယသ်ည ဝ်ါဒက ု 

ခငင််းဆ ုသည။် 

“ဘုရာ်း” ဟတူသာ စကာ်းလ ု်းသည ်မ ာ်းစွာတသာ အဓ ပပါယ်ရှ န ငုသ်ည။် ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းစာွသည် 

၎င််း  ု  ၏န ဘ်ုရာ်းမ ာ်းက ု “ဘုရာ်းမ ာ်း” ဟပုင ်တခေါ်ဆ ုကကသည။်  စခ်ါ ရ  သမမာက မ််းစာက ယု်  ုင ်

န ်ဆ ု်းမ ာ်း၊ ရုပ် မု ာ်းနငှ  ်လသူာ်းတခါင််းတဆာငမ် ာ်းက  ုရည်ညွှန််းရန ်“ဘုရာ်း” ဟတူသာ စကာ်းလ ု်းက ု 

အသ ု်းခပိုသည်။ သ ု  တသာ် ဤ “ဘုရာ်းမ ာ်း”သည ်အခခာ်းတသာအမည်နာမမ ာ်းလည််း ရှ ကကသည်။ 

ဥပမာအာ်းခြင ၊် တရှ်းတရာမဘာသာ ရာ်း ွင ်မာ်းစ် Mars သည ်စစ၏်န ဘ်ုရာ်း၊ နကပ်ကျွန််း Neptune 

သည ်ပငလ်ယ်န ်ဘရုာ်းခြစ်မပီ်း ဂ  ပီ ာ Jupiter သည် န ်ဘရုာ်းမ ာ်း၏တခါင််းတဆာငခ်ြစသ်ည။် 

  ိုနည်ျားအတပူင၊် သမမာက မ်ျားစာ၏ ဘိုရာျားသခငအ်ာျားလည်ျား အမည်နာမမ ာျားခြင  ်သ ရှ ကကသည်။ 

၎ငျ်ားတ ို   ွဲမှ “အနနတတနခ် ိုျားရှင ်ဘိုရာျားသခင”် ဟို မကကာခဏ ထခေါ် ထဝေါ်သည ် El Shaddai သည ်

တနခ် ိုျားကကီျားထသာ ဘိုရာျားသခငဟ်ို အဓ ပပာယရ်သည။် El Elyon သည် “အခမင ဆ် ိုျားထသာဘိုရာျားသခင”် 

ဟိုထခေါ် ပပီျား၊ အလ ိုျားစ ိုတ ို  က ို အိုပ်စ ိုျားထသာဘိုရာျားသခငဟ်ို အဓ ပပါယ်ရသည်။ “သခင”်Adonai 

ဟူထသာအမည်နာမသည် သခင ်သ ို  မဟိုတ် အိုပ်စ ိုျားရှငဟ်ို အဓ ပပာယ်ရသည်။ 

ဘုရာ်းသခင၏် သင တ်လ ာ်တသာနာမတ ာ်အခြစ် အန်ီးစပ်ဆ ု်းခြစတ်သာ နာမသည် ထာ၀ရဘရုာ်း 

Yahweh ခြစသ်ည။် တရှ်းဘာသာခပနက် မ််းမ ာ်း ွင ်၎င််းက ု တယတဟာဝါ Jehovah အခြစ် တြာ်ခပသည်။ 

သ ု  တသာ် တခ သ်စ်ဘာသာခပနက် မ််းမ ာ်း ွင ်၎င််းက ု တယဘယူ အာ်းခြင  ်“သခင”် 

ဟုခပနဆ် ထုာ်းတသာ်လည််း ၎င််း၏အဓ ပပာယမ်ှာ Adonai နငှ  ်အလွနက်ွာခခာ်းပါသည။် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် လူ  သမ ုင််း ငွ ်အတစာပ ုင််းက ည််းကပင ်တယတဟာဝါဟတူသာ နာမတ ာ်ခြင  ်

သူ  က ယုသ် ူတြာ်ခပခွဲ သည်။ ဥပမာ၊ ကမဘာဦ်း ၄:၂၆  ွင ်အာဒ ၏သာ်း တရှသ လက်ထက် အတစာပ ုင််း ွင ်

လူသာ်းမ ာ်းသည် ဘုရာ်းသခငအ် ကွ် ဤအမညက် ု အသ ု်းခပိုခွဲ ကကသည်။ တနာဧသည ်ကမဘာဦ်း ၉:၂၆ ၌ 

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ထာဝရဘုရာ်းဟု ရည်ညွှန််းခွဲ  ယ။် အာခဗဟ သည ်ကမဘာဦ်း ၁၂:၈ ၌ ထာဝရဘုရာ်း 

အမည်ခြင  ်ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း တခေါ် ခွဲ သည်။  

ထကွ်တခမာက်ရာ ၃:၁၃-၁၄  ငွ ်တမာတရှအာ်း ဘုရာ်းသခငတ်ြာ်ခပခွဲ တသာ နာမတ ာ်သညလ်ည််း 

ထာဝရဘုရာ်း ခြစသ်ည။် 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ထမာထရှကလည်ျား၊ အကျွန်ိုပ်သည် ဣသထရလအမ  ြုျားသာျားတ ို  ရှ ရာသ ို  ထရာက်၍၊ 

သငတ် ို  ဘ ိုျားထဘျားမ ာျား၏ဘိုရာျားသခငသ်ည် 

ငါ  က ိုသငတ် ို  ရှ ရာသ ို  ထစလွှတထ်တာ်မူပပီဟို အကျွန်ိုပ်ဆ ိုလျှင၊် သူတ ို  က၊ 

  ိုဘိုရာျားသခင၏်နာမထတာ်ကာျား အဘယ်သ ို  နည်ျားဟို 

အကျွန်ိုပ်က ိုခပန၍်ထများထသာအခါ၊ အဘယ်သ ို  ခပနထ်ခပာရပါမည်နည်ျားဟို 

ဘိုရာျားသခငအ်ာျားထများထလျှာကထ်လ၏။ ဘိုရာျားသခငက်လည်ျား၊ 

ငါခြစသ်ညအ်တ ိုငျ်ားငါခြစ၏်ဟူ၍လည်ျားထကာငျ်ား၊ ငါခြစသ်ည်ဟို 

အမည်ရှ ထသာသူသည်၊ ငါ  က ိုသငတ် ို  ရှ ရာသ ို  ထစလွှတ်ထတာ်မပူပီဟို 

ဣသထရလအမ  ြုျားသာျားတ ို  အာျားခပနထ်ခပာထလာ ဟူ၍လည်ျားထကာငျ်ား၊ 

ထမာထရှအာျားမ န်  ထတာ်မ၏ူ။ ( ကွ်ထခမာက်ရာ ၃:၁၃-၁၄) 

 ာဝရဘိုရာျား ဟထူသာအမညသ်ည် ဤထနရာ၌ “ငါခြစ်သညအ်တ ိုငျ်ားငါခြစ၏်” 

ဟုဘာသာခပနထ်ာ်းတသာ တဟမဗွဲစကာ်းလ ု်း 'ehyeh' နငှ ဆ်ကစ်ပ်သည်။ ထ အုမည်နာမသည် 

မ မ လမူ  ို်းအာ်းတြာ်ခပခွဲ သည ် ရင််းနှ်ီးဆ ု်းနာမတ ာ်ခြစ်မပီ်း၊ အခခာ်းမညသ်ည အ်မညမ် ာ်းထကမ်က၊ 

အ အုတယာငဘ်ရုာ်းအာ်းလ ု်းနငှ  ်ခွွဲခခာ်းသ ခမငတ်စသည ် အမည်ခြစ်သည်။ 

သမမာက မ််းစာ၌ သခငဟ်တုခေါ်တဝေါ်တသာတနရာအာ်းလ ု်း ွင ်“ဘရုာ်းသခင”် ဟူတသာအမညသ်ည် 

တယဘူယ အက ဆ ု်းခြစ်သည်။ မ ကတ်မှာက်တခ ဓ်မမတဟာင််းက မ််းမ ာ်း ွင ်

ဘုရာ်းသခငဟ်တူသာစကာ်းလ ု်းသည် မ ာ်းတသာအာ်းခြင  ်တဟမဗွဲစကာ်းလ ု်း el သ ု  မဟ ု ်elohim က ု 

ဘာသာခပနဆ် ုသည်။ ဓမမသစက် မ််း ွင၊် ၎င််းသည ်မ ာ်းတသာအာ်းခြင  ်ဂရ စကာ်းလ ု်း theos က ု 

ဘာသာခပနဆ် ုသည်။ သ ု  တသာ် သမမာက မ််းစာတခ ် ွင ်အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်းသည် 

မ မ   ု  ၏ဘရုာ်းမ ာ်းက ရုည်ညွှန််းရန ်ထ စုကာ်းလ ု်းမ ာ်းက ပုင ်အသ ု်းခပိုခွဲ ကကသည်။ သ ု  ဆ ုလျှင၊် 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒသည ်တယတဟာဝါကွဲ သ ု   ပ ု၍ထ်ူးခခာ်းတသာအမည်နာမအစာ်း 

ဘုရာ်းသခငဟ်တူသာ အမည်နာမက ု အဘယတ်ကကာင  ်တရွ်းခ ယ်ခွဲ သနည််း။ အဘယ်တကကာင ဆ် ုတသာ် 

သခငက် ုခွွဲခခာ်းသ ခမငရ်န ်"ဘုရာ်းသခင"် ဟူတသာ ရ ု်းရှင််းတသာအသ ု်းအနှုန််းက ု အသ ု်းခပိုခခင််းခြင  ်

ခရစ်ယာနဘ်ာသာ၏ဘုရာ်းသခငသ်ည် "ဘုရာ်းသခင"် ဟု တခေါ်ထ ကု်သ ူစ်ပါ်း ည််းသာခြစ်တကကာင််း 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒ ငွ ်တြာ်ခပတသာတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ ၃ ဓမမရာဇဝင ်၈:၆၀  ွင ်

ကျွန်ပ်ု  ု  ြ ်ရသည်မှာ_ 

သခင ်(သ ု  မဟု ် တဟမဗွဲဘာသာခြင Y်ahweh) သည ်ဘရုာ်းသခငခ်ြစသ်ည်... 

အခခာ်းမရှ ပါ (၁ ဓမမရာဇဝင ်၈:၆၀)။ 

မှနပ်ါသည်၊ အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်းသည် အမှန ်ကယ် ဘုရာ်းမ ာ်းက ု က ု်းကယွသ်ညဟ်ု 

ယ ုကကည်ကကသည။် သ ု  တသာ် လကတ် ွွေ့ ွင၊် ၎င််း  ု  သည် စ  ်ကူ်းယဉ်သ တ ဝါမ ာ်း သ ု  မဟ ု် 

န ်ဆ ု်းမ ာ်း—ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏ဘုရာ်းသခင ်ြနဆ်င််းကာ အုပ်ခ ိုပ်ခွဲ ြူ်းသည ် 

ယု ်ည  တသာဝ ညာဉ်မ ာ်းက ုပင ်က ု်းကယွ်ကကသည။် တပါလသုည် ဤအတကကာင််းက ု ၁ တကာရ နသို ၁၀:၂၀ 

 ွင ်ရှင််းလင််းစွာတြာ်ခပခွဲ သည်။  



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

  ိုသ ို  မဆ ိုလ ို။ သာသနာပလတူ ို  သည် ပထူဇာ်ထသာယဇ်က ို ဘိုရာျားသခငအ်ာျား 

ပူထဇာ်ကကသည်မဟိုတ်။ နတဆ် ိုျားတ ို  အာျား ပူထဇာ်ကက၏။ သငတ် ို  သည် နတဆ် ိုျားတ ို  နငှ်  

ဆကဆ် ထစခခငျ်ားငာှ ငါအလ ိုမရှ ။(၁ ထကာရ နသြု ၁၀:၂၀) 

သာသနာပလူတ ို  သည် နတ်ဆ ိုျားတ ို  အာျား ယဇ်ပူထဇာ်ကကသည်ဟိုဆ ိုလျှင ်လကမ်ခ ကက။ 

အမ  ြုျားမ  ြုျားထသာ ဘိုရာျားတ ို  အာျား ပူထဇာ်ကကသည်ဟို ယ ိုကကည်ကကသည်။ ဒါထပမယ ် သူတ ို  မှာျားသည်။ 

ယတန  ကမဘာတပေါ် ွင ်ခရစယ်ာနဘ်ာသာအခပင ်ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းစွာရှ သည။် ဟ နဒ ဘာသာ၊ 

ရှင ် ုဘာသာ၊ အယမူှာ်းဘာသာ၊ ဝကီာဘာသာ၊ အစစလမဘ်ာသာ၊ ဂ  ်းဘာသာ၊ 

လူမ  ို်းစဘုာသာ ရာ်းမ ာ်း အစရှ သည်  ု   ရှ ကကသည်။ သ ု  ရာ ွင ်သ ူ ု  ၏ဘုရာ်းမ ာ်းသည် 

အ အုတယာငခ်ြစသ်ည။် အခ  ိုွေ့က န ်ဆ ု်းမ ာ်းက ု က ု်းကယွ်ကကသည်။ အခ  ိုွေ့က ြနဆ်င််းရာမ ာ်းက ု 

က ု်းကယွ်ကကသည။် အခ  ိုွေ့က သူ  ု  ၏ စ  က်ူ်းစ  သ်န််းမ ာ်းက ု က ု်းကွယ်ကကသည။် သ ု  တသာ် 

ခရစ်ယာနဘ်ုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာ ဘုရာ်းအစစအ်မနှခ်ြစတ် ာ်မသူည်ဟု သမမာက မ််းစာ၌ 

အခ ုငအ်မာဆ ုသည်။ ခရစ်ယာနဘ်ုရာ်းသခငသ်ာလျှင ်ကမဘာကကီ်းက ု  ရာ်းစရီငမ်ည်ခြစသ်ည်။ 

ခရစ်ယာနဘ်ုရာ်းသခငသ်ာလျှင ်ကျွန်ပ်ု  ု  က  ုကယ် ငန် ငုတ်သာ  နခ် ု်းရှ သည။် 

ယ ုကကည်ခခင််းဆ ုငရ်ာ ပထမတဆာင််းပါ်း ွင၊်  မနတ် ာမ် ာ်း၏အယ၀ူါဒသည် 

၎င််း  ု  က ု်းကွယခ်ွဲ ြူ်းတသာ မှာ်းယွင််းတသာဘုရာ်းမ ာ်းက စုွန  ပ်စရ်နန်ငှ  ်သမမာက မ််းစာ၏ဘုရာ်းသခငက် ု 

စစ်မနှတ်သာဘရုာ်းသခင ်စ်ပါ်း ည််းအခြစ် အသ အမ ှ်ခပိုရန ်ခရစယ်ာနအ်သစမ် ာ်းအာ်း 

တ ာင််းဆ ုထာ်းသည။် ဤတ ာင််းဆ ုမှုသည် သမမာက မ််းစာ ွင ်လ ု်းဝမရှ မခြစ်လ အုပ်တသာ 

သွနသ်ငခ် ကက် ု တရာငခ်ပနဟ်ပ်တစသည။် သမမာက မ််းစာသည် ဓမမတဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစ်က မ််းမ ာ်း၏ 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ် စပ်ါ်း ည််းတသာ စစ်မနှတ်သာ ဘရုာ်းသခငခ်ြစတ်ကကာင််း အသ အမ ှ်ခပိုရန ်

တခ ်  ုင််း ွင ်လူ  ုင််းက ု  ာဝနတ်ပ်းသည။် က ယု်တ ာ် စပ်ါ်း ည််းက ုသာ ဝ ်ခပိုက ု်းကွယရ်န ်

တ ာင််းဆ သုည။် 

ယခု ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ဘုရာ်းသခင၏် သ်ီးသန  ခ်ြစ် ည်မှုက ု တလ လာမပီ်းသည်တနာက်၊ 

က ုယတ် ာ်၏ ရ ု်းရှင််းမှု၊ က ယုတ် ာ်၏ သဘာဝ သ ု  မဟု ် အနစှ်သာရ၏ စည််းလ ု်းညီညွ ်မှုက ု 

ဆကလ်ကတ်လ လာရနအ် ကွ် အသင ခ်ြစတ်နမပီခြစသ်ည်။ 

ရုိျားရှငျ်ားမှု 

တရှွေ့သငခ်န််းစာ စ်ခု၌ သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏အယဝူါဒက ု အဓ ပပာယ်သ မ်ှ တ်သာအခါ၊ 

ဤအ  ုင််းတြာ်ခပခွဲ သည်က ု သငမ် ှမ် လ မ မ်ည်– ဘုရာ်းသခငသ်ည် ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းခြစ်တသာ်လည််း 

အနစှ်သာရ စ်ခသုာခြစသ်ည။် "ပဂု္ ိုလ"်ဟတူသာအသ ု်းအနှုန််းသည် ထ်ူးခခာ်းမပီ်း မ မ က ယုမ် မ  

သ ရှ န ငုတ်သာ က ုယရ်ည်က ယုတ်သွ်းက ု ရည်ညွှန််းမပီ်း “အနစှသ်ာရ” ဟတူသာအသ ု်းအနှုန််းသည် 

ဘုရာ်းသခင၏်အတခခခ သတဘာသဘာဝ သ ု  မဟ ု ်သပူါဝငသ်ည ်အရာ  ု  က ု ရည်ညွှန််းတကကာင််းလည််း 

တခပာခွဲ သည်။ ဘုရာ်းသခင၏် ရ ု်းရှင််းမှုက ု တခပာတသာအခါ၊ ကျွန်ပ်ု  ု   စ  ထ်ွဲ ွင ်ရှ တနသည ် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

က ုယတ် ာ်၏ အနစှသ်ာရက ဆု ုလ ုခခင််း ခြစ်သည်။ က ယု်တ ာ်၏ အတခခခ သတဘာသဘာ၀၊ 

က ုယတ် ာ်၏ ခြစ ်ညမ်ှုက ု ခြစတ်ပေါ်တစသည ် အရာခြစသ်ည်။ 

ယခအုခါ၊ ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် “ရ ု ်းစင််းတသာ” နငှ  ်“ရ ု ်းရှင််းမှု” ကွဲ သ ု  တသာ အသ ု်းအနှုန််းမ ာ်းက ု 

အသ ု်းခပိုသည်။ ဘုရာ်းသခငသ်ည် လွယက်ူ ွဲ သတဘာခြင  ်နာ်းလည်လယွသ်ည်ဟ ု

တခပာတနခခင််းမဟု ပ်ါ။ က ယုတ် ာ်၏အနစှသ်ာရသည် ခဒပ်ဝ ထ ိုအမ  ို်းမ  ို်းခြင  ်

တပါင််းစပ်ထာ်းခခင််းမဟ ုဘ်ွဲ ခဒပ်ဝ ထ ို စ်ခ ုည််းသာပါဝငသ်ည ် စည််းလ ု်းညညီွ မ်ှု စခ်ုခြစသ်ည်ဟု 

ဆ ုလ သုည။် 

သန  စ်ငတ်သာတရက ု ရွှ ွေ့ နငှ  ်နှု င််းယှဉ်ခခင််းခြင  ်ဤရ ု်းရှင််းတသာ အယအူဆက ု သရပ်ုတြာန် ငုသ်ည်။ 

 စြ်က ်ွငမ်ူ တရက ု ရ ု်းရှင််းတသာ အရာ စ်ခအုခြစ် ရှုခမငန် ငုသ်ည်။ ၎င််းအရာသည် တရနငှ  ်

လ ု်း၀ြွွဲွေ့စည််းထာ်းမပီ်း အခခာ်းအရာမရှ ပါ။ သ ု  တသာ် သန  စ်ငသ်ည ်တရထွဲသ ု   အညစ်အတကက်းထည ်လ ုကပ်ါက 

ရွှ ွေ့အခြစ်တခပာင််းသွာ်းသည။် ရွှ ွေ့သည် ကွွဲခပာ်းတသာ အစ  အ်ပ ငု််း နစှ်ခုခြစ်သည ် တရနငှ  ်

အညစ်အတကက်းမ ာ်းခြင  ်ြွွဲွေ့စည််းထာ်းတသာတကကာင  ်ရှုပ်တထ်ွးတသာ အရာခြစ်သည်။ 

ဘုရာ်းသခင၏်အနစှသ်ာရသည် လ ု်းဝသန  စ်ငတ်သာတရနငှ  ်သူည်၊ ၎င််းသည် အရာ စခ် ုည််းခြင  ်

ြွွဲွေ့စည််းထာ်းသည။် 

သ ု  တသာ် ယင််းသည် အဘယ်တကကာင  ်အတရ်းကကီ်းသနည််း။ ဘရုာ်းသခငသ်ည် ရ ု်းရှင််းမပီ်း 

မ ညူီတသာ အရာမ ာ်းခြင  ်ြွွဲွေ့စည််းထာ်းခခင််းမဟု တ်ကကာင််း ခရစ်ယာနဘ်ာသာက အဘယတ်ကကာင  ်

အတလ်းတပ်းသနည််း။ ဤတမ်းခနွ််းက ုတခြဆ ုရန၊် သ ု်းပါ်း စဆ်၏ူအယဝူါဒက ု 

တနာက ်စ်ကက မ်ခပနက်ကည က်ကပါစ ု  ။ သ ု်းပါ်း စ်ဆအူယဝူါဒ ွင ်ဤသ ု  ဆ ထုာ်းသည်။ ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

ပဂု္ ိုလ်သ ု်းပါ်းခြစတ်သာ်လည််း အနစှ်သာရ စ်ခသုာခြစသ်ည။် 

သ ု်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ၏ အဓ ကအခ ကမ်ှာ ပုဂ္ ိုလန်ငှ  ်အနစှသ်ာရ  ု  စပ်ကကာ်း 

ခခာ်းနာ်းခ က်ခြစသ်ည။် ဘုရာ်းသခငသ်ည် အနစှ်သာရနငှ  ်စပ်လ ဉ််း၍ 

ပဂု္ ိုလ် စဦ််းနငှ  ်စ်ဦ်း တလ်းစာ်းမှုရှ သည။် အမှန ်ွင၊် ဘုရာ်းသခင၌် 

“ဘာ” စ်ခနုငှ  ်“ဘယသ်ူ” သ ု်းခုရှ တကကာင််း တခပာန ငုသ်ည။် 

တဒါကတ်  Keith Johnson 

ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာ ဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ပဂု္ ိုလ်သ ု်းပါ်း ရှ သညဟ်ု 

သမမာက မ််းစာသည် အခ ုငအ်မာ ဆ ုထာ်းသကွဲ သ ု  ၊ ဘုရာ်းသခင ် စဆ်ူ ည််းသာ ရှ တကကာင််းလည််း 

အခ ုငအ်မာ ဆ ုထာ်းသည်။ အသင််းတ ာ်ကာလအတစာပ ုင််း ွင ်ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် 

ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းအတကကာင််းတခပာဆ ုရန ်အသ ု်းဝငတ်သာနည််း စ်နည််းမှာ 

က ုယတ် ာ်၏အနစှသ်ာရ သ ု  မဟု ် အတကကာင််းအရာမ ာ်း နငှ  ်ပ သ်က်၍ တဟာတခပာခခင််းခြစသ်ညဟ်ု 

ဆ ု်းခြ ခ်ွဲ ကကသည် ။ ထ ု  တကကာင ၊် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ရ ု်းရှင််းမပီ်း စည််းလ ု်းတသာ အနစှ်သာရရှ သည်ဟ ု

ဆ ုတသာအခါ ွင၊် ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် သ ု်းပါ်း စဆ်ူ ွင ်

 စန်ည််းနည််းခြင  ်တပါင််းစည််းထာ်းသည ် သ်ီးခခာ်းဘရုာ်းသ ု်းပါ်းခြစသ်ညဟ်ုဆ ုခခင််းအာ်း ခငင််းဆ ုကကသည။် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ထ ခုပင ်ဤပဂု္ ိုလ်သ ု်းပါ်းသည်  စဆ်ူ ည််းတသာ ဘရုာ်းသခငအ်ခြစ် အ  ူကွ အမမွဲ ည်ရှ တကကာင််း 

အခ ုငအ်မာဆ ုကကသည။် 

ဤနည််းအာ်းခြင ၊် အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်းက မကကာခဏစပ်ွစွွဲသကွဲ သ ု   ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် 

ဘုရာ်းသခငသ် ု်းပါ်းက ု မယ ုကကည်တကကာင််း အသင််းတ ာ်သည ်လ ု်းဝရှင််းလင််းစွာတြာ်ခပခွဲ သည်။ 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ပဂု္ ိုလ်သ ု်းပါ်းအတနခြင  ်ည်ရှ တသာ ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းက သုာ ယ ကုကညသ်ည်။ 

မကကာခဏ၊ မ ွစ်လငမ် ာ်းနငှ  ်စကာ်းတခပာဆ ုရာ ွင ်

သ ု်းပါ်း စဆူ်နငှ ပ် သ်က်၍ ခရစ်ယာန ် ု  သည် ဘုရာ်းသ ု်းပါ်း သ ု  မဟု ် 

သ ု်းပါ်းဝါဒက ု လကခ် ခခင််းခြစသ်ည်ဟ ုသ ူ ု  ဆ ုကကသည်။ 

အသင််းတ ာသ်မ ုင််း ွင ်အဘယ်သမူျှ ဤအခ ကက် ု အ ည်မခပိုခွဲ ။ 

အတကကာင််းမှာ၊ ခမည််းတ ာ်သည ်ဘုရာ်းသခငခ်ြစတ် ာ်မ၏ူ။ သာ်းတ ာ်သည် 

ဘုရာ်းသခငခ်ြစတ် ာ်မူ၏။ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် 

ဘုရာ်းသခငခ်ြစတ် ာ်မူ၏။ ကမဘာဦ်းက မ််းမှ ဗ ာဒ  ်က မ််းအထ  

ဘုရာ်းသခငသ်ည်  စ်ဆ ူည််းခြစတ်ကကာင််း တြာ်ခပသည။် အသက်ရှင၍် 

စစ်မနှတ်သာ ဘရုာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််း ရှ တ ာ်မ၏ူ။ ထ ု  တကကာင  ်ဘုရာ်းသခင၏် 

ဗ ာဒ  တ် ာ် အခပည အ်စ ကု ု နာ်းလည်သတဘာတပါက်ရန ်

 စခ်ု ည််းတသာနည််းသည်၊ ဘုရာ်းသခင ်ပါ်း ည််းရှ တ ာ်မူ၏။ 

အခခာ်းတသာဘုရာ်းမရှ ။ ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ထ ဘုရုာ်းသခင ်စ်ပါ်း ည််း ွင ်ပါဝငတ်ကကာင််း 

ထခပာဆ ုခခင််းပငခ်ြစသ်ည။် အသင််းတ ာ်သည် ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းဟူ၍ 

တခပာဆ ုအသ ု်းခပိုခခင််းတကကာင  ်ထ ဘုုရာ်း ွင ်ဘုရာ်းသ ု်းပါ်းရှ တကကာင််း ကျွန်ပ်ု  ု   

အ ညခ်ပိုခခင််း မဟု ။် ဘုရာ်း စဆ်ူ ခြစတ်သာ်လည််း ပုဂ္ ိုလ်သ ု်းပါ်း ခြစသ်ည။် 

အသင််းတ ာမ်ှလည််း အ ည်ခပိုမပီ်း၊ သမမာက မ််းစာ ွင ်

သွနသ်ငတ်ပ်းထာ်းသည အ်ရာသည ်ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း 

အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်းအာ်းလ ု်းနငှ  ်အမှန ်ကယ် ခွွဲခခာ်းခမငတ်စသည။်  

တဒါကတ်  Stephen J. Wellum 

ဤအယအူဆက ု တရှ်းအယဝူါဒခြစသ်ည ် Nicene အယ၀ူါဒ ွင ်တအာကပ်ါကွဲ သ ု   

အ  အလင််းတြာ်ခပထာ်းသည-် 

ဘုရာ်းသခင၏်  စပ်ါ်း ည််းတသာသာ်းတ ာ် တယရှုခရစသ်ည ်ခမည််းတ ာ်နငှ  ်

 စလ် ု်း စ၀် ည််းရှ တ ာမ်၏ူ။ 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒ သည ်Nicene အယဝူါဒထက် ပ ု၍အတခခခ ခြစတ်သာတကကာင ၊် 

အတသ်းစ  အ်ခ ကက် ု ဤNicene အယဝူါဒ ွင ်အ  အလင််းတြာ်ခပထာ်းခခင််းမရှ ပါ။ 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

မည်သ ု  ပငဆ် ုတစကာမ၊ူ ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်း၊ ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းက ုသာ ယ ုကကည်တကကာင််း 

အခ ုငအ်မာတခပာဆ ုခခင််းခြင  ်ဤအယအူဆက ုရည်ညွှန််းသည်။ 

ပဂု္ ိုလ်သ ု်းပါ်း၊ ဘုရာ်းသခင ်စ်ဆ ူည််းက ုသာယ ုကကည်သည်ဟူတသာအခ ကသ်ည် 

ခရစ်ယာနအ်သက ်ာအ ွက ်မတရမ ကွ်န ငုတ်သာ သက်တရာကမ်ှုမ ာ်းရှ သည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် 

ရ ု်းရာခရစ်ယာနဝ် ်ခပိုက ု်းကယွ်ခခင််း၌ သ ု်းပါ်း စဆ်ူ အခပည ်အဝပါဝငသ်ည်–  စ်ပါ်းစအီာ်း 

ခ ီ်းမမွ််းသခီ င််းမ ာ်းခြင ၎်င််း၊ ဆတု ာင််းခ ကမ် ာ်းခြင ၎်င််း က ု်းကွယ၀် ်ခပိုကကသည။် သ ု်းပါ်း စဆ်ူက ု 

လ စလ်  ရှုခခင််းသည် ဘုရာ်းသခငက် ု လ စလ်  ရှုခခင််းခြစသ်ည်။ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ခမည််းတ ာ်၊ 

သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အာ်း ဂုဏအ်သတရ၊ လုပ်တဆာငမ်ှုနငှ  ်ခ စ်ခခင််းတမ တ ာမ ာ်းက ု 

တပ်းတဆာငရ်ပါမည။် အတကကာင််းမှာ သ ူ ု  အာ်းလ ု်းသည် ဘုရာ်းသခင ်စဆ်ူ ည််းခြစ်သည။်  

ဘုရာ်းသခငန်ငှ သ်က်ဆ ုငတ်သာ 

အတခခခ ခရစ်ယာနအ်ယူအဆနငှ သ်ူ၏ ည်ရှ မှုသတဘာသဘာဝ  ု  က ုတလ လာခွဲ မပီ်းတနာက်၊ 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် သ ု်းပါ်း စဆ်ဘူုရာ်း၏ပထမဆ ု်းပဂု္ ိုလ်ခြစသ်ည ်ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခငအ်တကကာင််း 

သမမာက မ််းစာတြာ်ခပထာ်းသည ် 

အနနတ နခ် ု်းရှငအ်ြဘုရာ်းသခငဟ်ူတသာစကာ်းလ ု်းက အုာရ ုစ ကု်ဆက်လက်တလ လာကကပါမည်။  

အနန္တတန်ခိျုားရှငအ်ြဘရု ျားသခင ် 

အနနတ နခ် ု်းရှငအ်ြဘုရာ်းသခငအ်တကကာင််း တလ်းပ ုင််းခွွဲတဆွ်းတန်ွးပါမည။် ဦ်းစွာ၊ “အဘ” 

ဟူတသာအမညက် ုသမမာက မ််းစာ ွငအ်သ ု်းခပိုပ ုက ု တလ လာမည။် ဒ ု ယ၊ သ ု်းပါ်း စဆူ်နငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခင၏်ပဂု္ ိုလ်ခြစ်ခခင််းက ု စဉ််းစာ်းမည။်    ယ၊ ခမည််းတ ာ်၏ သတဘာသဘာဝ၊ 

ခမည််းတ ာ်၏ အခန််းကဏ္ဍနငှ  ်လုပ်တဆာငသ်ည ်အရာမ ာ်းက ု တလ လာမည။် စ  ုထ ၊ ခမည််းတ ာ်၏ 

 နခ် ု်းစမွ််းအာ်းက ု တဆွ်းတန်ွးပါမည။် သမမာက မ််းစာ ွငအ်သ ု်းခပိုသည ် “အဘ” ဟတူသာအမည်က ု 

ဦ်းစွာသ ု်းသပ်ကကည ပ်ါစ ု  ။  

အမည် 

သမမာက မ််းစာ ွင ်“အဘ” ဟတူသာ တဝါဟာရအာ်း အနည််းဆ ု်း ကွွဲခပာ်းတသာ 

ရှုတထာင သ် ု်းမ  ို်းခြင  ်သ ု်းသည။် ဦ်းစွာ၊ အရာခပ်သ မ််းက ု ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် 

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း အသ ု်းခပိုသည်။ ဤသတဘာက အုသ ု်းခပိုပ ုနမူနာ စခ်မုှာ 

အရာခပ်သ မ််းသည် ဘုရာ်းသခငထ် မှ ခြစတ်ကကာင််း ၁ တကာရ နသို ၈:၆  ွင ်

တပါလုတြာ်ခပသည။် ဤအခ က်အရ ဘုရာ်းသခငဟ်ု သမမာက မ််းစာ ွင ်

က ု်းကာ်းခ က်  ုင််းသည် သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏ပထမပဂု္ ိုလက် ု 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ရည်ညွှန််းခခင််းမဟု တ်ကကာင််း သ မ ှ်ရန ်အတရ်းကကီ်းသည်။ “အဘ” ဟူတသာ 

တဝါဟာရက ု ဒ ု ယအသ ု်းခပိုခခင််းသည် ယ ုကကည်သမူ ာ်းသည် 

သာ်းသမီ်းမ ာ်းအခြစ် ဘရုာ်းသခငန်ငှ  ်ဆက်ဆ တရ်းက ု ရည်ညွှန််းသည။် တရာမ 

၈:၁၅  ွင ်တပါလကု ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း အဗဗအဘဟု 

တခေါ်ရသည အ်ခွင က် ု ရရှ တကကာင််းတြာ်ခပထာ်းသည။် 

ဤတမွ်းစာ်းခ ရခခင််းသတဘာခြင  ်“အဘ”က ုအသ ု်းခပိုတနခခင််းခြစ်သည်။ 

တနာကဆ် ု်း ွင ်တယရှုခရစ်နငှ  ်ခမည််းတ ာ်စပ်ကကာ်းရှ  

ထ်ူးခခာ်းတသာဆက်ဆ တရ်းက ု တြာ်ခပရန ်'ြခင'် ဟူတသာအသ ု်းအနှုန််းက ု 

အသ ု်းခပိုသည်။ ဤအသ ု်းခပိုမှုသ ု်းရပ်က ု ကကည လ်ျှင ်ပထမအတနခြင  ်

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ်၎င််း၊ ဒ ု ယအတနခြင  ်တရွ်းနှု သ်ူအခြစ်နငှ  ်

   ယအတနခြင  ်သာ်းတ ာ်နငှ စ်ပ်လ ဉ််းသည ် 

ခမည််းတ ာ်၏ပဂု္ ိုလ်အတကကာင််းက ု၎င််း တခပာခခင််းအာ်းခြင  ်

ဤအသ ု်းခပိုမှုသ ု်းရပ်က ု အက ဉ််းခ  ို်းတြာ်ခပန ငုသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Keith Johnson 

ဝမ််းနည််းစရာမှာ ခရစယ်ာနအ်ခ  ိုွေ့သည် သမမာက မ််းစာ၌ "အဘ" ဟူတသာ စကာ်းလ ု်းက ု 

အသ ု်းခပိုသည ်အခါ  ုင််း သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏ ပထမဆ ု်းပဂု္ ိုလ်ခြစ်သည်ဟု မှာ်းယွင််းစွာ 

ယူဆကကခခင််းခြစ်သည်။ သ ု  တသာ် ဓမမသစ်က မ််းမ  ုငမ်ီအထ  သ ု်းပါ်း စ်ဆအူယဝူါဒက ု ရှင််းလင််းစွာ 

တြာ်ခပမထာ်းပါ။ ဘုရာ်းသခင၌် အမ ာ်းပါ၀ငက်ာ သာ ူညမီျှခြစတ်ကကာင််း 

ဓမမတဟာင််းက မ််း ွငအ်ရ ပ်အမမကတ်ြာ်ခပခ က်ရှ သည။် ဓမမတဟာင််းက မ််းသည် 

ဘုရာ်းသခင၏် စ်လ ု်း စ၀် ည််းတသာအခြစ်က ု အလနွအ်တလ်းတပ်းတြာ်ခပသည။် 

ထ ု  တကကာင ၊် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်ဘုရာ်းသခငက် ု “အဘ” ဟုတခေါ်တသာအခါ၊ 

 စဦ််း ည််းအ ကွသ်ာ မဟ ု်ဘွဲ သ ု်းပါ်း စ်ဆကူ ု ရည်ညွှန််းခခင််းခြစ်သည်။ ယခုအခါ၊ 

 စန်ည််းအာ်းခြင ၊် “အဘ” ဟတူသာ စကာ်းလ ု်းက ု အသ ု်းခပိုခခင််းသည် ခမည််းတ ာ်၏ ပဂု္ ိုလ်က ု 

အတလ်းတပ်းတြာ်ခပခခင််းခြစသ်ည်။ သ ု  တသာ် ဘရုာ်းသခင၏်ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းအတကကာင််း ရှင််းလင််းခပတသာ 

ဓမမသစက် မ််းမ  ုငမ်ှီ “အဘ” ဟူတသာ အမညအ်ပါအဝင ်ဘရုာ်းသခငအ် ကွ် အသ ု်းခပိုသည ် 

တဝါဟာရအာ်းလ ု်းသည ်သ ု်းပါ်း စဆူ်နငှ  ်အ  ုင််းအ ာ စခ်ုအထ  သက်ဆ ုငတ်ကကာင််း သ  ရြ ု   

အတရ်းကကီ်းသည်။ “အဘ” ဟတူသာအသ ု်းအနှုန််းသည်  ရာ်းတဟာရာ ၃၂:၆၊ နငှ  ်တဟရှာယ ၆၃:၁၆၊ ၆၄:၈ 

ကွဲ သ ု  တသာ က မ််းပ ဒုမ် ာ်း ွင ်ဘုရာ်းသခငက် ု ရည်ညွှန််းသည။် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်“အဘ” 

က ုအသ ု်းခပိုခခင််း၏ ဥပမာ စခ်ုက ု ကကည ်ကကပါစ ု  ။ မာလခ  ၂:၁၀  ွင ်ပတရာြက်က တအာက်ပါ 

တမ်းခွန််းမ ာ်းက ု တမ်းခွဲ သည်– 
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ခပ်သ မ််းတသာငါ  ု  ၌  စပ်ါ်း ည််းတသာအဘ ရှ သညမ်ဟ ု်တလာ။ 

 စပ်ါ်း ည််းတသာဘရုာ်းသခငသ်ည် ငါ  ု  က ုြနဆ်င််းတ ာ်မူသည်မဟ ု်တလာ။ 

(မာလခ  ၂:၁၀) 

ဤ ွင၊် ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ် ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း “အဘ” ဟု 

တခေါ်ဆ ုရခခင််းမှာ လူသာ်းမ  ို်းနယွ်က ု ြနဆ်င််းရာ ွင ်ပါဝငခ်ွဲ ခခင််းတကကာင  ်ခြစ်သည။် ဓမမသစ်က မ််း ွင ်

ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်  စပ်ါ်းစီသည် 

အနည််းငယက်ွွဲခပာ်းတသာအခန််းကဏ္ဍမ ာ်း ရှ တကကာင််း ရှင််းလင််းစွာတြာ်ခပသည။် သ ု  တသာ် 

ဤဓမမတဟာင််းက မ််းပ ုဒသ်ည် ဘုရာ်းသခင၏်ပဂု္ ိုလမ် ာ်းကကာ်း ွင ်ထ သု ု  တသာကွွဲခပာ်းမှုက ု မခြစတ်စပါ။ 

ယင််းအစာ်း၊ ြနဆ်င််းခခင််း ွင ်သူ  ု  ၏အခန််းကဏ္ဍတကကာင  ်ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းစလ ု်းက ု “အဘ” 

ဟူတသာအမညက် ု တြာ်ခပထာ်းသည။် 

ဓမမသစက် မ််းတရ်းသမူ ာ်းသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်တရ်းထာ်းသည ်အ  ုင််း သ ု်းပါ်း စဆ်ကူ ု 

တယဘူယ သတဘာအရ အဘဟု ရည်ညွှန််းသည ် အခ  နအ်ခါမ ာ်း ရှ ခွဲ သည်။ ဥပမာ၊ သ ု်းပါ်း စဆ်ူအာ်း 

မဿွဲ ၅:၄၅၊ ၆:၆-၁၈ နငှ  ် မနတ် ာ် ၁၇:၂၄-၂၉  ွင ်"အဘ" ဟု တြာ်ခပထာ်းသည။် 

ထ ကု မ််းပ ဒုမ် ာ်း ွင ်အတကကာင််းအမ  ို်းမ  ို်းတကကာင  ်သ ု်းပါ်း စ်ဆအူာ်း “အဘ” ဟတုခေါ်သည်။ ကမဘာကကီ်းက  ု

ြနဆ်င််းရာ ွင ်အာ်းလ ု်း ပါဝငခ်ွဲ ကကတသာတကကာင ခ်ြစ်သည်။ အခခာ်းအခ  နမ် ာ်း ွငလ်ည််း 

ပဂု္ ိုလ်သ ု်းပါ်းစလ ု်းသည် ကျွန်ပ်ု  ု  လ ကု်နာရမည ် က င ဝ် ်စ နှုန််းခြစ်တသာတကကာင  ်ခြစသ်ည်။  စြ်န၊် 

ပ ုဥပမာအ ွက် က မ််းပ ဒု ်စပ် ုဒမ်ျှသာ စဉ််းစာ်းကကည ်ကကပါစ ု  ။ ယာကုပ် ၁်း၁၇  ွင ်ြ ်ရသည ် 

စကာ်းလ ု်းမ ာ်းမှာ_ 

တကာင််းခမ စ် လုငတ်သာ ဆုတက ်းဇူ်းရှ သမျှ  ု  သည် 

အလင််း  ု  ၏အဘထ တ ာ်က သကတ်ရာကသ်ညခ်ြစ်၍၊ 

အထကအ်ရပ်မလှာကက၏။ (ယာကပ်ု ၁်း၁၇) 

ဤအခန််းငယမ်  ုငမ် ီွင၊် ယာကုပ်သည ်ဘုရာ်းသခင၏်စရ ုက်သည် က င ဝ် အ်ရ 

စငက်ကယသ်ညဟ်ု ယာကုပ်တခပာခွဲ သည်။ ဤတနရာ၌ ယာကုပ်၏ ဆ လု ုရင််းမှာ ဘုရာ်းသခငထ် မှ လာသမျှ 

အရာအာ်းလ ု်းသည ်တကာင််းသည်၊ တကာင််းတသာ အရာအာ်းလ ု်းသည် ဘုရာ်းသခငထ် မှ ခြစ်သည်ဟု 

ဆ ုလ ုခခင််းခြစ်သည်။ တကာင််းတသာအရာမ ာ်းသည် ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းထ မှလာတသာတကကာင ၊် သ ု်းပါ်း စ်ဆကူ ု 

ရည်ညွှန််းခခင််းအခြစ် အနက်ခပနသ်မူ ာ်းသည် ရှုခမငတ်လ ရှ သည်။ ဓမမတဟာင််းက မ််းကွဲ သ ု  ပင၊် ဤတနရာ၌ 

ခမည််းတ ာ်၏ပဂု္ ိုလ်အတပေါ် အတလ်းထာ်းမှုက ု ခမငတ် ွွေ့ရခခင််းသည် က  ို်းတကကာင််းဆတီလ ာ်ပါသည်။ 

သ ု  တသာ် သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည်လည််း ကျွန်ပ်ု  ု  အ ကွ် 

တကာင််းတသာအရာမ ာ်းတပ်းတကကာင််း အခ ုငအ်မာတခပာြ ု   အတရ်းကကီ်းသည်။ 

မည်သ ု  ပငဆ် ုတစကာမ၊ူ သာ်းတ ာ်၊ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်နငှ  ်ကွွဲခပာ်းတသာ ပဂု္ ိုလ ်စဦ််းက ု 

ရည်ညွှန််းရန ်သမမာက မ််းစာသည် “အဘ” ဟတူသာ စကာ်းလ ု်းက ု အသ ု်းခပိုတကကာင််းလည််း 

ထငရ်ှာ်းပါသည။် ၎င််းက ု တယာဟန ်၁:၁၄၊ ၁၈၊ တယာဟန ်၅:၁၇-၂၆၊ ဂလာ   ၄:၆၊ ၂ တပ ရ ု၁:၁၇ 
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  ု   ွင ်တ ွွေ့ရသည။် ဤအခ က်က ု တြာ်ခပရန ်ဥပမာနစှခ်ုက  ုထပ်ကကည ်ကကပါစ ု  ။ ၂ တယာဟန ်၉  ွင ်

 မနတ် ာ်သည် ခမည််းတ ာ်နငှ  ်သာ်းတ ာ်  ု  စပ်ကကာ်း ခွွဲခခာ်းသ ခမငသ်ည။် တအာကပ်ါကွဲ သ ု   

တရ်းသာ်းထာ်းသည_် 

ခရစ်ထတာ်၏ထဒသနာ၌ မတည်ဘွဲ လွနက် ျူျားထသာသူမညသ်ညက်ာျား၊ 

ဘိုရာျားသခငက် ိုမသ ။ ခရစ်ထတာ်၏ထဒသနာ၌ တည်ထသာသသူည် ခမည်ျားထတာ်နငှ်  

သာျားထတာ်က ိုသ ၏။ (၂ ထယာဟန ်၉) 

ရှငတ်ယာဟန ်၁၄:၁၆-၁၇  ွငလ်ည််း၊ တယရှုသည်  မနတ် ာ်မ ာ်းအာ်း ဤအာမခ ခ က်က ု 

တပ်းတသာအခါ ွင ်ဝ ညာဉ်တ ာ်နငှ  ်ခမည််းတ ာ်က  ုခွွဲခခာ်းထာ်းသည။် 

ခမည်ျားထတာ်သည် သမမာတရာျားက ိုခပထသာ ဝ ညာဉ်ထတာတ်ည်ျားဟူထသာ 

တစပ်ါျားထသာဥပဇဈ ာယ်ဆရာက ို သငတ် ို  နငှ် အတူ အစဉ်မခပတ်တည်ထနထစခခငျ်ားငာှ 

သငတ် ို  အာျားထပျားထတာ်မမူည်။ (ရှငထ်ယာဟန ်၁၄:၁၆-၁၇) 

ယခု၊ သမမာက မ််းစာ ွင ်သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏ပထမပဂု္ ိုလက် ု “အဘ” ဟတူသာအမညက် ု 

မည်သ ု  အသ ု်းခပိုသည်က ု တလ လာမပီ်းတနာက၊် အခခာ်းတသာပဂု္ ိုလမ် ာ်းနငှ မ် ူသည ် 

ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း၏ပဂု္ ိုလအ်တကကာင််းက ု ဆက်လက်တလ လာကကမည်။  

ပုဂိ္ိုလ ်

သာ်းတ ာ်၊ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်နငှ  ်ခမည််းတ ာ်၏ ဆက်စပ်မှုက ု နည််းလမ််းမ ာ်းစွာခြင  ်

တြာခ်ပန ငုသ်ည်။ သ ု  တသာ် ဓမမပညာ၏သမ ုင််း ွင၊် သ ု်းပါ်း စဆူ်နငှ ပ် သ်ကသ်ည ် 

အထ်ူးရှုတထာင န်စှ်ခသုည် တရှွေ့ဆ ု်းသ ု   တရာကလ်ာသည်။ ၎င််း  ု  မှာ သ ု်းပါ်း စ်ဆ ူည်ရှ ခခင််း အယဝူါဒ 

Ontological Trinity နငှ  ်လပ်ုငန််းဆ ုငရ်ာသ ု်းပါ်း စ်ဆအူယဝူါဒ Economic Trinity ဟသူည်  

ရှုတထာင န်စှ်ခခုြစ်သည်။ ဤခ ဉ််းကပ်နည််းနစှ်ခစုလ ု်းသည် ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်၏ အတကကာင််း  ု  က ု တခပာဆ ကုကတသာ်လည််း၊ ၎င််း  ု  ကကာ်းရှ  ဆက်ဆ တရ်း၏ 

မ ညီူတသာရှုတထာင မ် ာ်းက ု အတလ်းတပ်းတြာ်ခပကကသည။် 

ဘုရာ်းသခင၏်ခြစ် ည်မှုက ု အာရ ုစ ုက်ခခင််းသည် သ ု်းပါ်း စ်ဆ ူည်ရှ ခခင််းအယဝူါဒ 

Ontological Trinity က ု တခပာဆ ုခခင််းခြစသ်ည။် Ontological ဟူတသာ စကာ်းလ ု်းသည် 

ခြစခ်ခင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ််းတသာ အဓ ပပာယ်ခြစသ်ည။် ထ ု  တကကာင ၊် ကျွန်ပ်ု  ု  သည် 

သ ု်းပါ်း စဆ်အူတကကာင််းတခပာတသာအခါ၊ သ ု်းပါ်း စ်ဆ၏ူ ခြစ်ခခင််း သ ု  မဟု ် အနစှ်သာရက ု 

တခပာခခင််းခြစသ်ည။် ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်း အခ င််းခ င််း မည်သ ု  တပါင််းစပ်ပ နုငှ  ်အနစှသ်ာရ စခ်ု ည််းက ု 

မည်သ ု  တဝမျှကကပ  ု ု  က  ုစဉ််းစာ်းသည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

Ontology ရှုတထာင မ်ှကကည လ်ျှင ်ပဂု္ ိုလသ် ု်းပါ်းစလ ု်းသည် အနနတ၊ ထာဝရနငှ  ်မတခပာင််းလွဲန ငု။် 

ဉာဏပ်ညာ၊  နခ် ု်း၊ ခမင ခ်မ ်ခခင််း၊  ရာ်းမျှ မှု၊ တကာင််းခမ ်မှုနငှ  ်သမမာ ရာ်းစသည ်  ူညီတသာ 

မရှ မခြစ် ခမင ခ်မ ်တသာ ဂုဏတ် ာ်မ ာ်း ရှ ကကသည။် 

အခခာ်း စြ်က ်ွင၊် ပဂု္ ိုလ်မ ာ်းအကကာ်း မည်သ ု   ဆက်စပ်ပ ုနငှ  ်အခပနအ်လှန ်မည်ကွဲ သ ု   

ဆကဆ် ပ ကု ု သ ု်းသပ်တသာအခါ ွင ်ကျွန်ပ်ု  ု  သည် လပ်ုငန််းဆ ုငရ်ာသ ု်းပါ်း စ်ဆအူယဝူါဒ Economic 

Trinity က ု တခပာဆ ုခခင််းခြစသ်ည်။ "လပ်ုငန််းဆ ုငရ်ာ" ဟူတသာ စကာ်းလ ု်းသည် 

"အ မတ်ထာငစ်စုမီ ခန  ခ်ွွဲမှုနငှ  ်သက်ဆ ုငသ်ည"် ဟု အဓ ပပါယ်ရသည။် ထ ု  တကကာင ၊် သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏ 

လုပ်ငန််းဆ ုငရ်ာကဏ္ဍမ ာ်းက ု တခပာတသာအခါ ွင၊် ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်  ု  ၏ ကွွဲခပာ်းတသာက ုယ်ရည်က ယု်တသွ်းမ ာ်းအခ င််းခ င််း 

မည်သ ု  ဆကစ်ပ်တနပ ုက  ုတြာ်ခပသည်။ 

သ ု်းပါ်း စဆ်ကူ ု လပ်ုငန််းဆ ုငရ်ာရှုတထာင မ်ှ ရှုခမငသ်ည ်အခါ၊  စဦ််းစ ီွင ်

မ ညူီတသာ ာဝနမ် ာ်း၊ မ ညီူတသာလပ်ုပ ုငခ်ွင အ်ာဏာအဆင န်ငှ  ်

မ ညူီတသာလပ်ုတဆာငရ်နက်ဏ္ဍမ ာ်း ရှ သည။် ခမည််းတ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည်  စ်ဦ်းနငှ  ်စဦ််း စကာ်းစခမညတ်ခပာဆ ုဆက်ဆ ကကသည။် အခ င််းခ င််း 

သတဘာ ညူီခ ကမ် ာ်း ခပိုကကသည။် အခ င််းခ င််း ခပိုမူတဆာငရွ်က်ကကသည။် အခခာ်းနည််းအမ  ို်းမ  ို်းခြင  ်

အခပနအ်လှန ်ဆကသ်ယွ်ကကသည။် 

ဤရှုတထာင  ်နစှ်ခစုလ ု်း ွင ်တ ွွေ့ရသည ် ခမည််းတ ာ်သည် ပထမဦ်းဆ ု်းပဂု္ ိုလ်ခြစ်သညဟ်ု 

ဆ ုကကသည။် ခမည််းတ ာ်သည် သာ်းတ ာ်က  ုခြစ်ဘွာ်းတစတသာတကကာင ၊် သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၌ 

ခမည််းတ ာ်အာ်း ပထမပဂု္ ိုလဟ်ု တခေါ် မပီ်း၊ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ခမည််းတ ာ်ထ မှ 

ဆက်ထကွ်တပေါ်လာသည်ဟု ဆ ကုကသည်။ 

သာ်းတ ာ်၏မ  ို်းဆက်နငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ ၁တယာ ၄်း၉ ၏ တခပာကကာ်းခ ကမ် ာ်းက ု နာ်းတထာငပ်ါ။ 

ဘိုရာျားသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အကကာျား သ၏ူခ စ်ခခငျ်ားထမတတ ာက ို ခပသခွဲ မှုခြစသ်ည်။ 

သာျားထတာ်အာျားခြင်  ငါတ ို  သည် အသက်ရှငထ်စခခငျ်ားငာှ၊ ဘိုရာျားသခငသ်ည် 

တစပ်ါျားတည်ျားထသာ သာျားထတာ်က ို ဤထလာကသ ို   ထစလွှတထ်တာ်မထူသာအရာ၌၊ 

ငါတ ို  က ို ခ စထ်တာ်မူထသာ ထမတတ ာထတာ်သည်  ငရ်ှာျားလ ကရ်ှ ၏။ (၁ထယာ ၄ျား၉) 

“ စပ်ါ်း ည််းတသာ” ဟတူသာစကာ်းစသုည် ဂရ စကာ်းလ ု်း monogenes မဆှင််းသကလ်ာမပီ်း 

“ စဦ််း ည််းတသာသာ်းြွာ်းခခင််း” ဟု မကကာခဏခပနဆ် တုလ ရှ သည။် ဝမ််းနည််းစရာမှာ၊ 

အတစာပ ုင််းအသင််းတ ာ်ရှ လအူခ  ိုွေ့သည် သာ်းတ ာ်သည ်ြနဆ်င််းခ ခြစ်မပီ်း၊ 

အခပည ်အဝဘုရာ်းသခငမ်ဟ ု်သည်က ု ဆ ုလ ုခခင််းခြစသ်ည်ဟု ယမူ ှ်ခွဲ ကကသည်။ ယတန  တခ ် 

အခ  ိုွေ့တသာဘာသာ ရာ်းမ ာ်းကပင“်ြွာ်းခမငခ်ခင််း”ဆ တုသာတကကာင  ်သာ်းတ ာ်၏ဘုရာ်းခြစ်ခခင််းက ု 

ခငင််းပယ်ကကသည။် 

ဤမှာ်းယွင််းတသာသွနသ်ငခ် က်က ု  ာ်းဆ်ီးရန၊် သာ်းတ ာသ်ည် ခမည််းတ ာ်၏ 

ထာဝရြနဆ်င််းခခင််း သ ု  မဟ ု ်ထာဝရြွာ်းခမငခ်ခင််းခြစသ်ညဟ်ု ခရစယ်ာနမ် ာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

တရှ်းယခငက် ည််းကအစဥအ်လာ တခပာဆ ခုွဲ ကကသည်။ ဤတဝါဟာရမ ာ်းသည် 

သာ်းတ ာ်မရှ တသာအခ  နမ်ရှ ဟု အတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည်။ တယာဟန ်၁၅:၂၆  ွင ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်၏ ကကလာခခင််းဆ ုငရ်ာ တယရှုမ န  ဆ် ုပ ကု ု နာ်းတထာငပ်ါ။ 

ခမည်ျားထတာ်  မ ှကွလ်ာ၍ သမမာတရာျားနငှ် ခပည် စ ိုထသာ 

ဝ ညာဉ်ထတာ်တည်ျားဟထူသာ ခမည်ျားထတာ်  မှ သငတ် ို  ဆသီ ို   

ငါထစလွှတလ်တတ   ထသာ ဥပဇဈ ာယ်ဆရာသည် ထရာကလ်ာထသာအခါ၊ 

ငါ၏အထကကာငျ်ားက ို သက်ထသခ လ မ် မည်။ (ထယာဟန ်၁၅:၂၆) 

“ထကွ်လာ၍” ဟူတသာ စကာ်းစုသည် ဂရ စကာ်းလ ု်း ekporeuomai ခြစမ်ပီ်း၊ မကကာခဏ 

“ဆကလ်က်၍” ဟုခပနဆ် ုသည။် အစဉ်အလာအာ်းခြင ၊် ဤက မ််းပ ဒုသ်ည် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်၏ 

 ည်ရှ ခခင််း၏ရင််းခမစ်က  ုရည်ညွှန််းတကကာင််း နာ်းလည်ထာ်းကကသည်။ 

ဝမ််းနည််းစရာမှာ၊ ဤကွဲ သ ု  တသာက မ််းပ ဒုမ် ာ်းသည် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် 

ထာဝရမဟု ်၊ အခပည အ်ဝဘရုာ်းသခငမ်ဟ ု်ဟ ုလအူခ  ိုွေ့က ု 

မှာ်းယွင််းစွာတကာက်ခ က်ခ တစခွဲ ခခင််းခြစသ်ည်။ ထ ု  တကကာင ၊် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် 

သ ု်းပါ်း စဆ်၏ူ အခပည အ်ဝအြွွဲွေ့ဝငခ်ြစ်တကကာင််းနငှ  ်၎င််း၏ပဂု္ ိုလ်တရ်းအရ ခမည််းတ ာထ် မှ ထကွ်

လာသည  ် ုင ်သူသည ်အခပည ်အဝဘရုာ်းခြစ်တကကာင််း အခ ငုအ်မာတခပာဆ ုရန ်ခရစယ်ာနဓ်မမပညာသည် 

ဂရုစ ုကခ်ွဲ ကကသည်။ 

ခမည််းတ ာ်သည် Ontological Trinity ၏ ပထမဆ ု်းပဂု္ ိုလခ်ြစသ်ည အ်ခပငE်conomic Trinity 

၏ ပထမဆ ု်းပုဂ္ ိုလ်ဟလုည််း တခေါ်သည။် ခမည််းတ ာ်သည် အခခာ်းပဂု္ ိုလ်နစှ်ဦ်းအတပေါ် 

အခွင အ်ာဏာရှ တသာတကကာင  ်မ မ ၏အ မ်တထာငစ်အုတပေါ် အခငွ အ်ာဏာရှ သည ် လူ  ြခငက်ွဲ သ ု  ပင ်

"ပထမဆ ု်းပုဂ္ ိုလ်" ခြစ်သညဟ်ုဆ သုည။် 

သာ်းတ ာ်အတပေါ် ခမည််းတ ာ၏် အခွင အ်ာဏာက ု ပ စု အမ  ို်းမ  ို်းခြင  ်တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ဥပမာ၊ 

တယာဟန ်၆:၄၀  ွင ်သာ်းတ ာ်သည် ခမည််းတ ာ်၏အလ တု ာ်က ု တဆာငရွ်ကသ်ည။် ဧြက် ၁:၂၀-၂၂ 

ကွဲ သ ု  တသာ က မ််းပ ဒုမ် ာ်း၌ သာ်းတ ာ်သည ်သ၏ူအခွင အ်ာဏာနငှ  ်န ငုင် တ ာ်က ု 

ခမည််းတ ာ်ထ မရှရှ သည။် သာ်းတ ာ်၏ အပ်ုစ ု်းမှုသည် ခမည််းတ ာ်၏ အပ်ုစ ု်းမှုတအာက ်ွငရ်ှ တကကာင််း 

က မ််းစာက အကက မက်က မ်တြာ်ခပထာ်းသည်။ ဆာလ  ၁၁၀:၁ နငှ  ်တဟမဗွဲ ၁:၃  ွင ်

ဘုရာ်းသခင၏်ပလလ ငလ်က်ယာဘက ်ွင ်တယရှုထ ငုတ်နသညဟ်ု ဆ ုရာ ွင ်ဤအယူအဆက ု ခမငရ်သည်။ 

ဘုရာ်းသခင၏် လက် ာဘကသ်ည် ဂုဏအ်သတရနငှ  ် နခ် ု်းရှ တသာ တနရာခြစ်သည၊် သ ု  တသာ် ၎င််းသည ်

ရာဇပလလ ငမ်ဟ ုပ်ါ။ တနာကဆ် ု်း ွင၊် သာ်းတ ာ်သည် ၁ တကာရ နသို ၁၅:၂၄  ွင ်

တပါလုသနွသ်ငသ်ည အ်  ုင််း သူ၏န ငုင် တ ာ်က ု ခမည််းတ ာ်ထ  လွှွဲတခပာင််းတပ်းမည်ခြစသ်ည်။ 

အ  ခု ိုပ်တခပာရလျှင ်လပ်ုငန််းဆ ုငရ်ာသ ု်းပါ်း စ်ဆ၀ူါဒ Economic Trinity  ွင ်ခမည််းတ ာ်သည် 

သာ်းတ ာ်အတပေါ် အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ 
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ခမည််းတ ာ်နငှ  ်သာ်းတ ာ်ကကာ်း ဆက်ဆ တရ်းနငှ  ်အခွင အ်ာဏာအာ်းလ ု်းက ု 

က င သ် ု်းခခင််းဆ ုငရ်ာ တမ်းခွန််းသည် ရှုပ်တထ်ွးလ၏ှ။ သ ု  တသာ် 

ခမည််းတ ာ်နငှ သ်ာ်းတ ာ်သည် သ ု်းပါ်း စ်ဆ ူွင ်တဆာငရွ်ကသ်ည ် 

အခန််းကဏ္ဍမ ာ်းနငှ  ်သာ်းတ ာသ်ည ်ခမည််းတ ာ်အာ်း တစ နာအတလ ာက် 

၀နခ် ခခင််းရှ သည်ဟူတသာအခ က်နငှ  ်အမှနပ်င ်ဆကစ်ပ်တနပါသည။် 

သာ်းတ ာ်သည် ခမည််းတ ာ၏်အလ ုတ ာ်က ု ၀နခ် ကာ 

တခမကကီ်းတပေါ်သ ု  ကကလာခွဲ မပီ်း ခမည််းတ ာ်သည် အခွင အ်ာဏာအာ်းလ ု်းက ု 

က င သ် ု်းသည်။ သ ု  တသာ်  စခ်  န ်ည််း ွင ်ခမည််းတ ာ်သည ်သာ်းတ ာ်က ု 

ခ စသ်ည ် ခ စ်ခခင််းတမ တ ာနငှ  ်သာ်းတ ာ်သည် ခမည််းတ ာအ်ာ်း ခ စခ်မ ်န ်ုးမပီ်း 

အခ င််းခ င််း တက နပ်တစရန ်ဂဏုခ်ပိုရန ်ကက ို်းစာ်းကကသည။် ထ ု  တကကာင  ်သ ူ ု  ၏ 

အခန််းကဏ္ဍမ ာ်းနငှ  ်သ ူ ု  တပ ာ်တမွွေ့ ကကသည ် တမ တ ာ၌ ဆက်နယွ်မှုမ ာ်း၏ 

ခခာ်းနာ်းခ ကက် ု တရွ်းထ ုြ် ု   လ သုည။်  

တဒါကတ်  Simon Vibert 

အလာ်း ပူင၊် ခမည််းတ ာ်သည် ဝ ညာဉ်တ ာ်အတပေါ် အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ လကုာ ၁၁:၁၃ နငှ  ်

ဧြက် ၁:၁၇  ွင ်ဝ ညာဉ်တ ာက် ု တစလွှ တ် ာ်မူတသာအဘခြစတ် ာ်မတူကကာင််း တြာ်ခပသည်။ 

 မနတ် ာ်၁၀:၃၈  ွင ်သာ်းတ ာ်အာ်း ဝ ညာဉ်တ ာ်နငှ အ်  ူ နခ် ု်းအာဏာအပ်နငှ််းခွဲ တသာ 

ခမည််းတ ာ်ခြစ်တကကာင််းက လုည််း တ ွွေ့ရသည။် သမမာက မ််းစာ စတ်လျှာက်လ ု်း ွင၊် 

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ဤတလာက၌ ခမည််းတ ာ၏်က ယုစ်ာ်းလယှ်ခြစ်မပီ်း၊ သ၏ူအလ ုတ ာ်က ု 

တဆာငရွ်က်ရနအ် ကွ် ခမည််းတ ာ်က ညွှနက်ကာ်းထာ်းသည။် လုပ်ငန််းဆ ုငရ်ာသ ု်းပါ်း စဆ်၀ူါဒ 

economic Trinity  ွင ်ခမည််းတ ာ်သည် သာ်းတ ာ်အတပေါ် အခွင အ်ာဏာရှ သကွဲ သ ု   

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အတပေါ် အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ 

ခမည််းတ ာ်၏ အခွင အ်ာဏာသည် အမမွဲ မ််း ခ စ်ခခင််းတမ တ ာ၏ 

အခွင အ်ာဏာခြစသ်ည်။ ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာဆ သုည်မှာ_ 

သာ်းတ ာ်သည် ခမည််းတ ာအ်ာ်း ဘုန််းထငရှ်ာ်းတစလ သုကွဲ သ ု  ၊ ခမည််းတ ာ်သည် 

သာ်းတ ာ်၏ ဘုန််းထငရ်ှာ်းတစခခင််းငာှ အလ ုရှ တသာအခွင အ်ာဏာခြစ်သည်။ 

တနာကဆ် ု်းအတနနငှ ၊် သာ်းတ ာ်နငှ  ်ဝ ညာဉ်တ ာ်  ု  စပ်ကကာ်း 

စ  သ်တဘာထာ်းကွွဲလွွဲမှုရှ မညဟ်ူတသာ အယူအဆသည် ရစီရာအယအူဆသာ 

ခြစခ်ွဲ သည်။ အတကကာင််းမှာ သာ်းတ ာ်နငှ  ်ဝ ညာဉ်တ ာ်သည် 

ခမည််းတ ာ်၏အလ တု ာ်က ု တဆာငရွ်က်ရန ်ထာဝရတ ာင  ်သကွဲ သ ု  ၊ 

ခမည််းတ ာ်သညလ်ည််း သာ်းတ ာ်နငှ  ်ဝ ညာဉ်တ ာ်က ု ဘုန််းထငရ်ှာ်းတစရန ်

အမမွဲတ ာင  ်သည်။ ထ ု  ခပင ်အလ ဆုနဒနငှ  ်ခ စ်ခခင််းတမ တ ာသည်လည််း 
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 ညီ ညွ  ်ည််းရှ တနကကသည။် အဘယ်တကကာင ဆ် ုတသာ် ဤသ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏ 

မ  သ်ဟာယြွွဲွေ့ ခခင််း၌  ည ီညွ  ်ည််းရှ ခခင််းတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Steve Blakemore 

သမမာက မ််းစာ ွင ်“အဘ” ဟတူသာအမည်က  ုမည်သ ု  အသ ု်းခပိုတကကာင််း၊ 

ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခင၏်ပဂု္ ိုလ်အတကကာင််းက ု ဤမျှနာ်းလည်မပီ်းတနာက်၊ ြနဆ်င််းခခင််းနငှ  ်

လူသာ်း  ု  အတပေါ် ခမည််းတ ာ၏် သတဘာသဘာဝက ု ဆကတ်လ လာကကမည်။  

ြခငဖ်ြစဖ်ခငျ်ား 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ဘုရာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစ်ခခင််းက ု အတသ်းစ  မ်တြာ်ခပမီ၊ 

ဘုရာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစခ်ခင််းအတကကာင််းတခပာဆ ုသည ် က မ််းခ က်အမ ာ်းအခပာ်းသည် ဓမမတဟာင််းက မ််းမှ 

ခြစသ်ည။် ဤက မ််းပ ုဒမ် ာ်း ငွ ်“အဘ” ဟူတသာ စကာ်းလ ု်းသည် ခမည််းတ ာ်၏ပုဂ္ ိုလ်က သုာမဟု ဘ်ွဲ 

သ ု်းပါ်း စဆ် ူစခ်ုလ ု်းက ု ဦ်းစွာပထမ ရည်ညွှန််းသည။် 

မည်သ ု  ပငဆ် ုတစကာမ၊ူ ဓမမသစ်က မ််းသည် ဘရုာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစ်ခခင််းက ု အဓ ကအာ်းခြင  ်

ခမည််းတ ာ်၏ပဂု္ ိုလ်နငှ  ်ဆက်စပ်ထာ်းသည။် ထ ု  တကကာင ၊် ဤဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်

ခမည််းတ ာ်၏ပဂု္ ိုလ်က ု အတလ်းတပ်းတြာ်ခပခခင််းသည် သင တ်လ ာ်ပါသည်။  

ဘုရာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစခ်ခင််း ွင ်ကျွန်ပ်ု  ု  တဆွ်းတန်ွးန ငုသ်ည ် ကဏ္ဍမ ာ်းစွာရှ သည။် 

ပ ု၍ထငရ်ှာ်းတသာ အယအူဆသ ု်းခကု ု အာရ ုစ ကု်ကကပါမည။် ဦ်းစွာ၊ ခမည််းတ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍက ု 

ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ကျွန်ပ်ု  ု   သ ု်းသပ်ကကပါမည်။ ဒ ု ယ၊ ြနဆ်င််းခ မ ာ်းနငှ  ်

လူ  ု  က ုအပ်ုစ ု်းတသာဘရုငအ်ခြစ် သ၏ူြခငက်ဏ္ဍက ု တလ လာမည။်    ယအတနခြင  ်

ခမည််းတ ာ်သည ်မ မ လမူ  ို်းအတပေါ် မ သာ်းစတုခါင််းတဆာငခ်ြစသ်ည်ဟတူသာ အယူအဆက ု တလ လာမည။် 

ြခငခ်ြစ်ခခင််း၏ အသွငအ်ခပင ်စခ်ုအတနခြင  ်ြနဆ်င််းရှငအ်ခန််းကဏ္ဍက ု တလ လာခခင််းအာ်းခြင  ်

စ ငပ်ါမည။် 

ြန်ဆငျ်ားရှင ်

အက ယ်ခပန  ဆ် ု်းသတဘာအရ၊ သမမာက မ််းစာသည်  စခ်ါ စ်ရ  ဘုရာ်းသခငက် ု 

ြနဆ်င််းထာ်းသမျှ၏ ြခငအ်ခြစ် ရည်ညွှန််းသည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊်  ရာ်းတဟာရာ ၃၂:၆၊ တဟရှာယ 

၄၃:၆-၇၊ နငှ  ်၆၄:၈၊ မာလခ  ၂:၁၀၊ နငှ  ်လုကာ ၃:၃၈ ကွဲ သ ု  တသာ က မ််းပ ဒုမ် ာ်း ွင ်ဤအခ က်က ု 

တ ွွေ့ န ငုသ်ည်။ 

ဥပမာ စခ်ုအတနခြင ၊်  မနတ် ာ ်၁၇:၂၆-၂၈  ွင ်တအသငမ်မ ိုွေ့သာ်းမ ာ်းအာ်း 

တပါလု၏တခပာစကာ်းမ ာ်းက ု နာ်းတထာငပ်ါ– 
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ဘိုရာျားသခငသ်ည် ထခမတစခ်ပငလ် ိုျား၌ ထနရထသာ လူအမ  ြုျားမ  ြုျားတ ို  က ို 

တစထ်သွျားတည်ျားနငှ်  ြနဆ်ငျ်ားထတာ်မူ၍၊ သတူ ို  အာျား ခွွဲထဝစီမ ထသာအခ  န ်

ကာလက ိုလည်ျားထကာငျ်ား၊ သူတ ို  ၏ ထနရာအပ ိုငျ်ားအခခာျားက ိုလည်ျားထကာငျ်ား 

မှတသ်ာျားထတာ်မ၏ူ။- အထကကာငျ်ားမူကာျား၊ လတူ ို  သည် ဘိုရာျားသခငက် ို 

ရှာစမ်ျားသခြင်  ထတွျို့ထကာငျ်ားထတွျို့ ကကလ မ် မည် အထကကာငျ်ားတည်ျား။ 

သ ို  ဆ ိုထသာ်လည်ျား၊ ဘိုရာျားသခငသ်ည် ငါတ ို  တွင ်အဘယ်သနူငှ် မျှ 

ထဝျားထတာ်မသူည်မဟိုတ်။ ငါတ ို  သည် ဘိုရာျားသခငအ်ာျားခြင်  အသကရှ်ငလ် က်၊ 

လှုပ်ရှာျားလ က်၊ ခြစ်လ က်ရှ ကက၏။   ိုသ ို  နငှ် အညီ၊ သငတ် ို  တငွ ်

လကဂာဆရာအခ  ြုျို့တ ို  က၊ ငါတ ို  သည်ကာျား၊ နယွထ်တာ်သာျားပင၊် ဘိုရာျားမ  ြုျားထပ၊ 

ခြစက်ကထလဟို စပ်ဆ ိုသတည်ျား။ (တမနထ်တာ် ၁၇:၂၆-၂၈ ) 

ဤတနရာ၌ တပါလသုည် လသူာ်း  ု  က ု ြနဆ်င််းခွဲ တသာတကကာင  ်Zeus သည ်လသူာ်း  ု  ၏ 

ြခငခ်ြစသ်ညဟ်ု ဆ သုည ် Cleanthes နငှ  ်Aratus   ု  ၏ အယူမှာ်းကဗ ာမ ာ်းမှ က ု်းကာ်းတြာ်ခပခွဲ သည်။ 

သမမာက မ််းစာ၏ဘရုာ်းသခငသ်ည် Zeus မဟ ု် အမှန ်ကယြ်နဆ်င််းရှငခ်ြစတ်ကကာင််း တပါလုက 

အခ ုငအ်မာတခပာဆ သုည။် ထ ု  ခပင ်ရှငတ်ပါလုက  စ်စ  ုစ်ရာက ု ြနဆ်င််းခခင််းသည် ြနဆ်င််းသူမှာ 

ထ ြုနဆ်င််းလ ုကတ်သာအရာ၏ြခငခ်ြစသ်ညဟ်ူတသာ အယအူဆက ုလည််း အ ည်ခပိုခွဲ သည်။ 

သမမာက မ််းစာက ု လူ  ဘာသာစကာ်းခြင  ်တရ်းသာ်းထာ်းသည်။ ဘုရာ်းသခငန်ငှ  ်

လူသာ်း  ု  ၏ဆကဆ် တရ်းက ု ြခင ်စ်ဦ်းနငှ  ်သာ်းသမီ်းမ ာ်းစပ်ကကာ်း 

ဆကဆ် တရ်းပ စု  တြာ်ခပတလ ရှ သည။် ဤအတခခအတန ွင၊် 

ဘုရာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစခ်ခင််းသည် ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ မလူအစနငှ  ်

က ုယတ် ာ်၏အခွင အ်ာဏာက  ုက ုယစ်ာ်းခပိုသည။် 

တဒါကတ်  Paul Chang 

လူသာ်းြခငမ် ာ်းသည် မ မ   ု  သာ်းသမီ်းမ ာ်းအတပေါ် စ  ရှ်ည်သည််းခ ကကသကွဲ သ ု  ၊ 

ဘုရာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစခ်ခင််းသည်လည််း က ဆ ု်းသွာ်းတသာတလာကနငှ  ်အထ်ူးသခြင  ်

အခပစရ်ှ တသာလသူာ်းမ ာ်းအတပေါ် အလွနစ်  ်ရှညသ်ည််းခ မှုက ု ခပသရန ်လှု ွေ့တဆာတ်ပ်းသည။် ၎င််းသည ်

သူ၏ ရာ်းစီရငခ်ခင််းက ု  ာ်းဆဟီန   ်ာ်းမည်ဟ ုမဆ လု ပုါ။ သ ု  တသာ် သသူည ်အဘယတ်ကကာင  ်

အမ က်တဒါသက ု တန်ှးတကွ်းတစမပီ်း သနာ်းကကငန်ာမှုခပရန ်လ ငခ်မနတ်ကကာင််း ၎င််းအခ ကက် 

တြာ်ခပတပ်းသည်။ ဆာလ  ၁၄၅:၈-၉ က ု ြ ်ရှုပါက_ 

 ာဝရဘိုရာျားသည် ထက ျားဇူျားခပြုတတထ်သာသထဘာ၊ 

သနာျားစ ိုမက်တတ်ထသာသထဘာနငှ်  ခပည် စ ို၍၊ ခနတထီတာ်နငှ်  ကရိုဏာထတာ်သည ်

အလွနက်ကယဝ်ပါ၏။  ာဝရဘိုရာျားသည် ခပ်သ မ်ျားထသာသတူ ို  အာျား 
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ထက ျားဇူျားခပြုခ ငထ်သာသထဘာရှ ၍၊ ြနဆ်ငျ်ားထတာ်မူသမျှတ ို  က ို 

သနာျားစ ိုမက်ထတာမ်ူ၏။ (ဆာလ  ၁၄၅:၈-၉) 

ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ဘုရာ်းသခင၏်အခန််းကဏ္ဍက ု တလ လာမပီ်းတနာက် ရှငဘ်ုရငအ်ခြစ် 

က ုယတ် ာ်၏အခန််းကဏ္ဍသည် ြခငဘ်ဝနငှ  ်မည်သ ု  ဆကစ်ပ်တနတကကာင််း ဆကတ်လ လာကကမည်။  

ရှငဘ်ရုင ် 

တရှ်းတခ ် လူ  ု  သည် ဘုရငမ် ာ်းက ု ၎င််း  ု  ၏ြခငမ် ာ်းအခြစ ်ရည်ညွှန််းကကမပီ်း 

ဘုရငမ် ာ်းသညလ်ည််း ၎င််း  ု  ၏န ငုင် သာ်းမ ာ်းက ု သာ်းသမီ်းမ ာ်းအခြစ် ရည်ညွှန််းတလ ရှ ကကသည။် 

ဤအသ ု်းခပိုမှုသည် သမမာက မ််းစာ ွငလ်ည််း မကကာခဏ ထငဟ်ပ်တလ ရှ  ယ်။ ဥပမာ၊ 

ဣသတရလလမူ  ို်း သည် ဒါဝ ဒက် ု သ ူ ု  ၏ဘုရငခ်ြစ်တသာတကကာင  ်ြခငလ် ု   တခေါ်ဆ ကုကသည။် 

ဣသတရလလအူခ  ိုွေ့သည် ဒါဝ ဒ၏်  ုကရ် ုကသ်ာ်းစဉ်တခမ်းဆက်မ ာ်းခြစ်ကကတသာတကကာင  ်

ပက  သတဘာအရ ဒါဝ ဒသ်ည် ထ သု ူ ု  ၏ဘ ု်းတဘ်းခြစသ်ည်။ ဒါဝ ဒအ်ာ်း ြခငအ်ခြစ် ရည်ညွှန််း 

ခခင််းသည် သ ူ ု  ၏ ရှငဘ်ုရင ်ခြစတ်ကကာင််းက ု ဆ လု ုသည ်။ မာကု ၁၁:၁၀ ွင ်လမူ ာ်း  ု  သည် 

ဤနည််းခြင  ်တအာ်ဟစ်ကကသည်က ု နာ်းတထာငက်ကည ပ်ါ_ 

 ာဝရဘိုရာျား၏အခွင် နငှ်  ယခိုတည်လိုထသာ ငါတ ို  အဘဒါဝ ဒ၏် န ိုငင် ထတာ်သည် 

မေဂလာရှ ထစသတည်ျား။ (မာကို ၁၁:၁၀) 

ဤ ွင ်ဣသတရလန ငုင် အတပေါ် ဒါဝ ဒ၏်ြခငခ်ြစ်ခခင််းသည ်သူ၏ဘုရငအ်ခြစ်နငှ  ်

ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ဆကန် ွှယတ်နသည။် အလာ်း ူ၊  မနတ် ာ် ၄:၂၅-၂၆  ွငလ်ည််း၊ အသင််းတ ာ်သည် 

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ဤစကာ်းမ ာ်းခြင  ်ခ ီ်းမမွ််းခွဲ သည်- 

က ိုယထ်တာ်ကလည်ျား၊ လမူ  ြုျားတ ို  သည် အဘယ်ထကကာင်  ရိုနျ်ားရငျ်ားခတ်ခပြုကကသနည်ျား။ 

လူစိုတ ို  သည် အဘယ်ထကကာင်  အခ ည်ျားနှျီား ကက စည်ကကသနည်ျား။ 

ထလာကရှီငဘ်ိုရငတ် ို  သည်  ကက၍၊ မှူျားမတ်အရာရှ တ ို  လည်ျား  ာဝရဘိုရာျားနငှ်  

ခရစ်ထတာ်က ို ရနဘ်က်ခပြုလ က် စည်ျားထဝျားကက၏ဟို က ိုယ်ထတာ်ကျွနဒ်ါဝ ဒ၏် 

နှုတ်ခြင်  ဗ ာဒ တ ်ာျားထတာ်မသူည်နငှ် အညီ၊ (တမနထ်တာ် ၄:၂၅-၂၆) 

 စြ်န၊် ဒါဝ ဒသ်ည် ရနသ်လူမူ  ို်း  ု  က ု စစ ် ုက်ရာ ွင ်ဣသတရလက ု ဦ်းတဆာငတ်သာ 

ဘုရငခ်ြစတ်သာတကကာင  ်ဣသတရလလမူ  ို်း၏ြခငဟ်ု တခေါ်ဆ ခုခင််းခ ရသည။် တရှ်းလူမ ာ်းသည ်ဘုရငမ် ာ်းက ု 

၎င််း  ု  ၏ ြခငမ် ာ်းဟု အဘယတ်ကကာင  ်တခေါ်ဆ ုကကသနည််း။ 

တရှ်းတခ ် ဘုရငမ် ာ်းသည် မ မ   ု  က ယု်က ု “ြခငမ် ာ်း” ဟတုခေါ်တဝေါ် ကကခခင််းမှာ 

မ မ ၏လမူ  ို်းက ု ခပိုစုတစာင တ်ရှာက်ခခင််း၊ လ ုအပ်ခ ကမ် ာ်းက ု ကကည ်ရှုတြ်းမခခင််း၊ 

အကာအကယွ်တပ်းခခင််း  ု  တကကာင  ်ခြစ်သည်။ အမှနဆ် ရုလျှင၊် 

ဝါဒခြန  မ်ှုမျှသာခြစသ်ည်။ အတကကာင််းမှ ဘုရငအ်မ ာ်းစုသည် လူမ  ို်းအက  ို်းက ု 
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အတစခ ခခင််းထက် မ မ   ု  က ယုက်  ို်းက ုသာတဆာငခ်ွဲ ကကသည်။ သ ု  တသာ် 

 စခ်  န ်ည််း ွင ်ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ဣသတရလလမူ  ို်းအာ်း 

မ မ က ယု်က တုြာ်ခပခွဲ စဉ် ဘုရငမ် ာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ ဤအတ ်ွးအတခေါ်က ု 

အသ ု်းခပိုခွဲ သည်။ ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ြခင၊် ကျွန်ပ်ု  ု  ၏တ ာ်ဝငြ်ခင၊် 

ကျွန်ပ်ု  ု    ုငျ်ားန ငုင် ၏ြခငခ်ြစသ်ည။် ၎င််းသည် ဝါဒခြန  ခ်ခင််းမဟ ု ်

အမနှပ်ငခ်ြစ်သည်။ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ကျွန်ပ်ု  ု  က ု ဂရုစ ကု်တ ာ်မသူည။် 

သူသည ်ကျွန်ပ်ု  ု  က ု တထာကပ်  တပ်းသည်။ ြခင ်စ်ဦ်းကွဲ သ ု   ကျွန်ပ်ု  ု  က ု 

ကာကယွ်တပ်းသည်။ သသူည ်သူ၏အငပ်ါယာ စခ်ုလ ု်း၏ြခင၊် 

သူ၏န ငုင် တ ာ်၏ြခငခ်ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Richard L. Pratt, Jr. 

လူသာ်းဘုရငမ် ာ်းအာ်း ြခငမ် ာ်းဟု တခေါ် ွငသ်ကွဲ သ ု  ၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ကမဘာတပေါ် ရှ  

ဘုရငအ်ာ်းလ ု်း  ု  က  ုအပ်ုစ ု်းတသာ ကကီ်းခမ ်တသာရှငဘ်ုရငခ်ြစ်မပီ်း၊ မ မ တရွ်းခ ယ်ထာ်းတသာ 

ဣသတရလလမူ  ို်းက ု   ုကရ် ုက်အပ်ုခ ိုပ်တသာတကကာင  ်"အဘ" ဟုတခေါ်ဆ ုခခင််းခြစသ်ည။် 

တဟရှာယ ၆၃:၁၅-၁၆  ွင ်ဘရုာ်းသခင၏်ြခငခ်ြစ်ခခင််းအတကကာင််း တဟာတခပာပ ကု ု 

နာ်းတထာငပ်ါ။ 

ထကာငျ်ားကငဘ် ိုက င ို  ကကည် ထတာ်မူပါ။ သန်  ရှငျ်ား၍ ဘိုနျ်ားကကီျားထသာထနရာက 

ကကည် ရှုထတာ်မပူါ။ စ တ်ထတာအ်ာျားကကီျား၍ တနခ် ိုျားက ို ခပထတာမ်ူခခငျ်ား၊ 

ကရိုဏာထတာ်လှုပ်ရှာျား၍ အကျွန်ိုပ်တ ို  က ို သနာျားစ ိုမက်ထတာ်မူခခငျ်ားသည် 

အဘယမ်ှာရှ ပါသနည်ျား။ ခ ြုပ်တည်ျားထတာ်မသူထလာ။ အာခဗဟ သည ်

အကျွန်ိုပ်တ ို  က ို မသ ၊ ဣသထရလသည် လက်မခ ထသာ်လည်ျား၊ အကယစ်ငစ်စ် 

က ိုယထ်တာ်သည် အကျွန်ိုပ်တ ို  အဘ ခြစ်ထတာ်မ၏ူ။ အ ို  ာဝရဘိုရာျား၊ 

က ိုယထ်တာ်သည် အကျွန်ိုပ်တ ို  အဘ ခြစ်ထတာ်မ၏ူ။ ထရှျားကာလမစှ၍ 

အကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ထရွျားနိုတ်ထသာဘိုရာျား ခြစထ်တာ်မူ၏။ (ထဟရှာယ ၆၃:၁၅-၁၆) 

ဤ ွင ်ဘုရာ်းသခငသ်ည် တကာင််းကငပ်လလ ငတ်ပေါ်ထ ငုက်ာ ြနဆ်င််းခခင််းအာ်းလ ု်းက ု အပ်ုစ ်ုးတနမပီ်း၊ 

ဣသတရလနငှ  ်ယုဒန ငုင် အတပေါ် အထ်ူးနည််းလမ််းခြင  ်အပ်ုစ ု်းတနတသာတကကာင  ်အဘ ဟူ၍ 

ရည်ညွှန််းထာ်းခခင််းခြစ်သည။် အထ်ူးသခြင  ်ရနသ်မူ ာ်းက ု အန ငုယ်ူခခင််းခြင  ်မ မ ၏လမူ  ို်းတ ာ်က ု 

တရွ်းန ုရ်န ်စစ်ပွွဲ ွငခ်မင ခ်မ တ်သာဘုရင ်ဦ်းတဆာငတ်သာ နည််းလမ််းခြစ်သည။် 

ြခင ်စဦ််းသည် သာ်းသမီ်းမ ာ်းက ု ကကည ရ်ှုတစာင တ်ရှာကသ်ည ်နည််း ူ ခမင ခ်မ ်တသာဘရုငသ်ည် 

ဂရစု ုကတ် ာ်မတူကကာင််း သ ထာ်းခခင််းသည် ကျွန်ပ်ု  ု  က ု ကကီ်းမာ်းတသာယ ုကကည်စ  ်ခ မှုနငှ  ်

နစှသ် မ မ်ှုတပ်းသည။် ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ဤတလာက၏ မတကာင််းမှုမ ာ်းက ု ဆန  က် င၍် 

ရပ် ည်န ငုစ်မွ််းမရှ ပါ။ သ ု  တသာ် ခမင ခ်မ တ်သာဘုရငသ်ည် ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း ြခငက်ွဲ သ ု  ခ စမ်ပီ်း 

ကူညီတပ်းသည။် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

သခငတ်ယရှု၏ ပည ်တ ာ်မ ာ်းအာ်း “တကာင််းကငဘ် ု၌ ရှ တ ာ်မူတသာ အကျွှန်ပ်ု  ု  အဘ” ဟ ု

ဆုတ ာင််းရန ်ညွှနက်ကာ်းခ ကသ်ည ်ဤအယအူဆမ ာ်းထွဲမှ  စခ်ုခြစသ်ည။် ဤဆတု ာင််းခ က် ွင၊် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ်တကာင််းကငဘ် ုရှ  ကျွန်ပ်ု  ု  ၏အဘ အခြစ် အသ အမှ ်ခပိုခ ရသည်။ 

သမမာက မ််းစာ စတ်လျှာက်လ ်ုး ွင ်တကာင််းကငဘ် ၏ုပ ုသဏ္ဍာနသ်ည ်အ ူ ပူငခ်ြစသ်ည်၊ ၎င််းသည် 

ဘုရာ်းသခင၏် ရာဇပလလ ငအ်ခန််း၊ ဘုရငအ်တနနငှ  ်အပ်ုခ ိုပ်တသာတနရာခြစ်၏။ ထ ု  တကကာင ၊် တယရှုသည် 

 ပည ်တ ာ်မ ာ်းအာ်း “တကာင််းကငဘ် ု၌ ရှ တ ာ်မူတသာ အကျွှန်ပ်ု  ု  အဘ” ဟဆုုတ ာင််းရန ်

မ န  က်ကာ်းခခင််းသည်၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည် တကာင််းကင ်ွင ်နန််းထ ငုတ်ကကာင််းက ု ရည်ရွယသ်ည။် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း တန  စဉ်အစာက  ုတပ်းမည်၊ အခပစမ် ာ်းက ု ခွင လ်ွှ မ်ည်၊ 

တသွ်းတဆာငခ်ခင််းမှ ကင််းတဝ်းတစကာ မတကာင််းမှုမှ ကယ်န ုတ်ပ်းမည် ဟစု  ခ် ရခခင််းမှာ သူသည ်

တမ တ ာရှငဘ်ုရငခ်ြစ်ခခင််း၊ ဤအရာမ ာ်းက ု လပ်ုတဆာငလ် တုသာဆနဒနငှ  ် နခ် ု်းအာဏာနစှခ်ုလ ု်း 

သူ  ထ ၌ရှ ခခင််း ွင ်အတခခခ သည်။  

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ြနဆ်င််းရှငန်ငှ  ်ရှငဘ်ုရငအ်ခြစ် စ  ထ်ွဲ၌ နာ်းလည်သတဘာတပါက်ခခင််းခြင ၊် 

သူ၏ မ သာ်းစဦု်းစီ်းအခြစ် ြခငဘ်ဝ၏ ကဏ္ဍ စခ်အုခြစ် ကျွန်ပ်ု  ု   ဆကတ်လ လာရန ်

အဆငသ်င ခ်ြစ်တနမပီခြစသ်ည်။ 

မိသ ျားစုဦျားစ ျား 

ကျွန်ပ်ုအ ွက် စ  ်ဝငစ်ာ်းစရာတကာင််းတသာ စ်ခမုှာ ဓမမပညာသည် 

သင််းအပ်ုဆ ုငရ်ာ သက်တရာကမ်ှုမ ာ်း အမမွဲရှ တနသည ် အခ က်ခြစသ်ည။် 

ကျွန်ပ်ု  ု  ယ ုကကည်သည ်အရာသည် ကျွန်ပ်ု  ု  အတပေါ် သကတ်ရာကမ်ှုရှ မပီ်း၊ 

၎င််းသည် ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ရ ုတသတလ်းစာ်းခခင််းနငှ  ်သကဆ် ုငသ်ည်။ 

ြခငတ်ကာင််းရှ သမူ ာ်းနငှ  ်မရှ တသာသမူ ာ်းအ ွကပ်ါ အက  ို်းရှ မညဟ်ု 

ထငပ်ါသည။် ကျွန်ပ်ု၌ ြခငတ်ကာင််း စ်ဦ်းရှ ပါသည်။ ထ ု  တကကာင  ်

ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ကျွန်ပ်ု၏တကာင််းကငဘ် ရုှငြ်ခငအ်ခြစ် စဥ််းစာ်းရန ်

ဘယတ်သာအခါမှ မခကခ်ွဲခွဲ ပါ။ အတြ တခပာသည စ်ကာ်းမ ာ်း၊ 

လုပ်တပ်းခွဲ သည ်အရာမ ာ်း၊  စ်ဦ်းနငှ  ်စ်ဦ်း ရင််းနှ်ီးပ သ်က်မှုမ ာ်းအာ်းလ ု်းသည် 

အလွနအ်တရ်းကကီ်းမပီ်း ဘုရာ်းသခငက် ု အခပိုသတဘာတဆာငပ်ါသည။် သ ု  တသာ် 

နစှတ်  ွစ်တလျှာက ်ကျွန်ပ်ုသည ်ြခငဟ်ူသညက် ု အဆ ု်းခမငတ်သာသူ၊ 

အလွနစ် နတ်ခေါ်မှုမ ာ်းသူ၊ လက်ခ ရနအ်လွနခ်က်ခွဲသမူ ာ်းနငှ  ်တ ွွေ့ဆ ကုာ 

အလပ်ုလပ်ုခွဲ ပါသည်။  စ်တန  ၊ တက ာင််းသာ်း စတ်ယာက် ကျွန်ပ်ုက ု 

တခပာခွဲ သည စ်ကာ်းက ု မ ှမ် တနတသ်းသည။် သကူ "ဘရုာ်းသခငဟ်ာ 

ကျွနမ်အ ွက်  စ်ခါမမှရှ ခွဲ ြ်ူး ွဲ  အတြခြစ ်ယ"် ဟု တခပာခွဲ သည်။ ထ ု  တကကာင ၊် 

ဘုရာ်းသခင၏် ြခငခ်ြစခ်ခင််းက ုတလ လာတသာအခါ၊ ကျွန်ပ်ု  ု   ွင ်

တလာကြခငမ် ာ်း ရှ သည်ခြစတ်စ၊ မရှ သည်ခြစတ်စ ဘရုာ်းသခင၏် 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဗီဒယီ ုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ု 

ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

နလှ ု်းသာ်းသည် ကျွန်ပ်ု  ု  အတပေါ် ထာ်းရှ တသာ နလှ ု်းသာ်းခြစသ်ညက် ု 

သ ရှ လာရသည်။  

တဒါကတ်  Steve Harper 

အ မတ်ထာငဦ််းစီ်းဟတူသာ သတဘာ ရာ်းက ု လ ူ ုင််းသ ပါသည်။ အမ ာ်းအာ်းခြင  ်မ သာ်းစ၊ု 

အ မတ်ထာငအ် ကွ် ဆ ု်းခြ ခ် က်ခ ခခင််းက ု ဦ်းတဆာငတ်သာ မ ဘ၊ အဘ ု်းအဘွာ်း သ ု  မဟု ် 

အခခာ်းတဆမွ  ို်းမ ာ်းက ု ဆ လု ုသည်။ သမမာက မ််းစာသည် မ မ ၏လူမ  ို်းတ ာ်နငှ  ်

ဘုရာ်းသခင၏်ဆကဆ် တရ်းက ု ဤ ညီူတသာအသ ု်းအနှုန််းမ ာ်းခြင  ်မကကာခဏ တြာ်ခပတလ ရှ သည။် 

 စခ်ါ စရ်  ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်လသူာ်းမ  ို်းနယွ၏်တခါင််းတဆာငအ်ခြစ် ဘုရာ်းသခငက် ု 

အရ ပ်အမမက် တ ွွေ့ ခမငက်ကရသည။် ဥပမာ၊ ကမဘာဦ်း ၅:၁-၃  ွင၊် တမာတရှသည ်အာဒ နငှ  ်သူ၏သာ်း 

တရှသ၏ဆကဆ် တရ်းက ု တြာ်ခပသည ်အ  ုင််း၊ အာဒ နငှ ဘ်ုရာ်းသခင၏်ဆက်ဆ တရ်းက ု တြာ်ခပသည်။ 

သ ု  တသာ် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်မကကာခဏ ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း ဣသတရလလမူ  ို်း၏ 

အ မတ်ထာငဦ််းစီ်းအခြစ် ပ ုတြာထ်ာ်းသည။်  ရာ်းတဟာရာ ၁:၃၁၊ ဆာလ  ၁၀၃:၁၃ နငှ  ်သု တ   ၃:၁၂ 

မ ာ်း ွင ်မ မ လမူ  ို်းက ု ဂရုစ ကုတ်စာင တ်ရှာကသ်ည်က ု တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ဥပမာ စခ်ုအတနနငှ ၊် တဟာတရ ှ

၁၁:၁  ွငတ် ွွေ့ရတသာ နှု က်ပ တ် ာ်မ ာ်းက ု သ ု်းသပ်ကကည ်ပါ။ 

ဣသထရလသည် အသက်ငယထ်သာအခါ ငါသည် ခ စ်၍ ငါ  သာျားက ို 

အွဲေိုတတ ြုခပည်မှ ထခေါ် ခွဲ ပပီ။(ထဟာထရှ ၁၁:၁) 

ဤတနရာ ွင ်မ မ က ယုက် ု ဣသတရလလူမ  ို်းက ု ကတလ်းဘဝက ည််းက ခ စ်ခမ န် ်ုးခွဲ တသာ 

မ ဘ စ်ဦ်းအခြစ် သရပ်ုတြာ်ထာ်းသည။် ဘရုာ်းသခငသ်ည် ဤနည််းခြင  ်တ ာလည်ရာ ၁၂:၇  ွင ်

တမာတရှအာ်း ဣသတရလမ သာ်းစုတခါင််းတဆာငအ်ခြစ် တြာ်ခပထာ်းသညက် ုလည််းတ ွွေ့ ရှ ရသည်။ 

အ မထ်တာ်တစ်အ မလ် ိုျား၌ သစစာထစာင် ထသာ ငါ  ကျွနထ်မာထရှသည်   ိုသ ို  မဟိုတ။် 

(ထတာလည်ရာ ၁၂:၇) 

“အ မ်” စကာ်းလ ု်းသည် တဟမဗွဲအသ ု်းအနှုန််းခြစ်မပီ်း bayit ခြစသ်ည။် ၎င််းသည ်

အတဆာကအ်အ ကု ုသာမက အတဆာကအ်အ ုအ ွင််း တနထ ငုတ်သာလူမ ာ်းက ပုါ ရည်ညွှန််းသည ် 

သာမာနစ်ကာ်းလ ု်းခြစသ်ည။် ဤ ွင၊် တမာတရအှာ်း ဣသတရလအမ  ို်းက ု အပ်ုစ ု်းတသာ သာ်း သ ု  မဟ ု ်

အတစခ အခြစ် ရည်ညွှန််းမပီ်း၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ဣသတရလလူမ  ို်း၏အ မ်တထာငဦ််းစီ်း ခြစသ်ည်ဟ ု

ဆ ုလ သုည။် 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်ဘုရာ်းသခငသ်ည် သူ၏လူ  ု  ၏ အ မတ်ထာငဦ််းစီ်းအခြစ် တြာ်ခပခ ကက် လုည််း 

ဆကလ်ကတ် ွွေ့ရသည။် မဿွဲ ၇:၉-၁၁၊ နငှ  ်လုကာ ၁၁:၁၁-၁၃  ွင၊် လူသာ်းြခငမ် ာ်းသည် 

သူ  ု  ၏သာ်းသမီ်းမ ာ်းအ ကွတ်ထာကပ်  တပ်းသည ်နည််း ူ၊ ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ဆုတ ာင််းခ က်မ ာ်းက ု 

ခမည််းတ ာ်သည ်တခြကကာ်းတပ်းတကကာင််း တယရှု သွနသ်ငခ်ွဲ သည်။ တယာဟန ်၁:၁၂-၁၃ နငှ  ်၁ တယာဟန ်
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၂:၂၉ နငှ  ်၃:၁  ွင၊် ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ဘုရာ်းသခင၏်မ သာ်းစ၀ုငမ် ာ်းခြစတ်သာတကကာင  ်ခမည််းတ ာ်သည် 

ကျွန်ပ်ု  ု  က  ုခ စ်တ ာ်မသူည။် တဟမဗွဲ ၁၂:၅-၁၀  ွင၊် လသူာ်းြခငသ်ည် မ မ ၏သာ်းသမီ်းမ ာ်းက ု 

ဆ ု်းမသညအ်  ုင််း ကျွန်ပ်ု  ု  ၏အက  ို်းအ ကွ် ဘရုာ်းသခငသ်ည် ဆ ု်းမတ ာမ်ူတကကာင််း တ ွွေ့ရသည။် 

ထ ု  ခပင ်၁   တမာတသ ၃:၁၅ နငှ  ်၁ တပ ရု ၄:၁၇ က မ််းပ ဒုမ် ာ်း ွင ်အသင််းတ ာ်အာ်း ဘုရာ်းသခင၏် 

အ မသ်အူ မသ်ာ်းမ ာ်းနငှ  ်မ သာ်းစုဟု ရည်ညွှန််းထာ်းသည။် 

ဘုရာ်းသခင၏် ြခငခ်ြစခ်ခင််း၌ ကကီ်းမာ်းတသာ သင််းအပ်ုဆရာဆ ုငရ်ာ 

သကတ်ရာကမ်ှုမ ာ်း ရှ မည်ဟ ုယ ုကကည်သည်။ ခ ကခ် င််း ခမငတ် ွွေ့ရသည ် 

အရာမ ာ်းထွဲမှ  စခ်မုှာ_ ဘုရာ်းသခငသ်ည် ြခငခ်ြစ်သည်။ ဆ ုလ သုညမ်ှာ၊ 

သမမာက မ််းစာထွဲ ွင ်ခမည််းတ ာ်၏ပ သုဏ္ဍာန၊် ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

မည်သ ု  မည်ပ ုခြစသ်ည်က ု က ယ်ခပန  စ်ွာ ရှုခမငခ်ခင််းခြစသ်ည။် ထ ု  တကကာင ၊် 

ဘုရာ်းသခငအ် ွက် မ သာ်းစသုည် အလွနအ်တရ်းကကီ်းတကကာင််းက ု သ ခွင ရ်သည်။ 

 ရာ်းတဟာရာ ၆ ၌ မ န  တ် ာ်မခူ က် မှနက်နသ်ည်က ု ယ ုကကည်သည်– 

“နာ်းတထာငတ်လာ ၊ ပည  ်ရာ်းနငှ  ်ဘုရာ်းသခင၏် ခ စ်ခခင််းတမ တ ာက ု 

 ည်မမွဲတအာင ်လပ်ုတဆာငမ်ည်။ ၎င််းသည် မ သာ်းစမု ာ်းမှ  ဆင  ်ခြစမ်ည။်” 

မ ဘမ ာ်း သာ်းသမီ်းမ ာ်း၏ဘ၀အ ကွ် မ မ   ု  ပခ ု်းအနာခ ၊ ဘ၀မ ာ်းအနာခ  

သကွဲ သ ု   ခြစလ် မ ်မည်။ ကကီ်းက ယ်ခမ််းနာ်းတသာ အရာခြစ်တကကာင််း ထငရ်ှာ်းသည။် 

မ သာ်းစသုည် ဘုရာ်းသခငအ် ွက် အလနွအ်တရ်းကကီ်းပါသည်။ သငသ်ညလ်ည််း 

တသခ ာစွာကကည ပ်ါက၊ ြခငမ် ာ်းသည် မ သာ်းစုအ ွက် အတရ်းပါသည်က ု 

ခမငမ်ည်ဟထုငပ်ါသည။် ကမဘာ ဝမှ််း ြခငမ် ာ်း သနမ်ာမပီ်း ခ ငုခ်  တသာ 

ယဉ်တက ်းမှုတ ွ ရှ တသာ တနရာသည ်သင််းအပ်ုမ ာ်း၏ သက်တရာကမ်ှုရှ သည်က ု 

ခမငန် ငုသ်ည။် ယဉ်တက ်းမှုမ ာ်း၌ ြခငမ် ာ်း အာ်းနည််းလျှင၊် ထ အုာ်းနည််းတသာ 

ယဉ်တက ်းမှုတနရာမ ာ်းထွဲ မ ခငဘ်ဝနွဲ   အစာ်းထ ်ုးမရသည ် အာ်းနည််းမှုမ ာ်း ရှ သည်။ 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ခနွအ်ာ်းကကီ်းတသာ မ ခငမ် ာ်း လ ုအပ်ပါသည်။ ယင််းနငှ ပ် ်သက်၍ 

တမ်းခွန််းထ ု်စရာမရှ တသာ်လည််း ြခငမ် ာ်းသည် လ ု်းဝ အတရ်းပါကကသည်။ 

သငတ် ွွေ့ ခမငရ်သည အ်ရာမ ာ်းထွဲမ ှစ်ခမုှာ ဘရုာ်းသခင၏် ြခငဘ်ဝသည် 

အလွနပ်ငအ်စမွ််းကကီ်းသည်။ သငသ်ည် ြခငမ်ရှ လျှင ်

အလွွဲသ ု်းစာ်းလုပ်မှုမ ာ်းလာမည်၊ ပညာတရ်းကင််းမွဲ မည်၊ ရာဇဝ မ်ှုမ ာ်း 

မ ာ်းလာမည် ခြစသ်ည။် ထ ု  တကကာင ၊် သငသ်ည် ြခငဘ်ဝနငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍၎င််း၊ 

ဘုရာ်းသခငက် ု အြဘုရာ်းအခြစ်ခမငရ်ာ ွင၎်င််း အာ်းနည််းပါက လပ်ုတဆာငမ်ှု 

အရာအာ်းလ ု်း ွင ်ကတမာကက်မခြစ်လာမည်ခြစ်သည။် 

တဒါကတ်  Matt Friedeman 
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ယခု ကျွန်ပ်ု  ု  သည် အနနတ နခ် ု်းရှင ်ခမည််းတ ာ်၏ နာမတ ာ်၊ ပဂု္ ိုလ်နငှ  ်ြခငခ်ြစ်ခခင််းက ု 

စူ်းစမ််းတလ လာမပီ်းတနာက၊် သ၏ူ အကန  အ်သ မ်ရှ တသာ  နခ် ု်းက ု ဆကတ်လ လာကကမည်။ 

တန်ခိုျား 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒပထမတဆာင််းပါ်းက ု ခပနက်ကည ပ်ါ။ ၎င််း၌ တခပာထာ်းသည အ်ရာမှာ- 

 အနနတ နခ် ု်းရှင ်ဘုရာ်းသခငက် ုယ ုကကညပ်ါ၏။ 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းတ ာ်မူတသာအရှငခ်ြစ်တ ာ်မ၏ူ။ 

အနနတ နခ် ု်းရှငခ်ြစ်သည်ဟု  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒက ဆ ုခခင််းသည်၊ 

ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသည် အကန  အ်သ မ်ရှ ၊ အနှု ငျ်ားမွဲ တသာ  နခ် ု်းရှ တကကာင််း ဆ ုလ သုည။် 

ရ ု်းရာဓမမအသ ု်းအနှုန််းမ ာ်းအရ၊ ဘုရာ်းသခင၏် အနနတ နခ် ု်းတ ာ်သည ်omnipotence 

ဟူသည စ်ကာ်းလ ု်းခြစ်မပီ်း၊ omni အလ ု်းစ တုသာ နငှ  ်potency  နခ် ု်းတ ာ်မှ ဆင််းသကလ်ာကာ 

အလ ု်းစ ု  ု  က  ု ်န ငုတ်သာ နခ် ု်း ဟဆု ုလ သုည။်  

ခမည််းတ ာ်သည် သူတရွ်းခ ယသ်မျှက ု မပီ်းတခမာက်တအာငလ်ပ်ုန ငုစ်မွ််းရှ တသာတကကာင  ်

 နခ် ု်းတ ာ်မှာ အကန  အ်သ မ်ရှ တခ ။ အဘယတ်ကကာင ဆ် ုတသာ် သသူည ်ဤကွဲ သ ု  တသာ စမွ််းအာ်းက ု 

ပ ုငဆ် ုငထ်ာ်းသည ်  စဦ််း ည််းတသာသူခြစတ်သာတကကာင  ် ုနှု င််းမရ။  

ခမည််းတ ာ်၏ နခ် ု်းတ ာ်က ု ရှုတထာင န်စှ်ခခုြင  ်သ ု်းသပ်ပါမည-် 

အကန  အ်သ မ်ရှ တသာအခ က်နငှ  ် နုှု င််းမွဲ တသာအခ က ်ခြစ်သည်။ အကန  အ်သ ်မရှ တသာအခ က်ခြင  ်

အစခပိုကကမည။် 

 အကန  ်အသတမ်ရိှ 

ခမည််းတ ာ်သည် မ မ အလ ုရှ သမျှက ု လပ်ုန ငုစ်မွ််းရှ သည်ဟု သမမာက မ််းစာက တြာ်ခပသည။် 

အကန  အ်သ မ်ရှ တသာ ဤစမွ််းအာ်းက ု နည််းအမ  ို်းမ  ို်းခြင  ်တြာ်ခပသည်။ စကကဝဠာက ုြန ်ီ်းန ငုစ်မွ််းရှ မပီ်း 

ြ က်ဆ်ီးပစ်န ငုစ်မွ််းလည််းရှ တကကာင််း တခပာသည။် ရာသဦ ကု ု ထ န််းခ ိုပ်ရန၊်   ကု်ပွွဲ ွင ်ရနသ်မူ ာ်းက ု 

အန ငုယ်ရူန၊် အုပ်စ ု်းရန၊် လူ  အစ ု်းရမ ာ်းက ု ထ န််းခ ိုပ်ရန၊်  နခ် ု်းကကီ်းတသာ အ  ြယွ်အမှုမ ာ်းက ု 

လုပ်တဆာငရ်နန်ငှ  ်သ၏ူလူမ ာ်းက ု ကယ် ငရ်န ် နခ် ု်းရှ တကကာင််း ၎င််းကဆ ုသည်။ တယရမ  ၁၀:၁၀-၁၆ 

 ွင ်ပတရာြက်တယရမ  မည်သ ု  တြာ်ခပခွဲ သည်က  ုနာ်းတထာငက်ကည ပ်ါ_ 

 ာဝရဘိုရာျားမူကာျား၊ မှနထ်သာဘိုရာျား၊ အသက်ရှငထ်သာဘိုရာျား၊ 

န စစ ာဝရဘိုရငခ်ြစထ်တာ်မ၏ူ။ အမ ကထ်တာ် ကွလ်ျှင ်ထခမကကီျားတိုနလ်ှုပ်ရ၏။ 

လူအမ  ြုျားမ  ြုျားတ ို  သည် အမ ကထ်တာ်က ိုမခ န ိုငက်က။ သာသနာပလူတ ို  အာျား 

ထခပာရထသာစကာျားဟမူကူာျား၊ ထကာငျ်ားကငန်ငှ် ထခမကကီျားက ို 

မြနဆ်ငျ်ားထသာဘိုရာျားတ ို  သည် ဤထကာငျ်ားကငထ်အာက၊် ဤထခမကကီျားခပငမ်ှ 

ကွယထ်ပ ာက်ကကလ မ် မည်။  ာဝရဘိုရာျားသည် တနခ် ိုျားထတာ်အာျားခြင်  
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ထခမကကီျားက ိုြနဆ်ငျ်ားထတာ်မူပပီ။ ပညာထတာ်အာျားခြင်  ထလာကဓာတ်က ို 

တည်ထတာ်မူပပီ။ ဉာဏထ်တာ်အာျားခြင်  မ ိုျားထကာငျ်ားကငက် ိုကကကထ်တာ်မူပပီ။ 

အသ ထတာ်က ိုလွှတ်ထတာမ်ူထသာအခါ၊ မ ိုျားထရအသ ဗလ  ခြစတ်တ၏်။ 

ထခမကကီျားစွနျ်ားမှ မ ိုျားတ မ်က ို တကထ်စထတာ်မ၏ူ။ မ ိုျားရွာသည်နငှ်  

လျှပ်စစ်ခပကထ်စထတာ်မ၏ူ။ ထလက ိုလည်ျား၊ ဘဏ္ဍာထတာ်တ ိုက် ွဲက 

 ိုတ်ထတာ်မူ၏။... ခပ်သ မ်ျားထသာအရာတ ို  က ို ြနဆ်ငျ်ားထသာဘိုရာျား ခြစထ်တာ်မူ၏။ 

ဣသထရလအမ  ြုျားသည် အထမခွ ထတာ်မရူာခြစ်၏။_ နာမထတာ်သည် 

ထကာငျ်ားကငဗ် ိုလထ်ခခအရှင ် ာဝရဘိုရာျားထပတည်ျား။ (ထယရမ  ၁၀:၁၀-၁၆ ) 

တနာကဆ် ု်း ွင ်ဘုရာ်းသခငသ်ည် ြနဆ်င််းထာ်းတသာတလာက၏ ကဏ္ဍအာ်းလ ု်းက ု 

ထ န််းခ ိုပ်ထာ်းသည။် မ မ နစှသ်က်ရာက ု လပ်ုန ငုသ်ည ် စွမ််းအာ်းရှ သည။် တဟရှာယ ၄၆:၁၀-၁၁  ွင ်

သခငက် ုယ ် ုင ်မ မ ၏ နခ် ု်းတ ာ်က ု ဤနည််းခြင  ်အက ဉ််းခ ိုပ်တြာ်ခပခွဲ သည်– 

ငါ  အကက တည်လ မ် မည်။ ငါ  အလ ိုရှ သမျှက ို ငါခပည် စ ိုထစမည်ဟို ဆ ိုလ က်၊...ငါသည် 

နှုတ် ကွ်အတ ိုငျ်ားခပြုမည။် ကက သည်အတ ိုငျ်ား စီရငမ်ည်။ (ထဟရှာယ ၄၆:၁၀-၁၁) 

ဘုရာ်းသခင၏်အလ ု်းစ တုသာ အစမွ််းသ တ   omnipotence သည ်

ကမဘာကကီ်းထ န််းခ ိုပ်မှုမွဲ သွာ်းမပီ်း ပရမ််းပ ာအခြစသ် ု   တရာကသ်ွာ်းသကွဲ သ ု   

ခ စာ်းရသည အ်ခါ ယ ုကကညသ်မူ ာ်းအ ကွ် တကာင််းမနွသ်ည ် 

ခွနအ်ာ်းတပ်းခ က် စခ်ုခြစသ်ည်။ ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း အခခာ်းအရင််းအခမစ ်စခ်ု 

သ ု  မဟ ု် သထူကသ်ာလနွတ်သာ နခ် ု်းအာဏာခြင  ်ခ ည်တနာှငထ်ာ်း၍မရပါ။ 

ဤတလာကသည် မည်သ ု  ပငခ်ြစ်တနတသာ်လည််း ထ န််းခ ိုပ်မှုမရှ သညမ်ဟု ် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည်အခ ိုပ်အခခာအာဏာပ ုငခ်ြစ်သည်။ ဘုရာ်းသည ်

အကကင််းမွဲ ပ ုငသ်အပ်ုစ ု်းရှငခ်ြစ်မပီ်း၊ ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ အကန  အ်သ ်ရှ တသာ ရှုတထာင မ်ှ 

လျှ ိုွေ့ ဝကှ်ဆန််းကကယ်တသာ အရာမ ာ်းက ု ယ ကုကည်ခခင််းခြင  ်တလျှာက်လမှ််းရန ်

ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း ခွနအ်ာ်းတပ်းပါသည။် ဘရုာ်းသခင ်ခမငသ်မျှက ု ကျွန်ပ်ု  ု   

မခမငန် ငုပ်ါ။ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်သူ၏အလ တု ာ်နငှ ဆ်န  က် ငဘ်က်ခပို၍ 

သူ၏ နခ် ု်းအာဏာက ု ထ န််းခ ိုပ်ထာ်းခခင််း မရှ တကကာင််းက ု သ ရခခင််းသည် 

တကာင််း၏။ ကျွန်ပ်ုဘဝ၌ ခြစပ် ကတ်နသမျှသည် ဘုရာ်းသခင၏် တမ တ ာတ ာ်၏ 

အခွင အ်ာဏာတအာက ်ွင ်ခြစပ် က်တနပါသည။် ထ ု  ခပင၊် 

ကျွန်ပ်ု၏အတခခအတနမ ာ်းက ု မရှင််းခပန ငုရ်ငတ်သာ်လည််း 

ယ ုကကည်စ  ခ် မှုရှ ပါသည။် တထာကပ်  တပ်းမပီ်း ကျွန်ပ်ုနငှ အ် ူတလျှာက်လမှ််းတသာ 

ဘုရာ်းသခငက် ု ကျွန်ပ်ုသ သည။်  

တဒါကတ်  Robert G. Lister 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

သမမာက မ််းစာ စတ်လျှာက်လ ်ုး ွင ်မ မ ၏လမူ  ို်းတ ာ်က ု တရွ်းန ု်ခခင််းသည် 

က ုယတ် ာ်၏ နခ် ု်းတ ာ်က  ုအတကာင််းဆ ု်းသရပ်ုခပခ က ်စ်ခအုခြစ် ညွှနခ်ပတလ ရှ သည။် 

အွဲဂ ုတ ိုလမူ ာ်းက ု တဘ်းဒဏခ်ြင  ်ဒဏခ် က်ာ ဣသတရလလမူ  ို်းက ု ကျွနဘ်ဝမ ှလ ွ်တခမာက်တစသည်။ 

သွဲကနတာရ၌ အနစှတ်လ်းဆယပ် ်လ ု်း တကာင််းကငမ်ှ အစာအာဟာရခြင  ်တကျွ်းတမွ်းခပိုစုမပီ်း 

က  ထာ်းရာတခမအာ်း သ မ််းပ ကု်တအာငန် ငုတ်စသည ် သ၏ူသက်တသ နခ် ု်းက  ုဓမမတဟာင််းက မ််း၏ 

ထကွ်တခမာက်ရာက မ််း ွင ်မကကာခဏြ ရ်သည်။ တရှ်းဣသတရလလူမ  ို်း  ု  ၏ စ  ထ်ွဲ ွင၊် 

ထကွ်တခမာက်ရာက မ််းသည် သူ  ု  သ ခွဲ တသာ ဘုရာ်းသခင၏် တရွ်းနှု ်ခခင််း နခ် ု်း၏ 

အကကီ်းမာ်းဆ ု်းပ ုနမူနာခြစသ်ည။် 

ပည တ  က မ််းမ ာ်းမှ ထကွ်တခမာက်ရာက မ််းအပါအ၀င ်ဘုရာ်းသခင၏် နခ် ု်းတ ာ်က ု 

ရည်ညွှန််းခ က်မ ာ်းက တု ွွေ့ ရှ ရသည။် ထကွ်တခမာကရ်ာက မ််း ၁၄:၃၁၊ တ ာလည်ရာ ၁၄:၁၃; နငှ  ်

 ရာ်းတဟာရာ ၉:၂၆-၂၉။ ထ ု  ခပင၊် ဓမမတဟာင််း၏အခခာ်းအစ  ်အပ ုင််းမ ာ်း ွငလ်ည််း 

ဤအတကကာင််းအရာက ု တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ၄ ဓမမရာဇဝင ်၁၇:၃၆ သမ ုင််းက မ််းမ ာ်း ွင၎်င််း၊ ဆာလ  ၆၆:၃-

၆ ကွဲ သ ု  တသာ ကဗ ာလကဂာ စာအုပ်မ ာ်း ွင၎်င််း၊ တဟရှာယ ၆၃:၁၂ ကွဲ သ ု  တသာ ပတရာြကက် မ််းမ ာ်း၎င််း 

တ ွွေ့ရသည။်  

တရှ်းဣသတရလလ ူ ု  သည် သခငဘ်ုရာ်းက ုယ ုကကည်ခခင််းအာ်းခြင  ်တက ်းဇူ်းတ ာ်တကကာင  ်ရရှ တသာ 

ဝ ညာဉ်တရ်းကယ ်ငခ်ခင််းက ု လ စလ်  ရှုခွဲ ကကသည်ဟ ုဆ လု ခုခင််းမဟု ပ်ါ။ “ယ ကုကည်ခခင််းအာ်းခြင  ်

ဘုရာ်းသခင၏် နခ် ု်းတ ာ်က ု ကျွန်ပ်ုယ ုကကညသ်ည်” ဟူတသာ စကာ်းက ု ထ သုူ  ု  တခပာခခင််းသည် 

သူ  ု  အ ကွ ်အခပည ်အဝ ခ ုငလ် ုမှုရှ သည်။ သ ု  တသာ် ဓမမတဟာင််းက မ််းတရ်းသမူ ာ်းသည် 

“ကျွန်ပ်ု  ု  လူမ  ို်းမ ာ်းက  ုကျွနဘ်ဝမလှွ တ်ခမာကတ်စခခင််းခြင  ်ဘုရာ်းသခငသ်ည ်မ မ ၏ နခ် ု်းတ ာ်က ု 

သကတ်သထခူွဲ သည်” ဟူ၍ တခပာဆ ုရန ်ပ မု ခုကခ်ွဲတကကာင််း တ ွွေ့ ရှ ခွဲ သည်။ ၎င််းသည ်

အ  အာ်းသင စ်ရာမဟု ပ်ါ။ ထကွ်တခမာက်ရာက မ််း ွင ်ဘုရာ်းသခင၏် 

 နခ် ု်းတ ာ်ခြင လ်ပ်ုတဆာငခ် က်မ ာ်းသည် ခငင််းဆ ု၍မရန ငုတ်သာတကကာင  ်မယ ုကကညတ်သာ 

အဂီ စ်လမူ  ို်းမ ာ်းပင ်ယ ုကကည်လကခ် ခွဲ ကကသည်။ 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် အကန  အ်သ ်မွဲ   နခ် ု်းရှ တသာ်လည််း မလပ်ုန ငုတ်သာအရာ သ ု  မဟု ် 

မလပ်ုမည ် အရာမ ာ်းအခ  ိုွေ့ ရှ သည။် အထ်ူးသခြင ၊် ခမည််းတ ာ်၏သတဘာသဘာဝသည် 

လုပ်တဆာငမ်ှုမ ာ်းက ု ထ န််းခ ိုပ်ထာ်းသည။် ရလဒအ်တနခြင  ်

က ုယတ် ာ်၏သတဘာသဘာဝနငှ ဆ်န  က် ငသ်ည အ်ရာက ု မည်သည အ်ခါမှ မလပ်ုပါ။  

က ုယတ် ာ်၏သတဘာသဘာဝဟူသညမ်ှာ မရှ မခြစအ်ရည်အခ င််းမ ာ်း နငှ  ်

ပဂု္ ိုလ်တရ်းအရညအ်ခ င််းမ ာ်း နစှမ်  ို်းလ ု်းပါဝငသ်ည ် က ယ်ခပန  တ်သာအသ ု်းအနှုန််းခြစ်သည်။ ၎င််းသည် 

ပဂု္ ိုလ် စဦ််း၏ အတခခခ စရ ုက်အခြစ် သ မ်ှ ်န ငုသ်ည။် သ ု  မဟ ု် ပဂု္ ိုလ ်စ်ဦ်း၏ 

အဓ ကအတရ်းကကီ်းသည ် ကဏ္ဍမ ာ်းခြစ်သည်။ ခမည််းတ ာ်၏သတဘာသဘာဝ ွင ်သ၏ူခြစ် ည်မှုနငှ  ်

စရ ုက်လကခဏာသာမက သ ု်းပါ်း စဆ်ူကကာ်း သူ၏ဆက်ဆ တရ်းလည််း ပါဝငသ်ည။် ထ ု  ခပင ်

ခမည််းတ ာ်၏သတဘာသဘာဝသည် လ ု်းဝမတခပာင််းလွဲန ငုတ်သာတကကာင  ်သူ  အာ်း 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ နစ်ှ ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

အလာ်း နူည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်မ မ ၏အစမွ််း နခ် ု်းက ု အမမွဲက င သ် ု်းတစသည်။ ယာကပ်ု ၁:၁၇ သည ်

ဘုရာ်းသခင၏်မတခပာင််းလွဲန ငုတ်သာ အရညအ်တသွ်းက  ုဤနည််းခြင  ်တြာ်ခပသည-် 

  ိုအဘသည် ထရွျို့ထလ ာ တ မ်ျားယ မ်ျားခခငျ်ားမရှ ၊ ထခပာငျ်ားလွဲခခငျ်ားအရ ပ်နငှ်  

ကငျ်ားလွတထ်တာ်မ၏ူ။(ယာကိုပ် ၁:၁၇) 

ခမည််းတ ာ်၏သတဘာသဘာဝသည် မ မ ၏သတဘာသဘာဝနငှ  ်က ုကည်ီတသာအရာမ ာ်းက ု 

လုပ်တဆာငန် ငုစ်မွ််းက ု ကန  သ် ်မထာ်းပါ။ သ ု  တသာ် သ၏ူဂဏုအ်ရည်အခ င််းမ ာ်းနငှ  ်က ကုည်ီတသာ 

နည််းလမ််းမ ာ်းခြင သ်ာ သ၏ူ အနနတ နခ် ု်းက ု က င သ် ု်းမည်ဟု အာမခ ထာ်းသည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ်အစဥအ်မမွဲရပ်နာ်းတနမည် မဟ ု်။ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အတပေါ် 

သူ၏အခွင အ်ာဏာက  ုဘယ်တသာအခါမှ ခပနလ်ညရ်ပ်ုသ မ််းမည်မဟု ။် အခပစဒ်စုရ ုက်က ု 

မညသ်ည အ်ခါမှ မလပ်ု။ သ၏ူက  မ ာ်းက ု အစဥ်အမမွဲတစာင ထ် န််းသည်။ 

မ ကတ်မှာက်တခ ် သ ပပ ပညာထနွ််းကာ်းတသာ်လည််း 

အလွနစ်  ဝ်ငစ်ာ်းစရာ စခ်မုာှ ဘုရာ်းသခငသ်ည် မတန  ကကွဲ သ ု  ပင ်

ယတန   ွငလ်ည််းလပ်ုတဆာငတ်နတကကာင််းက ု အသ အမ ှ်ခပိုခခင််းခြစ်သည။် 

ဤတလာက ွင ်က ု်းကွယယ် ုကကညမ်ှုမ ာ်းစွာရှ သည်_ 

ကမဘာကကီ်း၏အစ  အ်ပ ုင််း  ုင််း ွငဘ်ုရာ်းမ ာ်းရှ သညဟ်သူည ် ယ ုကကည်ခ က်နငှ  ်

ဘုရာ်းသခငသ်ည် ကက ို ငမ်နှ််းဆ၍မရန ငု ်ဟသူည ် ယ ုကကည်ခ က်  ု   ခြစသ်ည်။ 

ဘုရာ်းသခငသ်ည်ကက ို ငမ်ှန််းဆ၍မရန ငုတ်သာတကကာင  ်ယတန   ဤနည််းလမ််း၊ 

နက်ခြန ်ထ နုည််းလမ််းခြင  ်အလုပ်လပ်ုမည်ဟူ၍ မသ န ငုပ်ါ။ ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

မတခပာင််းလွဲန ငုသ်ညက် ု နာ်းလည်ပါက၊ သငသ်ည် အမှန ်ကယ် ဘုရာ်းသခင ်

မည်သ ု  လပ်ုတဆာငခ်ွဲ တကကာင််းနငှ  ်မည်သ ု  လပ်ုတဆာငတ်နတကကာင််း 

တလ လာကာနာ်းလည်န ငုပ်ါသည်။ ထ ု  တကကာင  ်ဘုရာ်းသခင၏် မတခပာင််းလွဲမှုက ု 

ယ ုကကည်ခခင််းသည် တခ ်သစသ် ပပ ပညာထနွ််းကာ်းလာတစသည်။ 

တခ ်မသီ ပပ ပညာထနွ််းကာ်းလာသည ်နည််း ူပင ်၎င််းသည် 

မတသခ ာမတရရာတသာ အတခခအတနမ ာ်း ွင ်အာမခ ခ က်၊ နစှ်သ မ မ်ှုနငှ  ်

မင မသ်ကမ်ှုက ု တပ်းစမွ််းန ငုသ်ည်။ အတကကာင််းမှာ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် အာ်းလ ု်းက ု 

တ ွ်းတ ာစရာ မလ ုခခင််းတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ မည်သည ်အရာမ ာ်းခြစ်လာမညက် ု 

ကျွန်ပ်ု  ု   သ ြ ု   မလ ပုါ။ သ ထာ်းရမည အ်ခ က်မှာ 

ကျွန်ပ်ု  ု  ကက ိုတ ွွေ့ရတသာစ နတ်ခေါ်မှု  ုင််းက ု ရငဆ် ုငတ်ခြရှင််းရန ်ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

  ်န ငုတ် ာ်မသူည။် ဒါဝ ဒအ်ာ်း၎င််း၊ အာခဗဟ ၊ အာဒ ၊ တယရှုနငှ  ်တပါလု  ု  အာ်း 

က  ခပိုထာ်းသည ်အ  ုင််း တဆာငရွ်ကမ်ည်ခြစသ်ည။် သသူည ်အာ်းက ု်းထ ကု်သူ၊ 

သစစာရှ သူခြစ်မပီ်း၊ တြာက်ခပနခ်ခင််းမရှ ၊ တန  စဉ်နငှ အ်မျှ မတခပာင််းလွဲဘွဲ ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ 

အတခခအတနအရပ်ရပ်က ု က ုင ်ွယတ်ခြရှင််းရန ် နခ် ု်းစမွ််းအာ်းရှ တ ာမ်ူသည်။ 
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တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 

ခမည််းတ ာ်၏ အကန  အ်သ မ်ွဲ အစမွ််းခွနအ်ာ်းအတကကာင််းတဆွ်းတန်ွးမပီ်းတနာက်၊ 

ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာ အလ ု်းစ ုတသာ နခ် ု်းရှငခ်ြစတ်ကကာင််းနငှ  ်၎င််း၏အနှု င််းမွဲ  

အရညအ်တသွ်းမ ာ်းက  ုဆက်တလ လာကကမည်။  

အန္ှုငိျ်ားမ   

တဟရှာယ ၁၄:၂၄-၂၇  ွင ်ဘရုာ်းသခင၏်  ုနှု င််းမွဲ  နခ် ု်းတ ာ်က ု တြာ်ခပပ ုအာ်း နာ်းတထာငပ်ါ။ 

ထကာငျ်ားကငဗ် ိုလထ်ခခအရှင ် ာဝရဘိုရာျားသည ်က  နဆ် ို၍မ န်  ထတာ်မူသည်ကာျား၊ 

ငါ၏ထခမထပေါ်မှာ အာရှုရ မငျ်ားက ို ငါနှ ပ်စကမ်ည။် ငါ၏ထတာငရ် ို ျားထပေါ်မှာ 

ထခခခြင် ထက ာ်နငျ်ားမည်ဟို ငါကက စည်သည်အတ ိုငျ်ားခြစ်၍၊ ငါစီရငခ် က်လည်ျား 

တည်ရလ မ် မည်။   ိုအခါ သ၏ူ မ်ျားပ ိုျားက ို သတူစပ်ါျားအထပေါ်ကထရွှျို့၍၊ 

သူတ ို  ပခ ိုျားထပေါ်မှာ တငထ်သာဝနက် ို ခ ရထသာအခွင် ရှ လ မ် မည်။ 

ထခမတစ်ခပငလ် ိုျားတွင ်  ိုသ ို  ကက စည်ထတာ်မူ၏။ ခပ်သ မ်ျားထသာ ခပည်တ ို  အထပေါ်မှာ 

  ိုသ ို   လကထ်တာ်က ိုဆန်  လ က ်ရှ ၏။ ထကာငျ်ားကငဗ် ိုလ်ထခခအရှင ်

 ာဝရဘိုရာျား၏အကက ထတာ်က ို အဘယသ်ူ ြ ကလ် မ် မည်နည်ျား။ 

ဆန်  ထတာ်မထူသာလက်ထတာ်က ို အဘယ်သလူှနလ် မ် မည်နည်ျား။ (ထဟရှာယ 

၁၄:၂၄-၂၇ ) 

ဤက မ််းပ ုဒ ်ွင၊် ဘရုာ်းသခင၏် အကန  အ်သ မ်ရှ တသာ  နခ် ု်းတ ာ်အတကကာင််း 

တြာ်ခပခ က်သည ်က ယု်တ ာ ်စပ်ါ်း ည််းသာ ပ ုငဆ် ုငထ်ာ်းတကကာင််း အခ ုငအ်မာတခပာဆ ုတနသည။် 

ဘုရာ်းသခင၏် လကတ် ာ်က  ုာ်းဆ်ီးန ငုသ်ူ၊ တနာက်ခပနလ်ညှ ်တစန ငုတ်သာသမူရှ ။  

ခမည််းတ ာ်၏ နခ် ု်းတ ာ်သည် စစမ်ှနတ်သာဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းရှ သညဟ်ူတသာအခ က်မှ 

သဘာဝအ  ုင််း စီ်းဆင််းတနသည်။ အကယ်၍ အနနတ နခ် ု်းရငှ ်အခခာ်းတနာက ်စပ်ါ်းရှ တသ်းလျှင ်

 စပ်ါ်း ည််းတသာဘရုာ်းသခငအ်ခြစ် တခပာခခင််းသည ်စ နတ်ခေါ် ခ ရမညမ်ှာ တသခ ာသည်။ အမှနဆ် ရုလျှင ်

အကန  အ်သ မ်ရှ တသာ နခ် ု်းရှ တသာသသူည် ဘုရာ်းသခငခ်ြစမ်ည။် သ ု  မဟု  ်

သ၏ူက ယု်ပ ုငအ်စွမ််း နခ် ု်းခြင  ်မ မ က ယု်က ု ဘုရာ်းခြစတ်စန ငုသ်ည်။ 

တယာဘသည ်စကကဝဠာက ု ြနဆ်င််းခခင််း၊ အမ န  တ်ပ်းခခင််းနငှ  ်စမီ ခန  ခ်ွွဲခခင််းကွဲ သ ု  တသာ 

 နခ် ု်းကကီ်းတသာလပ်ုရပ်မ ာ်းက ု လပ်ုတဆာငန် ငုမ်ည်ဆ လုျှင ်မ မ က ယု်က ု မှနက်နတ်ကကာင််း 

ဆငတ်ခခတပ်းန ငုလ် မ မ်ည်ဟု တယာဘ ၃၈  ွင ်တယာဘအာ်း ဘုရာ်းသခငမ် န  ခ်ွဲ သည အ်  ုင််းခြစသ်ည်။ 

သ ု  တသာ် အမှနမ်ှာ ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာ အမှန ်ကယ်ဘရုာ်းစစ်ခြစတ် ာ်မ၏ူ။ 

ထ ု  တကကာင ၊် ဘုရာ်းသခငသ်ာလျှင ်အကန  အ်သ မ်ရှ တသာ  နခ် ု်းရှ တ ာမ်ူသည။် 

ဝမ််းနည််းစရာမှာ ယတန  တခ  ်ခရစ်ယာနတ်ကာင််းမ ာ်းစွာသည ်ဘုရာ်းသခငသ်ည ်

 နခ် ု်းအာဏာအကကီ်းဆ ု်းခြစ်တကကာင််းက ု ခငင််းဆ ုကကသည။် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်
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သူြနဆ်င််းထာ်းတသာအရာမ ာ်းအတပေါ် အရာအာ်းလ ု်းလပ်ုတဆာငတ်နတကကာင််းက ု သွနသ်ငရ်နလ်ည််း 

သူ  ု  သည် က မ််းစာက ု နာ်းလည်မှုလွွဲကကသည။် သ ု  တသာ် ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးခမ လ်ှတသာ 

 နခ် ု်းအာဏာသည ်အ  ကသြယွ်တကာင််းတအာင ်လကတ် ွွေ့က တသာ သွနသ်ငခ် က်ခြစသ်ည်။ 

ဘုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်း ဒကုခတရာက်တသာအခါ၊ ဘရုာ်းသခငသ်ည် ကယ် ငန် ငုသ်ညက် ု သ တသာတကကာင  ်

သူ  ု  သည် တအာ်ဟစ၍် အကအူညီတ ာင််းကကသည။် မတကာင််းမှုသည် ဤတလာကက ု 

ထ န််းခ ိုပ်ထာ်းပ ုရတပမယ ်၊ ဘရုာ်းသခငသ်ည် မတကာင််းမှုအတပေါ် လ ု်း၀ နခ် ု်းအာဏာရှ တကကာင််း ကျွန်ပ်ု  ု   

စ  ခ် န ငုပ်ါသည။် ဘုရာ်းသခင၏် အ  ုင််းအဆမွဲ  နခ် ု်းတ ာ်က ု ယ ုကကည်ခခင််းမရှ ဘွဲ၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည် 

သူ၏ရနသ်မူ ာ်းက ု အန ငုယ်ူမည်ဟူတသာ ယ ကုကည်မှုနငှ  ်သ၏ူသာ်းသမီ်းမ ာ်းသည် သတူပ်းထာ်းတသာ 

ထာဝရတကာင််းခ ီ်းမ ာ်းက ု ရရှ လ မ မ်ည်ခြစ်တကကာင််း ယ ုကကည်ခ ကသ်ည် အတခခအခမစမ်ရှ ။  

အနနတ နခ် ု်းရှငခ်မည််းတ ာ်ဘရုာ်းသခငဟ်ူတသာ စကာ်းစထုွဲ၌ 

ခ ယခူ ကဓ်မမပညာရပ်မ ာ်းအာ်းလ ု်းပါ၀ငတ်နခခင််းက ု စဉ််းစာ်းလျှင ်အ  ဩစရာပငခ်ြစ်သည။် 

အ  ကသြွယန်ည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်ကျွန်ပ်ု  ု  က ု ခ စ်ခမ ်န ်ုးမပီ ဂရစု ုကတ်ပ်းသည ်  နခ် ု်းကကီ်းတသာဘုရာ်းသခင၊် 

ပဂု္ ိုလ်ခြစတ်သာဘုရာ်းသခင၊် ြခငခ်ြစတ် ာ်မူတသာ ဘုရာ်းသခငက် ု ကျွန်ပ်ု  ု   အတစခ ကကသည။် ထ ု  ခပင၊် 

သူ၏ကာကယွမ်ှုသည ်မည်သည ်အခါမှ ပ ကက်ွကမ်ည်မဟ ု်တကကာင််းလည််း အာမခ န ငုသ်ည။် 

အတကကာင််းမှာ သူက ယု ် ုင ်မည်သည အ်ခါမှ ပ ကက်ွကမ်ညမ်ဟ ု်တကကာင််း 

သ ထာ်းတသာတကကာင  ်ည််း။ သူသည ်ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ြနဆ်င််းရှင၊် ဘုရငန်ငှ  ်မ သာ်းစုတခါင််းတဆာငအ်ခြစ် 

အမမွဲရှ တနမည်ခြစသ်ည။် သူ  ထ ၌ အကန  အ်သ မ်ရှ ၊ အနှု င််းမွဲ တသာစမွ််းအာ်းမ ာ်း အမမွဲရှ တနသည။် 

သူသည ်မည်သည ်အခ  နမ်ှ တခပာင််းလွဲမညမ်ဟ ု။် သသူည် ကျွန်ပ်ု  ု  က ုကယ် ငရ်န ်

အမမွဲရှ တနမည်ခြစ်မပီ်း သကူမ််းလှမ််းတ ာ်မူတသာ ကယ ်ငခ်ခင််းသည် သူကွဲ သ ု  ပင ်ထာဝရခြစသ်ည။် 

ဤသငခ်န််းစာ ွင ်သ ု်းပါ်း စဆ်ူဘုရာ်းသခင၏် သတဘာသဘာဝနငှ  ်

အနနတ နခ် ု်းရှငခ်မည််းတ ာ်ဘရု်းသခင၏် ထ်ူးခခာတသာဝ တသသလကခဏာမ ာ်းက ု 

ကျွန်ပ်ု  ု  တလ လာခွဲ မပီ်းခြစသ်ည်။ ယခ ုွင ်   ယအတကကာင််းအရာခြစ်သည ် 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ုြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍက ုဆက်လက်တလ လာကကမည။်  

ြန်ဆငျ်ားရှင ်

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်အတကကာင််း တလ လာရာ၌ 

က ုယတ် ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််းလပ်ုငန််း၏ ကဏ္ဍသ ု်းရပ်က ု အာရ ုစ ုကတ်လ လာပါမည်။ ဦ်းစွာ၊ 

ခမည််းတ ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််းလပ်ုငန််းက ု သ ု်းသပ်မည။် ဒ ု ယ၊ ြနဆ်င််းခခင််း၏ တကာင််းခမ မ်ှုက ု 

အာရ ုစ ုကမ်ည။်    ယ၊ ြနဆ်င််းခခင််းနငှ ပ် သ်က်၍ ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာက ု တြာ်ခပပါမည။် 

ခမည််းတ ာ်လပ်ုတဆာငခ်ွဲ သည ် ြနဆ်င််းခခင််းလပ်ုငန််းက ု တလ လာခခင််းခြင  ်စ ငက်ကပါစ ု  ။ 
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ြန်ဆငျ်ားဖခငျ်ားလပ်ုငန်ျား 

ြနဆ်င််းခခင််းသည်  မနတ် ာမ် ာ်း၏ အယ၀ူါဒ ွင ်ခမည််းတ ာ်က  ုအထ်ူးရည်ညွှန််းသည်  

လုပ်ငန််း စ်ခုခြစ်သည။်  မနတ် ာ်မ ာ်း၏ အယ၀ူါဒ၏ယ ုကကည်ခခင််းဆ ုငရ်ာ ပထမတဆာင််းပါ်း ွင ်

တြာ်ခပထာ်းသည်က  ုသင ်သ  ရပါလ မ မ်ည်။ 

 အနနတ နခ် ု်းရှင ်ဘုရာ်းသခငက် ုယ ုကကညပ်ါ၏။ 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းတ ာ်မူတသာအရှငခ်ြစ်တ ာ်မ၏ူ။ 

ဤသညမ်ှာ သမမာက မ််းစာ ငွ ်ခမည််းတ ာ်လပ်ုတဆာငရ်န ်မ န  တ် ာ်မူသမျှထွဲမှ၊ 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင ် ုင််း အခ ုငအ်မာ ရပ် ည်ခွဲ တသာ သမ ငု််းဝငခ်ရစယ်ာနဘ်ာသာ၏ 

လုပ်ငန််းခြစ်သည်။ 

ခရစ်ယာနအ်မ ာ်းစသုည် စကကဝဠာက ု ဘရုာ်းသခငြ်နဆ်င််းမပီ်း 

တထာကပ်  တပ်းသည်ဟူတသာအယူအဆက ု အကျွမ််း ဝငရ်ှ ကကသည်။ အဓ ကအာ်းခြင  ်သမမာက မ််းစာ၌ 

၎င််းက ု မကကာခဏရည်ညွှန််းတသာတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ သမမာက မ််းစာပထမစာမ ကန်ာှက ုြငွ မ်ပီ်း 

စ ငြ် ရ်ှုမည်ဆ လုျှင၊် တရှ်းဦ်းစွာတ ွွေ့ရမည အ်ခ ကမ်ှာ ဘရုာ်းသခငသ်ည် တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု 

ြနဆ်င််းတ ာ်မသူည် ဟူ၍ခြစသ်ည။် ကမဘာဦ်း ၁:၁  ွင ်ကျွန်ပ်ု  ု  သငယ်ူသ ရှ ရသည်မှာ_ 

အစအဦ်း၌ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်တကာင််းကငန်ငှ  ်တခမကကီ်းက  ုြနဆ်င််းတ ာ်မ၏ူ 

(ကမဘာ ၁်း၁)။ 

ဤန ဒါန််းက မ််းမပီ်းတနာက်၊ ကမဘာဦ်းက မ််း ၁ ၏က နတ်သာအပ ငု််းမ ာ်း ွင ်စကကဝဠာက ု 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ်တခခာကရ်ကအ် ွင််း ြနဆ်င််းမပီ်း အမ န  တ်ပ်းခွဲ တကကာင််း ရှင််းခပသည။် 

ကမဘာဦ်းက မ််း ၁ ၏ ြနဆ်င််းခခင််းမှ  ်မ််းက ု အဓ ပပာယ်ြွင ဆ် ုခခင််းနငှ ပ် သ်က်၍ 

အသင််းတ ာသ်မ ုင််း စတ်လျှာက် ွင ်မ ညီူတသာသအီ ုရီမ ာ်းစွာရှ ခွဲ သည်။ ဘရုာ်းသခငသ်ည် 

စကကဝဠာက  ုex nihilo သ ု  မဟ ု် ဘာမမှရှ ခခင််းမှ ြနဆ်င််းခွဲ တကကာင််း ဓမမပညာရှငအ်ာ်းလ ု်းန်ီးပါ်းက 

သတဘာ ူကကသည။် ဆ လု ုသည်မှာ တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု မြနဆ်င််းမီ၊ 

ဘုရာ်းသခငက် ယု်တ ာ်  ုငမ် ှပါ်း အခခာ်းမညသ်ည အ်ရာမျှ မရှ ။ စကကဝဠာက  ုြနဆ်င််းရန ်

ကက ို ငသ် မ် ှ်ထာ်းသည ် အတကကာင််းက စစလည််း မရှ ။ ဘရုာ်းသခငသ်ည် အခ  နန်ငှ  ်အာကာသက ပုင ်

ြနဆ်င််းသည်ဟ ုလူအမ ာ်း လက်ခ ကကသည်။  

သ ု  တသာ် ဓမမပညာရှငမ် ာ်းကကာ်း၊ အထ်ူးသခြင  ်ြနဆ်င််းခခင််းတခခာက်ရက်၏ 

သတဘာသဘာဝအတပေါ်   က တသာြနဆ်င််းခခင််းနည််းလမ််းပ စု နငှ  ်ပ သ်က်၍ မကကာခဏ 

သတဘာထာ်းကွွဲလွွဲကကသည်။ Clement၊ Origen နငှ  ်Augustine ကွဲ သ ု  တသာ 

အသင််းတ ာ်ြခငမ် ာ်းသည် ထ ြုနဆ်င််းခခင််းတန  ရကမ် ာ်းသည်  ခဏအ ွင််း ခြစတ်ပေါ်လာမည ် 

ြနဆ်င််းခခင််း၏ပ ုတဆာငက် ုယစ်ာ်းခပိုမှုမ ာ်းခြစသ်ညဟ်ု ယ ုကကည်ကကသည်။ Irenaeus နငှ  ်Tertullian 

ကွဲ သ ု  တသာ အခခာ်းသမူ ာ်းမှာ ၎င််း  ု  က ု ပ ုမနှ ်၂၄ နာရ ီရကမ် ာ်းအခြစ် ရှုခမငက်ကသည်။ တနာက်ပ ုင််း ွင ်
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စကကဝဠာကကီ်းသည ်အလနွတ်ဟာင််းနမွ််းတနမပီဟု သ ပပ ပညာက အကက ခပိုလာတသာအခါ၊ 

ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် ြနဆ်င််းခခင််းမ ှ် မ််းက ု နည််းလမ််းပ စု သစ်ခြင  ်စ ငြ် ်ရှုလာကကသည။် 

အခ  ိုွေ့က၊ ထ တုန  ရကမ် ာ်းသည် သာမန ်၂၄ နာရရီကမ် ာ်းခြစ်သည်ဟုဆ သုည။် သ ု  တသာ်အခ  ိုွေ့သည်၊ 

ထ တုန  ရကမ် ာ်းကကာ်း ွင ်အခ  နအ်တခမာက်အမ ာ်းဝငတ်ရာကလ်ာသညဟ်ု ဆ ကုကသည။် အခ  ိုွေ့က 

တန  ရက်မ ာ်းသည် တခ မ် ာ်း သ ု  မဟ ု ်ကာလမ ာ်းက  ုက ယုစ်ာ်းခပိုသညဟ်ု အဓ ပပာယြ်ွင ဆ် ုကကသည်။ 

 ကမဘာဦ်းက မ််း ၁ ၏ ြနဆ်င််းခခင််းဆ ုငရ်ာ တန  ရက်ခပဿနာသည် 

ခငင််းခ ုမှုမ ာ်းစွာ၏ ရင််းခမစခ်ြစခ်ွဲ သည်မှာ ဧကနအ်မှနပ်ငခ်ြစသ်ည။် 

ခပဿနာမ ာ်းမှ  စ်ခမုှာ_  

ဒါဟာဘယလ် စုာတပအမ  ို်းအစာ်းလွဲ? ဤစာတပသည် 

အာရ ုခ စာ်းမှုဆ ုငရ်ာအခ ကအ်လကမ် ာ်းအ ွကတ်လာ သ ု  မဟု ် 

ဝ ညာဉ်တရ်းအခ ကအ်လကမ် ာ်းက ု သွနသ်ငတ်ပ်းရန ်ရည်ရွယထ်ာ်းတသာ 

စာတပတလာ? ထ နုစှ်ခကုကာ်း၌ သပ်မသျှ ိုသင ။် ဤတလာကက  ု

ြနဆ်င််းသဘူုရာ်းသခငန်ငှ  ်၎င််း  ု  သည် ညီညွ သ်င သ်ည်။ သ ု  တသာ် 

ကမဘာဦ်းက မ််း ၁ က ု သ ပပ က မ််းစာအခြစ် ြ ်ရှုလျှင၊် ၎င််းသည ်ြနဆ်င််းခခင််း၏ 

အဓ ပပာယ်နငှ  ်သတဘာသဘာဝက ု ကွွဲခပာ်းတသာအဓ ပပာယ်ြွင ဆ် ုခ ကဆ်သီ ု   

ဦ်း ည်သွာ်းမညခ်ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  John Oswalt 

အတစာပ ုင််းအသင််းတ ာ် ွင ် မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒက  ုအသ ု်းခပိုခခင််းအ ကွ် 

အတရ်းအကကီ်းဆ ု်းခြစပ် ုရသည် အရာမှာ ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာရှ တကကာင််း 

အသ အမှ ်ခပိုခခင််းခြစ်သည။်ခမည််းတ ာ်၏ ဦ်းတဆာငမ်ှုခြင  ်ြနဆ်င််းခ ၊ နာမန်ငှ  ်ရပ်ုဝ ထ ို 

နယပ်ယမ် ာ်းအပါအဝင ်စကကာဝဠာ စခ်လု ု်းက ု သ တ ဝါအာ်းလ ု်းနငှ အ် ူ  ည်   တစသည။် 

၎င််းသည် တနဟမ  ၉:၆  ွင ်တလဝ သာ်းမ ာ်း အတလ်းတပ်းတြာခ်ပထာ်းသည ် 

 ူညီတသာအယအူဆခြစသ်ည်။ သူ  ု  ၏စကာ်းမ ာ်းက ု နာ်းတထာငပ်ါ။ 

က ိုယထ်တာ်သာလျှင ် ာဝရဘိုရာျားခြစထ်တာ်မ၏ူ။ အခမင် ဆ ိုျားထသာ 

ထကာငျ်ားကငန်ငှ်  ထကာငျ်ားကငဗ် ိုလ်ထခခ အထပါငျ်ားတ ို  က ိုလည်ျားထကာငျ်ား၊ 

ထခမကကီျားနငှ် ထခမကကီျားထပေါ်မှာ ရှ ရှ သမျှတ ို  က ိုလည်ျားထကာငျ်ား၊ ပငလ်ယ်နငှ်  

ပငလ်ယ်၌ပါသမျှတ ို  က ိုလည်ျားထကာငျ်ား ြနဆ်ငျ်ားထတာ်မ၏ူ။ အလ ိုျားစ ိုတ ို  က ို 

ထစာင် မထတာ်မူ၏။ ထကာငျ်ားကငဗ် ိုလ်ထခခတ ို  သည် က ိုယ်ထတာ်က ို 

က ိုျားကယွ်ကကပါ၏ (ထနဟမ  ၉:၆)။ 
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ဤတနရာ ွင ်တ ွွေ့ရသညမ်ှာ ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာ စကကဝဠာက  ုြနဆ်င််းသည။် 

ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာလျှင ်သူြနဆ်င််းခွဲ တသာစကကဝဠာ ဆကလ်က် ည်   ခ ုငမ်မွဲတစြ ု  ရန ်

 ည်ရှ တနတသာအရာအာ်းလ ု်းက ု အသကဆ်က်တပ်းတနသည။် 

ခမည််းတ ာ်သည် တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းရာ ငွ ်ဦ်းတဆာငတ်သာအခန််းကဏ္ဍမှ 

ပါဝငခ်ွဲ တသာ်လည််း၊ သ ု်းပါ်း စ်ဆသူည် ဤလုပ်ငန််း၌ နည််းလမ််းမ ာ်းစွာခြင  ်ပါဝငပ် သ်က်တနတကကာင််း 

တထာက်ခပရန ်အတရ်းကကီ်းသည်။ ဥပမာအာ်းခြင ၊် သာ်းတ ာ်သည ်ဤတလာကက ု ြနဆ်င််းရာ၌ 

ခမည််းတ ာ်အသ ု်းခပိုခွဲ တသာ နည််းလမ််း သ ု  မဟ ု ်က ရ ယာခြစ်မပီ်း၊ တလာကက ု ထ န််းသ မ််းရန ်

အသ ု်းခပိုတနဆွဲခြစသ်ည။် 

၁ တကာရ နသို ၈:၆  ွင ်ြနဆ်င််းခခင််းလပ်ုငန််းက ု တပါလတုြာ်ခပခွဲ ပ ကု ု နာ်းတထာငပ်ါ– 

အကကငဘ်ိုရာျားသခငအ် ွဲက ခပ်သ မ်ျားထသာ အရာခြစ်၍၊ အကကငဘ်ိုရာျားသခငအ်ြ ို   

အလ ိုငာှ ငါတ ို  သည် ခြစ်ကက၏။   ိုခမည်ျားထတာ်ဘိုရာျားသခင ်တစပ်ါျားတည်ျားသာ 

ငါတ ို  ၌ ရှ ထတာ်မ၏ူ။ အကကငသ်ခငအ်ာျားခြင်  ငါတ ို  မစှ၍ 

ခပ်သ မ်ျားထသာအရာခြစ်ကက၏။   ိုသခငထ်ယရှုခရစတ်စပ်ါျားတည်ျားသာ 

ငါတ ို  ၌ရှ ထတာ်မ၏ူ (၁ ထကာရ နသြု ၈:၆)။ 

ခမည််းတ ာ်သည် ြနဆ်င််းခခင််း၏ရင််းခမစ်ခြစ်တကကာင််း တပါလုရှင််းခပခွဲ သည်။ ြနဆ်င််းခခင််းသည် 

သူ   ထ မှ ခြစသ်ည။် သ ု  တသာ် သာ်းတ ာ် အာ်းခြင  ်စဆ်င  ်ခြစသ်ည။် ခမည််းတ ာ်သည် 

သာ်းတ ာ်အာ်းခြင  ်ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ဘ၀က ု ဆက်ထ န််းသ မ််းထာ်းတသာတကကာင  ်ကျွန်ပ်ု  ု   

ဆကအ်သက်ရှငတ်နကကသည။် 

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်၏ပါဝငပ် သ်ကမ်ှုက ု သမမာက မ််းစာ ွင ်

အနည််းအက ဥ််းသာတြာခ်ပသည်။ အဓ ကအာ်းခြင  ်၎င််းသည် ဓမမတဟာင််းက မ််းပ ုဒမ် ာ်း ွင ်

ဘုရာ်းသခင ဝ် ညာဉ်တ ာ်လုပ်ငန််းက ု ရည်ညွှန််းသည။် ဓမမတဟာင််းတခ ်ကာလအ ွင််း 

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ဘုရာ်းသခင၏် ထ်ူးခခာ်းတသာပဂု္ ိုလ ်စ်ဦ်းအခြစ် ရှင််းလင််းစွာ 

မတြာ်ခပထာ်းတသ်းပါ။ မည်သ ု  ပငဆ် တုစကာမူ၊ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ဘုရာ်းသခင အ်လ ုတ ာ်က ု 

တဆာငရွ်က်လ က ်ကမဘာတပေါ် ငွ ် က်ကကလှုပ်ရှာ်းတနမပီခြစတ်ကကာင််း ဓမမသစက် မ််းက သနွသ်ငသ်ည။် 

ဓမမတဟာင််းက မ််းတရ်းသမူ ာ်းက  ုလှု ွေ့တဆာ်တပ်းတသာ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အတကကာင််း တြာ်ခပသည  ်

မာကု ၁၂:၃၆ နငှ  ် မန ်၂:၂-၁၇။ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ဓမမတဟာင််းကာလ ွငပ်င ်

ပတရာြကခ်ပိုခ က်နငှ  ်ဝ ညာဉ်ဆုတက ်းဇူ်း၏ရင််းခမစ်ခြစတ်ကကာင််း တပ ရ ုတြာ်ခပတသာ မာကု ၁၂:၃၆ 

မ ာ်း ွင ်တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် 

ထ ု  တကကာင ၊် ဝ ညာဉ်တ ာ်ဆ ုငရ်ာ ဓမမတဟာင််းက မ််းမ ာ်းက ု ြ ်တသာအခါ၊ 

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ထ်ူးခခာ်းတသာဘရုာ်းသခင ပ်ဂု္ ိုလ်ခြစတ်ကကာင််း ရှင််းလင််းခပ ်သာ်းစွာ 

တြာ်ခပထာ်းခခင််းသည် အက  ို်းသင အ်တကကာင််းသင ရှ် သည်။ ဥပမာ၊ ကမဘာဦ်း ၁:၂-၃  ွင ်

ဤသ ု  တြာ်ခပထာ်းမှုက  ုြ ်ရသည်- 
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ထခမကကီျားသည် အဆငျ်ားသဏ္ဌာနမ်ရှ ၊ လွတလ်ပ်လဟာခြစ၏်။ နက်နွဲရာအရပ်က ို 

ထမှာငမ် ိုကြ် ိုျားလွှမ်ျား၍ ဘိုရာျားသခင၏် ဝ ညာဉ်ထတာ်သည် 

ထရမ က်နာှခပငထ်ပေါ်မှာလှုပ်ရှာျားထတာ်မူ၏။ ဘိုရာျားသခငက်လည်ျား 

အလငျ်ားခြစထ်စဟို အမ န်  ထတာ်ရှ ၍ အလငျ်ားခြစ်ထလ၏ (ကမဘာဦျား ၁:၂-၃) 

“ဘုရာ်းသခင၏်ဝ ညာဉ်တ ာ်” ဟူသညမ်ှာ သ ု်းပါ်း စ်ဆပူဂု္ ိုလ်အာ်းလ ု်း ွင ်

ဘုရာ်းသခငက် ဆု ုလ သုည။် သ ု  တသာ် ဓမမသစက် မ််းရှုတထာင မ်ှကကည ်လျှင ်

သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်ပဂု္ ိုလ်၏လပ်ုတဆာငမ်ှုက ု အတလ်းတပ်းတကကာင််း တ ွွေ့ ခမငန် ငုပ်ါသည်။ 

ြနဆ်င််းခခင််းလုပ်ငန််း ွင ်ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍက ု တလ လာမပီ်းတနာက်၊ 

ြနဆ်င််းခခင််း၏တကာင််းခမ မ်ှုက ု ဆက်တလ လာကကမည။်  

ြန်ဆငျ်ားဖခငျ်ား၏တက ငျ်ားဖမတမ်ှု 

ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းနငှ  ်အတ ွ်းအတခေါ်ပညာမ ာ်းသည် ရပ်ုဝ ထ ိုစကကဝဠာသည် 

က ုယက် င  ်ရာ်းကင််းမွဲ သည်။ တကာင််းခခင််းလည််းမဟ ု်၊ ဆ ု်းခခင််းလည််းမဟု ဟ်ု သနွသ်ငက်ကသည။် 

အခခာ်းသူမ ာ်းကမူ ကမဘာကကီ်းသည် ဆ ု်းညစသ်ညဟ်ု ဆ ုကကသည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် 

အတစာပ ုင််းအသင််းတ ာ်တ ွွေ့ ကက ိုခွဲ သည ် မှာ်းယွင််းသည အ်တ ွ်းအတခေါ်မ ာ်းအရ ရုပ်ဝ ထ ိုစကကဝဠာသည် 

ယ ုယွင််းတနတကကာင််းနငှ  ်လသူာ်းမ ာ်းသည် အမှန ်ကယ် ကယ ်ငခ်ခင််းသ ု   တရာက်ရန ်၎င််း  ု   

ခနောက ယု်၏ အတနာှငအ်ြွွဲွေ့ မှ လွ တ်ခမာက်ရန ်လ အုပ်တကကာင််း သွနသ်ငသ်ည။် တလာကနငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

ဤကွဲ သ ု  အဆ ု်းခမငခ်ခင််းတကကာင  ်တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ြနဆ်င််းခွဲ တကကာင််း 

 မနတ် ာ်မ ာ်းအယဝူါဒ ွင ်အတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည ် အတကကာင််းရင််း စခ်ုခြစသ်ည။် 

သမမာက မ််းစာ ွင၊် စကကဝဠာသည် က ုယတ် ာ်၏တကာင််းတသာစရ ုကလ်ကခဏာမ ာ်းက ု 

ထငဟ်ပ်တြာ်ခပခခင််းခြစ်တကကာင််း တြာ်ခပသည။်  

ကမဘာဦ်းက မ််း ၁၊ အခန််းငယ် ၄၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၅ နငှ  ်၃၁  ွင ်

ြနဆ်င််းခခင််း၏တကာင််းခမ ်ခခင််းအတကကာင််း ခုနစ်ကက မ ် ုင ်တ ွွေ့ရသည်။ ဤအရာမ ာ်း၏ အဆ ု်း ွင၊် 

ြနဆ်င််းခခင််း စခ်လု ု်းသည် “တကာင််း” ရ ုသာမက “အလွနတ်ကာင််းသည်” ဟု သမမာက မ််းစာက 

မှ  ်မ််း ငထ်ာ်းသည။် ကမဘာဦ်း ၁:၃၁  ွင ်တမာတရှတရ်းခွဲ သည ်အ  ုင််း၊ 

ဘိုရာျားသခငသ်ည် မ မ ြနဆ်ငျ်ားသမျှထသာအရာတ ို  က ိုကကည် ရှုလျှင၊် 

အလွနထ်ကာငျ်ားသညက် ို ခမငထ်တာ်မူ၍၊ (ကမဘာဦျား ၁:၃၁ ) 

ဝမ််းနည််းစရာမှာ၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည် ဤတလာကက ုြနဆ်င််းမပီ်းတနာက် မကကာမ ီွင ်

အာဒ နငှ ဧ်ဝ  ု  သည် တကာင််းမတကာင််းက သု ကျွမ််းရာအပငမ်ှ အသ်ီးက ုစာ်းခခင််းခြင  ်ဘုရာ်းသခငက် ု 

ခပစမ်ှာ်းခွဲ ကကသည်။ ထ လုသူာ်း၏အခပစ်တကကာင  ်ဘုရာ်းသခငသ်ည် ြနဆ်င််းခခင််း စခ်ုလ ု်းအာ်း 

က  နခ်ခင််းတအာကတ်ရာက်တစခွဲ သည်။ ဤအတကကာင််းနငှ စ်ပ်လ ဉ််းတသာ က မ််းခ က် စခ်မုှာ၊ ကမဘာဦ်း 

၃:၁၇-၁၉ ခြစ်သည။် ဘုရာ်းသခငသ်ည် အာဒ အာ်း ဤက  နခ်ခင််းက ု မ န  တ် ာ်မခူွဲ သည်- 
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ထယာက် ာျားက ိုလည်ျား၊   ိုအပင၏်အသျီားက ိုမစာျားရဟို ငါပညတ်ထသာ်လည်ျား၊ 

သငသ်ညမ်ယာျား၏စကာျားက ိုနာျားထ ာင၍် စာျားမ ထသာထကကာင် ၊ ထခမသည် 

သင၏်အတကွ် က  နခ်ခငျ်ားက ို ခ လ က်ရှ ၏။ ထခမ၏အသျီားက ို တစသ်က်ပတလ် ိုျား 

ပငပ်နျ်ားစွာ စာျားရမည်။ ဆူျားပငအ်မ  ြုျားမ  ြုျားတ ို  က ိုလည်ျား သငအ်ြ ို   ထခမထပါက်ထစမည်။ 

လယ်၌ခြစထ်သာ ဟငျ်ားသျီားဟငျ်ားရွက်တ ို  က ို သငစ်ာျားရမည်။ 

သင ်ကွရ်ာထခမသ ို  မခပနမ်ီတ ိုငထ်အာင၊် သင၏်မ ကန်ာှမထှချွျား ကွ်လ က် 

အစာက ိုစာျားရမည်။ (ကမဘာဦျား ၃:၁၇-၁၉)။ 

အာဒ ၏အခပစ်တကကာင  ်ဘုရာ်းသခငသ်ည် တခမကကီ်းအတပေါ် က  နခ်ွဲ မပီ်း၊ 

အာဒ နငှ လ်ူသာ်းမ  ို်းဆကအ်ာ်း ၎င််း  ု  ၏အစာ်းအစာအ ွက် ခွဲယဉ််းစွာအလပ်ုလုပ်တစခွဲ သည်။ 

တခမကကီ်းအတပေါ် ဤက  နခ်ခင််းသည် စ ကု်ပ  ို်းတရ်းအ ကွသ်ာ အကန  အ်သ ထ်ာ်းခခင််းမဟ ု်။ ၎င််းသည် 

ကမဘာကကီ်း စခ်ုလ ု်း၏ကဏ္ဍအာ်းလ ု်း ွင ်ထ ခ ကု်ခွဲ သည်။ တယရှုခရစအ်ာ်းခြင  ်ယ ုကကညသ်မူ ာ်းက ု 

တရွ်းနှု ခ်ခင််းသည် တနာက်ဆ ု်း ွင ်ြနဆ်င််းခခင််းက ု ခပနလ်ည် ည်တဆာက်ခခင််းဆသီ ု   ဦ်း ည်တစမည်ဟု 

တရာမ ၈  ွင ်ဤခပဿနာအတကကာင််း တပါလတုရ်းသာ်းခွဲ သည်။ တရာမ ၈်း၂၀-၂၂  ွင ်တပါလတုရ်းခွဲ သည်က ု 

နာ်းတထာငပ်ါ။ 

ဤထလာကသည် အန စစန ိုငင် သ ို  အလ ိုလ ို လ ိုက်သည်မဟိုတ။်- 

ဘိုရာျားသခငသ်ာျားတ ို  ၏  ျူားခမတ်ထသာ လွှတ်ခခငျ်ားခ မ်ျားသာတည်ျားဟူထသာ 

ထြာကခ်ပနပ် က်စီျားခခငျ်ား အထနာှငအ်ြွွဲျို့ မှ ကယလ်ွှတ်ခခငျ်ားခ မ်ျားသာက ို 

ဝငစ်ာျားမည်ဟို ထမျှာ်လင် ရထသာ အခွင် က ိုထပျား၍ အန စစန ိုငင် သ ို   

လ ိုကထ်စထတာ်မထူသာသ၏ူ အလ ိုထတာ်ထကကာင် သာ 

လ ိုက်ရ၏။ဤထလာကတစန် ိုငင် လ ိုျားသည် ယခိုတ ိုငထ်အာင ်

တညီတညွတတ်ည်ျားညည်ျားတွာျား၍ ဆငျ်ားရွဲခခငျ်ားထဝဒနာက ို ခ ရသည်ဟို 

ငါတ ို  သ ကက၏ (ထရာမ ၈ျား၂၀-၂၂)။ 

တခမကကီ်းတပေါ်က  နခ်ခင််းသည် ြနဆ်င််းခခင််း၏အစ  အ်ပ ုင််း  ုင််းအတပေါ် သကတ်ရာကတ်ကကာင််း 

တပါလုသနွသ်ငခ်ွဲ သည်။ 

သ ု  တသာ် ဘရုာ်းသခင၏် က  နခ်ခင််းရှ တနတသာ်လည််း ြနဆ်င််းခခင််းသည် 

တကာင််းတ ာ မည်မဟ ု်ဟု မာှ်းယွင််းတသာ အတ ွ်းအတခေါ် မရှ သင ။် မနှပ်ါသည်၊ လသူာ်းမ  ို်းနယွ် 

အခပစထ်ွဲသ ု   က တရာက်ခခင််းသည် ြနဆ်င််းခခင််းက ု ပ ကစ်ီ်းတစသည။် သ ု  တသာ် ၎င််းသည် 

ဘုရာ်းသခင၏်ကမဘာတလာကခြစတ်နဆွဲခြစ်မပီ်း အတခခခ အာ်းခြင  ်တကာင််းမွနတ်နဆွဲခြစသ်ည။် တပါလုသည် 

ခ ုငမ်မွဲတသာ အ မ်တထာငတ်ရ်းအတကကာင််း တရ်းသာ်းစဥ်၊ လွ လ်ပ်တသာခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် 

အစာ်းအစာအမ  ို်းမ  ို်းက ု သ ု်းတဆာငခ်ွင ရှ် တကကာင််းလည််း မ န  ဆ် ုခွဲ သည်။ ၁   တမာတသ ၄:၄  ွင ်

  တမာတသ၏စကာ်းမ ာ်းက ု နာ်းတထာငပ်ါ_ 

ဘုရာ်းသခင ်ြနဆ်င််းတ ာ်မသူမျှသည် သ ု်းစရာတကာင််း၏ (၁   ၄်း၄)။ 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ဤတနရာ ွင ်တပါလုတခပာသည်က ု သ  ခပိုပါ။ ြနဆ်င််းခ အရာအာ်းလ ု်း “တကာင််း” သညဟ်ု 

မဆ ။ု သ ု  တသာ် ဘရုာ်းသခင ်ြနဆ်င််းထာ်းသမျှသည် “တကာင််းသည်” ဟု ဆ ုခွဲ သည်။ 

ရုပ်တလာကသည ်တကာင််းသည—်ဘရုာ်းသခငသ်ည် ၎င််းက  ုတကာင််းသည်ဟု 

တကကညာသည—် ကျွန်ပ်ု  ု  အ ွက် လကတ် ွွေ့က တသာ 

သကတ်ရာကမ်ှုမ ာ်းစွာရှ သည။် အတရ်းကကီ်းသည်မှာ သဘာဝပ ်ဝန််းက ငက် ု 

ကာကယွ်ရန ်လ ုသည်။ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ြနဆ်င််းခခင််းအတပေါ် 

ဘဏ္ဍာစ ု်းမ ာ်းခြစ်ကကသည။် တနာက်ဆ ု်း၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ဤြနဆ်င််းခခင််းက  ု

ထ န််းသ မ််းတစာင တ်ရှာကမ်ည်ခြစ်သည်။ ဘုရာ်းသခငသ်ည် ခပနလ်ည်၍ 

ြနဆ်င််းမည်။ ယခုြနဆ်င််းခခင််းအာ်း ြ က်ဆ်ီးပစ်ခခင််းထက် 

ခပနလ်ည်ခပငဆ်ငထ် န််းသ မ််းခခင််းခြစလ် မ မ်ည်။ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် 

တကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်တခမကကီ်းသစ ်ွင ်ထာဝစဉ်အသက်ရှငက်ကမည်။ ဘုရာ်းသခင ်

ြနဆ်င််းတသာ ရပ်ုတလာကသည ်တကာင််းမွနတ်သာအရာခြစသ်ည။် 

ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ခနော၊ ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ရုပ်ပ ုင််းဆ ုငရ်ာ ည်ရှ မှုသည် 

တကာင််းမနွတ်သာအရာခြစ်သည်။ 

တဒါကတ်  Mark L. Strauss 

ထ ု  တကကာင ၊် ကျွန်ပ်ု  ု  သည် အ မ်တထာငခ်ပိုခခင််းအတကကာင််း၊ အစာ်းအစာအတကကာင််းနငှ  ်

အခခာ်းမညသ်ည ်အရာက တုခပာဆ ုသညခ်ြစ်တစ ြနဆ်င််းတ ာမ်ူတသာခမည််းတ ာ်သည် 

တကာင််းခမ တ်သာတကကာင  ်တကာင််းသညဟ် ုကျွန်ပ်ု  ု   ယ ုကကည်န ငုပ်ါသည်။ ထ ု  တကကာင  ်တရာမ ၁  ွင ်

ဘုရာ်းသခင၏်တကာင််းခမ ်ခခင််းက ု ြနဆ်င််းထာ်းတသာ အရာမ ာ်း၌ လူသာ်းအာ်းလ ု်း 

ခမငတ်နရဆွဲခြစ်တကကာင််း တပါလုဆ သုည။် ထ ု  တကကာင  ်ဆာလ  ၁၉ သည ်တကာင််းကငဘ် သုည် 

ဘုရာ်းသခင၏်ဘုန််းတ ာက် ု ထငရ်ှာ်းတစသညဟ်ု ဆ နု ငုသ်ည်။ 

John Wesley သည ်သ၏ူဆယ ်ရစှ်ရာစုလက်ရာ၊ A Survey of the Wisdom of God in the 

Creation၊ အပ ုင််း ၃၊ အခန််း ၂  ွင ်ြနဆ်င််းခခင််း၏တကာင််းခမ ်မှုက ု တြာ်ခပခွဲ သည်။ သူတရ်းခွဲ သည်က ု 

နာ်းတထာငပ်ါ – 

စကကာဝဠာ စ်ခလု ု်းသည် ဘရုာ်း၏ မပီ်းခပည ်စ မုှုမ ာ်းက ု ခပသထာ်းသည ် 

ပန််းခ ီရပ်ုပ  ုစခ်ု ခြစသ်ည။် ဘုရာ်း၏ခြစ် ညမ်ှုက သုာမက စည််းလ ု်းမှု၊ 

စမွ််းအာ်း၊ ဉာဏပ်ညာ၊ လ ွလ်ပ်မှုနငှ  ်တကာင််းခမ မ်ှု  ု  က  ုခပသသည်။ 

ဘုရာ်းသခင၏်တကာင််းခမ ်မှုက ု စကကာဝဠာသည် ၎င််း၏တကာင််းခမ မ်ှုခြင ခ်ပသသည်—

ဘုရာ်းသခငသ်ည်တကာင််းခမ တ်သာတကကာင  ်တကာင််းခမ ် ခခင််း ခြစသ်ည။် 
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ဝငက်ကည ်န ငုပ်ါသည်။ 

ဘုရာ်းသခင၏် ြနဆ်င််းခခင််းသည် က ုယတ် ာ်၏တကာင််းခမ ်ခခင််းက ု 

တရာငခ်ပနဟ်ပ်သည။် ြနဆ်င််းခခင််းသည် မတကာင််းတသာအရာမဟ ု်၊ 

မတကာင််းမှုသညလ်ည််း အစမလူ၌မရှ တကကာင််း ဦ်းစွာတြာ်ခပသည။် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် ဤကမဘာကက်ီးက ု ြနဆ်င််းတသာအခါ၊ 

အလွနတ်ကာင််းမွနတ်ကကာင််းက လုည််း တခပာခပသည။် ြနဆ်င််းခခင််း၌ 

အလ ှရာ်းရှ ၏။ ယခတု ာ  အခပစ်၌က ရှု  ်းခခင််း၏ အက  ို်းဆကတ်ကကာင  ်

အလ ှရာ်းမ ာ်း ပ ကဆ််ီးသွာ်းခွဲ ရမပီ။ ဆူ်းပငမ် ာ်း၊ နြူ်းမှတချွ်းမ ာ်းသည် 

ြနဆ်င််းခခင််း၏မူလအတနအထာ်းက ု ပ က်ယွင််းတစသည။် သ ု  တသာ ်

ယ ုကကည်သမူ ာ်းအာ်းခြင ၎်င််း၊ ဘုရာ်းသခငသ်ည်၎င််း 

ခပနလ်ညလ်ှပတအာငခ်ပငဆ်ငခ်ခင််းလပ်ုငန််းစဉ်က ု 

စ ငလ်ပ်ုတဆာငတ်နမပီခြစသ်ည်။ ကျွန်ပ်ု  ု  သည် တယရှုခရစ်၌ 

အသစ်ြနဆ်င််းခခင််းခ ရသူမ ာ်းခြစ်မပီ်း၊ ဓမမသခီ င််းတရ်းသူတခပာသည ်အ  ုင််း 

ခရစ်တ ာ်မပါတသာမ ကလ် ု်းမ ာ်း  စခ်ါမျှ မခမငြ်ူ်းသည ် အရာက ု 

ခရစ်ယာနမ် ာျားအထနခြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် တစ်ခိုခိုက ို ခမငရ်သည်။ ြနဆ်ငျ်ားခခင််းက ု 

ဘုရာ်းသခင၏် လကရ်ာတ ာအ်ခြစ် စ ငရ်ှု ခမငလ်ာသည် ။ ထ ု  တကကာင  ်

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအတနခြင  ်အနပုညာ၊ အလ ှရာ်း၊ ြွွဲွေ့စည််း ည်တဆာက်ပ ၊ု 

ညီညွ မ်ှု၊ ြနဆ်င််းခခင််းအ ငွ််း တပါင််းစပ်မှုမ ာ်းက ု ခမငရ်သည်။ 

တကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်တခမကကီ်းသစ ်ွင ်ကျွန်ပ်ု  ု   တမျှာ်လင ထ်ာ်းသည် အရာမှာ၊ 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် ြနဆ်င််းခခင််းက ု လ ု်းဝအသစ်ခပိုလပ်ုတသာအခါ ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း 

ြနဆ်င််းခခင််းက ု ခ စာ်းရန ်ဘုရာ်းသခင ်ရည်ရွယထ်ာ်းသည်နငှ အ်ညီ 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ြနဆ်င််းခခင််းက ု ခ စာ်းမည်ခြစသ်ည။်  

တဒါကတ်  Derek Thomas 

ြနဆ်င််းခခင််းလုပ်ငန််းနငှ  ်ြနဆ်င််းခခင််း၏တကာင််းခမ ်ခခင််း  ု  က ု 

နာ်းလည်သတဘာတပါက်မပီ်းတနာက်၊ ြနဆ်င််းရှငအ်တနနငှ  ်ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာက ု 

ဆကတ်လ လာကကမည။်  

ြန်ဆငျ်ားဖခငျ်ားအတပေါ် အခွင အ် ဏ  

ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာနငှ ပ် ်သက၍် 

ကျွန်ပ်ု  ု  တခပာန ငုသ်ည အ်ရာမ ာ်းစွာရှ သည်။ အတခခခ သွငခ်ပငလ်ကခဏာသ ု်းခကု တုလ လာကကမည။် 

က ုယတ် ာ်၏ အခွင အ်ာဏာသည် အကကင််းမွဲ ၊ သ်ီးသန  ခ်ြစ်မပီ်း၊ ခပည စ် ုသည်။ ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် 

ခမည််းတ ာ်၏ အခွင အ်ာဏာ၏ ပက  သတဘာသဘာဝမအှစခပို၍ ဤအယအူဆ စခ်စုီက ု 

အန်ီးကပ်တလ လာကကပါမည။် 
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ပကတ ိ

ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာဆ ုသည်မှာ မ မ အလ ုရှ သည အ်ရာက ု လ ွ်လပ်စွာလပ်ုတဆာငရ်န ်

အကကင််းမွဲ အာဏာခြစသ်ည်။ သမမာက မ််းစာသည် ခမည််းတ ာ်၏အကကင််းမွဲ အာဏာက ု အ ု်းထ န််းသမာ်း၏ 

အခွင အ်ာဏာနငှ  ်မကကာခဏ နှု င််းယှဉ်တြာ်ခပသည။် တဟရှာယ ၂၉:၁၆၊ ၄၅:၉၊ တယရမ  ၁၈:၁-၁၀၊ နငှ  ်

တရာမ ၉:၁၈-၂၄ ကွဲ သ ု  တသာ တနရာမ ာ်း ွင ်ဤတြာ်ခပခ ကက် ုတ ွွေ့ န ငုသ်ည။် တရာမ ၉:၂၀-၂၁  ွင ်

ဘုရာ်းသခင၏်အခွင အ်ာဏာက ု တပါလတုခပာခွဲ ပ ကု ု နာ်းတထာငပ်ါ– 

ဘိုရာျားသခငက် ို ခငငျ်ားဆနထ်သာ အခ ငျ်ားလူ၊ သငသ်ည်ကာျား အဘယသ်ူနည်ျား။ 

လိုပ်အပ်ထသာအရာသည် လိုပ်တတထ်သာသူအာျား၊ အဘယထ်ကကာင်  ငါ  က ို 

ဤသ ို  လိုပ်သနည်ျားဟို ဆ ိုရမညထ်လာ။ အ ိုျား  နျ်ားသမာျားသည် အ ိုျားထခမက ို ပ ိုငသ်ည် 

မဟိုတ်ထလာ။ အ ိုျားထခမတစပ် ိုတည်ျားနငှ်  အ ိုျားခမတ်၊ အ ိုျားယိုတက် ို 

လိုပ်ပ ိုငသ်ညမ်ဟိုတ်ထလာ (ထရာမ ၉:၂၀-၂၁) 

တပါလု၏ တမ်းခွနအ်သ ု်းအနှုန််းအ ကွ် အတခြသည် တပေါ်လွငထ်ငရ်ှာ်းသည။် ဘရုာ်းသခငသ်ည် 

ြနဆ်င််းရှငခ်ြစတ်သာတကကာင  ်က ုယတ် ာ်ြနဆ်င််းထာ်းရာက ု လွ လ်ပ်စွာစမီ ခွင ရှ် သည်။ 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် ကမဘာတပေါ် ရှ အရာအာ်းလ ု်းအတပေါ် အဆ ု်းစွနတ်သာ 

အခွင အ်ာဏာရှ သည်ဟ ုလအူခ  ိုွေ့ ကကာ်းတသာအခါ၊  ုနလ်ှုပ်တခခာက်ခခာ်းကာ၊ 

မတက မနပ်ခြစ်ကကသည်။ သ ု  တသာ် ဘရုာ်းသခငသ်ည် မညသ်ူခြစသ်ညက် ု 

စဥ််းစာ်းသည အ်ခါ၊ ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် အထ်ူးတက ်းဇူ်း ငသ်င သ်ည်။ 

ဆ ုလ သုညမ်ှာ ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ဘ၀သည် လကဝ်ါ်းကပ်  ုငတ်ပေါ် ငွ ်

ကျွန်ပ်ု  ု  အ ကွ် သာ်းတ ာ်က ု တပ်းသနာ်းတ ာ်မတူသာ ပညာရှ ၊ 

 နခ် ု်းကကီ်းတသာ၊ ခ စလ်ှစွာတသာဘုရာ်းသခင၏်လက်၌ ရှ သည်ဟ ုဆ လု ုသည။် 

အထ်ူးသခြင  ်ဆင််းရွဲဒကုခကက ိုရခ  န၊် ဘ၀ ွင ်ခြစပ် ကတ်နသည ်အရာမ ာ်းက ု 

တ ွ်းတ ာမ သည ်အခ  နမ် ာ်း ွင ်မယ ုန ငုစ်ရာနစှသ် မ မ်ှုခြစသ်ည်။  

တဒါကတ်  Dennis E. Johnson 

ခြစပ် က်တနသည အ်ရာအာ်းလ ်ုးက ု ကျွန်ပ်ု  ု  နာ်းမလည်တသာ်လည််း၊ သငသ်ည် 

တယရှုခရစ်နငှ ဆ် ုငလ်ျှင ်ဘရုာ်းသခငသ်ည် သင၏်ခမည််းတ ာ်ခြစ်မပီ်း 

သင က် ခု စတ် ာ်မ၏ူ။ ထ ု  ခပင ်သူသည ်သင က် ု ကာကွယတ်ပ်းသည။် 

သငမ်ည်သည ်အရာ ကက ိုတ ွွေ့တနပါတစ သင က် ု 

ကာကယွ်တစာင တ်ရှာက်တပ်းတနသည်။ ဤဘဝ၌ ကျွန်ပ်ု  ု   ကက ိုတ ွွေ့ရသည ် 

အရာမ ာ်းသည် မယ နု ငုတ်အာင ်နာက ငစ်ရာတကာင််းသည။် သ ု  တသာ်လည််း 

သငမ်ည်သည ်အရာက ု ကက ိုတ ွွေ့တနတစကာမူ သူသညအ်ရာအာ်းလ ု်းက ု 

ထ န််းခ ိုပ်န ငုသ်ည။် သင ဘ်၀ ွင ်၎င််းအခ ကက် ု လက်ခ န ငုပ်ါသလာ်း။ - 
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ထ အုရာမ ာ်းသည် သင၏်တကာင််းက  ို်းအ ွက်၊ သင၏်သန  ရှ်င််းခခင််းအ ကွ် 

က ုယတ် ာ် ခပိုတ ာမ်ူသည။် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ရနသ်မူ ာ်းက ု တခပာင််းလွဲတစမပီ်း 

ကျွန်ပ်ု  ု  က ု ခ စ်တ ာ်မတူသာက ုယတ် ာ်အာ်းခြင  ်သာ၍တအာငန် ငုတ်စရနအ် ွက် 

သူ  ု  က ု ကျွန်ပ်ု  ု  ၏မ  ်တဆွမ ာ်းအခြစ် တခပာင််းလွဲတပ်းတ ာ်မူသည်။ 

တအာငန် ငုရ် ုသကသ်ကမ်ျှသာ မဟ ု်၊ ကျွန်ပ်ု  ု  က ုခ စ်တသာသခငအ်ာ်းခြင  ်

တအာငန် ငုသ်ည်ထက် သာ၍ တအာငန် ငုသ်ညဟ်ု ဆ လု သုည။် ထ ု  တကကာင ၊် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ပ်ု  ု  က  ုတယရှုခရစ်နငှ  ်ပ  ုူလာတစရနအ် ကွ်၊ 

သန  ရှ်င််းတစရနအ် ွက် စ စုမ််းမှုမ ာ်းနငှ  ်အခက်အခွဲမ ာ်းက ု အသ ု်းခပိုတ ာ်မသူည။် 

ကျွန်ပ်ု  ု  သည် ခရစတ် ာ်ကွဲ သ ု  ခြစ်ရန ်ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ဘ၀ထွဲသ ု   

အတကကာင််းအရာမ ာ်းက ု က ုယတ် ာ်သည် ယူတဆာငတ်ပ်းခွဲ သည်။ တဟမဗွဲ ၁၂- 

ကျွန်ပ်ု  ု  အာ်း ကကငန်ာ၍ ပညာရှ တသာ ြခငတ်ကာင််း စဦ််းအခြစ် 

ဆ ု်းမသွနသ်ငတ် ာ်မ၏ူ။ ယ ုကကည်ခခင််း  ုကပ်ွွဲသည် ဤအခ  နအ်ခ ုကအ် န   ်ွင ်

  ုကပ်ွွဲဝငတ်လ ရှ သည်ဟု ထငမ် ပါသည။် မ မ က ယုက် ု အကက မ်ကက မတ်ခပာရမညမ်ှာ 

ကျွန်ပ်ုနာ်းမလည်တသာ်လွဲ ဘုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ပ်ုက ု ဂရစု ကု်တ ာ်မသူည။် 

ကျွန်ပ်ု၏တကာင််းက  ို်းအ ွက်၊ကျွန်ပ်ု၏တခြာင မ် ်ခခင််းအ ကွ်၊ 

ကျွန်ပ်ု၏သန  ရှ်င််းခခင််းအ ကွ်၊ဤအမှုအရာက  ုကျွန်ပ်ု၏ဘ၀ထွဲသ ု   

က ုယ် တ ာ်တဆာငခ်ွဲ တ ာ်မူမပီ။ 

တဒါကတ်  Thomas R. Schreiner 

သ ျားသန  ်ဖြစဖ်ခငျ်ား 

ခမည််းတ ာ်သည် အကကင််းမွဲ အာဏာရှ သည အ်ခပင၊် မ မ ြနဆ်င််းထာ်းသမျှအရာအာ်းလ ု်းအတပေါ် 

သ်ီးသန  အ်ခွင အ်ာဏာလည််း ရှ သည။် ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်၏အကကင််းမွဲ အခွင အ်ာဏာက ု 

မညသ်ည သ် တ ဝါမျှ မပ ုငဆ် ုငတ်ကကာင််း အဓ ပပာယ်ခြစသ်ည်။ အကကင််းမွဲ အာဏာသည် 

ြနဆ်င််းရှငန်ငှ သ်ာသက်ဆ ုငမ်ပီ်း၊ ဘုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းသာ ြနဆ်င််းရှငခ်ြစ်သည်။ ၎င််းအခပင၊် 

ခမည််းတ ာ်သည ်သ ု်းပါ်း စဆ်ူ၏ အခခာ်းပဂု္ ိုလမ် ာ်းအတပေါ် ွငလ်ည််း အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ ဥပမာ၊ 

တယာဟန ်၅:၂၆-၂၇ ပါ တယရှု၏စကာ်းမ ာ်းက ု နာ်းတထာငပ်ါ။ 

အထကကာငျ်ားမကူာျား၊ ခမည်ျားထတာ်သည် က ိုယ်၌ အသက်ရှ ထတာ်မူသည်နည်ျားတူ၊ 

သာျားထတာ်သည် မ မ ၌ အသကရှ် ရထသာအခွင် က ို ထပျားထတာ်မ၏ူ။ သာျားထတာ်သည် 

လူသာျားခြစထ်သာထကကာင်  တရာျားစီရငခ်ခငျ်ားအခွင် က ိုလည်ျား အပ်ထပျားထတာ်မူ၏။ 

(ထယာဟန ်၅:၂၆-၂၇) 

တလာကက ု  ရာ်းစရီငရ်န ်တယရှုထ  ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာ လွှွဲအပ်ထာ်းတကကာင််း 

မ န  တ် ာ်မူသည်။ ဤအခွင အ်ာဏာသည် တနာကဆ် ု်း ွင ်ခမည််းတ ာ်၌  ည်ရှ မပီ်း ခမည််းတ ာ်၏ 
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သ်ီးသန  အ်ခွင အ်ာဏာခြစသ်ည်။ သ ု  တသာ် ခမည််းတ ာသ်ည ်သာ်းတ ာ်က  ုသ၏ူက ယုစ်ာ်း  ရာ်းစီရငရ်န ်

ခန  အ်ပ်ခွဲ သည်။ ၁ တကာရ နသို ၁၅:၂၄  ွင ်အလာ်း အူယအူဆ စ်ခကု ု တ ွွေ့ န ငုသ်ည်။ 

စကကဝဠာက အုပ်ုစ ု်းသည တ်ယရှု၏အပ်ုစ ု်းမှုသည် ခမည််းတ ာ၏် လက်တအာကခ် အပ်ုစ ု်းမှုခြစ်သည်။  

သန  ရှ်င််းတသာ ၀ ညာဉ်တ ာ်နငှ လ်ည််း အလာ်း အူရာမ  ို်း ရှ သည။် တယာဟန ်၁၆:၁၃၊ တရာမ 

၈:၁၁၊ နငှ  ်၁ တပ ရ ု၁:၂ စသည ် က မ််းပ ဒုမ် ာ်းသည် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် 

ခမည််းတ ာ်၏အလ တု ာ်က ု တဆာငရွ်က်တကကာင််း သွနသ်ငသ်ည။် 

သာ်းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာနငှ  ်ဝ ညာဉ်တ ာ်၏အခွင အ်ာဏာသည် 

ခမည််းတ ာ်ထ မလှွှွဲအပ်ထာ်းသကွဲ သ ု  ၊ ြနဆ်င််းခ မ ာ်း၏အခငွ အ်ာဏာသည်လည််း ခမည််းတ ာ်ထ မှ 

ခြစသ်ည။် တကာင််းကင ်မနမ် ာ်း၊ ကမဘာတပေါ် ရှ တခါင််းတဆာငမ် ာ်းနငှ  ်သာမနလ်သူာ်းမ ာ်းပငလ်ျှင ်

အ  ုင််းအ ာ စခ်ုအထ  အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ သ ု  တသာ် ဤအခွင အ်ာဏာအာ်းလ ု်း ဘုရာ်းသခငထ် မှ 

ခြစတ်သာတကကာင  ်ခမည််းတ ာ်၏အခွင အ်ာဏာသည် ြနဆ်င််းခ   ု  ၏အခွင အ်ာဏာထက် 

အမမွဲသာလွနတ်နသည်။ 

ပပ ျားဖပည စ် ုဖခငျ်ား  

ခမည််းတ ာ်သည် အကကင််းမွဲ  သ်ီးသန   ်အခွင အ်ာဏာရှ သည အ်ခပင၊် စကကဝဠာအတပေါ် အခပည ်အဝ 

အခွင အ်ာဏာလည််း ရှ သည်။ ဘုရာ်းသခင၏် အခွင အ်ာဏာသည် မပီ်းခပည စ် ုသည်ဟု ဆ ုရာ ွင၊် 

သူြနဆ်င််းခွဲ သမျှ၊ အတသ်းစ  ်အခ ကအ်လက်  ုင််းက ု ဆ လု ုသည။် အတရ်းကကီ်းသည ် သက်တရာကမ်ှု 

အနည််းဆ ု်းနစှခ်ုရှ သည။် ပထမအခ က၊် လ ူ ုင််းသည် ဘုရာ်းသခင၏် အခွင အ်ာဏာတအာက် ွင ်

ရှ သည။် ဘုရာ်းသခငအ်ာ်း နာခ ရန ် ာဝနမ်ှ လ ွက်င််းတသာ လူသာ်း သ ု  မဟ ု် အခခာ်းြနဆ်င််းခ မ ာ်း 

 စခ်မုှမရှ ။  

ခမည််းတ ာ်အတပေါ် သစစာတစာင သ် တသာ တကာင််းကင ်မနမ် ာ်းနငှ  ်လူသာ်းမ ာ်းသည် 

တက နပ်နစှသ်ကစ်ွာ အသ အမ ှ်ခပိုမပီ်း အတစခ ကကသည။် သ ု  တသာ် န ်ဆ ု်းမ ာ်းနငှ  ်

သစစာမွဲ လူသာ်း  ု  သည် က ယုတ် ာ်က ု ပနုက်နမ်ပီ်း က ုယတ် ာ်၏အမ န  တ် ာ်မ ာ်းက ု နာခ ရန ်

ခငင််းဆ ုကကသည။် မည်သ ု  ပငဆ် ုတစကာမူ ခမည််းတ ာ်၏ ရာ်းစီရငခ် ကမ် ာ်းသည် 

အာ်းလ ု်းနငှ သ်က်ဆ ုငသ်ည်။ ကျွန်ပ်ု  ု   မညသ်ည ်တနရာ ွငတ်နထ ငုသ်ည်ခြစတ်စ၊ 

မညသ်မူည၀်ါပငခ်ြစ်တစ၊ သ ု  မဟု ် ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ယဉ်တက ်းမှု၊ ဘာသာ ရာ်းမ ာ်း မညသ် ု  ပငရှ် တစကာမူ 

ရှ သမျှသညဘ်ုရာ်းသခင၌်  ာဝနခ် ရသည်။ 

ဒ ု ယ၊ အရာအာ်းလ ု်းသည် ဘုရာ်းသခင၏် အခွင အ်ာဏာတအာက် ွငရှ် သည်။ သူ၏ 

အခွင အ်ာဏာသည် သြူနဆ်င််းထာ်းသည ်အရာရာ  ုင််း ွင ်တြာ်ခပတနသည။် အဘယ်တကကာင ဆ် ုတသာ် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည ်အရာခပ်သ မ််းက ု ြနဆ်င််းထာ်းတသာတကကာင ၊် ြနဆ်င််းခခင််း၏ ရှုတထာင သ်ည် 

က င ဝ် ်အရ ဘကမ်လ ကု်။ ဘုရာ်းသခငသ်ည ်အရာအာ်းလ ု်းက ု 

ရည်ရွယခ် က ်စ်ခအု ကွ်ြနဆ်င််းခွဲ မပီ်း၊ ၎င််းအာ်း က င ဝ် ်သ ကခာ စခ်ုအခြစ် သ မ် ှ်သည်။ 

ဆ ုလ သုညမ်ှာ မည်သည ်အတကကာင််းအရာခြစတ်စ၊ ြနဆ်င််းခခင််း၏မည်သည ရ်ှုတထာင ပ်ငခ်ြစတ်စ၊ 
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ဘကမ်လ ုကမ်ှု မရှ ပါ။ ြနဆ်င််းခခင််းအရာရှ သမျှသည ်ဘရုာ်းသခငအ်လ အု  ုင််း နာခ တဆာငရွ်က်လျှင ်

တကာင််း၏။ သ ု  မဟ ု ်ပနုက်နပ်ါက မတကာင််းမှုခြစသ်ည။် 

မ ကတ်မှာက်တခ  ်ွင ်ခရစယ်ာနမ် ာ်းစွာသည် ခမင ခ်မ တ်သာအရာမ ာ်းနငှ  ်

တလာကအီရာမ ာ်းဟူ၍ အသက်ရှငခ်ခင််းက ု ပ ုင််းခခာ်းထာ်းကကသည။် အသင််းတ ာ်၊ ဝ ်ခပိုခခင််း၊ 

ဧဝ တဂလ  ရာ်း တဟာတခပာခခင််းနငှ  ်က မ််းစာတလ လာခခင််းစသည ် က စစရပ်မ ာ်းက ု 

“ခမင ခ်မ တ်သာအရာမ ာ်း” ဟု နာ်းလည်ကကသည။် မ သာ်းစ ုငွ ်ဘုရာ်းသခင၏်အမ န  တ် ာ်မ ာ်းနငှ  ်

က င ဝ် ်ဆ ုငရ်ာတရွ်းခ ယ်မှုမ ာ်းက ု ခမင ခ်မ သ်ည်ဟ ုအသ အမှ ခ်ပိုရနလ်ည််း ကျွန်ပ်ု  ု   

ကက ို်းစာ်းကကသည။် သ ု  တသာ် ခရစယ်ာနမ် ာ်းစွာသည ်န ငုင် တရ်း၊ ပညာတရ်းနငှ  ်အလပ်ု ကွဲ သ ု  တသာ 

“တလာကီတရ်းရာ” ဟုတခေါ်တသာ က စစရပ်မ ာ်း ွင ်ဘုရာ်းသခင၏်အမ န  တ် ာ်မ ာ်းအပ်ုစ ု်းခခင််းမရှ ဟု 

ထငခ်မငက်ကသည်။ သ ု  တသာ် ခမင ခ်မ တ်သာကမဘာနငှ  ်တလာကကီမဘာဟူ၍ ခွွဲခခာ်းခခင််းသည် 

သမမာက မ််းစာသွနသ်ငခ် က်နငှ  ်မက ကု်ညပီါ။ သ ုတ   ၃:၆၊ တဒသနာ ၁၂:၁၄၊ နငှ  ်၂   တမာတသ ၃:၁၆-၁၇ 

 ွင ်လူ  ဘ၀၏ ကဏ္ဍမ ာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ မ န  တ် ာ်မူထာ်းမပီ်း၊ ကျွန်ပ်ု  ု   လုပ်တဆာငသ်မျှ ွင ်

က ုယတ် ာ်၏ အခွင အ်ာဏာ သကတ်ရာကတ်ကကာင််း တြာ်ခပသည။် 

အခွင အ်ာဏာက ု အဆ ု်းသတဘာခြင သ်ာ ခမငတ်လ ရှ တသာ ဤတလာက ွင၊် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် တလာကက ု ခ စဆ်ွဲခြစ်တသာတကကာင  ်သူ၏ အခွင အ်ာဏာသည် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်း၏ ယ ုကကည်ခခင််းအ ကွ် ကကီ်းခမ ်တသာအရာခြစသ်ည။် 

ဘုရာ်းသခငသ်ည် ထ န််းခ ိုပ်တနဆွဲ ဘုရာ်းသခငသ်ည် အစက ည််းကပင ်

အဆ ု်းက ု သ တ ာ်မသူည်။ ဘရုာ်းသခငသ်ည် လသူာ်းအာ်းလ ်ုးက ု စရီငမ်ည ် 

 ရာ်းသူကကီ်း ခြစသ်ည။် ၎င််းသည် ကျွန်ပ်ု  ု  က ု တပ ာ်ရွှငတ်စသင သ်ည်။ 

အတကကာင််းမကူာ်း ခမည််းတ ာဘ်ာလပ်ုသည်က ု  စစ် ု စ်တယာကသ်ည် 

သ တနတကကာင််း ကျွန်ပ်ု  ု   ယ ုကကည်ခခင််းသည။် ၎င််းသည် 

အနာဂ အ် ကွ်ယ ကုကည်စ  ်ခ မှုလည််း ခြစ်သည်။  

တဒါကတ်  Simon Vibert 

နိဂ ုျား 

ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခငန်ငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ ကျွန်ပ်ု  ု  သည်  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူါဒဆ ုငရ်ာ 

ပထမတဆာင််းပါ်း ွင ်အတသအခ ာတလ လာခွဲ မပီ်းခြစ်သည်။ ဤတဆာင််းပါ်း ွင ်တြာ်ခပထာ်းတသာ 

ဘုရာ်းသခင၏် သတဘာ ရာ်းက ု ကျွန်ပ်ု  ု   တလ လာတဆွ်းတန်ွးခွဲ ကကသည်။ 

အနနတ နခ် ု်းရှငခ်မည််းတ ာ်အာ်း ဘုရာ်းသခင၏်ပထမဆ ု်းပဂု္ ိုလ်အခြစ် ကျွန်ပ်ု  ု  တခပာဆ ုခွဲ ကကသည်။ 

တကာင််းကငန်ငှ တ်ခမကကီ်းက ု ြနဆ်င််းရှငအ်ခြစ် ခမည််းတ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍက ု စူ်းစမ််းတလ လာခွဲ ကကသည်။ 
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ခမည််းတ ာ်ဘုရာ်းသခင၏်ပဂု္ ိုလ်က ု နာ်းလည်ခခင််းသည် ခရစ်ယာနဓ်မမပညာအာ်းလ ု်းအ ကွ် 

အတခခခ  အု ခ်မစ်ခြစ်သည်။ သမမာက မ််းစာ၏ စစမ်ှနတ်သာ သ ု်းပါ်း စဆ်ဘူုရာ်းက ု မသ ရှ ၊ 

မက ု်းကွယပ်ါက၊ ကျွန်ပ်ု  ု  သည ်မှာ်းယွင််းတသာဘုရာ်းက ု က ်ုးကွယတ်နကကခခင််းခြစသ်ည။် ခမည််းတ ာ်ဟ ု

သမမာက မ််းစာကတခေါ်ဆ တုသာသူက ု အသ အမ ှ်ခပို၊ ဂဏုခ်ပိုခခင််းသည် စစမ်ှနတ်သာဝ ခ်ပိုခခင််း၏ 

အတရ်းကကီ်းတသာအစ  ်အပ ုင််း စခ်ုခြစသ်ည။် ခမည််းတ ာ်သည် သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာ 

ဝ ညာဉ်တ ာ်  ု  မ ှနာခ မပီ်း ဂုဏခ်ပိုတသာသူ ခြစ်သည—် သူ၏ဘုန််းအသတရ   ု်းပွာ်းတစရန ်

လုပ်တဆာငက်ကသည်။ ထ ု  တကကာင ၊် ကျွန်ပ်ု  ု  ၏ နာခ မှု၊ ဂုဏခ်ပိုမှု၊ ဘုန််းအသတရ အာ်းလ ု်းသည ်

က ုယတ် ာ်၌သာ ခြစသ်င သ်ည်။  
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