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သ ာ့ဒမ်စလ် ်အတ   ငျ်ား 
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ဧဝ ထေလ  ခရစယ်ာန ်အမှုထတာ် တစခ်ို ခြစပ်ါသည်။ သာ ဒမ်စလ််က ထပျားအပ်ရန ်ရည်စူျား ာျားသည်မှာ- 

ကမဘာကကီျားအတကွ် အခမွဲ  သမမာက မ်ျားစာ ပညာထရျား 

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

ကငျ်ားမွဲ သည ် သငျ်ားအိုပ်နငှ  ်ခရစ်ယာန ်ထခါငျ်ားထဆာင ်ထ ာငထ်ပါငျ်ား မ ာျားစွာအာျား အခမွဲ  ခရစယ်ာန ်

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

အေဂလ ပ်၊ အာရဘစ်၊ တရိုတ်၊ ရိုရှ နငှ  ်စပ န ်ဘာသာစကာျားမ ာျားခြင  ် ိုတလ်ိုပ်ပပီျား ကမဘာ အနှ   ခြန  ထ်ဝခခငျ်ား 
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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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အသငျ်ားထတာမ် ာျား၊ စာသငတ် ိုက်မ ာျား၊ က မ်ျားစာထက ာငျ်ားမ ာျား၊ သာသနာခပြုမ ာျား၊ ခရစယ်ာန ်

အသ လွှင သ်မူ ာျား၊ ပေ ြုလတ်ို ရိုပ်ခမငသ် ကကာျား ဝနထ်ဆာငမ်ှုထပျားသူမ ာျား၊ အခခာျားထသာ အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားနငှ  ်
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ပစစည်ျားမ ာျားက ိုလည်ျား ထပျားကမ်ျားပါသည်။   

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

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

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

မ ကတ်မှာက်တခ  ်ွင၊် လူအမ ာ်းစိုသည် “အသင််းတ ာ်” ဟတူသာ စကာ်းလ ို်းက ို ကကာ်းတသာအခ ၊ 

ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်းဝ ်ခပြုရန ်ခရစယ်ာနမ် ာ်းတ ွွေ့ဆ ိုသည  ်အတဆာက်အအ ိုဟို  ငက်ကသည်။  စခ်  စရ်  

ဤအတဆာက်အအ ိုမ ာ်းသည် အနိုပညာခြင  ်လပှစွာအလဆှငထ်ာ်းသည ် ကကီ်းမာ်းတသာဘိုရာ်းရှ ခ ို်းတက ာင််း 

မ ာ်းခြစ်သည်။  စ်ခ  စရ်  ရ ို်းရှင််းတသာပရ တဘာဂမ ာ်းခြင  ် ည်တဆာကထ်ာ်းသည ် တသ်းငယ်တသာ 

ဘိုရာ်းတက ာင််းမ ာ်းခြစ်သည်။  စခ်  စရ်  ၎င််း  ို  သည် ဂ ိုတဒ ငမ် ာ်း သ ို  မဟို  ်စ  ို်းဆ ိုငမ် ာ်းအခြစ် 

အသွငတ်ခပာင််းလဲကကသည။်  စ်ခ  စ်ရ  ၎င််း  ို  သည် ဝ ်ခပြုသူမ ာ်းအထနခြင  ်အနတရာယမ်ှ ပိုန််းတရှာငရ် 

သည ်အ မမ် ာ်း၊  ဲငယမ် ာ်း၊ ရွှ ွေ့ ဲအ မမ် ာ်း၊ သ ို  မဟို  ်လ ိုဏဂ်မူ ာ်းပငခ်ြစသ်ည။် သ ို  တသာ်  မနတ် ာ်မ ာ်း 

၏အယဝူ ဒ ွင ်သမမာက မ််းစာထ၌ဲကဲ သ ို  ပင၊် “အသင််းတ ာ်” ဟူတသာစကာ်းလ ို်းသည ်ခမည််းတ ာ်၊ 

သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အာ်း ယ ိုကကည်က ို်းကွယသ် ူ ို  ခြင  ်စိုြွဲွေ့စည််းထာ်းတသာ သန  ရှ်င််း 

တသာအသ ိုက်အဝန််းက ို ရည်ညွှန််းသည။် 

ဤသငခ်န််းစာသည်  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယ၀ူ ဒ သငခ်န််းစာ်းမှ ပဉ္စမထခမာက်သငခ်န််းစာခြစ် 

သည။် “အသင််းတ ာ”် ဟို တခ င််းစဉ် ပ်ထာ်းပ သည။် ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် အထ ွအ်ခမ ထ်ာ်းရတသာ 

အြွဲွေ့အစည််းက ို ယ ိုကကည်တကကာင််းဝနခ် သည ်  မနတ် ာမ် ာ်း၏အယဝူ ဒ ထို ်ခပနခ် ကမ် ာ်းက ို တလ လာ 

မည။် 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည ်ထအာကပ်ါစကာ်းလ ို်းမ ာ်းခြင  ်အသင််းတ ာ်အတကကာင််းက ို 

အ  အလင််းတြာ်ခပထာ်းသည–် 

"ကျွန်ိုပ်ယ ိုကကည်သည်" 

သန  ရှ်င််းတသာကကသ်လစအ်သင််းတ ာ်၊ 

မ  သ်ဟာယတ ို  ၌၊ 

ဤအခ ကမ် ာ်းသည် အယူဝ ဒ၌သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်နငှ  ်သူ၏ဓမမအမှုမ ာ်းအ ွက် 

ရည်ရွယထ်ာ်းသည ် အထရျားကကီ်းတသာအပ ိုင််း ွင ်တြာ်ခပထာ်းသည။် အဘယ်တကကာင ဆ် ိုတသာ် ဝ ညာဉ်တ ာ် 

သည ်တန  စဉ်တန    ိုင််း အသင််းတ ာ်နငှ  ်  ိုက်ရ ိုက်ပ သ်ကထ်နတသာ သ ို်းပ ်း စ်ဆ၏ူပိုဂ္ ြုလခ်ြစတ်သာ 

တကကာင  ်ခြစသ်ည။် ထ ို  တကကာင ၊် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်နငှ ပ် သ်က်တသာ သငခ်န််းစာ ငွလ်ည််း 

အသင််းတ ာ်အတကကာင််း တလ လာန ိုငပ် သည။် သ ို  တသာ် ခရစယ်ာနဘ်ာသာနငှ  ်ခရစတ် ာ်၏တနာကလ် ိုက် 

ခြစခ်ခင််း၏ဘဝအတ ွွေ့အကက ြုအ ကွ် အတခခခ ခြစတ်သာတကကာင  ်အသင််းတ ာ်သငခ်န််းစာ ွင ်အခပည ် 

အစ ိုတလ လာန ိုငရ်န ်ကျွန်ိုပ်  ို  တရွ်းခ ယ် ာျားပါသည်။ 



 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူ၀ ဒ  သငခ်န််းစာ ၅ အသင််းတ ာ် 

 

-2- 

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

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အတစာပ ိုင််းသငခ်န််းစာ စခ်ို ွင ်တ ွွေ့ရသည ်အ  ိုင််း၊ ပရ ို ကစ် င မ် ာ်းစွာသည် အသင််းတ ာ် 

က ိုယ ိုကကညတ်ကကာင််းဝနခ် ခခင််းသည် ထ်ူးဆန််းသညခ်ြစ်၍၊ အသင််းတ ာ်က ိုကျွန်ိုပ်  ို  ၏ယ ိုကကည်ခခင််းသည် 

ဘိုရာ်းသခငက် ိုယ ိုကကည်ခခင််းနငှ  ် စန်ည််း စ်ြ ိုဆင ်သူညဟ်ို ထငခ်မငယ်ဆူကကသည။် အယူဝ ဒ ွင ်

အသင််းတ ာ်က ိုကျွန်ိုပ်  ို  ယ ိုကကည်သည်ဟို ဆ ိုတသာအခ ၊ ကယ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် ယ ိုကကည်သည်ဟို မဆ ို 

လ ိုပ ။ ကယ ်ငခ်ခင််းတပ်းတသာယ ိုကကည်ခခင််းသည် ခရစ်တ ာ်နငှ  ်ခရစ်တ ာ်၌သာခြစသ်ည။် သ ို  တသာ် 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သမမာက မ််းစာက ို ယ ိုကကညသ်ည အ်ထနခြင  ်အသင််းတ ာ်က ို ယ ိုကကည်ပ သည။် အဘယ် 

ထကကာင ဆ် ိုထသာ် ခရစယ်ာနမ် ာ်းအ ကွ် အသင််းတ ာ်သည်အတရ်းကကီ်းခခငျ်ားအတကကာင််းနငှ  ်အသင််းတ ာ ်

အတကကာင််းက ို သမမာက မ််းစာသည် သွနသ်ငတ်ပ်းသည။် သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းက ို ယ ို 

ကကည်ခခင််းသညလ်ည််း အလာ်း ူပငခ်ြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ကယ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် အခခာ်းယ ိုကကည် 

သူမ ာ်းက ို အာျားက ိုျားယ ိုကကည်ခခငျ်ားသထဘာမဟိုတပ် ။ သ ို  တသာ် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ကျွန်ိုပ်  ို  က ို ဧဝ တဂလ  

တဟာတခပာတစရန၊် အမှုတဆာငရ်နန်ငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ယ ိုကကည်ခခင််းက ို ခ ိုငခ်  တစရန ်အခခာ်းယ ိုကကည်သမူ ာ်းက ို 

အသ ို်းခပြုတကကာင််း က မ််းစာသနွသ်ငခ် က်က ို ယ ိုကကညသ်ည။် 

အသင််းတ ာ်နငှ ပ် သ်က်တသာ ဤသငခ်န််းစာအာ်း အယဝူ ဒ၌ထငရ်ှာ်းစွာတြာ်ခပ ာျားသည ် 

ဗဟ ိုသွနသ်ငခ် ကတ်လ်းခိုအာျားခြစ် ပ ိုငျ်ားခခာျား ာျားသည။် ဦ်းစွာ၊ အသင််းတ ာ်ဆ ိုငရ်ာဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှု 

အတကကာင််း တလ လာမည။် ဒို  ယအတနခြင ၊် အသင််းတ ာ်သည် သန  ရှ်င််းသည်ဟူသည် အခ က်က ို တဆွ်း 

တန်ွးမည်။    ယ၊ အသင််းတ ာက် ို ကကသ်လစ် သ ို  မဟို ် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာအခြစ် တြာ်ခပမည။် 

စ ို ထ ၊ အသင််းတ ာ်သည် မ  ်သဟာယအစိုအြွဲွေ့ ခြစ်ခခင််းဟူတသာ အယူအဆက ို တလ လာပ မည်။ 

ဤအပ ိုင််း စခ်ိုစီသည်  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ ွင ်အ ည်ခပြုထာ်းတသာတကကာင  ်အသင််းတ ာ်၏ 

ဝ တသသလကခဏာနငှ  ်သဘာ၀က ို နာ်းလညသ်တဘာတပ က်တစရန ်ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ကညီူတပ်းပ လ မ မ်ည်။ 

အသင််းတ ာ်နငှ ပ် သ်က်၍ ဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှုအထကကာငျ်ားက ို ထလ လာခခင််းခြင  ်စ ငက်ကပ စ ို  ။ 

ခွင ပ် ြုမှု 

မ ကတ်မှာက်ကမဘာ ွင၊် အသင််းတ ာ်မလ ိုအပ်ဟိုယ ိုကကည်သအူမ ာ်းအခပာ်းရှ သည—် သ ို  မဟို ် 

၎င််း  ို  သည် အနည််းဆ ို်း ထ ိုကဲ သ ို  ခပြုမလူိုပ်တဆာငတ်တက်ကသည်။ အခ  ြုွေ့ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် အသင််း 

တ ာ်ကဲ သ ို  တသာအြွဲွေ့အစည််းမ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ က်ျွန်ိုပ်  ို  ၏ပိုဂ္ ြုလ်တရ်းဆက်ဆ မှုကကာျား ဝငတ်ရာက် 

စွကြ်ကသ်ည ် လူ   ထီငွမ်ှုမ ာ်းခြစသ်ည်ဟို ယဆူကကသည။် သ ို  တသာ် သမမာက မ််းစာသည် အလွနက်ွဲခပာ်း 

ခခာ်းနာ်းတသာတသာအခမငက် ို သွနသ်ငတ်ပ်းသည။် အသင််းတ ာ်သည် တခမကကီ်းတပေါ် ရှ  ဘိုရာ်းသခင၏် 

န ိုငင် တ ာ်၊ က ိုယတ် ာ်၏အထ်ူးလူမ ာ်းအစိုအြွဲွေ့ ခြစ်ပပီ်း၊ က ိုယတ် ာ်အတပေါ် သစစာရှ သ ူ ို  အာ်း တက ်းဇူ်း 

တ ာ်ခြန  တ်ဝတပ်းသည  ်ဗဟ ိုနည််းလမ််းခြစ်သည။် သမမာက မ််းစာအရ၊ အသင််းတ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်

ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ဆက်ဆ တရ်းက ို တည်ထဆာက်ရနန်ငှ  ်ထ န််းသ မ််းရန ်အတရ်းပ သည။် 
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အသင််းတ ာ်က ို ဘိုရာ်းသခငခ်ငွ ခ်ပြုထာ်းသည်ဟို တခပာတသာအခ ၊ ၎င််းက ို ရည်ရွယခ် က ်စ်ခိုအ 

 ွက် ြန ်ီ်းခဲ ခခင််းခြစပ်ပီ်း၊ အခွင အ်ာဏာခြင အ်ပ်နငှ််းသည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည်။ တယဘယူ အာ်းခြင ၊် အသင််း 

တ ာ်အာ်း ဘိုရာ်းသခငန်စှသ်က်တကကာင််း သမမာက မ််းစာသွနသ်ငသ်ည။် ဤကမဘာ၌ က ိုယတ် ာ်၏အမှု 

တ ာ် ာဝနက် ို ထမ််းတဆာငရ်န ်ခန  အ်ပ်ထာ်းတသာ အြွဲွေ့အစည််းခြစသ်ည။် မဿဲ ၁၆်း၁၈  ွင ်တယရှု 

က ိုယ ် ိုငတ်ခပာခဲ သည်မှာ_ 

င ဆ ိုသညက်ာ်း၊ သငသ်ည ်တပ ရိုခြစ၏်။ ဤတက ာက်တပေါ်မာှ င  အသင််းက ို 

င  ည်တဆာကမ်ည။် ထ ိုအသင််းက ို မရဏာန ိုငင် ၏  ခ ်း  ို  သည ်မန ိုငရ်ာ (မဿဲ 

၁၆်း၁၈)။  

အသင််းတ ာသ်ည် က ဆ ို်းသွာ်းတသာလသူာ်းမ ာ်း၏  ထီငွထ်ာ်းမှုမဟို ပ် ။ တယရှုက ိုယ ် ိုင ်

အသင််းတ ာ်က ို  ညတ်ထာငသ်ူခြစသ်ည။် 

ထ ို  တကကာင ၊် အသင််းတ ာ်သမ ိုင််း စတ်လ ာက ်ွင ်ခ  ြုွေ့ယွင််းအာျားနည်ျားခ ကမ် ာ်းက ိုတ ွွေ့ ခမငရ်ထသာ် 

လည်ျား၊  စခ်  စ်ရ  ွင ်အသင််းတ ာ်မ ာ်းသည ်ဘိုရာ်းသခင၏်အသင််းတ ာ်မဟို ်တ ာ ဘ ဲဧဝ တဂလ  

 ရာ်းနငှ  ်တဝ်းကွာသွာ်းတသာလ်ည််း၊ အသင််းတ ာ်သည ်အသ ို်းမဝင ်သ ို  မဟို  ်မလ ိုအပ်ဟို တကာကခ် က ်

ခ ၍ မရပ ။  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒသည ်ရ ို်းရှင််းတသာစကာ်းလ ို်းမ ာ်းခြင  ်အသင််းတ ာ်အ ကွ် 

ဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှုက ို အ ည်ခပြုပ သည။် 

အသင််းတ ာ်က ိုကျွန်ိုပ်ယ ိုကကည်သည်။ 

ယခငသ်ငခ်န််းစာမ ာ်းမှ သငအ်မှ ရ်မ သည အ်  ိုင််း၊  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည် တရှ်းဦ်း 

အသင််းတ ာမ် ာ်း၏ ယ ိုကကညခ်ခင််းစည််းမ ဉ််းမ ာ်း၏ အက ဉ််းခ ြုပ်ခြစသ်ည။် ထ ိုယ ိုကကည်ခခင််းစည််းမ ဉ််း 

မ ာ်းသည် သမမာက မ််းစာ၏ အနစှခ် ြုပ်ခြစသ်ည။် ထ ို  တကကာင ၊် အယဝူ ဒသည ်အသင််းတ ာ်က ိုယ ိုကကည ်

ခခင််းအာ်း ထို ်တြာ်တသာအခ ၊ အသင််းတ ာ်နငှ ပ် သ်က်တသာ သမမာက မ််းစာသွနသ်ငခ် က်မ ာ်းက ို 

အ ညခ်ပြုရန ်ရည်ရွယသ်ည။် အသင််းတ ာ်နငှ ပ် သ်က်တသာ သမမာက မ််းစာသွနသ်ငခ် က်၏ အတခခခ  

အက ဆ ို်းအခ က်မှာ ကမဘာတပေါ် ရှ က ိုယ်တ ာ်၏ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းခပည စ် ိုတစရန ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

အသင််းတ ာအ်ာ်း ခန  အ်ပ်ထာ်းခခင််းခြစ်သညဟ်သူည ် အခ ကခ်ြစသ်ည။် 

အသင််းတ ာ်နငှ ပ် သ်က်၍ ဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှုက ို သ ို်းသပ်သည အ်ခ ၊ အဓ ကအယအူဆ 

သ ို်းခိုက ို တလ လာြ ို  လ ိုမည။် ဦျားစွ ၊ အသငျ်ားတတ ်၏ ဓမမတ  ငျ်ားက မ်ျားတန ကခံ်ကိို ကကညာ့်ရမည်။ ဒိုတယိ၊ 

ကိိုယတ်တ ၏်တပမကက ျားဆိိုငရ် ဓမမအမှုတငွ ်အသငျ်ားတတ ်တညတ်  ငရ်န ်တယရှုပ ြုခ  သည အ်ရ ကိို 

တလ လ ရမည်။ တတယိ၊ သမမ က မ်ျားစ ရှုတ  င ၏်  တသ်ကမ်ှုအခ ြို ျို့ကိို ရ  တ ွရမည်။ "အသငျ်ားတတ ်" 

န င  ်တသ်ကတ်သ  ဓမမတ  ငျ်ားက မ်ျားတန ကခံ်ပ င စ်ကက ါစိို  ။ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဓမမတ  ငျ်ားက မ်ျား 

ဓမမသစက် မ််းရှ အသင််းတ ာ်၏အယူအဆသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း၌ ရင််းခမစမ် ာ်းက ို အမှန ် 

ကယတ် ွွေ့ ရှ ရသည။် 

တယရှုသည် တကာင််းကငသ် ို   က်ကကပပီ်း  ပည မ် ာ်းအတပေါ် မ မ ၏ဝ ညာဉ်တ ာ်က ို 

သွန််းတလာင််းခဲ ခ  န၌် ပငတ် ကိုတ တ ပွဲတန   ွင ်အသင််းတ ာ်အစခပြုခဲ ပပီဟို လအူ 

မ ာ်းယူဆကကတပမည။် ၎င််းသည ်အသင််းတ ာ်၏သတဘာသဘာဝအ တပေါ် 

နာ်းလည်မှုလွတဲနသည်ဟို ထငပ် သည်။ ဓမမတဟာင််းက မ််းမှ ဘိုရာ်းသခင၏် 

လူ  ို  နငှ အ်သင််းတ ာ်သည် ဆက်န ွှယတ်နသညဟ်ို ခမငသ်ည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

အာခဗဟ နငှ  ်ဓမမတဟာင််းက မ််းရှ  သ၏ူလမူ ာ်းက ို တခေါ်ယူထာ်းသည်၊ ဤသညမ်ှာ 

အသင််းတ ာ်ခြစ်ပပီ်း၊ အသင််းတ ာ်၏အစဟို အလယွ် ကတူခပာန ိုငသ်ည်။ 

ထ ို  တကကာင ၊် အသင််းတ ာ်သည် ထ ိုအခ  န၌် စ ငခ်ဲ ကာ၊ ကျွန်ိုပ်  ို  တခ  ်ွင ်

ဆကလ်က ်ည်ရှ တနပပီ်း၊ သခငတ်ယရှု တကာင််းကငမ်ှ ခပနလ်ည်ကကလာတ ာ်မူ 

သည ်တန    ိုင ်ဆကလ်က်၍  ည်ရှ သွာ်းမည်ခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Riad Kassis 

ဓမမသစက် မ််းသည် ဂရ စကာ်းလ ို်း ekklesia က ို အသ ို်းခပြု၍ အသင််းတ ာန်ငှ ပ်တသ်က်၍ အကက မ် 

မ ာ်းစွာတခပာဆ ိုသည်။ သ ို  တသာ် ဤတဝ ဟာရသည ်ဓမမတဟာင််းက မ််း၏ ဂရ ဘာသာခပနခ်ြစတ်သာ 

Sptuagint မဆှင််းသက်လာခခင််းခြစသ်ည။် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်ekklesia နငှ  ်၎င််း၏တညူထီသာတဟပဗဲ 

စကာ်းလ ို်းက ို ဣသတရလလူမ  ြု်းအစိုအတဝ်းက ို ခွဲခခာ်းသ ်မ ှ်ရန ်မကကာခဏအသ ို်းခပြုထလ ရှ သည်။ 

 ရာ်းတဟာရာ ၉:၁၀၊ ၃၁:၃၀၊  ရာ်းသူကကီ်း ၂၀:၂၊ ၃ ဓမမရာဇဝင ်၈:၁၄၊ ဆာလ  ၂၂:၂၂၊ ၂၅ နငှ  ်အခခာ်း 

တနရာမ ာ်း ွငလ်ည််း တ ွွေ့ န ိုငသ်ည။် 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်ekklesia သည ်အသင််းတ ာ်အာ်း ရညည်ွှန််းသည အ်သ ို်းအနှုန််းခြစသ်ည ်  ိုင၊် 

ဓမမတဟာင််းက မ််း၌ ဣသတရလလမူ  ြု်း၏စည််းတဝ်းခခင််းအာ်း ရည်ညွှန််းရနလ်ည််း အသ ို်းခပြုဆခဲြစ်သည်။ 

ဥပမာ၊  မနတ် ာ ်၇:၃၈  ွင ်လူသ သ်မာ်းမ ာ်းအာ်းတခပာတသာ သတ ြန၏်မ န  ခ်ွန််း ွင ်ဤစကာ်း 

မ ာ်းက ို ြ ်ရသည–် 

ထ ိုသူ (တမာတရှ) သည ်တ ာ ငွရ်ှ တသာ အစည််းအတဝ်း၌ ၎င််း၊ သ နာတ ာင ်

တပေါ်မှာ သူ  က ိုနှု ဆ်ကတ်သာ တကာင််းကင ်မနန်ငှ် ၎င််း၊ င   ို   အဘမ ာ်းနငှ်  

၎င််းရှ ၏။ ထ ိုသူသည ်င   ို  အာ်း အပ်တပ်းခခင််းင ှ အသကရ်ှင ်တစတသာ ဗ ာဒ   ်

တ ာ်က ိုခ တလ၏ ( မနတ် ာ ်၇:၃၈)။ 
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ဤ ွင၊် အစည််းအတဝ်းဟို ဘာသာခပနထ်ာ်းတသာ ဂရ စကာ်းလ ို်းမှာ ekklesia ခြစ်ပပီ်း၊ အမ ာ်းအာ်း 

ခြင  ်“အသင််းတ ာ်” ဟိုခပနဆ် ိုသည။် ၎င််းမှာ ဓမမထဟာငျ်ားထခတ် Israel Assembly သည ်ဓမမသစထ်ခတ် 

အသငျ်ားထတာန်ငှ ညီ်မ ထသာဓမမသစအ်သငျ်ားထတာ်၏တရှွေ့တခပ်းခြစ်တကကာင််း ညွှနခ်ပသည။် 

၁ တပ ရို ၂:၉  ွင၊် တပ ရိုသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်ဣသတရလနငှ သ်ကဆ် ိုငတ်သာ အမည ်

မ ာ်းအာ်းခြင လ်ည််း အသင််းတ ာ်က ို တခေါ်ဆ ိုခဲ သည်။ သူတရ်းခဲ သည်က ို နာ်းတထာငပ်  – 

သင ် ို  မကူာ်း၊ တရွ်းခ ယ်တ ာမ်ူတသာ အမ  ြု်းခြစ်ကက၏။ မင််းစည််းစ မရ်ှ တသာ 

ယဇ်ပိုတရာဟ  မ်  ြု်း၊ သန်  ရှင််းတသာလူမ  ြု်း၊ ပ ိုငထ် ိုကတ် ာ်မတူသာ အတပ င််း 

အသင််းခြစ်ကက၏ (၁ တပ ရို ၂:၉)။ 

ဤ ွင ်တပ ရိုသည် ဣသတရလလမူ  ြု်းအတကကာင််းတခပာတသာ ဓမမတဟာင််းက မ််းပ ိုဒမ် ာ်းစာွမှ 

က ို်းကာ်းခဲ သည်။ ထ ို  ခပင ်သူသည ်ဣသတရလ၏အထ်ူးအမည်မ ာ်းက ိုလည်ျား ဓမမသစ်အသင််းတ ာ် ွင ်

အသ ို်းခပြုခဲ သည်။ ဤနည််းအာ်းခြင  ်ဤအိုပ်စိုနစှခ်ိုကကာ်း ွင ်အတရ်းကကီ်းတသာ ဆက်န ွှယမ်ှုမ ာ်းရှ တန 

တကကာင််း တထာက်ခပခဲ သည်။ 

အကယ်၍ ၁ တပ ရို ၂ ကဲ သ ို  တသာ စာသာ်းက ို တ ွ်းကကည မ်ည်ဆ ိုလ င၊် 

တပ ရိုသည် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်မလူကဣသတရလ  ို  အာ်း၊ ယခိုမူအသင််း 

တ ာ်သ ို  ၊ တပ်းခဲ တသာ အမည်နာမအာ်းလ ို်းက ို အသ ို်းခပြုတနတကကာင််းတ ွွေ့ရမည်_ 

"သင ် ို  မူကာ်း၊ မင််းစည််းစ မ်ရှ တသာ ယဇ်ပိုတရာဟ  မ်  ြု်း၊ သန်  ရှင််းတသာလမူ  ြု်း၊ 

ပ ိုငထ် ိုက်တ ာ်မတူသာ အတပ င််းအသင််းခြစ်ကက၏" ဣသတရလလမူ  ြု်းအ ကွ် 

ဘိုရာ်းသခငတ်ပ်းထာ်းသည ် က  တ ာ်မ ာ်း အမှန ်ကယ်ခပည ်စ ိုခခင််း၏ 

အတထာက်အထာ်းအခြစ် မ မ   ို  မည်သမူည်ဝ ခြစတ်ကကာင််း မ မ   ို  က ိုယက် ို 

သ ခမငရ်န ် ပ ်းအမ  ြု်းသာ်းအမ ာ်းစိုတနထ ိုငတ်သာတဒသမ ာ်းရှ  အသင််းတ ာ် 

အိုပ်စို စ်စိုက ို တပ ရိုသညသ်ွနသ်ငတ်ပ်းတနသညက် ို တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် 

တဒါကတ်  Dennis E. Johnson 

ဓမမသစအ်သင််းတ ာသ်ည် ဣသတရလလူမ  ြု်း၏ဓမမတဟာင််းစည််းတဝ်းခခင််းမ ာ်းနငှ  ်အ  အက  

 ူညသီည်ဟို မဆ ိုလ ိုပ ။ ဆက်သယွ်ထာ်းမှုရှ သည။် သ ို  တသာ်လည််း ကွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းကကသည်။ တရာမ ၁၁ 

 ွင ်တပ လိုသည် ဣသတရလလူမ  ြု်း၏ ဓမမတဟာင််းက မ််းအစည််းအတဝ်းနငှ  ်ခရစယ်ာနအ်သင််းတ ာ်ကကာ်း 

ရှ  ဆကန်ယွမ်ှုအတကကာင််း  ငစ်ာ်းခ ကန်စှခ်ိုက ို အသ ို်းခပြုခဲ သည်။ မိုန  စ် မ််း ပ ိုနငှ  ်သ လွငပ်ငအ်တကကာင််း 

မ န  တ် ာ်မူသည်။ 

တရာမ ၁၁:၁၆  ွင ်တပ လိုတရ်းခဲ သည်က ို နာ်းတထာငပ် _ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အဦ်းနယ်တသာ မိုန်  စ မ််းသည်သန်  ရှင််းလ င၊်  ပ ိုလ ို်းသန်  ရှင််းလ မ် မည်။ 

အခမစသ်န်  ရှင််းလ င၊် အခကအ်လကမ် ာ်းလည််း သန်  ရှင််းကကလ မ် မည် (တရာမ 

၁၁:၁၆)။  

ပထမဦ်းစွာ၊ ဓမမတဟာင််းအစိုအတဝ်းသည် ဓမမသစ်အသင််းတ ာ်ခပြုလိုပ်ခဲ တသာ မိုန  စ် မ််း ပ ိုလ ို်း၏ 

အဦ်းသ်ီးတသာအသ်ီးခြစ်သညဟ်ို တပ လိုတခပာခဲ သည်။ 

ဝ ခ်ပြုရာ ၂၃:၁၇  ွင ်ဣသတရလအမ  ြု်းအာ်း ထာဝရဘိုရာ်းထ  အဦ်းသ်ီးတသာမိုန  က် ိုတဆာငခ်ဲ ရန ်

တ ာင််းဆ ိုခဲ သည်။ အဦ်းသ်ီးတသာအသ်ီးမ ာ်းသည် သ်ီးခခာ်းအသ်ီးအနှ ရ  သ် မ််းခခင််းမဟို ပ် ။ ၎င််း  ို   

သည်ရ  ်သ မ််းမှု စခ်ိုလ ို်း၏ အစ  အ်ပ ိုင််းခြစပ်ပီ်း၊ ရ  သ် မ််းမှု စ်ခိုလ ို်းက ို က ိုယ်စာ်းခပြုသည။် 

ထ ို  တကကာင ၊် ဣသတရလနငှ  ်ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်သည် မိုန  စ် မ််း ပ ို ည််းမှ ဆင််းသကလ်ာသည်ဟို 

တပ လိုတခပာတသာအခ ၊ ဣသတရလနငှ  ်ဓမမသစခ်ရစ်ယာနမ် ာ်းသည်  ူညီတသာအြွဲွေ့အစည််း၊  ူညီတသာ 

ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်း၊  ူညတီသာအသင််းတ ာ်၏အစ  အ်ပ ိုင််းခြစ်တကကာင််း တြာ်ခပသည။် 

ဒို  ယ၊ ဓမမတဟာင််းစည််းတဝ်းခခင််းသည် သစ်ပင၏်အခမစ်ခြစပ်ပီ်း ဓမမသစ်အသင််းတ ာ်သည ်

အပင၏်အက ိုင််းအခကခ်ြစ်သည်ဟို တပ လိုဆ ိုသည။် ရှငတ်ပ လိုသည ်ဤပ ိုဥပမာက ို အခန််းငယ်မ ာ်းစွာ 

တွငအ်သ ို်းခပြုခဲ သည်။ သသူည ်အသင််းတ ာ်အာ်း တခ ်အဆက်ဆက်စ ိုကပ်  ြု်းထာ်းတသာ သ လွငပ်ငန်ငှ  ်

နှု င််းယှဉ်ခဲ သည်။ ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာသ်ည်၊ ဂ  ်းလမူ  ြု်းမ ာ်းသညအ်ဓ ကခြစပ်ပီ်း_ အခမစမ် ာ်း၊ ပငစ်ည် 

နငှ  ်အက ိုင််းအခက်မ ာ်းစွာရှ သည်။  စပ် ်းအမ  ြု်းသာ်းခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် စ ိုက်ထာ်းတသာ သစပ်ငတ်ပေါ်မှ 

သ လွငခ်က်ရ ိုင််းမ ာ်းခြစ်သည်။ ရ ို်းရ ို ်းရှင််းရှင််းတခပာရလ င ် စပ် ်းအမ  ြု်းသာ်းခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် ဂ  ်းအ 

သင််းတ ာ် ွင ်က ိုင််းကူ်းဆကထ်ာ်းခခင််းခြစ်သည်။ ထ ို  တကကာင ၊် တပ လိုတခ ရ်ှ အသင််းတ ာ ်ွင ်ဂ  ်းလူ 

မ  ြု်းမ ာ်းနငှ  ် စပ် ်းအမ  ြု်းသာ်းမ ာ်းပ ရှ တသာ်လည််း ၎င််း၏ပငစ်ည်နငှ  ်အခမစ်မ ာ်းသည ်ဓမမတဟာင််းက မ််း 

 စတ်လ ာက် ဆန   ်န််းထာ်းသည ်သစပ်ငခ်ြစ်သည်။ မှနပ် သည်။ ဤအသစ်တသာသစပ်ငသ်ည် ကဏ္ဍ 

မ ာ်း ွင ်အမ  ြု်းမ  ြု်းကွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းသည်။   ို်း ကတ်ကာင််းမနွတ်အာင ် ည်တဆာကခ်ဲ သည်။ သ ို   တသာ ်

သစပ်ငသ်ည် အ  ူပူငခ်ြစသ်ည။် ထ ိုနည််း ူ ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်အာ်း ဓမမသစအ်သင််းတ ာ် ွင ်

  ို်း က်တကာင််းမွနတ်အာင ် ည်တဆာက်ခဲ သည်။ ၎င််း  ို  သည် အတရ်းကကီ်းတသာနည််းလမ််းမ ာ်းတွင ်

ကွဲခပာ်းကကပပီ်း ကကီ်းထာွ်းမှုအဆင မ် ာ်းက ို က ိုယစ်ာ်းခပြုသည။် သ ို  တသာ်  ညူီတသာအသင််းတ ာ်ခြစ်တနဆ ဲ

ပင။် 

အသင််းတ ာ်အာ်း ဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှုအထကကာငျ်ားက ို ဓမမတဟာင််းတနာက်ခ ရှုတထာင မ်ှ သ ို်းသပ် 

ပပီ်းတနာက်၊ ယခိုကျွန်ိုပ်  ို  သည် တယရှုသညသ်၏ူအသင််းတ ာ်အာ်း ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်က ို   ို်း က် 

တစသည ်နည််းခြင  ်မည်သ ို   ည်တဆာက်ခဲ သည်က ို တလ လာကကပ စ ို  ။ 

တယရှု  

သခငတ်ယရှုကကလာတသာအခ  သူ၏တခမကကီ်းဆ ိုငရ်ာဓမမအမှုသည် ထလာကနငှ ဘ်ိုရာ်းသခင၏် 

လူ  ို  အတပေါ် ကကီ်းမာ်းတသာအက  ြု်းသကတ်ရာကမ်ှုရှ ခဲ သည်က ို ခငင််းဆ ို၍မရပါ။ တယရှုသည် က ိုယထ်တာ်၏ 

အသင််းတ ာ်တဟာင််းအပ အဝင ်တရှ်းအစဉ်အလာက ိုအစဥ် ည်ပမတဲအာင ်မရည်ရွယတ်ကကာင််း ဓမမပညာ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ရှငမ် ာ်းသ  ခပြုမ သညမ်ှာ တကာင််းမွနတ်သာအတကကာင််းခပခ က ်ခြစသ်ည။်  စခ်  န ်ည််းမှာပင၊် သခင ်

တယရှုသည် လ ို်းဝအသစ်ခြစ်တသာအသင််းတ ာ် စ်ခိုက ို  ည်တထာငခ်ဲ ခခင််းမဟို ်တကကာင််း အသ အ 

မှ ခ်ပြုရန ်အတရ်းကကီ်းသည်။ သူ၏အသင််းတ ာ်သည် ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်နငှ  ်အလွနန်ျီားကပ်စွာ 

ဆက်န ွှယ်တနပ သည။် 

တယရှုသည် ခရစဝ်ငက် မ််းမ ာ်း ွင ်မ ှ် မ််း ငထ်ာ်းသည ် အသင််းတ ာ်အာ်း ekklesia အမည ်

ခြင သ် ို်းကက မ်သာ တြာ်ခပခဲ သည်။ အမှနမ်ှာ၊ ဤအကက မမ် ာ်းသည် မဿဲ၊ မာကို၊ လိုကာ သ ို  မဟို ် 

တယာဟန ်ွင ်ekklesia ဟတူသာစကာ်းလ ို်းတပေါ်လာသည ်  စ်ခို ည််းတသာအခ  န ်ခြစသ်ည်။ ဤက မ််း 

ပ ိုဒသ် ို်းခိုစလ ို်းသည် မဿဲခရစဝ်ငက် မ််း ွငခ်ြစသ်ည—်၁၆:၁၈  ွင ်စခ်ိုနငှ  ်၁၈:၁၇  ွငန်စှ်ခိုရှ သည။် 

ဤက မ််းပ ိုဒန်စှခ်ိုလ ို်းက ို အန်ီးကပ်ကကည က်ကမည။် 

မဿဲ ၁၆:၁၈  ွင၊် သခငတ်ယရှုဤစကာ်းမ ာ်းက ို မ န  တ် ာ်မသူည်– 

င ဆ ိုသညက်ာ်း၊ သငသ်ည ်တပ ရိုခြစ၏်။ ဤတက ာက်တပေါ်မာှ င  အသင််းက ို 

င  ည်တဆာကမ်ည။် ထ ိုအသင််းက ို မရဏာန ိုငင် ၏  ခ ်း  ို  သည် မန ိုငရ်ာ (မဿဲ 

၁၆်း၁၈)။  

ဤတနရာ ွင ်“ ည်တဆာက်” ဟိုဘာသာခပနဆ် ိုထာ်းတသာ oikodomeo ဟတူသာ စကာ်းလ ို်း 

သည ်အသစ ်စခ်ိုက ို  ညတ်ဆာက်ခခင််း သ ို  မဟို  ်ရှ ပပီ်းသာ်းအရာမ ာ်းက ို ခပနလ်ည ်ညတ်ဆာကခ်ခင််း 

  ို  က ို ရည်ညွှန််းန ိုငသ်ည။် သခငတ်ယရှုသည် သူရညရွ်ယတ်သာအဓ ပပာယ်က ို ရှင််းလင််းစွာ မတြာ်ခပထာ်း 

တသာ်လည််း၊ တရာမ ၁၁  ွင ်တပ လို၏သွနသ်ငခ် ကအ်ာ်းခြင  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ခမငတ် ွွေ့ ခဲ ရ ဲ အရာမ ာ်းသည် 

ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်က ို တယရှုသည် ခပနလ်ည် ည်တဆာက်တနသည် ဟူသည ်အခမငက် ို တထာကခ် တန 

ပ သည်။ 

မဿဲ ၁၈:၁၇ ပ  တယရှု၏စကာ်းမ ာ်းသည် ဒွ ဟခြစတ်စသည်။ သူတခပာသညက် ို နာ်းတထာငက်ကည ် 

ပ _ 

ထ ိုသ ူ ို  ၏စကာ်းက ို နာ်းမတထာငလ် င ်အသင််းတ ာ်အာ်းကကာ်းတခပာတလာ ။ 

အသင််းတ ာ၏်စကာ်းက ို နာ်းမတထာငလ် င၊် သာသနာပလကူဲ သ ို  ၎င််း၊ အခွနခ်  

ကဲ သ ို  ၎င််း ထ ိုသကူ ိုမှ တ်လာ  (မဿဲ ၁၈:၁၇)။ 

ဤက မ််းပ ိုဒ ်ွင၊် တယရှုသည် အသင််းတ ာ၏်စည််းကမ််းအတကကာင််း တခပာဆ ိုတနသည်။ သ၏ူ 

  ိုက ်ွန််းခ က်သည ်တနာင ်မရတသာသူက ို အသင််းတ ာ် သ ို  မဟို ် အစည််းအတဝ်းတရှွေ့သ ို   တခေါ်တဆာင ်

ရနခ်ြစသ်ည်။ တယရှု၏ဓမမအမှုတ ာ်၏မလူအတခခအတန ွင၊်  စခ်ို ည််း ညရ်ှ တသာအသင််းတ ာ်မှာ 

တဒသအနှ  ခပန  က် ဲတနတသာဂ  ်း ရာ်းဇရပ်မ ာ်းနငှ  ်တယရိုရလှငပ်မ ြုွေ့ ရှ ဗ မာနတ် ာ်ခြစသ်ည်။ ၎င််း  ို  သည် 

ဣသတရလလမူ  ြု်း၏ ထ်ူးခခာ်းတသာ ဓမမတဟာင််းစည််းတဝ်းခခင််းပ ိုစ မ ာ်းခြစတ်သာ်လည််း တယရှုသည် 

“အသင််းတ ာ”် ဟိုတခေါ်ဆ ိုသည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်အကကီ်းအကမဲ ာ်း၊ ယဇ်ပိုတရာဟ  မ် ာ်းနငှ  ် ရာ်းသူကကီ်းမ ာ်းသည် အခငင််း 

ပွာ်းမှုမ ာ်းက ို ပ ိုမှနအ်ာ်းခြင က် ိုင ်ွယရ်သည်—စီရငဆ် ို်းခြ ခ်ခင််းလိုပ်ငန််း ာဝနက် ို ခန  အ်ပ်ခခင််းခ ရတသာ 

အသင််းတ ာ်က ိုယစ်ာ်းလယှမ် ာ်း ခြစ်ကကသည်။ ထကွတ်ခမာကရ်ာ ၁၈ နငှ  ် ရာ်းတဟာရာ ၁ နငှ  ်၁၉  ွင ်

ဤအရာက ို တ ွွေ့ရသည။် ဣသတရလအသင််းတ ာ်အ ွင််း ၎င််း  ို  ၏အခငင််းပွာ်းမှုမ ာ်းက ို တခြရှင််းရန ် ာ 

ဝနရ်ှ တကကာင််း ပရ သ ်မ ာ်းအာ်းသ  တပ်းခခင််းခြင  ်တယရှုသည ်သ၏ူတခ  ်ွင ်ဤမကူ ိုအ ည်ခပြုခဲ  

သည။် သ ို  တသာ် တယရှုသည် မဿဲ ၁၆  ွင ်အတစာပ ိုင််းတြာ်ခပခဲ တသာ သ၏ူစကာ်းမ ာ်းက ို မ မ ၏အသင််း 

တ ာ် ွငက် င သ် ို်းရန ်ရည်မှန််းထာ်းသည။် ထ ို  တကကာင  ်မဿဲသည် ကျွန်ိုပ်  ို  အ ကွ် တယရှု၏စကာ်းမ ာ်း 

က ိုမ ှ ်မ််း ငခ်ဲ သည်။ တယရှုနငှ  ်မဿဲ၏စ  ်ထ ဲွင၊် တပ လို၏စ  ်ကဲ သ ို  ပင၊် ဓမမသစ်အသင််းတ ာ် 

သည ်ဣသတရလလမူ  ြု်း၏ဓမမတဟာင််းစည််းတဝ်းခခင််းမ ာ်း၏ ြွ ွေ့ ပြ ြု်း  ို်း ကမ်ှု စ်ခိုခြစ်သည်။ သခင ်

တယရှုသည် ဣသတရလလမူ  ြု်းက ို အသင််းတ ာ်ခြင  ်အစာ်းထ ို်းရန ်ကကလာခခင််းမဟို ။် သသူည် ဓမမသစ် 

အသင််းတ ာ်ပ ိုစ ခြင  ်ဣသတရလလမူ  ြု်းက ိုကယ ်ငပ်ပီ်း ခပနလ်ညတ်ည်ထဆာကထ်ပျားရန ်ကကလာသည။် 

ဓမမတဟာင််းက မ််းနငှ  ်ဓမမသစအ်သင််းတ ာမ် ာ်းကကာ်း ဆက်န ွှယ်မှုက ို ကကည ်ရှုသည အ်ခ ၊ ဤအ 

သင််းတ ာ်နစှခ်ိုက ို တပ င််းစည််းရာ ွင ်တယရှုပ ဝငသ်ည ် အဓ ကအခန််းကဏ္ဍက ို အသ အမ ှ်ခပြုရန ်

အတရ်းကကီ်းပ သည။် 

ဦ်းစွာ အက ယ် ဝင တ်ခပာရလ င ်ဓမမသစက် မ််းသည် တယရှုအာ်း ဣသတရလလ ူ ို  အ ကွ် 

ဘိုရာ်းသခင၏်က  တ ာ်မ ာ်း ခပည စ် ိုတစသအူခြစ်  ငခ်ပသည်။ တရာမ ၈:၁-၄ နငှ  ်ဂလာ   ၃:၁၆-၂၉ 

 ွင ်တ ွွေ့ ခမငရ်သည အ်  ိုင််း၊ တယရှုသည် ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်က ိုတစာင ထ် န််းပပီ်း အာခဗဟ နငှ  ်တမာတရှ 

အာ်းဘိုရာ်းသခငက်  ခပြုထာ်းတသာ တကာင််းခ ီ်းအာ်းလ ို်းက ို အတမွဆက်ခ တသာ သစစာရှ ဣသတရလလူမ  ြု်း 

ခြစသ်ည။် လိုကာ ၁:၃၂ နငှ  ် မန ်၂:၃၁-၃၃  ွင ်တလ လာသ ရှ ထာ်းသည အ်  ိုင််း၊ သသူည် ဒ ဝ ဒ၏်ထ်ီး 

နန််းက ို ခပနလ်ည်ထတူထာငက်ာ ဣသတရလနငှ ယ်ိုဒ  ို  က ို အိုပ်စ ို်းတသာ ဒ ဝ ဒ၏်သာ်းခြစသ်ည။် တယရှု 

သည်အ   ်က ို မခ  ြု်းြ က်ခဲ ပ ။ သသူည ်ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်၏ အထ ွအ်ထ ပ်ခြစ်ပပီ်း ၎င််း၏ 

အခပည စ် ိုဆ ို်းအသငျ်ားဝငန်ငှ  ်အမှုတဆာငခ်ြစသ်ည်။ 

ဒို  ယ၊ တယရှုသည် ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်က ို  ညတ်ထာငသ်ူခြစ်ပပီ်း၊ အာ်းနည််းတနတသာ 

ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်အာ်း ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်အခြစသ် ို   ခပနလ်ည်ထတူထာငခ်ခင််းနငှ  ်အသစခ်ပန ်

လည်ဆန််းသစ်ခခင််း  ို  က ို ယူတဆာငလ်ာသူခြစ်သည်။ သမမာက မ််းစာ၌ က ိုယ်ထတာက် ို ဧြက် ၅:၂၃ နငှ  ်

တကာတလာသ ဲ၁:၁၈  ွင ်အသင််းတ ာ်၏ဦ်းတခ င််းဟို တခေါ်ဆ ိုထာ်းသည။် သူသည ်ဧြက် ၅:၂၂-၃၃ နငှ  ်

ဗ ာဒ  ် ၁၉:၁-၁၀  ွင ်အသင််းတ ာ်၏သ  ို  သာ်းခြစသ်ည်။ မဿဲ ၂၈:၁၈-၂၀ ပ  မဟာတစခ ိုင််းခ က် ွင ်

မ မ အာ်းလွှအဲပ်ထာ်းတသာအခငွ အ်ာဏာက ို အသင််းတ ာ်သညလ်ကခ် ရရှ တစရန ်တပ်းအပ်တသာသသူည် 

တယရှုက ိုယ်  ိုငပ်င ်ခြစသ်ည။် သခငတ်ယရှုသည် အသင််းတ ာ်က ို ခ စ်ခမ ်န ို်း၊ လကခ် ပပီ်း အခွင အ်ာဏာ 

တပ်းသည။် 

ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်နငှ  ်တယရှုခရစ၏်ဆကဆ် တရ်းသည် ၎င််း၏ အနစှသ်ာရ 

 ွင၊် နလှ ို်းသာ်း ွငရ်ှ ပပီ်း၊ တယရှုခရစ်နငှ  ်ဓမမသစ် အသင််းတ ာ်၏ဆကဆ် တရ်းနငှ  ်

အ  အက  ူညသီည။် ခရစယ်ာနအ်ခ  ြုွေ့အ ကွ်၊ ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဟူတသာ အသ ို်းအနှုန််းသည် ထ်ူးဆန််းတနတပလ မ ်မည်။ အသင််းတ ာ်သည်  မန ်

တ ာ် ၂ ပငတ် ကိုတ တ ပွဲတန   ငွ ်တမွ်းြွာ်းခဲ သည်ဟို ကျွန်ိုပ်  ို   ထငတ်ကာင််းထငန် ိုင ်

သည။် သ ို  တသာ်၊ အသင််းတ ာ်အာ်း ပဋ ညာဉ်ြွဲွေ့ထာ်းတသာ ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်း 

အခြစ်၊ သခငတ်ယရှုခရစ၏် အမှုတ ာ်အာ်းခြင  ်တရွ်းနှု ်တ ာမ်ူတသာ ဘိုရာ်းသ 

ခင၏်လူမ ာ်းဟို ယူဆပ က၊ ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်သည် တမရှ ယကကလာမည ် 

 စတ်န   ွင ်ကယ် ငခ်ခင််းအမှုပပီ်းတခမာက်တအာငခ်မငရ်န ်ဘိုရာ်းသခငက် ို တမ ာ် 

လင တ်သာ ယ ိုကကညသ်မူ ာ်း၏ ခနဓာက ိုယ်ခြစသ်ည။် ထ ို  တကကာင  ်ဓမမတဟာင််းအ 

သင််းတ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခင၏်တက ်းဇူ်းတ ာ်၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ွန််းတလာင််းတသာအ 

တသွ်း၊ လကဝ် ်းကပ်  ိုငတ်ပေါ် ရှ  တယရှုခရစ၏်အတသွ်းတ ာ်က ို ယ ိုကကည်က ို်းစာ်းခဲ  

သည။် ဓမမတဟာင််းခရစယ်ာနမ် ာ်း၊ ဓမမတဟာင််းယ ိုကကညသ်မူ ာ်း၊ ဓမမတဟာင််းအ 

သင််းတ ာ်အသငျ်ားဝငမ် ာ်းသည် သခငတ်ယရှုခရစ၏်ပပီ်းတခမာက်တသာအမှုတ ာ်က ို 

တစာင တ်မ ာ်တနကကသည်။ သူ  ို  ၏ အခပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှ ပ်ပီ်း ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်

မှနက်နသ်ူအခြစသ် မ်ှ တ်ပ်းမည ် ဘိုရာ်းသခင၏် မဟာ နခ် ို်းတ ာ်၊ မထ ိုက် 

 နတ်သာတက ်းဇူ်းတ ာ်နငှ  ်ကရိုဏာတ ာ်က ို ယ ိုကကည်ကကသည်။ ထ ို  တကကာင ၊် 

ဓမမတဟာင််းယ ိုကကည်သူနငှ  ်ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်  ို  ၏ ဆက်ဆ တရ်း၊ ဘိုရာ်းသ 

ခငန်ငှ  ်၎င််း  ို  ၏ဆက်ဆ တရ်းသည ်ဓမမသစယ် ိုကကည်သမူ ာ်းနငှ  ်ဓမမသစအ်သင််း 

တ ာ်ကဲ သ ို   ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ဆကဆ် တရ်းနငှ  ်အ  အက  ူညပီ  

သည။် 

တဒါကတ်  Samuel Ling 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အသင််းတ ာအ်ာ်း ဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှုနငှ ပ် သ်က်၍ ၎င််း၏ဓမမတဟာင််း 

တနာကခ် နငှ  ်တယရှု၏တလာကဆ ိုငရ်ာဓမမအမှု ရှုတထာင မ်ှ တလ လာခဲ ပပီ်းခြစ်သည်။ ယခို ငွ ်ဤအခ က ်

မ ာ်း၏ ပ သ်က်မှုအခ  ြုွေ့က ို သ ို်းသပ်ရန ်အဆငသ်င ခ်ြစ်တနပ ပပီ။ 

 တသ်ကမ်ှုမ  ျား 

ဓမမတဟာင််းဣသတရလအာျား ခပနလ်ည်ထတူထာငတ်ရ်းနငှ  ်ြွ ွေ့ ပြ ြု်း  ို်း က်တရ်းအခြစ် သခငတ်ယရှု 

သည ်ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်အာ်း ခန  အ်ပ်ထာ်းတကကာင််း သ ရှ လာတသာအခ ၊ အတရ်းကကီ်းတသာပ သ်က်မှု 

 စခ်ိုသည ်ဓမမတဟာင််းဣသတရလနငှ  ်ဓမမသစခ်ရစ်ယာနအ်သင််းတ ာ်  ို  ကကာ်း ွင ်အတခခခ က တသာ 

ဆက်နယွမ်ှု မခပ ်ရှ တနခခင််းပငခ်ြစသ်ည။် လက်တ ွွေ့က တသာအဆင  ်ွင၊် ဓမမသစရ်ှ  ဘိုရာ်းသခင လ်ူမ  ြု်း 

အသ ိုက်အဝန််းသည် ၎င််း၏ဓမမတဟာင််းမလူအခမစမ် ာ်းက ို ထငဟ်ပ်တြာ်ခပရန ်လ ိုအပ်သည။် မှနပ် သည်။ 

အခ  ြုွေ့အရာမ ာ်းသည် ကွဲခပာ်းခခာ်းနာ်းပပီ်း ဓမမသစက် မ််းသည် ထ ိုကွဲခပာ်းမှုမ ာ်းက ို တထာက်ခပရန ်ဂရိုစ ိုက် 

သည။် သ ို  တသာ် အသင််းတ ာ်သည် ဣသတရလလမူ  ြု်းနငှ  ်အလွန ်တူကကာင််းလည််း ဓမမသစက် မ််းသွန ်

သငထ်ာ်းသည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

၎င််း  ို  အာ်းလ ို်းက ိုတြာ်ခပရန ်ဆက်န ွှယ်တနသည ် အခ ကအ်လကမ် ာ်းစွာ ကျွန်ိုပ်  ို   ွငရှ် သည်။ 

၎င််း  ို  ထမဲ ှသ ို်းခိုက ိုစာရင််းခပြုစိုရနအ် ကွ် အခ  နယ်ူရက  ြု်းနပ်ပ သည။် ပထမ၊ ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ် 

နငှ  ်ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်ကကာ်း ွင ်ဆက်န ွှယတ်နသည ် ကကီ်းမာ်းတသာရည်ရွယခ် က်ရှ တနသည်။ 

ရညရွ်ယခ် က ်

ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် ြနဆ်င််းခခင််း၊ က ဆ ို်းခခင််းနငှ  ်တရွ်းနှု ်ခခင််း အဆင သ် ို်းဆင ခ်ြင  ်ကမဘာ 

သမ ိုင််းက ို အက ဉ််းခ  ြု်းတြာ်ခပတလ ရှ သည်။ ကမဘာဦ်းက မ််း ၁-၂  ွငတ်ြာ်ခပထာ်းတသာ ြနဆ်င််းခခင််းအဆင  ်

 ွင၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကမဘာတခမ၊ အပငမ် ာ်း၊   ရစဆာနမ် ာ်းနငှ  ်လူသာ်းမ ာ်းက ို ြနဆ်င််းခဲ သည်။ ကမဘာ 

ကကီ်း၏ အထ်ူးအစ  အ်ပ ိုင််း စ်တနရာ ွင ်ဧဒငဥ်ယ ာဉ်က ို  ည်တဆာကခ်ဲ သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏်အခွင  ်

အာဏာက ို နာခ လ ိုက်နာခခင််းခြင ၊် ကမဘာတခမကကီ်းက ိုဧဒငဥ်ယ ာဉ်ကဲ သ ို  ခြစတ်စရန ်လသူာ်း  ို  ၏ ာဝန ်

ခြစပ်ပီ်း၊ ၎င််းသညဘ်ိုရာ်းသခင၏် သန  ရှ်င််းခခင််း၊  ည်ရှ ခခင််းက ို ထငရ်ှာ်းတပေါ်လွငရ်နတ်စတသာတနရာ 

ခြစသ်ည။် 

ကမဘာဦ်းက မ််း ၃  ွင ်မ ှ် မ််း ငထ်ာ်းသည က် ဆ ို်းခခင််း ွင ်လသူာ်းမ  ြု်းနယွသ်ည် ဘိုရာ်း 

သခငက် ိုပိုနက်နတ်သာတကကာင  ်ဧဒငဥ်ယ ာဉ်မှ နငှထ်ို ခ် ခဲ ရသည်။ လူ  သာ်းမ ာ်းအခပစထ်သဲ ို   က ဆ ို်းတသာ 

အခ ၊ ြနဆ်င််းခခင််း စ်ခိုလ ို်း ပ ကစ်ီ်းသွာ်းခဲ သည်။ ရှငတ်ပ လိုသည် ဤအရာက ို တရာမ ၈:၂၀-၂၂  ွင ်

ရှင််းခပ ာျားသည။် 

သမ ိုင််း၏က နရ်ှ တသာအပ ိုင််းမ ာ်းသည် တရွ်းနှု ်ခခင််းကာလက ို တြာ်တဆာငသ်ည်၊ ၎င််း ွင ်ဘိုရာ်း 

သခငသ်ည် လူသာ်းမ  ြု်းနယွ်က ို စ ိုလငခ်ပည စ် ိုတသာ အတခခအတနသ ို   ခပနလ်ည်တရာက်ရှ တစရနန်ငှ  ်ြနဆ်င််း 

ခခင််း၏ အစစအ်မှနအ်တခခအတနသ ို   ခပနလ်ည်တရာက်ရှ တစရန ်လူသာ်းမ  ြု်းနယွ်အာ်းခြင  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

လိုပ်တဆာငတ်နပ သည။် တရွ်းနှု ်ခခင််းကာလ၏ တနာက်ဆ ို်းအတခခအတနသည် တဟရှာယ ၆၅:၁၇ နငှ  ်

၆၆:၂၂၊ ၂ တပ ရို ၃:၁၃၊ နငှ  ်ဗ ာဒ  ် ၂၁:၁   ို   ွင ်တ ွွေ့ရတသာတကာင််းကငသ်စန်ငှ  ်တခမကကီ်းသစခ်ြစ်လ မ ် 

မည။် လသူာ်းမ  ြု်းနယွ်နငှ  ်ြနဆ်င််းခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဤတရွ်းနှု ်ခခင််းသည် ဓမမက မ််းနစှ်ခိုစလ ို်း ွင ်ဘိုရာ်း 

သခင၏်အသင််းတ ာ်အ ွက် အပမဲ မ််းရည်ရွယခ် က်ခြစသ်ည်။ 

မ ကတ်မှာက်ထခတ ်ွင၊် အသင််းတ ာ်သည် ြနဆ်င််းခခင််းက ို ခပနလ်ည်ထတူထာငရ်န ်ဤပန််း  ိုင ်

ဆသီ ို   ကက ြု်းပမ််းတနဆခဲြစသ်ည။် ဓမမသစ်က မ််းသနွသ်ငခ် က၏် ဦ်းစာ်းတပ်းမှုမ ာ်းက ို လ ိုကန်ာလ က်၊ 

ခရစ်တ ာ်ထ တရာက်ရှ လာသ ူ ိုင််းသည် တနာကဆ် ို်းတရွ်းနှု ်ခခင််းအတခခအတနက ို က ိုယစ်ာ်းခပြုတကကာင််း 

သ ထာ်းခခင််းခြင  ်ဧဝ တဂလ တဟာတခပာခခင််းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  အဓ ကလိုပ်တဆာငက်ကသည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအခြစ် ကမဘာတပေါ်အသက်ရှငတ်နထ ိုငခ်ခင််း၊ အ မန််ီးခ င််းမ ာ်းအတပေါ် ခရစ်တ ာ် ၏တမ တ ာက ို 

ခပသခခင််းနငှ  ်ဘိုရာ်းသခင၏်ဘိုန််းအသတရတ ာ်နငှ  ်စရ ိုက်လကခဏာ  ို  က ို ထငဟ်ပ်တစရန ်ပ ဝ်န််းက င ်

တခပာင််းလဲခခင််းခြင လ်ည််း လိုပ်တဆာငပ် သည။် ထ ို  ခပင ်တယရှု၏တရွ်းနှု ်ခခင််းအမှုပပီ်းစီ်းတစရန ်က ိုယတ် ာ ်

ခပနလ်ာမယ တ်န  အာ်းတမ ာ်လင ပ်ပီ်း ဆိုတ ာင််းခခင််းတ ို  က ို ကျွန်ိုပ်  ို  လိုပ်တဆာငက်ကသည်။ 

ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်နငှ  ်ယတန  တခ ဓ်မမသစအ်သင််းတ ာ်ကကာ်းရှ  ဒို  ယတခမာက်ဆက်န ွှယ် 

သည ်အခ ကမ်ှာ ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ  ြု်းတ ာ်စည််းတဝ်းခခင််းနစှ်ခိုလ ို်း ွင ်ယ ိုကကည်သမူ ာ်းနငှ  ်မယ ိုကကည်သူ 

မ ာ်း ပ ဝငတ်နခခင််းပငခ်ြစ်သည။် 
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ယံိုကကညသ်မူ  ျားန င  ်မယံိုကကညသ်မူ  ျား 

ဓမမတဟာင််းက မ််းနငှ  ်ဓမမသစက် မ််းမ ာ်း ွင၊် ဘိုရာ်းသခင၏်အသင််းတ ာသ်ည် မညသ်ည အ်ခ မှ 

ပပီ်းခပည စ် ိုခခင််းမရှ တကကာင််း သ  ရပ ။ ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင၊် တရှ်းဣသတရလလမူ  ြု်းအခ  ြုွေ့သည် ဘိုရာ်း 

သခငအ်တပေါ်သစစာရှ ပပီ်း ဘိုရာ်းသခင၏်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းက ို ရရှ ခဲ ကကသည်။ သ ို  တသာ် အခခာ်းမ ာ်းစွာတသာသူ 

မ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငက် ို မယ ိုကကညတ်သာအာ်းခြင  ်ပိုနက်နပ်ပီ်း ဘိုရာ်း၏က  နခ်ခင််းမ ာ်းတအာက် ွင ်

က ဆ ို်းခဲ သည်။ ဓမမတဟာင််းက မ််း စ်တလ ာက ်ွင ်ဤအရာက ို တ ွွေ့ ခမငတ်နရတသာ်လည််း၊ ဝ ခ်ပြုရာ 

က မ််း ၂၆ နငှ  ် ရာ်းတဟာရာ ၂၇-၃၀  ွငတ် ွွေ့တနရသည ် ဘိုရာ်းသခင၏် ပဋ ညာဉ်တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းနငှ  ်

က  နခ်ခင််းမ ာ်းအက ဉ််းခ ြုပ် ွင ်အထငရ်ှာ်းဆ ို်းခြစသ်ည။် 

ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်ခြစသ်ည  ်တယရှု၏တနာကလ် ိုကမ် ာ်း၏ အစိုအြွဲွေ့ ွငလ်ည််း အလာ်း ပူင ်

ခြစသ်ည။် အသင််းတ ာမ် ာ်း ွင ်ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းကကာ်း မယ ိုကကည်သမူ ာ်း အပမတဲရာတနာှရှ တနပ သည်။ 

ဥပမာ၊ ယိုဒသည ် မနတ် ာမ် ာ်းကကာ်း ွင ်သစစာမဲ သူခြစသ်ည်။ ရှငတ်ယာဟန ်၆်း၇၀-၇၁  ွင ်ဤအရာ 

က ိုအထ်ူးတြာ်ခပထာ်းပပီ်း၊ ခရစတ် ာ်အာ်းသစစာတြာကမ်ှု ွငလ်ည််း တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် အသင််းတ ာ်၏ 

တရာတထ်ွးတနတသာ ဤသတဘာသဘာဝသည် ဗ ာဒ  ် ၂-၃ အသင််းတ ာ်မ ာ်းထ တပ်းစာမ ာ်း ွင ်ထငရ်ှာ်း 

သည။် ဗ ာဒ  ်က မ််း၏ ဤအခန််းကကီ်းမ ာ်းသည် အသင််းတ ာ်ရှ  စစမ်ှနတ်သာယ ိုကကည်သမူ ာ်းအတနခြင  ်

တက ာ်လွှာ်းန ိုငရ်န ်တမ ာ်လင ထ်ာ်းသည်။ သ ို  တသာ် မတအာငခ်မငသ်ူမ ာ်းသည် ၎င််း  ို  ၏ သစစာမဲ တသာနလှ ို်း 

သာ်းက ို ခပသကကလ မ မ်ည်ဟိုလည််း သ  တပ်းထာ်းသည။် ၁ တယာဟန၏်က မ််းခ က် အမ ာ်းစိုသည် 

အသင််းတ ာ်ရှ  မယ ိုကကည်သမူ ာ်းနငှ  ်စစမ်ှနတ်သာယ ိုကကညသ်မူ ာ်းကကာ်း ပ ိုင််းခခာ်းခပရန ်ရည်ရွယ်ထာ်း 

သည။် ၎င််းအခပင ်အခခာ်းက မ််းပ ိုဒမ် ာ်းသည် အသင််းတ ာ်ရှ  ဆရာအ ိုအတယာငမ် ာ်းနငှ  ်ပ ်သက်၍ 

သ  တပ်းခခင််း သ ို  မဟို ် ယ ိုကကည်ခခင််းရှ သ ူ ို   မ မ   ို  ၏ယ ိုကကည်ခခင််းက ို သကတ်သခပရန ်အဆ ို်း  ိုင ်

တအာင ်ည်ပမဲရန ်  ိုက ်ွန််းထာ်းသည။် 

၂ တကာရ နသြု ၁၃:၅  ွင ်တပ လိုသည်လည််း ဤသမမာ ရာ်းက ို အသ အမှ ်ခပြုခဲ ပပီ်း၊ ၎င််းက ို 

ဆငခ်ခငသ် ို်းသပ်ရန ်လ ူ ို  က ို တ ိုကတ်ွနျ်ားခနွအ်ာ်းတပ်းခဲ သည်။ သူတရ်းခဲ သည်က ို နာ်းတထာငပ်  – 

သင ် ို  သည် ယ ိုကကည်ခခင််း၌  ညသ်တလာ၊ မ ညသ်တလာဟို က ိုယ ်က ိုယက် ို 

စစ်တကကာကကတလာ ။ က ိုယက် ို က ိုယစ် ိုစမ််းကကတလာ ။ အစစမ်ခ န ိုငတ်သာသမူမှန ်

လ င၊် တယရှုခရစသ်ည် သင ် ို  ၌  ည်တ ာ်မသူညဟ်ို က ိုယအ်တကကာင််းက ိုယ် 

မသ ကကတလာ (၂ တကာရ နသြု ၁၃:၅) 

အသင််းတ ာ်၌အသင််းသာ်းခြစ်ခခင််း၊ နစှခ်ခင််းခ ခခင််းကဲ သ ို  တသာ အရာမ ာ်းနငှ  ်ယ ိုကကညစ်  ်ခ န ိုင ်

တလာကတ်သာက ိုျားစာျားမှု  ို  သည် တယရှုခရစက် ို ယ ိုကကည်ခခင််းခြင က်ယ ်ငခ်ခင််းစ  ်ခ မှုအ ွက် တသခ ာ 

တသာလကခဏာမ ာ်းမဟို ်တကကာင််း တပ လိုသည ်လ ူ ိုင််းက ိုသ တစလ ိုသည။် ခရစ်တ ာ်ထ သ ို   အမှန ် 

ကယ ်မတရာကသ်မူ ာ်းသညလ်ည််း ထ ိုအရာမ ာ်းက ို လိုပ်တဆာငက်ကသည်။ ထ ို  တကကာင ၊် တပ လိုသည် 

အသင််းတ ာ်ရှ လမူ ာ်းအာ်း ကယ် ငခ်ခင််းအ ွက် ခရစ်တ ာ်က ို အမှန ်ကယယ် ိုကကည်က ို်းစာ်း 

တကကာင််းတသခ ာတစရန ်မ မ က ိုယ်က ို ဆန််းစစရ်န ်  ိုက ်ွန််းခဲ သည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဟို ပ် သည်၊ လူသာ်းမ ာ်းအတနခြင  ်အခခာ်းလ၏ူ စ  အ်တခခအတနက ို မသ န ိုငပ် ။ သူ  ို  ၏ 

လိုပ်ရပ်မ ာ်းက ိုခမငပ်ပီ်း သူ  ို  ၏စကာ်းမ ာ်းက ိုသာ ကကာ်းန ိုငပ် သည။် ထ ို  တကကာင  ်စစ်မနှတ်သာယ ိုကကည်သ ူ

မ ာ်းမညသ်ူခြစသ်ညက် ို တခပာရနမ်ခြစန် ိုငတ်ပ။ သ ို  တသာ် အသင််းတ ာ်မ ာ်း ွင ်မယ ိုကကညသ်မူ ာ်း ရှ န ိုင ်

သည ်ဟူတသာအသ သည် မ မ က ိုယ ် ိုငန်ငှ အ်သင််းတ ာ်ရှ အခခာ်းသမူ ာ်းအာ်း ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ရှုခမငပ် ိုအတပေါ် 

သကတ်ရာကမ်ှုရှ တနဆခဲြစသ်ည်။ ယ ိုကကည်ခခင််းသ ို  မတရာကတ်သ်းသူမ ာ်းအာ်း—သ ူ ို  သည ်မညသ်မူညဝ်  

ခြစသ်ညက် ို ကျွန်ိုပ်  ို  မသ န ိုငတ်သာ်လည််း၊ ကယ ်ငရ်နအ် ွက် အသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်း ဧဝ တဂလ  ရာ်း 

တဟာတခပာခခင််းနငှ  ်သငက်ကာ်းခခင််း  ို  က ို ဆကလ်က်ခပြုလိုပ်ရန ်သ  ရသင သ်ည်။ ခရစတ် ာ်က ို မယ ို 

ကကည်ရတသ်းသမူ ာ်းအာ်း အသင််းတ ာ်သ ို  လာရန ်စ  ်မပ ကတ်စဘ၊ဲ အသင််းတ ာ်ရှ ဘိုရာ်းသခငက် ို ရှာတြ ွ

တနတသာသမူ ာ်းက ိုလည််း ကျွန်ိုပ်  ို  လက်ခ သင သ်ည်။ အသင််းတ ာ်၌ ကာလကကာရှည်စွာတနတသာသူမ ာ်း 

ကကာ်း ွငပ်င ်ယ ိုကကည်ခခင််းနငှ  ်ရင က် ကမ်ှု ွင ်က ယခ်ပန  တ်သာကွဲခပာ်းမှုမ ာ်းရှ တကကာင််းသ ထာ်းခခင််းခြင ၊် 

အခခာ်းသူမ ာ်းအတပေါ် ကျွန်ိုပ်  ို  စ  ရှ်ည်သည််းခ သင သ်ည်။ 

ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်နငှ  ်ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်  ို  ကကာ်း ဆက်န ွှယမ်ှု၏    ယအခ ကမ်ှာ 

ဘိုရာ်းသခငတ်ရှ ွေ့တ ာ်၌  ူညသီည  ်ာဝနမ် ာ်း ရှ ခခင််းခြစ်သည်။ 

တ ဝန်ဝတတ ရ ျားမ  ျား 

ဓမမက မ််းနစှ်ခိုစလ ို်း ွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်းအာ်း ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စ်ခခင််း ာဝန၊် က ိုယတ် ာ ်

၏န ိုငင် တ ာ်က ို ကမဘာအနှ  ခြန  က် က်ပပီ်း ဘိုန််းသတရတ ာ်တဆာငက်ကဉ််းရန ်ာဝန ်တပ်းထာ်းသည။် ဘိုရာ်း 

သခငက် ိုခ စ်ခခင််းနငှ ပ် ်သက၍်၊  ရာ်းတဟာရာ ၆:၅-၆  ငွ ်ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း နလှ ို်းသာ်းမှခ စ်ရနန်ငှ  ်

ပည ်တ ာ်က ိုနလှ ို်းသာ်းမှနာခ ရန ်ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်အာ်း သွနသ်င ်ာျားသည်။ 

ထ ိုနည််း ူ၊ ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်သည်လည််း ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စ်ရနန်ငှ  ်က ိုယ်တ ာ်၏ ရာ်း 

တ ာ်က ိုနာခ ရန ်တခေါ်ထာ်းခခင််းခ ရသည်။ မဿဲ ၂၂:၃၇  ွင ်သခငတ်ယရှု သွနသ်ငသ်ည ်အ  ိုင််း၊ ဘိုရာ်း 

သခငက် ို စ  ်နလှ ို်းအကကင််းမဲ ခ စ်ခခင််းသည် ပည ် ရာ်း၏အကကီ်းမာ်းဆ ို်းတသာ ပည ်ခြစ်သည်။ 

၁တယာဟန ်၅:၃  ွင ်တယာဟနသ်ွနသ်ငသ်ည ်အ  ိုင််း၊ ဘိုရာ်းသခငက် ို နလှ ို်းသာ်းထမဲှခ စ်ခခင််းသည် 

က ိုယတ် ာ်၏အမ န  တ် ာ်မ ာ်းအာ်း နာခ ခခင််းက ို ခြစတ်ပေါ်တစသည။် 

လူမ ာ်းတမ်းတလ ရှ သည တ်မ်းခွန််း စခ်ိုမှာ ဓမမသစ်အသင််းတ ာမ်ှ ဓမမတဟာင််း 

ပည ် ရာ်းက ိုတစာင ထ် န််းရနလ် ိုအပ်သည် မဟို ်တလာ ဟ၍ူခြစသ်ည။် 

အတခြမှာဟို သ်ည် နငှ  ်မဟို  ်တခြရနခ်ြစ်သည။် မဟို တ်ကကာင််း ရှင််းလင််း 

ပ သည်။ ဓမမတဟာင််းပည  ်ရာ်း ွငတ် ွွေ့ ရှ ရတသာ   က တသာညွှနက်ကာ်း 

ခ ကမ် ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  အ ကွ် ြယ်ရှာ်းလ ိုက်ပပီဟသူည သ်တဘာမ  ြု်းရှ ပ သည။် 

တယာက် ာ်းတလ်းမ ာ်းအာ်း အတရြ ာ်းလှီ်းတပ်းရနမ်လ ိုအပ်။  စ်နစှ်လ ငသ် ို်းကက မ် 

ဗ မာနတ် ာ်သ ို   သွာ်းရနမ်လ ိုအပ်။ ကျွန်ိုပ်  ို   မလ ိုအပ်…တအာက်ပ စာရင််းမ ာ်း 

ဆက်ကကည ်န ိုငပ် သည။် အမှနမ်ှာ၊ ဤအခ ကသ်ည်  မနတ် ာ ်၁၅  ွင ်

မှ  ်မ််း ငထ်ာ်းတသာ တယရိုရှလငပ်မ ြုွေ့တကာငစ်၏ီ တဆွ်းတန်ွးမှုခြစသ်ည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဓမမတဟာင််းပည ် ရာ်း၏ရည်ရွယခ် ကသ်ည် အဘယ်နည််း။ ပည  ်ရာ်း 

သည ်ဘိုရာ်းသခင၏်စရ ိုက်လကခဏာနငှ  ်သဘာ၀က ို ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ထို ်တြာ်ခပ 

သခခင််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  မ ှဆင  ်ထ ိုစရ ိုက်နငှ သ်ဘာဝက ို တဝမ ရန ်ရည်ရွယ်ထာ်း 

ခ က်အရ ပည  ်ရာ်းသည် သကဆ် ိုငဆ်ခဲြစသ်ည။် သငသ်ည ်တပ လို၏စာမ ာ်း 

 ွင ်ဤအရာက ိုခမငမ်ည်ဟို ကျွန်ိုပ်ထငပ် သည။် တပ လိုသည ်သ၏ူစာြ သ်ူ 

မ ာ်းအာ်း ထအာကပ်ါကွဲ သ ို  ထခပာန ိုငပ်ါသည်_ “မဟို ပ် ၊ သငသ်ည်လ ွလ်ပ်ပပီ၊ 

ထ ိုအရာအာ်းလ ို်းက ို သငလ်ိုပ်ရန ်မလ ိုပ ။ သငသ်ည်လ ွ်လပ်ပပီခြစတ်သာတကကာင  ်

ခ ို်းမညမ်ဟို ်၊ လ မမ်ညမ်ဟို ်၊  ပ်မက်မည်မဟို ်၊ အ မတ်ထာငတ်ရ်းတြာက် 

ခပနမ်ညမ်ဟို ။်" ထ ိုသ ို  ဆ ိုပ က ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ကယ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် ခရစယ်ာန ်

မ ာ်းသည် ပည ် ရာ်းက ို ထ န််းသ မ််းထာ်းရန ်လ ိုအပ်ပ သတလာ။ လ ို်းဝမလ ိုပ ။. 

သ ို  တသာ် ကယ ်ငခ်ခင််းခ ရတသာသမူ ာ်းအတနခြင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

အသက် ာက ို တဝမ ပပီ်း ခပသရန ်တမ ာ်လင ခ် ထာ်းရပ သလာ်း။ ဟို ်ပ  ယ်။ 

တဒါကတ်  John Oswalt 

ဓမမတဟာင််းက မ််းနငှ  ်ဓမမသစက် မ််းနစှ်ရပ်စလ ို်း၌ ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏်န ိုငင်  

တ ာ်က ို ခြန  က် ကရ်နခ်ြစတ်ကကာင််း သ  ခပြုပ ။ ကမဘာဦ်း ၁၇:၄-၅  ွင ်အာခဗဟ သည ်လမူ  ြု်းမ ာ်းစွာ၏ 

ြခငခ်ြစမ်ညဟ်ို ဘိုရာ်းသခငက်  ခပြုခဲ သည်က ို ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာသ်ည် သ ထာ်းသည်။ တရာမ 

၄:၁၃  ွင ်တပ လိုသွနသ်ငသ်ည ်အ  ိုင််း၊ ဤက  တ ာ်သည ်ဘိုရာ်းသခင၏်န ိုငင် တ ာ်က ို ကမဘာ စ် 

ဝမှ််းလ ို်းသ ို   ယ ိုကကည်ခခင််းအာ်းခြင ခ်ြန  က် က်ရန ် ာဝနရ်ှ တကကာင််း ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာသ်ည် သ ရှ ခဲ  

သည။် ထ ိုနည််း ူ၊ ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်သည် လမူ  ြု်း  ိုင််းဆသီ ို   ဧဝ တဂလ  ရာ်းက ို သယ်တဆာငခ်ခင််းခြင  ်

ဤအစအီစဉ်က ို တဆာငရွ်ကဆ်ခဲြစ်သည်။ မဿဲ ၂၈:၁၉  ငွ ်သခငတ်ယရှုသည် သ၏ူအသင််းတ ာ်က ို 

မ န  မ်ှာခဲ သည်_ 

သင ် ို  သွာ်း၍ လမူ  ြု်း ကာ  ို  က ို င   ပည်  ခြစ်တစလ က်၊ (မဿဲ ၂၈:၁၉ )။ 

ဓမမတဟာင််းဣသတရလနငှ  ်ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်  ို  ၏    ယ ာဝနမ်ှာ ဘိုရာ်းသခငက် ို 

ခ ီ်းတခမ ာက်ရနခ်ြစသ်ည်။ ဓမမတဟာင််းအသင််းတ ာ်အ ကွ် ဆာလ  ၈၆:၁၂၊ ၁၁၅:၁၈ နငှ  ်ဓမမတဟာင််း 

တလာကအတကကာင််းတြာ်ခပခ က်မ ာ်းက ို ဓမမသစ်က မ််း  မနတ် ာ် ၁၇:၂၄-၂၈  ွင ်တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် 

ကမဘာဦ်း ၁:၂၇ သွနသ်ငသ်ည အ်  ိုင််း၊ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်ပ ိုသဏ္ဍာနန်ငှ အ်ညီ ြနဆ်င််းခ ရ 

တကကာင််းက ိုလည််း ရည်ညွှန််းသည်။ ဓမမတဟာင််းတလာက ွင၊် ဘိုရငမ် ာ်း၏ရိုပ် ိုမ ာ်းသည် လူမ ာ်းအတန 

ခြင ဘ်ိုရငမ် ာ်းက ို ခ စ်ရန၊် နာခ ရနန်ငှ  ်ခ ီ်းတခမ ာက်ရန ်သ  တပ်းသည ် အရာမ ာ်းခြစသ်ည။် ဘိုရာ်းသခင၏်ပ ို 

သဏ္ဍာနမ် ာ်းအခြစ၊် လသူာ်းမ ာ်းသည် က ိုယ်တ ာ်က ို ဘိုန််းထငရ်ှာ်းတစရန ်ပ ိုစ ခပြုထာ်းသည်။ 

ထ ိုနည််း ူ၊ ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်သည်လည််း ဘိုရာ်းသခငက် ို ခ ီ်းတခမ ာက်ရနခ်ြစ်သည်။ ၎င််းက ို  

၁ တကာရ နသြု ၁၀:၃၁၊ ၁ တပ ရို ၄:၁၁၊ ဗ ာဒ  ် ၄:၁၁ နငှ  ်အခခာ်းတနရာမ ာ်းစွာ ွင ်သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အသင််းတ ာ်အတပေါ် ဘိုရာ်းသခငတ်ပ်းထာ်းတသာ  ာဝနမ် ာ်းသည် ဝနထ်ိုပ်ဝနပ် ို်းမဟို ် 

ပ _ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခရစ်တ ာ်၌ရှ တနပ က၊ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏က ိုယပ် ိုငအ်စမွ််းခြင  ်ဘိုရာ်းသခငတ်ရှ ွေ့တ ာ်၌ 

ရပ် ည်ရမညဆ် ိုလ င၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ာဝနဝ် တ ရာ်းမ ာ်းတအာက ်ွင ်တကကမွပ ကစ်ီ်းသွာ်းမည်ခြစ် 

သည။် သ ို  တသာ် ခရစ်တ ာ်၌၊ အသင််းတ ာ်ရှ  စစမ်ှနတ်သာယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် အခပစစ်ီရငခ်ခင််းမှ 

ကင််းလွ က်ကပပီ်း၊ သခငဘ်ိုရာ်း၏န ိုငင် တ ာ်ခပန  ပ်ွာ်းတစရန၊် က ိုယ်တ ာ်၏ ရာ်းတ ာ်က ိုတစာင ထ် န််းကာ 

ရှု  ်းန မ မ်ည်က ို စ ို်းရ မခ်ခင််းမရှ ဘ ဲဘိုန််းထငရ်ှာ်းတစရန ်လိုပ်တဆာငန် ိုငက်ကသည်။ တအာငခ်မငခ်ခင််းသည် 

အဆ ို်း ွငအ်ာမခ ထာ်းသည။် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ယာယအီ ာ်းအဆ်ီးမ ာ်းနငှ  ်ကက ြုတ ွွေ့ရန ိုငတ်သာ်လည််း၊ 

သမ ိုင််းသည် ဘိုရာ်းသခင၏် ရပ် န  မ်ရန ိုငတ်သာ တအာငပ်ွဲဆသီ ို   ဦ်း ည်တနသည။် ထ ို  တနာက် အသင််း 

တ ာ်အာျားခြင  ်ထရှျို့သ ို  ဆက်လက်ခ ီတက်/ထလ ာကလ်မှ်ျားလ က်ရှ တနသည။် ထ ို  တကကာင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် 

ပ ို၍နာခ တလ— ာဝနဝ် တ ရာ်းမ ာ်း က ို ပ ို၍တစာင ထ် န််းတလ—ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူန ိုငင် တ ာ်က ို 

ဘိုန််းတ ာ်နငှ ခ်ပည စ် ိုမှုသ ို   အခမနပ် ို  တဆာင ်တပ်းတလ ခြစလ် မ ်မည်။ 

အသင််းတ ာသ်ည် ဓမမတဟာင််းက မ််း၌ ၎င််း၏ကနဦ်းကာလမ ာ်းမှ ဆင  ်ဓမမသစက် မ််း ွင ်

သခငတ်ယရှုတထာက်ခ ခဲ တသာက ိုယခ်နဓာထသဲ ို   ြွ ွေ့ ပြ ြု်း  ို်း က်လာပ ိုက ို ကကည ရ်ှု ခခင််းခြင ၊် အသင််းတ ာ်က ို 

ဘိုရာ်းသခငအ်ခပည အ်ဝ ခွင ခ်ပြုခဲ တကကာင််း ထငရ်ှာ်းသည။် အသင််းတ ာ် ည်ရှ ရခခင််းသည် ဘိုရာ်းသခင ်

 ည်ရှ တစလ ိုတသာတကကာင ခ်ြစပ်ပီ်း၊ ၎င််းသည် သူ၏ရည်ရွယ်ခ က်က ို ခြည ်ဆည််းတပ်းတသာတကကာင ခ်ြစ် 

သည။် လသူာ်း  ို  ၏ ထီငွမ်ှု မဟို ပ် ။ ၎င််းသည ်သမမာက မ််းစာဘာသာ ရာ်း၏ တြာက်ခပနပ် ကစ်ီ်း 

ခခင််းလည်ျားမဟိုတပ်ါ။ ဘိုရာ်းသခငခ် စ်ခမ ်န ို်း၍ က ိုယ်တ ာ်၏အမှုထတာလ်ိုပ်ငန််းနငှ  ်ဘိုန််းအသတရက ို 

အပ်နှ တ ာ်မတူသာ သ  ို  သမီ်းနငှ  ်ခရစ်တ ာ်၏က ိုယ်ခနဓာခြစ၏်။ 

အသင််းတ ာ်ဆ ိုငရ်ာဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုမှုအတကကာင််းက ို စ  ်ထ ဲွငန်ာ်းလညသ်တဘာတပ က် 

ခခင််းခြင ၊် ဒို  ယအဓ ကအတကကာင််းအရာခြစတ်သာ အသင််းတ ာ်သည် သန  ရှ်င််းသည်ဟတူသာအခ ကက် ို 

ဆကလ်ကတ်လ လာကကမည်။ 

သန  ်ရ ငျ်ားပခငျ်ား 

သမမာက မ််းစာ စအ်ိုပ်လ ို်း ငွ ်သန  ရှ်င််းခခင််းသတဘာ ရာ်းက ို ရည်ညွှန််းရန ်မ ညူီတသာ 

စကာ်းလ ို်းမ ာ်းစွာက ို အသ ို်းခပြုထာ်းသည။် ဓမမသစ်က မ််း ွင၊် အသင််းတ ာသ်ည် သန  ရှ်င််းတသာ 

သ ို  မဟို  ်သန  ရှ်င််းသည်ဟို တြာ်ခပသည။် အသင််းတ ာ်၏အစ  အ်ပ ိုင််းခြစတ်သာသမူ ာ်းအာ်း သန  ရှ်င််းသ ူ

မ ာ်းဟို တခေါ်သည။် ဤစကာ်းလ ို်းသ ို်းလ ို်း—သန  ရှ်င််းတသာ၊ သန  ရှ်င််းစငက်ကယ်တစသည်နငှ  ်သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း 

—သည ်ဂရ ဘာသာစကာ်းအိုပ်စို စခ်ို ည််းမှ ဆင််းသက်လာသည်။ "သန  ရှ်င််းတသာ" ဟတူသာနာမဝ တသ 

သနသည ်hagios မှ ဘာသာခပနဆ် ိုထာ်းသည။် "သန  ရှ်င််းစငက်ကယတ်စသည်" သည ်ကက ယာ hagiazo မှ 

ဆင််းသကလ်ာပပီ်း သန  ရှ်င််းတစသည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် “သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း” သည ်သန  ရှ်င််းသဟူို အဓ ပပာယ်ရ 

တသာ hagios မှ ဆင််းသကလ်ာသည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင၊်  ညူီတသာအယူအဆမ ာ်း၌ သန  ရှ်င််းတသာဟို အဓ ပပာယရ်တသာ နာမဝ တသ 

သန qadosh ကဲ သ ို  တသာ တဟပဗဲစကာ်းလ ို်းမ ာ်းခြင  ်အသ ို်းခပြုသည။် ကက ယာ qadash သည် သန  ရှ်င််းတစ 

သည၊် နာမ် qodesh ဆ ိုသညမ်ှာ သန  ရှ်င််းသဟူို အဓ ပပာယရ်သည။် 

 သန  ရှ်င််းခခင််းအတကကာင််းတခပာတသာအခ ၊ ခရစ်ယာနမ် ာ်းစွာသည် သန  ရှ်င််းခခင််းသည် ဘိုရာ်းသခင ်

က ို သ၏ူြနဆ်င််းခ မ ာ်းနငှ  ်ကွဲခပာ်းတစတသာအရာဟို တ ွ်းထငတ်လ ရှ ကကသည။် ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််း 

ခခင််းသည် သ၏ူလ ို်းဝသ်ီးခခာ်းခြစ်ခခင််းအရည်အတသွ်း သ ို  မဟို ် သ၏ူြနဆ်င််းခ မ ာ်းနငှ  ်လ ို်းဝကွခဲပာ်း 

သည်ဟို မကကာခဏတခပာတလ ရှ သည။် သ ို  တသာ် ၎င််းသည် သမမာက မ််းစာ ွင ်"သန  ရှ်င််းတသာ" ဟတူသာ 

စကာ်းလ ို်းက ို အသ ို်းခပြုသည ်  စခ်ို ည််းတသာနည််းမဟို ပ် ။ သမမာက မ််းစာသည် ြနဆ်င််းခ မ ာ်းနငှ  ်

အရာဝ ထ ြုမ ာ်း ွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်က ိုယပ် ိုငသ်န  ရှ်င််းမှုက ို ထငဟ်ပ်တစသည ် အထ်ူးအရညအ်တသွ်းမ ာ်းရှ  

တသာအခ  သန  ရှ်င််းသည်ဟို ရည်ညွှန််းသည။်  မနတ် ာမ် ာ်း၏အယဝူ ဒသည် ဤသတဘာခြင  ်အသင််း 

တ ာ်သည် သန  ရှ်င််းသည်ဟို ဆ ိုသည။် 

အသင််းတ ာ်သည်သန  ရှ်င််းတကကာင််းက ို အပ ိုင််းနစှပ် ိုင််းခြင  ်သ ို်းသပ်ပ မည်။ ဦ်းစွာ၊ “သန  ရှ်င််းတသာ” 

ဟူတသာ စကာ်းလ ို်း၏ အဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ ကက် ို တလ လာမည။် ဒို  ယ၊ သန  ရှ်င််းသမူ ာ်းက ို ခွခဲခာ်းသ ်မ ှ် 

ရန ်ဤအဓ ပပ ယက် ို အသ ို်းခပြုပ မည။် သန  ရှ်င််းခခင််း၏ က မ််းစာအဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ က်ခြင  ်စ ငက်ကပ စ ို  ။ 

အဓိ ပါယ ွ်င ဆ်ိိုခ က ်

သမမာက မ််းစာ ွင ်သန  ရှ်င််းခခင််းသတဘာ ရာ်းအယအူဆသည် ရှုပ်တထ်ွးသည။် သ ို  တသာ် သမမာ 

က မ််းစာသည ် စစ် ို စဦ််း သ ို  မဟို  ် စစ် ို စရ်ာက ို သန  ရှ်င််းသည်ဟို ရည်ညွှန််းတသာအခ ၊ အတခခခ  

အက ဆ ို်း အယအူဆမှာ ၎င််း စစ် ို စ်ဦ်း သ ို  မဟို  ်စစ် ို စရ်ာသည် က ိုယ်က င  ်ရာ်းဆ ိုငရ်ာ 

စငက်ကယတ်ကကာင််းနငှ  ်ဆကစ်ပ်သတဘာအရ “သန  ရှ်င််းတသာ” သည ်ဘိုရာ်းသခငအ် ွက် အထ်ူးအမှုတ ာ ်

တဆာငရ်န ်ခွဲခခာ်းထာ်းသည လ်မူ ာ်းနငှ  ်အရာမ ာ်းက ို တြာ်ခပန ိုငသ်ည်ဟ၍ူ တခပာန ိုငသ်ည။် 

က ိုယက် င  ်ရာ်းဆ ိုငရ်ာစငက်ကယ်ခခင််းမှအစ ဤအဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ က၏် ရှုတထာင န်စှ်ခိုလ ို်းက ို 

တလ လာကကပ စ ို  ။  စစ် ို စဦ််း သ ို  မဟို ်  စစ် ို စခ်ိုသည် က ိုယက် င  ်ရာ်းဆ ိုငရ်ာသန  ရှ်င််းသည်ဟို 

ဆ ိုတသာအခ ၊ အခပစ်နငှ  ်တြာက်ခပနခ်ခင််းမှ ကင််းစငသ်ည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် က ိုယ်က င  ်ရာ်းဆ ိုငရ်ာ 

သန  ရှ်င််းခခင််းသတဘာအရ၊ သန  ရှ်င််းမှုသည် ဘိုရာ်းသခင၏် စရ ိုက်လကခဏာ၌အတခခခပြုထာ်းသည။် 

သမမာက မ််းစာ ွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သန  ရှ်င််းတသာဘိုရာ်းအခြစ် ၂ ဓမမရာဇဝင ်၁၉:၂၂၊ သို ၉:၁၀၊ 

တဟရှာယ ၃၀:၁၁-၁၅ နငှ  ်၁ တယာဟန ်၂:၂၀ ကဲ သ ို  တသာ တနရာမ ာ်းစွာ ွင ်တြာ်ခပထာ်းသည။် 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်  ို  ထက်သာ၍ကကီ်းမာ်းရ ို ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်အနနတခြစ် 

ပပီ်း ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အကန  အ်သ ရှ် ရ ိုသာမဟို ်၊ က ိုယ်တ ာ်သည် က ိုယ်က င  ်

 ရာ်းအရ ကျွန်ိုပ်  ို  ထကသ်ာလွနခ်ခင််း ခြစ်သည။် က ိုယတ် ာ်အထ ဲွင ်

တမှာငမ် ိုက် သ ို  မဟို ် တရွွေ့လ ာ်းတနတသာ အရ ပ်လည််း မရှ ။ သူ   ွင ်မတကာင််း 
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တသာ ွန််းအာ်း သ ို  မဟို  ်အမှာ်းလိုပ်ရန ်စ  ်ဆနဒ မရှ ပ ။ သူ   ွင ်အနည််းငယ် 

မ တသာမတကာင််းမှုခပြုလ ိုသည ် အရ ပ်အမမက် သ ို  မဟို  ်ဆနဒမရှ ပ ။ 

တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် လ ို်းဝသန   ်ရှင််းတသာတကကာင ၊် သူ၏မ ကတ်မာှက်တ ာ်သ ို   ဝငတ်ရာက်တသာ 

အခပစရ်ှ တသာအရာမှနသ်မ သည် သ၏ူ ရာ်းစီရငခ်ခင််းနငှ  ်အမ က်တဒ သက ို သကတ်ရာကတ်စသည။် 

၁ဓမမရာဇဝင ်၆:၂၀၊ ၄ ဓမမရာဇဝင ်၂၄:၃ နငှ  ်တဟပဗဲ ၁၂:၁၄  ငွ ်၎င််းက ိုတ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ဘိုရာ်းသခင ်

သည ် ရာ်းစရီငခ်ခင််းက ို တခ တဆ ိုင််းင  ထာ်းန ိုငတ်သာ်လည််း၊ သူ၏သန  ရှ်င််းတသာမ ကတ်မှာက်တ ာ်သည် 

အခပစမ်ြ ို်းကယွ်ထာ်းသမူ ာ်းက ို တနာကဆ် ို်း ွင ်ြ က်ဆ်ီးပစ်မည်ခြစ်သည်။ ထ ို  တကကာင  ်ရလဒအ်တနခြင ၊် 

အထ တ ာ်သ ို   ဝငတ်ရာကမ်ည သ်ူ သ ို  မဟို ် မညသ်ည အ်ရာမဆ ို ဦ်းစွာသန  ရှ်င််းရမည်။ ဥပမာ၊ တဟရှာယ 

၆:၃-၇ ပ  တဟရှာယ၏စကာ်းမ ာ်းက ို သ ို်းသပ်ကကည ပ် – 

သူ  ို  [seraphim]ကလည််း၊ တကာင််းကငဗ် ိုလ်တခခအရှင ်ထာဝရဘိုရာ်းသည်_ 

"သန်  ရှင််းတ ာ်မ၏ူ။ သန်  ရှင််းတ ာ် မ၏ူ။ သန်  ရှင််းတ ာ်မ၏ူ။"... "င ကလည််း၊  

င ၌အမဂဂလာရှ ၏။" "င အက  ြု်းနည််းပပီ။ အတကကာင််းမကူာ်း၊ င သည်ညစ်ည ်း 

တသာ နှု ်ခမ််းရှ လ က်၊ ညစည် ်းတသာနှု ်ခမ််းရှ တသာ လူမ  ြု်း ွငတ်နလ က်နငှ် ၊ 

တကာင််းကငဗ် ိုလတ်ခခအရှင ်ထာဝရဘိုရာ်း ည််း ဟူတသာ ရှငဘ်ိုရငက် ို၊ 

က ိုယမ် ကစ် နငှ် ခမငတ်လပပီ ကာ်းဟို ဆ ို၏။" ထ ိုအခ  တကာင််းကင ်မန ်

သရပ် ပ ်းသည် ယဇ်ပလလ ငတ်ပေါ်က မီ်းည ပ်ခြင် ယတူသာ မီ်းခ ဲခကဲ ို လက်နငှ်  

က ိုငလ် က၊် င ရှ ရာသ ို  ပ  လာ၍၊ င  နှု ်က ို  ို  ပပီ်းလ င၊်... "သင၏်ဒိုစရ ိုက်က ို 

သို သ်ငပ်ပီ။ သင၏်အခပစလ်ည််း တခပရှင််းပပီဟို ဆ ို၏" (တဟရှာယ ၆:၃-၇)။ 

ဤက မ််းပ ိုဒ ်ွင၊် တဟရှာယသည ်သ၏ူအခပစ် သ ို  မဟို ် ဒိုစရ ိုက်တကကာင  ်သန  ရှ်င််းတသာသခင၏် 

အထ်ူးမ က်တမှာက်တ ာ် ွင ်ြ က်ဆ်ီးခ ရမညက် ို တကကာက်ရွ ွေ့ ခဲ သည်။ ထ ို  တကကာင ၊် ဘိုရာ်းသခင တ်ကာင််း 

ကင ်မနမ် ာ်းထမဲ ှစ်ဦ်းခြစတ်သာ သရပ်သည ်တဟရှာယ၏အခပစက် ို ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််းတသာ 

ယဇ်ပလလ ငမ်ှ ထို တ်သာမီ်းခပဲူခြင တ်ဆ်းတကကာခဲ သည်။ ဤသန  စ်ငခ်ခင််းခြင  ်တဟရှာယသည် အခပစမ်ှ 

ကင််းစငသ်ွာ်းသည—်သသူည် သန  ရှ်င််းခခင််းခ ရသည်။ သ၏ူ အသစတ်သာသန  ရှ်င််းခခင််းတကကာင ၊် သူသည ်

 ရာ်းစရီငခ်ခင််းတအာက် က ဆ ို်းမခ ရဘ ဲသခင ထ် တ ာ်၌ ရပ် ည်န ိုငခ်ဲ သည်။ 

တဟရှာယ ၆  ွငတ် ွွေ့ ခမငရ်သည ်အ  ိုင််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််းခခင််းသည် သ၏ူဆကသ်ယွ် 

န ိုငတ်သာ ဂိုဏတ် ာ်မ ာ်းထမဲ ှစခ်ိုခြစသ်ည—်၎င််းဂိုဏတ် ာ်သည် က ိုယ်တ ာ်အာ်း စ ိုလငစ်ွာသွငခ်ပင ်

လကခဏာ တဆာငသ်ည ဂ်ိုဏသ် တ   စ်ခိုခြစ်တသာ်လည််း၊ ၎င််းသည် က ိုယတ် ာ်၏ြနဆ်င််းခ မ ာ်းက ို 

အကန  အ်သ ရှ် တသာနည််းခြင လ်ည််း တြာ်ခပန ိုငသ်ည။် ဧြက် ၁:၄၊ တဟပဗဲ ၁၂:၁၄၊ နငှ  ်၁ တပ ရို ၁:၁၅-

၁၆  ွင ်သန  ရှ်င််းခခင််း၏ ဆကသ်ွယန် ိုငတ်သာသတဘာသဘာဝသည် ယ ိုကကည်သမူ ာ်းအ ွက ်သန  ရှ်င််းတစ 

ရန ်သမမာက မ််းစာပည တ် ာ်မ ာ်းစွာ၏ တနာက်ကယွ ်ွင ်ရှ တနသည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဘိုရာ်းသခငသ်န   ်
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ရှင််းသကဲ သ ို   က ိုယက် င  ်ရာ်းသန  ရှ်င််းတစရန ်ကက ြု်းပမ််းရမည်ခြစသ်ည။် ဟို ပ် သည်၊ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ 

က ိုယပ် ိုငအ်စမွ််းအစခြင  ်ဤကက ြု်းစာ်းမှုသည် မညသ်ည အ်ခ မှ မတအာငခ်မငန် ိုငပ် ။ သ ို  တသာ် ခရစ်တ ာ ်

က ိုယ ် ိုငသ်ည ်ပပီ်းခပည ်စ ိုတသာ က ိုယက် င  ်ရာ်း သန  ရှ်င််းမှုရှ သည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် က ိုယတ် ာ်၌ရှ တသာ 

အခ ၊ သ၏ူတခြာင မ် ်ခခင််းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၌မ ှ်ယခူ ရပပီ်း၊ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် လ ို်းဝသန  ရှ်င််းခခင််း၊ အခပစ်နငှ  ်

တြာကခ်ပနခ်ခင််းမှ လ ို်းဝကင််းစငခ်ခင််းခြစ်သည်ဟို မှ ယ်ခူ ရသည။် 

သန  ရှ်င််းတသာ စကာ်းလ ို်း၏ဒို  ယရှုတထာင အ်ဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ ကမ်ှာ ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း အထ်ူးအမှု 

တဆာငခ်ခင််း ွင ်အသ ို်းခပြုရနအ် ကွ် လမူ ာ်းနငှ  ်သ်ီးခခာ်းခွထဲာ်းတသာအရာမ ာ်းက ို တြာခ်ပခခင််းခြစ်သည။် 

ဤသတဘာအရ၊ က ိုယ်က င  ်ရာ်းမစငက်ကယ်လ ငပ်င ်သန  ရှ်င််းန ိုငပ် သည်။ သာဓက စ်ခိုအတနခြင ၊် 

၁တကာရ နသြု ၇:၁၄  ွင ်တပ လိုတရ်းခဲ သည အ်ရာက ို နာ်းတထာငပ် – 

အတကကာင််းမကူာ်း၊ မယ ိုကကညတ်သာလငသ်ည် မ မ မယာ်းအဘ ို   စငက်ကယ်၏။ 

မယ ိုကကညတ်သာ မယာ်း သညလ်ည််း မ မ လငအ်ဘ ို   စငက်ကယ၏်။ သ ို  မဟို လ် င ်

သင ် ို  ၏ သာ်းသမီ်းသည် မစငက်ကယ။် ယခို ွင ်စငက်ကယ်ကက၏ (၁ တကာရ နသြု 

၇:၁၄)။ 

ဤ ွင၊် တပ လိုသည် ယ ိုကကညသ်ူ စဦ််းသည် မယ ိုကကည်သနူငှ  ်လက်ထပ်တသာအခ  မယ ိုကကည ်

သူသည ်သန  ရှ်င််းခခင််း သ ို  မဟို ် အခခာ်းဘာသာခပနမ် ာ်း ွငတ်ြာ်ခပထာ်းသည ်အ  ိုင််း မယ ိုကကညသ်ူသည် 

“စငက်ကည်သည”် ဟို တပ လိုတခပာခဲ သည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မယ ိုကကညသ်အူာ်း ခရစ်တ ာ်၌ က ိုယက် င  ်

 ရာ်းအရ မသန  ရှ်င််းတပ်းတသ်းတသာ်လည််း၊ မယ ိုကကညသ်အူာ်း ဘိုရာ်းသခငခ်ွဲခခာ်းသ ခမငပ်ပီ်း သူ၏အမှု 

တ ာ်အ ကွ် အသ ို်းဝငသ်ညဟ်ူတသာ အယူအဆခြစသ်ည။်  

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ မ ၏အမှုတ ာ်အ ွက် မစ ိုလငသ်မူ ာ်းနငှ  ်မသန  ရှ်င််းသမူ ာ်းက ို ခွဲခခာ်းသ ် 

မှ ထ်ာ်းခခင််းသည် အ  ဩစရာခြစဟ်ို ခရစ်ယာနအ်ခ  ြုွေ့က ထငခ်မငယ်ဆူကကသည်။ သ ို  တသာ် စဉ််းစာ်းကကည ် 

မညဆ် ိုလ င၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ မ ၏အလ ိုတ ာ်က ို ပပီ်းတခမာကတ်စရန ်ခွဲခခာ်းသ မ် ှထ်ာ်းသည ် မယ ို 

ကကညသ်မူ ာ်းက ို သမမာက မ််းစာ ွင ်တ ွွေ့ရသည်။  မနတ် ာ်ယိုဒသည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏သခငန်ငှ  ်ကယ ်င ်

ရှငတ်ယရှုခရစက် ို သစစာတြာကခ်ဲ သည အ်ခ ကသ်ည် အကကီ်းမာ်းဆ ို်းဥပမာခြစန် ိုငသ်ည။် သခငတ်ယရှုက ိုယ် 

  ိုငသ်ွနသ်ငသ်ည ်အ  ိုင််း၊ ယိုဒသည ်ထ ိုရည်ရွယခ် ကအ် ကွ် တရွ်းခ ယခ် ခဲ ရသည်။ သူ၏သစစာတြာက် 

မှုတကကာင  ်ခမည်ျားထတာ်  တပ်းတဆာငခ်ဲ ြူ်းသမ  ွင ်အသန  ရှ်င််းဆ ို်းတသာ ပူတဇာ်သကက ာခြစသ်ည ်—သာ်း 

တ ာ်၏ အြ ို်း နတ်သခခင််း ခြစ်တပေါ် ခဲ သည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူအမှုတ ာ ်ွင ်ဆ ို်းသမွ််းတသာ 

မယ ိုကကညသ်မူ ာ်းက ိုပင ်အသ ို်းခပြုန ိုငပ် က၊ သူ  က ိုခ စ်တသာ သန  ရှ်င််းသူ  ို  ၏ အထ်ူးဝနတ်ဆာငမ်ှုအာ်းခြင  ်

မညမ် ပငဘ်ိုန််းကကီ်းလ မ မ်ည်နည််း။ 

ယခို ကျွန်ိုပ်  ို  တ ွွေ့ ခမငရ်သည အ်  ိုင််း သန  ရှ်င််းခခင််းသတဘာ ရာ်းအယူအဆသည် သမမာက မ််း 

စာ ွင ်ရှု ျို့ထ ာင မ် ာ်းစွာရှ သည်။ ထ ို  တကကာင  ်အသင််းတ ာ်၏တြာ်ခပခ ကမ် ာ်းအခြစ် “သန  ရှ်င််းတသာ” 

သ ို  မဟို  ်“စငက်ကယ်ခခင််း” သ ို  မဟို ် “သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း” ကဲ သ ို  တသာ စကာ်းလ ို်းမ ာ်းက ို အသ ို်းခပြုတသာ 

အခ  သမမာက မ််းစာ၏ဆ ိုလ ိုခ က်အဓ ပပာယက် ို သ  ထာ်းရမည်ခြစ်သည်။  ခ  ရ  ွင၊် အသင််းတ ာ်ရှ  

စစ်မနှတ်သာယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် ခရစ်တ ာ်တပ်းတ ာမ်ူတသာ သန  ရှ်င််းခခင််းတကကာင  ်က ိုယ်က င  ်ရာ်းအရ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

စငက်ကယ်ကကသည်ဟတူသာအခ က်က ို သမမာက မ််းစာသည် အာရ ိုစ ိုက်တစပ သည်။  စ်ခ  စ်ရ ၊ ၎င််း  ို   

သည ်စစ်မနှတ်သာယ ိုကကညသ်မူ ာ်းမဟို တ်သာ်လည််း ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း အထ်ူးအမှုတဆာငရ်န ်ဤတလာ 

ကနငှ  ်သ်ီးခခာ်းခွဲထာ်းသမူ ာ်းက ို ရည်ညွှန််းသည်။ အခ  ြုွေ့က စစမ ာ်း ွင၊် စစမ်ှနတ်သာယ ိုကကည်သမူ ာ်းအာ်း 

ဘိုရာ်းသခငအ်တွက် အထ်ူးအမှုတဆာငရ်နအ် ကွ် သ်ီးခခာ်းခွထဲာ်းသည်ဟို ရည်ညွှန််းသည။် 

မည်သ ို  ပငဆ် ိုတစကာမ၊ူ ကျွန်ိုပ်  ို  သ ထာ်းတသာအရာ စခ်ိုမှာ အရာအာ်းလ ို်းနငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာ 

လူ  ိုင််းသည် ဘိုရာ်းသခငအ် ွက် အထ်ူးပငခ်ြစ်ကကသည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဘိုရာ်း၏နာမတ ာ်က ို 

ကကည်ည ြုတလ်းခမ က်ကသည်၊ ၎င််းနာမတ ာက် ိုအခ ည််းနှ်ီးမသ ို်း၊ သန  ရှ်င််းတသာတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ 

သန  ရှ်င််းတသာဘိုရာ်းသခင၏် သန  ရှ်င််းတသာနှု ်ကပ ်တ ာ်ခြစတ်သာတကကာင  ်သမမာက မ််းစာက ို 

ကျွန်ိုပ်  ို  နာခ ပ သည်။ သခငဘ်ိုရာ်းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း သန  ရှ်င််းတသာအသက ်ာသ ို   တခေါ်တ ာ်မူ 

တကကာင််းသ ၍၊ ဘဝကဏ္ဍ  ိုင််း ွင ်က ိုယ်က င  ်ရာ်းသန  ရှ်င််းမှုအ ကွ် ကက ြု်းစာ်းအာ်းထို ပ် သည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သူ၏သန  ရှ်င််းတသာအသင််းတ ာ် ွင ်ပ ဝငပ်ပီ်း နာခ ပ သည။် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သန  ရှ်င််းခခင််း 

က ို မည်သည ်တနရာ၌မဆ ို တ ွွေ့ ရှ ပ က၊ ဘိုရာ်းသခင၏်လက်တ ာ်က ို အသ အမှ ခ်ပြုပပီ်း၊ ၎င််းက ို ဝ ညာဥ် 

တရ်းရာရ ိုတသတလ်းစာ်းမှုခြင  ်ဆက်ဆ ရန ်အထ်ူးဂရိုစ ိုကပ် သည်။ 

"သန  ရှ်င််းတသာ" ဟူတသာ ဤအဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ ကက် ို စ  ထ် ဲွငန်ာ်းလညသ်တဘာတပ က်ခခင််း 

ခြင ၊် သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း၏ ဝ တသသလကခဏာက ို ဆက်တလ လာကကပ စ ို  ။ 

လမူ  ျား 

အက ယ် ဝင တ်ခပာရလ င၊် သမမာက မ််းစာသည် ဘိုရာ်းသခငအ် ကွ် အထ်ူးအမှုတ ာ်လိုပ်ငန််း 

 ွင ်အသ ို်းဝငတ်စရနအ် ကွ်၊ အခခာ်းတလာကသာ်းမ ာ်းနငှ  ်သ်ီးခခာ်းခြစ်တစတသာလမူ ာ်းက ို “သန  ရှ်င််း 

တသာ” အခြစ် ရည်ညွှန််းပ သည်။ ဥပမာ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်လူမ  ြု်း စ်ခိုလ ို်းနငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြုခဲ တသာ 

တကကာင  ်ဓမမတဟာင််းဣသတရလလမူ  ြု်း စခ်ိုလ ို်းက ို “သန  ရှ်င််းတသာ” ဟိုပ ိုမှနတ်ခေါ်ဆ ိုခဲ သည်။ ထကွ်တခမာက် 

ရာ ၁၉:၅-၆၊  ရာ်းတဟာရာ ၇:၆-၉ နငှ  ်၂၈:၉ နငှ  ်တယဇတက လ ၃၇:၂၆-၂၈  ွင ်၎င််းက ိုတ ွွေ့ ခမငရ်သည်။ 

ဤအတကကာင််းအရာက ို ဓမမသစ်အသင််းတ ာ် ွငလ်ည််း ဆက်လက်တြာ်ခပထာ်းသည။် ဥပမာ၊ 

လိုကာ ၁:၇၂ သည ်ဘိုရာ်းသခင၏် သန  ရှ်င််းတသာပဋ ညာဉ်က ို ခပည စ် ိုတစရန ်တယရှုကကလာခခင််းခြစသ်ည် 

ဟို တခပာဆ ိုသည။် အသင််းတ ာ်သည် ပဋ ညာဉ်သစ၏် အသစ်ခပြုခပငပ်ပီ်း ခပနလ်ည်ထတူထာငထ်ာ်းတသာ 

ဣသတရလခြစတ်ကကာင််း နာ်းလည်တသာတကကာင ၊် ၎င််းက ို သန  ရှ်င််းသည်ဟိုလည််း တခေါ်သည။် ၎င််းက ို 

တကာတလာသ ဲ၃:၁၂၊ တဟပဗဲ ၁၀:၂၉ နငှ  ်အခခာ်းတနရာမ ာ်း ွင ်တ ွွေ့ရသည။် ဥပမာ စခ်ိုအတနခြင ၊် ၁ တပ 

 ရို ၂:၉ ပ  ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်သ ို   တပ ရို၏စကာ်းမ ာ်းက ို  ြနန်ာ်းတထာငပ် – 

သင ် ို  မကူာ်း၊ တရွ်းခ ယ်တ ာမ်ူတသာ အမ  ြု်းခြစ်ကက၏။ မင််းစည််းစ မရ်ှ တသာ 

ယဇ်ပိုတရာဟ  မ်  ြု်း၊ သန်  ရှင််းတသာလူမ  ြု်း၊ ပ ိုငထ် ိုကတ် ာ်မတူသာ အတပ င််း 

အသင််းခြစ်ကက၏ (၁ တပ ရို ၂:၉)။ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဤ ွင၊် တပ ရိုသည ်ဣသတရလအမ  ြု်း၏သန  ရှ်င််းခခင််းအတကကာင််းတြာ်ခပတသာ ဓမမတဟာင််း 

က မ််းပ ိုဒမ် ာ်းစွာထမဲှ က ို်းကာ်းတြာ်ခပတသာ်လည််း၊ သသူည် ၎င််း  ို  အာ်း အသင််းတ ာ် ွငက် င သ် ို်းခဲ  

သည။် သဆူ ိုလ ိုသညမ်ှာ ဓမမတဟာင််းက မ််းနငှ  ်ဓမမသစက် မ််း နစှခ်ိုလ ို်း ွင ်အသင််းတ ာ်သည်  စ်ခို 

 ည််းတသာ သန  ရှ်င််းတသာအိုပ်စိုခြစတ်ကကာင််းပင ်ခြစသ်ည။် 

ကျွန်ိုပ်  ို  တ ွွေ့ ခမငခ်ဲ ရသည အ်  ိုင််း၊ဣသတရလ သ ို  မဟို ် ဓမမသစအ်သင််းတ ာ်ရှ  လ ူ ိုင််းသည် 

စစ်မနှတ်သာယ ိုကကညသ်မူဟို ်တပ။ မည်သ ို  ပငဆ် ိုတစကာမူ၊ ၎င််း  ို  အာ်းလ ို်း ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ် 

အသ ိုက်အဝန််း၏  စစ်  ် စပ် ိုင််းခြစ်တသာတကကာင ၊် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြုတသာ သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း 

ဟို သ မ်ှ ်ခခင််းခ ရသည။် 

ပဋ ညာဉ်အသ ိုက်အဝန််းရှ  ယ ိုကကည်သူမ ာ်း၏သန  ရှ်င််းမှုသည် မယ ိုကကည်သမူ ာ်း၏သန  ရှ်င််းမှုထက် 

တက ာ်လွနပ် သည။် မယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငအ် ကွ် သ်ီးခခာ်းခွဲထာ်းတသာတကကာင သ်ာ သန   ်

ရှင််းကကသည်။ သ ို  တသာ် ယ ိုကကည်သမူ ာ်းသည် သ်ီးခခာ်းခွခဲခာ်းထာ်းခခင််းတကကာင သ်ာမက ခရစ်တ ာ်၌လည််း 

က ိုယက် င  ်ရာ်းအရ စငက်ကယ်ပပီ်း ဘိုရာ်းသခငက် ို နာခ တသာတကကာင  ်သန  ရှ်င််းကကသည်။ ရည်ရွယခ် က် 

မှာ ပဋ ညာဉ်အသ ိုကအ်ဝန််း စ်ခိုလ ို်း အပမယဲ ိုကကည်တနြ ို  ရနခ်ြစသ်ည်—ဘိုရာ်းသခငအ်တပေါ် လူ  ိုင််း 

သစစာရှ ြ ို  နငှ  ်က ိုယက် င  ်ရာ်းစငက်ကယတ်သာအသက ်ာ ငွ ်အသက်ရှငရ်နခ်ြစ်သည်။ 

သန  ရှ်င််းသူမ ာ်းအတကကာင််း စဉ််းစာ်းရန ်အတထာက်အကူခြစတ်စတသာနည််းလမ််း စ်ခိုက ို ခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ်နငှ  ်မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်  ို  ကကာ်း အစဉ်အလာခခာ်းနာ်းခ က ်ွင ်တ ွွေ့ ရှ န ိုင ်

သည။် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်မစှ၍ ဤအမ  ြု်းအစာ်း စခ်ိုစကီ ို တလ လာကကပ စ ို  ။ 

ပမငန်ိိုငတ်သ အသငျ်ားတတ ် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာသ်ည် ကျွန်ိုပ်  ို  ခမငရ်တသာအသင််းတ ာ်က ို ရည်ညွှန််း 

သည်၊ ထ ိုသတဘာခြင  ်သ သာထငရ်ှာ်းပ သည။် သ ို  ဆ ိုလ င ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််း 

တ ာ်သည် ကမဘာ စ်ဝမှ််းရှ  အသင််းတ ာမ် ာ်း ခြစလ် မ မ်ည်။ 

တယရှုခရစ်တနာကသ် ို   လ ိုကသ်ည်ဟိုဆ ိုတသာ ဂ ိုဏ််းဂဏအာ်းလ ို်းသည်၊ ယတန   

ကမဘာတပေါ် ရှ  ဘိုရာ်းသခင၏် ရည်ရွယခ် က်နငှ  ်နှု က်ပ ်တ ာ်က ို နာခ လ ိုက် 

တလ ာကသ်ညဟ်ို ဆ ိုကကသည။် ၎င််း ွင ်မ ာ်းစွာတသာဂ ိုဏ််းဂဏမ ာ်းပ ဝငမ်ည် 

ခြစပ်ပီ်း၊ ထ ိုအထ ဲွင ်ဂ ိုဏ််းဂဏ    က က မရှ ဘ ဲခရစ်တ ာ်၏တနာကလ် ိုကသ် ူ

မ ာ်းအခြစ် မ မ   ို  က ိုယ်မ မ ယဆူသမူ ာ်းလည််း ပ ဝငမ်ညခ်ြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Mark L. Strauss 

၎င််း  ို  ၏စ  ်နလှ ို်းအတခခအတန မည်သ ို  ပငရှ် တစကာမ၊ူ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်အသင််း 

တ ာ်၏စိုတဝ်းခခင််း ွငပ် ိုမှနပ် ဝငသ် ူ ိုင််း ပ ဝငပ် သည်။ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ အစ  ်အပ ိုင််း 

အခြစ် လူ  ို  က ို မှ ယ်ူန ိုငတ်သာ နည််းလမ််းမ ာ်းစွာ ရှ ပ သည်။ ဓမမသစက် မ််း ွင ်နစှခ်ခင််းခ ခခင််း သ ို  မ 

ဟို ် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင ်အတရြ ာ်းလှီ်းခခင််းကဲ သ ို  တသာ ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်၌ ၎င််း  ို  က ို အ ည ်
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ခပြုန ိုငသ်ည်။ သ ို  မဟို ် သူ  ို  သည် ခရစ်တ ာ်က ိုယ ိုကကည်ခခင််း သ ို  မဟို  ်ယ ိုကကညထ်ကကာငျ်ားထို ်တြာ် 

တခပာန ိုငသ်ည။်  ရာ်းဝငအ်သင််းသာ်းခြစခ်ခင််းက ို မက င သ် ို်းတသာအသင််းတ ာ်မ ာ်း သ ို  မဟို ် နစှ်ခခင််း 

ခ ခခင််းကဲ သ ို  တသာ ထ ို်း မ််းစဉ်လာမ ာ်းက ို အ ည်ခပြုသည ပ်ဋ ညာဉ်က ို မက င သ် ို်းတသာအသင််းတ ာ် 

မ ာ်း ွင၊် အသင််းတ ာ်၏သွနသ်ငခ် ကအ်ာ်း ပ ိုမှနန်ာခ ခခင််းနည််းလမ််းအာ်းခြင သ်ာ ပဋ ညာဉ်အြွဲွေ့ဝငမ် ာ်း 

အခြစ် ထ ိုသ ူ ို  က ို မ ှ်ယူန ိုငပ် သည်။ သ ို  မဟို ် ၁ တကာရ နသြု ၇:၁၄  ွင ်တပ လိုသွနသ်ငသ်ည ်အ  ိုင််း၊ 

၎င််း  ို  ၌ ယ ိုကကည ်သမူ ဘ သ ို  မဟို ် အ မတ်ထာငြ်က်ရှ န ိုငသ်ည။် 

ဥပမာအာ်းခြင ၊် ဓမမတဟာင််းက မ််း ွင၊် လူ  ိုင််းသည် ကယ ်ငခ်ခင််းမခ ရတသာ်လည််း ဣသတရလ 

လူမ  ြု်း စ်ခိုလ ို်းသည ်အသင််းတ ာ်၏အစ  ်အပ ိုင််းခြစသ်ည်။ သူ  ို  အာ်းလ ို်းသည် လမူ  ြု်း ွင််း၌ ရှ တန 

ကကသည်။ ထ ို  အခပင ်ကမဘာဦ်းက မ််း ၁၇  ွင ်ဘိုရာ်းသခငည်ွှနက်ကာ်းထာ်းသည ်အ  ိုင််း၊ ၎င််း  ို  အာ်းလ ို်း 

သည ်အတရြ ာ်းလှီ်းခခင််းအာ်းခြင  ်ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်၌ အ ည်ခပြုခခင််းခ ခဲ ကကသည်။ 

ဓမမသစက် မ််း ွင၊် အလာ်း အူရာ စခ်ိုက ို တ ွွေ့ ခမငရ်သည်။ အသင််းတ ာ်အစိုအတဝ်းမ ာ်း ွင ်

ပ ဝငသ် ူ ိုင််းက ို အသင််းတ ာ၏် အစ  ်အပ ိုင််းအခြစ် မ ှယ်ူထာ်းသည်။ ၎င််း ွင ်ယ ိုကကည်သမူ ာ်း၊ 

နစှ်ခခင််းခ သူ  ိုင််း၊ ယ ိုကကည်သမူ ာ်း၏ သာ်းသမီ်းမ ာ်းနငှ  ်အ မတ်ထာငြ်က်မ ာ်း၊ ၎င််း  ို  ၏ အ မ်သအူ မသ်ာ်း 

မ ာ်းနငှ  ်ကျွနမ် ာ်း ပ ဝငသ်ည်။ ဥပမာ၊ တပ လိုသည ်အသင််းတ ာ်အသ်ီးသ်ီးသ ို   စာတရ်းတသာအခ ၊ ထ ိုစာ 

မ ာ်းက ို ထ ိုအသင််းတ ာ်မ ာ်းနငှ  ်  ိုက်ရ ိုကသ်ကဆ် ိုငသ် ူ ိုင််း ြ ်ရန ်ရည်ရွယ်ခဲ သည်။ ယ ိုကကည်ခခင််း 

အမနှ ်ကယ် ရှ ၊ မရှ  သ န ိုငရ်န ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်း သူ၏  ိုက် ွန််းခ ကမ် ာ်း၌တ ွွေ့ ခမငရ်သကဲ သ ို  ၊ 

တပ လိုသည ်အသင််းတ ာ်အ ွင််း မယ ိုကကည်သမူ ာ်းရှ လ မ မ်ည်ဟို အခပည အ်ဝတမ ာ်လင ထ်ာ်းသည်။ 

၂တကာရ နသြု ၁၃:၅  ွင ်တ ွွေ့ရသည။် မဿဲ ၁၃:၂၄-၃၀  ွင ်စပ ်းပငန်ငှ တ် ာပငပ် ိုဥပမာ ငွ ်တယရှုသည် 

အလာ်း တူမ ာ်လင ခ် က်ရှ ခဲ သည်၊ မယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းက ို အသင််းတ ာ်မှ နှု မ်ပစ်ရန ်မ န  တ် ာ်မခူဲ သည်။ 

ထ ို  ခပင ်ဗ ာဒ  ် ၂-၃ ပ  အသင််းတ ာ်မ ာ်းထ တရ်းတသာစာမ ာ်း ွငလ်ည််း အလာ်း ူအရာက ို တ ွွေ့ ခမငရ် 

သည။် ထ ိုစာ ွင ်တယရှုသည် သူ  ို  က ို တအာငခ်မငတ်က ာ်လွှာ်းရနန်ငှ  ်အဆ ို်း  ိုငတ်အာင ်ခ န ိုငရ်ည်ရှ ရန ်

 စသ်မ  ်ည််း အာ်းတပ်းအာ်းတခမ ာက်ခပြုခဲ သည်။ ထ ို  ခပင ်တဟပဗဲ ၆:၄-၈ နငှ  ်၁၀:၂၉  ွင ်ပဋ ညာဉ်သစ် 

က ို ခ  ြု်းတြာက်ခခင််းမခပြုရန ်သ  တပ်းခ က်မ ာ်း ွင ်အလာ်း ူအတလ်းထာ်းသညက် ို တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် 

ဥပမာ စခ်ိုအတနခြင ၊် တဟပဗဲ ၁၀:၂၉ က ို နာ်းတထာငပ် – 

ထ ိုမ မက၊ ဘိုရာ်းသခင၏် သာ်းတ ာ်က ို တခခခြင် တက ာ်နင််းလ က်၊ မ မ က ိုစငက်ကယ် 

တစတသာ ပဋ ညာဉ် ရာ်း၏တသွ်းက ိုအခပစ ်ငလ် က်၊ ဆိုတက ်းဇူ်းက ိုတပ်းတသာ 

ဝ ညာဉ်တ ာ်က ို မထမီဲ ခမငခ်ပြုလ က်ရှ တသာသသူည်၊ အဘယ်မ တလာက်ကကီ်းစွာ 

တသာဒဏခ်ြင်  ခ ထ ိုကသ်ည်က ို သင ် ို   ထငက်ကသနည််း (တဟပဗဲ ၁၀်း၂၉)။ 

ဤအခန််းငယ ်ွင၊် တဟပဗဲက မ််းစာတရ်းသူသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြု၍ သန  ရှ်င််းခခင််း 

ခ ရပပီ်းတနာက် ခရစတ် ာ်က ို ခငင််းပယ်ရန ်ခြစ်န ိုငတ်ကကာင််း တြာ်ခပခဲ သည်။ က နအ်ခန််းမ ာ်း ငွ ်ရှင််းလင််း 

စွာတြာ်ခပထာ်းသည်နငှ အ်ညီ ဤတနရာ ွငခ်မငရ်တသာ ခပစဒ်ဏသ်ည် ငရဲ၌ထာဝရစီရငခ်ခင််းခြစသ်ည။် 
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တယရှုတခပာခဲ သည အ်  ိုင််း ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်“စပ ်းပငန်ငှ တ် ာပင”် 

အပမဲရှ မည်က ို သ  ရရန ်အတရ်းကကီ်းသည်။ သင ထ် ၌ ဘိုရာ်းသခင၏် စစမ်ှနတ်သာ 

လူမ ာ်း ရှ လ မ မ်ည်၊ စစမ်ှနသ်ကဲ သ ို  တသာသမူ ာ်းလည််းရှ လ မ မ်ည်။ သခငတ်ယရှု 

အာ်းသစစာတစာင သ် တသာ  ပည ်တ ာ်မ ာ်းရှ သကဲ သ ို  ပင၊် သင ထ် ၌ ယိုဒရှ လ မ ် 

မည။် သငအ်လ ိုတ ာ်ရှ လ င၊် တပ လိုကဲ သ ို   သူ၏ ပည မ် ာ်းထ ဲွင ်တဒမလည််းရှ  

သည။် 

တဒါကတ်  Donald S. Whitney 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ၏် တရာတထ်ွးတနတသာ စရ ိုကလ်ကခဏာသည် အသင််းတ ာ်ရှ  မယ ိုကကည ်

မှုနငှ  ်အမှာ်းအယွင််းမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  အပမသဲ  ထာ်းရမည်က ို ဆ ိုလ ိုသည။်  စခ်  န ်ည််းမှာပင၊် မယ ို 

ကကညသ်မူ ာ်းသည် အသင််းတ ာ်၏ဓမမအမှုမ ာ်း ွင ်ပ ဝငလ်ိုပ်တဆာငတ်နတသာ်လည််း အသင််းတ ာ်၏ 

သန  ရှ်င််းမှုသည် ဆက်လက် ည်ရှ တနပ သည။် ထ ို  တကကာင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် သန  ရှ်င််းတသာ 

ဓမမမဂဂလာဝ မ် ာ်းက ို ဂိုဏခ်ပြုပ သည်။ ြ လ ပပ  ၁:၁၄-၁၈  ငွ ်တပ လိုသနွသ်ငသ်ည အ်  ိုင််း၊ ည  ြ င််းစွာ 

သ ို  မဟို  ်ဟနတ်ဆာငက်ာ တဟာတခပာခခင််းခ ရသည ်  ိုင ်ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််းတသာနှု က်ပ ်တ ာ်က ို 

ကျွန်ိုပ်  ို   နြ် ို်းထာ်းပ သည်။ အသင််းတ ာ၏် သန  ရှ်င််းခခင််းသည် ဘိုရာ်းသခင၏်တနရာ ငွ ်အသင််း 

တ ာ်က ိုရှာတြွခခင််းအာ်း ဆန  က် ငသ်ည သ်  တပ်းခ က ်စခ်ိုခြစ်ပပီ်း၊ လသူာ်းမ ာ်း၏အခပစန်ငှ  ်မယ ိုကကည ်

မှုမ ာ်းကကာ်းမှ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အသင််းတ ာ်က ို ထ တရာကစ်ွာ အသ ို်းခပြုတကကာင််း အာမခ ခ က် စ်ခို 

ခြစသ်ည။် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို စ  ်ထ ဲွငန်ာ်းလည်သတဘာတပ က်ခခင််းခြင ၊် မခမငန် ိုငတ်သာအသင််း 

တ ာ်၏အယူအဆက ို ဆကလ်ကတ်လ လာကကပ စ ို  ။ 

မပမငန်ိိုငတ်သ အသငျ်ားတတ  ်

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာသ်ည် ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်း၊  နဂဂတနတွန    ိုင််း၊ တဒသဆ ိုငရ်ာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းနငှ  ်ကမဘာအနှ  အခပာ်းရှ  ယ ိုကကည်သမူ ာ်းစိုရ ို ်းကကပပီ်း၊ ယ ိုကကညခ်ခင််း 

ဆ ိုငရ်ာ အခပငပ်န််းခမငသ်ာတသာအရာအခ  ြုွေ့က ို တြာ်ထို ခ်ပသမူ ာ်းခြင  ်ြွဲွေ့စည််း 

ထာ်းသည။် ထ ိုသူ  ို  သည် နစှ်ခခင််းမဂဂလာနငှ  ်ပွဲတ ာ်မဂဂလာဝ န်စှခ်ိုက ို အ ူ 

 ကတွ ွွေ့ဆ ိုကာတဝမ မည သ်မူ ာ်းခြစ်ပပီ်း၊ ၎င််း  ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် ခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ၏်  က်ကကတသာအြွဲွေ့ဝငမ် ာ်းခြစ်တကကာင််း ညွှနခ်ပသည။် 

— Rev. Dr. Simon Vibert 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်အသ ိုက်အဝန််းအ ွင််းရှ တသာသူ  ိုင််း 

ပ ဝငတ်သာ်လည််း၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွငမ်ူ ကယ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် ခရစတ် ာ်ထ  စည််းလ ို်း 

ညီညွ ခ်ဲ ကကသမူ ာ်းနငှ သ်ာ ြွဲွေ့စည််းထာ်းသည်။ ဤအတကကာင််းတကကာင  ် စခ်  စ်ရ  ၎င််းက ို “စစ်မနှတ်သာ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အသင််းတ ာ”် ဟိုတခေါ်သည်။ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်အ ငွ််းပ ဝငသ်ည ် 

တသ်းငယတ်သာအိုပ်စို စခ်ိုအခြစ် ကျွန်ိုပ်  ို  ယူဆန ိုငတ်ပသည်။ တယဘူယ အာ်းခြင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ လအူမ ာ်းစိုက ို အမှန ်ကယ် ကယ် ငခ်ခင််းခ ရတသာသမူ ာ်းကဲ သ ို  ဆက်ဆ  

ကာ၊ ၎င််း  ို  အာ်း အက  ြု်းတက ်းဇူ်းက ို ရတစသည်။ သ ို  တသာ် အမှနစ်ငစ်စမ်ှာ ဆာလ  ၄၄:၂၁ နငှ  ် မနတ် ာ ်

၁၅:၈  ွင ်တ ွွေ့ရသည ်အ  ိုင််း၊ ဘိုရာ်းသခင ်စပ် ်း ည််းသာ စ  န်လှ ို်းက ို ခမငန် ိုငသ်ည။် ထ ို  တကကာင  ်

ရလဒအ်တနခြင ၊် သမ ိုင််းကာလ စတ်လ ာက်၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ာလ င ်မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို 

တသခ ာစွာအခပည ်အဝ ခွဲခခာ်းသ ခမငန် ိုငမ်ည်ခြစသ်ည။် မညသ်ည ်အခ  နအ်ခ  ွငမ်ဆ ို မခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ်က ို ကမဘာတခမကကီ်းတပေါ် ရှ တနသကဲ သ ို   အဓ ကအာရ ိုစ ိုက်မည်ခြစတ်သာ်လည််း၊ မခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ် ွင ်ခရစ်တ ာ၏်တခမကကီ်းဆ ိုငရ်ာဓမမအမှု မလိုပ်တဆာငမ်နီငှ  ်တနာက်ပ ိုင််း နစှခ်ိုစလ ို်း ွင ်

အသက်ရှငခ်ဲ ကကတသာယ ိုကကည်သူ  ိုင််း ပ ဝငသ်ညက် ို အသ အမ ှ်ခပြုရန ်အတရ်းကကီ်းပ သည်။ 

အမ ာ်းအာ်းခြင ၊် သမမာက မ််းစာသည် မခမငန် ိုငတ်သာတသာအသင််းတ ာ်  သ ို  မဟို ဘ် ဲခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ်ထ  လ ပ်မထူာ်းတသာ်လည််း၊ တယဘိုယ အာ်းခြင  ်၎င််းသည် ပရ သ အ်ာ်း ၎င််း  ို  ၏ 

ကယ ်ငခ်ခင််းနငှ ပ် ်သက်၍ အက  ြု်းတက ်းဇူ်းက ို တပ်းတလ ရှ သည။် ၁ တကာရ နသြု ၅ နငှ  ်၁   တမာတသ 

၁:၁၉-၂၀  ွင ်ဤအ ွက် မ ှ်သာ်းြယွ်ထ်ူးခခာ်းခ ကအ်ခ  ြုွေ့ ရှ သည။် ထ ို  ခပင ်ဗ ာဒ  ် ၂-၃  ွငတ် ွွေ့ရတသာ 

အသင််းတ ာမ် ာ်းထ  တပ်းပ ို  တသာစာအခ  ြုွေ့သည် ၎င််း  ို  ၏ပရ သ ်မ ာ်းအတပေါ် အတကာင််းခမငလ်ွန််းသည ် 

သတဘာမရှ ပ ။ သ ို  တသာ် တယဘူယ အာ်းခြင ၊် သမမာက မ််းစာတရ်းသာ်းသူမ ာ်းသည် ၎င််း  ို  ၏စာြ သ်မူ ာ်း 

က ို ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း ယ ိုကကည်က ို်းစာ်းရနန်ငှ  ်က ိုယ်တ ာ်အာ်း သစစာရှ ရှ နာခ ရန ်တမ ာ်လင ခ်ဲ ကကသည်။ 

ရည်ရွယခ် ကမ်ှာ လူ  ိုင််း သစစာရှ တကကာင််း သကတ်သခပရနခ်ြစ်သည် — ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ို 

လ ို်းသည ်မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ စစ်   ်စ်ပ ိုင််းခြစရ်နခ်ြစသ်ည်။ 

သခငတ်ယရှုခပနက်ကလာတသာအခ ၊ က ိုယတ် ာ်သည် သ၏ူအသင််းတ ာ်က ို လ ို်းဝသန  ရှ်င််းတစမည် 

ခြစသ်ည။် မယ ိုကကညသ်အူာ်းလ ို်းက ို သို သ်ငရ်ှင််းလင််းမည၊် သ ို  မှသာ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်နငှ  ်ထပ် ူက မည်ခြစသ်ည။် မဿဲ ၇:၂၁-၂၃၊ ၁၃:၂၄-၃၀၊ ၁ တကာရ နသြု ၃:၁၂-

၁၅၊ နငှ  ်၁ တပ ရို ၄:၁၇-၁၉  ွင ်တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် သ ို  တသာ် ထ ိုအခ  နအ်ထ ၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် 

ရှ သမူ ာ်း၏ဝ တသသလကခဏာက ို ဘိုရာ်းသခငသ်ာလ င ်တသခ ာစွာသ ရှ န ိုငမ်ည်ခြစသ်ည။် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်အ ွင််း မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စ်ခိုရှ တနသည် ဟူတသာအခ က် 

သည ်ခရစ်ယာနခ်ြစ်သည်ဟိုဆ ိုသ ူ ိုင််းအ ွက် အတရ်းပ တသာ အက  ြု်းသကတ်ရာကမ်ှုရှ သည်။ အကကီ်း 

ခမ ်ဆ ို်းတသာသကတ်ရာကမ်ှုမ ာ်းထမဲှ စခ်ိုမှာ အသင််းတ ာ်သည် ဧဝ တဂလ  ရာ်းက ို ပ ိုမနှက်ကာ်းနာရန ်

လ ိုအပ်သည။် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်မယ ိုကကညသ်မူ ာ်းရှ တနတကကာင််း ကျွန်ိုပ်  ို  သ ပ သည်။ 

ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ကယ် ငခ်ခင််းက ိုအာမခ ရန ်အသင််းတ ာ်၌အသင််းသာ်းခြစ်ခခင််းသည် 

လ ိုတလာကမ်ှုမရှ ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် ထ ို  အ ကွ်တကကာင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် မ မ က ိုယ ် ိုငအ် ကွသ်ာမက 

အခခာ်းသူမ ာ်းက ိုလည််း တရွ်းနှု ်ခခင််းဆ ိုငရ်ာ ဧဝ တဂလ  ရာ်းက ို ဆကလ်က်သနွသ်င၊် တဟာတခပာရန ်

လ ိုအပ်သည။် အသင််းတ ာ်မ ာ်းရှ  မယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် ခရစတ် ာ်ထ သ ို  လာရနန်ငှ  ်မခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ၏်အစ  အ်ပ ိုင််းခြစ်ရန ်ြ  ်တခေါ် ခ ရတကကာင််း သ ခမငန်ာ်းလညတ်စရမည။် 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အသင််းတ ာသ်ည် သန  ရှ်င််းသည်ဟို  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒသည် အခ ိုငအ်မာ အ ည်ခပြု 

ခခင််းသည်၊ အသင််းတ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ြွဲွေ့ထာ်းတကကာင််း၊ သ၏ူအမှုတ ာ်အ ွက် ဆက် 

ကပ်အပ်နှ ထာ်းတသာ ဘိုရာ်းသခင၏် အထ်ူးလမူ ာ်းအခြစ် ခွဲခခာ်းသ မ်ှ ထ်ာ်းတကကာင််းက ို ဆ ိုလ ိုသည။် 

အသင််းတ ာ၏် အနတ မပန််း  ိုငသ်ည် က ိုယက် င  ်ရာ်း သန  ရှ်င််းစငက်ကယ်ခခင််းခြစ်ပပီ်း၊ အသင််းတ ာ်ရှ  

ယ ိုကကည်သမူ ာ်းသည ်ခရစတ် ာ်၏က ိုယက် င  ်ရာ်း သန  ရှ်င််းမှုထ ဲွင ်ြ ို်းကယွ်ခ ထာ်းသည်ဟိုလည််း 

ဆ ိုလ ိုပ သည်။ ထ ို  အခပင၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သခငဘ်ိုရာ်း၏ ပည ်တ ာ်မ ာ်းက ိုနာခ ခခင််းခြင  ်ကျွန်ိုပ်  ို   

က  ်းလွနတ်သာ အခပစမ်သှန  စ်ငခ် ရပပီ်း ဘိုရာ်းသခငခ် မ ှ်ထာ်းတသာ စ ိုလငခ်ပည စ် ိုတသာ သန  ရှ်င််းခခင််း 

ပန််း  ိုငသ် ို   ပ ိုမ ိုန်ီးကပ်တစပ သည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အသင််းတ ာ်၏အတရ်းပ မှုနငှ  ်အခွင အ်ာဏာက ိုတပ်းထာ်းတကကာင််း၊ အသင််းတ ာ ်

ဆ ိုငရ်ာဘိုရာ်းသခင၏်ခွင ခ်ပြုခခင််းအတကကာင််းနငှ  ်အသင််းတ ာ်သည် ဘိုရာ်းသခငအ် ွက် သန  ရှ်င််းသည် 

ဟူတသာ အယူအဆ  ို  က ို တလ လာခဲ ပပီ်းတနာက်၊ ယခိုမှာ    ယအတကကာင််းအရာခြစတ်သာ အသင််းတ ာ ်

သည ်ကကသ်လစ် သ ို  မဟို ် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာခြစခ်ခင််းအတကကာင််းက ို ဆက်လက်တလ လာရန ်အဆင ်

သင ခ်ြစ်တနပပီခြစသ်ည်။ 

ကကသ်လစ ်

ကကသ်လစဟ်ူတသာစကာ်းလ ို်းအတကကာင််း တဆွ်းတန်ွးခ ကက် ို အပ ိုင််းသ ို်းပ ိုင််းခွမဲည်။ ဦ်းစွာ၊ 

“ကကသ်လစ်” ဟူတသာ စကာ်းလ ို်း၏ အဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ ကက် ို  ငခ်ပမည်။ ဒို  ယ၊ ခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ၏် ကက်သလစသ်င််းဝငအ်တကကာင််းက ို တလ လာပ မည်။    ယ၊ မခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ၏် ကက်သလစသ်င််းဝငအ်တကကာင််းက ို ဆကတ်လ လာပ မည်။ "ကကသ်လစ"် ဟူတသာ 

စကာ်းလ ို်း၏အဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ က်ခြင  ်စကကပ စ ို  ။ 

အဓိ ပါယ ွ်င ဆ်ိိုခ က ်

အတစာပ ိုင််းသငခ်န််းစာ ွင ်တြာ်ခပခဲ သည အ်  ိုင််း၊ ကကသ်လစ်ဟတူသာစကာ်းလ ို်းသည် ကမဘာ 

လ ို်းဆ ိုငရ်ာ သ ို  မဟို  ်အသင််းတ ာ်အာ်းလ ို်းရှ  ခရစယ်ာနအ်ာ်းလ ို်းပ ဝငသ်ည်။ "ကကသ်လစ်" ဟတူသာ 

စကာ်းလ ို်းသည် လက် ငစ်ကာ်းလ ို်း catholicus က ို ဘာသာခပနဆ် ိုထာ်းသည။် ၎င််းသည် ဂရ  ဝ ဘ ် 

kata "အလ ို်းစ ို" သ ို  မဟို ် နာမဝ တသသန holos "ပပီ်းခပည စ် ိုသည"် မဆှင််းသက်လာသည။် Roman 

Catholic အသင််းတ ာက် ို ရည်ညွှန််းခခင််းမဟို ပ် ။ ၎င််းအစာ်း၊ ခရစတ် ာ်တနာကသ် ို   သစစာရှ စွာလ ိုက် 

တလ ာကတ်သာ အသင််းတ ာ်အာ်းလ ို်းကကာ်းရှ  စည််းလ ို်းညီညွ ်မှုက ို တြာ်ခပခ က် စ်ခို ခြစသ်ည။် 

ဤတဆာင််းပ ်း ွမဲ ာ်းရှ  အတစာပ ိုင််းသငခ်န််းစာမ ာ်း ွငတ် ွွေ့ရသည ်အ  ိုင််း၊ ယတန  ကျွန်ိုပ်  ို   

ရရှ ထာ်းတသာ  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ ပ ိုစ သည ်တရှ်းနစှခ်ခင််းအယဝူ ဒမ ာ်းမှ ြွ ွေ့ ပြ ြု်း  ို်း ကလ်ာ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

သညက် ို သငမ်ှ မ် ပ လ မ မ်ည်။ ဤအတစာပ ိုင််းအယဝူ ဒမ ာ်းက ို တရ်းသာ်းခဲ ခ  န၌်၊ ကမဘာ စဝ်မှ််းရှ  

ခရစ်ယာနအ်သင််းတ ာ်အသ်ီးသ်ီးသည် ကကီ်းက ယခ်မ််းနာ်းသည ်  စ်ခို ည််းတသာ အသင််းတ ာ် 

အိုပ်ခ ြုပ်မှုတအာက ်အ ူ ကမွစိုစည််းန ိုငတ်သ်းပ ။ ထ ို  တကကာင ၊်  မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒသည် 

အသင််းတ ာ၏်ကက်သလစသ်င််းဝငသ်ူမ ာ်းအထကကာငျ်ားက ို တခပာတသာအခ ၊ ခရစယ်ာနအ်သင််းတ ာ် 

အာ်းလ ို်း၏ အြွဲွေ့အစည််းက ို ရည်ရွယခ် ကမ်ထာ်းရှ ပ ။ ၎င််းအစာ်း၊ အသင််းတ ာ်မ ာ်း၌ အြွဲွေ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ 

ကွဲခပာ်းမှုမ ာ်းရှ တနတသာ်လည််း  ရာ်းဝငခ်ရစ်ယာနအ်သင််းတ ာ်မ ာ်းကကာ်း ွငရ်ှ တသာ သန  ရှ်င််းတသာ 

ဝ ညာဉ်တ ာ်၏စည််းလ ို်းညညီ ွ်မှုအတကကာင််းက ို တခပာတနခခင််းခြစသ်ည။် အသင််းတ ာ်သမ ိုင််း စ် 

တလ ာကသ်ည် "ကကသ်လစ"် ဟူတသာ စကာ်းလ ို်းသည ်အက  ြု်းဝငပ် သည်။ ခရစ်ယာနအ်ြွဲွေ့အစည််း  ိုင််း 

အ ကွ် “အသင််းတ ာ”်ဟတူသာ အမညက် ို   ို်းခ ဲွေ့ရန ်ရည်ရွယ်ခဲ သည်။ 

ဤအယအူဆသည် ၁ တကာရ နသြု ၁:၂  ွင ်တပ လို၏သွနသ်ငခ် က်နငှ အ်ညီခြစသ်ည်။ ဤသ ို   

မ န  ဆ် ိုခဲ သည်– 

တယရှုခရစအ်ာ်းခြင်  အခပစ်နငှ် ကင််းစင၍် သန်  ရှင််းသူအရာ၌ ခန်  ထာ်းတသာသူ 

 ည််းဟတူသာ၊ တကာရ နသြုပမ ြုွေ့၌ရှ တသာ ဘိုရာ်းသခင၏် အသင််းတ ာ်မှစ၍ 

ခပ်သ မ််းတသာအရပ်၌ င   ို  သခငတ်ယရှုခရစက် ို ပဌနာ ခပြုတသာသအူတပ င််း  ို  က ို 

ကကာ်းလ ိုက်ပ ၏ (၁ တကာရ နသြု ၁:၂)။ 

ဤ ွင၊် တပ လိုသည် “တကာရ နသြုပမ ြုွေ့၌ရှ တသာ...အသင််းတ ာ်” ဟို ဆ ိုတသာတကာရ နသြုပမ ြုွေ့ ရှ  

ခရစ်ယာနအ်သင််းတ ာ်အသ်ီးသ်ီးသည် ၎င််း  ို  မည်သည တ်နရာ ွင ်တနထ ိုငတ်စကာမူ ခရစတ် ာ်၏ 

နာမတ ာ်က ို ပဌနာခပြုသအူာ်းလ ို်းပ ဝငသ်ည ် ပ ို၍ကကီ်းတသာအသင််းတ ာ၏်  စစ်   ်စပ် ိုင််းခြစ် 

တကကာင််း တြာ်ခပခဲ သည်။ 

   ယရာစိုအလယ် ွင၊် Carthage ပမ ြုွေ့ မှဆရာတ ာ် Cyprian သည ်အသင််းတ ာ်က ို 

သ မ် ှ် တြာ်ခပရာ ွင ်ဂ ိုဏ််းအိုပ်မ ာ်း သ ို  မဟို  ်ယဇ်ပိုတရာဟ  မ် ာ်း၏အခန််းကဏ္ဍက ို စ င ်

အတလ်းတပ်းလာခဲ သည်။ သူ၏စာ Epistle ၆၈  ွင ်ဤသ ို  တြာ်ခပခဲ သည်_ 

အသင််းတ ာမ် ာ်းသည် ယဇ်ပိုတရာဟ  ်နငှ  ်စည််းလ ို်းညညီ ွ်တသာ လမူ ာ်းခြစ် 

ကကပပီ်း …၎င််းသည် ကက်သလစ်နငှ  ် စခ်ို ည််းခြစ်ကာ၊ ကွဲခပာ်းခခင််း နငှ  ်

ပ ိုင််းခခာ်းခခင််း မရှ ၊ ယဇ်ပိုတရာဟ  မ် ာ်း၏ ခ ိုငပ်မတဲသာ သ တယာဇဉ်ခြင  ်အခ င််း 

ခ င််း ခ   ်ဆက်ခ ညတ်နာှငထ်ာ်းသည်။ 

Cyprian အ ွက်၊ အသင််းတ ာ်၏စည််းလ ို်းမှုသည် ဘိုန််းတ ာ်ကကီ်းနငှ  ်အသင််းတ ာ်၏ဓမမအမှု 

တ ာ်၏စည််းလ ို်းမှုတပေါ် ွင ်အခမစ် ယွတ်နပ သည။် ဤအခမင ်ကကီ်းထာွ်းလာသည်နငှ အ်မ  ခရစယ်ာနမ် ာ်း 

သည ်အသင််းတ ာ်၏ စည််းလ ို်းညီညွ မ်ှုက ို အိုပ်ခ ြုပ်မှု၏ စည််းလ ို်းညညီွ ်ခခင််းခြင  ်စ ငအ် ည်ခပြု 

လာခဲ ကကသည်။ ကမဘာ စဝ်မှ််း ဘိုန််းတ ာ်ကကီ်းမ ာ်းနငှ  ်ယဇ်ပိုတရာဟ  မ် ာ်း ရှ တနတသာတကကာင  ်အသင််း 

တ ာ်သည် တနရာ  ိုင််း ွငရ်ှ တသာ အြွဲွေ့အစည််း စခ်ိုခြစသ်ည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

“ကကသ်လစ်” ဟူတသာ စကာ်းလ ို်းသည် ခရစ်တ ာ်၏နာမ၌ တခေါ်ခခငျ်ားခ ထာ်းတသာ အသင််းတ ာ ်

မ ာ်းနငှ  ်အစဉ်အလာအယဝူ ဒမ ာ်းက ို သစစာတစာင သ် တသာလမူ ာ်း အာ်းလ ို်းက ို လွှမ််းခခ ြုန ိုငတ်စရန ်ရည်ရွယ် 

ပ သည်။ 

သ ို  တသာ် တနာကပ် ိုင််း ွင ်အသင််းတ ာ်သည ်စ  ဝ်မ််းကွဲခပာ်းမှုမ ာ်းတကကာင  ်အပ ိုင််းပ ိုင််းကွသဲာွ်း 

ခဲ သည်။ ဥပမာအာ်းခြင ၊် A.D ၁၀၅၄  ွင ်Roman Catholic အသင််းတ ာသ်ည် Eastern Orthodoxy 

အသင််းတ ာမ် ာ်းက ိုထို ်ပယခ်ွဲ သည်။ Eastern Orthodoxy အသင််းတ ာမ် ာ်းသညလ်ည််း Roman 

Catholic အသင််းတ ာက် ို ဆက်ဆ မှုရပ်ဆ ိုင််းခဲ သည်။ 

ယခိုအခ  န ်ွင ်ဤအသင််းတ ာ်မ ာ်းသည် သ်ီးသန  အ်ဓ ပပာယ်အသစ်ခြင  ်“ကကသ်လစ်” ဟူတသာ 

စကာ်းလ ို်းက ို စ ငအ်သ ို်းခပြုလာကကသည။် ၎င််းအသင််းတ ာ်မ ာ်းသည် ကကသ်လစ် သ ို  မဟို ် ကမဘာလ ို်း 

ဆ ိုငရ်ာခြစ်တကကာင််း အခ ိုငအ်မာတခပာဆ ိုခခင််းခြင ၊်  စခ်ိုစသီည ် ရာ်းဝငတ်သာအသင််းတ ာ်အခြစ် ခွခဲခာ်း 

သ မ် ှ်ရနန်ငှ  ်ပပ ြုငဘ်ကအ်သင််းတ ာ်မ ာ်းက ို ရှု  ွေ့ခ ရန ်ရည်ရွယသ်ည။် 

တနာကပ် ိုင််း၊ ၁၆ ရာစို၏ ခပြုခပငတ်ခပာင််းလဲမှုအပပီ်း ွင၊် ပရ ို က်စ င အ်သင််းတ ာ်အမ ာ်းစိုသည် 

ကွဲခပာ်းတသာခ ဉ််းကပ်မှုက ို ခပြုခဲ ကကသည်။ အတခခခ အာ်းခြင ၊် ၎င််း  ို  သည် အယဝူ ဒ၏ “ကက်သလစ်” 

ဟူတသာ စကာ်းလ ို်း၏ မလူအဓ ပပာယသ် ို   ခပနသ်ွာ်းကကသည။် ပရ ို ကစ် င အ်သင််းတ ာ်မ ာ်းသည် သမမာ 

က မ််းစာနငှ  ်မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယဝူ ဒ နစှ်ခိုစလ ို်း၏ သတဘာ ူညီခ က်နငှ အ်ညီ၊ ခရစယ်ာနအ်သင််း 

တ ာ်မ ာ်းအာ်းလ ို်း ခရစတ် ာ်၏ဦ်းတဆာငမ်ှုတအာက် ွင ်ဝ ညာဉ်တ ာ်၌စည််းလ ို်းခခင််းက ို အခ ိုငအ်မာ 

အ ည်ခပြုခဲ ကကသည်။ ထ ို  ခပင ်အသင််းတ ာ်အိုပ်ခ ြုပ်မှုနယ်ပယ် ွင ်စည််းလ ို်းညီညွ မ်ှုမရှ တသာ်လည််း၊ 

ဂ ိုဏ််းဂဏ စ်ခိုစမီှရရှ တသာ အခပြုသတဘာတဆာငတ်သာပ  ပ ို်းမှုမ ာ်းမရှ တသာ်လည််း ထ န််းသ မ််းန ိုငတ်ကကာင််း 

၎င််း  ို  အသ အမ ှ်ခပြုခဲ သည်။ 

မ ကတ်မှာက်အသင််းတ ာ်၏ ကကသ်လစသ်င််းဝငက် ို အသ အမ ှ်ခပြုခခင််းသည်  မနတ် ာ်မ ာ်း 

၏အယဝူ ဒက ို ခ ိုငခ်  ပမဲခမ တစတသာ အသင််းတ ာ်  ိုင််း၏  ရာ်းဝငမ်ှုက ို အ ညခ်ပြုခခင််းခြစ်သည်။ 

သစစာရှ အသင််းတ ာ်မ ာ်းမှ ခရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်းလ ို်းသည် ခရစတ် ာ်၏ပဋ ညာဉ်ဦ်းတဆာငမ်ှုတအာက ်ွင ်

ရှ ပပီ်း၊ စစမ်ှနတ်သာယ ိုကကည်သ ူ ိုင််းသည် သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်၏ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းနငှ အ် ူ တကာင််း 

ခ ီ်းမ ာ်းရရှ ကကသည်။ ထ ို  တကကာင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သစစာရှ အသင််းတ ာ်  ိုင််းမှ စစမ်ှနတ်သာခရစ်ယာနမ် ာ်း 

၏ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းအာ်းခြင  ်အက  ြု်းခ စာ်းလ ိုစ  ်ခပင််းခပသင ပ်ပီ်း၊ သူ  ို  နငှ အ် ူ အ  န် ိုငဆ် ို်း အမှုတဆာင ်

လ ိုစ  ်ရှ သင သ်ည်။ 

“ကကသ်လစ်” ဟူတသာ စကာ်းလ ို်းအဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ က်က ို စ  ်ထ ဲွငန်ာ်းလညသ်တဘာတပ က် 

ထာ်းခခင််းခြင ၊် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို “ကကသ်လစ်” ဟိုတခေါ်ဆ ိုန ိုငသ်ည ် နည််းလမ််းမ ာ်းက ို ဆက် 

လကတ်လ လာကကပ စ ို  ။ 

ပမငန်ိိုငတ်သ ကကသ်လစ်အသငျ်ားတတ ် 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ကကသ်လစသ်င််းဝငမ်ှုနငှ ပ် သ်က်တသာနာ်းလည်ထာ်းမှုက ို ခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ်အတကကာင််းနာ်းလည်မှုခြင  ်တပ င််းစပ်တသာအခ ၊ ခမငန် ိုငတ်သာကကသ်လစအ်သင််းတ ာ်အာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ခရစ်တ ာ်၏ဦ်းတဆာငမ်ှုတအာက် ွင ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြုထာ်းတသာ ကမဘာ စ်ဝမှ််းလ ို်းရှ  

လူအာ်းလ ို်း၏မ  သ်ဟာယ စ်ခိုအခြစ် သ ်မ ှ်န ိုငသ်ည။် ထငရ်ှာ်းသညမ်ှာ၊ ဤမ  သ်ဟာယသည် 

အသင််းတ ာ်အိုပ်ခ ြုပ်မှုထက် ဝ ညာဉ် စပ် ်းခြစ်သည်။ ခရစယ်ာနအ်သင််းတ ာ်အာ်းလ ို်းအတပေါ်အိုပ်ခ ြုပ် 

သည  ်စခ်ို ည််းတသာဂ ိုဏ််းဂဏ မရှ ပ ။ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်မ ာ်း၏စည််းလ ို်းမှုအတခခခ သည် 

အသင််းတ ာ် စခ်ိုစီသည ် ညီူတသာဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ရှ ပပီ်း၊  ူညတီသာခရစ်တ ာ၏် ပဋ ညာဉ် 

၏ဦ်းတဆာငမ်ှုတအာက် ွငရ်ှ သည် ဟူတသာအခ က ်ခြစ်သည်။ 

သမ ိုင််းတကကာင််းအရ၊ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် ၎င််း၏ကကသ်လစသ်င််းဝငခ်ခင််းက ို နည််းအ 

မ  ြု်းမ  ြု်းခြင  ်ရှာတြခွဲ သည်။ အခ  ြုွေ့တသာ ဓတလ ထ ို်း မ််းမ ာ်း ွင ်၎င််းက ို အသင််းတ ာ်အိုပ်ခ ြုပ်မှုမှ ဆင  ်

ရှာတြသွည။် အသင််းတ ာ်သည် က ိုယ်  ိုင ် ို်းပွာ်းလာသည်နငှ အ်မ ၊ အမှုတဆာငခ်ြစ်တနပပီ်းကကသမူ ာ်းမှ 

အသစတ်သာအမှုတ ာ်တဆာငမ် ာ်းအာ်း လက် ငတ်ပ်းခခင််းခြင  ်ခန  အ်ပ်သည်။ 

သ ို  တသာ် တယဘူယ အာ်းခြင ၊် ပရ ို ကစ် င မ် ာ်းသည် ခန  အ်ပ်ခ ရတသာအမှုတဆာငမ် ာ်းနငှ  ်ယဇ်ပို 

တရာဟ  မ် ာ်းဆက ် ိုကဆ်က်ခ မည အ်ထပေါ်တွငမ်ဟိုတ်ဘွဲ၊ ခရစ်တ ာ်က ို ယ ိုကကည်ခခင််းနငှ  ်

ဝ ညာဉ်တ ာ်၏ လိုပ်တဆာင ်ခခင််း၌သာ အသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်း၏ စည််းလ ို်းညီညွ မ်ှု ညရ်ှ တကကာင််းက ို 

အတလ်းတပ်းတြာ်ခပသည။် ထ ို  တကကာင ၊် ဝ ညာဉ်တ ာစ်ည််းလ ို်းမှုရှ တနသည ် မညသ်ည ်တနရာ ငွမ်ဆ ို၊ 

ဘိုရာ်းသခငန်ငှ ပ်ဋ ညာဉ်ြွဲွေ့တသာ သူ  ို  ၏ ခရစတ် ာ်နာမ၌စိုတဝ်းရာတနရာ  ိုင််း ွင ်

အသင််းတ ာ်အသစမ် ာ်း ခြစ်တပေါ်လာန ိုငသ်ည။် ခမငန် ိုင ်တသာအသင််းတ ာသ်ည် 

ကကသ်လစ်ခြစ်တကကာင််း ပရ ို ကစ် င မ် ာ်းသည် အခ ိုငအ်မာဆ ိုသည။် အဘယ်တကကာင ဆ် ိုတသာ် 

လူမ ာ်းသည ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြုထာ်းသည ်တနရာ  ိုင််း ွင ်ခရစ်တ ာ ်၏ဦ်းတဆာငမ်ှု၊ 

ဝ ညာဉ်တ ာ်၏ စည််းလ ို်းညညီ ွ်မှုတအာက ်ွင ်ရှ တနတသာတကကာင  ်ခြစ်သည်။ 

ယတန   ခရစယ်ာနမ် ာ်း ကက ြုတ ွွေ့တနရသည ် ခပဿနာ စ်ခိုမှာ မညသ်ည အ်သင််းတ ာ်က ို ခရစ် 

တ ာ်၏ကက်သလစ် သ ို  မဟို ် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာအသင််းတ ာ်၏  စ်စ   ်စပ် ိုင််းအခြစ် လက်ခ ယ ို 

ကကည်သင သ်ည် ဟသူည အ်ခ က်ခြစသ်ည။် ကမဘာ တဒသအမ ာ်းစို ွင၊် ခရစ်ယာနဟ်ိုတခေါ်တသာ အသင််း 

တ ာ်အမ  ြု်းမ  ြု်းရှ ရာ အဓ ပပာယခ်ပည ဝ်သညဟ်ိုဆ ိုထသာ ခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် အစနွ််းနစှြ်ကအ်နကမ်ှ 

 စခ်ိုသ ို   မကကာခဏ သွာ်းတလ ရှ သည။် သူ  ို  သည် ၎င််း  ို  ၏လကမ် ာ်းက ို က ယ်ခပန  စ်ွာြွင က်ာ ခရစ် 

ယာနအ်မညခ် တသာ မညသ်ည အ်သင််းတ ာ်က ိုမဆ ို လက်ခ ယ ိုကကည်သည်။ သ ို  မဟို ် ၎င််း  ို  သ မ်ှ ် 

ထာ်းတသာ အသင််းတ ာ်၊ ဂ ိုဏ််းဂဏမှအပ အခခာ်းလူ  ိုင််းက ို ခငင််းပယ်ကကသည။် 

ဤခက်ခမဲှုအ ကွ် အတထာက်အကူခြစတ်စမည ် အတခြ စ်ခိုက ို အသင််းတ ာ်၏ အစဥအ်လာ 

အမ ှအ်သာ်းသ ို်းခို ွင ်တ ွွေ့ ရှ န ိုငသ်ည။် ဤအမ ှ်အသာ်းမ ာ်းက ို ၁၆ရာစို စတကာ  လန ်ွင ်John 

Knox မှ ပ ိုတြာ်ထာ်းသည်။ ၎င််း  ို  သည် သူ  တခ ်၌ ပရ ို ကစ် င အ်သင််းတ ာ်မ ာ်းစွာ၏ အတ ွ်းအတခေါ် 

က ိုက ိုယစ်ာ်းခပြုသည။် အဓ ကအာ်းခြင ၊် အမ ှ်အသာ်းမ ာ်းသည် ခရစ်ယာနမ် ာ်းအာ်း ခမငန် ိုငတ်သာ ကက ်

သလစအ်သင််းတ ာ၏် စစမ်ှနတ်သာအသင််းတ ာမ် ာ်းက ို အတယာငတ်ဆာငအ်သင််းတ ာ်မ ာ်းနငှ  ်ခွဲခခာ်းသ  

ခမငတ်စန ိုငပ် သည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အသင််းတ ာ၏်အမှ အ်သာ်းမ ာ်းသည် အသငျ်ားထတာ် အဘယ်မှာရှ သညက် ို 

သ န ိုငြ် ို   မရှ မခြစ် လ ိုအပ်သည။် အဘယ်တကကာင ဆ် ိုတသာ် အမှန ်ွင၊် မည်သည ် 

အရာမဆ ို အသင််း တ ာ ်စခ်ိုဟို မ မ က ိုယက် ို တခေါ်ဆ ိုန ိုငတ်သာတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ 

၁၆ ရာစို၏ ခပြုခပင ်တခပာင််းလတဲရ်းကဲ သ ို  တသာ ကကီ်းစွာတသာ ဓမမပညာဆ ိုငရ်ာ 

အက ပ်အ ည််းမ ာ်းမှ  စခ်ိုသည ် “စစ်မနှတ်သာအသင််းတ ာ်က ို အဘယမ်ှာ 

ရှာတ ွွေ့ န ိုငမ်ည်နည််း” ဟူတသာ တမ်းခွန််းခြစသ်ည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် ခပြုခပငတ်ခပာင််း 

လဲတရ်းသမာ်းမ ာ်းသည် အသင််းတ ာ်၏အမှ အ်သာ်းမ ာ်းက ို၊ “တကာင််းပပီတလ၊ 

ဒ က တရှွေ့ မှာထာ်း ဲ  ဆ ိုင််းဘို ်မဟို ်ဘူ်း။ အတဆာက်အဦ်းရဲ   ဗ သိုကာလက်ရာ 

လည််းမဟို ်ဘူ်း။ ဘိုရာ်းသခငရဲ်   နှု က်ပ ်တ ာ ်တဟာကကာ်းခခင််း ရှ ၊ မရှ  

ဆ ို ာပ ပဲ။"ဟိုဆ ိုကာ ဂရို စ ိုက်သ မ်ှ ခ်ဲ သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏် နှု ်ကပ ် 

တ ာ် မှနက်နစ်ွာ တဟာတခပာခခင််းရှ သည ် တနရာ  ိုင််း ွင ်အသင််းတ ာ် စ်ခို 

ရှ သည။် ဓမမမဂဂလာဝ မ် ာ်းက ို မနှက်နစ်ွာ စမီ တဆာငရွ်ကသ်ည် တနရာ  ိုင််း ွင ်

အသင််း တ ာ်ရှ သည။် အထ်ူးသခြင  ်တနာကပ် ိုင််း ွင ်အသင််းတ ာ်၏ စည််းမ ဥ််း 

စည််းကမ််းအမ ှအ်သာ်းမ ာ်း ပ ဝငသ်ည—်အဆ ိုပ  စည််းကမ််းအမ ှ်အသာ်း 

မပ ဘ ဲအသင််းတ ာ်၏ သန  ရှ်င််းစငက်ကယမ်ှုသည် အခ ည််းနှ်ီးခြစ်ပပီ်း၊ တနာကဆ် ို်း 

 ွငအ်သင််းတ ာ်သည် ၎င််း၏သမာဓ နငှ  ်အမှ သ်ညာအရ အည  ခ ရသည်။ 

တဒါကတ်  R. Albert Mohler, Jr. 

ဘိုရာ်းသခင၏် နှု က်ပ တ် ာ်က ို တဟာကကာ်းခခင််းမှအစခပြု၍၊ ခမငန် ိုငတ်သာ ကကသ်လစ် 

အသင််းတ ာ၏် အစဥအ်လာအမ ှအ်သာ်းသ ို်းခိုမှ  စခ်ိုစကီ ို တလ လာကကပ စ ို  ။ 

ဘိုရာ်းသခင၏်နှု က်ပ တ် ာ်က ို ထ န််းသ မ််းရန၊် အဓ ပပာယ်ြွင ဆ် ိုရန၊် လ ိုက်နာက င သ် ို်းရန ်

သ ို  မဟို  ်တဟာတခပာရနအ် ကွ် သ်ီးသန  အ်ခ ိုငအ်မာတ ာင််းဆ ိုတသာအသင််းတ ာ် သ ို  မဟို ် ဂ ိုဏ််းဂဏ 

မရှ ။ အခ  ြုွေ့တသာအသင််းတ ာ်မ ာ်းနငှ  ်ဂ ိုဏ််းဂဏမ ာ်းသည် သမမာက မ််းစာက ို အနက်ခပနဆ် ိုရနန်ငှ  ်သင ်

ကကာ်းရန ်သ်ီးသန  အ်ခွင အ်တရ်းရှ သည်ဟို ဆ ိုကကသည။် အခ  ြုွေ့သည် သမမာက မ််းစာက ို အခခာ်းသူမ ာ်းထက် 

ပ ိုမ ိုမနှက်နစ်ွာနာ်းလည်တစတသာ အထ်ူးဉာဏအ်လင််း သူ  ို  ၌ရှ သည်ဟို ဆ ိုကကသည။် သ ို  တသာ် မည်သည ် 

အသင််းတ ာမ်ှ နှု ်ကပ ်တ ာ်တဟာကကာ်းခခင််းအပ အဝင ်အမ ှအ်သာ်းမ ာ်းက ို အခပည အ်ဝ မတြာ်ခပ 

န ိုငပ် ။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းအာ်း သမမာက မ််းစာက ို တပ်းထာ်းသည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  သမမာက မ််းစာက ို နာ်းလည်တစြ ို  ရာ ွင ်ကူညီတပ်းရနအ် ကွ် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် 

 စခ်ိုလ ို်းက ို က ိုယတ် ာ်၏သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အာ်း တပ်းသနာ်းတ ာ်မသူည။် ဤအရာမ ာ်းက ို 

၁  တမာတသ ၃:၁၅၊ နငှ  ်တဟပဗဲ ၄:၁၁-၁၃၊ ၆:၄-၆  ွင ်တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ထ ို  အခပင၊် မဿဲ ၂၈:၂၀၊ ၁    

တမာတသ ၄:၁၇၊ နငှ  ်၂  တမာတသ ၂:၁၅၊ ၃:၁၄-၁၇  ွငတ် ွွေ့ရသည ်အ  ိုင််း ဘိုရာ်းသခင၏် နှု ်ကပ ် 

တ ာ်မ ာ်းက ို ြ ်ရှုရန၊် နာ်းလည်ရန၊် သွနသ်ငတ်ပ်းရန၊် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းအာ်း   ိုက ်

 ွန််းထာ်းသည်။ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

အသင််းတ ာ၏်ဒို  ယအမှ အ်သာ်းသည် ဗ တ  ဇ မဂဂလာနငှ  ်ပွဲတ ာ်မဂဂလာ  ို  က ို မှနက်နစ်ာွ 

စမီ မှုခြစ်သည်။ ဤမဂဂလာဝ ်မ ာ်းသည် ဂ ိုဏ််းဂဏ စ်ခို သ ို  မဟို ် အခခာ်း စ်ခိုအ ကွ်သာမဟို ဘ် ဲ

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းနငှ  ်သကဆ် ိုငသ်ည်။ 

က မ််းစာနငှ အ်ညီ မဂဂလာဝ မ် ာ်းက ိုစီမ ရနသ်ည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်အ ွင််းရှ  အသင််း 

တ ာ်  ိုင််း၏ အခွင ထ််ူးနငှ  ် ာဝနခ်ြစသ်ည။် မဿဲ ၂၈:၁၉  ွင ်နစှ်ခခင််းခ ခခင််းနငှ ပ် သ်က်တသာ မဟာ 

တစခ ိုင််းခ ကန်ငှ  ်၁ တကာရ နသြု ၁:၁၃-၁၇  ွင ်တပ လို၏ နစှခ်ခင််းခ ခခင််းဆ ိုငရ်ာ သွနသ်ငခ် က ်ွင ်၎င််းက ို 

တ ွွေ့ ခမငရ်သည်။ ထ ို  ခပင ်လိုကာ ၂၂:၁၅-၂၀  ွင ်ပွဲတ ာ်မဂဂလာဆ ိုငရ်ာ၌လည််း ၎င််းက ိုတ ွွေ့ ခမငရ်သည။် 

ထ ိုပွဲတ ာ်မဂဂလာသည် သူ၏န ိုငင် ထတာ် စခ်ိုလ ို်းအ ကွ်ခြစပ်ပီ်း၊ သူ၏ပဋ ညာဉ် ရာ်းတအာက် ွင ်

ပ ဝငသ်အူာ်းလ ို်းအ ကွ်ခြစ်တကကာင််း တြာ်ခပခဲ သည်။ ဤကဲ သ ို  တသာ က မ််းပ ိုဒမ် ာ်းတကကာင  ်ပရ ို ကစ် 

 င အ်သင််းတ ာ်မ ာ်းသည် အခခာ်းအသင််းတ ာ်မ ာ်းနငှ  ်ဂ ိုဏ််းဂဏမ ာ်း၏ မဂဂလာဝ ်မ ာ်းက ို အသ  

အမ ှ်ခပြုပပီ်း အ ည်ခပြုရသည ် အတကကာင််းရင််းခြစသ်ည။် 

ခမငန် ိုငတ်သာကကသ်လစအ်သင််းတ ာ်၏    ယတခမာက် အစဉ်အလာအမ ှ်အသာ်းမှာ  ရာ်း 

ဝငအ်သင််းတ ာ်စည််းကမ််းခြစ်သည ် အသင််းတ ာ်မထှို ပ်ယ်ခခင််း ခြစသ်ည။် 

မညသ်ည ်ခရစ်ယာန ်စ်ဦ်း စ်တယာကမ်   ရာ်းဝငအ်သင််းတ ာ်၏ စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းခြစ် 

တသာ၊ အထ်ူးသခြင  ်အသင််းတ ာ်မထှို ပ်ယ်ခခင််းက ို မနစှသ်က်ကက။ ထ ို  တကကာင  ်အသင််းတ ာ်မ ာ်းသည် 

 ရာ်း၀ငစ်ည််းကမ််းက ို က င သ် ို်းခခင််းအာ်း တရှာငက်ကဉ်တလ ရှ ကကသည်။ မဿဲ ၁၃:၂၄-၃၀ ၌ စပ ်းနငှ တ်ပ င််း 

ပင ်ပ ိုဥပမာ ွငတ် ွွေ့ရသည ် သည််းခ ခခင််းသည ်သမမာက မ််းစာပ  အာမခ ခ က်ခြစသ်ည။် 

သ ို  တသာ် စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းသည် သူ  တနရာနငှ သ်ရှူ သည်။ လူ စ်ဦ်း၏အခပစသ်ည် အလနွဒ်ိုကခ 

တပ်းသည အ်ခ  နမ် ာ်းရှ သည။် အထ်ူးသခြင  ်အသင််းတ ာ်နငှ  ်အသင််းတ ာ၏်ဂိုဏသ် င််းက ို ထ ခ ိုကတ်စ 

သည အ်ခ  န ်ွင ်ဆ ို်းမပဲ ခပငမ်ှုခြင  ်က ိုင ်ယွ်တခြရှင််းရမညခ်ြစ်သည်။ ဤကဲ သ ို  တသာအခ  နအ်ခ မ  ြု်း ွင၊် 

စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းသည် အသင််းတ ာ်က ိုကာကယွ်ရနန်ငှ  ်ခပစ်မှုက  ်းလွနသ်ကူ ို တနာင ်ရတစရန ် ွန််း 

အာ်းတပ်းရန ်နစှမ်  ြု်းစလ ို်းက ို ရည်ရွယသ်ည။်  ရာ်းနည််းလမ််း က  ဆ ို်းမခခင််းအ ကွ် က မ််းစာအတခခခ  

မ ာ်းက ို မဿဲ ၁၆:၁၉ နငှ  ်၁၈:၁၈၊ တယာဟန ်၂၀:၂၃ နငှ  ်   ို ၃:၁၀  ွင ်တ ွွေ့ န ိုငသ်ည။် ၁ တကာရ နသြု 

၅:၁-၁၃  ွင ်၎င််းက ိုက င သ် ို်းသည်က ို တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းသည် 

ခရစ်တ ာ်နငှ သ်က်ဆ ိုငပ်ပီ်း တခမကကီ်းတပေါ် သူ  က ိုက ိုယစ်ာ်းခပြုတသာတကကာင ၊် အသင််းတ ာ်၏ စည််းမ ဥ််းစည််း 

ကမ််း က င သ် ို်းခခင််းအာ်းခြင  ်ခရစတ် ာ်၏လမူ ာ်းနငှ  ်က ိုယ်တ ာ်၏ဂိုဏအ်သတရက ိုကာကယွ်ရန ်ခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ၏်အစ  အ်ပ ိုင််း  ိုင််းသည် အတရ်းကကီ်းသည။် 

အသင််းတ ာ၏်အမှ အ်သာ်းမ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  အ ကွ် ယတန  ၌လည််း စဉ််းစာ်းသ ို်းသပ်ရန ်

အတရ်းကကီ်းတနဆခဲြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏အသင််းတ ာ်မ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြုထာ်းတသာ 

ခမငန် ိုငတ်သာကကသ်လစအ်သင််းတ ာ်၏ နယ်န မ  မ် ာ်းအ ွင််း၌ ခရစ်တ ာ်၏ဦ်းတဆာငမ်ှုတအာက ်ွင ်

ရှ တနတကကာင််း တသခ ာတစရန ်၎င််း  ို  သည် ကူညတီပ်းပ သည။် ထ ို  ခပင ်ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း အသင််းတ ာ်၏ 

အတယာငတ်ဆာငသ်မူ ာ်းနငှ  ်ရနသ်ူမ ာ်းက ို ခွဲခခာ်းသ ခမငန် ိုငရ်နလ်ည််း ကူညတီပ်းသည။် သ ို  မသှာ ကျွန်ိုပ်  ို   

သည ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းက ို ထ ိုကဲ သ ို  တသာအိုပ်စိုမ ာ်းမှ တဝ်းတဝ်းတနရနသ်  တပ်းန ိုငမ်ည်ခြစ်ပပီ်း၊ ဤမှာ်းယွင််း 

တသာအိုပ်စိုမ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏သခငန်ငှ  ်က ိုယ်တ ာ်၏ဧဝ တဂလ  ရာ်းက ို က ိုယစ်ာ်းမခပြုတကကာင််း 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ကမဘာက ိုတကကခငာန ိုငမ်ည် ခြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဓမမအမှုတ ာ် ွငပ် ဝငတ်နခ  န ်ဂ ိုဏ််းဂဏကန  သ် ် 

စည််းမ ာ်းက ိုခြ ်တက ာ်၍ အလိုပ်လိုပ်န ိုငရ်နလ်ည််း ၎င််း  ို  သည်  ွန််းအာ်းတပ်းသည။် ခရစ်တ ာ်၏ 

က ိုယခ်နဓာသည ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏အသင််းတ ာ်မ ာ်း သ ို  မဟို ် ဂ ိုဏ််းဂဏမ ာ်းအ ကွ်သာ ကန  သ် ထ်ာ်းခခင််း 

မရှ တကကာင််း၊ ခရစ်တ ာ်၏ဧဝ တဂလ  ရာ်းတကကညာသည ်တနရာ  ိုင််း ွင ်ကမဘာ စ်ဝမှ််းလ ို်း ွင ်ပ  ွေ့ နှ  တန 

တကကာင််းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  အသ အမှ ခ်ပြုတသာအခ ၊ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်ပ ဝငတ်နသအူာ်းလ ို်းက ို 

လကခ် န ိုငရ်န ်ကျွန်ိုပ်  ို  က ို  နွ််းအာ်းခြစ်တစပ သည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာသဘာ၀က ို တလ လာပပီ်းတနာက၊် 

ယခို မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် ကက်သလစ် သ ို  မဟို ် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာခြစ်န ိုငတ်သာ နည််းလမ််း 

အခ  ြုွေ့က ို ဆကလ်ကသ် ို်းသပ်ကကည ်ကကပ စ ို  ။ 

မပမငန်ိိုငတ်သ ကကသ်လစ်အသငျ်ားတတ ် 

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို နာ်းလည်သတဘာတပ ကမ်ှုနငှ  ်ကကသ်လစသ်င််းဝငခ်ခင််းအာ်း 

နာ်းလည်သတဘာတပ ကမ်ှု  ို  က ို တပ င််းစပ်တသာအခ ၊ မခမငန် ိုငတ်သာကကသ်လစအ်သင််းတ ာ်အာ်း_ 

ကယ ်ငခ်ခင််းအ ကွ် ခရစတ် ာ်ထ  စည််းလ ို်းညီညွ ခ်ဲ ကကတသာ တခ ်အဆကဆ်ကမ်ှ လူအာ်းလ ို်းဟို 

အဓ ပပာယ်ြွင ဆ် ိုန ိုငသ်ည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  တခပာခဲ သည အ်  ိုင််း၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည ်ခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ၏် အပ ိုင််းခွ ဲစခ်ိုခြစ်တသာတကကာင  ်မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ လ ူ ိုင််းသည် ခရစ်တ ာ ်

၏ဦ်းတဆာငမ်ှုတအာက် ွင ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ပဋ ညာဉ်ခပြုကကသညမ်ှာလည််း မှနပ် သည။် သ ို  တသာ် မခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ်က ို ခွဲခခာ်းသ ခမငရ်နအ် ွက်၊ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏အဓ ပပ ယ်ြွင ဆ် ိုခ ကသ်ည ်ခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ်နငှ  ်မည်သ ို  ကွာခခာ်းသည်က ိုသာ အာရ ိုစ ိုကသ်ည။် 

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ ကကသ်လစသ်င််းဝငခ်ခင််းအတကကာင််း စဉ််းစာ်းရန ်နည််းလမ််းမ ာ်း 

စွာရှ တသာလ်ည််း နစှ်ခိုက ိုသာ တလ လာပ မည်။ ပထမ၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် ကယ် ငရ်ှင ်

 စပ်ါျား ည််းသာရှ တသာတကကာင  ်ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာခြစသ်ည။် ဒို  ယ၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် 

ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာခြစသ်ည။် အတကကာင််းမှာ ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ထ ိုကယ ်ငရှ်ငထ် ပ ို  တဆာငန် ိုငတ်သာ စစမ်ှန ်

တသာဘာသာ ရာ်း စခ်ိုသာရှ တသာတကကာင ခ်ြစ်သည်။ ကယ် ငရ်ှင ်စ်ပ ်း ည််းရှ သည် ဟူ တသာ 

အယအူဆအာ်း ဦ်းစွာတလ လာကကပ စ ို  ။ 

တစ ်ါျားတညျ်ားတသ ကယတ်ငရ် င ်

တယရှုခရစသ်ည် လသူာ်းမ ာ်းအ ကွ်  စပ် ်း ည််းတသာ ကယ ်ငရ်ှငခ်ြစတ်ကကာင််း သမမာ 

က မ််းစာ၌ ရှင််းလင််းစွာ သွနသ်ငထ်ာ်းသည်။ သသူည ် စပ် ်း ည််းတသာ ကယ ်ငန် ိုငစ်မွ််းရှ သူခြစပ်ပီ်း၊ 

 စပ် ်း ည််းတသာ ကယ ်ငမ်ည သ်ူလည််း ခြစ်သည်။  မနတ် ာ် ၄:၁၂  ွင ်တပ ရို အခ ိုငအ်မာ 

တခပာခဲ သည်မှာ_ 
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ထ ိုသခင၏် နာမတ ာမ်ှ ပ ်း င   ို  က ို ကယ ်ငန် ိုငတ်သာ နာမ စ ို ခိုမ  

တကာင််းကငတ်အာက် လ ူ ို   ငွ ်မတပေါ်မရှ ဟို တပ ရိုသည ်ထ ိုသ ူ ို  အာ်း 

မမက်ဆ ို၏ ( မနတ် ာ ်၄:၁၂)။ 

သခငတ်ယရှုခရစသ်ည် လူသာ်းမ ာ်းအ ကွ် အပမဲ မ််းရရှ န ိုငတ်သာ  စပ် ်း ည််းတသာ 

ကယ ်ငရ်ှငခ်ြစသ်ည။် ဤသမမာ ရာ်းက ို က ိုယတ် ာ်က ိုယ ် ိုင ်တယာဟန ်၁၄်း၆  ွင ်မ န  တ် ာ် 

မူခဲ သည်_ 

တယရှုက၊ င သည်လမ််းခရီ်းခြစ်၏။ သမမာ ရာ်းက ိုလည််းခြစ်၏။ အသကသ်ည် 

လည််းခြစ၏်။ င  က ို အမှီ မခပြုလ င ်အဘယသ်မူ  ခမည််းတ ာ်ထ သ ို  မတရာက်ရ 

(တယာဟန ်၁၄်း၆)။ 

တယရှုသည် ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ကယ် ငန် ိုငတ်သာ စ်ပ ်း ည််းတသာသူ အဘယ် 

တကကာင  ်ခြစသ်နည််း။ ကယ ်ငရ်ှငသ်ည် စ ိုလငခ်ပည စ် ိုတသာလူသာ်း ခြစရ်မည ် 

အခပင၊် စ ိုလငခ်ပည စ် ိုတသာဘိုရာ်းသခငလ်ည််း ခြစ်ရမည။် သခငတ်ယရှုသည် 

ကျွန်ိုပ်  ို  ၏တနရာ ွငရ်ပ် ည်န ိုငရ်န၊် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ယဇ်ပူတဇာ်ခခင််းခြစရ်န၊် 

ကျွန်ိုပ်  ို  ၏က ိုယစ်ာ်းအစာ်းထ ို်းမှုခြစ်ရန၊် စ ိုလငခ်ပည စ် ိုတသာလူသာ်းခြစရ်ပ မည။် 

သခငတ်ယရှု စပ် ်း ည််းသာလ င ်ထ ို ာဝနက် ို တက ပနွတ်အာင ်တဆာငရွ်က်န ိုင ်

သ ူခြစသ်ည။် ထ ို  ခပင၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဒ ဝ ဒ၏်ခခတသဂ အာ်း… ဘိုရာ်းသခင၏် 

တမရှ ယ၊ ဘ သ ကခ် ခြစ်ရန ်ခန  အ်ပ်လ ိုက်တသာအခ ၊ ဤအရာသည် တရွ်းနို ခ်ခင််း 

သမ ိုင််းအ ကွ် ခပငဆ်ငထ်ာ်းခခင််း ခြစသ်ည။် သခငတ်ယရှုသည ်ဒ ဝ ဒတ်နာက်၌ 

ကကလာမည ် ကကီ်းခမ တ်သာဘိုရငခ်ြစ်ပပီ်း၊ သသူည ်ဤအတခခအတနက ို က ိုငစ်ွဲ 

ထာ်းတသာတကကာင  ်ဓမမတဟာင််းက မ််း စခ်ိုလ ို်းသည် တယရှုကကလာခခင််းအ ွက် 

ခပငဆ်ငတ်ပ်းပ သည။် ထ ို  တကကာင ၊် တယရှုသည် မ မ လူ  ို  က ို အခပစ်မှ လ ို်းဝကယ် 

 ငရ်န ်စ နှုန််းမ ာ်းနငှ  ်က ိုက်ညတီသာ  စပ် ်း ည််းတသာသူ ခြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  John M. Frame 

တယရှုသည် Presbyterians, Baptists, Anglicans, Methodists, Lutherans, Roman 

Catholics, Eastern Orthodox နငှ  ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ အခခာ်းဂ ိုဏ််းဂဏအာ်းလ ို်း ွငရ်ှ တသာ 

သူမ ာ်း၏ ကယ် ငရ်ှငခ်ြစ်သည်။ ကယ ်ငခ်ခင််းခ ရသ ူ ိုင််းသည်  ူညီတသာခရစတ် ာ်၊  ူညီတသာ 

ကယ ်ငရ်ှင၌် စည််းလ ို်းညီညွ ်ကကတသာတကကာင  ်မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စ်ခို ည််းသာရှ သည်။ 

က ိုယတ် ာ်သည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏စည််းလ ို်းညီညွ မ်ှု၏အရင််းအခမစ်ခြစသ်ည်။ အတကကာင််းမှာ သူက ိုယ ် ိုင ်

လည််း ကွဲခပာ်းမှုမရှ တသာတကကာင ခ်ြစသ်ည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် ကကသ်လစ ်သ ို  မဟို ် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာခြစသ်ည် ဟတူသာ 

အခ ကန်ငှ ပ် သ်ကသ်ည ် ဒို  ယအယအူဆသည ်ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ခရစတ် ာ်ထ ပ ို  တဆာငန် ိုငတ်သာ စစမ်ှန ်

တသာဘာသာ ရာ်း စခ်ိုသာရှ သည် ဟူသည ်အခ က်နငှ  ်ဆက်စပ်တနသည်။ 

တစခ်ိုတညျ်ားတသ ဘ သ တရ ျား 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာသည် ကယ ်ငခ်ခင််း၏ အဓ ကစနစ ်စ်ခို မဟို ်တသာလ်ည််း ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်

ပဋ ညာဉ်ဆက်ဆ တရ်း စခ်ိုခြစ်တကကာင််း နာ်းလညရ်န ်အတရ်းကကီ်းသည်။ ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ ခရစ်ယာနဘ်ာသာ 

သည ်အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်းကွဲ သ ို   ကယ ်ငခ်ခင််းရရှ ရန ်အတခခခ နည််းလမ််းထပျားသည ်ဘာသာ မဟို ် 

တပ။ ၎င််းသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်က ိုယတ် ာ်၏လ ူ ို  ကကာ်း ဆက်ဆ တရ်း စခ်ိုခြစသ်ည်။ မနှပ် သည်၊ 

ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်မှနက်နတ်သာဆကဆ် တရ်းရှ ရန ်ယ ိုကကည်ခခင််းသည် အတရ်းကကီ်းတသာ နည််းလမ််း စ်ခိုခြစ် 

သည။် သ ို  တသာ် ကကီ်းမာ်းသည တ်မ်းခွန််းမှာ_ ဘိုရာ်းသခငတ်ရှ ွေ့၌ သငရ်ပ်တနခ  န ်သင က် ိုယ်ပ ိုငလ်ကခဏာသည် 

အဘယ်နည််း။ သငသ်ည် ဘိုရာ်းသခင၏်န ိုငင် တ ာ် ွင ်သစစာရှ န ိုငင် သာ်း စ်ဦ်းတလာ။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

သင အ်ာ်း ကကည ်ရှုတသာအခ ၊ ခရစတ် ာ်၏ ပဋ ညာဉ်အတသွ်း၌ ဝှကထ်ာ်းတသာ  စစ် ို စ်ဦ်းက ို သူခမငပ်  

သလာ်း။ သ ို  မဟို ် သငသ်ည် က ိုယထ်တာ ်ရနသ်မူ ာ်း၏န ိုငင် တ ာ်၏ န ိုငင် သာ်း စ်ဦ်းခြစသ်တလာ။ 

သငသ်ည ်သင၏်အရည်အခ င််းတကကာင  ်ဘိုရာ်းသခငတ်ရှ ွေ့၌ ရပ်တနသ ူစ်ဦ်းတလာ၊ သ ို  ခြစလ် င ်သင အ်ခပစ ်

အ ကွ် အခပစဒ်ဏက် ို အဘယ်သတူပ်းဆပ်ရမည်နည််း။ 

ဝမ််းနည််းစရာမှာ၊ မှာ်းယွင််းတသာဘာသာ ရာ်း၌ ရှ တနသမူ ာ်းသည် ရနသ်ူန ိုငင် မ ာ်း၏န ိုငင် သာ်း 

မ ာ်းခြစ်သည်။ ၎င််း  ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် ပဋ ညာဉ်လူမ ာ်း၏ အစ  အ်ပ ိုင််းမဟို တ်သာတကကာင  ်

ခရစ်တ ာ်နငှ  ်မသက်ဆ ိုင။် ခရစ်ယာနဘ်ာသာသည်သာ ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ကယ ်ငရ်ှငထ်  ပ ို  တဆာငတ်ပ်း 

န ိုငသ်ည။် အဘယ်တကကာင ဆ် ိုတသာ် ထ ိုလမူ ာ်း သ ို  မဟို ် ဘာသာ ရာ်းမ ာ်းသည် ရည်ရွယခ် က်တကာင််း 

မ ာ်းရှ သည  ် ိုင၊် လူသည်အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမ ာ်းအာ်းခြင  ်ကယ ်ငခ်ခင််းသ ို  တရာက်န ိုငမ်ည ် အလာ်းအ 

လာက ို သမမာက မ််းစာအတခခခပြုခရစယ်ာနဘ်ာသာသည် ခငင််းဆ ိုသည။် 

ကျွန်ိုပ်  ို  သ သည ်အ  ိုင််း၊ ခရစ်ယာနမ်ဟို တ်သာဘာသာ ရာ်းမ ာ်းစွာရှ သည။် 

သူ  ို  ၏အရွယအ်စာ်းနငှ  ်၎င််း  ို  ၏လွှမ််းမ ို်းမှုတကကာင  ် စခ်  စရ်  “ကမဘာ ဘာသာ 

 ရာ်းကကီ်းမ ာ်း” ဟိုတခေါ် ကကသည်။ မကကာခဏတမ်းတလ ရှ သည ်တမ်းခွန််းမှာ ခရစ် 

ယာနမ်ဟို ်သ ူစ်ဦ်းသည် ကမဘာတပေါ် ရှ  အခခာ်းဘာသာ ရာ်းကကီ်း စ်ခိုခို ွင ်

သစစာရှ စွာပ ဝငတ်နကာ ထ ိုဘာသာ ရာ်း၏အယဝူ ဒနငှ  ်အက င ဓ်တလ မ ာ်းက ို 

စ  ရ်င််းမှနခ်ြင  ်ဆည််းကပ်တနသူမ ာ်းခြစ်ကကပ က၊ ထ ိုသူ  ို  သည် ခရစ်တ ာ်က ို 

မသ နာ်းမလည_်ခရစ် တ ာ်အတကကာင််း စ်ခ မှ မကကာ်းြူ်းတသာ်လည််း တကာင််း 

ကငဘ် ိုသ ို   သွာ်းကကမညတ်လာ။ ၎င််းနငှ ပ် ်သက်၍ သမမာက မ််းစာ၌ ရှင််းလင််း 

စွာတြာ်ခပထာ်းပ သည။် ရှငတ်ယာဟန ်၁၄:၆  ွင၊် တယရှုသည ်ဤထ်ူးခခာ်းတသာ 

အတခခအတနက ိုတခြရှင််းခ က်အာ်း အ  အလင််းတြာ်ခပခဲ သည်။ တယရှုက၊ “င သည ်

လမ််းခရီ်းခြစ၏်။ သမမာ ရာ်းလည််းခြစ၏်။ အသကလ်ည််းခြစ၏်” ဟို မ န  တ် ာ် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

မူသည်။ ၎င််းနငှ် မလ ိုတလာကမ်ရှင််းလင််းတသ်းပ က၊ “င  က ို အမှမီခပြုလ င ်အဘယ် 

သူမ  ခမည််းတ ာ်ထ သ ို  မတရာက်ရ” ဟို ဆက်၍ မ န  တ် ာ်မသူည်။  

တဒါကတ်  Donald S. Whitney 

ဘိုရာ်းသခင၏်ဘ ိုတက ်းဇူ်းတ ာ်တကကာင  ်မညသ်ည ဘ်ာသာ ရာ်းက ို က ို်းကွယ် 

သည်ခြစတ်စ လ ူ ို  ၏ဘ၀ ွငတ်ကာင််းခ ီ်းအမ  ြု်းမ  ြု်းက ို ကျွန်ိုပ်  ို   တ ွွေ့ ခမငတ်နရပ  

သည။် သ ို  တသာ် လူ  ို  ၏ဘ၀ ွင ်ကကီ်းစွာတသာဒိုစရ ိုကလ်ည််းတ ွွေ့ ခမငရ်သည။် 

ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််းမှုနငှ  ်လူသာ်း  ို  ၏က ဆ ို်းမှုက ို ကျွန်ိုပ်  ို   အသ အမ ှ်ခပြု 

ပ က၊ ဘိုရာ်းသခငတ်ရှွေ့တ ာ်တမာှက်ထ သ ို  တရာက်ရှ ပပီ်း က ိုယတ် ာ်နငှ ဆ်က်ဆ တရ်း 

ရှ ခခင််းသည် က င ဝ် ဆ် ိုငရ်ာ အခပြုအမူဆ ိုသည်ထက် မ ာ်းစာွပ ိုတကကာင််း ကျွန်ိုပ် 

  ို  သတဘာတပ က်နာ်းလည်သည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ အခပစ်ရှ တသာအတခခအတန ွင ်

ဘိုရာ်းသခငန်စှ်သက်တစန ိုငတ်သာ မည်သည ်အရာက ိုမ  ကျွန်ိုပ်  ို  မလိုပ်န ိုငပ် ။ 

ထ ို  တကကာင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဘာသာတရ်းက င စ်ဉ်အတလ အထနငှ သ်ာမဟို ်၊ 

တရွ်းနှု တ်ပ်းသူနငှ  ်ကယ် ငရ်ငှ ်စပ် ်း လ ိုအပ်ပ သည်။ ဘိုရာ်းသခငန်ငှ ဆ်က် 

ဆ တရ်း စြ်နထ်တူထာငရ်န ်ထ ိုနည််းလမ််းက ိုပ  ပ ို်းတပ်းသူသည် သခငတ်ယရှု 

 စပ် ်း ည််းသာ ခြစ်သည။် 

တဒါကတ်  K. Erik Thoennes 

ကျွန်ိုပ်  ို  တခပာခဲ သည ်အ  ိုင််း၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏သကရ်ှ အသင််းဝငမ် ာ်းသည် သာမန ်

အာ်းခြင ခ်မငန် ငတ်သာအသင််းတ ာ်အ ွင််း ပ ဝငက်ကသည်။ ဤအတကကာင််းတကကာင ၊် ခမငန် ိုငတ်သာ အသင််း 

တ ာ်ခပငပ်ရှ တနသ ူ ို  အ ကွ် ကယ ်ငခ်ခင််းသည် သာမနအ်ာ်းခြင မ်ခြစ်န ိုငတ်ကကာင််း ဓမမပညာရှငမ် ာ်းစွာ 

တထာက်ခပခဲ ကကသည်။ ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ လ ူစ်ဦ်းသည ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ အစ  ်အပ ိုင််းမဟို ် 

ပ က၊ ထ ိုသူသည ်ကယ် ငခ်ခင််းရရန ်သာမနအ်ခွင အ်တရ်း မရှ ။  

A.D. ၂၀၀ မှ ၂၅၈ ထ အသက်ရှငခ်ဲ တသာ အတစာပ ိုင််းအသင််းတ ာ်ြခင ်Cyprian သည ်၎င််းနငှ  ်

ပ သ်က်ပပီ်း On the Unity of the Church  ွင ်ဤသ ို  တြာ်ခပထာ်းသည်– 

အကကငသ်သူည် အသင််းတ ာ်နငှ  ်ကင််းကွာ၍ တမ ာကမ်ထာ်းတသာမ န််းမနငှ  ်

တပ င််းတဘာလ် င၊် အသင််းတ ာ်၏က  တ ာ်မ ာ်းနငှ  ်ကင််းကွာ၏။ ခရစတ် ာ်၏ 

အသင််းတ ာ်က ို စနွ  ပ်ယ်တသာသူသည် ခရစတ် ာ်၏ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို မခ ရ 

န ိုငတ်ပ။ ထ ိုသသူည် သစူ မ််းခြစ၏်၊ မထမီဲ ခမငခ်ပြု  ၏်။ ရနသ်ူခြစ၏်။ သ၏ူမ  

ခငအ် ွက် အသင််းတ ာ်မရှ ၊ သူ၏ြခငအ် ကွ် ဘိုရာ်းသခငမ်ရှ န ိုင။် 

ဤ ွင၊် Cyprian သည ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာမ်ှ ထကွ်ခာွသွာ်းသမူ ာ်းက ို ဆန  က် ငတ်ခပာတန 

ခခင််းခြစ် သည်။ သ၏ူအဓ ကအခ ကမ်ှာသငသ်ည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ စစ်   ်စပ် ိုင််း မဟို ် 
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ပ က ခရစ်တ ာ၏်ဆိုလာဘမ် ာ်းက ို လကခ် ရယူရန ်မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သ ို   သငမ်၀ငန် ိုငဟ်ို 

ဆ ိုလ ိုသည။် ဤတခပာဆ ိုခ ကသ်ည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ ပ်ဋ ညာဉ်ြွဲွေ့ထာ်းသည ် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် 

အတကကာင််း ကျွန်ိုပ်   ို  တခပာခဲ သည ်အရာနငှ  ်က ိုက်ညပီ သည။် 

အမနှမ်ှာ ကယ် ငခ်ခင််းက ိုယ ် ိုငသ်ည် ဘိုရာ်းသခင၏် ပဋ ညာဉ် ရာ်း၏တကာင််းခ ီ်း စခ်ိုခြစ် 

သည။် ၎င််းက ို တယရမ  ၃၁:၃၁-၃၄၊ လိုကာ ၁:၆၉-၇၅၊ တရာမ ၁၁:၂၇၊ တဟပဗဲ ၇:၂၂-၂၅ နငှ  ်အခခာ်းတနရာ 

မ ာ်းစွာ ွင ်တ ွွေ့ရသည်။ သာဓက စ်ခိုအတနခြင ၊် ပွဲတ ာ်မဂဂလာအစခပြုခဲ သည ် လိုကာ ၂၂:၂၀ ပ  တယရှု 

၏စကာ်းမ ာ်းက ို နာ်းတထာငပ် _ 

ထ ိုနည််း ူညစာစာ်းပပီ်းမှ ခွကက် ိုလည််းယူ၍၊ ဤခကွက်ာ်း သင ် ို  အဘ ို  အလ ိုင ှ 

သွန််းတသာ င ၏ အတသွ်း၌ ည်တသာ ပဋ ညာဉ် ရာ်းသစ်ခြစ်၏ (လိုကာ ၂၂:၂၀)။ 

အြမ််းခ ရသည ်ည ွင၊် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏အခပစ်တခြခခင််းအ ကွ် သွန််းမည ်အတသွ်းသည် ပဋ ညာဉ် 

ခြစမ်ညဟ်ို တယရှုမ န  တ် ာ်မခူဲ သည်။  စ်နည််းဆ ိုရတသာ် ခရစ်တ ာ်၏အတသွ်းတ ာ်၌ ကယ် ငခ်ခင််း 

သည ်သူ၏ပဋ ညာဉ်အာ်းခြင သ်ာ ခြစ်တပေါ်လာခခင််းခြစ်သည။် 

ဘိုရာ်း၏ပဋ ညာဉ်သည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်နငှ  ်ခပြုလိုပ်ထာ်းတသာတကကာင ၊် ကယ ်ငခ်ခင််း 

သည ်ပ ိုမှနအ်ာ်းခြင  ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်မ ှဆင  ်တရာက်ရှ လာပ သည။် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် 

အ ွင််းမှလမူ ာ်း ယ ိုကကညလ်ာတသာအခ  သ ို  မဟို ် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် ဧဝ တဂလ  ရာ်းအာ်း 

ခြင  ်တခပာင််းလသဲမူ ာျားရရှ လာထသာအခ  ွင ်ထ ိုသ ို  ခြစပ် က်ပ သည်။  စခ်  ရ  အသင််းတ ာ်နငှ ထ် တ ွွေ့ 

ဆကဆ် မှုမရှ ဘွဲ ကယ ်ငခ်ခငျ်ားရလာကကသညမ်ှာ မှနပ် သည်။ သ ို  တသာ် ဤသ ို  ခြစ်တသာအခ ၊ ထ်ူးခခာ်း 

တသာအရာ စခ်ိုခိုခြစပ် က်သည်က ို သ  ခပြုမ ြ ို   အတရ်းကကီ်းသည။်  

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည် ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာခြစ်တသာတကကာင ၊် ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်က ို 

သစစာတစာင သ် သူမ ာ်းသာ ကယ် ငခ်ခင််းသ ို  တရာကန် ိုငသ်ည်။ အခခာ်းဘာသာ ရာ်းမှ လူမ ာ်းအ ွက် 

သည ်မ မ   ို  ဘာသာ ရာ်း၏စ နှုန််းမ ာ်းအ  ိုင််း တကာင််းမွနစ်ာွတနထ ိုငခ်ပြုမူခခင််းခြင  ်တကာင််းကငဘ် ိုသ ို   

တရာက်ကကလ မ မ်ည်ဟို တမ ာ်လင စ်ရာမရှ ပ ။ ကျွန်ိုပ်  ို  ဧဝ တဂလ  ရာ်း တဟာတခပာရမည်။  စပ် ်း ည််း 

တသာ ကယ ်ငရ်ှငအ်တကကာင််း လူတ ွက ို တခပာခပရမည။် ထ ိုသူ  ို  အာ်း  စ်ခို ည််းတသာ ပဋ ညာဉ်အ 

သ ိုကအ်ဝန််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏် တခမကကီ်းဆ ိုငရ်ာန ိုငင် တ ာ်သ ို   တခေါ်တဆာငက်ာ၊ န ိုငင် တ ာ်၏သခငန်ငှ  ်ဘိုရင ်

က ိုခ စ်ခမ ်န ို်းပပီ်း နာခ   ်တစရန ်သွနသ်ငတ်ပ်းရမည။် မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ ကကသ်လစသ်င််း 

ဝငခ်ခင််းသည် ကယ ်ငခ်ခင််းခ ရတသာ ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်းလ ို်းအ ကွ် ကကီ်းစွာတသာအာ်းတပ်းမှုခြစသ်ည်—

၎င််းသည် ခရစ်တ ာ်၌ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏စည််းလ ို်းညီညွ ်မှုခြစသ်ည်။ သ ို  တသာ် ခရစ်တ ာ်ထ သ ို   မတရာက် 

တသ်းသူ  ိုင််းအ ကွ် တကကာက်စရာတကာင််းတသာ သ  တပ်းခ က်လည််းခြစ်သည်။ 

အသင််းတ ာ်နငှ ပ် သ်က်တသာသငခ်န််းစာ ွင၊် ယခိုအခ  နအ်ထ  အသင််းတ ာ်ဆ ိုငရ်ာ ဘိုရာ်း 

သခင၏်ခွင ခ်ပြုမှု၊ အသင််းတ ာ်သည် သန  ရှ်င််းတသာ၊ ကကသ်လစ် သ ို  မဟို  ်ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာ နစှ်ရပ်စ 

လ ို်းခြစ်တကကာင််း ကျွန်ိုပ်  ို  တလ လာခဲ ပပီ်း ခြစသ်ည။် ဤအခ  န ်ွင၊် တနာက်ဆ ို်းအဓ ကအတကကာင််းအရာ 

ခြစထ်သာ_ အသင််းတ ာ်သည် သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏မ  ်သဟာယခြစသ်ည်ဟတူသာ အယူအဆက ို တလ လာ 

ရန ်အဆငသ်င ခ်ြစတ်နပပီ ခြစသ်ည။် 
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မိတသ်  ယ 

“သန  ရှ်င််းတသာ” ဟတူသာ စကာ်းလ ို်းက ို တလ လာရာ ွင၊် “သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း” ဟူတသာ အသ ို်းအနှုန််း 

သည ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ လူ  ိုင််းက ို တယဘယူ အာ်းခြင ရ်ည်ညွှန််းသည်က ိုလည််းတကာင််း၊ မခမင ်

န ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ လူ  ိုင််းအ ကွ် အထ်ူးနည််းလမ််းခြင  ်ရည်ညွှန််းသည်က ိုလည််းတကာင််း ကျွန်ိုပ်  ို   

တ ွွေ့ ခဲ ရသည်။ ထ ို  တကကာင  ်သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏မ  သ်ဟာယအတကကာင််းက ို တလ လာတသာအခ ၊ ကျွန်ိုပ်  ို   

မတလ လာရတသ်းတသာ မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းဟူတသာ တဝ ဟာရစကာ်းလ ို်းက ို အာရ ိုစ ိုကပ် မည်။ 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒ၏ တရှ်းဂရ ဘာသာခပနက် မ််းမ ာ်း ွင၊် မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းအ ွက် 

စကာ်းလ ို်းမှာ koinonia (κοινωνία) ခြစသ်ည။် အထ်ူးသခြင  ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ တ်ပ င််းစည််းခခင််းအာ်းခြင  ်

အသင််းတ ာ၏်အသင််းဝငမ် ာ်းကကာ်း မ  ်သဟာယခပြုခခင််းက ို ရည်ညွှန််းရန ်ဤစကာ်းလ ို်းက ို သမမာက မ််း 

စာသည်အမ ာ်းအာ်းခြင အ်သ ို်းခပြုသည်။  မနတ် ာ ်၂:၄၂၊ ၂ တကာရ နသြု ၁၃:၁၄၊ နငှ  ်၁ တယာဟန ်၁:၃  ွင ်

ဤအရာက ို တ ွွေ့ ခမငရ်သည်။ 

ဓမမသစက် မ််းသည် မကကာခဏ ပစစည််းဥစစာမ ာ်းနငှ  ်တငတွကက်းမ ာ်း မ တဝခခင််းက ိုရည်ညွှန််းရန ်

koinonia (κοινωνία) က ို အသ ို်းခပြုသည။် ၎င််းအာ်း တရာမ ၁၅:၁၆၊ ၂ တကာရ နသြု ၉:၁၃ နငှ  ်တဟပဗဲ ၁၃:၁၆ 

 ွင ်တ ွွေ့ရသည်။ ဧဝ တဂလ  ရာ်းတဝမ ခခင််းက ို တြာ်ခပရနလ်ည််း အသ ို်းခပြုသည—်ခပငပ်ဧဝ တဂလ  ရာ်း 

 ွင ်အဓ ကမဟို ဘ်၊ဲ ြ လ ပပ  ၁:၅ နငှ  ်ြ တလမိုနအ်ခန််းငယ် ၆  ွငက်ဲ သ ို   အသင််းတ ာ်အ ငွ််း အခပန ်

အလှနန်ည််းလမ််းခြင  ်တြာ်ခပရနလ်ည််း အသ ို်းခပြုပ သည။် 

ဤအယအူဆမ ာ်းနငှ အ်ညီ၊ အယူဝ ဒရှ  “မ  ်သဟာယ” ဟတူသာ စကာ်းလ ို်းသည် အစဉ်အလာ 

အရ အသင််းတ ာ်၏အသင််းဝငမ် ာ်းကကာ်း မ  သ်ဟာယြွဲွေ့ ခခင််းက ိုရည်ညွှန််းရန ်တရှ်းယခငက် ည််းက 

ပင ်သယ်တဆာငလ်ာခဲ သည်။ အဓ ပပာယ်အာ်းခြင ဆ် ိုထသာ် ပစစည််းဥစစာမ ာ်းက ို တဝမ ခခင််းအ ွက်၊ 

ကျွန်ိုပ်  ို  နငှ  ်မ တဝတပ်းတသာသမူ ာ်း အခပနအ်လှန ်မှခီ ိုအာ်းထာ်းမှုအ ွကလ်ည််း သကတ်ရာကမ်ှုရှ သည။် 

သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏မ  ်သဟာယခပြုခခင််းက ို တလ လာသည ်အခ ၊ ယခိုအခ  န ်ွင ်အကျွမ််း ဝင ်

ရင််းနှ်ီးထာ်းသင တ်သာ ထ်ူးခခာ်းခ က် စ်ခိုနငှ ပ် ်သက်၍ သ ို်းသပ်ကကပ မည။် ဦ်းစွာ၊ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််း 

တ ာ်အ ွင််း၌ရှ တသာ မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းက ို ထလ လာမည။် ဒို  ယ၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် 

အ ွင််း၌ရှ တသာ မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းက ို သ ို်းသပ်မည။် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ  သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏ 

မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းမစှကကပ စ ို  ။ 

ပမငန်ိိုငတ်သ အသငျ်ားတတ ် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွငရ်ှ တသာ မ  ်သဟာယခပြုခခင််း ွင ်ရှုတထာင မ် ာ်းစွာရှ တသာ်လည််း၊ 

သ ို်းခိုက ိုသာအာရ ိုစ ိုကပ်ါမည။် ပထမ တက ်းဇူ်းတ ာ်ခ ထပျား/ခ စာျားရရှ ထသာနည််းလမ််း၊ ဒို  ယ ဝ ညာဉ်ဆို 

တက ်းဇူ်းမ ာ်း၊    ယ ပစစည််းဥစစာ က ိုသာအ ထ်ူးခပြုမည်။ တက ်းဇူ်းတ ာ်၏နည်ျားလမ်ျားက ို တလ လာခခင််းခြင  ်

စ ငက်ကမည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

တက ျားဇူျားတတ ၏်နညျ်ားလမ်ျား 

တက ်းဇူ်းတ ာ်နည်ျားလမ်ျားဆ ိုသည်မှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူလူ  ို  အတပေါ် က င သ် ို်းရနသ်ာမာန ်

အာ်းခြင အ်သ ို်းခပြုသည က် ရ ယာမ ာ်း သ ို  မဟို ် ယနတရာ်းမ ာ်းခြစသ်ည။် မကသ်ဒစအ်သင််းတ ာ်က ို  ည ်

တထာငသ်ူ  ဦ်းခြစသ်ည ် John Wesley သည ်ခရစယ်ာန ်ထ ို်း မ််းစဉ်လာမ ာ်းစွာ၏ ယ ိုကကည်ခ က်မ ာ်း 

က ိုထငရှ်ာ်းတစသည ်နည််းခြင  ်တက ်းဇူ်းတ ာ်၏နည်ျားလမ်ျားက ို တြာ်ခပခဲ သည်။ မာလခ  ၃:၇ က ိုအတခခခ ၍ 

သူ၏ ရာ်း တဒသနာအမ ှ် ၁၆  ွင ်တရ်းထာ်းသည်က ို နာ်းတထာငပ် _ 

“တက ်းဇူ်းတ ာ်” အာ်းခြင  ်ကျွန်ိုပ်သည် အခပငပ်န််း န မ  ်လကခဏာမ ာ်း၊ စကာ်းလ ို်း 

မ ာ်း၊ လိုပ်ရပ်မ ာ်း သ ို  မဟို ် ဘိုရာ်းသခင၏်ခန  အ်ပ်ခခင််းက ိုနာ်းလည်ခခင််းနငှ  ်ဤ 

အဆ ို်းသ အ် ကွ် လ ူ ို  ထ သာမာန ်လမ််းတကကာင််းမ ာ်းခြင တ်ပ်းတဆာငန် ိုငတ်စရန၊် 

 ာ်းဆ်ီးခခင််း၊ မ  တစခခင််း၊ သ ို  မဟို  ်သန  ရှ်င််းတစတသာတက ်းဇူ်းတ ာ ်ခြစသ်ည။် 

တက ်းဇူ်းတ ာ်၏အဓ ပပာယက် ို တြာ်ခပရာ၌ “သ ူ ို   (တက ်းဇူ်းတ ာ)်အလိုပ်မညက်ဲ  

သ ို   လိုပ်သနည််း” ဟိုတခပာတသာအခ  သင၏်ရ ို်းရာအစဉ်အလာတပေါ်မ ူည်ခခင််း 

ခြင ၊် လအူခ  ြုွေ့သည် ဝ ညာဉ်တရ်းဆ ိုငရ်ာဆ ို်းမခခင််း သ ို  မဟို  ်ဘာသာ ရာ်းက ိုင််း 

ရှု  င််းခခင််းက ိုရညည်ွှန််းသည် ဟို ဆ ိုကကသည။် ကျွန်ိုပ်အပမဲတခပာလ ိုသညမ်ှာ “သူ  ို   

သည ်အလိုပ်မလိုပ်ကက။" လိုပ်တသာသူသည ်ဘိုရာ်းသခငခ်ြစတ် ာ်မူ၏။ လိုပ် 

တဆာငတ်သာဘိုရာ်းသခင၏် တက ်းဇူ်းတ ာ်တပ ည််း။” သ ို  တသာ်၊ တက ်းဇူ်းတ ာ် 

၏နည််းလမ််းမ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ထ ိုတက ်းဇူ်းတ ာ်က ိုလက်ခ ရရှ ရနန်ငှ  ်လိုပ် 

တဆာငရ်န ်အခွင အ်လမ််းမ ာ်း တပ်းသည။် ၎င််း  ို  သည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ အသက ်ာ 

 ွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်တက ်းဇူ်းတ ာ်က ို အာရ ိုစ ိုက်ရန ်အခ  နန်ငှ တ်နရာက ို ြန ်ီ်းတပ်း 

သည။် ထ ိုအရာမ ာ်းက ို ပ ိုက်လ ိုင််းအခြစ် စဥ််းစာ်းလ ိုပ သည။် တရပ ိုက်ခြင  ်နာ်း 

လညမ်ှုမလွှဲတစခ ငပ် ။ ကျွန်ိုပ်  ို  တ ာင  ်တသာ အသကစ်မ််းတရက ို ဆ ိုလ ိုသည။် 

၎င််းသည် ထ ိုတရမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  ထ သယပ် ို  တပ်းတသာ ပ ိုက်လ ိုင််းမ ာ်းခြစသ်ည။် 

သ ို  မသှာ ထ ိုတရက ို ကျွန်ိုပ်  ို  တသာက်န ိုငမ်ည်ခြစ်သည်။ တက ်းဇူ်းတ ာ်နည်ျားလမ်ျား 

ဆ ိုသညမ်ှာ ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း အသကတ်ရက ို တသာကန် ိုငတ်စပ သည။် 

တဒါကတ်  Steve Harper 

လကတ် ွွေ့က က တခပာရလ င၊် အခက်အခဲနငှ ဆ်င််းရဲဒိုကခ၊ ယ ိုကကည်ခခင််း၊ တမ တ ာနငှ  ်မ  ်သဟာယ 

ြွဲွေ့ ခခင််းစသည အ်ရာမ ာ်းအပ အဝင ်ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း တက ်းဇူ်းတ ာ်က ိုက င သ် ို်းရန ်ဘိုရာ်းသခငအ်သ ို်းခပြု 

သည  ်နည််းလမ််းမ ာ်းစွာရှ ပ သည်။ သ ို  တသာ် အစဉ်အလာအာ်းခြင ၊် ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် တက ်းဇူ်းတ ာ ်

သ ို်းပ ်းခြစသ်ည ် ဘိုရာ်းသခင၏် နှု က်ပ တ် ာ်၊ ဗ တ  ဇ နငှ  ်ပွဲတ ာ်မဂဂလာနငှ  ်ဆိုတ ာင််းခခင််း  ို  က ို 

အထ်ူးသခြင အ်ာရ ိုစ ိုက်ခဲ ကကသည်။ ဤတက ်းဇူ်းတ ာန်ည်ျားလမ်ျားသ ို်းခိုစလ ို်းသည ်ယ ိုကကည်သမူ ာ်းနငှ  ်

မယ ိုကကညသ်ူ မ ာ်းအပ အဝင ်ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းနငှ သ်ကဆ် ိုငသ်ည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

တရှ်းရ ို ်းပရ ို ကစ် င ခ်ရစ်ယာန၏် ခရစယ်ာနသ်ွနသ်ငခ် ကအ်က ဉ််းခ ြုပ်ခြစတ်သာ Westminster 

Shorter Catechism ၏တမ်းခနွ််းနငှ အ်တခြ အမ ှစ်ဥ် ၈၈  ငွ ်တက ်းဇူ်းတ ာ်၏အဓ ပပာယက် ို ဤကဲ သ ို   

တြာ်ခပသည_် 

တမ်းခွန််း_ ခရစ်တ ာသ်ည် တရွ်းနှု ်ခခင််း၏အက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  ထ  

ဆကသ်ွယတ်ပ်းတသာ အခပငပ်န််းနည်ျားလမ်ျားဟသူညမ်ှာ အဘယ်နည််း။ 

အတခြ_ ခရစ်တ ာသ်ည် တရွ်းနှု ်ခခင််း၏အက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  ထ  

ဆကသ်ွယတ်ပ်းတသာ အခပငပ်န််းနငှ  ်သာမနန်ည််းဟူမကူာ်း၊ က ိုယတ် ာ်၏ 

ဓမမမဂဂလာဝ မ် ာ်း အထ်ူးသခြင  ်နှု က်ပ တ် ာ်၊ ဗ တ  ဇ မဂဂလာနငှ  ်ဆိုတ ာင််း 

ခခင််းသာမက၊ ကယ် ငခ်ခင််းအလ ို  ငာှ တရွ်း ခ ယခ် သူအ ကွ် အက  ြု်းရှ တစတသာ 

အရာအာ်းလ ို်း ပ ဝငသ်ည် ။ 

တရာမ ၁၀:၁၄၊ ၁ တကာရ နသြု ၁၀:၁၇၊ နငှ  ်၁ တပ ရို ၃:၁၂၊ ၂၁  ွင ်ဤတက ်းဇူ်းတ ာ်နည်ျားလမ်ျား 

မ ာျား၏အက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်းအတကကာင််း တြာ်ခပထာ်းသည။် 

တရွ်းနှု ခ်ခင််း၏အက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် ကယ ်ငခ်ခင််းခ ရသူမ ာ်းအ ကွ်သာခြစ်သည။် ဆ ိုလ ို 

သညမ်ှာ၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်အ ကွ်သာခြစပ်ပီ်း၊ ဓမမမဂဂလာဝ မ် ာ်းက ိုယ်  ိုငသ်ည် ခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းအ ကွ်ခြစသ်ည။် မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည်_ မခမငန် ိုငသ်ညက် ို 

သ  ခပြုပ ။ ၎င််းအထ ဲွင ်မည်သူတ ွရှ တနသညက် ို မသ န ိုင။် ၎င််း၌ က ိုယပ် ိုင ်ဝ ်ခပြုက ို်းကွယမ်ှု အစီ 

အစဥမ် ာ်းက ို မခပြုလိုပ်။ က ိုယပ် ိုင ်ဓမမအမှုတဆာငမ် ာ်း မရှ ။ ၎င််း၏က ိုယ်ပ ိုငအ်သင််းတ ာ်အိုပ်ခ ြုပ်စမီ မှု 

မရှ ။ ထ ိုအရာမ ာ်းက ို ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်အ ွက် တပ်းထာ်းသည။် အလာ်း ပူင၊် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ 

တက ်းဇူ်းတ ာ်နည််းလမ််းမ ာ်း—တဟာတခပာခခင််း၊ နစှ်ခခင််းခ ခခင််း၊ ပွဲတ ာ်မဂဂလာနငှ  ်ဆိုတ ာင််းခခင််းမ ာ်းက ို 

—အခခာ်းသမူ ာ်းသည ်သ ို်းသပ်ကကည ်န ိုငသ်ည။် သ ူ ို  သည် ခမငန် ိုငသ်ည။် ၎င််း  ို  သည် ခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ် ွင ် ူညတီသာအရာမ ာ်းခြစပ်ပီ်း၊ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ၏် မ  သ်ဟာယခပြုခခင််း၏ 

 စစ်  ် စပ် ိုင််းခြစသ်ည။် 

တက ်းဇူ်းတ ာ်နည်ျားလမ်ျားဆ ိုသည်မှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏အသက် ာ ွင ်တရွ်းနှု ်ခခင််း 

၏တကာင််းခ ီ်းမ ာ်းက ို သာမာနအ်ာ်းခြင  ်က င သ် ို်းသည  ်အတရ်းကကီ်းတသာ ဓမမမဂဂလာဝ ်မ ာ်းခြစ်ပပီ်း၊ ကျွန်ိုပ် 

  ို  အခပည အ်ဝက င သ် ို်းသင  ်ယ်။ တခပာင််းလဲတစန ိုငတ်သာဧဝ တဂလ  ရာ်းက ို တဟာတခပာကာ၊ ဉာဏပ်ညာ 

နငှ  ်ရင က် ကမ်ှုက ို တဆာငက်ကဉ််းတပ်းသည ် နှု ်ကပ ်တ ာ်မ ာ်းက ို သွနသ်ငတ်ပ်းသင သ်ည်။ ဧဝ တဂလ   

ရာ်းက ိုထငရ်ှာ်းစွာတြာ်ခပပပီ်း ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်၌ ကျွန်ိုပ်  ို  က ို  ဆ ပ်ခ ်ထာ်းသည ် ဓမမမဂဂလာဝ ် 

မ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်  ို  က င််းပသင သ်ည်။ အခပစက် ို ွန််းလှနန် ိုငရ်န၊် မတကာင််းမှုမကှာကယွ်ရနန်ငှ  ်လ ိုအပ်တသာ 

အခ  နမ် ာ်း ွင ်ကျွန်ိုပ်  ို  က ိုကယ် ငရ်န၊် တခပာင််းလမဲှုမ ာ်းနငှ  ်ရင က် ကမ်ှုအ ကွ်၊ ဘိုရာ်းသခင၏်တက ်း 

ဇူ်းတ ာ်နငှ  ်ခွင လ်ွှ ်ခခင််းအ ကွ် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ဆိုတ ာင််းသင သ်ည်။ ဤနည််းလမ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်းနငှ  ်

ထ ို  ထကမ်က၊ တက ်းဇူ်းတ ာ်နည်ျားလမ်ျားဆ ိုသည်မှာ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ အြ ို်း နအ်မှုတ ာ်လိုပ် 

ငန််းမ ာ်း ခြစ်သည။် 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အခခာ်း အရင််းအခမစ်မ ာ်းအ ွက် thirdmill.org  ွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

တက ်းဇူ်းတ ာ်အခပင၊် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်သည်  ူညတီသာဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်း ပ ိုငဆ် ိုင ်

ထာ်းသည။် 

ဝိည ဉ်ဆိုတက ျားဇူျားမ  ျား 

ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်းနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည်ဟို တခပာတသာ 

အခ ၊ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ လူ  ိုင််း သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်က  န််းဝပ်သည်ဟို မဆ ိုလ ိုတကကာင််း 

နာ်းလည်သတဘာတပ ကရ်န ်အတရ်းကကီ်းသည။် ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသာလ င ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ် က  န််း 

ဝပ်ခခင််းရှ သည။် သ ို  တသာ်ခငာ်းလည််း၊ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို  ည ်

တဆာကရ်န ်ရည်ရွယခ် ကအ် ွက် ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းအာ်းလ ို်းက ို အသ ို်းခပြုသည။် လအူခ  ြုွေ့အ ွက်၊ 

၎င််းသည် သူ  ို  ၏သန  ရှ်င််းမှု  ို်းခမင လ်ာခခင််းနငှ  ်ရင က် ကမ်ှု  ို်းပွာ်းလာခခင််းက ို ဆ ိုလ ိုသည။် အခခာ်းသူ 

မ ာ်းအ ကွမ်ူ ယ ိုကကည်ခခင််းသ ို   ဦ်းစွာပ ို  တဆာငခ်ခင််းက ို ဆ ိုလ ိုသည။် သ ို  တသာ် က စစရပ်  ိုင််း ွင၊် ခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ်ရှ လူ  ိုင််းသည် ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းနငှ  ်ထ တ ွွေ့ ခွင ရ်ပပီ်း အ  ိုင််းအ ာ စ်ခိုအထ  

ပင ်ပ ဝငခ်ွင ရှ် သည်။ ထ ို  အ ကွ်တကကာင ၊် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်း ွင ်ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်း 

မ ာ်းက ို ပ ိုငဆ် ိုငသ်ည်ဟို ဆ ိုခခင််းသည် မှနက်နပ် သည။် 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်း ွင ်ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းပ ိုငဆ် ိုငခ်ခင််းက ို နည််းလမ််းမ ာ်းစွာ 

ခြင  ်တြာ်ခပထာ်းသည။် ဦ်းဆ ို်းအတနခြင ၊် လအူမ ာ်းဝ ်ခပြုက ို်းကွယ်ခခင််း ွင ်အသ ို်းခပြုကကသည။် ၎င််းက ို 

၁တကာရ နသြု ၁၄:၁၃-၂၆ ၌ ထငရ်ှာ်းစွာခမငရ်သည်။ ဒို  ယ၊ ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် အသင််းတ ာ် စခ်ိုလ ို်း 

က ို  ညတ်ဆာက်ရနအ် ွက် တပ်းထာ်းခခင််းခြစ်သည်။ ၎င််းအာ်း ၁ တကာရ နသြု ၁၂:၄-၇ နငှ  ်ဧြက် ၄:၃-၁၃ 

 ွင ်တ ွွေ့ရသည်။    ယ၊ ၁ တကာရ နသြု ၁၄:၂၁၊ ၂၂  ွင ်ြ ရ်ှုရသည အ်  ိုင််း အခခာ်းတသာဘာသာ 

စကာ်းမ ာ်းသည် အသင််းတ ာ်အ ွင််းရှ  မယ ိုကကည်သမူ ာ်းအ ွကပ်ငလ် င ်န မ  ်လကခဏာ စခ်ို ခြစ် 

တကကာင််း တပ လို အ  အက တခပာခဲ သည်။ စ ို ထ ၊ တဟပဗဲ ၆:၄-၆  ွင ်ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းမှ အက  ြု်း 

မခ စာ်း  ်ကကသည ် အသင််းတ ာ်အ ွင််းရှ  မယ ိုကကည်သမူ ာ်းက ို ခပစ် ငရ်ှု ခ် ခဲ သည်။ ဤနည််းလမ််း 

မ ာ်းခြင ၊် ယ ိုကကည်သမူ ာ်းနငှ  ်မယ ိုကကည်သမူ ာ်းသည ်အသင််းတ ာ်၏ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို အ ူ ူ 

မ တဝခ စာ်းကကတကကာင််း သမမာက မ််းစာက ရှင််းလင််းစွာတြာ်ခပထာ်းသည်။ 

တက ်းဇူ်းတ ာ်နည်ျားလမ်ျားကဲ သ ို  ပင၊် ဝ ညာဉ်ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းသည် မ ကတ်မှာကတ်ခ ် ခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ်အ ကွ် မ ာ်းစွာအက  ြု်းရှ ပ သည။် ၎င််း  ို  သည် သမမာ ရာ်းက ို တကကခငာရနန်ငှ  ်တပ ာက်ဆ ို်း 

သူမ ာ်းက ို တခပာင််းလဲရနအ် ကွ် အသ ို်းဝငသ်ည။် ၎င််း  ို  သည် ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းအာ်း ယ ိုကကည်ခခင််းနငှ  ်

ရင က် ကမ်ှု ွင ်ကကီ်းထာွ်းလာတစရန ်ကူညတီပ်းရာ ွင ်အသ ို်းဝငသ်ည်။ သနာ်းခခင််းကရိုဏာနငှ  ်ဧည ်ဝ ် 

ခပြုခခင််းကဲ သ ို  တသာ ဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းစွာသည် ဘိုရာ်းသခင လ်မူ  ြု်း၏ တလာကဆ ိုငရ်ာလ ိုအပ်ခ က်မ ာ်းက ို 

ခြည ်ဆည််း ရနအ် ကွ် အသ ို်းဝငသ်ည်။ သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်သည် သ၏ူလ ူ ို  အာ်း ဆိုတက ်းဇူ်း 

မ ာ်းတပ်းအပ် သည ်အခ   ိုင််း၊ ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ  မည်သ ူစဦ််း စ်တယာက်က ိုမှ  ာ်းခမစ်ခခင််း 

မခပြုဘ ဲထ ိုဆိုတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို အာ်းလ ို်း၏အက  ြု်းအ ွက် အသ ို်းခပြုရန ်ကျွန်ိုပ်  ို    ိုက် နွ််းအာ်းတပ်းသင  ်

သည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်အသင််းဝငမ် ာ်းအခ င််းခ င််း မ မ   ို  ၏ပစစည််းဥစစာမ ာ်းက ို တဝမ  

သည ်နည််းခြင လ်ည််း မ  ်သဟာယခပြုန ိုငသ်ည်။ 

 စစညျ်ားဥစစ မ  ျား 

သမမာက မ််းစာနငှ  ်အတစာပ ိုင််းအသင််းတ ာ် ွင ်မ  ်သဟာယခပြုခခင််း သ ို  မဟို ် koinonia 

(κοινωνία) ၏ စစ်  ် စပ် ိုင််းအဓ ပပာယမ်ှာ၊ ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ  လ ိုအပ် 

တနတသာသမူ ာ်းအာ်း ၎င််း  ို  ၏ပစစည််းဥစစာမ ာ်းက ို တဝမ တပ်းခခင််းခြစသ်ည။် koinonia (κοινωνία) ဟူ 

တသာစကာ်းလ ို်းက ို တရာမ ၁၅:၂၆၊ ၂ တကာရ နသြု ၈:၄ နငှ  ်၉:၁၃၊ နငှ  ်တဟပဗဲ ၁၃:၁၆   ို   ွင ်ဆင််းရဲသာ်းမ ာ်း 

အ ကွ် တပ်းလှူခခင််းက ို ရည်ညွှန််းသည။် 

koinonia (κοινωνία) ဟူတသာ စကာ်းလ ို်းက ို အသ ို်းမခပြုသည ်  ိုင ်အတစာပ ိုင််းခရစ်ယာနမ် ာ်း၏ 

အတလ အထ ွင ်ဤမ  သ်ဟာယခပြုခခင််း၏ အသွငအ်ခပငက် ို တ ွွေ့ ခမငန် ိုငသ်ည။် ဥပမာအာ်းခြင ၊် အတစာ 

ပ ိုင််းခရစယ်ာနမ် ာ်းသည် ၎င််း  ို  ၏ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ာ်းက ို တရာင််းခ ပပီ်း ရရှ တသာတငမွ ာ်းက ို  မနတ် ာ် ၂:၄၄-

၄၅၊ နငှ  ်၄:၃၄-၃၅  ွငတ် ွွေ့ ခမငရ်သည အ်  ိုင််း အသင််းတ ာ်သ ို  တပ်းခဲ သည်။ အတစာပ ိုင််းအသင််းတ ာ် 

 ွင၊် သရူဲတကာင််းပီသတသာခရစယ်ာနအ်ခ  ြုွေ့သည် အခခာ်းသမူ ာ်းလွ တ်ခမာကရ်န ်သ ို  မဟို ် ဆင််းရသဲာ်း 

မ ာ်းက ိုတကျွ်းတမွ်းခခင််းအလ ို  ငာှ လ ိုတသာတငရွရှ ရန ်သူ  ို  က ိုယသ်ူ  ို   ကျွနအ်ခြစ်တရာင််းခ ခဲ ကကသည်။ 

A.D ၃၀ မှ ၁၀၀ ကကာ်း အသက်ရှငခ်ဲ တသာ အတစာပ ိုင််းအသင််းတ ာ်ြခင ်Clement သည ်

တကာရ နသြုပမ ြုွေ့သာ်းမ ာ်းထ  တရ်းခဲ တသာ 1 Clement ဟို အမ ာ်းသ ကကသည ် စာ စတ်စာင ်ွင ်ဤအတလ  

အထအတကကာင််း တရ်းခဲ သည်။ ထ ိုစာ၏ အခန််း ၅၅ မှ ဤစကာ်းမ ာ်းက ို နာ်းတထာငပ် – 

အခခာ်းသူမ ာ်းက ို တရွ်းနို ်ခခင််းအလ ို  ငာှ မ မ   ို  က ိုယက် ို အတနာှငအ်ြွဲွေ့ခ ခခင််းသ ို   

အပ်နငှ််းခဲ ကကတသာ အမ ာ်းစိုက ို င   ို   သ ကကသည။် မ ာ်းစွာတသာသ ူ ို  သည်လည််း၊ 

ကျွနဘ်ဝသ ို   မ မ   ို  က ိုယက် ိုအပ်နှ ကကပပီ။ သ ူ ို  က ိုယသ်ူ  ို  ရရှ တသာအဘ ို်းခြင  ်

အခခာ်းသူ  ို  အ ကွ် စာ်းနပ်ရ ကခာက ို တထာကပ်  န ိုငက်ကသည်။ 

ကနဦ်းအသင််းတ ာ ်ွင ်မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းသတဘာသည ်အလွနအ်ာ်းတကာင််းပပီ်း၊ ယ ိုကကည ်

သူမ ာ်းအတနခြင  ်မ မ   ို  ထက် အခခာ်းသူမ ာ်းသည်ပ ို၍ခမင ခ်မ ်သည်ဟို ယူဆကကပပီ်း၊ မ မ   ို  ၏ပစစည််းဥစစာ 

မ ာ်းက ို တဝငတှပ်းကမ််းခ ငရ် ိုသာမက အခခာ်းသမူ ာ်းအ ကွ် မ မ   ို  ၏လွ လ်ပ်ခွင က် ိုစနွ  လ်ွှ ်ရနပ်င ်နစှ် 

သကလ် ိုလာ်းကကသည်။ ၂ တကာရ နသြု ၈:၃-၅  ွင ်တပ လို၏စကာ်းမ ာ်းသည် သ ူ ို  ၏တ ွ်းတခေါ် ပ ိုက ို ရှင််းခပ 

ရနက်ူညတီပ်းသည။် သူတရ်းခဲ သည်က ို နာ်းတထာငပ်  – 

အတကကာင််းမကူာ်း၊ သ ူ ို  သည်  ်န ိုငသ်မ  ထကမ်က၊ အလ ိုအတလ ာကစ်ွန်  ကကဲ 

ခ ငတ်သာ တစ နာစ  ်ရှ ကကသည.်..သန်  ရှင််းသူ  ို  အာ်းလိုပ်တကျွ်းခခင််းအမှုက ို 

တဆာငရွ်က်မည်အတကကာင််း၊ သူ  ို  သည်   ိုက ်ွန််း တသွ်းတဆာငတ်သာ စကာ်းမ ာ်း 

အာ်းခြင်  င   ို  က ို တ ာင််းပန ်ကက၏။...ဘိုရာ်းသခင၏် အလ ိုတ ာ်နငှ် အညီ တရှ်းဦ်း 

စွာသခငဘ်ိုရာ်း၌၎င််း၊ င   ို  ၌၎င််း၊ မ မ   ို  က ိုမ မ   ို   လှူကက၏ (၂ တကာရ နသြု ၈:၃-၅)။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ဤက မ််းပ ိုဒ ်ွင ်တပ လိုသည် မကဆ်ဒီ ို်းန်ီးယာ်းအသင််းတ ာ်မ ာ်း၏ ရက်တရာမှုက ို တြာ်ခပခဲ သည်။ 

ထ ို  တနာက ်သခငဘ်ိုရာ်း၏ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်နငှ အ် ူ တပ်းကမ််းမ တဝခခင််းသည် သခငဘ်ိုရာ်းထ  

ယဇ်ပတူဇာ်ဆကက်ပ်အပ်နှ ခခင််းခြစတ်ကကာင််း ရှင််းခပခဲ သည။် 

လ ိုအပ်သူမ ာ်းအာ်း ပစစည််းဥစစာမ ာ်းမ တဝခခင််းသည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ အတရ်းကက်ီးတသာ 

အစ  အ်ပ ိုင််း စခ်ိုခြစသ်ည။် အသင််းတ ာ ်စခ်ိုလ ို်းသည် ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်း၊ က ိုယတ် ာ်၏ 

ပဋ ညာဉ်အသ ိုင််းအဝ ိုင််းခြစသ်ည်။ ၎င််းအထ ဲွငရ်ှ တသာလ ူ ိုင််းက ို က ိုယတ် ာ်သညဂ်ရိုစ ိုက်ပပီ်း၊ ထ ိုနည််း 

 ူလိုပ်တဆာငရ်န ်ကျွန်ိုပ်  ို  က ိုတခေါ်တ ာ်မသူည်။ ရှင််းရှင််းတခပာရလ င ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၌ရှ သမ သည် သခင ်

ဘိုရာ်းနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည်။ က ိုယ်တ ာ်သည ်ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း သူ၏ဘဏ္ဍာစ ို်းအခြစ် ခန  ထ်ာ်းတ ာ်မူသည်။ 

ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ တစ နာစ  ်နငှ  ်တပ်းကမ််းခခင််းသည် က ိုယ်တ ာ်၏လူမ ာ်းအ ကွ် သခငဘ်ို 

ရာ်း၏အမှုတ ာ်လိုပ်ငန််းခြစ်ပပီ်း၊ ကမဘာသ ို   ဧဝ တဂလ  ရာ်း၏ သကတ်သခ တ ာမ်ူခ က် ခြစသ်ည။် ထ ို   

တကကာင  ်ကျွန်ိုပ်  ို  သည် က ိုယတ် ာ်အတပေါ် သစစာတစာင သ် လ ိုပ က၊ လ ိုအပ်တသာလမူ ာ်းအာ်း သခငဘ်ိုရာ်း 

၏ပစစည််းဥစစာမ ာ်းက ို တဝမ တပ်းကမ််းရပ မည။်  

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ  သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း၏မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းက ို တလ လာ 

ပပီ်းတနာက်၊ ယခို မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ် ွင ်မ  ်သဟာယခပြုမှုက ို ဆက်လက်တလ လာရန ်အဆင ်

သင ခ်ြစ်တနပပီခြစသ်ည်။  

မပမငန်ိိုငတ်သ အသငျ်ားတတ ် 

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ  သန  ရှ်င််းသူမ ာ်း၏မ  ်သဟာယခပြုခခင််းဆ ိုငရ်ာ အဓ က အယူအဆ 

နစှခ်ိုက ို တလ လာမည်။ ဦ်းစွာ၊ ယ ိုကကည်သ ူ ိုင််း၏ ခရစ်တ ာ်နငှ  ်တပ င််းစည််းခခင််းအတကကာင််း တဆွ်းတန်ွးပ  

မည။် ဒို  ယ၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ  အခခာ်းယ ိုကကည်သမူ ာ်းနငှ တ်ပ င််းစည််းခခင််းအတကကာင််းက ို 

တလ လာပ မည။် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ ခရစ်တ ာ်နငှ တ်ပ င််းစည််းခခင််းက ို တလ လာခခင််းခြင  ်စ ငက်ကပ စ ို  ။ 

ခရစတ်တ ်န င တ် ါငျ်ားစညျ်ားပခငျ်ား 

ဓမမသစက် မ််း ွင ်ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် ခရစ်တ ာ်နငှ  ်စည််းလ ို်းသညဟ်ို မကကာခဏ တြာ်ခပ 

သည။် ဤအယူအဆက ို ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းသည ်“ခရစတ် ာ်၌” သ ို  မဟို  ်“တယရှု၌” သ ို  မဟို ် “က ိုယ် 

တ ာ်၌” ရှ သညဟ်ို ဆ ိုခခင််းခြင  ်တြာ်ခပတလ ရှ သည။်  စ်ြက ်ွင၊် ဤတပ င််းစည််းခခင််းသည ်တယရှုသည် 

ခမည််းတ ာ်တရှ ွေ့၌၊ အထ်ူးသခြင  ်က ိုယတ် ာ်၏တသခခင််းနငှ  ်ရငှခ်ပနထ်တခမာကခ်ခင််း ွင ်ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းက ို 

က ိုယစ်ာ်းခပြုသညဟ်ို ဆ ိုလ ိုသည်။ သ ို  တသာ် အခခာ်း စ်ြက ်ွငမ်ူ၊ ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် အတရ်းကကီ်းတသာ 

နည််းလမ််းခြင  ်တယရှုနငှ  ်လ  ြုွေ့ ဝကှ်ဆန််းကကယ်စွာ စည််းလ ို်းတနကကသည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် သခငတ်ယရှုသည် 

ယ ိုကကည်သမူ ာ်း၌ က  န််းဝပ်ပပီ်း၊ ထ ိုသ ူ ို  သည်လည််း က ိုယတ် ာ်၌ က  န််းဝပ်သည။် 

အထ်ူးသခြင  ် မနတ် ာ်တပ လို၏ သွနသ်ငခ် က်မ ာ်းမှ အဓ က စ်ခိုမှာ ကျွန်ိုပ် 

  ို  သည် တယရှုခရစ်နငှ  ်စည််းလ ို်းခခင််းခြစသ်ညဟ်ို ထငသ်ည။် ကျွန်ိုပ်  ို  က ို 

သူ  ပ ိုငသ်ည်။ သမမာက မ််းစာ၏ ဗ ာဒ  တ် ာ်အာ်းလ ို်းက ို ကကည ်ရှုတသာအခ ၊ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ် သည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အာဒ ၌ သ ို  မဟို ် ခရစတ် ာ်၌ခြစတ်ကကာင််း သမမာက မ််းစာ 

သွနသ်ငသ်ညဟ်ို ထငပ် သည။် အာဒ သည် ပထမဆ ို်းတသာလသူာ်းခြစ်သည်။ 

လူသာ်းအာ်းလ ို်းသည် အာဒ ၏ သာ်းသမီ်းမ ာ်းအခြစ် တမွ်းြွာ်းလာကကသည။် 

ထ ို  တကကာင ၊် သ ူ ို  သည် အခပစသ်ာ်းမ ာ်းအခြစ် ဤတလာကသ ို   တရာကလ်ာ 

ကကသည်။ သ ူ ို  ၌ အခပစသ်ဘာဝရှ ကကသည်။ သ ူ ို  သည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်

ကင််းကွာတနကကသည။် ကယ ်ငခ်ခင််း၊ တရွ်းနှု ခ်ခင််းနငှ  ်ခရစ်တ ာ်က ို က ို်းစာ်း 

ခခင််းဟသူညမ်ှာ ခရစတ် ာ်၌ တပ င််းစည််းခခင််း၊ ခရစတ် ာ်နငှ သ်ကဆ် ိုငခ်ခင််း 

ခြစသ်ည။် ခရစ်တ ာ်နငှ  ်စည််းလ ို်းခခင််းဟသူညမ်ှာ က ိုယတ် ာ်၏ပိုဂ္ ြုလ၏် 

အစ  အ်ပ ိုင််းခြစခ်ခင််း ခြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Thomas R. Schreiner 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခရစတ် ာ်နငှ တ်ပ င််းစည််းခခင််းခြင  ်ခရစ်တ ာ၏်အက  ြု်းတက ်းဇူ်း 

အာ်းလ ို်းက ို ရရှ ခခင််းခြစ်သည။် ဤအက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်း —  ရာ်းမ  ခခင််း၊ 

သန  ရှ်င််းတစခခင််း၊ အတမွခ ခခင််း— တြာ်ခပသည အ်ရာအာ်းလ ို်းသည် ကယ ်ငခ်ခင််း၌ 

ကျွန်ိုပ်  ို  ခ ယူရရှ သည ်အရာမ ာ်းခြစတ်ကကာင််း သမ ိုင််းတကကာင််းအရ ကျွန်ိုပ်  ို   

နာ်းလည်သတဘာတပ ကသ်ည။် ၎င််း  ို  က ို ခရစ်တ ာ်၌သာ ခ ယူရရှ သည။် 

သ ို  ခြစ်၍၊ ကျွန်ိုပ်  ို  အ ကွ် ဤအက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို ရရှ ရန ်ခရစတ် ာ်နငှ  ်

အ ူ စည််းလ ို်းညီညွ ်ရန ်မရှ မခြစအ်တရ်းကကီ်းသည။် ဤအက  ြု်းတက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို 

မည်သ ို  ရရှ မည်နည််း သ ို  မဟို  ်ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခရစ်တ ာ်နငှ  ်မည်သ ို  စည််းလ ို်း 

ကကမည်နည််း။ ယ ိုကကည်ခခင််း စ်ခို ည််းအာ်းခြင သ်ာ စည််းလ ို်းခခင််းခြစ်သည။် 

ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ခရစ်တ ာ်နငှ  ်တပ င််းစည််းတစတသာ ယ ိုကကညခ်ခင််းသည် 

ဘိုရာ်းသခငထ် မှလာတသာ ယ ိုကကည်ခခင််းလကတ်ဆာငခ်ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Jeffrey K. Jue 

သမမာက မ််းစာသည် မည်သ ို  လိုပ်တဆာငသ်ည်က ို အ  အက  မရှင််းခပတသာတကကာင  ်ဓမမပညာရှင ်

  ို  သည် တယရှုနငှ  ်ယ ိုကကည်သမူ ာ်းကကာ်း ွင ်ဤအတရ်းကကီ်းတသာ တပ င််းစည််းမှုက ို လ  ြုွေ့ ဝကှဆ်န််းကကယမ်ှု 

အခြစ် တခပာဆ ိုတလ ရှ သည။် သ ို  တသာ် ဤတပ င််းစည််းခခင််းသည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏က ိုယခ်နဓာနငှ  ်ဝ ညာဉ်နစှ်ခိုစ 

လ ို်းပ ၀ငတ်ကကာင််း သမမာက မ််းစာ၌ ရှင််းလင််းစွာတြာ်ခပထာ်းသည။် တယာဟန ်၁၅:၄-၇၊ တရာမ ၈:၉-၁၁ နငှ  ်

အခခာ်းတနရာမ ာ်းစွာ ွင ်တ ွွေ့ရသည။် ဥပမာ စ်ခိုအတနခြင ၊် ၁ တကာရ နသြု ၆:၁၅-၁၇  ွငတ်ပ လို၏ 

စကာ်းမ ာ်းက ိုနာ်းတထာငပ် – 

သင ် ို  က ိုယခ်နဓာသည် ခရစတ် ာ်၏ အဂဂ  ခြစတ်ကကာင််းက ို မသ ကကသ 

တလာ။...သခငဘ်ိုရာ်း၌မှဝီဲတသာ သူသည ်ထ ိုသခငန်ငှ်   စ   ်ဝ ညာဉ် ည််း 

ခြစ၏် (၁ တကာရ နသြု ၆:၁၅-၁၇)။ 
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၁၈၃၄ မှ ၁၈၉၂ ထ  အသက်ရှငခ်ဲ တသာ တက ာ်ကကာ်းတသာ နစှ်ခခင််း ရာ်းတဟာဆရာ Charles 

Spurgeon သည ်ဧြက် ၅:၃၀ က ိုအတခခခ ၍ The Matchless Mystery တခ င််းစဥ်ခြင  ်ခရစတ် ာ်နငှ  ်

ကျွန်ိုပ်  ို  ၏တပ င််းစည််းခခင််းအတကကာင််း တဟာတခပာခဲ သည်။ သူတခပာ ာက ို နာ်းတထာငက်ကည ်ပ ။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  နငှ  ်ခရစ်တ ာ်ကကာ်း ွင ်အတရ်းကကီ်းတသာ တပ င််းစည််းခခင််း ညရ်ှ တနပ  

သည.်..၎င််းသည် စညလ် ို်းခခင််းမဟို ်၊ မညသ်မူညဝ် ခြစ်တကကာင််း အတထာက် 

အထာ်း ခြစသ်ည။် တပ င််းစည််းခခင််းထကမ်က၊ ၎င််းသည် အစ  ်အပ ိုင််း စခ်ို 

ခြစပ်ပီ်း၊  စ်ခိုလ ို်း၏မရှ မခြစလ် ိုအပ်တသာအစ  ်အပ ိုင််း စ်ခိုခြစ် 

သည.်..ခရစ်တ ာ်သည်...သ၏ူလူရှ ရမည်၊ သ ူ ို  သည် သူ  အ ွက် မရှ မခြစလ် ို 

အပ်သည။် 

ခရစ်တ ာ်နငှ က်ျွန်ိုပ်  ို  ၏တပ င််းစည််းခခင််းသည် အလွနအ်တရ်းကကီ်းတသာတကကာင  ်ကျွန်ိုပ်  ို  သည် 

သူ  ထ မ ှနှု ်ယခူ ရလ င ်ခရစ်တ ာ်က ိုယ်  ိုင ်ဆ ို်းရှု  ်းခ ရလ မ ်မည် အခြစက် ိုတ ွ်းကကည ပ် က အ  ကသစရာ 

တကာင််းလသှည။် က ိုယတ် ာ်သည် ကျွန်ိုပ်  ို  က ို ခ စ်တ ာ်မပူပီ်း ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သ၏ူဆိုလာဒ၊် သ၏ူအ 

တမခွ ခြစ်ရနအ် ွက် အတသခ တပ်းခဲ သည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် က ိုယတ် ာ်နငှ  ်စည််းလ ို်းညီညွ ်တသာတကကာင ၊် 

ယ ိုကကည်သ ူ ိုင််းသည ်ကယ ်ငခ်ခင််း ွင ်ကကီ်းစွာတသာလ ိုခခ ြုမှု၊ ခွင လ်ွှ ်ခခင််း၏အာမခ ခ က်နငှ  ်ဘိုရာ်း 

သခငတ်ရှ ွေ့တ ာ်၌ ကျွန်ိုပ်  ို  ၏မနှက်နတ်သာရပ် ည်မှုအ ကွ် ကကီ်းမာ်းတသာခွနအ်ာ်းတပ်းမှုက ို ခ စာ်းရမည ်

ခြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခရစ်တ ာ်၏ ခပြုစိုခခင််းနငှ  ်သ၏ူဝ ညာဉ်တ ာ်အာ်းခြင  ် ည်ပမတဲစတသာ ဤ 

တပ င််းစည််းခခင််းမှ ခနွအ်ာ်းက ို ရယသူင သ်ည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  က ို ခရစတ် ာ်၌ ဝှကထ်ာ်းတသာတကကာင ၊် ခမည််း 

တ ာ်၊ သာ်းတ ာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်၏ မ က်တမှာက်၌ ပပီ်းခပည ်စ ိုလငခ်ခင််းရှ တကကာင််းက ို သ  

မှ လ် က်၊ ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်မ  ်သဟာယြွဲွေ့ ခခင််း ွင ်ရဲရင မ်ှုက ို ခ စာ်းသင သ်ည်။ ဤသညမ်ာှ ကျွန်ိုပ်  ို   

၏အခပစမ် ာ်းအ ကွ် ဆ ို်းမသနွသ်ငခ်ခင််း ခ ရမညမ်ဟို ်ဟို မဆ ိုလ ိုပ ။ သ ို  တသာ် ၎င််း  ို  လိုပ်တဆာငသ်ည ် 

အခ  ွင ်ဘိုရာ်းသခငထ်  ထာဝရစည််းလ ို်းညီညွ တ်စရန ်ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်း ရင က် ကမ်ှုနငှ  ်ပပီ်းခပည စ် ိုတသာ 

စ ိုလငမ်ှုဆသီ ို   ပ ို  တဆာငရ်န ်ရည်ရွယ်ထာ်းသည ် ခ စ်ခခင််းတမ တ ာလက်ရာ စခ်ို ခြစလ်ာမည်ဟို ဆ ိုလ ို 

သည။် 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် ခရစတ် ာ်နငှ  ်ယ ိုကကည်သမူ ာ်း၏ တပ င််းစည််းခခင််းက ို တလ လာခဲ ပပီ်းတနာက်၊ ယခို 

ခရစ်တ ာ်၌ အခခာ်းယ ိုကကည်သူမ ာ်းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏တပ င််းစည််းမှုက ို တလ လာရန ်အဆငသ်င ခ်ြစတ်နပပီခြစ် 

သည။် 

ယံိုကကညသ်မူ  ျားန င  ်တ ါငျ်ားစညျ်ားပခငျ်ား 

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်ရှ လူ  ိုင််းသည် ခရစတ် ာ် ွင ်စည််းလ ို်းကကတသာတကကာင  ်ယ ိုကကည ်

သူမ ာ်းသည်လည််း က ိုယ်တ ာ၌် အခ င််းခ င််းစည််းလ ို်းကကသည်။ ၎င််းက ို တရာမ ၁၂:၅၊ ဂလာ   ၃:၂၆-၂၈၊ 

ဧြက် ၄:၂၅ နငှ  ်အခခာ်းတနရာမ ာ်း ွင ်တ ွွေ့ရသည။် တယာဟန ်၁၇်း၂၂-၂၃  ွင ်ဤမ  ်သဟာယအ 

တကကာင််း ခမည််းတ ာ်အာ်း တယရှုမ န  ဆ် ိုပ ိုက ို နာ်းတထာငပ် – 
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င   ို  သည်  လ ို်း ဝ ည််းခြစ်သကဲ သ ို  ၊ အကျွန်ိုပ်သည် သ ူ ို  ၌ရှ ၍၊ က ိုယတ် ာ် 

သည်လည််း၊ အကျွန်ိုပ်၌ ရှ တ ာ်မူတသာအာ်းခြင  ်သ ူ ို  သည်  စလ် ို်း စဝ် ည််း 

ခြစ်၍၊  စလ် ို်း စဝ် ည််း၌ စ ိုလငတ်စခခင််းငာှလည််းတကာင််း၊ က ိုယတ် ာ်သည် 

အကျွန်ိုပ်က ိုတစလွှ ်တ ာ်မူတကကာင််းနငှ်  အကျွန်ိုပ်က ို ခ စ်တ ာ်မူသကဲ သ ို   သ ူ ို   

က ိုလည််း ခ စတ် ာ်မတူကကာင််းက ို တလာကသီာ်း  ို  သည် သ တစခခင််းငာှလည််း 

တကာင််း၊ က ိုယတ် ာ်သည် အကျွန်ိုပ်အာ်းတပ်းတ ာ်မတူသာ ဘိုန််းအသတရက ို 

အကျွန်ိုပ်သည်သူ  ို  အာ်း တပ်းပ ပပီ (ရှငတ်ယာဟန ်၁၇:၂၂-၂၃)။ 

ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်နငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏တပ င််းစည််းမှုသည် ဆကစ်ပ်မှုနငှ  ်ထ တ ွွေ့ မှုရှ တသာ် 

လည််း၊ မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်နငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏တပ င််းစည််းမှုသည် ဝ ညာဉ်တရ်းနငှ  ်ဘာသာ ရာ်း 

အတခခခ အယအူဆတပေါ် မူ ညသ်ည။် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ခြစ် ည်မှုသည် ခရစ်တ ာ်နငှ  ်သ၏ူဝ ညာဉ်တ ာ် 

အာ်းခြင  ် စသ်ာ်း ည််းခြစတ်စသည်။ ထ ို  တကကာင ၊် ၂ တကာရ နသြု ၅:၁၄-၁၆၊ ဂလာ   ၃:၂၈ နငှ  ်တကာတလာ 

သ ဲ၃:၁၁  ွင ်တပ လိုသွနသ်ငခ်ဲ သည အ်  ိုင််း ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်းလ ို်းသည် ခရစ်တ ာ်၌  ညူီတသာဂိုဏသ် ကခာ 

ရှ ကကသည။် ၁ တကာရ နသြု ၁၂:၂၆  ွငြ် ရ်သညအ်  ိုင််း ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အခ င််းခ င််း၏ဝမ််းတခမာကမ်ှုနငှ  ်

နာက ငမ်ှုမ ာ်းက ိုပင ်ခ စာ်းကကရသည။် 

မခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်၏ မ  သ်ဟာယသည် တခမကကီ်းတပေါ် ရှ  အသင််းတ ာ်အ ကွ်သာ 

ကန  သ် ်ထာ်းခခင််းမရှ ပ ။ တသဆ ို်းပပီ်းသခငဘ်ိုရာ်းနငှ အ် ူရှ တနတသာ ယ ိုကကညသ်ူမ ာ်းရှ သည  ်တကာင််း 

ကငဘ် ို၌ရှ တသာ အသင််းတ ာ်ထ  က ယခ်ပန  ပ် သည်။ တခမကကီ်းတပေါ် ရှ  ယ ိုကကညသ်မူ ာ်းသည် ခရစတ် ာ် 

အာ်းခြင  ်အခ င််းခ င််း နက်နတဲသာ မ  သ်ဟာယခပြုခခင််းရှ သကဲ သ ို  ၊ ယခို တကာင််းကငဘ် ိုရှ  ယ ိုကကည်သမူ ာ်း 

အပ အဝင ်ခရစတ် ာ်နငှ  ်တပ င််းစည််းတနသ ူ ိုင််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို    ူညတီသာ မ  သ်ဟာယရှ သည။် 

သမမာက မ််းစာ၌ တဟပဗဲ ၁၁:၄ နငှ  ်၁၂:၂၂-၂၄ ကဲ သ ို  တသာ တနရာမ ာ်း ွင ်ဤအယူအဆက ို သငက်ကာ်းတပ်း 

ထာ်းသည။် 

ဤအခ ကက် ို သွနသ်ငရ်နအ်သ ို်းခပြုသည ် ထငရ်ှာ်းတသာသမမာက မ််းစာဥပမာ စ်ခိုမှာ ခရစတ် ာ် 

၏သ  ို  သမီ်းအခြစ ်အသင််းတ ာ်အာ်း သရိုပ်တြာ်ခခင််းခြစသ်ည။် ခမငန် ိုငတ်သာအသင််းတ ာ်က ို ခရစ် 

တ ာ်၏သ  ို  သမီ်းအခြစ် သတဘာထာ်းသည ် သတဘာမ  ြု်းရှ တသာ်လည််း၊ ၎င််းသည် မခမငန် ိုငတ်သာ 

အသင််းတ ာ်ရှ  သ  ို  သမီ်း၏ပပီ်းခပည စ် ိုမှုအတပေါ် အပမဲရှုခမငတ်နပ သည။် တဟရှာယ ၅၄:၅-၈၊ တဟာတရ ှ

၂:၁၉-၂၀၊ နငှ  ်ဧြက် ၅:၂၆-၂၇  ွင ်တ ွွေ့ရသည်။ ဤဥပမာမ ာ်း၏ ခပည ်စ ိုမှုသည် ဗ ာဒ  ် ၁၉ ပ  မခမငန် ိုင ်

တသာအသင််းတ ာ် ွင ်ခပည ်စ ိုလာသည။် 

ဗ ာဒ  ် ၁၉:၆-၈  ွင ်တယာဟန၏်ရူပ ရ ိုမ ှ် မ််းက ို နာ်းတထာငပ် – 

 ြန ် ို၊ ဟာတလလိုယ၊ အနနတ နခ် ို်းနငှ်  ခပည် စ ိုတ ာ်မတူသာ ထာဝရအရှင၊် 

င   ို  ဘိုရာ်းသခင ်သည ်စ ို်းစ တ ာ်မ၏ူ။ င   ို  သည် ဝမ််းတခမာက်ရွှငလ်န််းကက 

ကိုနအ်  ၊ ဂိုဏတ် ာ်က ို ခ ီ်းမမွ််းကကကိုနအ်  ၊ အတကကာင််းမကူာ်း၊ သ ို်းသငယ်၏ 

မဂဂလာတ ာငပ်ွဲက ို ခ ခ  နရ်ှ ပပီ။ သ၏ူ မ န််းမသည် က ိုယက် ို  နဆ်ာဆငပ်ပီဟို 

စည််းတဝ်းတသာ သူအမ ာ်း  ို  ၏ အသ ၊ သမိုဒဒရာသ ၊ ခပင််းစွာတသာ မ ိုဃ််းကက ြု်း 
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သ ကဲ သ ို   င ကကာ်း၏။ ထ ိုမ န််းမသည် စငက်ကယတ်ခပာငလ်ကတ်သာ ပ  ်တခ ာက ို 

ဝ ဆ်ငရ်တသာအခွင် က ို ရ၏။ ထ ိုပ  ်တခ ာ မကူာ်း၊ သန်  ရှင််းသူ  ို  ၏ တခြာင် မ ် 

ခခင််း ခြစ်သ ည််း (ဗ ာဒ  ် ၁၉:၆-၈)။ 

ဤတနရာ ွင၊် ခရစ်တ ာ်၏သ  ို  သမီ်းဟိုဆ ိုရာ၌ တခ ်အဆက်ဆက်မ ှတရွ်းနှု ်ခ ရတသာ သန   ်

ရှင််းသူမ ာ်းအာ်းလ ို်း အခ င််းခ င််းမ  သ်ဟာယ ွင ်ပ ဝငတ်ကကာင််း တ ွွေ့ ခမငရ်သည။် ကျွန်ိုပ်  ို  အာ်းလ ို်း 

သည ်ယ ိုကကည်သ ူ ိုင််း၏ တခြာင မ် တ်သာအက င မ် ာ်းခြင  ်ြွဲွေ့စည််းထာ်းတသာ မဂဂလာဝ စ် ို စထ်ည်က ို 

အ ၀ူ ်ဆငက်ာ  စ်ခို ည််းအခြစ် ရပ် ည်ကကသည။် 

ယ ိုကကည်သမူ ာ်းသည် ခရစတ် ာ်၌ အခ င််းခ င််း စည််းလ ို်းညညီွ ်ကကသည်ဟတူသာအခ ကမ်ှ 

လကတ် ွွေ့က င သ် ို်းခ ကမ် ာ်းစွာက ို သမမာက မ််းစာသည ်တြာ်ခပသည။် ယ ိုကကညသ် ူ ိုင််းသည် အြ ို်း နပ်ပီ်း 

ခရစ်တ ာ်အ ွက် မရှ မခြစလ် ိုအပ်တကကာင််း သနွသ်ငသ်ည။်  စတ်ယာက်က ို စ်တယာက ်တလ်းစာ်းရန ်

နငှ  ် စ်တယာကက် ို စတ်ယာက် အလိုပ်အတကျွ်းခပြုရန ်သွနသ်ငတ်ပ်းသည်။  စ်တယာကက် ို စ်တယာက် 

သနာ်းကကငန်ာ  ်ရန၊် န်ူးည  သ မတ်မွွေ့ ပပီ်း စ  ရ်ှည်ရန၊် ခွင လ်ွှ  ် ရ်န ်သွနသ်ငတ်ပ်းသည်။ အခခာ်းသူ 

မ ာ်း ကျွန်ိုပ်  ို  က ိုဆက်ဆ တစလ ိုသည ပ် ိုစ အ  ိုင််း အခခာ်းသမူ ာ်းက ို ဆက်ဆ   ်ရနန်ငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  သည် 

မ မ က ိုယ်က ို ဆက်ဆ သည ပ် ိုစ အ  ိုင််း ဆက်ဆ   ်ရန ်သွနသ်ငတ်ပ်းသည်။ အဘယတ်ကကာင ဆ် ိုတသာ် 

ခရစ်တ ာ်အာ်းခြင  ်၎င််း  ို  နငှ  ်ကျွန်ိုပ်  ို  ၏တပ င််းစည််းခခင််း ငွ၊် ၎င််း  ို  သည် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏ က ိုယခ်နဓာ 

အစ  အ်ပ ိုင််း စခ်ိုကဲ သ ို  ပင ်ခြစသ်ည။် 

နိဂံိုျား 

 မနတ် ာ်မ ာ်း၏အယူဝ ဒဆ ိုငရ်ာ ဤသငခ်န််းစာ ွင၊် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အသင််းတ ာ်၏အယူဝ ဒ 

က ို တလ လာခဲ သည်။ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် အသင််းတ ာ်၏ဘိုရာ်းသခင ခ်ွင ခ်ပြုမှုက ို ဘိုရာ်းသခင၏် အထ်ူးအ 

သ ိုင််းအ၀ ိုင််းအခြစ် တလ လာခဲ ပ သည်။ အသင််းတ ာ်သည် သန  ရှ်င််းသည်၊ သ်ီးခခာ်းခွဲထာ်းကာ စငက်ကယ် 

သည ်ဟူတသာအခ ကက် ို ကျွန်ိုပ်  ို   တဆွ်းတန်ွးခဲ ပ သည်။ အသင််းတ ာ်၏ ကကသ်လစ်ခြစ်ခခင််း သ ို  မဟို  ်

ကမဘာလ ို်းဆ ိုငရ်ာသတဘာသဘာဝက ို ကျွန်ိုပ်  ို  တခပာခဲ သည်။ ထ ို  ခပင ်သန  ရှ်င််းသမူ ာ်း၏မ  သ်ဟာယ 

ခပြုခခင််းအ ကွ် နည််းလမ််းမ ာ်းက ို ရှင််းခပထာ်းပ သည။် 

မ ကတ်မှာက်တခ ် ခရစယ်ာနမ် ာ်းအတနခြင ၊် ကျွန်ိုပ်  ို  ၏အသင််းတ ာ်နငှ ပ် ်သကတ်သာ အတ ွွေ့ 

အကက ြုသည် သမမာက မ််းစာတခ ် သ ို  မဟို ်  မနတ် ာမ် ာ်း၏အယဝူ ဒက ို ပ ိုတြာ်ခဲ သည အ်ခ  နမ် ာ်းနငှ  ်

အလွနက်ွာခခာ်းသည။် သ ို  တသာ် အသင််းတ ာ်ရှ  ဘဝ၏အတခခခ ခြစ်ရပ်မှနမ် ာ်းသည် မညသ်ည ်အခ မှ 

မတခပာင််းလပဲ ။ အသင််းတ ာသ်ည် ဘိုရာ်းသခင၏်ပဋ ညာဉ်လူမ ာ်း ခြစတ်နဆပဲငခ်ြစသ်ည။် ၎င််းသည ်

ဤတလာကသ ို   ဧဝ တဂလ  ရာ်းက ို တဆာငက်ကဥ််းတပ်းရနန်ငှ  ်ဤတလာကက ို ကမဘာတပေါ် ရှ  သူ၏န ိုငင် တ ာ် 

အခြစသ် ို   တခပာင််းလဲခခင််း ွင ်အသ ို်းခပြုရနအ် ကွ် က ိုယတ် ာ်တရွ်းခ ယ်ထာ်းတသာ  နဆ်ာခြစ်တနဆ ဲ
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ခြစသ်ည။် အသင််းတ ာ်ခြစတ်သာ ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သခငဘ်ိုရာ်းအ ွက် သန  ရှ်င််းသမူ ာ်းခြစသ်ည်။ 

ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သူ၏န ိုငင် တ ာ်ခြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်  ို  သည် သ၏ူလမူ ာ်းခြစ်၍ အခ င််းခ င််း က ိုယတ် ာ်၌ 

စည််းလ ို်းညညီွ ်ကကသည။် ထာဝရဘိုရာ်းက ိုယ်  ိုငသ်ည် ကျွန်ိုပ်  ို  အာျားခြင  ်လိုပ်တဆာငတ် ာ်မသူည။် 


	နိဒါန်း
	ခွင့်ပြုမှု
	ဓမ္မဟောင်းကျမ်း
	ယေရှု
	ပတ်သက်မှုများ
	ရည်ရွယ်ချက်
	ယုံကြည်သူများနှင့် မယုံကြည်သူများ
	တာဝန်ဝတ္တရားများ


	သန့်ရှင်းခြင်း
	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
	လူများ
	မြင်နိုင်သောအသင်းတော်
	မမြင်နိုင်သောအသင်းတော်


	ကက်သလစ်
	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
	မြင်နိုင်သောကက်သလစ်အသင်းတော်
	မမြင်နိုင်သောကက်သလစ်အသင်းတော်
	တစ်ပါးတည်းသောကယ်တင်ရှင်
	တစ်ခုတည်းသောဘာသာတရား


	မိတ်သဟာယ
	မြင်နိုင်သောအသင်းတော်
	ကျေးဇူးတော်၏နည်းလမ်း
	ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ
	ပစ္စည်းဥစ္စာများ

	မမြင်နိုင်သောအသင်းတော်
	ခရစ်တော်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
	ယုံကြည်သူများနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း


	နိဂုံး

