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တတ ယ ထ ာငစ်ိုနစှ် အမှုထတာ်မ ာျား၊ ၂၀၁၂ 
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ရည်ရွယခ် ကမ် ာျားအတွက် အတ ိုခ  ြုျား က ိုျားကာျားမှု ခပြုသညမ် ာျားမှ လွွဲ၍  ိုတထ်ဝသူ တတ ယထ ာငစ်ိုနစှ် 

အမှုထတာ်မ ာျား အငထ်ကာ်ပ ိုရ တတ်က် 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707 ၏ စာခြင  ်

ထရျားသာျား ခွင ခ်ပြု ာျားခ က် မပါရှ ဘွဲ မညသ်ည ် ပ ိုစ ၊ မည်သည  ်နည်ျားလမ်ျားခြင  ်ခြစထ်စ အခမတ်အစွနျ်ား ရရန ်

အလ ို  ငာှ ကူျားယူ၊ ပွာျားမ ာျားခခငျ်ား မခပြုရပါ။ 

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

အမှုထတာ်တစ်ခိုခြစ်ထသာ Crossway ၏ 2001 ခိုနစှ်  ိုတ် ESV (English Standard Bible) သမမာက မ်ျားစာ 

မှ ခြစပ်ါသည်။   ခွင ခ်ပြုခ ကခ်ြင  ်အသ ိုျားခပြု ာျားပါသည်။ မပူ ိုငခ်ွင်  အာျားလ ိုျား ကန  သ်တ် ာျားပပီျား ခြစပ်ါသည။် 

 

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 ာျား၊ တစ်ဦျားခ ငျ်ား ပိုေ္ ြုလမ် ာျား၊ 

အွနလ် ိုငျ်ားတွငသ်ာမက သငယ်ထူလ လာထသာ လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားတွငပ်ါ အသ ိုျားခပြုန ိုငထ်အာင ်

ပ ိုစ ဆွွဲ ာျားပါသည်။ 

နစှထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာအတွငျ်ား အထကာငျ်ားဆ ိုျား ပါဝင ်ပစစည်ျားနငှ  ်အရည်အထသွျား ရှ ထသာ ဆိုရ မဒီယီာစ ိုသင ်

သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို အလွနပ်င ်တွကထ်ခ က ိုကစ်ွာ ခပြုစို ိုတလ်ိုပ်ထပျားသည ် နည်ျားစနစတ်စ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

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

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

ဘာသာခပနဆ် ိုသမူ ာျားသည်လည်ျား သူတ ို  ၏ ဦျားတည် ဘာသာစကာျားမ ာျား၌ ဓမမပညာပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ကျွမ်ျားက င ်
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ဒဇီ ိုငန်ာမ ာျား၊ ပနျ်ားခ ီဆရာမ ာျား၊  ိုတ်လိုပ်သမူ ာျားသည် လ ိုျားဝဥဿ ို ထခတမ်ှီထသာ ကရ ယာမ ာျားနငှ  ်

နည်ျားလမ်ျားမ ာျားက ို သ ိုျား၍ အခမင ဆ် ိုျား  ိုတလ်ိုပ်မှု ဆ ိုငရ်ာ စ နှုနျ်ားမ ာျားက ို လ ိုက်နာ ာျားပါသည်။   

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ခြန  ခ်  ထရျား ဆ ိုငရ်ာ ပနျ်ားတ ိုငမ် ာျားက ို ပပီျားထခမာက်ရန ်အတကွ် သာ ဒမ်စ်လ် အထနခြင  ်
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အသ လွှင သ်မူ ာျား၊ ပေ ြုလတ်ို ရိုပ်ခမငသ် ကကာျား ဝနထ်ဆာငမ်ှုထပျားသူမ ာျား၊ အခခာျားထသာ အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားနငှ  ်

မဟာဗ ျူဟာက ထသာ မ တ်ြက်ခြစမ်ှုက ို အခ ိုငအ်မာ ခပြုလိုပ် ာျားပါသည်။  ဤ ဆက်နယွမ်ှုမ ာျားထကကာင  ်

ထဒသခ ထခါငျ်ားထဆာငမ် ာျား၊ သငျ်ားအိုပ်ဆရာမ ာျား၊ စာသငတ် ိုက် စာသငသ်ာျားမ ာျားသ ို   ဗီဒယီ ို သငခ်နျ်ားစာ 

အထခမာက်အမ ာျားက ို ခြန  ထ်ဝထပျားန ိုငခ်ွဲ ပပီျား ခြစပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဝက်ဘဆ် ိုကမ် ာျား သည်လည်ျား 

ခြန  ခ်  ထရျား လမ်ျားထကကာငျ်ားမ ာျား အခြစ် အသ ိုျားတည ်ထနသလ ို သင၏် က ိုယပ် ိုင ်ထလ လာသငယ်ူ 

လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားက ို မည်သ ို   စတငရ်မည် ဆ ိုသည်နငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် သငခ်နျ်ားစာ ပစစည်ျားမ ာျား အပါအဝင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို  ပ်ထဆာငျ်ားခြည ဆ်ည်ျားထပျားရန ်အတကွ် ထနာက ်ပ် လ ိုအပ်ထသာ 

ပစစည်ျားမ ာျားက ိုလည်ျား ထပျားကမ်ျားပါသည်။   

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

အသ အမှတ်ခပြု ာျားပါသည်။  ရက်ထရာသည ် အသငျ်ားထတာ်မ ာျား၏ အခနွလ်တွ်ပင မ်ျားခွင  ်ရ ာျားသည ် 

အလှူထငမွ ာျား၊ ထြာငထ်ဒျားရှငျ်ားမ ာျား၊ စီျားပွာျားထရျား လိုပ်ငနျ်ားမ ာျားနငှ  ်တစဦ်ျားခ ငျ်ား ပိုေ္ ြုလမ် ာျားအထပေါ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

အမှခီပြုပါသည်။  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အမှုထတာ် အထကကာငျ်ား ပ ိုမ ိုသ ရှ ရနန်ငှ  ်သငမ်ည်သ ို   ပါဝငန် ိုငထ်ကကာငျ်ား 

ထလ လာရန ်ထက ျားဇူျား ခပြု၍ www.thirdmill.org သ ို   ဝငထ်ရာကက်ကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 
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နိဒါန်ျား 

လွနခ်  ယသာနစှ် နစှယ် ာင ်ွင ်လူသန််းယပါင််းမ ာ်းစွာသည် နာဇရက်မမ  ြို့သာ်းယေရှု၏ 

ဧဝ ယေလ  ရာ်းက   က  ်းကွေဆ်ည််းကပ်၊ နာခ လ  က်ယလ ာကက်ာ ယဝငယှ ာယခပာခ  ကကသည်။ သမ  င််း ွင ်

အခခာ်းမညသ်ည ပ် ေ္  လ်မျှ က ေ်က ေ်ခပန  ခ်ပန   ်ခ ီ်းမမွ််းခ ရခခင််း သ   မ    ်လူ  အဖွ ြို့အစည််းအယပေါ်  

အက   ်းသက်ယရာကမ်ှုမ ာ်းစွာ မရှ ခ  ပါ။ အန ပညာရှငမ် ာ်း၊ ေ ီပညာရှငမ် ာ်းနငှ  ်စာယရ်းဆရာမ ာ်းသည် 

ယေရှုက   သူ     အန ပညာ၏ အယကကာင််းအရာအခဖစ် သ မ်ှ က်ကသည။် လမူ   ်းမ ာ်းနငှ  ်ေဉ်ယက ်းမှုမ ာ်း 

အာ်းလ  ်းသည ်သ၏ူ သွနသ်ငခ် က်အဆ  ်းအမမ ာ်းခဖင  ် ညယ်ဆာက် ာ်းသည။် 

ကမ္ာ ယနရာယဒသမ ာ်းစွာ ွင ်ခပကခဒ နက်  ပင ်သယူမွ်းဖွာ်းသည အ်ခ  နမ်စှ၍ မှ ေ်ူယရ ကွသ်ည။်  

သ ို  ထသာ် ထယရှုသည် လူသ မ ာျားသူခြစသ်ည အ်ာျားထလ ာ်စွာ  သနူငှ ပ်တသ်က်၍ အခပငျ်ားအ န ်

ထဝြနဆ်နျ်ားစစမ်ှု၏ အထကကာငျ်ားအရာခြစထ်နဆွဲ ခြစ်သည်။  နယ်ပယစ် ိုမှ ပညာရှငမ် ာျားသည်  

သူနငှ ပ်တသ်က်၍ သိုထတသနခပြုကကသည်။  အယ ိုအကကည်မွဲ သူ၊ သ သယရှ သမူ ာျားသည် သူ  က ို 

အသထရြ က်ရန ်ကက ြုျားစာျားကကသည်။ သူ  ထနာကလ် ိုက်မ ာျားမှာ သူ  က ို စ တ်ကူျား၍န ိုငသ်မျှ နည်ျားလမ်ျားမ  ြုျားစ ိုခြင  ်

သူ  အထကကာငျ်ားက ို ထလ လာကကသည်။ 

ယေရှုအယကကာင််း ယလ လာခခင််းသည် လူ   င််းအ ကွ် အယရ်းကကီ်းသည်။ အယကကာင််းမှာ 

 စယ်န   ွင ်ကျွန် ပ်    အာ်းလ  ်း “ယေရှုခရစသ်ည် မညသ်ူနည််း”  ူသည ် ယမ်းခွန််းက   

ယခဖကကရမည်ခဖစ်သည။် ခရစေ်ာနမ် ာ်းအ ကွ် အယခဖသည ်အကျွမ််း ဝငရှ် သင သ်ည်။ 

အဘေ်ယကကာင ဆ်  ယသာ် ရာစ နစှမ် ာ်းစွာ  မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ ွင ်

အယခဖက  ဖ ်ရွ ယ်နယသာယကကာင  ်ခဖစ်သည်။  

ဤသငခ်န််းစာသည်  မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေဝူါဒ ယဆာင််းပါ်း ွင ်    ေသငခ်န််းစာခဖစမ်ပီ်း 

၎င််းက   “ယေရှုခရစ်ယ ာ်”    ယခါင််းစဉ် ပ် ာ်းသည။် ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် 

သ  ်းပါ်း စဆ်၏ူဒ   ေပ ေ္  လ်၊ ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်၊ ယေရှုခရစယ် ာ်က   

အခ  ငအ်မာေ  ကကည်ယကကာင််း ယဖာ်ခပသည ် ေ  ကကညခ်ခင််းယဆာင််းပါ်းမ ာ်းက   ယလ လာပါမည။် 

ယဆာင််းပါ်းမ ာ်းသည် ယအာကပ်ါအ   င််း ခဖစသ်ည။်   

 စပ်ါ်း ည််းယသာသာ်းယ ာယ်ေရှုခရစ်ယ ာ်၊ ကျွန် ပ်    သခငက်  ေ  ကကည်ပါ၏။ 

သူသည ်သန  ရှ်င််းယသာ၀ ညာဥယ် ာ်ဘ ရာျားအာ်းခဖင ပ်ဋ သယနေ ည်ခ  သူ၊ 

အပ   စငမ်ာရ  ွင ်ယမွ်းဖွာ်းကာလူ  ဇာ  ခ ေူခ  သူ၊  

မမ  ြို့၀နမ်င််းပ နတ ပ လ မ်င််းလကယ်အာက် ွင ်ယဝဒနာခ စာ်းခ  ရသူ၊  

ကာ်း   င ်က် ွငအ်ယသခ ကာ ခမ ပ်နှ ခခင််းက  ခ ခ  သူ၊  
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ငရ သ    ဆင််းသကခ်  သ၊ူ 

သ  ်းရကယ်ခမာကယ်သာယန   ွင ်ယသခခင််းမခှပနလ်ည်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခ  သူ၊ 

ယကာင််းကငန်  ငင် ယ ာ်သ     က်ကကသွာ်းကာ၊ 

အနနတ နခ်  ်းရှငဘ် ရာ်းသခင၏်လက် ာယ ာ်ဘက ်ွင ်   ငယ်နယ ာမ်သူည။် 

သူသည ်အသကရှ်ငသ်မူ ာ်းနငှ  ်ယသယသာသမူ ာ်းက    ရာ်းစီရငဖ်   ရာ 

ယကာင််းကငမ်ှကကလာယ ာ်မလူ မ မ်ည်။ 

သခငယ်ေရှုနငှ ပ် သ်ကယ်သာ အေဝူါဒက   အက ဉ််းခ  ပ်ယဖာခ်ပရန ်

နည််းလမ််းမ ာ်းစွာရှ ယသာ်လည််း၊ ဓမမပညာသမ  င််း စယ်လျှာက ်ဘ  ဗ   ခ ကခ်ဖစသ်ည ် ယခါင််းစဉ်သ  ်းခ က   

ယလ လာမည။် ဦ်းစွာ၊ ယေရှုခရစ်၏ ဘ ရာ်းခဖစခ်ခင််းအယကကာင််း၊ သူ၏ဘ ရာ်းသခငသ်ယဘာသဘာဝနငှ  ်

သ  ်းပါ်း စဆူ်၏အခခာ်းပ ေ္  လမ် ာ်းနငှ  ်သ၏ူကကာ်း ဆကဆ် ယရ်း စသည ်အရာမ ာ်းက   

ယဆွ်းယန်ွးယလ လာကကမည်။ ဒ   ေ၊ သ၏ူလသူာ်းဇာ  က  ကကည ်ရှု မပီ်း 

က  ေယ် ာ်၏ဘ ရာ်းနငှ လ်သူာျားသယဘာသဘာဝစပ်ကကာ်း ဆက်စပ်မှုက   သ  ်းသပ်ကကမည။် 

   ေအယနခဖင ၊် က  ေ်ယ ာ၏် ကမ္ာယခမယပေါ်အမှုယ ာ်လ ပ်ငန််းသာမက၊ 

ယနာကပ်  င််း၏လ ပ်ငန််းအယကကာင််းက  လည််း ယဆွ်းယန်ွးကကမည။်   မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ွင ်

ယဖာ်ခပ ာ်းသည ် ယေရှုခရစ၏် ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းအယကကာင််းနငှ  ်အစခပ ကကပါစ   ။   

ဘရု ျားဖြစဖ်ြငျ်ားအတ   ငျ်ား 

ခရစ်ယ ာ်၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းအယကကာင််း သ   မ    ်

ပ  ၍ရှင််းလင််းစွာယခပာရမညဆ်  လျှင၊် ခရစ်ယ ာ်၏ဘ ရာ်းဇာ  —သူသည ်

အခပည ်အဝဘ ရာ်းသခငခ်ဖစသ်ည် ူယသာအခ က—် ကျွန် ပ်    သည် 

ခရစ်ယ ာ်မည်သူခဖစ်ယကကာင််းနငှ ပ် သ်က်ယသာ 

ဓမမသစက် မ််း၏အဓ ကယဖာ်ခပခ က်က   ယခပာယနခခင််းခဖစသ်ည။် ယဖာ်ခပခ ကမ်ှာ 

ယေရှုသည် အခပည အ်ဝဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ် လူသာ်းအခပည ်အဝခဖစသ်ည။်  

   နစှခ်   မှ  စခ် က   ယက ာခ  င််းလ  ကသ်ည ်အခ  ကအ် န  သ်ည် ကျွန် ပ်     ွင ်

ယေရှုရှ မည်မဟိုတ်ထတာ ပါ။ သခငယ်ေရှု၏ဘ ရာ်းဇာ  နငှ ပ် သ်က်၍ 

ကျွန် ပ်    ရှင််းခပန  ငသ်ည ်  စခ်  ည််းယသာနည််းလမ််းမှာ 

သမမာက မ််းစာ ွငယ်ဖာ်ခပ ာ်းသည ်အ   င််း ခဖစသ်ည။် သသူည ်

အသက်ရှငယ် ာမ်ူယသာဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ် ခဖစယ် ာ်မယူကကာင််းက   

ငါ    ကကာ်းသ ရ၏။ ဤသညမ်ှာ အယစာပ  င််းအသင််းယ ာ်၌ ယ ာယခပာခ  ယသာ 

အယခခခ အက ဆ  ်းအခ က်ခဖစသ်ည။် ဥပမာ၊  မနယ် ာ်ယပါလ   မှ 

ကျွန် ပ်    သ ရယသာအရာ—ယကာယလာသ ကသ၀ါဒစာ ွင ်သယူရ်း ာ်းသည—်
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ကျွန် ပ်    ၏အာမခ ခ ကမ်ှာ အမှန ်ကေပ်င ်သူ (ယေရှု) သည ်

အရာခပ်သ မ််းအယပေါ် ကကီ်းမာ်းယသာ နခ်  ်းရှ သည။်   က  ေ်ယ ာ်၌ 

ခပ်သ မ််းယသာအရာ    က   ဖနဆ်င််းယ ာ်မ၏ူ။ အခွင အ်ာဏာအာ်းလ  ်းသည် 

သူ၏ယခခယ ာ်ယအာက ်ွင ်ရှ သည။်  ၎င််းက   ဘ ရာ်းသခင ်စ်ဦ်းတည်ျားကသာ 

မ န်  ကကာ်းန  ငသ်ည်။     အခ ကက်   သငသ်ည်ြယ်   ပ်စ်ပါက၊ ကျွန် ပ်     ွင ် 

ဧဝ ယေလ  ရာ်းမရှ ယ ာ ပါ၊ ယေရှုမရှ ယ ာ ပါ၊ 

ခရစ်ောနဘ်ာသာသညလ်ည််းရှ မည် မဟိုတယ် ာ ပါ။ 

တဒါ တ်  R. Albert Mohler, Jr. 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒသည ်ယအာကပ်ါစကာ်းလ  ်းမ ာ်းခဖင  ်ယေရှု၏ ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက   

ယဖာ်ခပသည်။  

 စပ်ါ်း ည််းယသာသာ်းယ ာယ်ေရှုခရစ်ယ ာ်၊ ကျွန် ပ်    သခငက်  ေ  ကကည်ပါ၏။  

ခရစ်ောနမ် ာ်းသည် ယေရှု၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက   ယဖာ်ခပရန ်“ခရစ်ယ ာ”် 

“ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်” နငှ  ်“သခင”် က  သ   ယသာ စကာ်းလ  ်းမ ာ်းက   အမမ သ  ်းနှုန််းသည။် 

ယေရှု၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက  ညွှနခ်ပရန ် မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေဝူါဒ၌ အသ  ်းခပ သည ် 

ယဝါ ာရနစှ်ခ က   ကျွန် ပ်     ယလ လာပါမည်။ ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်ခဖစသ်ည် 

 ူယသာအခ ကက်   ကကည ်ကကမည်။     ခပင၊် ယေရှုသည ်သခငခ်ဖစသ်ည ်ူယသာအဓ ပပါေ်က  လည််း 

သ  ်းသပ်ထလ လာ ကကပါမည။်  ယေရှုနငှ သ်က်ဆ  င၍် သမမာက မ််းစာ ွငသ်  ်းယသာ  

“ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်”  သူည ် အသ  ်းအနှုန််းခဖင  ်စ ငက်ကပါစ   ။ 

ဘရု ျားသြင၏်သ ျားတတ ် 

“ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်”  ယူသာအသ  ်းအနှုန််း နငှ  ်ပ သ်က်၍ သ  ခပ သင သ်ည်မှာ 

ဘ ရာ်းသခငမ်   ်ယသာ အခခာ်းပ ေ္  လမ် ာ်းအယကကာင််း ယခပာဆ  ရန ်အ ကွ်လည််း  

၎င််းက  အသ  ်းခပ ယလ ရှ ခခင််းခဖစသ်ည။် ဥပမာ၊ ယောဘ ၁:၆ နငှ  ်၂:၁  ွင ်ယကာင််းကင ်မနမ် ာ်းက   

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းမ ာ်းအခဖစ ်ရည်ညွှန််းသည်။ ယခ သ်စ်ဘာသာခပနက် မ််းအခ   ြို့ ွင ်

ဤက မ််းခ က်မ ာ်းက   ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းမ ာ်း က ်"ယကာင််းကင ်မနမ် ာ်း"    

ဘာသာခပနဆ်   ာ်းသည်။ သ   ယသာ် ယောဘက မ််းပ  ဒ ်ွငမ်ူ၊  “ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းမ ာ်း” 

  အဓ ပပာေရ်သည ် ယ မဗ ဘာသာစကာ်း “benay haelohim” က   သ  ်းသည်။ 

အခခာ်းက မ််းပ  ဒမ် ာ်း ွငလ်ည််း အလာ်း ဘူာသာစကာ်းက   ယ ွြို့ န  ငသ်ည။် 

ဣသယရလလမူ   ်းအာ်းလည််း  ကွ်ယခမာက်ရာ ၄:၂၂၊ နငှ  ်ယ ာယရှ ၁၁:၁ မ ာ်း ွင ်

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်း   ယခေါ်ဆ  သည။် ၂ ဓမမရာဇဝင ်၇:၁၄၊ ဆာလ  ၂:၇      ွင ် 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ဣသယရလဘ ရငမ် ာ်းအာ်းလည််း  ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းမ ာ်းအခဖစ် ရည်ညွှန််းသည်။ 

ပ မဆ  ်းလူသာ်းအာဒ အာ်း လ ကာ ၃:၃၈  ွင ်ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်း  ယခေါ်သည်။ 

ခရစ်ောနမ် ာ်းအာ်းလ  ်းသ  ာ်းသည ်အ   င််း၊  ဘ ရာ်းသခင၏်သစစာရှ ေ  ကကညသ်မူ ာ်းက   

က မ််းပ  ဒမ် ာ်းစွာ ွင ်ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းမ ာ်း   ယခေါ်သည။် မဿ  ၅:၉၊ ၄၅၊ လ ကာ ၂၀:၃၆၊ နငှ  ်ယရာမ 

၈:၁၄၊ ၁၉ က  သ   ယသာ က မ််းပ  ဒမ် ာ်း ွင ်ယ ွြို့ ခမငရ်သည။် ေလာ   ၃:၂၆  ွင ်ယပါလ ယရ်းခ  သည်မှာ- 

အဘေသ်   နည််း  မူကူာ်း၊ သင ်   အယပါင််းသည ်ယေရှုခရစက်   ေ  ကကညသ်ခဖင်  

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်း ခဖစ်ကက၏။ (ေလာ   ၃:၂၆)။ 

အကေ်၍  “ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်”  ယူသာ ဘွ ြို့နာမသည ်ယေရှု၏ 

ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက  မရည်ရွေလ်ျှင၊် အသင််းယ ာ်သည် အဘေယ်ကကာင  ်ဤမျှယလာက် 

အယရ်းကကီ်းသယဘာ ာ်းရသနည််း။    

ယေရှုနငှ ပ် သ်က်၍ ဓမမသစက် မ််း၏ ယခပာဆ  ပ  က   ကကည ်ယသာအခါ က  ေ်ယ ာ်သည ်

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်ခဖစ်ယကကာင််း  ်ူးခခာ်းယသာနည််းလမ််းခဖင  ် ငရ်ှာ်းပါသည။် 

အမနှဆ်  ရလျှင ်ဓမမသစ်က မ််း ွင ်ယ ွြို့ရသည ် 

ရှင််းလင််းခပ ်သာ်းယသာအရာ စခ် မှာ ယေရှုသည် 

ဘ ရာ်းသခင၏် ်ူးခခာ်းယသာသာ်းယ ာ်ခဖစ်ခခင််းပင ်ခဖစသ်ည။် သူသည ်

ဘ ရာ်းသခငမ်ည်သမူညဝ်ါခဖစယ်ကကာင််း အနစှသ်ာရက    မျှယဝယပ်းသည။်  

သ   မ   ် အခခာ်း စ်နည််းမှာ  ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစယ်ကကာင််း ည််း။  

ကျွန် ပ်    သည် ဆက်နေွမ်ှုအာ်းခဖင ၎်င််း၊  ယရွ်းခ ေခ် ရခခင််းအာ်းခဖင ၎်င််း 

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းသမီ်းမ ာ်းခဖစ်ကကသည။်  ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခင၏် 

 ာဝရသာ်းယ ာ်ခဖစသ်ည။် သူသည ်အစဥအ်မမ  

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်ခဖစသ်ည။် 

တဒါ တ်  Thomas R. Schreiner 

ရှငယ်ော နခ်ရစဝ်ငက် မ််း ငွ ်ယေရှု၏ ်ူးခခာ်းယသာသာ်းခဖစ်ခခင််းအထကကာငျ်ားသည် 

အ ်ူး ငရ်ှာ်းသည်။ ဥပမာအာ်းခဖင ၊် ယော န ်၁:၁-၁၈  ွင၊် ယေရှုသည ်

 ာဝရနှု က်ပ ယ် ာ်ခဖစသ်ည။် ဆ  လ  သည်မှာ၊ သသူည ်က  ေ ်  ငဘ် ရာ်းသခငခ်ဖစ်မပီ်း၊ 

ခမည််းယ ာ်၏ စပ်ါ်း ည််းယသာသာ်းယ ာ်လည််း ခဖစ်ယ ာမ်ူသည်   ဆ  လ  သည။်  ရှငယ်ော န ်

၈်း၁၈-၂၃  ွင ်ခမည််းယ ာ်၏သာ်းယ ာ်သည် အ က်အရပ်မှ ဆင််းသကလ်ာသည်၊ 

ဤယလာကမမှ   ယ်ကကာင််း ယေရှုမ န  ယ် ာ်မသူည်။  ယော န ်၁၀:၃၀  ွင ်သခငယ်ေရှုနငှ  ်

ခမည််းယ ာ်သည ် လ  ်း ဝ ည််းခဖစယ်ကကာင််း အခ  ငအ်မာဆ  သည။် 

သ   ယသာ် ဤအရာက   သာ၍ရှင််းလင််းစွာယဖာ်ခပသည ် အ ငရ်ာှ်းဆ  ်းယနရာမှာ ယော န ်၅:၁၈ 

 ွင ်ခဖစသ်ည်။ ယော နယ်ရ်းခ  သည်က   နာ်းယ ာငပ်ါ– 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

သ ို  ခြစ်၍ ဥပိုသထ်န  က ို ြ ကသ်ည်သာမက၊ ဘိုရာျားသခငက် ို မ မ အဘဟိုထခေါ်၍ 

မ မ က ိုဘိုရာျားသခငန်ငှ်  ပပ ြုငန်ှု ငျ်ားထတာ်မူထသာထကကာင် ၊ ယိုဒလတူ ို  သည် 

က ိုယထ်တာ်က ို သတ်ခခငျ်ားငာှ သာ၍ရှာကက ကက၏ (ထယာဟန ်၅:၁၈) 

ဤက မ််းပ  ဒ ်ွင ်ယေရှုသည် မ မ က  ေ်က   ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်ခဖစသ်ည်   

မ န  ယ် ာ်မူခခင််းသည်  ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ် န််း ခူဖစ်ယကကာင််းက   ဆ  လ  သည။် ယေရှုသည် 

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်ခဖစသ်ည်   ဆ  ယသာအခါ က  ေယ် ာ်သည် အနှု င််းမ   ်ူးခခာ်းမပီ်း၊  

ဘ ရာ်းခဖစ်ယ ာမ်ူယကကာင််း ခရစ်ောနမ် ာ်း မှနက်နစ်ွာနာ်းလည်သယဘာယပါက်ခ  ကကသည်။ 

ယေရှု၏ ဘ ရာ်းသာ်းယ ာ်ခဖစခ်ခင််းအယကကာင််းက   အခခာ်းယသာ 

ဓမမသစက် မ််းပ  ဒမ် ာ်းစွာ ွငလ်ည််း ယဖာ်ခပ ာ်းသည်။ ယရာမ ၁:၃-၄၊ နငှ  ်၈:၃  ွင ်ယေရှုသည် 

လူ  ဇာ  မခ ေူမကီပင ်ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်ခဖစယ်ကကာင််း ယပါလ သနွသ်ငခ်  သည်။  

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်အယနခဖင  ်ယေရှုသည် စကကဝဠာက   ဖနဆ်င််းမပီ်း၊ ခမည််းယ ာ်၏ခဖစ် ည်မှုက   

က  ေစ်ာ်းခပ ယကကာင််း ယ မဗ  ၁်း၁-၃  ွင ်ခမငရ်သည်။ ဤယနရာနငှ  ်အခခာ်းယနရာမ ာ်းစွာ ွင၊် 

ယေရှု၏ ာဝရခဖစ်ခခင််းနငှ  ်ဘ ရာ်းသခင၏်သဘာဝက  အ ်ူးနည််းလမ််းခဖင  ်ယဖာ်ခပခ ကမ် ာ်း ယ ွြို့ရသည်။  

ယေရှုအာ်း ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ် ာဝရဘ ရာ်း၏သာ်းယ ာ်အခဖစ ် သ  ်းပါ်း စ်ဆ၏ူအေဝူါဒ ငွ ်

အယလ်းယပ်းယဖာ်ခပသည်၊၊ ယဖာခ်ပခ ကမ်ှာ_ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည်  ပ ေ္  လသ်  ်းပါ်းခဖစ်ယသာလ်ည််း အနစှသ်ာရ စခ် သာခဖစ်သည်။ 

ဓမမသစက် မ််း၌ ယေရှုသည် သ  ်းပါ်း စ်ဆ ူ မှ ပ ေ္  လ ်စ်ပါ်းခဖစသ်ည ်  သာ်းယ ာ်ခဖစ်ယကကာင််း 

သွနသ်င ်ာ်းသည။် သ   ယသာ် ခမည််းယ ာ်နငှ ၎်င််း၊  သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်နငှ ၎်င််း 

သူ၏ကကာ်းဆက်နေွ်မှုသည် အဘေသ်   နည််း။ 

ယရှြို့သငခ်န််းစာမ ာ်း ွင ်ယလ လာခ  မပီ်းသည အ်   င််း၊ 

သ  ်းပါ်း စဆူ်၏ ည်ရှ ခခင််းဆ  ငရ်ာရှုယ ာင သ်ည်  ဘ ရာ်းသခင၏်ခဖစ်ခခင််းနငှ  ် ညရ်ှ မှုအယပေါ် 

အဓ ကအာရ  စ  ကသ်ည။် ခရစယ် ာ်သည် ခမည််းယ ာ်၊  သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်    နငှ  ် နခ်  ်း၊ 

ဘ န််းအသယရ     ွင ် န််း ူခဖစသ်ည။် သာ်းယ ာ်အပါအဝင ်ပ ေ္  လ်သ  ်းပါ်းစလ  ်းသည် အနနတ၊  ာဝရနငှ  ်

မယခပာင််းလ န  ငပ်ါ။ ဉာဏပ်ညာ၊  နခ်  ်း၊ ခမင ခ်မ ်ခခင််း၊  ရာ်းမျှ မှု၊ ယကာင််းခမ မ်ှုနငှ  ်

သမမာ ရာ်းစသည ်  ူညယီသာ မရှ မခဖစ် ခမင ခ်မ ်ယသာ ေ ဏယ် ာမ် ာ်း ရှ ကကသည်။ 

ေင််းနငှ ဆ်န  က် ငလ် က်၊  သ  ်းပါ်း စဆူ်၏လ ပ်ငန််းပ  င််းဆ  ငရ်ာရှုယ ာင သ်ည် ပ ေ္  လ်မ ာ်း  စပ်ါ်း 

နငှ  ်စပ်ါ်း မည်သ    အခပနအ်လနှဆ်ကဆ် ပ  က   ယဖာ်ခပသည်။ ဤရှုယ ာင မ်ကှကည လ်ျှင ် 

ပ ေ္  လ် စပ်ါ်းစီ ွင ်မ ညူီယသာ  ာဝနမ် ာ်း၊ ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းယသာ လ ပ်ပ  ငခ်ွင အ်ာဏာမ ာ်းနငှ  ်

ကွ ခပာ်းယသာအခန််းကဏ္ဍမ ာ်း ရှ သည။် ဥပမာ၊ ခရစ်ယ ာ်သည် ခမည််းယ ာ်၏သာ်းယ ာ်ခဖစ်မပီ်း 

ခမည််းယ ာ်၏အခွင အ်ာဏာက  အမမ ၀နခ် ရသည်။ ယော န ်၆:၃၈  ွင ်ယေရှုယခပာခ  ယသာစကာ်းက   

နာ်းယ ာငပ်ါ။ ခမည််းယ ာ်   သူ၏၀နခ် မှုက  ယ ွြို့ရသည်။  
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

အထကကာငျ်ားမကူာျား၊ ငါသည် က ိုယ်အလ ိုသ ို  လ ိုက်ခခငျ်ားငာှ 

ထကာငျ်ားကငမ်ှဆငျ်ားသကသ်ည်မဟိုတ။် ငါ  က ို ထစလွှတ်ထတာ်မထူသာသူ၏ 

အလ ိုထတာ်သ ို  လ ိုက်ခခငျ်ားငာှ ဆငျ်ားသက၏် (ထယာဟန ်၆:၃၈)။ 

    အခပင ်ယော န ်၈:၂၈-၂၉  ွငလ်ည််း အလာ်း ူယဖာ်ခပခ က်က   ယ ွြို့ရသည်။  

   ယကကာင် ယေရှုက..."ငါသည ်က  ေအ်လ  အယလ ာက် အဘေ်အမှုက  မျှမခပ ဘ ၊ 

ငါ  ခမည််းယ ာ်သည် ငါအာ်း နည််းယပ်းယ ာ် မသူည်အ   င််း 

ငါယ ာယခပာသညက်  ၎င််း သင ်   သည် သ ကကလ မ် မည်။ 

ငါ  က  ယစလွှ ်ယ ာ်မူယသာသသူည် ငါနငှ် အ ူရှ ယ ာ်မ၏ူ။ ငါ  က   

 က  ေ် ည််းယနယစခခင််းငါှ ခမည််း ယ ာ်သည ်စွန်  ပစယ် ာ်မမူ။ 

အယကကာင််းမကူာ်း၊ နစှ်သက်ယ ာ်မယူသာအမှုက   အစဉ်မခပ ်ငါခပ သည ်  မ န်   

ယ ာ်မူ၏" (ယော န ်၈:၂၈-၂၉)။  

ဓမမသစက် မ််း စခ် လ  ်း ွင ်သာ်းယ ာ်သည် ခမည််းယ ာ်၏အခွင အ်ာဏာက   

အခပည ်အ၀၀နခ် သည်။ သာ်းယ ာ်နငှ  ်ခမည််းယ ာသ်ည် အမမ စ  သ်ယဘာ ယူသာယကကာင  ်

သူ    ကကာ်း ွင ်ပဋ ပကခမရှ ။ သ   ယသာ် ခမင ယ်သာအရ  ကအ်ရာသည်  ခမည််းယ ာ်နငှ ဆ်  ငသ်ည်။  

အလာ်း ပူင၊် သ  ်းပါ်း စ်ဆ၏ူလ ပ်ငန််းပ  င််းဆ  ငရ်ာ ွင ်သာ်းယ ာ်သည ်

သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်အယပေါ် အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ ဥပမာ၊ ယော န ်၁၅:၂၆ တွင ်

ယေရှု၏စကာ်းမ ာ်းက   နာ်းယ ာငက်ကည ပ်ါ_ 

ခမည််းယ ာ်  မ ှကွလ်ာ၍ 

သမမာ ရာ်းနငှ် ခပည် စ  ယသာဝ ညာဉ်ယ ာ် ည််း ူယသာ ခမည််းယ ာ်  မှ 

သင ်   ဆသီ    ငါယစလွှ ်လ   ယသာ ဥပဇဈ ာေ်ဆရာသည်ယရာက်လာယသာအခါ၊ 

ငါ၏အယကကာင််းက   သက်ယသခ  လ မ် မည် (ယော န ်၁၅:၂၆)။  

ယရာမ ၈:၉ နငှ  ်၁ ယပ ရ  ၁:၁၁ က မ််းပ  ဒမ် ာ်း ွင ်သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်အာ်း  

“ခရစ်ယ ာ်၏ဝ ညာဉ်ယ ာ်”   ယခေါ် မပီ်း၊ ခရစယ် ာ်မယှစလွှ ်ယကကာင််းက  လည််း  ပ်မ ယဖာ်ခပသည်။ 

ဤဆက်နေွမ်ှုသည် သ  ်းပါ်း စ်ဆ၏ူ ဒ   ေပ ေ္  လအ်ခဖစ် သာ်းယ ာ်အာ်း ခွ ခခာ်းယဖာ်ခပရာ၌ 

အသ  ်းခပ သည်။ အဘေယ်ကကာင ဆ်  ယသာ် သသူည ်ပ မပ ေ္  လ်ခမည််းယ ာ်  မှခဖစဘ်ွာ်းလာကာ၊ 

   ေပ ေ္  လ်သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်က   ယစလွှ ်ယသာယကကာင  ်သ  ်းပါ်း စ်ဆ ူွင ်

ဒ   ေပ ေ္  လ်ခဖစသ်ည။်     ခပင ်သူသည ်သ  ်းပါ်း စ်ဆ၏ူလ ပ်ငန််းဆ  ငရ်ာ ွင ်အလေအ်ဆင  ်ာ၀နက်   

 မ််းယဆာငယ်သာယကကာင  ်ဒ   ေယခမာက်ပ ေ္  လ် ခဖစ်သည်။ သူသည ်ခမည််းယ ာ၏်ယအာက် ွင ်

၀နခ် ယနယသာ်လည််း သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်အယပေါ် ွင ်အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ 

အယစာပ  င််းအသင််းယ ာ် ွင၊် ယေရှုခရစသ်ည် အခပည ်အဝဘ ရာ်းခဖစ်ယကကာင််း ဝနခ် ခခင််းသည် 

ခရစ်ောနေ်  ကကည်ခခင််း၏ အယရ်းကကီ်းယသာ ကဏ္ဍ စ်ခ ခဖစသ်ည။် ဗ တ  ဇ မေဂလာခ ရာ၌ 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒက   ဝနခ် သမူ ာ်းသည် 

သ  ်းပါ်း စဆူ်၏အ ွင််းပ  င််းလ ပ်ယဆာငမ်ှုမ ာ်းနငှ ပ် ်သက၍် အယသ်းစ  အ်ခ ကမ် ာ်းက   

နာျားလညရ်နမ်လ  အပ်ပါ။ သ   ယသာ် သ ူ   သည်  နွ  ဆ်  ်ယကကာက်ရွ ြို့ ခခင််းမရှ ဘ   

ခရစ်ယ ာ်၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းအထကကာငျ်ားက   ယခပာကကာ်းခ  ကကသည်။  ေယန  အခ  န၌်လည််း ယေရှုသည် 

အမနှ ်ကေ၊် အခပည အ်ဝဘ ရာ်းသခငခ်ဖစယ်ကကာင််း အခ  ငအ်မာယခပာဆ  ခခင််းသည် ခရစေ်ာနဘ်ာသာ၏ 

က မ််းစာအယခခခပ အမ ှလ်ကခဏာ စ်ခ ခဖစ်သည်။ 

ေခ  ကျွန် ပ်    သည် “ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်”  ူယသာအသ  ်းအနှုန််း၏ အယရ်းပါမှုက   

ယလ လာမပီ်းယနာက၊်  “သခင”်  ူယသာဘွ ြို့အမညသ်ည် ယေရှု၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက   မည်သ   ညွှနခ်ပသည်က   

ဆကလ်ကယ်လ လာကကမည်။  

သြင ်

ဓမမသစက် မ််း၌ သခငယ်ေရှု   သ  ်းခခင််းသည် ေရ စကာ်းလ  ်း kurios က   

ဘာသာခပနခ်ခင််းခဖစသ်ည။် Kurios သည ်အ ပ်ခ  ပ်သူ သ   မ   ် သခင ်  အဓ ပပာေ်ရယသာ 

စကာ်းလ  ်းခဖစ်မပီ်း ၎င််းက   အေဂလ ပ်စကာ်းလ  ်း "sir" က  သ    ေဉ်ယက ်းယသာပ  စ အခဖစ်  အသ  ်းခပ သည။် 

မဿ  ၁၀:၂၄၊ လ ကာ ၁၂:၃၆-၄၇၊ ဧဖက် ၆:၅-၉ နငှ  ်အခခာ်းယနရာမ ာ်းစွာ ွင ်kurios က   

လူသာ်းမ ာ်းနငှ သ်ကဆ်  င၍် မကကာခဏ အသ  ်းခပ သည။် 

 စခ်  န ်ည််းမှာပင၊် မဿ  ၁၁:၂၅၊ လ ကာ ၁:၁၆၊  မနယ် ာ် ၂:၃၉ နငှ  ်

အခခာ်းက မ််းပ  ဒမ် ာ်းစွာ ွင ်ဘ ရာ်းသခင၏်အမည်နာမအခဖစ် kurios က  အသ  ်းခပ  ာ်းသည။် 

ဤအဓ ပပာေအ်မ   ်းမ   ်းက   ယ ာက်ရှု၍ ဓမမသစ် ွင ်kurios  ူယသာ စကာ်းလ  ်းက  အသ  ်းခပ ခခင််းသည် 

ယေရှု၏ ဘ ရာ်းခဖစ်ခခငျ်ားနငှ  ်အဘေသ်   ဆ  ငသ်နည််း။  ၎င််းသည ်က  ေ်ယ ာ်၏ယခမကကီ်းအခငွ အ်ာဏာ 

သ   မ    ်ေ ဏအ်သထရက   ရည်ညွှန််းရ  မျှသာခဖစသ်ည ်  အဘေ်ယကကာင  ်မေမူ ှ်သင သ်နည််း။ 

kurios က   အသ  ်းခပ ရန ်ခရစေ်ာနမ် ာ်း၏အဓ ကယသာ မှာ 

ဓမမယ ာင််းက မ််းခဖစသ်ည။် ဓမမယ ာင််းက မ််းမ ာ်းက   ယ မဗ ဘာသာခဖင  ်

ယရ်းသာ်း ာ်းသည။် သ   ယပမေ် ၊ ခရစယ် ာ်မယမွ်းဖွာ်းမီ ရာစ နစှ်အနည််းငေ ်ွင ်

ယ မဗ က မ််းက   ေရ ဘာသာသ    ခပနဆ်  ခ  သည်။ ဤဘာသာခပနက် မ််းက   

Sptuagint    ယခေါ်သည။်  ေ  ်းက မ််းပညာရှငမ် ာ်းသည်  ဓမမယ ာင််းက မ််းက   

ေရ ဘာသာသ    ဘာသာခပနဆ်  ယသာအခါ ေရ အသ  ်းအနှုန််း kurios က   

အကက မယ်ပါင််း ၆,၇၀၀ အသ  ်းခပ ကာ မ မ လမူ   ်းအာ်း ဘ ရာ်းသခငယ်ဖာ်ခပသည ် 

ခမင ခ်မ ယ်သာနာမယ ာ်က   ဘာသာခပနခ်  ကကသည်။ ဤယနာက်ခ အယခခအယနသည် 

ယေရှု၏သခငခ်ဖစခ်ခင််းအယကကာင််း ဓမမသစ်က မ််းဝနခ် ခ ကက်   

နာ်းလည်သယဘာယပါကရ်န ်အလွနအ်ယရ်းကကီ်းသည်။ kurios 

အသ  ်းအနှုန််း စခ်  ည််းဆ  ပါက ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစ်သည်   

မဆ  လ  ယသာ်လည််း၊ ဤအသ  ်းအနှုန််းက   
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ဓမမသစက် မ််းခ ကမ် ာ်းစွာ ွငအ်သ  ်းခပ ခခင််းသည် ယေရှု၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက   

ရှင််းလင််းစွာ ယဖာ်ခပယနသည။်  

တဒါ တ်  Keith Johnson 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်အ  ဩစရာအယကာင််းဆ  ်းယသာ က မ််းပ  ဒမ် ာ်း  မ ှစ်ခ မှာ 

“အယကကာင််းမကူာ်း၊ ယကာင််းကငသ် တ ဝါ၊ ယခမကကီ်းသ တ ဝါ၊ 

ယခမကကီ်းယအာက်၌ရှ ယသာ သ တ ဝါ  ည််း ူယသာ ခပ်သ မ််းယသာ သ တ ဝါ    သည် 

ယေရှု၏ဘွ ြို့နာမယ ာ်က   ဒ်ူးယ ာက်၍၊ ယေရှုခရစသ်ည် သခငခ်ဖစ်ယ ာ်မ၏ူ   

နှု ်နငှ် ဝနခ် သခဖင် ၊ ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်း၏ ဘ န််းအသယရ ယ ာ်က   

 ငရ်ှာ်းယစကကမညအ်ယကကာင််း ည််း။” [ဖ လ ပပ  ၂:၁၀-၁၁] ခြစ်သည။်    ကာလ၌ 

ယပါလ သည် ယ ရှာေ  မှ က  ်းကာ်းလ က်၊  ာဝရဘ ရာ်းသည ်

သခငခ်ဖစယ် ာ်မသူညက်   လ ူ  င််းဝနခ် ကကမည်အယကကာင််း 

ခ ီ်းမမွ််းယ ာပနာခပ ခ  သည်။  သူသည ်ဓမမယ ာင််းက မ််းက   အသ  ်းခပ မပီ်း  

ယေရှုခရစသ်ည် သခငခ်ဖစ၏်   ဆ  ယနခခင််းခဖစသ်ည။် ဓမမသစက် မ််း ွင ်

ယေရှုခရစသ်ည် သခင ်စပ်ါ်းမျှသာမ   ်၊ ဣသယရလအမ   ်း၏ 

ဘ ရာ်းသခငအ်ခဖစ်လည််း ခွ ခခာ်းသ မ်ှ ရ်န ် ငရ်ှာ်းစွာ ယဖာ်ခပ ာ်းသည။် 

တဒါ တ်  Peter Walker 

ယရာမ ၁၀:၉၊ ၁၃-  ွင ်ယပါလ ယရ်းခ  သည်က   နာ်းယ ာငပ်ါ။ 

အဘေသ်   နည််း မူကူာ်း၊ သငသ်ည ်သခင ်ယေရှုက  နှု ်ခဖင်  ဝနခ် ၍၊ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  က   ယသခခင််းမှ  ယခမာကယ်စယ ာ်မူမပီ   စ  ်နလှ  ်း  ၌ 

ေ  ကကည်လျှင၊် ကေ ်ငခ်ခင််းသ   ယရာက်လ မ် မည်။အယကကာင််းမူကာ်း၊ 

 ာဝရဘ ရာ်းက   ပဌနာခပ ယသာသူရှ သမျှ    သည် ကေ် ငယ် ာ်မူခခင််းသ    

ယရာကရ်ကကလ    (ယရာမ ၁၀:၉၊ ၁၃)။  

ဤက မ််းပ  ဒ၏် အခန််းငေ် ၁၃  ွင ်ရှငယ်ပါလ သည် ယေရှု၏နာမယ ာ်က   ပဌနာခပ သ ူ  င််း 

ကေ ်ငခ်ခင််းသ   ယရာက်ယကကာင််း သက်ယသခပရနအ် ွက် ယောလ ၂်း၃၂ က  က  ်းကာ်းခ  သည်။ သ   ယသာ် 

ဓမမယ ာင််းယောလက မ််း၏ ဤအခန််းငေမ်ှ သခင၏်နာမယ ာ်သည် ာဝရဘ ရာ်း ခဖစသ်ည။် 

ဘ ရာ်းသခင၏်အမည်ခဖစသ်ည်။ ယခပာရမည်ဆ ိုလျှင၊် ယပါလ သည ်ယေရှုအာျားသခငခ်ဖစ၏်   ဆ  ခခင််းမှာ 

ယေရှုသည် ဓမမယ ာင််း၏ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်သခငခ်ဖစသ်ည်၊  ာ၀ရဘ ရာ်းခဖစသ်ည ်  ဆ  လ  သည။် 

ယေရှုသည် ဓမမယ ာင််းက မ််းမှ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ် ပ် ညူီမျှယကကာင််းယခပာယသာ  

ဓမမသစက် မ််းမ ာ်းမှာ မဿ  ၃၊ မာက  ၁၊ လ ကာ ၃ နငှ  ်ယော န ်၁     ခဖစ်ကကသည်။ ယေရှုသည် 

နစှ်ခခင််းဆရာယော နထ်ခပာခ  ယသာ ယ ရှာေ ၄၀ မှ သခငခ်ဖစသ်ည။်  ဆာလ  ၁၀၂:၂၄-၂၅  ွင ်



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

သခငခ်ရစ်ယ ာ်သည်  ယလာကက  ဖနဆ်င််းသည ် ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစယ် ာ်မသူည။် ယ မဗ  ၁:၁၀  ွငလ်ည််း 

အလာ်း လူှုပ်ရှာ်းမှုက   ယ ွြို့ ခမငရ်သည။် စာရင််းက   ဆကလ်က်၍လည််း လ ပ်န  ငယ်သ်းသည။်  

ဓမမသစက် မ််းမှလမူ ာ်းသည် ယေရှုအာ်း “သခင”်   ယခေါ်ဆ     င််း၊ သူ၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက   

အသ အမှ ်ခပ သည်   မဆ  လ  ပါ။  စခ်ါ ရ  သူ  က   ရ  ယသယလ်းစာ်းသည သ်ယဘာခဖင ယ်ခေါ်ဆ  သည်။ 

သ   ယသာ် ယေရှုသည် သခငခ်ဖစ်ယကကာင််း အသင််းယ ာ်သည်   ရာ်းဝငအ်သ အမှ ခ်ပ ၍ ဝနခ် ယသာအခါ 

ယေရှုခရစသ်ည် ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစသ်ည ်ူသည ် က မ််းစာသွနသ်ငခ် ကက်   

အသ အမှတ်ခပ ရာယရာကသ်ည။်     ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သ  ်းပါ်း စဆ်ူအ၀ငခ်ဖစရ်  မက၊ ခမည််းယ ာ်နငှ  ် 

သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်က  သ   ပင ် ူညီခမင ခ်မ ်ယသာေ ဏယ် ာ်မ ာ်း ပ  ငဆ်  ငသ်ည်။   

ခရစ်ယ ာ်၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းသည် ခရစ်ောနအ်သက ်ာအ ွက် သကယ်ရာကမ်ှုမ ာ်းစွာရှ သည။် 

ဥပမာ၊ ကျွန် ပ်    ၏ဆ ယ ာင််းခ ကမ် ာ်းနငှ  ်သခီ င််းမ ာ်း ွင ်ယေရှုအာ်း ဘ ရာ်းသခငအ်ခဖစ် 

အသ အမှ ်ခပ က  ်းကွေသ်င သ်ည်   ဆ  လ  သည။် ဆ ယ ာင််းယသာအခါ၊ ခမည််းယ ာ်နငှ  ်

ဝ ညာဉ်ယ ာ်က   ကျွန် ပ်    ခပ သက  သ     က  ေယ် ာ်  လည််း ဆ ယ ာင််းသင သ်ည်။  ဘ ရာ်းသခငက်  ေ ်  င ် 

ကျွန် ပ်    အာ်း အခပစ်မှ ယရွ်းန  ်ယ ာ်မယူကကာင််းနာ်းလည်မပီ်း၊    ကေ် ငခ်ခင််း၏လ  ခခ  မှု၌ 

ကကီ်းစွာယသာနစှသ် မ မ်ှုရရှ သည်   ဆ  လ  သည်။ ခရစ်ောနအ်သက ်ာ၏ လက်ယ ွြို့အသက်ရှငမ်ှုသည် 

ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစယ် ာ်မသူည ်ူယသာ ေ  ကကညခ် က်အယပေါ် မ ူညသ်ည။် 

သခငယ်ေရှု၏ ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းအယကကာင််းက   စ   ် ၌ မ ှ ်ာ်းလျှက်၊ 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ ငွယ် ွြို့ရယသာ က  ေ်ယ ာ၏်လသူာ်းဆနမ်ှုက   

ဆကလ်က်၍ယလ လာကကမည်။ 

လသူ ျားဆန်မှု 

လွနခ်  ယသာ ရာစ နစှမ် ာ်းအ ွင််း၊ ဓမမပညာရှငမ် ာ်းစွာသည် ယေရှုသည် လသူာ်းခဖစယ်ကကာင််း 

အလေွ် ကလူကခ် ခ  ကကယသာ်လည််း က  ေ်ယ ာ်၏ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််းက  မူ ယမ်းခွန််း   ခ်  ကကသည်။ 

အသင််းယ ာ၏်အယစာပ  င််းရာစ နစှမ် ာ်း ွင၊် ယေရှု၏လသူာ်းဆနမ်ှုက   ယမ်းခွန််း   ်ခခင််း 

အနည််းငေသ်ာရှ ခ  သည်။    ကာလလူမ ာ်း ွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သူ  က  ေ်သ ူလသူာ်း စ်ဦ်းအခဖစ် 

လွေက်စူွာအသွငယ်ခပာင််းန  ငသ်ည် သူည်  အယ ွ်းအယခေါ် လွှမ််းမ  ်း ာ်းသည်။   သ   ယသာ် 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ် အမှန ်ကေ်လသူာ်းခဖစ်လာသည ်ူယသာ အေအူဆက   လက်ခ ရန ်၎င််း    အ ွက် 

အလွနခ်ကခ် သည။် လသူည် ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာနငှ  ်စ  ပ်  င််းဆ  ငရ်ာ အ  ူညယ်ဆာက် ာ်းသည ် 

သကရ်ှ မ ာ်းခဖစသ်ည။် ၎င််း    ၏ ခန  မ်ှန််းခ ကအ်ရ၊ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် နှ မ က် ယသာ၊ သ တ ဝါဆနယ်သာ၊ 

လူ  သယဘာသဘာဝက   ခ ေူခခင််းခဖင  ်မ မ ၏ဘ န််းအသယရနငှ  ်ေ ဏသ် ကခာက   အလှ အ ပ်ခပ မညမ်   ် 

ဟူ၍ခြစသ်ည။်  ဝမ််းနည််းစရာမှာ မ က်ယမှာက်ယခ ခ်ရစ်ောနမ် ာ်းစွာသညလ်ည််း သာ်းယ ာ်ဘ ရာ်းသည် 

ယခမကကီ်းယပေါ်သ   ကကလာမပီ်း လသူာ်း၏အာ်းနည််းခ ကမ် ာ်း၊ ကန  သ် ခ် ကမ် ာ်းနငှ  ်



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ခ   ြို့ေွင််းခ ကမ် ာ်းအာ်းလ  ်းခဖင  ်လူသာ်းအခဖစ်က   အခပည အ်၀ခ ေူန  ငသ်ည ်  

ေ  ကကည်ရနခ်ကခ် ယနကကသည။် 

ယေရှုသည် ခပည ်ဝယသာလသူာ်း စဦ််းခဖစ်ယကကာင််း သက်ယသခပရနအ် ကွ် 

က  ေယ် ာ်၏လသူာ်းဆနမ်ှုအေဂ ါရပ်သ  ်းခ က   ယလ လာမည။် ဦ်းစွာ သ၏ူ လသူာ်းအယ ွြို့အကက  မ ာ်းက   

ကကည ်ကကမည။် ဒ   ေအယနခဖင ၊်  သူ  ၏ လသူာ်း ာ၀နမ် ာ်းအယကကာင််း ယဆွ်းယန်ွးမည်။     ေ၊ 

သူ၏လသူာျားသယဘာသဘာဝနငှ  ်ဘ ရာ်းသခငသ်ဘာဝ ဆက်နေွ်မှုအယကကာင််း အနည််းငေသ်  ်းသပ်မည။်- 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွယ်ဖာ်ခပ ာ်းယသာ သ၏ူလူ  အယ ွြို့အကက  မ ာ်းက   ယလ လာခခင််းခဖင  ်

စ ငက်ကပါစ   ။ 

အတတ ွေ့အ   ြုံမ  ျား 

ယေရှု၏အယ ွြို့အကက  မ ာ်းသည် လသူာ်းယ သွာ    သ   ယသာ 

အယ ွြို့အကက  မ ာ်းယ ွြို့ ကက  ယသာယကကာင  ်သသူည ်အမှန ်ကေ် လူသာ်းခဖစ်ယကကာင််းက    

သကယ်သခပသည။် အေဝူါဒမှ ယအာက်ပါယခပာဆ  ခ ကမ် ာ်းက   နာ်းယ ာငပ်ါ။ 

သူသည ်သန  ရှ်င််းယသာ၀ ညာဥယ် ာ်ဘ ရာ်းအာ်းခဖင ပ်ဋ သယနေ ည်ခ  သူ၊ 

အပ   ကည ာမာရ  ွင ်ယမွ်းဖွာ်းကာလူ  ဇာ  ခ ေခူ  သ၊ူ  

မမ  ြို့၀နမ်င််းပ နတ ပ လ မ်င််းလကယ်အာက် ွင ်ယဝဒနာခ စာ်းခ  ရသူ၊  

ကာ်း   င ်က် ွငအ်ယသခ ကာ ခမ ပ်နှ ခခင််းက  ခ ခ  သူ၊  

ငရ သ    ဆင််းသကခ်  သ၊ူ 

သ  ်းရကယ်ခမာကယ်သာယန   ွင ်ယသခခင််းမခှပနလ်ည်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခ  သူ၊ 

ဤအယ ွြို့အကက  မ ာ်းသည် ယေရှု၏လသူာ်းခဖစ်ခခင််းအာ်း ကဏ္ဍယလ်းခ ခဖင  ်သကယ်သ သူည်- 

ယေရှု၏လူသာ်းမ   ်းဆက်၊ က  ေ်ခနော၊ အသက၀် ညာဥ်နငှ  ်ရှငခ်ပန ်ယခမာကခ်ခင််း    ခဖစ်သည်။  

သူ၏သယနေ ည်ခခင််းနငှ  ်ယမွ်းဖာွ်းခခင််းအပါအဝင ်သ၏ူမ   ်းဆက်အယကကာင််းက   စ င ်ယလ လာမည။် 

မ ိြုံျားဆ  ်

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒသည ်ယေရှု၏မ   ်းဆကအ်ယကကာင််း ဤသ   ယခပာသည်။  

သူသည ်သန  ရှ်င််းယသာ၀ ညာဥယ် ာ်ဘ ရာအာ်းခဖင ပ်ဋ သယနေ ည်ခ  သူ၊ 

အပ   ကည ာမာရ  ွင ်ယမွ်းဖွာ်းကာလူ  ဇာ  ခ ေခူ  သ၊ူ  

ယေရှု၏သယနေ ည်ခခင််းနငှ  ်ယမွ်းဖွာ်းခခင််းဆ  ငရ်ာ ွင ် အလွန ််ူးခခာ်းယသာ 

အယသ်းစ  အ်ခ ကအ်လကအ်ခ   ြို့ ရှ ခ  ယကကာင််း ဝနခ် ရယပမည။် ယရှ်းဦ်းစွာ၊ သသူည ်

လူသာ်းဖခငခ်ဖင မ်   ဘ်   သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ် နခ်  ်းအာ်းခဖင  ်ပဋ သယနေ ည်ယစခ  သည်။ 

သူ  မ ခင၏် အပ   စငဘ်ဝက   မခ   ်းယဖာက်သည န်ည််းခဖင  ်သယနေ ည်ခ  သည်။ 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ဤအယသ်းစ  ်အခ ကအ်လက်မ ာ်းက   ဤသငခ်န််းစာ၏ ယနာက်ပ  င််း ွင ်ပ  ၍အခ  နေ်ကူာ ရှင််းခပပါမည်။ 

အယခခခ လူ  အယ ွြို့အကက  မ ာ်းအခဖစ် သယနေ ည်ခခင််းနငှ  ်ယမွ်းဖွာ်းခခင််းဆ  ငရ်ာ အယခခခ အေအူဆမ ာ်းက   

ေခ အခ  နအ်ာရ  စ  ကက်ကမည။် 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ ငွ ်ယေရှုသည် “ပဋ သယနေ ည”် ခ  သည ် ဆ  ယသာအခါ၊ 

ယေရှုသညလ်ည််း အာဒ နငှ ဧ်ဝ    မပီ်းယနာက် လသူာ်းအာ်းလ  ်းနည််း ူ အမ ဝမ််း ွင််း၌ 

ယသ်းငေယ်သာကယလ်းငေအ်ခဖစ် စ ငခ်  ယကကာင််း ခမငန် ိုငသ်ည်။ မဿ  ၁:၁၈၊ လ ကာ ၂:၅-၆၊ ေလာ   

၄:၄ နငှ  ်ယ မဗ  ၁၀:၅  ွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လသူာ်း   င််းက   ဖနဆ်င််းသည န်ည််းအ   င််း 

မာရ ၏သာ်းအ မ်၌ ယေရှုက   ခဖစ်ဘွာ်းယစခ  ယကကာင််း ယဖာ်ခပသည်။ 

လ ကာ ၁:၃၄-၃၇  ွင ်မာရ နငှ  ်ယကာင််းကင ်မန ်ေါယခဗလ    ကကာ်း 

မာရ က  ေဝ်နယ်ဆာငခ်ခင််းနငှ ပ် ်သက်၍ စကာ်းယခပာဆ  မှုက   မှ  ်မ််း င ်ာ်းသည်– 

မာရ ကလည််း၊ ဤအမှုအရာသည ်အဘေသ်   ခဖစလ် မ် မည်နည််း။ 

အကျွန် ပ်ယောက် ာ်းနငှ်  မဆကဆ်  ပါ   ယကာင််းကင ်မနအ်ာ်း ခပနယ်ခပာ၏။ 

ယကာင််းကင ်မနက်လည််း၊ သန်  ရှင််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်သည် သင၏်အယပေါ်မှာ 

သကယ်ရာကယ် ာ် မူ၍၊ အခမင် ဆ  ်းယသာဘ ရာ်း၏ နခ်  ်းအာန ယဘာ်ယ ာ်သည် 

သင် က  လွှမ််းမ  ်းလ မ် မည်။... ဘ ရာ်းသခင ် ်န  ငယ် ာ်မမူယသာအမှုမရှ    

ယခပာဆ  လျှင၊် (လ ကာ ၁:၃၄-၃၇)။  

ဤနည််းခဖင  ်က  ေဝ်နယ်ဆာငခ်ခင််းသည် အ  ဖွေအ်မှု စ်ခ ခဖစမ်ည်ခဖစယ်ကကာင််း မာရ က  ေ ်  င ်

အသ အမှ ်ခပ ခ  သည်။ အမနှ ်ကေ်လည်ျား အ  ဖေွအ်မှု စ်ခ  သမူ ရရှ ခ  သည်။  

ယေရှု၏အ  ဖေွ်နည််းခဖင သ်ယနေ ည်ခခင််းသည် က  ေယ် ာ်သည ်

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ လ်သူာ်းအခပည အ်ဝခဖစ်ယကကာင််းယသခ ာေ  မက၊ 

လူသာ်းခဖစ်ခခင််း ွငလ်ည််း ယလ ာ နည််းခခင််းမရှ ပါ။  ဤပဋ သယနေေူခခင််းသည် 

အ  ဖေွ်အ  ခဖစ်မပီ်း၊ သမ  င််း ငွ ် ကကာ်းဖူ်းသမျှအ  ဖွေအ်မှုမ ာ်း  မှ 

အကကီ်းမာ်းဆ  ်းယသာ စခ်  ခဖစသ်ည။်  ယေရှု၏ပဋ သယနေ ည်ခ  နမ်ှစ၍ 

မ ခင၏်၀မ််း ွင််း၌ သယနေသာ်းဖွ ြို့ မဖ  ်း   ်း ကမ်ှုသည် 

အခခာ်းလသူာ်းမ ာ်းနည််း ပူငခ်ဖစသ်ည။် သ၏ူ ယမွ်းဖွာ်းသန  စ်ငခ် ေူခခင််း_ 

သာမနလ်သူာ်းမ ာျားယမွ်းဖွာ်းခခင််း နည််းလမ််းအ   င််းခဖစ်သည်။ အာ ာရအ ကွ် 

မ ခငန်   က   မှီခ  ယနရမပီ်း နာှရည်ေ  ခခင််းမစှ သ၏ူအနှ်ီးက   လ ခခင််းအ   

အရာအာ်းလ  ်းသည် သာမနလ်သူာ်းမ ာ်း၏ အယ ွြို့အကက  အ   င််းသာခဖစသ်ည။် 

သူသည ်သာမာနလ်ူသာ်း စဥ််ီးမျှသာမ   ်၊ 

ခပည ၀်ယသာလူသာ်း စဥ်ီ်း က်လည််း မယလ ာ နည််းပါ။  

တဒါ တ်  Robert G. Lister 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယေရှုသည် လသူာ်းဖခငမ်ရှ ယသာယကကာင  ်အမှန ်ကေလ်သူာ်းမခဖစ်န  င ်   စ်ခါ စရ်  

ခငင််းခ  ကကသည။် သ   ယသာ် ပ မဦ်းဆ  ်းလသူာ်းမ ာ်း ွငလ်ည််း ဖခင၊်မ ခငမ် ာ်း မရှ ကကပါ။ ကမာ္ဦ်း ၂  ွင ်

ယဖာ်ခပသည ်အ   င််း အာဒ သည် ယခမမှုန  မ်ှခဖစ်မပီ်း ဧဝအာ်းအာဒ ၏န ရ  ်းမှ ဖနဆ်င််းခ  သည်။ 

သူ    နစှယ်ောက်လ  ်း၌ ယလာကမ ဘမရှ ။ သူ    နစှဥ်ီ်းစလ  ်းသည် မ ခင ် မှ ယမွ်းဖွာ်းခ  သူမ ာ်း မ   ်။  

သ   ယသာ် သ ူ   နစှ်ဦ်းစလ  ်းသည ်အခပည ်အ၀ လူသာ်းမ ာ်းခဖစ်ကကသည်။    နည််း ူ 

ယေရှု၏ပဋ သယနေ ည်ခခင််းသည် သာမန ်က် ်ူးခခာ်းယသာ်လည််း လသူာ်းအခပည အ်ဝခဖစသ်ည။် 

က မ််းစာ၏ယဖာ်ခပ ာ်းခ က်အရ၊ မာရ ၏ဝမ််း ွင််း၌ ယေရှု၏ကကီ်း ာွ်းမှုသည် 

မပီ်းခပည စ်  ယသာခဖစစ်ဥ ်စ်ခ ခဖစ်မပီ်း၊ သ၏ူဖွာ်းခမငခ်ခင််း ွင ်အခမင ဆ်  ်းအယခခအယနသ   ယရာက်ရှ သည်။  

ယမွ်းဖွာ်းလာခ  န ်ွင ်ယမှာ်ပညာအစမွ််းပ  စ မ   ်းခဖင  ်ယကာင််းကငမ်ှဆင််းသကလ်ာခ  ခခင််းမ   ်း မ   ။်  မဿ  

၁ နငှ  ်လ ကာ ၂ အရ မာရ ၏က  ေ်ဝနသ်ည် ယနာကပ်  င််း ွင ်သ သာ ငရ်ှာ်းလာသည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

အ ပ်မက်အာ်းခဖင  ်ယောသပ်အာ်း မယခပာခပမှီ   င၊် သမူ၏ သစစာယစာင သ် မှုအယပေါ် ယမ်းခွန််းခဖစ်ယစခ  သည်။ 

ရလဒမ်ှာ ယေရှုသည် လသူာ်းကယလ်း စ်ဦ်းအခဖစ် ယမွ်းဖွာ်းလာခခင််းခဖစသ်ည။် 

ယေရှုသည် လသူာ်းအခပည အ်၀ ခဖစသ်ည။် ခရစယ် ာ်၏ 

အ  ဖေွ်သယနေ ည်ခခင််းသည် သူ၏စစမ်ှနယ်သာ လူသာ်းခဖစ်ခခင််းက   

မည်သည ်နည််းခဖင မ်ျှ ယလ ာ နည််းယစမည်မ   ပ်ါ။  သခငယ်ေရှုသည်  

ရည်ရွေ ်ာ်းသည အ်   င််း အ  ဖွေသ်ယနေ ည်ခခင််းခဖင  ်သူ၏လူသာ်းခဖစ်ခခင််းက   

ခပသခ  သည်မှာ၊ ကျွန် ပ်    သည်လည််း  ခရစယ် ာ်၌  အခပစက်င််းစငယ်သာလသူာ်း 

အခပည ်အ၀ခဖစ်န  ငသ်ည်က   သ ယသာယကကာင ခ်ဖစသ်ည်။ 

၎င််းသညယ်ကာင််းကငဘ်  ၌ ခြစမ်ည ပ်  စ ခဖစသ်ည။် 

တဒါ တ်  K. Erik Thoennes 

ယေရှု၏လူမ   ်းဆက်အယကကာင််းက   သ  ်းသပ်မပီ်းယနာက် က  ေယ် ာ်၏ခနောက  ေသ်ည် 

လူသာ်းခြစ်ခခငျ်ားက   မည်သ   အ ည်ခပ ယကကာင််း ဆကလ်က်ယဆွ်းယန်ွးကကမည်။  

ြန္ဓ  ိယု ်

ဤ ွင ် မနယ် ာမ် ာ်း၏အေူ၀ါဒယခပာဆ  ခ က်က   စ  ်  မှ  ်ာ်းဖ   လ  မည်–  

မမ  ြို့၀နမ်င််းပ နတ ပ လ မ်င််းလကယ်အာက် ွင ်ယဝဒနာခ စာ်းခ  ရသူ၊  

ကာ်း   င ်က် ွငအ်ယသခ ကာ ခမ ပ်နှ ခခင််းက  ခ ခ  သူ၊  

ဤစကာ်းမ ာ်း ွင ်ယေရှုသည ်အမနှ ်ကေ် ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာလူသာ်းခဖစမ်သှာလျှင ်ခဖစ်န  ငမ်ည်   

အယ ွြို့အကက  အခ   ြို့က   ရည်ညွှန််း ာ်းသည။် 

မဿ  ၂၇၊ မာက  ၁၅၊ လ ကာ ၂၃၊ နငှ  ်ယော န ်၁၈-၁၉  ွင ်ယေရှု၏ဖမ််းဆ်ီးခ ရမှုနငှ  ်

ကာ်းစင ်ငခ်ခင််းဆ  ငရ်ာမ ှ ်မ််းမ ာ်းအရ၊ ယေရှုသည် ပ နတ ပ လ မ်င််းလက် ွင ်နည််းအမ   ်းမ   ်းခဖင  ်
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယဝဒနာခ စာ်းခ  ရသည်။ အရ  ကခ် ရခခင််း၊ ဆူ်းသရဖူယဆာင််းခ  င််းခခင််း၊   ယ ွ်းယ ်ွးခခင််း၊ မ မီ  ခမငခ်ပ ခခင််း၊ 

ဦ်းယခါင််းက   ယ ာငယ်ဝှ်းခဖင  ်အကက မ်ကက မ်ရ  က်ခခင််း၊ ကပ်ွမ ကရ်ာယနရာသ    မ မ က  ေ်   င ်

လကဝ်ါ်းကပ်   ငက်   သေ်ယဆာငသ်ွာ်းရသည်။ 

ယေရှု၏ဆင််းရ ဒ ကခမ ာ်း၊ ကာ်းစင ်ငခ် ရခခင််း၊ ယသဆ  ်းခခင််းနငှ  ်သမေဂ  ်ခခင််း    သည် သသူည ်

အမနှ ်ကေလ်သူာ်းခဖစ်ယကကာင််း သက်ယသခပခ  သည်။ ရ  ကန်ကှ်ခ ရသည်၊ ယသွ်း ကွ်သည၊် 

စစ်သာ်းမ ာ်း၏အန  ငက် င ခ် ရသည်၊ ပငပ်န််းနမွ််းနေမ်ှုယအာက် ွင ်မပ  လ ခ  ရသည်၊ အသ ်ခ ရန  ငသ်ည၊် 

သူ  အသက်ဝ ညာဉ်စွန  သ်ွာ်းယသာအခါ သခဂ  င််း ွင််း၌ သမေဂ  ခ် ရသည်။ 

စစ်မနှယ်သာလူ  ခနောက  ေ်ရှ ခခင််းသည် အယရ်းပါသည်။  အယကကာင််းမှာ 

ဘ ရာ်းသခင၏် ရာ်းမျှ မှုယကကာင  ်စစမ်ှနယ်သာလူသာ်း စဦ််းသည် 

လူသာ်း    ၏အခပစ်မ ာ်းအ ကွ်က  ေစ်ာ်း အခပစ်ယခဖရနအ် ွက် ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာ ရာ်းစီရငခ် က်က   

ခ ေူဖ   လ  အပ်ယသာယကကာင ခ်ဖစသ်ည်။ ယရာမ ၇:၄၊ ယကာယလာသ  ၁:၂၁-၂၂၊ နငှ  ်ယ မဗ  ၁၀:၁၀  ွင ်

ဤအယလ်း ာ်းခ ကက်    ယ ွြို့ ရှ ရသည။် 

ဥပမာ စခ် အယနခဖင ၊် ယ မဗ  ၂:၁၄-၁၇ မှ က   နာ်းယ ာငပ်ါ– 

   သူငေ်    သည် အယသွ်းအသာ်းနငှ်  ဆက်ဆ ကကယသာယကကာင် ၊ ခရစယ် ာ်သည် 

အယသခ ယ ာ်မူ ယသာအာ်းခဖင် ၊...   ယကကာင် ၊ ခရစယ် ာ်သည် လူ    ၏ 

အခပစယ်ခဖစရာအယကကာင််းက   စီရင၍်၊ (ယ မဗ  ၂:၁၄-၁၇) 

ဤက မ််းပ  ဒ၏် ရှင််းလင််းစွာယဖာ်ခပ ာ်းခ ကအ်ရ၊ ကျွန် ပ်    အ ကွ် 

အခပစယ်ခဖခခင််းခပ လ ပ်ရနအ် ကွ် ယေရှုသည် အယသွ်းအသာ်း၊ 

ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာလူသာ်းခဖစရ်မည်ခဖစ်သည်။  

ယေရှု၏ လူမ   ်းဆက်နငှ  ်ခနောက  ေအ်ယကကာင််း စ  ်  သ နာ်းလည် ာ်းကာ၊  

သူ၏လသူာျားသဘာဝက   မပီ်းယခမာကယ်စသည အ်ခ က်က   ကကည ်ကကပါစ   ။  

စတိ၀်ိည ဥ ်

လူသာ်းမ ာ်းသည် မယသန  ငယ်သာဝ ညာဉ်ရှ သည်    ယသ  ယ်သာက  ေခ်နောခဖင  ်

 ည်ယဆာက ်ာ်းယကကာင််း သမမာက မ််းစာဆ   ာ်းသည်။ ကျွန် ပ်    ၏ဝ ညာဉ်မ ာ်းနငှ ပ် သ်က်၍ 

အသ  ်းအနှုန််းအမ   ်းမ   ်းခဖင  ်ယဖာ်ခပ ာ်းယသာ်လည််း အမ ာ်းဆ  ်းမှာ "စ  ်" နငှ  ်"ဝ ညာဉ်" ခဖစသ်ည။် ယ မဗ  

၄:၁၂ နငှ  ်၁ သက်သာယလာန   ်၅:၂၃ က  အယခခခ ၍ အခ   ြို့ယသာ   ်း မ််းစဉ်လာအေမူ ာ်းသည် “စ  ်” နငှ  ်

“ဝ ညာဉ်”     သည်  မ ညူီယသာအစ  ်အပ  င််းမ ာ်းခဖစသ်ည်   ဆ  သည။် သ   ယသာ် က မျ်ားခ က် ၂၀၀ 

န်ီးပါ်းသည ် ေင််းအသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းက   အခပနအ်လှနအ်သ  ်းခပ ကာ ကာေပ  င််းဆ  ငရ်ာမ   သ်ည ် 

အ ွင််းပ  င််းအာ်းလ  ်းက   ရည်ညွှန််းရန ်အသ  ်းခပ သည။်     ယကကာင ၊် “စ  ်” နငှ  ်“ဝ ညာဉ်”  ယူသာ 

စကာ်းလ  ်းနစှလ်  ်းစလ  ်းသည် လူသာ်း ွင ်အဓ ကအစ  အ်ပ  င််းနစှ်ခ ခဖစသ်ည်  - က  ေ်ခနောနငှ  ်စ  ်ဝ ညာဉ် 

ပါဝငသ်ည ်  ူညယီသာအရင််းခ က   ရည်ညွှန််းသည်   ယကာက်ခ ကခ် ခခင််းသည် အယကာင််းဆ  ်းခဖစသ်ည။်  



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

လ ကာ ၂၃:၄၆  ွင၊် ယေရှု ယသဆ  ်းစဉ် သ၏ူ “စ  ်” သ   မ    ်“ဝ ညာဉ်” အယကကာင််းက   

မ န  ဆ်  ခ  သည်။ နာ်းယ ာငက်ကည ်ပါ– 

အ   အဘ၊ အကျွန် ပ်စ  ဝ် ညာဥက်   က  ေ်ယ ာ်လက်၌ အကျွန် ပ်အပ်ပါ၏  (လ ကာ 

၂၃:၄၆)။  

သခငယ်ေရှုသည် ကာ်း   ငယ်ပေါ် ွင ်အယသခ ယသာအခါ၊ သ၏ူက  ေ်ခနောသည ်သခဂ  င််း ွင််း၌ 

ရှ မညခ်ဖစ်ယသာ်လည််း၊ သ၏ူ ဝ ညာဉ် သ   မ   ် စ  သ်ည် ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်းသခင၏် လက်ယ ာ်၌ 

ရှ ယနမည်ခဖစယ်ကကာင််း ညွှနခ်ပခ  သည်။  

ကျွန် ပ်    ၏ဝ ညာဉ်ယရ်းခဖစ ်ည်မှု၌  ဝ ညာဉ်သည် အသ စ  ၏်ယနရာခဖစသ်ည်။ 

ခနောက  ေမ် ာ်းယသဆ  ်းသွာ်းယသာအခါ ဝ ညာဉ်မ ာ်းသည် က  ေခ်နောနငှ  ်ကွ ကွာသွာ်းမပီ်း အသ စ  ်ခဖင  ်

ဆကလ်က ်ည်ရှ ယနပါသည်။ သခငယ်ေရှုယသဆ  ်းယသာအခါ ွငလ်ည််း 

အလာ်း ခူဖစ်ရပ်မ   ်းခဖစခ်  ယကကာင််း  မနယ် ာမ် ာ်း၏အေဝူါဒသည် ရှင််းခပသည။် 

အ  အက ယခပာရလျှင၊် 

ငရ သ    ဆင််းသကခ်  သ၊ူ 

ဤ ွင၊် သခငယ်ေရှုယသဆ  ်းယသာအခါ သ၏ူအသ စ  ်၊ ဆငခ်ခင ်   ရာ်းရှ ယသာဝ ညာဉ်သည် 

သူ၏က  ေ်ခနောမှ ကွ ကွာသွာ်းသည်   အေဝူါဒကယဖာ်ခပသည်။ သူ၏က  ေခ်နောသည ်သခဂ  င််း ွင််း၌ 

ရှ ယနခ  န၌် သ၏ူဝ ညာဉ်သည် ငရ သ    ဆင််းသကခ်  သည်။ သငခ်န််းစာ၏ ယနာက်ပ  င််း ွင ်ဤစာယကကာင််း၏ 

အဓ ပပါေ်က   ပ  မ  ယလ်းနက်စွာ ယလ လာကကမည်။ ယေရှုသည် ငရ သ   ဆင််းသကယ်ကကာင််းယခပာခခင််းခဖင ၊်  

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ၏သွနသ်ငခ် က်ခဖစ်သည်  သူ၌လသူာ်းဝ ညာဥ်အမှန ်ကေ်ရှ ယကကာင််းက    

ယဖာ်ခပသည်။ 

ယနာကဆ်  ်း ွင၊် သူ၏လမူ   ်းဆက်၊ က  ေ်ခနောနငှ  ်ဝ ညာဉ် မ ာ်းအာ်းခဖင  ်ယေရှု၏လသူာ်းခဖစမ်ှုက   

အခ  ငအ်မာအ ည်ခပ သည အ်ခပင၊်  မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒသည် ယေရှု၏ဝ ညာဉ်နငှ  ်ခနော 

ခပနလ်ညယ်ပါင််းစည််းသည ် ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းအယကကာင််းက  လည််း ယဖာ်ခပသည။် 

ရှငဖ်ြန်ထတဖမ  ဖ်ြငျ်ား 

ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းသည် ယေရှု၏ လသူာ်းအစစ်အမှနခ်ဖစ်ခခင််းက   သကယ်သ သူည။် 

အယကကာင််းမှာ သူ၏ခပည ်၀ထသာလသူာ်းခဖစ် ည်မှု ွင ်ဘ န််းအသယရရှ ယသာ 

သူ၏လသူာျားခနောက  ေသ်ည် သူ၏လသူာျားဝ ညာဉ်နငှ  ်ခပနလ်ည်ယပါင််းစည််းခခင််းက    

 ပ်ယလာင််းအ ည်ခပ ယသာယကကာင ခ်ဖစသ်ည်။  မပီ်းခပည ်စ  ယသာ သ၏ူလသူာျားခနောက  ေ်  သ    

သူ၏လသူာျားဝ ညာဉ်က   ယပါင််းစပ်ယပ်းယသာအခါ ွင ်က  ေခ်နောရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််း 

ခဖစယ်ပေါ်လာခ  သည်။  ရှငခ်ပန ်ယခမာကယ်သာ ခနောက  ေသ်ည ်ဘ န််း ငရ်ှာ်းမပီ်း 

ယသခခင််းနငှ က်င််းယသာယကကာင  ် ်ူးခခာ်းမပီ်း ကွ ခပာ်းမှုရှ သည်။ သ   ယသာ် ၎င််းသည် ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာန မ ပ်ါ်းမှု  
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

သ   မ    ်န မ ်က ယသာလူသာ်းခဖစယ်စခခင််းမ   ်။  ၁ ယကာရ နသ  ၁၅  ွငခ်မငရ်သည အ်   င််း၊ 

ယေရှု၏ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ယသာက  ေခ်နောသည် ေ  ကကညသ်အူာ်းလ  ်း၏ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််း၏ 

အဦ်းသ်ီးခဖစ်သည်။     ယကကာင ၊် အနာေ  ်ွင ်ကျွန် ပ်    ၏ခနောက  ေသ်ည်  မည်သ   ခဖစမ်ည်က   

ခပသသည်။ 

၁ ယကာရ နသ  ၁၅:၂၀-၂၃  ွင ်ယပါလ ယရ်းသာ်းခ  သည်က   နာ်းယ ာငပ်ါ။ 

ေခ မကူာ်း၊ ခရစ်ယ ာသ်ည် ယသခခင််းမှ  ယခမာကယ် ာ်မူ၍၊ 

အ ပ်ယပ ာ်ယသာသ ူ    ွင ်အဦ်းသ်ီး ယသာ အသ်ီးခဖစ်ယ ာမ်ူမပီ။ သ   ခဖစ်၍ 

လူအာ်းခဖင်  ယသခခင််း ရာ်းသည ် ည်သက  သ   ၊ ယသယသာသူ    ၏ 

 ယခမာက်ခခင််း ရာ်း သည ်လူအာ်းခဖင်   ညလ် က်ရှ ၏။...သ   ရာ ွင ်

လူအသ်ီးအသ်ီး    သည် မ မ      အလှည် အ   င််း လ  ကရ်ကကလ မ် မည်။ 

ခရစ်ယ ာ်သည် အဦ်းအသ်ီးယသာ အသ်ီးခဖစ်ယ ာမ်ူ၏၊ ခရစယ် ာ်သည် 

ကကလာယ ာ်မူယသာအခါ၊  ပည် ယ ာ်ခဖစ်ယသာ သ ူ    သည ်ရှငခ်ခင််းသ    

ယရာက်ကကလ မ် မည် (၁ ယကာရ နသ  ၁၅:၂၀-၂၃) 

အာဒ သည် ပ မဆ  ်းလူသာ်းအခဖစ် ဖနဆ်င််းခ ရသက  သ   ၊ ယေရှုသည် ဘ န််း ငရ်ှာ်းယသာ 

ခနောက  ေ်ခဖင  ်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်သည ် ပ မဆ  ်းလသူာ်းခဖစသ်ည။် သ၏ူ ယခမာက်ခခင််းမ   ငမ်ှီ 

လူအခ   ြို့အာ်း အသက်ခပနရှ်ငယ်စခ  သည်။   ခ   ြို့က   ယေရှုက  ေ်   င ် ယခမာကယ်စခ  သည်။  ဧယနာက်နငှ  ်

ဧလ ေ    သည် ယသခခင််းမကက  ထတွျို့ဘ  ယကာင််းကငသ်    က  ေ်ခနောခဖင  ်ယခေါ်ယဆာငသ်ွာ်းခခင််းခ ရသည။် 

သ   ယသာ် ၎င််း       ွင ်မညသ် ူစယ်ောကမ်ျှ ဘ န််း ငရ်ှာ်းမပီ်း မယသန  ငယ်သာ က  ေ်ခနောက   

မရရှ ခ  ကကပါ။ 

ယေရှု၏က  ေခ်နောသည် ေခ  ဘ န််း ငရ်ှာ်းထသာလသူာ်း အခပည အ်၀ခဖစ်ယနဆ ခဖစသ်ည။် 

ယသခခင််းမ ှယခမာက်ခခင််း၌  ကျွန် ပ်    ၏က  ေ်ခနောသည်လည််း အသစ်ခပနလ်ည်ခပ ခပငမ်ပီ်းယနာက် 

အခပည ်အဝလူသာ်းအခဖစ် ဆက်လက်ရှ ယနဦ်းမည်ခဖစသ်ည။် 

သူသည ်ယမွ်းကင််းစကယလ်း ခဖစ်ခ  သည်။  သူ၏  ယမွ်းကင််းစကယလ်းအရွေသ်ည်  

မ ခငအ်ယပေါ် လ  ်းလ  ်းမှီခ  ယနခ  သည်။ သူကကီ်းခပင််းလာသည—် ယေရှုသည်လည််း 

အစဉ်အ   င််းကကီ်း၍ ပညာ   ်းပွာ်းလ က၊် ဘ ရာ်းသခငယ်ရှ ြို့၊ လူ    ယရှြို့ မှာ မ က်နာှ 

ရယ ာမ်၏ူ    လ ကာဆ  သည။် ကျွန် ပ်     ယ ွြို့ ကက  ရသည ်နည််း ူ 

သူသည်လည််း ဆာယလာငမ်ှု၊ မွ သ် ပ်မှုနငှ  ်ကာရနယီ ာငက် န််း က် 

လကဝ်ါ်းကပ်   ငယ်ပေါ် လူသာ်း စဦ််းအယနခဖင  ်ယသခခင််းက  ကက  ယ ွြို့ ခ  ရသည။် 

ေခ မကူာ်း၊ သာ၍ပငခ်ပည စ် ိုလာသည။် သူသည ်အခပည အ်ဝ လသူာ်းခဖစ်ရ  မက၊ 

အခပည ်အဝ ဘ ရာ်းသခငလ်ည််း ခဖစသ်ည။် အမှန ်ကေ် ယေရှုသည် 

လူသာ်းစစစ်စသ်ာမက၊ မပီ်းခပည ်စ  ယသာ လူသာ်းခဖစယ် ာ်မ၏ူ။ 

တဒါ တ်  R. Albert Mohler, Jr. 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယေရှု၏လူသာ်းခဖစ ်ညမ်ှုက   သူ၏အယ ွြို့အကက  မ ာ်းခဖင  ်ယလ လာခ  မပီ်းယနာက၊် 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွ ်ယဖာ်ခပ ာ်းယသာ သ၏ူအရ  က်အရာက   ဆကလ်ကယ်လ လာကကပါစ   ။  

အရုိ ်အရ  

ယေရှု၏အရ  က်အရာက    မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ ငွ ် ယအာကပ်ါစကာ်းလ  ်းမ ာ်းခဖင  ်

ယဖာ်ခပ ာ်းပါသည။် 

ယေရှုခရစက်   အကျွန် ပ်ေ  ကကည်ပါ၏။  

မ ကယ်မှာက်ယခ ် ခရစေ်ာနေ်  ကကည်သမူ ာ်းစွာသည် "ခရစယ် ာ်"  ယူသာစကာ်းလ  ်းသည် 

က  ေယ် ာ်၏က  ေပ်  ငန်ာမယ ာ်သာမက၊  ယေရှု၏အရ  ကအ်ရာဆ  ငရ်ာ အမည်ခဖစယ်ကကာင််း 

မသ ကကယခ ။  “ခရစယ် ာ်”  ယူသာစကာ်းလ  ်းသည် “ဘ ရင”် သ   မ    ်“ ရာ်းသူကကီ်း” က  သ   ယသာ 

စကာ်းလ  ်းမ ာ်းနငှ  ်အလွနဆ်င ်ူသည်။ 

ယေရှု၏အရ  က်အရာက   အပ  င််းနစှပ်  င််းခဖင  ်ရှင််းခပပါမည်။  ဦ်းစွာ၊ “ခရစယ် ာ်” ူယသာ 

အမည်အ ွက် ဓမမယ ာင််းက မ််းယနာက်ခ က   ဆန််းစစ်ယလ လာကကမည်။ ဒ   ေ၊ ယေရှု၏ 

အရ  ကအ်ရာ၏ ခပည စ်  မှုသည် သူ၏လသူာ်းခဖစ်မှုက   မည်သ   ညွှနခ်ပသည်က   ရှင််းခပပါမည်။ "ခရစယ် ာ်" 

 ူယသာ အရ  ကအ်ရာအယကကာင််း ဓမမယ ာင််းက မ််းယနာကခ် ခဖင စ်ကကပါစ   ။ 

ဓမမတ  ငျ်ား  မ်ျားတန  ြ်  

အေဂလ ပ်စကာ်းလ  ်း Christ “ခရစယ် ာ်” သည ်christos ေရ မှ ဘာသာခပနခ်ဖစမ်ပီ်း၊  ၎င််းသည ်

ဓမမယ ာင််းက မ််း၏ယ မဗ စကာ်းလ  ်း mashiach သ   မ   ် messiah “ယမရှ ေ” ခဖစ်မပီ်း၊ “ဘ သ က်ခ သူ” 

  အဓ ပပာေရ်သည။် 

ဓမမယ ာင််းကာလ ွင၊် “ဘ သ က်ခ ”  ူယသာအသ  ်းအနှုန််းသည် အ ်ူးစမွ််းရည်ခဖင  ်

အမှုယ ာ် မ််းယဆာငရ်န ်ဘ ရာ်းသခငခ်န  အ်ပ်ခ ရသ ူ  င််းအ ွက် က ေ်ခပန  ယ်သာအသ  ်းအနှုန််းခဖစ်သည်။ 

ဥပမာ၊ ၁ ရာဇဝငခ်  ပ် ၁၆:၂၂  ွင ်ပယရာဖကမ် ာ်းက   ဘ သ က်ခ မ ာ်းအခဖစ် သ ်မ ှ်ယဖာ်ခပသည်။ 

ဝ ခ်ပ ရာ ၄:၃၊ ၅၊ ၁၆  ွင ်ဘ သ ကခ် ေဇ်ပ ယရာ   ်မ ာ်းအယကကာင််း ယဖာ်ခပ ာ်းသည။် ၁ ဓမမရာဇဝင ်

၂၆:၉၊ ၁၁၊ ၁၆  ွင၊် ဒါဝ ဒသ်ည် ဣသယရလရှငဘ် ရငခ်ဖစ်ယသာယရှာလ အာ်း 

 ာဝရဘ ရာ်း၏ဘ သ ကခ် အခဖစ် ရည်ညွှန််းယခပာဆ  ခ  သည်။ 

ဝ ခ်ပ ရာ ၂၁:၁၀-၁၂  ွင ်ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််း၏ဘ သ ကယ်ပ်းယဖာခ်ပပ  က   နာ်းယ ာငပ်ါ–  

အဝ  ်နဆ်ာဆငလ် က်၊ အရာ၌ ခန်   ာ်း၍ မ မ ယခါင််းယပေါ်မာှ ဆယီလာင််းခခင််း 

ဘ သ ကက်  ခ ယသာ ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းသည်၊...မ မ ဘ ရာ်းသခင၏် 

ဘ သ က်ဆနီငှ် ဆ  ငယ်သာ သင််းက စက်   ယဆာင််းရယသာသူ ခဖစ်၏ (ဝ ခ်ပ ရာ 

၂၁:၁၀-၁၂) 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ဤယနရာ ွငခ်မငရ်သည အ်   င၊် ဘ သ က်ခ အခမ််းအနာ်းသည် လမူ ာ်းက   

ဘ ရာ်းသခင အ်မှုယ ာ်အ ကွ ်ဆကက်ပ်အပ်နှ ခခင််းခဖစ်သည။် 

ဓမမယ ာင််းက မ််း ွင ်“ဘ သ က်ခ ”  ူယသာ အသ  ်းအနှုန််း၏ အယရ်းအပါဆ  ်းအသ  ်းခပ မှု စ်ခ မှာ 

ဣသယရလနငှ ေ် ဒန  ငင် အယပေါ် ဘ ရငအ်ခဖစ် အမှု မ််းခ  ယသာ ဒါဝ ဒ၏်သာ်းစဉ်ယခမ်းဆကမ် ာ်းနငှ  ်

သကဆ်  ငသ်ည်။ ဆာလ  ၈၉:၃၈၊ ၅၁၊ ဆာလ  ၁၃၂:၁၀၊ ၁၇၊ နငှ  ်၂ ရာဇဝငခ်  ပ် ၆:၄၂ 

မ ာ်း ွငယ် ွြို့ ခမငရ်သည။် ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ဒါဝ ဒန်ငှ ပ်ဋ ညာဉ်ဖွ ြို့ ခ  မပီ်း 

ဒါဝ ဒ၏်သာ်းစဉ်ယခမ်းဆက ်စဦ််း၏ အ ပ်ခ  ပ်မှုယအာက ်ွင ်မပ ကစ်ီ်းန  ငယ်သာန  ငင်  စခ်  ကမ္ာယပေါ် 

 ည်ယ ာငမ်ည ်  က  ခပ ခ  သည်။ ဆာလ  ၈၉:၃-၄ သည ်ဒါဝ ဒန်ငှ  ် ာဝရဘ ရာ်း၏ ပဋ ညာဉ်က   

ဤသ    အက ဉ််းခ  ပ်ယဖာ်ခပ ာ်းသည်– 

က  ေယ် ာ်မ န်  ယ ာ်မသူည်ကာ်း၊ သင၏်အမ   ်း အနေွက်   အစဉ်မခပ ် 

ငါမမ ခမ ယစမည။် သင၏်ပလလ ငက်  လည််း လမူ   ်းအဆကဆ်က ် ည်ယစမည ်  

ငါယရွ်းယကာက်ယသာသူနငှ်  ငါသည ်ပဋ ညာဉ်ဖွ ြို့၍၊ ငါ၏ ကျွနဒ်ါဝ ဒအ်ာ်း 

က  နဆ်  ခခင််းက  ခပ မပီ (ဆာလ  ၈၉:၃-၄)။  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သ ူ   အာ်း က  ခပ ခ  လျှင ်ဒါဝ ဒ၏်သာ်း    သည်  ်ီးနန််းက   အဘေယ်ကကာင  ်

ဆ  ်းရှု  ်းရသည်က   အ  ကသမ သညမ်ှာ သဘာဝပငခ်ဖစ်သည်။ အယခဖမှာ ဤပဋ ညာဉ် ွင ်

ဘ ရာ်းသခငယ်ပ်းခ  ယသာ ယကာင််းခ ီ်းမ ာ်းသည် ဒါဝ ဒ၏်သာ်းစဉ်ယခမ်းဆက် စဦ််းစ၏ီ နာခ မှုအယပေါ် 

မူ ည်သည်။ ဤအယခခအယနက   ၂ ရာဇဝငခ်  ပ် ၆:၁၆၊ ဆာလ  ၈၉:၃၀-၃၂၊ နငှ  ်ဆာလ  ၁၃၂:၁၂  ွင ်

အ  အလင််းယဖာ်ခပ ာ်းသည။်     ယကကာင  ်ဒါဝ ဒ၏်သာ်းစဉ်ယခမ်းဆက်    သည် ဘ ရာ်းသခငက်   

ပ နက်နယ်သာအခါ ရာဇပလလ ငမ် ာ်း ဆ  ်းရှု  ်းခ  ကကသည်။ 

ဥပမာ၊ ဒါဝ ဒ၏်ယခမ်းယရာယဗာငလ်က် က် ဘစီီ ၉၂၂ ခ နစှ် ွင ်မ   ်းနေွ်ဆေ်ခ က   

ဒါဝ ဒမ်င််းဆကမ်ှ ဖေရ်ှာ်းမပီ်း ယေယရာယဗာငအ်ာ်း ယပ်းအပ်ခ  သည်။ ၃ ဓမမရာဇဝင ်၁၁-၁၂  ွင ်

ဤအခဖစ်အပ ကအ်ယကကာင််း ယ ွြို့ရသည။် ယေယရာယဗာငယ်နာက်လ  က်ယသာ မ   ်းနေွမ် ာ်းအာ်း 

ဣသယရလ   ယခေါ် မပီ်း၊ ယရာယဗာငယ်နာကလ်  ကမ် ာ်းအာ်း ေ ဒ   ယခေါ်သည်။ 

ဘစီီ ၅၈၇  ွင၊် သ၏ူသာ်းယခမ်း ယေယကာန  နန််းက မပီ်းယနာက ်သူ၏န  ငင် သညလ်ည််း 

ဗာဗ လ နလ်က်သ     မပ  လ က ဆ  ်းသွာ်းမပီ်း၊ ေ ဒန  ငင် သညလ်ည််း ဖေ်ရှာ်းခ ခ  ရသည်။ 

ပယရာဖကမ် ာ်းစွာသည် အနာေ ် ွင ်ကကီ်းခမ ယ်သာ “ယမရှ ေ” သ   မ   ် “ဘ သ ကခ် ” 

 စဥ်ီ်းက   ဘ ရာ်းသခငယ်စလွှ ်မည်   ကက  ယခပာ ာ်းသည။် သသူည ်ဣသယရလနငှ  ်ေ ဒန  ငင် က   

ခပနလ်ည် ယူ ာငက်ာ ယပါင််းစည််းမည ် ဒါဝ ဒမ်ှဆင််းသကလ်ာယသာ ကကီ်းခမ ယ်သာဘ ရငခ်ဖစ်လ မ မ်ည်။ 

ဓမမယ ာင််းက မ််း ွင၊် ယမရှ ေ   အမ ာ်းသ ယသာပ ေ္  လမ်ှာ—ဒါဝ ဒ၏်မ   ်းရ  ်းမှ 

ဘ ရငခ်ဖစသ်ည။် ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ဒါဝ ဒအ်ာ်း  ပဋ ညာဉ် စခ် က   ယပ်းခ  မပီ်း၊ 

   ပဋ ညာဉ် ွင ် စ်ယန  ၌ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ် ်ူးခခာ်းယသာ ဆက်ဆ ယရ်းရှ သည ် 

“ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်”အခဖစ်၊  ဘ ရင ်စ်ပါ်းက   ယပေါ် နွ််းယစမည ်  
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

က  ခပ ခ  သည်။    သသူည်  ရာ်းမျှ ခခင််းနငှ  ်ယခဖာင မ် ခ်ခင််း ရာ်းက   

 ည်ယစယသာ ဒါဝ ဒ၏်ရာဇပလလ ငယ်ပေါ် ွင ် ာဝစဉ်အ ပ်စ  ်းမည်သူခဖစသ်ည။်  

    ယကကာင  ်ဓမမယ ာင််းယမရှ ေက   ရည်ညွှန််းယသာအခါ ွင၊် ဘ ရာ်းသခင၏် 

ကေ ်ငခ်ခင််းနငှ  ်ယရွ်းန  ်မှုက   ေယူဆာငလ်ာမည ် ဘ ရင ်စပ်ါ်း—

အနတ မဘ ရငက်   ရည်ညွှန််းခခင််းခဖစသ်ည။် 

တဒါ တ်  Mark L. Strauss 

က   ာ်းရာခပည်ယ ာ်သ    ခပည်နငှဒ်ဏခ် ရသမူ ာ်း ခပနလ်ာမပီ်းယနာက် 

ခပနလ်ည် ယူ ာငယ်သာလမူ   ်းအာ်း ဘ ရာ်းသခင၏်အကကီ်းမာ်းဆ  ်း ယကာင််းခ ီ်းမ ာ်းက    ေယူဆာငလ်ာမည ် 

ဒါဝ ဒ၏်မ  ်းဆက ်စဦ််းအခဖစ် ဓမမယ ာင််းပယရာဖက်မ ာ်းစွာသည် ယမရှ ေ သ   မ   ် ခရစယ် ာ် 

အယကကာင််းက   ယခပာဆ  ခ  ကကသည် ။ ဥပမာ၊ ယေရမ  ၂၃:၅-၈၊ ၃၀:၈-၉၊ ၃၃:၁၄-၁၇      ွင ်

ဤပယရာဖက်ခပ ခ က်အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက   ယ ွြို့ ရှ ရသည။် ယေဇယက လ ၃၄:၂၀-၃၁ နငှ  ်၃၇:၂၁-၂၈ 

    ၌လည််း  ယ ွြို့ရသည။်  ဇာခရ  ၁၂-၁၃  ွငလ်ည််း ဖ န်  ငသ်ည။်  ဥပမာ စ်ခ အယနခြင ၊် ယေရမ  

၂၃:၅-၆ က   နာ်းယ ာငပ်ါ_ 

 ာဝရဘ ရာ်း မ န်  ယ ာ်မူသည်ကာ်း၊ သန်  ရှင််း ယသာ အညွန်  က   ဒါဝ ဒအ်ဘ    

ငါယပါက်ယစသညအ်   င််း၊ ဥာဏယ်ကာင််းယသာရှငဘ် ရင ်ဦ်းသည် စ  ်းစ ၍၊ 

ယခမကကီ်း ယပေါ်မှာ  ရာ်းသခဖင်  ယခဖာင် မ စ်ွာ စီရငရ်ာ ကာလ သည ်

ယရာကလ် မ် မည်။    မင််းလက ်က်၌ ေ ဒခပညသ်ည် ကေ ်င ်

ခခင််းသ   ယရာက်၍၊ ဣသယရလခပညလ်ည််း မင မ်ဝပ်စွာ ယနရ လ မ် မည် (ယေရမ  

၂၃:၅-၆)။  

ဤက  သ   ယသာပယရာဖကခ်ပ ခ က်မ ာ်းအာ်းခဖင ၊် ဓမမယ ာင််းက မ််းသည် သ ူ   ၏ဆင််းရ ဒ ကခမ ာ်းမှ 

ကေ ်ငမ်ပီ်း ဘ ရာ်းသခင၏်ဘ န််းကကီ်းယသာယကာင််းခ ီ်းမေဂလာမ ာ်း  သ    ယဆာငက်ကဉ််းယပ်းမည ် 

ဒါဝ ဒ၏်မ   ်းရ  ်း ွင ်ဘ သ ကခ် ဘ ရငခ်ဖစသ်ည ် ယမရှ ေက  ယ ာင  ်ရန ်ဘ ရာ်းသခင၏်လမူ   ်းက   

အာ်းယပ်းခ  သည်။ 

ယမရှ ေ၏အရ  ကအ်ရာဆ  ငရ်ာ ဓမမယ ာင််းယနာကခ် အယကကာင််းက   

နာ်းလည်သယဘာယပါက်မပီ်းယနာက်၊ ယေရှု၌ အရ  ကအ်ရာ၏ခပည စ်  မှုသည် သ၏ူလသူာ်းဆနမ်ှုက   

မည်သ   ညွှနခ်ပသည်က   ဆကလ်ကယ်လ လာကကမည။် 

တယရှု၌ ဖြည စ် ုဖြငျ်ား 

ဓမမသစက် မ််း၌ ယနရာ ၅၀၀ ယက ာ် ွင ်ယေရှုအာ်း ခရစ်ယ ာ်အခဖစ် ယဖာ်ခပ ာ်းသည။်  

    ယကကာင ၊် ခရစေ်ာနအ်ခမငအ်ရ၊ သူသည ်ဓမမယ ာင််း ွင ်ကက   ငယ်မျှာ်လင  ်ာ်းသည ် ကကီ်းခမ ်ယသာ 

ယမရှ ေခဖစ်ယကကာင််း ယခပာစရာမလ  ယ ာ ယခ ။  သ သေအာ်းလ  ်းက   ဖေ်ရှာ်းရန၊် 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ရှငယ်ော နခ်ရစဝ်ငက် မ််း ငွ ်ယေရှုက   “ယမရှ ေ”   ယခေါ်သည ် က မ််းပ  ဒန်စှပ်  ဒရ်ှ သည။်  “ယမရှ ေ” 

သည ်“ခရစ်ယ ာ”် နငှ  ်အ  ူူပငခ်ဖစ်ယကကာင််း ယော နရ်ငှ််းခပသည်။     က မ််းပ  ဒမ် ာ်းမာှ ယော န ်

၁:၄၁ နငှ  ်၄:၂၅-၂၆     ခဖစသ်ည်။ သကယ်သခပရန ် စခ် က   ကကည ်ကကပါစ   ။ 

ယော ၄်း၂၅-၂၆ ယရ ွင််း ွင ်အမ   ်းသမီ်းနငှ  ်ယေရှု စကာ်းယခပာဆ  မှုက   နာ်းယ ာငပ်ါ။ 

မ န််းမကလည််း၊ ယမရှ ကကလာယ ာ်မသူည ်  အကျွန် ပ်သ ပါ၏။ 

ယရာကယ် ာ်မူယသာအခါ အကျွန် ပ်     အာ်း အလ  ်းစ      က  ယဘာ်ခပယ ာ်မမူည်   

ယလျှာက်ခပန၏်။ ယေရှုကလည််း၊ သငန်ငှ် စကာ်းယခပာယသာ ငါသည ်

ယမရှ ပငခ်ဖစ်သည်   မ န်  ယ ာ်မူ၏ (ယော ၄်း၂၅-၂၆) 

ဤယနရာ ွင ်ယေရှုသည ်ဓမမယ ာင််းက မ််းမှ ပယရာဖက်ခပ  ာ်းယသာ ယမရှ ေခဖစ်ယကကာင််း 

အ  အလင််း ဝနခ် ခ  သည်။     အခပင ်ေရ ဘာသာခဖင  ်“ယမရှ ေ”  ယူသာ သာမာနစ်ကာ်းလ  ်းမှာ christos 

ခဖစမ်ပီ်း၊ ဤယနရာ ွင ်“ခရစယ် ာ်”    ယော န ်ခပနဆ်  ခ  သည်။ ၎င််းသည် ယေရှုအာ်း  "ခရစယ် ာ်" 

  ရည်ညွှန််းသည အ်ခါ   င််း  ဓမမယ ာင််းက မ််း၌  ပယရာဖက်ခပ  ာ်းယသာ ယမရှ ေခဖစယ်ကကာင််း 

နာ်းလည်သင သ်ည်။ 

သ   ယသာ် ယမရှ ေ သ   မ    ်ခရစယ် ာ်အခဖစ် ယေရှု၏အခန််းကဏ္ဍသည် 

အမနှ ်ကေလ်သူာ်းခဖစ်ယကကာင််း မည်သ   သက်ယသခပသနည််း။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

မ မ ၏ခမင ခ်မ ်ယသာဘ န််း နခ်  ်းခဖင  ်ယခမကကီ်းယပေါ်သ    ဆင််းလာကာ သ၏ူလ ူ   က   အဘေယ်ကကာင  ်

ကေ ်ငခ်ခင််းမယဆာငရွ်ကန်  ငသ်နည််း။ သ   မ   ် မ မ နစှသ်က်ရာလမူ   ်းက   ဦ်းယဆာငရ်န ်

ယကာင််းကင ်မန ်စပ်ါ်းက   အဘေ်ယကကာင  ်မယစလွှ ခ်  သနည််း။ 

ဓမမယ ာင််းက မ််း၏ပယရာဖကခ်ပ ခ ကမ် ာ်းအရ၊ ယမရှ ေသည ်

ဒါဝ ဒ၏်သာ်းခဖစရ်မည်ခဖစ်ယသာယကကာင  ်လသူာ်းခဖစ်ရမည။် ကျွန် ပ်    ခမငယ် ွြို့ရသည်အ   င််း၊ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်ဒါဝ ဒ၏်သာ်းစဉ်ယခမ်းဆကမ် ာ်း  မှ  စဦ််းသည် ဣသယရလအမ   ်းက   

အစဥ်အ ပ်စ  ်းမည်   နငှ  ်ပဋ ညာဉ်ဖွ ြို့ ာ်းသည်။ ဒါဝ ဒ၏်သာ်းစဉ်ယခမ်းဆက်အာ်းလ  ်းသည ်

လူသာ်းမ ာ်းခဖစသ်ည။် 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည်  အခပစသ်ာ်းမ ာ်းနငှ  ်ဆကဆ် ယရ်းက   ပဋ ညာဉ်အာ်းခဖင  ်

ဖန ်ီ်းယပ်းသည။် သ၏ူဆနဒအယလ ာကလ် ပ်ခခင််းခဖစသ်ည။်  ဤသ   ခပ လ ပ်ဖ   ရန ်

သူ     ွင ်မည်သည  ်ာဝနမ်ှ မရှ ။ အစပ   ်းသူသည ်သကူ  ေ ်  ငခ်ဖစသ်ည်။ 

သာ်းယ ာ်၏ ကကာ်း၀ငယ်စ စပ်ယပ်းခခင််းခဖင  ်ကျွန် ပ်    နငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပ ခခင််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင၏် အခ  ပ်အခခာအာဏာ ယရွ်းခ ေမ်ှုခဖစသ်ည။် ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ပဋ ညာဉ်ဖွ ြို့ မပီ်းသည်နငှ  ်ယကာင််းခ ီ်းခဖစယ်စ၊ က  နဆ် ခခင််းအ ကွ်ခဖစ်ယစ 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

   ပဋ ညာဉ်၏ယဝါ ာရစည််းကမ််းခ ကမ် ာ်းက   ခဖည ်ဆည််းရန ် ာဝနရ်ှ သည။် 

သူသည ်   ပဋ ညာဉ်က   ယဖာက်ဖ ကခ်ွင မ်ရှ ယပ။ 

တဒါ တ်  Derek Thomas 

အ  ဩစရာယကာင််းယလာက်ယအာင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မ မ ၏အမ န  အ်   င််း 

မ မ က  ေ်က   အမှနပ်င ်ာဝနယ်ပ်းခ  သည်။  ပဋ ညာဉ်ဖွ ြို့သည ်အခါ   င််း 

သကဆ်  ငရ်ာအသ  ်းအနှုန််းမ ာ်းက   ယစာင  ် န််းသည်။ က  ေ်ယ ာ်သည် 

ပဋ ညာဉ်ဖွ ြို့ ာ်းသမူ ာ်းအ ကွ ် ာဝရအလ  ယ ာ်က   မပီ်းယခမာက်ယစရန ်

နည််းလမ််း စ်ခ အခဖစ် မ မ က  ေ်က    ာဝနေ်ယူဆာငရွ်က်ရန ်ယရွ်းခ ေ်သည်။ 

သ   ယသာ် ပဋ ညာဉ်သည် သူ  က   ခ ည်ယနာှင ်ာ်းယသာလ်ည််း ၎င််းသည် 

သူ၏လွ လ်ပ်ယသာဆနဒက   ယဖာ်ခပယနဆ ခဖစ်သည်။ 

တဒါ တ်  Paul Chang 

ဒါဝ ဒန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်က စစ ွင ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် မ မ ၏လမူ   ်းက  ကေ ်ငရ်န ်

ယမရှ ေက  ယစလွှ ရ်န ်မ မ က  ေ်က   ာဝနယ်ပ်းခ  သည် ။    ယမရှ ေသည ်ယေရှုခဖစသ်ည။် 

ဒ   ေအယကကာင််းရင််းမှာ ဒါဝ ဒ၏်သာ်း စ်ဦ်း ည််းသာ မ မ လူမ   ်းအ ွက် 

အခပစယ်ခဖရာေဇ်ခဖစန်  ငယ်သာယကကာင ခ်ဖစသ်ည်။  ကျွန် ပ်    ခမငခ်  ရသည အ်   င််း ယ မဗ  ၂:၁၄-၁၇  ွင ်

ယမရှ ေသည ်လူသာ်းခဖစရ်မည်ခဖစ်သည်။      အခပင၊် ယ ရှာေ ၅၃  ွင ်

ဒါဝ ဒ၏်သာ်းယ ာ်လသူာ်း စဦ််းမှ အခပစယ်ခဖခခင််းက   ခပ လ ပ်ရန ်ယ ာင််းဆ  ခ ကက်   

 ပ်ယလာင််းယဖာ်ခပ ာ်းသည။်  ယမရှ ေသည ်လူသာ်းခဖစရ်ခခင််း၏    ေအယကကာင််းရင််းမှာ သသူည ်

ဒ   ေအာဒ ခဖစ်ရနခ်ဖစသ်ည။် ဆ  လ  သညမ်ှာ၊ အာဒ မယအာငခ်မငယ်သာယနရာ ွင ်သူယအာငခ်မငရ်န ်

ခဖစသ်ည။်  

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လသူာ်းမ   ်းနေွ်က   ဖနဆ်င််းယသာအခါ၊ သသူည ်အာဒ အာ်း လူသာ်းအာ်းလ  ်း၏ 

ဦ်းယခါင််းအခဖစ် ခန  အ်ပ်ခ  မပီ်း၊ လူသာ်းမ ာ်းက  လည််း ကမ္ာကက်ီးက   ဘ ရာ်းသခင၏်န  ငင် ယ ာအ်ခဖစ် 

ယခပာင််းလ ရန ် ာ၀နယ်ပ်းခ  သည်။ သ   ယသာ် အာဒ သည ်အခပစ်ခပ ခ  မပီ်း လသူာ်းမ   ်းနေွက်   အခပစ ် သ    

က ဆင််းယစကာ၊  လသူာ်း    သည်လည််း ခန  အ်ပ် ာ်းယသာ ာဝနက်   မ မ််းယဆာငန်  ငယ် ာ ယပ။  

ဤအခဖစ်အပ ကက်   ကမ္ာဦ်း ၁-၃  ွင ်မှ  ်မ််း င ်ာ်းမပီ်း ယရာမ ၅:၁၂-၁၉  ွင ်၎င််း၏နကန် ယသာ 

အယရ်းပါပ  က   ရှင််းခပ ာ်းသည။်  ဓမမယ ာင််းက မ််းမှ ရာဇ၀ငက် မ််းမ ာ်းသည် ရာစ နစှမ် ာ်း စ်ယလျှာက ်

ဘ ရာ်းသခင၏်န  ငင် ယ ာ်က    ည်ယဆာကရ်န ်လသူာ်းမ ာ်း အစဥ်ကက  ်းစာ်းယသာ်လည််း  

မယအာငခ်မငခ်  ပ  က   မ ှ် မ််း င ်ာ်းသည။်  

သ      င၊် ခမည််းယ ာ်၏ယ ာင််းဆ  ခ ကမ် ာ်းသည် မယခပာင််းလ ပါ—ဘ ရာ်းသခင၏်န  ငင် ယ ာ်က   

 ည်ယဆာကရ်န ်လသူာ်းမ ာ်းသည်  ာဝနရ်ှ ဆ ခဖစ်သည။် ယနာက်ဆ  ်း ွင ်ခမည််းယ ာ်သည် ခပဿနာက   

ယခဖရှင််းရန ်မ မ ၏သာ်းယ ာ်က   ယစလွှ ခ်  သည်။ သာ်းယ ာသ်ည် န  ငင် ယ ာ် ည်ယဆာကရ်န ်
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ကကလာခ  သည်။ သ   ယသာ် ကျွန် ပ်    ၏က  ေစ်ာ်း ည်ယဆာက ်ရန—်

ကျွန် ပ်    ၏ယနရာက  ရေူရနအ် ွက—်သကူ  ေ်   ငလ်ူသာ်းခဖစ်ရမည။် 

သူ၏ယခဖာင မ် ယ်သာအသက ်ာ၊ က  ေစ်ာ်းအယသခ ခခင််း၊ ရှငခ်ပန ်ယခမာကခ်ခင််းနငှ  ်

ယကာင််းကငပ်လလ င ်ွင ်နန််း   ငခ်ခင််းအာ်းခဖင ၊် အာဒ နငှ က်ျွန် ပ်    အာ်းလ  ်း က ရှု  ်းခ  ယသာယနရာ ွင ်

ယေရှုယအာငခ်မငခ်  သည်။ သသူည ်လူသာ်းမ   ်းနေွ်၏ ဒ   ေ အာဒ  ခဖစလ်ာခ  သည်။ 

ေ  ကကည်ခခင််းအာ်းခဖင  ်ယေရှု၌ ညီညွ ယ်သာအခါ၊  သ၏ူယအာငခ်မငမ်ှုသည် 

ကျွန် ပ်    ၏ယအာငခ်မငမ်ှုခဖစလ်ာမပီ်း၊ က  ေ်ယ ာ်၏ နခ်  ်းသည် ကျွန် ပ်    ၏ခွနအ်ာ်း ခဖစလ်ာသည။် 

ကျွန် ပ်    သည် ဘ ရာ်းသခင၏်န  ငင် ယ ာ် ည်ယဆာက်ခခင််း ွင ်ေ ဏသ် ကခာရှ ယသာ၊ 

အယရ်းကကီ်းယသာအခန််းကဏ္ဍသ    ခပနလ်ည်ယရာက်ရှ လာသည်။ 

ယေရှု၏လူသာ်းခဖစ ်ည်မှုနငှ ပ် သ်က်သည ် ယဆွ်းယန်ွးမှု ငွ ်ေခ အခ  နအ်   

က  ေယ် ာ်၏လသူာ်းအယ ွြို့အကက  မ ာ်းအခပင ်ယမရှ ေ သ   မ   ် 

ခရစ်ယ ာ်၏လူသာ်းအရ  က်အရာအယကကာင််း ယခပာခ  ကကသည်။ ယေရှု၏လသူာ်းသယဘာသဘာဝနငှ  ်

က  ေယ် ာ်၏ခမင ခ်မ ယ်သာဘ ရာ်းသယဘာသဘာဝ၏ ဆက်ဆ ယရ်းအယကကာင််း 

ဆကလ်ကယ်လ လာကကမည်။  

သတဘ သဘ ဝ 

သခငယ်ေရှုသည် လသူာ်းသယဘာသဘာဝရှ ယကကာင််း ယခပာယသာအခါ၊ လသူာ်းခဖစ်ခခင််းအ ွက် 

မရှ မခဖစလ်  အပ်ယသာ အရည်အခ င််းမ ာ်းနငှ  ်စရ  က်လကခဏာမ ာ်း—ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာ လသူာျားခနောက  ေ်နငှ  ်

ဆငခ်ခင ်   ရာ်းရှ ယသာ လသူာျားဝ ညာဉ်က  သ   ယသာ အရာမ ာ်း ပ  ငဆ်  ငသ်ည ်  ဆ  လ  သည။် 

အသင််းယ ာသ်မ  င််း စယ်လျှာက် ွင၊် ခရစ်ယ ာ်၏လသူာ်းသဘာဝနငှ ပ် သ်က်၍  

ဓမမပညာဆ  ငရ်ာအခငင််းအခ  မ ာ်းစွာ ရှ ခ  သည်။ က  ေယ် ာ်သည ်ကဏ္ဍ   င််း ွင ်လူသာ်းအခပည အ်ဝ 

ခဖစသ်ယလာ။ သသူည ်အယသွ်းအသာ်းက  ေခ်နောအစစ်  ရှ သယလာ။ သ   မ    ်သသူည ်

လူသာ်းခဖစပ်  ရသယလာ။ သူ၌  ကေ ်လသူာ်းဝ ညာဉ်ရှ သယလာ။ သ   မ    ်

သူ၏ခမင ခ်မ ်ယသာဘ ရာ်းပ ေ္  လ်သည် ခနောက  ေအ်လ ွ်   ွင ်ယနခ  သယလာ။ 

ဤက  သ   ယသာယမ်းခွန််းမ ာ်းသည် နည််းစနစပ်  င််းဆ  ငရ်ာနငှ  ်လျှ  ြို့ ဝကှ်ဆန််းကကေပ်  ယပါကန်  ငမ်ပီ်း 

အယရ်းမပါသည ်ပ  စ  ခဖစ်ယကာင််းခဖစ်န  ငသ်ည။် သ   ယသာ် ခရစယ် ာ်၏လူ  သယဘာသဘာဝနငှ ပ် သ်က်၍ 

 စခ်ါ စရ်  အခငင််းပွာ်းမှုမ ာ်းသည် အသင််းယ ာ်က   ကွ ခပာ်းယစသည ်  ခဖစ်ယစ  သ်ည။်  

၎င််း    သည်  ဓမမပညာဆ  ငရ်ာယကာငစ်ီမ ာ်း၏ အယကကာင််းအရာခဖစ်ခ  မပီ်း အသင််းယ ာ်မ ာ်းစွာ၏ 

  မ လ စရာအ ာ်းအဆ်ီးခဖစခ်  သည်။ ေယန  ယခ  ်ွငပ်င ်ခရစယ် ာ်၏လသူာ်းခဖစ ်ညမ်ှုက   

လွ မှာ်းစွာနာ်းလညခ်ခင််းသည် ဧဝ ယေလ  ရာ်းက     ခ  ကယ်စန  ငသ်ည်။     ယကကာင ၊် 

ယေရှု၏လူသာ်းသဘာဝ၏ အယခခခ သွငခ်ပငလ်ကခဏာမ ာ်းက   ခရစ်ောန ်  င််းနာ်းလညရ်န ်

အယရ်းကကီ်းသည်။ 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

မှနက်နသ်ည ်ခရစေ်ာနအ်ေဝူါဒအရ ယေရှုသည် ကဏ္ဍ   င််း ွင ်

အခပည ်အဝလူသာ်းခဖစယ်ကကာင််း  စဉ်ဆကမ်ခပ  ် န််းသ မ််း ာ်းသည။် သူ၌ က  ေခ်နောနငှ  ်

ဝ ညာဉ်ရှ သည်။ ဖ ာ်းနာခခင််း၊   ခ  ကဒ်ဏရ်ာရခခင််းနငှ  ်ယသခခင််း    က   ခ ခ  ရသည်။ သသူည ်သာမန ်

ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာ ကန  သ် ခ် ကမ် ာ်းနငှ  ်အခခာ်းမ ာ်းလည််းရှ သည်။  

သ   ယသာ် ဤနည််းခဖင  ်ယေရှုအယကကာင််း ယခပာသည အ်ခါ ယေရှုသည် အခခာ်းလူသာ်းမ ာ်းနငှ  ်

ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းယသာယကကာင  ်အလ ငအ်ခမန ်ရှုပ်ယ ်ွးလာသည်။  စခ်  ည််းယသာအခ ကမ်ှာ၊ ယေရှုသည် 

စ  လငယ်သာလူသာ်း စ်ဦ်းခဖစ်မပီ်း က နလ်ူသာျားအာ်းလ  ်းမှာ ခ   ြို့ေွင််းခ က်ရှ သည။် ၎င််းသည် 

သ သာယသာကွ ခပာ်းမှုအခ   ြို့ ခဖစယ်စသည။် ဥပမာအာ်းခဖင ၊် အခခာ်းလူသာ်း   င််းသည ်အခပစ်ရှ ကကသည်။ ၃ 

ဓမမရာဇဝင ်၈:၄၆၊ ဆာလ  ၁၃၀:၃၊ ဆာလ  ၁၄၃:၂၊ ယရာမ ၅:၁၂၊ ေလာ   ၃:၂၂ နငှ  ်

အခခာ်းက မ််းပ  ဒမ် ာ်းစွာ ွင ်   အယကကာင််းက   ယ ွြို့ရသည။် ဥပမာ စ်ခ အယနခဖင ၊် ယရာမ ၃:၁၀-၁၂ အာ်း 

သ  ်းသပ်ကကည ပ်ါ– 

က မ််းစာလာသညက်ာ်း၊ ယခဖာင် မ ယ်သာသမူရှ ၊  ယောက်မျှမရှ ။ 

နာ်းလည်ယသာသမူရှ ၊ ဘ ရာ်းသခငက်   ရှာယသာ သူမရှ ။ လအူယပါင််း    သည် 

လမ််းလွ ကကမပီ။  ည ီညွ  ်ည််း အသ  ်းမရယသာသူခဖစ်ကကမပီ။ ယကာင််းယသာ 

အက င် က   က င် ယသာသမူရှ ၊  ယောကမ်ျှမရှ  (ယရာမ ၃:၁၀-၁၂)။  

သ   ယသာ် ယေရှုသည် ခခာ်းနာ်းယ ာ်မသူည။်  က  ေယ် ာ်သည ်အခပစမ်ရှ ဘ  ယမွ်းဖွာ်းလာမပီ်း 

လ  ်းဝအခပစ်ကင််းယသာအသက ်ာခဖင  ်အသက်ရှငခ်  သည်။ သမမာက မ််းစာ ွင ်ယ မဗ  ၄:၁၄-၁၅၊ နငှ  ်

၉:၁၄ က မ််းပ  ဒမ် ာ်း ွင ်သ၏ူအခပစက်င််းခခင််းအယကကာင််းက   အ ်ူးယဖာ်ခပ ာ်းပါသည။်    သ   ဆ  လျှင၊် 

ယေရှု၌ စစမ်ှနမ်ပီ်း ခပည ဝ်စ  လငယ်သာ လသူာ်းသဘာဝရှ သည ် ူယသာ အခ  ငအ်မာယခပာဆ  ခ က်နငှ  ်

ဤအေအူဆက   မည်သ   ခပနလ်ည်ည  နှု င််းမည်နည််း။ ရ  ်းရှင််းယသာအယခဖသည် အခပစ်ခပြုခခငျ်ားနငှ  ်

အခပစခ်ပ န  ငစ်မွ််းသည် လသူာ်းခဖစ်ခခင််းအ ွက် မရှ မခဖစ်လ  အပ်ယသာအရာမ   ပ်ါ။  

အစအဦ်း၌ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် အခပစလ် ပ်န  ငစ်ွမ််းရှ ယသာ လသူာ်းက   ဖနဆ်င််းခ  သည်။  

အာဒ နငှ ဧ်ဝ    သည် ယကာင််းမယကာင််းက  သ ကျွမ််းရာအပငမ်အှသ်ီးက  စာ်းခခင််းခဖင  ် ဤအရာက   

ကမ္ာဦ်းက မ််း ၃  ွငသ်က်ယသခပခ  သည်။ သ   ယသာ် သ ူ   သည် အခပစမ်ခပ မီကပင ်

လူသာ်းမ ာ်းခဖစယ်ကကာင််း ဝနခ် ရနလ်  သည။်     ယကကာင  ်အခပစ်ကင််းယသာ လူသာ်း စဦ််း ရှ န  ငယ်ပသည။် 

ယ မဗ  ၁၂:၂၃ ၏ သွနသ်ငခ် ကအ်ရ၊ ယသဆ  ်းမပီ်းယနာက် ယကာင််းကငသ်   သွာ်းယသာအခါ၊  ကျွန် ပ်    သည် 

အခပစခ်ပြုလ ပ်န  ငစ်မွ််း အမှန ်ကေဆ်  ်းရှု  ်းရလ မ မ်ည်။ သ   ယသာ် ကျွန် ပ်    သည် 

လူသာ်းအခပည ်အဝခဖစယ်နဆ ပငခ်ဖစမ်ည။်  အခပစသ်ည်  ဤေ  ေွင််းပ ကစ်ီ်း ယနယသာကမ္ာယပေါ် ွင ်

ကျွန် ပ်    အာ်းပ  ယဖာ်ယနန  ငယ်သာ်လည််း၊ ယနာက် စ်ကက မပ်  ယဖာ်န  ငမ်ညမ်   ။်      ယကကာင ၊် 

အခပစခ်ပ ခခင််းသည် လသူာ်းမ   ်းနေွ်၏ မရှ မခဖစ် အရည်အခ င််း စခ်  မ   ်။  

ယေရှု၏လူသာ်းသဘာဝ ွင ်လူသာ်းခဖစရ်န ်မရှ မခဖစလ်  အပ်သည ် အရည်အခ င််းမ ာ်းနငှ  ်

စရ  က်လကခဏာအာ်းလ  ်းပါဝငသ်ည။်  
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သခငယ်ေရှုက   ခခာ်းနာ်းယစသည ် ယနာက ်ပ်အရာ စ်ခ မှာ သူသည ်သဘာဝနစှ်ရပ်က   

ပ  ငဆ်  င ်ာ်းသည ်  စဥ်ီ်း ည််းယသာသူခဖစသ်ည။် လသူာ်းသဘာဝနငှ  ်

ခမင ခ်မ ယ်သာဘ ရာ်းသဘာဝခဖစသ်ည်။ အခခာ်းလသူာ်း   င််း ွင ်လသူာ်းသဘာဝ စ်ခ သာ ရှ သည။် 

ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစသ်ည် အခပင၊် လသူာ်းလည််း ခဖစ်သည်။  လသူာ်းအခပည အ်ဝခဖစသ်ည ် 

 စခ်  န ်ည််း ွင ်အခပည ်အဝဘ ရာ်းသခငလ်ည််းခဖစသ်ည။် သမမာက မ််းစာ ွင ်

ခရစ်ယ ာ်၏သယဘာသဘာဝနစှခ် သည ်သ၏ူပ ေ္  လ်   ွင ်မည်သ   ညီညွ စ်ည််းလ  ်းယကကာင််း 

အ  အလင််းယဖာ်ခပ ာ်းခခင််းမရှ ။     ညညီွ စ်ည််းလ  ်းခခင််းအယကကာင််းက   ရှင််းခပရာ ွင ်

အခက်အခ မ ာ်းရှ ခခင််းယကကာင  ်အယစာပ  င််းအသင််းယ ာ် ွင ်အခငင််းပွာ်းဖေွ်ရာမ ာ်းစွာ ခဖစပ်ွာ်းခ  သည်။ 

ယနာကဆ်  ်း ွင ်အသင််းယ ာသ်ည် ခရစ်ယ ာ၏်ပ ေ္  လ်နငှ  ်

သူ၏သယဘာသဘာဝနစှခ် က  အ ညခ်ပ သည ် ဘာသာစကာ်းခဖင  ်သ ်မ ှက်ာ၊ 

အယသ်းစ  အ်ခ ကအ်လကမ် ာ်းနငှ ပ် သ်က်၍ သမမာက မ််းစာမှ ယက ာ်လွန၍် မယဖာ်ခပဘ ယနခ  သည်။  

ခရစ်ယ ာ်၏ပ ေ္  လ ်ွင ်လသူာ်းသဘာ၀နငှ  ်

ဘ ရာ်းသယဘာ ရာ်းနစှ်ရပ်စလ  ်း ည်ရှ ယကကာင််းယဖာ်ခပရန ်အသ  ်းခပ သည ် အသ  ်းအနှုန််းမှာ "hypostatic 

union" ခဖစသ်ည။် ၎င််းသည် မ ကယ်မှာက်ယခ  ်ွင ် ်ူးဆန််းယသာအသ  ်းအနှုန််း စခ် ခဖစယ်သာ်လည််း 

အယစာပ  င််းအသင််းယ ာ် ွင ်၎င််းက   မည်သ   အသ  ်းခပ ခ  ယကကာင််း ယလ လာယသာအခါ နာ်းလည်န  ငသ်ည။် 

“hypostasis” သည ်ပ ေ္  လ ်စ်ဦ်း၊ အ ်ူးသခဖင  ်သ  ်းပါ်း စဆ်ူ၏ပ ေ္  လ် စဦ််းက   ရည်ညွှန််းရာ ွင ်

အသ  ်းမ ာ်းယသာစကာ်းလ  ်းမ ာ်း  မ ှစ်ခ ခဖစသ်ည။် 

ဥပမာအာ်းခဖင ၊် စ   ထ ရာစ အသင််းယ ာ်ဖခင ်Basil ၏ On the Holy Spirit အခန််းကကီ်း ၁၈ 

 ွင ်hypostasis  ူယသာစကာ်းလ  ်းက   အသ  ်းခပ ခ  သည်။  

 စဆ်ူ ည််းယသာ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်ခမည််းယ ာ်၊  စပ်ါ်း ည််းယသာ 

သာ်းယ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ် စပ်ါ်း ရှ သည်။ ကျွန် ပ်    သည် 

 စဥ်ီ်းစကီ  သ်ီးခခာ်းစီ ယဖာ်ခပသည်။ 

ဤ ွင၊် "ကျွန် ပ်    သည်  စဥ်ီ်းစကီ   သ်ီးခခာ်းစီ ယဖာ်ခပသည"်    ဆ  ပါက Basil ၏ဆ  လ  သည ် 

အဓ ပပါေ်နငှ  ် ူညပီါသည။် hypostatic union ၏အေူဝါဒသည် ဘ ရာ်းသခငသ်ာ်းယ ာ၏် 

ပ ေ္  လ်အ ွင််း၌ ဘ ရာ်းသဘာဝနငှ  ်လသူာ်းသဘာဝ၏ ယပါင််းစည််းမှုနငှ  ် သကဆ်  ငသ်ည။် အ  အက  

ယဖာ်ခပ ာ်းသည်မှာ_ 

သခငယ်ေရှုသည်  ်ူးခခာ်းယသာသဘာဝနစှမ်   ်း (ဘ ရာ်းသဘာဝနငှ  ်

လူသာ်းသဘာဝ) ရှ သ ူစ်ဦ်းခဖစ်မပီ်း၊ သဘာဝ စခ် စ ီွင ်

၎င််း၏က  ေပ်  ငေ် ဏအ်ရညအ်ခ င််းမ ာ်းက   ပ ိုငဆ် ိုင ်ာ်းသည။် 

သာ်းယ ာ်ဘ ရာ်းသည် မ မ ၏ေ ဏအ်ရည်အယသွ်းအာ်းလ  ်း အမမ ခပည စ်  ယသာဘ ရာ်းခဖစသ်ည်။ 

လူသာ်း စဦ််းအခဖစ ်ပဋ သယနေေူ၍ ယမွ်းဖွာ်းလာယသာအခါ၊ ခနောက  ေန်ငှ  ်ဝ ညာဉ်က  သ   ယသာ 

လူသာ်း    ၏ မရှ မခဖစလ်  အပ်ယသာ ေ ဏအ်ရညအ်ယသွ်းအာ်းလ  ်းက   သူ၏ပ ေ္  လ်၌  ည ်သငွ််းခ  သည်။ 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်hypostatic union အယကကာင််းယဖာ်ခပယသာယနရာ စခ် မှာ ဖ လ ပပ  ၂:၅-၇ 

ခဖစမ်ပီ်း ယပါလ  ယရ်းခ  သည်။  

ယေရှုခရစ်...ဘ ရာ်းသခင၏် သဏ္ဌာနယ် ာ်နငှ်  

ခပည် စ  ယ ာ်မူသည်ခဖစ်၍...မ မ အသယရက  စနွ်  ၍ အယစခ ကျွန၏်သဏ္ဌာနက်   

ေူယဆာငလ် က်၊ လကူ  သ   ယသာအခဖစ်၌ ဘွာ်းခမငခ်ခင််းက   ခ ယ ာ်မ၏ူ (ဖ လ ပပ  ၂:၅-

၇)။  

ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသခငအ်ခဖစ်  ည်ရှ မပီ်း အလ  ်းစ  ယသာ ဘ ရာ်းသယဘာသဘာဝရှ ယကကာင််း 

ရှငယ်ပါလ သည် ရှင််းလင််းစွာ ယဖာ်ခပသည။်     ယနာက် သသူည ်လူ  ဇာ  ခ ေကူာ လသူာ်းသဘာဝက   

သူပ  ငဆ်  င ်ာ်းမပီ်းခဖစ်ယသာ ဘ ရာ်းသဘာဝသ    ယပါင််း ည လ်  ကသ်ည။် ယေရှုသည် 

“မ မ အသယရက  စွန  ၍်”   ူယသာ ယပါလ ၏ယခပာဆ  ခ ကသ်ည်  စခ်ါ စရ်  ခရစေ်ာနမ် ာ်းက   

ရှုပ်ယ ်ွးယစပါသည်။ 

အခ   ြို့ မှာ ယေရှုသည် မ မ ၏ဘ န််းအသယရ သ   မ   ် ဘ ရာ်းသခငသ်ယဘာသဘာဝက  ပင ်

ယဘ်းဖေ် ာ်းသည်   မှာ်းေငွ််းစွာေမူှ က်ကသည။် သ   ယသာ် ယခငသ်ငခ်န််းစာမ ာ်း ွင ်

ယလ လာခ  ရသည အ်   င််း ၎င််းသည် မခဖစ်န  ငပ်ါ။ ဘ ရာ်းသခင၏်သဘာဝသည် မယခပာင််းလ န  ငပ်ါ။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူမရှ မခဖစယ်သာ ေ ဏအ်ရည်အခ င််းမ ာ်းက   ဖေ ်ာ်း၍ မရပါ။ 

က  ေယ် ာ်၏သယဘာသဘာဝ စခ် လ  ်းက  လည််း ယလ ာ နည််းသွာ်းယစန  ငမ်ည်မ   ်။  

ယပါလ သည ်ဤစကာ်းစ ၏ အနက်အဓ ပပါေ်က   အယစခ  စ်ဦ်း၏ သယဘာသဘာဝက   ခ ေူမပီ်း 

လူသာ်းသဏ္ဍာနအ်ခဖစ် ဖနဆ်င််းခ ရခခင််း ယူသာ  စကာ်းစ နစှခ် ခဖင  ်၎င််းက   ခပနလ်ည်ရှင််းခပခခင််းခဖင  ်

အလွနရ်ှင််းလင််းသွာ်းယစသည။် ဤစကာ်းစ မ ာ်းက ယေရှုသည ်မည်သ    “မ မ အသယရက  စွန  ”် ပ  က   

ယခပာခပသည။် အ ်ူးသခဖင ၊် ယေရှုသည် သူ၏ဘ ရာ်းသခငသ်ဘာဝက   မဆ  ်းရှု  ်းယစဘ ၊ အစာ်းမ   ်းဘ  

သူ၏ခမင ခ်မ ်ယသာဘ န််းယ ာ်က   ဖ  ်းလွှမ််းရ  မျှသာခဖစ်ယသာ လူသာ်းသယဘာသဘာဝက   

 ပ်မ ခ ေူခခင််းခဖင  ်သူ  က  ေ်သ ူစွန  လ်ွှ ခ်  သည်။ 

hypostatic union က  ရှင််းခပသည ် အ ငရ်ှာ်းဆ  ်း   ်ခပနခ် ကမ်ှာ ယအဒ ီ ၄၅၁  ွင ်

အာရှမ  င််းနာ်းယခမာကပ်  င််းရှ  Chalcedon မမ  ြို့၌ က င််းပခ  ယသာ  ecumenical council 

၏အေဝူါဒခဖစ်သည။် Chalcedon ယကာငစ်သီည် ခရစ်ယ ာ်၏ပ ေ္  လန်ငှ  ်သဘာဝ ရာ်းမ ာ်း၏ 

ရ  ်းရာအေဝူါဒမ ာ်းက   ခ ခ ကာကွေရ်နန်ငှ  ်ဤက စစမ ာ်းနငှ ပ် ်သက်မပီ်း မ ူညယီသာ အေူမှာ်းမှုမ ာ်းက   

ခငင််းဆ  ရန ်ယ ွြို့ဆ  ခ  သည်။ 

ယကာငစ်ီမ ှ  ယ်သာ   ်ခပနခ် ကအ်ာ်း Chalcedonian Creed သ   မ    ်"Symbol" နငှ  ် 

Definition of Chalcedon စသည ် အမည်မ ာ်းစွာခဖင  ်သ ရှ ကကသည်။    အ  မှ ယကာက်န  ်ခ ကက်   

နာ်းယ ာငပ်ါ – 

သခငယ်ေရှုခရစသ်ည် ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််း ွင ်မပီ်းခပည စ်  မပီ်း လသူာ်းဘဝ၌လည််း 

စ  လငယ် ာ်မ၏ူ။ သသူည ်စစမ်ှနယ်သာ ဘ ရာ်းသခင၊် လသူာ်းစစ်စစ်၊ ဝ ညာဉ်နငှ  ်



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

က  ေခ်နောရှ ယ ာ်မသူည်။ ကျွန် ပ်    က  သ    အရာရာ ွငခ်ဖစသ်ည်။     ခပင ်

အခပစက်င််းယသာ ... သဘာဝနစှမ်   ်းရှ သူ၊ ယရာယ ်ွးခခင််းမရှ ၊ မယခပာင််းလ န  ငယ်သာ၊ 

ခွ ခခာ်း၍မရယသာ၊ ကွ ခပာ်းခခင််းမရှ သူ ခဖစသ်ည။်  

သဘာဝ စခ် စီ၏ခခာ်းနာ်းခ က်က    ဖေခ်ွာခခင််းမရှ ဘ ၊  

  န််းသ မ််းယစာင ယ်ရှာက်ခခင််းခဖင  ်ပ ေ္  လ် စဦ််းနငှ  ်စ်ဦ်း 

သယဘာ ညူီယနခခင််းသာ ခဖစသ်ည။် 

Chalcedonian Creed ၏ ိုတ်ခပနထ်ြာ်ခပခ ကမ် ာျားသည ်

နည််းပညာပ  င််းဆ  ငရ်ာအလွနဆ်နထ်သာ်လည်ျား ၎င််းက   အခ က်နစှ်ခ ကခ်ဖင  ်အက ဉ််းခ  ပ်န  ငသ်ည်။  

 စဖ်က ်ွင၊် ယေရှုသည် ပ ေ္  လ် စ်ဦ်း ည််းသာရှ သည်။ လူသည ်မ မ ခနောက  ေ်၌ ဘ ရာ်းက   

လကခ်  ာ်းသက  သ    ယေရှု ငွလ်ည််း  ပ ေ္  လန်စှဦ််း သ   မ   ် စ  ်နစှခ်  မရှ ပါ။ သူသည ်

လူသာ်းနငှ ဘ် ရာ်းသခင ်ကွ ခပာ်းယသာပ ေ္  လ်နစှ်ဦ်း၊ စ  ်နစှ်ခ  ယပါင််းစပ် ာ်းသည ် ပ ေ္  လ် သ   မ    ်

ဘိုရာျားသည် လသူာျားနငှ ထ်ပါငျ်ားစပ် ာျားသည ် ပ ေ္  လ ်စ်ဦ်း မဟိုတ။် သူသည ်

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်  ယခေါ်ယသာ  ာဝရအစဥ် ည်မမ သည ် ပ ေ္  လ်ခဖစသ်ည။် 

 စခ်  န ်ည််း ွင ်ယေရှု၌ ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းယသာ သဘာဝနစှမ်   ်းရှ သည်– လသူာ်းသဘာဝနငှ  ်

ဘ ရာ်းသဘာဝ  ူ၍ ခဖစ်သည။် ခမည််းယ ာ်၏သဘာဝသည ်အခပည ်အ၀ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစသ်က  သ    

ယေရှု၏ ဤသဘာဝနစှမ်   ်းစလ  ်းသညလ်ည််း အခပည ်အ၀ခဖစ်မပီ်း၊  လသူာ်း၏သဘာဝသည ်

အခပည ်အ၀လူသာ်းခဖစသ်ည။် ယေရှုသည် ဘ ရာ်းသဘာဝအ ွက် မရှ မခဖစလ်  အပ်ယသာ 

အရည်အယသွ်းမ ာ်းနငှ  ်လူသာ်းအ ကွ် မရှ မခဖစလ်  အပ်ယသာ အရညအ်ယသွ်းမ ာ်းက   ပ  ငဆ်  င ်ာ်းသည။် 

    ခပင ်ယေရှု၏သယဘာသဘာဝနစှ်မ   ်းသည်  စခ် နငှ  ်စ်ခ  ကွ ခပာ်းခခာ်းနာ်းသည။် က  ေယ် ာ်၌ 

ဘ ရာ်းနငှ  ်လသူာ်းေ ဏရ်ည်မ ာ်း ယပါင််းစပ် ာ်းသည ် စပ်မ   ်းသဘာဝ မရှ ပါ။ 

လူသာ်းအရည်အယသွ်းမ ာ်းသည် က  ေ်ယ ာ်၏ခမင ခ်မ ်ယသာ ဘ ရာ်းအရည်အယသွ်းမ ာ်းက   

အ န  အ် ာ်းမခဖစယ်စသက  သ   ၊ ဘ ရာ်းအရည်အယသွ်းမ ာ်းသည်လည််း  

က  ေယ် ာ်၏လသူာျားအရည်အခ င််းမ ာ်းက   မ  ခ  က်ယစပါ။ သဘာဝ ရာ်း စ်ခ စသီည် 

လ  ်းလ  ်းလ ာ်းလ ာ်း မယခပာင််းလ ပါ။ 

အလွနစ်  ဝ်ငစ်ာ်းဖေွ်ယကာင််းသညမ်ှာ ယ မဗ လမူ   ်းမ ာ်း   ယပ်းစာသည် 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်လသူာ်းအကကာ်း ဖ နယ်ခဖယပ်းသူခဖစသ်ည ် 

ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းသည် အခပည အ်ဝ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်အခပည ်အ၀ 

လူသာ်းခဖစရ်န ်မညမ်ျှအယရ်းကကီ်းယကကာင််း အယလ်းယပ်းယဖာ်ခပခခင််း ခဖစ်သည။် 

က  ေယ် ာ်သည်  ာဝရဘ ရာ်းသခငခ်ဖစယ် ာ်မ၏ူ။ အရာခပ်သ မ််းက   

က  ေယ် ာ်၏ နခ်  ်းယ ာ်အာ်းခဖင  ်  န််းသ မ််းယ ာ်မူယသာ 

ဖနဆ်င််းရှငခ်ဖစယ် ာ်မ၏ူ။ သသူည ်အခပည ်အဝ ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစသ်ည။်  

ကျွန် ပ်    အ ကွ် လသူာ်းအခပည ်အဝခြစ်ယသာ 

ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််း စပ်ါ်းလ  အပ်ယသာယကကာင  ်သသူည ်အယသွ်းအသာ်းက   
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယဆာငေ်ယူ ာ်မသူည်    ယ မဗ လူမ   ်းမ ာ်း ဆ  ကကသည။် သူသည ် ကျွန် ပ်    ၏ 

အစက်  ခဖစသ်ည။်  သူသည ်လသူာ်းသယဘာသဘာဝက  မျှယဝခ စာ်းယပ်းန  ငသ်ူ၊ 

စမ််းသပ်မှုနငှ ယ်သွ်းယဆာငမ်ှု   င််းက   အကကင််းမ  နာခ မှုခဖင  ်

ခ န  ငရ်ည်ရှ သ ူစဦ််း၏ရှုယ ာင မ်ှ ကျွန် ပ်    အ ွက် ဆ ယ ာင််းယပ်းသည်။ 

    ယကကာင  ်ကျွန် ပ်    သည် လသူာ်းယဇ်ပ ယရာ   မ်င််း၊ ညအီစက်   စဦ််း 

လ  အပ်သည။်     ခပင ်ကျွန် ပ်    အ ကွ် ဆ ယ ာင််းယပ်းရန ်

 ာဝစဉ်အသက်ရှငယ်သာ ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းက  လည််း လ  အပ်သည။် ၎င််းသည် 

သခငယ်ေရှုခရစ် ပ ေ္  လ် စဦ််း ည််း   ွင ်ရှ သည။်  

တဒါ တ်  Dennis E. Johnson 

ခရစ်ယ ာ်၏လူသာ်းခဖစ ်ညမ်ှုသည် က  ေ်ယ ာ၏်ယနာကလ်  ကမ် ာ်း၏ 

အသက်ရှငယ်န   ငပ်  နငှ ပ် သ်က်၍ အက   ်းသကယ်ရာက်မှုမ ာ်းစွာရှ သည်။ ၁   ယမာယသ ၂:၅ 

 ွငယ်ပါလ ယရ်းခ  သည အ်   င််း၊ ဘ ရာ်းသခငန်ငှ က်ျွန် ပ်    ကကာ်း ွင ်  ယရာကယ်သာဖ နယ်ခဖယပ်းသရူှ သည။် 

သ   မသှာ က  ေယ် ာ်၏အယသခ ခခင််းအာ်းခဖင  ်ခမည််းယ ာ်နငှ  ်

အခပည ်အဝခပနလ်ည်သင ခ်မ သ်ူမ ာ်းအခဖစ်ခွင လ်ွှ ခ် ရမပီ်းအသက်ရှငန်  ငမ်ည်ခဖစ်သည။်  ယရာမ ၅:၁၂-

၁၉  ွင ်ယပါလ သငက်ကာ်းသညမ်ှာ၊ ယေရှုသည် ဒ   ေအာဒ အခဖစ်၊ သူ  က  ေ  ကကည်ယသာသမူ ာ်းခဖင  ်

လူသာ်းမ   ်းနေွ်အသစ်က   ဖနဆ်င််းမပီ်း ေ ဏအ်သယရနငှ  ်ေ ဏသ် ကခာက   ခပနလ်ည်ရရှ ယစသည်   

ဆ  လ  သည။်     အ ကွ်ယကကာင ၊် ေခ  ကျွန် ပ်    သည်  ဘ ရာ်းသခငန်စှသ်ကယ်သာနည််းလမ််းမ ာ်းခဖင  ်

အသက်ရှငယ်န   ငန်  ငစ်မွ််းရှ မပီ်း ကမ္ာက   က  ေယ် ာ်၏ယကာင််းကငန်  ငင် နငှ  ်ပ  ၍ ူယစရန ်

ယခပာင််းလ န  ငစ်မွ််းရှ သည။် အယခခခ အာ်းခဖင  ် စဦ််းခ င််းဘ၀ ွင ်အခပစ်နငှ ဆ်င််းရ ဒ ကခမ ာ်းက   

ရ န််းကနယ်နရစဉ်၊ လသူာ်းကေ ်ငရ်ှငသ်ည် ကျွန် ပ်    ၏နာက ငမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်အာ်းနည််းခ ကမ် ာ်းက   

စာနာနာ်းလည်ယပ်းခခင််းခဖင  ် ယက ်းဇူ်းယ ာ်၏ပလလ ငယ် ာ်သ    ေ  ကကည်စ  ခ် စွာ ခ ဉ််းကပ်န  ငသ်ည်။ 

ဆင််းရ ဒ ကခယဝဒနာမ ာ်းက   သက်သာယစရန၊် ကျွန် ပ်    ၏စရ  က်လကခဏာက    ည်ယဆာက် ယပ်းရနန်ငှ  ်

 ာဝရဆ လာဘမ် ာ်းက      ်းပာွ်းယစမည ် နည််းလမ််းမ ာ်းခဖင  ်    ခပနလ်  စ   ်ခပင််းခပယစသည။် 

ဤအရာမ ာ်းသည ်ခရစယ် ာ်၏ လသူာ်းဆနမ်ှုအခပည ်ခဖင  ်ကျွန် ပ်    ၏အသက ်ာက   

သကယ်ရာကမ်ှုရှ ယသာ မယရမ ွက်န  ငယ်သာ နည််းလမ််းမ ာ်းမှ အခ   ြို့မျှသာခဖစ်သည်။ 

ကျွန် ပ်    ၏သငခ်န််းစာ ွင ်ေခ အခ  နအ်   ယေရှုခရစ၏် ဘ ရာ်းခဖစ်ခခင််း နငှ  ်

က  ေယ် ာ်၏လသူာ်းခဖစ်ခခင််း နစှခ် လ  ်းက   ယလ လာခ  မပီ်းခဖစသ်ည်။ ကျွန် ပ်    သည် 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ ငွ ်ယဖာ်ခပ ာ်းယသာ ခရစယ် ာ်၏အမှုယ ာ်လ ပ်ငန််းက   

ဆကလ်ကယ်လ လာသွာ်းကကမည်ခဖစ်သည်။ 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

အမှုတတ လ်ြ်ုငန်ျား 

လွနခ်  ယသာနစှရ်ာယပါင််းမ ာ်းစွာ ွင ်ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် 

ယေရှု၏အမှုယ ာ်လ ပ်ငန််းအယကကာင််းက   အေူအဆနစှ်ခ ခဖင  ်ယခပာဆ  ယလ ရှ သည။် ပ မအခ ကမ်ှာ၊ 

အာ်းနည််းန မ ်က ယသာ လူ  သဘာဝက   ခ ေရူနန်ငှ  ်က ဆ  ်းယသာလူသာ်းမ ာ်းက   ယရွ်းန  ်ရနအ် ွက် 

ယခမကကီ်းယပေါ်၌ ေ ဏသ်ယရည  ်းခခင််းခ ရန ်မ မ က  ေက်   နှ မ ်ခ ခ  သည်။  ဒ   ေအယနခဖင ၊် 

ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ခရစ်ယ ာ်၏ဝကှ် ာ်းယသာခမင ခ်မ ယ်သာဘ န််းအသယရက   

   ်ယဖာ်ခပသမပီ်း သူ  အယပေါ် ေ ဏအ်သယရနငှ  ် ပ်ဆင ၍် ခ ီ်းမမွ််းခ  သည်။ ဤအမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက   

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွ ်အ  အလင််းယဖာ်ခပ ာ်းခခင််းမရှ ယသာ်လည််း ၎င််း    သည် 

ယေရှု၏အမှုယ ာ်လ ပ်ငန််းက   စဉ််းစာ်းရန ်အလွနအ်သ  ်းဝငယ်သာနည််းလမ််းမ ာ်းခဖစ်သည။် 

ဤသငခ်န််းစာ ွင ်ယေရှု၏အမှုယ ာ်လ ပ်ငန််းက   သ  ်းသပ်သည ်အခါ၊ 

က  ေယ် ာ်၏ဘ န််းအသယရက   ဖ  ်းကွေယ်စသည်  ေ ဏသ်ယရည  ်းခခင််းခ ရမှုခဖင  ်စ ငယ်လ လာမည။်  

ဒ   ေ၊ က  ေယ် ာ်၏ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််း၊ ဘ န််းယ ာ်က   ငရှ်ာ်းယစယသာလ ပ်ငန််းနငှ  ်အနာေ  ်ွင ်

ယနာက် ပ်ဘ န််းအသယရက   ခဖစ်ယပေါ်ယစမည ်လ ပ်ငန််းက   သ  ်းသပ်မည်။  

ခရစ်ယ ာ်၏ယခမကကီ်းဓမမအမှုယ ာ်လ ပ်ငန််း ွင ်ေ ဏသ်ယရည  ်းခခင််းခ ရမှုနငှ အ် ူ စ ငက်ကပါစ   ။ 

ဂုဏ်သတရည ြိုံျားငယဖ်ြငျ်ား 

ယေရှု၏ ေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ခခင််းက    မနယ် ာမ် ာ်း၏အေဝူါဒ ွင ်ယအာကပ်ါအ   င််း 

ယဖာ်ခပ ာ်းသည်။ 

 

သူသည ်သန  ရှ်င််းယသာ၀ ညာဥယ် ာ်ဘ ရာအာ်းခဖင ပ်ဋ သယနေ ည်ခ  သူ၊ 

အပ   ကည ာမာရ  ွင ်ယမွ်းဖွာ်းကာလူ  ဇာ  ခ ေခူ  သ၊ူ  

မမ  ြို့၀နမ်င််းပ နတ ပ လ မ်င််းလကယ်အာက် ွင ်ယဝဒနာခ စာ်းခ  ရသူ၊  

ကာ်း   င ်က် ွငအ်ယသခ ကာ ခမ ပ်နှ ခခင််းက  ခ ခ  သူ၊  

ငရ သ    ဆင််းသကခ်  သ၊ူ 

ဤအမှု စ်ခ စီ ွင၊် ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်သည် သ၏ူဘ န််းအသယရက   ဖ  ်းကေွက်ာ 

မ ကယ်မှာက်၌ ဆင််းရ ယဝဒနာနငှ  ်အရှကရ်ခခင််း    က   ခ ခ  ရသည်။  သာ်းယ ာ်၏ 

ခမင ခ်မ ယ်သာဘ ရာ်းသဘာဝသည် မယခပာင််းလ န  ငယ်သာယကကာင ၊် ၎င််းက   အရှက်ခွ န မ ခ် ၍မရပါ။ 

    ယကကာင  ်သ၏ူေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ခခင််းသည ်သ၏ူလူသာ်းသဘာဝအ ွင််း ကန  သ် ် ာ်းသည်။   

မည်သ   ပငဆ်  ယစကာမ၊ူ လသူာ်းသဘာဝနငှ ဘ် ရာ်းသဘာ၀သည် သ၏ူပ ေ္  လခ်ဖစ်ခခင််း၌ 

ယပါင််းစပ်ယနယသာယကကာင  ်ဘ ရာ်းပ ေ္  လ်သည်လည််း ေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ခခင််းက   

အခပည ်အဝခ စာ်းခ  ရသည်။  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် သူ၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းနငှ  ်ယဝဒနာခ စာ်းခခင််း  ူယသာ 

ယခါင််းစဉ်နစှ်ခ ယအာက ်ွင ်ယေရှု၏ ေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ခခင််းက   အက ဉ််းခ  ပ်ယဖာ်ခပပါမည။် သသူည ်

လူသာ်းအခဖစ် ကမ္ာယခမယပေါ်သ    ယရာကရ်ှ လာသည ်  သူ၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းက   ကကည က်ကပါစ   ။ 

လူ  ဇ တြိ ယဖူြငျ်ား 

ဓမမဆ  ငရ်ာအသ  ်းအနှုန််း "လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််း" သည ်လသူာ်းသဘာဝက    ာဝရခ ေသူည ် ယေရှုက   

ရည်ညွှန််းသည်။ "လူ  ဇာ  ခ ေခူခင််း"  ူယသာစကာ်းလ  ်းသည် "လူ  ခနောအယသွ်းအသာ်းက  ေက်  ေူခခင််း" 

က  ရည်ညွှန််းသည။် သ   ယသာ် ယလ လာခ  ရသည ်အ   င််း၊  ခရစေ်ာနဓ်မမပညာတွင ်ယေရှုသည် 

လူသာ်း စဦ််း၏ဝ ညာဉ်က  လည််း ေူယဆာငခ်  ယကကာင််း က  ငစ်ွ  ာ်းသည်။     ယကကာင ၊် 

လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းအယကကာင််းက   ယခပာဆ  ယသာအခါ၊ ယေရှု၏ လသူာ်းသဘာဝ စ်ခ လ  ်းက   

ယေဘူေ အာ်းခဖင  ်ရည်ညွှန််းပါသည။် ယော န ်၁:၁၊ ၁၄၊ ဖ လ ပပ  ၂:၆-၇; နငှ  ်ယ မဗ  ၂:၁၄-၁၇  ွင ်

ခရစ်ယ ာ်၏လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းအယကကာင််းက   ယဖာ်ခပသည်။ 

ယော န ်၁:၁၊ ၁၄ သည ်“လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််း” အသ  ်းအနှုန််း၏အရင််းအခမစ်ခဖစ်န  ငသ်ည။် 

ယော နယ်ရ်းခ  သည်က   နာ်းယ ာငပ်ါ – 

အစဦ်း၌ နှု က်ပ ယ် ာ်ရှ ၏။ နှု ်ကပ ်ယ ာ်သည် 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ် အ ူရှ ၏။ နှု ်ကပ ်ယ ာ် သညလ်ည််း 

ဘ ရာ်းသခငခ်ဖစယ် ာ်မူ၏။နှု ်ကပ ်ယ ာ်သည်လည််း လူဇာ  အခဖစ်က   

ခ ေူ၍၊ ယက ်းဇူ်းယ ာ်နငှ် ၎င််း၊ သစစာယ ာ်နငှ် ၎င််း ခပည် စ  လ က် 

ငါ     ွင ်ည်ယနယ ာ်မသူညခ်ဖစ်၍၊ (ယော န ်၁:၁၊ ၁၄)။  

လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််း၏အဓ ပပာေ်ခဖစယ်သာ “လူဇာ  အခဖစ်က   ခ ေူ၍”    ယော နယ်ခပာသညက်   

သ  ခပ ပါ။ သ၏ူဆ  လ  ခ က်မာှ သခငယ်ေရှုသည် အမှန ်ကေလ်ူ  ခနောက  ေ် အပါအဝင ်

လူသာ်းသဘာဝက   ေယူဆာငခ်ခင််းခဖစ်သည။် 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွ၊် ယေရှု၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းနငှ  ်ဆကစ်ပ်ယသာအရာမ ာ်းမှာ 

က  ေယ် ာ်၏သယနေ ည်ခခင််းနငှ  ်ယမွ်းဖွာ်းခခင််းပငခ်ဖစ်သည်။ ယေရှု၏မ   ်းဆက်နငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ 

ဤအခဖစ်အပ ကမ် ာ်းက   ယရှြို့ ွင ်ကျွန် ပ်    ယလ လာခ  မပီ်း က  ေယ် ာ်၏လသူာ်းဆနမ်ှုက   

သကယ်သခပခ  သည်။ ေခ  ွင၊် ဤ ညူီယသာခဖစ်ရပ်မ ာ်းက    

ယေရှု၏ယမရှ ေအခဖစလ် ပ်ယဆာငခ်ခင််း၏ရှုယ ာင မ်ှ စဖ်နခ်ပနလ်ည်သ  ်းသပ်လ  ပါသည်။ 

အဘေ်ယကကာင  ်ယေရှု၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းသည် မရှ မခဖစ် လ  အပ်ပါသနည််း။ ၎င််းအာ်းခဖင  ်

ယေရှုအဘေအ်ရာမပီ်းယခမာကခ်  သနည််း။ 

သခငယ်ေရှု၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းအမှုသည် အနည််းဆ  ်းအခ က်သ  ်းခ က် မပီ်းယခမာက်ယကကာင််း 

သမမာက မ််းစာ သွနသ်ငသ်ည။်  ပ မ၊ ဒါဝ ဒမ်င််းကကီ်း၏မ   ်းဆက်မှ ဘ ရငခ်ဖစ်ခွင က်   ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

သာ်းယ ာ်အာ်း ပ မဆ  ်း ယပ်းခ  သည်။ ဒ   ေ၊   ယရာက်ယသာေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းခဖစရ်န ်

သူလ  အပ်ယသာ သနာ်းကကငန်ာမှုနငှ  ်စာနာမှုရှ ယစခ  သည်။     ေအခ က်မှာ၊ အခပစ်ယခဖရာေဇ်အခဖစ် 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယေရှုသည် လူ  ဇာ  ခ ေူရန ်လ  အပ်သည။် ဒါဝ ဒမ်င််းကကီ်း၏မ   ်းဆကမ်ှ ဘ ရငခ်ဖစခ်ွင ရှ် ရမည် 

 ူယသာအခ ကမ်စှ၍ အခ က ်စခ် ကစ်ကီ   အ   ခ   ်းသ  ်းသပ်ကကည ်ကကပါစ   ။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဒါဝ ဒအ်ာ်း ယပ်းခ  ယသာက  မ ာ်းက   ယစာင  ် န််းရနအ် ကွ် ယမရှ ေသည ်

လူသာ်းခဖစရ်မည်အယကကာင််း ကျွန် ပ်    ယခပာ ာ်းမပီ်းခဖစသ်ည်။     ယကကာင ၊် ဤအခ  န ်ွင၊် ယေရှု၏ 

လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းသည် ဒါဝ ဒ၏်ရာဇပလလ ငက်   မည်က  သ    သူ  အာ်းယပ်းခ  သည်က   သ  ်းသပ်လ  ပါသည်။ 

ဒါဝ ဒ၏်ရာဇပလလ ငက်   အယမဆွက်ခ ခွင သ်ည် သာ်းမ ာ်းသာ အခွင ရှ် သည်။     ယကကာင ၊် ယေရှုသည် 

ဒါဝ ဒမ်ှဆင််းသကလ်ာယသာ လသူာ်းဖခင ်စဦ််းရှ မှသာလျှင ်ဒါဝ ဒ၏်ရာဇပလလ ငက်   

ဆကခ် န  ငမ်ည်ခဖစသ်ည။် 

ဤခပဿနာက  ယခဖရှင််းရန၊် ယေရှုသည် ယောသပ်နငှ  ်ယစ စပ်ယကကာင််းလမ််း ာ်းယသာ 

အပ   စငမ်ာရ အာ်းခဖင  ်လူ  ဇာ  ခ ေခူ  သည်။ မဿ  ၁ နငှ  ်လ ကာ ၃  ွင ်ယေရှု၏မ   ်းရ  ်းစဉ်ဆက်၌ 

ယ ွြို့ ခမငရ်သည ်ယောသပ်သည် ဒါဝ ဒ၏်   က်ရ  က်  ရာ်းဝငသ်ာ်းစဉ်ယခမ်းဆက် စဦ််း ခဖစ်သည်။ 

ယောသပ်သည် မာရ နငှ လ်က ်ပ်မပီ်း ယေရှုက  ယမွ်းစာ်းယသာအခါ၊ ယေရှုသည ်

ယောသပ်၏ ရာ်းဝငမ်   ်းရ  ်းစဉ်ဆက်က   ရရှ ခ  မပီ်း ယမရှ ေဘ ရငခ်ဖစ်ခွင ရှ် ခ  သည်။ 

ဘ ရာ်းသခငသ်ည် သာ်းယ ာအ်ာ်း ဒါဝ ဒမ်င််းကကီ်း၏မ   ်းဆကမ်ှဘ ရငအ်ခဖစ် 

 ရာ်းဝငအ်ခွင အ်ယရ်းယပ်း ာ်းသည ်အခပင၊်  မ မ လူမ   ်းက  ေစ်ာ်း   ယရာကယ်သာ 

ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််း စပ်ါ်းခဖစ်ရန ်သလူ  အပ်ယသာ သနာ်းကကငန်ာမှုနငှ  ်စာနာမှုက  ယပ်းခ  သည်။ 

သခငယ်ေရှု၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းသည် ကျွန် ပ်    ၏ယရာေါယဝဒနာမ ာ်းက   

  ယ ွြို့ခ စာ်းယပ်းန  ငသ်ည  ်ေဇ်ပ ယရာ   ်မင််းခဖစလ်ာယစသည်   

သမမာက မ််းစာက ယဖာ်ခပသည။် ဆ  လ  သညမ်ှာ ယေရှုသည် လသူာ်းခဖစ်ခခင််း၏ 

ခပည စ်  မှုနငှ  ်ကျွန် ပ်    အ ကွ် ယ ွြို့ ကက  ရမည အ်ရာ၏ခပည စ်  မှုက   မသ လျှငပ်င ်

သူသည်  ယရာကယ်သာေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းခဖစ်သည် သ   မ    ်ခဖစ်န  ငသ်ည်။ 

ယဖာ်ခပ ာ်းသည်  နည််းအမ   ်းမ   ်းရှ ပါသည။်  စခ် ကမ်ှာ ယေရှုသည် 

သူ၏ဘဝအသက် ာ ွင ်အယ ွြို့အကက  အမ   ်းမ   ်းက   က  င ်ွေယ်ခဖရှင််းခ  သည်။  

လူ  ဇာ   ွင ်သသူည ် ဝမ််းနည််းယကကကွ မှု၊ စ  ပ် ကစ်ရာမ ာ်း၊ 

သစစာယဖာက်မှုမ ာ်းနငှ  ်ဒဏရ်ာမ ာ်းက   ဤေ  ေွင််းမပ  လ ယနယသာကမ္ာကကီ်း ွင ်

ယန   ငသ်ူ   င််း ယ ွြို့ ကက  ခ စာ်းရသည်နည််း ူ  ူညီစွာကက  ယ ွြို့ ခ  သည်။  

ဤအရာသည် သူ  အ ကွ် သအီ  ရမီ   ်။ အာကာသ ထဝျားရာအရပ် ွင ်ရပ်ယနမပီ်း 

ခန  မ်ှန််းခ ကလ်ည်ျားမ   ။်  လသူာ်း    ၏န မ ်က ယသာ လူက  ေ်ခနော၊ 

လူသာ်း    ၏အယသွ်း၊ က  ေ ်  င ်အယ ွြို့အကက  ခဖင  ် ဤယလာကသ    

ကကလာခ  သည်။ 

တဒါ တ်  J. Ligon Duncan III 
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယ မဗ က မ််းစာယရ်းသသူည် ယ မဗ  ၂:၁၇-၁၈  ွင ်လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််း၏ရှုယ ာင က်   

ယဆွ်းယန်ွးခ  သည်။ သယူရ်းခ  သည်က   နာ်းယ ာငပ်ါ – 

   ယကကာင် ၊ ခရစယ် ာ်သည် လူ    ၏ အခပစယ်ခဖစရာအယကကာင််းက   စီရင၍်၊ 

ဘ ရာ်းသခငန်ငှ်  စပ်ဆ  င ်ယသာအရာ    ၌ ကရ ဏာနငှ် ၎င််း၊ သစစာနငှ် ၎င််း 

ခပည် စ  ယသာ ေဇ်ပ ယရာ   အ်ကကီ်းခဖစ်အ  ယသာငါှ၊ မ မ ညအီစက်       နငှ်  

လ  ်းလ  ်း ရူယသာ အယကကာင််းရှ ၏။   သ   စ  စမ််းယနာှင် ရှက်ခခင််းက   

က  ေယ် ာ်   ငခ် ၍ ဒ ကခဆင််းရ ခခင််း၌ က ငလ်ည်ယသာယကကာင် ၊ စ  စမ််း 

ယနာှင် ရှကခ်ခင််းအမှုနငှ်  ယ ွြို့ ကက  ယသာသ ူ   က   မစခခင််းငါှ   ်န  ငယ် ာ်မ၏ူ 

(ယ မဗ  ၂:၁၇-၁၈)။  

ဒါဝ ဒမ်င််းကကီ်း၏မ   ်းဆက်မ ှဘ ရငခ်ဖစ်ရနအ်ခွင အ်ယရ်းနငှ  ်

  ယရာက်ယသာေဇ်ပ ယရာ   ်မင််းခဖစရ်န ်အယ ွြို့အကက  မ ာ်းက   ယေရှုအာ်း ယပ်းအပ်သည အ်ခပင ်

ယေရှု၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းသည် လမူ ာ်း၏အခပစအ် ကွ် အခပစယ်ခဖရာေဇ်ခဖစလ်ာယစခ  သည်။ 

ဤသငခ်န််းစာအယစာပ  င််း ွင ်ယလ လာခ  သည ်အ   င််း ယေရှုသည် မ မ ၏လမူ ာ်းအစာ်း 

အသကစ်ွန  အ်ယသခ ရနအ် ကွ် လသူာ်းခဖစ်ရမည။် အခပစယ်ခဖခခင််းအ ွက် သ၏ူလသူာ်းသဘာဝသည် 

အဘေ်ယကကာင  ်ဤမျှအယရ်းကကီ်းသနည််း။ အယခဖမှာ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် လူသာ်း    ၏အခပစ်အ ကွ် 

အဖ  ်းအခအခဖစ် ယသခခင််းက   ခ မှ ် ာ်းခခင််းခဖစသ်ည်။ ဤအရာက   ကမ္ာဦ်း ၂:၁၇၊ ယရာမ ၅:၁၂  နငှ  ်

၆:၂၃၊ ောက ပ် ၁:၁၅ နငှ  ်အခခာ်းယနရာမ ာ်းစွာ ွင ်ယဖာ်ခပ ာ်းသည်။ အာဒ မအှစခပ ၍ အခပစ်သည် 

လူသာ်းမ   ်းနေွ် စခ် လ  ်းသ    ပ  ြို့ နှ  သွာ်းမပီ်း၊    အခပစ်သည် ယသခခင််း ရာ်းက   ေယူဆာငလ်ာခ  သည်။ 

    ယကကာင ၊် အယသွ်းအသာ်းရှ ယသာ လသူာ်း၏ယသဆ  ်းခခင််းသည်သာ ဘ ရာ်းသခင၏်ယ ာင််းဆ  ခ ကက်   

အမနှ ်ကေ် ခဖည ဆ်ည််းယပ်းန  ငသ်ည။် 

ယရာမ ၅:၁၅-၁၉  ွင ်ယေရှု၏လသူာ်းခဖစမ်ှုနငှ က်ေ ်ငခ်ခင််းကကာ်းဆက်စပ်မှုက   

ယပါလ ရှင််းခပပ  က   နာ်းယ ာငပ်ါ_ 

 လူ  ယောက်သည် ခပစ်မှာ်းယသာအာ်းခဖင် ၊ လမူ ာ်း    သည် ယသခခင််းသ    

ယရာက်ကက၏။  ယောက်ယသာသူ ည််း  ူယသာ ယေရှုခရစ်အာ်းခဖင်  

ဘ ရာ်းသခင၏် ယက ်းဇူ်းယ ာ်နငှ်  ယက ်းဇူ်းယ ာ်၏ အက   ်းသည်လမူ ာ်း    ၌သာ၍ 

ကကေဝ်ခပည် စ  ၏။...   မှ ပါ်း၊ လူ ယောက်သည် ခပစ်မှာ်းယသာယကကာင် ၊ 

    ယောက်ယသာ သအူာ်းခဖင်  ယသခခင််း ရာ်း သည ်အစ  ်းရ၏။ 

ယက ်းဇူ်းယ ာ်၏ကကေဝ်ခခင််းက  ၎င််း၊ 

ယခဖာင် မ ်ရာသ   သွင််းယပ်းယ ာ်မူခခင််းက  ၎င််း ခ ရယသာ သ ူ   သည် 

 ယောကယ်သာသူ ည််း ယူသာ ယေရှုခရစ် အာ်းခဖင်  အသက်ရှငလ် က်သာ၍ 

စ  ်းစ ရကကလ   ။...အယကကာင််းမကူာ်း၊  ယောက်ယသာသသူည ်

နာ်းမယ ာငယ်သာအာ်းခဖင် ၊ လမူ ာ်း    သည် အခပစ် ယရာကသ်ည်နည််း ူ၊ 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

 ယောကယ်သာ သသူည ်နာ်းယ ာငယ်သာအာ်းခဖင် ၊ လမူ ာ်း    သည် 

ယခဖာင် မ ်ရာသ    ယရာကရ်ကက၏ (ယရာမ ၅:၁၅-၁၉)။  

ယေရှု၏ယခဖာင မ် ်ခခင််းသည် အာဒ ၏လသူာ်းအခပစ်အ ကွ ်က စာ်းယပ်းမှုခဖစယ်ကကာင််း 

ယပါလ သည ်အကက မ်ကက မ် အယလ်းယပ်းယဖာ်ခပခ  သည်။  အာဒ ယကကာင  ်က   ်းပ  ပ ကစ်ီ်းသွာ်း   အရာက    

ခပ ခပငရ်နအ် ကွ် ယေရှုသည ်လူသာ်းခဖစရ်မည ်ခဖစ်ယကကာင််း ယပါလ သည ်ရှင််းလင််းစွာ ယဖာ်ခပသည်။ 

လူသာ်းမ   ်းနေွ်အယပေါ် ဘ ရာ်းသခငခ် မ ှ်ခ  ယသာ ခပစဒ်ဏက်  ခ ေူရနန်ငှ  ်

သူ၏ယခဖာင မ် ခ်ခင််း ရာ်းက  လူသာ်းမ ာ်း   ယဝမျှရနအ် ကွ် က  ေ်ယ ာ်သည ်လသူာ်းခဖစ်ရပါမည။် 

 စခ်ါ စရ်  ကျွန် ပ်    သည် ယရှ်းရ  ်းဆနသ်ူမ ာ်းနငှ်  

ဧဝ ယေလ ခရစေ်ာနမ် ာ်းက  သ   ပင၊် ကေ ်ငယ်သာ က  ေ်ယ ာ်၏လသူာ်းခဖစမ်ှုက   

ယမ ယလ ာ ကာ  ခရစယ် ာ်၏ဘ ရာ်းခဖစခ်ခင််းက  သာ 

အ ်ူးအယလ်းယပ်းယဖာ်ခပကကသည။် သခငယ်ေရှုသည် 

စစ်မနှယ်သာလသူာ်း စ်ဦ်းခဖစယ်သာယကကာင ၊် ကျွန် ပ်    ၏အခပစ်အ ွက် 

ဆင််းရ ဒ ကခခ န  ငမ်ပီ်း အယသခ န  ငသ်ည် ။     ယကကာင ၊် ယေရှု၏လူသာ်းဆနမ်ှုသည် 

ကေ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် မရှ မခဖစ်လ  အပ်သည်။ 

တဒါ တ်  Mark L. Strauss 

သခငယ်ေရှု၏ လူ  ဇာ  ခ ေူခခင််းက   စ  ်   ွင ်မ ှသ်ာ်း ာ်းလျှက်၊ 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွ ်ယဖာ်ခပ ာ်းယသာ ဒ   ေရှုယ ာင ခ်ဖစသ်ည ် ေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ခခင််းနငှ  ်

ယဝဒနာခ စာ်းရမှုက   ဆက်ယလ လာကကပါစ   ။ 

တဝဒန ြ စ ျားဖြငျ်ား  

ဓမမအသ  ်းအနှုန််း "ယဝဒနာခ စာ်းခခင််း" သည ်ေရ ကက ော pascho မှဆင််းသကလ်ာမပီ်း "ခ စာ်းသည"် 

   အဓ ပပာေရ်သည။် ၎င််းသည် ဖမ််းဆ်ီးခ ရသည ်ညမစှ၍ ယေရှု၏ဆင််းရ ဒ ကခနငှ  ်ယသခခင််းက   

ရည်ညွှန််းသည်။ ယေရှု၏ယဝဒနာခ စာ်းခခင််းအယကကာင််းက    မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေဝူါဒ ွင ်

ယအာက်ပါက  သ    ယဖာခ်ပ ာ်းသည။် 

မမ  ြို့၀နမ်င််းပ နတ ပ လ မ်င််းလကယ်အာက် ွင ်ယဝဒနာခ စာ်းခ  ရသူ၊ 

ကာ်း   င ်က် ွငအ်ယသခ ကာ ခမ ပ်နှ ခခင််းက  ခ ခ  သူ၊  

ငရ သ    ဆင််းသကခ်  သ၊ူ 

ခရစ်ောနအ်မ ာ်းစ သည် သခငယ်ေရှု၏ ဖမ််းဆ်ီးခ ရခခင််း၊ ယဝဒနာခ စာ်းရခခင််းနငှ  ်

ကာ်းစင ်ငခ် ခခင််းဆ  ငရ်ာ ဇာ ်လမ််းအခဖစ်အပ ကန်ငှ  ်အကျွမ််း ဝငရ်ှ ကကသည။်     ယကကာင  ်
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

အယသ်းစ  အ်ခ ကအ်လကမ် ာ်းက   ဤယနရာ ွင ်စူ်းစမ််းယလ လာမည အ်စာ်း၊ ဤခဖစ်ရပ်မ ာ်းက   

ယေရှုက  ေ်ယ ာ်   င ်လကခ ခ  သည ်အယကကာင််းရင််းက   ကျွန် ပ်    အာရ  စ  ကပ်ါမည်။ 

ယေရှု၏ဆင််းရ ဒ ကခနငှ ပ် သ်က်၍၊ သ၏ူနာခ မှုက   သွနသ်ငယ်ပ်းရနန်ငှ  ်

ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်းသခငအ်ာ်း ေ ဏခ်ပ ခ ီ်းမမွ််းရန ်လ  အပ်ယကကာင််း သမမာက မ််းစာက ရှင််းခပ ာ်းသည။် 

ယ မဗ  ၅:၈  ွင ်ဖ ရ်သည်မာှ_ 

ဘ ရာ်းသခင၏် သာ်းယ ာ်မနှယ်သာ်လည််း၊ ဆင််းရ ဒ ကခက   ခ ယသာအာ်းခဖင်  

နာ်းယ ာငခ်ခင််း အက   ်းအယကကာင််းက   သငယ် ာ်မ၏ူ (ယ မဗ  ၅:၈)။  

ယပ ရ သည ်၁ယပ ၂်း၂၀-၂၁ ၌ယရ်း ာ်းသက  သ   _ 

ယကာင််းမနွစ်ွာခပ  ၍ ဆင််းရ ခ ရယသာအခါ သည််းခ လျှင၊် ဘ ရာ်းသခင်  ယရှြို့ယ ာ်၌ 

ယက ်းဇူ်းရှ ၏။ အယကကာင််းမကူာ်း၊    သ   အလ  ငါှ သင ်   က  ယခေါ်ယ ာ်မူမပီ၊ 

ခရစ်ယ ာ်သည် ငါ    အ ကွ ်ခ ယ ာ်မူ သည်ခဖစ်၍၊ ယခခယ ာ်ရာက   

ယရှာကလ်  ကယ်စခခင််းငါှ ပ  သကယ်သက   ာ်းယ ာ်မမူပီ (၁ယပ ၂်း၂၀-၂၁)။  

ဆင််းရ ဒ ကခအာ်းခဖင  ်ခရစ်ယ ာသ်ည် ခမည််းယ ာ်၏အလ  ယ ာ်က   ခဖည ်ဆည််းခ  မပီ်း၊ 

ခမည််းယ ာ်   မ မ က  ေက်   ခ ီ်းမွမ််းခ  သည်။ ခမည််းယ ာ်အာ်း အခပည ်အဝနာခ ခခင််းခဖင  ်

ေခ ကျွန် ပ်    အာ်း ကကငန်ာစွာမျှယဝယပ်းသည ်  ာဝရဆ ယက ်းဇူ်းက   သူသည်ရရှ ခ  သည်။ 

ပ လ မ်င််းလက် က ်ခရစယ် ာ်၏အယရ်းေူခ ရခခင််းသည ်ယဝဒနာဒ ကခနငှ  ်မမပီ်းဆ  ်းခ  ။ 

လကဝ်ါ်းကပ်   င ်က် အယသခ ခခင််းအ   သေယ်ဆာငသ်ွာ်းခ  သည်။  ဤသညမ်ှာ ခရစယ် ာ်၏ 

ေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ရခခင််း၏ အ ငရှ်ာ်းဆ  ်းရှုယ ာင ခ်ဖစယ်ကာင််းခဖစ်န  ငယ်သာ်လည််း  

ယကာင််းယသာရည်ရွေခ် က်ယကကာင ခ်ဖစ်ပါသည်။ သူ၏အယသခ ခခင််းသည် ကျွန် ပ်    အခပစအ် ကွ် 

အခပစယ်ခဖယပ်းခ  မပီ်း ကေ ်ငခ်ခင််းက   မပီ်းယခမာက်ယစသည်။  

သခငယ်ေရှု၏အယသခ ခခင််း (ဓမမသစက် မ််းမ ှစဆ်င  ်အလ  ်းစ   ငခ်ပ ာ်းခခင််း) 

သည ်အက   ်းခဖစ်ခ  သည်။ အယကကာင််းမကူာ်း၊ က  ေ်ယ ာ်သည ်

ကျွန် ပ်    ၏အခပစအ် ကွ် ခပစ်ဒဏက်   အစာ်း   ်းခ သူခဖစသ်ည်။ 

“အစာ်း   ်းခခင််း”  သူညမ်ှာ က  ေယ် ာ်သည် ကျွန် ပ်    ယနရာက  ေယူဆာငခ်ခင််း၊ 

“ခပစ်ဒဏခ် ခခင််း”  သူညမ်ှာ ဘ ရာ်း၏ပည ်ယ ာ်ခ က်က   

ခ   ်းယဖာကလ်ွနက်  ်းမှုမ ာ်းယကကာင  ်ကျွန် ပ်       က် နယ်သာခပစ်ဒဏက်    

ကျွန် ပ်    ၏ယနရာ၌ စီရငခ် ခခင််းခဖစသ်ည။်   ၎င််းသည် ဘ ရာ်းသယဘာသဘာဝ 

ခဖစသ်ည။် ဤအရာသည ်အမနှ ်ကေ် သူ၏သန  ရှ်င််းခခင််းခဖစသ်ည်။ 

ဘ ရာ်း၏သယဘာသဘာဝအရ အခပစရ်ှ လျှင ်အခပစယ်ပ်းခခင််းခ ရမညပ်ငခ်ဖစသ်ည။်  

ဘ ရာ်းသခင ်စစီဉ် ာ်းသည ်  အ  ကသနစှသ်က်ဖေွ်ယကာင််းယသာ 

ကေ ်ငခ်ခင််းနည််းလမ််းမှာ ကျွှန် ပ်    ပခ  ်းယပေါ်မှ ခပစဒ်ဏအ်ာ်း 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

အခပစက်င််းစငယ်သာ လူ  ဇာ  ခ ေသူည  ်သာ်းယ ာ်၏ ပခ  ်းယပေါ်သ     ငန်  ငလ်ျှင၊် 

သူသည ် ဓမမယ ာင််းက မ််း စ်ယလျှာကယ် ာင််းဆ  ခ  ယသာ အခပစက်င််းစငသ်ည ်  

  ရစဆာနေ်ဇ်ယကာင၏်ပ  စ က   ခဖည ်ဆည််းယပ်းခ  သူခဖစသ်ည်။ 

တဒါ တ်  J. I. Packer 

 မနယ် ာ်ယပါလ သည် လကဝ်ါ်းကာ်းစင ်ငသ် ်ခခင််းက   ဧဝ ယေလ  ရာ်း၏ နလှ  ်းသာ်းအခဖစ် 

မကကာခဏယဖာ်ခပယလ ရှ သည။် ယရာမ ၆:၆၊ ၁ ယကာရ နသ  ၁:၁၇-၁၈၊ ေလာ   ၆:၁၄၊ နငှ  ်ယကာယလာသ  

၁:၂၀  ွင ်၎င််းက   ယ ွြို့ ခမငရ်သည။် ဥပမာ စ်ခ အယနခဖင  ်ေလာ   ၂:၂၀-၂၁ က   နာ်းယ ာငပ်ါ_ 

ငါသည်ခရစယ် ာ်နငှ် အ ူ လက်ဝါ်းကပ်   ငမ်ှာ အယသခ မပီ။ 

သ   ယသာ်လည််းအသက်ရှငယ်သ်း၏။    သ   ဆ  ယသာ် ငါသည ်က  ေ်   ငမ်ရှင၊် 

ခရစ်ယ ာ်သည် ငါ၌ ရှငယ် ာ်မူ၏။ က  ေခ်နော၌ေခ ငါရှငယ်သာ အသကသ်ည် 

ဘ ရာ်းသခင၏်သာ်းယ ာ်က   ေ  ကကည်ခခင််းအာ်းခဖင်  ည်၏။ 

သာ်းယ ာ်သည်ငါ  က  ခ စ်၍ ငါ  အဘ    က  ေ်က   က  ေစ်ွန်  ယ ာ်မူ၏။ 

ဘ ရာ်းသခင၏်ယက ်းယဇူ်းယ ာက်  ငါမပေ်။ ပည  ်ရာ်းက  အမှခီပ ၍ 

ယခဖာင် မ ်ရာသ    ယရာက်န  င ်လျှင ်ခရစ်ယ ာ်သည်အခ ည််းနှ်ီး အယသခ ယ ာ်မူမပီ။ 

(ေလာ   ၂:၂၀-၂၁) 

ခရစ်ယ ာ်၏အယသခ ခခင််းသည် ကျွန် ပ်    ၏ကေ ်ငခ်ခင််းက   မပီ်းယခမာကယ်စသည ် 

အဓ ကလ ပ်ငန််းခဖစ်သည်။     ယကကာင ၊် ၎င််းသည် သမ  င််း စယ်လျှာက် ဧဝ ယေလ  ရာ်း ငခ်ပခခင််း၏ 

အဓ ကအခ ကခ်ဖစ်ခ  သည်။ 

သခငယ်ေရှုသည် ကာ်းစင ်င ်အယသခ မပီ်းယနာက်၊ သ၏ူက  ေ်ခနောက   သခဂ  င််း စခ်  ွင််း၌ 

ခမ  ပ်နှ သမေဂ  ခ်  မပီ်း သ  ်းရက်ကကာ အသကမ်  ယနခ  သည်။ လသူာ်းအခပည အ်၀ခဖစ်ယသာ သခငယ်ေရှုသည် 

သာမနလ်သူာ်းအယ ွြို့အကက  ခဖစ်ယသာ ယသခခင််းက   ခ စာ်းခ  ရသည်။ ဤအခ က်က   

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒသည ်က  ေ်ယ ာ်၏ ငရ သ    ဆင််းသကခ်  ယသာ စကာ်းမ ာ်းခဖင  ် 

မှ  ်မ််း င ်ာ်းသည။်    အခ  န ်ွင၊် ယေရှု၏က  ေ်ခနောသည် သခဂ  င််းေူ   ွင ်က နရှ် ယနခ  မပီ်း 

သူ၏ဝ ညာဉ်သည ်ယသလနွသ် ူ   ၏ယနရာသ    ဆင််းသွာ်းခ  သည်။ 

မ ကယ်မှာက်ယခ ဓ်မမပညာရှငမ် ာ်းသည် "သူငရ သ   ဆင််းသက"် 

 ူယသာစကာ်းစ ၏အဓ ပပာေ်နငှ ပ် သ်က်၍ လ  ်းဝသယဘာမ ူကက။ ေယန   အသင််းယ ာ်မ ာ်းစွာသည် 

ယေရှုအာ်း ခမ  ပ်နှ သမေဂ  ်ခခင််း  သာ အဓ ပပာေ်ဖွင ဆ်  ကကသည်။ သ   ယသာ် ၎င််းသည ်

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒ၏ ရည်ရွေသ်ည ် အဓ ပပာေမ်   ်ယကကာင််း ရှငျ်ားလငျ်ားစွာထတွျို့ရသည။် 

အေဝူါဒသည ်ယေရှုအာ်း သမေဂ  ်ခခင််းနငှ  ်ငရ သ    ဆင််းသကခ်ခင််း နစှခ် စလ  ်းက   ယဖာ်ခပသည်။ 

အသွငအ်ခပငအ်ာ်းလ  ်းအ ကွ်၊ ဤစကာ်းစ မ ာ်းသည်  စဆ်က် ည််း အယကကာင််းအရာမ ာ်း၏ 

သ်ီးခခာ်းသမ  င််းမှ  ်မ််းခဖစ်သည်။ "ငရ "  ယူသာစကာ်းစ သည် "ယခမယအာက"်  ူ၍ ဆ  န  ငယ်သာ်လည််း 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

သမမာက မ််းစာနငှ  ်အယစာပ  င််းအသင််းယ ာ်    ၏ယရ်းသာ်းခ က်မ ာ်း ွင ်

ယသလွနသ်ူမ ာ်း၏ဝ ညာဉ်မ ာ်းရှ ယသာ မရဏကမ္ာက   အမမ လ  လ   ရည်ညွှန််းသည။် 

ယရှ်းခရစေ်ာနမ် ာ်းသည် “ငရ ”  ူယသာ စကာ်းလ  ်းက   သ  ်းယသာအခါ 

အယစာပ  င််းအသင််းယ ာ်၏အဓ ပပာေက်   စ  စ်ွ မှ  ်ာ်းယလ ရှ သည်နည််း ူ၊ ကျွန် ပ်    လည််း 

ေူမ ှ်ကကယပမည။်  

ဤအယကကာင််းမ ာ်းယကကာင ၊် ယေရှု၏ဝ ညာဉ်သည် က  ေယ် ာ်ယသဆ  ်းခ  နန်ငှ  ်

ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခ  နက်ကာ်း ွင ်မရဏကမ္ာသ    အမှန ်ကေဆ်င််းသကခ်  ယကကာင််း 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူဝါဒက သွနသ်ငရ်န ်ရည်ရွေယ်ကကာင််း ယကာက်ခ ကခ် ခခင််းသည် 

အယကာင််းဆ  ်းခဖစသ်ည်။ သ   ယသာ် ဤငရ ၏သယဘာသဘာဝကာ်း အဘေ်နည််း။ 

ယရှ်းေခငက်ာလ ွင ်စကကာဝဠာအာ်း ယဒါငလ်  က်ဖွ ြို့စည််းပ  ၏ ဘာသာစကာ်းခဖင  ်

ယဖာ်ခပယလ ရှ သည။် လသူာ်းမ ာ်းယန   ငရ်ာ ကမ္ာယခမသည် အလေ ်ွငရ်ှ သည။် ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်သူ၏ 

ယကာင််းကင ်မနမ် ာ်းရှ ရာ နေ်ပေက်   အ ကအ်ရပ် ယကာင််းကငဘ်     ဆ  ကကသည။် 

ကမ္ာကကီ်းယအာကအ်ရပ်သည်  ယသလွနသ်ူအယပါင််း     ယန   ငရ်ာ ယခမယအာကက်မ္ာကကီ်းခဖစ်သည်။ 

ယ မဗ ဓမမယ ာင််းက မ််း ွင၊် ၎င််းက   Sheol   အမ ာ်းအာ်းခဖင ယ်ခေါ်သည်။ ေရ ဓမမသစက် မ််းနငှ  ်

ဓမမယ ာင််းေရ ဘာသာခပနက် မ််းမ ာ်း ွင ်၎င််းက   သာမာနအ်ာ်းခဖင  ်hades   ယခေါ်သည။်  

ဓမမယ ာင််းက မ််း ွင၊် လယူကာင််းနငှ  ်လူဆ  ်းနစှ်ဦ်းစလ  ်း၏ ဝ ညာဉ်မ ာ်းသည ်

ယနာကဆ်  ်း ရာ်းစီရငခ်ခင််းက   ယစာင ယ်မျှာ်ယနကကစဉ်    ယနရာ ွင ်ယန   ငက်ကသည ်  ဆ  သည်။ သ   ယသာ် 

ဓမမသစက် မ််း၊ လ ကာ ၁၀:၁၅ ၌ hades သည ်ဆ  ်းသမွ််းယသာဝ ညာဉ်မ ာ်း၏ ယနရာက   ရည်ညွှန််းသည။် 

မည်သ   ပငဆ်  ယစကာမ၊ူ ယေရှုရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းမခပ မီ၊  ယခဖာင မ် ယ်သာသူ    ၏ဝ ညာဉ်မ ာ်းသည် 

hades သ   ယရာကယ်ကကာင််းက   ဓမမသစက် မ််းက အ ည်ခပ  ာ်းသည်။  ်ူးခခာ်းခ က်မှာ  မနယ် ာ် ၂:၂၇-

၂၉  ွင ်ယခဖာင မ် သ်ူ ဒါဝ ဒမ်င််းကကီ်းသည် hades  ွင ်ရှ ယနသည်   ဆ   ာ်းသည။် 

၎င််းသည် hades သ   မ   ် ငရ ရှ လ ူ  င််းက    န််း ရူည် ဆူကဆ် သည ်  မဆ  လ  ပါ။ လ ကာ 

၁၆:၁၉-၃၁  ွငယ် ွြို့ရယသာ လာဇရ နငှ  ်ခ မ််းသာသူ စ်ဦ်းအယကကာင််း ယေရှု၏ပ  ဥပမာ ွင ်

အလွနန်ကလ်ှယသာယခ ာက်ကက်ီး စခ် သည် ယခဖာင မ် ်သ ူ   ၏ဝ ညာဉ်မ ာ်းနငှ်  ဆ  ်းညစ်သမူ ာ်း၏ 

ဝ ညာဉ်က   ပ  င််းခခာ်း ာ်းယကကာင််း ယဖာ်ခပသည။် မ ရာ်းယသာသူသည် ည ဉ််းဆ ခခင််းက  ခ စဉ် ွင၊် 

ယခဖာင မ် ယ်သာသူ    သည် သကသ်ာခခင််းသ   ယရာက်ကက၏။ ဤပ  ဥပမာ ွင၊် အာခဗ   ာ 

နစှသ် မ မ်ှုယပ်းသည ယ်နရာ၌ ရှ ယနသည။် ဤအယကကာင််းယကကာင  ်ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် ဤ hades 

ရှ ရာအပ  င််းက    "အာခဗ  ဘက်ခခမ််း" ဒါမမှ   ် "အာခဗ  ၏ရငခ်ွင"်    ယခေါ်ယလ ရှ သည။် 

   ေရာစ အယစာပ  င််း ွင ် အသင််းယ ာ်ဖခင ်Tertullian သည ်ဤ hades 

ကွ ခပာ်းခခင််းနငှ ပ် သ်က်၍ ဘ  ေ  ကကည်ခ က်က   ယရ်းသာ်းယဖာ်ခပခ  သည်။ On the Resurrection of the 

Flesh ၏ အခန််း ၁၇  ွင ်သူယရ်း ာ်းသညက်   နာ်းယ ာငပ်ါ_ 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

   ဝ ညာဉ်    သည် ေခ ပင ်hades  ွင ်ည ဉ််းပန််းနှ ပ်စက်ခခင််းက   

ခ န  ငရ်ည်ရှ ယနမပီ်း ယကာင််းခ ီ်းမေဂလာမ ာ်းက  ပင ်ခ စာ်းယနကကရသည ်... 

လာဇရ ၏ခဖစရ်ပ်သည် သက်ယသခပယနသည။်  

အသင််းယ ာ်ဖခင ်Ignatius သည ်ယအဒ ီ၁၀၇  ွင ် သူ၏ Trallians to the Epistle ၌ 

ဤသ   ယရ်းသာ်း ာ်းသည်– 

ကမ္ာယခမကကီ်းယအာက်၌ရှ ယသာသူ    အာ်းခဖင ၊် သခငန်ငှ အ် ူ  ယခမာကယ်သာ 

လူအစ အယဝ်းအလ  ်းအရင််းက   ဆ  လ  သည။်  အယကကာင််းမူကာ်း၊ 

“အ ပ်ယပ ာ်ယသာသန  ရှ်င််းသူ    ၏ အယလာင််းမ ာ်းစွာ    သည်  ကက၏”    

သမမာက မ််းစာက ဆ   ာ်းယသာယကကာင  ်သူ    ၏သခဂ  င််းမ ာ်းက   ဖွင  ်ာ်းသည်။ 

သူသည ်Hades သ     စ်ဦ်း ည််းဆင််းသကခ်  ယသာ်လည််း 

မ ာ်းစွာယသာလ ူ   နငှ အ် ူ  ယခမာက်ယ ာမ်ူသည်။ ကမ္ာဦ်းက ည််းကပင ်

ကွ ကွာယနယသာသမူ ာ်းက   ခပနလ်ည်ယပါင််းစည််းခခင််းနည််းက   က င သ်  ်းခ  သည်။  

    ယကကာင ၊် အေဝူါဒသည် ယေရှုသည် ငရ သ    ဆင််းသကလ်ာသည်   ဆ  ယသာအခါ၊ 

ခဖစန်  ငယ်ခခအရှ ဆ  ်း အဓ ပပါေ်မာှ သူ၏ လူသာ်းဝ ညာဉ်သည် ဝ ညာဉ်မ ာ်းရှ ရာသ    

ဆင််းသကလ်ာခခင််းခဖစ်သည။် အ  အက ယခပာရလျှင ်သူသည ်ယခဖာင မ် သ်မူ ာ်း၏ဝ ညာဉ်မ ာ်းရှ ရာ 

သ်ီးသန  န်ေယ်ခမသ    ဆင််းသကခ်  မပီ်း၊ မ ရာ်းယသာဝ ညာဉ်မ ာ်း ည ဉ််းပန််းနှ ပ်စက်ခ ရသည ယ်နရာသ    

ဆင််းသကခ်  သည်မ   ်။ ယေရှုသည် ငရ ၏ဤအပ  င််းသ   သွာ်းခခင််းသည် သ၏ူလ ပ်ငန််းအ ကွ် 

လ  အပ်ယသာအစ  ်အပ  င််း စ်ခ  ခဖစ်သည်။ အယကကာင််းမှာ ၎င််းသည် သူ၏ဝ ညာဉ်က   

စစ်မနှယ်သာလသူာ်းယသခခင််း၏  ရာ်းစီရငယ်ရ်း ွင ်ခပစဒ်ဏခ် ယစသည။် 

ယေရှု၏ယဝဒနာခ စာ်းခခင််းသည် ပ ကစ်ီ်းယနယသာကမ္ာ ွင ်

အမနှ ်ကေလ်သူာ်းခဖစ်ရခခင််း၏အဓ ပပာေက်   ခပသသည။် စ  လငယ်သာသခငပ်ငလ်ျှင ်

ဆင််းရ ဒ ကခခ ခ  ရလျှင၊် မစ  လငယ်သာကျွန် ပ်    သည် ဆင််းရ ဒ ကခခ ရမညမ်ှာ ယသခ ာသည။် ၂   ယမာယသ 

၃:၁၂  ွင ်ယပါလ ယရ်းသာ်းခ  သည ်အ   င််း၊  ဘ ရာ်းသခင၏်အလ  ယ ာ်အ   င််း 

အသက်ရှငယ်န   ငလ်  သ ူ  င််းအ ကွ် ဆင််းရ ဒ ကခမ ာ်းနငှ ပ် ်သက်၍ အာမခ  ာ်းသည်။ သ   ယသာ် 

ကျွန် ပ်    ဆင််းရ ဒ ကခမ ာ်းခ ရယသာအခါ ခရစယ် ာ်သညလ်ည််း ခ ရသည်   သမမာက မ််းစာက 

သွနသ်င ်ာ်းသည။် ဆ  လ  သည်မှာ က  ေယ် ာ်သည် ကျွန် ပ်    ၏နာက ငမ်ှုက   စာနာနာ်းလည်ယပ်းမပီ်း 

နစှသ် မ ရ်န ်စ  အ်ာ်း က်သနသ်ူခဖစသ်ည။် ယကာယလာသ  ၁:၂၄  ွင ်ယပါလ  သနွသ်ငသ်ည အ်   င််း၊ 

ယနာကဆ်  ်း ွင ်ကျွန် ပ်    ယကကာင  ်ခရစယ် ာ်၏ ဆင််းရ ဒ ကခသည် မပီ်းခပည စ်  လ မ မ်ည်။    ယနာက်၊ 

က  ေယ် ာ်သည် ဘ န််းအသယရအာ်းခဖင  ်ခပနက်ကလာ၍၊ ကျွန် ပ်    သည် ာဝရအယမကွ   ခ ရကကလ မ မ်ည်။ 

ကျွန် ပ်    ၏ဆင််းရ ဒ ကခသည် ရည်ရွေခ် ကမ်  မ   ်၊  ဘ ရာ်းသခငသ်ည် ဖနဆ်င််းခခင််းအာ်းလ  ်းက   

အခပည ်အဝ ခပနလ်ည ်ယူ ာငခ်ခင််းက   ေူယဆာငလ်ာရန ်အသ  ်းခပ ယနသည ် အဓ ပပာေခ်ဖစသ်ည။် 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ကျွန် ပ်    သည် ယေရှု၏ေ ဏသ်ယရည  ်းခခင််းအယကကာင််း ယလ လာခ  ကကမပီ်းခဖစ်ရာ၊ 

က  ေယ် ာ်၏ခမင ခ်မ ယ်သာဘ ရာ်းဘ န််းယ ာ်  စ်ဖနယ်ပေါ် နွ််းလာယသာအခါ ခ ီ်းယခမ ာကခ်ခင််းရှ မည်က   

ဆကလ်ကယ်လ လာကကမည်။ 

ြ  ျားတဖမ   ဖ်ြငျ်ား 

ခရစ်ယ ာ်၏ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းအယကကာင််း ယခပာယသာအခါ၊ ဖ  ်းအ ပ် ာ်းယသာ သ၏ူဘ န််းယ ာ်က   

   ်ယဖာ်ဖွင ခ်ပရ  သကသ်က် မ   ယ်ကကာင််း သ  ခပ ရန ်အယရ်းကကီ်းသည။် 

ေ ဏသ်ယရည  ြုျားအရှက်ကွ ခ ရခခင််းခဖင ၊် သာ်းယ ာ်သည် မလူပ  ငဆ်  င ်ာ်းသည် က် ပ  ၍ပင ်

ေ ဏအ်သယရက   ရရှ ခ  သည်။ က  ေယ် ာ်သည် ခမည််းယ ာ်ယကာင််းခ ီ်းယပ်းယသာ အလ ပ်မ ာ်းက   

 မ််းယဆာငခ်  မပီ်း၊ သူ၏ေဇ်ပယူဇာ်မှုသည် လ ူ   က  အယမခွ ခဖစ်ယစရန ်ယရွ်းဝေ်ေခူ  သည ်အခပင၊် 

ဘ ရာ်းသခင၏်န  ငင်  ရာဇပလလ ငယ်ပေါ် ွင ်   ငခ်ွင က်  လည််း ရခ  သည်။ ဤအလ ပ်မ ာ်းခဖင  ်သာ်းယ ာ်၏ 

ေ ဏသ် ကခာ၊    က ်နမ်ှုနငှ  ်ဘ န််းအသယရ အမနှ ်ကေ်    ်းပွာ်းလာခ  သည်။ 

သူ၏ေ ဏသ်ယရည  ်းခ ရခခင််း၏ ရလဒခ်ဖစ်သည်။  

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွ ် ယအာကပ်ါယဆာင််းပါ်းမ ာ်း၌  ခရစ်ယ ာ်၏ ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းက   

ယဖာ်ခပ ာ်းသည ်– 

သ  ်းရကယ်ခမာကယ်သာယန   ွင ်ယသခခင််းမခှပနလ်ည်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခ  သူ၊ 

ယကာင််းကငန်  ငင် ယ ာ်သ    

 က်ကကသွာ်းကာ၊အနနတ နခ်  ်းရှငဘ် ရာ်းသခင၏်လက် ာယ ာ်ဘက ်ွင ်

   ငယ်နယ ာမ်ူသည်။ 

သူသည ်အသကရှ်ငသ်မူ ာ်းနငှ  ်ယသယသာသမူ ာ်းက    ရာ်းစီရငဖ်   ရာ 

ယကာင််းကငမ်ှကကလာယ ာ်မလူ မ မ်ည်။ 

ခရစ်ယ ာ်၏ ဘ ရာ်းသယဘာသဘာဝသည် အမမ မယခပာင််းလ ဘ  ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းခ ရသည်။ 

၎င််းသဘာ၀သည် ယသခခင််းသ   မယရာက်၊ သ   မ    ်ယကာင််းကငဘ်  ရှ  သ၏ူရာဇပလလ ငမ်ှ မဖေ်ရှာ်းခ  ပါ။ 

    ယကကာင ၊် ဘ ရာ်းသာ်းယ ာ်၏ ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းသည် သူ၏လူသာ်းသယဘာသဘာဝအ ကွ် 

သ မ် ှ်ကန  သ် ် ာ်းသည်။  သ   ယပမေ လ်ည််း၊ က  ေယ် ာ်၏လသူာ်းသဘာဝ ွင ်ယ ွြို့ 

ကက  ရမှုအာ်းလ  ်းက  သ   ပင၊် က  ေ်ယ ာ်၏ဘ ရာ်းပ ေ္  လ်သညလ်ည််း ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းက   

အခပည ်အဝခ စာ်းရသည။် 

ခရစ်ယ ာ်၏ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းအယကကာင််းယဆွ်းယန်ွးခ က်က   ယလ်းပ  င််းခွ ပါမည။်  ဦ်းစွာ၊ 

ခရစ်ယ ာ်၏ယသခခင််းမ ှ ယခမာက်ခခင််းအယကကာင််း ခဖစသ်ည်။ ဒ   ေ၊ ယကာင််းကငဘ်  သ    

သူ၏ က်ကကခခင််းအယကကာင််း ခဖစသ်ည။်    ေ၊ ခမည််းယ ာ်၏လကေ်ာဘက ်ွင ်

နန််း   ငခ်ခင််း၏အဓ ပပာေက်   ယလ လာမည။် စ   ထ ၊ ခရစယ် ာ်၏ အနာေ  ်ရာ်းစီရငခ်ခင််းက   
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယဖာ်ခပပါမည်။ ခရစ်ယ ာ်၏လကဝ်ါ်းကပ်   င ်ွင ်အယသခ မပီ်း သ  ်းရက်အကကာ ွင ်

   ယသခခင််းမှ ယခမာက်ခခင််းအယကကာင််းနငှ  ်စ ငယ်လ လာကကပါစ   ။  

ရှငဖ်ြန်ထတဖမ  ဖ်ြငျ်ား 

ခရစ်ယ ာ်၏ရှငခ်ပန ်ယခမာကခ်ခင််းသည် အယသခ ခခင််းက  သ   ပင ်ကေ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် 

အယရ်းကကီ်းသည်က   ခရစေ်ာနမ် ာ်းစွာ သ  မ ာ်းမ ကကပါ။      ယကကာင  ်၁ ယပ ရ  ၃:၂၁  ငွ ်

ယေရှုခရစ၏်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းယကကာင  ်ကေ ်ငခ် ရခခင််းခဖစ်ယကကာင််း ယခပာဆ  ယနခခင််းခဖစသ်ည။်  

ကေ ်ငခ်ခင််းသည် ခရစ်ယ ာ်ေူယဆာငယ်ပ်းခ  ယသာ လက်ယဆာင ်စ်ခ မျှသာမ   ယ်သာ်လည််း 

ကျွန် ပ်    သည်    သ   မကကာခဏယဖာ်ခပယလ ရှ သည်။  ၎င််းသည် 

ယေရှုနငှ က်ျွန် ပ်    ယပါင််းစည််းခခင််းအာ်းခဖင  ်ကျွန် ပ်    အာ်းယေရှုယပ်းယသာလကယ်ဆာင ်စ်ခ ခဖစ်သည်— 

ဤအေအူဆသည ်ဓမမသစက် မ််းစာယစာငမ် ာ်း ွင ်ကက မဖ်နမ် ာ်းစွာယဖာ်ခပ ာ်းသည ် "ခရစ်ယ ာ်၌" 

 ည်ယနခခင််း သူည ် အေူအဆခဖစ်သည်။ 

ယေရှုနငှ ယ်ပါင််းစည််းခခင််းအာ်းခဖင ၊် က  ေ်ယ ာ်နငှ အ် ူ လကဝ်ါ်းကပ်   င၌် 

အယသခ ယ ာ်မူယသာယကကာင  ်ကျွန် ပ်     အခပစလ်ွှ ်ခခင််းက   ခ ရသည်။  

က  ေယ် ာ်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းနငှ အ် ူ ကျွန် ပ်    သည်လည််း အသစယ်သာအသက ်ာ၌ ရှငသ်နက်ာ  

 ာဝရအသကက်  ရရှ ကကသည။် ဤအယကကာင််းအာ်း ယရာမ ၆:၃-၁၁၊ နငှ  ်၈:၁၀-၁၁၊ ၂ ယကာရ နသ  ၅:၁၄ နငှ  ်

၁၃:၄၊ ယကာယလာသ  ၂:၁၁–၃:၃ နငှ  ်အခခာ်းယနရာမ ာ်းစွာ ွင ်ယဖာ်ခပ ာ်းသည်။ ဥပမာ စ်ခ အယနခဖင ၊် 

ယရာမ ၆:၄-၅  ွင ်ဤစကာ်းမ ာ်းက   ယပါလ ယရ်းသာ်းခ  သည်။ 

   ယကကာင် ၊ အယသခ ယ ာ်မခူခင််း၌ ဗ တ  ဇ က   ခ ယသာအာ်းခဖင် ၊    သခငန်ငှ်  

အ သူမေဂ  ်ခခင််းက   ခ ကက၏။ အယကကာင််းမကူာ်း၊ ခရစယ် ာ်သည် 

ခမည််းယ ာ်၏ ဘ န််း နခ်  ်းအာ်းခဖင်  ယသခခင််းမ ှယခမာက်ယ ာ ်မသူည်နည််း ူ၊ 

ငါ    သည်လည််း အသစယ်သာအသက်၌ က ငလ်ည်ရကကသ ည််း။  နည််းကာ်း၊ 

အယသခ ယ ာ်မူခခင််း၏ ပ  သဏ္ဌာနက်  ယဆာင၍်၊    သခငန်ငှ် အ ူ ငါ    သည် 

စ  ကပ်   ်းလ ကရ်ှ သည် မနှလ်ျှင၊်  ယခမာကယ် ာ်မူခခင််း၏ ပ  သဏ္ဌာနက်  ယဆာင၍် 

စ  ကပ်   ်းလ ကရှ် ကကလ မ် မည် (ယရာမ ၆:၄-၅)။   

အ   ခ  ပ်အာ်းခဖင ၊် ယသခခင််းမ ှယခမာက်ခခင််းအာ်းခဖင  ်ခရစ်ယ ာ်လ ပ်ယဆာငခ်  ယသာအရာက   

ေ  ကကည်ခခင််းလကခ ခခင််းအာ်းခဖင  ်အနာေ  ်ွင ်ဝ ညာဉ်အသက် ာအသစ်ရရှ ရန ်အာမခ  ာ်းမပီ်း  

ခရစ်ယ ာ်က  သ   ပင ်ဘ န််း ငရ်ှာ်း ယခမာကယ်သာက  ေခ်နောက   ကျွန် ပ်    ရရှ ကကမည်ခဖစသ်ည်။ 

ဤသယဘာခဖင  ်က  ေယ် ာ်၏ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းသည် ကျွန် ပ်    ၏ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််းခဖစမ်ပီ်း ေ ဏသ် ကခာ၊ 

ဘ န််းအသယရက   ေူယဆာငလ်ာယပ်းသည။် 

ယေရှု၏အယသခ ခခင််းသည် အခပစ်၏  နခ်  ်း က် သာလွန၍်ယနသည်။  

လူယသ စယ်ောက်အာ်း စ  စမ််းယသွ်းယဆာင၍် မရပါ။  သူသည ် န ဆ်  ်းမ ာ်း၏ 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  

 

-38- 

ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

စမွ််းအာ်းမ ာ်း က် သာလွနသ်ည်။ သ   ယသာ် အခပစ ်ရာ်းသည ်ယေရှုအာ်း 

သူ၏အကကီ်းမာ်းဆ  ်းမ ာမ  ်ခဖစယ်သာယသခခင််းသ    ပ   ခ  သည်။ ဘ ရာ်းသခငသ်ည် 

ယသခခင််းနငှ ရ်ငဆ်  ငရ်န ်ယေရှုအာ်းခွင ခ်ပ ယ ာ်မူခ  မပီ်း  ယေရှုသည် ယသခခင််းက   

ယအာငန်  ငယ် ာမ်ူသည်။ က  ေယ် ာ်၏လမူ   ်းယ ာ်အ ကွ် 

၎င််း၏သကယ်ရာကမ်ှုမ ာ်းသည ်အ  မခန််းခဖစသ်ည။်     ယကကာင ၊် ဗ ာဒ  ် ၁:၁၈ 

 ွင၊် ရှငခ်ပန ်ယခမာကယ် ာ်မယူသာ ဘ န််းကကီ်းယသာခရစ်ယ ာ်သည်၊ 

အသက်ရှငယ်သာသူလည််းခဖစ၏်။ ငါသည် အရငယ်သသည် ခဖစ်၍၊ 

ကမ္ာအဆက်ဆကအ်သက်နငှ်  ခပည် စ  ၏။ မရဏာနငှ်  

မရဏာန  ငင် က  လည််းငါအစ  ်းရ၏။   ယကက်းယကကာယ် ာ်မသူည်။  သူသည ်

၎င််း    က   မ မ က  ေက်   လ ွ်ယခမာကရ်န ်အသ  ်းခပ ခ  ယသာ်လည််း၊  စ်ယန   ွင ်

သူ၏လမူ ာ်းက   ယသခခင််း၏ခ  ပ်ယနာှငခ်ခင််းမှ လ ွ်ယခမာက်ယစရန ်   ယသာ မ ာ်းက   

အသ  ်းခပ မည်ခဖစယ်သာယကကာင  ်၎င််းက   ဆက်လက်   န််းသ မ််း ာ်းဆ ခဖစ်သည်။ 

တဒါ တ်  Knox Chamblin 

သခငယ်ေရှု၏ လကဝ်ါ်းကပ်   ငန်ငှ  ်ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းသည် အခပစမ် ာ်းက   

ခွင လ်ွှ ်ခခင််း၊ အခပစယ်ခဖခခင််းက   ခ ေူန  ငသ်ည ်နည််းလမ််းခဖစရ်  သာမက၊  

ပ  ၍အယရ်းကကီ်းသည်မှာ ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းသည် ကမ္ာအသစန်ငှ  ်

ယလာက၏ယနာကဆ်  ်းက   စ ငပ်ါသည်။ အသစယ်သာဖနဆ်င််းခခင််း 

(သမမာက မ််းစာ၏ အဆ  အ   င််း) သည ်   အယလာင််းမ  သခဂ  င််းေူမစှ ငသ်ည်။ 

၎င််းသည် ဗ   ခ က်အသစ်/ ဗ   အခ ကအ်ခ ာယနရာအသစ်၊ 

သမ  င််း၏အခန််းအသစ် ခဖစသ်ည်။ ယေရှုခရစ၏် ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းယကကာင  ်

ကျွန် ပ်    အာ်းလ  ်းသည် ယနာကဆ်  ်းအခ  နက်ာလ၌ ေခ အသက်ရှငယ်နကကသည။် 

သူသည ်ဤအဆ  ်း၏အစနငှ ပ် ်သက်၍ က မ််းသစစာဆ  ခ  မပီ်း၊ 

ခရစ်ောနအ် ကွယ်မျှာ်လင ခ် က်မှာ သမမာက မ််းစာအရ 

အသစယ်သာဖနဆ်င််းခခင််း  ယခေါ်ယသာ ခရစယ် ာ်ဒ   ေအကက မက်ကလာခ  န ်ွင ်

   အဆ  ်းသ ခ်ခင််းက   စ ငယ် ွြို့ ရှ လ မ မ်ည် ယူသာ ယမျှာ်လင ခ် က်ခဖစသ်ည်။ 

တဒါ တ်  Jonathan T. Pennington 

ယေရှု၏ခ ီ်းယခမ ာက်ခခင််း ွင ်ရငှခ်ပန ်ယခမာကခ်ခင််းအခပင ်ယကာင််းကငသ်    

 က်ကကခခင််းလည််းပါဝငသ်ည။် 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

တ  ငျ်ား ငသ်ို   တ က် ဖြငျ်ား 

ယကာင််းကငဘ်  သ    သခငယ်ေရှုက   က  ေ်ခနောနငှ  ်ကွ ယခေါ်ယဆာငသ်ွာ်းသည ် ခဖစရ်ပ်ခဖစသ်ည။် 

ရှငခ်ပန ်ယခမာက်မပီ်းယနာက် ရက်ယလ်းဆေ်အကကာ ွင၊် ယေရှုသည် မ  ဃ််း  မမ် ာ်းယပေါ်မှ ယကာင််းကငသ်    

 ယခမာကခ်  သည်။ လ ကာ ၂၄:၅၀-၅၁ နငှ  ် မနယ် ာ် ၁:၆-၁၁ နစှ်ခ စလ  ်း ွင ်

ယကာင််းကငဘ်  သ    က်ကကမှုက   လ ကာသည ်ယဖာ်ခပခ  သည်။ 

ယေရှု၏ယကာင််းကငဘ်  သ    က်ကကခခင််းသည် က  ေ်ယ ာ်ယခမကကီ်းယပေါ် ရှ စဉ် 

မလ ပ်ယဆာငန်  ငသ်ည ်အရာမ ာ်းစွာက   မပီ်းယခမာက်ယအာငခ်မငယ်စခ  သည်။ ဥပမာ၊ ယော န ်၁၄:၂-၃  ွင၊် 

ယေရှုသည် ယကာင််းကငဘ်  ၌ သူ    အ ကွ် ယနရာမ ာ်းခပငဆ်ငရ်န ် က်ကကခခင််းခဖစ်ယကကာင််း 

 မနယ် ာ်မ ာ်းအာ်း ယခပာခ  သည်။     ခပင ်ရှငယ်ော န ်၁၆:၇  ွင၊် သသူည ်ယကာင််းကငဘ်  သ    

ဦ်းစွာ က်ကကခခင််းမရှ လျှင ်ဓမမအမှုအ ကွ် အသင််းယ ာအ်ာ်း ခွနအ်ာ်းယပ်းရန ်

သန  ရှ်င််းယသာဝ ညာဉ်ယ ာ်က   ယစလွှ န်  ငမ်ည်မ   ်   ဆ  သည။် 

    ကမ်က၊ ယေရှုသည် လက်ဝါ်းကပ်   ငယ်ပေါ် ွင ်စ ငခ်  ယသာ အခပစ်ယခဖခခင််းလ ပ်ငန််းက   

မပီ်းယခမာက်ရနအ် ကွ် ယကာင််းကငသ်    အမနှ ်ကေ်  က်ကကသွာ်းရမည်ခဖစ်သည်။ ယ မဗ ကသ၀ါဒစာ 

ယရ်းသသူည ်အခန််းကကီ်း ၈-၉  ွင ်ဤအခ က်က   ရည်ညွန််းခ  သည်။ အခ  ပ်အာ်းခဖင ဆ်  ရယသာ် 

ယခမကကီ်းဆ  ငရ်ာဗ မမာနယ် ာ်သည် ယကာင််းကငဘ်  ရှ ဗ မမာနယ် ာ်၏ မ  တ  ခဖစသ်ည ် ဆ  သည။်     ခပင ်

သူသည ်ခရစယ် ာ်၏ အခပစယ်ခဖခခင််းက  ၊ နစှစ်ဉ် အခပစ်ယခဖရာယန   ွင ်ယခမကကီ်းယပေါ် ရှ  

ေဇ်ပ ယရာ   မ် ာ်းသည် သန  ရှ်င််းဆ  ်းဌာနအ ွင််းသ    လူ    အခပစမ် ာ်းခွင လ်ွှ မ်ှုရရှ ရန ်

ပူယဇာ်ရာေဇ်၏အယသွ်းက   ေယူဆာငသ်ွာ်းမပီ်း ေဇ်ပလလ ငယ်ပေါ် ွင ်ခဖန််းသည ် အလ ပ်နငှ  ်နှု င််းေှဉ်ခ  သည်။ 

   နည််းအ ပူင၊် ယေရှုသည် ယကာင််းကငဘ်  ရှ  စစ်မနှယ်သာဗ မမာနယ် ာ်၏ အသန  ရှ်င််းဆ  ်းယနရာသ    

ဝငယ်ရာက်ကာ မ မ အယသွ်းက   ေဇ်ပလလ ငယ်ပေါ် ွင ်ခဖန််းခ  သည်။ လကဝ်ါ်းကပ်   င ်ွင ်သခငယ်ေရှု 

စ ငခ်  ယသာ ပူယဇာ်သကက ာ အခမ််းအနာ်းက   မပီ်းယခမာက်ယစခ  သည်။ ယ မဗ  ၉:၁၁-၁၂ ၌ 

ယကာင််းကငဘ်   ွင ်ခရစ်ယ ာ၏် အခပစယ်ခဖခခင််းလ ပ်ငန််းက   ယဖာ်ခပသည ်နည််းက   နာ်းယ ာငပ်ါ– 

ေခ မှာ လလူက်ခဖင် မလ ပ်၊ ဤယလာကဓာ ်နငှ်  မစပ်ဆ  င၊် 

သာ၍ကကီ်းခမ စ်  လငယ်သာ  ယ ာ်၌၊ ယနာကမ်ေဂလာအက   ်း    ၏ 

ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းခဖစ်ယသာ ခရစ်ယ ာ်သည်၊ငါ    အဘ    ာဝရယရွ်းနှု ခ်ခင််း 

ယက ်းဇူ်းက  ခ ရ၍ ဆ  ်အယသွ်း၊ နာွ်းကယလ်းအယသွ်းနငှ် မ   ၊် 

မ မ အယသွ်းယ ာ်နငှ်  သန်  ရှင််းယရ်းဌာန  သ     ခါ ည််း ဝငယ် ာ်မ၏ူ (ယ မဗ  

၉:၁၁-၁၂)။  

    အခပင၊် ယကာင််းကငဘ်  ရှ  ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းအခဖစ် ခရစယ် ာ်သည် ကျွန် ပ်    အ ကွ် 

ဆ ယ ာင််းယပ်းယနကာ၊  ကျွန် ပ်    အခပစ်ခပ ယသာအခါ  

က  ေယ် ာ်၏အခပစယ်ခဖခခင််းအက   ်းယက ်းဇူ်းမ ာ်းက   ကျွန် ပ်    က  ေစ်ာ်း 

အစဥမ်ခပ အ်သနာ်းခ ယပ်းယနသည။် ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် ယကာင််းကငဘ်  ဗ မမာနယ် ာ် ငွ ်
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ခရစ်ယ ာ်၏ဆကလ်ကလ် ပ်ယဆာငယ်နယသာလ ပ်ငန််းက   ကကာ်းနာစစယ်ဆ်းယသာအလ ပ်အခဖစ် 

အမ ာ်းအာ်းခဖင  ်ရည်ညွှန််းယလ ရှ သည။် ဤကကာ်းနာစစ်ယဆ်းခခင််းသည် ကျွန် ပ်    ၏ကေ ်ငခ်ခင််းက   

လ  ခခ  ယစပါသည။် ယ မဗ  ၇:၂၄-၂၅  ွင ်က  ေယ် ာ်၏ကကာ်းနာစစယ်ဆ်းခခင််းက   ဤသ   ယဖာ်ခပ ာ်းသည်– 

ယေရှုမကူာ်း၊ န စစ ာဝရ ည်ယသာယကကာင်  မယခပာင််းမလ ယသာ 

ေဇ်ပ ယရာ   ်အရာ၌ ခန်   ာ်း လ က်ရှ ၏။    ယကကာင် ၊ အကကငသ် ူ   သည် 

ယေရှုအာ်းခဖင်  ဘ ရာ်းသခင် အ  ယ ာ်သ    ခ ဉ််းကပ်ကက၏၊    သ ူ   ၏ အမှုက   

က  ေယ် ာ်သည် ယစာင် လ က်၊ ကာလအစဉ် အသက်ရှငယ်သာယကကာင် ၊ သူ    က   

အစဉ်ကေ ်ငခ်ခင််း ငါှ   န်  ငယ် ာ်မူ၏ (ယ မဗ  ၇:၂၄-၂၅)။  

ဤယနရာ ွင ်ကျွန် ပ်    ခမငရ်သက  သ   ၊ ယေရှု၏ယကာင််းကငသ်    က်ကကခခင််းသည် 

က  ေယ် ာ်၏ယရွ်းနှု ်ခခင််းလ ပ်ငန််း၏ အယရ်းကကီ်းယသာကဏ္ဍ စ်ခ ခဖစ်သည်။ ဤအရာမရှ လျှင၊်  

ကျွန် ပ်    သည် ကေ ်ငခ်ခင််းမရန  င။်   

ခရစ်ယ ာ်၏ ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််းနငှ  ်

ယကာင််းကငဘ်  သ    က်ကကခခင််းအယကကာင််းယခပာမပီ်းယနာက်၊ ဘ ရာ်းသခင၏်လက် ာယ ာ် ငွ ်

ယကာင််းကငဘ်  ၌ သ၏ူနန််း   ငခ်ခင််းက    ကျွန် ပ်     ဆကလ်ကယ်လ လာကကမည။်  

နန်ျားထိငုဖ်ြငျ်ား 

ဓမမသစက် မ််းယနရာမ ာ်းစွာ ွင ်ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်းသခင၏် လက် ာဘက်၌ 

ယေရှု၏နန််း   ငခ်ခင််းအယကကာင််းက   ယဖာ်ခပ ာ်းသည။် ဆ  လ  သညမ်ှာ ယေရှုသည် 

ကကီ်းခမ ယ်သာလူသာ်းဘ ရငခ်ဖစ်ယသာ်လည််း၊  ယကာင််းကငဘ်  ၌ 

ခမည််းယ ာ်၏ကကီ်းခမ ယ်သာပလလ င၏်ညာဘက ်ွင ်သ၏ူပလလ င ်စ်ခ ရှ သည် ယူသာ 

အယခခခ အေအူဆခဖစသ်ည်။  ဤဇ လ်မ််း ွင၊် ခမည််းယ ာ်သည် ကကီ်းက ေခ်မင ခ်မ ်ယသာဘ ရင ်

သ   မ    ်ပယဒသရာဇ်မင််းခဖစမ်ပီ်း သာ်းယ ာ်သည် ငေ်ယသာဘ ရင ်သ   မ    ်ခမည််းယ ာ၏် 

အမှု မ််းယဆာငရ်ယသာသူ ခဖစ်သည်။ ၎င််းမှာ ငေ်ယသာဘ ရငမ် ာ်းသည် အငပ်ါော၏ 

အစ  အ်ပ  င််းမ ာ်းက   အ ပ်စ  ်းမပီ်း၊ ဧကရာဇ်မင််းအာ်း ေ ဏခ်ပ ခခင််း နငှ  ်အမှု မ််းခခင််း    က   

ယဆာငရွ်က်ရသည ် ယရှ်းကာလ   င််းန  ငင် မ ာ်း၏ စ နမူနာက   လ  က်နာသည သ်ယဘာခဖစသ်ည်။ 

ယေဘ ေ အာ်းခဖင  ်ခရစယ် ာ်၏ဘ ရငအ်ခဖစက်   စဉ််းစာ်းသည ်အခါ၊ ယေရှုသည် 

ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်း၏ လက်ောဘက်၌ ဘ ရငအ်ခဖစ်ရှ ယနယသာယကကာင  ်

အလွနခ်မင ခ်မ ်ယသာအရာအခဖစ်  ငမ် ှ်ကကသည။် သ   ယသာ် 

ယေရှု၏ဘ ရငအ်ခဖစ် ခ ီ်းယခမ ာက်ခ ရခခင််းသည် 

လူသာ်းသယဘာသဘာဝအရခဖစ်ယကကာင််း  သ  ခပ ရမည်ခဖစသ်ည။် 

ဆ  လ  သညမ်ှာ၊ သ၏ူဘ ရာ်းသယဘာသဘာဝအရ၊ ယေရှုသည ်

အမမ  မ််းဘ ရငခ်ဖစသ်ည။် က  ေ်ယ ာ်သည ်အရာခပ်သ မ််းက   



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

အခ  ပ်အခခာအာဏာပ  ငအ်ခဖစ ်အမမ အ ပ်ခ  ပ်ယနယသာ်လည််း 

လူသာ်း    ၏သယဘာသဘာဝခဖင  ်ယေရှုက    ယကာင််းကငန်ငှ ယ်ခမကကီ်း ွင ်

အခွင အ်ာဏာက   ယပ်းအပ်ခ  သည်။ ယေရှုသည် ဒါဝ ဒ၏်သာ်းယ ာ်ခဖစ၏်။ 

   ယကကာင  ်ဣသယရလလမူ   ်းနငှ  ်ဘ ရာ်းသခင၏် လူ    က   

က  ေစ်ာ်းခပ ယသာသူခဖစသ်ည။် ဒါဝ ဒ၏်သာ်းယ ာသ်ည် ဒါဝ ဒက်  သ   ပင၊် 

ယကာင််းကငဘ်  ရှ  ခမည််းယ ာ်ဘ ရာ်းသခင ်ကကီ်းခမ ်ယသာရငှဘ် ရင၏် 

အမှု မ််းယဆာငရ်ယသာသူခဖစ ်ယ ာ်မူသည်။ 

တဒါ တ်  Richard L. Pratt, Jr. 

ရှငဘ် ရငအ်ခဖစ် ယေရှုက   ရညည်ွှန််းသည ် က မ််းပ  ဒမ် ာ်း ွင ် မ မ လမူ   ်းအ ကွ် 

ကကာ်းဝငယ်ဆာငရွ်က်ဆ ယ ာင််းယပ်းယသာ ေဇ်ပ ယရာ    ်စ်ဦ်းအခဖစလ်ည််း ယဖာခ်ပ ာ်းသည။်။ 

ဘ ရငမ် ာ်းသည် ေဇ်ပ ယရာ   ်မ ာ်းအခဖစ်  မ််းယဆာငယ်လ ရှ သည ် ယရှ်းယခ ၏် စ နမနူာက   

လ  က်နာခခင််းခဖစသ်ည။် ဥပမာ၊ ယမလခ ယဇဒက်သည ်ကမ္ာဦ်းက မ််း ၁၄  ွင ်ေဇ်ပ ယရာ   ်နငှ  ်

ဘ ရငခ်ဖစသ်ည။် 

ခမည််းယ ာ်၏လက် ာဘက ်ငွ ်ယေရှု၏ရာ ်ူးက   သမမာက မ််းစာက ယဖာ်ခပ ာ်းယသာအခါ၊ 

ယမရှ ေဘ ရငအ်ခဖစ် သူ၏အခန််းကဏ္ဍက    စခ်ါ စ်ရ  အယလ်းယပ်းယဖာ်ခပသည။်  မနယ် ာ် ၂:၃၀-၃၆၊ 

ဧဖက် ၁:၁၈-၂၃၊ ယ မဗ  ၁:၃-၉ နငှ  ်၁ ယပ ရ  ၃:၂၁-၂၂။  သ   ယသာ် အခခာ်းအခ  နမ် ာ်း ွင ်

ကျွန် ပ်    အ ကွ ်ကကာ်းဝငယ်ဆာငရွ်ကဆ် ယ ာင််းယပ်းယသာ ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််းအခဖစ် 

ယေရှု၏အခန််းကဏ္ဍက   သမမာက မ််းစာက မီ်းယမာင််း   ်းခပသည်။ ယရာမ ၈:၃၄ နငှ  ်ယ မဗ  ၈:၁ က  သ   ယသာ 

က မ််းပ  ဒမ် ာ်း ွင ်ဤအယလ်းယပ်းမှုက   ယ ွြို့ ရှ ရသည။် 

 ခဖစရ်ပ်နစှခ် စလ  ်း ွငအ်ဓ ပပါေ်သည် အ ူ ပူငခ်ဖစသ်ည။် ယေရှုသည် ခမည််းယ ာ်က  ေ်စာ်း 

ဖနဆ်င််းရာအာ်းလ  ်းက   အ ပ်စ  ်းရယသာအခွင အ်ာဏာနငှ  ် နခ်  ်းရှ သည။်    အယနအ ာ်း ွင ်

က  ေယ် ာ်သည် မ မ လမူ   ်းအာ်း ကေ ်ငခ်ခင််းရရှ ယစမပီ်း ခမည််းယ ာ်သည ်သူ    က   

မ က်နာှသာယပ်းယစရန ်ယသခ ာယစသည။်  

ယေရှုသည် ယသခခင််းမှ ရှငခ်ပန ်ယခမာက်ခခင််း၊ ယကာင််းကငသ်    က်ကကခခင််းနငှ  ်

ခမည််းယ ာ်၏လက် ာဘက်၌ နန််း   ငခ်ခင််း    မပီ်းယနာက် ယနာက်ဆ  ်းယသာယန  ၌  ရာ်းစီရငယ် ာ်မမူည ်  

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ ငွ ်ယဖာ်ခပသည်။ 

တရ ျားစ ရငဖ်ြငျ်ား 

ယေရှုသည်  ရာ်းစီရငရ်ာ၌ ခပနလ်ာမည ်  အေဝူါဒ၌ယဖာ်ခပခခင််းသည် 

ဘ ရာ်းသခင၏်လက် ာဘက် ပလလ ငယ် ာ်မှ ကကလာမည ်  ဆ  လ  သည။်  ယေရှုသည ်

ဖနဆ်င််းခ အာ်းလ  ်းအယပေါ် လသူာ်းဘ ရငခ်ဖစ်မပီ်း၊ က  ေယ် ာ်၏ဥပယဒမ ာ်းက   ခ   ်းယဖာကက်ာ  

က  ေယ် ာ်၏န  ငင် ယ ာ်နငှ  ်ဘ ရငခ်ဖစ်ခခင််းက   မယလ်းစာ်း၊မနာခ သမူ ာ်းက    ရာ်းစရီငမ်ည်ခဖစ်သည်။ 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  

 

-42- 
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ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

လ ကာ ၂၂:၃၀၊  မနယ် ာ် ၁၇:၃၁၊ ၂သက်သာယလာန  ် ၁:၅၊ နငှ  ်၂  ယမာယသ ၄:၁  ွင ်

ယ ွြို့ ခမငရ်သည်။ 

ယနာကဆ်  ်း ရာ်းစီရငခ်ခင််း ွင ်အသက်ရှငယ်သာသူနငှ  ်ယသယသာသအူာ်းလ  ်းပါဝငမ်ညခ်ဖစသ်ည။် 

ဆ  လ  သညမ်ှာ၊ အသက်ရှငဖ်ူ်းသူ   င််းနငှ  ်ယေရှုခပနက်ကလာယသာအခ  န၌် 

အသက်ရှငယ်နသမူ ာ်းအပါအဝငခ်ဖစသ်ည။် လ ူ  င််း မ မ ၏စကာ်း၊ ယ ွ်းယခေါ်မှုနငှ  ်

လ ပ်ယဆာငခ် က်   င််းသည် ဘ ရာ်းသခင၏်သယဘာသဘာ၀အယပေါ် အယခခခ ၍ 

 ရာ်းစရီငခ် ရမညခ်ဖစ်သည်။ ယကကာကစ်ရာယကာင််းသည ် သမမာ ရာ်းမှာ လသူာ်း   င််း 

အခပစရ်ှ ယကကာင််းယဖာ ်  ခ် ရကာ ယသဒဏအ်ခပစစ်ီရငခ် ရမည်ခဖစ်သည်။  

သ င််းယကာင််းမှာ ေ  ကကည်ခခင််းအာ်းခဖင  ်ခရစ်ယ ာ်၌  ည်ယနသ ူ   သည် 

ခရစ်ယ ာ်၏အယသခ ခခင််းအာ်းခဖင  ် ရာ်းစီရငခ် ခ  ရမပီ်းခဖစယ်သာယကကာင  ်

ခရစ်ယ ာ်၏ရှငခ်ပန ်ယခမာကခ်ခင််းအာ်းခဖင  ်သ သေကင််းရှင််းယနမပီ ခဖစသ်ည။်     ယကကာင ၊် 

 ရာ်းစရီငယ်သာအခါ၊ သ ူ   သည်  ာဝရယကာင််းခ ီ်းနငှ  ်အယမအွနစှ်က   ရရှ ကကပါလ မ မ်ည်။ 

သ   ယသာ် သ င််းဆ  ်းမှာ ခရစယ် ာ်၌ မ ည်ရှ ရသမူ ာ်းသည် ဘ ရာ်းသခင၏် အမ ကယ်ဒါသက   

အခပည ်အ၀ ခ ကကရလ မ မ်ည်ခဖစ်သည်။ သ ူ   သည်  ာဝရကာလပ ်လ  ်း ငရ ၌စီရငခ်ခင််းခ ရလ မ မ်ည်။ 

ေယန  ယခ  ်ွင၊် ယနာက်ဆ  ်းကာလ ရာ်းစရီငခ်ခင််းအေဝူါဒအာ်း စ  ၀်ငစ်ာ်းမှု 

သ ပ်မရှ ကကပါ။  ေခငက် ည််းကပငလ်ူ    သည်  ရာ်းစီရငခ်ခင််းနငှ ပ် ်သက်၍   

စ  ၀်ငစ်ာ်းမှုမရှ ယသာယကကာင  ်ယခပာင််းလ ခခင််းသ ပ်မရှ     ငပ်ါသည်။ 

ခရစ်ယ ာ်က   မေ  ကကည်ယသာသူ    အ ကွ်  ာဝရငရ ရှ ယကကာင််း၊ 

 ရာ်းစရီငခ်ခင််းအယကကာင််းက   ယကကခငာရန ်လ  ်းဝအယရ်းကကီ်းပါသည။် 

တဒါ တ်  Thomas R. Schreiner 

ငရ အယကကာင််းယခပာကကရသည ် အယကကာင််းရင််း စ်ခ မှာ ၎င််းသည် 

သမမာ ရာ်းခဖစယ်သာယကကာင  ်ခဖစသ်ည။်    သမမာ ရာ်းမှ ယရှာငလ်ွှ ၍မရ။ 

 စခ်   ြို့ စ်ဝကသ်ာမနှသ်ည ် အမနှ ်ရာ်းမ ာ်းစွာနငှ  ်  စ်ခါ စရ်  

က  ်းဆေ်ရာခ  ငန်ှုန််း  မနှသ်ည  ်အမနှ ်ရာ်းပငရ်ှ ယသာ်လည််း၊ သငသ်ည ်

မှနက်နစ်ွာ ဧဝ ယေလ  ရာ်းက   သမမာ ရာ်းအညီ ယ ာယခပာမည်ဆ  ပါက၊ 

အဆ  ်းစွနယ်သာ ရာ်းစရီငခ်ခင််းအယကကာင််းက   ယခပာဆ  ရမည်ခဖစ်သည်။     ယကကာင  ်

ငရ အယကကာင််းယခပာဖ    လ  သည။် ငရ နငှ ပ် သ်က်၍ ကျွန် ပ်     

အသ အမှ ်ခပ  ာ်းသည ် အရာမ ာ်း  မှ  စ်ခ မှာ မညသ်ူသည် ရာ်းသကူကီ်း 

ခဖစသ်ည်  သူည ်အခ က်ခဖစသ်ည။်   ရာ်းသူကကီ်းသည် ကျွန် ပ်    မ   ်၊ 

က  ေယ် ာ်ခဖစ်သည။်  ၎င််းသည ် စ်ဦ်းခ င််းနငှ သ်ကဆ်  ငယ်သာ 

 ာဝန၀် တ ရာ်းက   သ  ယပ်းသည။် ၎င််းသည် အယရ်းကကီ်းသည် အရာခဖစသ်ညက်   

သ  ယပ်းသည။် ၎င််းသည်  ာဝရနငှ သ်ကဆ်  ငယ်ကကာင််း သ  ယပ်းသည်။ 



 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၃ ယေရှုခရစ်ယ ာ်  
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ဗီဒေီ  မ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က   

ဝငက်ကည ်န  ငပ်ါသည်။ 

ငရ သည ်အယကကာင််းအရာမ ာ်းစွာခဖင  ် ကျွန် ပ်      သ    ယရာကလ်ာန  ငပ်ါသည။် 

ရှင််းလင််းစွာယခပာရမည်ဆ  လျှင၊်  ငရ အယကကာင််းမပါဘ  

ဧဝ ယေလ  ရာ်းခ ဉ််းကပ်ရန ်အလွနခ်ကခ် လ မ မ်ည်။     ယကကာင  ်   အယကကာင််းက   

ယခပာခခင််းခဖစသ်ည။်  ကျွန် ပ်    အမ ာ်းစ     အရာက  ယခပာယနရခခင််းမှာ  

၎င််းသညသ်မမာ ရာ်းခဖစသ်ည။်    သမမာ ရာ်းက   ယရှာငလ်ွှ ၍မရသညက်   

သ  ရပါ။  

တဒါ တ်  Matt Friedeman 

နိဂ ုျား 

ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် ကျွန် ပ်    သည် သခငယ်ေရှုခရစအ်ယကကာင််းယခပာဆ   ာ်းသည ် 

 မနယ် ာ်မ ာ်း၏အေူ၀ါဒပါ ေ  ကကည်ခခင််းဆ  ငရ်ာ ယဆာင််းပါ်းမ ာ်းက   စူ်းစမ််းယလ လာခ  ကကပါသည်။ 

သ  ်းပါ်း စဆူ်၏အခခာ်းပ ေ္  လမ် ာ်းနငှ  ်ဆကဆ် ယရ်းအပါအဝင ်

က  ေယ် ာ်၏ခမင ခ်မ ယ်သာဘ ရာ်းသဘာဝအခပည အ်စ  က   ကျွန် ပ်     သ  ်းသပ်ခ  ကကသည်။  

က  ေယ် ာ်၏ဘ ရာ်းသခငန်ငှ  ်လူသာ်းသယဘာသဘာဝစပ်ကကာ်း ဆက်နေွ်မှုအပါအဝင ်သ၏ူ 

အခပည ်အဝလူသာ်းဆနမ်ှုက  လည််း ကျွန် ပ်     ယလ လာခ  သည်။     ခပင၊် 

က  ေယ် ာ်၏ေ ဏသ်ယရည  ြုျားငယ်ခခင််းမှ စ၍ အဆ  ်းစနွခ် ီ်းယခမ ာက်ခခင််းခ ရသည်အ   

က  ေယ် ာ်၏အလ ပ်က   အက ဉ််းခ  ပ်ယဖာ်ခပ ာ်းပါသည။် 

မ မ က  ေ်က   ခရစေ်ာနမ် ာ်း   ယခေါ်ယသာသူ    နငှ  ်ခရစေ်ာနဘ်ာသာက   

နာ်းလည်လ  သ ူ  င််းအ ကွ်၊ ခရစယ် ာ်၏ပ ေ္  လခ်ဖစ်ခခင််းနငှ  ်အမှုယ ာ်လ ပ်ငန််းက   

ယသခ ာစွာနာ်းလည်သယဘာယပါက်ရန ်အယရ်းကကီ်းပါသည်။ သခငယ်ေရှုသည ်

ကျွန် ပ်    ဘာသာ ရာ်း၏ဗ   ခ က်ခဖစသ်ည်—  အခခာ်းယသာေ  ကကည်ခ က်စနစအ်ာ်းလ  ်းနငှ  ်

ကျွန် ပ်    အာ်း သ်ီးခခာ်းခဖစယ်စယသာပ ေ္  လ်ခဖစသ်ည။် သသူည ်စကကဝဠာ၏အ ပ်စ  ်းရှငခ်ဖစ်မပီ်း 

သမ  င််းယကကာင််း စခ် လ  ်းက   အလှည အ်ယခပာင််းခဖစယ်စယသာ အခရာလည််းခဖစသ်ည။် က  ေ်ယ ာ်သည ်

ကျွန် ပ်    ၏ဘ ရာ်းသခင၊် ကျွန် ပ်    ၏ေဇ်ပ ယရာ   မ်င််း၊ ကျွန် ပ်    ၏ဘ ရငခ်ဖစ်ယ ာမ်သူည။် 

ကေ ်ငခ်ခင််းသည် က  ေယ် ာ်က  သ ကျွမ််းခခင််း၊ ခ စ်ခခင််းနငှ  ်  က  ေယ် ာ်နငှ ယ်ပါင််းစည််းယသာဘဝက   

ရှာယ ွြို့ ခခင််းခဖစသ်ည။် 
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