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ဘုရ ားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ဝိည ဉ်အသက်တ  

ယတူ  ငလ် ခခငာ်း 

(The Word Of God Brings Spiritual Life) 

                                                 By Ruth Paxson 

 

   ဝိညာဉ်လူသည် နနေ့စဉ်ဝိညာဉ်ခွန်အာားဖြင ်ရန်လိိုအပ်သည်။ သူသည် ဘိုရာားသခင်အနပေါ် 

အစဉ်အမမြဲမ ှီ ခိိုားအာားထာားရမည် ဖြစ်သည်။ ဘိုရာားသခင်၏သူ၏ဝိညာဉ်နရားရာအသစ်အတွက် ဖပငဆ်င် 

နပားနတာမ်ူသည်။ ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာသ်မမာတရာားအာားဖြင ် ကယ်တင်ဖခငာ်းရရ ိနသာ 

သူသည် နှုတ်ကပတ်နတာအ်ာားဖြင ် သနေ့်ရ င်ားစငက်ကယ်ဖခငာ်းခံရသည်။ ဝိညာဉ်လူ၏ တည်နဆာကမ်ှုန င ် 

ခွန်အာားသည် ဘိုရာားသခင၏်နှုတ်က ပတ်နတာ်အနပေါ် အစဉ်မဖပတ် သစစာရ ိရမည်ဖြစ်သည်။ ဘိုရာား 

သခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာန်လ လာဖခင်ားသည် ဝိညာဉ်နရားရာတိိုားတက်ကကှီားထွာားရန်အတွက် ဘိုရာား 

ဘိသကိ်နပားနတာမ်ူနသာ နညာ်းဗ ျူဟာ တစ်ခိုဖြစ်သည်။  

jyefvnfjuGvmjcif;owif;aumif; (July 2021) 

      

HERALD OF HIS COMING 
ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတတ်ရာားနတာ်သည် အသက်ရ ငဖ်ခင်ား၊ တန်ခိိုားန င် ဖပြုဖပင်ဖခင်ား၊ သန်လ က်တကာ တိိုေ့ထက် 

ထက်ဖခင်ားန င်  ဖပည် စံိုသညဖ်ြစ၍်၊  ….( နဟမဗြဲ ၄ား၁၂) 

န  
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“ကိိုယ်နတာ၏် သမမာတရာားအာားဖြင်  သူတိိုေ့ကိိုသန်ေ့ရ င်ားနစနတာမ်ူပါ။ ကိိုယ်နတာ်၏ နှုတ်ကပတ် 

သည် သမမာတရာားဖြစ်ပါ၏” (နယာဟန် ၁၇ား၁၇)။  

“ထိိုအခါနယရှုက၊ သင်တိိုေ့သည် ငါ၏နေသနာ၌ တည်လျှင ်ငါ  တပည် အမ န်ဖြစ်ကက၏” (နယာဟန် 

၈ား၃၁)။ 

ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာက် မ်ားစာနာမည်မ ာား သတိခ ပ်စွာနလ လာဖခင်ားသည် ခရစ်ယာန် 

ဝိညာဥ်နရား ရာနိိုားထဖခင်ား၌အသံိုားဝငရ်န် ကိိုယ်နတာ၏်အကကံအစည်နတာက်ိို နြာထ်ိုတ်သည်။ 

 

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည ်တြ ထ်ုတရ်န ်ကကည မ်နှခ်ြစ် သည်။ 

“တရာားကိိုမက င် ဘြဲ နာရံိုမျှသာဖပြုနသာသူမည်သည်ကာား၊ မ န်၌ မိမိပကတိမ က်န ာကိို 

ကကည် နသာသူန င် တူ၏။ အနကကာင်ားမူကာား၊ ကိိုယ်ကိိုကိိုယ်ကကည် မပှီားမ ၊ အဖခာားသိိုေ့သွာား၍ မိမိ 

အဆင်ားသဏ္ဌာန်ကိို ခ က်ဖခငာ်း နမ နလ ာ တတ်၏။ လွှတ်ဖခငာ်းန င်  စပ်ဆိိုင၍်စံိုလင်နသာ တရာား၌ 

နစ နစ ကကည် ရှု၍ တည်ကကည်နသာသူမူကာား၊ တရာားနာ၍နမ နလ ာ နသာသူ မဟိုတ်၊အက င် က င်  

နသာသူဖြစ်သဖြင် ၊ မိမကိ င် နသာအက င် ၌မင်္ဂလာရ ိနသာသူ ဖြစ်၏” (ယာကိုပ် ၁ား၂၃-၂၅)။ 

 

ကကည ်မ န်သည် ၎ငာ်းကိိုကကည်နသာသူ၏ ကိိုယ်ရညက်ိိုယ်နသွားကိိုနြာဖ်ပသည်။ က မ်ားစာသည် 

လူတစ်၏ ဖြစ်ဖခငာ်းအမ န်ကန်ထင်ရ ာားနစသည်။ က မ်ားစာတွင် လူသာားမ ာား၏ န လံိုားသာားမ ာားသည် 

ဘိုရာားသခင် နရ ှေ့နတာ၌် ဖြစ်ဖခငာ်းအမ န်ကိို တိက စွာ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နတွှေ့ရကကသည်။ နှုတ်ကပတ်နတာတ်ွင် 

လူသာားမ ာား၏ သနဘာသဘာဝဖြစ်ဖခငာ်း၊ ဇာတိလူန င ် ဝိညာဥ်လူကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နတွှေ့ရကကသည်။ 

လူတစ်ဥှီားသည် က မ်ားစာနလ လာနသာအခါ သူ၏ဖြစ်ဖခငာ်းကိို သိရ ိသည်။ လွန်ခြဲနသာ ရာစိုန စ်မ ာား 

စွာက အသက်ရ ငခ်ြဲ နသာလူသာားမ ာားကိို ကကည ်မ န်တစ်ခ ပ်နပေါ်တွင ် ကကည ်နနသကြဲ သိိုေ့ သူသည် 

ဖမငန်တွှေ့သည်။ ရမမက်ကကှီားသူ အာခန်၊ နနာက်ဖပန်လ ည ် သူေါဝိေ်၊ စိတ်ပ က်လက်ပ က်ရ ိသူ ဧလိယ၊ 

လ ည် စာားသူ ယာကိုပ်၊ မမ န်နသာသက်နသခံသူ အာနနိန င ်ရ ြိနရ၊ ဖငင်ားဆန်တတ်သူ နပတရို၊ မိမိ 

နဖြာင ်မတ်ဖခငာ်းကိို အာားကိိုားသတူာရှုမမြိုှေ့သာားနရ ာလို၊ မနာလိို၊ မယံိုကကည်၊ကိိုယ် က ြိုားအတွက် ရ ာနြွသူ 
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တပည ်နတာ်မ ာား စနသာပိုင်္္ိြုလ်မ ာားကိို ကကည ်ဖခင်ားအာားဖြင ် သူသည် မိမနိ လံိုားသာားဆိိုား သွမ်ားမှုန င ် မိမိ 

အသက်ရ ငန်သာအသက်တာကိို ဖမငန်တွှေ့သည်။ က မ်ားစာက လူသာားမ ာား၏ စိတ်အကကံအစည် မ ာားကိို 

ြွင ်ဖပ၍ လျှြိုှေ့ဝ က်ကကံစညမ်ှုမ ာားန င စ်ိတ်နနစိတ်ထာားမ ာားကိို ရ င်ားလင်ားစွာ နြာ်ထိုတ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည်  မည်သိိုေ့နသာသူမ ာားဖြစ်ကကသည်ကိို က မ်ားစာက အတိအလင်ား နြာ်ထိုတ်သည်။ 

သိိုေ့နသာ ် က မ်ားစာက ဤတွင်နိင်္ံိုားမခ ြုပ်နပ။ လူတစ်ဥှီား၏ရူပါရံို၊ ဖပည ်စံိုနသာ လူသာားဖြစ်ရန် 

အတွက်လည်ား က မ်ားစာကနြာဖ်ပသည်။ ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာက် “နမ ာငမ်ိိုက ် ထြဲက 

အလငာ်းထွန်ားလငာ်းမည်အနကကာင်ား မိန်ေ့နတာမ်ူနသာဘိုရာားသခငသ်ည်၊ နယရှုခရစ်၏ မ က်န ာ၌ 

ထွန်ားလငာ်းနသာ ဘိုရာားသခင်၏ ဘိုန်ား နတာ်ကိိုသိနသာ ဥာဏ်္၏ အနရာင်ကိို နပားလိိုနသာင ါ၊ ငါတိိုေ့ 

စိတ်န လံိုားထြဲ၌ အလင်ားကိို ထွန်ားလငာ်းနစနတာ်မူ၏” (၂နကာ ၄ား၆)ဟို နြာဖ်ပနသာအခါ လူသာား 

မ ာားသည် “ဘိုရာားသခင်၏ဘိုန်ားနတာက်ိို မ န်ကြဲ သိိုေ့ဖမငန်တွှေ့နစရန်” ဖြစ်သည်။ ထိိုနနာက ်က မ်ားစာက 

သူသည် မိမိကိိုယ်ကိိုသိ၍ မိမသိည် မည်သိိုေ့နသာ ပိုင်္္ိြုလ်ဖြစ် လာနိိုငမ်ည် ကိိုလည်ားနကာငာ်း၊ ရူပါရံို 

အနပေါ်မည်သိိုေ့ လိုပ်နဆာငရ်မည်ကိို လည်ားနကာင်ား၊ ခရစ်နတာ၏် ပံိုသဏ္ဌာန်သိိုေ့ဖပြုဖပင ် နဖပာငာ်းလြဲနိိုင် 

ရန ်အတွက် နှုတ်ကပတ်နတာအ်တိိုငာ်း အသက်ရ ငန်သာသူဖြစ် လာရန် စိန်နခေါ်ထာားသည်။  

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည ်စင်ကကယ်တစရန်နှင အ်ခပစခ်ြစတ်စရန် တရခြစသ်ည်။ 

“…ခရစ်နတာ်သည် အသငာ်းနတာ်ကိို ခ စ်နတာ်မူသကြဲ သိိုေ့၊ သငတ်ိိုေ့လည်ား ကိိုယ်ခင်ပနွ်ားကိို ခ စ်ကက 

နလာ ။ ထိိုအသငာ်းနတာ်သည် သန်ေ့ရ င်ားလ က် အဖပစ်ကင်ားလ က်ရ ိသည် ဖြစ်၍…”(ဧြက် ၅ား၂၅-၂၆)။ 

“သငတ်ိိုေ့သည် ငါနဟာနဖပာနသာစကာားအာားဖြင်  ယခိုပင်ရ ငာ်းလင်ားလ က်ရ ိကက၏” (နယာဟန် 

၁၅ား၃)။ 

“လူပ ြိုသည် မိမိသွာားနသာလမာ်းကိို အဘယ်သိိုေ့ သန်ေ့ရ င်ားနစနိိုင်ပါမည်နည်ားဟူမူကာား၊ နှုတ်ကပတ် 

နတာအ်တိိုငာ်း သတိဖပြုရမည်”  (ဆာလံ ၁၁၉ား၉)။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဤနလာကတွင်အသက်ရ ငန်လျှာက်လ မ်ားနနစဉ် နလာက၏ ညစ်ညမ်ားမှုမ ာား ဖြင ် 

ဆက်သွယ်နနရကကနသာနကကာင ်သနေ့်ရ င်ား စင်ကကယ်ဖခငာ်းအဆက်မဖပတ်လိိုအပ်နနကကသည်။ နရ ားနခတ် 

က ယဇ်ပနရာ ဟိတ်မ ာားသည် နကကားဝါယဇ်ပလလင၌် အနသွားဖြင ် စင်ကကယ်နစကကနသာလ်ည်ား 
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သူတိိုေ့သည် တြဲနတာ၌် ဝတ်ဖပြု ကိိုားကွယ်ရန်န င ်အမှုနတာ်ထမာ်းနဆာင်နိိုငရ်န်အတွက် အင်တံို၌ သိို 

ထာားနသာ နရဖြင ် နဆားနကကာရန်လိိုအပ်ခြဲ ကကသည်။ ထိိုနကကာင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် အသက်ရ ငန်သာ 

နှုတ်ကပတ်နတာ်၏ အနသာွးဖြင ် အဖပစ်ေိုစရိိုက်မ ာားမ  နဆားနကကာဖခင်ားခံရနသာ်လည်ား က မ်ားစာနှုတ် 

ကပတ်နတာ် နရဖြင ် နနေ့စဉ်နနေ့တိိုငာ်း နဆားနကကာသန်ေ့ရ် ငာ်း စင်ကကယ်နစရန် လိိုအပ်လ က်ရ ိသည်။ 

ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်န လံိုားသာား၌ နှုတ်ကပတ်နတာ်သိိုထာား၍ အသက်တာ၌ လက်နတွှေ့ 

အသံိုားခ လ က် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာ်အာားဖြင ် ဖြျူစင်သနေ့်ရ င်ားစင်ကကယ်နစဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

နရသည် နဆားနကကာသနေ့်ရ ငာ်းနစနိိုင်သည်။ နဖမာက်မ ာားစွာနသာ ယံိုကကည်သူမ ာားသည် နှုတ်ကပတ် 

နတာက်ိို အာရံိုဖပြုအာား တိတ်ဆိတ်စွာအခ နိ်ယဖူခင်ားအာားဖြင ် စိိုားရိမ်ပူပန်စိတ်၊ ခွန်အာားက ဆင်ားနသာ 

စိတ်မ ာားန င ် ကိိုယ်ခနဓာနမာပန်ားမှုမ ာားြယ်ရ ာားနပားနိိုငန်ကကာငာ်း သက်နသခံနိိုငခ်ြဲ ကကသည်။  

နှုတ်ကပတ်တတ ် သည် ရှငသ်န်ကက ား ထ  ားတစတ သ အစ အဟ ရခြစ် သည်။     

နှုတ်ကပတ်နတာ်သည် နမွားကင်ားစကနလားငယ်မ ာားအတွက် နိိုေ့ရညခ် ြို ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်နရားရာရင ် 

က က်သူမ ာားအတွက် ခွန်အာားဖြည ်အစာအဟာရဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်နရားရာ စိတ်အတွက် ပ ာားရည် 

ဖြစ်သည်။  

“မ ြိုားမ ြိုားနသာ မနာလိိုဖခင်ား၊ လ ည် ဖြာားဖခင်ား၊ လျှြိုှေ့ဝ က်ဖခင်ား၊ ဖငျူစူဖခငာ်း၊ ကြဲ ရြဲှေ့ဖခင်ားရ ိသမျှကိို ပယ်ရ ာား၍၊ 

ကယ်တင်ဖခငာ်းအလိိုင ါ နှုတ်ကပတ်တရာား၏ နိိုေ့စစ်အာားဖြင်  ကကှီားပွာားမည်အနကကာင်ား” (၁နပ ၂ား၂)။ 

“နကာင်ားက ြိုား မနကာငာ်းက ြိုားကိိုပိိုငာ်းဖခာား၍ သိနိိုင်နသာဥာဏ္်နပားတတ်နသာ၊ အကကာားအဖမင ်

အနတွှေ့ အစမ်ားမ ာားနသာ သူတည်ားဟူနသာ၊ စံိုလငန်သာ အရွယ်ရ ိနသာ သူတိိုေ့မူကာား၊ နကကခြဲနသာ 

အစာ အာဟာရကိို သံိုားနဆာင်ရကက၏” (နဟမဗြဲ ၅ား၁၄) 

“နရွှေထကမ်က၊ မ ာားစွာနသာနရွှေစငထ်က် န စ်သက်ဘွယဖ်ြစ်၍၊ ပ ာားရည်ထက်မက၊ ပ ာားလပိိုေ့ထက် 

ခ ြိုကက၏” (ဆာလ ံ၁၉ား၁၀)။ 

ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာစ်ာားသံိုားနသာသူမ ာားသည် သန်မာလာလိမ ်မည်။ နှုတ်ကပတ် 

နတာက်ိို မထှီမြဲ ဖမငဖ်ပြုနသာသူတိိုေ့သည် ဆိုတ်ယိုတ်သွာားလိမ ်မည်။ တည်နဆာက်ဖခငာ်းန င ် ခွန်အာားမ ာား 

သည် ဝိညာဉ်နရား ရာအစာားအစာသံိုားနဆာင်ဖခငာ်းန င ် နပ ာန်မွှေ့ဖခငာ်းအရည်အခ င်ား ပမာဏ္ နပေါ်တိိုားတက် 
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ကကှီားထွာားလ က်ရ ိသည်။ ဝိညာဉ်နရားရာခွန်အာားနညာ်းဖခင်ားအနကကာင်ားရငာ်းမ ာ မသင ်နလ ာန်သာအစာ 

သံိုားနဆာငဖ်ခငာ်းနကကာင ်ဖြစ်သည်။  

မတင ်နတာ ် သိိုေ့မဟိုတ် မဖပည ်စံိုနသာအစာသံိုားနဆာငန်သာခရစ်ယာန်မ ာားသည် ဝိညာဉ်နရားရာ 

နရာင်္ါ မ ြိုားစံိုတိိုေ့ဖြင ် ရင်ဆိိုင်နနရဖခငာ်းဖြစ်သည်။ သူသည် စံိုစမ်ားနန ာင ်ယ က်ဖခင်ားကိို ခိုခံရန် 

တန်ခိိုားမရ ိနပ။ အမ ာားကိို နဝြန်ပိိုင်ားဖခာားနိိုငစ်ွမ်ားမရ ိနပ။ အဖပစ်တရာားအနပေါ် နအာငဖ်မင်နိိုငစ်ွမ်ားမရ ိနပ။ 

သူသည် လ ည ်စာားဖြာားနယာငာ်းဖခင်ား၊ မာရ်နတ်၏နန ာင ်ယ က်ြ က်ဆှီားဖခငာ်းမ ာားခံစာားရန် တံခါားြွင ် 

နပားဖခငာ်း ဖြစ်သည်။  သူတိိုေ့တိိုားတက်မှုလံိုားဝ မရ ိနပ။ သူသည် မိမိကိိုယ်ကိိုမထနိ်ားခ ြုပ်နိိုငဘ်ြဲ နလာက 

လူသာား မ ာားနရ ှေ့၌ ရ က်နကကာက်ြွယ်ရာ၊ သိကခာကငာ်း မြဲ  စွာ၊ မလ မပအသက်ရ ငတ်တ်သည်။  

နှုတ်ကပတ်နတာအ်ာားဖြင ် ဘိုရာားသခင၏် နက ားဇူားနတာ၊် နမတတာနတာန် င ် တန်ခိိုားနတာက်ိို အသစ် 

တြန် ပိိုင်ဆိိုင်ဖခငာ်းမရ ိနသာခရစ်ယာန်တစ်ဉှီားသည် ပိုပသွ်ာားနသာမနနမိုနေ့ ်သိိုေ့မဟိုတ် မိှုတက် နနနသာ 

သက်နသခံခ က်တိိုေ့ဖြင ် အသက်ရ င်သူတစ်ဦားဖြစ်သည်။  

ခရစ်ယာန်အမှုနတာန်ဆာင်တစ်ဉှီားသည် တစ်ခါတစ်ရံ က မ်ားစာကိိုလျှစ်လ ျူရှုဖခငာ်းအာားဖြင ် 

မိမတိန်ခိိုားကိို ဆံိုားရံှုားတတ်ခြဲ သည်။ သူသည် စိတ်သစ်ကိိုယ်သစ်ဖြစ်ဖခငာ်းန င ် အသှီားအပွင ်မ ာားစွာ သှီားဖခင်ား 

မရ ိနသာနကကာင ် တန်ခိိုားမြဲ နနရဖခင်ားဖြစ်သည်။ ထိိုသိိုေ့ဖြစ်ရဖခငာ်းအနကကာင်ားမ ာ မိမဉိာဏ်္ပညာ၊ 

နှုတ်သတတိန င ်ခနဓာကိိုယ်ခွန်အာား ဗလမ ာားဖြင ်သာ စကာားနဖပာဆိိုဖခငာ်းဖြစ်သည်။ ဘိုရာားသခင်သည် 

နကာင်ားကကှီား မင်္ဂလာခ နပားနတာမ်ူလိမ ် မည်ဟို ကတိဖပြုနတာမ်မူခြဲ နပ။ “သငတ်ိိုေ့၏ ယံိုကကည်ဖခငာ်းသည် 

လူပညာအာားဖြင် မတည်၊ ဘိုရာားသခင်၏ တန်ခိိုားနတာအ်ာားဖြင် တည်နစဖခင်ားင ါ၊ ငါ  စကာား၊ 

ငါ  နေသနာသည် လူပညာန င်  ယ ဉ်နသာဖြာားနယာင်ားနသာ စကာားန င် တကွရ ိသည်မဟိုတ်။ 

ဝိညာဉ်နတာ်၏ နိမိတ်လကခဏ္ာ တန်ခိိုားနတာန် င်  တကွရ ိ၏”(၁နကာ ၂ား၄-၅)။ 

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည ်လမာ်းခပရနမ် ားခ က်ခြစသ်ည်။ 

“နှုတ်ကပတ်နတာ်သည် အကျွန်ိုပ်နဖခနရ ှေ့မ ာမှီားခွက်ဖြစ်၍အကျွန်ိုပ်လမ်ားခရှီားကိို လင်ားနစပါ၏” 

(ဆာလံ ၁၁၉ား၁၀၅)။ 
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 က ဆငာ်းရာတွငာ်းနက်မ ာားသည် ခရစ်ယာန်မ ာားကိို ဝိိုင်ားရံလ က်ရ ိသည်။ မာရ်နတ်သည် နသ 

နစသည ် နထာငန်ခ ာက်မ ာားစွာ ခ ထာားခြဲ မပှီား ဖြစ်သည်။  

“မာရ်နတ်၏ အလိိုအတိိုင်ားဘမ်ားမိနသာထိိုသူတိိုေ့သည် သတိရ၍ ထိိုဘမ်ားမိရာမ  လွတ်ဖခငာ်းသိိုေ့ 

နရာက ်နကာငာ်းနရာက်ကကလိမ ်မည်”(၂တိ ၂ား၂၆)။ 

“မတရာားနသာသူတိိုေ့သည် အကျွန်ိုပ်တိိုေ့နက ာ ကွငာ်းကိို နထာင်ထာားကကပါ၏။ သိိုေ့နသာလ်ည်ား၊ ကိိုယ် 

နတာ၏်ဥပနေသမ ာားမ လွှြဲ၍ မသွာားပါ”(ဆာလံ ၁၁၉ား၁၁၀)။ 

နဖြာင ်နသာလမာ်းန င ်က ဥ်ားနသာလမာ်းကိို လွယ်ကူစွာပိိုင်ားဖခာားမသိဖမငန်ိိုင်ပါ။ လွယ်ကူစွာလည်ား 

မလိိုက် နလျှာကန်ိိုငပ်ါ။ ဤ မယှီယာနသာအခ နိ်မ ာားတွင် အသငာ်းနတာ၌် နလာကအရာမ ာားစွာရ ိ 

နသာအခါတွင်ဖြစ်နစ၊ သိိုားထိန်ားမ ာားပငလ်ျှင ် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာန် င ် ဆနေ့်က င်ဘက် 

နလျှာက်လ မ်ားနသာအခါတွင်ဖြစ်နစ စိတ်န လံိုားဖြျူစင်နသာခရစ်ယာန် တစ်ဥှီားသည်ပင်လျှင် 

စိတ်ရှုပ်နထာွး၍ သင ်နတာန်လျှာက်ပတ်နသာ လမာ်းကိိုလိိုက်နလျှာက်နိိုငရ်န် လံိုားဝမသိနတာ နပ။ 

သူသည် မိမိလမ်ားအတွက် အလငာ်းကိို အမ န်အကန်လိိုအပ်လ က်ရ ိသည်။  

 

သိိုေ့နသာ ် သူသည် ထိိုအရာထက်ပိိုမ ာားနသာအရာကိိုလိိုအပ်သည်။ သူသည် နဖခလ မ်ားတစ်လ မ်ား 

ခ င်ား အတွက် လမာ်းဖပရန်လိိုအပ်သည်။ ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာသ်ည် လမ်ားဖပနသာ မှီားခွက် 

ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဥှီားသည် နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို မိမိန လံိုားသာား၌ ြံိုားကွယ်ထာား၍ အသက်တာ၌ 

သတိမူနသာအခါ လမ်ားနပ ာက်ဖခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် ခလိုတ်တိိုက်နခ ာ်လြဲဖခငာ်းမရ ိနိိုင်နပ။ သူ၏ 

နဖခလ မ်ားတစ်လ မာ်းတိိုင်ားသည် ဘိုရာားသခင၏် အလိိုလနတာန် င  ် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် 

နတာန်ာခံမှုအနပေါ် အဖပည ်အဝ လိိုက်နလ ာညှီနထွမှုရ ိသည်။ 

“မိနေ့်နတာမ်ူခ က်အတိိုငာ်း အကျွန်ိုပ်နဖခလ မ်ားတိိုေ့ကိို နဖြာင ်နစနတာမ်ူပါ။ အကျွန်ိုပ်ကိို အဘယ်မည် 

နသာ ေိုစရိိုက်မျှအစိိုားမရပါနစန င ်”(ဆာလံ ၁၁၉ား၁၃၃)။ 

“ထာဝရဘိုရာား၏ တရာားနတာသ်ည် သူ၏ စိတ်န လံိုားထြဲမ ာတည်သည်ဖြစ်၍ သူသွာားနသသာအခါမ 

နခ ာမ်လြဲရ”(ဆာလံ ၃၇ား၃၁)။ 
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ခရစ်ယာန်အာားလံိုားတိိုေ့သည် အမှုနတာအ်တွက်လံိုားဝ တည်နစနသာအရာမ ာားဖြစ်သည ် သွန်သင် 

ဖခငာ်း၊  လမာ်းညွှန်ဖခငာ်း၊ သတိနပားဖခင်ား၊ ဖပြုဖပငန်ပားဖခင်ားန င ် ညွန်ကကာားဖခင်ားတိိုေ့ကိို က မ်ားစာတွငန်တွှေ့ရ 

သည်။  

“ထိို က မ်ားစာရ ိသမျှသည် ဘိုရာားသခင်မှုတ်သွငာ်းနတာမ်ူနသာအာားဖြင ်ဖြစ်၍ ဘိုရာားသခင်၏ 

လူသည် စံိုလင်သူ၊ နကာင်ားနသာအမှုအမ ြိုားမ ြိုားတိိုေ့ကိို ဖပြုစိုဖခငာ်းအလိိုင ါ ဖပငဆ်င်နသာသူဖြစ်မည် 

အနကကာငာ်း၊ ဩဝါေနပားဖခငာ်း၊ အဖပစ်ကိိုနဘာ်ဖပဖခငာ်း၊ နဖြာင ်မတ်စွာဖပြုဖပင်ဖခင်ား၊ တရာားကိို သွန်သငဖ်ခင်ား 

နက ားဇူားမ ာားကိိုဖပြုစိုတတ်၏” (၂ တိ ၃ား၁၆-၁၇)။ 

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် တရ ားစ ရင် ရန် တဝြန်တ ပ ား သည်။ 

“ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရာားနတာသ်ည် အသက်ရ ငဖ်ခငာ်း၊ တန်ခိိုားန င် ဖပြုဖပင်ဖခငာ်း၊ သန်လ က် 

တကာ တိိုေ့ထက်ထက်ဖခငာ်းန င်  ဖပည် စံိုသည်ဖြစ်၍၊ အသက်န င်  စိတ်ဝိညာဉ်ကိို၎င်ား၊ အရိိုားဆစ်န င်  

ဖခငဆ်ှီကိို၎င်ား ပိိုင်ားဖခာား၍ ထိုတ်ခ င်ားခွင်ားတတ်၏။ စိတ်န လံိုားအကကံအစည်မ ာားကိိုလည်ားသိဖမင် 

တတ်၏”  (နဟမဗြဲ၄ား၁၂)။ 

င်္ရိစကာားလံိုား “kritikos”အဓပိပါယ်မ ာ တရာားစှီရင်နိိုင်ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ ယနနေ့လူသာားမ ာား၏ 

အာားနည်ားခ က်မ ာ လူမ ာားသည် နှုတ်ကပတ်နတာက်ိိုလက်ခံမည ်အစာား မိမဖိပစ်တငန်ဝြန်မှုဖြင ် 

နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို နဝြန်ဖပစ်တတ်ကကဖခငာ်းဖြစ်သည်။သိိုေ့နသာ ် က မ်ားစာ၏ အနရားကကှီားနသာ 

လိုပ်နဆာင်ခ က်တစ်ခိုမ ာ ခရစ်ယာန်မ ာား၏ အနတွားမ ာားန င အ်ဖပြုအမူမ ာားအနပေါ် ၎င်ား၏ တရာား 

စှီရင်ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ စိတ်န လံိုားဖြျူစင်ဖခငာ်းဖြင ် ဆိုနတာင်ားနသာ ဆာလံဆရာက “အိိုဘိုရာားသခင၊် 

အကျွန်ိုပ်ကိို စစ်နကကာ၍၊ အကျွန်ိုပ်၏န လံိုားကိို သိမ တ် နတာမ်ူပါ။ စံိုစမ်ား၍ စိတ်အထင်မ ာားကိိုလည်ား 

သိမ တ်နတာ်မူပါ။ ဆိိုားနသာလမာ်းသိိုေ့ အကျွန်ိုပ်လိိုက်သည် မလိိုက်သည်ကိို ကကည် ရှု၍၊ ထာဝရ 

လမာ်းထြဲသိိုေ့ နသွားနဆာင်နတာမ်ူပါ” (ဆာလ  ၁၃၉ား၂၃-၂၄)ဟူ၍ ဘိုရာားသခင်၏ နဖြာင ်မတ်ဖခငာ်း 

တရာားစှီရင်မှုမ ာားကိို သိရ ိခြဲ သည်။  

“အကျွန်ိုပ်သည် အသက်ရ င၍်၊ ကိိုယ်နတာက်ိို ခ ှီားမွမ်ားပါနစနသာ။ စှီရင်နတာမ်ူခ က်တိိုေ့သည် 

အကျွန်ိုပ်ကိို မစကကပါနစနသာ” (ဆာလံ ၁၁၉ား၁၇၅)။ 
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ယနနေ့ဘိုရာားသခင်၏သာားသမှီားအာားလံိုားတိိုေ့သည် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာ်၏ 

နဖြာင ်မတ်ဖခငာ်းတ ရာားစှီရင်ဖခင်ားနအာက်မ ာ အသက်ရ ငခ်ြဲ လျှင် ဝိညာဥ်နရားရာနိိုားထမှုက နနရာယူပါ 

လိမ ်မည်။ လူသာားမ ာား၏န  လံိုားသာားအနတွားအနခေါ်မ ာား၊ ခံစာားခ က်မ ာားန င ်အဖပြုအမူမ ာားတွင် 

က မ်ားစာက နနရာယူလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ သူတိိုေ့သည် နှုတ်ကပတ်နတာအ်နပေါ် မ န်မ န်ကန်ကန်၊ 

အက ြိုားရ ိရ ိ သံိုားသတ်ဆင်ဖခငာ်း၍လိုပ်နဆာင်လျှင်လည်ား နကာင်ားနိိုားထမှုကကှီားသည် မှီားနတာက် မှီားလျှံ 

ကြဲ သိိုေ့ ထွက်နပေါ်လာပါလိမ ်သည်။  

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် သန ်ရှ ငာ်းတ သ အ သက်တ  ၏  လ က်စ ွဲခြစ် သည်။ 

“ထာဝရဘိုရာား၏ တရာားလမာ်း၌ မလွြဲမတိမ်ား၊ လိိုက်သွာားနသာ သူတိိုေ့သည် မင်္ဂလာရ ိကက၏။ 

သက်နသ ခံနတာမ်ူခ က်တိိုေ့ကိိုနစာင် ၍၊ ကိိုယ်နတာက်ိို စိတ်န လံိုားအကကွငာ်းမြဲ ရ ာနသာ သူတိိုေ့သည် 

မင်္ဂလာရ ိကက၏။ ထိိုသူ တိိုေ့သည် ေိုစရိိုက်ကိိုမဖပြု၊ လမာ်းခရှီားနတာ၌် လိိုက်သွာားတတ်ကက၏” 

(ဆာလံ၁၁၉ား၁-၃)။ 

ဘိုရာား သခင်သည် မိမသိာားသမှီားမ ာားအတွက်နကာင်ားဖမတ်နသာအသက်တာ၌ အသက်ရ င် 

နိိုငန်သာ နဖခလ မ်ားတစ်ခိုခ ငာ်းစှီတိိုင်ားကိို ဖပငဆ်ငန်ပားနတာမ်ူခြဲ သည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ နှုတ်ကပတ် 

နတာတ်ွင် ကိိုယ်နတာ်သည် ဤ သိိုေ့အသက်တာအိုပ်စိိုားနသာအနဖခခံသနဘာတရာားမ ာားန င  ် နလ က င ် 

သံိုားသပ် လက်နတွှေ့လိုပ်နဆာငရ်န် တရာားလမာ်းမ ာားကိို နပားထာားနတာ်မူခြဲ သည်။ ဘိုရာားသခင်၏ 

မ က်နမ ာကန်တာ်၌ က င ်နဆာင၍် ခရစ်နတာ၏် အလိိုနတာန် င  ်လိိုက်ဘက်နအာငအ်သက်ရ ငန်သာ 

ခရစ်ယာန်မ ာားသည် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာန် င စ်င်ကကယ်စွာ အသက်ရ ငန်သာသူမ ာားန င ် 

နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို လိိုက်နလျှာက၍် မိမိကိိုယ်ကိိုအသက်ရ ငရ်န် ဆက်ကပ်နသာသူမ ာားဖြစ် 

ကကသည်။  

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် လက်နက်ခြစ် သည်။ 

“ကယ်တငဖ်ခငာ်းတည်ားဟူနသာ သံခနမာက်လံိုားကိို၎င်ား၊ ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တည်ားဟူနသာ 

ဝိညာဉ်နတာ်၏ ထာားကိို၎င်ား ယူကကနလာ ” (ဧြက် ၅ား၁၇)။ 
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ဝိညာဥ်နတာန် င ဖ်ပည ်ဝနသာသူမ ာ ရန်သူမ ာားရ ိသည်။ သူသည် စစ်ပွြဲဆင်နွှြဲနနရသည်။ ငရြဲတန်ခိိုား 

မ ာားသည် သူူ့ကိို ဆနေ့်က ငဘ်က်ဖပြုကကသည်။ သူသည် အမမြဲတမ်ားတိိုက်ခိိုက်မှုခံရ၍ နခတတခဏ္အတွင်ား 

ရံှုားန ိမ ်နိိုင်သည်။ သူသည် ခိုခံနတာလ် န်နိိုင်နသာ လက်နက်မ ာားလိိုအပ်သည်။ သူသည် စာတန်၏ 

တိိုက်ခိိုက်မှုကိို ခိုခံနတာ်လ န် နိိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။  

စာတန်၏တိိုက်ခိိုက်မှုကိို နအာငဖ်မငန်ိိုငရ်န်အတွက် ဘိုရာားသခင်အသံိုားဖပြုနတာမ်ူနသာ ဘိုရာား 

လူမ ာားအာားဖြင ်နအာငဖ်မငန်ိိုင်သည်။ သြဲကနတရ၌ ကိိုယ်နတာ်၏ လက်နက်တစ်ခိုမ ာ ဝိညာဥ်နတာ် 

ဓာားဖြစ်သည်။ “ရန်သူ”ဟို ရန်သူ၏ တိိုက်ခိိုက်ရာတွင် သံိုားကကိမ်တိိုင်တိိုင ် ထပခ်ါ တလြဲလြဲ နရားသာား 

ထာားသည်။ 

ဓာားကိိုမှီားဖြင ်ဖပြုလိုပ်၍ အဆင်သင ်ဖြစ်နနပါမပှီ။ သူသည်က မ်ားစာလိပ်ကိိုယူ၍ စာတန်မာရ်နတ်၏ 

တိိုက်ခိိုက်မှုအနဖြရရ ိရန် နစာင ်နတာမ်မူနပ။ စာတန်သည် ကိိုယ်နတာ ်ကိိုတိိုက်ခိိုက်နသာအခါ 

ကိိုယ်နတာ်သည် မိမိစိတ်အာား သမမာတရာားဖြင ် စင်ကကယ်နစနတာ်မူခြဲ နသာနကကာင ် ဝိညာဥ် 

နတာသ်ည် သူူ့ကိိုလမာ်းလွှြဲနစခြဲ နသာ စကာားမ ာားကိို မိမစိိတ်ထြဲတွင ်ယူနဆာင်နတာမ်ူခြဲ သည်။ သူသည် 

စံိုစမ်ားနန ာင ်ယ က်ဖခင်ားခံရနတာမ်ူနသာအခါ မိမနိ လံိုားသာား၌ ြံိုားကွယ်ထာားနသာ နှုတ်ကပတ်နတာ်ကိို 

ထိန်ားသမိ်ားခြဲ သည်။ “ကိိုယ်နတာက်ိို မဖပစ်မ ာားဘြဲ နနနိိုငမ်ည် အနကကာငာ်း၊ ဗ ာေိတ် နတာက်ိို န လံိုားထြဲမ ာ 

သိိုထာားပါမပှီ” (ဆာလံ ၁၁၉ား၁၁)။ 

န လံိုားသာား၌သိိုားထာားနသာနှုတ်ကပတ်နတာမ် ာားသည် နသနရားရ င်နရားကိစစမ ြိုားကကံြုနတွှေ့ရနသာအခါ 

ဓာား ဖြစ်လာပါလိမ ်မည်။ စာတန်မာရ်နတ်၏တိိုက်ခိိုက်မှုကိိုနအာငဖ်မင်နိိုငရ်န်အတွက် ဘိုရာားသခင်၏ 

နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ နလ လာသငယူ်အသက်ရ ငန်နရဖခငာ်းဖြစ်သည်။  

နအာငဖ်မင်ဖခငာ်းအတွက် မရ ိမဖြစ်လိိုအပ်နသာအဖခာားအရာတစ်ခိုမ ာ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အသံိုားဖပြုရမည် 

လက်နက်၌ နရာင ်ရြဲတငာ်းတိမ်မှုရ ိဖခင်ား ဖြစ်သည်။  

“ထာဝရ ဘိုရာား မိန်ေ့နတာမ်ူခ ကတ်ိိုေ့သည် သန်ေ့ရ င်ားဖခငာ်းရ ိ၍ နဖမန င် ကငာ်းစငန်စဖခငာ်းင ါ၊ မိိုက်၌ 

ခိုနစ်ကကိမ် စစ် နသာ နငွကြဲ သိိုေ့ဖြစ်ကက၏” (ဆာလံ ၁၂ား၆)။ 
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“ဘိုရာားသခင်၏ စကာားနတာရ် ိသမျှသည် စင်ကကယ်၏။ ခိိုလံှုနသာသူအနပါငာ်းတိိုေ့၌ ဘိုရာား 

သခင်သည် အကွယ်အကာဖြစ်နတာ်မူ၏” (သို ၃၀ား၅)။ 

ယနနေ့မ ာားစွာနသာ ခရစ်ယာန်မ ာားသည် မိမလိက်နက်၊ ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာန် င ် 

ပတ်သက်၍ သံသယရ ိကကနသာနကကာင ် အဖပစ်တရာားန င ်စာတန်န င ် တိိုက်ခိိုက်ရာတွင ် ရံှုားန ိမ ်ကက 

ပါသည်။ သူတိိုေ့အတွက်နှုတ် ကပတ်နတာ်သည် ဝိညာဥ်နတာ်၏ဓာားမဟိုတ်နတာ ဘြဲ မိမစိိတ်အနတွား 

အနခေါ်န င ် အနတွှေ့အကကံြုတိိုင်ားတာရန် လွတ်လပ်နပားနသာ ဘဝလမာ်းကိို ကူညှီနပားနသာ လူသာားမ ာားဖပြု 

လိုပ်သည ် နတာင်နဝ ားတစ်ခိုသာဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်နတာ်၏ ကိိုားစာားထိိုက်ဖခင်ားန င ် နနာက်ဆံိုား 

အခွင ် အာဏ္ာကိိုယံိုကကည်ဖခငာ်းသည် ဓာားအဖြစ်နှုတ်က ပတ်နတာက်ိို မရ ိမဖြစ်အသံိုားဖပြုဖခငာ်း သာ 

ဖြစ်သည်။  

 နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် တလ ငက်ျွ မ်ား၍ တန ားတစ တ သ မ ားခြစ် သည်။  

“ထိိုနကကာင် ၊ ငါသည် နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို မကကာားမနဖပာ၊ နာမနတာ်ကိို အမ ှီဖပြု၍ မနဟာဘြဲ 

နနမည်ဟို သနဘာထာားနသာ်လည်ား၊ ငါ  အရိိုားတိိုေ့၌ ခ ြုပထ်ာား၍၊ နလာင်နသာမှီားကြဲ သိိုေ့ နှုတ်ကပတ် 

နတာသ်ည် ငါ  န လံိုား၌ ဖြစ်နသာနကကာင် ၊ အလွန်မငှီားနငွှေ့သဖြင်  နအာင် ၍မနနနိိုင်” (နယရမိ ၂၀ား၉)။ 

သမမာက မ်ားစာသည် နခ ာ်ကိိုနလာငက်ျွမ်ားနစနသာမှီားန င ်တူ၍ သနေ့်ရ ငာ်းစငက်ကယ်နစနိိုင်သည်။  

၎င်ားသည်ဘိုရာားသခင်၏ အလိိုနတာန် င န်ည်ားလမာ်းမ ာားကိိုဆနေ့က် ငန်သာအရာအာားလံိုားကိို နလာင် 

ကျွမ်ားနစနသာ မှီားလျှံမှီား နတာကတ်စ်ခို ဖြစ်သည် (နယရမိ ၅ား၁၄၊ ၁နပ ၁ား၂၂)။ 

ထိိုနညာ်းတူ နှုတ်ကပတ်နတာသ်ည် ဝမ်ားနည်ားဖခငာ်းန င ်ေိုကခခံရဖခငာ်းအာားဖြင ် စိတ်ပ က်နသာန လံိုား 

သာားမ ာားကိို န စ်သိမ ဖ်ခငာ်းန င န်နွားနထွားဖခငာ်းကိိုနပားနသာ မှီားတစ်ခိုဖြစ်သည်။  

“သိိုေ့ဖြစ်၍၊ ဤစကာားမ ာားအာားဖြင်  အခ ငာ်းခ ငာ်း တနယာက်ကိိုတနယာက ်သက်သာနစကကနလာ ” 

(၁သက် ၄ား၁၈)။ “ဗ ာေိတ်နတာအ်ာားဖြင်  အကျွန်ိုပ်အသက်ရ င်သည်ဖြစ်၍၊ ဆင်ားရြဲကိိုခံရစဉ်တွင်၊ 

ထိိုနှုတ်ကပတ်နတာ်သည် အကျွန်ိုပ်သက်သာစရာအနကကာင်ား ဖြစ်ပါ၏” (ဆာလံ ၁၁၉ား၅၀)။ 

 နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ခ   ိားြွဲ ရန် တူခြ စ်သ ည်။ 
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 “ငါ၏ နှုတ်ကပတ်နတာသ်ည် မှီားကြဲ သိိုေ့၎ငာ်း၊ နက ာက်ကိို ထိုနခ နသာသံတူကြဲ သိိုေ့၎င်ား ဖြစ်သည် 

မဟိုတ် နလာဟို ထာဝရဘိုရာား နမားနတာမ်ူ၏” (နယရမိ ၂၃ား၂၉)။ 

ဘဝတိိုင်ားတွင် နခါင်ားမာဖခင်ား၊ ခိုခံဖခငာ်းန င ်ပိုန်ကန်ဖခငာ်းမ ာား က န်ရ ိတတ်ပါသည်။ မိမလိမ်ား အတိိုင်ား 

နလျှာက ်လ မ်ားအသက်ရ ငရ်န်၊ မိမနိပ ာရ်ွှေင်မှုကိိုသာရ ာနြွတတ်သူန င ် မိမိအလိိုအပ်ဆနဒကိိုသာ ရ ာနြွ 

တတ်နသာသူမ ာားသည် လွယ်ကူစွာ နာခံဖခငာ်းန င ်န ိမ ်ခ ဖခငာ်းမရ ိတတ်ကကနပ။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ အာားလံိုား သည် 

က ြိုားပြဲ နကကမွနစရန်လိိုအပ် နသာခက်ခြဲမှုအမ ာားအဖပာားရ ိသည်။ ခိုခံတတ်နသာ န လံိုားသာားမ ာားကိို 

အရည်နပ ာသွ်ာားနစရမည် ဖြစ်သည်။  

ခရစ်ယာန်တစ်ဥှီားသည် နှုတ်ကပတ်နတာ်ကိိုနလ လာ၍ ဘိုရာားသခင်၏သနာားကကင်နာမှု၊ 

နက ားဇူားနတာ၊် သစစာနစာင ်နရ ာက်ဖခင်ား၊ အနိှုင်ားမြဲ နမတတာန င ် င်္ရိုဏ္ာနတာ်နအာက်သိိုေ့ နရာက်လာနသာ 

အခါ သူ၏ န လံိုားသာားသည် အရည်နပ ာ်သွာားသည်။ သူ၏လိိုအင်ဆနဒသည် ခ ြိုားြြဲ ဖခငာ်းခံရ၍ သူ၏ 

ဘဝသည် နပ ာရ်ွှေင်ဖခငာ်းသိိုေ့နဖပာငာ်း လြဲသွာားခြဲ သည်။ ဘိုရာားသခင၏်နမတတာနတာအ်လိိုနတာ်သိိုေ့ န ိမ ်ခ စွာ 

ဆက်ကပ်အပ်အပ်န ံသည်။  

နှုတ်ကပတ်တတ ်သည် ရ င ်က က်တစ၍  တိုားပ  ားတစ တသ မ  ိားတစ ခြစ် သည်။ 

“ထိိုဥပမာအနက် အဓိပပါယ်ကာား မ ြိုားနစ သည် ဘိုရာားသခင်၏တရာားစကာားဖြစ်၏” (လိုကာ ၈ား၁၁)။ 

မ ြိုားနစ တစ်နစ ကိို အံဆွြဲထြဲမ ခ ထာားလျှင ် မ ြိုားနစ တစ်နစ ပြဲက န်ရစ်နတာ မည် ဖြစ်သည်။ သိိုေ့နသာ် 

နကာင်ားနသာနဖမနပေါ်သိိုေ့ထာား၍ နကာငာ်းမွန်စွာဖပြုစိုလျှင် အပငတ်စ်ပင ် သိိုေ့မဟိုတ် သစ်ပင်တစ်ပင် 

ထွကလ်ာပါလိမ ်မည်။ ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာသ်ည် မ ြိုားနစ ဖြစ်သည်။ ထိိုမပ က်စှီား နိိုငန်သာ 

မ ြိုားနစ ကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ဘဝတွင် ပ ြိုားကကြဲလ က်ရ ိသည်။ “ငါ   စကာားမ ာားသည် အသက်ဖြစ်သည်။”-

သနေ့်ရ င်ားနသာ ဝိညာဥ်နတာသ်ည် လူသာားမ ာား၏နဖမကကှီား၌ ထိိုမ ြိုားနစ ကိိုကကြဲနတာမ်ူ၍ အဖပစ်နသာ 

သတတဝါအဖြစ်သိိုေ့ နဖပာင်ားလြဲနစနတာမ်ူခြဲ သည်။  

ကယ်တင်ရန်န င ်စင်ကကယ်နစရန် ထိိုမ ြိုားနစ ၏ တန်ခိိုားသည်မထင်ရ ာားမှီ စိိုက်ပ ြိုား ထိုနခ ရမည်ဖြစ် 

သည်။ 
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“ထိိုနကကာင် ၊ ခပ်သိမ်ားနသာညစ်ညျူားဖခငာ်း၊ မနာလိိုနသာစိတ် လွန်က ျူားဖခငာ်းကိို ပယ်ရ ာား၍၊ 

သငတ်ိိုေ့စိတ် ဝိညာဉ်ကိို ကယ်တင်နိိုငန်သာ၊ အထြဲ၌ စိိုက်ပ ြိုားနသာနှုတ်ကပတ်တရာားကိို နှုားညံ သိမ်နမွှေ့ 

နသာ စိတ်န င်  ခံယူကက နလာ ” (ယာကိုပ် ၁ား၂၁)။ 

မ ြိုားနစ ကိို နကာငာ်းမွန်စွာ နလ လာဖခင်ားန င ်စိတ်အာားထက်သန်စွာရ ာနြွဖခင်ားအာားဖြင ် စိိုက်ပ ြိုား၍ 

ဖပြုစိုနစာင ် နရ ာက်ရန်လိိုအပ်သည်။ မ ြိုားနစ သည်ရ ငသ်န်ကကှီားထွာားရန် အခ နိ်လိိုအပ်သည်။ နှုတ်ကပတ် 

နတာက်ိို ြတ်ရှုနလ လာ၍ အာရံိုဖပြုရမည် ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို စိတ်၊ န လံိုား၊ အနတွားန င ် 

ဆနဒမ ာား၌ နက်ရိှုငာ်းစွာခ ထာား၍ အသှီားအပွင ်နဝဆာစွာသှီားနစရမည်ဖြစ်သည်။ မ ြိုားနစ ကိို 

ယံိုကကည်ဖခငာ်းမ ြိုားနစ ၌ လံှုခခံြုစွာထိန်ားသိမ်ားထာားရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်မ ာားသည် နှုတ်ကပတ် 

နတာ၌် အမမြဲတမ်ားကကှီားထွာားရမည်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်နတာ်သည် နနေ့ညမဖပတ်သူ၏အထြဲ၌ 

ကိန်ားနအာငာ်း ထာားရမည်ဖြစ်သည်။  

“ကိိုယ်နတာ၏်တရာားကိို အကျွန်ိုပ်သည် အလွန်န စ်သက်ပါ၏။ တနနေ့လံိုားဆငဖ်ခင် နအာက်နမ  

လ က် နနပါ ၏” (ဆာလံ ၁၁၉ား၉၇)။ 

“သငတ်ိိုေ့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ  စကာားသည်သငတ်ိိုေ့၌တည်လျှင၊် သငတ်ိိုေ့သည်နတာငာ်းခ င်သမျှကိို 

နတာင်ား ၍ရကကလိမ် မည်” (နယာဟန် ၁၅ား၇)။ 

န လံိုားသာားနအားနသားနအားစက်ဖြစ်ဖခငာ်း၊ အနတွားအနခေါ်လွှြဲနခ ာဖ်ခငာ်း၊ လိိုအင်ဆနဒအာားနည်ားဖခငာ်း၊ 

သက်နသ မခံနိိုင်ဖခငာ်း၊ ကိိုားကွယဖ်ခငာ်း၌နပ ာရ်ွှေငမ်ှုမရ ိဖခင်ား၊ အမှုနတာဖ်မတ်၌အသှီားအပွင ်မရ ိဖခင်ား၊ 

ဆိုနတာင်ားဖခငာ်း၌ တန်ခိိုား မရ ိဖခင်ားတိိုေ့သည် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို လ စ်လ ျူရှုဖခငာ်းန င ် 

ခံယူခ က်လွှြဲမ ာားဖခငာ်းနကကာင ်ဖြစ်ပါ သည်။  

“သငတ်ိိုေ့သည် အာဖဗဟံအမ ြိုားဖြစ်ကကသည်ကိို ငါသိ၏။ သိိုေ့နသာ်လည်ား ငါ၏နေသနာသည် 

သငတ်ိိုေ့၌ တည်နနရာကိိုမရနသာနကကာင်  သငတ်ိိုေ့သည် ငါ  ကိို သတ်အံ နသာင ါ ရ ာကကံကက၏” 

(နယာဟန် ၆ား၃၇)။ သိိုေ့ နသာ် နှုတ်ကပတ်နတာ်သတည် ဘဝတစ်ခို၌မ န်ကန်စွာ နနရာယူနသာအခါ 

နာားလည်ရန်၊ နဖပာင်ားလြဲရန်၊ သနေ့်ရ င်ားစငက်ကယ်နစရန်၊ ထိန်ားခ ြုပ်ရန်၊ နဝြန်သံိုားသတ်ရန်၊ 
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အမ ာားဖပြုဖပင်ရန် န င  ် သှီားဖခာားထာားရ ိရန် တန်ခိိုားရ ိလာပါသည်။ ထိိုနနာက် ၎င်ားသည် သခင်နယရှု၏ 

ပံိုသဏ္ဌာန်နတာန် င တ်ူရန် တိိုားတက်ကကှီားထွာားရင ်က က်နသာဘဝ သိိုေ့ဖပြုဖပငန်ဖပာငာ်းလြဲသွာားပါလိမ ်မည်။  

 –Life on the Highest Plane by Ruth Paxson (1889 – 1949), က မ်ားစာစာခ သူ၊ 

သာသနာဖပြုသူ၊န င ်စာ နရားဆရာဖြစ်သည်။ 

 

ဘုရ ားသခငက်ိ ုယ ုကကညခ်ခင်ားခြင ် အနာဂတ်ကုိ ရင် ိငုပ်ါ 

(Face The Future With Faith In God) 

                                                 By W. C. Moore     

       

ဤ နနေ့ရက်မ ာားသည် နညာ်းလမ်ားအမ ြိုားမ ြိုားအြံိုြံိုဖြင ် နမ ာငမ်ိိုက်အတိဖြစ်ပါသည်။ ရာဇဝတ်မှု 

မ ာားနပေါ် နပါက်လာသည်။ ကိိုယ်က င ်တရာားပ က်ဖပာားမှုန င ်ပ က်စှီားမှုမ ာားသည် နနရာအန ံေ့အဖပာား၌ 

နတွှေ့ရသည်။ အကကမ်ားြက်မှုမ ာားသည် ပိို၍ဆိိုားရွာားလာ၍ လူငယ်လရူွယ်မ ာားပင်လျှင် ထိိုအမှု၌ 

ပါဝင်လှုပ်ရ ာားလာသည်။ အမိ်ထိိုား နြာကလ်ိုယူမှုမ ာားစွာနတွှေ့ရသည်။ ကိိုယ်ဝန် ြ က်ခ ဖခင်ားန င ် 

ကနလားနမွားမပှီားနနာက် စွနေ့်ပစ်ဖခငာ်းမ ာားစွာနပေါ် နပါက်လ က်ရ ိသည်။ အနတိ-ဘိုရာားသည် ပိို၍ 

နကကာကစ်ရာ နကာငာ်းလာသည်။ ပိို၍ တက်ကကွစွာလှုပ်ရ ာားလာပါသည်။ အသငာ်းနတာ်မ ာားစွာ တိိုေ့သည် 

ကယ်တင်ဖခငာ်းသတငာ်းနကာင်ားကိို တန်ခိိုားဖြင ်လည်ားနကာင်ား၊ စင်ကကယ်မှုဖြင ်လည်ားနကာငာ်းနဟာ 

နဖပာဖခင်ားကိို လ စ်လ ျူရှုလာခြဲ ကကသည်။ သင ်ကိို ဝမ်ားနညာ်းအံသွာားခြဲ ကကိတ်နစနသာအရာ၊ ေိုကခ 

နပားနသာအရာ၊ စိန်နခေါ်နသာအရာမ ာားကိို သင်စရငာ်းဖပြုစိုနိိုငပ်ါသည်။  

ခရစ်ယ  န ်တစ်ဥ ားသ ည် ဘယ်အရ ကို  လုပ်တ  ငသ်န ည်ား 

“မတရာားနသာအမှုတိိုေ့သည်မ ာားဖပာားသဖြင်  အမ ာားနသာသူတိိုေ့၏ ခ စ်ဖခငာ်းနမတတာသည် နခါင်ားပါား 

လိမ် မည်” (မဿြဲ ၂၄ား၁၂)။ ယခိုခ နိ်တွင် မတရာားနသာအမှုတိိုေ့သည်မ ာားဖပာားသဖြင ် သူတိိုေ့၏ ခ စ်ဖခငာ်း 

နမတတာသည် နခါင်ား ပါားလိမ ်မည်ဟိုဆိိုရာတွင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘိုရာားသခင်အနပေါ် ခ စ်ဖခငာ်း နမတတာ 
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နခါင်ားပါားနသာသူ “အမ ာား”၌ပါဝင်ရမည်ကိိုမဆိိုလိိုနပ။ ဘိုရာားသခင်ကိိုခ စ်ရန်မိမိ ကိိုယ်ကိိုစိတ် 

နိိုားဆွဖခငာ်းရ ိရန်န င ် အရင်ကန င ်မတူနသာည အမ တ်အသာားသိိုေ့ နဖခတက်ရန် န င  ်မည်သိိုေ့ပင် အနမ ာင်ထို 

ကကှီားရ ိနနပါနစ ဘိုရာားသခင်ကိို ယံိုကကည်ဖခငာ်း၌ ဆက်လက်အသက်ရ ငရ်န် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာားစိန်နခေါ်၍ 

သတိနပားထာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။  

ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာ၌်ြွင ်ဖပထာားနသာအနတရာယ်ကာလမ ာား (၂တိ ၃ား၁-၁၇)သည် 

ဖြစ်ပ က်မည ် အနကကာငာ်းကိို ကကိြုတငန်ဖပာကကာားဖခငာ်းဖြစ်၍ မခိမ်ားနဖခာကဖ်ခငာ်းမဟိုတ်နပ။ ယနနေ့ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကကံြု နတွှေ့ရနသာ နကကာက်မက်ဘွယ်ရာမ ာားန င ်ပ က်စှီားမှုန င ် ပ က်စှီားမှုမ ာားသည် အနာင်္တ်မ ာ 

ဖြစ်ပ က်မည ်အဖြစ်အပ က်မ ာားကိို ကကိြုတငဖ်မည်ားစမ်ားဖခငာ်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ ခရစ်ယာန် 

မ ာားသည် မိမပိတ်ဝန်ားက ငတ်ွငဖ်ြစ်ပ က်နသာအရာ အာားလံိုားကိို ြံိုားအိုပ်ရန် မ က်စိမ ာား မ ိတ်ရမည် 

မဟိုတ်နပ။ သိိုေ့နသာ ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် သတိခ ပ်၍ အနကာငာ်းဆံိုားကိိုနဖမာ်လင ်ကာ အလွန်ထိတ် 

လနေ့်ြွယ် နကာငာ်းနသာအနဖခအနနတစ်ခိုလံိုားမ  လွတ်နဖမာက်နိိုငရ်န် ထွက်နဖပား တိမ်နရ ာင်သွာားရမည် 

ဖြစ်သည်။ 

  ကိိုယ်နတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား လူသာားအာားလံိုားထံသိိုေ့သွာား၍ သက်နသဖြစ်ကကရန် နခေါ်ြိတ်နတာ် 

မူခြဲ ပါသည်(တမန် ၁ား၈)။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ ပိုန်ားနရ ာင်ရန်မကကိြုားစာားသင ်နပ။ သိိုေ့နသာ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် 

သက်နသခံနိိုင်နသာ လူမ ာားကိိုရ ာနြ၍ွသက်နသခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မိမပိတ်ဝန်ားက င် 

အာားလံိုားတွင ် ပ က်စှီားနနနသာ လူသာားမ ာားအာား သူတိိုေ့၏နကကာကစ်ိတ်၊ မယံိုကကည်စိတ်န င ် သတိမမူ 

စိတ်မ ာားမ  လွတ်နဖမာကရ်ာလွတ်နဖမာက်နကကာင်ား အလငာ်းတန်ားမ ာားကိို မှီားနမာင်ားထိိုားဖပရန် 

လိိုအပ်ကကသည် (မဿြဲ ၅ား၁၄-၁၅)။ သခင်နယရှုက “ထိို နည်ားတူ၊သူတပါားတိိုေ့သည် သင်တိိုေ့၏ 

နကာင်ားနသာ အက င် ကိိုဖမင်၍၊ နကာငာ်းကငဘ်ံို၌ ရ ိနတာမ်ူနသာ သငတ်ိိုေ့အ ဘ၏င်္ိုဏ္်နတာက်ိို ခ ှီားမွမ်ား 

နစဖခငာ်းင ါ၊ သူတပါား နရ ှေ့၌ သငတ်ိိုေ့အလင်ားကိို လင်ားနစကကနလာ ” (မဿြဲ ၅ား၁၆)ဟို မိနေ့်နတာမ်ူခြဲ သည်။  

နကသာ်၊ ဘိုရာားသခင်၏နမတတာနတာ်အလငာ်းကိိုလငာ်းနစကကပါစိိုေ့။ ကိိုယ်နတာသ်ည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား 

ကယ်တင် နတာ်မူခြဲ နသာကယ်တငဖ်ခငာ်းစိတ်ခ မှုကိို နဟာနဖပာကကပါစိိုေ့။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ခ စ်၍ ကိိုားစာားနသာ 

ဘိုရာားသခင်ထံ မယိမ်ားယိိုင်နသာဆက်ဖခငာ်းအလင်ားကိိုလင်ားကကပါစိိုေ့။ နကကာက၍် စိတ်ပ က် လက် 
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ပ က်ဖြစ်နနနသာ လူသာားမ ာားထံ အလင်ားကိိုလင်ားကကပါစိိုေ့။ သိိုေ့မ  သူတိိုေ့သည် ဘိုရာားသခင်ထံ နတာ်သိိုေ့ 

ဖပန်လ ည ်ကကပါလိမ ်မည်။ 

ဘုရ ား သခင် ၏ ကတိတ တ အ်တပေါ်မှ  အတပ ေါ်လ ာုး ဝမှ ခိုအ ား ထ ားခခငာ်း 

 ဤအနမ ာင်ထိုကကှီားတွင် ဘိုရာားသခင်၏ကတိနတာအ်နပေါ်မ ာလံိုားဝမ ှီခိူအာားထာားဖခငာ်းအာားဖြင ် 

ဖပဿနာ အာားလံိုားကိို ရင်ဆိိုင်ကကပါစိိုေ့။ ပတ်ဝန်က င်အနဖခအနန၊ ဘဝအနဖခအနန၊ အခက်အခြဲ၊ 

ဖငင်ားပယ်မှု၊ ရနဝရဝါဖြစ် ဖခငာ်း၊ မနသခ ာမှုန င ် အနတရာယ်အနဖခအနန သိိုေ့မဟိုတ် ပတ်ဝန်က င်ရှုပ်နထွား 

မှုမ ာားသည် ဘိုရာားသခင်အတွက် လံိုားဝမခက်ခြဲနပ။ ကိိုယ်နတာ်သည် အရာခပ်သိမ်ားကိိုသိ 

နတာမ်ူသည်။ ကိိုယ်နတာသ်ည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား နစာင ် ထိန်ားကွယ်ကာနတာမ်ူသည်(၁နပ ၅ား၇၊ ၁နယာ 

၃ား၂၀)။ ဘိုရာားသခင်အတွက် အရာခပ်သိမ်ားသည်လွယ်ကူသည် (နယရမိ ၃၂ား၁၇)။ ဘိုရာားသခင် 

အတွက် မဖြစ်နိိုင်နသာအရာတစ်စံိုတစ်ခို မျှမရ ိနပ(မဿြဲ၁၉ား၂၆)။  

ခက်ခြဲနသာအနဖခအနနမ ာား၊ အနန ာင ်အယ က်အတာားအဆှီားမ ာား၊ ဆူားနဖငာင ်ခလိုတ်မ ာား၊ 

စမ်ားသပ်မှုမ ာား၊ ဝန်ပိိုားဝန်ထိုတ်မ ာား၊ နလားလံနသာတာဝန်မ ာား နကကာကရ်ွံှေ့တိုန်လှုပ်ဖခင်ားရ ိမည ်အစာား 

ဝမ်ားနဖမာက်ဖခငာ်း ရ ိကကပါစိိုေ့။ ဤအရာမ ာားအာားလံိုားထက် ဘိုရာားသခင်သည် ပိို၍ကကှီားနတာ်မူသည်။ 

ကိိုယ်နတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား ခ စ်နတာမ်ူ၍ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ကိိုယ်နတာ ်ကိို အစဥ်အမမြဲ 

ကိိုားစာား၍နာခံရန် အလိိုရ ိနတာမ်ူသည်။ ဘိုရာားသခင်သည် သင်ကိို အမမြဲတမ်ားမခိမ်ားနဖခာကန်သာ 

အခက်အခြဲ ဖပဿနာမ ာားအာားလံိုားထက် ပိို၍ကကှီားနတာမ်ူသည်။  

သင်သည် ဘဝလမ်ားတစ်နလျှာက်တွင ် မဖြစ်နိိုင်နသာ လိုပ်နဆာင်ရန်တာဝန်မ ာားစွာ တိိုက်ရိိုက် 

ခ ထာားနသာအခါ ဝမ်ားနဖမာက်ပါ။ အနကကာငာ်းမ ာ ဤအရာမ ာားက ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား မ န်ကန်နသာ 

လမာ်းကိိုသိနစ နသာနကကာင ်ဖြစ်သည်။ ဘိုရာားသခင်ကိို ဝမ်ားနဖမာက်နစနသာ၊ င်္ိုဏ္်နတာထ်င်ရ ာား 

နစနသာ လမာ်း၌ ဤတာဝန်မ ာားကိို ဘိုရာားသခင်၏မစနတာ်မူဖခင်ားအာားဖြင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မပှီားနဖမာက် 

နအာင ် လိုပ်နဆာငန်ိိုင်ကကသည်။ အက ြိုားတက်နရာက်မှုမ ာ နကာင်ားကငဘ်ံို၌ ကိိုယ်နတာ်၏ 

အလိိုနတာဖ်ပည ်စံိုနစသကြဲ သိိုေ့ နဖမကကှီားနပေါ်မ ာလည်ားဖပည ်စံို နစမည ်အနကကာင်ားဖြစ်သည်။  
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ဘိုရာားသခင်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ထံမ ကကွနတာမ်ူ၍စွနေ့်ပစ်ဟန်တူနသာလ်ည်ား၊ ကိိုယနတာ်သည် မိမိ 

တန်ခိိုား နတာန် င ် ဥာဏ်္နတာန် င ် ဘိုန်ားတန်ခိိုားနတာမ် ာား နပ ာက်ဆံိုားဟန်တူ နသာ်လည်ား၊ 

ကိိုယ်နတာ်သည် နမတတာနတာန် င ်ဖပည ်စံိုနတာမ်ူနသာကျွန်ိုပ်တိိုေ့၏ ကတိတည်နတာ်မူနသာ 

ြန်ဆင်ားရ င်န င ် မတူနသာလ်ည်ား၊ ကိိုယ်နတာ ်မိမိ၌ တစ်ပါားတည်ားနသာသာားနတာက်ိို စွနေ့်နတာ်မူဖခင်ား 

အာားဖြင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အနပေါ် မိမငိ်္ရိုဏ္ာ တရာားကိို ဖပသထင ် ရ ာားနစနတာမ်ူမပှီ(၁နပ ၄ား၁၂-၁၉၊ နရာမ 

၈ား၂၆-၃၉) ဖြစ်နသာနကကာင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မည်သည ်အခက်အခြဲမဆိို၊ မည်သိိုေ့နသာလိုပ်ငန်ားမဆိို၊ 

မည် သိိုေ့နသာ် အနဖခအနနမဆိို နကကာကန်သာစိတ် သိိုေ့မဟိုတ်န လံိုားသာားဖြင ် မရင်ဆိိုင်ရနပ။ 

နကကာကတ်တ်နသာ တိရစဆာန်တစ်နကာင်ကြဲ သိိုေ့ခက်ခြဲနသာဖပဿနာမ ာားမ  “နကကာက်ရွံှေ့”နန 

မည ်အစာား ဘိုရာားသခင်သည် မိမကိတိနတာန် င ်သဘာဝတရာားထက်လွန်ကြဲနသာ အစွမာ်းအစမ ာားကိို 

ထင်ရ ာား စွာနပားအပ်နတာမ်ူမပှီဖြစ်နသာနကကာင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဤအခက်အခြဲမ ာားအာားလံိုားကိို ရြဲဝံ စွာ 

တိိုက်ခိိုက်ရငဆ်ိိုင်ကကပါစိိုေ့။ ဟာနလလိုယာ။  

“အဘယ်အမှုကိိုမျှ စိိုားရိမ်ဖခငာ်းမရ ိဘြဲ အရာရာ၌ နက ားဇူားနတာက်ိို ခ ှီားမွမာ်းဖခင်ားန င် တကွ ဆိုနတာင်ား 

ပဌနာ ဖပြုနသာအာားဖြင် ၊သငတ်ိိုေ့နတာင်ားပန်လိိုနသာအရာမ ာားတိိုေ့ကိိုဘိုရာားသခင်အာား ကကာားနလျှာက်ကက 

နလာ ” (ြိ ၄ား၆)။ 

မှန်ကန်စ   အ သက် ရှင်ခခ ငာ်း 

နနာကဆ်ံိုားတွင် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘိုရာားသခင်၏မစနတာ်မူဖခင်ားကိို အမမြဲတမ်ားရရ ိနိိုင်ကကသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့  သည် ကိိုယ်နတာ၏်အလိိုနတာ၊် နှုတ်ကပတ်နတာ်အတိိုငာ်းအသက်ရ ငက်ကပါစိိုေ့။ ထိိုသိိုေ့ဖပြုလျှင် 

အဖပစ်တရာား၌ အသက်ရ င်ကကမည်မဟိုတ်နပ။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ကိိုယ်နတာ၏် နှုတ်ကပတ်နတာ်ကိို 

မယံိုကကည်ဖခငာ်းအာားဖြင ် လည်ားနကာင်ား၊ အဖခာားခရစ်ယာန်မ ာားနဝြန်ဖခင်ားအာားဖြင ်လည်ားနကာငာ်း၊ 

သတိမမဖူခငာ်းအာားဖြင ်လည်ားနကာငာ်း၊ မိမအိတတစိတ်မ ာားအာားဖြင ်လည်ားနကာင်ား၊ လ ည ်ဖြာားဖခင်ားအာားဖြင ် 

လည်ားနကာင်ား၊ သူတပါားနာက ငန်စဖခငာ်းအာား  ဖြင ်လည်ားနကာငာ်း၊ မိမိတာဝန်မ ာားလ စ်လ ျူရှုဖခငာ်း 

အာားဖြင ်လည်ားနကာငာ်း၊ လ စ်လ ျူရှုဖခင်ားအဖပစ် သိိုေ့မဟိုတ် နာမခံဖခင်ားအာားဖြင ်လည်ားနကာင်ား ဘိုရာား 

သခင်ကိို နာက ငန်စကကမည်မဟိုတ်နပ။  
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“ခ စ်သူတိိုေ့၊ ကိိုယ်စိတ်န လံိုားသည် ကိိုယ်ကိို အဖပစ်မတငလ်ျှင၊် ဘိုရာားသခင် နရ ှေ့နတာ၌် ရြဲရင် ရနသာ 

အခွင်  ရ ိကက၏။ငါတိိုေ့သည် ပညတ်နတာတ်ိိုေ့ကိို နစာင် နရ ာက်၍၊ န စ်သက်နတာမ်ူနသာအက င် တိိုေ့ကိို 

က င် နသာ နကကာင် ၊ ဆိုနတာင်ားသမျှတိိုေ့ကိိုဘိုရာားသခင်  ထံနတာမ် ရကက၏” (၁နယာ ၄ား၂၁-၂၂)။ 

မတကက က်နှင ် 

ကိိုယ်နတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား “မတကက  ကန်ှ င ်” (လိုကာ ၈ား၅၀)ဟို ညွှန်ဖပနတာမ်ူသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မိမိသခင်၏ဤအမိနေ့န်တာ်ကိို သတိခ ပစ်ွာန င ်စိတ်န လံိုားအကကွငာ်းမြဲ  နာခံကကပါစိိုေ့။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အညစ်အနကကားရွံရ ာ မိုန်ားတှီားဖခငာ်းထက် နကကာကစ်ိတ်န င ် မယံိုကကညစ်ိတ်မ ာားကိို မိုန်ားတှီား 

ရွံရ ာကကပါစိိုေ့။ “နမတတာစိတ်သည် လျှြိုှေ့ ဝ က်ဖခင်ားန င်  ကင်ားနစနလာ ။ ဆိိုားညစ်နသာအမှုကိို စက်ဆိုပ်ရွံှေ့ရ ာ 

ကကနလာ ။ နကာင်ားမွန်နသာအမှု၌ မ ှီဝြဲဆည်ား ကပ်ကကနလာ ” (နရာမ ၁၂ား၉)။ 

“နယရှုကလည်ား၊ လူသည် မိုန်ေ့အာားဖြင် သာ အသက်ကိိုနမွားရမည်မဟိုတ်။ ဘိုရာားသခင် မိန်ေ့နတာ်မူ 

သမျှ အာားဖြင်  အသက်ကိိုနမွားရမည် က မ်ားစာလာသည်ဟို ဖပန်နဖပာနတာမ်ူ၏” (မဿြဲ ၄ား၄)။ 

ထိိုနကကာင ် ဘိုရာားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာ်ကိို စာားသံိုားပါ။ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို အာရံိုဖပြုပါ။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့၏ဝိညာဥ်သည် ခနဓာကိိုယ် ကြဲ သိိုေ့ ခွန်အာားဖြစ်နစမည ်အစာားအစာမ ာားလိိုအပ်သည်ကိို 

နာားလည် သနဘာနပါက်ပါ။ ဘိုရာားသခင၏်နှုတ်က ပတ်နတာ်အာရံိုဖပြုဖခင်ားအတွက် အခ နိ်ယူ၍ 

အသံိုားဖပြုလိိုက်ပါ။ သိိုေ့မ သာ သင်သည် ကိိုယ်နတာအ်လိိုနတာ်သိ နိိုင်လိမ ်မည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ 

အလိိုနတာ် လိုပ်နဆာင်နိိုငရ်န် အာားယူ၍ရြဲရင ်လာလိမ ်မည်။  

သင်သည် ကိိုယ်ခနဓာအတွက် သဘာဝအစာားအစာမ ာားထက် ဘိုရာားသခင်၏ 

နှုတ်ကပတ်နတာအ်စာကိိုပိို၍ စာားသံိုားပါ။ သတငာ်းစာနြာ်ဖပနသာအရာမ ာား သိိုေ့မဟိုတ် နရေှီယိို 

နကကဖငာဖခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် အဖခာားလူတစ်စံိုတစ်ဥှီား၏နဖပာနသာအရာမ ာားထက် ဘိုရာားသခင်၏ 

နှုတ်ကပတ်နတာန် င  ်ဘိုရာားသခင်နဖပာနတာ်မူနသာအရာ မ ာားကိို ပိို၍နာားစွင င််္ရိုစိိုက်ကကပါစိိုေ့။  

အတမှ  င်ထု၌ ဘုရ ားကို ယ ုကက ည်ကိုားစ ားခခ ငာ်း 

အာဖဗဟံသည် ဣဇာက်ြွာားဖခင်ားအတွက် န စ်နပါင်ားမ ာားစွာ နစာင ်ဆိိုင်ားခြဲ သည်။ ထိိုနကကာင ် 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မိမိဆိုနတာင်ားခ က်အနဖြရရ ိရန် နန ာင ်နန ားနသာ်လည်ား 
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ယံိုကကည်ဖခငာ်းဖြင ် နစာင ်ဆိိုင်ားရန်သင ် ယူနိိုင်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် အနမ ာင်ထိုကကှီားတွင် ဘိုရာားကိို 

ကိိုားစာားနညာ်းသငက်ကာားရန် လိိုအပ်ကကသည်။  

“သငတ်ိိုေ့တွင ် အဘယ်သူသည် ထာဝရဘိုရာားကိို နကကာကရ်ွံှေ့သနည်ား။ ထိိုသူသည် ကိိုယ်နတာ် 

ကျွန်၏ စကာားသံကိို နာားနထာင်ပါနစ။ အဘယ်သူသည် အလငာ်းမရ ိဘြဲ နမ ာငမ်ိိုက၌် သွာားလာသနညာ်း။ 

ထိိုသူသည် ထာဝရ ဘိုရာား၏ နာမနတာက်ိို ခိိုလံှု၍၊ မိမဘိိုရာားသခင်ကိို အမ ှီဖပြုပါနစ” (နဟရ ာယ 

၅၀ား၁၀)။ 

ကနလားငယ်တစ်ဥှီားသည် အနမ ာငထ်ြဲတွငမ်ိဘမ ာားကိို အာားကိိုားရန် သငက်ကာားရမည်မဟိုတ်နလာ။ 

အဖပစ် မ နနာင်တရ၍ နယရှု၏အနသွားနတာ်အာားဖြင ် နဆားနကကာဖခင်ားခံရသူ၊ ကယ်တင်ဖခငာ်းအတွက် 

ဘိုရာားသခင်၏ သာားနတာက်ိို ယံိုကကည်သူ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် အနမ ာင်ထိုထြဲနလျှာကလ် မ်ားနသာအခါ 

နကာင်ားကငဘ်ံိုရ င်ခမည်ား နတာက်ိို ပိို၍ ကိိုားစာားရမည် ဖြစ်သည်။  

ေါဝိေ်သည် နတာငထ်ိပ်၌ အမမြဲတမ်ားနနခြဲ သနလာ။ နပါလိုသည် ဆင်ားရြဲေိုကခမ ာားန င ် ကင်ားလွတ် 

နသာနနရာ မ ြိုားတွင် အမမြဲတမ်ားရ ိနနခြဲ သနလာ။ (ဆာလံက မ်ား၊ ၂နကာ ၁၁ား၂၃-၃၃၊ ၁၂ား၁-၁၀၊ ြိ ၄ား၁၃ 

တိိုေ့ကိိုြတ်ပါ)။ ကိိုယ် နတာသ်ည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား စံိုစမ်ားနန ာင ်ယ က်ဖခငာ်းကိို ကကံြုနတွှေ့နစ နသာ်လည်ား 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘိုရာားသခင်အနပေါ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ထာားရ ိနသာ ခ စ်ဖခငာ်းအမ န်နက်နြဲမှုန င ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ အနပေါ် 

ကိိုယ်နတာန်မတတာနတာ်ကိို မည်သိိုေ့သိရ ိ နိိုငက်ကမည်နည်ား။ နရာမ ၈ား၂၈ တွင် “အရာခပ်သိမ်ား”ကိို 

သတိရကကပါစိိုေ့။ “ဘိုရာားသခင်ကိို ခ စ်နသာသူ တည်ားဟူနသာ ကကံစည်နတာမ်ူဖခင်ားအတိိုငာ်း နခေါ်နတာ် 

မူနသာသူတိိုေ့၏ အက ြိုားကိို ခပ်သိမ်ားနသာအရာတိိုေ့သည် တညှီတညွတ်တည်ား ဖပြုစို ကကသည်ကိို 

ငါတိိုေ့သိကက၏။” 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သ်ည န လံိုားသာားအကကွင်ားမြဲ ဘိုရာားသခင်ကိို ကနလားသူငယ်ကြဲ သိိုေ့ ကိိုားစာားလျှင် 

ကိိုယ်နတာ်၏စိတ် နတာ်ကိို အာားရန စ်သိမ န်စနတာမ်ူလိမ ်မည်။ လွန်ခြဲ နသာန စ်မ ာားက ကျွန်နတာ်က 

“ယံိုကကည်ဖခငာ်းရ ိရန်အလွန် ခက်ခြဲတယ်။ ယံိုကကည်ရန်အတွက်လည်ား ခြဲယဥ်ားတယ်”ဟို နတွားနတာ 

ခြဲ သည်။ ထိိုအခ နိ်တွင် ဘိုရာားသခင်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့န လံိုားသာားသိိုေ့ ခ က်ခ င်ားစကာားနဖပာနတာ်မူခြဲ သည်။ 
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“ယံိုကကည်ရန် မခက်ခြဲပါ။ ကနလားသူငယ်  တစ်ဥှီားနတာင်ယံိုကကည်နိိုငတ်ယ်။ကိိုားစာားရန် သင်မနတွား 

ရနပ။” လွန်ခြဲနသာန စ်မ ာားစွာက ထိိုအရာသည် ကျွန်ိုပ်ကိို ခွန်အာားနပားန စ်သိမ ခ်ြဲ သည်။ 

 “ထာဝရဘိုရာားကိို စိတ်န လံိုားအကကွငာ်းမြဲ  ကိိုားစာားနလာ ။ ကိိုယ်ဥာဏ္်ကိို အမ ှီမဖပြုန င် ” (သိုတတံ ၃ား၅)။ 

ကျွန်ိုပ် တိိုေ့သည် နှုတ်ကပတ်နတာက်ိိုနာခံ၍ ဘိုရာားသခင်ကိိုစိတ်န လံိုားအကကွငာ်းမြဲ ကိိုားစာားလျှင် 

စိိုားရိမ်ားဖခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် နကကာကဖ်ခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် ခွန်အာားခ ည ်နည်ားဖခငာ်းမ ာားက ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ န လံိုားသာား 

မ ာား၌ နနရာမယူနိိုင်နတာ နပ။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မိမဥိာဏ္်ကိို “မကိိုားစာား”သင ်နပ။ သံသယ သိိုေ့မဟိုတ် 

နကကာကစ်ိတ်မ ာားနနရာမနပားရနပ။မာရ် နတ်ကိို ခိုခံနတာလ် န်ပါ။ သူူ့ကိို နနရာမနပားပါန င ် (ယာကိုပ် 

၄ား၇-၈၊ ဧြက် ၄ား၂၇)။ 

မုန်တိုင်ားတိမ်တိုက်တ င ်သက်တန ်ကိုခမ ငတ်တ ွေ့ခခင် ား 

ဘိုရာားသခင်သည် အံ ကသြွယ်နကာင်ားနသာဘိုရာားဖြစ်နတာမ်ူသည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ လမာ်းသည် 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့၏ လမာ်းမဟိုတ်နပ(နဟရ ာယ ၅၅ား၈-၁၃)။ အာဖဗဟံသည် သာားတစ်ဥှီား၊ အနမွစာား အနမွခံရ ိ 

လိမ ်မည်ဟူနသာ သူူ့ အနပေါ် ဘိုရာားသခင၏်ကတိနတာသ်ည် အမ န်အကန်ဖပည ်စံိုခြဲ သည်။ သိိုေ့နသာ် 

အာဖဗဟံသည် “နသနသာအ ရွယ်အိိုမင်ား” နသာအခ နိ်တွင် ဣဇာက်ြွာားဖမင်ခြဲ သည် (နဟမဗြဲ ၁၁ား၈-

၁၂)။ 

ဘိုရာားသခင်၏သာားနတာ်၊ သခင်နယရှုသည် ဓာားဖမန စ်ဥှီားအကကာား ကာားတိိုင်တင်ဖခငာ်းခံ၍ 

တပည ်နတာ်မ ာား ထွကန်ဖပားကကနသာအခါ ထိိုသိိုေ့နမ ာင်မိိုက်နသာအခါ၊ က ဆံိုားနသာအခါမ ာား မည်သူက 

သခင်နယရှု၏ နနာက်သိိုေ့ လိိုက်နလျှာက်ခြဲ ကကသနည်ား။ ရက်နပါင်ားငါားဆယ်ကကာခြဲ မပှီားနနာက် 

ပင်နတင်္ိုနတတနနေ့တွင် ကကှီားမာားနသာနိိုားထမှုကကှီားနပေါ်နပါက်ခြဲ သည်။ ယိုေလူမ ြိုားနထာငခ် ှီသည် ယိုေ 

လူမ ြိုားမ ာား တရာားစှီရင်ဖခင်ားမခံမှီ ကယ်တင်ဖခငာ်းခံရ ကကသည်။သူတိိုေ့သည်တစ်ခ နိ်က တစ်ပါား 

အမ ြိုားမ ာားန င ် မနရာ နန ာဘြဲ သှီားဖခာားနနထိိုငန်သာသူမ ာားဖြစ်ကကသည်။ 

ယနနေ့၌ပင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ကာရာနှီကတည်ားက ကမ္ာ အနမ ာင်မိိုက်ဆံိုားတစ်ခိုတွင် အသက်ရ င် 

ခြဲ ကကနသာ်လည်ား ဘိုရာားသခင်သည် အဖခာားနသာကကှီားမာားနသာ ပင်နတကိုနတတ တစ်ခို နစလွှတ်နတာမ်ူ 

၍ ကိိုယ်နတာသ်ည် ဣသနရလလူမ ြိုားမ ာားကိို ဖပန်လည်မနခေါ်နဆာင်မှီ နဟနလသ လူမ ာားမ  



20 
 

လူမ ာားစွာကိို ကယ်တင်နတာမ်ူလိမ ် မည်(နရာမ ၁၁ား၁-၃၂)။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘိုရာားကိို နစ နစ  ကကည ်ကက 

ပါစိိုေ့ (ေံ ၉ား၃)။ ဘိုရာားသခင်ထံနတာ်သိိုေ့မမြဲခမံ ကကပါစိိုေ့(နဟရ ာယ ၆၄ား၇)။ ဘိုရာား သခင်ကကွနတာမ်ူ၍ 

နဖြာင ်မတ်ဖခငာ်းမိိုားရွာနစနတာမ်ူသည ်အထိ ဆိုနတာင်ားကကပါစိိုေ့ (နဟာနရ  ၁၀ား၁၂)။ ကိိုယ်နတာ် 

ကတိဖပြုနတာမ်ူသည ်အတိိုင်ား လူသာားအာားလံိုားအနပေါ် မိမဝိိညာဥ်နတာ် သွန်ားနလာင်ား နတာမ်ူ၍ မိမိ 

ဘိုန်ားနတာ် အတွက် လူနပါင်ားမ ာားစွာကယ်တငန်တာမ်ူလိမ ်မည်(နယာလ ၂ား၂၈-၃၂၊ ယာကိုပ် ၅ား၇)။ 

သမမ က မ်ားစ အပု်၏ ထူားခခ ားမှု 
(The Wonder Of The Bible) 

                             By Dyson Hague 

 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် သမမာက မ်ားစာ အက ယ်တဝန်ားနလ လာလျှင် က မ်ားစာ၏ထူားဖခာားမ ြုကိို ပိို၍ 

တိိုားလာပါလိမ ်မည်။ က မ်ားစာကိို နက်ရိှုင်ားစွာနလ လာနလနလ က မ်ားစာ ရိိုားရိိုားစာအိုပ်န င ် မတူဘြဲ ဘိုရာား 

သခင်မှုတ်သွငာ်းနတာ ် မူနသာစာအိုပ်ဖြစ်ည်ကိို ပိို၍ခံစာားလာပါလမိ ်မည်။ က မ်ားစာသည် တစ်ခို 

တည်ားရပ်တည်သည်။ က မ်ားစာကိို အဖခာားနသာစာအိုပ်မ ာားန င န်ိှုင်ားယ ဥ်လျှင ် နကာင်ားကငန် င ် 

နဖမကကှီားကွာနဝားသကြဲ သိိုေ့လည်ားနကာင်ား၊ ဘိုရာားသခင်၏ သာားနတာ်သည် လူ၏သာားသမှီားမ ာားန င  ်

အလွန်အမငာ်း ဖခာားနာားသကြဲ သိိုေ့လည်ားနကာင်ား လံိုားဝကွာဖခငာ်းနနသည် ကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နတွှေ့ရကကသည်။  

ြ ွဲွေ့စည်ားတ ည်တ  ကပ် ု ထူား န်ားမှု 

  ဤ သမမာက မ်ားစာအိုပ်၏ ထူားဆန်ားမှုအနကကာင်ားန င ် ပတ်သက်၍ ပထမဥှီားဆံိုားအခ က်မ ာ 

က မ်ားစာတည်ရ ိဖခင်ား၏ အခ က်အလက်ဖြစ်သည်။ ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာ ် သမိိုငာ်းန င ် 

မူလဇစ်ဖမစ်ကိို နလ လာသူတစ် စံိုတစ်ဥှီားက က မ်ားစာတည်နဆာကြ်ွြဲှေ့စညာ်းပံို၏ ဆန်ားကကယ်မှုကိို 

အံ ကသ၍ ဆံိုားနိိုင်မည်မဟိုတ်နပ။ က မ်ားစာအိုပ် သည် ဘိုရာားသခင၏်နှုတ်ကပတ်နတာဖ်ြစ်၍ 

နလာကတွင ် အနကာင်ားဆံိုားနသာစာအိုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာနပအ နရားအသာားလည်ား အလွန်အံ ကသြွယ် 

နကာင်ားသည်။ သမမာက မ်ားစာကိို နရားသာားရန်အတွက် လူတစ်စံိုတစ်ဥှီားအ နပေါ်အမိနေ့်နပားထာားဖခငာ်း 
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မရ ိနပ။ သမမာက မ်ားစာကိို နရားသာားနသာသူမ ာားအနပေါ် က မ်ားစာကိိုနရားသာားရမည်ဟူ နသာ အနတွား 

အနခေါ်မ ာားကိိုလည်ား ကကိြုတငခ် မ တ်နပားထာားဖခင်ားမရ ိနပ။  

သမမာက မ်ားစာတဖြည်ားဖြည်ားတိိုားတက်ကကှီားထွာားလာနသာနည်ားလမ်ားသည်လည်ား အခ နိ်၏ ထူားဆန်ား 

မှုတစ် ခိုဖြစ်နလသည်။ တဖြည်ားဖြည်ားခ ငာ်း၊ အစိတ်အပိိုင်ားတစ်ပိိုငာ်းမပှီားတစ်ပိိုင်ား၊ ရာစို တစ်ခိုမပှီားတစခ်ို၊ 

တစ်ဖြညာ်းဖြည်ား ခ င်ား တစ်ခိုန င ်တစ်ခိုအဆက်အစပ်မရ ဘိြဲ အပိိုငာ်းအစနတွ ထွကန်ပေါ်လာသည်။ 

မတူညှီနသာစာနရားဆရာမ ာား စွာတိိုေ့က နရားသာားခြဲ သည်။ အစှီအစဥ်စနစ်တက  (ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ 

နဖပာနိိုင်နသာအတိိုငာ်းအတာ)စှီရင်ဖပြုစိုထာားဖခငာ်း လည်ားမရ ိနပ။ လူတစ်ဥှီားက အရဗ ာတစ်နနရာမ  

နရားသာားခြဲ သည်။ အဖခာားတစ်ဥှီား ဆှီားရှီားယာားနနရာမ နရားသာား ခြဲ သည်။ တတိယလူက ပါလက်စတိိုငာ်းမ  

နရားသာားခြဲ သည်။ အဖခာားတစ်ဥှီား င်္ရိန င ်အှီတလှီမ နရားသာားခြဲ သည်။ အ ခ ြိုှေ့စာနရားဆရာမ ာားက 

အခ ြိုှေ့မတိိုင်မှီ န စ်နပါင်ားရာခ ှီမပှီားနနာက် နရားသာားခြဲ သည်။ အခ ြိုှေ့က န စ်နပါင်ားရာခ ှီမတိိုင် မှီနရားသာား 

ခြဲ သည်။ ပထမအစိတ်အပိိုင်ားသည် နနာက်ဆံိုားနသာအစိတ်အပိိုင်ား နရားသာားသူ မတိိုင်မှီ န စ်နပါငာ်းရာခ ှီ 

အခ နိ်ကတည်ားကနရားသာားခြဲ သည်။  

ယခိုအဖခာားစာအိုပ်တစ်အိုပ်ကိို ကကည ်ကကပါစိိုေ့။ ထိိုစာအိုပ်မည်သည ်အခ နိ်တွင်နရားသာားခြဲ သည်ကိို 

သင ်နကာင်ားနကာင်ားမသိနိိုင်နပ။ စာအိုပ်ဆယ်အိုပ်မ ကိိုားအိုပ်တိိုေ့မ ာ စာအိုပ်နရားသာားရန် ဆံိုားဖြတ်ခ က် 

ခ မ တ်၍ နရား သာားခြဲ ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။ စဥ်ားစာားနတွားနတာသည်။ လိိုအပ်နသာအခ က်အလက်မ ာား 

စိုစည်ားခြဲ သည်။ နရားသာားခြဲ  သည်။ စိစစ်ခြဲ ရသည်။နကာ်ပှီယူ၍ ထိုတ်နဝခြဲ သည်။ ထိိုစာအိုပ်ကိို နလားလ 

သိိုေ့မဟိုတ် နဖခာက်လ သိိုေ့မဟိုတ် ပိို မ ာားနသာလ သိိုေ့မဟိုတ်န စ်နပါင်ားမ ာားစွာကကာမ  မပှီားစှီားခြဲ ရသည်။ 

အမ ာားအာားဖြင ် စာအိုပ်တစ်အိုပ်ထိုတ်နဝရန် တစ်န စ်မ ဆယ်န စ်အတွင် ကကာတတ်သည်။ Gibbon 

နရားသာားနသာစာအိုပ် Decline and Fall of the Roman Empire, နရာမအင်ပါယာ ဆိုတ် 

ယိုတ်ဖခငာ်းန င ် က ဆင်ားဖခငာ်း၊ သိိုေ့မဟိုတ် Tennyson ၏ကဗ ာစာအိုပ်တိိုေ့သည် မပှီားနဖမာက်ရန် အခ နိ်ယူ 

ရသည်။ သိိုေ့နသာ ် နယဘိုယ အာားဖြင ်နဖပာရလျှင် လူတစ်ဥှီားနရားသာားနသာစာအိုပ်ကိို သူ၏ 

နခတ်အတွင်ားသာ ထိုတ်နဝခြဲ သည်။  
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သိိုေ့နသာ ် န စ်နပါင်ားတစ်နထာင ်ငါားရာနက ာက်ကာနရားသာားခြဲ နသာစာအိုပ်၊ ဤနလာကသမိိုင်ား၏ 

မ ြိုားဆက် နဖခာကခ်ိုအတွငာ်းနရားသာားခြဲ နသာစာအိုပ်တစ်အိုပ်ရ ိခြဲ သည်။ ထိိုစာအိုပ်တွင ် ဘိုရာားသခင်၏ 

အနကကာငာ်းမ ာားကိို နြာဖ်ပထာားသည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ နစစထာဝရတည်မမြဲနတာ်မူဖခငာ်း 

အနကကာငာ်းကိိုလည်ား နြာဖ်ပထာားသည်။ ကိိုယ် နတာ၏်တိတ်ဆိတ်မငမိ်သက်ဖခငာ်း၊ စာအိုပ်မပှီားဆံိုားသည ် 

အခ နိ်ကိို သည်ားခံနစာင ်ဆိိုင်ားနတာမ်ူဖခင်ား၊ န စ်နပါင်ား မ ာားစွာအနတာအတွင်ား မနရတွက်နိိုင်နသာ 

လူနပါငာ်းမ ာားစွာကိို ဖြတ်သန်ားနက ာလ်ွှာားဖခငာ်း၊ က မ်ားစာအိုပ်၏တစ် ဖြည်ားဖြည်ားခ ငာ်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာ 

တိိုားတက်လာဖခငာ်းကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့စဥ်ားစာားသိရ ိနိိုငက်ကသည်။ ဤတွင် တစ်ဖြည်ား ဖြည်ားခ ငာ်း စိုနစာင်ား 

လာသည်။ အခ ြိုှေ့မ ာ သမိိုင်ား၊ အခ ြိုှေ့မ ာပနရာြက်ဖပြုခ က်၊ ဝတထြုကဗ ာန င ်သမိိုင်ားမ ာားကိိုနတွှေ့ရသည်။ 

နနာကဆ်ံိုားတွင် ဖြစ်စဥ်ကကာလာသည်န င ်အမျှ ဘိုရာားသခင်၏ အမိ်နတာန်ဟာင်ားကြဲ သိိုေ့ တိတ်ဆိတ်စွာ 

နနရသည်(၃ရာ ၆ား၇)။ နနာက်ပိိုင်ားတွင ် လိုပ်ငန်ားစဥ်မ ာားဆက်လက်နဆာင်ရွက်၍ လိုပ်ငန်ားအမှု 

အကိုန်အစင ်မပှီားစှီားသာွားခြဲ သည်။ 

နမာနရ သည် စာအိုပ်ငယ် ငါားအိုပ်မပှီားနသာအခါ နသဆံိုားခြဲ သည်။ ေါဝိေ်နန်ားတက်နသာအခါ စာမူ 

အနည်ားငယ်သာရ ိခြဲ သည်။ တစ်ခိုမပှီားတစ်ခို ရ ငဘ်ိုရင၊် ယဇ်ပနရာဟိတ်၊ န င ပ်နရာြက်မ ာားက 

ပိို၍မ ာားဖပာားစွာ အနည်ားငယ်စှီ စိုနဆာငာ်းခြဲ ကကသည်။ ထိိုသိိုေ့အာားဖြင ် ဓမမနဟာငာ်းက မ်ားတစ်ခိုလံိုားကိို 

အခ နိ်ယူ၍ မပှီားဆံိုားသွာားခြဲ သည်။ 

ထိိုနနာက ် တန်ခိိုားကကှီားနသာဝိညာဥ်နတာ်၏မှုတ်သွင်ားနတာ်မူဖခင်ားအာားဖြင ် ပူားနပါငာ်းတိိုင်ပငဖ်ခင်ား 

သိိုေ့မဟိုတ် ပူားနပါင်ားစှီမံဖခငာ်းမရ ိဘြဲ တစ်ခိုမပှီားတစ်ခိုစိုနဆာငရ်ာ နနာကပ်ိိုငာ်းတွင် ဓမမသစ်က မ်ားထွက်နပေါ် 

လာခြဲ သည်။  

သမမာက မ်ားစာသည် အလွန်ထူားဆန်ားသည်။ စာအိုပ်အာားလံိုားမ ာားထက် သာလွန်သည်။ က မ်ားစာ၏ 

ြွြဲှေ့စည်ား တည်နဆာက်မှု စာနပအနရားအသာားသည် အလွန်ဆန်ားကကယ်သည်။ စာနရားသူကိိုယ်တိိုင် 

ဘိုရာားသခင်ြွင ်ဖပ နတာ်မူဖခင်ားမရ ိလျှင် လူူ့ဥှီားနန ာက်ဖြင ် ရ င်ားဖပနိိုင်နသာအရာမဟိုတ်နပ။  

က မ်ားစ ၏ ည ည တ်မှုထူ ား န်ားမှု 
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အဖခာားအရာတစ်ခို- ဤသမမာက မ်ားစာသည် စာအိုပ်ဖြစ်သည်ဟို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နဖပာခြဲ သည်။ ဤ 

စာအိုပ်ကိို စာ အိုပ်ငယ် နဖခာကဆ်ယ်နဖခာက်အိုပ်ပါဝင်သည်၊ စာနရားသူ သံိုားဆယ် န င  ်နလားဆယ်တိိုေ့က 

နရားသာားခြဲ သည်၊ ဘာ သာသံိုားမ ြိုားဖြင ်နရားသာားခြဲ သည်၊ နခါင်ားစဥ်အမ ြိုားမ ြိုားရ ိသည်၊ ပတ်ဝန်ားက င် 

အနဖခအနနမ ာလည်ားသဘာဝတရာား ထက်လွန်ကြဲသည်ဟို လွယ်လွယ်ဖြင ်ထင်တတ်ကကသည်။  

စာနရားဆရာတစ်ဥှီားက သမိိုင်ားအနကကာငာ်းနရားသာားခြဲ သည်။ အဖခာားတစ်ဥှီားက အတထြုပပတတိ နရားသာား 

ခြဲ သည်။ အဖခာားတစ်ဥှီား သှီအိိုနလ ာင်္ ှီနရားသာားခြဲ သည်။ အဖခာားတစ်ဥှီားက ကဗ ာ၊ အဖခာား တစ်ဥှီားက 

ပနရာြက်၊ အခ ြိုှေ့က သူတိိုေ့၏ ေသနဗေအနတွားအနခေါ်မ ာား၊ မ ြိုားရိိုနဗေန င ် လူမ ြိုားစိုန င ်အခ ြိုှေ့က စွနေ့်စာား 

ခန်ား သမိိုင်ားန င ်ခရှီားသွာားဖခင်ားအ နကကာင်ားမ ာားကိိုနရားသာားခြဲ သည်။  

အထူားဆန်ားဆံိုားနသာအရာမ ာ သူတိိုေ့နရားသာားနသာအ နကကာင်ားအရာမ ာားသည် ကွြဲဖပာား၍ ခက်ခြဲ 

နသာ်လည်ား၊ လူူ့ဥှီားနန ာက်ဖြင ် အခက်ခြဲဆံိုားန င ်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်နသာ်လည်ား၊ မဖြစ်နိိုင်နသာ 

အရာမ ာားစွာပါဝငန်သာ်လည်ား၊ သိိုေ့မဟိုတ် စကာားလံိုားမ ာားသည် မဖြစ်နိိုင်ဘွယရ် ိနနနသာ်လည်ား 

(ပထမစာမ က်န ာနရားနသာသူမ ာားသည် န စ် နပါင်ား ၁၅၀၀ ခနေ့်ကကာမပှီားနနာက ်အဖခာားတစ်နယာက်က 

ဖပန်ဆက်နရားသာားခြဲ သည်) က မ်ားစာအိုပ်သည် လူမ ာား က စာအိုပ်တစ်အိုပ်အဖြစ်စိုစည်ားဖခငာ်းမဟိုတ်ဘြဲ 

ဘိုရာား၊ စာနရားသူ ကိိုယ်နတာတ်ိိုငာ်း စိုစည်ားထာားနတာမ်ူဖခင်ားဖြစ်နသာနကကာင ် သမမာက မ်ားစာသည် 

ထူားဖခာားနသာစာအိုပ်တစ်အိုပ်ဖြစ်လာသည်။ က မ်ားစာအိုပ်သည် စာနပ အနရားအသာား၌ အလွန်ထူားဖခာား 

နဖပာင်နဖမာကန်သာစာအိုပ်တစ်အိုပ်ဖြစ်သည်။  

က မ်ားစ အုပ်၏ သက်တ မ်ားထူား န်ား မှု 

  တြန် ယနနေ့ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကိိုင်တွယ်နသာက မ်ားစာအိုပ်သည် အလွန်ထူားဆန်ားသည်။ သမမာ 

က မ်ားစာအိုပ်၏ သက်တမ်ားကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ စဥ်ားစာားနသာအခါ အလွန်ဆန်ားကကယ်လ ပါသည်။ က မ်ားစာ 

အိုပ်သည် အဖခာားနသာစာအိုပ်မ ာား န င န်ိှုငာ်းယ ဥ်နသာအခါ ဤ စာအိုပ်သည် အလွန်ထူားဆန်ားသည်ကိို 

နတွှေ့ရသည်။  

စာနပအနရား အသာား၏ အကကှီားမာားဆံိုားနသာ စမ်ားသက်ဖခငာ်းတစ်ခိုမ  အခ နိ်ကာလဖြစ်သည်ဟို 

သငတ်ိိုေ့အာားလံိုားသိကကသည်။ လွန်ခြဲ နသာ န စ်နပါင်ားအနည်ားငယ်ခနေ့်က နရားသာားနသာစာအိုပ်မ ာားကိို 
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ယနနေ့ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နမ  နလ ာ ခြဲ ကကသည်။ သူတိိုေ့သည် နမွားြွာားခြဲ ကကသည်။ နဝဆာခြဲ ကက၍ နသခြဲ ကကသည်။ 

သူတိိုေ့၏ လက်ရာမ ာားသည် သူတိိုေ့အနပေါ်သိိုေ့ခ ထာားခြဲ သည်။ သူတိိုေ့သည် အခ နိ်ကိုန်ဆံိုားခြဲ ရသည်။ 

သူတိိုေ့တန်ခိိုားအာဏ္ာသည် နပ ာကက်ွယ် သွာားဖခ သည်။ ထိိုဖပင ်လွန်ခြဲ နသာန စ်ငါားရာကကာစာအိုပ်သည် 

ယနနေ့ လူသန်ားနပါငာ်းမ ာားစွာက ြတ်ရနသားသနလာ။ စာအိုပ ် နဟာင်ားနလနလာစာြတ်သူ နည်ား 

နလနလ၊ ရ င်သန်မှုလည်ားနလ ာ နည်ား နလနလဖြစ်သည်။ လူ မ ာားစွာက ထိိုသိိုေ့နသာစာအိုပ် နဟာငာ်း 

မ ာားကိို မြတ်နတာ ကကနပ။  

သိိုေ့နသာ ် သမမာက မ်ားစာအနကကာငာ်းန င ်ပတ်သက်၍ ထူားဖခာားမှုမ ာ နလာကတွင် ဤ စာအိုပ်သည် 

အနကာငာ်းဆံိုားဖြစ်သည်။ အလွန်ဆန်ားကကယ်နသာအရည်အခ ငာ်းရ ိသည်။ မည်သိိုေ့ပင် အခ နိ် 

ကာလကကာနနပါနစ လူမ ြိုားအာားလံိုားတွင် ပ ံှေ့န ံေ့၍ ြတ်ရှုနနဆြဲဖြစ်သည်။ က မ်ားစာကိို နရားသာားသူ 

မ ာားသည် လွန်ခြဲ နသာန စ်နပါင်ား န စ် နထာင် သိိုေ့မဟိုတ် သံိုားနထာင်တွင ်နသခြဲ ကကသည်။ ယနနေ့ အထိ 

အသက်မရ င်ကကနတာ နပ။ သိိုေ့နသာ ် ဤစာအိုပ်သည် ကမ္ာနပေါ်တွင် အနရာင်ားရဆံိုားနသာ စာအိုပ် 

ဖြစ်သည်။  

 လူမ  ား၏ စိတ်ဝ ငစ် ားမှု အတပ ေါ် ထူားခခ ား မှု 

သမမာက မ်ားစာ၏ အဖခာားထူားဖခာားမှုတစ်ခ က်မ ာ ကမ္ာနပေါ်တွင်ရ ိနသာ လူတန်ားစာားအာားလံိုားန င ် 

လူမ ြိုား နပါငာ်းစံို တိိုေ့သည် က မ်ားစာအိုပ်ကိို ြတ်ရှုခြဲ ကကဖခငာ်း ဖြစ်သည်။ က မ်ားစာအိုပ်သည် အဖခာားနသာ 

စာအိုပ်မ ာားန င ် မတူဘြဲ ထူားဖခာားနသာစာအိုပ်ဖြစ်သည်။ ပညာရ ိနသာသူမ ာားက ြတ်ရှုကကသည်။ 

ကနလား သူငယ်မ ာားကလည်ား ြတ်ရှုကကသည်။ အသက်ကကှီားနသာသူမ ာားကလည်ားြတ်ရှုခြဲ ကက၍ 

တစ်ကမ္ာလံိုား ကကည်ညိြုဖမတ်နိိုားနသာစာအိုပ်တစ်အိုပ် ဖြစ်သည်။  

က မ်ားစာအိုပ်သည် အဖခာားနသာစာအိုပ်စာနပမ ာားန င လ်ံိုားဝမတူနပ။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သာားငယ်၊ သမှီားငယ် 

မ ာားက နနအမိ်န င ်ဥပိုသ်စာနဖြနက ာင်ားမ ာားတွင ် ြတ်ရှုနလ လာကကသည်။ ပညာရ ိပိုင်္္ိြုလ်မ ာား 

ဖြစ်ကကနသာ နယူတွန် န င  ်ဟာဆြဲလ်န င ် ြာရာ နေားန င ဘ်နရစတာားန င  ် င်္လက်စတိုန်ားန င ် လင်ကွန်ား 

ကြဲ သိိုေ့နသာ ပိုင်္္ိြုလ်ကကှီားမ ာားက ဤ က မ်ားစာအိုပ်ကိို ဝမ်ားနဖမာက်စွာခံယူ၍ သူတိိုေ့၏ အသက် လမ်ားညွှန် 

အဖြစ် အသံိုားဖပြုခြဲ ကကသည်။  
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ဘ သ စက ား ထူားခခ ားမှု 

ဤသမမာက မ်ားစာအိုပ်၏အဖခာားထူားဖခာားနသာအရာတစ်ခိုမ ာ င်္ရိတွင် ပညာသင်ကကာားရာတွင် 

အသံိုားဖပြုနသာ ဘာသာစကာားကကှီားဖြစ်သည ် အာဿငဘ်ာသာအာားဖြင ်မနရားသာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

ဧင်္ စ်ဖပည ် အာလက်င်္ ငာ်းေါား ယာားဘာသာစကာားအာားဖြင ်လည်ား မနရားသာားခြဲ နပ။ နရ ားနခတ် 

ပညာနရားကိို အနဖခခံ၍ ဥာဏ္ပ်ညာတိိုေ့ဖြင ်ဖပည ် စံိုနသာလူမ ာားအာားဖြင ် က မ်ားစာကိို မနရားသာားခြဲ နပ။ 

ပလကစ်တိိုင်ားတွင ် နနထိိုငန်သာသူမ ာားအာားဖြင ်က မ်ားစာ ကိိုနရားသာားခြဲ ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဥှီားသည် 

လယ်သမာား၊ အဖခာားတစ်ဥှီားမ ာ သိိုားထိန်ားန င ် အခ ြိုှေ့တိိုေ့မ ာ တံငါသည်မ ာားဖြစ်ကကသည်။ သူတိိုေ့သည် ပညာ 

တတ်ပိုင်္္ိြုလ်မ ာားမဟိုတ်ကကနပ။ သိိုေ့နသာ ်ဤသိိုေ့နသာလူမ ာားသည် ဘိုရာား သခင်ခ  နပားနတာ်မူ နသာ 

တန်ခိိုားနတာအ်ာားဖြင ် က မ်ားစာအိုပ်ကိိုအနကာငာ်းဆံိုားနရားသာားနိိုင်ကကဖခင်ား ဖြစ်သည်။ ထိိုနကကာင ် 

က မ်ားစာသည် ကမ္ာ စာနပနလာကတွင် အဆင ်ဖမင ်ဆံိုားနသာ စာအိုပ်တစ်အိုပ်ဖြစ်လာခြဲ သည်။  

ယနနေ့ ယိုေလမူ ြိုားမ ာားသာမက တစ်ကမ္ာလံိုားအသံိုားဖပြုနနနသာ က မ်ားစာအိုပ်ကိို နရားသာားဖပြုစို 

နိိုငရ်န် ဤ စာမတတ်နသာပိုင်္္ိြုလ်မ ာား၊ ရိိုားရိိုားသာမန်လူမ ာားက အနကာင်ားဆံိုား၊ အထိ နရာကဆ်ံိုားန င ် 

အဆင ်ဖမင ်ဆံိုားဖြစ်လာရန် နရားသာားဖပြုစိုနိိုငဖ်ခငာ်း သငမ်ည်သိိုေ့ ရ င်ားဖပလိမ ်မည်နညာ်း။  

က မ်ားစ ၏ ထိန်ား သိမ်ားခခ ငာ်း ထူားခခ ားမှု 

သမမာက မ်ားစာအနကကာင်ားန င ပ်တ်သက်၍ အဖခာားထူားဖခာားမှုတစ်ခိုမ ာ ရက်စက် ကကမ်ားကကြုတ်မှုန င ် 

ညှဥ်ားပန်ား ြ က်စှီားမှုမ ာားအကကာား ရပ်တည်နိိုင်ဖခငာ်းဖြစ်သည်။ ရာစိုတစ်စိုမပှီားတစ်စို လူမ ာားက က မ်ားစာကိို 

မှီားရိှုှေ့ရန်န င ်နဖမ ဖမှြုပရ်န် ကကိြုားစာားခြဲ ကကသည်။ က မ်ားစာကိို ြ က်စှီားရန်အတွက် လူမ ာားက အခ နိ်တိိုငာ်း 

နဆွားနနွားတိိုင်ပင်ခြဲ ကကပါသည်။ နလာကရ င်ဘိုရငမ် ာားန င  ် အသငာ်းနတာ်အိုပ်ခ ြုပ်သူမ ာားက နဆွားနနွား 

တိိုင်ပင်၍ က မ်ားစာအိုပ်အာားကမ္ာ  မ က်န ာဖပငမ် ြယ်ရ ာားရန်အတွက် ကကိြုားစာားခြဲ ကကသည်။ 

၃၀၃ခိုန စ်တွင် နရာမဧကရာဇ်ေိိုငအ်ိိုကလှီတှီယန်သည် ကမ္ာကကှီားက စာအိုပ်တစ်အိုပ်ဟို 

သိရ ိထာားသည ် နကကာက်မက်ြွယ်အနကာငာ်းဆံိုားထိိုားန က်မှုမ ာားကိို စတငခ်ြဲ သည်။ က မ်ားစာအာားလံိုား 

ြ က်ဆှီားလို နှီားပါားဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်မ ာားစွာ ပ က်စှီားနသဆံိုားကကသည်။“Extincto nominee 
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Christianorum” (extinct သည် ခရစ်ယာန် မ ာား၏နာမည်ဖြစ်သည်)ဟူနသာ ကမဗည်ားဖြင ် 

ြ က်သိမ်ားထာားနသာ က မ်ားစာတစ်အိုပ်နပေါ်တွင် နအာင်ပွြဲနကာ ်လံတစ်ခိုကိို တည်နဆာက်ခြဲ ကကသည်။ 

န စ်နပါင်ားမ ာားစွာကကာနညာင်ားခြဲ မပှီားနနာက ် နနာဧအာားဖြင ် ကမ္ာနပေါ်တွင်လူမ ာားဖပန်လည် 

တိိုားပွာားဖခင်ားန င ်အတူ က မ်ားစာဆက်လက်နပေါ်ထွကလ်ာခြဲ သသည်။ ပထမအနထွနထွနကာငစ်ှီတွင် 

သမမာ က မ်ားစာသည် မမ ာား ယွင်ားနိိုငန်သာသမမာတရာားဖြစ်သည်ဟို ၃၂၅ ခိုန စ်တွင် ကွန်စတန်တိိုင်ားက 

အတညဖ်ပြုခြဲ သည်။  

ထိိုနနာက ်အလယ်နခတ်တွင် ညှဥ်ားပန်ားြ က်ဆှီားမှု နပေါ်နပါက်ခြဲ သည်။  နရာမအသငာ်းနတာသ်ည် 

လူမ ာားထံ နှုတ်ကပတ်နတာမ် ာားဖငင်ားဆိိုခြဲ သည်ကိို သငတ်ိိုေ့အာားလံိုားသိရ ိကကသည်။ နရာမအသင်ား 

နတာသ်ည် လူမ ာားထံ သမမာက မ်ားစာ မယံိုကကည်နစခြဲ နပ။ န စ်မ ာားစွာအတွင် က မ်ားစာကိို လူသူ 

မသိနသာ စာအိုပ်ဖြစ်ခြဲ ရသည်။ မာတင်လိုသာကကှီားဖပင်ားလာနသာအခါ သူက မိမဘိဝတွင ် က မ်ားစာ 

မဖမင်ခြဲ ြူားသည်ဟို နဖပာခြဲ သည်။  

ထိိုေ့ဖပင ်နကာင်စှီဝငမ် ာား၏အမိနေ့်အာဏ္ာ၊ ပိုပရ်ဟန်အြွြဲှေ့အစည်ားမ ာားက က မ်ားစာကိို မှီားရိှုှေ့ြ က်ဆှီား 

ခြဲ ကက၍ က မ်ားစာြတ်ရှုသူမ ာားကိိုလည်ား မှီားရိှုှေ့သတ်ဖြတ်လိိုက်ကကသည်။  

န စ်နပါင်ား န စ်ရာန င ်ငါားဆယ်အတွင်ား သမမာက မ်ားစာကိို ဆနေ့်က ငဘ်က်ဖပြုလ က် ြ က်ဆှီားရန် 

ကကိြုားပမ်ားအာား ထိုတ်ခြဲ ကကသည်။ က မ်ားစာ၏အကကှီားမာားဆံိုားရန်သူမ ာားမ ာ  လွှတ်လပစ်ွာ နတွားနခေါ် 

နိိုငသ်ည်ဟူနသာ လူမ ာားဖြစ်၍ ဘိိုလင်ားဘနလာက်န င ် ဟူမှီန င ်ဗိိုလ်တိိုင်ရှီတိိုေ့သည် က မ်ားစာကိို 

ြ က်သိမ်ားရန် ကကိြုားပမ်ားတတ်ကကသည်။ ြရင  ် မနေ့က် သူူ့နခတ် န စ်နပါင်ားတစ်ရာ နက ာ်မပှီားနနာက် 

က မ်ားစာကိို လံိုားဝနတွှေ့ရနတာ မည်မဟိုတ်နကကာငာ်း က မ်ားစာကိို လံိုားဝြ က်သိမ်ားရန် ကကိြုားစာား 

အာားထိုတ်ခြဲ နသားသည်။  

ထိိုနနာက ် င်္ ာမန် လူမ ြိုားနရား မ ြိုားခ စ်စိတ်ဓါတ်မ ာားစွာတိိုေ့ကလည်ား က မ်ားစာကိို အမပှီားအပိိုင်ားြ က် 

သိမ်ားရန် တိိုက်ခိိုက်မှုမ ာားအာားလံိုားဖပြုခြဲ ကကသည်။  

ယနနေ့ က မ်ားစာအိုပ်သည် ပိို၍ သန်မာလာခြဲ သည်။ က မ်ားစာအိုပ်သည် ခိိုင်မာစွာ ရပ်တည်လိမ ်မည်။ 

က မ်ား စာြ က်ဆှီားသူမ ာားသည် ပိို၍ဆိိုားသွမ်ားကကသည်။ သူတိိုေ့သည် အလွန်နလားလံနသာလိုပ်ငန်ားကိို 
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လိုပ်နဆာင်ခြဲ ကကသည်။ သူတိိုေ့သည် က မ်ားစာကိို လံိုားဝြ က်သိမ်ားရန်အတွက် က မ်ားစာကိို မှီားရိှုှေ့ ခြဲ ကက 

သည်။  

သမမာ က မ်ားစာသည် ြ က်ဆှီားဖခင်ားန င ်ပိုန်ကန်ထကကွဖခငာ်းန စ်နပါငာ်းမ ာားစွာခံရနသာ်လည်ား ဘိုရာား 

သခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာသ်ည် လွှတ်လပစ်ွာအသက်ရ င၍် င်္ိုဏ္်ဖပြုဖခင်ားခံရပါသည်။  

ရပတ် ည်နိုငခ်ခငာ်း 

  က မ်ားစာ၏ နက်ရိှုငာ်းမှုသည် တိိုငာ်းတာ၍မရနပ။ ၎င်ား၏ဖမင ်မာားမှုသည်လည်ား တိိုင်ားတာ၍မရနပ။ 

နခတ်အ ဆက်ဆက် စာြတ်သူန င ်စာနရားသူသန်ားနပါင်ားမ ာားစွာတိိုေ့သည် ရ ာနြွတူားဆွ နနကက 

နသာ်လည်ား အကိုန်အစငမ် သိနိိုင်ကကနပ။ က မ်ားစာ၏ နက်နြဲမှုမ ာားကိို နဖပာင်နဖပာင် နဖမာက်နဖမာက် 

မသိနိိုငက်ကနပ။ က မ်ားစာအိုပ်သည်တစ် နခတ်မပှီားတစ်နခတ် အသစ်ဖပန်လည်နမွားြွာားလာ၍ တန်ခိိုား၊ 

အယူအဆမ ာား၊ အကကံအစညမ် ာား၊ အစှီအစဥ်မ ာား၊ နခါင်ားစဥ်မ ာားန င စ်ာအိုပ်မ ာားပိို၍ တိိုားပွာားလာခြဲ သည်။ 

က မ်ားစာနလ လာသူမ ာားက က မ်ားစာကိိုအနက်ြွင ်ဆိို တတ်ကကသည်။ နက ာငာ်းသာားအမ ာားစိုတိိုေ့သည် 

က မ်ားစာကိို နနေ့တိိုငာ်းနလ လာခြဲ ကကသည်။ နနေ့တိိုင်ားက မာ်းစာကိို ြတ်ရှုနလ လာသူ သန်ားနပါငာ်းမ ာားစွာ 

ရ ိသည်။  

က မ်ားစာအခန်ားကကှီားတစ်ခို သိိုေ့မဟိုတ် အခန်ားငယ်တစ်ခိုဖပန်လည်နရားသာားနသာ စာအိုပ် အတွြဲ 

မ ာားသည် စာအိုပ် စင်မ ာားစွာဖပည ်နိိုင်သည်။ ယနနေ့ ၎င်ားတိိုေ့သည် ပထမနရားသာားထာားနသာ နနေ့ရက် 

အတိိုငာ်း မနဖပာငာ်းလြဲဘြဲ အ သစ်ဖြစ်နနသည်။ နဝဆာပငွ ်လန်ားသည်။ မကိုန်ခန်ားနိိုငန်ပ။  

က မ်ားစ ၏ အခ င ် အ ဏ   

က မ်ားစာ၏ အခွင ်အာဏ္ာသည်အဖခာားထူားဆန်ားမှုဖြစ်သည်။ နကာင်ားကငမ် လာနသာ ဘိုရာား၏ 

အသံန င ်တူသည်။ က မ်ားစာ၏ပထမစာအိုပ်ငါားအိုပ်တွင် “ဘုရ ား မိန ်တတ  ်မူသည်” သိိုေ့မဟိုတ် “ဘုရ ား  

မမ က် ိုတတ ်မူ သည်” ဟို အစခ ှီဖခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် နိင်္ံိုားခ ြုပ်ဖခင်ားမ ာားကိို အကကိမန်ပါင်ား ငါားရာ 

တိိုင်တိိုင်နတွှေ့ရသည်။ နနာကစ်ာအိုပ်မ ာားတွင် အကကိမန်ပါင်ားသံိုားရာတိတိနတွှေ့ရသည်။ “ဘိုရာား 

သခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိိုနာားနထာငက်ကပါ” သိိုေ့မဟိုတ် “ဘိုရာားသခင်မိနေ့်နတာမ်ူသည်” ဟို 

နြာဖ်ပခ က်ကိို ပနရာြက်က မ်ားမ ာားတွင် အကကိမ်န စ်ရာတိတိ နတွှေ့ရသည်။ 
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ထိိုနကကာင ် အဖခာားစာအိုပ်မ ာားက လူအမ ာားအတွက် လိိုက်နာက င ်သံိုားရမည ်မနိေ့်ခွန်ားကိို နြာဖ်ပခ က် 

မဖပြုရြဲနပ။ လူသာားမ ာားနာခံရန် ဤသိိုေ့နကကွားနကကာ်ဖခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် အမိနေ့န်ပားဖခငာ်းမ ာား အဖခာား 

စာအိုပ်မ ာားတွင် မနတွှေ့ရနပ။ နခတ်အဆက်ဆက်တွင် အသက်ရ ငန်သာလူသာားမ ာားက ဤ နကကွား 

နကကာမ်ှုကိို နာခံ၍ အသိအမ တ်ဖပြုခြဲ ကကသည်။ က မ်ားစာက လူသာားမ ာား၏ အတွငာ်းန လံိုား သာားအာား 

ဘိုရာားသခင်၏မိနေ့်မမွက်နတာမ်ူနသာအခွင ်အာ ဏ္ာကိို စကာားနဖပာသည်။      

အသက်ရှင၍် လုပ်တ  ငခ်ခငာ်း 

လူမ ာားက က မ်ားစာအာား မှုတ်သွင်ားဖခငာ်းခံရနသာစာအိုပ်အဖြစ် ထင်မ တ်ကကသည်။ သိိုေ့နသာ် 

က မ်ားစာအိုပ်၏ ထူားဖခာားမှုမ ာ က မ်ားစာအိုပ်သည် တိက မ န်ကန်၍ လိုပ်နဆာင်ဖခငာ်း ဖြစ်သည်။ ယနနေ့ 

က မ်ားစာအိုပ်သည် လူသာားမ ာား၏ အတွငာ်းန လံိုားသာားသိိုေ့ ထိိုားဝင်လာခြဲ သည်။ ဘိုရာားသခင်သည် 

လူတစ်ဥှီား အသက်ရ ငရ်န်န င ်ခွန်အာားဖြည ်နစရန် အသက်မှုတ်သွင်ားသကြဲ သိိုေ့ လူသာားမ ာား၏ 

အတွင်ားန လံိုားသာား ထြဲသိိုေ့ နှုတ်ကပတ်နတာမ်ှုတ်သွင်ားနနရဖခငာ်းဖြစ်သည်။ အသက်ရ ငန်တာမ်ူနသာ 

ဘိုရာားသည် က မ်ားစာကိိုနပားအပ်နတာ်မူ၍ အသက်ရ ငန်သာတန်ခိိုား ကိိုလည်ားနပားအပ်နတာ်မူနသာ 

ရ င်သန်နသာအသက်ဖြင ် က မ်ားစာသည် အသက်ရ ငန်သာနှုတ်ကပတ်ဖြစ်လာ ပါသည်။  

ဆာလံ ၂၃သည် မှုတ်သွင်ားဖခငာ်းခံရသည်။ သိိုေ့နသာ ် ယနနေ့ ထိိုနှုတ်ကပတ်နတာသ်ည် “တရာား 

နတာ၌် အံ ဘွယ်နသာအရာတိိုေ့ကိိုဖမငန်ိိုင်ပါမည်အနကကာငာ်း၊ အကျွန်ိုပ်၏မ က်စိတိိုေ့ကိို ြွင် နတာမ်ူပါ” 

(ဆာလံ ၁၁၉ား၁၈) န င အ်ညှီ ထိို နှုတ်ကပတ်နတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နာားသိိုေ့ တှီားတိိုားကကာား နိိုငက်ကသည်။ 

က မ်ားစာသည် အသက်ရ ငန်သာနှုတ်ကပတ်နတာဖ်ြစ်သည်။ ဝိညာဥ်နတာ်သည် နှုတ် 

ကပတ်နတာ်အာားဖြင ် ဖပန်လည်၍ တစ်ကကိမ်အ သက်ကိိုမှုတ်သွငာ်းနတာမ်ူသည်။  

ဤအရာသည် က မ်ားစာ၏ မ တ်သာားြွယ်အနကာငာ်းဆံိုားန င ် အထူားဖခာားဆံိုားနသာသွငဖ်ပင် 

လကခဏ္ာဖြစ်ပါသည်။ က မ်ားစာသည် ကျွန်ိုပ်ပိိုငဆ်ိိုင်မှုအဖြစ်ခံစာားသည်။ က မ်ားစာကတိနတာ်မ ာား 

သည်လည်ား ကျွန်ိုပ်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ဆာလံ ၁၀၃သည် နရ ားနဟမဗြဲဘာသာ စကာားတွင်မပါဝင်ပါ။ 

၎င်ားကိို ကျွန်နတာြ်တ်နသာအခါ ယနနေ့အတွက် ခွန်အာားဖြစ်နစသည်။ ကျွန်နတာ် အသက်ရ ငန်သာ 
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လူသာားသည် နက ားဇူားတငဖ်ခငာ်းဖြင ် “နအာ ်ငါ   ဝိညာဥ်ထာဝရဘိုရာားကိို ခ ှီားမွမ်ားနလာ ” ဟို နကကွားနကကာ် 

နိိုငသ်ည်။  

ြန်တ ား၍ အသ ငတ်ခပ  င်ားခ ခင်ား 

က မ်ားစာသည် လူသာားမ ာား၏ဘဝကိို နဖပာင်ားလြဲနစသည်။ သူတိိုေ့၏ပန်ားတိိုင်မ ာားကိိုလည်ား 

နဖပာင်ားလြဲနစ သည်။ ကမ္ာ လှုပ်ရ ာားမှုမ ာားကိိုလည်ား ြွင ်လ စ်နပားသည်။ အသက်တာ ဖပြုဖပင် နဖပာငာ်းလြဲ 

သူထြဲက လိုသာလည်ား ပါဝင်၍သူသည် ယခိုမ က်နမ ာကက်ာလအတွက် အထငရ် ာား ဆံိုားနသာ 

ပိုင်္္ိြုလ်ဖြစ်သည်။ က မ်ားစာသည်မနဖြာင ် မတ်နသာလူူ့အြွြဲှေ့အစည်ားသိိုေ့ အငအ်ာား ဖပန်လည် 

ဖြည ်နပားဖခငာ်းအဖြစ် ဝင်နရာကလ်ာသည်။ စှီားပွါားနရားလိုပ်ငန်ား စဥ်ကကှီားမ ာား၊ လူမှုနရားအသငာ်းအြွြဲှေ့မ ာား၊ 

နရွားနိုတ်ဖခငာ်းန င ် ပညာနရားမ ာားကိို က မ်ားစာက မှီားနမာင်ားထိိုားဖပ၍ လမာ်းညွှန်နပားထာားသည်။ ဘိုရာား 

သခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာအ်သစ်ဖပြုဖပငန်ဖပာငာ်းလြဲနသာတန်ခိိုားသက်နသသည် နထာငန်ပါငာ်းမ ာားစွာ 

ရ ိ၍ အစဥ်ထာဝရ အသက်ရ ငက်ိန်ားဝပ်သွာားခြဲ သည်။  

က မ်ားစ သည် ခ ရစ် တတ ် ကိုထင် ရှ ား တစခခငာ်း 

သိိုေ့နသာ ် က မ်ားစာအိုပ်၏အထွတ်အထိပ်ထူားဖခာားမှုမ ာ ခရစ်နတာဖ်ြစ်သည်။ ကိိုယ်နတာ်သည် 

က မ်ားစာ၏ ဖပည ်စံိုဖခင်ား၊ အခ ြုပ်အဖခာန င  ် အဓိကအနကကာငာ်းအရာဖြစ်နတာမ်ူသည်။ ဓမမနဟာင်ား 

က မ်ားန င ် ဓမမသစ်က မ်ားတိိုေ့ သည် သခငန်ယရှု၊ သမိိုင်ား၏ အဖမင ်ဖမတ်ဆံိုားနသာပိုင်္္ိြုလ်၊ သမိိုငာ်း၏ 

အင်အာား၊ သမိိုငာ်း၏အနာင်္တ်ကာလအ နကကာင်ားကိို နြာဖ်ပထာားသည်။ ထိိုနကကာင်  ဤစာအိုပ်အာား “ထိို 

မမိြုှေ့သည် နန၏အနရာင်၊ လ၏ အနရာငက်ိို အလိိုမရ ိ။ အနကကာငာ်းမူကာား၊ ဘိုရာားသခင်၏ ဘိုန်ားနတာ် 

သည် ထိိုမမိြုှေ့ကိို လင်ားနစ၏။ သိိုားသငယ်သည်လည်ား ထိိုမမိြုှေ့၏ ဆှီမှီားဖြစ်၏” (ဗ ာေိတ် ၂၁ား၂၃) ဟို 

နြာဖ်ပထာားသည်။  

လူသာားမ ာားသည် က မ်ားစာနြာဖ်ပထာားနသာအထွတ်အဖမတ်ပိုင်္္ိြုလ်ကကှီား၊ နလာကမ  အဖမင ်ဖမတ် 

ဆံိုားနသာ ပိုင်္္ိြုလ်-ခရစ်နတာ၊် သမိိုင်ားတွငအ်ကကှီားဖမတ်ဆံိုားနသာ ပိုင်္္ိြုလ်န င ်ပနရာြက်တိိုေ့၏ အဓိက 

ပိုင်္္ိြုလ်-ခရစ်နတာ၊် ြွင ် ဖပသူ၊ ကယ်တင်သူ၊ နသဖခငာ်းမ ထနဖမာက်သူ၊ အစိိုားရသူ၊ ဖပန်လည် ကကွလာ 

မည ်သူ-သခငန်ယရှု၊ လူသာားအာား လံိုား၏လိိုအပ်အငဆ်နဒ၊ န င အ်ညှီ အသက်ရ ငန်နသနရွှေ့ ဤ 
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စာအိုပ်သည် လူသာားမ ာား၏ န လံိုားကိိုသံလိိုက်ကြဲ သိိုေ့ ြမ်ားဆိုတ်သွာားလိမ ်မည်။ လူသာားမ ာားသည် 

နှုတ်ကပတ်နတာအ်ာားဖြင ်ရပ်တည်ရမည်။ အသက်ရ ငရ်မည်။ အ နသခံရမည် ဖြစ်သည်။ 

သင်သည် က မ်ားစာကိိုကကည ်နသာအခါ ကကည်ညိြုနလားစာားပါလိမ ်မည်။ ဝိညာဥ်နတာ်၏ မစဖခငာ်း 

အာားဖြင ် ြတ်ရှုလိိုက်ပါ။ “ဘိုရာားသခငက်လည်ား၊ မခ ဉ်ားန င် ။ သင်၏နဖခနင်ားကိို ချွတ်နလာ ။ 

သငန်ငာ်းနသာ အရပ်ကာား သန်ေ့ရ င်ားနသာ နဖမဖြစ်သည်ဟူ၍ ၎င်ား…” (ထွက် ၃ား၅)။ 

အဖခာားစာအိုပ်မ ာားသည် ဤနလာကန င ်စပ်ဆိိုင်သည်။ က မ်ားစာသည် နကာင်ားကငမ် လာသည်။ 

က မ်ားစာ တွင် ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာမ် ာား ပါဝင်သည် ဟူ၍သာ မထင်မ တ်၊ မနဖပာပါန င ်။ 

က မ်ားစာသည် ဘို ရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာ ်ဖြစ်သည်။ 

က မ်ားစာကိို နကာငာ်းနသာစာအိုပ်တစ်အိုပ်အဖြစ်သာမထငပ်ါန င ်။ ပိို၍နကာငာ်းနသာစာအိုပ် 

အဖြစ်သာမထင်ပါန င ်။ သင်၏န လံိုားသာားန င ်ယံိုကကည်မှုဖြင ် ဆိုပ်ကိိုင်ပါ။ လူတစ်ဥှီား၏ စကာားအဖြစ် 

သာမထင်ပါန င ်။ သမမာ တရာား၊ နှုတ်ကပတ်နတာအ်ဖြစ် ယံိုကကည်ပါ။ အသက်ရ ငန်တာမ်ူနသာ 

အသက်န င ် ဖပည ်စံိုနသာနှုတ်ကပတ်နတာ်အဖြစ်ယံိုကကည်ပါ။ သဘာဝတရာားထက်လနွ်ကြဲသည်။ 

တန်ြိိုားမဖြတ်နိိုင်နပ။ အတိိုငာ်းအဆမရ ိနပ။လူသာား မ ာားလက်ဖြင ်နရားထာားနသာ်လည်ားစာနရားသူမ ာ 

ဘိုရာား ဖြစ်နတာမ်ူသည်။ တန်ခိိုားဖြင အ်သစ်ဖပြုဖပင်သည်။ အ ခွင ်အာဏ္ာရ ိသည်။ လက်နတွှေ့ အသံိုားခ  

နိိုငသ်ည်။ မှုတ်သွင်ားဖခငာ်းခံရနသာ စာအိုပ်ဖြစ်သည်။  

-လက်ကမာ်းစာနစာင်မ  မ ှီမငိမ်ားကိိုားကာားသည်။ Dyson Hague(1857-1935)ကနေှီ သာမန် 

ယံိုကကည်သူ၊ ပညာရ ိသူ၊ စာနရားသူဖြစ်သည်။  

 

ဤ တနာက ် ုားတသ က လတ င ်ဘုရ ားသခင၏် 
နှုတ်ကပတ်တတ ်ကုိ အ ရ ုခပ ခခငာ်း 

(Devotion To God’s Word In These Last Days) 

                                 By Rich Carmicheal 
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တိနမာနသကသဝါေစာေိုတိယနစာငတ်ွင် တမန်နတာရ် င်နပါလိုက “နနာင်ကာလသည် ခြဲယဉ်ားနသာ 

ကာလဖြစ်မည်ဟို သိမ တ်နလာ ။ အဘယ်သိိုေ့နည်ားဟူမူကာား၊လူတိိုေ့သည် ကိိုယ်ကိိုကိိုယ်ခ စ်နသာသူ၊ 

နငွကိို တပ်မက်နသာသူ၊ ဝါကကွာားနသာသူ၊ နထာင်လွှာားနစာက်ာားနသာသူ၊ သူူ့အသနရကိို 

ရှုတ်ခ နသာသူ၊ မိဘစကာား ကိို နာားမနထာင်နသာသူ၊ နက ားဇူားမရ ိနသာသူ၊ သန်ေ့ရ င်ားဖခငာ်း မရ ိနသာသူ၊ 

ပကတိကကင်နာစံိုမက်ဖခင်ားန င်  ကင်ားနသာသူ၊ ရန်မငြိုားြွြဲှေ့နသာသူ၊ နခ ာစာားတတ်နသာသူ၊ ကိိုယ် 

ဣန္နဒကိို မခ ြုပ်တည်ားနိိုငန်သာသူ၊ ဖပငာ်းထန်သူ၊ သူနတာန်ကာငာ်းကိို မိုန်ားနသာသူ၊ သစစာကိို 

ြ က်တတ်နသာသူ၊ သတိနပားဖခင်ားကိို မခံနသာသူ၊ မာန်မနန င်  ယစ်မူားနသာသူ၊ ဘိုရာားသခင်ကိို 

န စ်သက်သည်ထက ် ကာမင်္ိုဏ္်ခံစာားဖခငာ်းကိိုသာ၍ န စ်သက်နသာသူ၊ ဘိုရာား ဝတ်၌နမွှေ့နလျှာ် 

နယာငန်ဆာင၍်၊ နမွှေ့နလ ာဖ်ခငာ်းတန်ခိိုားကိို ဖငင်ားပယ်နသာသူဖြစ်ကကလိမ် မည်။ ထိိုသူတိိုေ့ကိို 

နရ ာငန်လာ ” (၂တိ ၃ား၁-၅)ဟို သတိနပားခြဲ သည်။ နပါလိုက “ဆိိုားညစ်နသာသူ၊ လ ည် ဖြာားနသာ 

သူတိိုေ့မူကာား၊ သူတပါားကိို၎င်ား၊ ကိိုယ်ကိို၎င်ားလ ည် ဖြာား၍ဆိိုားညစ်ဖခငာ်း၌ တနရွှေ့နရွှေ့ တိိုားပွါားကကလိမ် မည်” 

(အငယ် ၁၃)န င ် ထိို အခ နိ်နရာက်လာနသာအခါ လူမ ာားသည် “အနကကာငာ်းမူကာား၊ နနာငက်ာလ၌ 

လူတိိုေ့သည် စင်ကကယ်နသာ ဩဝါေကိိုနာားမခံနိိုင်ဘြဲ၊ ယာားတတ်နသာ နာားရ ိလျှင၊် မိမတိပ်မကဖ်ခင်ား 

အတိိုငာ်း မ ာားဖပာားနသာ ဆရာတိိုေ့နနာက် သိိုေ့ လိိုက်ကကလိမ် မည်။ သမမာတရာားကိို နာားမနထာင်ဘြဲ၊ 

ေဏ္ဏာရှီစကာားကိို နာားနထာင၍် လွြဲသွာားကကလိမ် မည်” (၄ား၃-၄)ဟို ထပ်၍ သတိဖပြုသည်။  

 ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဤသိိုေ့နသာနနေ့ရက်ကာတွင ် အသက်ရ ငန်နသည်ဟို နာားလည် သနဘာ 

နပါက်ဖခင်ားသည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အတွက် နအမတန်နကာင်ားဖမတ်နသာအရာ ဖြစ်သည်။ ဝိညာဥ်နရားရာ 

သနဘဂာပ က်ဖခငာ်းသည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ပတ်ဝန်ားက င်တွင် ရ ိနနသည်။ နလာကသည် ဆိိုားယိုတ်ပ က်စှီား 

နနဖခငာ်းသည် အလွန်ဝမ်ားနည်ားစရာ ဖြစ်သည်။ အသငာ်းနတာတ်ွင်လည်ား ပ က်စှီားနနနသာ အသက်တာ 

မ ာားစွာ နတွှေ့ရသည်။  

ထိိုနကကာင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ကိိုယ်နတာဖ်ပန်လည်မကကွလာခင ် နနာကဆ်ံိုားနသာကာလတွင် 

အသက်ရ ငန်န ကကနသာနကကာင ် အမမြဲတမ်ားသတိရ ိရမည ်အခ နိ်ဖြစ်ပါသည်။ နလာက၏ ပ က်စှီားဖခငာ်း 

နရစှီားနကကာင်ား၌ နရစံို နမျှာမပါလိိုလျှင် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် မိမကိိိုယ်ကိို နစာင ်နရ ာက်ရမည ် အခ နိ်ဖြစ် 
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သည်။ သခင်နယရှုသည် ကျွန်ိုပ် တိိုေ့အာား နလာကသိိုေ့အမှုနတာန်ဆာင်ရန် နစလွှတ် နတာမ်ူသည်။ 

သိိုေ့နသာ ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် နလာကသာားမ ာားမ ဟိုတ်ကကနပ(နယာဟန် ၁၇ား၁၅-၁၈)။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် 

နလာက၏ ဆာားမ ာားန င ်နလာက၏အလင်ားအဖြစ် နလာကသာားမ ာားအတွက် မာားမာား မတ်မတ် 

ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်သည် (မဿြဲ ၅ား၁၃-၁၆)။ ဘိုရာား၏လူမ ာားသည်မိမိ လမာ်းကိို နပ ာကဆ်ံိုားလျှင် 

လည်ားနကာင်ား၊ ဆာားသည် ၎င်ား၏ အရသာကိိုနပ ာက်သွာားလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ အလငာ်းသည် ၎ငာ်း၏ 

အလငာ်းတန်ားကိိုနမ ားမ ိန်သွာားလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ သူနတာန်ကာငာ်း ပံိုစံဖြစ် နသာ်လည်ားတန်ခိိုားမရ ိ 

လျှင်လည်ားနကာင်ား နလာကအတွက် ဘာနဖမာ်လင ်ခ က်ရ ိမည်နည်ား။ နလာကမ ာ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကိို 

မိုန်ားတှီားနသာ သူမ ာားစွာရ ိနသာ်လည်ား နလာကန င ်ဆနေ့်က ငဘ်က် မာားမာား မတ်မတ်ရပ်တည်ရမည ် 

အခ နိ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘိုရာား သခင်ကိိုဝမာ်းနဖမာကန်စနသာဘဝဖြင ် အသက်ရ င်ရမည ် အခ နိ်ဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ပတ်ဝန်ားက င်တွင် ကိိုယ် နတာ်၏ သမမာတရာားန င ် နက ားဇူားနတာက်ိို နဟာနဖပာရမည ် 

အခ နိ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် “နယရှုခရစ်၌ရ ိနသာ ထိို စိတ်သနဘာကိို သငတ်ိိုေ့၌ လည်ားရ ိ 

နစကကနလာ ။  ထိိုသခင်သည် ဘိုရာားသခင်၏ သဏ္ဌာန်နတာန် င်  ဖပည် စံိုနတာမ်ူသည်ဖြစ်၍၊ ဘိုရာား 

သခင်န င်  မပိြုင်နသာအမှုကိို လိုယူဖခငာ်းအမှုဟူ၍ မထင်မမ တ် လ က်ပင်...”  (ြိ ၂ား၁၅-၁၆)။  

က မ်ားစ သည် မ ရိှမခြစ် လိအုပ်ခခ ငာ်း 

  ဤအရာမ ာားအာားလံိုားအတွက် နသာ ခ က်တစ်ခိုမ ာ ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်အနပေါ် 

အာရံိုဖပြုဖခင်ားဖြစ်သည်။ တိနမာနသကသဝါေစာေိုတိယနစာငတ်ွင် နပါလို၏သတိနပားဖခင်ားတွင် သူက 

ဤသိိုေ့ခွန်အာားနပား တိိုက်တွန်ားခြဲ သည်။ “သင်သည်အဘယ်သူထ၌ံ နည်ားခံခြဲ မပှီားသည်ကိို၎ငာ်း၊ နယရှု 

ခရစ်ကိို ယံိုကကည်ဖခငာ်းအာားဖြင်  ကယ်တင်ဖခငာ်းအလိိုင ါ ပညာကိိုနပားနိိုင်နသာ ဓမမက မ်ားစာကိို ငယ် 

နသာအရွယ်မ စ၍ နလ က က်သည်ကိို၎ငာ်း သိမ တ်သည်န င် ၊ အထက်ကသင်၍န လံိုားသွင်ားမိနသာ 

အယူဝါေ၌ တည်နနနလာ ။ ထိိုက မ်ားစာရ ိသမျှသည် ဘိုရာား သခင်မှုတ်သွင်ားနတာ်မူနသာ အာားဖြင်  

ဖြစ်၍၊ ဘိုရာားသခင်၏ လူသည်စံိုလင်နသာသူ၊ နကာင်ားနသာ အမှုအမ ြိုား မ ြိုားတိိုေ့ကိို ဖပြုစိုဖခငာ်းအလိိုင ါ 

ဖပငဆ်င်နသာသူ ဖြစ်မည်အနကကာင်ား၊ ဩဝါေနပားဖခငာ်း၊ အဖပစ်ကိိုနဘာ်ဖပဖခငာ်း၊ နဖြာင် မတ်စွာ 

ဖပြုဖပငဖ်ခငာ်း၊ တရာားကိို သွန်သငဖ်ခငာ်း၊ နဖြာင် မတ်စွာ ဖပြုဖပငဖ်ခငာ်း၊ တရာားကိိုသွန်သငဖ်ခငာ်း နက ားဇူား မ ာားကိို 
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ဖပြုတတ်၏” (၃ား၁၄-၁၇)။ သမမာက မ်ားစာသည် နလာကန င ်လိုပ်နဆာငြ်က်ယံိုကကည်သူမ ာားအတွက် 

နကာင်ားဖမတ်နသာ ဘဝဖြင ်အသက်ရ ငရ်န်န င ် သာသနာလိုပ်ငန်ားလိုပ်နဆာငန်ိိုငရ်န်အတွက် 

မရ ိမဖြစ်လိိုအပ် နသာနှုတ်ကပတ်နတာဖ်ြစ်သည်။ က မ်ားစာသည် ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာ် 

ဖြစ်နသာနကကာင ် ၎ငာ်းက ကိိုယ်နတာ်၏တန်ခိိုားနတာက်ိိုယူနဆာငလ်ာ၍ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့န င  ် သူတပါားအာား 

အမှုနတာ်အတွက် ဝိညာဥ်နရားရာ အသက်ကိို ယူနဆာင်နပားနနသည်။ မ ာားစွာနသာဘိုရာား၏ 

လူမ ာားသည် က မ်ားစာြတ်ရှုဖခငာ်း၊ နလ လာဖခင်ား၊ အ လွတ်က က်မ တ်ဖခင်ား၊ န လံိုားသွင်ားဖခငာ်းန င ် 

ဘိုရာားသခင်၏ အလိိုနတာအ်တိိုငာ်းလက်နတွှေ့က င ်နဆာင်မှုမဖပြုဖခငာ်း တိိုေ့သည် ဘယ်နလာက် 

ဝမ်ားနည်ားစရာ နကာင်ားသနညာ်း။  

သင်၏ အာရံိုဖပြုဖခငာ်းသည် ဘိုရာားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နတာ၌် ရ ိနနပါနစ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ထိို 

နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို သူတစ်ပါားထံထပ်ဆင ်နဝင ရမည်။ ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို အဓိက 

ထာားရမည်။ က မ်ားစာ ကိိုအနလားအဖမတ်ထာား၍ အာရံိုဖပြုနိိုင်ရန် စိတ်လံှုှေ့နဆာ်မှုန င ် ဖပငဆ်င်မှုရ ိရမည်။ 

ဤနနာက်ဆံိုားနသာကာလမ ာ က မ်ားစာကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ဘဝန င ်သူတပါား၏ ဘဝမ ာားတွင ် မဏ္ဌိြုင် 

အဖြစ်ယူရမည်။ ယခိုကာလသည် ခရစ်နတာ၏် နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ အထြဲ၌ ကိန်ားဝပ် 

ရမည် အခ နိ်ဖြစ်သည် (နကာ ၃ား၁၆)။ နလာဣန င ် ဥနိတ်တိိုေ့သည် တိနမာနသကိို သွန်သင် သကြဲ သိိုေ့ 

(၂တိ ၁ား၅၊ ၃ား၁၄-၁၅) အဘိိုားအဘွာားမ ာားန င ်မိဘမ ာားသည် မိမနိဖမားမ ာား န င သ်ာားသမှီားမ ာားအာား 

နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို သူတိိုေ့၏န လံိုားသာား၌ စိိုက်ပ ြိုားရမည ် အခ နိ်ကာလဖြစ်သည်။ စိတ်ပ က် ဝမ်ားနည်ား 

မှုမ ာား အာားလံိုားကိို ြယ်ရ ာား၍ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ န လံိုားသာားမ ာား၌ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို နကာင်ားနသာ နဖမ၌ 

က နသာ မ ြိုားနစ ကြဲ သိိုေ့ လက်ခံရမည ်အခ န်ဖြစ်သည်။ သိိုေ့မ သာလျှင ်အသှီားအပွင ်သှီား၍ အဆ သံိုားဆယ်၊ 

အဆ နဖခာကဆ်ယ်န င ်အဆတစ်ရာ တိိုားပွာားပါလိမ ်မည်(မာကို ၄ား၂၀)။  “နနေ့ညဉ် မဖပတ်ဆိုနတာင်ား 

ပဌနာဖပြုသည် တွင်၊ သင် ကိိုမဖခာားမလပ ် နအာက်နမ သည်ဖြစ်၍၊ ငါ  ဘိိုားနဘားကိိုားကွယ်သည်အတိိုငာ်း၊ 

ကိိုယ်ကိိုကိိုယ်သိနသာ စိတ်စင်ကကယ်ဖခငာ်းန င် တကွ ငါ ကိိုားကွယန်သာ ဘိုရာားသခင်၏ နက ားဇူားနတာ်ကိို 

ငါခ ှီားမွမ်ား၏” (၂တိ ၂ား၁၅)ဆိို သည ်အတိိုငာ်း နှုတ်ကပတ်နတာ၌် နလ က က်ရမည ်အခ နိ်ဖြစ်သည်။ 

တရာားနဟာဆရာမ ာားသည် နှုတ်ကပတ်နတာန် င ်ဖပည ်ဝ၍ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို အခ နိ်ရ ိသည်ဖြစ်နစ၊ 
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မရ ိသည်ဖြစ်နစ နဟာနဖပာရမည ်အခ နိ်၊ အဖပစ် ကိိုနြာ်ဖပရမည ်အခ နိ်၊ ဆံိုားမရမည ်အခ နိ်၊ အာားနပား 

တိိုက်တွန်ားရမည ်အခ နိ်(၄ား၂)ဖြစ်ပါသည်။ လူသာားအာားလံိုား ထံသိိုေ့သွာား၍ တပည ်နတာဖ်ြစ်နစဖခငာ်း၊ 

ဗတတိဇံနပားဖခငာ်းန င ် ခရစ်နတာသွ်န်သငခ်ြဲ နသာ အရာမ ာားအာားလံိုားက င ် နဆာငရ်န် သွန်သငရ်မည ် 

အခ နိ်ဖြစ်သည် (မဿြဲ ၂၈ား၁၉-၂၀)။ 

ဘိုရာားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်နတာက်ိို အာရံိုဖပြုရန် အသစ်ဖပြုဖပငရ်မည ်အခ နိ်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ် 

နတာသ်ည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အထြဲ၌လည်ားနကာငာ်း၊ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာားဖြင ်လည်ားနကာငာ်း အလိုပ်လိုပ် ပါလမိ ်မည်။  

 

သန်မ တသ  ယ ကုကည်ခခင်ားသည ်ဘုရ ားသခင်၏ 
ခပည စ် ုခခငာ်းအ ားလ ုားကိုနာားလညခ်ခငာ်း 

(Strong Faith Realizes The All-Sufficiency Of God) 
  By Charles H. Spurgeon   

                      “igonf wefckd;juD;aom bk&m;jzpfonf” (ကမ္ာ ၁၇ား၁)။ 

စစ်မ န်နသာနရာင ်ရြဲတငာ်းတိမ်မှုသည် ဘိုရာားသခင်မိနေ့်နတာမ်ူနသာ တန်ခိိုားကကှီားနသာဘိုရာား 

သိိုေ့မဟိုတ်အ ရာခပ်သိမ်ားကိိုတတ်စွမ်ားနိိုငန်သာဘိုရာားနပေါ်မတွင် မ ှီခိိုအာားထာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

စစ်မ န်နသာယံိုကကည်မှုသည် ဘိုရာားသခင်အနပေါ်မ ာ သံမိှုဖြင ်ရိိုက်ထာားသကြဲ သိိုေ့ ခ တိ်ဆွြဲထာားသည်။ 

သန်မာနသာယံိုကကည်ဖခငာ်းသည် ဘိုရာား သခင်၏ဖပည ်စံိုမှုကိို နာားလည်သနဘာနပါက်သည်။ ၎င်ားသည် 

သူ၏ လ ြိုှေ့ဝ က်ခ က် ဖြစ်သည်။ဝ က်ထာားနသာ မနနမိုနေ့်ကိိုစာား၍ ခွန်အာားရ ိလာသည်။ ဘိုရာားသခင်သည် 

မိမအိကကံအစည်နတာမ် ာားကိို တန်ခိိုားနတာအ်ာားဖြင ် ဖပည ်စံိုနစနတာမ်ူခြဲ သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် 

ေိုကခင်္ရက်ဝြဲထြဲမ ာ နဘားကကပ်နံကကပ်ဖြစ်လ က် တဝြဲဝြဲလည်နနနသာအခါ ထိို အရာမ ာား နဖြရ င်ား 

နပားနတာမ်ူရန်အတွက် ကိိုယ်နတာ၏်နည်ားလမ်ား၌ ရ ာနြွနတွှေ့ရ ိရန် ကိိုယ်နတာ ် သည်တန်ခိိုား 

အလံိုားစံိုန င ် ဖပည ်စံိုနတာမ်ူသည်။ ကိိုယ်နတာ်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကကံြုနတွှေ့ရနသာဖပဿနာအာားလံိုားကိို 

နဖြရ င်ားနပားနိိုင်နသာတန်ခိိုားဖြစ်နတာမ်ူသည်။ ကိိုယ်နတာ်သည် နမတတာနတာ၌် ဖပည ်စံိုနတာ်မူ 
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နသာနကကာင ် ကိိုယ်နတာသ်ည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား နက ားဇူားဖပြုနတာမ်ူ၍ မိမရိငခ်ွင ်၌ သနာားကကင်နာစိတ် 

ရ ိနတာမ်ူလိမ ်မည်။ ဘို ရာားသခင်သည် အနနဒတန်ခိိုားရ င်ဖြစ်နတာမ်ူသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အတွက် ထိို သမမာ 

တရာားနဟာနဖပာ၍ သငသ်ည် ကကာားသိသည်။ ထိိုအရာသည် အလွန်နက်ရိှုင်ားသည်။ နာားလည်ရ 

ခက်ခြဲနသာ ပိုစဆာဖြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် သမမာတရာားကိို ဆိုပ်ကိိုင၍် ကိန်ားဝပ်နနကကလျှင် 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့၏ ဘဝတစ်ခိုလံိုား အံ ကသြွယ်ရာတိိုားတက်နဖပာင်ားလြဲ သွာားမည်ဖြစ်သည်။  

ဤစကာားသည် လက်ရ ိဘဝတွင် ဆင်ားရြဲေိုကခခံရ၍ တိုန်လှုပ်နခ ာကခ် ာားသူအခ ြိုှေ့အတွက် 

အသံိုားအက ံြုားဝင် နိိုင်သည်။ သူတိိုေ့သည် ဖြစ်ပ က်နသာအရာအတွက် ကနယာင်နခ ာက်ခ ာား 

ဖြစ်နိိုင်သည်။ သူတိိုေ့အနပေါ်က နရာက ် မည ်အဖြစ်ဆိိုားအတွက် ထိတ်လနေ့်နိိုငက်ကသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဖြစ်လာမည ်ကံဆိိုားမည်ားနမ ာင ် က နရာကဖ်ခငာ်းအတွက် စိိုားရိမ်နိိုင်ကကသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် စံိုစမ်ားဖခငာ်းနရာက်လာမည်ကိိုသိကကသည်။ ကျွန်ိုပ် တိိုေ့သည် ထိိုအရာအတွက် စိိုားရိမ် 

ပူပန်တတ်ကကသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့မ ာ “သင် ကိိုအမှုနဖခာကပ်ါားထြဲက နှုတ် ယူနတာမ်ူ သည်သာမက၊ 

ခိုနစ်ပါားနသာအမှု၌လည်ား နဘားတစံိုတခိုမျှ မထိမခိိုက်ရ” (နယာဘ ၅ား၁၉)၊ ‘ငါသည် အနနန 

တန်ခိိုားရ င်ဖြစ်သည်”ဟူနသာကတိနတာရ် ိကကနသာလ်ည်ား နကကာကတ်တ်ကကသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘ 

ဝအနမ ာင်၌နလျှာက်လ မ်ားနသာအခါ စိတ်ပူားနဆွားနသာကနရာက်မည်နလာ။ စိတ်ြိဆှီားမှုခံစာားရ 

မည်နလာ။ အိို ဘိုရာားသခင်၏သာားသမှီားတိိုေ့၊ ဘာနကကာင ် နကကာကက်ကသနည်ား။ ကိိုယ်နတာမ် နထာက်ပံ  

နပားနိိုငန်သာအရာ တစ်စံိုတစ်ခိုမျှမရ ိနပ။ ရန်သူအာားလံိုားကိို နအာင်ဖမငန်ပားနိိုငသ်ည်။  

 င်ားရွဲ ဒု ကခမ  ား အကက ား 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဝိညာဥ်နရားရာ၌ စိတ်ဆငာ်းရြဲဖခငာ်းမ ာားခံရနသာအခါ ဘိုရာားသခင်၏အစွမ်ားအစကိို 

မ ှီခိိုအာား ထာားနိိုငက်ကသည်။ အတွင်ားပိိုငာ်းဆငာ်းရြဲေိုကခခံရဖခငာ်းသည် နခတတဆငာ်းရြဲ ေိုကခခံရဖခငာ်းထက်ပိို၍ 

ဖပငာ်းထန်သည်။ ဘို ရာားသခင်၏ လူသည် ဤအရာကိို ဖပည ်စံိုနကာင်ားမွန်စွာ သိရသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် 

ထြဲထြဲဝငဝ်င ် ကကည ်လျှင် ဘိုရာားသခင်၏ နက ားဇူားနတာက်ိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အထြဲ၌နတွှေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ 

အနည်ားဆံိုား ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ စဥ်ားစာားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ပ က်စှီားမှုမ ာားန င ် ပတ်ဝန်ားက င် ဆိုတ်ယိုတ် 

ပ က်စှီားမှုမ ာားကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ဖမငန်တွှေ့နသာအခါ  ဆင်ားရြဲေိုကခနရာက်တတ်ကကသည်။ တာဝန်ဝတတရာားကိို 
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လ စ်လ ျူရှုဖခင်ား၊ အာရံိုမဖပြုဘြဲနနဖခငာ်း၊ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ထံ နရာက်လာနသာ အသံိုားမဝငန်သာအရာမ ာားန င ် 

မတရာား စွပ်စွြဲမှုမ ာား နမ နလ ာ ဖခငာ်းမ ာားရ ိလာနသာအခါ ဘိုရာား သခငက်ိို သိခြဲ သနလာဟူ၍ သံသယ 

စိတ်ဖြစ်လာတတ်ကကသည်။ 

ထိိုနညာ်းတူ စာတန်၏ တိိုက်ခိိုက်မှုူခံရနသာအခါ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် သူ၏ နဖခ၌ခဏ္အတွင်ား က ဆင်ား 

နိိုငက်ကသည်။ ကိိုယ်နတာသ်ည် အနနဒတန်ခိိုားရ င်ဖြစ်နတာမ်ူနသာနကကာင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဤ 

သိိုေ့နကကာက်မက် ြွယ်အခ နိ်မ ာားတွင် မနကကာက်ရနပ။ ဘိုရာားသခငက်ိိုလည်ားသံသ ယမဝငသ်င ်နပ။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကယ်တင်ဖခငာ်း သည် မိမိအနပေါ်၌မ ှီခိိုလျှင် မကကာခင ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာား အနိိုင်အနငာ်း ယူလာ 

လိမ ်မည်။ သိို နသာ ်ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကယ် တငဖ်ခငာ်းသည် ကိိုယ်နတာအ်နပေါ်မ ာရပ်တည်လျှင် ဘယ်နတာ မ  

ခ ြိုားဖြတ်မည်မဟိုတ်နပ။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကယ်တင်  ဖခငာ်းသည် မနဖပာင်ားလြဲနသာ န လံိုားသာား နပေါ်တွင် 

ရပ်တည်နသာညအခါ မကိုန်ခမ်ားနိိုငန်တာန်မတတာသည် ဘယ် နတာ မ  ရပ်တနေ့်သွာားမည် မဟိုတ်နပ။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘာနကကာင ် စိတ်ပ က်ရမည်နညာ်း။ ဘိုရာားသခင်သည် “ငါ သည် တန်ခိိုား 

ကကှီားနသာဘိုရာားဖြစ်သည်”ဟို မိနေ့်နတာမ်ူခြဲ သည်။ “အခ ငာ်းရန်သူ၊ ငါ  အနပေါ်မ ာ ဝါကကွာားဝမ်ား နဖမာက်ဖခငာ်း 

မရ ိန င် ။ ငါလြဲနသာ်လည်ား ထဦားမည။် နမ ာင်မိိုက်၌ ထိိုငရ်နသာ်လည်ား၊ ထာဝရဘိုရာားသည် ငါ၏ 

အလငာ်းဖြစ်နတာမ်ူလိမ် မည်” (မိကခာ ၇ား၈ကိိုကကည ်ပါ)။  

ဒုကခ  င်ား ရွဲခခငာ်းနှင  ်စိတ် ပ က်ခခငာ်း 

 အကယ်၍ သင်သည် နခတတေိုကခခံ၍ ဝိညာဥ်နရားရာစိတ်ပ က်မှုတစ်ကကိမ်တည်ားခံရလျှင် 

မည်သည ်အရာ လိုပ်နဆာင်ရမည်နည်ား။ ဤပငလ်ယ်န စ်ခိုကိိုရင်ဆိိုင်နတွှေ့ကကံြုဖခငာ်းနကကာင ် သနဘဂာ 

ပ က်ကကဖခငာ်းခံစာားရနိိုင်သည်။ သိိုေ့နသာ ် နရနပေါ်တွင်နလျှာက်၍ ဘိုရာားသခင်ထံ နဖခလ မ်ား 

လ မ်ားလာခြဲ ပါ။ ကိိုယ်နတာက် “ငါသည် သင ် အတွက် အရာခပ်သိမ်ားကိိုတတ်စွမ်ားနိိုင်နသာ အနနဒ 

တန်ခိိုားရ င် ဖြစ်သည်”ဟို မိနေ့်နတာမ်ူခြဲ သည်။ ကိိုယ်နတာ ် မမငိမ်ားနစနိိုငန်သာ မိုန်ားတိိုင်ားရ ိသနလာ။ 

ကိိုယ်နတာ ် ထိန်ားခ ြုပ်နတာမ်မူနိိုင်သနလာ။ ကိိုယ်နတာက်ယ်တငန်တာ် မမူနိိုင်နအာင ် ငရြဲမှီားသည် 

အလွန် နက်ရိှုငာ်းသည်ဟို သင်ယူဆသနလာ။ ကိိုယ်နတာ်သည် ခ ည်နန ာငန်သာသံ ကကိြုားကိို 

မခ ြိုားဖြတ်နိိုင်ဘြဲ မိမတိန်ခိိုားနလ ာ နည်ား နနနတာမ်ူသနလာ။ နယနဟာဝါဘိုရာားသည် နလအထက်မ ာ 
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စှီားနတာမ်ူသည်။ မိိုားသက်မိုန်တိိုငာ်းသည် ကိိုယ်နတာ်၏နမာ်နတာ်ကာားဖြစ်သည်။ ထိိုနကကာင ် 

မနကကာက်ပါန င ်။ ခမည်ားနတာဘ်ိုရာားသခငသ်ည် ပြဲ ကိိုင်နသာအရ ငဖ်ြစ်နတာမ်ူသည်။ အခက်ခြဲဆံိုား 

နသာ အခ နိ်၌ ပင်လျှင် ကိိုယ် နတာသ်ည် အိုပ်စိိုားနတာမ်ူနသာအရ င် ဖြစ်နတာမ်ူသည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ 

မ က်စိနတာ်သည် အရာခပ်သိမ်ားကိို ထင်ထင်ရ ာားရ ာားဖမင်နတွှေ့နတာမ်ူနသာနကကာင ် အနမ ာငထ်ိုကကှီားကိို 

သငမ်နကကာက်ပါန င ်။ အခ နိ်တိိုင်ား၌ ကိိုယ် နတာ ်ကိို ကိိုားစာားပါ။ နကကာကစ်ိတ်ကသင ်ကိို 

အနိိုင်မယူပါနစန င ်။ သင၏် မယံိုကကည်မှုကိို ြယ်ရ ာားလိိုက်ပါ။ သင ် ကိိုညစ်ညမ်ားမှုဖြစ်နစနသာ 

အဖပြုအမူ အာားလံိုားကိို ရပ်တနေ့်လိိုက်ပါ။ ကိိုယ်နတာ၏် နာမနတာ်ကိိုရှုတ်ခ နစနိိုင် နသာအရာမ ာားကိို 

စွနေ့်လွှတ်လိိုက်ပါ။  

တသခခငာ်းနှ င ် ထ  ဝရက လ၌ 

 သငထ်ွကခ်ွါရနတာ မည ်လကခာနှီားကပ်လာလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ နရာင်္ါဘယအာားဖြင ် ကိိုယ်ခနဓာ 

အာားနည်ား နနလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ သင်သည် ပ က်စှီားရမည ်အိမ်တစ်အိမ်ကြဲ သိိုေ့ နာားထြဲ တစပ်စပ်ကကာား 

သိနိိုင်သည်။ သိိုေ့နသာ ်ထိိုအခ နိ်တွင ်ဘိုရာားသခငသ်ည် အရာခပ်သိမ်ားကိို တတ်စွမ်ားနိိုင် နတာမ်ူနသာ 

ဘိုရာားဖြစ်ည။် သင်၏နသဖခငာ်း ကိိုလည်ား ကိိုယ် နတာ်သည် တတ်စွမ်ားနိိုင် နတာမ်ူသည်။ အရာ 

ခပ်သိမ်ားကိိုတတ်စွမ်ားနိိုင်နတာမ်ူနသာဘိုရာား သည် နသဖခင်ား၌လည်ား တန်ခိိုားကကှီားနတာမ်ူနသာ ဘိုရာား 

ဖြစ်နတာမ်ူသည်။ အသက်ရ ငန်နစဥ်တန်ခိိုားကကှီားနတာမ်ူ နသာဘိုရာားသည် နသဖခင်ား၌လည်ား တန်ခိိုား 

ကကှီားနတာမ်ူနသာဘိုရာားဖြစ်နတာမ်ူသည်။ သင်သည် မသိနသား နသာအမှုအရာအတွက် စိိုားရိမ် 

နကကာင ်ကကဖခငာ်းမရ ိပါန င ်။ သင်သည် ထာဝရကာလတွက် ထိတ်လနေ့်ပူပန်ဖခင်ားမ ရ ိပါန င ်။ နက ားဇူားရ င် 

ဘိုရာားသည် ထာဝရကာလအာားလံိုားအတွက် အနနဒတန်ခိိုားန င ်ဖပည ်စံိုနတာမ်ူနသာဘိုရာား ဖြစ်နတာ် 

မူသည်။ ကိိုယ်နတာ်သည် တရာားစှီရင်ဖခင်ား၊ လက်စာားနခ ဖခငာ်းန င ် ငရြဲမှီားအိိုင်ကိို အိုပ်စိိုားနတာမ်ူနသာ အ 

နနဒတန်ခိိုားရ င်ဖြစ်နတာမ်ူသည်။ နလာကအရာမ ာားသည် သင ်ကိို ကိိုက်စာားရန် ဝန်ားရံနသာအခါ 

လံိုားဝမနကကာက် ပါန င ်။ အမမြဲတမ်ားအသက်ရ ငန်တာမ်ူနသာကယ်တင်ရ င်သည် အဆံိုားထိတိိုင်နအာင် 

ကယ်တင် နတာ်မူနိိုင်သည်။ ြန်ဆငာ်းထာားနသာအရာအာားလံိုားသည် ကိုန်ဆံိုားနသာအခါ အနနဒတန်ခိိုား 

ရ င်သည် သင ်ဝိညာဥ်နတာန်ထာက် မနတာမ်ူလိမ ်မည်။ မှီားအပူအာားဖြင ် အရာအာားလံိုား အရည် 
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နပ ာ်သွာားသည်။ တန်ခိိုားကကှီားနတာမ်ူနသာဘိုရာားကိို ကိိုားစာားနသာသူမ ာားအတွက် နကကာက်ရွံှေ့ဖခငာ်း က 

ဘယ်နတာ မ နနရာမယူနိိုငန်ပ။  

ကျွန်ုပ်တို ၏ ရွဲ ရင ်ခခငာ်း တ က  ကတ်  င် 

ခ စ်သူတိိုေ့၊ သင ်အာားခွန်အာားနပားရန် ဤအရာကိို သင၏်လက်နမာင်ားနပေါ်တွင် တံဆိပ်ခတ်လိိုက်ပါ။ 

သင်၏ သံသယစိတ်မ ာားကိို နက ာက်ဖပာားနပေါ်တွင်နရား၍ လိပ်လိိုက်ပါ။ တစ်ြန်ဖပန်မထနစပါန င ်။ 

သင်သည် အာားကကှီားနသာလူကိို ကိိုားစာားလျှင ် သံသယဝငန်ိိုင်သည်။ ဘိုရာားသခင်နပေါ်၌သာ မ ှီခိို 

အာားထာားလျှင ် မည်သိိုေ့ေိုကခနရာက် နိိုငမ်ည်နည်ား။ သငသ်ည် နဖပာင်ားလြဲတတ်နသာ လူသာားမ ာား 

အနပေါ်မ ှီခိိုလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ ယနနေ့ခ စ်၍မနက် ဖြန်မိုန်ားတတ်နသာြန်ဆင်ားထာားနသာ အရာ 

နပေါ်တွင် နရာင ်ရြဲမှုထာားလျှင်လည်ားနကာင်ား၊ သင်သည် ဝမ်ားနည်ား မှုအမ န်အကန်ခံစာားရမည် ဖြစ်သည်။ 

ကိိုယ်နတာ်၏ နမတတာနတာသ်ည် ထာဝရတည်မမြဲသည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ တန်ခိိုားနတာသ်ည်လည်ား 

ထာဝရတည်သည်။ သငသ်ည် ဘာနကကာင ် အာားနည်ားရသနည်ား။ သငသ်ည် မနရွှေ့လ ာားနိိုငန်သာ 

နက ာက်နပေါ်တွင ် သင်၏စိတ်န လံိုားနဖမာလ်င ်ဖခင်ားတည်နဆာက်လျှင် သငသ်ည် မှုတ်သွင်ားဖခငာ်းခံ 

ရနသာအာမခံခ က်သမမာတရာနပေါ်တွင် တည်မမြဲပါလိမ ်မည်။ “သူသည် ငါ  ကိို ခ စ်နသာ နကကာင် ၊ သူူ့ကိို 

ငါကယ် နှုတ်မည်။ ငါ၏နာမကိို သိနသာနကကာင် ၊ သူူ့ကိို ငါခ ှီား နဖမှာက်မည်။သူသည် ငါ  ကိို 

နခေါ်နသာအခါ ငါထူားမည်။ ေိုကခ ခံရနသာအခါ သူူ့ဘက်မ ာ ငါနန၍ ခ မ်ားသာနပားမည်။ သူ၏ 

ဘိုန်ားကိိုလည်ား ထငရ် ာားနစမည်” (ဆာလံ ၉၁ား ၁၄-၁၅)။ 

အိိုငါ  ဝိညာဥ်၊ သင်သည် ဘာနကကာင ်ဝမ်ားနည်ားသနည်ား။ သင်သည် ဘာနကကာင ် ငါ  အထြဲ၌ ေိုကခခံရ 

သနည်ား။ ဘိုရာားကိို နဖမာလ်င ်ပါ။ န နခါငာ်းဖြင ်အသက်ရ ျူနသာလူသာားကိို မကိိုားစာားပါန င ်။ သိိုေ့ဖပြုလျှင် 

သင်၏ အလငာ်းသည် နံနက်နနနရာင်ဖခည်ကြဲ သိိုေ့ထွန်ားနတာကပ်ါလမိ ်မည်။ နကာင်ားကင်မ လာနသာ 

န င်ားသည် သင ်အာား ဝမ်ားနဖမာက် ဝမ်ားသာမှုဖြင ် ြူားပွင ်နစ၍ နဝဆာလန်ားဆန်ားနစလိမ ်မည်။ 

နဖြာင ်မတ်သူတိိုေ့ ထာဝရဘိုရာား၌ ဝမ်ားနဖမာက်ကက နလာ ။ န လံိုားသာားမ လာနသာဝမ်ားနဖမာက်မှုဖြင ် 

နကကွားနကကာ်ကကနလာ။ အနကကာငာ်းမ ာ “ငါသည် တန်ခိိုားကကှီား နတာမ်ူနသာဘိုရာားဖြစ်သည်”ဟို 
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ကိိုယ်နတာ ် မိနေ့်နတာမ်ူ၍ နရာင ်ရြဲဖခင်ားနက ာကန်ဆာင်ကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အာားနပား အပ်နတာ်မူမပှီဖြစ်နသာ 

နကကာင ် ဖြစ်သည်။   

 

ယ ုကကညခ်ခင်ားသည ်မှ ခိအု ားကိာုးခခငာ်းခြစသ်ည ်
(Faith As Trust) 

By Derek Prince 

 

  (အယ်ေှီတာမ တ်ခ က်- မူရငာ်းနဆာငာ်းပါားတွင် စာနရားသူက ယံိုကကည်ဖခငာ်းအသှီားအပွင် ကိို 

င်္ရိစကာားလံိုား “epistis”- ကိိုားစာားဖခငာ်းန င ်ကိိုားစာားထိိုက်ဖခငာ်း တိိုေ့၏ဆက်နွယ်မှု မတူညှီနသာ အဖမင် 

န စ်မ ြိုားတိိုေ့ကိိုတင်ဖပ၍ ၎င်ား အသှီားအပွင ်န င ်ပတ်သက်၍ ယူဆခ က်အဖမင်န စ်မ ြိုားကိို မ တ်တမ်ား 

တငထ်ာားသည်။ နအာက်တွင်ဤစကာားလံိုား န လံိုားမ တစ်ခိုအနကကာငာ်းကိို တငဖ်ပသွာားပါသည်။) 

“ဝိညာဉ်ပကတိ၏ အက ြိုားမူကာား၊ ခ စ်ဖခငာ်း၊ ဝမ်ားနဖမာကဖ်ခငာ်း၊ မငိမ်သက်ဖခငာ်း၊ စိတ်ရ ည်ဖခငာ်း၊ နက ားဇူား 

ဖပြုဖခငာ်း၊ နကာင်ားဖမတ်ဖခငာ်း၊ သစစာနစာင် ဖခငာ်း၊ နူားညံ သိမ်နမှွေ့ဖခငာ်း၊ ကာမင်္ိုဏ္်ခ ြုပ်တည်ားဖခငာ်းနပတည်ား။ 

ထိိုသိိုေ့နသာအက င်  ကိို အဘယ်တရာားမျှ မဖမစ်တာား” (င်္လာတိ ၅ား၂၂-၂၃)။ 

အသှီားအပွင် အဖြစ်ယံိုကကည်ဖခငာ်း၏ပထမသွငဖ်ပင်လကခဏ္ာမ ာယံိုကကည်ကိိုားစာားဖခငာ်းဖြစ်သည်။ 

Jerusalem က မ်ားစာတွင ် pistis ကိို “ကိိုားစာားဖခငာ်း”ဟို ဘာသာဖပန်ဆိိုထာားသည်။ န စ်နပါငာ်းမ ာားစွာ 

ကကာလာခြဲ မပှီားနနာက ် သခင်နယရှုက ဘိုရာားသခင်၏ နိိုငင်နံတာ်သိိုေ့ဝငန်ရာက်လိိုသူမ ာားသည် 

ကနလားသူငယ် ကြဲ သိိုေ့ဖြစ်ရမည်ဟို မိနေ့် နတာမ်ူခြဲ သည်(မဿြဲ ၁၈ား၁-၄၊ ၁၉ား၁၃-၁၄၊ မာကို ၁၀ား၁၃-၁၆၊ 

လိုကာ ၁၈ား၁၅-၁၇ တိိုေ့ကိို ြတ်ပါ)။  ကနလားသူ ငယ်မ ာားသည် အလွန် ယံိုကကည်ကိိုားစာားတတ်နသာ 

အက င ်စာရိတတရ ိကကသည်။ ထိိုနညာ်းတူဘရာားသခင၏်ရင ် က က်နသာလူမ ာားဖြစ်ကကသည ် အာဖဗဟံ၊ 

နမာနရ ၊ ေါဝိေ်န င ် နပါလိုတိိုေ့သည်လည်ား ယံိုကကည်ကိိုားစာားတတ်နသာ သူမ ာားဖြစ်ကကသည်။ထိိုနကကာင ် 

ယံိုကကည်ကိိုားစာားဖခင်ားစနစ်သည် ဝိညာဥ်နရားရာရင ်က က်မှုအတွက်နကာင်ားနသာ အတိိုငာ်းအတာ 

တစ်ခိုဖြစ်သည်ဟို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့နိင်္ံိုားခ ြုပ်နိိုင်ပါသည်။ 
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ထိိုေ့ဖပင ် ယံိုကကည်ဖခငာ်း၏ အသှီားအပွင ်၊ ကိိုားစာားဖခငာ်းအဖမင်ကိို တိတ်ဆိတ်ဖခငာ်း၊ မမြဲခမံဖခင်ား၊ မယိမ်ား 

ယိိုင်နသာ ကိိုားစာားဖခငာ်း၊ ဥာဏ္ပ်ညာန င ်ဘိုရာားသခင်အနပေါ် သစစာရ ိဖခငာ်းဟို ြွင ်ဆိိုနိိုငပ်ါသည်။ 

မည်သိိုေ့ပင ်ခက်ခြဲနသာစံိုစမ်ား ဖခငာ်းသိိုေ့မဟိုတ် အဖြစ်ဆိိုားနတွန င ် ရင်ဆိိုင်နနရပါနစ ဤ အသှီားအပွင ်ကိို 

ဖပြုစို ပိိုင်ဆိိုငန်သာသူမ ာားသည် မငိမ်သက်၍ ထိိုအခက်ကကာားမ  စိတ်ခ မာ်းသာမှုခံစာားရနိိုင်သည်။ ဘိုရာား 

သခင်သည် အနဖခအနနအာားလံိုားကိို ထိန်ားခ ြုပ် နတာမ်ူ၍ အနဖခအနနအာားလံိုားကိို ပြဲ ကိိုင်နတာမ်ူနသာ 

နကကာင ် သူသည် မတိုန်လှုပ်၊ မနခ ာကဖ်ခာားဘြဲ နရာင ်ရြဲမှု ရ ိလာသည်။ ဘိုရာားသခင်သည် မိမိသာားသမှီား 

အာားလံိုားအတွက် နကာငာ်းကကှီားမင်္ဂလာခ နပားနတာမ်ူရန် ရည်ရွယ် ခ က်ဖြင ်အမှုဖပြုနတာ်မူသည်။ 

ဤ ကိိုားစာားမှု၏ အဖပင်ပန်ား သဏ္ဌာန်နြာဖ်ပခ က်မ ာ တည်မငိမ်မှုဖြစ်သည်။ ဤမနရွှေ့လ ာားဖခင်ား 

စိတ်ဓါတ်ကိို ဆာလံ ၁၂၅ား၁ တွင် ေါဝိေ်မင်ားကကှီားက နြာဖ်ပထာားသည်။ “ထာဝရဘိုရာားကိို ခိိုလံှုနသာ 

သူတိိုေ့သည် မတိုန် မလှုပ်၊ အစဉ်အမမြဲတည်နသာ ဇိအိုန်နတာင်ကြဲ သိိုေ့ ဖြစ်ကက၏။”  နတာင် တစ်နတာင် 

ကလွြဲ၍ ဤနလာကတွငရ် ိ နတာန်တာငအ်ာားလံိုားသည် တိုန်လှုပ်၍ နရွှေ့လ ာား နိိုငက်ကသည်။ ဇိအိုန် 

နတာင်သည် ဘယ်နတာ မ မနရွှေ့နပ။ ဘိုရာား သခင်သည် ထိိုနတာင်ကိို မိမကိိန်ား ဝပ်နတာ်မူနသာ 

နနရာအဖြစ် နရွားနတာမ်ူ၍ ထိိုနတာင်နပေါ်တွင် အစဥ်အမမြဲ ကိန်ားဝပ်  နတာမ်ူသည်။  

ထိိုနကကာင ် ကိိုားစာားရန်သင်ယူနသာယံိုကကည်သူမ ာားသည်လည်ား ထိိုသိိုေ့မနရွှေ့လ ာားရနပ။ သူ၏ 

ပတ်ဝန်ားက င် တွင်ရ ိနသာအဖခာားသူအာားလံိုားသည်ထတိ်လနေ့်၍စိတ်နတွနဝနိိုင်ကကသည်။သိိုေ့နသာ် 

ကိိုယ်နတာ်ကိို ကိိုားစာားနသာ သူသည် နအားခ မ်ားမငိမသ်က်ဖခငာ်းရ ိသည်။“ဘံိုဗိမာန်နတာတ်ိိုက်ဖမစ်သည် 

သန်ေ့ရ င်ားနသာ နတာငရ်ိိုားနပေါ်မ ာတည် လ က်ရ ိ၏” (ဆာလံ ၈၇ား၁)။  

ဆာလံ ၃၇ား၅ တွင် ေါဝိေ်က “ကိိုယ်အမှုအရာကိို ထာဝရဘိုရာား၌ အပ်နလာ ။ ကိိုယ်နတာက်ိို 

ကိိုားစာားနလာ ။ သိိုေ့ဖပြုလျှငစ်ှီရင်နတာ ် မူမည်” ဟို နဖပာခြဲ သည်။ ဤက မ်ားခ က်က “ကိိုယ်နတာ် 

စှီရင်နတာမ်ူလိမ ်မည်”ဟိုနြာဖ်ပ ထာားသည်။ကျွန်ိုပ်တိိုေ့လိုပ်နဆာငရ်မည ်အခ က်န စ်ခ က်ရ ိသည်။ 

ပထမအခ က်မ ာ လိုပ်နဆာင်ခ က် “ဆက်ကပ် ဖခငာ်း” ဖြစ်သည်။ ေိုတိယအခ က်မ ာ စိတ်နန သနဘာ 

ထာား “ကိိုားစာားဖခငာ်း” ဖြစ်သည်။ ဆက်ကပ်ဖခငာ်းအဖပြုအမူ သည် ကိိုားစာားဖခင်ား စိတ်နန သနဘာထာားကိို 
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လမာ်းညွှန်နပားသည်။ ေါဝိေ်နဖပာခြဲ သည ်အတိိုငာ်း ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ယံိုကကည်ကိိုားစာားဖခငာ်း ဆက်လက်ရ ိနန 

သနရွှေ့ ဘိုရာားသခင်သည် “အမှုဖပြုနတာ်မူလိမ ်မည်။”  

ဘိုရာားသခင်ထံနတာ်သိိုေ့ဆက်ကပ်ဖခငာ်းကိစစသည် ဘဏ္်တွင်နငွသိိုားထာား၍ ဘဏ္်စာအိုပ်ထြဲတွင် 

နငွရငာ်းန ှီား ဖခငာ်းန င ်တူသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘဏ္်စာအိုပ်တွင် နငွသွင်ားမပှီားဖြတ်ပိိုငာ်း လက်ခံရရ ိနသာ 

အခါ ထိိုနငွမ ာားအ တွက် လံိုားဝစိတ်ပူပန်စရာမလိိုအပ်နပ။ ယခိုတွင ်ဘဏ္်မ  ထိိုနငွမ ာားကိို တာဝန်ယူ 

နဆာငရ်ွက်ရသည်။ ဘဏ္် တွင် နငွနကကားအပ်န ံဖခင်ားစိတ်မခ နသာသူမ ာားသည် မိမကိိိုယ်နရားကိိုယ်တာ 

ကိစစရပ်မ ာားအာားလံိုားအတွက်ဘိုရာား သခင်ကိို ကိိုားစာားရန် အလွန်ခက်ခြဲနိိုငပ်ါသည်။  

ဆက်ကပ်ဖခငာ်းအတွက် ဘဏ္်၌နငွစိုဖခငာ်းဥပမာသည် အနရားကကှီားနသာအရာကိို ပံိုနြာ်ခြဲ မပှီား 

ဖြစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ဘဏ္်မ ထွကခ်ွါသွာားနသာအခါ ဖြတ်ပိိုငာ်း၊ နနေ့ရက်၊ နနရာ၊ နငွစို 

ပမာဏ္မ ာားကိို ယူနဆာင်သွာား ခြဲ သည်။မနသခ ာမနရရာနသာအရာတစ်စံိုတစ်ခိုမျှမရ ိနပ။ ဘိုရာား 

သခင်ထံနတာ်သိိုေ့ဆက်ကပ်ဖခင်ားသည်လည်ား ထိိုအတိိုငာ်း တစ်ထပတ်ည်ားက သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် 

ဆက်ကပ်နသာအရာ၊ အခ နိ်န င ် နနရာကိို သံသယမရ ိဘြဲ လ က်တိက စွာသိရမည် ဖြစ်သည်။ ဘိုရာား 

သခင်သည် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့၏ဆက်ကပ်မှုကိိုလက်ခံနတာမ်ူနကကာငာ်း သနေ့်ရ င်ားနသာ ဝိညာဥ်နတာ်၏ အသိ 

အမ တ်ဖပြုဖခငာ်း “ဖြတ်ပိိုငာ်း”ကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့လိိုအပ်ကကသည်။  

ယ ုကက ည်ခခငာ်းကို ခပ စုပ  ိား တထ ငခ်ခငာ်း 

ကိိုားစာားဖခငာ်းသည် သစ်သှီားတစ်လံိုားန င တ်ည်နဆာကပ်ံိုအာားလံိုားတူသည်။ ရင ်က က်ဖခငာ်းအဆင ်သိိုေ့ 

မနရာက်မှီ ဖပြုစိုပ ြိုားနထာင်ရမည်။ တိိုားတက်ကကှီားထွာားနိိုငရ်န် အဆင ်ဆင ်ဖြတ်သန်ားလာရမည်ဖြစ် 

သည်။ ဆာလံ ၆၂ တွင်ေါဝိေ်၏ကိိုားစာားဖခငာ်းတိိုားတက်နစနသာပံိုနြာ်ခ က်စကာားလံိုားကိို နတွှေ့ရသည်။ 

“အကယ်စင်စစ် ဘိုရာားသ ခင်သည် ငါ၏ နက ာက၊် ငါ  ကိို ကယ်တငဖ်ခငာ်းအနကကာင်ား၊ ငါ  ခိိုလံှုရာ 

ဖြစ်နတာမ်ူ၍၊ ငါ၌ လှုပ်ရ ာားဖခငာ်းမ ာားစွာ မရ ိ ရာ” (အငယ် ၂)။ သိိုေ့နသာ ် သူသည် ဘိုရာား သခင်ကိို 

ကိိုားစာားခြဲ နကကာင ် င်္ိုဏ္်ယူဝံ ကကွာားစွာနြာဖ်ပခြဲ မပှီားနနာက်သူ က “ငါသည် လှုပ်ရ ာားဖခငာ်းမရ ိရာ” (အငယ် 

၆)ဟို နဖပာသည်။ အငယ်န စ် န င  ်အငယ် နဖခာက်အကကာားတွင ် ေါဝိေ် က “လှုပ်ရ ာားဖခငာ်း” မရ ိ၊ လံိုားဝ 

လှုပ်ရ ာားဖခငာ်းမရ ိနကကာင်ား အတိအလင်ားနြာဖ်ပခြဲ သည်။  
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ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည်လည်ား ေါဝိေ်ကြဲ သိိုေ့ စိတ်န လံိုားဖြျူစင်ဖခင်ားရ ိရန် လိိုအပ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် 

ရင ်က က်ဖခငာ်း အဆင ်သိိုေ့မနရာက်မှီ အနကာင်ားဆံိုားနြာ်ဖပခ က်မ ာ “ငါသည် လံိုားဝလှုပ်ရ ာားဖခငာ်းမရ ိရ”ဟို 

နဖပာနိိုင်ကကသည်။ ဤ အဆင ်တွင ် ဆင်ားရြဲေိုကခမ ာားန င ်ပိုန်ကန်မှုမ ာားက ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကိို တိုန်လှုပ်နစ 

နိိုငန်သာလ်ည်ား သူတိိုေ့ကအနိိုင်ယူ နိိုငက်ကမည်မဟိုတ်နပ။ သိိုေ့နသာ ် ကျွန်ိုပ်တိိုေ့သည် ကိိုားစာားဖခငာ်းကိို 

ရ ာနြွ နတွှေ့ရ ိပ ြိုားနထာင်ကကလျှင်  ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ သည် “ငါသည် လှုပ်ရ ာားဖခငာ်းမရ ိရ”ဟို နဖပာသည ်အဆင ်သိိုေ့ 

နရာကလ်ိမ ်မည်။ မည်သည ်အရာတစ်စံိုတစ်ခိုမျှက ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ကိို မလှုပ်ရ ာားနစနိိုငန်ပ။ အနိိုငလ်ည်ား 

မယူနိိုင်နပ။ 

ဤသိိုေ့နသာ ကိိုားစာားမှုသည် စိတ်အနတွားအနခေါ်မဟိုတ်ဘြဲ ဝိညာဥ်နရားရာအနဖခအနနဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ စံ နမူနာအဖြစ် ေါဝိေ်၏ ဘဝသက်နသခံခ က်ကိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ဖပန်လ န်ကကပါစိိုေ့။ သူက ဘိုရာား 

သခင်အာား “အကျွန်ိုပ် သည် နကကာကရ်ွံှေ့နသာအခါ ကိိုယ် နတာ၌် ခိိုလံှုပါမည်” (ဆာလံ ၅၆ား၃)။ ဤ 

နနရာတွင် ေါဝိေ်သည် သူ၏အထြဲ ၌ ယံိုကကည်စိတ်ခ မှုန င ်နကကာကရ်ွံှေ့မှုတစ်ပါားတိိုေ့သည် တစ်ခိုန င ်တစ်ခို 

တိိုက်ခိိုက်နနသည်ဟို အသိအမ တ်ဖပြုခြဲ  သည်။ နကကာကစ်ိတ်သည် စိတ်လှုပ်ရ ာားမှု၌ နနရာယူသည်။ 

ယံိုကကည်စိတ်ခ မှုသည် စိတ်ထြဲ၌ပိို၍နက်ရိှုငာ်းစွာ နနရာယူသည်။  

ရင ်က က်နသာယံိုကကည်စိတ်ခ မှုသည် နက်နြဲသန်မာနသာဖမစ်န င ်တူသည်။ ထိိုဖမစ်နခ ာငာ်းသည် 

ပင်လယ် ထြဲသိိုေ့ တန်ားသွာားခြဲ သည်။ ထိိုဖမစ်နခ ာင်ားနပေါ်တွင် နလဟိုန်စှီားဖခငာ်း သိိုေ့မဟိုတ် သံသယမ ာားက 

ဖမစ်နခ ာင်ားကိို တိိုက်ခိိုက်၍ နရမ က်န ာဖပငန်ပေါ်မ ာ လိှုငာ်းတံမ ာားထတတ်ပါသည်။ သိိုေ့နသာ ် ဤ 

နလမ ာားန င ် လိှုငာ်းတံပိိုားမ ာားက ဖမစ်နခ ာင်ားမပိတ်ပငန်ိိုငန်ပ။ လမ်ားနကကာငာ်းလည်ား မလွှြဲနစနိိုငန်ပ။ ထိို 

ဖမစ်နခ ာင်ားသည် မိမိလမ်ားအတိိုင်ားတည ် တည ်စှီားဆငာ်းသွာားကာ နနာက်ဆံိုားတွင် မိမဥိှီားတည်နသာ 

လမာ်းဖြစ်သည ်ပင်လယ်ထြဲသိိုေ့ စှီားဝင်သွာားခြဲ သည်။  

ဖပည ်စံိုနသာရင ်က က်မှုဖြင ်ယံိုကကည်စိတ်ခ မှုသည် တိနမာနသကသဝါေစာေိုတိယနစာင် ၁ား၁၂ 

၌နပါလိုနဖပာ ဆိို နသာစကာားအာားဖြင ် စံနမူနာယူထိိုက်ပါသည်။ “ထိိုအနကကာင်ားနကကာင်  ဤ 

ဆင်ားရြဲေိုကခကိို ငါခံရ၏။ သိိုေ့ နသာ်လည်ား ရ က်နကကာက်ဖခင်ားမရ ိ။ အဘယ်သူကိို ငါယံိုကကည်သည်ဟို 
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ငါသိ၏။ သူ၌ငါအပ်ထာားနသာအရာကိိုလည်ား၊ ထိိုနနေ့ရက်တိိုင်နအာင ် နစာင် နိိုင် နတာမ်ူသည်ဟို 

ငါသနဘာက ၏။” 

-DPM Archive မ  ကိိုားယူသည်။ ခွင ်ဖပြုခ က်ဖြင ်အသံိုားဖပြုသည်။  

 

တက ားဇာူးတင ်စက ား 

ဖပန်လည်ကကွလာဖခင်ား (Herald Of His Coming) သာသနာလိုပ်ငန်ားအတွက်ဘိုရာားသခင်၏ 

သတငာ်းစကာားကိိုနဟာနဖပာနိိုငရ်န် ဆို နတာငာ်းဖခင်ားမ ာား၊ နငွနကကားပံ ပိိုားမှုမ ာားန င ခ်ွန်အာားနပား 

တိိုက်တွန်ားဖခငာ်းအတွက် အာားလံိုားအနပေါ် နက ားဇူားတငလ် က်ရ ိသည်။ ခရစ်နတာ၌် ညှီအစ်ကိို နမာင်န မ 

မ ာားအာားလံိုား ခွန်အာားနပား၊ တည်နဆာက်ရန်န င ်နပ ာက်ဆံိုားနသာ ဝိညာဥ်မ ာားထံ သတငာ်း နကာငာ်း 

နဟာနဖပာရန်အတွက် ဤ သာသနာလိုပ်ငန်ားအာား ကူညှီပံ ပိိုားဖခငာ်းအာားဖြင ် ဘိုရာား သခင်သည် အမှုဖပြု 

နတာမ်ူသည်။ ဤ နနာက်ဆံိုားနသာ ကာလတွင် ကိိုယ်နတာ်သည် မိမိ သတငာ်းနကာင်ား သယ်နဆာင် 

သူအဖြစ် ဤ သတငာ်း နကာင်ား စာနဆာငက်ိို အသံိုားဖပြုနသာနကကာင ် နက ားဇူားနတာက်ိို ခ ှီားမွမ်ားသည်။ 

ကိိုယ်နတာ်၏နှုတ် ကပတ်နတာသ်ည် အက ြိုားမရ ိ၊ အခ ည်ားန ှီားဖပန်မလာနသာနကကာင ် ကိိုယ်နတာ်၏ 

နာမနတာက်ိို ခ ှီားမွမ်ား ပါသည်။ ကိိုယ်နတာ်၏ အကကံအစည်နတာမ် ာား ဖပည ်စံိုမပှီားဖြစ်သည် (နဟရ ာယ 

၅၅ား၁၁)။ နာမနတာ ် ဘိုန်ားကကှီားနတာမ်ူပါနစ။ ဤဖမင ်ဖမတ်နသာ လိုပ်ငန်ားဆက်လက် လိုပ်နဆာင် 

နိိုငရ်န် ကိိုယ်နတာသ်ည် နက ားဇူားနတာက်ိို ကျွန်ိုပ်တိိုေ့ အနပေါ်သိိုေ့ ခ နပားနတာ်မူပါနစ။  

ဤသတငာ်းနကာင်ား စာနဆာင်ကိို ဖမန်မာန င ် ဟာားခါား ခ င်ားစကာားမ ာားဖြင ် လစဉ်ထိုတ်နဝပါသည်။ 

မိမကိိိုယ်တိိုင်အတွက်နသာ်လည်ားနကာငာ်း၊ မိတ်နဆွမ ာားန င ် အသငာ်းနတာအ်တွက် နသာ်လည်ား 

နကာင်ား မ ာခ င်သူမ ာားအာားလံိုားကိို ကကိြုဆိိုပါသည်။ နအာက်ပ်လိပ်စာဖြင ် မ ာယူနိိုင်ပါသည်။ 

Rev. Run Lian 
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