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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တတ ယ ထ ာငစ်ိုနစှ် အမှုထတာ်မ ာျား၊ ၂၀၁၂ 

မပူ ိုငခ်ွင်  အာျားလ ိုျားကန  သ်တ် ာျားပပီျားခြစသ်ည်။ ဤစာအိုပ်၏ မည်သည ် အပ ိုငျ်ားကဏ္ဍက ို မဆ ို ပညာနငှ  ်

အရည်အထသွျား သ ို  မဟိုတ် ခပနလ်ည် ဆနျ်ားစစ်ခခငျ်ား သ ို  မဟိုတ်  ငခ်မင ်သ ိုျားသပ်ခ က်ထပျားခခငျ်ား 

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

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

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

အလ ို  ငာှ ကူျားယူ၊ ပွာျားမ ာျားခခငျ်ား မခပြုရပါ။ 

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

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

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

 

သ ာ့ဒမ်စလ် ်အတ က ငျ်ား 

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

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

ကမဘာကကီျားအတကွ် အခမွဲ  သမမာက မ်ျားစာ ပညာထရျား 

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

ကငျ်ားမွဲ သည ် သငျ်ားအိုပ်နငှ  ်ခရစ်ယာန ်ထခါငျ်ားထဆာင ်ထ ာငထ်ပါငျ်ား မ ာျားစွာအာျား အခမွဲ  ခရစယ်ာန ်

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

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

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

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

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

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

အွနလ် ိုငျ်ားတွငသ်ာမက သငယ်ထူလ လာထသာ လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားတွငပ်ါ အသ ိုျားခပြုန ိုငထ်အာင ်

ပ ိုစ ဆွွဲ ာျားပါသည်။ 

နစှထ်ပါငျ်ားမ ာျားစွာအတွငျ်ား အထကာငျ်ားဆ ိုျား ပါဝင ်ပစစည်ျားနငှ  ်အရည်အထသွျား ရှ ထသာ ဆိုရ မဒီယီာစ ိုသင ်

သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို အလွနပ်င ်တွကထ်ခ က ိုကစ်ွာ ခပြုစို ိုတလ်ိုပ်ထပျားသည ် နည်ျားစနစတ်စ်ခိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   

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

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

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



iii 

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

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 
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ဒဇီ ိုငန်ာမ ာျား၊ ပနျ်ားခ ီဆရာမ ာျား၊  ိုတ်လိုပ်သမူ ာျားသည် လ ိုျားဝဥဿ ို ထခတမ်ှီထသာ ကရ ယာမ ာျားနငှ  ်

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

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ခြန  ခ်  ထရျား ဆ ိုငရ်ာ ပနျ်ားတ ိုငမ် ာျားက ို ပပီျားထခမာက်ရန ်အတကွ် သာ ဒမ်စ်လ် အထနခြင  ်

အသငျ်ားထတာမ် ာျား၊ စာသငတ် ိုက်မ ာျား၊ က မ်ျားစာထက ာငျ်ားမ ာျား၊ သာသနာခပြုမ ာျား၊ ခရစယ်ာန ်

အသ လွှင သ်မူ ာျား၊ ပေ ြုလတ်ို ရိုပ်ခမငသ် ကကာျား ဝနထ်ဆာငမ်ှုထပျားသူမ ာျား၊ အခခာျားထသာ အြွွဲျို့အစည်ျားမ ာျားနငှ  ်

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

ထဒသခ ထခါငျ်ားထဆာငမ် ာျား၊ သငျ်ားအိုပ်ဆရာမ ာျား၊ စာသငတ် ိုက် စာသငသ်ာျားမ ာျားသ ို   ဗီဒယီ ို သငခ်နျ်ားစာ 

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

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

လူ  အြွွဲျို့အစည်ျားက ို မည်သ ို   စတငရ်မည် ဆ ိုသည်နငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် သငခ်နျ်ားစာ ပစစည်ျားမ ာျား အပါအဝင ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သငခ်နျ်ားစာမ ာျားက ို  ပ်ထဆာငျ်ားခြည ဆ်ည်ျားထပျားရန ်အတကွ် ထနာက ်ပ် လ ိုအပ်ထသာ 

ပစစည်ျားမ ာျားက ိုလည်ျား ထပျားကမ်ျားပါသည်။   

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

အသ အမှတ်ခပြု ာျားပါသည်။  ရက်ထရာသည ် အသငျ်ားထတာ်မ ာျား၏ အခနွလ်တွ်ပင မ်ျားခွင  ်ရ ာျားသည ် 

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

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

ထလ လာရန ်ထက ျားဇူျား ခပြု၍ www.thirdmill.org သ ို   ဝငထ်ရာကက်ကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

နိဒါန်ျား 

ဤသငခ်န််းစာမ ာ်းတစခ်လ ာက်တွင၊် တမနခ်တာမ် ာ်း၏အယူဝါဒသည် ကနဦ်းခရစ်ယာနမ် ာ်း 

နစှ် ခင််းခံခ  နတ်ွင ်ဝနခ်ခံသာယံိုကကညခ် ကမ် ာ်းက ို အက ဉ်းခ ျုပ်ခြာ် ပခ ကအ် ြစ် အစ ပျုခ  ခကကာင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ခြာ် ပခ  သည်။ ထ ိုအခ ခအခနတွင၊် လူမ ာ်းစွာအတကွ်ဝနခ်ံ ခင််း၏ စ တ်လှုပ်ရှာ်းြယွ်အခကာင််း 

ဆံို်းအပ ိုင််းသည်၊ ၎င််းတ ို  ၏ တစ်ဦ်းခ င််းဆ ိုငရ်ာကယ်တင ်ခင််းတွင ်ယံိုကကည် ခင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ 

ခြာ် ပထာ်းခသာ အယဝူါဒ၏ ခဆာင််းပါ်းမ ာ်း ြစ်လ မ မ်ည်ဟို လွယက်စူွာပင ်စ တ်ကူ်းကကည န် ိုငသ်ည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ်လည််း မှနသ်ည်မဟိုတပ်ါခလာ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကကီ်း မတ်ခသာဘိုရာ်းသခင—်

ခမည််းခတာ်၊ သာ်းခတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခ စ်ပါသည။် သူတည်ခဆာက် 

ထာ်းသည ် အသင််းခတာ်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   တနြ် ို်းထာ်းကကသည။် သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အကကီ်းမာ်းဆံို်း 

ဝမ််းခ မာကမ်ှုမှာ ကယတ်င ်ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက ်ြစသ်ည်ဟခူသာ သတင််းခကာင််း ြစသ်ည။် 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုခ စသ်ည်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ်ခတာ်မခူကကာင််းနငှ  ်

က ိုယခ်တာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက်၊ ယခိုနငှ  ်ခနာငလ်ာမည က်မဘာခလာက၌ပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် 

အံ ကသြွယခ်ကာင််းခသာကကမမာက ို စစီဥ်ခပ်းထာ်းခကကာင််းအာမခခံ ကတ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ဝမ််းခ မာက်ပါသည်။ 

ဤသငခ်န််းစာသည် တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒခဆာင််းပါ်းတငွ ်ဆဋမခ မာက်သငခ်န််းစာ 

 ြစပ်ပီ်း“ကယတ်င ်ခင််း” ဟို ခခါင််းစဉတပ်ထာ်းသည်။ ဤသငခ်န််းစာတွင၊် ခွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ  ်

ထာဝရအသက၏်သတင််းခကာင််းက ို ယံိုကကည်ခကကာင််းသကခ်သထသူည ် တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒမှ 

ယံိုကကည် ခင််းဆ ိုငရ်ာခဆာင််းပါ်းက ို ခလ လာပါမည်။ 

သမမာက မ််းစာတွင၊် “ကယ်တင ်ခင််း” ဟူခသာ စကာ်းလံို်းက ို နည််းလမ််းအမ  ျု်းမ  ျု်း ြင အ်သံို်း ပျု 

ထာ်းပပီ်း၊ ခရစ်ခတာ်၌ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍမ ာ်းစွာရှ ခကကာင််း ညွှန ်ပသည်။ 

မ ကခ်မှာက်ခခတခ်ရစယ်ာနမ် ာ်းသည် “ကယ်တင ်ခင််း” ဟခူသာ စကာ်းလံို်းက ိုအသံို်း ပျုခသာအခါ၊ 

ခယဘူယ အာ်း ြင  ်ခရစခ်တာ်၏အခသခံ ခင််း ြင  ်ခရွ်းဝယယ်ူခ  ခသာ ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းက ို 

လကခ်ံရယူ ခင််း၊ ဒိုတ ယခမွ်း ခင််းနငှ  ်ဘိုရာ်းသခငထ် ံပနလ်ည်သင  ်မတ် ခင််း၊ သန  ရှ်င််း ခင််းအသကတ်ာ 

တွငရ်ှငသ်နခ်န ခင််း၊ ခကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်ခ မကကီ်းသစ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အဆံို်းစွနခ်သာ င်္ိုဏအ်သခရက ို 

ရရှ  ခင််းတ ို  က ို စ တ်ထ တွင ်စွ မတှ်ထာ်းကကသည။် 

တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒသည ်ခအာကပ်ါစကာ်းလံို်းမ ာ်း ြင  ်ကယတ်င ်ခင််း၏ရှုခထာင န်ငှ  ်

ပတသ်က်၍ ဤသ ို  ဆ ိုသည်– 

"ကျွန်ိုပ်ယံိုကကည်သည်" 

အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ် ခင််း၊ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််း 

ထာ၀ရအသက်ရှင ်ခင််း  ြစခ်တာ်မ၏ူ။ 

ယခို ဤအယအူဆသံို်းမ  ျု်း—ခငွ လ်ွှတ် ခင််း၊ ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းနငှ  ်ထာဝရအသက်—သည ်

ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ သမမာက မ််းစာခြာ် ပခ က်က ို မကိုနခ်န််းခစပါ။ သ ို  ခသာ် ၎င််းတ ို  သည် ယံိုကကည်သ ူ

တစဦ််းခ င််းစကီ ို ကယတ်ငခ်သာအခါ ဘိုရာ်းသခင ်ပျုခတာ်မူခသာအရာမ ာ်းနငှ ပ်တသ်က်၍ သ်ီးသန   ်

ရှုခထာင မ် ာ်းက ို ယံိုကကညခ်ကကာင််းဝနခ်သံည ် တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒ၏ အဓ ကခြာ် ပခ က်မ ာ်း ြစ် 

သည။် 

တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒရှ  ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာခဆွ်းခန်ွးခ ကသ်ည ်ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ 

ရှုခထာင တ်စခ်ိုစီက ို ခ ြရှင််းခပ်းမည် ြစသ်ည။် ဦ်းစွာ၊ အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ် ခင််းအခကကာင််း ခလ လာပါ 

မည။် ဒိုတ ယ၊ ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းဆ ိုငရ်ာခံယခူ ကက် ို ခလ လာမည။် တတ ယ၊ 

ထာဝရအသက၏် သခဘာသဘာဝက ို သံို်းသပ်မည။် အကျွမ််းတဝငရ်ှ ခသာ အ ပစမ် ာ်းက ိုခငွ လ်ွှတ် ခင််း 

ဆ ိုငရ်ာအခကကာင််းအရာ ြင  ်စကကပါစ ို  ။ 

ခွင လ်ွှတခ်ခငျ်ား 

တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒတငွခ်ြာ် ပခသာ ခွင လ်ွှတ် ခင််း၏အဓ ပပါယ်က ို နာ်းလည်ရန၊် 

ဆကစ်ပ်ခနသည ် က စစရပ် (၃) ခိုက ိုခတွွေ့ထ ရမည် ြစသ်ည_် ၎ငတ် ို  မှာ ပထမ၊ ခွင လ်ွှတမ်ှုလ ိုအပ်ခသာ 

အ ပစ၏် ပဿနာ၊ ဒိုတ ယ၊ ခွင လ်ွှတ် ခင််း ြစ်န ိုငခ်စခသာ ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်နငှ  ်တတ ယ၊ 

ခွင လ်ွှတ်မှုရရှ ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  လိုပ်ခဆာငရ်မည ်တစဦ််းခ င််း၏တာဝနမ် ာ်း စသည်တ ို   ြစသ်ည်။ 

အ ပစ၏် ပဿနာက ို ဦ်းစွာကကည ်ပါမည။် 

အခြစ၏်ခြဿန  

သခငခ်ယရှုအခသခံရ ခင််း၏ အဓ ကအခကကာင််းရင််းတစ်ခိုသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်ခကကာင  ်

 ြစခ်ပေါ်လာခသာ ပဿနာက ို ခ ြရှင််းရန ်ြစ်ခကကာင််း သမမာက မ််းစာက ို ယံိုကကည်ခသာခရစ်ယာနမ် ာ်း 

ယံိုကကည်လကခံကကသည်။ အ ပစ်သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဘိုရာ်းသခင၏်ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းနငှ  ်ခွ  ခာ်းထာ်း 

ပပီ်းက ိုယခ်တာ်၏က  န ်ခင််းခအာက်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုခနရာခ ထာ်းသည်။ ဤ ပဿနာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ် 

တ ိုငခ်က ာ်လွှာ်းန ိုငမ်ည ်နည််းလမ််းမရှ ပါ။ အ ပစ်၏ ပဿနာနငှ ပ်တသ်က်၍ခ ပာခသာအခါ _ အ ပစသ်ည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို  ပစတ်ငရ်ှုတ်ခ သည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် ခရစခ်တာ်မှလွ ၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစ၏်မ က်ခမှာက် 

သ ို  မဟိုတ ်အ ပစ၏်အက  ျု်းဆက်မ ာ်းမှ မ မ က ိုယက် ိုကယတ်ငရ်နန်ည််းလမ််းမရှ ပါ။ 

အ ပစ၏် ပဿနာနငှ ပ်တသ်က်၍ သမမာက မ််းစာသနွသ်ငမ်ှုက ို အပ ိုင််းသံို်းပ ိုင််းခွ ၍ ခလ လာမည။် 

ပထမဦ်းစွာ၊ အ ပစ၏်အဓ ပပါယ်ြွင ဆ် ိုခ ကက် ို တင ်ပပါမည။် ဒိုတ ယ၊ လသူာ်းမ  ျု်းနယွအ်တွင််း အ ပစ်၏ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

မူလအစအခကကာင််း ခ ပာပါမည်။ တတ ယ၊ အ ပစ၏်အက  ျု်းဆကမ် ာ်းက ို ကကည ပ်ါမည်။ အ ပစ်၏ 

အဓ ပပါယ်ြွင ဆ် ိုခ က ်ြင စ်ကကပါစ ို  ။ 

အခြစ၏်အဓိြပါယဖွ်င ဆ်ိိုခ က ်

သမမာက မ််းစာသည် အ ပစအ်ခကကာင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ နည််းလမ််းအမ  ျု်းမ  ျု်း ြင  ်ခြာ် ပထာ်းသည်။ 

ပညတ်ခတာ်က ိုလွနက်  ်းမှု၊ ပိုနက်နမ်ှု၊ ခြာကြ် ကမ်ှု၊  ပစမ်ှာ်းမှု၊ မခကာင််းမှု၊ ပစမ်ှတလ်ွှ ခခ ာ်မှုနငှ  ်

အ ပစရ်ှ ခသာအရာမ ာ်းက ိုခြာ ်ပရန ်အ ခာ်းစကာ်းလံို်းမ ာ်းက ိုလည်ျား အသံို်း ပျုသည။် ဤစကာ်းလံို်းတစခ်ို 

စီသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အခန ြင  ်အ ပစ်က ိုသာ၍နာ်းလညခ်စရနတ်စ်ခိုခိုက ို ထပ် ြည ခ်ပ်းသည။်  

သ ို  ခသာ် သမမာက မ််းစာသည် အ ပစက် ိုခယဘိုယ သခဘာအရ_က ိုယပ် ိုငအ်ဓ ပပါယ်ြွင ဆ် ိုခသာ 

အခါ_ စကာ်းလံို်းတစ်လံို်းသည ်အ ခာ်းစကာ်းလံို်းမ ာ်းထက် ပ ို၍ထငရ်ှာ်းလာသည_်ပညတ်ခတာ်က ို 

လွနက်  ်း ခင််း ဟသူည စ်ကာ်းလံို်း ြစ်သည်။ သမမာက မ််းစာ၏ခဝါဟာရတွင၊် အခ ခခအံက ဆံို်းအာ်း ြင  ်

ဆ ိုရခသာ ်အ ပစသ်ည်ဘိုရာ်းသခင ပ်ညတ်ခတာ်က ို ခ  ျု်းခြာက် ခင််း ြစသ်ည။် ၁ ခယာဟန ်၃:၄ တွင ်

တမနခ်တာ်ခယာဟနခ်ရ်းခ  သက  သ ို  _ 

ဒိုစရ ိုကက် ို  ပျုခသာသမူညသ်ည်ကာ်း၊ ပညတခ်တာ်က ို လနွက်  ်း၏။ 

ဒိုစရ ိုကသ်ညက်ာ်း ပညတခ်တာ်က ို လွနက်  ်း ခင််း ြစသ်တညျ်ား (၁ ခယာဟန ်

၃:၄ )။ 

ခရာမ ၇:၉-၂၅၊ နငှ  ်၁ ခကာရ နသျု ၁၅:၅၆ တွင ်ပညတခ်တာ်က ိုလွနက်  ်း ခင််းက  သ ို  ခသာ 

အ ပစအ်ခပေါ် တူညခီသာအခလ်းခပ်းခြာ် ပမှုက ို ခတွွေ့ရသည်။ အ ပစ၏်အခ ခခသံခဘာတရာ်းသည် 

မတညူီခသာခရစယ်ာနထ်ံို်းတမ််းစဉလာမ ာ်း၏ဓမမပညာတွငလ်ည််း ထငဟ်ပ် ပခနသည်။ 

ဥပမာတစခ်ိုအခန ြင ၊် Westminster Shorter Catechism ၏ ခမ်းခနွ််းနငှ အ်ခ ြ အမတှ် ၁၄ က ို 

နာ်းခထာငပ်ါ။ ခမ်းခွန််းက ိုအခ ြခပ်းပါ- 

အ ပစဟ်သူည် အဘယ်နည််း။ 

Catechism ခ ြဆ ိုသညမ်ှာ_ 

အ ပစဟ်သူည် ဘိုရာ်းသခင၏် ပညတ်ခတာ်နငှ အ်ညီလ ိုက်နာ ခင််း သ ို  မဟိုတ် 

ခြာကြ် က် ခင််း၏ အလ ိုဆနဒ ြစသ်ည။် 

ဤအခ ြသည် ဘိုရာ်းသခင၏်ပညတ်ခတာ်က ို ခ  ျု်းခြာက် ခင််းအမ  ျု်းအစာ်းနစှမ်  ျု်း ြစ်သည် - 

ပညတ်ခတာ်က ိုလ ိုကန်ာလ ိုခသာဆနဒနငှ  ်ပညတ်ခတာ်က ိုခြာက်ြ ကလ် ိုခသာဆနဒတ ို  က ို ခြာ် ပသညက် ို 

သတ  ပျုပါ။ 

တစြ်ကတ်ွငမ်ူ ပညတခ်တာ်နငှ အ်ညီလ ိုက်နာလ ို ခင််းသည် သမမာက မ််းစာမ န  ခ်တာ်မူထာ်းသည ် 

အတ ိုင််း လိုပ်ခဆာငရ်နပ် ကက်ွက် ခင််း ြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ်သင လ်ိုပ်ထ ိုကသ်ည်က ို ခ နလ်ပ်ှထာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခသာခကကာင  ်သ ို  မဟိုတ် လစလ်  ရှုထာ်းခသာခကကာင  ်၎င််းက ိုထ နခ် န ်ခင််းအ ပစဟ်ို ခခေါ်သည။် 

တစြ်ကတ်ွငမ်ူ၊ ပညတခ်တာ်က ိုခြာက်ြ က် ခင််းဟူသညမ်ှာ သမမာက မ််းစာတာ်း မစ်ထာ်းသည ်အရာက ို 

လိုပ်ခဆာင ်ခင််း ြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သမမာက မ််းစာတာ်း မစ်ခ ကတ်စ်ခိုခိုက ို ခတွ်းခတာ ခင််း၊ 

ခံစာ်း ခင််း သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ခဆာင ်ခင််း ြင  ်အ ပစက် ိုတက်ကကစွာက  ်းလနွ ်ခင််းခကကာင  ်ပညတ်ခတာ် 

ခြာကြ် က် ခင််းက ို က  ်းလွန ်ခင််းအ ပစ်ဟို မကကာခဏခခေါ်ခလ ရှ သည်။ 

ယခို၊ ဘိုရာ်းသခင၏်ပညတခ်တာ်အာ်း အ ပစက် ိုသတမ်ှတသ်ည စ်ံနှုန််းအ ြစ် ခ ပာဆ ိုခသာအခါ၊ 

ဘိုရာ်းသခင၏်ပညတ်ခတာသ်ည် တစ်ြက်သတ် သ ို  မဟိုတ် ကကံျုရာက ပန််းမဟိုတ်ခကကာင််း ခထာက် ပရန ်

အခရ်းကကီ်းသည်။ ဆန  က် ငဘ်က်အခန ြင ၊် ပညတခ်တာ်သည ်ဘိုရာ်းသခင၏်စံိုလငခ်သာစရ ိုက် 

လကခဏာက ို ထငရ်ှာ်း ပခနသည်။ ခရာမ ၇:၁၂ တွင ်ပညတခ်တာ်နငှ ပ်တသ်က်၍ ခပါလိုခြာ် ပသည ် 

နည််းလမ််းက ို နာ်းခထာငပ်ါ– 

ထ ိုခကကာင် ၊ တရာ်းခတာ်သည်သန်  ရှငျ်ား ခင််းရှ ၏။ ပညတတ်ရာ်းလည််း 

သန်  ရှင််း ခင််း၊ ခ ြာင် မတ် ခင််း၊ ခကာင််း မတ် ခင််းရှ ၏ (ခရာမ ၇:၁၂)။  

ဤတွင ်ခပါလိုခ ပာခ  သည ်အတ ိုင််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏်ပညတခ်တာ်မ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငက် ိုယ် 

ခတာ်တ ိုငက်  သ ို  ပင ်အပမ သန  ရှ်င််း၍ ခ ြာင မ်တ်ပပီ်းခကာင််း မတ်သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏်အမ န  ခ်တာ်မ ာ်း 

သည်က ိုယခ်တာ်၏သခဘာသဘာဝနငှ  ်အပမ က ိုက်ညသီည။် 

ထ ို  ခကကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စ်လ င ်က ိုယခ်တာ်၏ပညတ်ခတာ်မ ာ်းက ိုခစာင  ်

ခရှာကရ်မည် ြစ်ခကကာင််း သမမာက မ််းစာ သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စ်ပါက၊ 

က ိုယခ်တာ်၏ပညတခ်တာ်က  သ ို  ခသာ ဘိုရာ်းသခငက် ိုထငရ်ာှ်းခြာ် ပသည အ်ရာမ ာ်းက ိုလည််း ခ စ်ကက 

မညပ်င ်ြစသ်ည။် တရာ်းခဟာရာ ၅:၁၀ နငှ  ်၆:၅-၆၊ မဿ  ၂၂:၃၇-၄၀၊ ခယာဟန ်၁၄:၁၅-၂၄ တွငခ်တွွေ့ 

 မငရ်သည။် ၁ ခယာဟန ်၅်း၃ တွင ်ခယာဟနခ်ရ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ – 

ပညတ်ခတာ်တ ို  က ို ခစာင်  ခင််းအရာသည် ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စရ်ာခရာက၏်။ 

ပညတ်ခတာ်တ ို  က ို ခစာင် ခ  သည်မဟိုတ် (၁ ခယာဟန ်၅်း၃)။  

ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စခ်သာခမတတ ာသည် က ိုယခ်တာ်၏ပညတခ်တာ်က ိုနာခံ ခင််းအာ်း ြင  ်ထငရ်ာှ်း 

သည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ပညတခ်တာ်က ိုခ  ျု်းခြာက်ခသာအခါ၊ ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စခ်သာစ တ် ြင  ် ပျုမူ ခင််း 

မဟိုတပ်ါ။ ထ ို  ခကကာင ၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစ် ပျုခနကကသည။် 

သမမာက မ််းစာတွင ်ဘိုရာ်းသခငက် ို ခ စ် မတ်န ို်း ခင််းနငှ  ်နာခံ ခင််းကကာ်း အလနွန််ီး 

ကပ်ခသာ ဆကန် ွှယမ်ှုရှ သည။် ပထမဆံို်းရှင််း ပရမည အ်ရာမာှ ဘိုရာ်းသခငက် ို 

ခ စ်ရံိုမ  ြင  ်ဘိုရာ်းသခငက် ို ခ စ်ရနအ်မ န  ခ်တာ်က ိုလ ိုက်နာ ခင််းမဟိုတ်ပါ။ 

သမမာက မ််းစာတွင ်“ငါ  က ိုခ စလ် င”် သ ို  မဟိုတ် “ငါ  က ိုခ စလ် င ်ငါ၏ပညတတ် ို  က ို 

ခစာင ခ်ရှာကခ်လာ ” ဟိုခရစခ်တာ်ခ ပာသည ်အခါ ဝတတ ရာ်းဆနခ်သာသခဘာ၊ 

အာ်းမလ ိုအာ်းမရ ြစသ်ည သ်ခဘာမ ာ်း သ၏ူစ တထ် တွငရ်ှ မည် မဟိုတပ်ါ။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အကယ်၍ခ စ် ခင််းခမတတ ာရှ လ င၊် ထ ိုခ စ် ခင််းခမတတ ာသည် ဘိုရာ်းသခင၌် 

ခမွွေ့ခလ ာ် ခင််းတွငအ်ခ ခ ပျု ခင််း ြင  ်က ိုယက်  ျု်းစွန   ်ခင််းရှ ပါက၊ ၎င််း၏ သဘာဝ 

အက ဆံို်းသကခ်သ ပခ ကသ်ည် ခလ်းနက်ခသာခစတနာနငှ  ်အသင န်ာခံမှု 

 ြစခ်ပလ မ မ်ည်။ အဘယ်ခကကာင ဆ် ိုခသာ် သငခ် စ ်မတ်န ို်းနစှသ်ကခ်သာ ဘိုရာ်း 

သခငအ်ာ်း နစှသ်က်ခစလ ိုခသာဆနဒအရင််းခံခသာခကကာင ၊် ဤ “ဘိုရာ်းသခင၏် 

လမ််းစဥ်” သည ်က ိုယ်ခတာ်၏စရ ိုက်လကခဏာအတ ိုင််း သင ခ်ကာင််းက  ျု်းအတကွ် 

ယံိုကကည်က ို်းစာ်းမှုတွင ်အခ ခခံပါသည။် 

တဒါကတ်  Glen G. Scorgie 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခငက် ိုခ စခ်သာစ တ ်ြင  ် ပျုမရူန ်ပ က်ကကွ်ခသာအခါ၊ က ိုယခ်တာ်က ို 

ပိုနက်န ်ခင််း၊ ပညတခ်တာ်က ို လွနက်  ်း ခင််း၊ မခကာင််းမှု ပျု ခင််း၊ ပစမ်ှတလ်ွှ ခခ ာ် ခင််း၊ က ိုယ်ခတာ်၏ 

သန  ရှ်င််း ခင််း၊ ခ ြာင မ်တ် ခင််းနငှ  ်မွန ်မတ်ခသာစရ ိုကလ်ကခဏာက ို ခစာ်ကာ်း ခင််းတ ို   ြင  ်အ ပစ ်ပျုမ ကက 

သည။် သ ို  ခသာ် ဘိုရာ်းသခငအ်ခပေါ်ထာ်းခသာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခ စ် ခင််းခမတတ ာသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို လှုံွေ့ခဆာ် 

ခပ်းခသာအခါတွင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် က ိုယခ်တာ်၏အက  ျု်းနငှ  ်ခတာင််းဆ ိုခ ကမ် ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အက  ျု်း 

ထကပ် ို၍ အပ်နငှ််းထာ်းကကသည်။ ရလဒအ်ခန ြင ၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသကတ်ာတွင ်အ ပစမ် ာ်းစွာနငှ  ်၎င််းတ ို   

၏ခကကာကမ်က်ြယွ်အက  ျု်းဆက်မ ာ်းက ို ခရှာငရ်ှာ်းန ိုငသ်ည။် 

အ ပစသ်ည်ဘိုရာ်းသခင ပ်ညတ်ခတာ်က ို ခ  ျု်းခြာက် ခင််း ြစ်သည် ဟခူသာအ ပစ်၏ 

ဤအဓ ပပါယ်ြွင ဆ် ိုခ ကက် ို စ တ်ထ စွ မှတ်ထာ်း ခင််း ြင ၊် လသူာ်းမ  ျု်းနယွတ်ွင ်အ ပစ၏်မလူအစက ို 

ခလ လာကကည က်ကပါစ ို  ။ 

အခြစ၏်မူလအစ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ပထမမ ဘ ြစခ်သာ အာဒနံငှ ဧ်ဝတ ို  သည် ခကာင််းမခကာင််းက ိုသ ကျွမ််းရာအပင၏် 

တာ်း မစ်ထာ်းခသာအသ်ီးက ိုစာ်း၍ ဘိုရာ်းသခငက် ိုပိုနက်နခ်သာအခါ ကမဘာဦ်းက မ််း ၃ တွငမ်တှ်တမ််းတင ်

ထာ်းခသာအ ြစအ်ပ က်မ ာ်းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ရင််းနှ်ီးကကပပီ်း ြစသ်ည်။ သမမာက မ််းစာရှုခထာင မ်ှကကည ်လ င ်

ဤလိုပ်ရပ်သည ်သ်ီး ခာ်း ြစရ်ပ်တစခ်ိုမဟိုတ်ပါ။ ၎င််းသည် လူသာ်းမ  ျု်းနယွ်တစခ်ိုလံို်းက ို အ ပစက်  ်းလွန ်

 ခင််း ြစ်ခစပပီ်း၊ အ ပစခ်ကကာင  ်ယ ိုယွင််းပ ကစ်ီ်းခစခ  သည်။ ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည် ဤ ြစ်ရပ်က ို လသူာ်း 

မ  ျု်းနယွ်တ ို  ၏ အ ပစထ် သ ို  က ဆံို်း ခင််း သ ို  မဟိုတ် က ဆံို်း ခင််းဟို အမ ာ်းအာ်း ြင  ်ရည်ညွှန််းကကသည်။ 

ကမဘာဦ်း ၁:၂၆-၃၁ တွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် လူသာ်းမ ာ်းက ို ြနဆ်င််းခသာအခါတွင ်အလွနခ်ကာင််း 

ခ  ကကသည်ဟို ခြာ် ပထာ်းသည်။ “ခကာင််းသည”် ဟခူသာ စကာ်းလံို်းသည် ဘိုရာ်းသခငအ်လ ိုရှ ခသာအရာ 

 ြစသ်ညက် ို အတ အက ဆ ိုလ ိုသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ပထမမ ဘမ ာ်းသည် ဘိုရာ်းသခငြ်နဆ်င််းထာ်းခသာ 

ကမဘာက ို  ပည ခ်စကာ အိုပ်စ ို်း ခင််း ြင  ်က ိုယ်ခတာ်က ိုအခစခရံန ်စံိုလငခ်သာက ိုယက် င တ်ရာ်း၊ သန  ရှ်င််း 

ခသာဘိုရာ်းသခင၏်ပံိုသဏ္ဍာနမ် ာ်း ြစ်ကကပါသည။် 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခရာမ ၅:၁၂ တွင ်ခပါလိုခြာ် ပခ  သည အ်တ ိုင််း အ ပစ်သည ်က ဆံို်း ခင််းမတ ိုငမ်ီ လူ  ခလာကထ သ ို   

မ၀ငခ်ရာက်ခ  ပါ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစ်က ိုမညသ်ည အ်ခါမှ မက  ်းလွန၊် မလ ိုလာ်းကက၊ အ ပစ်ခကကာင  ်

ယ ိုယွင််းပ ကစ်ီ်း ခင််းသ ို   မခရာက်ခ  ကကပါ။ 

သ ို  ခသာ် ဤအ ပစ်ကင််းခသာအခ ခအခနတွငပ်င ်ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်အ ပစ်လိုပ်န ိုငစ်မွ််းနငှ  ်အခွင အ် 

လမ််းနစှခ်ိုလံို်းရှ ခ  သည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အာဒနံငှ ဧ်ဝတ ို  က ို ြနဆ်င််းပပီ်း ဧဒငဥ်ယ ာဉတွင ်ခနရာခ ထာ်း 

ခသာအခါတွင ်မ ာ်းစွာခသာအခကကာင််းအရာမ ာ်းက ို သတူ ို  အာ်းခြာ် ပခပ်းခ  သည်။ သ ို  ခသာ် မ န  ခ်တာ်မူ 

ခ က်တစခ်ိုသည ်ဘိုရာ်းသခငက် ိုဝတ် ပျုလ ိုစ တ်ရှ မှုအာ်း စမ််းသပ်မှုတစ်ခိုအခန ြင  ်လ င ်မနစ်ွာထကွ်ခပေါ် 

လာသည။် ကမဘာဦ်း ၂:၁၆-၁၇ တွင၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အာဒနံငှ ဧ်ဝအာ်း ခကာင််းမခကာင််းသ ကျွမ််းရာ 

အပငမ်လှွ ၍ ဥယ ာဉရှ မညသ်ည ်အပငမ်မှဆ ို စာ်းရနခ်ွင  ်ပျုထာ်းခကကာင််း ခတွွေ့ရသည။် ဤပညတ်ခတာ်က ို 

ခ  ျု်းခြာက်န ိုငခ်သာအလာ်းအလာသည် အာဒနံငှ  ်ဧဝက ို အ ပစ် ပျုရန ်အခွင အ်ခရ်းတစခ်ို ရရှ ခစသည။် 

ဝမ််းနည််းစရာမှာ ကမဘာဦ်း ၃:၁-၆ တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သ ထာ်းသည အ်တ ိုင််း ခ မသည ်တာ်း မစထ်ာ်း 

ခသာအသ်ီးက ိုစာ်းရန ်ဧဝအာ်း လှည စ်ာ်းခ  သည်။ ထ ို  ခနာက် ဧဝသည ်အသ်ီးအခ  ျုွေ့က ို အာဒအံာ်းခပ်းခ   

သည။် အာဒသံည်လည််း ၎င််းက ိုစာ်းခ  သည်။ အာဒနံငှ ဧ်ဝသည် ဘိုရာ်းသခင၏် ခ ြာင မ်တ် ခင််းပညတ် 

ခတာ်က ို ခ  ျု်းခြာက်ပပီ်း အ ပစ် ပျုရန ်တမငတ်ကာ ခရွ်းခ ယ်ခ  သည်။ ဗ ာဒ တ် ၁၂:၉ ၌ ခ မသည် အမှနတ် 

ကယစ်ာတန ်ြစခ်ကကာင််း ညွှန ်ပပပီ်း၊ ၁ တ ခမာခသ ၂:၁၄ တွင ်ဧဝသည ်လညှ ်စာ်းခရံခကကာင််း ခြာ် ပ 

သည။် သ ို  ခသာ် စာတန၏်ခသ်ွးခဆာငမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်ဧဝ၏မ ိုကမ် မှုတ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ပထမမ ဘမ ာ်း၏အ ပစ် 

က ိုခွင လ်ွှတ် ခင််း မခပ်းခ  ပါ။ နစှ်ဦ်းစလံို်းသည် ခကာင််းက  ျု်းအစာ်း မခကာင််းမှုက ို ခရွ်းခ ယ် ခင််း ြင  ်အ ပစ် 

ရှ သည။် 

ဤ ြစ်ရပ်မ ာ်းတွင ်အခ ခခအံာ်း ြင  ်အ ပစ်သည် ဘိုရာ်းသခင၏်အလ ိုခတာ်က ိုခြာ် ပခသာ 

ပညတ်ခတာ်က ို ခ  ျု်းခြါက ်ခင််း ြစခ်ကကာင််းက ို  မငခ်တွွေ့ရသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် ခြာ် ပ 

ထာ်းခသာပညတ်ခတာ်နငှ  ် ခာ်းနာ်းသည ် နည််းလမ််းမ ာ်း ြင  ်ခတွ်းခခေါ်၊ ခ ပာဆ ို သ ို  မဟိုတ်  ပျုမသူည အ်ခါ 

တ ိုင််း၊ ခကာင််းက  ျု်းအစာ်း အဆ ို်းက ိုသာ ခရွ်းခ ယ်ခနကကပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် လှည  ်ြာ်း ခင််း သ ို  မ 

ဟိုတ် အ ပစ် ပျုရန ်လညှ ် ြာ်းခံရခသာ်လည််း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်ကျွန်ိုပ်တ ို   ပျုခ  သည အ်ရာအတွက် တာဝန ်

ခံဆ  ြစသ်ည။် ထ ို  ခကကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တ်နလှံို်းမ ာ်းထ တွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်နှုတက်ပတခ်တာ်က ို သ ိုမှီ်း 

ထာ်းရန ်—ကျွန်ိုပ်တ ို  သ ခစရနအ်တကွ်သာမဟိုတ် ၎င််းက ိုခ စ ်မတ်န ို်းရနလ်ည််း အလွနအ်ခထာက်အကူ 

 ြစခ်စပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်ပညတခ်တာ်က ို သ လာခသာအခါ၊ ၎င််းသည် အ ပစ်က ိုသ  

မှတ ်ခင််း ြင  ်လှည ် ြာ်း ခင််းမခံရခစရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ကူညခီပ်းသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် 

ပညတ်ခတာ်က ိုနစှသ်ကခ်သာအခါ၊ က ိုယခ်တာ်က ိုနာခံရန ်လွယက်ူခစသည။် 

အ ပစ၏်အဓ ပပါယ်နငှ မ်ူလအစက ို ထည သ်ွင််းစဉ်းစာ်းပပီ်း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစ၏်အက  ျု်းဆက် 

မ ာ်းက ိုခလ လာရန ်အဆငသ်င  ်ြစခ်နပပီ ြစသ်ည်။ 

အခြစ၏်အက ိ ျားဆကမ်  ျား 

အာဒနံငှ ဧ်ဝ အ ပစ် ပျုပပီ်းခနာက် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် လူသာ်းမ  ျု်းနယွ်တစခ်ိုလံို်းက ို တရာ်းစီရငပ်ပီ်း 

က  န ်ခင််းခပ်းခ  ခကကာင််း သမမာက မ််းစာခြာ ်ပသည။် ဤက  န ်ခင််းသည် သတူ ို  ၏ ြစ်တည် ခင််းကဏ္ဍတ ိုင််း 
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က ိုထ ခ ိုက်ခစခ  သည်။ ၎င််းသည် ခယာဟန ်၅:၂၄-၂၅၊ ဧြက် ၂:၁-၅၊ နငှ  ်ခကာခလာသ  ၂:၁၃-၁၄ တွငက်   

သ ို  သမမာက မ််းစာတစအ်ိုပ်လံို်းတွငခ်ြာ် ပထာ်းခသာ ဝ ညာဉခရ်းခသဆံို်း ခင််းက ို ခ ကခ် င််း ြစ်ခပေါ်ခစခ   

သည။် ခယရမ  ၁၇:၉ နငှ  ်ခရာမ ၇:၁၈–၈:၁၁ တွငခ်တွွေ့  မငရ်သည ်အတ ိုင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာနငှ  ်

စ တဝ် ညာဥ်နစှ်ခိုစလံို်း၌ ခြာက် ပနပ် ကစ်ီ်း ခင််းက ိုလည််း  ြစ်ခစသည။် ကမဘာဦ်း ၃:၁၉ နငှ  ်ခရာမ ၅:၁၂ 

တ ို  တငွ ်ခတွွေ့ရသည အ်တ ိုင််း ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််းသ ို   ဦ်းတည်ခစခ  သည်။ ခနာက်ဆံို်းတွင၊် မဿ  ၅:၂၉-

၃၀ က  သ ို  ခသာက မ််းပ ိုဒမ် ာ်းမှ ကျွန်ိုပ်တ ို  သငယ်သူက  သ ို  ၊ အ ပစ်သည ်ငရ ၌ဘိုရာ်းသခင၏် တရာ်းစရီငမ်ှု 

ခအာက်တွင ်လူသာ်းမ ာ်းက ို ထာဝရဆင််းရ ဒိုကခက ို ရရှ ခစသည။် 

၁၈၃၄ မှ ၁၈၉၂ ခိုနစှအ်ထ  အသကရှ်ငခ်  ခသာ နာမည်ကကီ်းသင််းအိုပ်ဆရာ Charles Spurgeon 

သညသ်ူ၏ The Curse Removed တရာ်းခဒသနာတွင ်အာဒနံငှ  ်ဧဝအခပေါ် ဘိုရာ်းသခင၏်က  န ်ခင််း 

အခကကာင််းခဟာခ ပာခ  သည်။ သူခ ပာတာက ို နာ်းခထာငက်ကည ်ပါ။ 

ထ ိုက  န ်ခင််းတွင ်မည်သည ်အရာပါဝငသ်နည််း။ ခသ ခင််း၊ ဤခနဓာ၏ခသ ခင််း 

ပါ၀ငသ်ည်... ၎င််းတွင ်ဝ ညာဉခရ်းခသ ခင််း၊ အာဒ၌ံရှ ခ  ခသာ အတွင််းအသက်၏ 

ခသ ခင််း—ယခိုစွန  ခ်ွာသွာ်းခသာ ဝ ညာဉ၏အသက်၊ [သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဥခ်တာ်] 

အာ်း ြင သ်ာ  ပနလ်ညရ်ယူန ိုငသ်ည်... ခနာကဆ်ံို်းအခနနငှ ၊် အဆ ို်းဆံို်းမှာ ခသ ခင််း 

တရာ်းသညထ်ာဝရ ြစ် ခင််း… ထ ိုခကကာကမ်ကြ်ွယခ်ကာင််းခသာ၊ ဆ ို်းရွာ်းလှ 

ခသာအရာမ ာ်းပါဝငသ်ည် … စကာ်းလံို်း “ငရ ” တွငအ်ာ်းလံို်းက ို စိုစည််းန ိုငသ်ည်။ 

ပ ို၍ဆ ို်းသညမ်ှာ၊ အာဒနံငှ ဧ်ဝ၏ အ ပစ၏်အက  ျု်းဆကမ် ာ်းသည် လူသာ်းမ  ျု်းနယွ်တစခ်ိုလံို်းက ို 

ပ ံွေ့ နှံ  သွာ်းကာ—သဘာဝမ  ျု်းဆက်မှ ဆင််းသက်လာသတူ ိုင််းထ ံပ ံွေ့ နှံ  ခစခ  သည်။ ၁ ဓမမရာဇဝင ်၈:၄၆၊ 

ခရာမ ၃:၉-၁၂၊ င်္လာတ  ၃:၂၂၊ နငှ  ်ဧြက် ၂:၃ တွင ်အ ပစ၏်ကမဘာလံို်းဆ ိုငရ်ာအတ ိုင််းအတာက ို ခတွွေ့  မငရ် 

သည။် ခရာမ ၅:၁၂-၁၉ ၌ ခပါလိုခ ပာခ  သည က် ို နာ်းခထာငပ်ါ– 

ဤအခကကာင််းအရာဟမူကူာ်း၊ အ ပစတ်ရာ်းသည် တခယာကခ်သာသူအာ်း ြင်  

ဤခလာကသ ို  ဝင၍်၊ အ ပစတ်ရာ်းအာ်း ြင်  ခသ ခင််း တရာ်းဝငသ်ည်နငှ် အညီ၊ 

လူအခပါင််းတ ို  သည ်အ ပစ်ရှ ခသာခကကာင်  ခသ ခင််းသ ို   ခရာက်ရကက၏။... 

အခကကာင််းမကူာ်း၊ တခယာကခ်သာသူသည် နာ်းမခထာငခ်သာအာ်း ြင် ၊ 

လူမ ာ်းတ ို  သည် အ ပစ် ခရာကသ်ည်နည််းတူ၊ တခယာကခ်သာ သူသည ်

နာ်းခထာငခ်သာအာ်း ြင် ၊ လမူ ာ်းတ ို  သည် ခ ြာင် မတရ်ာသ ို   ခရာက်ရကက၏ 

(ခရာမ ၅:၁၂၊ ၁၉)။ 

အခစာပ ိုင််းသငခ်န််းစာတွင ်ခလ လာခ  သည အ်တ ိုင််း၊ အာဒသံည် လူသာ်းမ  ျု်းနယွ်တစခ်ိုလံို်း၏ 

ပဋ ညာဉဦ်းခခါင််း ြစသ်ည။် ၎င််းခကကာင  ်အာဒ၏ံအ ပစ်သည ်သူ၏သာ်းစဉခ မ်းဆကအ်ာ်းလံို်းထ ံအသ  

အမတှ် ပျုခံရခကကာင််း ခပါလိုသွနသ်ငခ်  သည်။ ရလဒအ်ခန ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သဘာဝအာ်း ြင  ်အ ပစ် 

သာ်းမ ာ်း ြစ်ကကသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဝ ညာဉခရ်းအရ ခသ ခင််း၊ ခဝဒနာနငှ  ်ပငပ်န််း ခင််းတ ို  က ို ခံရ၍ 

ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််းသ ို   ဦ်းတည်ကကသည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ရှင််း ပရနခ်က်ခ သည။် အ ပစ၏်အက  ျု်းဆကက် ို အ ပည ်အဝနာ်းလညရ်နပ်င ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် မ ြစ်န ိုငပ်ါ။ သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်သည် ြနဆ်င််းရှငအ်ာ်း 

ဆန  က် ငပ်ိုနက်န ်ခင််း ြစ်သည။် ဘိုန််းအသခရခတာ်က ို လိုယရူန ်အာ်းထိုတ် ခင််း၊ 

ပညတ်ခတာ်က ို ခြာက်ြ က် ခင််း၊ က ိုယခ်တာ်၏ဘိုန််းခတာ်စသံတမ်တှ်ခ က်နငှ  ်

မ ပည မ်ှီခတာ  ခင််း  ြစ်သည။် ဘိုရာ်းသခင၏်ရနသ်အူ ြစ် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ်တ ိုင ်

နည််းလမ််းအမ  ျု်းမ  ျု်း ြင  ်သတမ်ှတထ်ာ်းသည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သန  ရှ်င််းခသာ 

ခကကာင အ် ပစသ်ည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဆကဆ်ခံရ်းက ို အခနာှင  ်

အယကှ်ခပ်းသည်။ က ိုယ်ခတာသ်ည ်အ ပစက် ိုမ မငခ်ယာငမ်ခဆာငန် ိုင။် 

က ိုယခ်တာ်၏သန  ရှ်င််း ခင််း၏အက  ျု်းဆကအ်ခန ြင ၊် အ ပစအ်ခပေါ်၌ အမ က် 

ခဒါသက ို သွန််းခလာင််းရမည။် ထ ို  ခကကာင  ်လသူာ်း၏အ ပစက် ိုခလ လာခသာအခါ၊ 

၎င််းအခ က်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ပဿနာနငှ ပ်တသ်က်၍ သ ထာ်းရမည အ်ရာအာ်း 

လံို်း ြစ်သည်။ ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ်တ ိုင ်သ လ ိုသည အ်ရာအာ်းလံို်းလည််း ြစ် 

သည။် အ ပစသ်ည် စ တပ်ညာအရ မှနထ် တွင ်မငခ်နရသည အ်ရာက ို နာ်းလည်ရန ်

ကူညီခပ်းသည ် အတ ိုခကာကစ်ာလံို်းသံို်းလံို်း ြစသ်ည။် ဤခဘ်းဒိုကခမှ က ိုယ ်က ိုယ် 

က ိုယ် ကယ်တငန် ိုငမ်ည ် နည််းလမ််းမရှ ခကကာင််းလည််း သတ ခပ်းထာ်းသည။် 

ဘိုရာ်းသခငတ်စပ်ါ်းတည််းသာ  ပျုလိုပ်န ိုငပ်ပီ်း ခရစခ်တာ်အာ်း ြင  ်ထ ိုသ ို   ပျုခတာ် 

မူသည်။ 

တဒါကတ်  R. Albert Mohler, Jr. 

အ ပစ၏် ပဿနာသည ်အမှနတ်ကယပ်င ်ဆ ို်းရွာ်းလသှည။် လူသာ်းအာ်းလံို်း လံို်းဝလမ်ျားခပ ာက် 

ဆံို်းပပီ်း၊ စီရင ်ခင််းခံရသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် မ မ က ိုယက် ို ခရွ်းနိုတ်ရန ်နည််းလမ််းမရှ ပါ။ ဘိုရာ်းသခင၏် 

တရာ်းစရီင ်မှုခအာက်တွင ်အပမ တခစ ခစံာ်းခနကကရမည ်ြစသ်ည။် က ိုယ်ခတာ်၏မ က်နာှသာခပ်းမှုက ို 

 ပနလ်ည်ရရှ  ရန၊် သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစအ်တကွ်  ပငဆ်ငရ်နန်ည််းလမ််းမရှ ပါ။ ဘိုရာ်းရှင၏် 

သနာ်းကကငန်ာခွင  ်လွှတ် ခင််းမတှပါ်း၊ ကယ်တင ်ခင််းခမ ာ်လင ခ် က် လံို်းဝမရှ ။ 

အ ပစ၏် ပဿနာက ို ခလ လာပပီ်းလ င၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစခ်ွင လ်ွှတ် ခင််းအခကကာင််း ြစ်ခစ 

သည  ်ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်ဆသီ ို   ဦ်းတည်သင သ်ည်။ 

ဘိုရ ျားသခင၏်တက ျားဇူျားတတ ် 

က ိုယခ်တာ်၏ကရိုဏာခတာ်၌၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်လသူာ်းမ  ျု်းနယွ်တစခ်ိုလံို်းက ို အ ပစ၏်က  န ်

 ခင််းခအာက်တွငထ်ာ်းရန ်ဆနဒမရှ ခပ။ က ိုယခ်တာ်သည် လသူာ်းမ  ျု်းနယွက် ို ကမဘာခ မကကီ်းခပေါ်တွင ်

 ပည ခ်စပပီ်းအိုပ်စ ို်းရန၊် သူတည်ရှ ခနြ ို  ထ ိုကတ်နခ်သာန ိုငင်အံ ြစ် ကမဘာခ မကကီ်းက ိုခ ပာင််းလ ရန ်စစီဥ်ခန 

ဆ  ြစ်သည်။ ထ ို  ခကကာင ၊် အ ပစ်၏ ပဿနာက ိုခ ြရှင််းရန ်ခရွ်းနှုတ်ရှငတ်စဦ််းက ို ခစလွှတခ်  သည်။ ထ ို 

ခရွ်းနှုတရ်ှငသ်ည ်သ၏ူသာ်းခတာ် ခယရှုခရစ ်ြစ်သည်။ 
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ကယတ်ငရ်ှငအ် ြစ်၊ ခယရှုသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်နငှ  ်ပ ကစ်ီ်း ခင််းမှ ကယတ်ငသ်ည။် က ိုယ် 

ခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ မ် ဿဟာယြွ ွေ့ခတာ်မသူည်။ ကမဘာကကီ်းက ို သူ၏ခ မကကီ်းန ိုငင်ခံတာ်အ ြစသ် ို   

ခ ပာင််းလ ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စွမ််းရည်က ို က ိုယခ်တာ် ပနလ်ညခ်ပ်းခတာ်မသူည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ကယ်တင ်ခင််းရရှ  

ရန ်ဘိုရာ်းသခင၏်အကကအံစည်သည် လူသာ်းတစဦ််းတည််း၏က ိုယပ် ိုငစ်မွ််းရည်အခပေါ် အာ်းမက ို်းပါ။ 

အထ်ူးက ိုယစ်ာ်းလယှ် ြစသ်ည  ်သခငခ်ယရှုခရစအ်ာ်း ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းခပ်းခ  ခသာ ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်း 

ဇူ်းခတာ်၊ က ိုယ်ခတာ်၏အကန  အ်သတမ်   မ က်နာှသာခပ်းမှုအခပေါ်တွင ်မူတည်သည်။ ခရာမ ၃်း၂၃-၂၄ 

တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ြတရ်သည ်အတ ိုင််း_ 

အဘယ်ခကကာင် နည််းဟမူူကာ်း၊ လူအခပါင််းတ ို  သည် ဒိုစရ ိုကက် ို  ပျု၍ဘိုရာ်းသခင ်

ခရှွေ့ခတာ်၌ အသခရ ပ က်ကကပပီ။ ခယရှုခရစခ်ရွ်းနှုတ်ခတာ်မခူသာအာ်း ြင်  အဘ ို်း 

က ိုမခပ်းဘ  ဘိုရာ်းသခင၏် ခက ်းဇူ်းခတာ်ခကကာင်  ခ ြာင် မတ်ရာသ ို   ခရာက်ရကက 

၏ (ခရာမ ၃်း၂၃-၂၄)။ 

ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်၏အမှုတစခ်ိုအခန ြင ၊် ခွင လ်ွှတ် ခင််းတွင ်သံို်းပါ်းတစ်ဆ ူြစခ်သာ၊ 

ခမည််းခတာ်၊ သာ်းခတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ် ပိုင်္္ ျုလ်သံို်းပါ်းစလံို်း ပါဝငသ်ည။် ခမည််းခတာ်နငှ  ်

အစ ပျုခ  သည်။ 

ခမညျ်ားတတ  ်

ကယတ်င ်ခင််းသည် နလှံို်းသာ်းအာ်း ြင  ်သံို်းပါ်းတစဆ်ူ ြစသ်ည်- အစ ပျုခတာ်မူ 

ခသာခမည််းခတာ်၊ ပပီ်းခ မာကခ်အာင ်မငခ်စခသာသာ်းခတာ်၊ သကခ်ရာက်ခစ 

ခတာ်မူခသာ ဝ ညာဉခတာ် ြစသ်ည။် ခမည််းခတာ_်သာ်းခတာ်၏ ဆက်ဆခံရ်းက ို 

စဥ််းစာ်းရာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  စဉ်းစာ်းသင သ်ည်မှာ—ခမည််းခတာ်၊ သာ်းခတာ်နငှ  ်သန   ်

ရှင််းခသာဝ ညာဉခတာ်၊ ပိုင်္္ ျုလသ်ံို်းပါ်းစလံို်းသည် ကယတ်င ်ခင််းအစအီစဥ်တွင ်

ပါဝငက်ကသည် အခကကာင််း  ြစသ်ည။် ထ ိုပိုင်္္ ျုလ်သံို်းပါ်းတ ို  သည် ခက ်းဇူ်းတရာ်း၌ 

လည််းခကာင််း၊ ခမတတ ာတရာ်း၌လည််းခကာင််း၊ ကရိုဏာတရာ်း ြင လ်ည််းခကာင််း 

 ပျုမကူကပပီ်း၊ အမ က်ခဒါသနငှ  ်ခ ြာင မ်တစ်ွာ တရာ်းစီရင ်ခင််းက ို လက်က ိုငထ်ာ်း 

ကကသည်။ ထ ို  ခကကာင ၊် ခမည််းခတာ်သည် အစ ပျုသအူ ြစ် ရှု မငခ်ံရခသာအခါ၊ 

သာ်းခတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းခသာ ဝ ညာဉခတာ်တ ို  နငှ  ်အမှီအခ ိုကင််း၍ သ်ီး ခာ်းလတွ် 

လပ်စွာလိုပ်ခဆာငသ်ညမ်ဟိုတ်။ 

တဒါကတ်  Stephen J. Wellum 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းသည် ခမည််းခတာ်အစ ပျုခ  သည်။ အဘယ်ခကကာင ဆ် ိုခသာ် က ိုယခ်တာ်သည်စစီဉ 

သူ ြစခ်သာခကကာင  ်ြစသ်ည်။ ဓမမသစက် မ််းတွင ်ခမည််းခတာ်သည် သာ်းခတာ်က ို ခရွ်းနိုတရ်ှငအ် ြစ် 



တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၆ ကယ်တင ်ခင််း  
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဤခလာကသ ို  ခစလွှတရ်န ်ခန  အ်ပ်ထာ်းခကကာင််း အတ အလင််း သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် ၎င််းက ို ခယာဟန ်

၃:၁၆-၁၈၊ တမနခ်တာ် ၂:၃၄-၃၆၊ နငှ  ်ခဟပဗ  ၃:၁-၂ တွင ်ခတွွေ့ရသည။် 

ခမည််းခတာ်သည် သ၏ူလတူ ို  ၏ ခရွ်းနိုတ်ရှငအ် ြစ် ခယရှု၏တနခ် ို်းအာဏာက ို အခွင အ်ာဏာ 

ခပ်းခ  ခကကာင််း ဓမမသစက် မ််းတွငသ်ွနသ်ငပ်ပီ်း၊ လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငခ်ပေါ်၌ အ ပစအ်တကွ်ခပ်းဆပ် ခင််းအ ြစ် 

ခယရှု၏ပူခဇာ်သကာက ို လကခ်ံမည်ဟို ကတ  ပျုထာ်းသည။် ခယာဟန ်၁၀:၁၄-၁၈၊ ခကာခလာသ  

၁:၁၈-၂၀ နငှ  ်ခဟပဗ  ၂:၁၀ တငွ ်ခမည််းခတာ်၏ အခန််းကဏ္ဍမ ာ်းအခကကာင််း ခတွွေ့ရသည။် 

ခရာမ ၃:၂၆ ၌ ခယရှုက ိုယဇ်အ ြစ် ပခူဇာ်ခ  ခသာသသူည် ခမည််းခတာ် ြစသ်ညဟ်ို ခြာ် ပထာ်း 

သည။် ခပါလိုခရ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ထ ိုခရစ်ခတာ်က ို အ ပစ်ခ ြစရာအခကကာင််း  ြစ်ခစ ခင််းငါှ ခန်  ထာ်းခတာ်မူပပီ 

(ခရာမ ၃:၂၆)။  

ခမည််းခတာ်သည် ခရွ်းနှုတ် ခင််း၏ ဗ သိုကာပညာရှငက်ကီ်း  ြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်မ ာ်းက ို 

ခွင လ်ွှတ်ပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ခကာင််းခ ီ်းခပ်းလ ိုခသာကရိုဏာခတာ်နငှ  ်သနာ်းကကငန်ာခသာ က ိုယ်ခတာ်၏ 

အကကအံစည်ခတာ် ြစသ်ည။် ၎င််းသည် ကယတ်င ်ခင််းနငှ ပ်တ်သက်၍  ြစန် ိုငခ် ခနငှ  ်ခသခ ာခစခသာ 

သူ၏အခွင အ်ာဏာ ြစသ်ည်။ 

သခငခ်ယရှုသည် မ မ လူမ  ျု်းအခပေါ် ခကာင််းကငခ်မည််းခတာ၏် အမ ကခ်ဒါသက ို 

ခရှာငလ်ွှ ရန ်လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငအ်ာ်း ြင  ်ကက ျု်းစာ်းခနသညဟ်သူည ် အယအူဆမှာ 

ခယရှုသညက်ရိုဏာခတာ်ရှ ခသာ်လည််း ခမည််းခတာ်သည်မရှ ဟူ၍ ြစသ်ည။် 

ထ ိုအယူအဆသည ်ခယရှုခရစ၏် အ ပစခ် ြ ခင််းလိုပ်ငန််းတငွ ် ြစပ် ကခ်နသည ် 

အရာမ ာ်းအခပေါ် အလွနဆ် ို်းရွာ်းခသာ မှာ်းယွင််းခသာ အထငအ် မငလ်ွ မှာ်းမှုတစ်ခို 

 ြစသ်ည။် အမနှတ်ကယတ်ွငမ်ူ လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငခ်ပေါ် သခငခ်ယရှု၏ခဆာငရွ်က် 

မှုသည ်သ၏ူလူမ ာ်းက ို ခမည််းခတာ်၏ ခရှ်းဦ်းခ စ ်ခင််းခမတတ ာအာ်း ခြာ် ပ ခင််း 

 ြစသ်ည။် သခငခ်ယရှုသည် ဤခလာကသ ို  ကကလာကာ သ၏ူလကဝ်ါ်းကပ်တ ိုင ်

က ိုထမ််း ခင််းသည် ခမည််းခတာ်၏ခမတတ ာခတာ်၏ရလဒ ်ြစ်ခကကာင််း ဓမမသစ် 

က မ််းတွင ်မကကာခဏအခလ်းခပ်း ခြာ် ပထာ်းသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  အမ ာ်းစိုသည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခရစယ်ာနဘ်ဝအသကတ်ာတွင ်ဦ်းဆံို်းအလွတက် ကမ်ှတခ်  ြယွ်ရှ  

ခသာက မ််းခ က် ြစသ်ည ် ခယာဟန ်၃:၁၆ တွင ်“ဘိုရာ်းသခင၏်သာ်းခတာက် ို 

ယံိုကကည်ခသာသအူခပါင််းတ ို  သည်၊ ပ ကစ်ီ်း ခင််းသ ို  မခရာက၊် ထာဝရ အသကက် ို 

ရခစ ခင််းငါှ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်မ မ ၌ တပါ်းတည််းခသာ သာ်းခတာ်က ို စနွ်  ခတာ်မူ 

သညတ် ိုငခ်အာင ်ခလာကီသာ်းက ို ခ စ်ခတာ်မ၏ူ ” ဟိုခတွွေ့ရသည။် ဤက မ််းပ ိုဒ ်

တွငမ်ည်သ၏ူခမတတ ာက ို အခလ်းခပ်းခြာ် ပထာ်းသနည််း။ သခငခ်ယရှု၏ခ စ် ခင််း 

ခမတတ ာက ို ြယရ်ှာ်းပစ်ရန ်ကျွန်ိုပ်မဆ ိုလ ိုပါ။ သာ်းခတာ်က ိုခပ်း ခင််းသည် ခကာင််း 



တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူ၀ါဒ  သငခ်န််းစာ ၆ ကယ်တင ်ခင််း  
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကငခ်မည််းခတာ်၏ ခ စ ်ခင််းခမတတ ာ ြစ်သည်ဟို ထ ိုက မ််းပ ိုဒတ်ွင ်အခလ်းခပ်း 

ခြာ ်ပထာ်းသည်။ 

တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 

သ ျားတတ  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို ပပီ်းခ မာက်ခစသည ် ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ခရွ်းနှုတရ်ှင ်ြစသ်ည ် သာ်းခတာ်လည််း ပါဝငသ်ည။် 

ခမည််းခတာ်၏ကတ ခတာ်အတ ိုင််း  ပည ်စံိုလာခသာအခါ၊ သာ်းခတာ်အာ်း ဤခလာကသ ို  ခစလွှတ် 

ခတာ်မူ၍၊ လသူာ်းတ ို  ၏ အ ပစ်ခ ြ ခင််းအတကွ် ကကာ မင စ်ွာခစာင ခ်မ ာ်ခ  ခသာ ခမရှ ယသခငသ်ည် ခယရှု 

အ ြစ် လူ  ဇာတ ခယံူ ခင််း ြစသ်ည်။ ဤသွနသ်ငခ် က်က ို ခရာမ ၃:၂၅-၂၆၊ နငှ  ်ခဟပဗ  ၂:၁၄-၁၇၊ ၁၀:၅-၁၀ 

တွငခ်တွွေ့ န ိုငသ်ည။် 

သခငခ်ယရှုသည် အ ပစ်သာ်းမ ာ်းအတကွ် လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငခ်ပေါ်တွငအ်စာ်းထ ို်းအခသခံ ခင််း ြင  ်

အ ပစခ် ြခပ်းခ  သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်ခကကာင  ်ခံရမည ဘ်ိုရာ်းသခင၏်က  န ်ခင််းက ို သသူည်ခံယခူပ်း 

ခ  သည်။ သူ၏စံိုလငခ်သာခ ြာင မ်တ် ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို အ ပစသ်ာ်းမ ာ်းအ ြစ် မမှတဘ် ၊ ဘိုရာ်းသ 

ခင၏်နာခံမှုရှ ခသာ သာ်းသမီ်းမ ာ်းအ ြစ် မတှ်ယူ ခင််းခံရမည် အခကကာင််း  ြစသ်ည။် ဤအခကကာင််းခြာ် 

 ပခသာက မ််းအခ  ျုွေ့က ို စာရင််း ပျုစိုထာ်းသည် ခယာဟန ်၁၀:၁၄-၁၈၊ င်္လာတ  ၂:၂၀၊ ၂ ခကာရ နသျု ၅:၂၁၊ နငှ  ်

ခဟပဗ  ၁၀:၉-၁၄။  

ရှငခ်ပါလိုသည် ဧြက် ၁:၇ တငွ ်ခရ်းသာ်းခ  သည အ်တ ိုင််း_ 

ခပ်သ မ််းခသာ သတ ပညာခတာ်နငှ် ခလ ာ်စွာ ငါတ ို  ၌ အတ ိုင််းထက်အလွနမ် ာ်းလှ 

စွာခသာ ခက ်းဇူ်းခတာ်သည ်ကကယဝ် ပည် စံိုသည်နငှ် အညီ၊ (ဧြက် ၁:၇)။ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းက ို လ စလ်  ရှုခသာခကကာင မ်ဟိုတ်၊ ခရစ်ခတာ်၌အ ပစ် 

ခပ်းခတာ်မူခသာခကကာင သ်ာ ခငွ လ်ွှတ် ခင််းခံရသည်။ ထ ို  ခကကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ကယ်တင ်ခင််းအခပေါ် ယံို 

ကကညစ် တခ် မှုရှ ရန ်သမမာက မ််းစာသည် တ ိုက်တွန််းထာ်းသည။် 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းသည် ခမည််းခတာ်နငှ သ်ာ်းခတာ်၏ လိုပ်ခဆာငမ်ှုမ ာ်းခပေါ်တွငမ်ူတည်သည ်အ ပင၊် 

သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်ထမံှ ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်ရလဒလ်ည််း  ြစသ်ည။် 

သန  ်ရှငျ်ားတသ ၀ိည ဥတ်တ ် 

သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသက်တာတငွ ်ခွင လ်ွှတ ်ခင််းက ို အမှနတ်ကယ် 

က င သ်ံို်းသည  ်သံို်းပါ်းတစဆ်၏ူပိုင်္္ ျုလ ်ြစ်သည်။ ခမည််းခတာ်သည် အစီအစဉမ ာ်းခ မတှ်ပပီ်း သာ်းခတာ ်

သည ်အ ပစခ် ြ ခင််းက ို ပပီ်းခ မာကခ်စသည။် သ ို  ခသာ် သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်သည် သူ၏အမှုခတာ ်

က ိုမထမ််းခဆာငမ်ခ င််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်မ ာ်းက ို အမှနစ်ငစ်စ် ခွင လ်ွှတ ်ခင််းမရှ ပါ။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အခန ြင  ်ယံိုကကည် ခင််းသ ို  ဦ်းဆံို်းခရာကလ်ာခသာအခါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  က  ်းလနွခ်  ခသာ 

အ ပစအ်ာ်းလံို်းက ို ခွင လ်ွှတ် ခင််း ြင  ်ဝ ညာဉခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ဘိုရာ်းသခငထ် ံ ပနလ်ည်သင  ်

 မတ်ခစပါသည်။ ခယာဟန ်၃:၅-၈ တွင ်ခယရှုခ ပာခ  သည အ်တ ိုင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဝ ညာဉမ ာ်းက ို  ပနလ်ည ်

ခမွ်းြွာ်း ခင််း ြင  ်ဝ ညာဉခရ်းအသကတ်ာအသစ်က ို ခပ်းပါသည်။ ဤအခတွွေ့အကကံျုနငှ ပ်တသ်က်၍ တမန ်

ခတာ် ၁၁:၁၈ ၌ “အသက်အတွကခ်နာငတ်ရ ခင််း” အ ြစ်ခြာ် ပထာ်းသည။် အခကကာင််းမာှ  ပနလ်ည်ခမွ်း 

ြွာ်း ခင််းနငှ  ်ယံိုကကည် ခင််းတ ို  တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အ ပစ်က ိုဝမ််းနည််း ခင််းနငှ  ်ဝနခ်ံ ခင််း အပမ ပါဝငခ်နမည် 

 ြစခ်သာခကကာင  ်ြစ်သည်။ ဤအယအူဆက ို ၁ ခကာရ နသျု ၆:၁၁ တွင ်အတည် ပျုထာ်းသည်။ 

ဝ ညာဉခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘဝတစ်ခလ ာကလ်ံို်း ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို ဆက်လက်က င သ်ံို်းလ က် 

ရှ သည။် သူသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ယံိုကကည် ခင််းက ို ထ န််းသ မ််းခပ်းသူ၊ ခန  စဉခနာငတ်ရ ခင််းဆသီ ို   လမ််း ပခပ်း 

ကာခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို အစဉအပမ က င သ်ံို်းခနသူ ြစသ်ည်။ ၎င််းအာ်း ခရာမ ၈:၁-၁၆ နငှ  ်င်္လာတ  ၅:၅ တွင ်

ခတွွေ့ရသည။် သာဓကတစခ်ိုအခန ြင ၊် ၂ သက ်၂:၁၃ တွင ်ခပါလိုခရ်းခ  သည ်အရာက ို နာ်းခထာငပ်ါ– 

သ ို  ခသာ်လည််း၊ သခငဘ်ိုရာ်း ခ စ်ခတာ်မခူသာ ညီအစက် ိုတ ို  ၊ သငတ် ို  သည် 

စ တသ်န်  ရှင််း ခင််း၊ သမမာတရာ်းက ို ယံိုကကည် ခင််းအာ်း ြင်  ကယ်တင ်ခင််းသ ို   

ခရာကစ် မ် ခသာငါှ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ခရှွေ့ ဦ်းစွာပင ်သငတ် ို  က ို ခရွ်းခကာကခ်တာ် 

မူသည် ြစ်၍၊ ငါတ ို  သည် သငတ် ို  ခကကာင်  ဘိုရာ်းသခင၏် ခက ်းဇူ်းခတာ်က ို 

အစဉမ ပတ် ခ ီ်းမမွ််းရကကမည် ( ၂ သက် ၂:၁၃)။ 

ဤတွင၊် အ ပစ်တရာ်းနငှ  ်မခ ြာင မ်တ ်ခင််းတ ို  မ ှကျွန်ိုပ်တ ို  က ို သန  ရှ်င််းခစခသာ ဝ ညာဉခတာ်၏ 

အက င မ် ာ်းအာ်း ြင  ်ယံိုကကညသ်ူမ ာ်း ကယတ်ငခ်ံရသညဟ်ို ခပါလိုခရ်းခ  သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သမမာတ 

ရာ်းက ိုဆက်လက်ယံိုကကည်ခနသက  သ ို   ဝ ညာဉခတာ်သညလ်ည််း ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အခပေါ် ဆက် 

လကက် င သ်ံို်းလ က်ရှ သည်။ 

ခမည််းခတာ်၊ သာ်းခတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ် အာ်းလံို်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အခပေါ် ကယ်တင ်

 ခင််းခက ်းဇူ်းက ို  ပသကကသည။် ၎င််းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘဝအတွက် အနည််းဆံို်း သက်ခရာက်မှုသံို်းခိုရှ သည်။ 

ပထမ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစ ်ပျုပပီ်းခနာက် ခွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ  ်ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ အ ခာ်းကဏ္ဍမ ာ်းအ 

တွကဘ်ိုရာ်းသခငထ် ံအသနာ်းခံခသာအခါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အသနာ်းခခံ ကမ် ာ်းက ို ပိုင်္္ ျုလ်သံို်းပါ်းလံို်းအာ်း 

ထိုတ်ခြာ်ခ ပာသင သ်ည်။ ဒိုတ ယ၊ ဤခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ရရှ ခသာအခါ၊ ဘိုရာ်းသခင ်

ပိုင်္္ ျုလ်သံို်းပါ်းလံို်းက ို ခက ်းဇူ်းတငသ်င ပ်ါသည်။ တတ ယ၊ သံို်းပါ်းတစ်ဆ၏ူပိုင်္္ ျုလ်သံို်းပါ်းလံို်းသည် ကျွန်ိုပ် 

တ ို  က ိုခ စ်ပပီ်း ခရွ်းနှုတ ်ခင််းက ိုခသခ ာခစရနလ်ိုပ်ခဆာငက်ကသည်က ိုသ  ခင််း ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ကယတ်င ်ခင််း 

အခပေါ် ကကီ်းစွာခသာယံိုကကညစ် တ်ခ မှုထာ်းန ိုငပ်ါသည။် ခမည််းခတာ်၊ သာ်းခတာ်နငှ  ်သန  ရ်ှင််းခသာဝ ညာဉ 

ခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အက  ျု်းအတကွ်၊ အ ပစ၏် ပဿနာက ိုခ ြရှင််းရန ်အာ်းလံို်းအတတူကလွိုပ်ခဆာင ်

ခနကကသည။် 

အ ပစ၏် ပဿနာနငှ  ်ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်ရှုခထာင မ်ှ အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ် ခင််းအာ်း 

ခလ လာပပီ်းခနာက၊် ခွင လ်ွှတ် ခင််းတွင ်တစ်ဦ်းခ င််းတာဝနရ်ှ ထသာကဏ္ဍမ ာ်းအခကကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ခ ပာဆ ို 

ရနအ်သင ရှ် ခနပပီ ြစသ်ည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တစဦ်ျားခ ငျ်ား၏အခန်ျားကဏ္ဍ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် လတူ ိုင််း၏အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင မ်လွှတ်ခကကာင််း သမမာက မ််းစာ၌ ရှင််းလင််းစာွ သွန ်

သငထ်ာ်းသည။် လူတစခ်  ျုွေ့ ခွင လ်ွှတ် ခင််းခံကကရပပီ်း တစခ်  ျုွေ့ မာှမခံကကရခပ။ ၎င််းသည် အဘယ်ခကကာင  ်မနှ ်

ကနသ်နည််း။ လ၏ူရှုခထာင မ်ှကကည ်လ င ်အခကကာင််း ပခ ကမ်ှာ ခွင လ်ွှတ် ခင််းလိုပ်ငန််းစဉတွင ်သာမန ်

အာ်း ြင  ်တစဦ််းခ င််း၏တာဝနယ်ူမှုအစ တအ်ပ ိုင််းတစ်ခို ပါဝငခ်သာခကကာင  ်ြစသ်ည်။ ခယဘူယ အာ်း ြင  ်

ဤတာဝနမ် ာ်းက ို ခက ပွနခ်အာငထ်မ််းခဆာငသ်မူ ာ်းသည် ခငွ လ်ွှတ် ခင််းခံရခသာ်လည််း ထ ိုတာဝနမ် ာ်းက ို 

ခရှာငလ်ွှ ခနသမူ ာ်းမှာမူ ထ ိုသ ို  မဟိုတပ်ါ။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ခဆွ်းခန်ွးခ က်တွင ်တစဦ််းခ င််း၏တာဝနယ်မူှု အခန််းကဏ္ဍက ို နစှပ် ိုင််းခွ ထာ်းသည်။ 

ဦ်းစွာ၊ ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတကွ် သာမနလ် ိုအပ်ခ ကမ် ာ်းအ ြစ် သမမာက မ််းစာ၌ သတမ်တှ်ထာ်းသည ် အခ ခ 

အခနအခ  ျုွေ့က ို ခြာ် ပမည။် ဒိုတ ယအခန ြင ၊် ခွင လ်ွှတ် ခင််းရရှ  ခင််းအခကကာင််းမ ာ်း ခဆွ်းခန်ွးပါမည။် 

သမမာက မ််းစာတွငခ်ြာ် ပခသာ ခွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ ဆ်ကစ်ပ်ခနသည ် အခ ခအခနမ ာ်း ြင  ်အစ ပျုကကပါစ ို  ။ 

အတခခအတနမ  ျား 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတကွ် အဓ ကအခ ခအခနနစှခ်ိုအခကကာင််း သမမာက မ််းစာခြာ် ပထာ်းသည်။ 

ပထမ၊ ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတကွလ် ိုအပ်ခ က်သည် ဘိုရာ်းသခငက် ို ယံိုကကည ်ခင််း ြစသ်ည။် သမမာက မ််းစာ 

တွင၊် ယံိုကကည ်ခင််းသည် အမ  ျု်းစံိုခသာအယူအဆတစခ်ို ြစသ်ည။် သ ို  ခသာ် ဤအခ ခအခနတွင၊် ဘိုရာ်း 

သခငက် ို ယံိုကကည ်ခင််းအခကကာင််း ခ ပာခသာအခါတွင ်စ တထ် မတှ်ထာ်းသည်မှာ_ 

ဘိုရာ်းသခင၏်အခ ျုပ်အ ခာအာဏာက ို အသ အမတှ် ပျု ခင််း၊ က ိုယခ်တာ်ထ ံသစစာ 

ရှ စွာနာခံ ခင််း၊ က ိုယခ်တာ်သည ်ခရွ်းနှုတ်ရှငခ်ယရှုခရစ်အာ်း ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ကရိုဏာခတာ် ပသမည်ဟို ယံိုကကညစ် တခ် သည။် 

မ ကခ်မှာက်ခခတန်ာ်းမ ာ်းအတွက် ထ်ူးဆန််းသည်ဟိုထငရ်ခသာ်လည််း သမမာက မ််းစာသည ်ဤ 

ယံိုကကည် ခင််းအမ  ျု်းအစာ်းက ို “ဘိုရာ်းသခငက် ိုခကကာက်ရံွွေ့  ခင််း” အ ြစ် မကကာခဏရည်ညွှန််းသည။် 

ဥပမာ၊ ဆာလံ ၁၀၃:၈-၁၃ တငွ ်ဤနည််း ြင  ်ခွင လ်ွှတ် ခင််း၏အခ ခအခနက ို ခြာ် ပသည_် 

ထာဝရဘိုရာ်းသည် သနာ်းတတ်ခသာသခဘာ၊ ခက ်းဇူ်း ပျုတတခ်သာသခဘာ၊ 

စ တရ်ှည်၍၊ ကရိုဏာ ကကယဝ်ခသာ သခဘာရှ ခတာ်မူ၏။ အစဉမ ပတ် အ ပစ် 

တငခ်တာ်မသူညမ်ဟိုတ။် အပင ျု်းက ို အပမ ထာ်းခတာ်မသူညမ်ဟိုတ။် ငါတ ို   ပစမ်ှာ်း 

 ခင််းနငှ်  အခလ ာက်ငါတ ို  ၌  ပျုခတာ် မမူတတ်။ ငါတ ို  ၌ ဒိုစရ ိုက်ရှ သည်အတ ိုင််း 

အ ပစက် ို ခပ်းခတာ်မမူတတ်၊ ခ မကကီ်းခပေါ်တွင ်ခကာင််းကငအ် မင် ရှ သည် 

အတ ိုင််း၊ ထာဝရဘိုရာ်းက ို ခကကာက်ရံွခသာ သတူ ို  ၌ ကရိုဏာခတာ်သည ်အာ်းကကီ်း 

ခပ၏။ အခရှွေ့မ က်နာှစွန််းသည ်အခနာကမ် က်နာှစွန််း နငှ် ခဝ်းသည်အတ ိုင််း၊ ငါတ ို   

အ ပစမ် ာ်းက ို ငါတ ို  နငှ် ခဝ်းခစခတာ်မူ၏။ အဘသည်သာ်းတ ို  က ို သနာ်းစံိုမကသ်ည် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

နည််းတူ၊ ထာဝရဘိုရာ်းသည် ခကကာက်ရံွွေ့ခသာသတူ ို  က ို သနာ်းစံိုမကခ်တာ်မ၏ူ 

(ဆာလံ ၁၀၃:၈-၁၃)။ 

ဘိုရာ်းသခငက် ို ခကကာက်ရံွွေ့ခသာသတူ ို  သည် ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို ခံရခသာသမူ ာ်း ြစ်ပပီ်း၊ ထ ိုသူ၏ 

 ပစမ်ှာ်းမှုမ ာ်းက ို ြယ်ရှာ်းလ ိုကပ်ပီ ြစခ်ကကာင််း သတ  ပျုပါ။ 

ဤအယအူဆက ို သမမာက မ််းစာတစအ်ိုပ်လံို်းတွင ်ခတွွေ့ ရှ ရသည်။ ဥပမာ၊ ၂ ရာဇဝငခ် ျုပ် ၃၀:၁၈-

၁၉ တွင၊် သခငဘ်ိုရာ်းသည် က ိုယခ်တာ်က ိုရှာရန ်စ တ်နလှံို်းသွင််းထာ်းသမူ ာ်းက ို ခွင လ်ွှတခ်ပ်းခကကာင််း မ န   ်

ဆ ိုထာ်းသည။် မာကို ၄:၁၂ တငွ၊် သခငက် ို သ နာ်းလညသ်ူသာလ င ်ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတကွ် သူ  ထ ံပနလ်ှည  ်

လာန ိုငခ်ကကာင််း သခငခ်ယရှုခြာ် ပခ  သည်။ တမနခ်တာ ်၂၆:၁၇-၁၈ တွင၊် သခငဘ်ိုရာ်း၏ဘိုန််းခတာ်နငှ  ်

တနခ် ို်းခတာ်သမမာတရာ်းက ို ဝ ညာဥ်မ ကစ် ြွင ထ်ာ်းသမူ ာ်းသာ ခွင လ်ွှတ ်ခင််းရရှ မည ်ြစ်သည်။ 

သမမာက မ််းစာတွငခ်တွွေ့ရခသာ ခွင လ်ွှတ် ခင််း၏ဒိုတ ယအခ ခအခနမှာ က  ျု်းပ   ခင််း ြစသ်ည်။ 

က  ျု်းပ   ခင််းဟူသည်- 

အ ပစအ်တွက် စစမ်ှနခ်သာဝမ််းနည််း ခင််း၊ ဘိုရာ်းသခင၏်ပညတ်ခတာ်က ို 

ခ  ျု်းခြာက် ခင််းအတွက် အမှနတ်ကယ်ခနာငတ်ရ ခင််း  ြစသ်ည်။ 

ြမ််းဆ်ီးခံရ ခင််း သ ို  မဟိုတ် အ ပစ်ခပ်းခံရ ခင််းအတကွ် ဝမ််းနည််းပူခဆွ်းရံိုမ မကဘ ၊ သခငဘ်ိုရာ်း 

၏ခတာင််းဆ ိုခ က်မ ာ်းသည် သန  ရှ်င််းခကကာင််းသခဘာတူပပီ်း၊ က ိုယခ်တာ်က ို ခ ီ်းခ မာက်ရနပ် ကက်ွက ်ခင််း 

အတကွ် ခကကကွ ဝမ််းနည််း ခင််း  ြစသ်ည။် 

သခံဝင်္တရာ်းအသံို်းအနှုန််းမ ာ်းအရ၊ သငန်ငှ က်ျွန်ိုပ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစက် ို 

ခံစာ်းသ ရှ ရန ်ြစ်သည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် ဗာသခရဘှက ို  ပစမ်ာှ်းသည ် ဒါဝ ဒန်ငှ ပ်တ် 

သက်၍ စဥ််းစာ်းမ သည်။ သသူည ်ဗာသခရဘှက ို မှာ်းယွင််းပပီ်းခနာက် ဗာသခရဘှ 

၏ခငပ်ွန််းက ို အ ပစ် ပျုခ  သည်။ သူသည ်ဓမမခဟာင််း၏အသင််းခတာ်က ို  ပစမ်ှာ်းခ   

ခသာ်လည််း ခနာက်ဆံို်းတွင ်“က ိုယခ်တာ်က ို  ပစ်မှာ်းပါပပီ။ က ိုယခ်တာ်က ိုသာ ပစ် 

မှာ်း၍ မ က်ခမှာကခ်တာ်၌ပင ်မတရာ်းခသာအမှုက ို  ပျုပါပပီ။ ”ဟိုဆ ိုခ  သည်။ 

သူ၏နလှံို်းသာ်းခကကကွ ခနာငတ်ရမှုတစခ်ိုခိုက ို သငခ်ံစာ်းရန ိုငသ်ည်။ မ က်ခမှာက် 

ခခတ်အသံို်းအနှုန််းသည် “က  ျု်းပ   ခင််း”  ြစ်ပပီ်း ဘိုရာ်းသခငမ် က်ခမှာကခ်တာ်၌ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုခ  ျု်းြ  ရနအ်တကွ် ဝ ညာဉခတာ်အာ်း ြင န် ှုတ်ကပတ်ခတာ် လ ိုအပ် 

သည။် 

တဒါကတ်  Derek Thomas 

ဥပမာ၊ ၂ ဓမမရာဇဝင ်၁၁ တွင ်ဒါဝ ဒသ်ည် ဗာသခရှဘနငှ  ်မှာ်းယွင််းခသာအခါ ခနာငတ်မရဘ ၊ 

သူမ၏က ိုယဝ်နက် ိုြံို်းကွယလ် ိုသည ်အတကွ် ခငပ်ွန််းဥရ ယက ိုခသဆံို်းခစရန ်စစီဉခ  သည်။ ဗာသခရဘှ 

၏က ိုယဝ်နခ်ဆာငခ်  နက်ာလတစခ်လ ာက်လံို်း သူ၏ကခလ်းမခမွ်းြွာ်းမီအထ  သ၏ူလိုပ်ရပ်အတကွ် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဝမ််းနည််း ခင််းမရှ ဘ ခနခ  သည်။ ၂ ဓမမရာဇဝင ်၁၂ တွင ်ခတွွေ့ရသည ်အတ ိုင််း ဒါဝ ဒ၏်အ ပစအ်တကွ် 

ပခရာြကန်ာသနသ်ည ်ဒါဝ ဒန်ငှ  ်ခတွွေ့ ခ  သည်။ ထ ိုမှသာ ဒါဝ ဒသ်ည် သူ၏ရာဇ၀တမ်ှုက ိုဝနခ်ပံပီ်း ၎င််း 

အခပေါ် ခလ်းနက်ခသာပူခဆွ်း ခင််းက ို ခစံာ်းခ  ရသည်။ ထ ို  ခနာက် သ၏ူဝမ််းနည််းခကကကွ မှုနငှ  ်ခနာငတ် 

ရမှု၏နက်ရှု  င််းမှုက ိုခြာ် ပရန ်ဆာလံ ၅၁ က ို ခရ်းသာ်းခ  သည်။ ဆာလံ ၅၁:၆၊ ၁၇ တွင ်ဒါဝ ဒခ်ရ်းသာ်းခ   

သညက် ို နာ်းခထာငပ်ါ– 

ဟိုတမ်ှနခ် ြာင် မတခ်သာ စ တန်လှံို်းက ို နစှသ်က် ခတာ်မသူည ်ြစ်၍၊ အကျွန်ိုပ်၏ 

စ တန်လှံို်းထ မှာ ပညာက ို သွနသ်ငခ်တာ်မပူါ။ ... ဘိုရာ်းသခငန်စှသ်ကခ်တာ်မခူသာ 

ယဇ်မကူာ်း၊ က  ျု်းပ  ခသာစ တ်ခပတည််း။ အ ိုဘိုရာ်းသခင၊် က ိုယ်ခတာ ်သည ်က  ျု်းပ   

ခကကမခွသာ နလှံို်းက ို  ငင််းပယခ်တာ်မမူ တတပ်ါ (ဆာလံ ၅၁:၆၊ ၁၇)။ 

ဒါဝ ဒသ်ည် ဘိုရာ်းသခင၏်ခွင လ်ွှတမ်ှုက ိုရရှ ရန ်သ၏ူအ ပစအ်ခပေါ် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ တ်ညီူခသာ 

အ မငရ်ှ ရန ်လ ိုအပ်ခကကာင််းက ို သ မတှ်နာ်းလည်ခ  သည်။ သူ ပျုခ  သည အ်ရာမ ာ်းက ို မိုန််းတီ်းပပီ်း၊ ၎င််းအ 

တွကအ်မှနတ်ကယ်ခနာငတ်ရြ ို   လ ိုသည။် 

ဆာလံ ၃၂ အခန််းငယ် ၁ နငှ  ်၂ တွငက်  ျု်းပ   ခင််းအခပေါ် တူညခီသာအခလ်းထာ်းမှုက ို ခတွွေ့  မငရ်ပပီ်း၊ 

လှည စ်ာ်း ခင််းမရှ ခသာ သတူ ို  ဆသီ ို   ခွင လ်ွှတ် ခင််းသည် ခရာက်လာသည။် ခဟရှာယ ၅၅:၇ တွင ်မ မ တ ို  ၏ 

အ ပစက် ိုစွန  ပ်စ်ခသာသတူ ို  အာ်း ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကရိုဏာက ိုခပ်းခတာ်မသူညက် ို ခတွွေ့ န ိုငသ်ည်။ မ မ တ ို   

၏အ ပစ်နငှ  ်ပတ်သက်၍ စ တန်လှံို်းခက်ထနခ်သာသတူ ို  အာ်း ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို  ငင််းပယ်ခကကာင််း ခယရမ  

၅:၃ တွငက်ကာ်းရပါသည။် 

ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််း ခင််းအခပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တ်မ ာ်းက ို အာရံိုစူ်းစ ိုက် ခင််း ြင  ်

ခနာငတ်ရ ခင််းနလှံို်းသာ်း ြစသ်ည ် ခကကကွ မှုက ို  ပျုစိုပ  ျု်းခထာငသ်ညဟ်ို ထငပ်ါ 

သည။် ကမဘာဦ်းက မ််းမှ ဗ ာဒ တ်က မ််းအထ  နာခမံှုမရှ ခသာသူမ ာ်းနငှ  ်မ တသ်ဟာ 

ယမ ပျုန ိုငခ်သာဘိုရာ်းသခငအ်ခကကာင််း ခတွ်းခတာဆင ်ခင ်ခင််း ြင  ်၎င််းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို   ပျုလိုပ်န ိုငခ်သာ်လည််း၊ မနာခ ံခင််းက ို စီရငခ်သာဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

 ပစမ်ှာ်းခသာသအူာ်း အ ပစ်ဒဏခ်ပ်းသည။် ၎င််း၏အနစှ်သာရတွင ်ဘိုရာ်းသခင ်

၏သန  ရှ်င််းမှု ြစ်သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််းမှုက ို စဥ််းစာ်းသည ်အခါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို   

၏ဘဝတစခ်လ ာက်တွင၊် ဘိုရာ်းသခငမ် န  ခ်တာ်မသူည်မ ာ်းက ို င်္ရိုမစ ိုကဘ်  

လွနက်  ်း ခင််း၊ မနာခံ ခင််း၊  ပစမ်ှာ်းခ  မှုမ ာ်း၊ က ိုယခ်တာ်က ိုအသခရပ က်ခစ ခင််း 

 ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘဝြရ ိုြရ  ြစ်ခ  ကကသည်တ ို  က ို  ပနလ်ည်သံို်းသပ်ကကည က်ကပါစ ို  ။ 

ယခိုတွင ်ကျွန်ိုပ်ခကကာင  ်ြစခ်  ခသာ အ ပစ်ဒဏခ်ပ်းမှုအာ်းလံို်း ခရစ်ခတာ်၏ပခံို်း 

ခပေါ်၌ အမှနတ်ကယ်က ခရာက်ခ  ပပီ်း၊ သူခယံူခ  ပံိုက ို  ပနခ်တ်ွးကကည ပ်ါ။ လူ  ဇာတ ခံ 

ယူခသာဘိုရာ်းသခင၏်သာ်းခတာ် အခသခံ ခင််း ြင သ်ာ အ ပစ်ခ ြ ခင််းက ို ခံရ 

ခသာခကကာင  ်ကျွန်ိုပ်၏အ ပစသ်ည် မညမ်  ပင််းထနဆ် ို်းရွာ်းခကကာင််းက ို ခြာ် ပ 

သည။် ဘိုရာ်းသခင၏်သန  ရှ်င််း ခင််းနငှ  ်ြယ်ရှာ်းပစ်ရန ်ခတာင််းဆ ိုထာ်းသည ် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အရာမ ာ်းခကကာင  ်ကျွန်ိုပ်၏အ ပစ်မ ာ်း မညမ်  ပင််းထနဆ် ို်းရွာ်းသညက် ို နာ်းလည် 

လာခသာအခါ၊ အ ပစ်နငှ ပ်တသ်က်၍ခစံာ်းခ ကသ်ည် ပ ို ပင််းထနလ်ာမည်၊ ကျွန်ိုပ် 

၏ခနာငတ်စ တသ်ည် ပ ိုနက်ရှု  င််းလာလ မ မ်ည် ြစ်ပပီ်း၊ ထ ိုအရာမှ သန  ရှ်င််း ခင််း 

အတကွ် ဘိုရာ်းသခငထ် ံမ မ က ိုယက် ိုအပ်နှရံန၊် ကျွန်ိုပ်သည ်မညမ် ခနာငတ်ရ 

ခကကာင််းနငှ  ်အ ပစခ် ြ ခင််းက ိုလ ိုအပ်လာခစခသာအ ပစမ် ာ်းက ို အမှနတ်ကယ် 

မိုန််းတီ်းခကကာင််းက ို ခ ပာ ပရန ်အကက မ်ကက မ်ကက ျု်းစာ်းလာမည်  ြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  J. I. Packer 

ယံိုကကည်သ ူြစ်ခစ မယံိုကကညသ်ူ ြစခ်စ လူတ ိုင််း၏အသကတ်ာအတွက် ယံိုကကည် ခင််းနငှ  ်က  ျု်းပ   

 ခင််း၏အခ ခအခနမ ာ်းသည် အခရ်းကကီ်းပါသည။် ခရစ်ခတာက် ို သခငအ် ြစ်နငှ  ်ကယတ်ငရ်ှငအ် ြစ် 

လကမ်ခခံသ်းသမူ ာ်းအတကွ်၊ ဤအခ ခအခနမ ာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏အ ပစ်မ ာ်းက ိုခွင လ်ွှတ်ပပီ်း ခရစ်ခတာ်၌ 

ဘဝသစစ်တငရ်နန်ငှ  ်ဘိုရာ်းသခငထ်ခံရာက်လာရန ်အခွင အ်ခရ်းမ ာ်း ြစသ်ည်။ သခငန်ငှ စ်ပ်ဆ ိုငခ်သာ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ်၊ အစဥ်ယံိုကကည်ခသာအသက်တာ ြင  ်အသကရ်ှငခ်နထ ိုငရ်န ်လ ိုအပ်ခကကာင််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ် 

တ ို  ဆက်လက်က  ်းလွနခ်  ခသာ အ ပစမ် ာ်းအတွက် အမှနတ်ကယ် ခနာငတ်ရရန၊် သ ို  မှသာ ခန  စဉရက် 

ဆကခ်ွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ  ်သန  ရှ်င််း ခင််းက ို ဆကလ်ကခ်ံယနူ ိုငမ်ည ် သတ ခပ်းခ က ်ြစသ်ည်။ 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းဆ ိုငရ်ာ အခ ခအခနမ ာ်းတွင ်ပံိုမှနအ်ာ်း ြင  ်ဘိုရာ်းသခငလ်ိုပ်ခဆာငခ်သာ ယံိုကကည ်

 ခင််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တ်နလှံို်းတွင ်က  ျု်းပ   ခင််းတ ို   ပါဝငသ်ညက် ို သ  မငလ်ာသည်နငှ အ်မ  ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းရရှ န ိုငသ်ည ် သာမနန်ည််းလမ််းမ ာ်းက ို ဆကခ်လ လာကကပါစ ို  ။ 

နညျ်ားလမ်ျားမ  ျား 

တစခ်ါတစရ်ံတွင ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် ခက ်းဇူ်းခတာ်နည််းလမ််းနငှ  ်ခက ်းဇူ်းခတာ်၏အခ ခခကံ ို 

ပ ိုင််း ခာ်းရန ်ခကခ် ကကသည်။ ရလဒမ်ှာ၊ သူတ ို  သည် ခက ်းဇူ်းခတာ်နည််းလမ််းက ို အသံို်း ပျု၍ ခက ်းဇူ်းခတာ် 

က ိုရရှ န ိုငသ်ည် သ ို  မဟိုတ် ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  အခပေါ် သနာ်းကကငန်ာမှုရှ ခစရန ်အတင််းအက ပ် 

ခ ိုင််းခစန ိုငသ်ညဟ်ို လွ မှာ်းစွာယူဆကကသည်။ ထ ို  ခကကာင  ်နည််းလမ််းနငှ  ်အခ ခခံက ို ရှင််းရငှ််းလင််းလင််း 

ပ ိုင််း ခာ်းရန ်အခရ်းကကီ်းသည။် ဤ ခာ်းနာ်းခ က်က ို သ  မငန် ိုငရ်န ်လူတစဦ််းသည်ဒဏရ်ာမှ  ပနလ်ည ်

ခကာင််းမနွလ်ာခစရန ်ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာကိုထံို်း လ ိုအပ်ခကကာင််း စ တက်ူ်းကကည ်န ိုငသ်ည။် ကိုထံို်းသည် အကိုန ်

အက မ ာ်းပပီ်း လှူဒါန််းသူတစဦ််းသည် ခပ်းလှူရသည်။ ထ ိုသ ူအ ပည အ်ဝ ပနန်ာလနထ်နူ ိုငသ်ည ် နည််းလမ််း 

မ ာ်းမှာ ကိုထံို်း ြစသ်ည်ဟို ဆ ိုရခပမည်။ သ ို  ခသာ် ဤနာလန ်ပနထ်နူ ိုငခ်ရ်းအတကွ်အခ ခခသံည် ခင ွ

ခကက်းအလှူခင ွြစသ်ည။် 

အခ ခခသံည် လိုပ်ခဆာငခ် ကတ်စခ်ို သ ို  မဟိုတ ်အက  ျု်းဆကအ်ခပေါ်အခ ခခသံည ် အခ ခခတံစခ်ို 

သ ို  မဟိုတ ်ခကာင််းက  ျု်းဟို ဆ ို ခင််း ြင  ်ဤကွ  ပာ်းမှုမ ာ်းက ို အက ဉ်းခ ံျု်းန ိုငခ်ပမည်။ အလာျားတူပင ်နည်ျား 

လမ်ျားဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ လိုပ်ခဆာငခ် က် သ ို  မဟိုတ် အက  ျု်းဆကက် ို ခက ာ်လွနခ်စရနအ်တကွ် က ရ ယာ 

သ ို  မဟိုတ် ယနတရာ်းတစ်ခို  ြစသ်ည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဘိုရာ်းသခငထ်မံှ ခွင လ်ွှတ ်ခင််းနငှ  ်ခက ်းဇူ်းခတာ်က ို ခယံူခသာအခါတွင၊် က ိုယ်ခတာ်၏ နာခမံှုရှ  

ခသာအသက်တာနငှ  ်လက်ဝါ်းကပ်တ ိုငခ်ပေါ်တွင ်ယဇ်အ ြစအ်ခသခံ ခင််းမရှရှ ခသာ အခ ခခံသည် ခရစ် 

ခတာ်၏ အစဥအ်ပမ ခကာင််း မတ် ခင််းပင ် ြစသ်ည။် မဿ  ၂၆:၂၈၊ ခကာခလာသ  ၁:၁၃-၁၄၊ နငှ  ်၁ ခယာ 

ဟန ်၂:၁၂ တွင ်ဤအရာက ို ခတွွေ့  မငရ်သည။် ခွင လ်ွှတ ်ခင််းသည် အစဥ်အပမ ရရှ သည်။ သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

ထမံမှဟိုတဘ်  ခရစခ်တာ်အာ်း ြင  ်ရရှ  ခင််း ြစ်သည်။ ခက ်းဇူ်းတရာ်းအာ်းလံို်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသကတ်ာ 

တွငသ်က်ခရာက်ခစသည ် အခ ခခံနည််းလမ််းမှာ ယံိုကကည် ခင််းပင ်ြစသ်ည်။ ဘိုရာ်းသခငထ် ံတ ိုကရ် ိုက် 

ခြာ် ပသည် ြစ်ခစ၊ ခက ်းဇူ်းခတာ်နည််းလမ််းအာ်း ြင  ်ြစ်ခစ ယံိုကကည် ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသက ်

တာတွင ်ခက ်းဇူ်းခတာ်နငှ  ်အ ခာ်းခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းအတွက် ဘိုရာ်းသခငအ်သံို်း ပျုသည ် အဓ က 

က ရ ယာ ြစ်သည်။ 

သမမာက မ််းစာတွင ်ယံိုကကည် ခင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ ပံိုမှနအ်ာ်း ြင  ်လိုပ်ခဆာငခ်သာနည််းလမ််းမ ာ်း 

က ိုခြာ် ပသည။် ဤသငခ်န််းစာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ရည်ရွယခ် က်မ ာ်းအတကွ်၊ ဆိုခတာင််းခခငျ်ားနည်ျားလမ်ျား 

ခြင အ်စ ပျုပပီျား၊ နည််းလမ််းမ ာ်းက ို ခယဘယူ အမ  ျု်းအစာ်းနစှမ်  ျု်း ြင  ်အက ဉ်းခ ျုပ်၍ ခြာ် ပန ိုငပ်ါသည်။ 

သမမာက မ််းစာတစခ်လ ာက် ဆိုခတာင််း ခင််းသည် ခက ်းဇူ်းခတာ်နငှ  ်ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတကွ် ဘိုရာ်း 

သခငအ်ာ်း အသနာ်းခံရနအ်တကွ် သာမနန်ည််းလမ််းတစခ်ိုအ ြစ် ခြာ် ပထာ်းသည်။ ဥပမာအာ်း ြင ၊် သမမာ 

က မ််းစာတွင ်သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် ခွင လ်ွှတမ်ှုက ို သကခ်ရာက်ခစသည ် 

ယံိုကကည် ခင််းခြာ် ပခ က်အ ြစ် အ ပစဝ်နခ်ံ ခင််းနငှ  ်ခနာငတ်ရ ခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆိုခတာင််းခ ကမ် ာ်းက ို မကကာ 

ခဏခ ပာခလ ရှ သည်။ ထ ိုဆိုခတာင််းခ ကမ် ာ်း၏ထ ခရာကမ်ှုက ို ၃ ဓမမရာဇဝင ်၈:၂၉-၄၀၊ ဆာလံ ၃၂:၁-

၁၁၊ တမနခ်တာ ်၈:၂၂၊ ၁ ခယာဟန ်၁:၉ တွင ်သွနသ်ငခ်ပ်းထာ်းသည်။ 

သခငဘ်ိုရာ်းက ို ယခိုမသှ ကျွမ််းလာသမူ ာ်းအတကွ်၊ သစစာရှ ရှ ဝနခ်ံ ခင််းနငှ  ်ခနာငတ်ရ ခင််းဆ ိုငရ်ာ 

ဆိုခတာင််းခ ကမ် ာ်းသည် သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်က ၎င််းတ ို  ၏ဘဝတွင ်ခွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ  ်ကယတ်င ်

 ခင််းတ ို  က ို ကနဦ်းက င သ်ံို်းသည ် နည််းလမ််း ြစသ်ည။် ထ ို  ခကကာင  ်အသင််းခတာ်သည် တမနခ်တာ် ၁၁:၁၈ 

တွင ်“အသကရ်ှင ်ခင််းအတကွ ်ခနာငတ်ရ ခင််း” အ ြစ် ခ ပာင််းလ  ခင််းက ိုရည်ညွှန််းသည။် ယံိုကကည်သ ူ

အာ်းလံို်းအတွက၊် အ ပစဝ်နခ် ံခင််းနငှ  ်ခနာငတ်ရ ခင််းဆ ိုငရ်ာဆိုခတာင််းခ ကမ် ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

အသက်တာတွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်ရရှ ရန ်အခရ်းကကီ်းခသာနည််းလမ််းအ ြစ် ဆက်လက်တည ်

ရှ ခနသည။် ၁ ခယာဟန ်၁:၉ တငွ ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ြတရ်သည်မှာ_ 

က ိုယအ် ပစ်တ ို  က ို ခဘာ် ပခတာင််းပနလ် င၊် ငါတ ို  အ ပစမ် ာ်းက ိုလွှတ်၍ ဒိုစရ ိုက်ရှ  

သမ နငှ်  ကင််းစငခ်စ ခင််းငါှ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သစစာတရာ်းနငှ် ၎င််း၊ ခ ြာင် မတ် 

 ခင််းတရာ်းနငှ် ၎င််း  ပည် စံိုခတာ်မူ၏ (၁ ခယာဟန ်၁:၉)။ 

ဧဝံခင်္လ တရာ်း၏ အံ ဩြယွသ်တင််းမှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် ခရစခ်တာ်  ပျုခပ်း 

ခ  သည အ်ရာအခပေါ် အခ ခခ၍ံ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတခ်ပ်း ခင််း  ြစသ်ည။် ဤခွင လ်ွှတ် ခင််း 

က ိုယံိုကကည် ခင််းနငှ ခ်တာင််းဆ ိုရံို  ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ရန ိုငပ်ါသည။် 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

သင် အခန ြင  ်“ခကာင််းကငဘ်ံိုရှငအ်ဘ၊ အကျွန်ိုပ်က ို ခွင လ်ွှတ်ခတာ်မပူါ” ဟို 

ခ ပာရံို  ြင  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်အ ပစသ်ာ်းမ ာ်းက ို ခွင လ်ွှတမ်ည်ဟို သွနသ်ငပ်ါက၊ 

ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်က ို တနြ် ို်းက ခစမညဟ်ို လအူမ ာ်း ထင ်မငယ်ူဆ 

ကကသည်။ သ ို  ခသာ် ယင််းက စစ၏အမှနမ်ှာ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခနာငတ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ကယတ်ငခ်သာခကကာင မ်ဟိုတဘ် ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ခွင လ်ွှတ် ခင််း 

အခပေါ် အခ ခခခံသာခကကာင  ်ဘိုရာ်းသခင၏်ခက ်းဇူ်းခတာ်က ို ခ ီ်းခ မ ာက် ခင််း 

 ြစသ်ည။် အဘယ်ခကကာင ဆ် ိုခသာ် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူတစဦ််းတည််းခသာ 

သာ်းခတာ်၏ အဆံို်းမရှ အြ ို်းတနပ်ပီ်းမခရမတွက်န ိုငခ်သာခပ်းဆပ်မှုမ ာ်းစွာ ြင  ်

အခသခခံပ်း ခင််းအတွက် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ  ် ပနလ်ည်သင  ်မတခ်ရ်း၏ 

အခ ခခကံ ို က ိုယခ်တာ်က ိုယတ် ိုင ်ခပ်းထာ်းခသာခကကာင  ်ြစ်သည်။ 

တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 

ဘိုရာ်းသခင၏်သာ်းခတာ်၊ သံို်းပါ်းတစ်ဆ၏ူဒိုတ ယပိုင်္္ ျုလ် ြစခ်သာ ခယရှုခရစ် 

သည ်ကမဘာခ မခပေါ်သ ို  နှ မ ်ခ မှုနငှ က်ကလာကာ အနစှသ်ံို်းဆယ်ကကာအခစခံပပီ်း 

ခနာက ်လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငခ်ပေါ်တွငအ်ခသခံ ခင််း ြင _်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ အ ပစ်မ ာ်း 

အတကွ် ထာဝရအ ပစခ်ကက်းက ို ခပ်းဆပ်ခ  သည်။ ၎င််းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အ ပစခ်တွ 

အတကွ် ထာဝရတနြ် ို်းတစခ်ို၊ ထာဝရအြ ို်းထ ိုကတ်နမ်ှုတစ်ခို၊ အလွနက်ကီ်းမာ်း 

ခသာအြ ို်းထ ိုက်တနမ်ှုတစ်ခို၊ အဆံို်းမ  ခပ်းဆပ်မှုတစခ်ို  ြစသ်ည။် ထ ို  ခကကာင  ်

ဤအရာသည် အခပါစာ်းဆနခ်သာခက ်းဇူ်းခတာ် မဟိုတ်ပါ။ ဤသညမ်ှာ ရရှ ြူ်း 

သမ ၌ တနြ် ို်းအကကီ်းဆံို်း ခက ်းဇူ်းခတာ် ြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ၎င််းက ို အခမ   

လကခ်ဆာငအ် ြစ် လက်ခရံရှ ခသာ်လည််း ခယရှုသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် သ၏ူ 

အရာအာ်းလံို်းက ို ခပ်းခ   ခင််းခကကာင သ်ာ ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Mark L. Strauss 

သူ  ထသံ ို  လာပပီ်း “ခွင လ်ွှတခ်တာ်မူပါ သခင”် ဟို ခ ပာသတူ ိုင််း ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို 

ခံကကရသည။် ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတွက် သူတ ို  ၏ခတာင််းဆ ိုမှုသည် အလနွမ်နွ ်မတ် 

ခသာခကကာင မ်ဟိုတ်၊ သူတ ို  ၏ခနာငတ်သည် အလနွခ်ကာင််းမွနခ်သာခကကာင  ်

လည််းမဟိုတ်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခကာင််းကငခ်မည််းခတာ်နငှ  ် ပနလ်ည်ခပါင််းစည််းရန ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် လ ိုအပ်ခသာအရာအာ်းလံို်းက ို ခယရှုလိုပ်ခဆာငခ်ပ်းခသာ 

ခကကာင  ်ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  J. Ligon Duncan III 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ယခိုတွင၊် သာမနခ်ွင လ်ွှတ် ခင််းနည််းလမ််းအ ြစ် လိုပ်ခဆာငသ်ည ် အ ပစဝ်နခ်ံ ခင််းနငှ  ်ခနာငတ်ရ 

 ခင််းဆ ိုငရ်ာ ဆိုခတာင််းခ ကမ် ာ်းအ ပင၊် ကကာ်းဝငခ်တာင််းပနဆ်ိုခတာင််းခ ကမ် ာ်းသည် တစခ်ါတစ်ရတံွင ်

ထ်ူး ခာ်းခသာ သ ို  မဟိုတ် ပံိုမှနမ်ဟိုတ်ခသာ ခွင လ်ွှတ် ခင််းနည််းလမ််းအ ြစ် လိုပ်ခဆာငသ်ည်က ို ခြာ် ပပါ 

မည။် ကကာ်းဝငခ်တာင််းပန ်ခင််းက ို_အ ခာ်းသူတစဦ််းက ိုယစ်ာ်း ကကာ်းဝငြ် နခ် ြ ြင််း သ ို  မဟိုတ ်အသနာ်းခံ 

 ခင််း သ ို  မဟိုတ် ဆိုခတာင််းခပ်း ခင််းဟို သတမ်တှ်န ိုငသ်ည်။ 

ထ ခရာက်ခသာ ကကာ်းဝငဆ်ိုခတာင််းခပ်း ခင််းက ို လိုပ်ခဆာငခ်  ကကသမူ ာ်း၏ ဥပမာမ ာ်းစွာက ို 

သမမာက မ််းစာသည် မှတတ်မ််းတငထ်ာ်းသည။် ခမာခရ၏ှဆိုခတာင််းခ ကက် ို တံို   ပနသ်ည အ်ခနနငှ  ်သခင ်

ဘိုရာ်းသည ်ဣသခရလ၏အ ပစ်က ို ခွင လ်ွှတ်ခတာ်မခူကကာင််း ခတာလည်ရာ ၁၄:၁၉-၂၀ တငွ ်ခတွွေ့  မင ်

ရသည။် ၂ ရာဇဝငခ် ျုပ် ၃၀:၁၈-၂၀ တွင ်ခဟဇက ၏ဆိုခတာင််းခ က်က ို တံို   ပနသ်ည ်အခန ြင  ်ပသခါပွ  

အတကွ် ခကာင််းစွာမ ပငဆ်ငခ်သာလူမ ာ်းက ို ဘိုရာ်းသခင ်ခငွ လ်ွှတခ်တာ်မူသည်။ ခယာဘသည် သူ၏ 

သာ်းသမီ်းမ ာ်းအတကွ် ဆိုခတာင််းခပ်းမှုက ို ပံိုမှန ်ပျုခကကာင််း ခယာဘ ၁:၅ တွင ်ခတွွေ့  မငရ်သည။် 

ယာကိုပ် ၅:၁၄-၁၅ တွင ်အသင််းခတာ်၏အကကီ်းအက မ ာ်းသည်  ပစမ်ှာ်းမ ခသာသတူ ို  အတကွ် ခွင လ်ွှတမ်ှု 

က ိုရခစန ိုငသ်ညဟ်ို ယာကိုပ်သွနသ်ငသ်ညက် ိုခတွွေ့  မငရ်သည်။ သစစာခစာင သ် သူမ ာ်း၏ ကကာ်းဝငဆ်ို 

ခတာင််းခ ကမ် ာ်းက ို တံို   ပနရ်ာတွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို အပမ က င သ်ံို်းသည်မဟိုတပ်ါ။ 

သ ို  ခသာ် က ိုယ်ခတာ်လိုပ်ခဆာငခ်  ခသာအခ  န ်မ ာ်းစွာရှ ပါသည်။ 

ထ ိုက  သ ို  ခသာ လသူာ်းမ ာ်း၏ ခတာင််းခလ ာက် ခင််းမ ာ်းမှ ခက ာ်လွန၍်၊ သာ်းခတာ်နငှ  ်သန  ရှ်င််း 

ခသာဝ ညာဉခတာ်သညလ်ည််း လူတ ို  အတကွ် ဆိုခတာင််းခပ်းပါသည်။ ခယရှု ပျုခပ်းခသာကကာ်းဝငခ်ဆာင ်

ရွကမ်ှုအခကကာင််းက ို ခဟရှာယ ၅၃:၁၂၊ ခရာမ ၈:၃၄ နငှ  ်ခဟပဗ  ၇:၂၅ တွင ်ခြာ် ပထာ်းသည်။ ခရာမ 

၈:၂၆-၂၇ တွင ်ဝ ညာဉခတာ်၏ကကာ်းဝငခ်ဆာငရွ်ကမ်ှုက ိုလည််း သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းနည််းလမ််း၏ဒိုတ ယခယဘိုယ အမ  ျု်းအစာ်းမှာ ဓမမမင်္ဂလာမ ာ်း သ ို  မဟိုတ ်မ က် 

ထမှာက်ထခတပ်ရ ိုတက်စတင အ်သင််းခတာ်မ ာ်းမှ “မင်္ဂလာဝတ်မ ာ်း” ဟိုခခေါ်ခသာ ဗတတ  ဇံနငှ  ်သခငဘ်ိုရာ်း 

၏ညစာစာ်းပွ  ြစသ်ည။် 

ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် “ဓမမမင်္ဂလာ” ဟခူသာအသံို်းအနှုန််းက ို အသံို်း ပျုခသာအခါ၊ ရ ိုမနက်က်သလစ် 

အသင််းခတာ်တွငခ်တွွေ့ရခသာ သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ နငှ  ်နစှ် ခင််းမင်္ဂလာအခကကာင််းက ို ခ ပာဆ ိုခန 

 ခင််းမဟိုတခ်ကကာင််း ရှင််းလင််းစွာသ ရှ ရန ်လ ိုအပ်ပါသည်။ ၎င််းအစာ်း၊ သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ နငှ  ်

နစှ် ခင််းမင်္ဂလာက ိုရည်ညွှန််းရန ်ပရ ိုတကစ်တင အ်သင််းခတာ်မ ာ်းသည် “ဓမမမင်္ဂလာ” ဟူခသာစကာ်းလံို်းက ို 

သမ ိုင််းတွငအ်သံို်း ပျုခ  ကကသည်။ ဤအခမ််းအနာ်းမ ာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ယံိုကကည် ခင််းက ိုခြာ် ပရနန်ငှ  ်

က ိုယခ်တာ်၏ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းက ိုခယံူ ခင််းနည််းလမ််းအ ြစ် ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်အသင််းခတာ်အာ်း 

ခပ်းထာ်းသည ် အထ်ူးသန  ရှ်င််းခသာမင်္ဂလာဝတမ် ာ်း ြစသ်ည်။ ပရ ိုတကစ်တင  ်ဓခလ ထံို်းတမ််းမ ာ်းသည် 

ဤမင်္ဂလာဝတမ် ာ်း၏ လိုပ်ခဆာငမ်ှုအခသ်းစ တအ်ခပေါ်တွင ်မတကူွ  ပာ်းကကသည။် သ ို  ခသာ်လည််း တစ် 

နည််းနည််း ြင  ်အထ်ူး ြစခ်ကကာင််းက ိုမူ သူတ ို  အာ်းလံို်း သခဘာတူကကသည။် 

တစခ်ါတစရ်ံတွင ်ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ နငှ  ်နစှ် ခင််းမင်္ဂလာက ို ခွင လ်ွှတ် 

 ခင််းနည််းလမ််းအ ြစ် အ ခာ်းသူမ ာ်းခ ပာဆ ိုခနကကသညက် ို ကကာ်းခသာအခါ သသံယ ြစမ် ကကသည်။ 

ထ ို  ခကကာင ၊် ဤမင်္ဂလာဝတ်မ ာ်းက ိုယတ် ိုင၌် ထ ခရာကမ်ှုရှ ခစခသာ ခကာင််းက  ျု်းမ ာ်းရှ သညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တ ို   
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခ ပာခန ခင််းမဟိုတခ်ကကာင််း အခလ်းအနက်ထာ်းရန ်အခရ်းကကီ်းသည်။ ၎င််းတ ို  သည် ခွင လ်ွှတ် ခင််း၏ 

အခ ခခမံဟိုတပ်ါ။ 

တစခ်  နတ်ည််းမှာပင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ နငှ  ်နစှ ်ခင််းမင်္ဂလာအာ်း ြင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ယံိုကကည် ခင််းက ို ခြာ် ပခသာအခါ၊ သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘဝ 

အသက်တာတွင ်ခွင လ်ွှတ ်ခင််းက ိုခယံူခစရန ်ဤမင်္ဂလာဝတမ် ာ်းက ို အသံို်း ပျုခကကာင််း သမမာက မ််းစာ 

သွနသ်ငသ်ည။် 

ဗတတ  ဇံက ို မာကို ၁:၄၊ တမနခ်တာ ်၂:၃၈၊ ခရာမ ၆:၁-၇၊ နငှ  ်ခကာခလာသ  ၂:၁၂-၁၄ တွင ်ခက ်းဇူ်း 

ခတာ်၏နည််းလမ််းတစခ်ိုအ ြစ် ခြာ် ပထာ်းသည။် 

ဥပမာတစခ်ိုအခန ြင ၊် တမနခ်တာ ်၂၂:၁၆ တွငခ်ပါလိုအာ်း အာနန ၏ခ ပာစကာ်းမ ာ်းက ို နာ်း 

ခထာငပ်ါ_ 

ယခိုလည််းသငသ်ည်အဘယခ်ကကာင်  ဆ ိုင််းလင် ၍ ခနသနည််း။ ထခလာ ။ သခင ်

ဘိုရာ်းက ို ပဌနာ ပျုလ က် ဗတတ  ဇံက ိုခံ၍၊ သင၏်အ ပစ်မ ာ်းက ို ခဆ်းခကကာခလာ ဟို 

ဆ ိုပါ၏ (တမနခ်တာ် ၂၂:၁၆)။ 

ဤညွှနက်ကာ်းခ က်မ ာ်းတွင ်ခပါလို၏အ ပစ်မ ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ် ခင််းခံရမည် သ ို  မဟိုတ် နစှ် ခင််းခ ံ

 ခင််းအာ်း ြင  ်“ခဆ်းခကကာ” မည် ြစ်ခကကာင််း အာနန ခြာ် ပခ  သည်။ 

ဗတတ  ဇံသည ်ခွင လ်ွှတ် ခင််းအတွက် လ ိုအပ်ခသာနည််းလမ််းမဟိုတပ်ါ။ အ ခာ်းနည််းမ ာ်း ြင လ်ည််း 

ခွင လ်ွှတ် ခင််းခရံန ိုငပ်ါသည။် ဥပမာ၊ ခယရှုနငှ အ်တူ လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငတ်ွင ်အသတခ်ံရစဉ ယံိုကကည် ခင််း 

သ ို  ခရာက်ခ  ခသာ သခူ ို်းသည် မည်သည အ်ခါမှ နစှ် ခင််းမခံခ  ပါ။ မည်သ ို  ပငဆ် ိုခစကာမူ၊ လိုကာ ၂၃:၄၃ ၌ 

သူသည ်ခွင လ်ွှတခ်ံရပပီ်း ကယတ်ငခ်ံခ  ရခကကာင််း ခြာ် ပသည။် ထ ို  ခကကာင ၊် ခွင လ်ွှတ် ခင််းနငှ  ်ကယတ်င ်

 ခင််းသည် နစှ ်ခင််းခံပပီ်းသူမ ာ်းသာ ရန ိုငသ်ည်ဟို မှာ်းယွင််းစွာ မယဆူသင ပ်ါ။ သ ို  ခသာ် နစှ် ခင််းခံ ခင််းသည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသကတ်ာတွင ်ခငွ လ်ွှတ် ခင််းက ို က င သ်ံို်းသည ်နည််းလမ််းတစ်ခိုအ ြစ် ပံိုမှနအ်ာ်း ြင  ်

လိုပ်ခဆာငခ်ကကာင််း သမမာက မ််းစာရှင််းလင််းစွာခြာ် ပထာ်းသည။် 

သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ သည်လည််း အလာ်းတပူင ်ြစသ်ည်။ သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ က ို 

စာ်းသံို်း ခင််းသည် ခွင လ်ွှတ် ခင််းက  သ ို  ခသာ ခရစ်ခတာ်၏အခသခံ ခင််း၏ အက  ျု်းခက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို ရရှ  ခင််း 

နည််းလမ််းတစ်ခို ြစ်ခကကာင််း ခပါလို အတ အလင််း သွနသ်ငခ်  သည်။ ၁ ခကာရ နသျု ၁၀:၁၆ တွင ်ခပါလို 

ခရ်းသာ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ငါတ ို  သည် ခက ်းဇူ်းခတာ်က ို ခ ီ်းမွမ််းရာ မင်္ဂလာခွကြ်လာ်းမကူာ်း၊ ခရစ်ခတာ၏် 

အခသွ်းက ို ဆကဆ် ံခင််း  ြစသ်ည ်မဟိုတ်ခလာ။ ငါတ ို  ြ  ခသာမိုန်  မကူာ်း၊ 

ခရစ်ခတာ်၏ က ိုယက် ို ဆကဆ် ံခင််း ြစသ်ည် မဟိုတခ်လာ (၁ ခကာရ နသျု 

၁၀:၁၆)။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

၎င််းတ ို  သည ်အခ ြမလ ိုခသာခမ်းခွန််းမ ာ်း ြစသ်ည။် ခပါလို၏စာက ို ြတသ်ူတ ိုင််းသည် “ဟိုတပ်ါ 

တယ်၊မှနပ်ါတယ"်သည ်အခ ြမ ာ်း ြစသ်ည်က ို သ ထာ်းကကသည။် သခငဘ်ိုရာ်း၏ညစာစာ်းပွ တွင ်ယံို 

ကကည် ခင််းအာ်း ြင ပ်ါဝင ်ခင််းအာ်း ြင ၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခရစခ်တာ်ထခံပါင််းစည််းကကသည်။ 

အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ်ခရံ ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခရစယ်ာနအ်သက်တာတစ်ခလ ာက် ခတွွေ့ ကကံျုခံ 

စာ်းရခသာ ကယတ်င ်ခင််း၏ ကကီ်း မတ်ခသာခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာတစ်ခို ြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခ ပာင််း 

လ သအူသစမ် ာ်း ြစ်ခစ သ ို  မဟိုတ် တစ်သက်တာလံို်းယံိုကကည်ခ  သမူ ာ်း ြစ်ခစ ခွင လ်ွှတ် ခင််းသည် ခရစ် 

ခတာ်နငှ အ်တခူလ ာကလ်မှ််း ခင််း၏ စဉဆက်မ ပတ်ရှ ခနသည ် သွင ်ပငလ်ကခဏာတစ်ခို ြစ်သည်။ ထ ို   

အ ပင ်အ ခာ်းခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းစွာက ိုလည််း ရရှ ခစသည်။ 

၁၇၀၃ ခိုနစှမ်ှ ၁၇၉၁ ခိုနစှ်အတွင််း ခနထ ိုငခ်  ခသာ မကသ်ဒစ်အသင််းခတာ်က ိုတညခ်ထာငသ်ူ 

John Wesley သည ်ခတာငခ်ပေါ်တရာ်းခဒသနာက ို ထိုတ်ခြာ် ပသခ  ခသာ သ၏ူတရာ်းခဒသနာ အမတှ် 

၂၆ တွင ်ခွင လ်ွှတ် ခင််းအခကကာင််း ခ ပာခ  သည်။ သူခ ပာသညက် ို နာ်းခထာငက်ကည ပ်ါ_ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစမ် ာ်းခွင လ်ွှတ် ခင််းက ို ခံရသည်နငှ  ်တပပ ျုငန်က်၊ ယံိုကကည် 

 ခင််းအာ်း ြင က် ိုယခ်တာ်၌ရှ ခသာ သန  ရှ်င််း ခင််းခရံသမူ ာ်းနည််းတူ ကျွန်ိုပ်တ ို   

ရရှ ကကသည။် အ ပစ၏် တနခ် ို်းစမွ််းအာ်းခပ ာကဆ်ံို်းသွာ်းခ  ပပီ_ ၎င််းသည် ဘိုရာ်း 

သခငမ် က်နာှသာခပ်း ခင််းခံရခသာသူ၊ ခက ်းဇူ်းခတာ်ခအာက၌်ရှ ခသာ သူတ ို   

အခပေါ် အိုပ်စ ို်း ခင််းမရှ ။ ယခိုတငွ ်ခယရှုခရစ်၌ရှ ခသာသူတ ို  ၌ အ ပစစ်ီရင ်ခင််း 

မရှ သက  သ ို  ၊ သူတ ို  သည် အ ပစမ်ှလတွ်ခ မာက်ကကပပီ။ ပညတ်ခတာ်၏ ခ ြာင  ်

မတ ်ခင််းတရာ်းသည ်သတူ ို  ၌  ပည စ်ံိုကာ၊ သတူ ို  သည် ဇာတ ပကတ အလ ိုသ ို   

မဟိုတဘ်  ဝ ညာဉခတာ်၏ခနာက်သ ို   လ ိုကက်ကသည။် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအခန ြင  ်အ ပစမ် ာ်းက ိုခွင လ်ွှတ် ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  တွငရှ် သည ် 

အြ ို်းတနဆ်ံို်းခသာ သမမာတရာ်း ြစသ်ညဟ်ို ယဆူပါသည။် အခ ခခအံာ်း ြင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ် ခင််းဟသူည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ြနဆ်င််းရှင ်

ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်မှနက်နခ်သာဆကဆ်ခံရ်းရှ  ခင််း  ြစသ်ည။် ယခန  ခလာကက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ကကည ်ရှုသည အ်ခါ လတူ ို  သည် အဓ ပပာယ်၊ အခရ်းပါမှု၊ ရည်ရွယခ် က် 

အတကွ် ခတာင တ်ခနကကသည်က ို ခတွွေ့  မငရ်သည။် ထ ို   ပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ယဉ 

ခက ်းမှုတွင ်ရှုပ်ခထ်ွးမှုမ ာ်း မ ာ်းစွာရှ ပါသည။် ဘဝဟသူညအ်ဘယန်ည််း။ 

အသက်ရှငရ် ခင််း၏ အခကကာင််းအရင််းကာ်း အဘယန်ည််း။ အဘယ်ခကကာင  ်

ကျွန်ိုပ်ဤခနရာတွငရ်ှ ခနသနည််း။ ထ ို  ခကကာင  ်လူတ ို  သည် အဓ ပပါယ်နငှ  ်အခရ်းပါ 

မှုက ို ရှာခြရွန_်သတူ ို  ၏အလိုပ်၌ ြစခ်စ သ ို  မဟိုတ် လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ၌ ြစ်ခစ 

သ ို  မဟိုတ် မူ်းယစ်ခဆ်းဝါ်းတွင ်ြစခ်စ အရာမ  ျု်းစံိုက ို ကက ျု်းစာ်းကကသည်။ ဆ ိုလ ို 

သညမ်ှာ လတူ ို  သည်ဝမ််းခ မာက် ခင််းနငှ  ်ခပ ာ်ရွှငမ်ှုက ို ကက ျု်းစာ်းရှာခြွကကသည ် 

ခနရာမ ာ်းနငှ  ်နည််းလမ််းမ ာ်း ရှ ခနကကသည။် သ ို  ခသာ် လသူာ်းမ ာ်းအခန ြင  ်

အခ ခခလံ ိုအပ်ခ ကမ်ှာ ြနဆ်င််းခသာြနဆ်င််းရှငန်ငှ  ်မှနက်နခ်သာ ဆကဆ်ခံရ်း 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ရှ ရန ်ြစခ်ကကာင််း ဧဝံခင်္လ တရာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုခ ပာသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

အ ပစမ် ာ်းအတွက် အ ပစ်ခ ြရန၊် ဘိုရာ်းသခင၏်အမ က်ခတာ်က ို ခံယခူစရန၊် 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သာ်းခတာ်ခယရှုခရစက် ို ခစလွှတ်ခ  သည်ဟို ဧဝခံင်္လ တရာ်း 

ဆ ိုသည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းက ိုလွှတ် ခင််းငာှ ခ စ် ခင််း 

ခမတတ ာ ြင သ်ာ်းခတာ်က ို ခစလွှတခ်တာ်မသူည် ြစ်၍၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် က ိုယ်ခတာ် 

က ိုယံိုကကညက် ို်းစာ်းပါက၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတခ်တာ်မမူည် ြစ် 

သည။် ထ ိုအခတွွေ့အကကံျုသ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို  ခရာက်ရှ ခသာအခါ၊ ဤက  သ ို   ခငွ လ်ွှတ် ခင််း 

အတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခယရှုခရစ်ထ ံလညှ ်လာခသာအခါတွင ်မယံိုန ိုငစ်ရာ 

ပင မသ်က် ခင််းခစံာ်းမှု၊ ခလာကနငှ  ်မှနက်နမ်ှုရှ ခသာ ခံစာ်းခ ကတ် ို   ရှ လာမည် 

 ြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဤအရာအတွက ်ြနဆ်င််းခံထာ်း ခင််း  ြစ်သညက် ို 

ရိုတ်တရက် သခဘာခပါကသ်ာွ်းပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်မှနက်န ်

ခသာဆကဆ်ခံရ်းရှ ရန ်ြနဆ်င််းခံရသည။် ၎င််းအခ ိုကအ်တန  တ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   အသ  

အမတှ် ပျုကကသည။် 

တဒါကတ်  Thomas R. Schreiner 

ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပစမ် ာ်းက ိုခွင လ်ွှတ် ခင််းဆ ိုငရ်ာ ခယံူခ က်က ို ခလ လာပပီ်းခနာက၊် ယံို 

ကကည် ခင််းဆ ိုငရ်ာ ခနာကခ်ဆာင််းပါ်း ြစသ်ည _် ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းက ို ခလ လာရန ်

အသင  ်ြစခ်နပါပပီ။ 

ရှငခ်ြန်ထတခမ ကခ်ခငျ်ား 

တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒမှ ခအာက်ပါစကာ်းမ ာ်းက ို သတ ရပါ_ 

"ကျွန်ိုပ်ယံိုကကည်သည်" 

ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််း 

အယဝူါဒသည ်ခယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းနငှ ပ်တသ်က၍် ခ ပာခန ခင််းမဟိုတခ်ကကာင််းက ို 

ရှင််းလင််းစွာ သ ြ ို  လ ိုသည်။ ခယရှုသည် သံို်းရကခ် မာကခ်သာခန  ၌ ခသ ခင််းမှရှင ်ပနထ်ခ မာက်သညဟ်ို 

ဆ ိုခသာအခါ အယဝူါဒ၌ ခယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းအခကကာင််းသည် အခစာပ ိုင််းကပင ်ခြာ် ပခ   

သည။် အယဝူါဒသည ်“ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််း” အခကကာင််းက ို ခ ပာခသာအခါ—

ခရစ်ခတာ်သည် ဘိုန််းအသခရ ြင က်ကလာခသာအခါ လသူာ်းအာ်းလံို်း၏ ထခ မာက် ခင််း ြစသ်ည်ဟို 

စ တထ် တွငမ်တှ်ထာ်းပါသည။် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းက ို အဆင သ်ံို်းဆင  ်ြင  ်သံို်းသပ်ပါမည်။ 

ဦ်းစွာ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာအတကွ် ခသခစခ  သည ် က  န ်ခင််းမ ာ်းက ို ကကည ပ်ါမည။် ဒိုတ ယ၊ ခရစယ်ာန ်

ဧဝံခင်္လ တရာ်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာအတကွ် အသက်ခပ်းခကကာင််း ရှင််း ပပါမည။် တတ ယ၊ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခနဓာက ိုယသ်ည် ခနာက်ဆံို်းတွင ်ခရွ်းနှုတ် ခင််းခံရမည ်နည််းလမ််းက ို ခလ လာပါမည်။ ကျွန်ိုပ် 

တ ို  ၏ခနဓာက ိုယက် ို ခသခစခ  ခသာ က  န ်ခင််း ြင  ်စတငက်ကပါစ ို  ။ 

က ိန်ခခငျ်ား 

အခစာပ ိုင််းသငခ်န််းစာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   မငခ်တွွေ့ရသည ်အတ ိုင််း ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ရိုပ်ခနဓာနငှ  ်ရိုပ် 

ခနဓာမဟိုတ်ခသာစ တဝ် ညာဥမ် ာ်းပါရှ ရန ်လသူာ်းမ ာ်းက ိုြနဆ်င််းခ  သည်။ ခဟပဗ  ၄:၁၂ နငှ  ်၁ သကသ်ာ 

ခလာန တ် ၅:၂၃ က ိုအခ ခခံ၍ လူတစ်ဦ်းစသီည် စ တဝ် ညာဥအ် ပင ်ဝ ညာဉတစခ်ိုလည််း ပ ိုငဆ် ိုငခ်ကကာင််း 

အခ  ျုွေ့ခသာဓခလ ထံို်းတမ််းမ ာ်းသည် အခ ိုငအ်မာခ ပာဆ ိုကကသည။် သ ို  ခသာ် အခန််းငယ် ၂၀၀ န်ီးပါ်းသည် 

၎င််းအသံို်းအနှုန််းမ ာ်းက ို အ ပနအ်လှနအ်သံို်း ပျုကာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကာယပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာမဟိုတသ်ည ် အတွင််း 

ပ ိုင််းအာ်းလံို်းက ို ရည်ညွှန််းရန ်အသံို်း ပျုသည်။ ထ ို  ခကကာင ၊် ခရစယ်ာနထ်ံို်းတမ််းစဉလာအမ ာ်းစိုသည် “စ တ် 

ဝ ညာဥ်” နငှ  ်“ဝ ညာဉ” ဟခူသာ စကာ်းလံို်းနစှခ်ိုလံို်းသည် တူညခီသာအရင််းခအံမနှတ်ရာ်းက ို ရည်ညွှန််းပပီ်း၊ 

လူသာ်းမ ာ်းတွင ်အဓ ကအစ တ်အပ ိုင််းနစှ်ခို ြစ်သည ် ခနဓာက ိုယ်နငှ  ်စ တဝ် ညာဥပ်ါဝငသ်ည်ဟို ခကာက ်

ခ က်ခ ခ  ကကသည်။ 

အ ပစထ် သ ို   မက ခရာကမ်ီ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာနငှ  ်စ တဝ် ညာဥ်မ ာ်းသည် အ ပစ်နငှ  ်အ ပစ်၏ 

ယ ိုယွင််းပ ကစ်ီ်းခစခသာစမွ််းအာ်းမ ာ်း၏ ထ ခ ိုက်မှုမရှ ခ  ပါ။ သ ို  ရာတွင ်အာဒနံငှ ဧ်ဝတ ို  သည် အ ပစထ် သ ို   

က ဆံို်းခသာအခါ၊ အ ပစသ်ည ်သူတ ို  ၏စ တဝ် ညာဥ်သာမက က ိုယခ်နဓာက ိုပါ ပ ကစ်ီ်းခစခ  သည်။ သူတ ို   

ခနဓာက ိုယ်၏ ခြာက် ပနပ် ကစ််ီးမှုသည် ခနာက်ဆံို်း၌ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ခသဆံို်းမှုက ို  ြစခ်ပေါ်ခစခ  သည်။ 

ကမဘာဦ်း ၃:၁၉ တွင ်အာဒအံခပေါ် ဘိုရာ်းသခင၏် က  န ်ခင််းက ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

သငထ်ကွရ်ာခ မသ ို  မ ပနမ်ှီတ ိုငခ်အာင၊် သင၏် မ ကန်ာှမခှချွ်းထကွ်လ က် 

အစာက ိုစာ်းရမည်။ အခကကာင််းမူကာ်း၊ သငသ်ည ်ခ မမှုန်   ြစ၍် ခ မမှုန်  သ ို   

 ပနရ်မည်ဟို မ န်  ခတာ်မ၏ူ (ကမဘာဦ်း ၃:၁၉)။ 

အာဒနံငှ ဧ်ဝသည် ဘိုရာ်းသခငက် ို  ပစမ်ှာ်းခသာအခါ၊ သူတ ို  နစှ်ဦ်းလံို်းက ို ဘိုရာ်းသခငက်  နခ်  သည်။ 

က  န ်ခင််း၏ တစစ် တတ်စပ် ိုင််းအရ ၎င််းတ ို  သည် ခသမ  ျု်း ြစခ်  ကကရသည်။ သူတ ို  သည် ခနာက်ဆံို်းတွင ်

ခသဆံို်းပပီ်း ခ မမှုန  သ် ို    ပနသ်ွာ်းကကခပမည။် လသူာ်းအာ်းလံို်း အာဒနံငှ ဧ်ဝတ ို  မှ ဆင််းသက်လာခသာခကကာင  ်

အာ်းလံို်းသည ်အလာ်းတယူ ိုယငွ််းပ ကစ်ီ်းမှု ြင  ်ခမွ်းြွာ်းလာကကသည်။ ခရာမ ၅်း၁၂ တွင ်ရငှခ်ပါလို ခရ်း 

ထာ်းသညမ်ှာ_ 

ဤအခကကာင််းအရာဟမူကူာ်း၊ အ ပစတ်ရာ်းသည် တခယာကခ်သာသူအာ်း ြင်  

ဤခလာကသ ို  ဝင၍်၊ အ ပစတ်ရာ်းအာ်း ြင်  ခသ ခင််း တရာ်းဝငသ်ည်နငှ် အညီ၊ 
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လူအခပါင််းတ ို  သည် အ ပစ်ရှ ခသာခကကာင်  ခသ ခင််းသ ို   ခရာက်ရကက၏ (ခရာမ 

၅်း၁၂)။ 

အ ပစသ်ည် အာဒနံငှ ဧ်ဝတ ို  က ို ဝ ညာဉခရ်းရာနငှ  ်ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ နစှခ်ိုလံို်းက ိုထ ခ ိုကခ်စခ  သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် သူတ ို  ၏သဘာဝမ  ျု်းဆကမ် ာ်း ြစက်ကခသာခကကာင  ်တူညခီသာက  န ်ခင််းက ိုခံကကရသည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တဝ် ညာဥမ် ာ်းသည် ဝ ညာဉခရ်းခသ ခင််းဟို သမမာက မ််းစာတွငခ်ြာ် ပထာ်းသည ် အခ ခ 

အခနတစ်ခို ြင  ်ဤခလာကသ ို  ခရာကရှ် လာကကသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် တရာ်းစီရင ်ခင််း 

ခအာက်တွငရ်ှ ပပီ်း က ိုယခ်တာ်၏စ တခ်တာ်နငှ ခ်တွွေ့ န ိုငစ်ွမ််းအာ်းလံို်းက ို ဆံို်းရှု ံ်းသွာ်းခ  ကကသည်။ ခရာမ ၅:၁၂-

၁၉၊ နငှ  ်၈:၁-၈ တွင ်ဤအခကကာင််းက ို ခတွွေ့ရသည။် 

အာဒနံငှ ဧ်ဝတ ို  က  သ ို  ပင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာမ ာ်းသည်လည််း အ ပစခ်ကကာင  ်ပ ကစ်ီ်းသွာ်းပါ 

သည။် ဤယ ိုယွင််းပ က်စီ်း ခင််းသည် ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ပငပ်န််းဆင််းရ  ခင််း၊ ြ ာ်းနာ ခင််းနငှ  ်ခနာက်ဆံို်းတွင ်

ခသဆံို်း ခင််းတ ို  က ို  ြစခ်စသည်။ ခပါလိုသည ်ဤအခကကာင််းက ို ခရာမ ၆:၁၂-၁၉၊ နငှ  ်၇:၄-၂၅ တွင ်ခ ပာ 

ဆ ိုထာ်းသည။် အ ပစသ်ည်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏— ြစတ်ညမ်ှု၊ ခနဓာက ိုယ်တစခ်ိုလံို်းနငှ  ်စ တဝ် ညာဥ်အာ်းလံို်းက ို 

ယ ိုယွင််းပ ကစ်ီ်းခစသည။် သ ို  ခသာ် ဘိုရာ်းသခင၏် အံ ကသြွယက်တ ခတာ်သည် ခရစ်ခတာ်၌ကယတ်င ်

 ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စ တဝ် ညာဥ်နငှ  ်က ိုယ်ခနဓာ နစှ်ခိုလံို်းက ို ခရွ်းနိုတ် ခင််း ြစ်သည်။ 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် လူ  ခသ ခင််းက ို သာမနအ်ရာတစ်ခိုအ ြစ် မညသ်ည ်အခါမှ 

မရှု မငသ်င ပ်ါ။ ထ ိုအယူအဆမ  ျု်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘာသာစကာ်း၌ 

မကကာခဏအသံို်း ပျုကကသည် သ ို  မဟိုတ ်ခြာ် ပခလ ရှ ကကသည်။ တခါတရံ တစစ်ံို 

တစဥ်ီ်း၏ဈာပနအခမ််းအနာ်းမ ာ်းတွင ်“သူတ ို   ခကာင််းမွနစ်ွာအသက်ရှငခ်  ကက 

သည”် ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို  ခ ပာန ိုငပ်ါသည်။ ကခလ်းတစခ်ယာကခ်သဆံို်း ခင််း သ ို  မ 

ဟိုတ် အသက်နစှဆ်ယ် သ ို  မဟိုတ် သံို်းဆယ်အရွယ် တစ်စံိုတစဦ််း၏ခသဆံို်း ခင််း 

တွင ်“အ ို်း၊ ဒါဟာ ဝမ််းနည််းစရာခကာင််းတယ်”ဟို ခ ပာန ိုငပ်ါသည။် ၎င််းသည် 

လူ  ခသ ခင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ မှနက်နသ်ည ် ခရစယ်ာနအ် မငမ်ဟိုတပ်ါ။ လူ  ခသ 

 ခင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ ခရစ်ယာနအ် မငတ်စခ်ိုမှာ ခသ ခင််းအာ်းလံို်းသည် ပံိုမှန ်

မဟိုတ်ခသာအရာအ ြစ် ရှု မငသ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အစကတည််းကပင ်ထာဝ 

ရအသက်ရှငရ်န ်ြနဆ်င််း ခင််းခံရသည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ြနဆ်င််း ခင််းသတတ မ 

ခန  ၌ပင ်မည်က  သ ို   အနာ်းယူခနမညက် ို သငစ်ဉ်းစာ်းကကည ပ်ါ။ က ိုယခ်တာ်၏ 

ြနဆ်င််း ခင််းမ ာ်းနငှ  ်အ ပည အ်၀ ခပ ာ်ခမွွေ့ခနခပလ မ မ်ည်။ ထ ို  ခနာက် ကျွန်ိုပ်တ ို   

သည်သူ၏ဘိုန််းအသခရခတာ်နငှ အ်ညီ အသက်ရှငခ်နထ ိုငပ်ပီ်း ြနဆ်င််း ခင််းဆ ိုင ်

ရာလိုပ်ပ ိုငခ်ွင တ်ာဝနမ် ာ်းက ို ထမ််းခဆာငက်ကမည ်ြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို မည ်

သည ်အခါမှခသဆံို်းရန ်မြနဆ်င််းထာ်းပါ။ သ ို  ရာတွင၊် အ ပစ်၏အခ၊ အ ပစတ် 

ရာ်း၏၀ငခ်ရာကမ်ှုအာ်း ကမဘာဦ်းက မ််း ၃ တွငခ်တွွေ့ရပပီ်း၊ တမနခ်တာ်ခပါလို 

ခ ပာခသာ အ ပစ်၏အခခသ ခင််းက ို ကမဘာဦ်းက မ််း ၂ တွငခ်ြာ် ပထာ်းသည။် 
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ခသ ခင််းတရာ်းသည် ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််းနငှ  ်ဝ ညာဉခရ်းရာခသ ခင််းလည််း 

 ြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Stephen J. Wellum 

တစန်ည််းဆ ိုရခသာ်၊ ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ခရစခ်တာ်၏မ က်ခမှာက်ခတာ် 

သ ို   တ ိုက်ရ ိုက်ခခေါ်ခဆာင ်ခင််း ြစခ်သာခကကာင  ်ယံိုကကညသ်ူမ ာ်းအတွက် ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာတစခ်ို ြစ် 

သည။် သ ို  ခသာ် အခ ခခံသခဘာအရ ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််းသည် ဝမ််းနည််းြွယ ်ြစ်သည်။ ၎င််းသည် 

လူသာ်းအာ်းလံို်းနငှ ဆ် ိုငခ်သာ အခတွွေ့အကကံျုတစခ်ို ြစ်ခသာလ်ည််း သဘာဝမက လနွ််းလပှါ။ ဘိုရာ်းသခင ်

သည်လသူာ်းမ ာ်းက ို ခသ ခင််းအတကွ် ြနဆ်င််းခ  သည်မဟိုတ်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုအသက်ရှငရ်န ်ြနဆ်င််းခတာ ်

မူခ  သည်။ ခရစခ်တာ် ပနက်ကလာပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာက ို ခရွ်းနိုတခ်တာ်မမမူှီတ ိုငခ်အာင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ကယတ်င ်ခင််းသည် ပပီ်း ပည စ်ံိုလ မ မ်ည်မဟိုတခ်ပ။ 

က ိုယခ်နဓာခသ ခင််းက ို ြစခ်စခသာက  န ်ခင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ ခလ လာပပီ်းခနာက်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ရှင ်

 ပနထ်ခ မာက ်ခင််းက ို ခသခ ာခစမည ် ဧဝခံင်္လ တရာ်း၏ရှုခထာင မ် ာ်းက ို ဆက်ခလ လာကကပါစ ို  ။ 

ဧဝံတေလတိရ ျား 

ယံိုကကည်သခူရစယ်ာနမ် ာ်းသည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉမ ာ်းအ ြစ် ထာဝရခနထ ိုင ်

ရမညဟ်ို သ ထာ်းသူ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ တွင ်မညမ် ရှ သနည််း။ အနည််းငယ်ထကပ် ိုခကာင််းပ ိုလ မ မ်ည်။ ခသလနွ ်

သူမ ာ်း၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းဆ ိုငရ်ာခံယခူ ကအ်ခကကာင််း မ က်ခမှာကခ်ခတ်အသင််းခတာအ်ခ  ျုွေ့တွင ်

လံို်းဝမသ ရသခလာကပ်င ်ြစသ်ည။် အခကကာင််းရင််းတစခ်ိုမာှ ကျွန်ိုပ်တ ို  လူ  ခနဓာက ိုယ၏် အခရ်းပါမှုက ို 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည် နာ်းမလည် ခင််းခကကာင  ်ြစသ်ည်။ သ ို  ခသာ် ခရစခ်တာ် ပနက်ကလာခသာအခါ ကျွန်ိုပ် 

တ ို  ၏စ တ်ဝ ညာဥမ် ာ်းသာမက က ိုယခ်နဓာက ိုပါ ဘိုန််းထငရ်ှာ်းခစမည သ်တင််းခကာင််းက ို သမမာက မ််းစာရှင််း 

လင််းစွာ သွနသ်ငထ်ာ်းသည။် 

က စစရပ်သံို်းခိုက ိုသံို်းသပ် ခင််း ြင  ်က ိုယခ်နဓာရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းသည် ဧဝံခင်္လ တရာ်း၏ 

တစစ် တ်တစပ် ိုင််း ြစသ်ည်ဟခူသာ အယအူဆက ို ခလ လာပါမည။် ဦ်းစွာ၊ ဤခယံူခ က်၏ ဓမမခဟာင််း 

ခနာကခ်ံက ို ခြာ် ပပါမည်။ ဒိုတ ယ၊ ဓမမသစက် မ််းတွင ်ရှင််းလင််းစွာခြာ် ပထာ်းသည်က ို ခတွွေ့ရမည။် 

တတ ယ၊ ယံိုကကည်သမူ ာ်း၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းနငှ  ်သခငခ်ယရှု၏ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းကကာ်း 

ဆက်နယွမ်ှုအခကကာင််း ခဆွ်းခန်ွးပါမည။် ဓမမခဟာင််းက မ််းမ ှစကကပါစ ို  ။ 

ဓမမတ  ငျ်ားက မ်ျား 

မ ကခ်မှာက်ခခတ် ခရစယ်ာနမ် ာ်းစွာသည် ၎င််းက ို သခဘာမခပါက်ခသာ်လည််း သတင််းခကာင််း 

ဟို အဓ ပပာယရ်သည ် ဧဝခံင်္လ စကာ်းလံို်းသည် အမှနစ်ငစ်စ် ဓမမခဟာင််းက မ််းမှ ဆင််းသကလ်ာ ခင််း ြစ် 

သည။် အထ်ူးသ ြင ၊် ခဟရှာယ ၅၂:၇၊ ၆၁:၁ နငှ  ်နာဟံို ၁:၁၅ တ ို  တွငခ်တွွေ့ ရှ ရသည်။ ဥပမာတစခ်ိုအခန 

ခြင ၊် ခဟရှာယ ၅၂:၇ က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

"ပင မ်သက် ခင််း၏ ဝမ််းခ မာကစ်ရာ သတင််းက ို ကကာ်းခ ပာခသာသူ၊ ကယ်တင ်

 ခင််းခကာင််းက  ျု်း ခ မ််းသာ၏ ဝမ််းခ မာကစ်ရာ သတင််းက ို ကကာ်းခ ပာခသာသူ၊ 

သင၏် ဘိုရာ်းသခင ်စ ို်းစခံတာ်မူ၏ ဟို ဇ အိုနပ်မ ျုွေ့အာ်း ခ ပာခသာသ၏ူ ခ ခတ ို   

သည ်ခတာငခ်ပေါ်မှာ အလွနတ်င တ်ယလ်ှစတွကာ်း" (ခဟရှာယ ၅၂်း၇) 

ဓမမခဟာင််းက မ််းတွင၊် “သတင််းခကာင််း” သ ို  မဟိုတ် “ဧဝံခင်္လ တရာ်း” မှာ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် 

ရနသ်မူ ာ်းက ို အန ိုငယ် ူခင််း ြင  ်က ိုယခ်တာ်၏လမူ ာ်းက ို ကယတ်ငလ် မ မ်ည်ဟူ၍  ြစသ်ည်။ ဤသညမ်ှာ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်မ မ ၏လမူ  ျု်းခတာ်က ို ခ မကကီ်းခပေါ် ရှ  ရနသ်မူ ာ်း၏ ြ နှ ပ်မှုမှ ကယတ်ငမ်ညဟ်ူခသာ 

သတင််းခကာင််း ြစသ်ည။် သ ို  ခသာ် ပ ိုမ ိုက ယ် ပန  ခ်သာသခဘာအရ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အာဒနံငှ ဧ်ဝ၏ 

အ ပစသ် ို  က ဆံို်း ခင််းမ ှထကွ်ခပေါ်လာခသာက  န ်ခင််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို ခ ပာင််း ပန ်ြစ်ခစမညဟ်ူခသာ 

သတင််းခကာင််း ြစသ်ည။် က ိုယ်ခတာ်သည ်ကမဘာခ မတစ် ပငလ်ံို်းအခပေါ် သ၏ူဘိုန််းအသခရ အိုပ်စ ို်း ခင််း 

က ို တ ို်းခ  ွေ့ခတာမ်မူည် ြစပ်ပီ်း ခနာက်ဆံို်းတွင ်က ိုယ်ခတာ်က ို ယံိုကကည်သတူ ိုင််းက ို ခကာင််းခ ်ီးခပ်းမည် ြစ် 

သည။် 

ဓမမခဟာင််းက မ််းတွင ်ဘိုရာ်းသခငခ်ပ်းခသာ ကယတ်င ်ခင််းသည် ခရစ်ခတာ်၏အနာင်္တခ်အာင ်

 မင ်ခင််းအခပေါ် အခ ခခံသည်။ ခရစ်ခတာ်သည် အ ပစ်အတကွ် အခသခံရန ်ကကမလာခသ်းခသာလ်ည််း၊ 

သူ၏လမူ ာ်းက ိုယစ်ာ်း အခသခမံညဟ်ို ကတ  ပျုထာ်းနငှ ပ်ပီ်း ြစ်သည်။ ထ ိုကတ ခတာသ်ည် သူတ ို  ၏ကယ ်

တင ်ခင််းလံို ခံျုမှုအတွက် လံိုခလာကပ်ါသည်။ အမှနဆ် ိုရလ င ်ဓမမခဟာင််းက မ််းတွင ်ကယတ်င ်ခင််း 

ခမ ာ်လင ခ် က်ရှ သမ သည် ခရစ်ခတာ်နငှ  ်က ိုယခ်တာ်ခအာင ်မငမ်ည ်အရာမ ာ်းက ို ညွှန ်ပသည်။ 

ဓမမခဟာင််းပူခဇာ်သကက ာမ ာ်းအခကကာင််း ခဟပဗ  ၁၀:၁-၅ တွငခ်ြာ် ပပံိုက ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

တနည််းကာ်း၊ ပညတတ်ရာ်းသည ်ခနာက ်ြစ်လတံ ခသာ မင်္ဂလာအက  ျု်းတ ို  ၏ 

ခသခ ာခသာ ပံိုသဏ္ဌာန ်က ိုမ ပ၊ အရ ပ်က ိုသာ ပသည် ြစ်၍၊...အခကကာင််းမကူာ်း၊ 

နာွ်း၊ ဆ တ၏်အခသွ်းသည် အ ပစ်က ို မပယန် ိုငရ်ာ။ ထ ိုခကကာင် ၊ ခရစ်ခတာ်သည် 

ဤခလာကသ ို   ကကလာခသာအခါ၊ အ ိုဘိုရာ်းသခင၊် "က ိုယ်ခတာ်သည ်ယဇ်နငှ် ပူ 

ခဇာ်သကက ာက ို အလ ိုခတာမ်ရှ  သည် ြစ်၍၊ အကျွန်ိုပ်အဘ ို  က ိုယ်ခနဓာက ို  ပငဆ်င ်

ခတာ်မူပပီ" (ခဟပဗ  ၁၀:၁-၅)။ 

ခဟပဗ ကသဝါဒစာခရ်းသူသည် ဓမမခဟာင််းပူခဇာ် ခင််းမ ာ်းသည် ခနာကပ် ိုင််းတွငခ်ရစ်ခတာ၌် အမနှ ်

တကယ် ြစခ်ပေါ်လာသည အ် ြစမ်ှန၏် အရ ပ်မ ာ်းသာ ြစခ်ကကာင််း ခြာ် ပခ  သည်။ တ ရ စဆာနပ်ခူဇာ် ခင််း 

မ ာ်းသည် အ ပစ်အတွက် ပပီ်း ပည စ်ံိုခသာ အ ပစခ် ြ ခင််းက ို မညသ်ည အ်ခါမှ မရန ိုငပ်ါ။ အခကကာင််းမှာ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်လသူာ်းတ ို  ၏အ ပစအ်တကွ် လသူာ်း၏ခသ ခင််း ြင  ်အ ပစ်ခပ်းလ ိုခသာခကကာင  ် ြစ် 

သည။် သ ို  ခသာ် လသူာ်းတ ို  ၏အ ပစန်ငှ ခ်သ ခင််းတရာ်းအတကွ် ပပီ်း ပည ်စံိုလံိုခလာက်ပပီ်း ထ ခရာက်ခသာ 

အ ပစခ် ြ ခင််းတစခ်ို ြစသ်ည  ်ခယရှု၏ခသ ခင််းက ို ညွှန ်ပန ိုငခ်  သည်။ 

ဓမမခဟာင််းက မ််းဧဝံခင်္လ တရာ်း၏ တစစ် တတ်စ်ပ ိုင််းအခန ြင ၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ခသလနွပ်ပီ်း 

ခသာလူသာ်းမ  ျု်းနယွ်အာ်းလံို်းက ို ထခ မာက်ခစကာ ၎င််းတ ို  ၏ လိုပ်ရပ်အတကွ် တရာ်းစရီငမ်ည ်ခန   
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခရာကရ်ှ လာမည် ြစခ်ကကာင််း က ိုယခ်တာ်၏လတူ ို  အာ်း သွနသ်ငခ်  သည်။ ဘိုရာ်းသခငက် ိုယံိုကကည်၍ 

ခ ြာင မ်တစ်ွာ အသက်ရှငခ်  ကကသမူ ာ်းသည ်ထာဝရခကာင််းခ ီ်းမ ာ်း ရရှ ကကမည် ြစသ်ည်။ သ ို  ခသာ် 

ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း ဆန  က် ငပ်ိုနက်နက်ကသမူ ာ်းသည် ထာဝရအ ပစ်ဒဏစ်ီရင ်ခင််းခံရမည်  ြစသ်ည။် 

ဤအက  ျု်းဆက်နစှပ်ါ်းစလံို်းသည် က ိုယ်ခနဓာအသွငသ်ဏ္ဍာန ်ြင  ်ထာဝစဉတညရ်ှ ခနမည ်ြစ်သည်။ 

ခရစ်ယာနဓ်မမပညာရှငမ် ာ်းသည် ဤ ြစရ်ပ်က ို ခနာကဆ်ံို်းတရာ်းစရီင ်ခင််းအ ြစ် ခယဘိုယ အာ်း ြင  ်

ရည်ညွှန််းခလ ရှ ကကသည။် 

ခရှွေ့သငခ်န််းစာတစ်ခိုတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ခလ လာခ  သည အ်တ ိုင််း၊ တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒသည ်

ခနာကဆ်ံို်းတရာ်းစီရင ်ခင််းက ို ရည်ညွှန််းသည–် 

သူသည ်အသကရှ်ငသ်မူ ာ်းနငှ  ်ခသခသာသမူ ာ်းက ို တရာ်းစီရငြ် ို  ရာ ခကာင််းကင ်

မှကကလာခတာမ်ူလ မ မ်ည်။ 

ခနာကဆ်ံို်းတရာ်းစီရင ်ခင််းတွင ်က ိုယခ်နဓာ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််း ပါ၀ငသ်ည်ဟခူသာ အယအူဆ 

၏အရှင််းလင််းဆံို်း ခြာ် ပခ ကက် ို ဒခံယလ ၁၂ တွင ်ခတွွေ့ န ိုငသ်ည။် ထ ိုအခ ကတ်ွင ်ဒခံယလအာ်း ခကာင််း 

ကငတ်မနတ်စပ်ါ်းသည် က ိုယခ်တာ်၏လမူ ာ်းက ို ည ဉ်းပန််းနှ ပ်စက ်ခင််းမှ ဘိုရာ်းသခငက်ယန်ိုတ်မည် ြစ် 

ခကကာင််း ြွင  ်ပခ  သည်။ 

ဒခံယလ ၁၂:၁-၂ တွင ်ဒခံယလခ ပာသညက် ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ထ ိုကာလ၌ သင် အမ  ျု်းသာ်းခ င််းတ ို   — စာခစာင၌် စာရင််းဝငသ်မ — ကယလ်ွှတ် 

 ခင််းသ ို   ခရာက်ကကလ မ် မည်။ ထ ိုကာလအခါ ခ မမှုန်  ၌ အ ပ်ခပ ာ်ခသာ သမူ ာ်း 

တ ို  သည် န ို်းကကလ မ် မည်။ အခ  ျုွေ့တ ို  ကာ်း၊ ထာဝရအသက် ရှင ်ခင််းနငှ် ၎င််း၊ အခ  ျုွေ့ 

တ ို  ကာ်း ရကှ်ခကကာက် ခင််း၊ ထာဝရ အသခရပ က် ခင််းနငှ် ၎င််း န ို်းကကလ မ် မည် 

(ဒခံယလ ၁၂:၁-၂)။ 

ဒခံယလသည် ခ မမှုန  ၌် အ ပ်ခပ ာ်ခနသမူ ာ်းအခကကာင််း ခ ပာခသာအခါ က ိုယခ်နဓာရှင ်ပနထ် 

ခ မာက် ခင််းက ို အထ်ူးရည်ညွှန််းခ  သည်။ စ တဝ် ညာဥ်တ ို  သည် ခနဓာက ိုယမ် ာ်းက  သ ို   ခ မမှုန  ၌် မအ ပ်စက် 

ကကခပ။ ၎င််းခနဓာက ိုယမ် ာ်းသည် ခနာကဆ်ံို်းတရာ်းစီရင ်ခင််းတွင ်ထကကခပမည။် 

ခဟရှာယသည ်ထခ မာက် ခင််းပါ၀ငသ်ည ် တရာ်းစီရငရ်ာခန  အခကကာင််းလည််း ခ ပာခ  သည်။ 

ခဟရှာယ ၂၆:၁၉-၂၁ တွင ်ခဟရှာယခရ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

က ိုယခ်တာ်၏လခူသတ ို  သည် အသက်ရှငက်ကပါ လ မ် မည်။ ငါ၏အခသခကာငတ် ို   

သည်လည််း ထခ မာက် ကကပါလ မ် မည်။ ခ မမှုန်  ၌ခနခသာသတူ ို  ၊ န ို်း၍သခီ င််းဆ ို 

ကကခလာ ။... ခ မသည ်လည််း မ မ သခ္ ျုင််းသာ်းတ ို  က ို ထိုတခ်ဘာ်ရပါလ မ်  

မည။်...အခကကာင််းမကူာ်း၊ ထာဝရဘိုရာ်းသည ်ခ မကကီ်း သာ်းတ ို  က ို၊ သတူ ို   

ဒိုစရ ိုကခ်ကကာင်  အ ပစ်ခပ်းလ ိုခသာငါှ၊ မ မ အရပ်ဌာနထ က ထကွ်ခတာမ်ူ၏ 

(ခဟရှာယ ၂၆:၁၉-၂၁)။ 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

တစြ်န၊် ကမဘာခ မကကီ်းသည်သာ်းတ ို  က ို ဘွာ်း မငသ်က  သ ို  ၊ ခ မမှုန  ၌်ခနခသာ ခသလနွခ်သာသတူ ို   

သည ်အသစ်ခသာအသက်တာ ြင  ်မ မ တ ို  ၏သခ္ ျုင််းတွင််းမှ ထခ မာက်ကကလ မ မ်ည်က ို ငါတ ို  သည်  မငက်က 

၏။ ထာဝရဘိုရာ်းသည ်ခ မကကီ်းသာ်းတ ို  ၏အ ပစမ် ာ်းခကကာင စ်ီရင ်ခင််းငာှ ကကလာခတာ်မသူည်နငှ အ်ညီ 

တရာ်းစရီင ်ခင််း၌ ဤအမှု ြစလ် မ မ်ည်။ 

ခသ ခင််းမရှှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းဆ ိုငရ်ာခံယခူ ကသ်ည် ဆာလံ ၄၉:၇-၁၅ နငှ  ်၇၃:၂၄-၂၈ က  သ ို   

ခသာ ခနာကဆ်ံို်းစရီင ်ခင််းအခကကာင််းအရာတွင ်မရဏာန ိုငင်မံှလတွ်ခ မာက် ခင််းအခကကာင််းခ ပာဆ ိုသည ် 

ဓမမခဟာင််းက မ််းပ ိုဒအ်မ ာ်းတငွလ်ည််း ခြာ် ပထာ်းသည။် ခယာဘ ၁၉:၂၅-၂၇ တွင၊် ခ မကကီ်းခပေါ်သခငဘ်ို 

ရာ်းကကလာခတာ်မမူည ်ခန  —တရာ်းစရီငရ်ာခန  တွင ်သူသညဘ်ိုရာ်းသခငက် ို ခတွွေ့  မငရ်န ်ရငှ ်ပနထ် 

ခ မာကမ်ညက် ို ခယာဘယံိုကကည်စ တ်ခ ခကကာင််း ခြာ် ပခ  သည်။ 

အနာင်္တ်ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းနငှ  ်တရာ်းစီရင ်ခင််းအခကကာင််းတ ို  သည် ဓမမ 

ခဟာင််းတွင ်ဓမမသစတ်ွငက်  သ ို   ရှင််းလင််းမှုမရှ ပါ။ သ ို  ရာတွင၊် ဤအရာသည် 

 ြစပ် က်လာမညက် ို ဓမမခဟာင််းက မ််းတွင ်ညွှန ်ပခ ကမ် ာ်းရှ သည။် ဥပမာ၊ 

ခဟရှာယသည ်ခသလနွခ်သာသူတ ို  ၏ သခ္ ျုင််းတွင််းမှ ထကွလ်ာမည ် အခ  န ်

ကာလက ို ခ ပာသည။် ဒခံယလသည ်ခသလွနခ်သာခ ြာင မ်တခ်သာသူနငှ  ်

ဆ ို်းသမွ််းသတူ ို  ခပေါ်ထနွ််းလာမည ်အခ  န၊် ခနာက်ဆံို်းတရာ်းစရီငမ်ည ်အခ  နက် ိုလည််း 

အလာ်းတခူ ပာသည်။ ထ ို  ခကကာင ၊် ဤသည်မှာ၊ အာ်းလံို်းတွငမ်ဟိုတ်၊ အနည််းငယ ်

ခသာင်္  ်းလမူ  ျု်းတ ို  တွင ် ြစခ်ပေါ်လာခ  သည ် ယံိုကကည်ခ က် ြစသ်ည။် ခယရှုခခတ် 

မှြာရ ရှ မ ာ်းသည် ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းက ို ယံိုကကည်ခ  ကကသည်။ ဇဒဒျုက တ ို  သည် 

မယံိုကကညက်ကခခ ။ သ ို  ရာတွင၊် ဇဒဒျုက မ ာ်းသည် က ိုယ်ခတာထ်လံာ၍ ထ ိုအရာ 

ရှ မရှ က ို လှည စ်ာ်းခမ်းခွန််းမ ာ်း ြင ခ်မ်းခသာအခါ၊ ဘိုရာ်းသခငမ် န  ခ်တာ်မူသည ် 

က မ််းပ ိုဒက် ို ခယရှုက ို်းကာ်းခ  သည်– "ငါသည် အာ ဗဟ၏ံဘိုရာ်း၊ ဣဇာက၏် 

ဘိုရာ်း၊ ယာကိုပ်၏ဘိုရာ်း ြစခ်တာ်မ၏ူ။" ခယရှုကလည််း၊ “[ဘိုရာ်းသခင]် သည ်

ခသလွနခ်သာသူတ ို  ၏ ဘိုရာ်းသခငမ်ဟိုတ်၊ အသက်ရှငခ်သာသူတ ို  ၏ ဘိုရာ်း 

သခင ်ြစခ်တာ်မ၏ူ။"ဟိုမ န  ခ်တာ်မသူည်။ ထ ို  ခကကာင  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် တစစ်ံို 

တစဦ််းနငှ ပ်ဋ ညာဉ ပျုခသာအခါ၊ ၎င််းသည် အမှနတ်ကယပ်င ်ထ ိုပိုင်္္ ျုလ်နငှ  ်

ပိုင်္္ ျုလ်ခရ်းဆ ိုငရ်ာ ဆက်ဆခံရ်းတစခ်ို ြစသ်ည။် အကယ၍် အာ ဗဟံသည ်

ခ မကကီ်း၌သာလှ ခလ ာင််းခနပပီ်းခနာကတ်စ်ြန ်န ို်းထခတာ မည်မဟိုတ်ဆ ိုပါက၊ 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် အာ ဗဟံနငှ  ်ထာဝစဉပဋ ညာဉ ပျုခတာ်မသူည်ဟို ခ ပာဆ ို ခင််း 

သည ်က  ျု်းခကကာင််းညီညွတ်မှုမရှ ။ ထ ို  ခကကာင ၊် ဓမမသစက် မ််းသည် ရှင ်ပနထ် 

ခ မာက် ခင််းဆ ိုငရ်ာခယံူခ ကက် ို ပယမ်ခ ဘ   ပနလ်ညမ်ခ ပာင််းလ န ိုငခ်လာက် 

ခအာငက်တ  ပျုထာ်းသည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည။် ထ ို  အ ပင၊် ခယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် 

 ခင််းသည် ၎င််းအခပေါ်တွင ်ခနာက်ဆံို်းတဆံ ပ်ခတ်ထာ်းသည်။ 

တဒါကတ်  John M. Frame 
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းသည် ဓမမခဟာင််းတွငဧ်ဝံခင်္လ တရာ်း၏ တစစ် တတ်စပ် ိုင််း ြစ်သညက် ို 

သ  မငပ်ပီ်းပါက၊ ၎င််းသည် ဓမမသစက် မ််းရှ  ဧဝခံင်္လ သတင််းစကာ်း၏ တစစ် တ်တစပ် ိုင််းလည််း ြစသ်ည် 

ဟူခသာ အခ ကက် ို ဆက်ခလ လာကကည က်ကပါစ ို  ။ 

ဓမမသစ ်

ဓမမခဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစ်ဧဝခံင်္လ သတင််းခကာင််းခြာ် ပခ ကမ် ာ်းကကာ်း အကကီ်းမာ်းဆံို်း ကွာ ခာ်း 

ခ ကမ်ှာ ဓမမသစ်က မ််းတွင၊် ခရွ်းနှုတသ်ူသည ်ခနာက်ဆံို်းတွငခ်ရာကရ်ှ လာ ခင််း  ြစ်သည်။ နာဇရကပ်မ ျုွေ့ 

သာ်းခယရှုအ ြစ် သမ ိုင််းတွငထ်ငရှ်ာ်းခ  သည်။ ယခို ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သာ်းခတာ်ခယရှုအာ်း ြင  ်စ ို်းစံ 

လ က်ခနပါသည။် ထ ို  ခကကာင  ်ဓမမသစက် မ််း၌ သခငခ်ယရှုသည ်စ ို်းစံခသာဘိုရင ်ြစ်ခကကာင််း အခလ်းခပ်း 

ခြာ် ပခလ ရှ သည။် က ိုယ်ခတာ်သည် အိုပ်စ ို်းရှငဘ်ိုရင ်ြစသ်ည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည်။ လိုကာ ၂:၁၁၊ တမန ်

၂:၃၆၊ ခရာမ ၁၀:၉ နငှ  ်၁ ခကာရ နသျု ၁၂:၃ တွင ်ခတွွေ့  မငရ်သည်။ 

ဓမမခဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစက် မ််းမ ာ်းတွင ်ကယတ်င ်ခင််းရရှ  ခင််းသည် ဘိုရာ်းသခင ်

၏ကတ ခတာမ် ာ်းက ို ယံိုကကည် ခင််းအာ်း ြင သ်ာ  ြစသ်ည။် ယံိုကကည် ခင််းနငှ  ်

ပတသ်က်၍ ဓမမခဟာင််းက မ််းနငှ  ်ဓမမသစ၏်  ခာ်းနာ်းခသာအရာမှာ ဘိုရာ်းသခင ်

ထယံံိုကကည် ခင််းမဟိုတဘ်  ကတ ခပ်းထာ်းသည ် တ က ခသာအခ ကအ်ခပေါ် 

ယံိုကကည် ခင််း ြစသ်ည။် ဓမမခဟာင််းက မ််းမှယံိုကကည် ခင််းသည် အခ ခခံအာ်း ြင  ်

 ပည စ်ံို ခင််းမရှ ခသ်းခသာ ကတ တစ်ခိုအတွက် ခရှွေ့သ ို   ဦ်းတည်ခစာင ခ်မ ာ်ခန 

သည။် ဓမမသစ်က မ််းရှ ယံိုကကည် ခင််းသည် လကဝ်ါ်းကပ်တ ိုငတ်ွင ် ပည ်စံိုပပီ်း ြစ် 

သည ် ကတ တစ်ခိုက ို ခနာက်ခကကာင််း ပနက်ကည  ်ခင််း ြစသ်ည။် ထ ို  ခကကာင ၊် ထ ို 

နစှခ်ိုစလံို်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  မတတ်န ိုငခ်သာ ဘိုရာ်းသခင ်ပျုလိုပ်ခပ်းမည ်  ပငဆ်င ်

မှုတစခ်ိုအခပေါ်ယံိုကကည ်ခင််း ပါ၀ငသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Robert G. Lister 

သခငခ်ယရှု၌ ကယ်တင ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ ဓမမခဟာင််းက မ််းကတ ခတာ်မ ာ်းအာ်းလံို်း  ပည စ်ံိုလ က်ရှ  

သည။် ခဟပဗ  ၁၀:၁-၅ တွငခ်တွွေ့ ခ  သည ်အတ ိုင််း၊ သ၏ူခသဆံို်း ခင််းသည် ဓမမခဟာင််းယဇ်ပူခဇာ် ခင််းမ ာ်း 

က ို ညွှန ်ပသည အ် ြစမ်ှန ်ြစသ်ည။် ခရာမ ၁၅:၈-၁၃၊ င်္လာတ  ၃:၁၆ တွင၊် ခပါလိုသည် ခယရှု၏ဧဝခံင်္ 

လ တရာ်းသည ်ဓမမခဟာင််းဘ ို်းခဘ်းမ ာ်းအာ်းခပ်းခ  သည ် ကတ ခတာ်မ ာ်းက ို  ြည ဆ်ည််းခပ်းခကကာင််း သနွ ်

သငခ်  သည်။ ဤနည််းနငှ  ်အ ခာ်းနည််းလမ််းမ ာ်းစွာ ြင ၊် ဓမမသစ်က မ််းသည် ဓမမခဟာင််းဧဝံခင်္လ တရာ်းက ို 

အတည ်ပျုသည်—သ၏ူလတူ ို  အာ်း ယံိုကကည် ခင််းအာ်း ြင  ်ခက ်းဇူ်းခတာ်ခကကာင  ်ကယတ်င ်ခင််းသ ို   

ခရာကရ်န ်ခနာက်ဆံို်းတွင ်ရှငဘ်ိုရငမ်င််း မတသ်ည် ကကလာခ  သည်ဟခူသာ သတင််းခကာင််း ြစသ်ည။် 

ထခ မာက် ခင််းသည် ခနာကဆ်ံို်းခသာတရာ်းစီရင ်ခင််းတွင ်ြစမ်ညဟ်ို ခယရှုသွနသ်ငခ်  သည်။ 

ဥပမာ၊ မဿ  ၂၂:၂၃-၃၂ နငှ  ်လိုကာ ၂၀:၂၇-၃၈ တွင ်ဇဒဒျုက မ ာ်း၏ထခ မာက် ခင််းလကမခံ ခင််းက ို က ိုယ် 

ခတာ်သည် ငင််းဆ ိုခ  သည်။ လိုကာ ၁၄:၁၃-၁၄ တွင၊် ယံိုကကည်သမူ ာ်းအာ်း ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းတွင ်
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ဗီဒယီ ိုမ ာ်း၊ သငခ်န််းစာ လမ််းညွှနမ် ာ်း နငှ  ်အ ခာ်း အရင််းအ မစ်မ ာ်းအတွက် thirdmill.org တွင ်သာ ဒမ်စ်လ်က ို 

ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဆိုလာဘမ် ာ်းရရှ ခစမည်ဟခူသာအခ ကအ်ာ်းအခ ခခံ၍ ခကာင််းခသာအရာမ ာ်းက ို လိုပ်ခဆာငရ်န ်သူ 

အာ်းခပ်းခ  သည်။ ခယာဟန ်၁၁်း၂၄-၂၆ တွင၊် လာဇရို၏ညီမ မာသနငှ  ်သ၏ူခ ပာကကာ်းခ ကတ်ွင ်ဤခံ 

ယူခ ကက် ို အတည် ပျုခ  သည်။ လိုကာ ၂၀်း၃၇ တွင ်ခယရှု ခ ပာထာ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာငက်ကည ပ်ါ_ 

ခ ံျုခဏ််း၌ ခခေါ်ခဝေါ်ခသာအခါ ခသလွနခ်သာသတူ ို  သည် ထခ မာက်ခကကာင််းက ို 

ခဘာ် ပခ  ပပီ (လိုကာ ၂၀်း၃၇)။ 

ဤတွင၊် ခယရှုသည် ထခ မာက် ခင််းခယံခူ က်နငှ ပ်တသ်က၍် ဓမမခဟာင််းတွင ်ထိုတ်ခြာ် ပခ  နငှ  ်

ပပီ်း ြစခ်ကကာင််း အခ ိုငအ်မာခ ပာဆ ိုသည။် ဤတူညခီသာအယူအဆက ို ဓမမသစက် မ််းတစခ်လ ာကလ်ံို်း 

တွင ်အတည် ပျုထာ်းသည။် ဝမ််းနည််းစရာမှာ၊ အသင််းခတာမ် ာ်းစွာတွင၊် ခသလွနသ်မူ ာ်း၏ က ိုယခ်နဓာ 

ထခ မာက် ခင််းသည ်အမ ာ်းအာ်း ြင  ်လ စလ်  ရှုခထံာ်းရသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဝ ညာဥအ်ခန ြင ထ်ာဝရ 

တည်ပမ ခနမည်ဟို ခရစ်ယာနမ် ာ်းစွာယံိုကကည်ကကသည။် သ ို  ခသာ် ခဟပဗ  ၆:၁-၂ တွင၊် ခသလွနသ်မူ ာ်း၏ 

ထခ မာက် ခင််းအခကကာင််းက ို ခရစ်ယာနယ်ံိုကကည် ခင််း၏ အခ ခခံခယံူခ က်တစခ်ိုအ ြစ် ခြာ် ပထာ်း 

သည။် ခဟပဗ  ၁၁:၃၅ တွင၊် ယံိုကကညသ်မူ ာ်း၏ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းသည် ခကာင််းခသာအက င က် ို 

က င ရ်န ်လှုံွေ့ခဆာမ်ှုတစခ်ိုအ ြစ် သတမ်ှတခ်ြာ် ပထာ်းသည။် ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည ်ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််း 

ဆ ိုငရ်ာ ဓမမခဟာင််းကတ မ ာ်းက ို ယံိုကကညခ်ကကာင််း တမနခ်တာ်မ ာ်းခထာက် ပခ  သည်။ ဥပမာ၊ ခပတရိုနငှ  ်

ခယာဟနသ်ည ်တမနခ်တာ် ၄:၁-၂ တွင ်ထ ိုသ ို   ပျုခ  ကကသည်။ ခပါလိုသည ်တမနခ်တာ် ၂၃:၆-၈ နငှ  ်

၂၄:၁၄-၂၁ တွင ် ပျုလိုပ်ခ  သည်။ 

သာဓကတစခ်ိုအခန ြင ၊် တမနခ်တာ် ၂၄:၁၄-၁၅ တွင ်ခပါလိုသည ်သူ၏ဓမမအမှုခတာ်က ို မည်သ ို   

ခိုခကံာကယွ်ခ  သည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

သ ို  ခသာ်လည််း ဒ ဌ အယူဟူ၍ သူတ ို  ခခေါ်တတ်ခသာ ဘာသာအတ ိုင််း အကျွန်ိုပ် 

သည ်မ စဉဘဆက် က ို်းကွယခ်သာ ဘိုရာ်းသခငက် ို က ို်းကယွ်သည်ဟို ခရှွေ့ခတာ်၌ 

အကျွန်ိုပ်ဝနခ်ပံါ၏။ ခ ြာင် မတ်ခသာသူ၊ မခ ြာင် မတခ်သာ သူရှ  သမ တ ို  သည် 

ခသ ခင််းမှ ထခ မာက်ကကလ မ် မည်ဟူ၍၊ သကူ ို  ခ မာ်လင် သည်နည််းတူ၊ အကျွန်ိုပ် 

လည််း ဘိုရာ်း သခငက် ို အမှ ီပျု၍ ခ မာ်လင် ပါ၏ (တမနခ်တာ ်၂၄:၁၄-၁၅)။ 

ဤတွင၊် ခပါလိုသည် ခနာကဆ်ံို်းတရာ်းစီရင ်ခင််းတွင ်ထခ မာက် ခင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ ခရစ်ယာန ်

ခမ ာ်လင ခ် ကသ်ည် င်္  ်းတ ို  ၏ခမ ာ်လင ခ် က်နငှ  ်ထပ်တူညခီကကာင််း ခထာက ်ပခ  သည်။  ခာ်းနာ်းခ ကမ်ှာ 

ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းသည် ခရစခ်တာ်အာ်း ြင ပ်ပီ်းခ မာကမ်ည်ဟို ခရစယ်ာနမ် ာ်း ယံိုကကညက်က သည်။ 

ဘိုရာ်းသခင၏် ကယ်တင ်ခင််းအစအီစဥသ်ည် အပမ တညူီခကကာင််းနာ်းလည်ရန ်အခရ်းကကီ်းပါ 

သည။် ခရှ်းဣသခရလလူမ  ျု်းအာ်း ကယ်တင ်ခင််းသ ို  ခရာကရ်န ်နည််းလမ််းတစန်ည််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ကယတ်ငရ်န ်အ ခာ်းနည််းလမ််းတစခ်ိုက ို က ိုယ်ခတာ်မသတမ်တှ်ထာ်း။ ယိုဒလမူ ာ်းအတကွ် ကယတ်င ်

 ခင််းနည််းလမ််းတစ်နည််းနငှ  ်တစပ်ါ်းအမ  ျု်းသာ်းမ ာ်းအတွက် ခနာက်တစ်နည််းက ို မသတမ်ှတထ်ာ်း။ 

ဓမမခဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစတ် ို  သည် ၎င််းတ ို  ၏သနွသ်ငခ် ကတ်ွင ်ခပါင််းစည််းကကသည်။ ထ ို  ခကကာင  ်ခရစယ်ာန ်

မ ာ်းသည် ဓမမခဟာင််းက မ််းက ို သူတ ို  ဘဝအတကွ် ဘိုရာ်းသခငန်ှုတ်၏ကပတခ်တာ်အ ြစ် တနြ် ို်းထာ်း 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ရ ခင််းအခကကာင််းရင််း၏ တစစ် တတ်စပ် ိုင််း ြစ်သည်။ ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်းသည် ခက ်းဇူ်းခတာ်ခကကာင  ်

ယံိုကကည် ခင််းအာ်း ြင ၊် ခရစခ်တာ်၌ အစဥအ်ပမ ကယတ်င ်ခင််းခံရပါသည။် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် မ မ ၏သစစာ 

ရှ လမူ ာ်းအတကွ် ခပ်းခသာကရိုဏာနငှ  ်ခရွ်းနိုတ် ခင််း၏ရညှလ် ာ်းခသာသမ ိုင််း၏ တစစ် တတ်စပ် ိုင််းတွင ်

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအစဥ် ပါဝငက်ကသည။် သမမာက မ််းစာတစအ်ိုပ်လံို်း—ဓမမက မ််းနစှခ်ိုလံို်း—သည ်ဤအံ ကသ 

ြွယသ်မမာတရာ်းအခကကာင််း သွနသ်ငခ်ပ်းသည။် 

ဓမမခဟာင််းနငှ  ်ဓမမသစက် မ််းနစှ်ခိုစလံို်းတွင၊် ခသလွနသ်ူမ ာ်းရှင ်ပနထ်ခ မာက်မည ် ဧဝခံင်္လ တ 

ရာ်းသတင််းခကာင််းက ို ခတွွေ့  မငခ်  ပပီ်းခနာက်၊ ယခို ယံိုကကည်သူမ ာ်း၏ထခ မာက် ခင််းနငှ  ်သခငခ်ယရှု၏ 

ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းကကာ်း ဆက်နယွမ်ှုက ို ဆက်ခလ လာကကပါစ ို  ။ 

သခငတ်ယရှု၏ ရှငခ်ြန်ထတခမ ကခ်ခငျ်ား 

ဓမမသစက် မ််းသည် သခငခ်ယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းနငှ  ်ယံိုကကည်သမူ ာ်း၏ထခ မာက ်ခင််း 

ကကာ်းတွင ်အလွနအ်ခရ်းကကီ်းခသာ ဆက်စပ်မှုနစှခ်ိုရှ ခကကာင််း သွနသ်ငသ်ည။် ဦ်းစွာ၊ ခယရှု၏ရှင ်ပနထ် 

ခ မာက် ခင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ခပါင််းစည််းမှုခကကာင  ်အထ်ူးခကာင််းမွနခ်သာဘဝအသကတ်ာသ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   

သည ်ထခ မာက်ကကမည် ြစသ်ည။် ခရာမ ၆်း၄-၅ တွင ်ရှငခ်ပါလို ခရ်းထာ်းသညမ်ှာ_ 

ထ ိုခကကာင် ၊ အခသခံခတာ်မ ူခင််း၌ ဗတတ  ဇံက ို ခခံသာအာ်း ြင် ၊ ထ ိုသခငန်ငှ် အတူ 

သပင်္္ျုဟ် ခင််းက ို ခကံက၏။ အခကကာင််းမကူာ်း၊ ခရစ်ခတာသ်ည် ခမည််းခတာ်၏ 

ဘိုန််းတနခ် ို်းအာ်း ြင်  ခသ ခင််းမှထခ မာကခ်တာ် မသူည်နည််းတူ၊ ငါတ ို  သည် 

လည််း အသစ်ခသာအသက်၌ က ငလ်ည်ရကကသတည််း။ တနည််းကာ်း၊ အခသခံ 

ခတာ်မူ ခင််း၏ ပံိုသဏ္ဌာနက် ိုခဆာင၍်၊ ထ ိုသခငန်ငှ် အတူ ငါတ ို  သည် စ ိုကပ်  ျု်း 

လ က်ရှ သည် မှနလ် င၊် ထခ မာက်ခတာ်မူ ခင််း၏ ပံိုသဏ္ဌာနက် ိုခဆာင၍် စ ိုကပ်  ျု်း 

လ က်ရှ ကကလ မ် မည် (ခရာမ ၆:၄-၅)။ 

ယံိုကကည် ခင််းအာ်း ြင ၊် ဗတတ  ဇံသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ခရစ်ခတာ်၏ခသ ခင််းသ ို   ခပါင််းစည််းခစပပီ်း၊ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အ ပစ်ခကကာင ခ်ပ်းခဆာငရ်မည ် အ ပစခ်ကက်းက ို ခပ်းဆပ် ခင််း ြစခ်ကကာင််း ခပါလိုသွနသ်င ်

သည။် ၎င််းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း က ိုယခ်တာ်၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းသ ို   ခပါင််းစည််းခစပပီ်း၊ ပစစျုပပနဘ်ဝ၌ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တဝ် ညာဉမ ာ်းက ို  ပနလ်ည်ခမွ်းြွာ်း ခင််းနငှ  ်အနာင်္တက်ာလတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ရိုပ်ခနဓာထ 

ခ မာက် ခင််းက ို  ြစခ်ပေါ်ခစသည်။ ခယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စည််းလံို်းမှုက ို ၁ ခကာ 

ရ နသျု ၁၅:၂၁-၂၂၊ ြ လ ပပ  ၃:၁၀-၁၂၊ နငှ  ်ခကာခလာသ  ၂:၁၂ တွင ်သွနသ်ငခ်ပ်းထာ်းသည။် 

ခယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းတွင ်ခပါင််းစည််းခခငျ်ား၏ရလဒအ်ခြစ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယပ် ိုင ်

ထခ မာက် ခင််းက ို အာမခံထာ်းသည။် ၁ ခကာရ နသျု ၁၅:၂၀-၂၃ တွင ်ခပါလိုခရ်းသာ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာင ်

ပါ။ 

ယခိုမကူာ်း၊ ခရစ်ခတာသ်ည် ခသ ခင််းမှ ထခ မာကခ်တာ်မူ၍၊ အ ပ်ခပ ာ်ခသာသူ 

တ ို  တွင ်အဦ်းသ်ီးခသာ အသ်ီး ြစခ်တာ်မူပပီ။ သ ို   ြစ်၍ လအူာ်း ြင်  ခသ ခင််းတရာ်း 
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သည်တည်သက  သ ို  ၊ ခသခသာသူတ ို  ၏ ထခ မာက် ခင််းတရာ်း သည ်လူအာ်း ြင်  

တည်လ က်ရှ ၏။... ခရစခ်တာ်သည် အဦ်းအသ်ီးခသာ အသ်ီး ြစခ်တာ်မ၏ူ၊ 

ခရစ်ခတာ်သည် ကကလာခတာမ်ူခသာအခါ၊ တပည် ခတာ် ြစခ်သာ သူတ ို   သည် 

ရှင ်ခင််းသ ို   ခရာကက်ကလ မ် မည် (၁ ခကာရ နသျု ၁၅:၂၀-၂၃) 

ဤတွင၊် ခပါလိုသည် ခယရှု၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းက ို က ိုယ်ခတာ်နငှ သ်က်ဆ ိုငသ်အူာ်းလံို်း 

ပါဝငသ်ည ် ရ တသ် မ််း ခင််း၏အဦ်းသ်ီးမ ာ်းအ ြစ ်ရည်ညွှန််းခ  သည်။ 

ဓမမခဟာင််းက မ််းတွင၊် ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ဣသခရလလမူ  ျု်းအာ်း စပါ်းရ တ်ရာကာလ၏ အဦ်းသ်ီး 

ခသာအသ်ီးအနှမံ ာ်းက ို ပူခဇာ် ပျုရန ်ခတာင််းဆ ိုခ  သည်။ ဥပမာ၊ ဝတ ်ပျုရာ ၂၃:၁၇ တွင ်ဤအရာက ိုခတွွေ့ 

ရသည။် ဤအဦ်းသ်ီးမ ာ်းသည ်ရ တသ် မ််းမှုတစခ်ိုလံို်း၏ ပထမပ ိုင််းမ သာ ြစ်ပပီ်း၊ ၎င််းတ ို  သည ်ရ တသ် မ််းမှု 

တစခ်ိုလံို်းက ို က ိုယစ်ာ်း ပျုသည။် အာမခခံ ကပံ်ိုစံတစခ်ို ြစခ်သာ—စပါ်းရ တသ် မ််း ခင််းကာလ၏ ပထမ 

ပ ိုင််းက ို သခငဘ်ိုရာ်းအာ်းခပ်း ခင််း ြင ၊် ဣသခရလလမူ  ျု်းသည် ၎င််းတ ို  က ိုယတ် ိုင ်ရ တ်သ မ််း ခင််း၏ က နရ်ှ  

ခသာအသ်ီးအနှမံ ာ်းက ို ရရှ မည်ဟို ယံိုကကည်ခကကာင််း ခြာ် ပကကသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ခယရှု၏ရှင ်ပနထ် 

ခ မာက် ခင််းက ိုခပ်း ခင််း ြင  ်၊ ထ ိုနည််းအတ ိုင််း ရှင ်ပနထ်ခ မာက်ခစရန ်ဘိုရာ်းသခငသ်ညသ်ူ၏ ရည်ရွယ် 

ခ က်အ ပည ်အစံိုက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ပသခ  သည်။ ထ ို  ခကကာင  ်ယံိုကကည်သမူ ာ်းအခန ြင ၊် ခရစခ်တာ်၏ရှင ်

 ပနထ်ခ မာက ်ခင််းအာ်း ြင  ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း ထ ိုခန  အတကွ် တဆံ ပ်ခတ်ထာ်းခကကာင််းသ  

လ က် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အနာင်္တထ်ခ မာက် ခင််းအခပေါ် လံို်းလံို်းယံိုကကည်စ တခ် န ိုငပ်ါသည။် 

ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းအခကကာင််း ခလ လာမှုတွင၊် ယခိုအခ  နအ်ထ  က ိုယ်ခနဓာ 

ခသ ခင််းသ ို   ြစ်ခစခသာက  န ်ခင််းနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာအတကွ် အသက်က ိုခပ်းသည ် ဧဝံခင်္လ တ 

ရာ်းတ ို  က ို ခလ လာခ  ပပီ်း  ြစသ်ည်။ ဤအခ  နတ်ွင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာသည် ခရွ်းနိုတ် ခင််းက ို အမှနတ် 

ကယခ်တွွေ့ ကကံျုခစံာ်းရ ခင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ သံို်းသပ်ရန ်အဆငသ်င  ်ြစ်ခနပါပပီ။ 

တရွျားနိုတခ်ခငျ်ား 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာမ ာ်းက ို ခရွ်းနိုတ ်ခင််းအာ်း အဆင သ်ံို်းဆင  ်ြင  ်ခလ လာမည။် ခရှ်းဦ်းစွာ၊ 

ကမဘာခ မကကီ်းခပေါ်ယံိုကကည်သမူ ာ်း၏ ပစစျုပပနဘ်ဝအတွင််း ခတွွေ့ ကကံျုခစံာ်းရခသာအရာမ ာ်းအခကကာင််း ြစ် 

သည။် ဒိုတ ယ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသဆံို်း ခင််းမအှစ ပျုခသာ က ိုယ်ခနဓာ၏ကကာ်းကာလအခ ခအ 

ခနအခကကာင််း ြစသ်ည။် တတ ယအခ က်၊ ခရစခ်တာ် ပနက်ကလာခသာအခါတွင ်စတငမ်ည ် ရှင ်ပနထ် 

ခ မာက် ခင််း၏အသက်တာအသစအ်ခကကာင််း ြစသ်ည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ပစစျုပပနဘ်ဝ ြင  ်စတငက်ကပါစ ို  ။ 

ြစစ ြပန်ဘဝ 

ခနာကဆ်ံို်းခန  တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ထခ မာက် ခင််းနငှ ပ်တသ်က်၍ ခရစ်ယာနမ် ာ်းသည ်ပံိုမှနအ်ာ်း ြင  ်

က ိုယခ်နဓာ၏ခရွ်းနှုတ် ခင််းအသံို်းအနှုန််းမ ာ်းအခကကာင််းခ ပာဆ ိုကကခသာ်လည််း၊ က ိုယ်ခနဓာ၏ကယတ်င ်ခင််း 

သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  စတငယ်ံိုကကည်ခသာအခါ သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်က  န််းဝပ် ခင််းမှအစ ပျုသည်ဟို 

သမမာက မ််းစာသွနသ်ငထ်ာ်းသည်။ ဤက  န််းဝပ် ခင််းက ို ခရာမ ၈:၉-၁၁ တွင ်ခြာ် ပထာ်းသည်။ ၎င််းသည် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာ ခ ကခ် င််းထခ မာက် ခင််း မ ြစခ်ပေါ်ခစခသာ်လည််း၊ ဧြက ်၁:၁၃-၁၄ တွင ်ခပါလို 

သွနသ်ငခ်  သည ်အတ ိုင််း အနာင်္တတ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာမ ာ်းက ို အ ပည ်အဝခရွ်းနိုတမ်ည်ဟူခသာ 

အာမခံခ က် ြင  ်တံဆ ပ်ခတထ်ာ်းသည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာသည် အထ်ူးသ ြင  ်သန  ရှ်င််း ခင််းလိုပ်ငန််းစဉမတှဆင  ်အသက်တာတစ် 

ခလ ာကလ်ံို်း သန  ရှ်င််းခသာဝ ညာဉခတာ်၏က  န််းဝပ်တည်ရှ  ခင််းအာ်း ြင  ်အက  ျု်းခစံာ်းခနပါသည။် ကျွန်ိုပ် 

တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာက ိုသန  ရှ်င််းစငက်ကယ် ခင််းသည် စ တဝ် ညာဉက ိုသန  ရှ်င််းခစ ခင််းနငှ  ်ဆငတ်ူသည်။ သန  ရှ်င််း 

ခသာဝ ညာဉခတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဘိုရာ်းသခငအ်တကွ် သ်ီး ခာ်းခွ ထာ်းပပီ်း သန  ရှ်င််းစငက်ကယ်ခစသည်။ 

က ိုယခ်တာ်သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာမ ာ်းနငှ က်  ်းလွနခ်  ခသာအ ပစမ် ာ်းက ို ခွင လ်ွှတ်ပပီ်း၊ သခငဘ်ိုရာ်း 

က ိုခ ီ်းခ မာက်သည ်နည််းလမ််းမ ာ်းအ ြစ် က ိုယ်ခနဓာက ိုအသံို်း ပျုခသာခကကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘဝတစ် 

ခလ ာကလ်ံို်း သန  ရှ်င််းခစခတာ်မူသည်။ ၁ ခကာရ နသျု ၆:၂၀ တငွ ်ခပါလိုသနွသ်ငခ်  သည ်အတ ိုင််း ကျွန်ိုပ်တ ို   

၏က ိုယ်ခနဓာ ြင  ်ဘိုရာ်းသခငက် ို ခ ီ်းခ မာက် ခင််း ြစခ်စသည်။ ခရာမ ၁၂:၁ တွငြ်တ်ရသည်အတ ိုင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာအာ်း အသကရ်ှငခ်သာယဇ်အ ြစ် ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်းခပ်းလှူ ခင််းသည် အခကာင််းဆံို်း 

 ြစပ်ါလ မ မ်ည်။ 

ကက ျားက လအတခခအတန 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာမ ာ်း၏ခရွ်းနှုတ် ခင််းအစ ပျုပပီ်းခနာက် ယံိုကကည်သမူ ာ်း၏ပစစျုပပနအ်သက် 

တာတွင၊် ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််း ြစစ်ဉသည် ဆကလ်ကတ်ည်ရှ ခနပါသည။် ခသဆံို်းခသာအခါ က ိုယ် 

ခနဓာသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တ်ဝ ညာဥ်မ ာ်းနငှ  ်ခခတတ ခွ ခွာသွာ်းပါသည။် ဤကာလက ို ကကာ်းကာလအခ ခအခန 

ဟိုခခေါ်သည—်ယခို ကမဘာခ မကကီ်းခပေါ် ရှ  ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အသက်တာနငှ  ်ထခ မာက ်ခင််းတွငရ်ရှ မည ် ဘဝ 

မ ာ်းကကာ်းရှ  အခ ခအခန ြစသ်ည်။ ကကာ်းကာလအခ ခအခနတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တ်ဝ ညာဥမ် ာ်းသည် 

ခကာင််းကငဘ်ံို၌ ခရစခ်တာ်နငှ အ်တူ ရှ ခနသည။် မဿ  ၁၇:၃ နငှ  ်၂ ခကာရ နသျု ၅:၆-၈ တွင ်ဤအခကကာင််း 

မ ာ်းက ို သမမာက မ််းစာခြာ် ပထာ်းသည။် 

သ ို  ခသာ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တဝ် ညာဥ်မ ာ်းသည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌ရှ စဉတွင ်က ိုယ်ခနဓာသည ်ခ မကကီ်း 

ခပေါ်တွင ်ရှ ခနဆ  ြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာသည် ခဆွ်းခ မ ယ ိုယွင််းသည အ်ခ က်အာ်း ြင  ်အ ပစ် 

ခကကာင ပ် ကစ်ီ်းခနဆ  ြစခ်ကကာင််း သက်ခသထခူနသည။် သ ို  ခသာ် ၎င််းတ ို  က ိုပ က်စီ်းခစခသာ ထ ိုအ ပစ် 

သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း အ ပစ်က  ်းလွနရ်န ်ဩဇာလွှမ််းမ ို်းန ိုငခ်တာ မည်မဟိုတပ်ါ။ ခရာမ ၆:၂-၁၁ တွင ်

ခပါလိုသနွသ်ငခ်  သည ်အတ ိုင််း ခသ ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း အ ပစ၏်ထ န််းခ ျုပ်ထာ်း ခင််းမှ လွတခ် မာက် 

ခစသည။် အ ခာ်းတစခ် ကမ်ှာ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ခနဓာက ိုယသ်ည် ခကာင််းသည် ြစခ်စ ဆ ို်းသည် ြစခ်စ ခတွ်း 

ခခေါ်မှု၊ လိုပ်ခဆာငခ် က ်သ ို  မဟိုတ် ခံစာ်းခ ကတ် ို  က ို မစမွ််းခဆာငန် ိုငဘ်  သတ လစ်ခနသည  ်အခ ခအခန 

 ြင သ်ခ္ ျုင််းတွင််း၌  မ ျုပ်နှထံာ်းသည်။ 

သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာနငှ  ်စ တ်ဝ ညာဥမ် ာ်းသည် ခသဆံို်းခ  နတ်ွင ်ခခတတ ခွ ခွာသွာ်းခသာ် 

လည််း၊ က ိုယ်ခနဓာသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်မသက်ဆ ိုငခ်တာ ခကကာင််း မည်သည ်အခါမှ သမမာက မ််းစာမခြာ် ပ 

ထာ်းပါ။ ခ မ၌သပင်္္ျုဟ်သည် ြစ်ခစ၊ မီ်း ြင သ်ပင်္္ျုဟသ်ည် ြစခ်စ၊ ခပ ာက်ဆံို်းသွာ်းရသည် ြစ်ခစ က ိုယ် 

ခနဓာမ ာ်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အစ တ်အပ ိုင််းအ ြစ် ဆက်လက်တည်ရှ ခနဆ  ြစသ်ည။် ၎င််းနငှ ပ်တ်သက် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခသာ သမမာက မ််းစာဥပမာမ ာ်းစွာရှ သည။် ဥပမာ၊ ၁ ဓမမရာဇဝင ်၂၅:၁ တွင ်ရခှမလွအာ်း ရာမပမ ျုွေ့ ရှ  

၎င််း၏ခနအ မ်တွင ်သပင်္္ျုဟခ်  ခကကာင််း ခြာ် ပထာ်းသည။် ၃ ဓမမရာဇဝင ်၂:၁၀၌ ဒါဝ ဒသ်ည် ဒါဝ ဒ၏်ပမ ျုွေ့၊ 

ခယရိုရှလငပ်မ ျုွေ့၌ သပင်္္ျုဟ် ခင််းက ို ခံရသညဟ်ို ဆ ိုသည။်  ဓမမရာဇဝင ်၁ နငှ  ်၂ အ ပင၊် ရာဇဝငခ် ျုပ် ၂ 

တစခ်လ ာက်တွင ်ယိုဒရှငဘ်ိုရငမ် ာ်းသည် ဘ ို်းခဘ်းဒါဝ ဒ၏်ပမ ျုွေ့၌ သပင်္္ျုဟ ်ခင််းက ို ခံကကရသည်။ သူတ ို  ၏ 

ခနဓာက ိုယမ် ာ်းသည် သူတ ို  နငှ သ်ကဆ် ိုငဆ်  ြစပ်ပီ်း၊ သတူ ို  ၏ပိုင်္္ ျုလ် ြစ ်ခင််းအစ တ်အပ ိုင််းအ ြစ် ရှ ခနဆ  

 ြစသ်ည။် 

Westminster Shorter Catechism သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခသဆံို်း ခင််းက ို ဤနည််း ြင  ်ခမ်းခနွ််းနငှ  ်

အခ ြ အမတှ် ၃၇ တွငခ်ြာ် ပထာ်းသည။် အခ ြအတကွခ်မ်းခွန််းမှာ_ 

ခရစ်ခတာ်ခသဆံို်းခသာအခါ ယံိုကကည်သမူ ာ်းသည် မည်သည ်အက  ျု်းခက ်းဇူ်းမ ာ်း 

ရရှ ကကသနည််း။ 

Catechism ခ ြဆ ိုသညမ်ှာ_ 

ယံိုကကည်သမူ ာ်းခသဆံို်းခသာအခါ စ တဝ် ညာဥမ် ာ်းသည်  သန  ရှ်င််း ခင််း၌ စံိုလင၍် 

ဘိုန််းထခခထတာဝ်ငစ်ာျား ခင််းသ ို   ခ က်ခ င််းခရာက်ကကသည။် ခရစခ်တာ်နငှ  ်တစည််း 

တလံို်းတည််းရှ လ က်၊ ရှင ်ပနထ်ခ မာကသ်ညတ် ိုငခ်အာင ်သူတ ို  ၏ခနဓာက ိုယ်သည် 

သခ္ ျုင််း၌ ပင မဝ်ပ်စွာခနကကသည်။ 

ဤတွင၊် Catechism သည ်ယံိုကကညသ်မူ ာ်း၏ခသ ခင််း၌ ကကမမာနစှ်ခိုရှ သည—်တစခ်ိုမှာ ၎င််းတ ို   

၏စ တဝ် ညာဥအ်တွက် နငှ  ်တစ်ခိုမှာ၎င််းတ ို  ၏ ခနဓာက ိုယအ်တွက်  ြစ်သည ်ဟိုဆ ိုသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

စ တဝ် ညာဥမ် ာ်းသည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌ ဘိုန််းအသခရရှ ခနကကခသာ်လည််း၊ က ိုယ်ခနဓာမကူာ်းမရရှ ခသ်း၊ 

ခရစ်ခတာ်နငှ  ်တစခ်ပါင််းတစစ်ည််းတည််း ြစ်လ က်၊ သခ္ ျုင််းမ ာ်းတွင ်အနာ်းယူခနကကသည—်ထခ မာက် 

 ခင််းတွငရ်မည ် အသကတ်ာအသစက် ို ပင မသ်ကစ်ွာခစာင ခ်မ ာ်လ က်ခနကကသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တဝ် ညာဥသ်ည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌ရှ ပပီ်း က ိုယ်ခနဓာသည် သခ္ ျုင််းတွင််း 

၌ရှ ခနခသာအခါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် တစ်ပပ ျုငန်ကတ်ည််း ခနရာနစှခ်ိုတွင ်ရှ ခနသည် 

ဟိုခ ပာန ိုငပ်ါသည်။ ၎င််းတွင ်ရှင််းလင််းခ ကအ်ခ  ျုွေ့လ ိုအပ်ပပီ်း၊ shorter catechism 

မှ အခ ြတစ်ခိုသည် ဤအခ က်တွင ်အလွနခ်ကာင််းမွနသ်ည်။ “ယံိုကကည်သမူ ာ်း 

၏ စ တဝ် ညာဥမ် ာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ အခသခ ံခင််းတွင ်သန  ရှ်င််း ခင််းနငှ  ် ပည စ်ံိုပပီ်း 

ဘိုန််းအသခရသ ို   ခ ကခ် င််းခရာက်သွာ်းကကသည်။ ရှင ်ပနထ်ခ မာကသ်ညတ် ိုင ်

ခအာငခ်ရစခ်တာ်နငှ  ်တစ်ခပါင််းတစစ်ည််းတည််း ြစ်လ က်၊ သခ္ ျုင််းမ ာ်းတွင ်

အနာ်းယခူနကကသည်။" က ိုယခ်နဓာမှထကွ်သွာ်းခသာ စ တ်ဝ ညာဥ်နငှ ပ်တ်သက် 

သည ် ပထမအပ ိုင််းသည် ၂ ခကာရ နသျု ၅်း၁-၁၀ ၏ အဓ ကအခကကာင််း ြစ်သည်။ 

ခပါလိုသည် သ၏ူလကရ်ှ ခသတတခ်သာခနဓာက ိုယက် ို ခ မကကီ်းတ အ ြစ် ခ ပာဆ ို 

ပပီ်း ခသ ခင််းက ို မနစှ်သကပ်ါ။ အခကကာင််းမှာ သူ၏စ တဝ် ညာဥ်သည် သဘာဝ 
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မက ခသာအခ ခအခန ြစ်သည ် သ၏ူက ိုယ်ခနဓာနငှ  ်ကွ ကွာသွာ်းခသာခကကာင  ်

 ြစသ်ည။် 

တဒါကတ်  Knox Chamblin 

တစခ်  နတ်ည််းတွင ်ခနရာနစှ်ခနရာ၌တည်ရှ  ခင််း၏ ဤအာ်းပပ ျုငမ်ှုသည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌ပင ်

ခံစာ်းရသည။် ခကာင််းကငဘ်ံိုသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ခမ ာ်လင ထ်ာ်းသည်ထက် အံ ကသြွယခ်ကာင််းမညမ်ှာ 

ခသခ ာသည။် သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာသည် ထခ မာက် ခင််းမရှ ခသ်းခသာခကကာင  ်ခကာင််းကင ်

ဘံို၌ပင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ကယတ်င ်ခင််းမပပီ်း ပတ်၊ မ ပည ်စံိုခသ်းသညမ်ှာ မနှပ်ါသည။် ခရာမ ၈:၂၃ တွင ်

ထခ မာက် ခင််းအခကကာင််း ခပါလိုခ ပာသည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ထ ိုမ မကဝ ညာဉခတာ်၏ ခက ်းဇူ်းခတာ် အစအဦ်းက ို ခံပပီ်းခသာ ငါတ ို  သည် 

လည််း၊ သာ်းအရာ၌ ခ ီ်းခ မ ာက ်ခင််းအခကကာင််းတည််းဟူခသာ က ိုယခ်နဓာ 

ခရွ်းနှုတ ်ခင််းခ မ််းသာက ို ခ မာ်လင် ၍၊ စ တ်နလှံို်းအထ ၌ ညည််းတွာ်းလ က် 

ခနကက၏ (ခရာမ ၈:၂၃ )။  

ဤတွင၊် ရှငခ်ပါလိုသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  တွငထ်ခ မာကခ်သာ က ိုယ်ခနဓာမရှ ခသာခကကာင  ်ဤဘဝတွင ်

ညည််းတွာ်းသညဟ်ို ဆ ိုသည။် သ ို  ခသာ် ခကာင််းကငရ်ှ  စ တ်ဝ ညာဥ်မ ာ်းသည်လည််း ၎င််းတ ို  ၏ ခနဓာက ိုယ ်

အသစက် ို ခစာင ခ်မ ာ်ခနကကဆ  ြစသ်ည်။ ထ ို  ခကကာင ၊် သတူ ို  သည် သူတ ို  ၏က ိုယခ်နဓာ၏ခရွ်းနှုတ် ခင််းက ို 

ခစာင ခ်မ ာ်ခနစဥ ်တစန်ည််းအာ်း ြင  ်ညည််းတွာ်းခနကကသညဟ်ို ထင ်မင ်ခင််းသည် အဓ ပပာယ်ရှ ပါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ရရှ မည ် က ိုယ်ခနဓာမ ာ်းသည် သက်ခတာင သ်ကသ်ာရှ ခသာ ခ မကကီ်းဝတ် 

စံိုမ ာ်း၊ ခရွ်းခ ယ်န ိုငခ်သာ က ရ ယာတနဆ်ာပလာမ ာ်းသာ ြစ်ပပီ်း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

လံို်းဝစ တ်ခက နပ်မှုရကာ အသွငခ် ပာင််းလ  ခင််းတွင ်အလနွခ်ပ ာ်ရွှငသ်ညဟ်ို 

လူအခ  ျုွေ့ယူဆကကသည။် ၎င််းသည် သမမာက မ််းသခဘာထက် အနည််းငယပ် ို၍ 

တဏာှကင််းခသာအခ ခအခန  ြစပံ်ိုရသည။် ထ ို  ခကကာင ၊် သင၏်ခသ ခင််းနငှ  ်

ခသ ခင််းမထှခ မာက် ခင််းကတ ခတာ်၏ ကကာ်းကာလအခ ခအခန မည်သ ို  ရှ  

သနည််း။ မည်က  သ ို    ြစမ်ညန်ည််း။  ၎င််းက ို ဓာတပံ်ိုရ ိုကက်ာ သတင််းပ ို  ထာ်း ခင််း 

ကျွန်ိုပ်တ ို  တွငမ်ရှ ။  ၎င််းနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည ် အခသ်းစ တ်ခြာ် ပခ က်မ ာ်းက ို 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း မခြာ် ပထာ်းပါ။ သ ို  ခသာ် သမမာက မ််းစာမှ ကျွန်ိုပ်တ ို  ရရှ သည ် 

အခ ြသည် အလွနစ် တခ် ယံိုကကည်ရပပီ်း အလွနဆ်ကစ်ပ်မှုရှ သည။် ငါတ ို  သည် 

သခငဘ်ိုရာ်းနငှ အ်တူ ရှ ကကလ မ မ်ည်။ 

တဒါကတ်  Glen G. Scorgie 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ပစစျုပပနဘ်ဝနငှ  ်ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခသ ခင််းတ ို  က ို စ တတ်ွငမ်တှ်ထာ်း ခင််း ြင ၊် က ိုယခ်နဓာ 

၏ခရွ်းနှုတ် ခင််းသည် ဘဝသစတ်ွင ်မည်သ ို  ပပီ်းခ မာက် ပည စ်ံိုသညက် ို  မငခ်တွွေ့ရနအ်ဆငသ်င  ်ြစခ်နပပီ 

 ြစသ်ည။် 

ဘဝသစ ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာသည် ထခ မာက် ခင််းတွင ်အသက် ပနရ်ှငလ်ာခသာအခါ အသစ်ခသာ၊ 

ပပီ်း ပည စ်ံိုခသာအသက်တာက ို ရရှ မည် ြစသ်ည။် ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းတွင၊် အ ပစ်၏အက  ျု်းဆက်မ ာ်း 

သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ  ်ခနာကဆ်ံို်းတွင ်ထာဝရခဝ်းကွာသွာ်းမည် ြစသ်ည။် ဤအခကကာင််းက ို ခရာမ ၈:၂၃၊ ၁ 

ခကာရ နသျု ၁၅:၁၂-၅၇၊ နငှ  ်ြ လ ပပ  ၃:၁၁ တ ို  တွငြ်တ်ရသည်။ ဓမမပညာရှငမ် ာ်းသည ်ဤကယ်တင ်ခင််း 

ကာလက ို ဘိုန််းထငရ်ှာ်း ခင််းအ ြစ် မကကာခဏ ရည်ညွှန််းခလ ရှ သည။် အခကကာင််းမှာ ၎င််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို   

အာ်းဘိုန််းအသခရနငှ ပ်ပီ်း ပည စ်ံိုခသာ လူသာ်းမ ာ်းအ ြစသ် ို    ြစ်ခပေါ်ခစခသာခကကာင  ် ြစသ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   

၏ဘိုန််းအသခရနငှ ပ်တသ်ကခ်သာ အခသ်းစ တ်အခ ကမ် ာ်းက ို သမမာက မ််းစာသည ်ခြာ် ပမထာ်းပါ။ 

သ ို  ခသာ် ခပါလိုသည် ၁ ခကာရ နသျု ၁၅ တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘိုန််းအသခရရှ က ိုယခ်နဓာမ ာ်းနငှ  ်လက်ရှ က ိုယ် 

ခနဓာမ ာ်းက ို အက ဉ်းခ ံျု်းနှု င််းယဉှခ  သည်။ ၁ ခကာရ နသျု ၁၅:၄၂-၄၄ တွင ်ခပါလိုခရ်းသာ်းခ  သည်က ို 

နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ထ ိုနည််းတူ၊ ခသခသာသတူ ို  ၏ ထခ မာက် ခင််း အခကကာင််းအရာ ြစ်၏။ 

က ိုယသ်ညစ် ိုက်ခသာအခါ၊ ပိုပ်တတခ်သာသ ထဘာရှ ၏။ ထခ မာကခ်သာအခါ 

မပိုပ် န ိုငခ်သာအ ြစ်၌ တည၏်။ စ ိုက်ခသာအခါင်္ိုဏအ်သခရပ က၏်။ 

ထခ မာကခ်သာအခါ င်္ိုဏအ်သခရနငှ်   ပည် စံို၏။ စ ိုကခ်သာအခါ အစမွ််းမရှ ။ 

ထခ မာကခ်သာအခါ အစမွ််းနငှ်  ပည် စံို၏။ စ ိုက်ခသာအခါ ဇာတ ပကတ  

က ိုယ် ြစ်၏။ ထခ မာကခ်သာအခါ ဝ ညာဏက ိုယ် ြစ၏်။ ဇာတ ပကတ  

က ိုယတ်မ  ျု်း၊ ဝ ညာဏက ိုယ်တမ  ျု်းရှ ၏ (၁ ခကာရ နသျု ၁၅:၄၂-၄၄)။ 

ယခိုကျွန်ိုပ်တ ို  တွငရှ် ခသာခနဓာက ိုယ်နငှ  ်ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းတွငရ်ှ မည ် ခနဓာက ိုယမ် ာ်းကကာ်းတွင ်

တ က ခသာဆကတ် ိုကတ်ည်ရှ မှုနငှ  ်မတည်ပင မမ်ှုမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မခသခ ာန ိုငပ်ါ။ ခရစ်ခတာ်၏ ရှင ်ပန ်

ထခ မာက် ခင််းတွင ်ခရစ်ခတာ၏်က ိုယ်ခနဓာသည် ခ ပာင််းလ သွာ်းသက  သ ို  ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာသည် 

လည််း ခ ပာင််းလ သွာ်းမည် ြစသ်ည။် အသစ်တြန ်ြစ်ပပီ်း၊ ပပီ်း ပည စ်ံိုကကပါလ မ မ်ည်။ ၎င််းတ ို  သည် မခသ 

န ိုငခ်သာ၊ ဘိုန််းအသခရရှ ခသာ၊ အစွမ််းတနခ် ို်းနငှ  ်ဝ ညာဉခရ်း ြစ်ကကလ မ မ်ည်။ သ ို  ခသာ် သတူ ို  သည် 

လံို်းလံို်းလသူာ်းမ ာ်းလည််း  ြစ်ကကပါလ မ မ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ထခ မာက် ခင််းတွင၊် ခနာကဆ်ံို်းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

သည ်ဘိုရာ်းသခငက်ျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း အပမ စစီဉထာ်းသည ်  ြစ်ခစလ ိုသည လ်မူ ာ်း ြစ်လာမည် ြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာသည် အ ပစ်တရာ်း၏အက  ျု်းဆကအ် ြစ် ခသဆံို်းရသည။် ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

ခသ ခင််းသည် က ဆံို်း ခင််းတွငလ်ူသာ်းတ ို  ၏ ဆ ို်းသမွ််းမှုအခပေါ် ဘိုရာ်းသခင ်စီရင ်ခင််း ြစသ်ည်။ သ ို  ခသာ် 

သတင််းခကာင််းမှာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာက ို  ပနလ်ညတ်ညခ်ဆာက ်ခင််းအခကကာင််းက ို ဧဝခံင်္လ တရာ်း 

သည်ခကက ငာသည။် ၎င််းတွင ်သခငခ်ယရှုသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ပိုင်္္ ျုလ်ဆ ိုငရ်ာ၊ က ိုယ်ခနဓာနငှ  ်စ တ်ဝ ညာဉ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အာ်းလံို်းက ို ခရွ်းနှုတ်ရန ်ကကလာသည်ဟို ခြာ် ပထာ်းသည။် ဤခရွ်းနှုတ် ခင််းသည ်ဘိုန််းအသခရနငှ  ်

 ပည စ်ံိုသည။် ၎င််းသည ်ကကီ်းစာွခသာခပ ာ်ရွှငမ်ှုနငှ  ်င်္ိုဏ ်ပျု ခင််းအတွက် အခကကာင််းရင််းတစ်ခို ြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာ၏ထခ မာက် ခင််းနငှ အ်တူ၊ ခနာကဆ်ံို်းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်ခသ ခင််းတရာ်းက ို 

ခအာငပ်ွ ခံန ိုငမ်ည် ြစ်သည်။ ခကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်ခ မကကီ်းသစ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ ်ဘိုရာ်းသခင ်

 ပငဆ်ငခ်ပ်းထာ်းခသာ ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို အခမဆွကခ်ံရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို    ပငဆ်ငရ်မည် 

 ြစပ်ါသည။် ခနာက်ဆံို်းတွင ်ခယရှုခရစ၏်ခအာငပ်ွ ခံ ခင််းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယတ် ိုင ်မ ကစ်  ြင  ်

 မငန် ိုငမ်ည် ြစသ်ည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ကယ်တင ်ခင််းဆ ိုငရ်ာခလ လာမှုတွင ်ယခိုအခ  နအ်ထ  အ ပစမ် ာ်းအာ်း ခွင လ်ွှတ် 

 ခင််းနငှ  ်ခနဓာက ိုယန်ငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက ်ခင််းတ ို  က ို ရှင််းလင််းခြာ် ပခပ်းသည ် တမနခ်တာ်မ ာ်း၏ 

ယံိုကကည် ခင််းဆ ိုငရ်ာ အယဝူါဒမ ာ်းအခကကာင််း ခဆွ်းခန်ွးခ  ပပီ်း ြစပ်ါသည်။ ဤအခ  နတ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

ခနာကဆ်ံို်းအခကကာင််းအရာ ြစ်သည ် ထာဝရအသက်က ိုခလ လာရန ်အသင  ်ြစခ်နပါပပီ။ 

ထ ဝရအသက ်

တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒသည ်၎င််း၏ယံိုကကည် ခင််းဆ ိုငရ်ာခနာကဆ်ံို်းခဆာင််းပါ်းတွင ်ထာဝရ 

အသက်က ို ခြာ် ပထာ်းသည_် 

" ထာ၀ရအသက်ရှင ်ခင််းက ို ကျွန်ိုပ်ယံိုကကညသ်ည"် 

ဤအခ ကတ်ွင၊် ထာဝရအသက်နငှ ပ်တသ်က်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ က ိုယခ်နဓာထခ မာက် ခင််းခနာက် 

ပ ိုင််း ထာဝရအသက်တာအ ြစ ်အယဝူါဒသည ်ရှု မငသ်ည်။ အယဝူါဒသည ်ဘိုရာ်းသခင၏် သစစာရှ  

လူအာ်းလံို်း ခနာကဆ်ံို်းတွင ်ပပီ်း ပည စ်ံိုခသာ၊ ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာ၊ မခြာက် ပနန် ိုငခ်သာ၊ အဆံို်းမရှ ခသာ 

အသက်တာ ြင  ်ဆိုခ ခံရလ မ မ်ည်ဟူခသာယံိုကကည်ခ ကက် ို အခ ိုငအ်မာအတည် ပျုသည။် 

ထာဝရအသက်နငှ ပ်တ်သက်၍ ခ ပာန ိုငသ်ည အ်ရာမ ာ်းစွာရှ ခသာ်လည််း ဤသငခ်န််းစာတွင ်

က စစရပ်သံို်းခိုက ို အာရံိုစ ိုကပ်ါမည်။ ဦ်းစွာ၊ ထာဝရအသက၏်အခ  နက် ို ခြာ် ပပါမည။် မညသ်ည ်အခ  န ်

တွငစ်တငသ်နည််း။ ဒိုတ ယ၊ ထာဝရအသက၏်အရည်အခသွ်းအခကကာင််း ခဆွ်းခန်ွးပါမည်။ အ ခာ်း 

အသက်အမ  ျု်းအစာ်းမ ာ်းနငှ  ်မည်သ ို  ကွာ ခာ်းသနည််း။ တတ ယအခန ြင  ်ထာဝရခနရမည ခ်နရာက ို 

ခ ပာပါမည။် ထာဝရအသက၏်အခ  နန်ငှ  ်စတငက်ကပါစ ို  ။ 

အခ ိန် 

ထာဝရအသကသ်ည် မညသ်ည ်အခ  နတ်ွင ်စတငသ်နည််း။ ခရစ်ခတာ်သည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သကလ်ွတရံ်ို မ မက အထ်ူးသ ြင် အသက်နငှ်   ပည် စံိုခစ ခင််းငါှလာသည် 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဟို မ န  ခ်တာ်မခူ  သည်။ ခရစခ်တာ်၌ရှ ရန၊် ခရစ်ခတာ်၏တပည ် ြစ်ရန၊် အရညအ် 

ခသွ်း ပည ဝ်ခသာအသက်ရှငမ်ှုပံိုစံက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း မ တ်ဆက်အကကံ ပျုခနသည် 

မှာ ခသခ ာပါသည်။ သ ို  ခသာ် ၎င််းသည် ထာဝရအသကခ်လာ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ဤခသ ခင််း ြစ်တည်မှုနယပ်ယ်မှ ခက ာ်လွန၍်လွနခ် မာကခ်သာအသက်ဆသီ ို   

 ြတသ်န််းသည ်အခါ ထာဝရအသကသ်ည် စတငပ်ါသလာ်း။ ၎င််းသည ်ထာဝရ 

အသကစ်သည ်အခ  န ်ြစပ်ါသလာ်း။ တစန်ည််းအာ်း ြင ဆ် ိုခသာ်၊ ဟိုတပ်ါသည်။ 

သ ို  ခသာ်၊ အ ခာ်းတစ်နည််းအာ်း ြင ဆ် ိုရလ င၊် သခ္ ျုင််းတွင််းမှ ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ထာဝရ 

ကာလသ ို  ပ ို  ခဆာငခ်ပ်းမည ် ခရစ်ခတာ၏် ရှင ်ပနထ်ခ မာကခ်သာအသက၊် ဘဝ 

သစ၊် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ အ်တူ မကိုနဆ်ံို်းန ိုငခ်သာထာဝရကာလသည် ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို   

အတွင််း၌ မ  ျု်းခစ အ ြစ ်စ ိုကပ်  ျု်းထာ်းခသာ အသကပ်င ် ြစသ်ည။် ထ ို  ခကကာင  ်

အဆံို်းမရှ ခသာအသက်သည် ယခိုစတငခ်နပပီ ြစပ်ပီ်း၊ ဤထာဝရအသက်သည် 

အဆံို်းမ  ခသာကာလ ြင သ်တမ်ှတထ်ာ်းခသာအသကတ်စ်ခိုမ သာမဟိုတ်၊ ယခို 

ခရစ်ခတာ်နငှ  ်ဘိုရာ်းသခငက် ိုဗဟ ို ပျုခသာအသကတ်ာအ ြစ် အရည်အခသွ်း 

အရ သတမ်တှ်ထာ်းခသာအသက်တာတစခ်ို ြစ်ပပီ်း၊ လူသာ်းမ ာ်းအတွကရ်ည်ရွယ် 

ထာ်းသည ် အရာအာ်းလံို်းက ိုအ ပည အ်ဝ ပနလ်ည်တည်ခဆာက် ခင််းဆသီ ို   ဦ်း 

တည်ခနခကကာင််း နာ်းလည်ရနအ်ခရ်းကကီ်းပါသည။် ထ ို   ပင ်အခိုအခ  န ်ကျွန်ိုပ်တ ို   

သည်နာက င ်ခင််း၊ ရိုန််းကန ်ခင််း၊ ပ ကစ်ီ်းခနခသာကမဘာကကီ်းထ ခနရခသာလ်ည််း 

၎င််းတွငပ်ါဝငခ်ွင ရ်ပါသည်။ 

တဒါကတ်  Glen G. Scorgie 

ယံိုကကည်သမူ ာ်းသည် ပစစျုပပနအ်မနှတ်ရာ်းအ ြစ် ထာဝရအသကက် ို ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာ်းပပီ်း ြစခ်ကကာင််း 

သမမာက မ််းစာမကကာခဏဆ ိုသည်။ ခယာဟန ်၁၀:၂၈၊ ၁တ ခမာခသ ၆:၁၂၊ ၁ခယာ ၅်း၁၁-၁၃ နငှ  ်အ ခာ်း 

ခနရာမ ာ်းစွာတွင ်ခတွွေ့  မငရ်သည။် ဤဥပမာတစ်ခိုအခန ြင ၊် ခယာဟန ်၅:၂၄ တွင ်ခယရှုမ န  ဆ် ိုခ ကက် ို 

နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ငါအမှနအ်ကနဆ် ိုသညက်ာ်း၊ ငါ  စကာ်းက ို နာ်းခထာင၍် ငါ  က ိုခစလွှတ်ခတာ်မူ 

ခသာသူက ို ယံိုကကည်ခသာသသူည ်ထာဝရအသကက် ို ရသည် ြစ်၍ အ ပစစ်ီရင ်

 ခင််းက ိုမခရံ။ ခသ ခင််းမှအသက်ရှင ်ခင််းသ ို   ကူ်း ခ မာကခ်သာသူ ြစ၏် 

(ခယာဟန ်၅:၂၄) 

သခငခ်ယရှုနငှ  ်ဓမမသစ်က မ််းခရ်းသမူ ာ်းသည် ထာဝရ သ ို  မဟိုတ ်ထာဝရအသက်အခကကာင််းအာ်း 

ခရစ်ခတာ်နငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခပါင််းစည််း ခင််းမှ ထကွ်ခပေါ်လာသည ် ပစစျုပပနအ် ြစမ်ှနအ် ြစ် ခ ပာဆ ိုကက 

သည။် ၎င််းသည်အမှနပ်င ်ြစပ်ါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယခ်နဓာသည် ခသဆံို်း ခင််းရှ ခသာ်လည််း၊ စ တ် 

ဝ ညာဥမ် ာ်းသည ်မည်သည အ်ခါမ  ခသဆံို်းလ မ မ်ည်မဟိုတ်။ ယခိုကျွန်ိုပ်တ ို  ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာ်းခသာ ဝ ညာဉ 

ခရ်းအသကတ်ာသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ထာဝစဉရရှ မည အ်သကန်ငှ  ်တူညပီါသည်။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အ ခာ်းတစြ်ကတ်ွင၊် ခနာကဆ်ံို်းတရာ်းစီရငခ်  နတ်ွင ် ထာဝရအသကက် ိုအခမွအ ြစ် ကျွန်ိုပ်တ ို   

အာ်းခပ်းအပ်မည်ဟခူသာအခ က်က ို သမမာက မ််းစာသည် မကကာခဏပ ို၍ခ ပာပါသည။် မဿ  ၂၅:၄၆၊ 

မာကို ၁၀:၂၉-၃၀၊ ခယာဟန ်၁၂:၂၅၊ ခရာမ ၂:၅-၇၊ နငှ  ်ယိုဒ ၂၁ တွငခ်တွွေ့  မငရ်သည။် ဥပမာတစခ်ိုအခန 

 ြင ၊် ခယာဟန ်၆:၄၀ တွင ်ခယာဟနသ်ညခ်ရ်းထာ်းသည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

သာ်းခတာ်က ို ကကည်  မင၍် ယံိုကကည်ခသာသူရှ သမ တ ို  သည် ထာဝရအသကက် ို 

ရခစ ခင််းငါှ၎င််း အလ ို ခတာ်ရှ ၏။ ငါသည်လည််းခနာက်ဆံို်းခသာခန  ၌ ထ ိုသတူ ို  က ို 

ထခ မာကခ်စမည်ဟို မ န်  ခတာ်မူ၏ (ခယာဟန ်၆:၄၀)။ 

ဤခနရာတွင ်ခယာဟန ်ပျုသက  သ ို  ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ်ခနဓာ၏ထခ မာက် ခင််းနငှ အ်တူ ထာဝရ 

အသက်က ို အ ပည အ်ဝလက်ခရံရှ  ခင််းအာ်း သမမာက မ််းစာသည် ဆကစ်ပ်ခပ်းခလ ရှ သည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ 

က ိုယခ်နဓာသည်အသက် ပနလ်ည်ရှငလ်ာခသာအခါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပည ်အဝခရွ်းနှုတ်ပပီ်း  ပနလ်ည ်

ထခူထာငထ်ာ်းခသာက ိုယခ်နဓာနငှ  ်စ တ်ဝ ညာဥ်လသူာ်းမ ာ်းအ ြစ် ထာဝစဉအသကရ်ှငမ်ည ်ြစသ်ည။် 

ခရစ်ခတာ်၌ ကျွန်ိုပ်တ ို  ရရှ ခသာအရာသည် ခရစခ်တာ်နငှ  ်ခပါင််းစည််း ခင််းအာ်း 

 ြင  ်“ရရှ ခ  ပပီ်း” နငှ  ်“မရခသ်း” ဟူ၍  ခြာ် ပရန ်အခထာက်အကူ ြစမ်ညဟ်ို 

ထင ်မငပ်ါသည်။ ထ ို   ခကကာင ၊် ခရစ်ခတာ်အာ်းယံိုကကညခ်သာအခါ၊ ခရစ်ခတာ်က ို 

လကခ်ံခသာအခ  န၌်ပင၊် ထာဝရအသကအ်ပါအဝင ်ခရစခ်တာ်ခပ်းခသာအက  ျု်း 

ခက ်းဇူ်းမ ာ်းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  “ရရှ ခ  ပပီ်း” ဟို ဆ ိုလ ိုပါသည။် ထ ိုအရာတ ို  သည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အပ ိုင ်ြစသ်ည်— ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်ထာဝရအသကရ်ှ သည။် 

တစခ်  နတ်ည််းမှာပင၊် “မရခသ်း”ဟူသည သ်ခဘာအရ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခရစခ်တာ် 

က ိုလက်ခရံရှ ပပီ်းခသာ်လည််း အသက်ကကီ်းလာမည်၊ ြ ာ်းနာကကမည်၊ ခရစခ်တာ် 

ကကလာခ  နတ် ိုင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အမ ာ်းသည် ခသ ခင််းက ိုပင ်ခတွွေ့ ကကံျုခစံာ်းကကရခပလ မ ် 

မည။် ထ ိုသခဘာအရဆ ိုလ င၊် ထာဝရအသက၏်“မရခသ်း”ဟူသည အ်ခ ကသ်ည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ခစာင ခ်မ ာ်ခနဆ  ြစသ်ည်။ ထ ို  ခကကာင ၊် “ရရှ ခ  ပပီ်း” — “မရခသ်း” 

သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို နာ်းလညရ်နက်ူညခီပ်းသညဟ်ို ကျွန်ိုပ်ထငသ်ည။် ဟိုတပ်ါ 

သည်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်ထာဝရအသက်ရှ သည။် သ ို  ခသာ် တစခ်  နတ်ည််းတွင၊် 

ခကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်ခ မကကီ်းသစတ်ွင ်ထာဝရအသကသ်ည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ခစာင  ်

ကက ျုခနပါသည။် 

တဒါကတ်  Jeffrey K. Jue 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တဝ် ညာဉမ ာ်းအတွက် ထာဝရအသကသ်ည် ဤဘဝ၌ ကျွန်ိုပ်တ ို   ပနလ်ည်ခမွ်းြွာ်း 

ခသာအခါ စတငသ်ညဟ်ို ခ ပာ ခင််းသည် မ တသည သ်ခဘာရှ သည။် သ ို  ခသာ် ခနာက်ဆံို်းတရာ်းစရီင ်

 ခင််းတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာခပေါ်ထနွ််းမလာမှီတ ိုငခ်အာင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် အ ပည ်အဝ အသကရ်ှင ်

မညမ်ဟိုတ။် သ ို  ပပီ်းမသှာ ကျွန်ိုပ်တ ို  လသူာ်းထိုတစ်ရပ်လံို်းသည် ဘိုရာ်းသခငခ်ရှ ွေ့ခတာ်၌ အသကရ်ှငခ်န 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

မည် ြစသ်ည။် ထ ိုအခ  နမ်တ ိုငမ်ီတွင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စ တ်ဝ ညာဥမ် ာ်းက ို ခရွ်းနှုတ် ခင််း 

အာ်း ြင  ်ထာဝရအသက်အတကွ် ကက ျုတင ်မည််းစမ််းခွင ရှ် သည်။ သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏က ိုယ်ခနဓာသည ်

အသက်တာအသစရ်ရှ ပပီ်းမှသာ ဘိုရာ်းသခငအ်လ ိုရှ သည ်အတ ိုင််း အမှနတ်ကယ် အသက်ရငှန် ိုငမ်ည် 

 ြစသ်ည။် 

ထာဝရအသက၏်အခ  နက်ာလက ို စ တ်ထ တွင ်ဤမ နာ်းလည်ထာ်းပပီ်း၊ ၎င််း၏အရည်အခသွ်းနငှ  ်

ပတသ်က်၍ ဆက်ခလ လာကကပါစ ို  ။ 

အရည်အတသျွား 

သမမာက မ််းစာတွင၊် ထာဝရအသကသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏တည်ရှ ခန ခင််းနငှ  ်အသ စ တ်တ ို   ထာဝစဉ 

တည်ပမ ခန ခင််းမ သာမဟိုတပ်ါ။ ဘိုရာ်းသခင၏် ထာဝရတရာ်းစီရင ်ခင််းခအာက်တွင ်ရှ ခနသူမ ာ်းပင ်

လ င ်ဆကလ်ကတ်ညရ်ှ ခနကာ အသ စ တ်ရှ ကကသည်။ ထာဝရအသက၏် အဓ ကအရည်အခသွ်းသည် 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏် ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာ၌ ထာဝစဉအသက်ရှငက်ကလ မ မ်ည်  ြစသ်ည။် ဤ 

သခဘာအရ၊ အသက်က ိုရရှ  ခင််းသည်  ဘိုရာ်းသခင၏်မ က်နာှသာနငှ  ်ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာက ို ရရှ  ခင််း 

 ြစသ်ည။် ဆန  က် ငဘ်ကအ်ာ်း ြင ၊် ခသ ခင််းတရာ်းက ိုခံစာ်းရ ခင််းသည် က ိုယခ်တာ်၏အမ က်ခဒါသနငှ  ်

က  န ်ခင််းခအာကတ်ွင ်က ခရာက် ခင််းပင ်ြစသ်ည။် ထာဝရအသက်နငှ  ်ထာဝရခသ ခင််းနစှ်ခိုလံို်းတွင ်

ဆကလ်ကတ်ည်ရှ ခန ခင််းပါဝငသ်ည်။ ၎င််းတ ို  ကကာ်းကွာ ခာ်းခ က်သည် တည်ရှ မှု၏ အရည်အခသွ်း 

 ြစသ်ည။် ရှငခ်ယာဟန ်၁၇်း၃ တွင ်ခယရှုဆိုခတာင််းခ  သည အ်တ ိုင််း_ 

ထာဝရအသကဟ်ူမကူာ်း၊ မှနခ်သာဘိုရာ်းသခင ်တဆတူည််း ြစခ်တာ်မူခသာ 

က ိုယခ်တာ်က ို၎င််း၊ ခစလွှတခ်တာ်မခူသာ ခယရှုခရစက် ို၎င််း၊ သ ကျွမ််း ခင််းတည်ျား 

(ရှငခ်ယာဟန ်၁၇်း၃)။ 

ဤတွင၊် ထာဝရအသက်သည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ခယရှုခရစ်က ို သ ကျွမ််း ခင််းနငှ  ်ညမီ သည်ဟို 

သခငခ်ယရှုသွနသ်ငခ်  သည်။ ဤအခ ခအခနတွင၊် သ ကျွမ််း ခင််းဟူခသာ အယအူဆသည် ခ စ် ခင််း 

ခမတတ ာပါခသာဆက်ဆခံရ်းက ို ရည်ညွှန််းသည်။ သခငခ်ယရှုဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ ထာဝရအသကသ်ည် တည်ရှ  

 ခင််းသ ို  မဟိုတ ်အသ စ တ်အသံို်းအနှုန််းမ ာ်း ြင သ်ာမဟိုတ်ဘ ၊ ဘိုရာ်းသခင၏်ခ စ ်ခင််းခမတတ ာ၏ အခတွွေ့အ 

ကကံျုအရသတ်မတှ် ခင််း  ြစ်သည်။ 

သ ို  မဟိုတ် ခရာမ ၇:၉-၁၁ တွင ်ခပါလိုသည ်အသက်ရှင ်ခင််းနငှ  ်ခသ ခင််းအခကကာင််း ခ ပာဆ ိုပံို 

တ ို  က ို သံို်းသပ်ကကည ပ်ါ– 

အထကက်ပညတ်တရာ်းမရှ သ ြင် ၊ ငါသည ်အသကရ်ှင၏်။ ပညတ်တရာ်းခပေါ် 

ခသာအခါ အ ပစ ်တရာ်းသည ်ရှင ်ပန၏်။ ငါလည််းခသ၏။ အသက်ရှင ်ခင််းနငှ်  

ဆ ိုငခ်သာပညတတ်ရာ်းသည် ခသ ခင််းနငှ် ဆ ိုငသ်ည်က ို ငါခတွွေ့၏။ အ ပစတ်ရာ်း 
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သည်ပညတ်တရာ်းအာ်း ြင်  အခွင် ရလ င၊် ငါ  က ို လှည်  ြာ်း၍ ထ ိုတရာ်းအာ်း ြင်  

ငါ  က ို သတ်ခလ၏ (ခရာမ ၇:၉-၁၁)။  

ဤတွင ်ခပါလိုခြာ် ပခသာကာလတစ်ခိုလံို်းတွင၊် သသူည ်ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာနငှ  ်စ တပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ 

အသက်ရှငခ်နခ  သည်။ အသ စ တ်၊ ဆင ်ခငတ်ံိုတရာ်းရှ ခသာသူအ ြစ် တညရ်ှ ခနသည။် သ ို  တ ိုင၊် သသူည ်

ပထမအသက်ရှင၍် ခနာကမ်ှခသ ခင််းသ ို   ခရာက်ရ၏။ ဟို အခ ိုငအ်မာခ ပာခ  သည်။  ခာ်းနာ်းခ ကမ်ှာ 

ဘိုရာ်းသခငခ်ရှ ွေ့ခတာ်၌ သူ၏ရပ်တည်မှု ြစ်သည်။ ပညတတ်ရာ်းသည် သူ  အာ်းမစရီငမ်ီ၊ သသူည်အသက် 

ရှငခ်  သည်။ သ ို  ခသာ် ပညတတ်ရာ်းသည်သူ  အာ်း ဘိုရာ်းသခင၏်က  န ်ခင််းခအာကတ်ွင ်ထာ်းလ ိုကသ်ည် 

နငှ  ်ခပါလိုသည ်ခသဆံို်းသွာ်းခ  သည်။ ခနာကပ် ိုင််းတွင၊် သူသည ်ခရစ်ခတာ်ထသံ ို   ခရာက်ရှ လာပပီ်း က  န ်

 ခင််းက ို ရိုပ်သ မ််းလ ိုကခ်သာအခါ၊ အသစ်ခသာအသက်တာရှ ခကကာင််းက ို သသူည ်ခ ပာန ိုငခ်  သည်။ 

ခယာဟန ်၅:၂၄၊ နငှ  ်၁ ခယာဟန ်၃:၁၄ တွင ်ဤတူညီခသာအယအူဆက ို ခတွွေ့ရသည။် 

ထ ိုအရာက ို ဤပံိုစံ စဉ်းစာ်းကကည ်ပါ။ ခနာက်ဆံို်းခသာခန  ၌၊ ခသလွနခ်သာသအူခပါင််းတ ို  သည်ထ 

ခ မာက်ကကလ မ မ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏မခသန ိုငခ်သာစ တဝ် ညာဥ်မ ာ်းသည် ထခ မာက်ခသာက ိုယ်ခနဓာမ ာ်းနငှ  ်

 ပနလ်ညခ်ပါင််းစည််းမည် ြစသ်ည။် ရှငခ်ယာဟန ်၅်း၂၈-၂၉ အရ၊ ခကာင််းမှု ပျုခသာသူတ ို  သည် ခ ီ်း 

ခ မ ာက် ခင််းဆိုလာဘရ်ရှ ကကမည် ြစ်ပပီ်း၊ ဒိုစရ ိုက်က ို ပျုခသာသူတ ို  သည် အ ပစ်စရီင ်ခင််းခရံကကလ မ မ်ည်။ 

နစှ်ဦ်းစလံို်းသည ်၎င််းတ ို  ၏ထခ မာကခ်သာခနဓာက ိုယတ်ွင ် အသ စ တ် ြင  ်ထာဝစဉအသက်ရငှက်ကမည် 

 ြစသ်ည။် သ ို  ခသာ် သမမာက မ််းစာသည် ခ ြာင မ်တ်ခသာသ၏ူကကမမာက ို “အသက်” နငှ  ်ဆ ို်းညစသ်မူ ာ်း၏ 

ကကမမာအာ်း “ခသ ခင််း” ဟိုခခေါ်ဆ ိုထာ်းသည။် ၎င််းတ ို  တည်ရှ သည် ြစခ်စ၊ မရှ သည် ြစခ်စ သ ို  မဟိုတ်ခတွ်း 

ခတာ ခင််းရှ သည် ြစ်ခစ သ ို  မဟိုတ် အခတွွေ့အကကံျုမ ာ်းရှ သည် ြစ်ခစ  ခာ်းနာ်းခ က်ရှ သည ်မဟိုတပ်ါ။ 

 ခာ်းနာ်းခ ကမ်ှာ ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်သူတ ို  ၏ဆက်ဆခံရ်း ြစသ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဘိုရာ်းသခင၏်ခကာင််း 

ခ ီ်းမင်္ဂလာခအာက်တွင ်ရှ ခနပါက၊ အသက်ရှငလ် က်ရှ သညဟ်ို သမမာက မ််းစာခြာ် ပထာ်းသည။် က ိုယ် 

ခတာ်၏က  န ်ခင််းခအာကမ်ှာရှ ခနပါက၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခသဆံို်းပပီဟို ဆ ိုသည။် ထ ို  ခကကာင ၊် ထာဝရ 

အသကသ်ည ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်မင်္ဂလာရှ ခသာဆကဆ်ခံရ်းတငွ ်ဆကလ်ကတ်ည်ရှ ခသာအသ စ တ် ြစ် 

သည။် သ ို  ခသာ် ဤခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းသည် အဘယ်နည််း။ ခကာင််းခ ီ်းခစံာ်းရသည ်ဘဝသည် မည်သ ို   

ခသာပံိုစံနည််း။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ထာဝရအသက်တာက ို မ ို်းတ မခ်ပေါ်တွင ်ဘိုရာ်းသခငန်ငှ အ်တူခမ ာခန 

သက  သ ို   မစ တက်ူ်းသင ၊် မခ ပာသင ဟ်ို ထငမ် ပါသည်။ သ ို  ခသာ် ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်

ထခ မာကခ်သာက ိုယ်ခနဓာအသစမ် ာ်း ရှ လ မ မ်ည်။ အ ပစတ်ရာ်း၊ အနာခရာင်္ါနငှ  ်

ခသ ခင််းမ ာ်းသည် ထ ိုက ိုယခ်နဓာအသစ်အာ်း မထ ခ ိုကန် ိုငပ်ါ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ထာဝရရှငသ်နက်ကလ မ မ်ည်။ မည်သည အ်ခါမှ မခသန ိုငပ်ါ။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် 

ကမဘာသစ်၌ အသကရ်ှငက်ကမည်။ ယခို၊ အခသ်းစ တအ်ခ ကမ် ာ်းအာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို   

မသ ရှ ရခသ်းပါ—၎င််းတွင ်မည်သည အ်ရာပါဝငမ်ညန်ည််း။ အခသ်းစ တအ်ခ က် 

အလက်အာ်းလံို်းက ို မသ ခသာ်လည််း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  တွင ်တာဝနအ်ခ  ျုွေ့ ရှ သညက် ို 

သ ပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခရစ်ခတာ်နငှ အ်တူ စ ို်းစကံကပါမည။် ဘိုရာ်းသခငြ်န ်
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ဆင််းထာ်းခသာ အာကာသမ ိုလ််းခကာင််းကငန်ငှ  ်အ ပနအ်လှနထ် ခတွွေ့ဆကသ်ယွ် 

ရမည ် စကကာဝဠာအသစတ်စခ်ို ြစမ်ညဟ်ို ကျွန်ိုပ်နာ်းလညသ်ည်။ ထ ို  ခကကာင  ်

ကျွန်ိုပ်တ ို   လိုပ်ရမည ်တ က သည ်အရာမ ာ်း ရှ လ မ မ်ည်။ သ ို  ခသာ် အခ ခခံအာ်း ြင ၊် 

ဓမမသစက် မ််းတွင ်အခလ်းခပ်းခြာ် ပခသာအရာသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  လိုပ်ခဆာငရ် 

မည အ်ရာမဟိုတ်ခကကာင််း၊ စ တ်ဝငစ်ာ်းြယွ်ခကာင််းခလာကခ်အာင ်၎င််းသည် 

စွ မကြ်ွယခ်ကာင််းပပီ်း  ပည စ်ံိုလ မ မ်ည် ြစ်ခကကာင််း ကျွန်ိုပ်ယံိုကကည်ပါသည။် 

ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  နငှ အ်တူ ရှ ခတာ်မလူ မ ်မည် ြစ်ခကကာင််း ဓမမသစ် 

က မ််းအခလ်းခပ်းခြာ် ပသည။် က ိုယခ်တာ်၏မ က်နာှက ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မငရ်လ မ ် 

မည။် က ိုယ်ခတာ်နငှ  ်မ တသ်ဟာယြွ ွေ့  ခင််းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ စ တခ်က နပ်စရာ 

ခပ ာ်ရွှငမ်ှု ြစလ် မ ်မည်။ 

တဒါကတ်  Thomas R. Schreiner 

၁၈၇၃ ခိုနစှမ်ှ ၁၉၅၇ ခိုနစှအ်ထ  အသက်ရှငခ်  ခသာ ခက ာ်ကကာ်းခသာ ဓမမပညာရှင ်Louis 

Berkhof သည ်သူ၏စာအိုပ် Systematic Theology အပ ိုင််း ၆၊ အခန််း ၅ တွင ်ထာဝရအသက်၏ခနာက် 

ဆံို်းအခ ခအခနက ို ခြာ် ပထာ်းသည။် သမူည်သ ို  ခ ပာခ  သည်က ို နာ်းခထာငက်ကည လ် ိုကပ်ါ_ 

ဤဘဝ၏  ပည စ်ံို ခင််းသည် ဘိုရာ်းသခငန်ငှ  ်ဆက်ဆ ံခင််းတွငခ်ပ ာ်ရွှင ်ခင််း ြစ် 

သည.်.. ဘိုရာ်းသခငအ်ာ်း ခယရှုခရစ်၌ မ က်နာှခ င််းဆ ိုငခ်တွွေ့  မငရ်မည် ြစပ်ပီ်း၊ 

သူ  ထ၌ံခက နပ်မှုအ ပည ရှ် မည်၊ သူ  ထ၌ံဝမ််းခ မာကမ်ည်၊ ဘိုန််းထငရှ်ာ်းလ မ မ်ည်... 

အသ အမှတ် ပျုမှုနငှ  ်လမူှုဆကဆ်ခံရ်း  မင မ်ာ်းလာမည် ြစသ်ည်။…လတူစ်ဦ်းစီ၏ 

ခပ ာ်ရွှငမ်ှုသည် ပပီ်း ပည စ်ံိုပပီ်း  ပည စ်ံိုလ မ မ်ည်။ 

အခ  ျုွေ့ခသာနည််းလမ််းမ ာ်းတွင ်သမမာက မ််းစာသည် ထာဝရအသက၏်သခဘာသဘာဝအ 

ခကကာင််း မကကာခဏခ ပာခလ မရှ သညမ်ှာ ထ်ူးဆန််းအံ ဩစရာ ြစသ်ည။် အမှနမ်ှာ၊ ထာဝရအသကသ်ည် 

ခနာငတ်ရပပီ်း ခရစ်ခတာ်၌ယံိုကကည် ခင််းရှ သတူ ို  အာ်း ဧဝံခင်္လ ကခပ်းခသာ ကကီ်း မတခ်သာဆိုလာဘ ်ြစ် 

သည။် သ ို  ခသာ် လကခ်တွွေ့တွင ်သမမာက မ််းစာသည် ခယဘယူ အသံို်းအနှုန််းမ ာ်းအာ်း ြင  ်ထာဝရအသက် 

အခကကာင််း ခ ပာဆ ိုခလ ရှ သည်။ ဗ ာဒ တ် ၂၁:၃-၄ တွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သ၏ူလူမ ာ်းနငှ အ်တူ က  န််းဝပ် 

ခတာ်မမူည် ြစ်ပပီ်း၊ ခသဆံို်း ခင််း သ ို  မဟိုတ် ဝမ််းနည််း ခင််းလည််း မရှ ရဟို ခြာ် ပထာ်းသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   

သည ်က ိုယခ်နဓာအသစမ် ာ်းရရှ ကကမည် ြစ်ပပီ်း၊ မ ကခ်မှာက်၊ ခြာက ်ပန ်ခင််းနငှ  ်အ ပစ၏်လွှမ််းမ ို်းမှုတ ို  မှ 

လံို်းဝကင််းစငပ်ါမည။် သ ို  ခသာ် အခသ်းစ တအ်ခ ကအ်လကမ် ာ်းသည် အဘယသ် ို  နည််း။ အမနှမ်ှာ သမမာ 

က မ််းစာသည ်၎င််းတ ို  အခကကာင််း အနည််းငယသ်ာခြာ ်ပထာ်းသည။် ၎င််းအစာ်း၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

ခကာင််း မတခ်တာ်မူခကကာင််းက ို ယံိုကကည်စ တ်ခ ရနန်ငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတွက် က ိုယခ်တာ်သ မ််းထာ်းခသာ 

အံ ြယွ်အမှုမ ာ်းအခကကာင််း အလွနအ်ကျွ ံမှန််းဆလွန််း ခင််းမ ပျုမ ခစရန ်တွန််းအာ်းခပ်းပါသည်။ ၂ ခကာ 

ရ နသျု ၁၂:၂-၄ တွင ်ခပါလိုခရ်းသာ်းခ  သည်က ို နာ်းခထာငပ်ါ။ 
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ဝငက်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

ခရစ်ခတာ်၏ တပည်  ြစခ်သာ လူတခယာက်က ို တတ ယခကာင််း ကငသ် ို  တ ိုင ်

ခအာင ်ခ ခီဆာငသ်ည်အခကကာင််းက ို ငါသ ၏။ ထ ိုသသူည်ပရဒ သိုဘံိုသ ို   ခ ီခဆာင ်

 ခင််းက ိုခရံ၍၊ လမူခ ပာအပ် မခ ပာန ိုငခ်သာစကာ်းက ို ကကာ်းသည်  အခကကာင််းက ို 

ငါသ ၏ (၂ ခကာရ နသျု ၁၂:၂-၄)။ 

ဤအခတွွေ့အကကံျုနငှ ပ်တသ်က၍် ခပါလိုခ ပာသညက် ို သတ  ပျုပါ။ လမူခ ပာအပ် မခ ပာန ိုငခ်သာ 

စကာ်း— ၎င််းတ ို  သည် လူ  ဘာသာစကာ်း ြင  ်လံိုခလာကစ်ွာခြာ် ပန ိုင ်ခင််းမရှ ပါ။ ထ ို  အ ပင၊် ဤတတ ယ 

ခကာင််းကငတ်ွင ်အဘယအ်ရာရှ သညက် ို လသူာ်းတ ို  အာ်း ခ ပာ ပရန ်ခွင မ် ပျုပါ။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ၎င််း 

က ိုယခိုတ ိုင ်လ  ျုွေ့ ဝကှ်ထာ်းခန ခင််းသညအ်လွနပ်င ်အံ ကသစရာခကာင််းပါသည။် 

ဤသညမ်ှာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ထခ မာက် ခင််းမတ ိုငမ်ီ ကကာ်းကာလအခ ခအခန ြစခ်သာ—ခကာင််း 

ကငဘ်ံို ြစ်သည။် အကယ်၍ ခကာင််းကငဘ်ံို၏လ  ျုွေ့ ဝှကခ် က်မ ာ်းက ို မထိုတခ်ြာ်န ိုငလ် င၊် ခနာကဆ်ံို်းကာ 

လအခ ခအခန၏ လ  ျုွေ့ ဝှကခ် က်သည် မည်မ မ ာ်းန ိုငမ်ည်နည််း။  ခရစခ်တာ် ကကလာခသာအခါ မညမ် အံ  

ကသြယွ်ခကာင််းခသာ အသကတ်ာ ြစမ်ည်က ို မည်သ ူစဉ်းစာ်းန ိုငမ်ည်နည််း။ ဝမ််းနည််း ခင််း၊ ဆင််းရ ဒိုကခ၊ 

စ တပ် က် ခင််း သ ို  မဟိုတ် ခသ ခင််းရှ ခတာ မည်မဟိုတခ်ကကာင််း သမမာက မ််းစာခြာ် ပထာ်းသည်။ ဤအရာ 

မ ာ်းသည် အံ ကသြယွ်ခကာင််းပပီ်း မနှက်နခ်သာလ်ည််း၊ ၎င််းတ ို  နငှ ပ်တသ်က်ခသာ အခသ်းစ တ်အခ ကမ် ာ်း 

က ိုသမမာက မ််းစာသည် ခြာ် ပမထာ်းပါ။ 

ယခို ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ထာဝရအသက၏်အခ  နန်ငှ  ်အရညအ်ခသွ်းက ို ခလ လာပပီ်း ြစ်ခသာခကကာင  ်

ခနာကဆ်ံို်းအခကကာင််းအရာ ြစ်ခသာ_ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထာဝရခနရမည ခ်နရာက ို ဆက်ခလ လာကကပါစ ို  ။ 

တနရ  

ခကာင််းကငသ်စ်နငှ  ်ခ မကကီ်းသစအ် ြစ် ထာဝရခနထ ိုငမ်ည ခ်နရာအခကကာင််း သမမာက မ််းစာ၌ 

မကကာခဏခြာ် ပခလ ရှ သည။်  ခဟရှာယ ၆၅:၁၇ နငှ  ်၆၆:၂၂၊ ၂ ခပတရို ၃:၁၃၊ နငှ  ်ဗ ာဒ တ် ၂၁:၁ တ ို  တွင ်

ခတွွေ့ရပါသည။် ခကာင််းကငန်ငှ ခ် မကကီ်းအာ်း  ပနလ်ညြ်နဆ်င််း ခင််းသည် သမမာက မ််းစာ၏ ကကီ်းက ယခ်မ််း 

နာ်းခသာ သမ ိုင််းဇာတခ်ကကာင််းက ို ပပီ်း ပည ်စံိုခစသည်။ ကမဘာဦ်း ၁:၁ တွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်ခကာင််းကင ်

နငှ ခ် မကကီ်းက ို ြနဆ်င််းခသာအခါ သမ ိုင််းစတငခ်  သည်။ သ ို  ခသာ် ၎င််းသည် လူသာ်းတ ို  အ ပစ်ထ သ ို  က  

ခရာက် ခင််းခကကာင  ်ယ ိုယွင််းပ က်စီ်းသွာ်းပပီ်း ဘိုရာ်းသခငအ်တွက် ခနထ ိုငရ်နမ်သင ခ်တာ်ခပ။ လသူာ်းမ  ျု်း 

နယွ်နငှ  ်ြနဆ်င််း ခင််းနစှခ်ိုစလံို်း မည်က  သ ို  ခရွ်းနိုတ်ခရံပံိုအခကကာင််း အ ခာ်းက မ််းမ ာ်းတွင ်ခြာ် ပထာ်း 

သည။် သခငခ်ယရှု ပနလ်ာသည်နငှ တ်ပပ ျုငန်က်၊ အဆံို်းစွနရ်လဒမ်ှာ ခကာင််းကငန်ငှ ခ် မကက်ီးက ိုခရွ်းနှုတ်ပပီ်း 

အသစ် ပနလ်ည်ရှငသ်နခ်စမည် ြစ်ကာ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် သူ၏ရှင ်ပနထ်ခ မာက်ခသာလူမ ာ်းနငှ အ်တူ 

ခ မကကီ်းခပေါ်တွင ်က  န််းဝပ်ခတာ်မူမည် ြစသ်ည။် မဿ  ၆်း၉-၁၀ တွင ်ဆိုခတာင််းရနက်ျွန်ိုပ်တ ို  အာ်း သွန ်

သငခ်ပ်းခသာအခါ ခယရှု၏စ တ်ထ တွင ်ဤပန််းတ ိုငရှ် ခနခ  သည်။  

ခကာင််းကငဘ်ံို၌ရှ ခတာ်မူခသာအကျွန်ိုပ်တ ို  အဘ က ိုယ်ခတာ၏် နာမခတာ်အာ်း 

ရ ိုခသခလ်း မတ် ခင််း ရှ ပါခစခသာ။ န ိုငင်ခံတာ်တည်ခထာငပ်ါခစခသာ။ အလ ို 
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ခတာ်သည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌  ပည် စံိုသက  သ ို   ခ မကကီ်းခပေါ်မှာ  ပည် စံိုပါခစခသာ 

(မဿ  ၆်း၉-၁၀)။  

ပန််းတ ိုငသ်ည် ခကာင််းကငတ်မနမ် ာ်းနငှ  ်ထကွခ်ွာသွာ်းခ  ခသာ သန  ရှ်င််းသမူ ာ်းခနထ ိုငရ်ာခကာငျ်ား 

ကငဘ်ံိုနငှ  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ခနထ ိုငရ်ာကမဘာခ မကကီ်းခပေါ် ဤနစှ်ခိုလံို်းတွင ်ဘိုရာ်းသခင၏်န ိုငင်ခံတာသ်ည် အ ပည ် 

အဝ အပမ တမ််းထငရ်ှာ်းခစရန ်ြစသ်ည။် ထ ို  ခကကာင  ်ခယရှုသည် သ၏ူန ိုငင်ခံတာ်က ို ကမဘာခ မကကီ်းခပေါ်သ ို   

ခဆာငယ်လူာရနန်ငှ  ်ခကာင််းကငဘ်ံို၌ရှ သက  သ ို   ခ မကကီ်းခပေါ်၌ က ိုယခ်တာ်၏အလ ိုခတာ် ပည ်စံိုခစရန ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  အခန ြင  ်အသနာ်းခရံနသ်ွနသ်ငခ်  သည်။ 

သမမာက မ််းစာသည် ဤြနဆ်င််း ခင််းအသစအ်ခကကာင််း မကကာခဏခ ပာခလ မရှ ခသာ်လည််း၊ ခရွ်း 

နှုတ်ခရံခသာလသူာ်းမ ာ်း၏ ခနာက်ဆံို်းပန််းတ ိုငသ်ည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌မဟိုတ်ဘ  အသစ်ြနဆ်င််းထာ်း 

ခသာခ မကကီ်းခပေါ်တွင ်ြစခ်ကကာင််း ရှင််းလင််းစွာခြာ် ပထာ်းသည်။ ဥပမာ၊ ခဟရှာယ ၆၅:၁၇-၁၉ တွင၊် 

အသစ် ပျု ပငထ်ာ်းခသာ သန  ရှ်င််းခသာခယရိုရှလငပ်မ ျုွေ့၌ ဘိုရာ်းသခင၏်လမူ ာ်း ခနထ ိုငက်ကမည်အ 

ခကကာင််း သ ရှ ရသည။် ဗ ာဒ တ ်၂၁:၂ တွင၊် ဤခယရိုရှလငပ်မ ျုွေ့သစသ်ည် ခ မကကီ်းသစ်ခပေါ်တငွ ်တည်ရှ  

လ မ မ်ည်က ို ခတွွေ့ရသည။် ဗ ာဒ တ် ၂၁:၁-၅ တွင ်ခယာဟနခ်ရ်းထာ်းသညက် ို နာ်းခထာငပ်ါ_ 

ခကာင််းကငသ်စ်နငှ်  ခ မကကီ်းသစက် ိုလည််း ငါ မင၏်။...သန်  ရှင််းခသာပမ ျုွေ့တည််း 

ဟူခသာ ခယရိုရလှငပ်မ ျုွေ့ သစသ်ည ်မ မ ခငပ်ွန််းဘ ို   တနဆ်ာဆငခ်သာ မင်္ဂလာ 

ခဆာငသ်တ ို  သမီ်းက  သ ို    ပငဆ်ငလ် က်၊ ဘိုရာ်းသခင ်အထခံတာ်၊ ခကာင််းကငဘ်ံို 

မှ ဆင််းသကသ်ညက် ို ငါ မင၏်။...ခကာင််းကငမ်ှကကီ်းခသာ အသကံာ်း၊ "ဘိုရာ်း 

သခင၏် တ ခကာ်သည် လူတ ို  တွငရှ် ၏။ လူတ ို  နငှ် အတူ က  န််းဝပ်ခတာ်မမူည။် 

သူတ ို  သည် က ိုယခ်တာ်၏လူ  ြစ်ကကလ မ် မည်။ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်က ိုယခ်တာ် 

တ ိုင ်သတူ ို  နငှ် အတူရှ ခန၍ သတူ ို  ၏ ဘိုရာ်းသခင ်ြစခ်တာ်မမူည။်"...ပလလ ငခ်တာ် 

ခပေါ်မှာ ထ ိုငခ်တာ်မခူသာသူကလည််း၊ "ငါသည် ခပ်သ မ််းခသာ အရာတ ို  က ို အသစ် 

ြနဆ်င််းသည်ဟို မ န်  ခတာ်မ၏ူ" (ဗ ာဒ တ် ၂၁:၁-၅)။ 

ဤတွင ်ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌ ခယရိုရှလငပ်မ ျုွေ့သစက် ို  ပငဆ်ငခ်နခကကာင််း ခတွွေ့ရ 

သည။် ခ မကကီ်းသစသ်ည် အဆငသ်င  ်ြစခ်သာအခါ၊ ခယရိုရှလငပ်မ ျုွေ့သစ်က ို မ မ လူတ ို  ကကာ်းတွင ်သန  ရှ်င််း 

ခသာက  န််းဝပ်ရာခနရာအ ြစ် ခ မကကီ်းသစ်သ ို   ခဆာငခ်  လ မ မ်ည်။ အကယ်၍ ဘိုရာ်းသခင၏်အကကအံ 

စညသ်ည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ထာဝရခကာင််းကငဘ်ံိုသ ို   ခခေါ်ခဆာငသ်ွာ်းမညဆ် ိုပါက၊ ခ မကကီ်းသစတ်စခ်ို လ ို 

အပ်မညမ်ဟိုတပ်ါ။ သ ို  ခသာ် ဤခနရာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ြတ်ရှုစဉ၊ ဘိုရာ်းသခငသ်ည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ထာဝရ 

အ မအ်တွက် ကမဘာခလာကက ိုယ်တ ိုငအ်ပါအဝင ်အရာအာ်းလံို်းက ို အသစ် ပျု ပငခ်ပ်းခနသည်။ 

 A.D ၃၅၄ မှ ၄၃၀ ခိုနစှအ်ထ  ခနထ ိုငခ်  ခသာ ခက ာ်ကကာ်းခသာ Hippo ပမ ျုွေ့၏ ကနဦ်းအသင််း 

ခတာ်ြခင ်ဘိုန််းခတာ်ကကီ်း Augustine ၏ခက ာ်ကကာ်းခသာလက်ရာ The City of God စာအိုပ် ၂၀၊ 

အခန််း ၁၆ တွင ် ကမဘာသစအ်ခကကာင််း ဤသ ို  ခရ်းသာ်းခ  သည်_ 
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ကမဘာကကီ်းက ိုယတ် ိုငသ်ည ်သူ  အလ ိုလ ို ပ ိုမ ိုခကာင််းမွနခ်သာအရာဆသီ ို   အသစ် ပန ်

လည်ခရာက်ရှ လာသည်နငှ အ်မ ၊ လသူာ်းမ ာ်းအတကွ် သင ခ်လ ာ်စွာခနရာခ ခပ်း 

ထာ်းပပီ်း၊ က ိုယတ် ိုငသ်ည်လည််း ပ ိုမ ိုခကာင််းမွနခ်သာ အရာတစ်ခိုအ ြစ် ဆက် 

လကတ်ည်ရှ ခနပါသည်။ 

ခပ်သ မ််းခသာအရာတ ို  က ို ဘိုရာ်းသခငအ်သစ် ပျု ပငခ်ပ်းမည ် ခန  တစခ်န   ခရာက် 

လာလ မ မ်ည်။ အထ်ူးသ ြင  ်ခယရှုသည် တပည ်ခတာ်မ ာ်းအာ်း ဆိုခတာင််းရန ်

သွနသ်ငခ်ပ်းခ  ခသာ လှပခသာစကာ်းလံို်းမ ာ်းက ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ခတွွေ့  မငန် ိုငသ်ည် 

“ခကာင််းကငဘ်ံို၌ရှ ခတာ်မူခသာအကျွန်ိုပ်တ ို  အဘ က ိုယ်ခတာ၏် နာမခတာ်အာ်း 

ရ ိုခသခလ်း မတ် ခင််း ရှ ပါခစခသာ။ န ိုငင်ခံတာ်တည်ခထာငပ်ါခစခသာ။ အလ ို 

ခတာ်သည် ခကာင််းကငဘ်ံို၌  ပည် စံိုသက  သ ို   ခ မကကီ်းခပေါ်မှာ  ပည် စံိုပါခစ 

ခသာ။”ဟူ၍ ြစ်သည်။ ထ ိုအခရ်းကကီ်း၊ အခ ကအ်ခ ာက ပပီ်းအခ ခခံက ခသာ 

ခရစ်ယာနအ်ယူအဆမှာ ခကာင််းကငဘ်ံိုဆ ိုငရ်ာမှနက်နမ်ှုမ ာ်း ခ မကကီ်းခပေါ်တွင ်

မှနက်နလ်ာရန ်ခစာင ခ်မ ာ်ခနခ  နတ်ွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ရှငသ်နခ်နရခကကာင််း၊ 

ခကာင််းကငဘ်ံိုတွင ်အရာရာပပီ်း ပည စ်ံိုသည ်နည််းတူ ဘိုရာ်းသခငသ်ည ်

ရ ိုခသခလ်း မတ် ခင််းက ို ခယံူခတာ်မသူည အ်ခ  န၊် အရာရာမှနက်နသ်ွာ်းသည ် 

အခ  န၊် ခ ြာင မ်တ ်ခင််းနငှ  ်ဘိုန််းခတာ်၊ သစစာနငှ  ်သမမာတရာ်းတ ို  အိုပ်စ ို်းသည  ်

အခ  န၌် ခကာင််းကငဘ်ံိုဆ ိုငရ်ာ မှနက်နမ်ှုမ ာ်း ခ မကကီ်းခပေါ်တွငမ်ှနက်နလ်ာခရ်း 

သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို   ခရစ်ယာနမ် ာ်း၏ ခသခ ာခသာခမ ာ်လင ခ် ကပ်င ် ြစသ်ည။် 

ခရစ်ယာနမ် ာ်းအခန ြင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခသခ ာခသာခမ ာ်လင ခ် ကသ်ည်၊ 

ခကာင််းကငဘ်ံို၏အမှနတ်ရာ်းမ ာ်းသည် ခ မကကီ်းဆ ိုငရ်ာအမနှတ်ရာ်းမ ာ်း ြစလ်ာ 

မည် ြစပ်ပီ်း၊ ဤအရာသည ်ြနဆ်င််း ခင််းအသစ်၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ထာဝရအ မ်အ ြစ် 

သမမာက မ််းစာကတ ခပ်းထာ်းသည ် ခမ ာ်လင ခ် က် ြစသ်ည်။ 

တဒါကတ်  Jonathan T. Pennington 

ကမဘာသစ်သည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခနာက်ဆံို်းအ မ ်ြစ်မည်ဟခူသာအခ ကက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မ ကခ် ခ ပတ် 

သွာ်းပါက၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် လက်ခတွွေ့ဘဝ၏ ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာကဏ္ဍမ ာ်းမှ ရိုန််းထကွရ်န ်လယွ်ကူန ိုငပ်ပီ်း၊ 

ခ မကကီ်းခပေါ်တွင ်က ိုယခ်နဓာတည်ရှ ခနမှုသည် ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာထက် ခကခ် မှုတစခ်ို ြစသ်ည်ဟို ထင ်မင ်

လာန ိုငသ်ည။် သ ို  ခသာ် ကမဘာခ မကကီ်းသည် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အပမ တမ််းအ မ် ြစ်ခကကာင််း အသ အမှတ ်ပျုခသာ 

အခါတွင၊် ဤပစစျုပပနက်မဘာကကီ်းက ို ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာနငှ  ်ခနာငလ်ာမည က်မဘာတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို  အတကွ် 

ဘိုရာ်းသခငသ် မ််းထာ်းခတာမ်ခူသာ အလတှရာ်းနငှ  ်ခကာင််းခ ီ်းမင်္ဂလာမ ာ်းက ို ကက ျု မငန် ိုငသ်ည။် 
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နိေံိုျား 

တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယူဝါဒဆ ိုငရ်ာ ဤသငခ်န််းစာတွင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ကယ်တင ်ခင််းဆ ိုငရ်ာအ 

ခကကာင််းအရာက ို အာရံိုစ ိုကခ်  ကကသည်။ အ ပစ်မ ာျားက ိုခွင လ်တွ်ခခငျ်ားနငှ ပ်တသ်က်ပပီျား၊ အခပစ်၏ ပဿနာ၊ 

ဘိုရာ်းသခင၏်ဆိုခက ်းဇူ်းခတာ်နငှ  ်လူ  တာဝန၏်အခန််းကဏ္ဍမ ာျားအထကကာငျ်ား ခ ပာဆ ိုခ  ကကပါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ခသ ခင််း၏က  န ်ခင််း၊ အသက်၏ဧဝံခင်္လ တရာ်းနငှ  ်ခရစ် ခတာ်၌ခရွ်းနှုတ် ခင််းတ ို  က ို 

သံို်းသပ် ခင််း ြင  ်ခနဓာက ိုယ်နငှ တ်ကွ ရှင ်ပနထ်ခ မာက် ခင််းဆ ိုငရ်ာခယံူခ ကက် ို ခလ လာခ  ကကသည်။ 

၎င််း၏အခ  န၊် အရည်အခသွ်းနငှ  ်တည်ခနရာအပါအဝင ်ထာဝရအသက၏် သခဘာ သဘာဝက ို 

သံို်းသပ်ခ  ကကပါသည်။ 

ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ ဤသငခ်န််းစာတွင၊်တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒ သည ်အသင််းခတာ်သည် 

ခထာငစ်ိုနစှတ်စ်ခလ ာကလ်ံို်း ထ န််းသ မ််းထာ်းခ  ခသာ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဘံိုခရစယ်ာနဝ်နခ်မံှု၏ မရှ မ ြစ် လ ိုအပ် 

ခသာအစ တအ်ပ ိုင််းမ ာ်းက ို အာရံိုစ ိုက်ထာ်းခကကာင််း ကျွန်ိုပ်တ ို  ခတွွေ့  မငရ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ိုပ်တ ို   

သည ်အ ခာ်းခသာ ထံို်းတမ််းစဉလာမ ာ်းနငှ  ်င်္ ိုဏ််းင်္ဏမ ာ်းမှ ခရစ်ယာနမ် ာ်းနငှ  ်စကာ်းခ ပာသည ်အခါ ဤ 

ဘံိုခယံူခ က်မ ာ်းက ို စ တ်ထ စွ မတှ်ထာ်းပါက၊ တမနခ်တာ်မ ာ်း၏အယဝူါဒက ို အခ ိုငအ်မာသက်ခသထ ူ

ခသာသူမ ာ်းနငှ  ်စည််းလံို်းညီညွတ်ရန၊် မဆ ိုငခ်သာသမူ ာ်းက ို  ပျု ပငခ်ပ်းရန ်ခ ိုငမ်ာခသာအခ ခခံရှ သညက် ို 

ခတွွေ့ ရှ ရမည် ြစ်သည။် ထ ို   ပင၊် ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဤမရှ မ ြစလ် ိုအပ်ခသာ ကယတ်င ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ ခံယခူ က် 

မ ာ်းက ို အာရံိုစ ိုက် ခင််း ြင ၊် ဤခလာက၌ ဘိုရာ်းသခငလ်ိုပ်ခဆာငခ်နသည ်အရာ၏ ကကီ်းမာ်းခသာ 

ပံိုသဏ္ဍာနက် ို  မငန် ိုငခ်စရနန်ငှ  ်က ိုယခ်တာ်၏ခမတတ ာနငှ  ်ခက ်းဇူ်းခတာ်အတွက် ခ ီ်းမမွ််းရန ်အခကကာင််း ပ 

ခ ကမ် ာ်း ပ ိုမ ိုရှာခြွရန ်ကူညီခပ်းပါလ မ မ်ည်။ 
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