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ဘုရောားသခင်ကုိ ကုိားကွယ်သသောသူတိုို့သည်၊ နဝိံညောဉ်နငှ့်် ၎င်ား၊ သစ္စောနငှ့််၎င်ား ကုိားကွယ်ရမညဟ် ု

မိန်ို့သတောမ်ူ၏။ (သယော ၄ား၂၄) 
 
 

ဘုရ ားသခငက် ု က ုားကယွ်ခခင်ား 

(True Worship Of God) 
By R. A. Torrey 

က ုားကယွ်ခခငာ်းမ   အဘယ်အရ နညာ်း။ 

 “ထိလုူမ ောားတိုို့သည် ယံကုက၏။ ထောဝရဘုရောားသည် ဣသသရလအမ  ိားသောားတိုို့ကုိ အကကည့််အရှု 

ကကွသတောမ်ူသည်ကို၎င်ား၊ သူတိုို့ခံရသသော ဆငာ်းရဲခခင်ားကုိ မှတသ်တောမ်ူသည်ကို၎င်ား ကကောားသသောအခါ၊ 

ဦားညွှတခ် ၍ ကိာုးကွယ်ကက၏” (ထွက် ၄ား၁၃)။ 

 “ထိုသုိို့မ ားက ၍ ထောဝရဘုရောား၏ ဘုနာ်းသတောသ်ည် အမိ်သတော်သ ေါ်မေှာ သက်သရောက် သညကုိ် 

ဣသသရလ အမ  ိားသောားအသ ါင်ားတုိို့သည် ခမငလ်ျှင်၊ သက ောက်ခင်ားအရ ်၌ သခမသ ေါ်မှော ဦားခ ခ  ်ဝ လ် က် 

သကောင်ားခမတ်သတော်မူသည်၊ ကရုဏောသတော်အစ္ဉ်အမမဲ တည်သညဟ် ု ထောဝရဘုရောားကုိ ကုိားကွယ်၍ 

ဂဏု်သတော်ကုိ ခ  ားမမွ်ားကက၏”(၆ရော ၇ား၃)။ 

 “သယောရှဖတ်သည် သခမသ ေါ်မေှာဦားခ ၍ ယုဒခ ည် သူသယရရုှလင်မမိ ြို့သောား အသ ါင်ားတိုို့သည် 

ထောဝရဘရုောား သရြှို့သတော်၌ ခ  ်ဝ ်လ က်၊ ထောဝရဘုရောားကုိ ကုိားကွယ် ကက၏” (၆ရော ၂၀ား၁၈)။ 

 “ဧဇရသည် ခမတ်စွ္ော ဘုရောား သခင် ထောဝရ ဘုရောားကုိ သကောင်ားကက ားသ ား၏။ လူ အသ ါင်ားတိိုု့က 

အောမင်၊ အောမင်ဟု လက်တိုို့ကုိ ခ  လ က်၊ ဝနခ်ံ၍ ဦားခ ခ  ်ဝ လ် က ်ထောဝရ ဘုရောားကုိ ကုိားကွယ်ကက၏” 

(သနဟမိ ၈ား၆)။ 
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 ကုိားကွယ်ခခင်ားဟသူညမ်ှော ကုိားကွယ်ခခင်ားခရံသူသရှြို့သမှောက်၌ ကကည်ညိ  သလားစ္ောားစွ္ောခဖင့်် 

စ္တိ်နိှမ့််ခ စ္ေွာရှခိိုားခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခငကုိ် ကုိားကွယ်ခခင်ားဟသူည်မေှာ ကုိယ်သတော့််သရှြို့သမှောက်၌ 

မိမိကိယု် ကုိယ်နိှမ့််ခ က်လ က် ရှခိိုားခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။  

 “ကိုားကွယ်ခခင်ား”စ္ကောားလံုားသည် သယဘုယ အောားခဖင့်် သ ါ ့်သ ါ ့်တန်တန်၊ က မ်ားစ္ော နငှ့်် မည ညတွ် 

သသောအရောအခဖစ္ ်သတိမမဘူဲ အသံုားခ  သလ့်ရှသိည်။ ဥ မော အောားခဖင့်် ဘုရောားသခင၏်သနို့ရက်နံနက်အ 

ခ နိန်ငှ့််သနို့ခင်ားအခ နိမ် ောားတငွ် အစ္ည်ားအသဝား က င်ား ခ   လ ု်ခခင်ားကုိ “လထူုကုိားကွယ်ခခင်ား”အခဖစ္် 

ကျွန်ု ် တိုို့သခ ောတတက်ကသည်။ သုိို့ရောတငွ် ထိုသုိို့ ခ  လ ု်ခခင်ားမ ောားသည် ကုိားကွယ်ခခင်ားဟ ုမဆိနုိုင်သ ။ 

က မ်ားစ္ောဖတ၍် အောရုံခ  ခခင်ားကုိ ကုိားကွယ်ခခင်ားဟ၍ူ လည်ားမသခေါ်နုိငသ် ။ ထိအုရောမ ောားသည ်

ကုိားကုိယ်ခခင်ားသုိို့ လမ်ားခ  နိုင်သသောလ်ည်ား ကုိားကွယ်ခခင်ားမဟတု်သ ။ တရောားသဒသနာ ကကောားနာခခင်ားသည ်

လည်ား ကုိားကွယ် ခခင်ားမဟတု်သ ။ ဆုသတောင်ားခခင်ားသည် ကုိားကွယ်ခခင်ား မဟတု်သ ။ ဤ အရောမ ောားသည် 

ကုိားကွယ်ခခင်ားနငှ့််ဒွန်တွဲ၊ တွဖဲက်နုိင်သသောလ်ည်ား ကုိားကွယ်ခခင်ား မဟတုသ် ။  

 ဓမမသ  ခ င်ားသ ဆိုခခင်ားသည် ကုိားကွယ်ခခင်ားအတွက် မရှမိခဖစ္လ်ိအု သ်သောအရော၊ အသခခခလံည်ား  

မဟတု်သ ။ ကုိားကွယ်ခခင်ား၌ ဓမမသ ခ င်ားမ ောား စ္တိ် ါလက် ါ၊ သင့််သတော်စွ္ော က  ားဧခ  ားမမွ်ားနုိင်သသော်လည်ား 

ကုိားကွယ်ခခင်ားမဟုတသ် ။ သုိို့သသော် ယင်ားတုိို့သည် ဓမမ သ ခ င်ားမ ောား က  ားဧခခင်ား သက်သက်ခဖစ္သ်ည်။  

 က မ်ားစ္ောတငွ် ကုိားကွယ်ခခင်ားသည် စ္တိ်ဓါတ်သရားရောလု ်သဆောင်ခခင်ား၊ အခ   အမူတစ်္ခအုခဖစ္ ်

တိက  ရှင်ားလင်ားစွ္ောသဖော်ခ ထောားသည်။ ဘုရောားသခင်ကို ကကိ ညိ  သလားစ္ောား ခခင်ားအောားခဖင့်် ကုိယ်သတော၏် 

မ က် သမေှာက်သတော်၌ စ္တိ်နှလံုားသောားနိှမ့််ခ လ က် ကုိားကွယ်ရမညခ်ဖစ္သ်ည်။ ဓမမသဟောင်ားက မ်ားတွင် 

“ကိုားကွယ်ခခင်ား”သဟမ  ဲ ဘောသောစ္ကောားလံုား မရူင်ား ၏ အနက်အဓ ိပါယ်မေှာ “ဥ ားညတွ်ခ ခခင်ား၊ ရှခိိုားခခင်ား” 

အခဖစ္် ဘောသော ခ နဆ်ိထုောား ါသည်။ 

 “ဆုသတောင်ားသသောအခါ ကျွန်ု ်တိုို့သည် မမိလိိအု မ်ှုမ ောားကုိ သတောင်ားသလျှောက် ကကသည်။ သက ားဇူား 

သတော်ခ  ားမွမ်ားသသောအခါ ကျွန်ု ်တိုို့သည် သကောင်ားကက ားမဂဂလောမ ောားကုိ သရတွက်ခ  ားမွမ်ားကကသည်။ 

ကုိားကွယ် သသောအခါ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကုိယသ်တော်၏ မ က်သမှောက်သတော်ကို ခစံ္ောားရခခင်ားခဖစ္သ်ည်။” 

က ုားကွယ် ခခင်ားခံ ထ ု ကသ်ူ 

 “သယရှုကလည်ား အခ ငာ်းစ္ောတန်၊ ငါ ့်သနာက်သုိို့ဆုတ်သလော့်။ သင၏် ဘုရောား သခင်ထောဝရဘရုောား 

ကုိ ကုိားကွယ်ရမည်။ ထိဘုုရောားသခင်ကုိသော ဝတ်ခ  ရမည် က မ်ားစ္ော လောသည်ဟု မိန်ို့သတောမ်ူ၏” (မသဲ 

၄ား၁၀)။ 
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 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကျွန် ု်တိုို့၏ ဘုရောားသခငန်ငှ့််ကုိယ်သတော်တစ်္ ါားတည်ားသောလျှင် ကုိားကွယ် 

သင့််သည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် လူမ ောားကုိ သလားစ္ောားနိုင ်ါသည်။ ကျွန်ု တ်ိိုု့သည ်ဘုရောားတစ်္ ါားတည်ားသော 

လျှင် ကုိားကွယ်ရမည်ခဖစ္သ်ည်။ သနို့်ရှင်ားခမင့််ခမတ်သသောလူသောား၊ သနို့်ရငှ်ားသူ၊ နငှ့််  သကောင်ားကင ်တမန် 

မ ောားကုိ မကုိားကွယ်ရသ ။  

 “သ တရသုရောက်လောသသောအခါ သကော်သနလသိည် ခရ ားဦားကကိ ခ  ၍၊ သ တရ၏ု သခခရင်ား၌ခ  ်ဝ  ်

လ က် ကုိားကွယ်သလ၏။ သ တရသုည် သူူ့ကိခု   င့််လ က်၊ ထသလော့်။ ငါကုိယ်တိုင် လူခဖစ္သ်ညဟ်ဆုိ၏ု” 

(တမန ်၁၀ား၂၅-၂၆)။ 

 “ငါသယောဟန်သည် ဤအရောမ ောားကုိ ကကောားခမင၏်။ ကကောားခမင်မ  ားလျှင်၊ ထို အရောမ ောားကုိ ခ သသော 

သကောင်ားကင် တမန၏် သခခရင်ား၌ကုိားကွယ်အံ့်သသောငါှ ခ  ်ဝ ်၏။ သူကလည်ား၊ မခ   ါနငှ့််။ ငါကောား၊ 

သင်၏ လ ု်သဘော်သဆောငဘ်က်ခဖစ္၏်။ သင၏် အစ္်ကုိ သရောဖက်တိိုု့နငှ့်် ဤ စ္ောသစ္ောင၏်စ္ကောားကုိ 

သစ္ောင့််သရှောက်သသောသူတိုို့၏ လု သ်ဘော် သဆောင်ဘက်လည်ားခဖစ္၏်။ ဘုရောားသခင်ကုိ ကုိားကွယ်သလော့်ဟု 

သခ ောဆိ၏ု” (  ောဒတိ် ၂၂ား၈-၉)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ခမည်ားသတော်နှင့် ် သခင်သယရှုခရစ်္သတော်ကုိ ကုိားကွယ်သင့််သည်။ မဿဲ ၄ား၁၀ 

“သယရှုကလည်ား အခ ငာ်းစ္ောတန်၊ ငါ ့်သနာက်သုိို့ဆုတ်သလော့်။ သင၏် ဘရုောား သခင် ထောဝရဘုရောားကုိ ကုိား 

ကွယ်ရမည်။ ထိဘုုရောားသခင်ကိုသော ဝတ်ခ  ရမည် က မ်ားစ္ော လောသည်ဟု မိန်ို့သတောမ်ူ၏” အရ ကျွန်ု ်တိုို့ 

သည် သခင်သယရှုခရစ်္သတော်ကုိ ကုိားကွယ် ခခငာ်း၌ မည်သုိို့ သင့််ခမတ်ခခင်ားရရှကိကမည်နည်ား။ 

“သသောမကလည်ား၊ အကျွန်ု ်၏အရှင်၊ အကျွန်ု ်၏ ဘုရောားသခင် ါတကောားဟု ခ န၍်သလျှောက်၏” 

(သယောဟန် ၂၀ား၂၈)။ သခင်သယရှု ခရစ်္သတော်သည် ကျွန်ု တ်ိိုု့၏ ဘုရောား သခင်ခဖစ္်သတော်မူသည်။  

က ုားကွယ် ခခင်ား ၏ တ  ဝန် 

 “သယရှုကလည်ား အခ င်ားစ္ောတန်၊ ငါ ့်သနာက်သုိို့ဆုတ်သလော့်။ သင၏် ဘုရောားသခင် ထောဝရ 

ဘုရောားကုိ ကုိားကွယ်ရမည်။ ထိဘုုရောားသခင်ကုိသော ဝတ်ခ  ရမည် က မ်ားစ္ော လောသည်ဟု မိန်ို့သတောမ်ူ၏” 

(မသဲ ၄ား၁၀)။ 

 “တနည်ားကောား၊ သောားဦားကုိ ဤသလောကသုိို့ သွငာ်းသတော်မသူသောအခါ၊ ဘရုောားသခင်၏ သကောင်ားကင် 

တမန်အသ ါင်ားတုိို့သည ်ထိုသူကုိ ခ တ်ဝ ်ကုိားကွယ်ကကသစ္ဟု လောသတည်ား” (သဟမ ဲ ၁ား၆)။ 

 ဘုရောား သခင်နှင့်ခ်ရစ်္သတော်ကို ကုိားကွယရ်န် မနိို့်ဆိုထောားခခင်ားခဖစ္သ်ည။် ကျွန်ု ်တိုို့သည ်ဘုရောား 

သခင်ကို ကုိားကွယ်ရကကမည်ခဖစ္သ်ည်။ ကုိယ်သတောတ်စ်္ ါား တည်ားသောလျှင် ကုိားကွယ်ခခင်ားကုိ 
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ထိုက်တန်သတော်မူသည။် ကျွန်ု ်တိုို့သည ် လမူ ောားကုိ ခ စ္်သင့််သည်။ မိဘောားမ ောားကုိ နာခံရကကမည်။ 

ဘုရောားသခင်ကုိ ကုိားကွယ်ရကကမည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည်  ထမဥ ားဆုံားတောဝန်မေှာ ကုိယ်သတော်ကုိ 

ကုိားကွယ်ခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။  ကုိယ်သတော်သည် သနို့်ရှင်ားသသောအရငှ်၊ သသ ေည တတညောဏသ်တော်ရငှ်၊ 

အနနဒတန်ခိာုးရှင်၊ ထောဝရအရငှ်၊ ခ ည့််စ္ံသုတော်မသူသောအရငှ်ခဖစ္သ်တော်မသူည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည ် မှန်ကန် 

သသော စ္တိ်ထောားခဖင့်် ကုိယ်သတော၏် မ က်သမေှာက်သတော်၌ ရှခိိုားရမည်။ ကုိယ်သတော၏် မ ကသ်မေှာက် သတော်၌ 

ခ  တက်ရကကမည်။ ကုိယ်သတော၏် အနနဒသမတတောသတော်နှင့်် ဘုနာ်းအောနသုဘော်သတော်၊ ကက ားခမတသ်တောမ်ူခခင်ား၊ 

ကုိယ်သတော၏် ခဖစ္ခ်ခင်ားအတွက် ကုိယ်သတော့််ကုိ ကုိားကွယ်ရ ကကမည်ခဖစ္သ်ည်။  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကုိယသ်တော်၏ခဖစ္ခ်ခင်ားအတိငုာ်းမကိာုးကွယလ်ျှင် ကုိယ်သတော်ကို မှန်ကနစ်္ေွာကုိား 

ကွယ်ခခင်ားမဟတု်သ ။ ကုိယ်သတော့််ကုိနာခံခခင်ား၊ ကုိယ်သတောထ်ံ ဆုသတောင်ားခခင်ား၊ ကုိယ်သတော်ထလံညှ့််၍ 

သက ားဇူားသတော်ခ  ားမွမ်ားခခင်ား၊ ကုိယ်သတော့််၏ အသစ္ခံ ခခင်ားနငှ့််အလိုသတော်အတိငု်ားအသက်ရငှခ်ခင်ားသည် 

မလံု သလောက်သသား ါ။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကုိယသ်တော့််ကုိ ကုိားကွယ်ရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။  

 သင်သည် ဘုရောားသခင်ကုိ ကုိားကွယ်ခဲ့်ဖူားသသလော။ သင်သည် ကုိယ်သတော့််ကုိ စ္တိ်နှလံုား 

ကကည်ခဖ ခခင်ား၊ ရုိားရုိားကုိားကွယ်ခခင်ား၊ ကုိယ်သတော့်မ် က်သမှောက်သတော်၌ တတိ်ဆိတ် စ္ေွာသန၍ ကုိယ်သတော၏်  

ခဖစ္ခ်ခင်ား နငှ့််အည  သနို့စ္ဥ်သနို့တိငု်ား အခ နိမ်ညမ်ျှအသံုားခ   သနည်ား။  

 “ကုိားကွယ်သသောသူမှန်သမျှတိိုု့သည ် ခမည်ားသတော်ကို နဝိံညောဉ်နငှ့််၎င်ား၊ သစ္စော တရောားနငှ့််၎င်ား၊ 

ကုိားကွယ်ရမည့််အခ နိက်ောလသည်လော၍ ယခု င်သရောက် လ က်ရှိ၏။ အသကကောင်ားမကူောား၊ ထိုသုိို့ 

ကုိားကွယ် သသောသူတိုို့ကုိ ခမည်ားသတော်သည် အလိုရိှသတောမ်ူ၏” (သယောဟန် ၄ား၂၃)။ 

 ဘုရောားသခင်သည် စ္စ်္မှန်သသောကုိားကွယ်သူမ ောားကုိ ရှောသဖွသတော်မူသည်။ အထက် တွင်သဖော်ခ  

ထောားသည့််အတိငု်ား လသူောားမ ောားထမံ ှ ဘုရောားသခင် သခမောလ်င့်လ်ိအု ် သတော်မ ူ သသောအရောမေှာ ကုိားကွယ် 

ခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခင်သည ် လူသောားမ ောား၏ နာခံခခင်ားကုိ အလိုရိှသတော်မူသည်။ ကုိယ်သတော်ကို 

အသစ္ခရံန် ထိုက်တန်သတောမ်ူသည်။ ကုိယ်သတော်သည် ကျွန် ု်တိုို့ဆုသတောင်ားသံကုိ နာားသညောင်ားလို 

သတောမ်ူသည်။ ကုိယ်သတော် ခ  ားမမွ်ား ခခင်ားနငှ့််သက ားဇူားသတော်ခ  ားမွမ်ားခခင်ားကုိ ခံထိုက်သတောမ်ူသည်။ သုိို့သသော် 

လူသောားမ ောားထမံှ ကုိယသ်တော်အလိုခ င်ဆံုားသသောအရောမေှာ ကုိားကွယ်ခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ကုိယ်သတော်သည် 

“ကိုားကွယ်သူမ ောား”ကုိ ရှောသဖွသတောမ်ူသည်။  

 “ကျွန် ု်တိုို့သည် အသစ္ခံရန ်ကယ်တင်ခခင်ားရရှကိကသည်”ဟု ဆိရုသ သည်။ ဤ အရောသညမ်ှန် 

ကနသ်သော်လည်ား ကျွန် ု်တိုို့သည် ကုိားကွယ်ရနအ်တွက် ကယ်တင်ခခင်ား ရရိှခခင်ားသည်  ိ၍ု သင့််သတော် 



5 
 

မှန်ကန ်ါသည်။ သရ ားနုတ်ကယ်တင်ခခင်ားရိှသသော လူ သယောက ေ်ာားနှင့်် မိန်ားမတိုို့သည် ဘုရောားသခင်ကို 

ကုိားကွယ် သနကကသည်ကို ကျွန်ု ်တိုို့သတွြို့ ရကကသည်။  

 “ထိုို့သနာက်မှ ငါကကည့််လျှင်၊ အသ ားအသ ား ဘောသောစ္ကောားကုိ သခ ောသသော လအူမ  ိားအနယွ ်

ခ ်သမိ်ားတုိို့ အထဲမှ ထွက်၍၊ အဘယ်သူမျှ မသရတွက်နုိင်သသော လူမ ောားအသ ါင်ားတုိို့သည် ခဖ သသော 

ဝတ်လံုကုိ ဝတ်ဆငလ် က်၊ စ္နွ ်လွံခက်ကုိကုိင်လ က်၊  လလငသ်တော်သရှြို့၊ သုိားသငယ် သရြှို့မေှာရ ် သနကက 

၏။ သူတိုို့ကလည်ား၊  လလင်သ ေါ်မေှာ ထိုင် သတော်မသူသော ငါတိုို့၏ ဘုရောားသခင်နှင့််သုိားသငယ်သည ်

ကယ်တင်သတောမ်ူခခင်ား ခ မ်ားသောရှသိတောမ်ူသစ္သတည်ားဟု ကက ားသသော အသနံငှ့််သကကွားသကကော်ကက၏။ 

 လလင်သတောမ်ှ စ္သသော အသက်ကက ားသူတိုို့နငှ့်် သတတဝါသလား ါား၏  တ်ဝနာ်းက င်၌ ရ သ်နသသောသကောင်ား 

ကင်တမန ်အသ ါင်ားတုိို့သည်၊  လလင်သတော်သရှြို့မှော ခ  ်ဝ ်၍ ဘုရောား သခင်ကို ကုိားကွယ် လ က်၊ အောမင်။ 

ငါတိုို့၏ ဘုရောားသခင်သည် ကမဘောအဆက်ဆက် သကောင်ားကက ား မဂဂလော၊ ဘုနာ်း၊  ညောနငှ့််တကွ သက ားဇူားခ  ား 

မွမ်ားခခင်ား၊ ဂဏုအ်သသရ၊ တန်ခိာုးသတတရိှိ သတောမ်ူသစ္ သတည်ား။ အောမင်ဟုသခ ောဆိကုက၏။ အသက်ကက ား 

သူတ ါားကလည်ား၊ ခဖ သသော ဝတ်လံုကုိ ဝတ်ဆင်သသော ဤသူတုိို့သည် အဘယ်သူနည်ား။ အဘယ်အရ ် 

က လောကကသနည်ားဟု ငါအောားသမားခမနာ်းလျှင်၊ ငါက၊ သခင်၊ ကုိယ်သတော်သ ိါ၏ဟု ခ နသ်လျှောက်၏။ 

သူကလည်ား၊ ဤသူတုိို့သည် ကက ားစွ္ောသသော ဆင်ားရဲ ဒကုခအထဲက ထွက်သခမောက်၍၊ မိမတိိိုု့ဝတ်လံုကုိ 

သုိားသငယ်၏ အသသွား၌သလျှော်၍ ခဖ သစ္သသော သူခဖစ္်ကကသတည်ား။ ထိုသကကောင့််၊ ဘုရောား သခင်၏ 

 လလင်သတော်သရှြို့မှော သနရောကိရု၍၊  ိမောနသ်တော်၌ ဘုရောားဝတ်ကုိ သနို့ညဉ့််မခ တ်ခ  ရကက၏။  လလင် 

သ ေါ်မေှာ ထိုငသ်တောမ်ူသသော သူသည် သူတိုို့တငွ် က နိာ်းဝ ်သတောမ်ူမည်” (  ောဒိတ ်၇ား၉-၁၅)။ 

 ဤသနရောတွင် “အသစ္ခခံခင်ား”ကို ဖလိ ိပိ ၃ား၃ တွင် အသံုားခ  သသောစ္ကောားလံုား “ကိုားကွယ်ခခငာ်း”ကုိ 

အသံုားခ  ထောားသည်။  

က ုားကွယ် မည န်နရ  

 ကုိားကွယ်သည့်် သနရောသည်အသရားမကက ားသ ။ “ထိုမိန်ားမကလည်ား၊ သခင်၊ ကုိယ်သတော်သည် 

 သရောဖက်ခဖစ္သ်ည်ကိ ု အကျွန် ု်ရ ိမ် ိါ၏။ အကျွန် ု်တိုို့ ဘိုားသဘားမ ောားသည် ဤသတောငသ် ေါ်၌ 

ကုိားကွယ် သလ့်ရှိကက၏။ သယရုရလှင်မမိ ြို့၌သော ကုိားကွယ်ရမည်ဟ ု သင်တိုို့သည်ဆိုတတက်က၏ဟု 

သလျှောကလ်ျှင်၊ သယရှုက၊ အခ င်ားမိနာ်းမ၊ ငါ ့်စ္ကောားကုိ ယံသုလော့်။ ဤသတောင်သုိို့ မလော၊ သယရုရလှင် 

မမိ ြို့သုိို့မသွောားဘဲ ခမည်ား သတော်ကုိ ကုိားကွယ်ရမည် အခ နိက်ောလသရောက်ဆရဲှ၏ိ။ သင်တိုို့သည် ကုိယ ်

မသိသသောအရောကုိ ကုိားကွယ်ကက၏။ ငါတိုို့သည်ကိုယ်သိသသောအရောကုိ ကုိားကွယ်ကက၏။ အသကကောင်ား 

မူကောား၊ ယုဒလတူိိုု့၌ ကယ်တင်ခခင်ားအသကကောင်ားရိှ၏။ ကုိားကွယသ်သောသူမှန်သမျှတိိုု့သည် ခမည်ားသတော ်
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ကုိ နဝိံညောဉ်နငှ့််၎င်ား၊ သစ္စောတရောားနငှ့််၎င်ား၊ ကုိားကွယ်ရမည့်် အခ နိ ် ကောလသညလ်ော၍ ယခ ုင် 

သရောကလ် က်ရိှ၏။ အသကကောင်ားမူကောား၊ ထိုသုိို့ကုိားကွယ် သသောသူတိုို့ကုိ ခမည်ားသတော်သည ် အလိုရိှ 

သတောမ်ူ၏” (သယောဟန် ၄ား၁၉-၂၃)။ 

က ုားကွယ်သ ည ပ်ံု စံ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် သခငသ်ယရှု၏ သွန်ားသလောင်ားသတော်မသူသော အသသွားသတော် အုတ်ခမစ္သ် ေါ်တငွကုိ်ား 

ကွယ်သင့််သည်။ သွန်ားသလောင်ားသသောအသသွားသတော်သခမကလွဲ၍ ဘုရောား သခင်ကို ခ ဥ်ားက ်သသောသနရောမ 

ရှသိ ။“တယိတဲသတောအ်တွင်ားသုိို့ ယဇ ်ုသရော ဟတိ်မင်ားတ ါားတည်ားသော မမိိအခ စ္သ်ကကောင့််၎င်ား၊ လမူ ောား 

အခ စ္သ်ကကောင့််၎င်ား၊  ူသဇော်သသော အသသွားကုိသဆောင၍် တစ်္နစှ္လ်ျှင ်တခါတည်ားသောဝင်ရ၏။ ထိမုျှမက၊ 

အခ စ္က်င်ားသသော ကုိယသ်တော်ကုိ၊ ထောဝရဝိညောဉ်သတောအ်ောားခဖင့််၊ ဘုရောားသခင့််သရှြို့၌တငလ်ှ   သူဇော်သသော 

ခရစ်္သတော်၏ အသသွားသည်၊ သသခခင်ားနငှ့်် စ္ ်ဆိငုသ်သောအက င့််ကုိ  ယ်ရှင်ား၍၊ သင်တိုို့သည် 

အသက်ရငှ်သတော်မသူသော ဘုရောားသခင်ကုိ ဝတ်ခ  မည်အသကကောင်ား၊ သင်တိုို့၌ ကုိယ်ကုိ ကုိယ်သိသသော 

စ္တိ်ကုိ စ္င်ကကယ်သစ္ခခင်ားငှါ၊ သော၍တတန်ိုင်သတော်မူသည်  မဟတု်သလော” (သဟမ ဲ ၉ား၇၊ ၁၄)။ 

 “ထိုသကကောင့်် ည အစ္ကုိ်တုိို့၊ သယရှု၏ကုိယခ်နဓာသတောတ်ည်ားဟူသသော ကုလောားကော အောားခဖင့်် 

ထိုသခင် ခ င်ဆင်သတောမ်ူသသော အသက်လမ်ားသစ္တ်ွင် ဝင်ရသသောအခွင့််ရ ရှသိည”် (သဟမ ဲ ၁၀ား၁၉)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားသခင်၏ဝညိောဥ်သတောအ်ောားခဖင့်် ကုိားကွယ်သင့်သ်ည်။ “ငါ တိုို့သည် စ္တိ် 

ဝိညောဉအ်ောားခဖင့်် ဘုရောားသခင်ကို ကုိားကွယ်၍၊ ဇောတိ၌ ကုိားစ္ောားခခင်ား မရှဘိဲ၊ သယရှု ခရစ်္၌သော ဝါကကွောားဝမ်ား 

သခမောက်သသောသူခဖစ္၍်၊ မှန်သသောအသရဖ ောား လှ ားခခင်ားကုိ ခံသသောသူခဖစ္က်က၏” (ဖလိ ိပိ ၃ား၃)။ သယောဟန် 

၄ား၂၄ နငှ့််နိှုင်ားယှဥ ်ါ။ “ဘုရောား သခင်သည် နဝိံညောဉ်ခဖစ္သ်တောမ်ူ၏။ ဘုရောားသခင်ကုိ ကုိားကွယ်သသော 

သူတိုို့သည်၊ နဝိံညောဉ်နငှ့်် ၎င်ား၊ သစ္စောနငှ့််၎င်ား ကုိားကွယ်ရမည်ဟု မိန်ို့သတောမ်ူ၏။” 

 စ္စ်္မှန်သသောကုိားကွယ်ခခင်ား၊ ဘုရောားသခငလ်က်ခံသတောမ်ူသသောကုိားကွယ်ခခင်ားမေှာ ဝိညောဥ်သတော် 

မှုတသွ်င်ားနိှုားသဆော်သတော် မူသသောကုိားကွယ်ခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခငကုိ် ကုိားကွယ်ခခင်ားအောားလံုားသည် 

“ဝညိောဥ်သတောအ်ောားခဖင့််” မဟတု်သ ။ လူအမ ောားစု္က မိမိ ကုိယ်ကုိ ကုိားကွယ်တတ်ကကသည်။ မမိိလိအု  ်

ဆနဒ၏ တန်ခိာုးကုိ ကုိားကွယ် တတက်က သည်။ အသသွားအသောားသည် ဘဝ၏ တ်ဝနာ်းက င်အသခခအသန၊ 

အခမင့််ဆုံားသသော သနရောနငှ့် ် ခမင့််ခမတ်သသောသနရောမ  ိားတိိုု့ကုိရှောသဖွတတ်ကကသည်။ အသသွားအသောားသည် 

သနရောကုိ ကုိားကွယတ်တ်ကကသည်။ လမူ ောားသည် ဘုရောားသခင်ကုိ ဝမာ်းသခမောက် သစ္သတောမ်ူသသော အရော 
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မ ောားကုိ ရှောသဖွတတ်ကကသည်။ မမိိကုိယ်ကုိ အမှတသ် ားတတ်ကကသည။် မမိိ စ္တိ်နှင့်် မမိိ ခွန်အောားမ ောားကုိ 

အောားကုိား၍ ကိယု်သတောကုိ် ကုိားကွယ်တတ်ကကသည်။  

 သုိို့သသော် ဤကိာုးကွယ်ခခင်ားသည ်လက်ခံနုိင်စ္ရောအသကကောင်ားမရှသိ ။ လူမ ောားသည် ဤ ကုိားကွယ် 

ခခင်ား၌ စ္တိ်နှလံုားခဖ စ္င၍် စ္တိ်အောားထက်တန်တတက်ကသည်။ သုိို့သသော် ဤ သုိို့သသောကုိားကွယ်ခခင်ားကုိ 

ဘုရောားက လက်ခံသတော်မမူသ ။ ဘုရောားသခင် နစှ္သ်က် သတောမ်ူသသောကုိားကွယ်ခခင်ားမှော ဤသုိို့ သသော 

ကုိားကွယ် ခခင်ားမ  ိားမဟတု်သ ။  

 ဘုရောားသခင်သည် ဝိညောဥ်သတော်ခဖင့် ်ကုိားကွယသ်သောကုိားကွယ်သူမ ောားကုိ ရှောသဖွ သနသည်။ “ဇောတိ 

အသသွားအသောား” ခဖင့်် ကုိားကွယ်သသောသူမ ောားကုိ ရှောသဖွသတော်မမူ။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားသခင်လက်ခ ံ

သသောကုိားကွယ်ခခင်ားခ  နိုင်ရန်အတွက် ဘုရောား သခင်၏ ဝိညောဥ်သတော်အောားခဖင့်် ကုိားကွယ်၍ ဇောတအိသသွား 

အသောားခဖင့်် မလ ု်နုိငသ်ည်ကို လည်ားသကောင်ား၊ သွန်သင် ိုို့၍မ၍၊ တိက်ုတနွာ်း၍မရ၊ ထိန်ားခ   ်၍ 

မရသည်ကို ကျွန်ု ်တိုို့ အသအိမတှ်ခ  ရကကမည်ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် မမိိဇောတိ အသသွား အသောား 

ခဖင့််သော ကုိားကွယ်ခခင်ားသည် အလွန်အနတရောယ်ကက ားသည်ကို နာားလည် သသဘောသ ါက်ရကကမည် ခဖစ္် 

သည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဝတ်ခ  ကိုားကွယသ်သောအခါ သနို့်ရငှ်ားသသော ဝိညောဥ်သတော်၏ လမ်ားခ  

 ိုို့သဆောင်ခခင်ားကုိ မှ ခိုအောားထောား၍ မမိလိိုအင်ဆနဒမ ောားသဘားခ တိထ်ောားရမည်ကိ ုနာားလည် သသဘောသ ါက် 

ရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဝတ်ခ  ကိုားကွယ်သသောအခါ လု ်သင့်လ်ု ထ်ိုက်သသော  ထမ အခ ကမ်ှော 

မိမိသည် အကအူည သဖားမသမူရှသိသောသူမ ောားခဖစ္က်က၍ မှန်ကနစ်္ေွာ ကုိားကွယ် နိုင်ရနအ်တက်ွ သနို့်ရှင်ား 

သသော ဝိညောဥ် သတော၏်လမ်ားခ  ိုို့သဆောင်ခခင်ားကုိ ခံယူရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု တ်ိိုု့၏ စ္တိ်နှလံုား 

အသတွားထတဲွင် ဘုရောားသခင်၏ ဝိညောဥ်သတော်က ထည့််သွင်ားသ ားရမည် ခဖစ္သ်ည်။ စ္စ်္မှန်သသော 

ကုိားကွယ်ခခင်ား၌ ကုိယသ်တော့််သရြှို့သမှောက်တွင် ဝိညောဥ် သတော်သည ် ကျွန်ု ်တိုို့နလှံုားသောားမ ောားကုိ အ ိငု် 

အု ်စုိ္ား၍ လွှမ်ားမိုားရမည ်ခဖစ္ ်သည်။ 

 ဘုရောားသခင် လက်ခံသတော်မသူသော တစ်္ခုတည်ားသသော အသက်တောမှော ဝိညောဥ် သတော်၌ အသက် 

ရှင် သသောအသက်တောခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခင် လက်ခသံတောမ်ူသသော တစ်္ခုတည်ားသသောသလျှောက် 

လှမ်ားခခင်ားသညလ်ည်ား ဝိညောဥ်သတော်၌ သလျှောက် လမှ်ားခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခင ် လက်ခသံတောမ်ူ 

သသော တစ်္ခု တည်ားသသော အမှုသတော် ထမ်ားသဆောင်ခခင်ားသည် ဝိညောဥ်သတော်၌ အမှုသတော် ထမ်ား 

သဆောင်ခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောား သခငလ်က်ခံ သတောမ်ူသသော တစ်္ခတုည်ားသသော ဆု သတောင်ားခခင်ားသည် 

ဝိညောဥ် သတော် အောားခဖင့််ဆု သတောင်ားခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခင် လက်ခံသတော်မသူသော 
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တစ်္ခုတည်ားသသော သက ားဇူား သတော်ခ  ားမမွ်ားခခင်ားသည ် ဝိညောဥ်သတော၌် သက ားဇူားသတော ်  ခ  ားမွမ်ားခခင်ား 

ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောား သခင်လက်ခသံတောမ်ူသသော တစ်္ခုတည်ားသသော ကုိားကွယ်ခခင်ားသည် ဝိညောဥ်သတော်၌ 

ကုိားကွယ်ခခင်ားခဖစ္သ်ည။် ကျွန်ု ်တိုို့သည် စ္စ်္မနှသ်သော နလှံုားသောားခဖင့်ကုိ်ားကွယ်၍ ကုိယ် သတော်ကုိ ကကည့်် 

ကော“သနို့်ရငှ်ားသသော ဝိညောဥ်သတော် ကျွန်ု ်အောားကုိားကွယ်ခခင်ားသွန် သငသ်တောမ်ူ ါ”ဟု သတောင်ား သလျှောက ်

ကကလျှင် ဝိညောဥ်သတောသ်ည် ကျွန်ု တ်ိိုု့အောား သွန်သင်သတောမ်လူိမ့်မ်ည်။  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် “သမမောတရောား”ခဖင့်် ကုိားကွယသ်င့််သည်။ “ဘုရောားသခင်သည် နဝိံညောဉ်ခဖစ္သ်တော် 

မူ၏။ ဘုရောားသခင်ကို ကုိားကွယ်သသော သူတိုို့သည်၊ နဝိံညောဉ်နငှ့်် ၎ငာ်း၊ သစ္စောနငှ့််၎င်ား ကုိားကွယ်ရမည်ဟု 

မိန်ို့သတောမ်ူ၏” (သယောဟန် ၄ား၂၄)။ 

 “သစ္စောနှင့််ကိုားကွယ်ခခငာ်း”သည် မည်သည့််အရောကိဆုိလုိုသနည်ား။“ခ စ္သ်ောားတိုို့၊ ငါတိိုု့သည် 

စ္ကောားသခ ောကောမျှအောားခဖင့််သောမခ စ္်ဘဲ၊ စ္တိ် ါကုိယ်သရောက ် ဧကနအ်မှန်ခ စ္်ကကကုန်အံ့်”(၁သယော 

၃ား၁၈)။ 

 ရုိားရုိား ံုစံ္ သုိို့မဟတု် အတတ် ညော သုိို့မဟုတ် ဟန်သဆောငမ်ှုအောားခဖင့်် မကုိားကွယ်ဘဲ အမှန် 

အကန် ကုိားကွယ်ရမည်ခဖစ္သ်ည်။ ကုိားကွယ်ခခင်ားအတ ု အသယောင်မ ောားစွ္ောရှိသည်။ သခါင်ားငုတ်ခခင်ား၊ 

ကခုန်ခခင်ားတိိုု့သည ် ဘရုောားသရြှို့သတော်၌ စ္စ်္မှနသ်သောစ္တိ်ဝိညောဥ် ကုိားကွယ် ဥ ားညတွ်ခခင်ားမဟတု်သ ။       

ဝိညောဥ်သတော်တစ်္ ါားတည်ားသောလျှင် သစ္စောတရောား၌ ကုိားကွယ်ရန် လမ်ားခ သတော်မူနိငု်သည်။  

စစ်မ န်နသ က ုားကွယ်ခခင်ား၏  အ က   ားတ ကန်ရ ကမ်ှုမ  ား 

 စ္စ်္မှန်သသော ကုိားကွယ်ခခင်ားခ  သသောအခါ ခမညာ်းသတော်သည ်သက န ်အောားရ သတော်မူသည်။ ကုိယ် 

သတော်သည် မမိိရေှာသဖသွသောအရောကုိ သတွြို့ရှသိတော်မူခဲ့်သည်။ “ထိုသုိို့ ကုိားကွယ်သသောသူတိုို့ကုိ ခမည်ား 

သတော်သည် အလိုရိှသတော်မူ၏” (သယောဟန် ၄ား၂၃)။ 

 ကုိားကွယ်သူသည် သက န ်သရောင့််ရဲမှုအခ ည့််ရှသိည်။ သူသည် အခမင့်ဆ်ံာုးသသော ဝမ်ားသခမောက်မှုကုိ 

ခံစ္ောားရသည်။ “ထောဝရဘုရောား၏ တင့််တယ်ခခင်ား အသသရသတော်ကုိ ဖာူးခမင်၍၊  ိမောနသ်တော်၌ သမွြို့သလ ော ်

ခခင်ားအလိငုှါ၊ ထောဝရဘုရောား၏ အမိ်သတော်မေှာ တစ်္သက်လံုားသနရမည် အသကကောင်ားတည်ားဟူသသော 

အခွင့််တစ်္ခုကုိ ထောဝရဘုရောား၌ ငါ ဆုသတောင်ားမ  ။ ထိအုခွင့််ကို ရှောရဦားမည”် (ဆောလံ ၂၇ား၄)။ 

 ဘုရောားသခင်ကုိ ကုိားကွယ်ခခင်ားမှစ္ ားထွက်လောသသောသကောင်ားကက ားမဂဂလောမ ောားထက ် သော၍ခမင့်် 

မောားသသော၊ နက်ရိှုင်ားသသော၊ စ္င်ကယ်သသောအရော တစ်္စုံ္တစ္ခ်ုမျှမရှသိတော့်သ ။ မိငု်သ ါင်ားမ ောားစွ္ော 
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ကျွန်သတော် လမ်ားသလျှောက်ခဲ့်သည်။ သခ ောင်ားမ ောားနငှ့်် သတောင်တန်ားမ ောားအသ ေါ်သိုို့ တက်ခဲ့်သည်။ လှ သသော 

ရှုခင်ားကုိ ခမင်သတွြို့ခ်ဲ့သည်။ သတောငထ် ိ်မ ှ ရှုခင်ားမ ောားကုိ ကကည့်ခ်ဲ့သည်။ သတောင်နငှ့်ခ  ိ သခမောငမ် ောား၏ 

စ္တိ်ထမဲှ လံုားဝသမ့်မရ ထင်က န်သနသည်။ သတောသတောငမ် ောားနှင့််ခမစ္သ်ခ ောင်ားမ ောား၊ ရ ောမ ောားနှင့််မမိ ြို့ငယ်မ ောား၊ 

တိမ်နှင့်် သနသရောင်ခခညမ် ောားကုိ ခမင်သတွြို့ခဲ့်သည်။ ကျွန်သတော်သည် သတောင်သ ေါ် သုိို့တက်၍ သမော န်ား 

မှုမ ောားကုိ သဘောဝ အလှ ရှုခင်ားမ ောားကကည့််သသောအခါ အသမောသခ ခဲ့်သည်။ ကျွန်သတော်သည ်ထို သောယော 

လှ သသောရှုခင်ားမ ောား  နာ်းခ  သရားမဆွမဲ  အခ နိ် တစ်္နာရ ခနို့် ထိငု်ခ ခဲ့်သည်။  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားသရြှို့သတော်၌ ကုိားကွယ်ကကသသောအခါ စ္တိ်ဝိညောဥ် ခဖည့််ဆည်ားသ ားသသော 

သနို့်ရှင်ားသသောသ  ော်ရွှင်ခခင်ားရှကိကသည်။ ဤသလောက အရော သ  ော်ရွှင် ခခင်ားနငှ့််နိှုင်ားတ၍ု မရနုိင်သ ။ 

သလောက သ  ော်သမွြို့ခခငာ်းသည် အနည်ားငယသ်ောခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု တ်ိိုု့နလှံုားသောား၌ ဘုရောားသခင်က 

သနရောယထူောား သတောမ်ူမ  ခဖစ္သ်သောသကကောင့် ် ကုိယ်သတောထ်ံမှ သတောင်ားသလျှောက် ရန်နှင့််ရှောသဖွရန် 

အခခောားသသောအရော တစ္ ် စ္ံုတစ်္ခုမျှမရှိသတော့်သ ။ ဆောလံဆရောက “အထံသတော်၌ စ္ံလုင်သသော 

ဝမ်ားသခမောက်ခခင်ား အခငွ့််နှင့်် လက် ောသတော်နာားမှော အစ္ဉ်အမမဲ သ  ောသ်မွြို့ခခင်ားအခငွ့််ရှ ိါ၏” (ဆောလံ 

၁၆ား၁၁)ဟ ု သဖော်ခ ထောားသည့်် အတိုင်ားသူသည် အနာဂတ်ကုိသောစ္ဥ်ားစ္ောား၍ ကုိယ်သတော် နငှ့််အတူ 

 ါရှိခခင်ား၌ သ  ော်ရွှင်ခခငာ်းကုိသော သဖော်ခ လိုခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ အကက ားမောားဆံာုးသသော အခငွ့်် အသရားတစ်္ခုမှော 

ကျွန်ု ်တိုို့သည် သကောင်ားကင်နုိင်ငံသတော် သုိို့သရောကက်ကသသောအခါ ကုိယ်သတော၏် မ က်နှာသတော်ကုိ 

ခမင်သတြွို့ရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။  

 ကုိားကွယ်သူသည် ဘုရောားသတောတ်စ်္ ါားမှ ဘုနာ်းသတော်တစ္ ်ါားသုိို့ ဘုရောားသခင်၏  ံုသဏ္ဍောနသ်တော် 

နငှ့််အည သခ ောင်ားလဲခခင်ားရှသိည်။ “ငါတိိုု့ရှသိမျှသည် မ က်နှာဖံုားကုိ ဖငွ့််လ က် မှန်ကုိ ကကည့််သကဲ့်သုိို့၊ 

သခင်ဘုရောား၏ ဘုနာ်းအသသရသတော်ကုိ ကကည့််ခမင၍်၊ ဝိညောဉ်သတော် တရောား၏ အရငှ်သည ်သရောင်ခခည် 

သတော်ကုိ လွှတသ်တောမ်သူည့််အတိငု်ား၊ ငါတိုို့သည် ဘုနာ်းအသသရ တိာုး ွါား၍  ံုသဏဌောနသ်တောန်ငှ့််အည  

သခ ောင်ားလဲခခင်ား ရှရိကက၏” (၂သကော ၃ား၁၈)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားထံသတော်သုိို့တိုားဝငခ် ဥ်ားက ်၍ ကုိားကွယ်သသောအခါ ဘုရောား ကဲ့်သုိို့ ခဖစ္လ်ော 

ကကသည် (သမောသရ၊ှ ထက်ွ ၃၄ား၂၉)။ ကုိယ်သတော်၏  ံုသဏ္ဍောနသ်တောသုိ်ို့ လံုားဝသခ ောင်ားလဲသွောားခခင်ားသည် 

ကုိယ်သတော၏် ခ ည့််စ္ံ ုထွန်ားလင်ားသသော အကကံအစ္ည် သတော ်င်ခဖစ္သ်လသည်။  

 ကုိားကွယ်ခခင်ားက ကျွန်ု ်တိုို့မောနမ်ောနကုိ ခ  ိားခဖတ်သစ္၍ ကျွန်ု ်တိုို့ အောားနည်ားခ ကန်ငှ့််ဆုိားသွမာ်း 

မှုမ ောားကုိ ထင်ရေှာားသစ္သည်။ “ခ စ္်သူတိုို့၊ ယခုတငွ်ငါတိုို့သည် ဘုရောားသခင်၏ သောားခဖစ္က်က၏။ သနာကမ် ှ

အဘယ်သုိို့သသောသူခဖစ္မ်ည်ဟု မထင်ရေှာားသသား။ သုိို့သသော်လည်ား ကုိယ်သတော်သည် ထင်ရေှာားသ ေါ် 
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ထွန်ားသတောမ်ူသသောအခါ၊ ငါတိုို့သည် ကုိယ်သတော်နှင့်် တူကကလတံ့်ဟ ုငါတိိုု့သိကက၏။ အသကကောင်ားမူကောား၊ 

ကုိယ်သတော် ခဖစ္သ်တော် မူသည် အတိငု်ားကုိ ငါတိိုု့သည် ခမင်ရကကလတံ့်” (၁သယော ၃ား၂)။ “ငါကလည်ား၊ ငါ၌ 

အမဂဂလောရှ၏ိ။ ငါအက  ိားနည်ားမ  ။ အသကကောင်ားမူကောား၊ ငါသည်ညစ္ည် ားသသော နှုတ်ခမ်ားရှ ိ လ က်၊ 

ညစ္်ည ားသသောနှုတ်ခမ်ားရှသိသော လမူ  ိားတငွ်သနလ က်နှင့််၊ သကောင်ားကင် ိလု်သခခ အရငှ် ထောဝရဘုရောား 

တည်ား ဟူသသော ရှငဘ်ရုင်ကုိ၊ ကုိယမ် က်စိ္နှင့််ခမင်သလမ  တကောားဟု ဆိ၏ု” (သဟရေှာယ ၆ား၅)။ 

 “သိတင်ားသတော်ကုိ အကျွန်ု ်သည် နာားနငှ့််ကကောားဘူား ါမ  ။ ယခမုူကောား၊ ကုိယ်သတော် ကုိ မ က်စိ္နငှ့်် 

ခမင်ရ ါ၏။ ထိုသကကောင့်် အကျွန် ု်သည် ကုိယကုိ်ရ ံြို့ရှော ါ၏။ သခမမှုန်ို့နငှ့်် မ ားဖိုခ ော၌ ထိုင၍် သနာင်တရ ါ 

၏ဟ ုသလျှောက်သလ၏” (သယောဘ ၄၂ား၅-၆)။ 

“ထောဝရ ဘုရောားကုိ သခမောလ်င့််သသောသူတိုို့မူကောား၊ အောားခ ည့််ကကလိမ့််မည်။ သရွှလင်ားတကဲ့်သုိို့ မိမိတိုို့ 

အသတောင်ကုိ အသစ်္ခ  ခ င်ကကလမိ့််မည်။ သခ ားသသော်လည်ား မ င ်နာ်း၊ ခရ ားသွောားသသောအခါ မသမောရကက” 

(သဟရေှာယ ၄၀ား၃၁)။ 

 တိက သသော ဆုသတောင်ားခခင်ားအသခဖ၌ တန်ခိာုးရိှသည်။ သုိို့သသော် ဆုသတောင်ားခခင်ား သက်သက်သည် 

တန်ခိာုး မဟတုသ် ။ ဘရုောားသခင်သည် တန်ခိာုးကုိ  ိငု်သတောမ်ူသည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကုိားကွယ်ခခင်ား၌ 

ဘုရောားသခင်နှင့်် ခ တိဆ်က်၍ ကုိယ်သတော်၌ တည်ကက သသောအခါ ကျွန်ု ်တိုို့စ္တိ်ဝိညောဥ်၌ တနခ်ိုားရရိှကက 

ခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။  

 ဝိညောဥ်သရားရောတန်ခိာုးမေှာ လျှ ်စ္စ္အ်ရှိန်အဝါကဲ့်သုိို့ တန်ခိာုးရိှသည်။ အောားသလ ော့်သန သသောလျှ ်စ္စ္် 

 စ္စည်ားမ ောားကုိ အခခောားအောားကက ားသသောလျှ ်စ္စ္ခ်ဖင့်် ဆက်၍အောားသွင်ားသသောအခါ အောားသလ ော့်သနသသော 

လျှ ် စ္စ်္ စ္စည်ားသည ် အောားရိှလော ါသည်။ ထိုနည်ားတူ ကျွန်ု ်တိုို့သည် သလောကအရောမ ောား ဖိနှ ် 

ခ   ်ခ ယမ်ှုအောားခဖင့်် ခနွအ်ောားခ ည့််နည်ားလောကကသသောအခါ ဘုရောားသခင်၏ ခွန်အောားခဖင့်အ်ောားခဖည့််၍ 

ကုိားကွယ်ခခင်ားအောားခဖင့်် ကုိယ်သတော်နှင့်် အဆက် အသယွ်ခ  ကော ခွန်အောားယူရကကမည် ခဖစ္သ်ည။်  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားသခင်ကို ကုိားကွယ်သသောအခါ ကုိယ်သတော်၏ တန်ခိာုး သတော်သည် ကျွန်ု ် 

တိိုု့အထဲသုိို့ စ္ ားဝငလ်ော ါသည်။ ကျွန် ု်တိုို့သည် ညအခ နိမ် ောားတငွ ် ဘုရောားသခင်နငှ့််ဆက်နွယ်၍ 

ကုိားကွယ်ခခင်ားအောားခဖင့် ် ကုိယ်သတော့််သရှြို့သတောသုိ်ို့ ခ ဥ်ားက ်ကကသသောအခါ ကျွန်ု ်တိုို့မ က်နှာမ ောားသည် 

သနို့အ ခ နိကဲ့််သုိို့ တန်ခိုားခဖင့်် ထွန်ားလင်ား  ါလိမ့်မ်ည်။ ယသနို့ အမှုသတော်ခမတ်၌ တန်ခိာုးမဲ့်သနခခင်ား၏ 

ကက ားမောားသသော လျှ ိြို့ဝှက်ခ ကတ်စ်္ခုမေှာ ဘုရောားသခင်နှင့်် ဆက်နွယ်မှုမရှ၊ိ ကုိားကွယ်ခခင်ား မရှခိခင်ားသကကောင့်် 

ခဖစ္သ်ည်။  
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ဘုရ ားသခင်၏ ဂရုဏ နတ ်အခမင် 
(In View Of God’s Mercy) 

By Rich Carmicheal 

 ကျွန်ု ်တိုို့ ဘုရောားသခင၏် ဂဏုအ်ဂဂါရ ်တစ်္ ါားမှော ကုိယ်သတော်သည ်သက ားဇူား ဂရုဏောသတောန်ငှ့်် 

ခ ည့််စ္ံသုတော်မူသသော ဘုရောား ခဖစ္သ်တောမ်ူခခငာ်းခဖစ္သ်ည်။ ဤ သမမော တရောားကုိ ဓမမသဟောငာ်းက မ်ားနှင့်် 

ဓမမသစ္ ် က မ်ားမ ောားတငွ် ထ ်ခါတလဲလဲသတြွို့ရသည်။ ဥ မောအောားခဖင့််၊ ကုိယ်သတော်သည် မိမဘိုန်ား 

အောနသုဘော်သတော်ကုိ သမောသရထှံ ထငရ်ှောား သစ္သတောမ်ူသသောအခါ ကုိယ်သတော်သည် သမောသရ၏ှသရြှို့တငွ ်

ကကွသတောမ်ူခဲ့် သည်။ “ထောဝရဘုရောားသည ် သမောသရသှရြှို့၌ ကကွသွောားသတောမ်လူ က်၊ ထောဝရဘရုောား၊ 

ထောဝရဘရုောား၊ ခ စ္်သနာားခခင်ား သမတတောကရုဏောနငှ့််ခ ည့််စ္ံ၍ု စ္တိရ်ှည်ခခင်ား၊ သက ားဇူားခ  ခခင်ား၊ သစ္စော 

သစ္ောင့််ခခင်ားနှင့်် ကကွယ်ဝသတောမ်ထူသသော၊ အသထောင်အသသောငာ်းမ ောားသသောသူတိုို့အောား သနာားခခင်ား 

သက ားဇူားတရောားကုိ သစ္ောင့််သတော်မထူသသော၊ အဓမမက င့််ခခင်ား၊ တရောားသတော်ကုိ လွန်က  ားခခင်ား၊ ခ စ္မ်ှောားခခင်ား 

အခ စ္တ်ိိုု့ကုိ သခဖ လွှတ်သသောလ်ည်ား၊ အခ ည်ားနှ ား သက်သက် သခဖလွှတ်သတောမ်မူထသသော၊ သောားစ္ဉ် 

သခမားဆက်၊ တတယိအ ဆက်၊ စ္တုတထ အဆက် တိငု်သအောင်၊ အဘတိုို့၏ အခ စ္ကုိ်သောားတိုို့၌ ဆ ်သ ား 

စ္ ရင်သတော်မူသသော ဘရုောားသခင်ဟု သကကွားသကကော်သတောမ်ူ၏” (ထက်ွ ၃၄ား၆-၇)။ ဆောလံဆရောက 

ကမဘောသည် ကုိယ်သတော်၏ ဂရုဏော် သတော်နငှ့််ခ ည့်လ် က်ရိှသည်(ဆောလံ ၁၁၉ား၆၄)ဟ ု သကကွားသကကော် 

သည်။ “သခမကက ား သ ေါ်တွင် သကောင်ားကင် အခမင့််ရိှသည် အတိငု်ား၊ ထောဝရဘရုောားကုိ သကကောက်ရ ံသသော 

သူတိုို့၌ ကရုဏောသတောသ်ည် အောားကက ားသ ၏” (ဆောလ ံ၁၀၃ား၁၁)။ “ထောဝရဘုရောားသည် ခ ်သိမ်ား သသော 

သူတိုို့အောား သက ားဇူားခ  ခ င်သသော သသဘောရှ၍ိ၊ ဖနဆ်င်ား သတောမ်ူသမျှ တိိုု့ကုိ သနာား စ္ံမုက်သတော်မ၏ူ” 

(ဆောလံ ၁၄၅ား၉)။ “အသကကောင်ားမူကောား၊ ထောဝရဘုရောားသည် သကောင်ား ခမတ်သတော်မ၏ူ။ ကရုဏော 

သတော်သည် အစ္ဉ်အမမရဲှ၍ိ၊ သစ္စောသတော်သည ် ကောလ အဆက်ဆက် တည်သလသတည်ား” (ဆောလံ 

၁၀၀ား၅)။ သယရမိက ကုိယ်သတော၏် ဂရုဏသတော်ကုိ ကျွန်ု ်တိုို့အောားဖငွ့််ခ  သ ားခဲ့်သည်။ “ထောဝရ 

ဘုရောားသည ် သနာားသတော်မ၍ူ ကရုဏောသတော်သည ် မကုန်သသောသကကောင့်် ငါတိုို့သည် ဆံာုးရံှုားခခင်ားသုိို့ 

မသရောကဘ်ဲ သနကက၏။ နနံက်တိုင်ားကရုဏောသတော်အသစ်္ကုိ ခံရကက၏။ သစ္စောသတော်သည် ကက ားခမတ် ါ 

၏” (သယရမိခမည် ၃ား၂၂-၂၃)။  သရောဖက် မကိခောက ဤသိိုု့ ခ  ားမမွ်ားသည်။ “အခ စ္မ်ှလွှတ ် သတော်မူ 

ထသသော၊ က နက်ကွင်ားသသော အသမွသတောလ်ူတိုို့၏ လွန်က  ားခခင်ားမ ောားကုိ သည်ားခံသတော် မထူသသော၊ 

ကရုဏော၌ သမွြို့သလ ော်သသောသကကောင့်် အစ္ဉ်အမ က် ထွက်သတော်မမူသသော ကုိယ်သတော်ကဲ့်သုိို့ အဘယ် 

ဘုရောား ရှ ိါသနည်ား” (မကိခော ၇ား၁၈)။ 
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 ဓမမသစ္က် မ်ားတွင် မောရိက ဘုရောားသခင်၏ဂရုဏောသတော်ကုိခ  ားမွမ်ားသည်။ “ထောဝရ ဘုရောားကုိ 

သကကောက်ရ ံြို့သသောသူတိုို့သည် သနာားသတောမ်ူခခငာ်း သက ားဇူားကုိ အစ္ဉ်မခ တ ်ခံစ္ောားကက၏” (လုကော ၁ား၅၀)။ 

ဇောခရသိညလ်ည်ား အလွန်သ  ော်သနသည်။ “သနာားသတော် မူခခင်ားသက ားဇူားသတော်အောားခဖင့််၊ သကောင်ားကင် 

မှသန အောရုဏ်သည် ငါတိုို့အသ ေါ်သုိို့ တက်သခဖင့််...” (လုကော ၁ား၇၈)။ သ ါလုက ကျွန်ု ်တိုို့အောား 

ကျွန်ု ်တိုို့ဘု ရောားသခငသ်ည် “ဂရုဏောသတော်၏ ခမည်ားသတော်” (၂သကော ၁ား၃)၊ ကုိယ်သတော်သည် “ဂရုဏော် 

သတော်၌ ကကွယ် ဝသတောမ်ူသည်” (ဧဖက် ၂ား၄)ဟသူသော သမမောတရောားမ ောားခဖင့်် ခွန်အောားသ ားသည်။ ထိုနည်ား 

တူ၊ သ တရကုလည်ား ကျွန်ု ်တိုို့အောား ကျွန် ု်တိုို့ခမည်ားသတော၏် ဂရုဏော်သတော်သည် ကကွယ်ဝ(၁သ  

၁ား၃)ဟ ု သဖော်ခ ထောားသည်။ ယောကု ်က ကုိယသ်တော်သည ် “ဂရုဏောသတော်” (ယောကု  ် ၅ား၁၁) သနာား 

ခခင်ားနငှ့်် ခ ည့််စ္ံသုတော် မသူည်ဟု သရားခဲ့်သည်။  

ဂရုဏ နတ ်ခပ နသ အရ မ  ား 

 ဘုရောားသခင်၏ဂရုဏောသတော်သည် ကျွန် ု်တိုို့အသ ေါ် သနာားခခင်ား ခံစ္ောားခ က် မဟတု်ဘဲ ကျွန် ု်တိုို့ 

လိုအ ်မှုမ ောားကုိ ခဖည့်ဆ်ည်ားတုနို့်ခ န ်သ ားသသော လု သ်ဆောင် ခ က်ခဖစ္သ်ည်။  A. W. Tozer က “ဂရုဏော 

သတော်သည် လူသောားမ ောား၏ ဆင်ားရဒဲကုခနှင့်် အခ စ္ဒ်စု္ရုိက်သမှောက်လှန်သစ္သသောဘုရောားသခင၏်သကောင်ား 

ခမတ်သတောမ်ူခခင်ား ခဖစ္သ်ည်” ဟ ုသရားသောားသည်။ ထိုသကကောင့်် သခငသ်ယရှုက အနာသရောဂါမငိမ်ားသစ္ရန်၊ 

သနို့်ရှင်ား စ္င်ကကယ် သစ္ရန်နှင့််လွှတသ်ခမောက်ခခင်ားအခငွ့််ရရှရိန် ကုိယ်သတောထ်ံလော၍ ငိုသကကာွးသသော သူမ ောား 

အောား ခ နလ်ညတ်ုနို့်ခ နသ်တောမ်ူခဲ့်သည် (မဿဲ ၉ား၂၇-၃၀၊ ၁၅ား၂၂-၂၈၊ ၁၇ား၁၄-၁၈၊ လုကော ၁၇ား၁၂-၁၉)။ 

ကုိယ်သတော်သည် သဖားမကူည မှုလိုအ ်၍ သနာငတ်ခဖင့်် ကုိယ်သတော့်ကုိ သခေါ်သသော မသခဖောင့်မ်တသူ်မ ောားကုိ 

သိသတော်မသူသောသကကောင့် ် (မဿဲ ၉ား၁၀-၁၃) အခွနခ်ံသူမ ောားနှင့် ် အခ စ္သ်ောားမ ောားစွ္ောစ္ရုံုားလ က်ရှိသသော 

မသဲ၏ သနအမိ်သုိို့ သယရှု ကကွလောသတောမ်ူရန် ကုိယ်သတော၏် ဂရုဏောသတော်က လမ်ားခ လ ကရ်ှသိည်။  

 ဘုရောားသခင်သည် ဂရုဏောသတော်နငှ့်် ခ ည့််စ္ံသုတော်မသူသောသကကောင့်် ကျွန်ု ်တိုို့အောား ခငွ့််လွှတ်ရန၊် 

ကယ်တင်ရန၊် ထူမရန်၊ နစှ္သိ်မ့််ရန်၊ က န်ားမောသစ္ရန၊် ခွန်အောားသ ားရန်နှင့်် ကျွန်ု ်တိုို့လိုအ ်မှုအမ  ိားမ  ိားတိိုု့ 

ကုိ ခဖည့််ဆည်ားသ ားရန ် ကုိယ်သတော်သည် ကျွန် ု်တိုို့အောား ဂရုဏော တက်သရောက်သတော်မူခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ 

ဤသိိုု့သသော် ဂရုဏောတရောားသည် ကုိယ်သတော် သဖားမခခင်ားကုိရရှရိန ် ကျွန်ု ်တိုို့၏သကောင်ားမှု ကုသုိလ် 

အသ ေါ် မရ ်တညဘ်ဲ ဂရုဏော်သတော် ခ သရန် ဘုရောားသခင်၏သသဘောသဘောဝ င် ခဖစ္ ်ါသည်။ 

 တစ်္နည်ားအောားခဖင့်် ကျွန်ု ်တိုို့အသက်တော၌ သကောင်ားခမတသ်တောမ်ူသသော ဘုရောား ခ  သတောမ်ူသသော 

အရောမ ောားသည် ကျွန်ု တ်ိိုု့ထိုက်တန်သသောသကကောင့်မ်ဟတု်သ ။ ကကိ ားစ္ောား အောားထုတခ်ခင်ားသကကောင့်လ်ည်ားမ 

ဟတု်သ ။ ကုိယ်သတောသ်ည် ဂရုဏောသ်တော်နငှ့်် ခ ည့််စ္ံု သတောမ်ူသသောသကကောင့််သောခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ် 
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တိိုု့သည် အခ စ္ဒ်ုစ္ရုိက်ခ  ၍ ဘုရောား သရြှို့ သတော်၌ အသသရ  က် သနကကသသောသကကောင့််(သရောမ ၃ား၂၃) 

ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကုိယ်သတော်၏ တရောားစ္ ရင်ခခင်ားခံထိုက်သသောသူမ ောားခဖစ္က်ကသည်။ သုိို့သသော် ကုိယ်သတော် 

သည် ဂရုဏော သတော်နှင့််ခ ည့််စ္ံသုတောမ်ူသသောသကကောင့်် ကုိယသ်တော်သည ်ကျွန်ု ်တိုို့ အောားအောား မမိိ အခ စ္ ်

မ ောားနှင့််အ ထိုက်အသလ ောက် တရောားစ္ ရင်ခခင်ား ခ  သတောမ်မူသ  (ဆောလ ံ ၁၀၃ား၁၀)။ တစ္ဘ်က်တငွ ်

ကျွန်ု ်တိုို့သည် မိမအိခ စ္ဒ်စု္ရုိက်၌ သသသနသသောအခ နိမ်ှော ဘုရောား သခင်သည် မိမကိကွယ်ဝသသော 

ဂရုဏော်သတော်သကကောင့် ် ကျွန်ု ်တိုို့အောား ခရစ္သ်တော်နှင့်အ်တူ အသက်ရှင်သစ္သည(်ဧဖက် ၂ား၄-၅)။ 

ကျွန်ု ်တိုို့သည် မိမအိတွက် မလု ်သဆောင် နိငု်သသော အရောမ ောားကုိ ကုိယ်သတော်သည် ကျွန် ု်တိုို့အတွက် 

ခ  သ ားသတောမ်ူခဲ့်သည်။ 

 သင်သည် ကုိယ်သတောကုိ်သိ၍ ကုိယ်သတော်နှင့် ်အတူသလျှောကလ်မှ်ား အသက် ရှင်လျှင် သငသ်ည် 

ကမဘောသ ေါ်မှော မဂဂလောအရှိဆုံားသသော ုဂိ္ လ် အမှန်အကန် ခဖစ္ ်ါသည်။ သင့််ဘဝမေှာ ကုိယသ်တော်၏ဂရု 

ဏောခံစ္ောားရခခင်ားသည် အသကောင်ားဆုံားသသော ဆသုက ားဇူား ရရိှသသောသူမ ောားခဖစ္က်ကသည်။ ဤကက ားမောားသသော 

အခွင့်အ်သရားနှင့်် သကောင်ားကက ား မဂဂလောသည် အနည်ားဆုံားအလွန်သကောင်ားခမတ်သသော တောဝနဝ်တတရောားမှ 

သရောကရ်ှလိော သည်။  

ဘရု ားသခင်န ပေါ် မ မ က ုယ်က ု လံုားဝ ဆ ကက်ပခ်ခ င်ား 

 တမန်သတော်ရငှ်သ ေါ်လသုည် သရောမ အခန်ားကက ား ၁၁ တွင် မထိုက်တန်သသော ခ စ္သ်ောားမ ောားအသ ေါ် 

ဘုရောားသခင်၏ဂရုဏောသတော်အသကကောင်ားနှင့်် ထိုဂရုဏော်သတော်၏ အခ စ္ကုိ် အမွှန်ားတင်သဖော်ခ ထောား၍ 

ဤ သုိို့အကကံခ  တိုက်တွန်ားခဲ့်သည်။ “ည အစ္ကုိ်တုိို့၊ အသက်ရငှ်ခခင်ားလကခဏော၊ သနိ်ု့ရငှ်ားခခငာ်းလကခဏော၊ 

ဘုရောားသခင်နှစ်္သက်သတော်မူ ဘွယ်သသောလကခဏောနငှ့်် ခ ည့််စ္ံသုသောယဇကုိ် သင်တိုို့သည ်  ူသဇော်၍၊ 

မိမိကိယု်ခနဓာကုိ ဘုရောားသခင်အောား ဆက်က ်ခခင်ားတည်ားဟူသသော သငတ်ိိုု့ခ  အ ်သသော ဝတ်ကုိ ခ  မည် 

အသကကောင်ား၊ ဘုရောားသခင်၏ ကရုဏောသတောကုိ် သထောက်ထောား၍၊ သင်တိုို့ကုိ ငါတိုက်တနွာ်း နိှုားသဆော် 

သ ၏။ သင်တိုို့သည် သလောက  ံုသဏဌောနကုိ် မသဆောင်ကကနငှ့််။ သကောင်ားခမတ်သသော အရော၊ နစှ္သ်က် 

ဘွယ်သသော အရော၊ စ္ံလုင်သသောအရောတည်ားဟသူသော ဘုရောားသခင် အလိုသတော်ရှိသသော အရောသည် 

အဘယ် အရောခဖစ္ ် သည်ကို သင်နုိငမ်ညအ်သကကောင်ား၊ စ္တိ်နှလံုားကုိ အသစ်္ခ င်ဆင၍်  ံုသဏဌောန် 

သခ ောင်ားလဲခခင်ားသုိို့ သရောက်ကကသလော့်” (သရောမ ၁၂ား၁-၂)။ ကျွန်ု တ်ိိုု့အသ ေါ်သိုို့ ဘရုောားသခင်၏ ဂရုဏော် 

သတော်ကုိ အသင့််သတောဆ်ံာုးတနုို့်ခ နမ်ှုမေှာ ကုိယသ်တော့််အသ ေါ်သိုို့ မမိိကုိယ်ကုိ ခ ည့််စ္ံစု္ေွာ ဆက်က ်ခခင်ား 

ခဖစ္သ်ည်။ 
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 ဘုရောားသခင်သည် “ငါတိိုု့က င့််သသော သခဖောင့််မတ်ခခင်ားအက င့််အောားခဖင့်် မဟတု်ဘဲ၊ မမိိသနာားခခင်ား 

ကရုဏောသတော်နှင့််အည  ဒတုိယသမွားခခင်ားနှင့််ဆိငု်သသော သဆားသကကောအသစ္ခ်  ခ င်ခခင်ားအောားခဖင့််၎င်ား” (တ ိ

တု ၃ား၅) ငါတိိုု့ကုိ ကယတ်င်သတော်မူသည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ခရစ်္သတောန်ငှ့််အတူ ကုိယ်သတော်၏သသခခင်ား 

နငှ့််ရှင်ခ နထ်သခမောက်ခခင်ား၌ စ္ည်ားလံုားခဲ့်မ  ခဖစ္သ်သောသကကောင့်် အခ စ္တ်ရောား၌သသ၍ ခရစ်္သတော်အောားခဖင့်် 

ဘုရောားသခင် ထံသတောသုိ်ို့ အသက်ရငှ်ကကသည် (သရောမ ၆ား၃-၁၁)။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် အခ စ္တ်ရောားမလှွှတ ်

သခမောက်၍ ဘုရောားသခင်၏ဘုန်ားသတော်သိုို့ ဝိညောဥ်သတော်၏ အသစ္ခ်  ခ င်ခခင်ား၌ အသစ္သ်သော 

အသက်တော ခဖင့်် ယခအုသက်ရငှ် သလျှောက် လှမ်ား နိငု်ကကခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။  

 ဤသိိုု့ သသောဂရုဏောအလင်ား၌ ယခုတငွ် ကျွန် ုတ်ိိုု့သည် ဝိညောဥသ်ရားရော ခွန်ားအောားနငှ့်် တန်ခိာုးအောား 

လံုားကုိ ခံစ္ောားရရှကိကခခငာ်း ခဖစ္သ်ည်။ “ငါတိုို့သည် သခမော်လင့်် လ က်၊ ဘုရောားမဲ့်တရောားမဲ့်သနခခငာ်း၊ သလောက  

တ ်မက်ခခင်ားကုိ  ယရ်ှောားလ က်၊ ယခု ဘဝ၌ ဣသ္နဒသစ္ောင့််ခခင်ား၊ တရောားသခဖင့််က င့််ခခင်ား၊ ဘုရောားဝတ် 

၌သမွြို့သလျှော်ခခင်ားတိုို့ကုိ ခ  သနရမည် အသကကောင်ား” (တိတု ၂ား၁၂)။ သငသ်ည် ဘုရောားသခင်နှင့်အ်ဆက်အ 

သွယ်  က်ခခင်ား၊ သုိို့မဟုတ ် ကုိယ်သတော့််အသ ေါ်သုိို့ နလှံုားသောားမောသက ောခက်ထနခ်ခင်ား သုိို့မဟတု် ဘဝ၌ 

ကုိယ်သတော်ကုိ ဝမ်ားနည်ားသစ္သတော်မူသသောအရော တစ္စ်္ံုတစ်္ခုရိှခဲ့်လျှင် ယခုခ နိသ်ည် သင်သနာင်တရ၍ 

ကုိယ်သတောထ်ံသတော်သုိို့ သခခဥ ားတည့််ခ နလ်ှည့်ရ်မည့်အ်ခ နိသ်ရောက်သနမ  ခဖစ္သ်ည်။  “ဘုရောားသခင်၏ 

သက ားဇူားသတော်သည ်သင့််ကုိ သနာင်တလမ်ားသုိို့ သသွားသဆောင် သည်ကိ ုမသိမမှတဘ်ဲ၊ ကကွယ်ဝစ္ေွာ သက ား 

ဇူားခ  သတောမ်ူခခင်ား၊ သညာ်းခသံတော်မူခခင်ား၊ စ္တိ်ရှည်သတော်မူခခင်ားတိိုု့ကုိ မထ မဲ့်ခမင်ခ  သသလော”(သရောမ ၂ား၄)။ 

 ကုိယ်သတော်သည် မိမဂိရုဏော်သတော်အောားခဖင့် ် ဤသိိုု့သခေါ်ဖိတသ်တောမ်ူသည်။ “သတွြို့နိုင်သည် 

ကောလတငွ် ထောဝရဘရုောားကုိ ရှောကကသလော့်။ န ားသတောမ်ူသည်ကောလတငွ် ဆုသတောင်ား  ဌနာခ  ကကသလော့်။ 

ဆိာုးသသော သူသည် မိမလိမ်ားကုိ၎င်ား၊ မတရောားသသော သူသည် မမိိအကကံတိုို့ကုိ၎င်ား စ္နွိ်ု့ စ္၍်၊ ထောဝရ 

ဘုရောားထံသတော်သုိို့ သခ ောင်ားလ ဲါသစ္။ သုိို့ခ  လျှင် သနာားသတောမ်လူိမ့််မည်။ ငါတိုို့ ဘုရောားသခင့််ထံသတော်သိုို့ 

သခ ောင်ားလဲ  ါသစ္။ သုိို့ခ  လျှင် အထူားသခဖင့်် အခ စ္ကုိ် လွှတသ်တောမ်ူလမိ့််မည”် (သဟရေှာယ ၅၅ား၆-၇)။ “မိ 

မိအခ စ္ကုိ် ဝှက်ထောားသသောသူသည် ခ မ်ားသောမရ။ မိမအိခ စ္ကုိ် သဘော်ခ ဝနခ် ၍ စ္နွိ်ု့ စ္သ်သော သူမူကောား၊ 

ကရုဏောသတော်ကုိ ခံရလိမ့််မည်” (သု ၂၈ား၁၃)။ “ဂရုဏောသတော်နငှ့်် သစ္စောတရောားနငှ့််ခ ည့််စ္ံ ုသတော်မသူသော 

ယဇ ်သရောဟတိ်ကက ား” သခင် သယရှုကုိ ကကည့်် ါ။ ကုိယ်သတော်သည် သင်၏ သကကောက်ရ ံြို့ခခငာ်း မ ောားနှင့်် 

စ္ံုစ္မ်ား သနာှင့်ယ်ှက်ခခင်ားမ ောားကုိ သနာားကကင်နာသတောမ်ူ၍ သင့််ကုိ သဖားမသတော်မူနိငု်သည် (သဟမ ဲ ၂ား၁၇-

၁၈၊ ၄ား၁၅)။ သင်သည ်“သနာားခခင်ား ကရုဏောကုိ၎င်ား၊ သတော်သလ ောသ်သောမစ္ခခင်ား သက ားဇူားသတော်ကို၎င်ား 

ခံရမည် အသကကောင်ား” (သဟမ ဲ ၄ား၁၆) ရရဲင့််သသောစ္တိ်နှင့်် သက ားဇူား လလင်သတော်သုိို့ တိုားဝင် ခ ညာ်းက ် ါ။  
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ဂရဏု စ တ်ရ  ပါ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဂရုဏောသက ားဇူားကုိခစံ္ောားရကကသသောသကကောင့် ် သူတစ်္ ါားသ ေါ်တငွ် လည်ား ဂရုဏော 

ရှရိန် တောဝနရ်ှသိည်။ တမန်သတော်သ ါလုသည် တိတထုသံရားထောားသသော စ္ောတွင် ဘုရောားသခင်၏ လမူ ောား 

အောား လမ်ားညွှန်ထောားသည်။ “အဘယ်သူကုိမျှမကဲ့်ရြဲို့၊ ရန်သတြွို့ခခင်ားကုိမခ  ၊ ခဖည်ားညှင်ားသသော 

သသဘောရှ၍ိ၊ ခ ်သိမ်ားသသောသူတိုို့၌ အလွန်နာူးညံ့် သိမသ်မွြို့စ္ေွာ ခ  သစ္ခခင်ားငှါ၎င်ား သတိသ ားသလော့်။ 

အသကကောင်ားမူကောား၊ အ ထက်က ငါတိုို့သည်  ညောမဲ့်သသောသူ၊ နာားမသထောင်သသောသူ၊ မှောားယငွာ်းသသောသူ၊ 

အထူားထူားအခ ောားခ ောား သသော တ မ်က်ခခင်ား၊ ကောမဂဏု်ခံစ္ောားခခင်ား အမှုတိုို့ကုိ သဆောင်ရ က်သသောသူ၊ 

မနာလိုခခင်ား၊ ခင စူ္ခခင်ား၌ က င်လည်သသောသူ၊ စ္က်ဆ ု်ရ ံြို့ရှော ဘယွသ်သောသူ၊ အခ င်ားခ င်ားမနုာ်းသသော 

သူခဖစ္က်က၏” (တတို ၃ား၂-၃)။ ဘုရောားသခငသ်ည် ကျွန် ု်တိုို့၏ သခဖောင့််မတ်ခခင်ားအောားခဖင့်် ကယ်တင် 

သတောမ်မဘူဲ ကုိယ်သတော်၏ဂရုဏော သတောအ်ောားခဖင့်် ကယတ်င်သတော်မူခဲ့်သည်ဟု သူက ဆက်လက ်

သိသစ္သည် (အငယ် ၄-၅)။ 

 မသဲ၁၈ား၂၃-၂၅တွင ် အသကကွားမ ောားစွ္ောတင်သနသသော အသစ္ခတံစ်္ဥ ား၏ အသကကောင်ားကုိ သခင် 

သယရှုက ဖငွ့််ခ ထောားသည်။ သုိို့သသော် သူသည် မိမလိ ု်သဆောငဖ်က် အနည်ားငယ် အသကကွားတင ်သနသသော 

သူ တစ်္ဥ ားကုိ ခွင့််မလွှတခ်ဲ့်သ ။ ကျွန်ု တ်ိိုု့ခမည်ားသတောဘ်ုရောားသည် ကျွန်ု တ်ိိုု့အောား ဂရုဏောခ  ၍ 

ခွင့််လွှတ်သတော်မူသသောသကကောင့်် ကျွန် ု်တိုို့သည် သူတစ်္ ါား အောားခငွ့််လွှတ်ခခင်ားမခ  လျှင ် အခ စ္် 

ကက ားသည်ကို ဤအသကကောင်ားက အထူားခ   သဖော်ခ ထောားသည်။ ကုိယ်သတော်သည် ကျွန် ုတ်ိိုု့အောား 

ဂရုဏောခ သ သတောမ်ူသသော သကကောင့်် ကျွန် ု်တိုို့သည်လည်ား ဂရုဏောတရောားရှရိကကမည် ခဖစ္သ်ည် (လုကော 

၆ား၃၆)။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် အခ စ္ခ်  သမူ ောားအသ ေါ် တရောားစ္ ရင်ခခင်ား၊ သဝဖနခ်ခင်ားနငှ့်ခ်ွင့်် မလွှတခ်ခင်ား 

အခ စ္မ် ောားကုိ သတထိောားရကကမည်ခဖစ္သ်ည။် ယောကု ်က ဤအသကကောင်ားကုိ သတိသ ားထောားသည်။  

“ကရုဏောမရှသိသောသူသည်၊ ကရုဏောကုိမရဘဲ၊ တရောားစ္ ရင်ခခင်ား ကုိခရံလိမ့််မည်။ ကရုဏောသည ်

တရောား စ္ ရင်ခခင်ားကုိသအောင၍် ဝါကကွောားတတ်၏” (ယောကု ် ၂ား၁၃)။ 

 အခ စ္တ်ရောားသည် ကွင်ားဆက်ရှိ၍ သနာငတ်မရသသောသူမ ောားသည် တစ်္သနို့သနို့က  သသောအခါ 

ဘုရောားသခင်၏ တရောားစ္ ရင်သတောမ်ူခခင်ားခံရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် အခ စ္တ်ရောားနငှ့််  

 တ်သက်၍ သ ါ ့်ဆမှုမခ  သင့််သ ။ ကျွန်ု တ်ိိုု့သည် အခ စ္သ်နာငတ်ရခခင်ားအသကကောင်ားကုိ စ္ဥဆ်က် 

မခ တ်သဟော သခ ောရကကမည်ခဖစ္သ်ည်။ သုိို့သသော် ကျွန် ု်တိုို့အသ ေါ် ဘုရောားသခင်၏ စ္တိ်ရှည်သတော်မူ 

ခခင်ားနငှ့်် ဂရုဏောတ ရောားအောားခဖင့်် ကျွန် ု်တိုို့သည်လည်ား အခ စ္က်  ားလွန်သသောသူမ ောားအသ ေါ် ခ စ္်ခခင်ား 

သမတတောရှ၍ိ ဂရုဏော တရောား အတတ်နုိင်ဆံုားခ သရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခင်၏ မစ္သတောမ်ူ 
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ခခင်ားအောားခဖင့်် သူတ ါားကုိတ ရောားစ္ ရင်ခခင်ားမခ  ရန ် ကျွန် ု်တိုို့ သငယ်ူရကကမည ် ခဖစ္သ်ည။် သူတ ါား 

သည် အခ စ္ဒ်စု္ရုိက် မခ  လ ု်ရန် အောားသ ားတိက်ုတနွာ်း ကူည ရကကမည် ခဖစ္သ်ည် (သယောဟန ်၈ား၁၁)။ 

ယုဒက “ ိုင်ားခခောား၍သိတတ်သသော ဥောဏရ်ှ၍ိ အခ  ိြို့တိိုု့ကုိ သနာားကက သလော့်။ ကုိယ်ကောယနှင့်် 

ညစ္်ည ားစွ္န်ားကွက်သသော အဝတ်ကုိ င် စ္က် ဆု ်ရ ံရေှာ၍ သကကောက်ရ ံြို့ခခင်ားနငှ့််တကွ၊ အခ  ိြို့ တိိုု့ကုိ မ ားထမဲှ 

ဆယ်နှုတ ်ကယ်တင်ကကသလော့်”  (ယုဒ အခနာ်း ငယ် ၂၂-၂၃)။  

ဣသနရလလူမ   ားမ  ားက ု  နက င်ားကက ားန ပားခခင် ား 

 သရောမကသဝါဒစ္ော အခနာ်းကက ား ကုိားမှ တစ်္ဆယ့်တ်စ်္တငွ် ဘုရောားသခင်၏ ကရုဏော သတော်အ 

သကကောင်ားကုိ အထူားသခဖင့် ် သဖောထ်ောား ါသည်။ တမန်သတော် ရငှ်သ ါလုသည ် အခန်ားကက ား (၁၁)တငွ် 

သကောင်ားကက ား မဂဂလောသ ားခခင်ားနငှ့်် အဆံုားသတ ်ဟန်တ ူသည်။ “ဘုရောားသခင်၏  ညောနငှ့်် ဥောဏ်သတော် 

သည် အလွန်က ယ်ဝနာ်း နက်နဲစွ္ော တကောား။ စ္ ရင်သတော်မူခ က်တုိို့ကိ ု အဘယ်သူမျှ စ္စ်္၍ မကုန်နုိင်။ 

ကကွသတောမ်ူရောလမ်ားတုိို့ကုိ လိုက်၍ ရှောသသော်လည်ားမသတွြို့မမှ နုိင်။ ထောဝရဘုရောား၏ စ္တိ်သတော်ကုိ 

အဘယ် သူသိ သနည်ား။ ထောဝရဘုရောားနှင့််အဘယ်သူသည် တိငု ်ငဘ်က်ခ  သနည်ား။  သက ားဇူား 

ဆ ်သတော်မူရ မညအ်သကကောင်ား၊ ထောဝရဘုရောား၌ အဘယ်သူသည် သက ားဇူားခ  ဘာူးသနည်ား။ 

ခ ်သမိ်ားသသော အရောတိိုု့သည ် ကုိယ်သတောအ်ထဲက၎င်ား၊ ကုိယ်သတော်အောားခဖင့််၎င်ား၊ ကုိယ်သတောအ်ဘိုို့ 

အလိငုှါ၎င်ား ခဖစ္က်က၏။ ကမဘောအ ဆက်ဆက် ဘနုာ်းကက ား သတောမ်ူသစ္သတည်ား။ အောမင်”  (အခန်ားငယ် ၃၃-

၃၆)။ မည်သည့််အရောက ဤသိုို့ ခ  ားမမွ်ားသစ္သနည်ား။  

 သရောမကသဝါဒစ္ောအခန်ားကက ားတစ္တ်ွင် သတင်ားသကောင်ားအောားခဖင့်် ဘုရောားသခင်၏ သခဖောင့််မတ်ခခင်ား 

ထင်ရေှာား လ က်ရိှသညဟ် ုသ ါလုက ခ သထောားသည်။  ညတသ်တော် အသ ေါ်ရ ်တည်သသော သခဖောင့်မ်တ် 

ခခင်ားသကကောင့်မ်ဟတု်သ ။ သုိို့သသော ်သခင်သယရှု ခရစ်္သတော်ကုိယံုကကည်ခခင်ားမလှောသသော သခဖောင့်မ်တ်ခခင်ား 

ခဖစ္သ်ည်။ သောသနာ  လတူိိုု့သည် ယံုကကည်ခခင်ားအောားခဖင့်် သခဖောင့််မတ်ခခင်ားရရှခိဲ့်ကကသသောသကကောင့်် 

သ ါလုသည ် ဝမ်ားသခမောက်သည်။ သုိို့သသော် ယုဒလမူ  ိားမ ောားသည် ခရစ်္သတော်အသ ေါ် ခလုတတ်ိက်ု 

လဲသသောကက သသောသကကောင့်် သူသည် မင ားတွောားခမည်တမ်ား၍ ဝန ်ိုား ဝနထ်ုတ ်ိသလို ခံစ္ောားခဲ့်ရသည်။ ယုဒ 

လူမ  ိားမ ောား သည်လည်ား ခရစ်္သတော်၌ ကယတ်င်ခခင်ား ရရိှရန် သူသတောင့်် တသည်။  

 အခန်ားကက ား တစ်္ဆယ့်တ်စ်္တငွ် သူသည် ဣသသရလလူမ  ိားမ ောား အသကကောင်ားနှင့််  တ်သက်၍ အ 

လွန်ဝမ်ားသခမောက်စ္ရော နက်နဲသသောအရောမ ောားကုိ ဖွင့််ခ သည်။ ဘုရောား သခင်သည် မိမိသရ ားခ ယ်ခဲ့်သသောလူ 

မ  ိားမ ောားအသ ေါ် ဝမ်ားသခမောက်သတောမ်မူသကကောင်ား သူက အထူားသခဖင့်် သဖော်ခ ထောားသည ်(အခန်ားငယ် ၁၊၂၈-

၂၉)။ ယုဒလူမ  ိားသည် တစ်္ ါား အမ  ိားသောားမ ောားအသရအတွက် ခ ည့််စ္ံသုည့််အခ နိ ် လည ်င်ားခိုင်မောကက 
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လိမ့်မ်ည်ဟု သူသဖော်ခ ထောားသည် (အခနာ်းငယ ် ၂၅)။ သူက ဣသသရလလမူ  ိားမ ောား၏ အခ စ္ ် ဒစု္ရုိက် 

သည် တစ်္ ါားအမ  ိားသောားမ ောားအတွက် ကယတ်င်ခခင်ားနငှ့်် သလောကအတွက်ကကွယ်ဝ ခ မ်ားသောမှုခဖစ္် 

သစ္လိမ့်မ်ည်ဟု သူသဖော်ခ ထောားသည်။ ဣသသရလလမူ  ိားမ ောား၏ သော၍ ခ ည့််စ္ံခုခင်ားအသကကောင်ားကုိလည်ား 

သူထည့််သွင်ား သဖော်ခ ထောားသည် (အခန်ားငယ် ၁၁-၁၂)။ 

 သကောင်ားကက ားမဂဂလောမသ ားမ  ဘုရောားသခင်၏ကရုဏော်သတော်သည် ကုိယ်သတော၏် အကကံအစ္ည် 

နငှ့််စ္ မံခ ကမ် ောားတစ်္ခလုံုားအတွက် အသခခခံခဖစ္သ်ည်ဟု သ ါလုက သခ ောကကောားသည်။ ယုဒလမူ  ိားမ ောား၏မ 

နာခံခခင်ားအောားခဖင့်် တစ်္ ါား အမ  ိားသောားတိိုု့သည် ကရုဏော သတော်ခစံ္ောားရရိှခဲ့်ကကသည်။ တစ်္ ါားအမ  ိား 

သောားမ ောားအသ ေါ် ဘုရောားသခင်၏ ကရုဏောသတော်အောားခဖင့်် ယုဒလမူ  ိားမ ောားသညလ်ည်ား ကရုဏောသတော် 

ခံစ္ောားရန ် အတွက် ခဖစ္သ်ည် (အခနာ်းငယ် ၃၀-၃၁)။ ဘုရောားသခင၏် ခမင့််ခမတသ်သောအကကံအစ္ည် 

သတောမ်ှော ယုဒလူ မ  ိားမ ောားနှင့်် တစ်္ ါားအမ  ိားသောားမ ောား အောားလံုားအသ ေါ် ကရုဏောသတော်ခ သ ားနုိင်ရန် 

အတွက် လူသောားမ ောား၏ နာမခံခခင်ားအောားခဖင့်် အမှုခ  ခခင်ား ခဖစ္သ်ည် (အခနာ်းငယ် ၃၂)။  

 ဤသိိုု့ခဖင့်် ကျွန် ု်တိုို့သည် ဣသသရလ လမူ  ိားမ ောားအတွက် သကောင်ားကက ားမဂဂလောနငှ့်် ကျွန်ု တ်ိိုု့ 

သည် ဘုရောားသခင်၏ ကရုဏောသတော် ခံစ္ောားခခင်ားအတွက် သဝနတ်ိရုန(်အငယ် ၁၁)နှင့်် သူတိိုု့သည် 

လည်ား ဘုရောားသခင်၏ ကရုဏော သတော် ခံစ္ောားသစ္ရန ်ကျွန်ု ်တိုို့မေှာ အခငွ့််အသရားနှင့်် တောဝနရ်ှကိကသည်။ 

“ဣသ သရလအမ  ိားသည် ထောဝရဘုရောားကုိ သခမောလ်င့်် ါသစ္။ အသကကောင်ားမူကောား၊ ထောဝရဘုရောား၌ 

ကရုဏောရှ၏ိ။ မ ောားစွ္ောသသော သရ ားနှုတခ်ခင်ား သက ားဇူားရိှ၏။ ဣသသရလ အမ  ိားကုိ ခ ်သမိ်ားသသော ဒစု္ရုိက် 

အခ စ္တ်ိိုု့ အထဲက သရ ားနှုတ်သတောမ်ူလမိ့််မည”် (ဆောလံ ၁၃၀ား၇)။ 

 

 သင်သည် မ မ ပထမနမတတ က ု ဆံုားရံှုားခ  သနလ  
(Have You Lost Your First Love?) 

By E. A. Johnson 

 ဧဖကအ်သင်ားသတောထ်ံ ကုိယ်သတောသ် ား ိုို့သသော သတင်ားစ္ကောားတငွ် ကုိယ်သတော် သည် သူတိုို့၏ 

လု သ်ဆောင်ခ က်မ ောား၊ ကကိ ား မ်ားအောားထုတမ်ှုနှင့််သည်ားခမံှု နငှ့်် သူတိုို့ခ  လ ု်သသောဆိာုးသွမာ်းမှုအတွက် 

တရောားစ္ ရင်ခခင်ားမ ောားကုိ မိနို့်သတော်မူခဲ့်သည်။ သုိို့သသော် သူတိုို့သည ် မိမ ိထမသမတတောကိ ု စ္နွို့်လွှတ် 

ခ်ဲ့ကကသသောသကကောင့်် (  ောဒတိ် ၂ား၂-၇) ကုိယ်သတော်သည် သူတိုို့အောား သနာင်တရရန် သခေါ်ဖတိ် သတော်မ ူ
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ခဲ့်သည်။ ကုိယ် သတော်ခ န် လည် ကကွလောရန်ကကိ ဆိသုသော ကျွန်ု တ်ိိုု့ အောားလံုားအတွက် အလွန် သတ ိခ  ် 

ရမည့် ် အရောခဖစ္ ်ါသည်။ ကျွန် ု်တိုို့သည် မိမိက ရောတောဝနကုိ် သက ပ ွနစ်္ေွာ ထမ်ားသဆောင်ကက ါစ္ိုို့။ 

ကျွန်ု ်တိုို့ နလှံုားသောားမ ောားသည်  ထမသမတတောကုိ အသလ ော့်နည်ားသစ္ရသ ။  

သင်သည် သင၏် “ ထမသမတတော”ကို ဆံာုးရံှုားသွောားလျှင် အလွန် အနတရောယ် ကက ားသ သည်။ 

သင်သည် ဘုရောားနငှ့််သ  ောက်ဆံာုးသသောဝိညောဥမ် ောားအတွက် ဝနတ်ော စ္တိ်သ  ောက်ဆံုားသွောားခဲ့်သသလော။ 

သူတိုို့အတွက် ဆု မသတောင်ားဘဲသနသသလော။ ဘုရောား သခင်နှင့် ် စ္ ဆ်ိငု်သသောအရောမ ောားထက် သလောက 

အရောမ ောားကုိ သော ိ၍ု စ္တိ်ဝင်စ္ောား ခဲ့်သသလော။  

သင်သည် ခရစ်္ယောန ် တစ်္ဥ ားခဖစ္လ်ော၍ ဘုရောားသခင်ထက် ဖက်ရငှ်တစ်္ခု ိ၍ု ခ စ္သ်န 

သသားသည်။ သင်သည ် အသင်ားသတော် ကဏ္ဍအခ  ိြို့ကုိ  ို၍ စ္တိ်ဝငစ်္ောားကော လှု ်ရေှာားသနသသားသည်။ 

သင်၏ ဘဝတငွ အလွန်အံ့်ကသဖယွ်သကောင်ားသသော သကောင်ားကက ား မဂဂလောမ ောားနှင့်် ဘိသိက်ခခင်ားမ ောား 

ခံစ္ောားရမ  ားသနာက ် ဘုရောား သခင်ကို လက်လတွ် မဆံာုးရံှုားနိုင်သ ။ စ္ောတန်သည် အလွန်သတော်သည်။ 

သူသည် ခရစ်္ယောနတ်စ္ဥ် ားအောား အလွန် ထိတလ်နို့ဖ်ွယ်သကောင်ားသသော အခ စ္မ် ောားအောားခဖင့်် ရုတတ်ရက် 

စ္ံုစ္မ်ား သနာှင့််ယှက်ခခင်ားမခ  သ ။ သူသည ် ဝိညောဥ်သတော်နှင့်် ခ ည့််ဝသသော ခရစ်္ယောနတ်စ်္ဥ ားကုိ 

လှည့််ခဖောားသသွား သဆောင်ရန် ညင်သောစ္ေွာအမှုခ  သနသည်။ သူသည် နလှံုားသောားထဲသုိို့ မခခောားနာားသသော 

အရောနငှ့််စိ္တဝ်င်စ္ောားဖယွ် သကောင်ားသသောအရောမ ောားအောားခဖင့်် လညှ့််ခဖောားသနသည်။ ထိုသနာက် သူသည် 

ထိုသူကုိ တခဖည်ားခဖည်ားခ င်ား ဖိနိှ ်ခ   ်ခခယ်သည်။ သတိမမူခခင်ား အောားခဖင့်် ဘုရောားသခင် တစ်္ ါားတည်ား 

သောခမင်သတွြို့နိုင်သသော အခ စ္ကုိ် နှလံုားသောား၌ တိတ်ဆတိ် ညင်သောစ္ေွာခဖင့်် ထည့််သွင်ားထောားသည်။  

သင်သည် ဘုရောားသခင်၏နှုတက် တ်သတောကုိ် ဖတ်ရှုသလ့်လောသသားသည်။ သုိို့သသော် နှုတ်က 

 တ်သတော်သလားနက်မှုကုိ မခံစ္ောားရသတော့်သ ။ သင်သည် ဆုသတောင်ားခခင်ားကုိ တခဖည်ားခဖည်ားခ င်ား 

အနည်ားငယ် ခွန်အောားသလ ော့်နည်ားလောသည်။ ခ  ားမမွ်ားခခင်ားမ ောားနှင့်် သ  ော်ရွှင်ခခင်ားကုိ အရငအ်တိုင်ား 

အတွင်ားနလှံုားသောား၌ မဝင်နုိင်သတော့်သ ။ သငသ်ည် ဘုရောားသခင်၌ မည်မျှဝမ်ားသခမောက်၍ သလောကအရော 

မ ောားအောားလံုား ထက် ဘရုောားသခင်ကို မညမ်ျှ ိ၍ု စ္ကောားသခ ောရန် နစှ္်သက်သနည်ား။ ဘုရောားသခင်သည် 

သင်၏ ဘဝတွင ် ထမ သနရောတငွ်ရှိ၍ အခခောားအရောအောားလံုားသည် ဒတုိယသနရောတငွ်ရှိသနသည်။ ဤ 

သလောကအရောမ ောား နငှ့်် သဘောဝတရောမ ောားသည် သင့်အ်တွက်အသရားမကက ားသတော့်သ ။ သင်သည ်

ဘုရောားသခင်နှင့််အတူ သလျှောက်လှမ်ား၍ ကိုယ်သတော်နှင့်အ်တူ မိတသ်ဟောဖွဲြို့ ဟန်တသူည်။  

ယခုတွင် သင်သည ် ဘုရောားသခင်နငှ့််အတမူသနသတော့်သ ။ သ  ောရ်ွှင်ခခင်ားသည် သ  ောက်ဆံုား 

သွောားသည်။ တစ်္စုံ္တစ္ခ်ု ခဖစ္ ် က်ခဲ့်သည်။ ဘုရောားသခင်နှင့််သင်၏ မငိမ်သက်ခခင်ားသည် သ  ောက်ဆံုား 
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သွောားခဲ့်ရသည်။ သ  ော်ရွှငခ်ခင်ားသည် သင်၏ နလှံာုးသောားမှ ယိုစ္ ားထွက်ခဲ့်သည်။ ဘုရောားသခင်၏သရှြို့သတော်၌ 

သင်၏ဝိ ညောဥ် လလင်သ ေါ်တငွ် မ ားမရှသိတော့်သ ။  

သ မ်နမွွေ့နသ လ ည ်စ ားမှု 

 စ္ောတန်သည် ဘုရောားသခင်သရ ားသကောက်သတော်မူသသောသူကဲ့်သုိို့ လညှ့််ခဖောားရန ် အလင်ားသကောင်ား 

ကင်တန်တမန် တစ်္ ါားကဲ့်သုိို့ လောသည်။ ကျွန် ု်တိုို့သည် မသစ္ောင့်် သနလျှင် မသခမောလ်င့််သည့်အ်ခ နိတ်ငွ် 

သူခိာုးကဲ့်သုိို့ ခိုားသကကောင် ခိုားဝှက်နှင့်် သခ ောင်ားလောတတသ်ည်။ ရနသူ်သည် ညအခ နိတ်ွငလ်ော၍ 

လူသောားမ ောား၏ သခမ၌ သတော ငမ်  ိားသစ့္် မ ောားကကဲတတ်သည်။ ထိအုခ နိသ်ည် သူ၏ အိ သ်  ော်သသော 

အခ နိခ်ဖစ္၍်ရနသူ် ခ  သသော အမှုကုိ မည်သမူည်ဝါကမျှမခမငသ်တွြို့နိုငသ်  (မဿဲ ၁၃ား၂၅)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် မောရ်နတ်၏လ ု်သဆောငမ်ှုမ ောားကုိ မစ္ဥာ်းစ္ောား၊ နာားမလည်နိုင်ကက သသောသကကောင့် ်အ 

ခ နိမ် ောားစွ္ော ရံှုားနှိမ့််သနရကကခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် မောရ်နတ၏် လညှ့််စ္ောားခခင်ားကုိ နာားသထောင်၍ 

လိုက်နာတတ်ကကသည။် ကျွန်ု ်တိုို့သည ် ဘုရောားသခင်၏ နှုတက် တ်သတော်ကုိ အနည်ားငယ်သော 

ဖတ်ရှု၍ ဆအုနည်ားငယ်သော သတောင်ားတတ်ကကသည်။ စ္ောတန်သည ်လူတစ်္ဥ ားခ င်ားစ္ တိငု်ား၏ နလှံုားသောား 

၌ နှုတ်က  တ်သတော်ကုိ လ စ္်လ   ရှုရန် သအောင်ခမင်စွ္ော လ ု်သဆောင်နုိငသ်ည်ကို သိသည်။ စ္ောတန်သည် 

လူတစ်္ဥ ား ခ င်ားစ္ တိငု်ား၏ အောားနည်ားခ ကအ်သ ားသ ားနှင့််အည  လမိမော ါားန ်စ္ွော လညှ့််ခဖောားနိုင်သည်။ 

ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဤ သလောကတငွ် အသက်ရငှ်သနသ သရ ြို့ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဤသုိို့သသော စ္ံုစ္မ်ား 

သနာှင့်ယ်ှက်ခခင်ားကုိ ကကံ သတွြို့ရကကမည်ခဖစ္သ်ည်။ “စ္ံုစ္မ်ား သနာှင့််ရှက် ခခင်ားကုိ သည်ားခသံသောသူသည် 

မဂဂလောရှ၏ိ” (ယောကု  ်၁ား၁၂)။ စ္ံုစ္မ်ား သနာှင့်ယ်ှက်ခခင်ားကုိ အရံှုားမသ ားဘဲ ခုခဆံနို့်က င်၍ မောရ်နတ်ကုိ 

သအောင်ခမင်လိုက် ါ။  

ဝ ည ဥ်ဆ  နလ င်မွတ်သ က်ခခ င်ား 

 ဘုရောားသခင်၏ နှုတ်က တ်သတော်နှင့််ဆသုတောငာ်းခခင်ား ဆောငတ်ခခင်ားမရှိခခင်ားသည် ဝိညောဥ်သရားရော 

ဆောသလောင်မတွ်သိက်မှုကုိ ဆိလုိုသည်။ ဘုရောားသခင်၌ ဝမ်ားသခမောက်ခခင်ားသည် သ  ောက်ဆံုားသွောားခဲ့်၍ 

နလှံုား သောားမှ ခ  ားမမွ်ားခခင်ား မစ္ ားဆင်ားသတော့်သ ။ ဘုရောားသခင်၏ ဝိညောဥ်သတောဘ်ိသိက်ခခငာ်းကုိလည်ား 

သလ ော့်နည်ား လောသည်။ ဤ  စ္စ  ပန် အသက်တောတငွ် အသက်ရငှသ်နန်ိုင်ရနအ်တွက် ခနဓာကုိယ်ကုိ 

အစ္ောသကျွားသမွား ရန် လိအု ်သည့််အတိငု်ား ဝိညောဥ်သည် နှုတ်က တ်သတော်ခဖင့်် သနို့အတိငု်ား ဝိညောဥအ်စ္ော 

သကျွားသမွားရန ်  ိ၍ု လိအု လ်ော ါသည်။ ဝိညောဥ်သည် နှုတ်က တ်သတော်၊ ဆုသတောင်ားခခင်ားနငှ့်် ဘုရောား 

သခင်ကို သခမောလ်င့်် ခခငာ်းအောားခဖင့်် သက န ်သရောင့််ရဲမှု ရရှိနုိင်သည်။  
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 သခင်သယရှုက “လူသည် မုန်ို့အောားခဖင့််သော အသက်ကုိသမွားရမည်မဟတု်။ ဘုရောား သခင် မိန်ို့သတော် 

မူ သမျှ အောားခဖင့်် အသက်ကုိသမွားရမည်” (မသဲ ၄ား၄)ဟ ု မိနို့်သတောမ် ူ ခဲ့်သည်။ ဝိညောဥ်သည ် ထောဝရ 

ခဖစ္သ်ည်။ ထိသုကကောင့် ် ကျွန်ု ်တိုို့သည် ထောဝရ ခမည်ားသတောထ်ံသတော်မှ အသက်ကုိ ရယူရ ကကမည ်

ခဖစ္သ်ည်။  ကျွန်ု တ်ိိုု့ဝိညောဥ်သည ် ဘုရောားသခင်၏ဝညိောဥ်သတော်သကျွားသမွားမှုအသ ေါ် ကကံ့်ခိငုလ်ော မည်။ 

သုိို့မဟတု် ခွန်အောားခ ည့်် နည်ားလောမည်။ အနည်ားငယ်သောသကျွားလျှင် ဝိညောဥ်သတော်  ိန်ခ ံ ား လိမ့်မ်ည်။ 

နှုတ်က တ်သတော် နငှ့်ဆ်ုသတောင်ားခခင်ားခဖင့်် သကျွားသမွားလျှင် ဝိညောဥ်သည် “ခ  ိသသော အရောတိုို့၌ မမိိကုိမမိိ 

သမွြို့သလ ောသ်စ္ လမိ့််မည”် (သဟရေှာယ ၅၅ား၂)။ 

 နှုတ်က တ်သတော်အတက်ွ ဝိညောဥသ်ရားရော အစ္ောစ္ောားခ င်သည့်် စ္တိ်သ  ောက်ဆံုား သွောားလျှင် 

သလောက အရောမ ောားသည် နလှံုားသောားထဲသုိို့ တစိ္မ့််စ္ိမ့််စ္ ားဝင်လောခခင်ားသည် သဘောဝ င်ခဖစ္သ်ည်။ 

အသက်တော၌ ဘုရောားသခင်၏နှုတ်က တ်သတော်နှင့်် သနို့်ရငှ်ားသသော ဝိညောဥသ်တော်၌ အခခောားသသော 

အရောတစ်္စုံ္တစ္ခ်ုသည ် သနရောယူသည်။ ထိသုကကောင့်် သယောဟန်သည် မ က်စိ္နှင့်် ကုိယက်ောယ 

တ ်မက်မှုမ ောားခဖစ္သ်သော သလောက အရောမ ောားကုိ ခမတ်နုိားခခင်ားမခ  ရန ် သတိသ ားထောားခခင်ားခဖစ္သ်ည် 

(၁သယော ၂ား၁၅)။ အခန်ားငယ် ၁၇ တငွ် “သလောကနငှ့််သလောက တ ်မကခ်ခင်ားသည် သရ ြို့သွောားကယွ်သ  ောက် 

တတ၏်။ ဘုရောား သခင်၏ အလိုသတော်နှင့်် အည  က င့််သသောသူမူကောား၊ နိစ္စထောဝရတည်၏” ဟ ု

သဖော်ခ ထောားသည်။ ထိသုကကောင့်် ကျွန် ု်တိုို့သည် နှုတ်က တ်သတော်ကုိ ယံုကကည်ခခင်ားအောားခဖင့်် က င့််သဆောင် 

သူမ ောားခဖစ္ရ်မည်ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် သခင်သယရှုကုိ ခ စ္်ကကလျှင် ကုိယ်သတော၏် နှုတ်က တ် 

သတော်ကုိ သစ္ောင့််သရှောက်ရကကမည် ခဖစ္သ်ည ်(သယောဟန် ၁၄ား၂၁-၂၃)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ကုိယ်သတော်၏နှုတ်က တ်သတော်ကုိ စ္တိ ်ါဝင်ားစ္ောားမှုကုိ မည်သိုို့ဆံာုးရံှုားသစ္နုိင်၍ 

ကယ်တင်ခခင်ားကုိ မညသုိ်ို့လ စ္လ်  ရှုနုိင်ကကသနည်ား။ ကျွန်ု တ်ိိုု့ သည ်မမိိကယ်တင်ခခင်ားကုိလ စ္လ်  ရှု 

လျှင် ကယ်တင်ခခင်ားရရှကိကသကကောင်ား မည်သိုို့ သိရှိနုိင်ကကမည်နည်ား(သဟမ ဲ ၂ား၁-၃)။ “ဤ မျှသလောက် 

ကက ားစွ္ောသသော ကယ်တင ်သတောမ်ူခခင်ား တရောားကုိ ငါတိုို့သည် နာားမသထောင်ဘဲသနလျှင်၊ အခ စ္ဒ်ဏ်နှင့်် အ 

ဘယ်သုိို့ လွတက်ကလမိ့််မည်နည်ား” ဟ ုကျွန်ု တ်ိိုု့ကုိ သတိသ ားသည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောား သခင်နှင့်အ် 

တူသလျှောကလ်မှ်ားရောတငွ် သတိမမူကကလျှင် ကက ားမောားသသောအနတရောယရ်ှသိည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားသ 

ခင်နှင့်အ်တူသလျှောက်လှမ်ားခခင်ားမရှဘိဲ လတူစ္သ်ယောက်သည် ကယတ်င်ခခင်ားရရိှနုိင်သညဟ် ု ယံုကကည် 

ခခင်ားသည် မိစ္ဆောယံုကကည်မှုခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု တ်ိိုု့ သည် အဆံုားထတိိငုသ်အောင် သရောင့််ရဲတင်ားတိမ်မှုအခ ည့်် 

အဝခဖင့်် အသက်ရငှလ်ျှင် ခရစ္သ်တော်၏ အမိ်သတော်သောားမ ောားခဖစ္လ်ောကကမည် (သဟမ ဲ ၃ား၁၄)။  
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လ   ွေ့ဝ ကန်သ  အခပစ် မ  ား 

    ခရစ်္ယောန ်တစ်္ဥ ားသည် နှုတ်က တ်သတောဆ်ောငတမ်ှု သ  ောက်ဆံုား၍ ဇောတ ိကတိ အောားခဖင့််သော 

အသက်ရငှ်သနသသောအခါ စ္ောတန်သည် ဘုရောားသခင် တစ်္ ါားတည်ား သောခမင်သတွြို့နိုင်သသော လျှ ိြို့ဝှက် 

သသောအခ စ္်-ရန်လိုခခင်ား၊ အတတဆန်ခခင်ား၊ မုန်ားတ ားခခင်ား၊ ခါားသ ားခခင်ား၊ မနာလိုခခင်ား၊ ဆိသုသောအသတွားအသခေါ် 

မ ောား၊ မောနမ်ောန၊ သနာားကကင်နာမှု မရှခိခင်ား၊ နငှ့်အ်ခခောားအခ စ္မ် ောားတိုို့ကုိ သူ၏နှလံုားသောားသုိို့ ထည့််သွင်ားလော 

သည်။ သခင်သယရှု မနိို့်သတောမ်ူသည့်အ်တိငု်ား ဤအရောမ ောားသည် လကုိူညစ္်ညမ်ားသစ္သသော အရောမ ောား 

ခဖစ္က်ကသည် (မဿဲ ၁၅ား၁၈)။ ဝိညောဥ်သရားရောနလှံုားသောားအသခခအသနကုိ လမူ ောားကုိ သောမနမ် က်စိ္ခခင်ား 

မခမင် နိငု်သ ။ ဤစ္ိတဒ်ကုခမှော သောမနလ်ူမ ောား ခမင်သတြွို့နုိင်သသော အရောခဖစ္်သသလော။ လူသောားမ ောား၏ 

နလှံုားသောား ၌ရှသိနသသောနာက ငမ်ှု မ ောားသည် အခခောားသမူ ောားက မ ကစ်္ခိဖင့်် မခမင်နုိင်ကကသ ။ သူသည် 

လူသကောင်ားလူ မွန်ကဲ့်သုိို့ ခဖစ္လ်ောနိုင်သည်။ သုိို့သသော် သူသည ်မမိိနှလံာုးသောား၌ရှသိသော နာက ငမ်ှုမ ောားကုိ 

သိသည်။ သူသည် နလှံုားသောား၌ ကက ားမောားသသောတိက်ုခိက်ုမှုနငှ့််နာက င်မှုမ ောားခစံ္ောားသသောအခါ အခခောား 

သူမ ောားက ထိုသူ သည် နာမက န်ားသသောသူခဖစ္သ်ည်ကို သိကကလိမ့်မ်ည်။  

 ထိုသကကောင့်် ခရစ်္ယောနတ်စ်္ဥ ားသည်ဘုရောားသခင်နှင့်မ်ိတသ်ဟောယဖွဲြို့ခခင်ားမရှ ိ“ ထမသမတတော” ကုိ 

သ  ောက်ဆံုားသနလျှင် သူသည် နာမက န်ားသသောသူခဖစ္ ်ါသည်။ ဘုရောား သခင်၏ နှုတ်က တသ်တော်နှင့်် 

ဆုသတောင်ားခခင်ားသ  ောက်ဆံာုး၍ ဆောငတ်မှု မရှသိတော့်သည်ကို သူသိသည်။ စ္ောတ်သည် နာက ငမ်ှု 

ခံစ္ောားခခင်ား၊ သဝနတ်ိခုခငာ်း၊ မနာလိုခခင်ားနငှ့်မ်ောနမ်ောနမ ောားကုိ ထည့််သွင်ားရန ်အခွင့််ယူခခင်ားခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ 

ဤအရောသည် ဝိညောဥ ် သရားရောနှလံုားသောားအသခခအသနခဖစ္သ်ည်။ ဤလျှ ိြို့ဝှက်သသော အခ စ္မ် ောားသည ်

အခမစ္တ်ွယ၍် အသညေှာက်သ ါက်ကော ခက်ထနသ်သော စ္ကောားသခ ော၍ အမှောားမခ  မခ င်ား အခခောားသူမ ောားက 

ထိုအခ စ္မ် ောားကုိ သိကကလိမ့်မ်ည် မဟတု်သ ။ ထို သနာက် ဤ အခ စ္မ် ောားသည် သူတစ်္ ါား ခမင်သတွြို့ 

နိုင်သသောအရော အခဖစ္ ်သိသော ထင်ရေှာားလမိ့််မည်။  

 “ ထမသမတတော”ကို ဆံာုးရံှုားသွောားသသောသူမ ောားစွ္ောတိိုု့သည် မမိိကုိယ်ကုိ နစှ္သိ်မ့််သသော အသက်တော 

မ  ိားခဖင့််အသက်ရငှ်၍ ဘုရောားသက ောင်ားသုိို့မှန်မနှတ်က်သရောက်ကော နှုတ်က တ်သတော် ကုိဖတ်ရှုကကသသော် 

လည်ား ထူားခခောားမှုမရှိကကသ ။ သူတိုို့သည် ဘုရောား သခင် အတွက်သက်သသခံကကသသော်လည်ား ဘရုောားသခင် 

၏ ဝိညောဥ်သတော် ဘိသိက်ခခင်ားမခံစ္ောားရကကသသောသကကောင့်် နာားသထောင်သသောသူမ ောား၏နလှံုားသောား၌ 

သူတိုို့၏ သက်သသခံခ က်မ ောား ဝငသ်ရောကခ်ွန်အောားယူစ္ရောမရှသိ ။ ဝမ်ားနည်ားစ္ရောမေှာ  ထမ သမတတောကုိ 

ဆံာုးရံှုားသသော အသက်တော၌ စ္တိ ် က်ခခင်ားနငှ့်် နာက ငမ်ှုမ ောားက သနရောမှစ္၍ ဘုရောားသခင်နှင့်် 

တည့််မတ်ခခင်ား၊ မတိ် သဟောယဖွဲြို့ခခင်ားမရှနိိငုသ်တော့်သ ။  
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နနောင်တရ ၍ ပ ထမလုပ်ငန်ားမ  ားက ု လုပ်နဆ ငခ်ခင်ား 

  ထမသမတတောကုိဆုံားရံှုားသွောားသသောသူမ ောားသည ် အလွန်အနတရောယ်ရှသိသော အသက် တောခဖင့််အ 

သက်ရငှ်တတ်ကကသည။် သူတိုို့သည် လသူကောင်ားမ ောားခဖစ္၍် သကောင်ားမှု ကုသုိလ်မ ောားစွ္ောခ  ခဲ့်ကက သသော် 

လည်ား ဘုရောားသခငန်ငှ့််သူတိုို့အသ ေါ် အောားရဝမ်ားသခမောက်သတောမ်ူခခင်ားမရှသိ ။ ကုိယ်သတော်သည် 

ကျွန်ု ်တိုို့၏  ထမသမတတောကို အလိုရိှသတောမ်သူည်။ ကျွန် ု်တိုို့သည ် လ ု်သဆောင်ခ က်မ ောားအောားခဖင့်် 

မိမယိံုကကညမ်ှု ကုိ ထငရ်ှောား သစ္ကကလမိ့််မည်။  

 “သင်သညမ်တရောားသသောသူတိုို့ကုိ လက်မခံနုိငသ်ကကောင်ားကုိ၎င်ား၊ တမနသ်တော် မဟတု်ဘဲ၊ တမန် 

သတော်ခဖစ္ ်သယောင်သဆောင်သသောသူတိုို့ကုိ စ္စ်္သဆား၍ လညှ့််ခဖောားသသောသူခဖစ္သ်ည်ဟု သိသကကောင်ားကုိ၎င်ား၊ 

ခနတ နှင့််ခ ည့််စ္ံ၍ု။ ငါ၏ နာမသကကောင့််ဆင်ားရဲခ၍ံ အောားမသလ ော့်သကကောင်ားကုိ၎င်ားငါသိ၏။ သုိို့သသော်လည်ား၊ 

သင်သည် သရြှို့ဦားစ္ေွာသသောခ စ္်ခခင်ား သမတတောသလ ော့်မ  ဟုသင်၌ အခ စ္တ်င်စ္ရောရှ၏ိ။ ထိသုကကောင့််၊ 

သင်သည် မသရ ြို့သလ ော့်မှ  ၊ အရင်သနရော အရ ကုိ် သအောက်သမ့်သလော့်၊ သနာင်တရသလော့်။ သရြှို့ဦားစွ္ောသသော 

အက င့််ကုိ က င့််သလော့်၊ သုိို့မဟတု်သင်ရှိရော သုိို့ငါသည်အလ င်အခမနလ်ောမည်။ သနာငတ်မရလျှင်၊ 

သင်၏ မ ားခွက်ကုိ သနရောမှသရွှြို့မည”် (  ောဒတိ် ၂ား၂-၅)။ 

 သနာင်တရခခင်ားနှင့် ် ဘရုောားသခင် ထံသတော်သိုို့ခ နလ်ညှ့််ခခင်ားသည် သင်၏ နလှံုားသောား၌  ထမ 

သမတတောရရိှခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ဤအရောသည် ဝိညောဥ်သရားရော မက န်ားမောသသော သူအတွက် ကုသနည်ားတစ်္ခု 

ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောားသခငသ်ည် အခ စ္် က  ားလွန်သသောသကောင်ားကငတ်မန ်ငလ်ျှင် ခ န်ထောား သတော်မမူသ ။ 

ထိုသကကောင့်် “ဤ မျှသလောက် ကက ားစွ္ောသသော ကယ်တင်သတောမ်ူခခင်ားတရောားကုိ ငါတိုို့သည် နာားမသထောင ်

ဘဲသနလျှင်၊ အခ စ္ဒ်ဏန်ငှ့်် အဘယ်သုိို့ လွတက်ကလိမ့််မည်နည်ား” (သဟမ ဲ ၂ား၃)။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် သနို့တိငု်ား 

နှုတ်က တ်သတော်ကုိ အစ္ောကိုစ္ောားရကက၍ တိတ်ဆတိ်သသော သနရောသိုို့သွောားကော ဆုသတောင်ားခခင်ားနှင့် ်

နှုတ်က တ်သတော်ဆင်ခခင်ားအောားခဖင့်် ကုိယ်သတော်နငှ့်် အတူမ ောားစွ္ော အခ နိယ်ူရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။  ဤအ 

ရောသည် မငမိ်သက်ခခင်ားရရိှရနန်ငှ့်် ဘုရောားသခငန်ငှ့််မိတ်သဟောဖွဲြို့ရန်ခဖစ္သ်စ္သသောအရော ခဖစ္သ်ည်။  

 “ထိုသူ၏ နာမကုိ အသက်စ္ောသစ္ောင်မ ှငါသည် အလျှင်ားမသခ ။ ငါ ့်ခမညာ်းသတော်သရှြို့၌ ၎င်ား၊ သကောင်ား 

ကင်တမန်သတော်တိုို့၌၎င်ား သူ၏ နာမကုိ ငါဝန်ခံမည”် (  ောဒတိ် ၃ား၅)။ 
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နနောက်ဆံုားနသ က လတွင် ခရစ်နတ ်အတွက် 

အသက်ရ င်ခခင်ား 

(Living For Christ In The End Times) 

By David R. Reagan 

 သနာက်ဆံုားသသောကောလတွင် လမူှုအဖွဲြို့အစ္ည်ားမ ောားသည်  ဋ ိကခမ ောား သ ေါ်သ ါက် လော၍ လူ 

မ ောားသည် သနဧသခတကဲ့််သုိို့ ဆိာုးသွမ်ားကကလိမ့်မ်ည်ဟု က မ်ားစ္ောက တိက  ရှင်ားလင်ားစွ္ော သွနသ်င်ထောား 

သည် (မဿဲ ၂၄ား၃၇-၃၉)။ တမန်သတော်ရှင်သ ါလုက  သရောဖက် တစ်္ ါားအခဖစ္ ်လူမှုအသိုင်ားအဝိုင်ားတငွ် 

အက င့််စ္ောရိတတ  က်ခ ောားမှုမ ောား၊ သသောင်ားက န်ား အနိုင်က င့်မ်ှုမ ောားနှင့် ် ဘုရောားတရောားမဲ့် သနခခင်ားမ ောား 

သ ေါ်သ ါကလ်ောမည်ဟ ုသခ ောထောားသည် (၂ တိ ၃ား၁-၅)။ လမူ ောားသည် “မိမိကိယု်ကုိယ်ခ စ္်မည။် သငွသကကား 

ကုိခ စ်္ကကမည်” “သ  ောရ်ွှင်ခခင်ားကုိသော ခ စ္်ကကမည်” ဟ ု သူထည့််သွငာ်းသဖော်ခ ထောားသည်။ လမူ ောားသည် 

“ဝါကကွောားကကမည်။ သလောဘကက ားကကမည်” “ညစ္ည်မ်ားကကမည်” သောားသမ ား တိိုု့သညလ်ည်ား “မိဘကုိ 

နာခံခခင်ားမရှသိန ကကမည်” ခဖစ္သ်ည်။  

 ညသနသတင်ားသကောင်ားမ ောားနာားသထောငလ်ျှင် ဤသုိို့ခဖစ္်ကကသည်မဟတုသ်လော။ အတိခု ံ ား၍သခ ောရ 

လျှင် ကျွန် ု်တိုို့သည် ဤအခ နိသုိ်ို့သရောက်သနမ   ခဖစ္သ်ည်။  

ညှဥ်ားပနာ်း န  ပ်စ က်ခခင် ား၏  လကခဏ မ  ား 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဤလက်ရှိခဖစ္ ် က်သနသသောအသခခအသနမ ောားကုိ သလားသလား နက်နက်စ္ဥ်ားစ္ောား 

သင့််သည်။ကျွန် ု်တိုို့သည် ခ စ္လ်ှသသောအသမရိက   က်စ္ ားခခင်ားကုိ မ က်ဝါားထငထ်င်ခမင်သတွြို့ခ်ဲ့ကက 

သည်။ ဤအရောမ ောားခဖစ္ ် ကလ်ိမ့်မ်ည်ဟ ု သခင်သယရှုနငှ့်် သ ါလတုိိုု့လည်ား  သရောဖက်ခ  ခဲ့်မ  ားခဖစ္် 

သည်။ အသင်ား သတော်သည် တိုက်ခိက်ုမှုခံရ၍ ခရစ်္ယောနမ် ောားသည် ညဥှ်ား နာ်းနိှ ်စ္က်မှုခံရကကလိမ့်မ်ည်။  

 မတရောားမှုမ ောား တိာုး ေွာားလိမ့်မ်ည်ဟု သခငသ်ယရှုမိနို့်သတော်မူခဲ့်သည်။ “မတရောား သသော အမှုတိိုု့သည် 

မ ောားခ ောားသခဖင့်် အမ ောားသသောသူတိုို့၏ ခ စ္်ခခင်ားသမတတောသည် သခါင်ား ါား လိမ့််မည်” (မသဲ ၂၄ား၁၂)။ ယံု 

ကကည်ခခင်ားအောားကက ားသသောခရစ်္ယောနမ် ောားသည် “လှဲက ” ၍ ခရစ်္သတော၌် သူတိုို့၏အရင်က ည အစ္်ကုိ 

သမောင်နမှမ ောား၏ ညှဥ်ား နာ်းနိှ ်စ္က်မှုကိုခံရကကလိမ့်မ်ည်ဟု ကုိယ်သတော်မိနို့်သတောမ်ူခဲ့်သည်(မသဲ ၂၄ား၁၀)။ 
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လူမ ောားသည် “သကောင်ားသသောအရောကုိ မုန်ားတ ားသူမ ောား” ခဖစ္က်က၍ သခဖောင့််မတ်ခခင်ားတရောားအ တွက် 

ရ ်တညသ်သောသူမ ောားကုိ “မတရောားနှ ိ်စ္က်ခခင်ား” နငှ့်် “ ုန်ကနခ်ခင်ား” ခံရလမိ့်် မည်ဟ ု သ ါလုက 

ညွှနခ် သည် (၂တိ ၃ား၂-၅)။  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် အသမရိကနိုင်ငံနှင့််တစ္က်မဘောလံုားတွင ် ဤ သရောဖက်မ ောားကုိ ယသနို့ အမနှအ် 

ကနခ် ည့််စ္ံသုနသည်ကို မ က်စိ္မ ောားခဖင့်် ခမင်သတြွို့သနကကသည်။ ကျွန်ု ်တိုို့ယဥ်သက ားမှုမ ောားသည ်သလောက 

အရောမ ောားနှင့်် ဘရုောားတရောားမဲ့်သနခခင်ားက လွှမ်ားမိုားသခဖင့််၊ ခရစ်္ယောနဘ်ောသော၊ အသင်ားသတော်နငှ့်် 

ခရစ်္ယောန ်မ ောားသည် “ရု ်တုမ ောား”  မော တိက်ုခိုက်ခခင်ားကုိ အလွန်အမင်ားခံစ္ောားသနရသည်။ တိက်ုခိုက် 

မှုသညအ်လွန် ခ င်ားထန် သသော သကကောင့်် ခရစ်္ယောနမ် ောားသည် သခဖောင့်မ်တ်ခခင်ားတရောားအတက်ွ မောားမောား 

မတ်မတ်ရ ်တည်ရန် အလွန်ခက်ခလဲောသည်။ လု င်နာ်းမ ောား လက်လွတဆ်ံာုးရံှုားလမိ့်မ်ည်။ အလ ု် 

အကိုငမ် ောား ဖ က်စ္ ားခခင်ားခံရလမိ့်မ်ည်။ ခရစ်္ယောနမ် ောားသည် လငိတ်ူ ဆက်ဆသံသော သူမ ောားအောား 

ဆနို့်က င် တိက်ုခိက်ုသသော စ္ကောားသခ ောဆိခုခင်ားအတက်ွ သထောင်ခ ခခင်ားခံရကကလမိ့််မည်။ ဤသိိုု့သဟော 

သခ ောခခင်ားသကကောင့်် သူတိုို့အောား “ရောဇဝတ် က  ားလွန်သူမ ောား” အခဖစ္ ်မုန်ားတ ားခခင်ား ခံရကကလိမ့်မ်ည်။  

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် မိမယိံုကကည်ခခင်ားအတွက် ဒဏ်ခတ်ခခင်ား၊ အသနှာင့်အ်ယှကန်ငှ့် ် ညှဥ်ား နာ်းနှိ ် 

စ္က်ခခင်ားမ ောားခရံသသောအခါ သခင်သယရှုကုိ ခ စ္်ကကသသောကျွန်ု တ်ိိုု့သည် မည်သည့်အ်ရောကိ ု လ ု် 

သဆောင်ကကမည်နည်ား။ သနာက်ဆံုားသသောအခ နိမ် ောားတွင် ကျွန် ု်တိုို့သည် ခရစ်္သတော်အတက်ွမည်သိုို့ 

အသက်ရငှ် သင့််သနညာ်း။ သအောက်တငွ် လမ်ားညွှနခ် က် အနည်ားငယကုိ် သဖော်ခ လိ ုါသည်။  

၁။ ပထမဥ ားစ ားနပားမည အ်ရ မ  ား -သင်သည် မမိိဘဝတငွ် ဘုရောားသခငကုိ်  ထမသနရောတွင် အမမဲတမ်ား 

ထောားရိှခခင်ားမအှစ္ခ   ါ။ ရုိားသောားခဖ စ္င်သသောစ္တိရ်ှ ိါ။ ဂမိ်ားမသဆော့် ါနှင့််။ ကသလားသလားကဲ့်သုိို့ မသန ါနငှ့််။ 

 ခရစ်္ယောန ်အမ ောားစု္တိုို့သည် မည်သည့််အရောကုိ  ထမဥ ားစ္ောားသ ားရကကမည်ကိ ုမသိဘဲ ဇသဝဇဝါ 

ခဖစ္သ်နကကသည်။ သူတိုို့က အလ ု်နှင့်် လ ု်ငန်ားကုိ  ထမသနရောတွင် ထောားတတ် ကကသည်။ မသိောား စ္ကုို 

ဒတုိယသနရောနငှ့်် ဘုရောားကုိ တတယိသနရောတွင ်ထောားတတ်ကကသည်။ အောားကစ္ောားနငှ့်် အခခောားသသောအရော 

မ ောားစ္တုတထသနရောတွင် ထောားတတ် ကကသည်။  

 ဤသမားခနွာ်းကုိ မမိိကုိယ်ကုိ သမား ါ။ ဘုရောားသခင်သည ်သင့်အ်ောား သငသ်တောင်ား ဆိသုသောအရောတစ်္ 

ခုကုိ ခ သ ားသတော်မမူညဆ်ိ ုါက သငမ်ည်သည့်အ်ရောကုိ သတောင်ား သလျှောက် လိမ့်မ်ည်နည်ား။ သငွသကကား 

သလော။ တန်ခိာုးသလော။ နာမည်သက ော်ကကောားခခင်ားသလော။ သအောင်ခမင်မှုသလော။  



25 
 

 သရလှမုန်က ဥောဏ ်ညောအတွက် သတောင်ားသလျှောက်ခဲ့်သည်။ သုိို့သသော် ဒါဝိဒ်သည် ဘုရောားသခင ်

နငှ့််ရင်ားနှ ားကျွမ်ားဝငမ်ှုကုိ သထောင်သ ါင်ားမ ောားစွ္ော သတောင်ားသလျှောက်ခဲ့်သည် (ဆောလံ ၂၇ား၄)။ သူသည် ဘုရောား 

သခင်ကို  ထမသနရောတွင် ထောားခဲ့်သသောသကကောင့်် ဆောလ ံ၂၇ တငွ် သူသည် အသက်ရငှ်ခခင်ား (အခန်ားငယ် 

၁)နှင့်် သသခခင်ား (အခနာ်းငယ် ၁၃)ကုိ မသကကောက်သကကောင်ား သခ ောသည။် ထိုသကကောင့် ်သူသည် “ဘုရောားသ 

ခင်၏နလှံုားသတော်ကုိ တိိုု့ထိသသောသူ” (တမန ်၁၃ား၂၂)အခဖစ္ ်သတမ်ှတခ်ခင်ားခံရသည်။  

၂။  နှုတ်ကပတ်နတ ်၌ ရပ်တည်ပါ - သနာက်ဆံာုးသသောအခ နိက်ောတငွ် လညှ့််ခဖောား သူမ ောားသ ေါ်သ ါက်လော 

လိမ့်မ်ည်ဟု က မ်ားစ္ောက သခ ောသည် (မသဲ ၂၄ား၂၄၊ ၁တိ ၄ား၁၊ ၂တိ ၄ား၃-၄)။ ထို သရောဖက်ခ  ခခင်ားခ ည့််စ္ံ 

ရန်အတွက် ယသနို့ ကျွန်ု ်တိုို့သည် မေှာားယွင်ားသသော အရောမ ောားအောားခဖင့်် လံုား နာ်းသနရကကသည်။ 

ခရစ်္ယောန ်မိစ္ဆောအယူဝါဒမ ောား၊ အသနာက်တိုင်ား ဘောသော တရောားမ ောားနှင့်် သခတသ်စ္လ်ှု ်ရေှာားမှုမ ောားသည ်

ခရစ်္ယောနဘ်ော သော၌ ကသမောက် ကမ သ ေါ်သ ါက်သနသည်။  

 ခရစ်္ယောန ် အမ ောားစု္တိိုု့သည် မိမယိံုကကည်သသောအရောကုိ တကိ စ္ွောမသိကကသသောသကကောင့် ်

ယံုကကည်ခခင်ားအောားကက ားသသောခရစ်္ယောနမ် ောားသည် ဝိညောဥ်သရားရော၌ ဇသဝဇဝါ ခဖစ္သ်နကကသည်။ သူသည် 

မိမိ ယံုကကည်ခခင်ားကုိ ဆနာ်းစ္စ္သ်သောအခါ သူသည် ဘော သကကောင့်် ယံုကကည်သည်ကုိ မသိသ ။  

 လူတိငု်ားသည် လညှ့််ခဖောားခခင်ားခံနုိင်ကကသည်။ သင်သည် လညှ့််ခဖောားခခင်ားမခံစ္ောားရန ် မိမိကိယု်ကုိ 

သစ္ောင့််သရှောက်လျှင် သငသ်ည် နှုတ်က တ်သတော်နှင့်အ်သက်ရငှ်၍ သနို့တိငု်ား နှုတ်က တ်သတော်ကုိအောရုံ 

ခ  ရမည် ခဖစ္သ်ည်။ သင်သည် နှုတ်က တ်သတော်အောားခဖင့်် အရောခ သိ်မ်ားကုိ စ္စ်္သဆားရမည ်(၁သယော ၄ား 

၁)။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် က မ်ားစ္ောကုိ မသမေှာက်လှန်ရန် သုိို့မဟတု် က မ်ားခ က်မ ောား၏အနက်အဓိ ပါယ်ကုိ လွှဲ 

မှောားစ္ေွာ အနက်မဖွင့််ဆိမုိရန် သတိခ  ်ရမည်။ အယူဝါဒတစ္ခ်ုစ္ တိငု်ားသည် ကမဘောဥ ားက မ်ားမ ှ   ောဒတိ ်

က မ်ားအထိ က မ်ားစ္ောသခ ောကကောားသသောအသကကောင်ားအရောမ ောားကုိ သသခ ောစ္ေွာ စ္စ်္သဆားရှောသဖွရနလ်ိုအ ် 

သည်။  

၃။ ဘရု ားသခင၏် တနခ် ုားနတ ယ်ံုကကည်ပါ - သနာက်ဆံုားသသောကောလတွင် လမူှုအသုိင်ား အဝိငု်ား၌ သ ေါ် 

သ ါက်သသောဆိာုးသွမ်ားမှု မ ောားကုိ မမိိခွန်အောားအစ္မွ်ားအစ္မ ောားအောားခဖင့်် အနိုင်ယူနိငု်မည် မဟတု်သ ။ မမိိအ 

စ္မွ်ားအစ္အောားခဖင့််သော ကကိ ားစ္ောားသသောသူမ ောား ရံှုားနှိမ့်် လမိ့််မည်။ ကျွန် ုတ်ိိုု့တစ်္ခုတည်ားသသောသခမောလ်င့််ခ က် 

မှော အသက်ရငှ်၍ သကောင်ားခမတ် သတောမ်ူ ထသသော၊ ရောဇ လလငတ်ွင်စ္ိုားစံ္ သတော်မထူောသသော၊ ကျွန်ု ်ဆု  

သတောင်ားသံကုိ နာားသညောင်ား၍ အသခဖသ ားသတောမ်ူထသသော၊ အံ့်ကသဖွယ်နမိိတလ်ကခဏောမ ောားကုိ ခ   သတော်မူ 

ထသသော ဘုရောားသခငထ်ံ သတော်သုိို့ ခ နလ်ညှ့်လ်ောခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။  
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 ကျွန်ု ်တိုို့သည် မမိမိယံကုကည်ခခင်ားအောားခဖင့်် ဘရုောားသခင်ကို ကနို့်သတ်နိုင် ကကသည်ဟု က မ်ားစ္ော 

သွန်သင်သသောအရောကုိ ကျွန်ု ်တိုို့နာားလည် သသဘောသ ါက် ရကက မည်ခဖစ္သ်ည်။ ဤအသကကောင်ားကုိ 

ကျွန်ု ်တိုို့ သလားသလားနက်နက်ထောားရမည့်အ်ရော ခဖစ္သ်ည်။ ဤအသကကောင်ားကုိ စ္ဥာ်းစ္ောားကကည့်် ါ။ ဘုရောား 

သခင်သည် အနနဒတန်ခိာုးရှင် ခဖစ္သ်တော်မသူသောလ်ည်ား (လုကော ၁ား၃၇)၊ တန်ခိာုးမဲ့်ခဖစ္သ်နသသော ကျွန်ု ်တိုို့ 

သည် မယံုကကည ်ခခင်ားအောားခဖင့်် ကုိယ်သတော်၏ တန်ခိာုးသတော်ကုိ ကနို့သ်တ်နုိင်ကကသည် (မောကု ၆ား၁-၆)။  

ဘုရောားသခင်သည် ကျွန်ု ်တိုို့အသ ေါ် အတင်ားအဓမမခ  သတောမ်မသူ ။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် မမိအိစ္မွ်ားအစ္အောား 

ခဖင့်် သအောင်ခမင်ရန်ကကိ ားစ္ောားသနကကလျှင် ကုိယ်သတော် သည် ခွင့််ခ  သတောမ်ူလမိ့်မ်ည်။ ကျွန် ု်တိုို့သည် ယံု 

ကကည်ခခင်ားအောားခဖင့်် ကုိယ်သတော်ကုိ ကုိားစ္ောားကကလျှင် ကုိယသ်တော်သည် အမှုခ  သတောမ်ူလမိ့်မ်ည် 

(ယောကု ် ၁ား၆)။ 

၄။ အစဥ်အမမ ဆနုတ င်ားပါ - ယံုကကည်သမူ ောားအသ ေါ် ဘုရောားသခင်ခ သ ားသတော်မူသသော အကက ားမောားဆုံား 

သသောသကောင်ားကက ားမဂဂလောတစ်္ ါားမေှာ ကုိယ်သတော်သည် သဘောဝ ထက်သောလွန်သသော ဆက်နွယ်ခခင်ား 

ခဖစ္သ်ည်။ ကုိယ်သတောသ်ည် ကျွန် ု်တိုို့အောား သစ္ောင့််သရှောက် သတောမ်ူသည် (၁သ  ၅ား၇)။ ကုိယသ်တော်သည် 

ကျွန်ု ်တိုို့နငှ့်် ဆက်သွယ်လိုသတောမ်ူသည(်ယောကု ် ၄ား၈)။ ကုိယ်သတော်သည် ကျွန် ု်တိုို့ကုိ ခ စ္သ်တော်မူ 

သသောသကကောင့်် ကျွန်ု ်တိုို့နငှ့်် မိတသ်ဟောယဖွဲြို့လိသုတောမ်ူသည် (သယောဟန ်၄ား၂၃)။  

 ဝမ်ားနည်ားစ္ရောတစ်္ခုမေှာ ယံုကကည်ခခင်ားအောားကက ားသသောခရစ်္ယောနအ်မ ောားစ္တုိိုု့သည် သနာက်ဆံာုးအ 

 နာ်းသခဖစ္ခန်ားအခဖစ္ ်ဆသုတောင်ားဟနတ်ူခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ သူတိုို့သည် မမိလို သ်ဆောင်သသောအရောမ ောားအောား 

လံုား အဆငမ်သခ ဘဲ စ္တိ်  က်လက်   က်ခဖစ္သ်ည့်် အခ နိတ်ွင်သော ဆုသတောင်ားကကသည်။ အခ  ိြို့တိုို့သည် 

မောနမ်ောနသထောငလ်ွှောားရနအ်တွက် ဘုရောားသခင်၏မ က်သမှောက်သတောကုိ် ရှောသဖွတတ်ကကသည်။ ထို 

သကကောင့််က မ်ားစ္ောက မိမကုိိယ်ကုိ နှိမ့််ခ ရန ်တိက်ုတနွာ်းခခင်ား ခဖစ္သ်ည် (၁သ  ၅ား၆)။ အခ  ိြို့တိုို့သည် မယံု 

ကကည်ခခင်ားသကကောင့်် ဆုမသတောင်ားတတ်ကကသ ။ ဘုရောားသခင်သည် ခ  စ္သုစ္ောင့််သရှောက် သတော်မမဟူ ုသူတိုို့ 

ထငတ်တက်ကသည်။ သုိို့မဟတု် ဘုရောားသခင်သည် သမိုင်ား၌ အမှု မခ  သတော့်သ ဟ ုသူတိုို့သတွားကကသည်။  

 သုိို့သသော် ကျွန် ု်တိုို့သည် မသတောင်ားသလျှောက်ကကသသောသကကောင့် ် ကျွန်ု ်တိုို့မရရိှကကခခင်ားခဖစ္သ်ည် 

ဟ ုက မ်ားစ္ောက သခ ောသည် (ယောကု ် ၄ား၂)။ သင်သည် မမိိခ ဿနာမ ောားကုိ မိမိကိယု်ကုိ ကုိငတ်ွယ်သခဖ 

ရှင်ားရန ်ကကိ ားစ္ောားခဲ့်သသောသကကောင့်် ဘုရောားသခင်၏ သကောင်ားကက ား မဂဂလော မည်မျှ စ္ောား ွသဲ ေါ်တငွ် ခ နထ်ောားခဲ့် 

 ါသနည်ား။  

၅။ သန ရ် ငာ်းနသ  ဝ ည ဥ်နတ ်က ု အ ားက ုားပါ-ယံုကကည်ခခင်ားအောားကက ားသသော ခရစ်္ယောနအ်မ ောားစု္ 

တိိုု့သည ် သနို့်ရှင်ားသသော ဝိညောဥ်သတော်ကုိ သကကောက်လနို့်တတ်ကကသည်။ သူတိုို့သည် သနို့ရ်ှင်ားသသော 
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ဝိညောဥ်သတော် အသကကောင်ားကုိ အမ ောားအောားခဖင့်် မသိကကသသောသကကောင့််ခဖစ္သ်ည်။ ဥ မော အောားခဖင့််၊ 

သူတိုို့သည် သနို့်ရငှ်ားသသော ဝိညောဥ်သတော်သည ်လ ူုဂိ္ လ်မဟုတသ်ညဟ် ုထင်မှတ်ယူဆ တတ်ကကသသော 

သကကောင့်် ခဖစ္သ်ည်။  

 သနို့်ရှင်ားသသောဝိညောဥသ်တော်သည ်  ုဂိ္ လတ်စ်္ဥ ားခဖစ္သ်တောမ်ူသည်ဟ ု ကျွန်ု တ်ိိုု့နာား လညသ် 

သဘောသ ါက်ရန ် လိုအ ်သည်။ ယသနို့ သလောကမှော ဘုရောားသခင်သည် လူူ့ဥ ားသနာှက်ခဖင့်် မစ္ဥာ်းစ္ောားနုိင ်

သလောက်သအောင် ဝိညောဥ်သတော်အောားခဖင့်် အမှုခ  သတော် မူသည်။ သူသည် နစှ္ဥ် ားနစှ္ဘ်က် လိက်ုသလ ောည  

သထွစ္ွော အမှုခ  သတောမ်သူည်။ ဥ မော အောားခဖင့် ် သူသည် ဘုရောားသခင၏်သတင်ားသကောင်ားသဟောသခ ောသူ 

အခဖစ္ ်အမှုခ   သတောမ်သူည်။  သူသည် လူသောားမ ောား၏နလှံုားသောား၌ အမှုခ  သတောမ်ူလ က် သနာင်တတရောား 

ခဖင့်် ကောားတိငု်သုိို့ သခေါ်သဆောငသ်တောမ်ူသည်။ ယံုကကည်သမူ ောားနှင့် ်တသ်က်၍ သနို့်ရှင်ားသသော ဝိညောဥ် 

သတော်သည် ကျွန်ု ်တိုို့အောား တန်ခိာုးနှင့်လ်မ်ားညွှနခ် ကကုိ် ခ င်ဆင် သ ားသတောမ်ူရန် ဘုရောားသခင်ကိန်ားဝ ် 

သတောမ်ူသသောရော ခဖစ္သ်တော်မူသည်။ သူသည ်ကျွန်ု ်တိုို့ကိ ုမစ္သူခဖစ္သ်ည်။ သနို့်ရှင်ားသသော ဝိညောဥ်သတော် 

၏ အဓကိက သသော အသခခခ ံလု ်သဆောင်ခ ကမ်ှော သနို့စ္ဥသ်နို့တိငု်ား ယံုကကည်သမူ ောားသည် သခင်သယရှု၏ 

 ံု သဏ္ဍောနသ်တော်နှင့် ်ိ၍ု တူရန်  ံုသွင်ားခ  ခ ငသ် ားခခင်ား ခဖစ္သ်ည် (၂သကော ၃ား၁၇-၁၈)။  

 ခရစ်္ယောနအ်သက်တော၏ အခက်ထနဆ်ံာုးသသောအရောတစ်္ခမုှော ကျွန်ု တ်ိိုု့သည ် မမိိတန်ခိာုးအောား 

ခဖင့်် ဘုရောားသခင်ကို အသစ္မခံနုိင်ကကခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဘုရောားသခင်အောား ထိသရောက်စွ္ော အ 

သစ္ခံနုိင်သသောနည်ားလမာ်းတစ်္ခုမှော ကျွန်ု ်တိုို့အထဲ၌ ကိန်ားဝ ်သတော်မူသသော သနို့်ရှင်ားသသောဝိညောဥ်သတော် 

၏တန်ခိာုးကုိ မှ ခိအုောားဖောားခခင်ားအောားခဖင့် ် ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု တ်ိိုု့သည် သနို့်ရှင်ားသသောဝိညောဥ်သတော်ကုိ ဝမ်ား 

နည်ားသစ္နုိင်ကကသည် (၁သက် ၅ား၁၉၊ ဧဖက် ၄ား၃၀)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ဝိညောဥသ်တော်နှင့််ခ ည့််ဝရန်အတွက် နှုတ်က တ်သတော်သည် ကျွန် ု်တိုို့အောားသခေါ် 

ဖိတသ်ည် (ဧဖက် ၅ား၁၈)။ သနို့်ရှင်ားသသောဝိညောဥ်သတော်သည် သင့်် ဘဝ၏  လလင်သတော်တငွ် သနသတောမ်ူ 

သသလော။ သုိို့မဟတု် သူသည်ကကိ ဆို ဧည့််ခံခခင်ားမခံရသသော ဧည့််သည်ခဖစ္သ်သလော။ သင်သည် ဘုရောားသ 

ခင်၏ ဝိညောဥ်သတောတ်န်ခိာုးသတော်ကုိ သနို့တိငု်ားမှ ခိအုောားကုိားခခင်ားမခ  ဘ ဲ သနာက်ဆံုားသသော ကောလ၌ 

လူမှုြို့အ ဖွဲြို့အစ္ည်ား၏ဖနိှိ ်ခ   ်ခ ယ်မှုမ ောားကုိ ခံရ ်တိုက်ခိက်ုနုိငမ်ည် မဟတု်သ ။  

၆။ ယံုကကည်ခခင်ားက ု လက်နတွွေ့က င ်နဆ ငပ်ါ - အရောအောားလံုားသည် လယွ်ကူ သခ ောသမွြို့သည့်အ်ခ နိတ်ွင် 

ယံုကကည်ခခင်ားသည် လယွ်ကူသည်။ က န်ားမောသရားသကောင်ားမွန်၍ ဥစ္စောကကွယ်ဝသသောအခါ ဘုရောားသခင်၏ 

ဂဏု်သတော်ကုိခ  ားမမွ်ားရန ် လွယ်ကူသည်။  တ်ဝနာ်း က င်အသခခအသနအောားလံုားသည် ကသမောက်က 

မခဖစ္သ်န သသောအခ နိမ် ောားတငွ် ယံုကကည် ခခင်ားစ္မ်ားသ မ်ှု လောသည်။  
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 ယံုကကည်သမူ ောားသည်  နာ်းခင်ားလမ်ား၌ အမမဲတမ်ားသလျှောက်လမှ်ားကကလမိ့််မည်ဟု ဘုရောားသခငက် 

တိခ  သတော်မမူသ ။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် ယိယုငွ်ား  က်စ္ ားသနသသောကမဘောတွင် အသက်ရငှ်သနကကသည်။ 

မိုားသည် တရောားသသောသူနှင့်် မတရောားသသောသူမ ောားအသ ေါ် ရ ောသွန်ားသည်။ လဆူိာုးတိုို့သည် ဥစ္စော ကကွယ်ဝ 

ခ ည့််စ္ံကုကသည်။ သခဖောင့််မတသ်သော သူမ ောားသည် သအောင်ခမငမ်ှုမရတတ်ကကသ ။  

 သခဖောင့််မတ်သသောသူမ ောားသည် စ္တိ်အောားသိမင်ယ်ရန် အလွန်လယွ်ကူသည်။ ထိုသကကောင့် ်

ယံုကကည်ခခင်ားကုိ လက်သတြွို့က င့််သဆောင်ရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။  တ်ဝနာ်းက င် အသခခ အသနမ ောားကုိ 

မှ ခို၍ယံု ကကည်ခခင်ားမက င့််သဆောင်ကကသ ။ ဘုရောားသခင်သည် ကုိယ်သတော်ကိ ု ခ စ္်သသောသူတိုို့အတွက် 

သကောင်ား သသောအရောအောားလံုားကုိ ခ င်ဆင်သ ားသတောမ်ူသသောသကကောင့်် ဘဝမှော မည်သုိို့ င် အခက်အခ ဲ

ရှသိစ္ကောမ ူယံုကကည်ခခင်ားအောားခဖင့် ်အသက်ရငှက်ော ယံုကကည်ခခင်ားကုိ လက်သတြွို့ က င့််သဆောငရ်ကကမည် 

ခဖစ္သ်ည် (သရောမ ၈ား ၂၈)။ 

 ယံုကကည်သမူ ောားသည် ဆင်ားရဒဲကုခခံစ္ောားရကကလိမ့်မ်ည်မဟတုသ် ဟု ဘုရောား သခင်ကတိခ  သတော် 

မမူသ ။ ကျွန် ု်တိုို့သည် စ္ံုစ္မ်ားသနာှင့််ယှက်ခခင်ားခံရသသောအခ နိ်တငွ ် ကျွန်ု ်တိုို့နငှ့်အ်တူ ကုိယ်သတော်ရှိ 

သတောမ်ူလမိ့်မ်ည်ဟု ကုိယ်သတော်ကတိသ ားသတော်မူသည်။  ကျွန် ု်တိုို့သည် “သရကုိခဖတ်သနာ်းသွောားသည့်် 

အခ နိ”် နငှ့်် “မ ား၌ခဖတ်သနာ်း သွောားသသော အခ နိ”် မ ောားတွင် ကုိယ်သတော်နငှ့်် ကျွန် ု်တိုို့သဘား၌ အတူ 

ရ ်တည ်သတော်မလူမိ့််မည်ဟု ကတိခ  သတောမ်သူည် (သဟရေှာယ ၄၃ား၂)။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် “သသမင်ား၏ 

အရိ လ်ွှမ်ား မိုားသသော ခ  ိင့််ထဲသုိို့ သလျှောက်သွောားသသောအခ နိ၌် ငလ်ျှင”် (ဆောလ ံ၂၃ား၄) ကုိယ်သတော် သည် 

ကျွန်ု ်တိုို့နငှ့်် အတူရိှသတော်မလူမိ့််မည်ဟု ကတိခ  သတော်မူခဲ့်သည်။  

 သင့််ယံုကကည်ခခင်ား၏ အရညအ်ခ င်ားမေှာ အဘယ်အရောခဖစ္သ်နည်ား။ ဘဝခက်ခဲ ကကမ်ားတမ်ားသသော 

အခ နိတ်ငွ် ဘုရောားသခင်ထ ံခ နလ်ှည့်မ်ည်သလော။ သုိို့မဟတု ် ကုိယ်သတော်ကို သမားခနွာ်းထုတမ်ည်သလော။ 

သုိို့မဟတု် ကုိယ်သတော်ကုိ က နိဆ်ဲမည်သလော။ သနမ်ောသသောယံုကကည်ခခင်ားရှနိိုင်သသော သသော့်ခ က် 

တစ်္ခုမှော ဘုရောားသခင၏် နှုတ်က  တ်သတော် ကတိသတောမ် ောားကုိ မှ ခိအုောားထောားခခင်ား ခဖစ္သ်ည် (ဖိ ၄ား၆-

၇၊ ၁၁-၁၃၊ ၁၉)တိိုု့ကုိ ကကည့်် ါ)။ သင်သည် ဘဝစ္နိသ်ခေါ်မှုမ ောားနှင့််ရင်ဆိုင်သနရသသောအခါ ဆုသတောင်ား 

ခခင်ား အောားခဖင့်် ထိုအရောမ ောားကုိ စ္တင်သကကွားသကကော် ါ။  

၇။ ထ ဝရအခမင်က ု ဆက်လက်နစ င ်နရ  က်ပါ -ကျွန်ု ်တိုို့သည ် သလောက၌ အသက်ရငှ် သနကက 

သသော်လည်ား သလောကသောားမ ောားမဟတု်ကကသ  (သယောဟန် ၁၇ား၁၁,၁၆)။ ထို အရောသည် လိက်ုသလျှောက် 

ရန်အ လွန်ခက်ခဲသသော နည်ားစ္နစ်္ခဖစ္သ်ည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည ် ဘုရောားသခင်ကို သမ့်သ  ော့်၍ ကျွန်ု ်တိုို့ 

သနထိုင် သသောသလောကအရောကုိ အဓကိထောားရန ် အလွန်လွယကူ်သည်။ သနို့တိုင်ားသတွြို့ကကံ သသော 
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အရောမ ောားသည် ဖိနိှ မ်ှုမ ောားသောခဖစ္သ်ည်။  ထိဖုိနိှ မ်ှုမ ောားမှအကက ားမောားဆံာုးသသောအရောတစ်္ခမုှော သလောက 

အရော- သလောက၏ ဘောသော စ္ကောား၊ ဝတစ်္ောားဆငယ်ငမ်ှု၊ ကသဖ ော်သခဖမှုနှင့်် သလောကအရောမ ောားကုိ 

တ ်မက် စ္ွဲလန်ားခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ ထိုသကကောင့် ် က မ်ားစ္ောတွင် ကျွန်ု တ်ိိုု့သည် ဧည့််သညအ်ောဂနတ မ ောား၊ 

ခရ ားသွောား လောသူမ ောားနှင့်် တိငု်ား တ ါားမ ောားခဖစ္က်က၍ ဤသလောက၌ ခရ ားသွောားခဖတ်သနာ်း လောသူမ ောား 

ခဖစ္က်ကသည်ဟု မကကောခဏ ခွန်အောား သ ားတိက်ုတနွာ်းခခင်ား ခဖစ္သ်ည ် (သဟမ ဲ ၁၁ား၁၃၊ ၁သ  ၂ား၁၁)။ 

ကျွန်ု ်တိုို့သည် “သလောကအရောမ ောားကုိ မကကည့််ဘဲ အထက် အရောကုိသော ကကည့််ရန်” (သကော ၃ား၂) 

တိက်ုတနွာ်းခခင်ားခံရကကသည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည ်သလောက အရောမ ောားကုိ မခ စ္်ရန ်သုိို့မဟတု် ထိအုရောမ ောား၌ 

သက န ်သရောင့််ရဲမှုမရှရိန ်(သရောမ ၁၂ား၂၊ ၁ သယော ၂ား၁၅-၁၆) ကျွန်ု တ်ိိုု့အောား သတိသ ားထောားခခင်ားခဖစ္သ်ည်။ 

ဤသလောက၌ ကျွန်ု တ်ိိုု့ အသက်တောကုိ မုန်ားတ ားရန ် သခငသ်ယရှုမိနို့်သတော်မူခဲ့်သည် (သယောဟန် 

၁၂ား၂၅)။ “သလောက အရောနငှ့််မိတ်သဟောယဖွဲြို့ သသောသူကုိ ဘုရောားသခင် မုန်ားတ ား သတော်မူသည်” 

(ယောကု ် ၄ား၄)ဟ ုယောကု ်က သခ ောခဲ့်သည်။  

 သလောကကုိ မုန်ားခခင်ားသည် မည်သည့်အ်ရောကုိ ဆိလုိုသနည်ား။ ယသနို့ လမူှုအဖွဲြို့ အစ္ည်ားကုိ 

အနိုင်ယသူသော ဆိာုးသသောသလောကစ္နစ္ကုိ် ကျွန်ု ်တိုို့မုန်ားတ ားရကကမညကုိ် ဆိလုိုသည်။ ကျွန်ု ်တိုို့သည် 

အကကမ်ား ဖက်ခခင်ားနှင့်် ကုိယ်က င့််တရောား  က်ခ ောားမှုမ ောားနှင့်် ဘဝ ဖိနိှ ်ခ   ်ခ ယ်မှုမ ောားစ္နစ်္ကုိ မုန်ားတ ား 

ရကကမည် ခဖစ္သ်ည်။ သကောင်ားကင်နုိငင်ံသတော်မ ှသလောကသုိို့ သခင်သယရှုယူသဆောငလ်ောမည့် ် မငိမ်သက် 

ခခင်ား၊ သခဖောင့်မ်တ်ခခင်ားနငှ့်် တရောားမျှတခခင်ား သနို့ရက်အတွက် သခမော်လင့်သ်တောင့််တ၍ ကျွန်ု ်တိုို့ အသက် 

ရှင်ရကကမည်ခဖစ္သ်ည်။  

၈။ သခင်နယရှုက ု ကကည ်ပါ -ကျွန် ု်တိုို့သည် သခင်သယရှုတစ်္ ါားတည်ားသော ကကည့်၍် အသက်ရငှ်ကကရန် 

က မ်ားစ္ောက ကျွန် ု်တိုို့အောားသခ ောထောားသည် (တိတု ၂ား၁၃)။  ခရစ်္ယောန် အမ ောားစု္တိိုု့သည် သခင် 

သယရှုခ နလ်ည်ကကွလောသတောမ်ူခခင်ား မဟတု်သသော အခခောားသလော က အရောမ ောားကုိ သခမောလ်င့်် သတောင့််တ၍ 

သလောကတွင် အသက်ရငှ် တတက်ကသည်။ သခင်သယရှု ခ နလ်ည်ကကွလော သတောမ်ူခခင်ားသည် “မဂဂလောရှိ 

သသောသခမော ် လင့််ခခင်ား” (တိတု ၂ား၁၃)ခဖစ္သ်သောသကကောင့်် ဤသိိုု့က င့််သဆောင်ခခင်ားသည် အလနွဝ်မ်ားနည်ား 

စ္ရော င်ခဖစ္သ်လသည်။ ကုိယ်သတော၏် ခ နလ်ညက်ကွလောသတောမ်ူခခင်ားသည် ခ ကခ် င်ားသ ေါ်သ ါက် 

လိမ့်မ်ည်။  

 အခခောားခ ဿနာတစ်္ခမုေှာ ခရစ်္ယောန်အမ ောားစု္တိိုု့သည် က မ်ားစ္ော သရောဖက် အသကကောင်ားကုိ အ 

နည်ားငယ်သောသိကကခခငာ်းခဖစ္သ်ည်။ ထိုသကကောင့်် သူတိုို့သည် သခင် သယရှု ခ နလ်ည် ကကွလောသတော်မူခခင်ား 

အသကကောင်ားကုိ ရင်ခုန်စ္တိ်ဝင်စ္ောားမှု မရှကိကသ ။ သငမ်သိသသောအရောတစ်္စုံ္တစ္ခ်ုအတွက် သင်သည် 

မည်သိုို့ ရင်ခုန်စိ္တဝ်ငစ်္ောား လမိ့််မည်နည်ား။ လ စ္လ်  ရှုခခင်ားသည် နသမော်နမဲ့်ခဖစ္သ်စ္သည်။ ကုိယ်သတော် 
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ခ နလ်ညက်ကွ လောခခင်ားနှင့်် တ်သက်၍ လ စ္လ်  ရှုခခင်ားသည် အလနွဝ်မ်ားနည်ားစ္ရော ခဖစ္သ်ည်။ ၎င်ားက 

ထောဝရအခမင်ကုိ လုယဖူ က်ဆ ားသည်။ ဤအရောက သ  ောက်ဆံုားသသောဝိညောဥ်မ ောားထံ သတင်ားသကောင်ား 

သဟောသခ ောခခင်ားကုိ သနာှင့်ယ်ှက်ဖ က်ဆ ားသည်။ ဤအရောက သနို့်ရှင်ားသသော အသက်တောအတွက် 

တန်ခိာုးရိှသသောစ္တိလ်ံှုသဆော်မှုမရှသိစ္ရန ်တောားဆ ား  ိတ ်င်သည်။ 

      လူတစ်္ဥ ားသည် သခင်သယရှုခ နလ်ညက်ကွလောသတောမ်ူခခင်ားကုိ အမှန်အကန် ယံုကကည်သသောအခါ  

သူသည် သနို့်ရှင်ားသသော အသက်တောခဖင့််အသက်ရငှ်၍ ဧဝံသဂလိ လ ု်ငန်ား လု ်သဆောင်ရန် စ္တိ်တက် 

ကကွခခင်ားရှလိမိ့်မ်ည်ဟု သင်ခမင်သတွြို့သည်။ သနို့်ရှင်ားခခင်ားနငှ့််  တ်သက်၍ တမန်သတော်ရငှ်သယောဟန်က 

ဤ သုိို့ခဖင့်် သဖော်ခ ထောားသည်။ “ခ စ္်သူတိုို့၊ ယခုတွငင်ါတိိုု့သည် ဘုရောား သခင်၏ သောားခဖစ္က်က၏။ 

သနာက်မ ှအဘယ်သုိို့သသောသူ ခဖစ္မ်ည်ဟု မထင်ရေှာားသသား။ သုိို့သသော်လည်ား ကုိယ်သတော်သည် ထင်ရေှာား 

သ ေါ်ထွန်ား သတောမ်ူသသောအခါ၊ ငါတိိုု့သည် ကုိယ်သတော်နှင့်် တူကကလတံ့်ဟ ု ငါတိုို့သိကက၏။ အသကကောင်ား 

မူကောား၊ ကုိယ်သတော်ခဖစ္သ်တောမ်ူသည်အတိငု်ားကုိ ငါတိုို့သည် ခမင်ရကကလတံ့်။ ထိုသုိို့ သခမော်လင့််သသောသူ 

မည်သည်ကောား၊ ကုိယသ်တော် သနိ်ု့ရငှ်ားသတော်မသူည် နည်ားတူ၊ ကုိယကုိ်ကုိယ် သနိ်ု့ရှင်ား သစ္တတ၏်” 

(၁သယော ၃ား၂-၃)။ ဧဝံ သဂလိနှင့််  တ်သက်၍ သခငသ်ယရှုခ နလ်ော ကကွလော သတောမ်ူခခင်ား မရှခိခင်ား 

အသကကောင်ားကုိ သ တရကု ဤသိိုု့ သဖော်ခ ထောားသည်။ “ငါတိုို့တွင ်အဘယ်သူမျှ မ  က် စ္ ားဘဲ၊ ရှသိမျှတိုို့ 

သည် သနာင်တရ သစ္ခခင်ားငှါ အလို သတော်ရှိ၍၊ ငါတိုို့ကုိ သည်ားခံ သတောမ်၏ူ” ( ၂သ  ၃ား၉)။ 

ဝ ည ဥ်နရားရ   ကကည မ် န် 

 သ ါလုသည် သနာက်ဆံာုးညွှန်ကကောားခ က်အတွက် ဝိညောဥ်သရားရောကကည့််မနှကုိ် ကျွန်ု ်တိုို့အတွက် 

ခ င်ဆင်သ ားထောားသည်။ “ငါတိုို့သည် သခမောလ်င့််လ က်၊ ဘုရောားမဲ့် တရောားမဲ့်သနခခင်ား၊ သလောက တ ်မက် 

ခခင်ားကုိ  ယ်ရှောားလ က်၊ ယခု ဘဝ၌ ဣသ္နဒသစ္ောင့််ခခင်ား၊ တရောားသခဖင့််က င့််ခခင်ား၊ ဘုရောားဝတ်၌သမွြို့သလျှော် 

ခခင်ားတိိုု့ကုိ ခ  သနရမညအ်သကကောင်ား၊ ငါတိုို့ကုိ ဆံာုးမသနွသ်င်၍၊ လူအသ ါင်ားတုိို့ကိ ုကယတ်ငတ်တသ်သော 

ဘုရောားသခင်၏သက ားဇူားသတော်သည် ထင်ရေှာားသ ေါ်ထွန်ားလ က်ရိှ၏” (တတို ၂ား၁၂-၁၃)ဟ ုသူသဖော်ခ သည်။  

 သင်သည် ကကည့်မ်ှန်ကုိ ကကည့််သသောအခါ မည်သည့််အရောကုိ ခမင်သတြွို့သနည်ား။ သငသ်ည် 

ဘုရောားသခင်၏အလိုသတော်နှင့်အ်ည  အသက်ရှင်သလျှောက်လှမ်ားသသလော။ သင်သည် ဘုရောားသခင်ကို 

 ထ မသနရောတွင ် ထောားသသလော။ သင်သည ် ဘုရောားသခင်၏ နှုတက် တ်သတော်အသ ေါ်ရ တ်ည်၍ 

အရောားအောား လံုားကုိ နှုတ်က တ်သတော်ခဖင့်် စ္စ်္သဆား သသလော။ သင၏်ဆ ုသတောင်ားသံကုိ နာားသညောင်ား 

မ  ားအသခဖသ ား သတော်မ၍ူ အံ့်ကသဖွယ် နမိိတလ်ကခဏောမ ောားခ  လု သ်တော်မူသသော တန်ခိာုးကက ားသသော ဘုရောား 

သခင်ကို သငယ်ံုကကညသ်သလော။ သနို့်ရှင်ားသသော ဝိညောဥ်သတော်၏ တန်ခိုားသတော်ကုိ သနို့တိငု် သင်အောားကုိား 
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သသလော။ သင်သည် ယံုကကည်ခခင်ားကုိ လက်သတြွို့က င့််သဆောင၍် သင့််ကုိ သနာှက်ယက်ှ သနသသော 

ဘဝအခက်အခမဲ ောားကုိ သင်ခငင်ား ယ်နိငု်သသလော။ သင်သည ် ထောဝရအခမင်ကုိ သစ့္်သစ့္်ကကည့််၍ ဤ 

သလောက၏ ဇိမ်ခ ံစ္စည်ားမ ောား ကုိ ရရိှရန ် ခငင်ား ယ်သသလော။ သင်သည် သနို့တိငု်ား သခင် သယရှုကုိ 

သစ့္်သစ့္်ကကည့််သသလော။ သင်၏နှလံုားသောား၌ ခ  သဆောင်ခခင်ားရှသိသလော။ သင်၏နှုတဖ် ောား၌ “မောရနဿော” 

ရှသိသလော။ 

    – ခွင့််ခ  ခ က်ခဖင့်အ်သုံားခ  သည်။ David R. Reagan serves as the Senior Evangelist for Lamb 

& Lion Ministries in McKinney, Texas. You can find out more about this ministry at 

သခင်နယရှု - ခပန်လည်ကကွလ နတ ်မူမည ်သူ 
(Jesus – The One Who Is Coming Again) 

By Rich Carmicheal 

 “ထိုနည်ားတူ၊ ခရစ်္သတော်သည် လူမ ောားအခ စ္တ်ိိုု့ကုိခံခခင်ားငှါ တခါတည်ား ကုိယ်ကုိ သူဇော်မ  ားမှ၊ 

သနာက်တဖန် ထိုသခင်ကုိ သခမောလ်င့််လ က် သနသသောသူတိုို့ကုိ ကယ်တင်ခခင်ားအလိုငါှ၊ အခ စ္န်ငှ့််မ 

ဆိငု်ဘဲ သ ေါ်ထွန်ားသတောမ်ူလတံ့်” (သဟမ ဲ ၉ား၂၈)။ 

 ကျွန်ု ်တိုို့သည် ခရစ်္သတော်၏ ဒတုယိအကကိမက်ကွလောသတောမ်ူခခင်ားကုိ နာားလည် သသဘောသ ါက် 

ရန် ဆနဒရှိကကလျှင် ထိအုရောနငှ့််တဲွဖက၍် ခဖစ္ ် က်သနသသော အရောမ ောားကုိ အောရုံစူ္ားစုိ္က်ရကကမည် ခဖစ္ ်

သည်။ ဒတုိယ အကကိမ်ခ နလ်ညက်ကွလောခခင်ားသည် မည်သည့််အခ နိ၊် မည်သည့််အရောနငှ့်် မည်သိုို့ 

ခဖစ္လ်ောမည်ကို စ္ဥာ်းစ္ောားခခင်ားသည် တန်ဖိုားရှ၍ိ အမမဲတမ်ား စ္ဥာ်းစ္ောား သတွားသခေါ်ရမည့်အရောမေှာ မည်သူ 

ကကွလော သတော်မမူည်ကို အဓကိ စ္ဥာ်းစ္ောားခခင်ား ခဖစ္သ်ည်။ သခင်သယရှုသည် ခ နလ်ောကကွလောသတော်မမူည်။ 

သခင်သယရှု... 

 “ထိုသောားသတော်သည် မ က်ခမင်မရသသော ဘရုောားသခင်၏  ံုသဏ္ဍောန်သတော်ခဖစ္၏်။ သဝသနယ  

သတတဝါ အသ ါင်ားတုိို့တငွ်လည်ား သောားဦားခဖစ္သ်တော်မ၏ူ” (သကောသလော ၁ား၁၅)။ ထို သောားသတောသ်ည် ဘုရောား 

သခင်၏ ဘုန်ားသတော် သရောင်ခခည်နှင့်် ဇောတိအခဖစ္သ်တော၏်  ံုသဏဌောနခ်ဖစ္သ်တောမ်ူသည် (သဟမ ဲ ၁ား၃)။  

 “အသကကောင်ားမူကောား၊ ထိသုောားသတော်သည် သကောင်ားကင်သ ေါ်၊ သခမကက ားသ ေါ်မှောရှိ သမျှသသော ရူ အရော၊ 

အရ ူ အရော၊ ရောဇ လလင်ခဖစ္သ်စ္၊ အစ္ိုားရခခင်ားတန်ခိာုးခဖစ္သ်စ္၊ အထွဋ် အခမတ်ခဖစ္သ်စ္၊ အောဏော 
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စ္က်ခဖစ္သ်စ္၊ ခ ်သမိ်ား သသောအရောတိုို့ကုိ ဖနဆ်င်ားသတော်မူ၏။ ထိုသခင်အောားခဖင့််၎င်ား၊ ထိုသခင်အဘိုို့ 

အလိငုှါ၎င်ား၊ ခ ်သမိ်ားသသောအရောတိိုု့ သည် ဖနဆ်င်ား လ က်ခဖစ္က်က၏” (သကောသလော ၁ား၁၆)။ 

 သောားသတော်သညလ်ည်ား ခ ်သမိ်ားသသောအရော မခဖစ္မ်ှ  ခဖစ္သ်တောမ်ူ၍ ခ သိ်မ်ားသသော အရောတိိုု့ သည် 

တန်ခိာုးသတော်အောားခဖင့််သော တည်ကက၏ (သကောသလော ၁ား၁၇)။ “ငါသည် အောလဖခဖစ္၏် ဩသမ ဃလည်ား 

ခဖစ္၏်။ အဦားဆံုားသသောသူ၊ သနာက်ဆံုားသသော သူခဖစ္၏်။ အစ္နှင့်် အဆံာုးလည်ား ခဖစ္၏်” (  ောဒတိ် ၂၂ား၁၃)။ 

 ...ထိုသူသည် အရောရော၌ ထူားခမတ်ခခင်ားငှါ မလူ အရင်ားခဖစ္၍်၊ သသသသောသူတိုို့တငွ် သောားဦားခဖစ္ ်

သတောမ်ူ၏ (သကောသလော ၁ား၁၈)။  ဘုရောားသခင်သည ် သူ၏နာမသတော်ကို အခမင့်် ဆံာုးသသောသနရောသုိို့ 

ခ  ားသခမှောက်သတောမ်ူ၍ နာမတကောတိိုု့ထက်ကက ားခမတ်သသော နာမသတော် ကုိ သ ား သတော်မူသည် (ဖိလ ိပိ ၂ား၉)။ 

 ...သူသည် သကောင်ားကင်နှင့််သလောကတွင် အခငွ့််အောဏောအောားလံုားရှသူိခဖစ္သ်ည် (မဿဲ ၂၈ား၁၈)။ 

သူသည် “မိမတိန်ခိာုးနှုတထ်ွက်အောားခဖင့်် အရောအောားလံုားကုိ ထိန်ားခ   ်  သတောမ်ူသသောသူ”  (သဟမ ဲ ၁ား၃) 

ခဖစ္ ်သည်။  

 ...သူသည် သလောက နိယောမအောားလံုားနှင့််တနခ်ိာုးအောားလံုားကုိ ဖ က်ဆ ား၍ စ္ောတန၏် လ ု်သဆောင် 

ခ ကမ် ောားအောားလံုားကုိ ဖ က်ဆ ားက သလောကကုိ သအောင်သသော သူခဖစ္သ်ည် (သကောသလော ၂ား၁၅၊ ၁သယော 

၃ား၈၊ သယောဟန် ၁၆ား၃၃)။  

 ...သူသည် “ရှင်ခ နထ်သခမောက်ခခင်ားနငှ့်် အသက်” (သယောဟန် ၁၁ား၂၅) ခဖစ္်သည်။ အသက်ရငှသူ် 

ခဖစ္သ်ည်။ အသသခံသတော်မ၍ူ သသခခင်ားမှရငှခ် နထ်သခမောက်သူလည်ား ခဖစ္သ်ည်။ သသခခင်ားနငှ့််ငရဲ၏ 

သသော့်ကုိ ကုိင်တွယသ်သောသူခဖစ္သ်ည် (  ောဒတိ် ၁ား၁၈)။ “ထို သခင်သည် သသခခင်ားအသကကောင်ားကုိ 

 ယ်ရေှာား၍၊ အသက်ရငှခ်ခင်ားအသကကောင်ားနှင့်် မသဖောက်ခ နခ်ခင်ားအသကကောင်ားကုိ ဧဝံသရလတိရောားအောားခဖင့်် 

ထင်ရေှာားသစ္ သတောမ်ူမ  ” (၂တိ ၁ား၁၀)။ 

 ...သူသည် “ဘုရင်တကောတိိုု့၏ ဘုရင်နှင့်် အရှင်တကောတိုို့၏ အရှင်” (  ောဒတိ် ၁၇ား၁၄) 

ခဖစ္သ်တော် မူသည်။ သူူ့ကုိ “သစ္စောရှ၍ိ စ္စ်္မှန်သသော” သူ ခဖစ္သ်တော်မသူည်။ သူသည ် သခဖောင့််မတ်စ္ေွာ 

တရောားစ္ ရင၍် စ္စ်္တိုက်သသောသူခဖစ္သ်ည် (  ောဒတိ် ၁၉ား၁၁)။ “မ က်စိ္သတော်သည် မ ားလျှကဲံ့်သုိို့ခဖစ္၏်။ 

သခါင်ား သတော်သ ေါ်၌ သရဖူမ ောားကုိ သဆောင်ား၏။ ကုိယ်တိငု်မှတ ါား၊ အဘယသူ်မျှမသိသသော 

နာမသတော်သည ် သရားထောားလ က်ရိှ၏” (  ောဒတိ် ၁၉ား၁၂)။ “မ ကစ်္သိတော်သည ် မ ားလျံှကဲ့်သုိို့ခဖစ္်၏။ 

သခါင်ားသတော်သ ေါ်၌ သရဖူမ ောားကုိသဆောင်ား၏။ ကုိယ်တိုငမ်ှတ ါား၊ အဘယ်သူမျှမသိသသော နာမသတော်သည် 

သရားထောား လ က်ရိှ၏” (အခန်ား ငယ် ၁၃)။  



33 
 

“...ဘုရောားသခင်ကုိ မသိသသောသူ၊ ငါတိုို့သခင်သယရှုခရစ်္၏ ဧဝံသဂလိတရောားကုိ နာားမ 

သထောင်သသော သူတိုို့ကုိ မ ားလျှအံောားခဖင့်် ဒဏ်သ ားသတောမ်ူသသောအခါ၊ သင်တိုို့ကုိ ဆင်ားရဲ သစ္ဘာူးသသော 

သူတိုို့၌ ဆင်ားရဲခခင်ားကုိ၎င်ား၊ ဆင်ားရဲခံရဘူားသသော သင်တိုို့၌ ငါတိုို့နငှ့််အတူ ခ မ်ားသောခခင်ားကုိ၎င်ား၊ ဘုရောား 

သခင် ဆ ်သ ား၍ တရောားသခဖင့်် စ္ ရင်သတော်မလူိမ့််မည်” (၂သက် ၁ား၇-၈)။ 

 “...ယံုကကည်သသော သူအသ ါင်ားတုိို့အောားခဖင့်် အံ့်ဩခ  ားမမွ်ားခခင်ားကုိ၎င်ား၊ ခံအံ့်သသောငါှ ကကွလော သတောမ်ူ 

သသောသနို့ရက်၌၊ ထိုသူတိိုု့သည် သခင်ဘုရောား၏ မ က်နှာသတော်နှင့််၎င်ား၊ တန်ခိာုးရိှသသော ဘုနာ်းသတော် 

နငှ့််၎င်ားကွော၍ ထောဝရ   က်စ္ ားခခင်ားတည်ားဟူသသော အခ စ္ဒ်ဏ်ကိ ုခံရကကလတံ့်” (အခနာ်းငယ် ၁၀)။ 

 ... သူသည် “အသက်ရငှ်သတော်မူသသောဘုရောားသခင်၏သောားသတော်၊ ခရစ်္သတော် ခဖစ္သ်ည”် (မဿဲ 

၁၆ား၁၆)။ သူသည် ဘရုောားသခင်၏ အမိ်သတောကုိ် သစ္စောရှိ စ္ေွာခဖင့်် အ ု်ခ   ်သသောသောားခဖစ္သ်တော်မူသည် 

(သဟမ ဲ ၃ား၆)။ သူသည် “အသင်ားသတော်၊ ကုိယ် ခနဓာ၏ ဥ ားသခါင်ား ခဖစ္သ်ည်” (သကောသလော ၁ား၁၈)။ 

 ...သူသည် “လမ်ားခရ ား၊ သမမောတရောား နငှ့််အသက်” ခဖစ္သ်တော်မူသည်။ သူတစ်္ ါားတည်ားသောလျှင ်

ခမည်ားသတောထ်ံသုိို့ သရောက်နုိင်သည် (သယောဟန် ၁၄ား၆၊ တမန် ၄ား၁၂)။ သူသည် ကျွန်ု ်တိုို့အသက်၊ ထောဝ 

ရကယ်တင်ခခင်ား၏ အတု်ခမစ္၊် နငှ့် ် ကျွန် ုတ်ိိုု့ ယံုကကည်ခခင်ားကုိ စ္တင်ခ  စ္၍ု ခ ည့််စ္ံသုစ္သသောသူ 

ခဖစ္သ်တောမ်ူသည် (သကောသလော ၃ား၄၊ သဟမ ဲ ၅ား၉၊ ၁၂ား၂)။ 

 ...သူသည် ကျွန်ု ်တိုို့ကုိခ စ်္သတောမ်ူသသော သူခဖစ္သ်ည်။ “ထိုသခငသ်ည် ငါတိုို့ အဘတည်ားဟူ 

သသော ဘုရောား သခင၏် အလိုသတော်နငှ့််အည  ဆိာုးညစ္်သသော ဤ  စ္စ  ပန် ဘဝမှ ငါတိုို့ကုိ ကယန်ှုတ်ခခင်ား 

ငှော၊ ငါတိိုု့အခ စ္သ်ကကောင့်် ကုိယ်ကုိ ကုိယ်အ ် သ ားသတော်မူ၏” (ဂလောတိ ၁ား၄)။ အမ က်သဒါသမှ 

လည်ားကယ် တငသ်တော်မူသည် (၁သက် ၁ား၁၀၊   ောဒတိ် ၁ား၅)။ သူသည် “ထိုသခင်သည ် မိမိသရှြို့၌ 

ထောားသသောဝမ်ား သခမောက်ခခင်ား အသကကောင်ားသကကောင့််၊ ရှက်သကကောက်သသောအရော ကုိမမှတဘ် ဲ လက်ဝါား 

က ်တိုင်၌ ခံမ  ားမှ၊ ဘရုောား သခင်၏  လလငသ်တော် လက ်ောဘက်၌ထိငု်သနသတော်မ၏ူ” (သဟမ ဲ ၁၂ား၂)။  

 ...သူသည် လည် င်ားခဖတ်ခခင်ားခံရသသောဘုရောားသခင်သိုားသငယ်ခဖစ္သ်ည်။ သူသည် “လမူ  ိား 

နယွ်စ္ ုအောားလံုား၊ ဘောသော စ္ကောားသခ ောဆိသူု အောားလံုား” (  ောဒတိ် ၅ား၉)ကုိ သရ ားနှုတ် ကယ်တင် သတော်မူရန် 

အတွက် အသသွားသတောကုိ် သွန်ားသလောင်ားသတောမ်ူခဲ့်သည်။ သူသည် “အသသသတ်ခခင်ားကုိ ခံခဲ့်မ  ားသသော 

သုိားသငယ်သည်၊ တန်ခိာုး၊ စ္ည်ားစိ္မ်၊  ညော၊ အစ္မွ်ား သတတ၊ိ ဂဏုအ်သသရ၊ ဘုနာ်းအောနသုဘော်၊ သကောင်ားကက ား 

မဂဂလောကုိခထံိုက် သတော်မူ၏” (  ောဒတိ် ၅ား၁၂)။ 
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 ...သူသည် ကျွန် ု်တိုို့ဝိညောဥမ် ောားကုိ ထိန်ားခ   ၍် သစ္ောင့််ကက ်သတောမ်ူသသော သုိားထိန်ား ခဖစ္သ်တော်မူ 

သည် (၁သ  ၂ား၂၅)။ သူသည် ကျွန်ု ်တိုို့ ကုိယ်ခနဓာမ ောားကုိ ဘုနာ်းသတော်ခဖင့်် ခ ည့််ဝသသော ကုိယ်ခနဓာ 

အခဖစ္သုိ်ို့ ခ  ခ င်သခ ောင်ားလဲသ ားနုိင်သသော တန်ခိာုးရှသိတောမ်ူသည် (ဖလိ ိပိ ၃ား၂၁)။ 

 ...သူသည် “မိမ ိ သကောင်ားကင ် တမနမ် ောားနှင့် ် ခမည်ားသတောဘ်ုရောား၏ ဘုနာ်း အောနသုဘော်သတော် 

အောားခဖင့််” (မဿဲ ၁၆ား၂၇၊ ၉ား၁၅) ခ နလ်ညက်ကွလောမည့် ် သတိိုု့သောား ခဖစ္သ်ည်။ ဘုရောား သခင်၏ 

သကောင်ားကင်တ မနမ် ောားအောားလံုားက ကုိယ်သတော့်ကုိ် ကုိားကွယ် ကကသည် (သဟမ ဲ ၁ား၆)။ သူသည် “ဂုဏ်ခ   

ခခင်ားနငှ့်် ခ  ားမမွ်ား ခခင်ားသရဖူ” သဆောင်ားသသောသူခဖစ္သ်ည်။ သူ၏  လလင်သည် ထောဝရတည်တံ့်သည်။ 

သူသည် ဘုနာ်းအောန ုသဘော်သတော်ကုိ အစ္ဥအ်မမဲ ိငု်ဆိငု်သသောသူလညာ်း ခဖစ္သ်တောမ်ူသည် (သဟမ ဲ ၁ား၈၊ 

၂ား၉၊ ၁၃ား၂၁)။ 

 ထိုသူသည် ကကွလောသတောမ်ူသသောသူခဖစ္သ်ည်။ သခင်သယရှုသည် ကကွလောသတောမ်သူည်။ 

ကုိယ်သတော်ကုိ သတွြို့ရနအ်တွက် ခ င်ဆင်သူမ ောားအတွက် ထိုသနို့ရက်သည် အလွန် ဝမ်ားသခမောက်သ  ော် 

ရွှင်ဖယွ် သကောင်ားသသော သနို့ရက် ခဖစ္လ်မိ့်မ်ည်။  

 သခင် သယရှုက “ငါသည် အလ ငအ်ခမနလ်ောမည်မှန်သ ၏” ဟ ုမိနို့်သတော်မူခဲ့်သည်။ ကျွန်ု တ်ိိုု့ 

သည် “အောမင်။ သခင် သယရှု ကကွလောသတောမ်ူ ါ” (  ောဒတိ် ၂၂ား၂၀)ဟ ုသခ ောသည်။  
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