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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 ခြစပ်ါသည်။ 

 

သ  ဒမ်စ ် ်အတ   ငျ်ား 

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

ဧဝ ထေလ  ခရစယ်ာန ်အမှုထတာ် တစခ်ို ခြစပ်ါသည်။ သာ ဒမ်စလ််က ထပျားအပ်ရန ်ရညစ်ူျား ာျားသညမ်ှာ- 

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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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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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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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

နိဒါန်ျား 

ခရစ်ယာနထ် ို်း မ််းစဉ်လာ ိိုင််း ွင ်အသလ်းသပ်းမှု စ်ခိုရှိသည်။ အခ ိ ျို့သသာ ဓသလ ထ ို်း မ််း 

မ ာ်းသည် ကိို်းကယွ၀် ်ခပ မှုကိို အသလ်းသပ်းကကသည။် အခ ိ ျို့သည် ယ ိုကကညခ် ယခူ က် အယူဝါဒနငှ  ်

သမမာ ရာ်းကိို အသလ်းထာ်းကကသည်။ အခ ိ ျို့သည ်လမူှုသရ်းပါဝငပ် သ်ကမ်ှုနငှ  ်သကာင််းသသာအက င  ်

မ ာ်းကိို အသလ်းသပ်းကကသည။် အခ ိ ျို့သညယ် ိုကကညသ်မူ ာ်းအကကာ်း စည််းလ ို်းညီညွ ်မှုကိို အသလ်းထာ်း 

သည။် အခ ိ ျို့သည ် က်ကကလှုပ်ရှာ်းသသာခရစယ်ာနအ်သက ်ာကိို အသလ်းသပ်းကကသည။် ဤအရာမ ာ်း 

လ ို်းသည ်သကာင််းမွနသ်သာ အသလ်းေးသပ်းမှုမ ာ်းခြစသ်ည။် 

သိို  သသာ် အသလ်းသပ်းမှုအာ်းလ ို်းကိို စည််းလ ို်းညီညွ ်ေးသစသသာ၊ ခရစ်ယာနမ် ာ်း မကကာခဏ သ ိ 

မမူမသိသာ အရင််းခ အမှန ်ရာ်း စခ်ိုရှသိည်။ သသူည ်ခရစသ် ာ်၏ကိိုယ်ခနဓာ၌ ဤသကာင််းသသာအရာ 

မ ာ်းစီ်းဆင််းသစသူခြစသ်ည။် သူသည ်ခရစယ်ာနယ် ိုကကည်ခခင််း၏ အခခာ်းကဏ္ဍအာ်းလ ို်း ငွ ်ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို 

ခွနအ်ာ်းသပ်းသသာ ပိုဂ္ိ လ်ခြစသ်ည။် သသူည ်ကျွန်ိုပ် ိို  နငှ အ် ူ အမမြဲရှသိ ာ်မူမပီ်း၊ ကယ ်ငခ်ခင််းရရှရိန ်

လိုပ်သဆာငသ်ပ်းသနသည်။  သသူည ်ကျွန်ိုပ် ိို  အ ွင််း အသက်ရှငသ်နသည။် ထိိုသသူည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်မ ှပါ်း အခခာ်းမရှ။ိ 

ဤသငခ်န််းစာသည်  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူါဒ သငခ်န််းစာ်းမှ စ ို ထ သငခ်န််းစာခြစသ်ည။် 

ဤသငခ်န််းစာကိို "သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်" ဟိုသခါင််းစဉ် ပ်ထာ်းပါသည။် အဘယ်သကကာင ဆ်ိိုသသာ် 

သ ို်းပါ်း စဆ်ဘူိုရာ်းသခင၏်  ယိပိုဂ္ိ လ်ခြစ်သသာ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း ယ ိုကကညသ်ကကာင််း 

အ ညခ်ပ သသာ ယ ိုကကည်ခခင််းဆိိုငရ်ာယဝူါဒကိိုအာရ ိုစိိုကမ်ည်ခြစ်သသာသကကာင  ်ခြစသ်ည။်  

 မနသ် ာမ် ာ်း၏အယူ၀ါဒသည် စာသကကာင််း စခ်ို ည််း ငွ ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ 

အသကကာင််းကိို  ိိုကရ်ိိုကသ်ြာ်ခပသည်- 

သန  ်ရှငျ်ားတတ ၀်ိည ဥ်တတ ်ဘရု ျားကိ ုကျွန်ပ်ုယ ကုကည်ပါ၏။  

အယဝူါဒ ွင ်သူနငှ ပ် သ်ကသ်သာ  စခ်ို ည််းသသာသြာခ်ပခ ကမ်ှာ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ် 

သ ာ်သည် မာရိ၏ဝမ််း၌ သယရှုကိို ပဋသိသနဓတညထ်စခြဲ ခခင််း ခြစသ်ည။် သငသ် ွျို့ ခမငရ်သည အ် ိိုင််း၊ 

အယဝူါဒသည ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အသကကာင််း အနည််းငယ်သာ သခပာဆိိုသည်။ သိို  သသာ် 

သမိိုင််း စ်သလ ာက် ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းအ ကွ် ကိိုယ်သ ာ်နငှ ပ် သ်က်သသာ အသရ်းကကီ်းသသာ 

သမမာ ရာ်းမ ာ်းစွာကိို ရည်ညွှန််းပါသည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အသကကာင််း သဆွ်းသန်ွးခ ကက်ိို အပိိုင််းသ ို်းပိိုင််းခွြဲပါမည။် ပထမဦ်းစာွ 

သူ၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအသကကာင််း သလ လာကကမည။် ဒို ယိအသနခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် 
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

စစ်မနှသ်သာပိုဂ္ိ လခ်ြစ်ခခင််း၊ ရိို်းရိို ်းသာမန ်နခ်ိို်းသ ာမ်ဟို ်သကကာင််း သလ လာမည။်   ိယအသနခြင ၊် 

အ  ိ် ွင ်လိုပ်ခြဲ သည ် အလိုပ်မ ာ်းကိို စူ်းစမ််းသလ လာမပီ်း ယသန   ဘာဆကလ်ိုပ်သနသည် ဟူသည  ်

အသကကာင််းကိို သလ လာမည်။  သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအသကကာင််းနငှ  ်စ ငက်ကပါစိို  ။  

ဘရု ျားဖြစဖ်ြငျ်ားအတကက ငျ်ား 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို သလ လာရန၊် လမ််းသကကာင််းနစှခ်ိုကိို 

ကကည ပ်ါမည။် အခခာ်း ြက ်ွငမ်ူ, မနသ် ာမ် ာ်း၏အယ၀ူါဒသည် ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို 

ယ ိုကကည်ထာ်းသည်ကိို အ ည်ခပ သကကာင််း သ ွျို့ရပါမည။် ထိို  ခပင ်အခခာ်း ြက် ွငမ်ူ၊ အယဝူါဒ၏ 

သွနသ်ငခ် ကအ် ကွ် သမမာက မ််းစာအသခခခ ကိို သ ို်းသပ်ကကည ်ပါမည။် သန  ရှ်င််းသသာ ဝညိာဉ်သ ာ၏် 

ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို  မနသ် ာမ် ာ်း၏အယ၀ူါဒ အ ည်ခပ သြာ်ခပသည်  နည််းလမ််းနငှ  ်စ ငက်ကပါစိို  ။  

တမန်တတ ်မ  ျား၏အယ၀ူါဒ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လအ်သကကာင််းသခပာသသာအခါ၊ လမူ ာ်း 

မကကာခဏသမ်းသလ ရှိသသာသမ်းခွန််း စ်ခိုမှာ အသင််းသ ာ်အသနခြင  ်

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအာ်း ၀နခ် အ ည်ခပ ပါသလာ်း 

ဟူ၍ခြစသ်ည။်  စငစ်စ်၊ Nicene အယ၀ူါဒ နငှ  ်Nicea သကာငစ်ီ ိို  သည် 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လ်အသကကာင််း ရှင််းလင််းစွာ မသြာ်ခပထာ်းသသာသကကာင  ်

အခခာ်းသကာငစ်ီ စ်ခို ရိှခြဲ လမိ မ်ည်။ ထိို  သကကာင  ်လူအခ ိ ျို့သည ်“အသင််းသ ာ် 

သည ်သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို အမမြဲ မ််း ဝနခ် ခခင််း 

မခပ ခြဲ ”ဟိုဆိိုကကသည်။ ၎င််းသည ်မှာ်းသည်ဟို ကျွန်ိုပ်ထငပ်ါသည။် 

အယဝူါဒအသစ်ကိိုရှင််းခပရန ်သကာငစ်မီ ာ်းအာ်း မည်သည ်အခါမှ မသခေါ် ခြဲ ကကပါ။ 

အသင််းသ ာ၏် သမိိုင််းနငှ  ်ရိို်းရာသွနသ်ငခ်ခင််းကိို နာ်းလညသ်သဘာသပါက်ခခင််း 

ဆိိုငရ်ာ အယူလွြဲမှာ်းသနမှုကိို ရငဆ်ိိုငသ်ခြရှင််းရန ်သကာငစ်မီ ာ်းကိို အစဥ် က င််းပခြဲ  

သည။် ထိို  သကကာင ၊်  မနသ် ာသ်ခ ်မစှ၍၊ ဘိို်းသဘ်းမ ာ်းနငှ  ်အသစာပိိုင််းအသင််း 

သ ာ်၏ဓမမပညာရှငမ် ာ်း၏ သကကခငာခ ကအ်ာ်းခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာ၀ညိာဥ်သ ာ် 

ဘိုရာ်း၏သွနသ်ငခ် က်ကိို သခခရာခ နိိုငသ်ည်ဟို ယ ိုကကည်လကခ ရန ်အလနွ ်

သကာင််းမနွသ်သာအသကကာင််းခပခ က်ရှသိကကာင််း သငသ်ခပာနိိုငပ်ါသည။် 

တဒါကတ်  Steve Blakemore 
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ်ကကာင််း  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသည ်

အ အိလင််းသြာ်ခပထာ်းခခင််းမရှသိကကာင််း အစက ည််းက ကျွန်ိုပ် ိို  ဝနခ် သင သ်ည်။ သိို  သသာ် ၎င််းသည ်

အနည််းဆ ို်း နည််းလမ််းနစှ်ခိုခြင  ်ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို အကကင််းမြဲ အ ည်ခပ သည်။ ပထမ၊ 

သ ို်းပါ်း စ၏်ဆူြွြဲျို့စည််းပ ိုသည ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ် ိို  နငှ  ်အသရ်းပါ 

သသာနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ် န််း ူညမီ သစသည်။ ဒို ယိ၊ သယရှု၏ပဋသိသနဓ ည်ခခင််းဆိိုငရ်ာ အယဝူါဒ၏ 

သြာ်ခပခ က်သည ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းခြစသ် ာ်မူသကကာင််း သြာခ်ပသည။် အယဝူါဒ 

ကိိုယ ်ိိုင၏်ြွြဲျို့စည််းပ ိုမစှ၍ ဤခပဿနာနစှ်ခိုလ ို်းကိို သလ လာကကပါစိို  ။ 

ြ  ွဲ့စညျ်ားပ ု 

အသစာပိိုင််းသငခ်န််းစာ စခ်ို ွင၊် ဘိုရာ်းသခင၏်အယဝူါဒရှုသထာင မ်ှ  မနသ် ာ်မ ာ်း၏ 

အယဝူါဒကိိုခ ဉ််းကပ်သသာအခါ၊ အဓိကအပိိုင််းသ ို်းပိိုင််းခြင ရ်ှု ခမငန်ိိုငသ်ကကာင််း သြာ်ခပခြဲ မပီ်း၊  စခ်ိုစီသည ်

“ကျွန်ိုပ်ယ ိုကကညသ်ည”်ဟို အစခပ ထာ်းသည်ကိို သငအ်မ ှ်ခပနရ်ပါလမိ ်မည်။ ပထမအပိိုင််း ွင ်

ခမည််းသ ာ်ဘိုရာ်းသခငက်ိို ယ ိုကကည်သကကာင််း သြာ်ခပထာ်းသည။် ဒို ိယအပိိုင််း ွင ် စပ်ါ်း ည််းသသာ 

သာ်းသ ာ် သခငသ်ယရှုခရစက်ိို ယ ိုကကည်ခခင််းအသကကာင််းခြစသ်ည။်   ိယအပိိုင််း ွင ်သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်ကိို ယ ိုကကည်ခခင််းအသကကာင််း အက ဉ််းခ  ပ်သြာ်ခပမပီ်း သန  ရှ်င််းသသာ၀ညိာဥ်သ ာ်၏ 

လိုပ်သဆာငမ်ှုမ ာ်းကိို စာရင််းခပ စိုထာ်းသည်။ 

အသစာပိိုင််းသငခ်န််းစာ ွင ်ကျွန်ိုပ် ိို  ခမငသ် ွျို့ရသည ်အ ိိုင််း၊  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒသည ်

အခ ိနက်ကာလာသည်နငှ အ်မ  ြွ ျို့ မြိ ်း ိို်း ကလ်ာမပီ်း ၎င််း၏အသစာဆ ို်းဘာသာခပနက် မ််းမ ာ်းသည် 

သဒသနတရနစှ်ခခင််းဆိိုငရ်ာအယဝူါဒမ ာ်းခြစသ်ည။် ဤအသစာပိိုင််းအယဝူါဒအခ ိ ျို့ ွင ်သယရှုနငှ ပ် သ်က် 

သသာသဆာင််းပါ်းမ ာ်းသရှ ျို့ ွင ်“ကျွန်ိုပ်ယ ိုကကညသ်ည်”ေးဟူသသာစကာ်းလ ို်းမ ာ်းပါရှိသည်။ သိို  သသာ် အခခာ်း 

သူမ ာ်းသည် A.D ၇၀၀ ဝန််းက င ်ွင ်စ ခပ သ မ်ှ ထ်ာ်းသည ် အယဝူါက မ််းကြဲ သိို   “နငှ ”်ေးဟူသသာ 

စကာ်းလ ို်းကိို ရိို်းရှင််းစွာ အသ ို်းခပ ခြဲ ကကသည်။ ၎င််း ိို  ၏ သ်ီးခခာ်းစကာ်းလ ို်းမ ာ်းမည်သိို  ပငရိှ်သစကာမူ 

အယအူဆသည ်အ  ူပူငခ်ြစ်သည်_ ဘိုရာ်းသခင၏် ပိုဂ္ိ လ်သ ို်းပါ်းအရ အယဝူါဒကိို ပိိုင််းခခာ်း 

ထာ်းသည။် ဤပိိုင််းခခာ်းထာ်းခခင််းကိို အသင််းသ ာ်သည် အသအိမ ှ်ခပ ထာ်းသည်။ ဘိုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း 

 ည််းသာရှသိညဟ်ူသသာ ယ ိုကကည်ခ က်အသပေါ် အသခခခ သည်။ ထိိုဘိုရာ်းသခငသ်ည် ခမည််းသ ာ်၊ 

သာ်းသ ာ်၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် ပိုဂ္ိ လသ် ို်းပါ်းအခြစ်  ည်ရှသိည။် 

A.D. ၁၇၀ မှ ၂၃၆ ထအိသကရှ်ငခ်ြဲ သသာ အသစာပိိုင််းအသင််းသ ာ်ြခင ်Hippolytus သည ်သူ၏ 

သခ ် ွငအ်သ ို်းခပ ခြဲ သသာ နစှ်ခခင််းဆိိုငရ်ာအယဝူါဒသည် သ ို်းပါ်း စ်ဆြူွြဲျို့စည််းပ ိုကိို အလွနရ်ှင််းလင််း 

ခပ ်သာ်းသစသကကာင််း ရှင််းခပခြဲ သည်။  ဤအယူဝါဒသည် သဒသနတရအယဝူါဒ စခ်ိုအခြစ် စ ငခ်ြဲ ြယွ် 

ရှိသသာ်လည််း ၎င််းကိို  ွငက် ယ်စွာအသ ို်းခပ လာပ ိုသပေါ်သည်။ ၎င််း၏ဘာသာစကာ်းသည် မ က်သမှာက် 

သခ ်  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူါဒနငှ  ်အလွနဆ်င ်ူမပီ်း နစှ်ခခင််းမဂဂလာအခမ််းအနာ်းမ ာ်း ငွ ်အသ ို်းခပ ပ ို 

သည ်သ ို်းပါ်း စဆ်ူကိို အသလ်းထာ်းသကကာင််း သပေါ်လွငသ်စသည်။ 

လူ စ်ဦ်းကိို သ ို်းကကမိ်သရထြဲနစှ်ခမ  ပ်ခခင််းခြင  ်နစှ်ခခင််းသပ်းခခင််းခြစသ်ကကာင််း Hippolytus သည ်

ရှင််းခပသည။် နစှ်ခခင််းခ  ိိုင််း ငွ၊် နစှ်ခခင််းခ သူသည ်သ ို်းပါ်း စ်ဆူ၏ပိုဂ္ိ လ် စဦ််းနငှ ပ် ်သက်သသာ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

နစှ်ခခင််းဆိိုငရ်ာအယဝူါဒ၏အပိိုင််းကိို အ ည်ခပ ရနခ်ြစသ်ည်။ ဦ်းစွာ ခမည််းသ ာ်နငှ စ်ပ်လ ဉ််းသသာ 

ယ ိုကကည်ခခင််းဆိိုငရ်ာကိို ယ ိုကကည်သကကာင််းလူသညဝ်နခ် မပီ်း၊ သရထြဲသိို   နစှခ်မ ပ်သည်။ ထိို  သနာက် 

သာ်းသ ာ်နငှ စ်ပ်လ ဉ််းသည ် ယ ိုကကည်ခခင််းဆိိုငရ်ာကိို က သိစစာခပ မပီ်း သရထြဲသိို   ဒို ိယနစှ်ခမ  ပ်ခခင််း 

သိို  သရာကသ်ည်။ သနာက်ဆ ို်းအသနခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်နငှ စ်ပ်လ ဉ််းသည ် ယ ိုကကည်ခခင််း 

ဆိိုငရ်ာကိို အ ည်ခပ ခခင််းခြင  ်သရထြဲသိို     ယိနငှ  ်သနာကဆ် ို်းနစှ်ခမ  ပ်ခခင််းခြစသ်ည်။ အသစာပိိုင််း 

အသင််းသ ာ် ွင ်အလာ်း ဓူသလ ထ ို်းစ မ ာ်းအာ်းခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အပါအဝင ်သ ို်းပါ်း 

 စဆ်ူ စဦ််းခ င််း၏ ဘိုရာ်းသရ်းရာနငှ  ်လိုပ်သဆာငမ်ှုကိို မီ်းသမာင််းထိို်းခပရန ်အယဝူါဒကိိုယ ်ိိုငက် 

ရည်ရွယခ် ကရ်ှိရှ ိပ ိုစ ခပ ထာ်းသကကာင််း သ ွျို့ ခမငန်ိိုငသ်ည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအသကကာင််း  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒ အ ည ်

ခပ သည ်ဒို ိယနည််းလမ််းသည် သယရှု၏ပဋသိသနဓ ည်ခခင််း သြာ်ခပခ ကအ်ာ်းခြင ခ်ြစသ်ည်။ 

တယရှု၏ ပဋသိတနေတညဖ်ြငျ်ား  

 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသြာ်ခပသညမ်ှာ ဘိုရာ်းသခင၏်သာ်းသ ာ် သယရှုခရစ်သ ာ်၊ 

သူသည ်သန  ရှ်င််းသသာ၀ညိာဥသ် ာ်ဘိုရာ်းအာ်းခြင ပ်ဋသိသနဓ ည်ခြဲ သူ၊ 

ဤသြာ်ခပခ ကသ်ည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် အခပည အ်ဝဘိုရာ်းခြစသ်ကကာင််း အ ိ 

အလင််း မသြာခ်ပသသာ်လည််း ၎င််းသည် ဤယ ိုကကည်ခ ကက်ိို အခိိုငအ်မာညနွခ်ပသည်။ သယရှု၏ 

ပဋသိသနဓ ညခ်ခင််းအသကကာင််းသခပာသသာအခါ၊ အယဝူါဒသည ်လိုကာ ၁:၃၅ ကိို ရည်ညွှန််းမပီ်း 

သကာင််းကင ်မနသ်ည် မာရအိာ်း ဤစကာ်းမ ာ်းကိို မိန  က်ကာ်းခြဲ သည်– 

သကာင််းကင ်မနက်လည််း၊ သန်  ရှင််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သင၏်အသပေါ်မှာ 

သကသ်ရာကသ် ာ် မူ၍၊ အခမင် ဆ ို်းသသာဘိုရာ်း၏ နခ်ိို်းအာနိုသဘာ်သ ာ်သည် 

သင် ကိိုလွှမ််းမိို်းလမိ် မည်။ ထိိုအသကကာင််းသကကာင  ်ထိိုသန  ရှ်င််းသသာသာ်းသညလ်ည််း 

ဘိုရာ်းသခင၏်သာ်းသ ာ်ဟို သခေါ်ေးသဝေါ်သမို ်ခခင််းကိို ခ ရလိမ မ်ည် (လိုကာ ၁:၃၅)။  

ဤက မ််းပိိုဒ ်ွင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် အခမင ဆ် ို်းသသာဘိုရာ်း၏ နခ်ိို်းနငှ  ် န််း ူ 

ညီမ သည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ာလ င ်အခမင ဆ် ို်းသသာဘိုရာ်း၏  နခ်ိို်းကိို ရရှနိိိုငသ်ကကာင််း သနာက်ပိိုင််း 

သငခ်န််းစာ ွင ်သ ွျို့ရမည်။ ထိို  သကကာင ၊် ဤက မ််းခ ကက်ိို ရည်ညွှန််းခခင််းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ် 

၏လိုပ်သဆာငမ်ှုဥပမာအခြစ်  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသည ်ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ခပည ဝ်သသာဘိုရာ်း 

ခြစခ်ခင််းကိို အ ည်ခပ သည။် ဤအခ ကအ်ာ်း သဟမဗြဲ ၁၀်း၅-၇ သည ်အ ညခ်ပ ထာ်းမပီ်း၊ 

ထိိုသကကာင် ၊ ခရစသ် ာ်သည် ဤသလာကသိို   ကကလာသသာအခါ၊ အိိုဘိုရာ်းသခင၊် 

"ကိိုယ်သ ာသ်ည် ယဇ်နငှ် ပသူဇာ်သကက ာကိို အလိိုသ ာ်မရှ ိသည်ခြစ်၍၊ 

အကျွန်ိုပ်အဘိို  ကိိုယခ်နဓာကိို ခပငဆ်ငသ် ာ်မူမပီ။ မီ်းရှု ိ ျို့ရာယဇ်နငှ်  အခပစသ်ခြရာ 

ယဇ်မ ာ်းကိို အာ်းရနစှ်သကသ် ာ ်မမသူသာအခါ၊ က မ််းစာလိပ်၌ အကျွန်ိုပ်ကိို 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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အမ ှ်ခပ ၍ သရ်းထာ်းသညန်ငှ်  အညီ၊ အကျွန်ိုပ်သည် ကိိုယသ် ာ်၏အလိိုကိို 

သဆာငအ်  သသာငါှ သွာ်းပါမညဟ်ို အကျွန်ိုပ်ဝနခ် ပါသည်ဟို သလ ာက်ဆိို၏" 

(သဟမဗြဲ ၁၀်း၅-၇ )။ 

ဤ ွင၊် သယရှု၏ လူ  ခနဓာကိိုယ်ကိို ြန ်ီ်းခခင််းသည် အထ်ူးသခြင  ်ဘိုရာ်းသခင၏် လိုပ်သဆာငမ်ှု 

ခြစသ်ကကာင််း သရိှိရသည။် ဤကြဲ သိို  သသာက မ််းခ ကမ် ာ်းအရ၊  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသည် သယရှု၏ 

ပဋသိသနဓ ည်ခခင််းနငှ ပ် သ်က်၍ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အာ်း အသအိမ ှ်ခပ သသာအခါ၊ ဝိညာဉ် 

သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို အ ည်ခပ ရန ်ရည်ရွယသ်ကကာင််းသသခ ာပါသည။် 

ယခို ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစခ်ခင််းအသပေါ်ယ ိုကကည်ခခင််းအာ်း 

 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒသည ်မည်သိို  သြာ်ခပသည်ကိိုသရိှိမပီ်းသနာက်၊ သမမာက မ််းစာအသခခခ ၍ 

သလ လာကကပါစိို  ။  

သမမ က မ်ျားစ အတဖြြ  

ယသန   ကျွန်ိုပ် ိို  အခိိုငအ်မာသခပာဆိိုသနသည ် ယ ိုကကညခ်ခင််းကိို ရာစိုနစှ်မ ာ်း စသ်လ ာက ်

 စသ်မ  ်ည််း အ ည်ခပ ခြဲ သကကာင််း အသအိမ ှ်ခပ ခခင််းသည် အလွန ်နြိ်ို်းရှိသည်။ ဤသညမ်ှာ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအသကကာင််း  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူါဒ သွနသ်ငရ်ာကိို 

နာ်းလည်သသဘာသပါကရ်န ်အလွနအ်သထာက်အကူခြစသ်စသသာ အသကကာင််းရင််း စခ်ိုခြစသ်ည။် 

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏အကကီ်းမာ်းဆ ို်းယ ိုကကည်စိ ခ် မှုသည် သမမာက မ််းစာကိိုယ်နှုကိ်မှ ထို ယ်ူထာ်းခခင််းခြစ်သည။် 

အယဝူါဒအာ်း သမမာက မ််းစာသနရာအစာ်းထိို်းမှုအခြစ် မဟို ဘ်ြဲ၊ သမမာက မ််းစာ၏ အက ဉ််းခ  ပ်အခြစ် 

 နြိ်ို်းထာ်းသည။် ထိို  အ ကွသ်ကကာင ၊် အယဝူါဒသခပာသသာအရာသည် သမမာက မ််းစာနငှ  ်သကဆ်ိိုင ်

သကကာင််း သသခ ာသစရန ်အမမြဲအသရ်းကကီ်းပါသည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်သကကာင််း အ ည်ခပ ရန ်

သမမာက မ််းစာညွှနခ်ပသည ် သသဘာ ရာ်းသလ်းခိုထကမ်နည််းကိို 

သ ွျို့ ခမငသ်နရသညဟ်ို ထငပ်ါသည။် ပထမအခ က်၊ အခ ိ ျို့သသာ 

က မ််းခ ကမ် ာ်း ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်ကိို ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်

အခပနအ်လှနအ်သ ို်းခပ သည်ဟသူသာအခ ကခ်ြစ်သည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအ ွက် 

ဒို ယိအသထာက်အထာ်းမှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ာလ ငပိ်ိုငဆ်ိိုငသ်သာ 

အခ ိ ျို့သသာဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းနငှ စ်ပ်လ ဉ််းသည အ်ခ က် ခြစသ်ည။်   ယိ၊ 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည ်ဘိုရာ်းသခငသ်ာလ င ်လိုပ်သဆာငန်ိိုငသ်သာ 

အမှုမ ာ်းကိိုလည််း လိုပ်သဆာငသ်ည။် သနာက်ဆ ို်း ွင၊် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းနစှ်ခခင််းခ သည ်  စခ်ို ည််းသသာနာမ—မဿြဲ ၂၈— ွင ်

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ပါဝငသ်ကကာင််း သ ိခပ မသိည။် 
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တဒါကတ်  Keith Johnson 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို ယ ိုကကည်ခခင််းနငှ ပ် သ်ကမ်ပီ်း၊ သမမာက မ််းစာ 

အသခခခ ၍ နည််းအမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်သြာ်ခပနိိုငပ်ါသည်။ သိို  သသာ် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ရည်ရွယခ် က ်မ ာ်းအ ွက်၊ သ၏ူ 

အမည်မ ာ်း၊ သူပိိုငဆ်ိိုငသ်ည ်ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်း၊ သလူိုပ်သဆာငသ်နသသာအလိုပ်နငှ  ်သူ  ကိိုရည်ညွှန််းသသာ 

သ ို်းပါ်း စဆ်ပူ ိုသသနည််းမ ာ်းအသပေါ် အာရ ိုစိိုက်ကကမည။် သမမာက မ််းစာရှိ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ 

ကွြဲခပာ်းသသာအမည်မ ာ်းခြင  ်စ ငက်ကပါစိို  ။ 

အမညန် မမ  ျား 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို သမမာက မ််းစာ ွင ်အမည်မ ာ်းစွာခြင  ်သခေါ်ဆိိုသည်။ ဤအမည ်

မ ာ်းထြဲမှ အခ ိ ျို့သည် သ၏ူဘိုရာ်းဂိုဏက်ိို သယွဝ်ိိုကသ်သာနည််းခြင  ်ညွှနခ်ပသည။် အခခာ်း အမည်မ ာ်းသည် 

သူအာ်းဘိုရာ်းသခငဟ်ို သခေါ်ဆိိုရာ ွင ်အလွနရ်ှင််းလင််းခပ သ်ာ်းသည။် အခခာ်းသသာအမည်မ ာ်းသည် 

ဤအစွန််းနစှခ်ိုအကကာ်း၌ ရှိကကသည။် 

သူ၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို အသယွ်ဝိိုက်ဆ ို်းနည််းခြင  ်သြာ်ညွှန််းသည ်အမည်သည် “သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်”ေးဟူသသာအမည်ခြစသ်ပမည။် “သန  ရှ်င််းသသာ”ေးဟူသသာအသ ို်းအနှုန််းသည် မည်သည ် 

နည််းခြင မ်ဆိို ဘိုရာ်းသခငမ်ဟို ်သသာ ြနဆ်င််းခခင််းဆိိုငရ်ာကဏ္ဍမ ာ်း ွငလ်ည််း အသ ို်းခပ နိိုငပ်ါသည်။ 

“သန  ရှ်င််းသသာ”ေးဟသူသာ စကာ်းလ ို်းသည ်သယဘူယ အာ်းခြင  ်ဂိုဏရ်ည် အူသပါင််းအသြာ်မ ာ်းနငှ  ်

ကွြဲခပာ်းသသာအရာမ ာ်းကိို ရည်ညွှန််းသည။် အသကကာင််းမှာ ဘိုရာ်းသခငအ် ကွ်  စ်နည််းနည််းခြင  ်

ထ်ူးခခာ်းသသာသကကာင  ်ခြစသ်ည်။ ထိို  သကကာင ၊် “သန  ရှ်င််းသသာ”ေးဟူသသာ စကာ်းလ ို်းသည ်သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းခြစသ် ာ်မသူကကာင််း ကိိုယ ်ိိုငည်ွှနခ်ပသညမ်ဟို ်။ 

ဓမမသဟာင််းက မ််း စ်သလ ာကလ် ို်း ွင ်"သန  ရှ်င််းသသာဘိုရာ်း" အခြစ် ထပ်ခါ လြဲလြဲ ရည်ညွှန််း 

ထာ်းသူမှာ ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ်ကကာင််း သ ခိပ ရန ်အသရ်းကကီ်းသည်။ ၂ ဓမမရာဇဝင ်၁၉:၂၂၊ သဟရှာယ 

၃၀:၁၁-၁၅၊ နငှ  ်သဟာသရှ ၁၁:၉-၁၂ က မ််းပိိုဒမ် ာ်းစွာ ွင ်ဤအရာကိိုသ ွျို့ ခမငရ်သည။် သဟရှာယ 

၆၃:၁၀-၁၁ကြဲ သိို  သသာ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် ဟူသသာအမည်ခြင  ်ဘိုရာ်းသခငက်ိိုယသ် ာ် ိိုငက်ိို 

ရည်ညွှန််းသသာ အခခာ်းက မ််းပိိုဒမ် ာ်းလည််း ရှိသသ်းသည်။ ဉာဏပ်ညာက မ််း ၉:၁၇ ကြဲ သိို  သသာ သရှ်းသခ ် 

သာမက မှု သ်ွင််းခခင််းမရှသိသာ ဂ  ်းစာသပမ ာ်း ွငလ်ည််း ဤအမည်နာမကိို သ ွျို့ ခမငရ်သည။် 

ဤဓမမသဟာင််းက မ််းသနာကခ် အသခခအသနကိိုဆန  က် င၍်၊  “သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်”ေးဟူသသာ 

အမည်ခြင  ်ဘိုရာ်း၏အဓပိပာယသ်ကသ်ရာကပ် ိုကိို ခမငသ် ွျို့ရခခင််းမှာ  ရာ်း၀ငသ်ည်။ 

ဤအလွနသ်ွယဝ်ိိုက်သသာအမည်မ ာ်းကိို စိ ထ်ြဲ ွငထ်ာ်းခခင််းခြင ၊် အလွနသ်ယွဝ်ိိုကသ်သာနငှ  ်

အလွနရ်ှင််းလင််းခပ သ်ာ်းသသာကကာ်း ွင ် ည်ရိှသနသည ် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််း 

ကိို သြာခ်ပသသာအမညအ်ခ ိ ျို့ကိို ကကည ်ကကပါစိို  ။ ဤအမညမ် ာ်း ွင ်“သခငဘ်ိုရာ်း၏ဝိညာဉ်သ ာ်၊”ေး

“ဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာ်”ေးနငှ  ်“အသက်ရှငသ် ာ်မူသသာဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာ်”ေး ိို  ပါဝငသ်ည်။ 

ထိို  အခပင ်“သယရှု၏ဝိညာဉ်သ ာ်၊”ေး“ခရစသ် ာ်၏ဝိညာဉ်သ ာ်၊”ေး“သယရှုခရစ်၏ဝိညာဉ်သ ာ်”ေးလည််းခြစ ်

သည။် ထိို  ခပင ်“သင ်ိို  အဘ၏ဝိညာဉ်သ ာ်၊”ေး“သာ်းသ ာ်၏ဝညိာဉ်သ ာ်”ေးနငှ  ်“သယရှုကိိုသသခခင််းမှ 
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ထသခမာကသ်စသ ာ်မသူသာသ၏ူဝညိာဉ်သ ာ်”ေး ိို  ခြစသ်ည်။ ဤအမညမ် ာ်းအာ်းလ ို်းသည် 

လူသာ်း စဦ််းသည် မမိစိိ ဝ်ညိာဉ်နငှ  ်ညီညွ ်သည် နည််း  ူဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်နငှ  ်စည််းလ ို်းညီညွ ်သကကာင််း သြာ်ခပခခင််းအာ်းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် 

ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ် ာ်မူသကကာင််း ညွှနခ်ပသနပါသည်။ သပါလိုသည် ဤဆက်နယွ်မှုကိို ၁ သကာရိနသ   ၂:၁၁ 

 ွင ်အ ိအလင််းသြာ်ခပခြဲ သည်– 

လူ၏နက်နြဲသသာ အရာကိို လူ၌ရှိသသာ မမိစိိ ် ဝိညာဉ်မ ှပါ်း အဘယ်သူ 

သသိနည််း။ ထိိုနည််း ူ ဘိုရာ်းသခင၏် နက်နြဲသသာအရာကိို ဘိုရာ်းသခင၏် 

ဝိညာဉ်သ ာ်မှ  ပါ်းအဘယသ်ူမ မသ ိ(၁ သကာရိနသ  ၂:၁၁)။  

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ ဝညိာဉ်မ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို လသူာ်းခြစ်သစသသာ အစ ိ်အပိိုင််း စ်ခိုခြစသ်ည။် 

ထိို  ခပင ်၎င််း ိို  နငှ ပ် သ်က်၍ လူသာ်းမဆနသ်သာအရာမရှ။ိ ၎င််း ိို  သည် အကကင််းမြဲ လသူာ်းမ ာ်းခြစ် 

သည။် ထိိုနည််း ူ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် အကကင််းမြဲ ဘိုရာ်းရှငခ်ြစ်သည်။ ဤအရာသည် 

သူ  အာ်း ခမည််းသ ာ်၏ စိ သ်သဘာကိို သနိိိုငသ်စသည။် ထိို  သကကာင ၊် ခရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်း ဘိုရာ်းသခင၏် 

စိ သ် ာ်ကိို ထို ်သြာ်ခပသခခင််းလိုပ်သဆာငမ်ှုအာ်းခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် မမိိကိိုယက်ိို 

ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ်ကကာင််း ထငရ်ှာ်းသစသည။် 

“ဘိုရာ်းသခင”်ေးဟသူသာအမည်ခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း အ အိလင််း ရည်ညွှန််းသသာ 

က မ််းပိိုဒအ်ခ ိ ျို့ ရှိသည။်  မနသ် ာ် ၅:၃-၄  ွင ်သပ ရို၏စကာ်းကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

သပ ရိုကလည််း၊ အာနန၊ိ သငသ်ည်သန်  ရှင််း သသာ ဝိညာဉ် သ ာ်ကိို လှည် စာ်း၍၊ 

သခမကိိုသရာင််းသသာ အဘိို်း၏ ဘိို  ကိိုထမိဝ်ှကမ်ည် အသကကာင််း၊ စာ နသ်ည် 

သင၏်စ ိ်နလှ ို်းကိို အဘယ်သကကာင်  ခပည် သစ ရသနည််း။ ... လူကိိုသာ 

မိုသာသခပာမပီမဟို ်၊ ဘိုရာ်းသခငက်ိိုလည််း မိုသာသခပာမပီဟို သပ ရိုဆိို၏ 

( မနသ် ာ် ၅:၃-၄)။  

ဤက မ််းပိိုဒ ်ွင ်အာနနသိည ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို လိမည်ာခြဲ သည်ဟို သပ ရို ဦ်းစွာ 

သခပာခြဲ သည်။ ထိို  သနာက် အာနနသိည ်ဘိုရာ်းသခငက်ိို လမိ်ညာခြဲ သကကာင််း သခပာခခင််းခြင  ်မညသ်ည ် 

အရာကိို သပ ရိုဆိိုလိိုသကကာင််း ရှင််းခပခြဲ သည်။ ဤသနရာ ွင ် မနသ် ာ်သပ ရိုသည ်သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း “ဘိုရာ်းသခင”်ေးဟို ရှင််းလင််းစွာ သခေါ်ဆိိုခြဲ သည်။ 

ထိို  သကကာင ၊် သမမာက မ််းစာ ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ဟိုသခေါ်သဝေါ်သသာအမည်မ ာ်းကိို သ ို်းသပ် 

ကကည သ်သာအခါ၊ ၎င််း ိို  အမ ာ်းစိုသည် ကိိုယ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို  အလနွသ်ယွဝ်ိိုကသ်သာမှ အလနွ ်

ရှင််းလင််းခပ ်သာ်းသသာနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ် သြာ်ခပသည်ကိို သ ွျို့ နိိုငသ်ည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအသကကာင််းကိို သမမာက မ််းစာသရိုပ်ခပသည ် ဒို ိယ 

နည််းလမ််းမှာ ဘိုရာ်းဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းကိို သြာ်ခပခခင််းခြင ခ်ြစ်သည်။ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  

 

-8- 

ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဂုဏ်တတ ်မ  ျား 

ခရစ်ယာန ်ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငထ်  ွင ်ကွြဲခပာ်းခခာ်းနာ်းသသာ ဂိုဏသ် ာ်နစှ်မ ိ ်း 

ရှိသညဟ်ို သရှ်းယခငက် ည််းက ထ ို်း မ််းစဉ်လာအရ သခပာဆိိုခြဲ ကကသည်_ သခပာခပနိိုငသ်သာဂိုဏသ် ာ် 

မ ာ်းနငှ  ်သခပာ၍မရနိိုငသ်သာ ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်း ခြစသ်ည။် သ၏ူြနဆ်င််းခ မ ာ်းနငှ  ် စ်နည််း စ်ြ ို 

“သခပာခပနိိုငသ်ည်”ေးသိို  မဟို ် “မ သဝနိိုငသ်ည်”ေးဟသူသာ ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းရှိသည။် 

ဥပမာအာ်းခြင ၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်လသူာ်းမ ာ်းနငှ  ်ဆက်သယွသ်ခပာဆိို သိို  မဟို ် မ သဝသပ်းသည ် 

ဆငခ်ခင ် ို ရာ်း၏ ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းကိို ပိိုငဆ်ိိုငထ်ာ်းသည်။ အကယစ်ငစ်စ် အကန  အ်သ ရိှ်သသာ လသူာ်း 

မ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏် ဆငခ်ခင ် ို ရာ်းကိို အခပည အ်ဝ နာ်းမလည်နိိုငက်ကသပ။ သိို  သသာ် က ိ ်းသကကာင််း 

ဆသီလ ာ်သသာ နည််းလမ််းမ ာ်းနငှ  ်သ ွ်းသခေါ် နိိုငသ်ည ် စွမ််းရည်မ ာ်း ရှိသနဆြဲခြစသ်ည။် ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ် ိို   

သညဘ်ိုရာ်းခြစ်သကကာင််း မဆိိုလိိုပါ။ ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ဆငခ်ခင ် ို ရာ်းဆိိုငရ်ာ အ ိိုင််းအ ာ  စခ်ိုအထ ိ

သြာ်ခပသသာ ဆငခ်ခင ် ို ရာ်းရှိသသာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို ြနဆ်င််းထာ်းသကကာင််း ရိို်းရှင််းစွာ 

သကသ်သထရူ ိုမ သာခြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏အသကကာင််းခပခ က်သည် သူ  ထ မဆှင််းသက်လာသည်။ 

ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ကိိုယသ် ာ်၏ြနဆ်င််းခ မ ာ်းခြစ်သသာသကကာင  ်သူ၏ဂိုဏသ် ာ်ကိို ထငဟ်ပ်သစသည။် 

ဘိုရာ်းသခင၏်သခပာခပနိိုငသ်သာအခခာ်းဂိုဏသ် ာ် စ်ခိုမှာ သ၏ူသမ တ ာခြစ်သည်။ ထိို  ခပင ်

သမမာက မ််းစာသနရာမ ာ်းစွာ ငွ ်အခခာ်းသူမ ာ်းအသပေါ်ကျွန်ိုပ် ိို  သမ တ ာထာ်းခခင််းနငှ  ်ဘိုရာ်းသခငက်ိို 

ခ စ်ခခင််းပငလ် င ်ဘိုရာ်းသခင၏်သမ တ ာဂိုဏသ် ာ်မှ  ိိုက်ရိိုက်ဆင််းသကလ်ာသကကာင််း သွနသ်ငပ်ါသည။် 

ဂလာ ိ ၅:၂၂၊ ဧြက် ၅:၁၊ ၂ သိမာသသ ၁:၇၊ နငှ  ်၁သယာ ၄်း၇-၂၁  ွင ်သ ွျို့ ခမငရ်သည။် 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သခပာ၍မရနိိုငသ်သာ ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းရှိသည် — ၎င််းဂိုဏသ် ာမ် ာ်း၏ 

သဘာဝအရ သူ၏ ြနဆ်င််းခ မ ာ်းနငှ  ်မမ သဝနိိုငပ်ါ။ အကျွမ််း ဝငရ်ှိသသာ ဘိုရာ်းသခင၏် 

သခပာ၍မရနိိုငသ်သာဂိုဏသ် ာမ် ာ်း မှာ အနနတဉာဏ ်ည််းဟသူသာ သဗဗည  ဉာဏ၊် အလ ို်းစ ို  ်နိိုင ်

သ ာ်မူခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်၊ အလ ို်းစ ိုသသာအရပ်ရပ် ိို  ၌  စ်မပိ ငန်က် ည်ရိှခခင််း၊ သ၏ူမသခပာင််းလြဲ 

နိိုငသ်သာ ကိိုယပိ်ိုင ်ည်ရှမိှုခြစ်သည ် ထာဝရ ည်ရိှခခင််း ိို   ခြစသ်ည။် သခပာ၍မရနိိုငသ်သာ ဂိုဏသ် ာ် 

မ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ သ်ာ သကဆ်ိိုငသ်သာသကကာင ၊် ဤဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းထြဲမှ စခ်ို သိို  မဟို ်  စ်ခို 

ထကပိ်ို၍ ပိိုငဆ်ိိုငသ်ကကာင််းခပသခခင််းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာသ်ည် ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ်ကကာင််း 

သကသ်သခပနိိုငသ်ည။် သမမာက မ််းစာကိို စူ်းစမ််းသလ လာသသာအခါ၊ အမှနမ်ှာ၊ သသူည ်၎င််းအာ်းလ ို်းကိို 

ပိိုငဆ်ိိုငသ်ကကာင််း သ ွျို့ ရှိရသည။် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ သဗဗည  ဉာဏက်ိို ဦ်းစွာသ ို်းသပ်ကကည ် 

ပါမည။် 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင၏်စ ိ်သ ာ်ကိို သကာင််းစွာသသိည်ဟို သမမာက မ််းစာ ဆိိုသည။် 

ဧြက် ၁:၁၇ နငှ  ်၁ သကာရိနသ  ၂:၁၀-၁၁  ွငသ် ွျို့ ခမငရ်သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏်စ ိ်သည ်အဆ ို်းမရှပိါ၊ 

၎င််းကိို စ ိုလငစ်ွာသရိန ်အညအီမ ခြစ်သသာအနနတစ ိ ်စခ်ို လိိုအပ်သည။် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ် 

သည ်ဘိုရာ်းသခင၏် သဗဗည  ဉာဏက်ိို နာ်းလည်နိိုငစ်ွမ််းအာ်းခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် 

ကိိုယ ်ိိုငသ်ည ်သဗဗည  ခြစသ်ကကာင််း ထငရ်ှာ်းသည။် သသူည ်သဗဗည  ဉာဏရိှ်သူခြစ်သသာသကကာင  ်

ဘိုရာ်းသခင ်ခြစ်ရမည။် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သ၏ူ အလ ို်းစ ို  ်နိိုငသ် ာ်မူခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်အာ်းခြင  ်

ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ်ကကာင််း သက်သသထပူါသည်။ သ၏ူ  နခ်ိို်းသည ်ဘိုရာ်းသခင၏် အကန  အ်သ မ်ြဲ  

 နခ်ိို်းခြစသ်ည။် သမမာက မ််းစာက မ််းပိိုဒမ် ာ်းစွာသည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏  နခ်ိို်းသ ာ် 

အသကကာင််းကိို သခပာကကသည်၊ ၁ ဓမမရာဇဝင ်၁၀:၆၊ သရာမ ၁၅:၁၉၊ ၁ သကာရိနသ  ၁၂:၁၁၊ နငှ  ်၁သက် ၁:၅။ 

ကမဘာဦ်း ၁:၁-၃  ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်နငှ  ်ဘိုရာျားရှင၏်တနခ် ိုျားထတာ်တ ို   ဆကန်ယွမ်ှုကိို 

သ ို်းသပ်ကကည ပ်ါ– 

အစအဦ်း၌ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သကာင််းကငန်ငှ  ်သခမကကီ်းကိို ြနဆ်င််းသ ာ်မ၏ူ။ 

သခမကကီ်းသည် အဆင််းသဏ္ဌာနမ်ရှိ၊ လွ လ်ပ်လဟာခြစ၏်။ နက်နြဲရာအရပ်ကိို 

သမှာငမ်ိိုကြ် ို်းလွှမ််း၍ ဘိုရာ်းသခင၏် ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သရမ က်နာှခပငသ်ပေါ်မှာ 

လှုပ်ရှာ်းသ ာ်မ၏ူ။ ဘိုရာ်းသခငက်လည််း အလင််းခြစသ်စဟို အမနိ်  သ ာ်ရိှ၍ 

အလင််းခြစသ်လ၏ (ကမဘာဦ်း ၁:၁-၃)။ 

အထက ်ွငသ်ြာ်ခပခြဲ သည အ် ိိုင််း၊ ဓမမသဟာင််းက မ််းသည ်ဘိုရာ်းသခငဟ်ိုဆိိုရာ၌ သယဘိုယ  

အာ်းခြင  ်သ ို်းပါ်း စဆ်ူကိို ရည်ညွှန််းသည။် သိို  သသာ် ဘာသာစကာ်းနငှ  ်အသကကာင််းအရာအလိိုက် ပိုဂ္ိ လ် 

 စဦ််း သိို  မဟို  ်အခခာ်း စဦ််းကိို အသလ်းသပ်းသြာ်ခပခခင််းသည်လည််း  ရာ်းဝငပ်ါသည။် ဤသနရာ ွင၊် 

ဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာ်အခြစ် သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ပိုဂ္ိ လက်ိို အသလ်းသပ်းသြာ်ခပသည်။ 

ထိို  သကကာင  ်အလင််းကိို ြနဆ်င််းခခင််းအမှုကိို သန  ရှ်င််းသသာ ဝညိာဉ်သ ာ်လိုပ်သဆာငခ်ြဲ သည်။ ဤအခန််း 

 ွင ်ဘိုရာ်းသခငြ်နဆ်င််းသည ် အခခာ်းအရာအာ်းလ ို်း ွငလ်ည််း အလာ်း ပူငခ်ြစသ်ည။် သိို  သသာ် 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ထိိုကြဲ သိို   အလ ို်းစ ို  ်နိိုငသ် ာ်မူခခင််း နခ်ိို်းသ ာ် ရှိရနအ် ွက်၊ 

မညသ်ည အ်ရာမမှရှိခခင််းထြဲမှ  စစ် ို စ်ရာကိို ြနဆ်င််းနိိုငရ်နအ် ကွ်၊ သသူည ်အခပည ်အဝ ဘိုရာ်းခြစ် 

ရပါမည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ပိိုငဆ်ိိုငသ်သာ သနာက်ထပ်ေးသခပာ၍မရနိိုငသ်သာဂိုဏသ် ာ်သည် အလ ို်းစ ို 

သသာအရပ်ရပ် ိို  ၌  စ်မပိ ငန်က် ညရ်ှိခခင််းပငခ်ြစသ်ည။် ဆာလ  ၁၃၉:၇-၁၀ က မ််းပိိုဒမ် ာ်း ွင ်

ြနဆ်င််းခခင််း၏အစ ိ်အပိိုင််း စသ်လ ာက်လ ို်း၊ သကာင််းကငထ်ကမ်ှ ပငလ်ယ်နကအ်ထ ိိိုငသ်အာင ်

ဝိညာဉ်သ ာ်သည်ရှသိနသကကာင််း သွနသ်ငသ်ည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည်လည််း ထာဝရ ည်ရှိခခင််း၏ဂိုဏသ် ာ်ရိှသည။် သဟမဗြဲ ၉:၁၄ 

သည ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း  “ထာဝရဝိညာဉ်သ ာ်”ေးအခြစ် ရည်ညွှန််းသည်၊ ဆိိုလိိုသညမ်ှာ 

သူသည ်အစဉ်အမမြဲ ည်ရှသိနမပီ်း ထာဝရ ည်ရိှသနမည်ခြစသ်ည။် 

သခပာမရနိိုငသ်သာဂိုဏသ် ာ်နငှ အ်ခခာျားအလာျားတူ ဂိုဏသ် ာမ် ာ်းအာ်းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ် 

သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငခ်ြစ်သကကာင််း သမမာက မ််းစာ၌ ရှင််းလင််းစွာ သြာ်ခပသည။် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

အမှုတတ ်လပ်ုငန်ျား 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းအ ွက် သမမာက မ််းစာပါ   ိယအသထာက် 

အထာ်းသည ်သလူိုပ်သဆာငသ်ည ်အမှုသ ာ်အမ ိ ်းအစာ်းခြစသ်ည။် ဤသငခ်န််းစာသနာကပိ်ိုင််း ွင ်

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏အမှုသ ာ်လိုပ်ငန််းကိို ပိိုမိိုနက်နြဲစွာ သလ လာမည။် ယခိုကျွန်ိုပ် ိို   သ၏ူဘိုရာ်း 

ခြစခ်ခင််းအသကကာင််းမည်သိို  သရိုပ်ခပသည်ကိို သနိိိုငရ်န ်သူ၏လိုပ်သဆာငမ်ှုအခ ိ ျို့ကိို ခ က်ခ င််းသလ လာ 

ကကမည။် 

သမမာက မ််းစာပါ သကသ်သအသထာကအ်ထာ်း စစ် ိ် စပိ်ိုင််းသည် သ၏ူ 

အမှုသ ာ်မ ာ်းကိို ကကည ်ရှုခခင််းခြစသ်ည။် ဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာသ်ည် 

ခရစ်သ ာ်အာ်း သကသ်သခ သည်၊ ခရစ်သ ာ်ထ  ကျွန်ိုပ် ိို  ကိိုမှဝီြဲသစသည်၊ 

အသစသ်သာအသကက်ိို သဆာငက် ဉ််းသပ်းသည၊် ရှငခ်ပနထ်သခမာကသ်စသည၊် 

ြနဆ်င််းခခင််း ွင ်ပါဝငသ်ည။် ဤလိုပ်သဆာငမ်ှုမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် ဘိုရာ်းသခင ်

၏အမှုသ ာ်မ ာ်းသာခြစသ်ည။် ၎င််း ိို  သည် လသူာ်းမ ာ်းနငှ  ်မသကဆ်ိိုငပ်ါ။ 

၎င််း ိို  သည် သကာင််းကင ်မနမ် ာ်း သိို  မဟို ် အခခာ်းြနဆ်င််းခ အရာမ ာ်း 

နငှ လ်ည််း သက်ဆိိုငခ်ခင််းမရှပိါ။ ၎င််း ိို  သည် ဘိုရာ်းသခငက်ိိုယ်သ ာ် ိိုင ်

လိုပ်သဆာငသ်သာအရာမ ာ်းသာခြစသ်ည။် ထိိုအသခခခ အာ်းခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင၏်အမှုသ ာမ် ာ်းကိို လိုပ်သဆာငသ်ည်ကိို 

ခမငရ်သသာသကကာင  ်သသူည ်ပိုဂ္ိ လ်ခြစသ်ညသ်ာမက ဘိုရာ်းလည််းခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Stephen J. Wellum 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင ်စပ်ါ်း ည််းအ ကွ်သာသင သ်လ ာ်သည်ဟို 

သမမာက မ််းစာညွှနခ်ပသည ် လိုပ်သဆာငမ်ှုမ ာ်းစွာကိို လိုပ်သဆာငမ်ပီ်း ဘိုရာ်းသခင၏် နခ်ိို်းသ ာ်နငှ  ်

ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းကိိုခပသသည်။ ဥပမာ၊ သရာမ ၈:၁၁  ွငြ် ရ်သည အ် ိိုင််း ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဝညိာဉ်မ ာ်းကိို 

အသစ်ခပ ခပငသ်သာအခါ ွင ်သူသည ်အသက ်ာသစက်ိို ြန ်ီ်းသပ်းသည်။ ဧြက် ၂:၁၈  ွငသ်ွနသ်င ်

သည ်အ ိိုင််း ကိိုယသ် ာ်အာျားခြင က်ျွန်ိုပ် ိို  သည် ခမည််းသ ာ်နငှ ဆ်ကသ်ွယန်ိိုငသ်ည။် သရာမ ၅–၈  ွင ်

သရိှိရသကြဲ သိို   ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ် ကယ် ငခ်ခင််းကိို က င သ် ို်းသ ာ်မူသည်။ သရာမ ၁၅:၄,၁၉  ွင ်

သ ွျို့ ခမငရ်သည ်အ ိိုင််း ကိိုယသ် ာ်သည် ပသရာြကမ် ာ်း၏ အ  ြယွ်အမှုမ ာ်းနငှ  ်သခငသ်ယရှု၏ 

သနာကက်ွယမ်ှ  နခ်ိို်းသ ာခ်ြစ်သည်။ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းနငှ ဆ်ိိုငသ်သာအမှုသ ာ်မ ာ်း 

စာရင််းသည ်အဆ ို်းမရှခိြစ်သသာ်လည််း၊ ထငရ်ှာ်းသသာဥပမာအခ ိ ျို့ကိိုသာ သလ လာကကပါစိို  ။ 

ပထမ ွင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင၏်နှု ်ကပ ်သ ာ်ခြစသ်ည ် 

သမမာက မ််းစာကိို မှု သ်ွင််းခြဲ သည်။ သန  ရ်ှင််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏နှု က်ပ ်သ ာသ်ည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

နှု ်ကပ ်သ ာ်ခြစသ်ကကာင််းအသအိမှ ်ခပ ခခင််းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင ်

ကိိုယ ်ိိုငခ်ြစသ်ကကာင််း အသအိမ ှ်ခပ သည်။ ဤအယအူဆကိို မဿြဲ ၁၀:၂၀၊ သယာဟန ်၃:၃၄၊  မန ်



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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သ ာ် ၁:၁၆ နငှ  ်၄:၃၁၊ နငှ  ်ဧြက် ၆:၁၇  ိို   ွင ်သ ွျို့ ရှရိသည်။ ဥပမာ စခ်ိုအသနနငှ ၊် ၂ သပ ရို ၁:၂၀-၂၁ 

 ွင ်သပ ရို၏စကာ်းမ ာ်းကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

က မ််းစာ၌ပါသသာ အနာဂ တ စိကာ်းမညသ်ညက်ာ်း၊ ကိိုယ်အလိိုအသလ ာက် 

အနကမ်သပေါ်ဟို သရှျို့ ဦ်းစွာသမိ ှ်ကကသလာ ။ အသကကာင််းမကူာ်း၊ အနာဂ တ ိ 

စကာ်းသည် လူအလိိုအာ်းခြင  ်ခြစြ်ူ်းသညမ်ဟို ်၊ ဘိုရာ်းသခင၏် 

သန  ရှ်င််းသူ ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဥ်သ ာ်၏  ိိုက် နွ််းသ ာ်မူခခင််းကိို 

ခ ရ၍ သဟာသခပာကက၏ (၂ သပ ရို ၁:၂၀-၂၁)။  

ဤက မ််းပိိုဒ ်ွင ်သပ ရိုသည ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ခြင  ်သဆာငရွ်ကခ်ခင််းသည် 

ဘိုရာ်းသခငထ် မှ သဟာသခပာခခင််းခြစသ်ညဟ်ို သွနသ်ငခ်ြဲ သည်။ သမမာက မ််းစာသည ်အထ်ူးသခြင  ်

ဘိုရာ်းသခင၏်   ိယပိုဂ္ိ လခ်ြစသ်ည ် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်မှု ်သွင််းမပီ်း သရ်းသာ်းထာ်း 

သသာသကကာင ၊် ဘိုရာ်းသခင၏်နို ်ကပ ်သ ာ် ခြစသ်ည။် 

အခခာ်းဥပမာအသနခြင ၊် အ ိိုငပ်ငခ် ပိုဂ္ိ လအ်ခြစ် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှု 

သည ်ဘိုရာ်းသခငခ်ြစ်သကကာင််း ခပသသည်။ သယာဟန ်၁၄-၁၆  ွင၊် သယရှုသည် သမမာ ရာ်းသြာ်ခပခခင််း၊ 

အခပစစ်ီရငခ်ခင််းနငှ  ်သယရှုအာ်း သကသ်သခ ခခင််းကြဲ သိို  သသာ အ ိိုငပ်ငခ် ပိုဂ္ိ လအ်ခြစ် သန  ရှ်င််း 

သသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို ရည်ညွှန််းခြဲ သည်။ ဤအမှုသ ာ်သည် အစပိိုင််း ွငထ််ူးဆန််းသသာလ်ည််း သယရှု 

ကိိုယသ် ာ် ိိုင ်သလာကသပေါ်ခ က်ခခင််း သရာကရ်ှိခခင််းထက် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို ပိို၍ပင ်အြိို်း 

 နသ်စသည။် ရှငသ်ယာဟန ်၁၆်း၇  ွင ်သယရှုသခပာခြဲ သည အ် ိိုင််း၊ 

ငါအမှနအ်ကနဆ်ိိုသညက်ာ်း_ ငါသွာ်းလ င ်သင ်ိို  အက ိ ်းရိှလိမ မ်ည်။ အသကကာင််း 

မူကာ်း ငါမသွာ်းလ င ်ဥပဇ္စ ာယဆ်ရာသည် သင ်ိို  ဆသီိို  မလာ။ ငါသွာ်းလ င ်ထိိုသူ 

ကိို သင ်ိို  ဆသီိို   ငါသစလွှ မ်ည ်(ရှငသ်ယာဟန ်၁၆်း၇)။  

၎င််းကိို ခဏမ  စဉ််းစာ်းကကည ပ်ါ။ သခငသ်ယရှု၏အဆိိုအရ၊ အသင််းသ ာ်သည် သခငသ်ယရှု၏ 

ကိိုယခ်နဓာရှိခခင််းထက် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ရိှသနခခင််းသည် ပိိုသကာင််းပါသည။် သိို  သသာ်၊ အကန   ်

အသ ်ရှသိသာြနဆ်င််းခ သည ်ခရစ်သ ာ်၏ သခမကကီ်းသပေါ် ရိှခခင််း၏သကာင််းကကီ်းမဂဂလာနငှ  ်နှုငိ််းယှဉ်၍ 

မရနိိုငပ်ါ။ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် သာ်းသ ာ်ဘိုရာ်းသခငထ်က် ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ် ပိို၍အက ိ ်းရှိ 

သစရနအ် ကွ် ဝညိာဉ်သ ာသ်ည်ကိိုယ ်ိိုင ်ဘိုရာ်းသခငခ်ြစရ်ပါမည။် 

ပ ုတသနညျ်ားမ  ျား 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို သမမာက မ််းစာအခိိုငအ်မာသြာ်ခပသည ် စ ို ထ  

နည််းလမ််းမှာ ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်၏နာမသ ာ် ိို  နငှ အ် ူ ကိိုယသ် ာ်၏နာမသ ာပ်ါ၀ငသ်သာ 

သ ို်းပါ်း စဆူ်ပ ိုသသနည််းမ ာ်းမ ှစဆ်င ခ်ြစသ်ည်။ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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သ ို်းပါ်း စဆ်ပူ ိုသသနည််းသည ်အမ ာ်းအာ်းခြင  ်၎င််း ိို  ၏ပူ်းသပါင််းသဆာငရွ်ကမ်ှုကိိုခပသခခင််းခြင  ်

သ ို်းပါ်း စဆ်၏ူ ပိုဂ္ိ လသ် ို်းပါ်းစလ ို်းကိို အ အိလင််းသြာ်ခပထာ်းသသာ က မ််းပိိုဒ ်စပိ်ိုဒခ်ြစ်သည်။ 

ခမည််းသ ာ်၊ သာ်းသ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း  ူညီသသာ မိ ြ်ကမ် ာ်းအခြစ်သြာ်ခပခခင််း 

ခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ခမည််းသ ာ်နငှ  ်သာ်းသ ာ်ကြဲ သိို  ပင ်ဘိုရာ်းခြစသ် ာ်မူသကကာင််း 

သမမာက မ််းစာသြာ်ခပသည်။ သရာမ ၁၅:၃၀၊ ၁ သကာရိနသ  ၁၂:၄-၆၊ ၂ သက်သာသလာန ိ် ၂:၁၃-၁၄ နငှ  ်

အခခာ်းသနရာမ ာ်းစွာ ွင ်သ ွျို့ နိိုငသ်ည။် ဤပ ိုသသနည််းမ ာ်း၏ ဥပမာနစှ်ခိုကိို ကကည ်ကကပါစိို  ။ 

ပထမဥပမာအာ်း မဿြဲ ၂၈:၁၉  ွင ်သ ွျို့ ရှနိိိုငသ်ည။် သခငသ်ယရှုသည် ဤအမိန  သ် ာ်ကိို 

မိန  သ် ာ်မူခြဲ သည်– 

သင ်ိို  သွာ်း၍ လမူ ိ ်း ကာ ိို  ကိို ငါ   ပည ်ခြစသ်စလ က်၊ ခမည််းသ ာ်၊ 

သာ်းသ ာ်၊ သန  ရှ်င််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်၏နာမ၌ ဗ တ ိဇ ကိို သပ်းကကသလာ ။ (မဿြဲ 

၂၈်း၁၉) 

ဤပ ိုသသနည််း ွင၊် သယရှုသည ်သ ို်းပါ်း စ်ဆ၏ူနာမသ ာ် သိို  မဟို  ်အခွင အ်ာဏာခြင  ်

နစှ်ခခင််းသပ်းရမည်ဟို သြာ်ခပသည်။ ဤအမိန  သ် ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင၏်နှုငိ််းရဂိုဏအ်သသရကိို 

ပိိုင််းခခာ်းခခင််းမရှသိပ။ ယင််းအစာ်း၊ ၎င််းသည် ပိုဂ္ိ လ်သ ို်းပါ်းလ ို်းကိို  န််း ူခြစသ်စသည။် 

ဒို ယိဥပမာ စခ်ိုသည ်သပါလိုသရ်းခြဲ သသာ ၂ သကာရိနသ  ၁၃:၁၄  ွငသ် ွျို့ရသည_် 

သခငသ်ယရှုခရစ၏် သက ်းဇူ်းသ ာ်၎င််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏် သမ တ ာသ ာ်၎င််း၊ 

သန်  ရှင််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ မိဿဟာယသ ာ်၎င််း၊ သင ်ိို  အသပါင််း၌ 

ရှိသစသ ည််း (၂ သကာရိနသ  ၁၃:၁၄)။  

သပါလိုသည ်သ၏ူစာ၌ နဂိ ို်းခ  ပ်ရာ ွင၊် သာ်းသ ာ ်သခငသ်ယရှုခရစ၊် ခမည််းသ ာဘ်ိုရာ်းသခင၊် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် ဟိုသရ်းသာ်းခြဲ သည်။  ထိိုသိို  လိုပ်သဆာငခ်ခင််းခြင  ်ကယ ်ငခ်ခင််း ၏သကာင််းခ ီ်း 

မ ာ်းကိို သပ်းသဆာငရ်ာ ွင ်ပိုဂ္ိ လ်သ ို်းဦ်းစလ ို်း န််း ူည ီူအခြစ်  ငခ်ပခြဲ သည်။ 

ဤကြဲ သိို  သသာ ပ ိုသသနည််းမ ာ်းသည် သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင၌် န််း ူညီ 

မ သသာ ပိုဂ္ိ လခ်ြစ်သကကာင််း သြာ်ခပသည။် ခမည််းသ ာ်၊ သာ်းသ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် 

အခပစသ်ာ်း ိို  အာ်း သက ်းဇူ်းသ ာ်နငှ  ်ကယ် ငခ်ခင််းသပ်းခခင််းနငှ  ်ဘိုရာ်းသခငအ်ခြစ် ဂိုဏ ်ငက်ိို်းကယွ် 

ခခင််း ိို  ကိို ခ ယူခခင််းကြဲ သိို  သသာကိစစရပ်မ ာ်း ွင ်မရှမိခြစလ်ိိုအပ်သသာ ဘိုရာ်းဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းနငှ  ်

လိုပ်သဆာငမ်ှုမ ာ်း ွင ်အခ င််းခ င််း  န််း ူည ီူခြစသ်ကကာင််း သြာ်ခပကကသည။် 

သ ို်းပါ်း စဆူ်နငှ ပ် သ်က်သသာ ခရစယ်ာနအ်ယဝူါဒသည် ဘိုရာ်းသခင ်

 စဆ်သူည် ပိုဂ္ိ လ်သ ို်းပါ်းအခြစ် စည််းလ ို်းညီညွ စ်ွာခြင  ်ထာဝရ ည ်

ရှိသကကာင််း သွနသ်ငသ်ည်။ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငခ်ြစ် 

သသာသကကာင ၊် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သူ  ထ ဆိုသ ာင််းရ ိုသာမက ဘိုရာ်းသခငအ်ခြစ် 

ဂိုဏ ်ငခ်ခင််းသည် မှနက်နမ်ပီ်း သင သ်လ ာ်ပါသည်။ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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တဒါကတ်  Keith Johnson 

ယခို ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ ဘိုရာ်းခြစခ်ခင််းကိို သလ လာမပီ်းသသာအခါ၊ 

ဒို ယိအသကကာင််းအရာခြစသ်ည ်_ ကိိုယသ် ာ်၏ပိုဂ္ိ လ်ခြစ်ခခင််းကိို ဆက်သလ လာကကမည။် ဤအပိိုင််း 

 ွင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အာ်း ဘိုရာ်းစမွ််းအာ်း သိို  မဟို ်  နခ်ိို်း စ်ခိုအခြစသ်ာမဟို ဘ်ြဲ 

စစ်မနှသ်သာပိုဂ္ိ လခ်ြစ်သည် ဟူသသာအခ ကက်ိို သလ လာပါမည။် 

ပုဂိ္ိုလဖ်ြစဖ်ြငျ်ား 

အသင််းသ ာ၏်သမိိုင််း စသ်လ ာက် ွင၊် မ ာ်းစွာသသာအသင််းသ ာ်မ ာ်းသည် သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ် ွင ်ကွြဲခပာ်းသသာကိိုယပိ်ိုငအ်သဉိာဏန်ငှ  ်ပိုဂ္ိ လသ်ရ်းဂိုဏသ် ာမ် ာ်းရှိသည ် ပိုဂ္ိ လ်ခြစ် 

သကကာင််းကိို ခငင််းဆိိုခြဲ ကကသည။် အခ ိ ျို့က သူသည ်အခခာ်းပ ိုစ ခြင  ်ခမည််းသ ာ်ခြစ်သကကာင််း ယ ိုကကည ်

ကကသည်။ “သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်”ေးဟူသသာအမည်သည ်သရှ်းသခ စ်ာသရ်းဆရာမ ာ်းအသ ို်းခပ ခြဲ သသာ 

ဘိုရာ်းသခင၏် နခ်ိို်းသ ာ်အသကကာင််း သြာ်ခပသည အ်မည ်စခ်ိုမ သာခြစသ်ကကာင််း ခငင််းခ ိုကကခြဲ ကကသည်။ 

သိို  သသာ် မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ ည်သဆာကပ် ိုအရ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင ်

အ ွင််း အမှန ်ကယရ်ှိမပီ်း၊ ကွြဲခပာ်းခခာ်းနာ်းသသာပိုဂ္ိ လ ်စ်ဦ်းခြစသ်ကကာင််း၊ သမမာက မ််းစာ၏ရပ် ည် 

ခ က်ကိို  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသည် အ ညခ်ပ သကကာင််း သ ွျို့ နိိုငပ်ါသည။် ဤသည်မာှ သမမာက မ််း 

စာ၏ ရှင််းလင််းခပ သ်ာ်းသသာ သွနသ်ငခ် ကခ်ြစ်မပီ်း သခ က်ာလ စ်သလ ာကလ် ို်း ခရစယ်ာနအ်သင််း 

သ ာ် ိိုင််း၏ ရပ် ည်ခ က်ခြစ်သည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း ဓမမသစ်က မ််း ွင ်ပိုဂ္ိ လမ်ဟို သ်သာ စမွ််းအာ်း 

 စခ်ိုမ သာမဟို ်၊ ပိုဂ္ိ လ်ဆိိုငရ်ာအသ ို်းအနှုန််းမ ာ်းခြင  ်သြာခ်ပထာ်းသည်။ 

အခခာ်းအသင််းသ ာမ် ာ်းသည် ထိိုအခ က်သည်မမိ ိိို  ၏ ယ ိုကကည်ခ က်လည််းခြစ် 

သကကာင််း သခပာဆိိုသက်သသခ ကကသည်။ ၎င််းကိို သနာကပိ်ိုင််းအယဝူါဒ ွင ်

သြာ်ခပခခင််းနငှ ပ် ်သက်၍ အမှန ်ကယ်ခငင််းခ ိုခခင််းမခပ လိုပ်မီ နစှ်သပါင််း 

သ ို်းသလ်းရာခန   ်အခ ိနယ်ူခြဲ ရသည်မှာ မှနပ်ါသည်။ သိို  သသာ် သလ်းရာစို ွင ်Basil 

သည ်၎င််းကိို သဆွ်းသန်ွးသသာအခါ၊ သသူည် အယဝူါဒအသစက်ိို ထို ်သြာ်သခပာ 

ဆိိုခခင််းမခပ ဘြဲ နစှ်သပါင််းသ ို်းရာ ိိုင ်ိိုင ်လူ ိို  ယ ိုကကည်သနမပီခြစသ်သာအရာကိို 

စာ်းပွြဲသပေါ်သိို   ငလ်ိိုက်ခခင််းသာခြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Peter Walker 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသည ်ဤအသကကာင််းအရာမ ာ်းအာ်း ရှင််းလင််းစွာမသြာ်ခပထာ်း 

သကကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို  ဝနခ် ြိို  လိိုသည်။ သိို  သသာ် ခရစယ်ာနဘ်ာသာ၏ပထမရာစိုနစှအ်နည််းငယအ် ွင််း 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်နငှ ပ် သ်က်သသာ အသရ်းကကီ်းသသာဓမမသရ်းရာသဆွ်းသန်ွးခငင််းခ ိုမှုမ ာ်းကိို 

သ ို်းသပ်သသာအခါ၊ သ ို်းပါ်း စဆ်ူဝင ်စ်ဦ်းအခြစ် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အာ်းအ ည်ခပ ခခင််းသည် 

သူ၏ပိုဂ္ိ လသ်ရ်းဆိိုငရ်ာ ထငရ်ာှ်းသသာအ ည်ခပ ခ က် စ်ခိုခြစသ်ကကာင််း သ ွျို့ နိိုငသ်ည်။ စစမ်ှနသ်သာ 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝငမ် ာ်းနငှ အ် ူ၊  မနသ် ာမ် ာ်း၏အယဝူါဒသည် ဘိုရာ်းသခင၏်ဝညိာဉ်သ ာ်ကိို 

ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆနသ်သာစမွ််းအာ်း သိို  မဟို  ်ဘိုရာ်း နခ်ိို်းအခြစသ်ခပာင််းလြဲခခင််းကိို ခငင််းပယ်သည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လ်ခြစခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ အယ၀ူါဒအ ညခ်ပ ခ က၏် က မ််းစာ 

အသခခခ ကိို သ ို်းသပ်သည ်အခါ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  ၏သဆွ်းသန်ွးခ က်ကိို သ ို်းပိိုင််းခွြဲပါမည။် ဦ်းစွာ၊ သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည ် ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းကိို ကကည ်မည။် ဒို ယိ၊ ခမည််းသ ာ်နငှ  ်သာ်းသ ာ ်

နငှ  ်ကိိုယသ် ာ်၏ ပိုဂ္ိ လ်သရ်းပိိုင််း ကွြဲခပာ်းခခာ်းနာ်းခခင််းကိို အထ်ူးခပ မည်။   ိယ၊ သ ို်းပါ်း စဆ်ူ၏ 

အခခာ်းအြွြဲျို့ဝငမ် ာ်းနငှ  ်ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆကဆ် သရ်းကိို သြာ်ခပမည်။ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ခပည ်ဝ 

သသာပိုဂ္ိ လ်ခြစသ်ကကာင််း သက်သသခပသည ် ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းခြင  ်စ ငမ်ည်။ 

ဂုဏ်တတ ်မ  ျား 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လ်ဆိိုငရ်ာဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းအသကကာင််းသခပာသသာအခါ၊ သူပိိုငဆ်ိိုင ်

ထာ်းသည ် ပိုဂ္ိ လမ် ာ်း၏ထ်ူးခခာ်းသသာအရည်အသသွ်းမ ာ်း—သူသည ်အမှန ်ကယစ်မွ််းအာ်း နခ်ိို်း 

မ သာမဟို ဘ်ြဲ ပိုဂ္ိ လ်ခြစပ်ါက သူ  နငှ ပ် ်သက်၍ အမှနခ်ြစ်နိိုငသ်ည ်အရာမ ာ်း၊ ပိုဂ္ိ လ်မ ာ်း၏ 

ထ်ူးခခာ်းသသာ အရည်အသသွ်းမ ာ်းကိို ကျွန်ိုပ် ိို  စ ိ်ထြဲ ွငမ် ှ်သာ်းထာ်းသည။် 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်ခမည််းသ ာ်ဘိုရာ်းသခင၏် နာမသ ာ်မ ာ်းနငှ  ်ဘွြဲျို့အမညမ် ာ်း၊ 

ခမည််းသ ာ်ဘိုရာ်းသခင၏် အမှုသ ာမ် ာ်း၊ ခမည််းသ ာ်ဘိုရာ်းသခင၏် 

ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်း၊ ခမည််းသ ာဘ်ိုရာ်းသခင၏် လိုပ်သဆာငခ် ကမ် ာ်းအသကကာင််း 

မ ာ်းသာမက သာ်းသ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏  ညူီသသာအသကကာင််း 

မ ာ်းလည််း သြာ်ခပထာ်းသညက်ိို သ ွျို့ ရှိရသည်။  စ်နည််းဆိိုရသသာ် 

သမမာက မ််းစာရှိ ခမည််းသ ာဘ်ိုရာ်းသခငအ်ာ်း ရည်ညွှန််းသည ် ပိုဂ္ိ လသ်ရ်း 

ဆိိုငရ်ာအာ်းလ ို်းသည် ဓမမသစက် မ််း ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ဘိုရာ်းနငှ  ်

သကဆ်ိိုငသ်ည်ဟို ယမူှ သ်ည်။ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ပိုဂ္ိ လ် 

 စပ်ါ်းခြစမ်ပီ်း၊ စမွ််းအာ်း သိို  မဟို  ် နခ်ိို်း စ်ခိုမဟို သ်ကကာင််း ထပ်မ အသလ်း 

သပ်းသြာ်ခပသည်။ 

တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဤသငခ်န််းစာ ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လသ်ရ်းဆိိုငရ်ာ ဂိုဏသ် ာမ် ာ်းအာ်း စာရင််း 

ခပ စိုပါက မ ာ်းစွာရိှသသာသကကာင ၊် သူ၏ ပိုဂ္ိ လသ်ရ်းဆိိုငရ်ာစ နမူနာခပရန ်ဥပမာသလ်းခိုကိို သြာ်ခပပါမည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာ ၀ိညာဉ်သ ာ် ငွ ်အလိိုဆနဒရှသိည ်ခြင စ် ငမ်ည်။ ဤသညမ်ှာ အစီအစဉ်သရ်းဆွြဲရန၊် 

ဆနဒနငှ  ်သရွ်းခ ယရ်န ်သူအသ ို်းခပ သည ် စမွ််းရည်ခြစ်သည်။ ဤအရာမ ာ်းကိို လိုပ်သဆာငန်ိိုငသ်သာ မညသ်ူမ 

ဆိိုခွနအ်ာ်း သိို  မဟို ် စမွ််းအာ်းမ သာ မခြစန်ိိုငသ်ကကာင််း ရှင််းသနပါသည် ။ 

သူ၏အလိိုသ ာ်၏ဥပမာ စခ်ိုအသနခြင ၊် ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသပ်းခခင််းအသကကာင််း သပါလိုသခပာခြဲ သည ် 

၁ သကာရိနသ  ၁၂:၁၁ ကိို သ ို်းသပ်ကကည ပ်ါ။ သူသရ်းခြဲ သည်ကိို နာ်းသထာငပ်ါ – 

ဤအခွင် ရိှသမ  ိို  ကိို  ပါ်း ည််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ခပ ခပင၍် လူအသ်ီး 

အသ်ီး ိို  အာ်း အသ်ီးအသ်ီး ခ ရသသာအခွင် ကိို အလိိုသ ာ်ရိှသည်အ ိိုင််း သဝင၍ှ 

သပ်းသ ာ်မူ၏ (၁ သကာရိနသ  ၁၂:၁၁)။  

သန  ရှ်င််းသသာ ၀ိညာဉ်သ ာ်သည် လူအခ ိ ျို့ကိို ဆိုသက ်းဇူ်းအခ ိ ျို့ရရှိသစကာ အခခာ်းသူမ ာ်းအာ်း 

အခခာ်းဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်း ရရှသိစလိိုသည။် ပိုဂ္ိ လမ်ဟို သ်ည ် စမွ််းအာ်းမ ာ်း ွင ်အစီအစဉ်မ ာ်းနငှ  ်ဆနဒမ ာ်း 

မရှပိါ။ ပိုဂ္ိ လမ် ာ်းသာလ င ်လိုပ်သဆာငသ်ည။် ထိို  သကကာင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ပိုဂ္ိ လ်ခြစ်ရ 

မည။် 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် အသပိညာနငှ  ်အခခာ်းသမူ ာ်းကိို သွနသ်ငသ်ပ်းနိိုငသ်သာ 

ဉာဏရ်ည်ဉာဏသ်သွ်းကိိုလည််း ပိိုငဆ်ိိုငထ်ာ်းသည။် ၁ သကာရိနသ  ၂:၁၀-၁၂  ွငြ် သ်ည ်အခါ ဘိုရာ်း 

သခင၏်စ ိသ် ာ်ကိို ရှာသြသွရိှိခခင််းနငှ  ်သရာမ ၈:၂၇  ွငြ် သ်ည ်အခါ သူ၏စ ိ်ကိို ကိိုယပိ်ိုင ်

စိ ထ်ာ်းရှိခခင််းစသည ် နည််းအမ ိ ်းမ ိ ်းခြင  ်သြာ်ခပထာ်းသည်။ ၁ သကာရိနသ  ၁၂:၈  ွငဉ်ာဏပ်ညာနငှ  ်

အသပိညာကိိုလည််း သပ်းသ ာ်မူသည်။ လိုကာ ၁၂:၁၂  ွငလ်ည််း သွနသ်ငသ်ည။် 

သယရှုကိိုယ် ိိုင ်သယာဟန ်၁၄:၂၆ ၌ ဝညိာဉ်သ ာ၏် ဉာဏရ်ည်ဉာဏသ်သွ်းအသကကာင််း သခပာခြဲ  

သည။်  မနသ် ာ်မ ာ်းအာ်း သခပာခြဲ သည်ကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

ခမည််းသ ာ်သည် ငါ  အ ကွ်သကကာင်  သစလွှ ်သ ာမ်ူသသာဥပဇဈ ာယ်ဆရာ 

 ည််းဟသူသာ သန်  ရှင််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သင ်ိို  အာ်း ခပ်သမိ််းသသာ 

အရာ ိို  ကိို ခပသသနွသ်ငသ် ာ်မူ၍၊ ငါသခပာခြဲ သမ သသာစကာ်း ိို  ကိို မ ှ်မသိသာ 

ဥာဏက်ိို သင ်ိို  အာ်း သပ်းသ ာ်မူ၏ (သယာဟန ်၁၄:၂၆)။ 

ပိုဂ္ိ လမ်ဟို ်သည ် စမွ််းအာ်းမ ာ်းသည် မသ ွ်း  ်၊ မသ၊ိ မသငသ်ပ်း  ပ်ါ။ ထိို  သကကာင ၊် 

ဉာဏပ်ညာဂိုဏသ် ာသ်ည် ဝညိာဉ်သ ာ်သည် ပိုဂ္ိ လ ်စ်ဦ်းခြစသ်ကကာင််း သကသ်သထသူည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် အခခာ်းပိုဂ္ိ လမ် ာ်းနငှ  ်အခြစ်အပ က်မ ာ်းကိို   ို  ခပနရ်ာ ွင ်

သြာ်ခပသည ် စ ိလ်ှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း၊ အ ွင််းခ စာ်းခ က်မ ာ်းနငှ  ်ခ စ်ခင ်ွယ ်ာမှုမ ာ်းလည််းရှသိည။် 

အခခာ်းပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆိိုငရ်ာ ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းကြဲ သိို  ပင၊် သ၏ူ စ ိခ် စာ်းမှုမ ာ်းသည် စမွ််းအာ်းရှင ်စဦ််း 

မဟို ်၊ ပိုဂ္ိ လ် စဦ််းခြစ်သကကာင််း သကသ်သခပသည်။ ဥပမာ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ 
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သမ တ ာအသကကာင််း သရာမ ၁၅:၃၀  ွငသ်ြာ်ခပထာ်းသည။် သ၏ူဝမ််းသခမာက်ခခင််းကိို ၁ သက ်၁:၆ 

 ွငသ်ြာ်ခပထာ်းသည။် ဧြက် ၄်း၃၀  ွင ်သူ၏ဝမ််းနည််းပူသဆွ်းပ ိုကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

သရွ်းနှု ခ်ခင််း သန  ရက ်ိိုငသ်အာင ်သင ်ိို  ကိို   ဆပ်ိခ ်သ ာမ်ူသသာ 

ဘိုရာ်းသခင၏်သန်  ရှင််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်ကိို စိ မ်နာသစကကနငှ်  (ဧြက် ၄်း၃၀)။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဝမ််းနည််းခခင််းကြဲ သိို   ခ စာ်းခ က်မ ာ်းရှသိညဟ်ူသသာအခ ကသ်ည် 

စစ်မနှသ်သာပိုဂ္ိ လခ်ြစ်သကကာင််း ညွှနခ်ပသနသည။် 

ထိို  အခပင၊် ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကိိုယစ်ာ်းခပ သပ်းခခင််းဂိုဏသ် ာ်ဟို သခေါ်ဆိိုနိိုငသ်ည အ်ရာကိို ပိိုငဆ်ိိုင ်

သည။် သူ  ထ  ွင ်အလိိုဆနဒရှသိည်၊ ကိစစရပ်မ ာ်းကိို ရည်ရွယ်မပီ်း မမိအိလိိုအ ိိုင််း လိုပ်သဆာငန်ိိုငစ်မွ််းရှိ 

သည။် ၎င််းသည ်ပိုဂ္ိ လမ် ာ်းသာလိုပ်သဆာငန်ိိုငသ်ည ် လိုပ်သဆာငခ် ကမ် ာ်းစွာကိို သူ  အာ်းလိုပ်သဆာငန်ိိုင ်

သစသည။် ဥပမာ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သယာဟန ်၁၅:၂၆ နငှ  ်သရာမ ၈:၁၆  ွင ်သကသ်သခ  

ခ က်သပ်းထာ်းသည။် ြိလပိပိ ၂:၁  ွင ်ကျွန်ိုပ် ိို  နငှ  ်မ ိသ်ဟာယြွြဲျို့သည်။  မနသ် ာ် ၈:၂၉ နငှ  ်၁၃:၂  ွင ်

စကာ်းသခပာကကာ်းမပီ၊ အမနိ  သ်ပ်းသ ာ်မူသည်။ ဥပမာ စ်ခိုအသနနငှ ၊် သရာမ ၈:၂၆-၂၇ မမှိန  သ် ာ်မခူ ကက်ိို 

နာ်းသထာငပ်ါ– 

ထိိုမ ှပါ်း၊ ငါ ိို  မ  ်နိိုငသ်သာအရာမှာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည ်မစသ ာမ်ူ၏။ 

ငါ ိို  သည်ဆိုသ ာင််း သင် သည်အ ိိုင််း အဘယ်ဆိုကိို သ ာင််းရမည်ဟို 

မသကိက။.အသကကာင််း မကူာ်း ဝညိာဉ်သ ာ်သည် သန်  ရှင််းသ ူိို  ၏ ဆိုသ ာင််းခခင််း 

အမှုကိို ဘိုရာ်းသခင၏်အလိိုသ ာ်နငှ်  အညီသစာင် မ သ ာ်မ၏ူ (သရာမ ၈:၂၆-၂၇)။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းအ ကွ် ဆိုသ ာင််းသပ်းခခင််းသည် ကိိုယ်သ ာ ်

၏ပိုဂ္ိ လခ်ြစ်သကကာင််း သနာကထ်ပ်သကသ်သခြစသ်ည။် ပိုဂ္ိ လ်မဟို ်သည ် စမွ််းအာ်းမ ာ်းနငှ  ်အငအ်ာ်းစို 

မ ာ်းသည် ဆိုသ ာင််းခခင််း၊ ကိိုယ်စာ်းသ ာင််းသလ ာက်သပ်းခခင််းနငှ  ်စိ ်ရင််းမှနခ်ြင  ်ညည််းည ခမည် မ််း 

ခခင််းမခပ ကကပါ။ ပိုဂ္ိ လမ် ာ်းသည်သာ ဤအရာမ ာ်းကိို လိုပ်နိိုငသ်ည်။ 

၁၈၃၄ ခိုနစှ်မှ ၁၈၉၂ ခိုနစှအ်ထ ိအသက်ရှငခ်ြဲ သည ် နစှ်ခခင််း ရာ်းသဟာဆရာကကီ်း Charles 

Spurgeon သည ်သရာမ ၈:၂၆-၂၇ ကိိုအသခခခ ထာ်းသည ် TheေးHolyေးSpirit’sေးIntercession  ရာ်းသဟာ 

သခပာခ က်၌ ဤသိို  သခပာခြဲ သည်။ သသူခပာ ာကိို နာ်းသထာငက်ကည ပ်ါ။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ကိိုယခ်နဓာနငှ  ်စ ိ်၏အာ်းနည််းမှုကိို 

ခ နိိုငရ်ည်ရှသိစရန ်ကူညသီပ်းသည်။ ရိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာ နာက ငခ်ခင််း သိို  မဟို ် 

စိ ပိ်ိုင််းဆိိုငရ်ာ စ ိဓ်ာ က် ခခင််း သိို  မဟို ် ဝိညာဉ်သရ်းဆိိုငရ်ာ ပဋပိကခ 

သိို  မဟို ် အသသရြ ကခ်ခင််း၊ ဆင််းရြဲခခင််း သိို  မဟို  ်နှပ်ိစကည် ဉ််းပန််းခခင််း 

ခြစသ်စ ကျွန်ိုပ် ိို  ၏လကဝ်ါ်းကပ် ိိုငက်ိို ထမ််းနိိုငရ်န ်ကူညသီပ်းပါသည်။ 

 နခ်ိို်းကကီ်းသသာ ကညီူသထာက်မမှုခြင  ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ အာ်းနည််းမှုကိို ကူညသီပ်း 

သသာသကကာင ၊် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ရလဒအ် ွက် စိို်းရမိ်သနစရာ မလိိုပါ။ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဘိုရာ်းသခင၏် သက ်းဇူ်းသ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ် လ ိုသလာက်သပလမိ ်မည်။ 

အာ်းနည််းခခင််း၌ ကိိုယသ် ာ်၏ခွနအ်ာ်းသည် ခပည စ် ိုလိမ မ်ည်။ 

ကျွန်ိုပ်အ ွင််း၌ အလိုပ်လိုပ်သနသည ်  စ်စ ို စ်ရာ၊  စစ် ို စသ်ယာက်ရှိ 

သကကာင််းသရိခခင််းသည် အာ်းရှစိရာခြစသ်ည။် ထိိုသသူည် ကျွန်ိုပ်ထက် ပိိုမပီ်း 

အစမွ််းကကီ်းသည်။  စ်ခါ ရ  ခိိုကိို်းရာမြဲ ၊ ကူကယ်ရာမြဲ  ခ စာ်းရသသာ်လည််း 

၎င််းသည် ခ စာ်းခ ကသ်ာခြစ်သည်။ အမနှ ်ရာ်းမဟို ။် အနနတ နခ်ိို်းရှင ်

ဘိုရာ်းသခင၏် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ်အာ်း ခရစ်သ ာ်၏ 

ပ ိုသဏ္ဍာနန်ငှ အ်ညီသစရန ်မဆို ်မနစလ်ိုပ်သဆာငသ်ပ်းသနသည် — 

ကကီ်းစွာသသာအာ်းသပ်းမှုခြစ်သည်။ အဘယ်သကကာင ဆ်ိိုသသာ် ကျွန်ိုပ်သည် 

အသက်ရှငသ်သာဘိုရာ်းသခင၏်မ က်သမှာက်သ ာ်၌ အမမြဲရှသိနသည်၊ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ရှ ျို့သ ာ်၌ အမမြဲအသက်ရှငသ်နသသာသကကာင  ်ခြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်၏အခပစမ် ာ်းကိို အခခာ်းသူမ ာ်းထ မှ ြ ို်းကွယထ်ာ်းနိိုငသ်သာ်လည််း 

ဘိုရာ်းသခငထ် သ ာ်၌ကျွန်ိုပ်သည် အသက်ရှငသ်သာသကကာင  ်လ ိ ျို့ ဝကှ်သသာ 

အခပစဟ်ူ၍ မရှပိါ။ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် 

ခြစသ် ာ်မ၏ူ။ ဘိုရာ်းသခင၏် ဝိညာဉ်သ ာ်သည် စငက်ကယ၏်။ 

သင််းအိုပ်ဆရာ စ်သယာကအ်သနခြင ၊် အခပစ်နငှ ရ်ိုန််းကနသ်နရသူမ ာ်းကိို 

အကက ဉာဏသ်ပ်းရသည်နငှ အ်မ  ၎င််းအခ က်နငှ ပ် သ်က်၍ အမှန ်ကယ်လိိုခ င ်

မိသည်။ သမ ာ်လင ခ် က်မမြဲ ပါနငှ ။် ခရစသ် ာ်ကိို ယ ိုကကညက်ိို်းစာ်းလ က် အခပစ်နငှ  ်

ဆိိုငသ်သာ ရိုန််းကနမ်ှုမ ာ်း ွင ်သအာငပ်ွြဲခ ရန ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် 

သင စ် ိ်နလှ ို်း၊ သင အ်သက ်ာ ွငလ်ိုပ်သဆာငသ်နသည်။ ထိို ူညီသသာ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သင ်ိို  နငှ အ် ူ အစဉ်အမမြဲသန၍ လိုပ်သဆာင ်

လ က်ရိှသသာသကကာင  ်မမိဘိာသာအာ်းရသက နပ်မသနပါနငှ ။် 

တဒါကတ်  Dennis E. Johnson 

ယခို ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ ပိုဂ္ိ လသ်ရ်းဆိိုငရ်ာဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းသည် 

သူ၏ပိုဂ္ိ လ်ခြစခ်ခင််းသြာ်ခပပ ိုကိို သ ွျို့ ခမငရ်မပီ်းသနာက်၊ သ ို်းပါ်း စဆ်ူအ ွင််း သ်ီးခခာ်းပိုဂ္ိ လ်အခြစ ်

ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်တ ို  နငှ  ်ကွြဲခပာ်းခခာ်းနာ်းမှုကိို ထည သ်ငွ််းစဉ််းစာ်းရန ်အသင ခ်ြစသ်နပါမပီ။ 

က  ဖပ ျားဖြ ျားန ျားဖြငျ်ား 

ဝိညာဉ်သ ာ်နငှ သ် ို်းပါ်း စ်ဆူ၏အခခာ်းပိုဂ္ိ လမ် ာ်းကကာ်း ကွြဲခပာ်းခခာ်းနာ်းခ က်သည ်လ ို်းဝရှင််းရှင််း 

လင််းလင််းမရှိသည ် သမမာက မ််းစာက မ််းပိိုဒမ် ာ်းစွာရှိသကကာင််း ဝနခ် ခခင််းခြင  ်စ ငသ်င သ်ည်။ ဥပမာအာ်း 

ခြင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အာ်း ဂလာ ိ ၄:၆  ွင ်ဘိုရာ်းသခင ်၏သာ်းသ ာ်၏ဝိညာဉ်သ ာ် 
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

အခြစ်၎င််း၊ မဿြဲ ၁၀:၂၀  ွင ်ခမည််းသ ာ်၏ဝိညာဉ်သ ာ်အခြစ၎်င််း သ မ်ှ ထ်ာ်းသည။် ထိို  ခပင ်

သ ို်းပါ်း စဆ်မူ ာ်းကကာ်း ၎င််း ိို  ၏ထ်ူးခခာ်းမှုထက်၊ ဆက်န ွှယမ်ှုကိို သပေါ်လွငသ်စသည ် သ၏ူအခခာ်းအမည် 

မ ာ်းစွာရှသိည။် 

ဤက မ််းပိိုဒမ် ာ်းသည် အသစာပိိုင််းအသင််းသ ာ် ွင ်ခငင််းခ ိုြယွ်ရာရင််းခမစ်မ ာ်းခြစသ်သာ်လည််း၊ 

ဤက မ််းပိိုဒမ် ာ်း၏ဆက်နယွမ်ှုကိို ကျွန်ိုပ် ိို   မအ  ကသသင ပ်ါ။ သနာကဆ် ို်း ွင၊် သ ို်းပါ်း စ်ဆ၏ူ ပိုဂ္ိ လ် 

သ ို်းပါ်းသည်  စဆ်ူ ည််းသသာ ဘိုရာ်းသခငခ်ြစသ်ည။် ထိို  သကကာင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို 

ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်၏ ဝညိာဉ်သ ာ်အခြစ် ခ ယူမပီ်း၊  စ်ခ ိန ်ည််း ွင ်သသူည ်၎င််း ိို  နငှ  ်

လ ို်းဝကွြဲခပာ်းသူခြစသ်ကကာင််း အခိိုငအ်မာသခပာဆိိုခခင််းသည် မပီ်းခပည စ် ိုသသာ အဓပိပာယ်ရှသိည်။ 

ဝိညာဉ်သ ာ်နငှ  ်သ ို်းပါ်း စ်ဆ၏ူအခခာ်းပိုဂ္ိ လမ် ာ်းကကာ်း ခခာ်းနာ်းခ ကမ် ာ်းကိို သပေါ်လွငသ်စသည ် 

နည််းလမ််း စ်ခိုမှာ ၎င််း ိို  ၏ကွြဲခပာ်းမှုမ ာ်းကိို အသလ်းသပ်းသည ်နည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်အခ င််းခ င််းအခပန ်

အလှနဆ်ကဆ် သကကာင််းခပသသည ် သမမာက မ််းစာက မ််းပိိုဒမ် ာ်းကိို ကကည ်ရှု ခခင််းခြစသ်ည။် ဤကွြဲခပာ်း 

ခခာ်းနာ်းမှုမ ာ်းကိို သြာ်ခပသသာ က မ််းပိိုဒမ် ာ်းစွာရှသိသာ်လည််း ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သာ်းသ ာ်နငှ  ်

ခမည််းသ ာ် ိို  နငှ  ်ကွြဲခပာ်းသကကာင််းခပသရန ်က မ််းပိိုဒန်စှ်ပိိုဒမ် ခြင  ်လ ိုသလာကမ်ည်ခြစသ်ည်။ ဦ်းစွာ၊ 

သယာဟန ်၁၆:၇ ပါ သယရှု၏စကာ်းမ ာ်းကိို သ ို်းသပ်ကကည ပ်ါ။ 

ငါအမှနအ်ကနဆ်ိိုသညက်ာ်း_ ငါသွာ်းလ င ်သင ်ိို  အက ိ ်းရိှလိမ မ်ည်။ 

အသကကာင််းမကူာ်း ငါမသွာ်းလ င ်ဥပဇ္စ ာယဆ်ရာသည် သင ်ိို  ဆသီိို  မလာ။ 

ငါသွာ်းလ င ်ထိိုသကူိို သင ်ိို  ဆသီိို   ငါသစလွှ မ်ည ်(ရှငသ်ယာဟန ်၁၆်း၇)။  

သခငသ်ယရှုက သာ်းသ ာ်သည် ဦ်းစွာမသွာ်းလ င ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ် ကကလာမည် 

မဟို ဟ်ို မနိ  သ် ာ်မခူြဲ သည်။ သနာက ်စ်ဦ်းမသရာကမ်ီ သွာ်းမညဟ်ိုသခပာခခင််းခြင သ်သူည် ဝိညာဉ်သ ာ် 

နငှ  ်ခခာ်းနာ်းသနသညမ်ှာ ထငရ်ှာ်းသည်။ ပိုဂ္ိ လ ်စ်ဦ်းစီ ွင ် ာဝနက်ဏ္ဍ စ်ခိုစရီှိမပီ်း၊ သာ်းသ ာ်သည် 

သလာကဆိိုငရ်ာလိုပ်ငန််းကိို မပီ်းသခမာကက်ာ သကာင််းကငသ်ိို  မ ကမ်ခ င််း ဝိညာဉ်သ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍ 

စ ငမ်ညမ်ဟို သ်ပ။ ၎င််းသည် ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သာ်းသ ာ်နငှ  ်ကွြဲခပာ်းသကကာင််း ထငရ်ာှ်းသစသည။် 

အလာ်း ပူင၊် ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ခမည််းသ ာ်နငှ  ်ခွြဲခခာ်းသခိမငသ်စသသာအရာမ ာ်းကိိုလည််း 

လိုပ်သဆာငသ်ည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် အ ိိုငပ်ငခ် ပိုဂ္ိ လအ်ခန််းကဏ္ဍ၏ စစ်ိ  ်စပိ်ိုင််းခြစသ်ည ် သန  ရှ်င််း 

သသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အ ွက် ဘိုရာ်းသခငထ်  အသနာ်းခ ခခင််းခြင  ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဆိုသ ာင််း 

ခ ကမ် ာ်းကိို ကညူီသဆာငရွ်ကသ်ပ်းသည။် 

သယဘိုယ အာ်းခြင  ်ဝိညာဉ်သ ာ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှုသည် ခရစ်သ ာ်၏လိုပ်ငန််းကိို 

အက ိ ်းသက်သရာက်သစရနခ်ြစသ်ည။် ခရစသ် ာ်သည် သူ၏အသက်ကိို စနွ  သ် ာ် 

မူမပီ။ ကျွန်ိုပ် ိို  အ ွကပ်သူဇာ်သကက ာခြစသ် ာ်မ၏ူ။ ထိိုလိုပ်ငန််းကိိုခ ယူမပီ်း 

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏စ ိ်နလှ ို်း ွင ်က င သ် ို်းနိိုငရ်န ်ဝိညာဉ်သ ာ်လိုပ်သဆာငသ်ည်၊ 

ထိို  သကကာင  ်နစှဦ််းစလ ို်းလိိုအပ်သည။် ၎င််းကိို ကျွန်ိုပ် ိို  ၏စ ိ်နလှ ို်း ွင ်က င သ် ို်း 

ရနအ် ွက် ဝိညာဉ်သ ာ်မရှလိ င ်ခရစ်သ ာ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှုသည် အလွန ်
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

သကာင််းမနွသ်သာပ ိုသဏ္ဍာနရ်ှမိည်မဟို ဟ်ို ဆိိုလိိုသည—်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို အ ွင််းမသှခပာင််းလြဲသစရန ်ရည်ရွယ်သသာသကကာင ။် သိို  ခြစ်၍ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည်ကကလာ၍ အသစ်ခပ ခပငက်ာ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  ကိိုသမွ်းြွာ်းခခင််း 

အသစက်ိို သပ်းသ ာမ်ူသည။် ဝညိာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း သန  ရှ်င််းသစသည် 

— စငက်ကယ်သစသည် — နငှ  ်ဝိညာဉ်သ ာ်သည ်ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်း၊ 

သကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်၀ိညာဥအ်သ်ီးမ ာ်းကိို အစဥသ်ပ်းသဆာငသ်နသသာသကကာင  ်

ဝိညာဉ်သ ာ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှုသည် မရှမိခြစလ်ိိုအပ်ပါသည။် 

တဒါကတ်  John M. Frame 

ဥပမာ၊ သရာမ ၈:၂၆-၂၇  ွင ်သပါလိုသည် ဤစကာ်းမ ာ်းကိို သရ်းသာ်းခြဲ သည်- 

ထိိုမ ှပါ်း၊ ငါ ိို  မ  ်နိိုငသ်သာအရာမှာ ဝိညာဉ်သ ာ်သည ်မစသ ာမ်ူ၏။ 

ငါ ိို  သည်ဆိုသ ာင််း သင် သည်အ ိိုင််း အဘယ်ဆိုကိို သ ာင််းရမည်ဟိုမသကိက။ 

သိို  ရာ ွင ်ငါ ိို  ဆိုသ ာင််းခခင််းအမှုကိို နှု မ်မမက်နိိုငသ်သာ ညည််း ွာ်းခခင််းအာ်း 

ခြင်  ဝညိာဉ်သ ာ်သည် သစာင် မသ ာ်မူ၏။ စိ ်နလှ ို်းကိို စစသ် ာ်မူသသာသသူည် 

လည််း ဝညိာဉ်သ ာ၏် စ ိသ်သဘာကိိုသသိ ာ်မ၏ူ။ အသကကာင််း မူကာ်း ဝညိာဉ် 

သ ာ်သည် သန်  ရှင််းသ ူိို  ၏ ဆိုသ ာင််းခခင််းအမှုကိို ဘိုရာ်းသခင၏်အလိိုသ ာ် 

နငှ်  အညီသစာင် မ သ ာမ်ူ၏ (သရာမ ၈:၂၆-၂၇)။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ခမည််းသ ာ်ထ  ကျွန်ိုပ် ိို  ကိိုယစ်ာ်း ဆိုသ ာင််းသပ်းသကကာင််း 

သပါလို သွနသ်ငသ်သာအခါ၊ ၎င််း ိို  သည် သ်ီးခခာ်းပိုဂ္ိ လမ် ာ်းခြစ်သကကာင််း—  စ်ဦ်း၏အသနာ်းခ မှုကိို 

 စဥ်ီ်းသည ်ကကာ်းနာသကကာင််း ခပသသည။် 

ခမည််းသ ာ်ထ  ဆိုသ ာင််းသည်။ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် မညသ်ည အ်ရာကိိုဆိုသ ာင််း 

ရမညက်ိိုမသသိသာအခါ ကျွန်ိုပ် ိို  ၏စ ိ်နလှ ို်းအ ွင််း၌ နှု မ်မမကန်ိိုငသ်သာ 

ညည််း ွာ်းခခင််းအာ်းခြင် ၊ သပါလိုသခပာသည ်အ ိိုင််း၊ ကျွန်ိုပ် ိို  သခပာရနပ်င ်

မသသိသာ ထိိုအရာမ ာ်းကိို ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း သခပာသစရနအ် ွက် ဝိညာဉ်သ ာ် 

သည ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏စ ိ်နလှ ို်းအ ွင််း၌ စကာ်းသခပာသနသည။် 

တဒါကတ်  John M. Frame 

 ဆိုသ ာင််းခခင််းအ ွက် စ နမနူာမှာ ခမည််းသ ာ်ထ ၊ သာ်းသ ာ်၏နာမ၌ 

လည််းသကာင််း၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏  နခ်ိို်းခြင  ်ဆိုသ ာင််းခခင််းခြစ် 

သည။် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ထိိုကြဲ သိို  သသာ သက ်းဇူ်း ရာ်းနငှ  ်လ ွ်လပ်မှုရှသိသာ 

ဘာသာ ရာ်း စ်ခို၏ အြွြဲျို့ဝငမ် ာ်းခြစမ်ပီ်း၊ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

လည််း ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်နာ်းလည်မှုခပ မသနဘြဲ သိို  မဟို  ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဆိုသ ာင််း 

ခခင််းလမ််းသကကာင််းကိို  ိိုက်ရိိုက်ကိိုင ်ွယသ်ခြရှင််းနိိုငသ်ည် ။ 

တဒါကတ်  Glen G. Scorgie 

A.D  ၃၅၄ မှ ၄၃၀ အထအိသက်ရှငခ်ြဲ သသာ အသင််းသ ာ်ြခင ်Augustine အာ်း ဂိုဏခ်ပ သလ  

ရှိသသာ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ထ ဤဆိုသ ာင််းခ ကသ်ည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ကိိုယပိ်ိုငဆ်ိုသ ာင််းခ ကမ် ာ်း 

အ ကွ် အ  ကသြွယစ် နမူနာ စ်ခိုသပ်းသည။် 

အိို်း သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၊ ကျွန်ိုပ်အထြဲ၌ အသက်ရှငသ် ာ်မပူါ။ ကျွန်ိုပ် 

အကက ရှိသမ  သန  ရှ်င််းသစခခင််းငါှ၊ အိို်းသန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၊ ကျွန်ိုပ်၌ ခပ မပူါ၊  

ကျွန်ိုပ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှုသည်လည််း သန  ရှ်င််းသစခခင််းငါှ၊ အိို်းသန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်၊ကျွန်ိုပ်နလှ ို်းသာ်းကိိုဆွြဲယူသ ာ်မပူါ၊ သန  ရှ်င််းသသာအရာကိို 

ကျွန်ိုပ်နစှသ်က်ပါ၏။ အိို်းသန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၊ကျွန်ိုပ်ကိို ခိိုငခ်  သစပါ၊ 

သန  ရှ်င််းသသာအရာရိှသမ  ိို  ကိို ကယွ်ကာ၍၊ အိို်းသန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၊ 

ကျွန်ိုပ်ကိို သစာင သ်ရှာကပ်ါ၊ ကျွန်ိုပ်သည် အစဉ်သန  ရှ်င််းပါလမိ မ်ည်။  

သူ၏ကိိုယ်ပိိုငဂ်ိုဏသ် ာ်မ ာ်းနငှ  ်ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်နငှ  ်ခခာ်းနာ်းခ က ်ိို  နငှ ပ် သ်က၍် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆိိုငရ်ာအသကကာင််းမ ာ်းကိို သခပာဆိိုခြဲ မပီ်း၊ သ ို်းပါ်း စဆ်ူ၏ 

အခခာ်းပိုဂ္ိ လမ် ာ်းနငှ  ်သူ၏ဆက်ဆ သရ်းကိို ယခိုကကည ရ်ှု ကကပါစိို  ။- 

ဆကဆ် တရျား 

ဤသငခ်န််းစာမ ာ်း စသ်လ ာက် ွင ်သြာ်ခပခြဲ သည အ် ိိုင််း၊ သ ို်းပါ်း စဆ်၏ူပိုဂ္ိ လမ် ာ်းအကကာ်း 

ဆကဆ် သရ်းကိို အစဉ်အလာအာ်းခြင  ်မ ူညီသသာရှုသထာင န်စှခ်ိုမှ သြာ်ခပထာ်းပါသည်။ အထ်ူးသခြင ၊် 

ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် သ ို်းပါ်း စဆ်ူ ည်ရိှခခင််းအယူဝါဒ Ontological Trinity နငှ  ်လိုပ်ငန််းဆိိုငရ်ာ 

သ ို်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ Economic Trinity အသကကာင််း သခပာဆိိုကကသည။် ဤအရာနစှခ်ိုစလ ို်းသည် 

 ူညီသသာသ ို်းပါ်း စဆ်ူအသပေါ်အခမငမ် ာ်း_ ခမည််းသ ာ်၊ သာ်းသ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် 

ခြစသ်ည။် သိို  သသာ် ၎င််း ိို  သည် ဤပိုဂ္ိ လသ် ို်းပါ်းကကာ်း ဆက်ဆ သရ်း၏ ကွြဲခပာ်းသသာသွငခ်ပငလ်ကခဏာ 

မ ာ်းကိို အသလ်းသပ်းသြာ်ခပကကသည။် 

သ ို်းပါ်း စဆ် ူည်ရှိခခင််း အယူဝါဒ Ontological Trinity အသကကာင််း သခပာသသာအခါ၊ 

ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်ခြစ ်ည်မှုနငှ  ် ည်ရှမိှုကိို အာရ ိုစိိုက်သည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ခမည််းသ ာ်၊ သာျားသ ာ် ိို  နငှ  ် နခ်ိို်း၊ ဘိုန််းအသသရ ိို   ွင ်

 န််း ူခြစ်သည်။ သာ်းသ ာအ်ပါအဝင ်ပိုဂ္ိ လသ် ို်းပါ်းစလ ို်းသည် အနနတ၊ ထာဝရနငှ  ်မသခပာင််းလြဲနိိုငပ်ါ။ 

ဉာဏပ်ညာ၊  နခ်ိို်း၊ ခမင ခ်မ ်ခခင််း၊  ရာ်းမ  မှု၊ သကာင််းခမ ်မှုနငှ  ်သမမာ ရာ်းစသည ်  ူညီသသာ 

မရှမိခြစ် ခမင ခ်မ ်သသာ ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်း ရှိကကသည။် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

လိုပ်ငန််းဆိိုငရ်ာသ ို်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ Economic Trinity အသကကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို  သခပာသသာအခါ 

 ွင၊် ဘိုရာ်းသခင၏်ပိုဂ္ိ လ်မ ာ်းအခ င််းခ င််း မည်သိို  အခပနအ်လှနဆ်က်ဆ ပ ိုကိို သ ို်းသပ်ပါသည်။ 

ဤရှုသထာင မ်ကှကည လ် င ်ဘိုရာ်းသခင၏်ပိုဂ္ိ လ ်စ်ဦ်းစီ ွင ်မ ညူီသသာ ာဝနမ် ာ်း၊ မ ညူီသသာ 

အခွင အ်ာဏာနငှ  ်မ ူညသီသာ ာဝနသ်ပ်းအပ်ထာ်းသသာအခန််းကဏ္ဍမ ာ်းရှိသည်။ 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏အခွင အ်ာဏာသည် ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်၏ အခွင အ်ာဏာသအာက် ငွ ်ဝနခ် သည။် 

ထိို  ခပင ်ဝိညာဉ်သ ာ်၏ အခန််းကဏ္ဍသည် ၎င််း ိို  ၏ ညွှနက်ကာ်းခ က်မ ာ်းကိို ထမ််းသဆာငရ်နန်ငှ  ်

ဘိုန််းထငရ်ှာ်းသစရနအ် ွက် အဓကိခြစသ်ည။် 

ဘိုရာ်းသခငရ်ှိသလရာရာ၌၊ ကိိုယ်သ ာ်၏ဝိညာဉ်သ ာ်ရိှသ ာ်မူ၏။ 

ကိိုယသ် ာ်၏ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကိိုယ်သ ာ်၏ရှသိနခခင််းကိိုသာမက 

လိုပ်သဆာငခ် က်ကိိုလည််း ရညည်ွှန််းသည။် ထိို  သကကာင ၊် ဘိုရာ်းသခင ်

သည်ြနဆ်င််းခခင််းနငှ ဆ်က်န ွှယ်သနသည အ် ိိုင််း၊ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ် 

မပါဘြဲ ၎င််းကိိုသြာ်ခပရန ်မခြစန်ိိုငပ်ါ။ ယခို သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် 

လူ  သမိိုင််းကိို လမ််းညွှနခ်ပသနသည်။ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် အမှနပ်င ်

ဘိုရာ်းသခင၏်ခပ စိုသစာင သ်ရှာက်ခခင််းနငှ  ်ခ စ်ခခင််းသမ တ ာ၏ ကိိုယစ်ာ်းလယှ်ခြစ် 

သည။် 

တဒါကတ်  R. Albert Mohler, Jr. 

ခရစ်ယာနဓ်မမပညာ ွင၊် သ ို်းပါ်း စဆ်ူ ည်ရိှခခင််းအယဝူါဒ Ontological Trinity နငှ  ်

လိုပ်ငန််းဆိိုငရ်ာသ ို်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ Economic Trinity နစှ်ရပ်စလ ို်း ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် 

ကိို   ိယပိုဂ္ိ လဟ်ိုသခေါ်သည။် 

ပထမပိုဂ္ိ လ်ခြစသ်သာခမည််းသ ာ်၊ ဒို ိယပိုဂ္ိ လ်ခြစ်သသာ သာ်းသ ာ်အာ်းခြင  ်မှု သ်ွင််းသ ာ ်

မူသသာသကကာင  ်သူသည ်သ ို်းပါ်း စဆ်ူ ည်ရိှခခင််းအယဝူါဒ Ontological Trinity ၏  ယိပိုဂ္ိ လခ်ြစ် 

သည။်၊ 

ယခိုအခါ ွင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် သာ်းသ ာ်အာ်းခြင မ်ဟို ဘ်ြဲ ခမည််းသ ာ် 

 စပ်ါ်း ည််းသာ မှု ်သွင််းသ ာ်မသူကကာင််း အသရှျို့ ပိိုင််း Orthodoxy အသင််းသ ာမ် ာ်း၏ သွနသ်ငမ်ှုကိို 

သခပာဆိိုခခင််းအာ်း ရပ်သင သ်ည်။ ဤကွာခခာ်းသသာသွနသ်ငခ် က်သည် A.D ၁၀၅၄  ွင ်စ ငခ်ြဲ ကာ 

အသရှျို့ နငှ  ်အသနာကအ်သင််းသ ာ်မ ာ်းအကကာ်း ကွြဲလွြဲမှုအသကကာင််းရင််း၏ စစ် ိ် စပိ်ိုင််းခြစသ်ည။် 

ယသန   ိိုင ်ဆက်လက ်ည်ရှသိနသည်။ ဤအခငင််းပွာ်းမှုမ ိိုငမ်ီ  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒကိိုြန ်ီ်းခြဲ  

ခခင််းသကကာင  ်အသရှျို့ နငှ အ်သနာက်အသငျ်ားထတာ ်ိို  အကကာ်း သသဘာထာ်းကွြဲလွြဲမှုကိို မသခြရှင််းနိိုငခ်ြဲ သပ။ 

အသရှျို့ နငှ အ်သနာကအ်သင််းသ ာ်နစှခ်ိုစလ ို်းသည်  မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူါဒ သြာ်ခပခ ကအ်ာ်းလ ို်းကိို 

အ ညခ်ပ လကခ သည။် 

လိုပ်ငန််းဆိိုငရ်ာသ ို်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ Economic Trinityနငှ စ်ပ်လ ဉ််း၍ သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည်   ယိပိုဂ္ ိလ်ခြစ်သညဟ်ို ဆိိုသည။် အသကကာင််းမှာ ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်အာ်း 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

နာခ သသာသကကာင  ်  ိယပိုဂ္ိ လ်ခြစသ်ည်ဟို ဆိိုကကသည်။ သမမာက မ််းစာသည် သူ၏နာခ ခခင််းကိို 

နည််းလမ််းမ ာ်းစွာခြင  ်သြာ်ခပသည။် ဥပမာ၊ ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်၏ သစလွှ ခ်ခင််း သိို  မဟို ် 

သပ်းသ ာ်မူခခင််းခ ရသည။် ၎င််းနငှ ပ် သ်က်၍ သမမာက မ််းစာ၌ လိုကာ ၁၁:၁၃၊ သယာ ၁၄:၂၆ နငှ  ်၁၅:၂၆၊ 

နငှ  ် မန ်၂:၃၃  ွင ်သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် သူကကလာသသာအခါ၊ ဝညိာဉ်သ ာသ်ည် ခမည််းသ ာ်နငှ  ်

သာ်းသ ာ် ိို  ၏ မမိအိာ်းလိုပ်သဆာငရ်နသ်စခိိုင််းလိိုကသ်သာအလိုပ်ကိို လိုပ်သဆာငခ်ခင််းခြင  ်နာခ သည။် 

သယာဟန ်၁၆:၁၃၊ သရာမ ၈:၁၁ နငှ  ်၁ သပ ရို ၁:၂ စသည ်သနရာမ ာ်း ွင ်ယင််းအသကကာင််း သရိှိရသည။် 

မှနပ်ါသည်၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် လိုပ်ငန််းဆိိုငရ်ာသ ို်းပါ်း စဆ်အူယဝူါဒ Economic 

Trinity ၏ရှုသထာင  ်ွင ်အနမိ ဆ် ို်းအဆင ရိှ်သည်ဟိုဆိိုလ ငပ်င ်ကိိုယသ် ာ်သည် အခပည ်အဝဘိုရာ်းသခင ်

ခြစဆ်ြဲခြစသ်ကကာင််းနငှ  ်ြနဆ်င််းခခင််းကဏ္ဍ ိိုင််းအသပေါ် အကကင််းမြဲ ပိိုငသ်အိုပ်စိို်းပိိုငခ်ွင ရိှ်သကကာင််း အသလ်း 

သပ်းသြာ်ခပရန ်အသရ်းကကီ်းသည်။ ထိို  အခပင၊် သ ို်းပါ်း စဆ်အူ ွင််း၊ ပိုဂ္ိ လ် စဦ််းလိုပ်သဆာငသ်ည ် 

အရာကိို အခပနအ်လနှသ်လ်းစာ်းမှုသသဘာရှိကကသည။် ပိုဂ္ိ လအ်ာ်းလ ို်းသသဘာ စူွာလိုပ်သဆာငက်ကသည။် 

ထိို  သကကာင ၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည ်ခမည််းသ ာ်နငှ သ်ာ်းသ ာ်အာ်း နာခ ခခင််းသည၊် ၎င််း ိို  ထက် 

ပငက်ိိုယ်အာ်းခြင  ်နမိ ်က သည်ဟို မဆိိုလိို။ မနမိ က် ပါ။ ကိိုယသ် ာ်သည် ဘိုရာ်း ိို  ၏မရိှမခြစလ်ိိုအပ် 

သသာဂိုဏသ် ာ်ခြင  ်သ ူိို  နငှ  ်အခပည ်အဝ န််း ခူြစ်သည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လ်ခြစခ်ခင််းသည် ခရစယ်ာနဓ်မမပညာ၏မရှမိခြစလ်ိိုအပ်သသာ 

အစ ိအ်ပိိုင််း စခ်ိုခြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ် ိို  သ ွျို့ ရိှခြဲ သည အ် ိိုင််း ယင််းကိို အ ည်ခပ ရန ်အသကကာင််းရင််း 

မ ာ်းစွာရှသိည။် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သူ  အာ်း  ပငက်ိိုယစ်ရိိုက်အခြစ်ကွြဲခပာ်းမပီ်းသရိှိနိိုငသ်သာ၊ 

ထငရ်ှာ်းစွာ သြာ်ခပသည ် ဂိုဏသ် ာ်မ ာ်း ပိိုငဆ်ိိုငသ်ည်။ ခမည််းသ ာ်၊ သာ်းသ ာ်နငှ  ်သ၏ူအခပနအ်လှန ်

ဆကဆ် သရ်းမ ာ်းကိိုကကည ်ခခင််းခြင  ်သသူည ်အသကမ်ြဲ သသာစမွ််းအာ်း သိို  မဟို  ် နခ်ိို်းမ သာမဟို ်ဘြဲ 

 က်ကကသသာပိုဂ္ိ လ်ခြစသ်ကကာင််း သ သယခြစစ်ရာမရှပိါ။ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဤရိို်းရာအယဝူါဒကိို အလွန ်

ယ ိုကကည်စ ိခ် နိိုငပ်ါသည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ဆိိုငရ်ာ ဤသငခ်န််းစာ ွင ်ယခိုအခ ိနအ်ထ ိကျွန်ိုပ် ိို  သည် 

 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ၏ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းဆိိုငရ်ာ သြာ်ခပခပ မှုနငှ  ်အခပည အ်ဝ 

ပိုဂ္ိ လ်ခြစ်ခခင််း ိို  ကိို သလ လာခြဲ မပီ်းခြစ်သည်။ ယခိုကျွန်ိုပ် ိို  သည်   ယိသခမာက် အဓကိအသကကာင််း 

အရာခြစသ်ည _် သမိိုင််း စသ်လ ာက် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်လိုပ်သဆာငခ်ြဲ သည ် အမှုသ ာ်လိုပ်ငန််း 

နငှ  ်ယသန  ဆက်လက်လိုပ်သဆာငသ်နမှုမ ာ်းကိို ဆကသ်လ လာကကမည်။ 

အမှုတတ လ်ပ်ုငန်ျား 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏အမှုသ ာ်လိုပ်ငန််းအာ်း သသခ ာစွာနာ်းလညသ်သဘာသပါက်ခခင််း၏ 

အက ိ ်းသက ်းဇူ်း စ်ခိုမှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည်  ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆိိုငရ်ာနည််းလမ််းခြင  ်

ကျွန်ိုပ် ိို  အသပေါ် လိုပ်သဆာငလ် က်ရှိသကကာင််း သခိခင််းပငခ်ြစသ်ည။် သသူည် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

အ င််းအဓမမမခပ ။ သူသည ်ကျွန်ိုပ် ိို  ထ  သရာက်ရှိလာမပီ်း ပိုဂ္ိ လ်သရ်းအရ 

အခပနအ်လှနဆ်ကဆ် သည်။ ဝညိာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏နလှ ို်းသာ်းထြဲ ွင ်

အမနှ ်ကယ် က ိန််းဝပ်သ ာ်မူသည်။ သသူည် ကျွန်ိုပ် ိို  နငှ အ် ူ၊ ကျွန်ိုပ် ိို   

အ ကွ် ဆိုသ ာင််းသပ်းသည။် သူသည ်ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း သန  ရှ်င််းခခင််းဆိုသက ်းဇူ်း 

မ ာ်းကိို သပ်းသည်၊ မ ာ်းစွာသသာနည််းလမ််းမ ာ်းခြင လ်ည််း ပါဝငပ် သ်က် 

သနသည်။ ဂလာ ိ၌ သပါလိုသခပာသည ်အ ိိုင််း ကျွန်ိုပ် ိို  ၏အသက် ာ ွင ်

ကိိုယသ် ာ်သည် ခရစ်ယာနသ်လီ၏အသ်ီးအပွင မ် ာ်းကိို သပ်းသ ာ်မသူည။် 

သူသည ်အသင််းသ ာ် ွင ်အမှုသ ာ်သဆာငြိ်ို  ရန ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းစွာကိို 

ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်းသပ်းသ ာ်မူမပီ်း၊ ဤအရာအာ်းလ ို်းသည် ဝိညာဉ်သ ာ်အာ်းခြင  ်

ဘိုရာ်းသခင ်လိုပ်သဆာငခ်ခင််းခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  John M. Frame 

 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒသည ်ဝိညာဉ်သ ာ်၏အမှုသ ာလ်ိုပ်ငန််းကိို “သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ် 

သ ာ်ကိို ကျွန်ိုပ်ယ ိုကကည်သည”် ဟိုသခပာဆိိုခခင််းအာ်းခြင ၊် ရှင််းလင််းစွာသြာ်ခပခခင််းမရှသိသာ်လည််း၊ 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှုနငှ ပ် သ်က်၍ ယ ိုကကညခ် ကမ် ာ်းစွာကိို မူလကပငသ်ြာ်ခပခြဲ မပီ်း ခြစသ်ည။် 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏အမှုသ ာ်လိုပ်ငန််းကိိုသြာ်ခပရန ်နည််းလမ််းမ ာ်းစွာရှိသသာ်လည််း ၎င််း၏ကဏ္ဍ 

သလ်းခိုကိိုသာ သလ လာမည။် ဥ်ီးစွာ သ၏ူြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်ကိို သလ လာမည်။ ဒို ယိ၊ သူ၏ 

သန  ရှ်င််းသစခခင််းလိုပ်သဆာငမ်ှုကိို သလ လာမည။်   ယိ၊ သူ  ၏သက ်းဇူ်းသ ာ်နငှ  ်စီမ ခန  ခ်ွြဲမှုအသကကာင််း 

သလ လာမည။်  စ ို ထအသနခြင ၊် သူသပ်းသသာ ြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းကိို သလ လာမည။် သူ၏ြနဆ်င််းခခင််း 

 နခ်ိို်းသ ာ်ခြင  ်အစခပ ကကပါစိို  ။ 

ြန်ဆငျ်ားဖြငျ်ားတန်ြိုျားတတ ် 

“ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်”ေးဟသူသာ သဝါဟာရအာ်းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ 

အသစသ်သာအရာမ ာ်းကိို ြနဆ်င််းနိိုငစ်မွ််းနငှ  ်ြနဆ်င််းခ အရာမ ာ်းကိို အိုပ်ခ  ပ်နိိုငစ်ွမ််း ိို  ကိို ဆိိုလိိုသည။် 

သမမာက မ််းစာ၏အြွင အ်ခန််းကကီ်း၊ ကမဘာဦ်းက မ််း ၁ ကိိုြ ်သသာအခါ၊ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သရမ က်နာခပငသ်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှာ်းသ ာ်မူ၏။ 

သကာသလာသြဲ ၁ ကိိုကကည သ်သာအခါ၊ ခရစ်သ ာ်သည် ြနဆ်င််းရှငခ်ြစ်မပီ်း 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အာ်းခြင  ်ြနဆ်င််းသကကာင််း ြ ်ရသည။် ဝညိာဉ်သ ာ် 

သည ်ခပနလ်ည်ြနဆ်င််းခခင််း ွငလ်ည််း ပါဝငသ်ည။် ခပနလ်ည ်ြနဆ်င််းခခင််းသည် 

သခပာင််းလြဲခခင််း ွင ်ခမငန်ိိုငသ်သာအရာခြစ်သည်။ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် အသစခ်ပ  

ခပငသ်ပ်းသသာ ဝိညာဉ်ခြစ်သည။် ဝညိာဉ်သ ာ်၌သမွ်းခခင််းကိို မခ သသာသမူည် 

သညက်ာ်း၊ ဘိုရာ်းသခင၏်နိိုငင် သ ာ်ကိို မခမငရ်။ သိို  သသာ် ဝညိာဉ်သ ာ်သည် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ် ိို   စဦ််းခ င််းစ၏ီ အသစခ်ပ ခပငခ်ခင််း ွငသ်ာမက စကကဝဠာ၏အသစ်ခပ  

ခပငခ်ခင််း ွငလ်ည််း လိုပ်သဆာငသ်ည်။ ထိို  သကကာင ၊် သပါလိုသည ်သရာမ ၈  ွင ်

ြနဆ်င််းခခင််းကိိုယ ်ိိုငသ်ည ်ညည််း ွာ်းကာ သဝဒနာမ ာ်းခ စာ်းရမပီ်း၊ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏အမှုသ ာ်ခြစ်သည်  အရာခပ်သမိ််းအသစခ်ပ ခပင ်

ခခင််းကိို သစာင သ်မ ာ်သနသကကာင််း သခပာထာ်းသည။် 

တဒါကတ်  Derek Thomas 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်နငှ ပ် သ်က်၍ ကျွန်ိုပ် ိို  ၏သလ လာမှု 

သည ်သူ၏လိုပ်သဆာငမ်ှုအဆင သ် ို်းဆင အ်သပေါ် အာရ ိုစိိုကပ်ါမည်။ ဦ်းစွာ၊ ကမဘာသလာကရှိ သ၏ူြနဆ်င််း 

မှုလက်ရာမ ာ်းအသကကာင််း ခြစသ်ည။် ဒို ိယ၊ အသင််းသ ာ်အာ်း သူသပ်းသသာ ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်း 

အသကကာင််း ခြစ်သည်။   ယိ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဝိညာဉ်မ ာ်းနငှ  ်နလှ ို်းသာ်းမ ာ်းကိို ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆိိုငရ်ာအသစ် 

ခပ ခပငခ်ခင််း ွင ်သ၏ူအခန််းကဏ္ဍမ ာ်းအသကကာင််း ခြစသ်ည်။ ကမဘာသလာက ွင ်သ၏ူြနဆ်င််းခခင််း 

 နခ်ိို်းသ ာ်ကိို သြာ်ခပသသည န်ည််းလမ််းမ ာ်းကိို စ ငသ်လ လာကကပါစိို  ။ 

ကမဘ တလ က 

ကမဘာသလာကအသပေါ် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းအာ်း သမမာက မ််းစာ၏ 

အြွင အ်ခန််းငယမ် ာ်း ွင ်ဦ်းစာွသ ွျို့ ခမငရ်သည်။ ဤသငခ်န််းစာ၏ အသစာပိိုင််းကမဘာဦ်းက မ််း ၁ ၏ 

ြနဆ်င််းခခင််းမှ  ်မ််း ွင ်ဝညိာဉ်သ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍကိို သလ လာရာ၌၊ မည်သည ်အရာမမှရှိခခင််းထြဲမှ 

ကမဘာကိိုြနဆ်င််းရန ်ဘိုရာ်းသခင၏် အလ ို်းစ ို  ်နိိုငသ် ာ်မခူခင််း နခ်ိို်းသ ာ်ကိို က င သ် ို်းခြဲ သကကာင််း 

သ ိခပ မိသည်။ ဆာလ  ၁၀၄:၃၀  ွငလ်ည််း အလာ်း ူအယူအဆကိို သ ွျို့ ရှိရသည။် မလူြနဆ်င််းခခင််း 

ရကသ် တ ပ ် ွငသ်ာမက သန  စဉ်သန   ိိုင််း ကမဘာသခမကကီ်းနငှ  ်အရာအာ်းလ ို်းကိို ြနဆ်င််းရနအ် ကွ် သ၏ူ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သစလွှ ်ခခင််းအ ွက် ဘိုရာ်းသခငက်ိိုခ ီ်းမမွ််းခြဲ သည်ကိို သ ွျို့ ရှရိသည်။ ဆာလ  ၃၃:၆ သည ်

ဤအယအူဆကိို ထပ်မ သြာခ်ပကာ၊ သယာဘ ၃၃:၄  ွင ်၎င််းကိို လသူာ်းမ ာ်းအ ကွ် သ်ီးသန  သ်ြာ်ခပ 

သည။် 

ဥပမာ စခ်ိုအသနခြင ၊် ဆာလ  ၁၀၄:၃၀ ပါစကာ်းမ ာ်းကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

 ြနဝ်ိညာဉ်သ ာ်ကိို လွှ ်၍၊ သူ ိို  ကိို ြနဆ်င််းသ ာ်မသူခြင် ၊ 

သခမကကီ်းမ က်နာှကိို အသစ်ခပ ခပင ်သ ာ်မ၏ူ (ဆာလ  ၁၀၄:၃၀)။ 

ဤအခန််းငယ ်ွင၊် ဆာလ ဆရာသည ်ြနဆ်င််းခခင််းအရာအာ်းလ ို်းခြစ ်ည်လာပ ိုနငှ ပ် သ်က်၍ 

သူ၏နာ်းလညမ်ှုကိို သြာ်ခပခြဲ သည်။ ြနဆ်င််းခခင််းအရာအာ်းလ ို်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာ်အာ်း 

ခြင သ်ာဟို သသူ ်မ ှ်ခြဲ သည်။ 

ကမဘာသလာကအသပေါ် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်အာ်း သူခပ ခြဲ သသာ 

အ  ြယွ်အမှုမ ာ်းအာ်းခြင လ်ည််း သ ွျို့ ခမငန်ိိုငသ်ည်။ ဥပမာအာ်းခြင ၊် ဓမမသဟာင််းက မ််း ွင၊် သသူည ်



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ထကွ်သခမာက်ရာ ၁၇:၆  ွင ်သမာသရအှာ်းသက ာက်သဆာငမ်သှရ ရသစခြဲ သည်။ ၃ ဓမမရာဇဝင ်၁၇  ွင ်

မိုဆိို်းမ၏မိုန  ည်ကန်ငှ ဆ် ီိို  ကိို ပွာ်းမ ာ်းသစခြဲ သည်။ 

ဓမမသစက် မ််း၊ မဿြဲ ၁၄  ွင ်လူငါ်းသထာငန်ငှ  ်မဿြဲ ၁၅  ငွ ်လူသလ်းသထာင ်ိို  ကိို သယရှုသည် 

သကျွ်းသမွ်းနိိုငရ်န ်အစာ်းအစာကိိုမ ာ်းခပာ်းသစခြဲ သည်။ သရာမ ၈:၁၁  ွင ်သယရှုကိို သသခခင််းမှထသခမာက် 

သစခြဲ သည်။ ထိို  ခပင ်သရာမ ၁၅:၁၈-၁၉  ွင ်သပါလို၏အ  ြွယအ်မှုမ ာ်းနငှ  ်သာသနာအမှုအာ်းလ ို်း ွင ်

လည််း သခူွနအ်ာ်းသပ်းခြဲ သည်။ 

သူ၏အကကီ်းခမ ဆ် ို်းသသာအ  ြယွ်အမှု စခ်ိုသည် သယရှုလူ  ဇာ ိခ ယူခခင််း၌ သ ိို  သမီ်းကညာ 

မာရအိာ်း ကိိုယဝ်နသ်ဆာငသ်စခြဲ ခခင််းခြစ်သည်။ လိုကာ ၁:၃၅  ွငမ် ှ် မ််း ငထ်ာ်းသသာ ဤထ်ူးခခာ်းအ   

ြွယအ်မှုသည ် မနသ် ာမ် ာ်း၏အယ၀ူါဒ ွင ်အ ိအလင််းသြာ်ခပထာ်းသည ် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ် 

သ ာ်၏ စ်ခို ည််းသသာအမှု ခြစသ်ည။် 

ယသန  ပငလ် င၊် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် ြနဆ်င််းရန၊် အသစ်ခပ ခပငရ်နန်ငှ  ်ြနဆ်င််းခခင််း 

အာ်းလ ို်းကိို ဘိုရာ်းသခငရ်ည်ရွယ်ထာ်းသည ် သနာက်ဆ ို်းအသခခအသနသိို   သယသ်ဆာငလ်ာရန ်ကကီ်းမာ်းသသာ 

 နခ်ိို်းရှသိည။် 

 ကယ်သ ာ ၊ လသူာ်း၏အခပစ်ထြဲသိို  က ဆ ို်းခခင််း၏ သက်သရာက်မှုအာ်းလ ို်းကိို သခပာင််းခပနလ်ှန ်

မပစမ်ခ င််း သူ၏ကမဘာသလာကကိို အသစ်ခပ ခပငခ်ခင််းသည် မပီ်းသခမာကမ်ညမ်ဟို ပ်ါ။ ကမဘာဦ်းက မ််း ၃ 

 ွင ်အာဒ နငှ ဧ်ဝ ိို  သည် သကာင််းမသကာင််းသကိျွမ််းရာအပငမ်ှ  ာ်းခမစ်ထာ်းသသာအသ်ီးကိို စာ်းသသာ 

အခါ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ ူိို  ကိိုက ိနခ်ြဲ သည်။  လသူာ်းမ ိ ်းနယွ်သည် သခမ စခ်ပငလ် ို်းအာ်း ဘိုရာ်းသခင ်

၏ကိိုယစ်ာ်း အိုပ်ခ  ပ်ရနအ်ခွင အ်ာဏာ အပ်နငှ််းထာ်းသသာသကကာင ၊် အာဒ နငှ ဧ်ဝအသပေါ် ဘိုရာ်းသခင ်

က ိနခ်ခင််းသည် သခမကကီ်းအပါအဝင ်ြနဆ်င််းခခင််း စ်ခိုလ ို်းအသပေါ် သကသ်ရာက်မှုရိှခြဲ သည်။ 

ထိိုအခ ိနမ်စှ၍၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဤသလာကကိို ခပနလ်ည်ထသူထာငရ်နန်ငှ  ်

အသကာင််းဆ ို်းအသခခအသနသိို   သရာကသ်စရန ်လိုပ်သဆာငသ်နပါသည။် ရလဒသ်ည် သဟရှာယ ၆၅:၁၇ နငှ  ်

၆၆:၂၂၊ ၂ သပ ရို ၃:၁၃၊ နငှ  ်ဗ ာဒ ိ် ၂၁:၁  ိို   ွငသ် ွျို့ရသသာ သကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်သခမကကီ်းသစခ်ြစ်လမိ ် 

မည။် 

ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ကမဘာသလာက ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်ကိို 

သလ လာခြဲ မပီ်းခြစသ်ည်။ ယခို ွင ်အသင််းသ ာ်အ ွက် ဝညိာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသပ်းရာ၌ သူ၏ နခ်ိို်း 

သ ာ်ကိို မည်ကြဲ သိို  အသ ို်းခပ သည်ကိို ဆက်သလ လာကကမည။်  

ဝိည ဉ်ဆတုက ျားဇူျားမ  ျား 

ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းအသကကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို  ၏စ တ် ွဲတွငရ်ှ သည အ်ရာမှာ_ 

အသင််းသ ာ် ည်သဆာက်ရန ်ရည်ရွယခ် ကအ် ွက် လူ စဦ််းခ င််းစအီာ်း 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သပ်းသသာ သဘာဝလွနစ်ွမ််းရည်မ ာ်းခြစသ်ည။် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် အရညအ်ခ င််းမရှိသမူ ာ်းအာ်း အရညအ်ခ င််းသစမ် ာ်းသပ်းခခင််း သိို  မဟို  ်

လက်ရှအိရည်အခ င််းမ ာ်းအာ်း သဘာဝထက်သက ာ်လွနသ်သာ စမွ််းရည်မ ာ်း ိို်းခမ င သ်ပ်းခခင််း သိို  မဟို  ်

လကခ် ရရိှသ၏ူအသ ွျို့အကက  အာ်းခြင  ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းကိို ြန ်ီ်းသပ်းသည။် 

ဓမမသစက် မ််းပါ ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် အထ်ူး၊ ထ်ူးခခာ်းသသာစမွ််းရည်မ ာ်း၊ 

သဘာဝလွန ်သပ်းခခင််းခြစ်သည်။ ၎င််းသည် ပငက်ိိုယအ်ရညအ်ခ င််းမ ာ်းထက် 

ထ်ူးခခာ်းသသာကကာင်  အသလ်းထာ်းရနအ်သရ်းကကီ်းသည်ဟို ထငပ်ါသည်။ 

ယ ိုကကည်သ ူိိုင််းအာ်း သဘာဝလွန၍် သပ်းသ ာမ်ူသည်။ ယ ိုကကညသ်ူ ိိုင််း 

ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်း စခ်ို သိို  မဟို ်  ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်း ရှိနိိုငသ်ည။် 

တဒါကတ်  Mark L. Strauss 

ကနဦ်းအသင််းသ ာအ်ာ်း သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သပ်းခြဲ သသာ ဆိုသက ်းဇူ်းအမ ိ ်းအစာ်းမ ာ်း 

စာရင််းမ ာ်းကိို သရာမ ၁၂၊ ၁ သကာရိနသ  ၁၂၊ နငှ  ်ဧြက် ၄  ွင ်သ ွျို့ရသည။် ဆိုသက ်းဇူ်းအခ ိ ျို့သည် 

သဘာဝစမွ််းရည်မ ာ်း သိို  မဟို ် လသူာ်းစမွ််းရည်မ ာ်းနငှ  ်ဆင ်ူသည။် အသင််းသ ာ်ခပငပ်မှလမူ ာ်း 

ပငလ် င ်သူ ိို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်ပ ိုသဏ္ဌာနသ် ာ်နငှ အ်ညီ ြနဆ်င််းထာ်းသသာသကကာင  ်ဤအရာ 

မ ာ်း_ဉာဏပ်ညာ၊ အသပိညာ၊ အလိုပ်အသကျွ်းခပ မှု၊ သနွသ်ငမ်ှု၊ အာ်းသပ်းမှု၊ ရကသ်ရာမှု၊ သခါင််းသဆာငမ်ှုနငှ  ်

ကရိုဏာစသည အ်ရာမ ာ်း ရှိကကသည်။ သိို  သသာ် အခခာ်းဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းခြစ်သည်  အနာသရာဂါ 

မငမိ််းသစခခင််းနငှ  ်အ  ြယွ ်နခ်ိို်းမ ာ်းကြဲ သိို  သသာ သဘာဝလွနမ် ာ်းရှိသညမ်ှာ သသိာထငရ်ှာ်းပါသည။် 

ပသရာြကခ်ပ ခခင််း၊ အခခာ်းသသာဘာသာစကာ်းသခပာဆိိုခခင််း၊ အခခာ်းသသာဘာသာစကာ်းအာ်း အနက် 

ခပနဆ်ိိုခခင််း၊ စ ိ်ဝညိာဉ်မ ာ်းကိိုပိိုင််းခခာ်းသခိမငခ်ခင််းကြဲ သိို  သသာ အခ ိ ျို့ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် သဘာဝနငှ  ်

သဘာဝလွနအ်ကကာ်း ဆက်လက်  ညရ်ှိသနသည။်  

ခရစ်ယာနအ်ာ်းလ ို်းသည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် သ၏ူအသင််းသ ာ်အာ်း သဘာဝလွန ်

ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသပ်းသည်ကိို သသဘာ ူလက်ခ ကကသည။် သိို  သသာ် ဤဘ ိုသသဘာ ညူီခ က ်ွင၊် အ ိိုင််း 

အ ာ စခ်ိုအ ွင််း  စသ်နရာရာ၌ ကွြဲခပာ်းသသာ အခမငမ် ာ်းရှိသည။် မ ကသ်မှာက်သခ  ်ငွ ်သန  ရှ်င််း 

သသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သဘာဝစမွ််းရည်မ ာ်းနငှ ဆ်င ်ူသသာ ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းကိိုသာ သပ်းသည်ဟို 

အသင််းသ ာ်အခ ိ ျို့ယ ိုကကညသ်ည်။ ပိိုကကီ်းက ယခ်မ််းနာ်းသသာဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသည်  မနသ် ာ်သခ လ်ွန ်

မပီ်းသနာက် သိို  မဟို ် သမမာက မ််းစာသရ်းသာ်းမပီ်းစီ်းခခင််းနငှ အ် ူ ကယွ်သပ ာကသ်ွာ်းသည်ဟို ယူဆကက 

သည။် 

အခခာ်းအသင််းသ ာမ် ာ်းသည် စဉ်ဆကမ်ခပ ်အသနအထာ်းကိို ကိိုငစ်ွြဲထာ်းသည်။ ဓမမသစ် 

က မ််း ွငသ် ွျို့ ရှသိည ်  ူညသီသာဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်းကိို ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သပ်းသနဆြဲခြစသ်ကကာင််း 

သူ ိို  ယ ိုကကည်ကကသည်။ ဤအသနအထာ်း ွင၊် ခရစယ်ာန ်စဦ််းခ င််းစီ ရရှိနိိုငမ်ညဟ်ို သမ ာ်လင န်ိိုငသ်ည်  

ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းနငှ ပ် သ်က်၍ ကွြဲခပာ်းသသာအခမငမ် ာ်းရှိသည်။ 

ဤအစွန််းနစှြ်က်ကကာ်း ွင ်အလယအ်လ အ်ခမင ်မ ာ်းလည််းရှိသည။် သသဘာထာ်းသပ ာ  

သပ ာင််းသသာအသင််းသ ာ်မ ာ်းသည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သအူလိိုရှသိသာအခါ ွင ်



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ကကီ်းက ယ်ခမ််းနာျားသသာဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းကိို သပ်းနိိုငသ်သ်းသညဟ်ို ယ ိုကကည်ကကပါသည်။ သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သ၏ူအသင််းသ ာ်အာ်း ဆိုသက ်းဇူ်းအမ ိ ်းအစာ်း ိိုင််းကိို အမမြဲသပ်းရမညဟ်ို ၎င််း ိို   

မသ ာင််းဆိိုကက။ ဤအသင််းသ ာ်မ ာ်းသည ်မည်သည ်အခ ိန၊် မညသ်ည ်နည််းလမ််း ွငခ်ြစသ်စ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏လွ လ်ပ်မှုကိို အသလ်းသပ်းကကသည။် 

သိို  သသာ် ဤအသခခအသနအာ်းလ ို်း ွင ် ညူီသည ်အခ ကမ်ှာ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် 

သူ၏အသင််းသ ာ်အက ိ ်းအ ွက် အနည််းဆ ို်းဆိုသက ်းဇူ်းအခ ိ ျို့ကိို သူ၏လ ူိို  အာ်း ဆက၍်သပ်းသန 

သည်ဟို ယ ိုကကည်ခခင််းခြစသ်ည်။ ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏်  နခ်ိို်းသ ာ်ခြစ်မပီ်း 

၎င််း ိို  ကိို သ၏ူလမူ ာ်းအာ်းလ ို်းအ ကွ် အသ ို်းခပ ရနခ်ြစသ်ည။် ၎င််း ိို  သည် လ ူစဦ််းခ င််းစ၏ီ 

လိိုအငဆ်နဒမ ာ်းကိို ခြည ဆ်ည််းသပ်းရန ်သိို  မဟို ် လူ စဦ််းခ င််းစီ၏ဝိညာဉ်သရ်းဘဝအသက ်ာ 

ခမ င  ်ငသ်ပ်းရန ်သပ်းအပ်ထာ်းခခင််း မဟို ပ်ါ။ ယင််းအစာ်း၊ အသင််းသ ာ၏်အမှုသ ာ်အ ွက် 

ခွနအ်ာ်းသပ်းရနန်ငှ  ်ခရစသ် ာ်၌ ရင က် ကမ်ှုကကီ်းထာွ်းမှု ွင ်ကညူီသပ်းရန ်အသင််းသ ာ်အာ်းသပ်းအပ် 

ထာ်းခခင််းခြစ်သည်။ ၎င််းအာ်း သရာမ ၁၂:၄-၅၊ ၁ သကာရိနသ  ၁၂:၇ နငှ  ်ဧြက် ၄:၇-၁၆  ွင ်သ ွျို့ရသည်။ 

သာဓက စခ်ိုအသနခြင ၊် ၁ သကာရိနသ  ၁၂:၇  ွင ်သပါလိုသရ်းခြဲ သည အ်ရာကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

သကာင််းသသာအက ိ ်းအလိိုငါှသာ ဝညိာဉ်သ ာ်ကိို လအူသ်ီးအသ်ီး ိို  အာ်း 

ထငရ်ှာ်းစွာသပ်းသ ာမ်ူလ က်ရှ၏ိ (၁ သကာရိနသ  ၁၂:၇)။ 

ဤသနရာ ွင ်သပါလိုသြာ်ခပခြဲ သည ်အ ိိုင််း  ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းကိို အသင််းသ ာ်အ ကွ် 

သပ်းထာ်းသည။် ဆိုသက ်းဇူ်းရသူမ ာ်းသည် မိမ ိိို  ၏ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းမှလည််း အက ိ ်းသက ်းဇူ်းရရှိနိိုငပ်ါ 

သည။် သိို  သသာ် ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသပ်းခခင််း၏ အဓကိရည်ရွယခ် က်နငှ  ်အာရ ိုစူ်းစိိုကမ်ှုသည် အသင််းသ ာ်၏ 

အက ိ ်းခြစ်သည်။ ၎င််း ိို  သည် သူ၏အသင််းသ ာ် စ်ခိုလ ို်းကိို  ညသ်ဆာက်ရနအ် ွက် သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်အသ ို်းခပ သည ် ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်း၏လိုပ်ငန််းမ ာ်းခြစသ်ည။် 

ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းအသကကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို  သရိသည ် အသရ်းကကီ်းဆ ို်းအရာ 

 စခ်ိုမှာ ခရစသ် ာ်၏ကိိုယ်ခနဓာခြစသ်ည ် အသင််းသ ာ်အ ွင််း ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်း 

ကိို ြွ ျို့ မြိ ်း ိို်း ကသ်စရန၊် ရှာသြွသ ွျို့ ရိှရနန်ငှ  ်အသ ို်းခပ ရနခ်ြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ဆို 

သက ်းဇူ်းမ ာ်းကိို လူ စ်ဦ်း ည််းရမပီ်း ထိိုသအူက ိ ်းခ စာ်းနိိုငသ်စရန ်သပ်းထာ်းခခင််း 

မဟို ပ်ါ။ လအူမ ာ်း၊ ယ ိုကကည်သမူ ာ်းခြစ်သသာ သယရှုခရစ၏်အသင််းသ ာ်ကိို 

 ည်သဆာကရ်န ်သပ်းအပ်ထာ်းသည။် 

တဒါကတ်  Riad Kassis 

ဝိညာဉ်သ ာ်အာ်းခြင  ်ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်းသပ်းထာ်းသသာ ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် 

အသင််းသ ာ် ည်သဆာက်ခခင််း၊ အသင််းသ ာ် ည်သထာငခ်ခင််း၊ ခရစယ်ာနအ်မှု 

သ ာ်လိုပ်ငန််းသဆာငရွ်က်ခခင််း၊ အခ င််းခ င််း ိိုက် ွန််းခွနအ်ာ်းသပ်းခခင််းနငှ  ်မဟာ 

သစခိိုင််းခ ကအ်မိန  သ် ာ်ကိို သဆာငရွ်က်ရနအ် ွကခ်ြစ်သည။် ကျွန်ိုပ် ိို  သခ  ်ွင ်
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

အဓကိအာရ ိုစိိုကခ် ရသသာ၊ အထ်ူးသခြင  ်အခခာ်းဘာသာစကာ်းသခပာခခင််းနငှ  ်

ပသရာြကခ်ပ ခခင််းဆိိုငရ်ာ အသရ်းကိစစမ ာ်းသည် သမမာက မ််းစာ ွင ်ဒို ိယ 

အသလ်းသပ်း သြာ်ခပထာ်းသည။် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဓမမသစက် မ််း၌ ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်း 

မ ာ်းခပ သည ပ် ိုစ မ ာ်းခြစသ်ည —် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း နစှ်သမိ မ်ှုသပ်းသည်၊ ပဋညိာဉ်သစ် 

သခ ်စ ငသ်ကကာင််းသြာ်ခပသည်၊ ကျွန်ိုပ် ိို  အ ွင််း၌ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ပိုဂ္ိ လသ်ရ်း 

ဆိိုငရ်ာလိုပ်သဆာငမ်ှုနငှ  ်၎င််း၏အသိိုက်အဝန််းအ ွင််း ပူ်းသပါင််းလိုပ်သဆာင ်

သည ်အရာမ ာ်း၊ သလာက၌အမှုသ ာ်ကိို  စ်ဦ်းခ င််း၊ အသင််းအြွြဲျို့လိိုက် 

သဆာငရွ်က်ခခင််း ိို  ကိို အာရ ိုစိိုက်လိိုပါသည။် ဤအသလ်းသပ်းမှုသည ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ 

ကိိုယပိ်ိုငဘ်ဝနငှ  ်ကမဘာ ွငသ်နထိိုငစ်ဉ် အသင််းသ ာ်၏အသင််းအြွြဲျို့ ွင ်အမနှ ်

 ကယ်အာရ ိုစိိုက်မပီ်း လက်သ ွျို့လိုပ်သဆာငရ်န ်လိိုအပ်သသာအရာခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Stephen J. Wellum 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကမဘာသလာက ွင ်မမိ၏ိြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်ကိို မည်သိို   

အသ ို်းခပ ပ ိုနငှ  ်အသင််းသ ာ်အာ်း ဝိညာဉ်သရ်းဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းသပ်းရာ ွင ်မမိိ၏ြနဆ်င််းခခင််း  နခ်ိို်းသ ာ် 

ကိိုမည်သိို  အသ ို်းခပ သကကာင််း ဤသနိာ်းလည်မှုခြင  ်ယ ိုကကညသ်ူ စဦ််းစ၏ီ စိ သ်သဘာထာ်း နငှ  ်စိ ်နလှ ို်း 

အသစ်ခပ ခပငမ်ှု ွင ်မိမ၏ိ နခ်ိို်းသ ာ် မည်သိို   ထငရ်ှာ်းလာသကကာင််း ဆကသ်လ လာကကပါစိို  ။ 

ပုဂိ္ိုလတ်ရျားဆိငုရ်  အသစဖ်ပိုဖပငဖ်ြငျ်ား 

သမမာက မ််းစာအရ လသူာ်းမ ာ်းသည် ဝိညာဉ်သရ်းသသခခင််း၌ သမွ်းြွာ်းလာသညဟ်ို သွနသ်ငထ်ာ်း 

သည။် သရာမ ၅:၁၂-၁၉  ွင ်သြာ်ခပသည အ် ိိုင််း ကျွန်ိုပ် ိို  သည် အာဒ ၏အခပစအ် ကွ် အခပစရ်ှိမပီ်း 

ရလဒအ်သနခြင  ်သသခခင််းခြစသ်ကကာင််း သြာ်ခပထာ်းသည။် ထိို  သကကာင  ်ဤသဘ်းဒဏမ်ှ ကယ ်ငန်ိိုငရ်န ်

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဝိညာဉ်သ ာ်မ ာ်းကိို ဘိုရာ်းသခငသ်ရှ ျို့ အသကရှ်ငသ်စခခင််းခြင  ်

ဘဝသစက်ိိုြနဆ်င််းသပ်းသည။် သမမာက မ််းစာ ွင ်ဤအသက် ာအသစက်ိို အသစ်ခပ ခပငခ်ခင််းနငှ  ်

ဒို ယိသမွ်းြွာ်းခခင််းဆိိုငရ်ာ၌ သြာ်ခပထာ်းသည။် သယာဟန ်၃:၃-၈၊  ိ ို ၃:၅၊ ၁ သယာဟန ်၅:၁-၁၈ နငှ  ်

အခခာ်းသနရာမ ာ်းစွာ ွင ်ဤခပနလ်ညသ်မွ်းြွာ်းခခင််းအသကကာင််း သ ွျို့ရသည။် ဥပမာ စခ်ိုအသနခြင ၊်   ိို 

၃:၅  ွငသ်ပါလို၏စကာ်းမ ာ်းကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

ငါ ိို  က င် သသာ သခြာင် မ ်ခခင််းအက င် အာ်းခြင်  မဟို ဘ်ြဲ၊ မမိိသနာ်းခခင််း 

ကရိုဏာသ ာ်နငှ် အညီ ဒို ယိ သမွ်းခခင််းနငှ် ဆိိုငသ်သာ သဆ်းသကကာအသစ်ခပ ခပင ်

ခခင််းအာ်းခြင် ၎င််း၊ ငါ ိို  ကိို ကယ် ငသ် ာ်မူ၏ ( ိ ို ၃:၅)။ 

အသစ်ခပ ခပငမ်ပီ်းသနာက်၊ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း သခငဘ်ိုရာ်းကိိုခ စ၍် 

နာခ သသာလူခြစ်သစရနအ် ကွ် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏အသ ွ်းမ ာ်း၊ ခ စာ်းခ ကမ် ာ်းနငှ  ်လိုပ်သဆာငခ် က်မ ာ်းကိို 

သခပာင််းလြဲရန ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၌ ဆက်လက်လိုပ်သဆာငသ်နပါသည။် ဓမမသစ်က မ််း သရာမ ၈:၁-၁၆၊ ၁ သကာရိနသ  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

၁၂:၃၊ ဂလာ ိ ၅:၁၆-၂၅၊ နငှ  ်ြိလပိပိ ၂:၁၃ က မ််းပိိုဒမ် ာ်း ွင ်ဤအသကကာင််းကိို သြာ်ခပထာ်းသည။် 

သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ အသွငသ်ခပာင််းစမွ််းအာ်းနငှ ပ် သ်က်၍ လသူအိမ ာ်းဆ ို်း သဆွ်းသန်ွးခ ကမ်ှာ 

ယ ိုကကည်သမူ ာ်း၏ အသက ်ာ ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ခပ သပ်းသည ် ဝိညာဥအ်သ်ီးအသကကာင််း 

သပါလို၏ သြာ်ခပခ က်ခြစန်ိိုငသ်ည။် ဂလာ ိ ၅:၂၂-၂၃  ွင ်သပါလိုသရ်းခြဲ သည်ကိို နာ်းသထာငပ်ါ_ 

ဝိညာဉ်ပက ၏ိအက ိ ်းမကူာ်း၊ ခ စ်ခခင််း၊ ဝမ််းသခမာက်ခခင််း၊ မငမိ်သက်ခခင််း၊ 

စိ ရ်ှည်ခခင််း၊ သက ်းဇူ်း ခပ ခခင််း၊ သကာင််းခမ ်ခခင််း၊ သစစာသစာင် ခခင််း၊ 

န်ူးည  သမိ်သမွျို့ ခခင််း၊ ကာမဂိုဏခ်  ပ် ည််းခခင််းသပ ည််း (ဂလာ ိ ၅:၂၂-၂၃ )။ 

သယရှုခရစ၏်ပ ိုသဏ္ဍာနန်ငှ အ်ညီ ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို လိိုကသ်လ ာညသီထခွြစသ်စရန ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ 

စရိိုက်လကခဏာ ွင ်ဤသခပာင််းလြဲမှုမ ာ်းအာ်းလ ို်းသည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ ရှငသ်နခ်ခင််း၊ 

ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းမှ ထကွ်သပေါ်လာခခင််းခြစသ်ည။် 

သနာကဆ် ို်းသသာသန   ွင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် သစစာရှိခရစ်ယာနအ်ာ်းလ ို်း၏ 

ရိုပ်ခနဓာမ ာ်းကိို ရှငခ်ပနထ်သခမာက်ရန ်သူ၏ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်ကိို အသ ို်းခပ မည်ခြစမ်ပီ်း၊ 

ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း သယရှု၌ရှိမပီ်းခြစသ်ည ် စ ိုလင၍်မပ ကစ်ီ်းနိိုငသ်သာခနဓာကိိုယမ် ာ်းကိို သပ်းမညခ်ြစသ်ည။် 

သရာမ ၈:၂၃  ွင ်ဤအသကကာင််းကိို သပါလိုသခပာသညက်ိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

ထိိုမ မကဝိညာဉ်သ ာ်၏ သက ်းဇူ်းသ ာ် အစအဦ်းကိို ခ မပီ်းသသာ ငါ ိို  သည် 

လည််း၊ သာ်းအရာ၌ ခ ီ်းသခမ ာကခ်ခင််းအသကကာင််း ည််းဟူသသာ ကိိုယခ်နဓာ 

သရွ်းနှု ခ်ခင််းခ မ််းသာကိို သခမာ်လင် ၍၊ စ ိ်နလှ ို်းအထြဲ၌ ညည််း ွာ်းလ က်သနကက 

၏ (သရာမ ၈:၂၃ )။  

ခရစ်သ ာ်၏သနာကလ်ိိုကမ် ာ်း ွင ်ဝညိာဉ်သ ာ်၏ အဦ်းသ်ီးသသာအသ်ီးမ ာ်းရှိသည်ဟို သပါလို 

သခပာသသာအခါ၊ ပထမရိ သ်မိ််းခ ိနမ်စှ၍ ပူသဇာ်သကက ာမ ာ်းကိို ယသူဆာငလ်ာသည ်ိိုင ်ထိိုနစှ ်စခ်ိုလ ို်း 

၏အသ်ီးအနှ ကိိုယစ်ာ်းခပ အခြစ် ဓမမသဟာင််းအသလ အက င မ်ှ အသ ို်းအနှုန််းကိို အသ ို်းခပ ခြဲ သည်။ အလာ်း  ူ

ပင၊် ယ ိုကကည်သမူ ာ်း၌ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ လက်ရှလိိုပ်သဆာငမ်ှုသည် သနာငလ်ာမည ် သာ၍ 

ကကီ်းခမ သ်သာအရာ၏ အဦ်းသ်ီးခခင််းမ သာခြစသ်ည။် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏လိုပ်သဆာငမ်ှုသည် 

ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို အခပည အ်ဝြနဆ်င််းမပီ်း က ိနခ်ခင််းနငှ  ်သြာက်ခပနပ် ကစ်ီ်းခခင််းကိို ြယ်ရှာ်းကာ အခပစမ်ြဲ သသာ 

အသခခအသနသိို   ခပနလ်ညမ်သရာက်မခ င််း မပီ်းစီ်းမညမ်ဟို ပ်ါ။ ယခိုအခ ိနအ်ထ၊ိ ဝိညာဉ်သ ာသ်ည် 

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဝညိာဉ်အသက် ာအသစက်ိို သပ်းထာ်းသည်။ သနာက်ဆ ို်း၌ သသူည ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ ခနဓာကိိုယ် 

မ ာ်းအာ်းလည််း ခပနြ်နဆ်င််းသပ်းလမိ မ်ည်။  

ယခို ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်ကိို သလ လာမပီ်းသသာ 

အခါ၊ ကိိုယသ် ာ်၏သန  ရှ်င််းသစခခင််း အမှုသ ာ်လိုပ်ငန််းကိို ဆကလ်ကသ်လ လာကကပါမည။်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

သန  ်ရှငျ်ားတစဖြငျ်ား 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏သန  ရှ်င််းသစခခင််းအမှုသ ာ်လိုပ်ငန််းကိို သခပာသသာအခါ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် လသူာ်းနငှ  ်

အရာမ ာ်းကိို သန  ရှ်င််းသစခခင််းအသကကာင််းသခပာခခင််းခြစသ်ည်။ ဤသညမ်ှာ လူမ ာ်းနငှ  ်အရာမ ာ်းကိို 

ဘိုရာ်းသခငအ်သ ို်းခပ ရနအ် ကွ်ခွြဲခခာ်းသ မ်ှ ်ရန၊် ၎င််း ိို  ကိို သန  ရှ်င််းသစရနန်ငှ  ်ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပ 

သသာဘိုန််းသ ာ်နငှ  ်ထိိုက် နသ်ူခြစသ်စရန ်ဝိညာဉ်သ ာ်လိုပ်သဆာငသ်ည ် လိုပ်ငန််းခြစသ်ည်။ 

နည််းလမ််းမ ာ်းစွာခြင ၊် ဤအယူအဆသည ်ဤသငခ်န််းစာသနာက်ဆ ို်းအပိိုင််း ွင ်သလ လာခြဲ သည ် 

အသစ်ခပ ခပငခ်ခင််းသသဘာ ရာ်းနငှ န််ီးကပ်စွာဆကစ်ပ်သနသည်။ 

အသင််းသ ာသ်ည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ ည်ရိှခခင််းနငှ  ်သူ၏လိုပ်သဆာငမ်ှုမ ာ်းသကကာင  ်

သန  ရှ်င််းသသာ သိို  မဟို ် သန  ရှ်င််းသည်ဟို သမမာက မ််းစာ၌ မကကာခဏဆိိုသည်။ သရာမ ၁၅:၁၆၊ ၁ သကာ 

ရိနသ  ၆:၁၁၊ ၂ သက်သာသလာန ိ် ၂:၁၃ နငှ  ်၁ သပ ရို ၁:၁-၂  ွင ်ဤအယူအဆကိို သ ွျို့ ခမငရ်သည။်  

၁ သကာရိနသ  ၃:၁၆-၁၇  ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အသကကာင််း သပါလိုသခပာပ ိုကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

သင ်ိို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် ဗမိာနသ် ာ ်ခြစ်ကကသညက်ိို၎င််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏် 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သင ်ိို  အထြဲ၌ က ိန််းဝပ်သ ာ်မသူည်ကိို၎င််း မသကိကသ 

သလာ။.ဘိုရာ်းသခင၏် ဗမိာနသ် ာ်သည် သန်  ရှင််းရ၏။ သင ်ိို  သည်လည််း၊ 

ထိိုဗိမာနသ် ာ် ခြစ်ကက၏ (၁ သကာရိနသ  ၃:၁၆-၁၇)။  

ဓမမသဟာင််းက မ််း ွင၊် ဂ  ်းလမူ ိ ်းဗိမာနသ် ာ်သည် ကိိုယသ် ာ်၏ အထ်ူးက ိန််းဝပ်သည ် သခမကကီ်း 

နန််းသ ာ်ခြစ်သည။်  ၂ ရာဇဝငခ်  ပ် ၆:၁  ွင ်သရှာလမိုနသ်ကက်းသကကာသ်ည အ် ိိုင််း သခမကကီ်းသပေါ် ရှသိူ၏ 

အမိသ် ာ် ခြစ်သည်။ သိို  သသာ် ဓမမသစက် မ််း ွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဗမိာနသ် ာ်၌ မက ိန််းဝပ်သ ာ ပါ။ 

၎င််းအစာ်း၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် အသင််းသ ာ်ကိို ဗိမာနသ် ာ်အသစအ်ခြစ် သန  ရှ်င််းသစခြဲ  

သည။် ဤ ူညသီသာအယအူဆကိို ဧြက် ၂:၂၂  ွင ်ထငရ်ှာ်းစွာသ ွျို့ရမပီ်း သမမာက မ််းစာ၏ အခခာ်းသနရာ 

မ ာ်း ွင ်ထပ်မ သြာခ်ပထာ်းသည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာ၀ိညာဉ်သ ာ်သည် ယ ိုကကညသ်ူ  စ်ဦ်းခ င််းစအီာ်း က ိန််းဝပ်ခခင််းခြင  ်သန  ရှ်င််းသစ 

သည်ဟိုလည််း ဆိိုထာ်းသည။် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်း၏ စ ိ်နလှ ို်းထြဲ ွင ်

အမနှ ်ကယသ်နထိိုငသ်ညဟ်သူည ်  အယအူဆခြစ်သည်။ သရာမ ၈:၉-၁၆၊ ၁ သကာရိနသ  ၆:၁၉၊ ၂  သိမာ 

သသ ၁:၁၄၊ နငှ  ်ယာကိုပ် ၄:၅  ွင ်ဤက ိန််းဝပ်ခခင််းကိို သြာ်ခပထာ်းသည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏က ိန််းဝပ်ခခင််းသည် ယ ိုကကညသ်ူအ ွက် မရှိမခြစ် 

လိိုအပ်သည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းကိို အသစသ်သာသ တ ဝါမ ာ်း 

အခြစ် ခရစ်သ ာ်၌ြနဆ်င််းသသာအခါ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် သ ူိို  ၏ 

ဘဝ ွင ်လွှမ််းခခ  သ ာ်မသူည။် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သူ  အာ်း မှခီိိုရန၊် သ၏ူက ိန််းဝပ် 

ခခင််း နခ်ိို်းအာ်း အာ်းကိို်းရန ်အသရ်းကကီ်းပါသည။် သိို  မဟို လ် င ်ဇာ ပိက ိ၌ 

သာအသကရ်ှငသ်နမည ်ခြစ်သည်။ ဝိညာဉ်သ ာ်၌အသက်ရှငခ်ခင််းနငှ  ်ဇာ ပိက 
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

 ိ၌အသကရ်ှငခ်ခင််းကကာ်း ခခာ်းနာ်းခ က်ကိို ကျွန်ိုပ် ိို   သခပာခပနိိုငရ်မည။် 

အဘယ်သကကာင ဆ်ိိုသသာ် ဝိညာဉ်သ ာ်၌အသက်ရှငခ်ခင််းသည် ခရစ်သ ာ်၏အလိို 

သ ာ်အ ိိုင််း ဘိုန််းထငရ်ှာ်းသစသသာ အရာခြစသ်သာသကကာင  ်ခြစသ်ည ်။ 

တဒါကတ်  K. Erik Thoennes 

ဤက ိန််းဝပ်ခခင််း၌ ရလဒမ် ာ်းစာွရှိသည။် စာရင််းအနည််းငယ်သြာ်ခပလိိုသည်။ ၎င််းသည် 

ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း အခပစ်မကှင််းစငသ်စသည်၊ ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ဘိုရာ်းသခငအ် ွက ်သ်ီးခခာ်းခွြဲခခာ်းသပ်းသည်၊ 

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ စ ိ်နလှ ို်း ွင ်ဝညိာဉ်သ ာ်၏ကသဇာလွှမ််းမိို်းမှုသကကာင  ်ဝမ််းသခမာကခ်ခင််းအက  ိ်းခ စာ်းရသည်။ 

၁ သကာရိနသ  ၆:၉-၁၁  ွင ်ဤအရာမ ာ်းအသကကာင််း သပါလိုသခပာပ ိုကိို နာ်းသထာငပ်ါ_ 

မ ရာ်းသသာသ ူိို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် နိိုငင် သ ာ်ကိို အသမမွခ ရသညက်ိို 

သင ်ိို  မသကိက သသလာ။... အထကက်သင ်ိို   ွင ်အခ ိ ျို့သသာသူ ိို  သည် 

ထိိုသိို  သသာသူခြစ်ကကသသာ်လည််း၊ ယခို ွငသ်ခငသ်ယရှု၏ နာမသ ာ်အာ်းခြင်  

၎င််း၊ ငါ ိို  ဘိုရာ်းသခင၏် ဝိညာဉ် သ ာ်အာ်းခြင် ၎င််း၊ သဆ်းသကကာသန်  ရှင််း၍ 

သခြာင် မ ်ရာ သိို   သရာက်ကကမပီ (၁ သကာရိနသ  ၆:၉-၁၁)။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ သန  ရှ်င််းသစခခင််းအမှုသ ာ်သကကာင  ်ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် 

ဆိို်းညစသ်မူ ာ်းအခြစသ် မ် ှ်ခခင််းမခ ရယ ိုမက  ဘိုရာ်းသခငအ် ွက် သန  ရှ်င််းမပီ်း သ်ီးခခာ်းခွြဲခခာ်းထာ်း 

ခခင််းခ ရကကသည။် 

သင အ် ွင််း၌ ဘိုရာ်းသခငက်ိိုယ်သ ာ် ိိုင ်ရှငသ်နသ်နသကကာင််းကိို သငစ်ဥ််းစာ်းြူ်းပါသလာ်း။ 

စကကာဝဠာကိိုြနဆ်င််းသသာအရှငသ်ည် သင အ်ာ်းအလွနခ် စသ်သာသကကာင  ်ထာဝရကာလအစဥ်အမမြဲ 

သူနငှ အ်  ူည်သနသစရန ်ခပ သ ာ်မူသပ်းခြဲ သည်။ သူ၏မ ကန်ာှသာသပ်းမှုသကကာင  ်သငစ်ိ အ်သနာှင  ်

အယကှ်ခြစ်ရန ်မလိိုပါ။ သငသ်ည ်သူ၏နလှ ို်းသာ်းထြဲနကရ်ှုငိ််းစွာ ဝကှ်ထာ်းခ ရသည။် ထိို  ခပင ်ဤ 

ဆကဆ် သရ်းသည ်သင အ်ာ်းအခပစ်နငှ ဆ်န  က် ငက်ာ ခိိုငခ်  သစသည်။ ၎င််းသည် သင အ်ာ်းစ ိုစမ််းသနာှင ယ်ကှ် 

မှုကိို  ွန််းလှနရ်နန်ငှ  ်ဘိုရာ်းသခငန်စှသ်က်သသာနည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်အသက်ရှငသ်နထိိုငရ်န ်ခနွအ်ာ်းကိို 

သပ်းသည။် သငသ်ည ်ဒိုစရိိုကက်ိိုခပ သသာအခါ—မညမ် ဆိို်းသည်ခြစသ်စ — ဘိုရာ်းသခငသ်ရှ ျို့သ ာ်၌ 

လကခ် နိိုငြ်ယွ်ခြစသ်နဆြဲခြစသ်ည။် သငသ်ည ်ကိိုယသ် ာ်နငှ  ်မိ သ်ဟာယြွြဲျို့ရန၊် ကိိုယသ် ာ်ကိို 

ဝ ခ်ပ ကိို်းကယွ်ရန၊် ကိိုယ်သ ာ်၏ခွင လ်ွှ ်မှုကိို သ ာင််းရန၊် လက်ခ ရန ်ထိိုက ်နသ်နဆြဲခြစသ်ည။် 

ယခိုအခ ိနအ်ထ၊ိ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်နငှ  ်

သူ၏သန  ရှ်င််းသစခခင််းလိုပ်ငန််းကိို သလ လာခြဲ မပီ်းခြစ်သည်။  ဤအခ ိန ်ွင၊် ကိိုယ်သ ာ်သည ်ဘိုရာ်းသခင ်

၏သက ်းဇူ်းသ ာ်ကိို စမီ ခန  ခ်ွြဲသည ် နည််းလမ််းအမ ိ ်းမ ိ ်းအသကကာင််းသခပာရန ်အသင ခ်ြစ်သနပါမပီ။ 
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တက ျားဇူျားတတ ် 

ဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ်၊ ပဋညိာဉ်သက ်းဇူ်းသ ာ်နငှ  ်ကယ ်ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်ဟူ၍ သ ို်းမ ိ ်းရှိသသာ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ စမီ ခန  ခ်ွြဲမှုအသကကာင််း သလ လာမည။် ဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ်ခြင  ်စ ငက်ကပါစိို  ။ 

ဘ တုက ျားဇူျားတတ  ်

ဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငခ်ပသသသာ သည််းခ ခခင််းနငှ  ်သူ ိို  ၏ယ ိုကကည်ခခင််းမည်သိို  ပင ်

ရှိသနပါသစ လူသာ်းအာ်းလ ို်းအာ်း ကိိုယသ် ာ်သပ်းသနာ်းသည ် အက ိ ်းသက ်းဇူ်းမ ာ်းခြစသ်ည။် သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် လူအာ်းလ ို်းကိို  ူညသီသာဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ်ကိို မသပ်းပါ။ သူသည ်သ၏ူအကက အစည် 

ဆနဒမ ာ်းနငှ အ်ညီ ဤသနရာ ိိုင််း ွင ်အလိုပ်လိုပ်သည။် 

ဥပမာ၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဤသလာက၌ အခပစမ် ာ်းကိို ထနိ််းခ  ပ် ာ်းခမစပ် ို ငွ ်

ဘ ိုသက ်းဇူ်းကိိုခမငသ်ည။် သရာမ ၈:၁-၈  ွင ်သပါလိုသွနသ်ငသ်ည ်အ ိိုင််း မယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် 

အခပစ ်ရာ်း၏ခ  ပ်ကိိုငခ်ခင််းကိို ခ ရသည။် သူ ိို  သည် သဘာဝအာ်းခြင  ်ဘိုရာ်းသခငက်ိိုရနလ်ိိုကကမပီ်း 

အခပစက်ိို နစှသ်က်ကကသည။် သိို  သသာ် သရာမ ၇-၈  စသ်လ ာက်လ ို်း ွင ်သပါလို သွနသ်ငသ်ည ်အ ိိုင််း 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ဤသလာက၌ အခပစမ် ာ်းကိို  ိိုက်ြ က်သပ်းသည်။ ၎င််းသည် ယ ိုကကည ်

သူမ ာ်းကိိုအသစ်ခပ ခပငမ်ပီ်းသနာက် သလူိုပ်သဆာငသ်ည ပ် ိုစ နငှ  ်ဆင ်သူည။် မယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းအာ်း 

ဤကကီ်းခမ ်သသာ သကာင််းခ ီ်းမဂဂလာကိို မသပ်းသသာ်လည််း၊ ထိိုသမူ ာ်းကကီ်းမာ်းသသာအခပစမ်ခပ မသိစရန ်

မကကာခဏ  ်နိိုငသ်မ   ာ်းခမစ်သည်။ 

သလာက၌ သ ွျို့ ခမငရ်သသာ ဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ် စ်ခိုမှာ မယ ိုကကည်သူမ ာ်းအသနခြင  ်ဆည််းပ်ူးရရှိ 

သသာအသပိညာနငှ  ်ထိိုအသပိညာခြင  ်ကိုသိိုလသ်ကာင််းမှု ိို  ကိို ခပ နိိုငခ်ခင််း ခြစသ်ည။် မယ ိုကကညသ်ူမ ာ်း 

သည ်အသင််းသ ာ်နငှ  ်ယ ိုကကည်သမူ ာ်းကိို အက ိ ်းခပ သည ် အြိို်း နသ်မမာ ရာ်းမ ာ်းစွာကိို က နလ်ူသာ်း 

မ ာ်းနငှ အ်  ူသငယ်ူနိိုငက်ကသည်။  စစ် ို စ်သယာကသ်ည် အသ ို်းဝငသ်သာအရာ စ်ခိုကိို ရှာသြွသ ွျို့ ရှ ိ

သည ်အခါ ိိုင််း၊ ထိိုအသပိညာသည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ထ မှ သကာင််းသသာလကသ်ဆာင ်စ်ခို 

ခြစသ်ည။် 

A.D ၁၅၀၉ ခိုနစှမ်ှ ၁၅၆၄ ခိုနစှ်အထ ိသနထိိုငခ်ြဲ သသာ ထငရ်ှာ်းသက ာ်ကကာ်းသသာ ပရိို ကစ် င  ်

ခပ ခပငသ်ခပာင််းလြဲသရ်းသမာ်း John Calvin သည်သန  ရှ်င််းသသာ ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဘ ိုဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းကိို The 

Institutes of the Christian Religion၊ စာအိုပ် ၂၊ အခန််း ၂၊ အပိိုင််း ၁၅ နငှ  ်၁၆  ိို   ွင ်သြာ်ခပခြဲ သည်။ 

သူသရ်းခြဲ သည်ကိို နာ်းသထာငပ်ါ – 

သလာကစာသရ်းဆရာမ ာ်း ွင ်ဤအသကကာင််းအရာမ ာ်းကိို သ ွျို့ ကက  ရသည ် 

အခါ ိိုင််း၊ ကကည်ညိ ြွယသ်ကာင််းသသာ သမမာ ရာ်း၏အလင််းသည် ၎င််း ိို  ထြဲ 

 ွင ်ထနွ််းလင််းသ ာက်ပသစသ ာ်မပူါ၊ လူသာ်း၏စိ ်နလှ ို်းသည် အလ ို်းစ ိုပ ကစ်ီ်း 

သွာ်းသသာ်လည််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏် ထ်ူးခမ သ်သာဆိုသက ်းဇူ်းသ ာ်မ ာ်းခြင  ်

 နဆ်ာဆငထ်ာ်းသကကာင််း သွနသ်ငသ်ပ်းသ ာ်မပူါ။ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် 
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဝိညာဉ်သ ာ်ကိို  စခ်ို ည််းသသာ သမမာ ရာ်းစမ််းသရ ွင််းအခြစ် မှ ယ်ပူါက၊ 

ဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာ်ကိိုရှု ်ခ လိိုခခင််း၊ သမမာ ရာ်းကိို ခငင််းပယလ်ိိုခခင််း၊ 

မထမီြဲ ခမငခ်ပ ခခင််း ရှမိညမ်ဟို ်.အကယ်၍ ဘိုရာ်းရှငသ်ည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း 

ရူပသဗဒပညာ၊ ဘာသာစကာ်းပညာ၊ သခဂ ာပညာရပ်မ ာ်းနငှ  ်

အခခာ်းပညာရပ်မ ာ်း ွင ်ဘိုရာ်းမြဲ သမူ ာ်း၏အလိုပ်ခြင  ်ကူညခီခင််းခ ရမညက်ိို 

ဘိုရာ်းရှငအ်လိိုသ ာ်ရိှလ င ်သ ူိို  ၏အကအူညီကိို အသ ို်းခပ ကကပါစိို  ။ 

ပဋညိ ဉ်တက ျားဇူျားတတ  ်

သမမာက မ််းစာသနရာမ ာ်းစွာ ငွ၊် ပဋညိာဉ်သက ်းဇူ်းသ ာ်ဟို သခေါ်သသာ သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ဒို ယိသက ်းဇူ်းသ ာ် စမ် ိ ်းကိို သ ွျို့ ခမငန်ိိုငသ်ည။် 

ပဋညိာဉ်သက ်းဇူ်းသ ာ် ွင ်စစမ်ှနသ်သာယ ိုကကည်သမူ ာ်းမဟို ်သသာ်လည််း လူ ိိုင််းအာ်း 

သပ်းသသာ၊ ပဋညိာဉ် ရာ်း၏အစ ိအ်ပိိုင််းခြစသ်သာ ဘိုရာ်းသခင၏်သည််းခ ခခင််းနငှ  ်အက ိ ်းသက ်းဇူ်းမ ာ်း 

ပါဝငသ်ည။် ဓမမသဟာင််းက မ််း ွင၊် ဣသသရလလမူ ိ ်းသည် အာခဗဟ ၊ သမာသရှနငှ  ်ဒါဝဒိ ်ိို  နငှ  ်ဘိုရာ်း 

သခင၏် အထ်ူးပဋညိာဉ်မ ာ်းသအာက ်ွင ်ရိှသသာသကကာင  ်ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်လမူ ိ ်းခြစ်သည်။ 

ဓမမသစက် မ််း ွင၊် ဘိုရာ်း၏ပဋညိာဉ် ရာ်းသည် စစမ်ှနသ်သာယ ိုကကည်သမူ ာ်းမဟို သ်ည  ်ိိုင ်အသင််း 

သ ာ်နငှ ဆ်က်န ွှယ်သသာလူမ ာ်းပါ၀ငသ်ည ် မ က်ခမငရ်သသာအသင််းသ ာ်ခြစ်သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏် 

ပဋညိာဉ်သက ်းဇူ်းသ ာသ်ည် သူ၏ဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ်ထက် ပိို၍ကကယဝ်မပီ်း သည််းခ နိိုငသ်ည။် 

ဥပမာ၊ ဣသသရလလူမ ိ ်းသည ်မကကာခဏဆိိုသလိို သူ  ကိိုသစစာသြာကက်ာ အလွနခ်ပစမ်ှာ်းမိ 

သသာ်လည််း၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဣသသရလလမူ ိ ်းအသပေါ် အလွနစ် ိ်ရှည်မပီ်း ကရိုဏာရှသိ ာ်မူသည်။ 

ဣသသရလနငှ ဘ်ိုရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်သကကာင ၊် ကိိုယသ် ာ်သည် သူ ိို  ကိိုမြ ကဆ််ီးဘြဲ သစစာရှိအကကင််း 

အက နမ် ာ်းကိို အမမြဲထနိ််းသမိ််းထာ်းသည။် သပါလိုသည် ဤအသကကာင််းကိို သရာမ ၁၁:၁-၅  ငွ ်အ ိ 

အလင််းသြာ်ခပထာ်းသည။် ထိို  အခပင၊် ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋညိာဉ်သကကာင  ်သရှ်းဣသသရလရှိ မယ ိုကကည်သ ူ

မ ာ်းပငလ် င ်ကိိုယသ် ာ်၏သကာင််းခ ီ်းမ ာ်းကိို ရရိှခြဲ ကကသည်။ ဤအရာ၏ အကကီ်းခမ ်ဆ ို်းဥပမာသည် 

အဂီ စ်ခပညမ်ှ ထကွ်သခမာက်ခခင််းခြစသ်ပမည။် ထကွ်သခမာက်ရာ ၂:၂၃-၂၅  ွင ်သမာသရသှရ်းထာ်းသည်ကိို 

နာ်းသထာငပ်ါ– 

ဣသသရလအမ ိ ်းသာ်း ိို  လည််း အသစကျွနခ် ရသသာသကကာင်  ညည််း ွာ်းငိိုသကက်း 

ကက၏။ ထိိုသိို   အသစကျွနခ် ၍ငိိုသကက်းသသာ အသ သည် ဘိုရာ်း သခငထ် သ ာ်သိို   

 ကသ်ရာကသ်လ၏။ သ ူိို   ညည််း ွာ်းခမည် မ််းခခင််း အသ ကိို ဘိုရာ်းသခင ်

ကကာ်းသ ာ်မလူ င၊် အာခဗဟ ၊ ဣဇာက်၊ ယာကိုပ်နငှ်  ခပ ခြဲ ဘူ်းသသာပဋညိာဉ်ကိို 

သအာက်သမ သ ာ်မူ၏။ ဘိုရာ်းသခငသ်ညလ်ည််း၊ ဣသသရလအမ ိ ်းသာ်း ိို  ကိို 

ကကည် ရှု၍ သ ူိို  အမှုကိို ဆငခ်ခငသ် ာ်မူ၏ (ထကွ်သခမာက်ရာ ၂:၂၃-၂၅)။ 
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဣသသရလလမူ ိ ်းနငှ ပ် သ်က်၍ ဘိုရာ်းသခင ်အဘယသ်ကကာင စ်ိို်းရိမပ်ပူနမ်ပီ်း သ ူိို  ကိိုကယ ်င ်

ခြဲ သကကာင််း သ ိခပ ပါ။ သ ူိို  သည် ကိိုယသ် ာ်အသပေါ် သစစာသစာင သ်သိသာသကကာင  ်မဟို ဘ်ြဲ ဘိို်းသဘ်း 

အာခဗဟ ၊ ဣဇာက်နငှ  ်ယာကိုပ် ိို  နငှ  ်ြွြဲျို့ ခြဲ သသာ ပဋညိာဉ် ငွပ်ါဝငသ်သာသကကာင ခ်ြစ်သည်။ 

ယသန  အသင််းသ ာ် ွငလ်ည််း အလာ်း ပူငခ်ြစသ်ည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် အသင််းသ ာ်၏ စစ်ိ ် 

 စပိ်ိုင််းခြစသ်သာလူ ိိုင််းသည် ဧဝ သဂလိ ရာ်းကိို ပ ိုမှနက်ကာ်းခွင ရ်မပီ်း သနာင ်ရကာ ကယ ်ငခ်ခင််း 

ရရှိရန ်အခွင အ်သရ်းရိှသည်။ ထိို  ခပင ်အသင််းသ ာ် စခ်ိုလ ို်းအ ကွ် ဘိုရာ်းသခငသ်ပ်းသနာ်းသသာ 

သကာင််းခ ီ်းမ ာ်း၌လည််း သ ူိို  ပါဝငက်ကသည်။ အမနှမ်ှာ၊ သဟမဗြဲ ၆:၄-၆  ွင ်သွနသ်ငထ်ာ်းသည ်အ ိိုင််း 

အသင််းသ ာ်ရိှမယ ိုကကည်သမူ ာ်းသည် အသင််းသ ာ်၏ဝိညာဉ်သရ်းဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းမှပငလ် င ်အက ိ ်း 

သက ်းဇူ်းခ စာ်းရသည။် ထိို  သကကာင  ်သဟမဗြဲ ၁၀:၂၉  ွင ်အသင််းသ ာ်ရှိ မယ ိုကကည်သမူ ာ်းသည် ၎င််း ိို  ၏ 

သစစာမြဲ မှုသကကာင  ်သက ်းဇူ်းခပ သသာဝညိာဉ်သ ာ်ကိို သစာ်ကာ်းသည်ဟိုဆိိုသည။် 

ဘိုရာ်းသက ာင််း ကသ်ည အ်ခါ၊ ထိိုအထြဲ ွင ်ကယ ်ငခ်ခင််းရသူနငှ  ်ကယ ်င ်

ခခင််းမရရှိသသ်းသမူ ာ်း ပါဝငသ်ည်။ ကယ ်ငခ်ခင််းမရသသ်းသသာလမူ ာ်း အက ိ ်း 

သက ်းဇူ်းခ စာ်းရခခင််းသည် ခရစယ်ာနမ် ာ်း၏အခမင၌်သာရှိသည်ဟို ကျွန်ိုပ်ရိို ်းရှင််း 

စွာသခပာနိိုငပ်ါသည်။ ၎င််းသည ်သကာင််းသသာအရာခြစ်သည်။ ၎င််းကိိုဘိုရာ်းသခင ်

အဘယ်သကကာင လ်ိုပ်သဆာငသ်ည်ကိို ကျွန်ိုပ် ိို  မသခပာနိိုငပ်ါ။ သိို  သသာ် ရှိသနခခင််း 

သည ်သကာင််းသသာအရာ စခ်ိုခြစသ်ည်။ John Calvin ဘ ိုသက ်းဇူ်းသ ာ် 

အသကကာင််းသခပာခြဲ သည်။  John Wesley ဘိုရာ်းသခင၏်ထ်ူးခမ သ်သာ 

သက ်းဇူ်းသ ာ်အသကကာင််း သခပာခြဲ သည်_၎င််းသည် သယရှုခရစက်ိိုယ ိုကကညသ်ကကာင််း 

အသစိ ိ်မမှဝနခ် မီ လ ူစ်ဦ်း၏အသက ်ာ ွင ်သက ်းဇူ်းသ ာ ်လိုပ်သဆာင ်

သည ်နည််းလမ််းခြစ်သည်။ ထိို  သကကာင  ်ထိိုသက ်းဇူ်း ရာ်းသည် အဓိကနည််းလမ််း 

နစှခ်ိုခြင  ်အလိုပ်လိုပ်သနသကကာင််း ခမငသ်ည။်  စ်ခိုမှာ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် အခပစမ် ာ်း 

သကကာင  ်ထငရ်ှာ်းစွာစီရငခ်ခင််းခ ရသည။် အခပစသ်ည် အစစအ်မှနခ်ြစသ်ည်၊ 

ထိိုအခပစ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို ပ က်စီ်းသစသည၊် ၎င််းသည ်ဘိုရာ်းသခင၏် 

စိ န်လှ ို်းကိိုလည််း ထခိိိုက်နာက ငသ်စသကကာင််း သခိမငလ်ာပါသည။် ၎င််းကိို 

သခိမငြိ်ို  ရာ သငသ်ည်သက ်းဇူ်းသ ာ်ရှရိာအရပ် ွင ်ရှိသနရပါမည။် ထိို  သနာက်၊ 

အခပစန်ငှ ပ် သ်ကသ်သာ စီရငခ် ကသ်ည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၌ စ ငလ်ာသသာအခါ၊ 

ဓမမပညာရှငအ်ခ ိ ျို့သခပာသည အ် ိိုင််း၊ အသကရ်ှငရ်န ်အခခာ်းနည််းလမ််းရှသိသ်း 

သကကာင််း၊ သာ၍သကာင််းသသာနည််းလမ််းရှသိကကာင််းကိို ယ ိုကကည်လာကကသည။် 

ထိို  သကကာင ၊် အထ်ူးသခြင  ်ကယ် ငခ်ခင််းမရသသ်းသူ၌၊ ယ ိုကကည်လ င ်ဘိုရာ်းသခင ်

သည ်သူ ိို  ၏ဘဝ ွင ်အလိုပ်လိုပ်လိမ မ်ည်ဟသူည ်ရှုသထာင မ်ှ ဘဝကိိုရှု ခမငခ်ွင  ်

ရသည။် 

တဒါကတ်  Steve Harper 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ ူိို  အာ်းဧဝ သဂလိ ရာ်းကိို ကကာ်းနာနိိုငသ်စရန၊် ဧဝ သဂလ ိ 

ရာ်း၏ အသကရ်ှငမ်ှုကိိုသ ွျို့ ခမငန်ိိုငသ်စရန၊် လ ူစစ်ို၏ မ ိသ်ဟာယြွြဲျို့ မှု ွင ်

သယရှုခရစအ်သက်ရှငသ်နသည်ကိိုကက  သ ွျို့ရနိိုငရ်န ်အသခခအသနသပ်းထာ်းသည။် 

ထိို  သကကာင ၊် ဘိုရာ်းသခင၏်အခ  ပ်အခခာအာဏာအရ၊ ဧဝ သဂလိ ရာ်းကိို 

  ို  ခပနန်ိိုငရ်န ်မယ ိုကကညသ်ူ စစ် ို စ်ဦ်းကိို ကယ ်ငခ်ခင််းမရမီ အသင််းသ ာ် 

ထြဲသိို   ပိို  ေးသဆာငခ်ခင််းသည်သ၏ူ နည််းစနစ်ခြစန်ိိုငသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Steve Blakemore 

ကယတ်ငဖ်ြငျ်ားတက ျားဇူျားတတ  ်

သနာကဆ် ို်း ွင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်စမီ ခန  ခ်ွြဲသသာ   ိယသက ်းဇူ်းသ ာ်အမ ိ ်းအစာ်းအာ်း 

ဓမမပညာရှငမ် ာ်းစွာသည် ကယ် ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်ဟို သခေါ် ကကသည်။ 

ကယ ်ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်သည် ခရစ်သ ာ်၏ မပီ်းခပည စ် ိုသသာအသက် ာ၊ သသခခင််း၊ 

ရှငခ်ပနထ်သခမာက်ခခင််း၊  ကက်ကခခင််းနငှ  ်ယ ိုကကည်လက်ခ သ ူိို  ထ  သခငန်ငှ  ်ကယ ်ငရ်ှငအ်ခြစ် 

ကကဆင််းလာခခင််းဆိိုငရ်ာထာဝစဉ်အက ိ ်းခ စာ်းခွင မ် ာ်းကိို က င သ် ို်းခခင််းခြစသ်ည်။ ယ ိုကကညသ်ူ ိိုင််းသည် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ထ မှ ကယ ်ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်ကိို ရရှိကကသည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ ကယ ်ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်၏စမီ ခန  ခ်ွြဲမှုရလဒသ်ကကာင  ်ကျွန်ိုပ် ိို   

ရရှိသသာသကာင််းခ ီ်းမ ာ်းသည် သယရှု၏အမှုသ ာ်အသပေါ်အသခခခ ၍ ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ် သ်ီးသန  ထ်ာ်းမပီ်း 

ခြစသ်ည။် သိို  သသာ် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် ၎င််းကိို ကျွန်ိုပ် ိို  အထပေါ်မသွနျ်ားထလာငျ်ားသ၍ ၎င််း ိို   

၏ အက ိ ်းသက ်းဇူ်းမ ာ်းကိိုခ စာ်းခွင  ်မရရှိပါ။ ဤသကာင််းခ ီ်းမ ာ်းထြဲမှ အထငရ်ှာ်းဆ ို်းမှာ သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ဝိညာဉ်မ ာ်းကိို အသက ်ာသစ်သပ်းသည ် ဒို ယိသမွ်းခခင််းအာ်းခြင ၊် 

အသစ်ခပ ခပငခ်ခင််းကြဲ သိို  သသာ အရာမ ာ်းခြစသ်ည။် သယာဟန ်၃:၅-၈၊ သရာမ ၈:၂-၁၁၊ နငှ  ်  ိို ၃:၅  ွင ်

ဤအသကကာင််းကိို သ ွျို့ရပါသည်။ ဇာခရိ ၂:၁၀၊ ၁ သကာရိနသ  ၆:၁၁၊ နငှ  ်  ိို ၃:၅-၈  ွင ်ကျွန်ိုပ် ိို   

သ ွျို့ ခမငရ်သည ်အ ိိုင််း သနာင ်ရခခင််း၊ အခပစမ် ာ်းကိို ခွင လ်ွှ ်ခခင််းနငှ  ်သခြာင မ် ်ခခင််း ိို  သည် 

ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်က င သ် ို်းသသာ ကယ ်ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်မ ာ်း ခြစသ်ည။် 

ဓမမသစက် မ််း၌လည််း ၂ သက် ၂:၁၃ နငှ  ်  ိို ၃:၅  ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်အာ်းခြင  ်ကျွန်ိုပ် ိို   

အ ကွ် က င သ် ို်းသသာကယ ်ငခ်ခင််းအသကကာင််းကိို အလ ို်းစ ိုသြာ်ခပသည။် 

 စဦ််းခ င််း၏ကယ ်ငခ်ခင််းအသကကာင််း ခရစယ်ာနမ် ာ်းသခပာဆိိုသသာအခါ၊ သယရှုခရစ်နငှ  ်သူ၏ 

အမှုသ ာ်ကိို အာရ ိုစိိုကသ်လ ရှကိကသည်။ ၎င််းသည် ခပ လိုပ်သင သ်သာ သကာင််းသသာအရာခြစသ်ည။် 

သိို  သသာ် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍကိို အသအိမ ှ်ခပ ရနလ်ည််း အသရ်းကက်ီးပါသည်။ 

ယ ိုကကည်သူ၌ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်လိုပ်သဆာငသ်သာအရာမ ာ်းကိို နာ်းလည ်

သသဘာသပါက်ခခင််းသည် ခပည ဝ်သသာခရစယ်ာနအ်သက ်ာကိို ရရှသိစသည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း လှု ျို့သဆာ်သပ်းသည်၊ ၎င််းသည် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ခရစ်သ ာ်အ ွက် အသက်ရှငလ်ိိုသသာဆနဒနငှ  ်စမွ််းအာ်းနစှခ်ိုလ ို်းသည် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်မှ လာသကကာင််း နာ်းလညသ်သဘာသပါက်ရန ်

သသာ ခ က်ခြစသ်ည။် ဤသညမ်ှာ ကျွန်ိုပ် ိို  အ ွက် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ် 

လိုပ်သဆာငသ်ပ်းခခင််းကိိုနာ်းလည်မှု၏  စစ်ိ  ်စပိ်ိုင််းခြစ်မပီ်း၊ သသူည ်

ဘိုရာ်းသခင၏်နှု က်ပ သ် ာ်ကိို နာ်းလည်ရန ်အလင််းသပ်းသူခြစ်သည်။ 

သူသည ်ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ဘိုရာ်းသခင၏်အရာမ ာ်းကိို ဝိညာဉ်သရ်းအရ 

သ ာင  ်ခခင််း၊ ဘိုရာ်းသခငန်ငှ ဘ်ိုရာ်းသခင၏် အရာ ိို  ကိိုင ်မ ွ်ခခင််း၊ 

ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်းကိိုခ စ်ခခင််း၊ ဘိုရာ်းသခငက်ိိုအသစခ လိိုခခင််း 

စသည စ်ိ သ်သဘာမ ာ်းကိို သပ်းသူခြစသ်ည်။ ၎င််းသည ် စ်ဦ်းခ င််းအသပေါ် 

ြ အာ်းမ ာ်းစွာထလ ာ နည်ျားသစသည်။ စဥ််းစာ်းသ ွ်းသခေါ်သအူသပေါ်  ွနအ်ာ်းမ ာ်းစွာ 

သပ်းသည_် "ဒါသ ွ ငါ  ပခ ို်းသပေါ် ငထ်ာ်းမပီ၊ ဘိုရာ်းသခငက် ငါ  ကိို ဘာလိုပ်ရမယ် 

ဆိို ာ သခပာထာ်းမပီ်းမပီ၊ အခိုလိုပ်ြိို  က ငါ  အသပေါ်မှာပြဲမ ူည်သန ယ်၊ ငါနာခ ရ 

မယ"် ကျွန်ိုပ် ိို   ွင ် ာဝနရ်ှသိည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ် ိို  အ ွက် 

နာခ ခခင််းမဟို ်သသာ်လည််း၊ ကျွန်ိုပ် ိို  ကိိုအလိိုဆနဒနငှ  ် နခ်ိို်း၊ ထိို်းထငွ််းသခိမငမ်ှု 

ကိိုသပ်းသကကာင််း အသအိမ ှ်ခပ ပါသည။် ဤအရာအာ်းလ ို်းသည ်သူ  ဘိုန််းသ ာ် 

အ ကွ်ခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Donald S. Whitney 

သ ို်းပါ်း စဆ်၏ူအခခာ်းပိုဂ္ိ လမ် ာ်းထက်၊ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  ၏အသက် 

 ာ ွင ်ရှငသ်နသ်နမပီ်း၊ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ခွင လ်ွှ ်ခခင််း၊ သပ ာ်ရွှငခ်ခင််း၊ သကာင််းခမ ်ခခင််း၊ ခွနအ်ာ်း၊ 

မငမိသ်က်ခခင််းနငှ  ်ကယ် ငခ်ခင််းဆိိုငရ်ာ အခခာ်းသကာင််းခ ီ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်းကိို ရရှသိကကာင််း သသခ ာသစပါ 

သည။် ထိို  သကကာင  ်ဤအရာမ ာ်းကိို ကကယဝ်စွာရရှိလိိုပါက၊ သ၏ူကယ် ငခ်ခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်အ ကွ် 

အသနာ်းခ သ ာင််းသလ ာက်သင ပ်ါသည်။ ၎င််းအခပင၊် ကျွန်ိုပ် ိို  သည ်သ၏ူသစစာသစာင သ်ခိခင််းနငှ  ်

ကရိုဏာအ ကွ် ဝိညာဉ်သ ာ်ကိို ခ ီ်းသခမာက်ရနလ်ိိုအပ်သည။် ကျွန်ိုပ် ိို  ကိိုသပ်းသနာ်းသသာ ကယ ်င ်

ခခင််းသက ်းဇူ်းသ ာ်သည် ကိိုယသ် ာ်အာ်း ကျွန်ိုပ် ိို  ၏သက ်းဇူ်း ငခ်ခင််း၊ ကကည်ညိ သလ်းစာ်းခခင််း၊ ဝ ်ခပ  

ကိို်းကယွ်ခခင််းနငှ  ်ခ စ်ခခင််းသမ တ ာ ိို  ၏ ထိိုက် နသ်ညထ်က် ပိိုပါသည။် 

ယခို ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်၏ ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်းသ ာ်၊ သန  ရှ်င််းသစခခင််းနငှ  ်

သက ်းဇူ်းသ ာ်မ ာ်းကိို သလ လာမပီ်းခြစ်၍၊ သူ၏ ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းမ ာ်းကိို ဆကလ်ကသ်လ လာကကမည်။  

ြ င လ်စှတ်ြ ်ဖပဖြငျ်ား 

သယဘိုယ အာ်းခြင  ်သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်အာ်း ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််း၊ သက်သသခ ခ က်နငှ  ်

နာ်းလည်မှု၏ကိိုယစ်ာ်းလယှ်ခြစ်သည ် သ ို်းပါ်း စဆ်ူ၏ပိုဂ္ိ လ်အခြစ ်သ မ်ှ ထ်ာ်းသည။် ၎င််းကိို 

သယာဟန ်၁၄:၂၆၊ ၁ သကာရိနသ  ၂:၄၊၁၀၊ ဧြက် ၃:၅ နငှ  ်အခခာ်းသနရာမ ာ်းစွာ ွင ်သ ွျို့ရသည်။ အမနှမ်ှာ၊ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

ဝိညာဉ်သ ာ်နငှ ြ်ွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းကကာ်း ဆက်နယွ်မှုသည် အလွနန််ီးစပ်သသာသကကာင  ်သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်ကိို သယာဟန ်၁၄:၁၇၊ ၁၅:၂၆၊ ၁၆:၁၃  ွင ်သမမာ ရာ်း၏ဝိညာဉ်ဟိုသခေါ်သည။် ၁ သယာ ၅:၆ 

 ွင၊် သယာဟနသ်ည ်ဤသိို  သခပာခြဲ သည်– 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သမမာ ရာ်းခြစ်၍ သက်သသခ သ ာ်မ၏ူ (၁ သယာ ၅:၆)။ 

အလာ်း ပူင၊် သပါလိုသည် ဧြက် ၁:၁၇  ွင ်ဝိညာဉ်သ ာ်၏အခန််းကဏ္ဍကိို အက ဉ််းခ  ပ် 

အာ်းခြင  ်သြာ်ခပခြဲ သည်– 

ပညာကိို၎င််း၊ ထိို်းထငွ််းသသာဥာဏက်ိို၎င််း၊ သင ်ိို  အာ်း သပ်းပါမညအ်သကကာင််း 

(ဧြက ်၁:၁၇)။ 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းဆိိုငရ်ာ ကဏ္ဍသ ို်းရပ်အသကကာင််းသခပာပါမည။် ပထမဦ်းစာွ 

သယဘိုယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းအသကကာင််း သဆွ်းသန်ွးပါမည်။ ဒို ိယ၊ အထ်ူးြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းကိို 

သလ လာမည။်   ယိ၊ ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းနငှ  ်အ ွင််းသသဘာလမ််းခပခခင််းကိို သလ လာပါမည်။ 

သယဘိုယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းကိို ဦ်းစွာကကည ်ကကမည။် 

တယဘယူ ြ င လ်စှတ်ြ ်ဖပဖြငျ်ား 

သယဘူယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းသည်_ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူခြစ ်ညမ်ှု၊ သဘာဝ၊ မ ကသ်မှာက် 

ခပ မှု၊ လိုပ်သဆာငခ် ကမ် ာ်းနငှ  ်လူသာ်းအာ်းလ ို်းကိို သသိစရနအ် ကွ် ကမဘာသလာကနငှ  ်၎င််း၏လိုပ်သဆာင ်

မှုမ ာ်းကိို အသ ို်းခပ သည။် 

ဆာလ  ၈ နငှ  ်၁၉၊ နငှ  ်သရာမ ၁-၂  ွင ်သယဘယူ ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းအသကကာင််း သြာ်ခပထာ်း 

သည။် ဥပမာ၊ သရာမ ၁:၂၀ သည ်ဤနည််းခြင  ်သယဘူယ ြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းအသကကာင််း သခပာသည–် 

အဘယသ်ိို  နည််းဟမူကူာ်း၊ ြနဆ်င််းသ ာ်မူသသာ အရာမ ာ်းကိို သထာက်ရှုသခြင် ၊ 

ထာဝရ နခ်ိို်းသ ာ်နငှ်  ထာဝရအခြစ်သ ာ် ည််းဟသူသာ မ က်ခမငမ်ရသသာ 

ဘိုရာ်းသခင၏် အရာ ိို  သည် ကမဘာ ည် သညက်ာလမှ စ၍ ထငရ်ှာ်းလ က်ရှကိက 

၏။ ထိိုသကကာင် သ ူိို  သည် ကိိုယ်အခပစက်ိို မြ ို်းနိိုငရ်ာ (သရာမ ၁:၂၀)။ 

သယဘူယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းသည် သဘာဝ ရာ်း၌ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ ြနဆ်င််းခခင််း 

 နခ်ိို်းသ ာ်၏လိုပ်ငန််းမှ ဆင သ်ပ်းသကကာင််း သမမာက မ််းစာမကကာခဏ သြာ်ခပသည—်

ြနဆ်င််းခခင််းကိိုယ ်ိိုင၌်လည််းသကာင််း၊ ြနဆ်င််းထာ်းသသာအရာကိို  ည်   သစခခင််း၌လည််းသကာင််း 

ခြစသ်ည။်  ဤအမှုအလ ို်းစ ို ိို  သည် ဝိညာဉ်သ ာ်၏အလိိုသ ာ်နငှ  ်စရိိုကလ်ကခဏာ ိို  မှ စ်ီးဆင််းသည။် 

ထိို  သကကာင  ်ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ကိိုယ်သ ာ်၏လကသ် ာ်ရာကိို အသအိမှ ်ခပ သည်နငှ အ်မ ၊ သူ၏သသဘာ 

သဘာဝနငှ  ်ရည်ရွယ်ခ ကမ် ာ်းကိို ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ထိိုအရာမ ာ်းသည် သွနသ်ငသ်ပ်းကကသည။် 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

သယဘူယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််း ွင ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ အခန််းကဏ္ဍ 

သည ်အလွနအ်သရ်းပါမပီ်း အသရ်းကကီ်းသည်။ အသကကာင််းမှာ သူသည ်ြနဆ်င််းခခင််း 

၏ကိိုယစ်ာ်းလယှ်ခြစ်သသာသကကာင  ်ခြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ် ိို  သခပာသလ ရိှသည ် 

ဘိုရာ်းသခင၏်ပည မ် ာ်း “သဘာဝ ရာ်းဆိိုငရ်ာပည မ် ာ်း”ကိို ထနိ််းသမိ််းရာ 

 ွင ်သသူညပ်ါဝငသ်နဆြဲခြစသ်ည။် ဤသညမ်ှာ သန  ရှ်င််းသသာဝညိာဉ်သ ာ်သည် 

လူအာ်းလ ို်းအာ်း ခွြဲခခာ်းခခင််းမရှဘိြဲသပ်းသသာ ြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းခြစ်မပီ်း၊ ခခာ်းနာ်း 

သသာြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းခြစ်မပီ်း၊  ခါ ရ  ကျွန်ိုပ် ိို  သခေါ်သဝေါ်သသာ “အထ်ူးြွင  ်

လှစသ်ြာ်ခပခခင််း”ေးသည ်သယရှုအာ်း သခငန်ငှ က်ယ် ငရှ်ငအ်ခြစ် သလိာရခခင််းမှာ၊ 

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏နလှ ို်းသာ်းအတွငျ်ား သူ၏လိုပ်သဆာငသ်ပ်းမှုထကကာင  ်ခြစသ်ည။် သိို  သသာ် 

သယဘူယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းသည် ဘိုရာ်းသခင၏် ြနဆ်င််းခ အာ်းလ ို်းအ ကွ် 

ရရှိနိိုငသ်သာ အရာခြစ်သည်။ 

Rev. Dr. Simon Vibert 

မိိုဃ််းသကာင််းကငသ်ည် ဘိုရာ်းသခင၏်ဘိုန််းအသသရသ ာ်ကိို ကကာ်းသခပာသည်ဟို 

ဘိုရာ်းသခငမ်နိ  သ် ာ်မသူည်။ ကျွန်ိုပ် ိို  ခမငသ် ွျို့ရာသနရာ ိိုင််း ွင ်ဘိုရာ်းသခင ်

၏ နခ်ိို်းသ ာ်၊ ကိိုယသ် ာ်၏ဉာဏပ်ညာ၊ ကိိုယသ် ာ်၏သကာင််းခမ မ်ှုမ ာ်းအာ်း၊ 

ပ ဝ်န််းက ငရ်ှိ ြနဆ်င််းခခင််းမ ာ်းအာ်းခြင သ်ြာ်ခပသနသည်ကိို သ ွျို့ ခမငန်ိိုငသ်ည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည ်ဘိုရာ်းသခင၏် ဤြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းမ ာ်းကိို 

ြနဆ်င််းရှငန်ငှ က်ျွန်ိုပ် ိို   လိိုကသ်လ ာညီသထရွှိသစရန ် နခ်ိို်းကကီ်းသသာနည််းလမ််း 

မ ာ်းခြင  ်ကျွန်ိုပ် ိို  ထ ယူသဆာငလ်ာသည်။ 

တဒါကတ်  K. Erik Thoennes 

အထျူားြ င လ်စှတ်ြ ်ဖပဖြငျ်ား 

သလာကကိို သယဘယူ ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းသပ်းသည အ်ခပင၊် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် 

အထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းကိို အသင််းသ ာ်အ ကွ် အဓကိသပ်းပါသည်။ 

အထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းသည်_ ဘိုရာ်းသခင၏်  ိိုကရ်ိိုကပ်ါဝငပ် သ်ကမ်ှု၊ သိို  မဟို ် သ၏ူ 

 မနမ် ာ်းကိိုအသ ို်းခပ ခခင််း၊ သ၏ူခြစ ်ညမ်ှု၊ သဘာဝ၊  ညရ်ှိမှု၊ လိုပ်သဆာငခ် ကမ် ာ်းနငှ  ်လူသာ်းမ ိ ်း 

နယွ၏် အကန  အ်သ ်ရိှသသာ အစ ိအ်ပိိုင််းမ ာ်းကိို သရိှိသစရန ်ခြစ်သည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် သမမာက မ််းစာ၊ ပသရာြက်ခပ ခ ကမ် ာ်း၊ အပ်ိမကမ် ာ်း၊ ရူပါရ ိုမ ာ်း၊ 

သကာင််းကင ်မနမ် ာ်းလာသရာက်လည်ပ မ်ှုနငှ  ်အခခာ်းပ ိုမှနမ်ဟို ်သသာပ ိုစ ခြင  ်အထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပ 

ခခင််းကိို သပ်းသည။် အထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းသည် အထ်ူးလူမ ာ်း သိို  မဟို  ်အိုပ်စိုမ ာ်းအ ကွ် အထ်ူး 

သခြင  ်ဘိုရာ်းသခင၏် ကယ ်ငခ်ခင််းကမ််းလှမ််းမှုကိို လကခ် ရရှသိမူ ာ်းအ ကွ် ခြစသ်ည။် ဓမမသဟာင််း 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

က မ််း ွင ်အာခဗဟ နငှ သ်ူ၏သာ်းစဉ်သခမ်းဆကမ် ာ်းအာ်း အထ်ူးြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းသပ်းထာ်းသည်။ 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်အသင််းသ ာ်အာ်း သပ်းခြဲ သည်။ ဝိညာဉ်ဆိုသက ်းဇူ်းမ ာ်းကြဲ သိို  ပင၊် အထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပ 

ခခင််းသည် ယ ိုကကည်ခခင််း၌လ ူိိုင််းကိို သခပာင််းလြဲမပီ်း ညသ်ဆာက်သပ်းနိိုငရ်န၊် ဘိုရာ်းသခင လ်ူ ိို  ၏အက ိ ်း 

အ ကွ် ခြစသ်ည။် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်းသပ်းခြဲ သသာ အကကီ်းခမ ်ဆ ို်းအထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပ 

ခခင််းသည် သယရှုခရစက်ိိုယ် ိိုင ်လူ  ဇာ ိခ ယူခခင််းခြစသ်ည်။ သဟမဗြဲ ၁ ၌ ကျွန်ိုပ် ိို  ၏သခငက်ိို ဘိုရာ်း 

သခင၏် ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းအာ်းလ ို်း၏ အထ ွအ်ထပ်ိအခြစ ်ခ ီ်းမမွ််းထာ်းသည။် ယခို ိိုင၊် သန  ရှ်င််း 

သသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ကိိုယသ် ာ်၏အခွင အ်ာဏာရိှသသာပသရာြကမ် ာ်းနငှ  ် မနသ် ာ ်

မ ာ်းမ ှစဆ်င  ်သခ အ်ဆကဆ်က ်ွင ်ခရစသ် ာ်၏နှု က်ပ ်သ ာမ် ာ်းခြစ်သည ် မှု ်သွင််းထာ်း 

သသာသမမာက မ််းစာမှ စဆ်င  ်ခရစ်သ ာ်အာ်း ဆက်လက်ညွှနခ်ပသနပါသည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏က မ််းစာသရ်းသာ်းမှုကိို မဿြဲ ၂၂:၄၃၊ မာကို ၁၂:၃၆၊  မနသ် ာ် 

၁:၁၆၊ ၄:၂၅၊ နငှ  ်၂ ိသမာသသ ၃:၁၆-၁၇  ွင ်သြာခ်ပထာ်းသည်။ ဥပမာ စခ်ိုအသနခြင ၊် ၂ သပ ရို ၁:၂၀-

၂၁  ွင ်သပ ရိုသရ်းခြဲ သည အ်ရာကိို နာ်းသထာငပ်ါ– 

က မ််းစာ၌ပါသသာ အနာဂ တ စိကာ်းမညသ်ညက်ာ်း၊ ကိိုယ်အလိိုအသလ ာက် 

အနကမ်သပေါ်ဟို သရှျို့ ဦ်းစွာသမိ ှ်ကကသလာ ။ အသကကာင််းမကူာ်း၊ အနာဂ တ ိ 

စကာ်းသည် လူအလိိုအာ်းခြင  ်ခြစြ်ူ်းသညမ်ဟို ်၊ ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််းသ ူိို   

သည ်သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဥသ် ာ်၏  ိိုက ်ွန််းသ ာမ်ူခခင််းကိို ခ ရ၍ သဟာသခပာ 

ကက၏ (၂ သပ ရို ၁:၂၀-၂၁)။  

 မနသ် ာ်သခ က် ည််းက၊ ဝိညာဉ်သ ာ်သည် သမမာက မ််းစာကိို အသစမ်ှု ်သွင််းခခင််းမခပ  

သ ာ ပါ။ သိို  သသာ် ဓမမသဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစက် မ််းမ ာ်း ွင ်သူသပ်းခြဲ သသာ အထ်ူးြွင လ်ှစသ်ြာ်ခပခခင််းသည် 

သခ ် ိိုင််းရှခိရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်း ကိိုယ်သ ာ၏်အလိိုဆနဒကိို ဆကလ်ကသ်ြာ်ခပသနပါသည။် 

  ယိ၊ သယဘူယ ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းနငှ  ်အထ်ူးြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းကိို သပ်းခခင််းအခပင၊် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည် လူ စဦ််းခ င််းစ၏ီ အ ွင််းသသဘာလမ််းခပခခင််းနငှ  ်ဉာဏအ်လင််းသပ်း 

ခခင််းကိိုလည််း လိုပ်သဆာငသ်ည်။ 

ဉ ဏ်အလငျ်ားတပျားဖြငျ်ားနငှ အ်တ ငျ်ားသတဘ လမ်ျားဖပဖြငျ်ား 

၂ သပ ရို ၁:၂၁  ွင ်ဓမမသဟာင််းပသရာြကမ် ာ်းသည် သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်အာ်းခြင  ်ဘိုရာ်းသခငထ် မစှကာ်းကိို သဟာသခပာခြဲ ကကသည်ဟို 

ကျွန်ိုပ် ိို  ြ ်ရသည်မှာ၊ အသင််းသ ာ်အာ်းသပ်းသသာ သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်သည် ပသရာြကမ် ာ်းကိို  ိိုက ်ွန််းသ ာ်မခူခင််းနငှ  ်

ပ သ်က်၍နာ်းလညရ်န ်ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း အလင််းသပ်းမည်ဟို ဆိိုလိိုပါသည်။ 

ြွင လ်စှ်သြာ်ခပခခင််းအသစမ်ရိှသသာ်လည််း၊ ရိှမပီ်းသာ်းြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းကိို 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

နာ်းလည်ရန ်ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်ဝိညာဉ်သ ာ်၏ 

ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းနငှ  ် နခ်ိို်းအာဏာကိို ရရှရိမည်ခြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Knox Chamblin 

ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းသည် မဿြဲ ၁၆:၁၇  ွင ်သပ ရိုရရိှခြဲ သသာ သယရှုသညသ်မရှယိ 

ခြစသ်ကကာင််းအသပိညာ ကြဲ သိို  သသာ သခိမငမ်ှု သိို  မဟို  ်နာ်းလညမ်ှုဆိိုငရ်ာ ဘိုရာ်းသခင၏်ဆိုသက ်းဇူ်း 

 စခ်ိုခြစသ်ည။် 

အ ွင််းသသဘာလမ််းခပခခင််းသည် အဓိကအာ်းခြင  ်စိ လ်ှုပ်ရာှ်းခ စာ်းမှု သိို  မဟို ် အလိိုလိို 

သမိှု ိို  ကိို နာ်းလညန်ိိုငသ်ည အ်သပိညာ သိို  မဟို  ်နာ်းလညမ်ှုဆိိုငရ်ာ ဘိုရာ်းသခင၏်ဆိုသက ်းဇူ်း စ်ခို 

ခြစသ်ည။် ၎င််း ွင ်ကသ တ ပပစ ိ်ကြဲ သိို  သသာအရာမ ာ်းနငှ  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း အထ်ူးသ်ီးခခာ်း 

လိုပ်သဆာငရ်မည လ်ိုပ်ငန််းကိို လိုပ်သဆာငသ်စခိိုင််းသစမည်ဟသူည ် ခ စာ်းခ က် ိို   ပါဝငသ်ည။် 

ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းနငှ အ် ငွ််းသသဘာလမ််းခပခခင််း ိို  ကိို သမမာက မ််းစာ ွင ်အပမွဲတမ်ျား 

ရှင််းလင််းစွာ ခွြဲခခာ်းထာ်းခခင််းမရှိပါ။ မကကာခဏ၊ သမမာက မ််းစာသည် နစှ်ခိုစလ ို်းကိို ည ီူညမီ သက်ဆိိုင ်

သည  ်နည််းလမ််းမ ာ်းခြင  ်သခပာဆိိုသည။် ဤကြဲ သိို  သသာက မ််းပိိုဒမ် ာ်းကိို ၁ သကာရိနသ  ၂:၉-၁၆၊ ဧြက် 

၁:၁၇၊ သကာသလာသြဲ ၁:၉ နငှ  ်၁ သယာဟန ်၂:၂၇  ိို   ွင ်သ ွျို့ ရှိရသည။် ဥပမာ၊ ဧြက် ၁:၁၇  ွင ်သပါလို 

ဤသိို   သခပာခြဲ သည်_ 

ဆိုသ ာင််းသသာအခ က်ဟမူကူာ်း၊ ငါ ိို  သခင ်သယရှုခရစ၏် ဘိုရာ်းသခငခ်ြစ် 

သ ာ်မူသသာ ဘိုန််းကကီ်း သသာ အဘခမည််းသ ာ်သည် ကိိုယသ် ာ်ခမ ်ကိို သခိခင််း 

အလိိုငါှ ပညာကိို၎င််း၊ ထိို်းထငွ််းသသာဥာဏက်ိို၎င််း၊ သင ်ိို  အာ်း သပ်းပါမည် 

အသကကာင််း၊ (ဧြက် ၁:၁၇)။ 

ဤသနရာ ွင ်သပါလိုသည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ကိို “ဉာဏပ်ညာနငှ ထ်ိို်းထငွ််းသသာဥာဏ ်

သပ်းသသာဝိညာဉ်သ ာ်”ေးဟိုသခေါ်ဆိိုခြဲ သည်။ ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းအမ ိ ်းအစာ်းမ ာ်း နငှ အ် ငွ််းသသဘာ 

လမ််းခပခခင််းအမ ိ ်းအစာ်းမ ာ်း၏ အသ ို်းအနှုန််းမ ာ်း၌ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဉာဏပ်ညာအာ်း အ ွင််းသသဘာလမ််း 

ခပခခင််းအခြစ၎်င််း၊ ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းအာ်း ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းအခြစ၎်င််း နာ်းလညလ်ွြဲနိိုငသ်ည။် 

ဤအရာနငှ ပ် သ်က်၍ သပါလို၏စ ိ်ထြဲ ွင ်ရှိသနနိိုငသ်ည်။  အခခာ်း စြ်က ်ွင၊် သသူည် ၎င််း ိို   

အကကာ်း ကွြဲခပာ်းမှုကိို ခွြဲခခာ်းမခပဘြဲ ဝညိာဉ်သ ာ်၏အမှုနစှခ်ိုလ ို်းကိို စိုသပါင််းရည်ညွှန််းသနခခင််းလည််း ခြစ်နိိုင ်

သည။် 

ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်းလ ို်းသည် ဝညိာဉ်သရ်းအရ မ က်စကိန််းသနကကသသာသကကာင  ်

ဝိညာဉ်သ ာ်၏ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းကိို လိိုအပ်သည။် လင််းနိို  မ ာ်းသည် 

ရိုပ်ပိိုင််းအရ မ က်စကိန််းသကြဲ သိို   ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဝညိာဉ်သရ်းအရ မ ကစ်ိကန််း 

ကကသည်။ ဆိိုလိိုသညမ်ှာ၊ ၎င််း ိို  သည် သနသရာင ်ွင ်မခမငန်ိိုငက်က။ ထိို  သကကာင  ်

သနသရာငလ်င််းသသာအခါ သန  ဘက ်ွင ်ပိုန််းကယွ်သနသသာ ဂူအမိို်းသပေါ် ွင ်



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  

 

-41- 

ဗီဒယီိိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်ကိို 

ဝငက်ကည ်နိိုငပ်ါသည်။ 

သခခြဝါ်းခြင  ်ခ ိ ဆ်ွြဲကာသနကကသည်။ ညအခ ိန ်ထကွလ်ာမှသာ ခမငန်ိိုငက်ကသည။် 

ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ခင််းဘက ်ငွ ်လင််းနိို  မ ာ်း၏ အသနအထာ်း ွင ်ရှိသနပါသည။် 

ဘိုရာ်းသခင၏်အလင််းသည် ထနွ််းလင််းသနသသာ်လည််း အခပစ်ခပ မသိသာသကကာင  ်

ဝိညာဥစ်မွ််းသဆာငရ်ည်မ ာ်းက ဆင််းသွာ်း၍၊ ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်သူ၏နှု က်ပ ် 

သ ာ်၏အခြစ်မနှက်ိို ကျွန်ိုပ် ိို   ပိိုင််းခခာ်း၍မသနိိိုငက်က။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

 စန်ည််းနည််းခြင ရိှ်သနသကကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို   ွင ်မစ ိုလငသ်သာအသစိ ိ် 

ရှိနိိုငသ်သာ်လည််း၊ သမမာက မ််းစာသည် ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ်ခြစ်သကကာင််း၊ 

သမမာက မ််းစာက သိ ာ်မ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ် ိို  အ ကွ်ခြစသ်ကကာင််းကိိုမူ 

ကျွန်ိုပ် ိို  သသဘာသပါက်မည်မဟို ပ်ါ။ သခငသ်ယရှု၏နှု က်ပ ်သ ာသ်ည် 

ကိိုယသ် ာ်ကိိုယ ိုကကညက်ိို်းစာ်းမပီ်း အသက ်ာသစသ်ိို  ဝငသ်ရာက်ရန ်

ကျွန်ိုပ် ိို  သရှျို့သမှာက ်ွင ် သြာ်ခပသနသည။် ဓမမသစက် မ််းသည ်အ  ဩစရာ 

သကာင််းသလာကသ်အာင ်မညာမ ာသခပာသည်မှာ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ထိိုအခ ိန ်ွင ်

မ ကစ်ကိန််းသနကကသည်၊ နာ်းပင််းသနကကသည်၊ နလှ ို်းသာ်းမ ာ်း မာသကကာသနကက 

သည်၊ ထိို  သကကာင  ်ဘိုရာ်းသခင၏်နှု က်ပ သ် ာ်သည် ကျွန်ိုပ် ိို  အသပေါ် 

လ ို်းဝအထငက်ကီ်းစရာမရှိ။  ထိို  သနာက်၊“သမှာငမ်ိိုက်ထြဲ၌ အလင််းကိို ထနွ််းလင််းြိို   

အမနိ  သ်ပ်းသ ာ်မသူသာ ဘိုရာ်းသခင”်သည်၊ ၎င််းသညြ်နဆ်င််းခခင််းကိိုဆိိုလိိုသည်၊ 

“သယရှုခရစ၏် မ က်သမှာက်သ ာ်၌ ဘိုရာ်းသခင၏်ဘိုန််းအသသရကိို သကိျွမ််းခခင််း 

၏ အလင််းကိိုသပ်းရန ်ကျွန်ိုပ် ိို  ၏ စ ိ်နလှ ို်းထြဲ ွင ်ထနွ််းသ ာက် ခြဲ ပါသည်။”ေး

ဟို ၂ သကာရိနသ  ၄  ွငသ်ြာ်ခပထာ်းသည။် ၎င််းသည ်ဝညိာဉ်သ ာ်၏ဉာဏအ်လင််း 

သပ်းခခင််းခြစ်မပီ်း၊ ထိိုအလင််းသပ်းသသာအခါ၊ ခရစ်သ ာ်ကိို ဝိညာဉ်သရ်းအရ 

သ ွျို့ ခမငမ်ပီ်း၊ သ၏ူအခြစ်မနှက်ိို ပိိုင််းခခာ်းသခိမငက်ာ၊ ကိိုယ်သ ာ်သည် 

ကျွန်ိုပ် ိို  ကိို သခေါ်သ ာမ်ူသကကာင််းကိို ကကာ်းသနိာ်းလညပ်ါသည။် 

တဒါကတ်  J. I. Packer 

ဉာဏအ်လင််းသပ်းခခင််းနငှ အ် ငွ််းသသဘာလမ််းခပခခင််း ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်က 

သူ၏လူ ိို  အာ်း သမမာ ရာ်းမ ာ်းကိို သွနသ်ငရ်နအ်သ ို်းခပ သည ် ပ ိုမှနန်ည််းလမ််းခြစသ်ည်။ ထိို  သကကာင ၊် 

ကျွန်ိုပ် ိို  ၏အသက ်ာ ွင ်ဤဓမမအမှုမှအက ိ ်းရရှိရန ်အနည််းဆ ို်းလိုပ်သဆာငန်ိိုငသ်ည အ်ရာ 

သ ို်းခိုရှသိည။် ဦ်းစွာ၊ က မ််းစာသလ လာသည ်အခါ သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်သည်နာ်းလည်မှုကိို လမ််းညွှန ်

သပ်းမည်ကိိုသခိခင််းခြင  ်သမမာက မ််းစာကိိုသလ လာရန ်မမိိကိိုယ်ကိို က ကိဝ ခ်ပ နိိုငသ်ည။် ဒို ယိ၊ 

ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဆိုသ ာင််းခခင််း၊ လမ််းညွှနမ်ှု၊ ဉာဏပ်ညာ၊ နာ်းလည်မှုနငှ  ်နာခ လိိုသသာဆနဒအ ွက် 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်ထ  အစဥ်သ ာင််းဆိိုနိိုငသ်ည။်   ိယ၊ ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ဝိညာဉ်သ ာ် 

သွနသ်ငသ်ပ်းသည ် သမမာ ရာ်းမ ာ်းနငှ အ်ညီ အသက်ရှငသ်နထိိုငရ်န ်စ ိပိ်ိုင််းခြ ထ်ာ်းမပီ်း သခြာင မ်  ်

သန  ရှ်င််းသသာအသက် ာ၌ မမိိကိိုယက်ိို ခမ  ပ်နှ နိိုငပ်ါသည်။ 



 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၄ သန  ရ်ှင််းသသာ၀ိညာဥ်သ ာ်  
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နိဂ ုျား 

 မနသ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒဆိိုငရ်ာ ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် သန  ရှ်င််းသသာ 

ဝိညာဉ်သ ာ်၏အယဝူါဒကိို သလ လာခြဲ သည်။ အယဝူါဒနငှ  ်သမမာက မ််းစာအသခခခ အာ်းခြင  ်ဝိညာဉ်သ ာ် 

၏ဘိုရာ်းခြစ်ခခင််းကိို ထည သ်ွင််းစဉ််းစာ်းထာ်းပါသည။် ခမည််းသ ာ်နငှ  ်သာ်းသ ာ်နငှ  ်သ၏ူဆကဆ် သရ်းကိို 

သထာကရ်ှု၍ သ၏ူဂိုဏသ် ာ်မ ာ်းနငှ အ်ညီ သ၏ူပိုဂ္ိ လစ်ရိိုကက်ိို သလ လာခြဲ သည်။ ြနဆ်င််းခခင််း နခ်ိို်း 

သ ာ်၊ သန  ရှ်င််းသစခခင််း၊ သက ်းဇူ်းသ ာ်နငှ  ်ြွင လ်စှသ်ြာ်ခပခခင််းဆိိုငရ်ာ သ၏ူအမှုသ ာ်မ ာ်းအသကကာင််း 

ကျွန်ိုပ် ိို  သလ လာခြဲ ကကမပီ်းခြစသ်ည်။ 

သန  ရှ်င််းသသာဝိညာဉ်သ ာ်၏ အယဝူါဒသည ်ခရစယ်ာနမ် ာ်းအ ကွ် ကကယဝ်သသာစမ််းသရ ွင််း 

 စခ်ိုခြစသ်ည။် ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း အခ ိန ်ိိုင််း ွငအ်န်ီးကပ်ဆ ို်းအကူအညီသပ်းသနသသာ သ ို်းပါ်း 

 စဆ်ူ၏   ိယပိုဂ္ိ လအ်သကကာင််း သငသ်ပ်းပါသည်။ ဘိုရာ်းသခငန်စှသ်ကသ်သာနည််းလမ််းမ ာ်း ခြင  ်

အသက်ရှငသ်နထိိုငရ်နလ်ှု ျို့သဆာ်သပ်းသူ၊ ခနွအ်ာ်းခြစသ်စသကူိို ကျွန်ိုပ် ိို  အာ်း ညွှနခ်ပသည်။ ထိို  အခပင ်

ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ကမဘာသပေါ် ငွ ်အခ ိန ်ိိုင််း နက်နက်ရှု ိင််းရှု ိင််းနငှ  ်ပိုဂ္ိ လ်သရ်းဆိိုငရ်ာ ပါဝငပ် ်သက်သန 

သကကာင််း၊ ကိိုယသ် ာ်အာ်းယ ိုကကညသ်ူ ိိုင််း၏ အက ိ ်းအ ကွ် အမမြဲလိုပ်သဆာငသ်နသကကာင််း ကျွန်ိုပ် ိို   

အာ်း ကကီ်းစွာသသာယ ိုကကညစ် ိ်ခ မှုသပ်းပါသည။် 
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