
ထာဝရဘုရာားမူကာား သူ၏သန ့် 

ရငှ့်ားသ သာ ဗိမာန့်သ ာ့်၌   ရှိသ ာ့်မူ၏။ 

သ  မကက ားသာားအသ  ေါင့်ား ို ၊    သရှှေ့ သ ာ့်၌ 

ငင ိမ့်ဝ ့်စ ာသ နကကသ  ာော့၊       ( ဟဗက္ကု၊ 

၂း၂၀)။ 

ဖသ ရာဖက့်ဟဗကကု၏နှု ့်ထ က့် 

စကာားသည့် ဧဝသံေ သိ င့်ားသ ကာင့်ား 

သမုိင့်ား၏ အသန ့်ရငှ့်ားဆုံား ဌာနသ ာ့်သုိ  

ဝင့်သ ာားသညော့့်အခေါ  င့်မမိိ ို  နှ ုံားသာား 

မ ာားထဲမှခစံာား ၍ သ   ာသညော့့် စကာား ဖစ့် 

သ စ ေါ။     

ယ ဇ့် ူသ ဇာ ့် ခင့်ား သ န ရက့်သည့် 

အစစသ ရား ့် ူမ ို ားမ ာားအ  က့် အသ ရား ေါ 

 ှသညော့့် သ န  သ န  င့်   ဖစ့်သည့်၊ (ဝ ့်၊ 

၂၃ား၂၇)၊ယဇ့် ုသ ရာဟ ိ ့်မင့်ားသည့် ည့်ား 

ထုိသန ၌သာ ျှင့်  နှစ့်  င့်  ကကိမ့် 

ဗိမာန့်သ ာ့်၏ အ  င့်ားခန့်ား  ဖစ့်သ သာ 

အသန ့်ရငှ့်ားဆုံား ဌာနသ  ာ့်သုိ  ဝင့်ရ သည့်။  

နက့်န ှဲသ သာ ထုိသန ့်ရငှ့်ားရာ ဌာန 

သ  ာ့်သုိ  မဝင့်မှ  သူသည့်  ည ့် ရာား 

၏  မ့်ားညွှ န့်မှုအ ိငု့်ား မိမိ၏  န့်ဘုိား 

ကက ား ှသည့်ော့ ဝ ့်ရ ံသု ာ့်ကိ ု ချွ ့် ယ ့် 

ကာ အစင့်ားအက က့်မရှ ိ  ဖြူစင့်သညော့့် 

 ိ ့်သင့်  ိငု့်ားကိုသာ ဦ ားသ ခေါင့်ားမှ သ  ခဆုံား 

အထိ ဝ ့်ဆင့်ရသည့်။ ထုိ သ နောက့် 

ယ ဇ့် ုသ ရာဟ ိ ့်မင့်ားသည့် အင့် ံုန ဲ 

ယ ဇ့် ူသ ဇာ ့်ရာအသ သ ားကိယု ူင  ားကကည့်ညို 

သ သာစ ိ ့် ဖငော့့်ကာရထံာားသညော့့် ကန ့် န ့် 

ကာကို အစဉ့်အ ိုင့်ား ဆ ဖဲ ငော့့်ရသည့်။ 

သူသည့် နှိမော့့်ခ  ခင့်ား၊ ဘုရာားသခင့်အာ ား 

သ ကကာက့်ရ ံှေ့ ခင့်ား ဖငော့့် သက ားဇူား ရာား 

  လင့်သ ာ့်သုိ  ခ ဉ့်ားက ့်င  ား ယ ဇ့်သ ကာင့် 

၏အသ သ ားကိ ု  ဖန ့်   ့်ရသည့်။ သူသည့် 

ယ ဇ့် ုသ ရာဟ ိ ့် နဲ ဆုိင့်သညော့့်  ာဝန့်ကို 

ထမ့်ားသ ဆာင့်ရ သည့်ထက့် ုိ၍ သန ့်ရငှ့်ား 

ရာ  ဌာနသ ာ့်၌ သ နထုိင့် ခင့်ားမ  ုခဲော့သ ။ 

ထုိ သ နောက့်သူသည့် သန ့်ရငှ့်ားရာ  ဌာန 

သ  ာ့်မှ  ရသိ ့် ထံသုိ  ထ က့် ာင  ား 

သ နောင့် ရသသာ သူ ို အာ ား သယ သဟာ ဝေါ 

နောမ၌သက ားဇူား သ  ာ့်နှငော့့်အ  စ့်ခ ငော့့်  ွှ ့် 

 ခင့်ားကိသု ကကညာခဲော့သည့်။ 

ယ ခ ု  င့်  ကျွန့် ့် ို သည့် ဤ ုံ 

သ ဆာင့်ခ က့်နဲ ဆုိင့်သ သာ အ  န့်အသရား ေါ 

သညော့့် အမှုသည့် စံု င့်၍ မှန့်ကန့်သညော့့် 

သ အာင့် မင့်မှု ဖစ့်သစသည့်ကိ ု သိရိှရမည့် 

 ဖစ့်သည့်။ ဘုရာားသခင့်၏ ရည့်ရ ယ့် 

ခ က့်အ ိုင့်ား ဓမမသ ဟာင့်ားက မ့်ား  ခု ုံား 

မှ ယ ဇ့် ုသ ရာဟိ ့်  ု ့်ငန့်ားမ ာားသည့် 

 ုံသဆာင့်ခ က့် အရိ ့်သဏ္ဍာန့်မျှသာ 

 ဖစ့်သည့်။ သန ့်ရငှ့်ားသ ာ့်မူသသာ သယ ရ ှု 

ထံမှ  ုိ၍ ိုားသ သာ  အရှက့်ရ ခင့်ားနှငော့့် ဒုကခ 

ဆင့်ားရဲ ခင့်ား၏ ထူထ ့်သ သာ ကန ့် န ့် 

ကာသနောက့်က ယ့်မ ှ မိမိကိယု ့်ကိယု ့် ဖုံား 

က ယ့်ထာား ခင့်ား ဖစ့်သည့်။ သ ယရ ှုသည့် 

သူ၏ ခမည့်ားသ  ာ့် ဘုရာားသခင့်နှငော့့် 

ကျွန့် ု့် ို ကကာားကကာားဝင့်ဖ န့်သ  ဖရန့် သူ၏ 

 က့်သ ာ့်  ဖငော့့် မိမိ၏ အသသ ားသ  ာ့်ကိ ု

ယ ူသ ဆာင့်  ာ ခဲော့သည့်။ သူသည့် သ မာသ ရ ှ

၏  ည ့် ရာားနငှော့့်   ဲသ ာ့်ထဲမှ 

 ုံသဆာင့်သညော့့်  ု ့်ငန့်ား ာဝန့်မ ာားအာ ား 

 ုံားကိ ု နောား ည့်သိရိှင  ား အဆံုားသ ့် 

 ု ့်သ ဆာင့်ခဲော့သည့်။ ကျွန့် ့် ို ၏ အသိ 

 ညာ န့်ခိုားအာ ား ဖငော့့် အ ုံားစံ ု နောားမ 

 ည့်နိုင့်သ သာ  ိသု ာင့်ားသညော့့် ဤနည့်ား 

 မ့်ားကိ ု အဆံုားသ ့်    ညော့့်စံသု စခဲော့သည့်။ 

သုိ သ သာ့် သူသည့် ကျွန့် ု့် ို ၏ ထာဝရ  

သ ရ ားနှု ့် ခင့်ားကိ ု အဆံုား၌ ုံခခံုသစသည့် 

မှာ အနုစိ ့်  န့်ား ှသ  သည့်။ 

 

က္ းတ ိုငလ်မး်သ ိုို့  

 ကျွန့် ့် ို သည့်  ကာား ိုင့် မ့်ား 

သုိ   ဖန့်  န့်၍သ ာားကကင  ား  ူသ ့် 

ကုန့်ားသုိ  ခရ ား  ုသနသညော့့်  ူအု ့်ကက ားနဲ  

အ ူ စ ိ ့်နှစ့်ထာားကကရသည့်။ သူ ို  

သည့် ဣ သသ ရ  ူမ ို ားမ ာား၏ ကကမ့်ား 

 မ့်ား ှသညော့့် ဘုရငော့့်ေူဗနိ့်မာန့်မ ာားကိ ု

 ဖ ့်သန့်ားခဲော့ကကရသည့်။သ ရာှးသခ ့် သက့် 

ဦ ားဆံ ုိင့် ဘုရင့်မ ာားသည့် မိမိ ို ၏ 

ေူဗမိာန့်မ ာား  င့် အိ ့်စက့်သနကက ေါ 

သည့်။ သုိ သ သာ့် အသက့်သခင့်သည့် 

jyefvnfMuGvmjcif;owif;aumif; 
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အန ားမှ  ဖ ့်သ ာားသညော့့်အခေါ ရငှ့်  န့်ထ 

သ  မာက့် ခင့်ား အာရ ံဦု ားသည့် အက ည့်ား 

 န့် ှသ သာ သူ ို  ေူဗမိာန့်မ ာားသ  ေါ်  င့် 

 င့်ား က့် ာသည့်။  ူ စ့်သ ကက ား 

သည့် ေသဟနော  သ  ာင့်ကကာားသုိ ဝင့်သ ာား 

ကကသည့်။ ထုိအရ ့်သည့်  ခေါက 

သ မာ ုဘုရာားအာ ား   ူသ ဇာ့်သညော့့် သ သ ားည   

သ စာ့်အနံ ဆုိားသည့်ော့ သ နရာ င့် ဖစ့်သည့်။ 

သုိ သ သာ့် ုိ၍သ ကကာက့်မက့်ဘ ယ ့် သ ကာင့်ား 

သ သာ ေသဟနောအရ ့်ရိှသသားသည့်။ ယ ခ ု

  င့်  ကျွန့်ု ့် ို   မင့်သ  ှေ့ရသ သာ ခနဒ သ ာ့် 

နဲ    ညော့့်စံု၍ ဒုကခသ ဝဒနောကိ ု ခံစာားဖုိ ရန့် 

မိမိကိယု ့်ကိ ု အ ့်နှသံ သာ  ဘုရာားသခင့်၏ 

သုိားသငယ ့် သ  ာ့်မ ေါဘဲ မည့်သူသည့် 

ထုိေသ ဟနော အရ ့်မှ ထ က့်သ  ား   ့် 

သ  မာက့်မည့်နည့်ား။ 

 ကျွန့်ု ့် ို သည့် သ ကကာက့်မက့် 

ဘ ယ့်သကာင့်ားသ သာ  ဤသ ာင့်သ  ခရင့်ား 

သုိ  သ ရာက့်ခဲော့ကက ေါင  ။ သုိ သ သာ့်ထုိ 

သ  ာင့်သ  ေါ် သုိ  မ က့်မ  မိမိ ို သ နောက့် 

  င့်ရှ ိ သ သာ ူအု ့်ကက ားအာား  ခ က့် 

 ှညော့့်ကကညော့့် ကက ေါစို  ာား။ ထုိသုိ ကကညော့့် 

သညော့့်အခေါ အမနု့်ား ရာားနှငော့့် ရန့်ငင ိုားကက ား 

သူမ ာားကကာား အမ က့်သဒေါသမ ားမ ာား 

သ  ာက့်သ  ာင့်သနသည့်ကိ ု သ   ှေ့ မင့် 

မည့်။ ဒကုခသဝဒနော ခစံာားသ နသသာ ဘုရာား 

သခင့်၏ သာားသ  ာ့်အာား ေရ ုဏာသက့် 

င  ား နက့်နက့်ကာကာ  ကကည့်ညိုဘ ယ့်ကို 

ရာှ သ  ှေ့ နိငု့်ကကမည့်။ အာား … ည 

အသ မှာင့် ထုထဲ၌ ေရ ုဏာစိ ့်ရှသိ သာ 

 ူ စု ကဲော့သုိ  ရ ိုသသသမှု   ုထုိက့်သ သာ 

 ူနည့်ားစုသာ ျှင့်  ကျွန့်ု ့် ို ၏ မ က့်နှော 

ကို  မင့်သ   ှေ့ ခဲော့  ေါသည့်။ ကျွန့် ့် ို သည့် 

ဘုရာား ရာား သ ကကာက့်ရ ှံေ့ရ ိုသသသညော့့် 

ဆာ ုန့်မ ကို  ထမဦ ားဆုံား သ   ှေ့ ခဲော့ ေါ 

သည့်။ သူသည့် သာားနှစ့်ဦား “မုိားကကိုား၏ 

သာားမ ာား” ၏ မိခင့် ဖစ့်သည့်။ ဆာ ုန့်မ  

သည့် သူူ့သာားသမ ားမ ာားအာ ား သ သသညော့့် 

 ိုင့်သ အာင့်  သစစာရှစိ ာ  ုံသက့်သသထူ 

သ စရန့် ဆနဒရိှသူ ဖစ့်သည့်။ ထုိ သ ကကာငော့့် 

ယ ာကု ့်နှငော့့်သ ယာဟန့် ို သည့်  သ နောက့် 

 ုိင့်ား  င့် ထုိကဲော့သုိ  မိခင့် စ့်ဦ ားအာ ား 

ေုဏ့်  ုထုိက့်သကကာငော့့်ကိ ု မိမိ ို  ကိယု ့် 

ကိုယ့် ံုသက့်သ သသ ကာင့်ား ဖငော့့် အသက့် 

ရငှ့်င  ား   သခဲော့ကကသည့်ကိ ု ကျွန့် ့် ို  

သ   ှေ့ ရ ေါသည့်။ ဆာ ုန့်မ နောားမှ မာရ ိ

သည့် ည့်ား  ုိက့် ေါ ာသည့်။ သူသည့် 

အ  ို ကညာ မယ ့်သ  ာ့်မာရနိဲ  သ ဆ မ ို ား 

ရင့်ား ဖစ့်သည့်။ မာရသိည့် သခင့်သယရ ှု 

နှငော့့် အရင့်ားနှ ားဆုံားမိ ့်ဖ ဲှေ့သညော့့် သူူ့သာား 

နှစ့်ဦား ဖစ့်သ သာ ယာက ု့်အငယ ့်နှငော့့် 

သ ယာ သ ို ကိ ု  မင့်သ  ှေ့ခ ငော့့်ရခဲော့သည့်။ 

အာ ား … ရ ိှုက့်ကက ား ငင ့်နဲ  ငိုသ  က ားသ န 

သညော့့် မာ ေဒ   မာရသိည့် ည့်ား သူ ို  

အနောားမှ ေါ ာ ေါသည့်။ သူသည့် န ့်ဆုိား 

မ ာား၏ ု ့်သ ဆာင့်ခ က့်မ ာားကို ဖ က့်ဆ ား 

ဖုိ ရန့် က  ာခဲော့သညော့့်ထုိသခင့်၏ သ ရ ားနှု ့်  

 ခင့်ား န့်ခိုားကိ ု အ ခာားသူအာား ုံားထက့်  

 က့်သ  ှေ့ခံစာားခဲော့ရသူ ဖစ့်သည့်။  

သုိ သ သာ့် သခင့်သယရ ှု ခ စ့်သသာ    ညော့့် 

သ  ာ့်အသ  ေါ်  င့် မှ ၍ ုိက့် ေါ ာသညော့့်  

ဒယ ိမ့်ားဒယ ိငု့်နဲ အမ ို ားသမ ားသည့်  အဘယ့် 

သူနည့်ား။ သူသည့် အ ခာားသူမ ာား 

အာ ား ုံားထက့်  ူသ ဆ ားင  ား ညိုားငယ ့်သ န 

သ သာ မ က့်နှောကိ ု  ေါဝေါနဲ  ဖုံားအု ့်သ န 

သည့်မှာ အဘယ ့်သူနည့်ား။ သူသည့် စိ ့် 

နှ ုံားသာားထဲ  င့် နောက င့်ခံစာားသ နရ 

သညော့့် ကျွန့် ့် ို  သခင့်သယရ ှု၏ မယ ့် 

သ  ာ့် င့် ဖစ့်သည့်။ မယ ့်သ  ာ့်မာရနိဲ  

  ့် သ ့်၍ ရှိမုန့်၏ ဖသ ရာဖက့်  ုခ က့် 

သည့် ယ ခအုခေါ   ညော့့်စံုင   ဖစ့်သည့် -

“ထုိမှ  ေါား သန့်  က့်သည့် သင့်၏ 

စိ ့်နှ ုံားကိ ု ခ ငော့့် ိမော့့်မည့်ဟု မမ က့် 

ဆုိ၏” ( ု၊ ၂ား၃၅)။ သုိ သ သာ့် ထုိကဲော့သုိ  

 က့်ဝေါားကာား  ိငု့်သ ာ့်သ  ေါ် ၌ အဆံုား 

သ ့်ရမည့်ကိ ုည့်ား အနည့်ားဆုံား မယ ့် 

သ  ာ့်မာရိ၏စ ိ ့်ထဲ၌ခံစာားခဲော့င  ား ဖစ့်သ  မ

ည့်။ သုိ သ သာ့်သ ကာင့်ားကင့်သုိ သမာော့ကကညော့့် 

 ုိက့် ေါ - မာရ။ိ သင့်၏  ူသဆ ားသ သာက 

အာ ား ုံားကိ ု ထာဝရအဘထံသ  ာ့်သုိ  

အ ့်နှံထာား ုိက့် ေါ။ သငော့့်သာားသည့် က့် 

ဝေါား ကာား ိုင့်သ  ာ့်၌ အသ ့်ခံရမည့်ကို 

သင့်သရိှိ ေါသ ာား။ သူသည့် ည့်ားထုိကဲော့ 

သုိ  အသ ့်ခရံမည့်ကိ ု သိရိှ ေါသည့်။ 

သ ခေါင့်ားသ ာ့်၌ဆူားရစ့်သရဖူမ ာားနဲ သ ဆာင့်ား 

သ သာ သူသည့် သငော့့်သာား ဖစ့်သည့်နည့်ား 

  ူ ထာဝရအဘ၏ သာား ည့်ား ဖစ့် 

သည့်။ ခ စ့်ဘ ယ ့်သကာင့်ားသ သာ   ညော့့် 

သ  ာ့်ကိကုကညော့့် ေါ။ သူကိယု ့် ိငု့်သည့် 

စိ ့်သ သာကသ ကကာငော့့် သ ဆာက့် ည့်ရာ 

မရ  ဖစ့်သ န သ သာ့် ည့်ား အ  န့်ဝမ့်ားနည့်ား 

 ူသ ဆ ားသ နသညော့့် သူူ့သခင့်၏ မိခင့်အာား 

နှစ့်သိမော့့်ရန့် ကကိုားစာားသနသည့်။ အ  န့် 

သ ကကက ဘဲ ယ့် မင့်က င့်ား  မဟု ့် ေါ ာား။ 

သုိ သ သာ့် ူသ ဆ ားသ သာက  သ ရာက့်သနသညော့့် 

 ူသာားကို ခ စ့်သ သာသ မ တာအာ ား နောား 

 ည့်သိရိှ ခင့်ားသည့် အာားရသက န ့် 

ဘ ယ့် ဖစ့်င  ား သ  မကက ားသ  ေါ်  င့်  ုံားဝ 

ဥ ဿံသု   ာက့်က ယ ့်မသ ာားသ  ။ထုိသမ တာ 

သည့် အဆံုားမရှိသ  ၊ ထုိအ ဖစ့်အ  က့်၌ 

 င့် ျှင့် စိုားရမိ့်သညော့့် အရိ ့်အသ ရာင့်မျှ 

မသ   ှေ့ သ  ။  ူသ ဆ ားသ နသညော့့် ထုိအု ့်စ ု

  င့် ဒကုခသဝဒနောခံစာားသ နသညော့့် ဘုရာား 

သာားသ ာ့်၏ အသ သာော့နငှ့်သညော့့် အနော 

ေ ့်နိငု့်ငသံ ာ့် အစ  ို ားသညော့့် မ ို ား သ စော့ကို 

သာ ျှင့် သင့် မင့်သ   ှေ့ ရမည့်။  ူနည့်ားစု 

က  ဲ၍ မည့်သူကမျှ မသရ  က့်နိငု့် 

သညော့့်  ူအု ့်ကက ားသည့် မကကာခင့် ဆက့် 

၍မ ာား ာမည့်  ဖစ့်သည့်။ 

 

က္ ရ နလီတ င်က္ိုန်းထ  ် 

ကျွန့် ့် ို သည့် သ နောက့် ခေါ မိမိ 

 ို ကိယု ့်ကို  ူအု ့်ကက ားနဲ အ ူ  သ ာား ာ 

သ စကကသည့်ဆုိ ေါစို ။ အနည့်ားငယ ့်အ 

ထက့်ကို ဆန့် က့်သ ာားသည့်နဲ  ကျွန့် ့် 

 ို သည့် ဘုရာားဖူားခရ ား၏ အဆံုားကိ ု

သ ရာက့်ကက ေါမည့်။ ယ ခ ုက့်ရိှ  င ့် 

ကျွန့် ့် ို သည့်မည့်သညော့့်သ နရာ၌သ ရာက့် 

ရှိသ နကကသနည့်ား။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

 ကမဘာ ံုား၌ အသ ရား ေါဆုံားနငှော့့်  သ ကကာက့် 

မက့်ဘ ယ့် အသ ကာင့်ားဆုံားသသာ  ဆုံမှ ့် 

သ နရာ၏ ဘ ှဲေ့ နောမကိ၎ုင ့်ား ၊ ထိ ့် န ့် 

 ုန့် ှု ့်ဘ ယ ့်သကာင ့်ားသ သာ အမည့်နောမ 

ကို၎င ့်ား  ုိင့်ဆိငု့်ထာားသညော့့်  သေေါ  သ ေေါသ 

အရ ့် ည့်ားဟူသ သာ  ကာရာန  သ ာင့် 

ကုန့်ားသ  ေါ် ထိ ့်  င့်  ရ ့်သ နကက ခင့်ား  ဖစ့် 
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သည့်။ အ  န့်ထိ ့် န ့်  ုန့် ှု ့် 

ဘ ယ့်နဲ    ညော့့်သ နသ သာ  ဤသ နရာသည့်  

“င ော့က္ ိုမစခခင်းအလ က္ င်းသည် 

လ ေါ်ထွန်းရလသ  လတ င်ရ ိုးလ ေါ်သ ိုို့ င  

လမ  ် က္ညော့်၏”ဟူသ သာသ နရာသုိ သ   ာင့်ား   

 ဲ ာ ခဲော့သည့်။ ရငှ့်ဘုရင့်မ ာားနငှော့့် ဖသ ရာ  

ဖက့်မ ာားသည့် သူ၏အံော့ဘ ယ ့် နဲနက့် 

သ သာအရာမ ာားကို  မင့်သ  ှေ့ ုိကကသသာ့်  

 ည့်ား  မင့်သ  ှေ့ခ ငော့့် မရခဲော့ကကသ ခ ။ ဟ ု ့် 

 ေါသည့်၊ ထိ ့် န ့်  နု့် ှု ့်ဘ ယ့် 

သ ကာင့်ားသ သာ ဤသ ာင့်ကနု့်ားသ  ေါ်  င့် 

ကျွန့် ့် ို ၏ နှင့်ားဆ  န့်ား မ ာားသည့်ဖူား  ငော့့် 

ကကင  ား၊ ကျွန့် ့် ို ၏ ငင ိမ့်သက့် ခင့်ားနှငော့့် 

ကယ ့် င့် ခင့်ား စမ့်ားသ ရ  င့်ားမ ာားသည့် 

က ဲမ က့် ျံှထ က့်၍ စ ားထ က့် ာကက 

 ေါသည့်။ ကျွန့် ့် ို ၏ ခိ ံုှုရာရ ဲ ိုက့် 

သည့် ဤသ ာင့်ထ ိ့်သ  ေါ်   င့်  ရှိသ န ေါ 

သည့်။ ကျွန့် ့် ို ၏ အိ ့်သ  ာ့် ခင့်ားနှငော့့် 

ထာဝရအနောားယ ူရာ  သ ဗသနိရ ာသည့် ဤ 

သ နရာ၌  မင့်သာသအာင့် ကျွန့် ့် ို အာား 

  သသ န ေါသည့်။ ကာရာန သ ာင့်ကုန့်ား 

သည့်ကမဘာသ  မကက ား စ့်ခု ုံား၏အ ယ ့် 

ဗဟိုခ က့်မအ ဖစ့်  ည့်သဆာက့်ထာား 

သည့် ဟူသ သာသ ရာှး သ ဝသဏ က ူသာား 

မ ာား အဆို  ုထာားသည့်မှာ အ  န့်မှန့် 

ကန့် ှသ  သည့်။ ဤသ နရာသည့် ခနဓော 

ကိုယ့်အာား ဖငော့့်  ိုင့်ားနိုင့်ငအံသ ားသ ားနှငော့့် 

 င့် ယ့်ရ ့် ခာား  င့်  ရှသိ နကကသ သာ သ ရ ား 

နှု ့် ခင့်ားခရံသ သာ ယ ံကုကည့်သူမ ာားသည့် 

စိ ့်ဝိညာဉ့်အာား ဖငော့့်  သ န စဉ့် သ   ှေ့ ဆုံင  ား 

 ဦ ားနဲ  ဦ ားသ မ တာအနမ့်ား ဖငော့့်နှု ့်ဆက့်  

ကကမညော့့်သနရာ   ဖစ့်သည့်။ 

         သ ကကာက့်မက့်ဘ ယ ့်သကာင ့်ားသ သာ  

ထုိသ ာင့်ကုန့်ားသည့် ဘုန့်ားက က့်သသ ရ 

သ  ာ့်နဲ    ညော့့်စံုသညော့့် သခင့်၏ သ  ာက  

အမှုသ ာ့် မ ့် ု ့်ငန့်ားကို  အဆံုားသ ့် 

သ စခဲော့သည့်။ ထုိသခင့်အာ ား သမျှာ့်ကကညော့့် ေါ၊  

ထုိအခေါ သ  မကက ားသ  ေါ်  င့်  စမိ့်ား န့်ားင  ား  

အသ ားသ ဝဆာ၍ သ ကာင့်ားသသာ  အ င့် 

မ ာားကိုသာ ဖစ့်သ စမည့်၊ ဤအ င့်၏ 

အ မစ့်၌  ုဆိန့်ကိ ု ထာား  က့်ရိှသည့်၊ 

(မဿဲ၊ ၃ား၁၀)။ သ  ာက နဲ  ဆန ့်က င့် 

ဘက့် ဖစ့်သညော့့် သက့်သ သ င့်မဟု ့် 

 ေါ ာား။ သ နောက့် ုိင့်ားနက့်နသဲ သာကိယု ့်စာား  

အ  စ့်သ  ဖ ခင့်ား၌ အသ  ဖရာှမသ  ှေ့ခဲော့ 

သ သာသ ကကာငော့့် ဘုရာားသခင့်၏ နောမသ ာ့် 

နှငော့့် က ယ ့်ကာမစ ခင့်ားကို ယသူ ဆာင့် ာ 

သ သာ  အရာအာား ုံားအာ ား ဆန ့်က င ့်သညော့့် 

အရာကို အနိုင့်ယ ူဖ က့်ဆ ား ခင့်ား င့် ဖစ့် 

သည့်။ ထုိသခင့်အာ ား သမျှာ့် ကကညော့့် ေါ၊ 

ဒဏ့်ရာဒ ဏ့်ခ က့်မ ာားနငှော့့်  ရကှ့်သကကာက့် 

 ခင့်ားမ ာား ဖုံားအု ့်  က့် ရှိသ နသည့်။ 

သူူ့အာား ကိုားစာားသူမ ာားကကာားကအ  စ့် 

သာားမ ာားနှငော့့် မ ခာားနောားသ ာော့သ  ။ သူ၏ 

အသ သ ားသ ာ့် ဗ တိဇ ံ မေဂ ာခံယူရန့် 

အခ နိ့်သ ရာက့်ရိှခဲော့င  ား ဖစ့်သည့်။ 

 

အဆင်တန်ဆ အလံိုးစံိုရို ် 

သ မ်းခံရခခင်း 

အာ ား … အာ ား … ယ ခ ု  င့် 

သ သ ားစ န ့်သ သာ  သ ာင့်ကုန့်ားသ ေါ် ၌  မည့် 

သညော့့်အရာ ဖစ့်  က့်ခဲော့သနည့်ား။ သ ကကာက့် 

မက့်ဘ ယ့် အသ ကာင့်ားဆုံားသသာ  အ ု ့် 

ကို က ငော့့်သာားရသ နသညော့့်  က့် ေါားသ စ 

အာ ဏာက  ့် ေါားသာား သ ားဦ ားသည့်  

ဣ သသ ရ အမ ို ား၏ သန ့်ရငှ့်ားသူထံသုိ  

ခ ဉ့်ားက ့်ခဲော့ကကသည့်။  ထမဦ ားဆုံား 

က  ့်မ က့်သညော့့်အခေါမ ာား  င့် အသုံား  ု  

သ  ော့ရိှသ သာ ယ စ့်မူားသ စသညော့့် ဝိုင့်နဲ သ ရာ 

သ သာ  အခေါားရည့် ( ုန့်ားရည့်)ကို သူူ့အာား 

ကမ့်ားသ  ားခဲော့သည့်။ သခင့်သ ယရ ှုသည့် 

သူ၏ သ ကာင့်ား ကင့်ဘံ ု ခမည့်ားသ ာ့်၏ 

အ ုိသ ာ့်ကိနုောခံ ုိသ သာသ ကကာင ော့့် ဝိငု့်နဲ  

သ ရာသ သာ  အခေါားရည့်ကုိ ခံင  ားယ ူခဲော့သည့်၊ 

က နိ့်စာသငော့့်သ သာ  အမေဂ ာခ က့်ဖ ာား 

မှ သ နောက့်ဆုံားက သ သာ  အစက့်ကို သုံား 

သ ဆာင့်ခဲော့သည့်။ အာ ဏာက  ့် ေါားသာားမ ာား  

သည့် သ ယရ ှု၏ ခနဓောကိုယ့်သ ေါ် မှ ဝ ့်ရ ံ ု

သ  ာ့်ကိခုျွ ့်ကာ ကကမ့်ားကကု ့်သညော့့် 

 က့်မ ာား ဖငော့့် ဆု ့်ငဖဲင  ား ဘုရာားသခင့် 

၏ သုိားသငယ ့်သ ာ့်အာ ား ထိ ့် န ့် ုန့် 

 ှု ့်ဘ ယ့်သ သာအမှုကိ ု စ င့်၍   ုမူသ န 

ကကသည့်။  ခ နိ့်က သူူ့ဝ ့်ရ ံသု ာ့် 

သည့် ခမ့်ားညာ ား သ ာက့် င  ား၊ သူူ့ဝ ့်ရံ ု

အနောားသ ့်သည့် ည့်ား သကာင ့်ားကင့် 

ကကယ ့်စင့်မ ာားကဲော့သုိ  င့်ား က့်သ န သည့်။ 

ယ ခုအခေါ သူဆင့် မန့်ားသညော့့် အဆင့် န့် 

ဆာ အာား ုံားမှာ ဖ က့်ဆ ားခံရကာ န ရဲသ န 

သ သာ  သူူ့အသ သ ားသ ာ့်သာ ျှင့်  ဖုံား ွှမ့်ား 

သ နသည့်။  သူူ့ေုဏ့်အေဂေါသ ာ့်အာ ား ဖငော့့် 

သ  ာက  ူသာားမ ာား  သ ရှှေ့ သ မှာက့်၌ သာမ 

က ဘဲ ဘုရာားသခင့်၏ သ ရှှေ့သ ာ့်သ မှာက့်  

  င့် အာမခံအသ န ဖငော့့် ထုိသ ာင့်ကုန့်ား 

သ  ေါ်   င့်  ရ ့်သ န ေါသည့်။   

 သခင့်သယရ ှု အာ ား အဝ ့်သ ာ့် 

ကို ချွ ့် ယ ့်င  ားသ နောက့်  ဘုရာားသခင့်၏ 

အကကံအစည့်သ ာ့်အ ိုင့်ား သ ခေါင့်ားသ ာ့် 

၌ ဆူားရစ့်သရဖူကိသုာ  ခ န့်ရစ့်ထာားခဲော့ကက 

သည့်။  က့်မရ ံှေ့စစ့်သာားမ ာားသည့်သယ ရ ှု  

အာ ားသ သ ားမ ာားယ ိုစ ားသ စမညော့့်သစ့် ိုင ့်သ  ေါ်  

  င့်  ရ ိုက့်ထာားကကသည့်။ သူ ို ၏ ယ ခု 

 ု ့်ရ ့်သည့် ဆာ ံက မ့်ား ၂၂ ၌ ကကို 

 င့်၍ ဖသ ရာဖက့်  ုခ က့်ကိ ု သ ိမမူ 

သ သာသ ကကာငော့့် ဖစ့်သည့်။ ထုိက မ့်ားစာ၌ 

သ မရှိယသခင့်၏ မမ  ့်ဆုိခ က့်မှာ  - 

“အကျွန့် ့်နှငော့့် သ ဝားသ ဝားသ နသ ာ့်မမူ ေါနှငော့့် 

သ ဘားအနတရာယ ့်သ ရာက့်   ုန ား ေါင  ။ မစ 

သ သာသူမရှိ ေါ။ န ောား ာားဥ သဘ ို သည့် 

အကျွန့် ့်ကိဝုိငု့်ား၍၊အာ ားကက ားသသာ  ဗာရနှ့် 

ဥ သဘ ို သည့် ဝန့်ား  က့်သနကက ေါ၏” 

ဟူ၍ ဖစ့်သည့်– (ဆာ ံ၊ ၂၂ား၁၁-၁၂)။ 

ဘုရင့် ကာ ို ၏ ဘုရင့်မမ က့်ဆုိသည့်ော့ 

သ နောက့်ဆုံားနှု ့်ထ က့်စကာား မဟု ့် ေါ 

 ာား။ မိ ့်သ ဆ  ို  .. ကျွန့် ့် ို သည့် 

မကကာခဏဆုိသ ုိ ဘုရာားသခင့်၏ 

ငင ိမ့်သက့် ခင့်ား အိ ့်ရာသ  ေါ်  င့်  အိ ့်စက့် 

  ့်ကကင  ား သ မျှာ့်  ငော့့် ခင့်ား ဓမမသ ခ င့်ား 

မ ာားကိ ု သ န စဉ့်သ ဆုိကာ ဝမ့်ားသ  မာက့်စ ာ 

စည့်ားသ ဝား  ့်ကက ေါသည့်။ ကျွန့် ့် ို  

ခံစာားရသညော့့် ဝမ့်ားသ မာက့် ခင့်ား အ  

သ ကကာင့်ားသည့် ဘုန့်ားက က့်သသ ရန ဲ   ညော့့် 

စံုသသာ သခင့်၌သာသ  ှေ့ရ သည့် ကို မသ မော့ 

သငော့့်သ  ။ သူသည့်  သ ကကာက့်မက့်ဘ ယ့် 

သ ကာင့်ားသ သာ သစ့် ိုင့်သ  ေါ် ၌ မိမိကိယု ့် 

ကို  ခေါ ည့်ား အသ သခံခဲော့သည့်။  
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သခင်လယရှုအ းလက်္ဝ းက္ း 

တ ိုင်လတ ်၌ရ ိုက်္ထ းခခင်း 

 

သူ၏ က့်သ ာ့်မ ာားကို  က့် 

ဝေါားကာား ိုင့်သ ာ့်၌ အ င့်ားဆ ဲဆန ့်၍ 

ရ ိုက့်ထာားသည့်ကို ကကညော့့် ုိက့် ေါ။ သူူ့ 

သ  ခသ  ာ့် အာား  ခုသ ေါ်   င့်   စ့်ခုထ ့် 

၍ ရ ိုက့်ထာားခဲော့သည့်။ ထုိ သ ကကာငော့့် ဣ ဇက့် 

သည့် သ မာရယိသ ာင့်သ  ေါ် မှ သစ့် ိငု့် 

သ  ေါ် ၌  ဲသ   ာင့်ားခဲော့ဖူားသည့်။ သုိ သ သာ့် 

သ ကာင့်ားကင့်မှ အသံသည့် -  “ထုိ ု 

 င့်ကို မထိမခိကု့်နငှော့့် ” ဟူ၍  ဖစ့်သည့် 

( ကမဘာ၊  ၂၂ား၁၂)။  ကာရာန သ ာင့်ကုန့်ား 

သ  ေါ် ၌   ိ ့်ဆိ ့်ငင ိမ့်သက့်သ ာားခဲော့သည့်။ 

အာ ဏာ  က  ့် ေါားသာားမ ာားသည့်  ူနငှော့့် 

သံသ ခ ာင့်ားမ ာားကို ဆု ့်ကိငု့်သ နသည့်။ 

သ နောက့်ထ ့်  ဖစ့်  က့်မညော့့် အရာမ ာားကိ ု

မည့်သူကကညော့့်ရက့်မည့်နည့်ား။ ငရဲမ ားဖုိ  

ထဲမှ သ ကကာက့်မက့်ဘ ယ ့် သကာင ့်ားသညော့့် 

သံသ ခ ာင့်ားမ ာားသည့် သ  ဖာငော့့်မ ့်သ သာ 

သ ယရ ှု၏  က့်သ ာ့် နှငော့့် သ  ခသ ာ့် 

မ ာား  င့် ရ ိုက့်ထာားခဲော့သည့်။ သုိ သ သာ့် 

ထာဝရသန ့်ရငှ့်ားရာ  ဌာနသ ာ့်မှ ကကို၍ 

 မင့်သ ာ့်မူခဲော့  င  ား ဖစ့်သည့်။    င့်ားအာ ားနဲ  

ထုရိုက့်သ န သညော့့်အသံကို သင့်ကကာ ားခဲော့ ေါ 

သ ာား။   သင့်၏ ရ ံရှာဘ ယ ့် သကာင ့်ား 

သညော့့် အ  စ့်သည့် သက့်သ သခံသ န သ သာ  

သ ကကာငော့့် ၎င့်ား အသံ ို သည့် သငော့့်နှ ုံား  

သာားထဲ၌ မုိားကကိုား စ့်သကဲော့သုိ   ဖစ့်သ   

မည့်။ ထုိအခ နိ့်၌ အနနတ န့်ခိာုးသ  ာ့်ရှင့် 

ဘုရာားသခင့်၏ အမ က့်သ ာ့်သည့်  သငော့့် 

အသ  ေါ် သုိ  က သ ရာက့်သ နသည့်။  အ  စ့်၌ 

အိ ့်သ   ာ့်သ န ခင့်ားမှ နိုားထ ေါ။  အ  စ့်၌ 

သ သသ နသ သာ အသက့် ာမှ ရ ုန့်ားထ က့် 

 ေါ။ ထုိဒဏ့်ခ က့်ရာမ ာားသ ကကာငော့့် မာသ ကကာ 

င  ား သ မာက့်မာသ သာ  န ုံှားသာားမ ာား 

က ို ား ဲော့သ ကကမ င  ားအက ို ားရိှသ သာ သ နောင ့်  

သုိ  သ ရာက့်ရိှသစ ေါသည့်။ သငော့့်နှ ုံားသာား  

သည့် ည့်ား အဘယော့့်သ ကကာငော့့်  က ို ား ဲော့ 

သ ကကမ  ခင့်ားမရှိသနည့်ား။  သက့်ဝင့် ှု ့် 

ရာှားသ သာ ထုိရိကု့်နှခဲ က့်  မ ာားသ ကကာငော့့် 

သငော့့် ု ့်သ ဆာင့် ခ က့်အာ ား အသ ထာက့် 

အကူ ဖစ့်သည့်ကိုသိ ေါ။  သ  ာက ကက ားက 

က ြူား  န့်ခဲော့သမျှသ သာ  မသ ကာင့်ားမှု  နှငော့့် 

ဇာ  ိဆန့်မှုမ ာားကို စ ဲခ က့် င့်ရန့် သငော့့် 

စာသ စာင့်ထ၌ဲ မှ ့် မ့်ား င့်ထာား ေါ  

သည့်။    

 ထုရိုက့်သညော့့် သံချွန့်မ ာားသည့်  

အဆံုားထိ သ ဖေါက့်ထ က့်သ ာားသည့်ကိ ု

ကကညော့့် ေါ။   က့်နှစ့်ဖက့်နငှော့့် သ  ခနစှ့် 

သ ခ ာင့်ားမှ သန့် ရငှ့်ားသူ၏ အသ သ ားသ ာ့် 

သည့် စ ားထ က့်သနသည့်။  အသက့်စမ့်ား 

သ ရကို စ ားထ က့်သ စမညော့့် အသ ကကာင ော့့်သံချွန့် 

မ ာားသည့် ကယ ့် င့် ခင့်ား သ က ာက့် 

သ ဆာင့်  ကိုကျွန့် ့် ို အ  က့်  အ ုိ ငှေါ 

ထုိားသ ဖေါက့် သ စခဲော့သည့် ( ထ က့်၊ ၁၇ား၆)။ 

နံ သာဆ သ မွှား စ ားထ က့်သ စရန့်  ၎င ့်ား ို  

သည့်သ ကာင့်ားကင့်ဆ သ မွှား င့်ကို ခ ို ားဖ က့်  

ခဲော့ကကသည့်။  ဟ ု ့် ေါသည့်၊ သံချွန့် ို  

သည့် ကျွန့် ့် ို အာ ား ဆန ့်က င့်သ စမညော့့် 

 က့်သရားစာမူမ ာားကိုထုိားသ ဖာက့်င  ား ၎င ့်ား 

အာ ား သစ့် ိုင့်သ  ေါ် ၌ ရ ိကု့်ထာားခဲော့သည့် 

( သကာ၊  ၂ား ၁၄ )။  သ  ဖာငော့့်မ ့်သ သာ 

သူအာား ထုိားရ ိုက့်သညော့့် ဒဏ့်ခ က့်အာား  ဖငော့့် 

သ ရာှးသ မမ သ ဟာင့်ား၏ ဦ ားသ ခေါင့်ားထဲ  ိငု့်  

သ အာင့်  ထုိားသ ဖာက့်ဝင့် သ ရာက့်သစသ ာ့် 

မူခဲော့သည့်( ကမဘာ၊ ၃ား၁၅)။ 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်၌  ရ ိကု့် 

ထာား ခင့်ားကို ခံရသ သာသူအာား ကကည့်ညို 

 ခင့်ားန ဲ   ့်သ ့်၍ မည့်သူ ဦ ား 

 စ့်သ ယာက့်မျှ  ှညော့့်စာား ခင့်ားကို မခံ ေါ 

သ စနဲ ။ ကာား ိုင့်၌ ရ ိကု့်ထာား ခင့်ားကို 

ခံရသ သာ  ထုိ က့်သ  ာ့်မ ာားသည့် အ 

သ နှောင့်အဖ ဲှေ့မရိှ  ှု ့်ရှာားနိငု့်သညော့့်အခေါ 

ထက့်  ုိ၍ င့် အံော့ဘ ယ့်သ သာသကာင ့်ား ကက ား 

သ  ားသ န ေါသည့်။ ထုိ က့်သ  ာ့် မ ာားသည့် 

ထာဝရအသင့်ားသ  ာ့် ၏ အ သဆာက့်အဦ ား 

အက ယ ့်အဝန့်ားအာား  ည့်သဆာက့်သ ား 

သ နသ သာ အံော့ဘ ယ ့်ဗိသုကာကက ား၏  က့်  

သ  ာ့်မ ာား င့် ဖစ့်သည့်။  ဟု ့် ေါသည့်၊ 

၎င ့်ား က့်သ  ာ့်မ ာားသည့် ခ န့်အာ ားကက ား 

သ သာသူထံမှာ  ုိင့်ဆုိင့်မှု  အာ ား ုံားကိ ု

 ုယူနိငု့် သညော့့် သူရဲသကာင ့်ား၏  က့် 

သ  ာ့် မ ာား င့် ဖစ့်သည့် ( မဿဲ၊  ၁၂ား၂၉)။ 

၎င ့်ား က့်သ  ာ့်မ ာားမ ေါဘဲ ကညူ  မစ ခင့်ား 

နှငော့့် ကယ ့် င့် ခင့်ားမရှိ သ  ။ သ သ ားမ ာား 

ယ ိုစ ားသနသ သာ ဤသ ခသ ာ့်မ ာားသည့် 

အခ ု ့်အသ နှောင့် အ ာားအဆ ား မရှိသညော့့် 

အခ နိ့်ထက့် ုိ၍ ခ န့်အာားကက ားစ ာ  သ  ျှာက့် 

 ှမ့်ားနိုင့်သည့်။  ဤသ  ာက  င့်  ၎င ့်ားသ  ခ 

ရာ သ ာ့်မ ာားထက့်  ုိ၍နိမော့့်က သညော့့် မည့် 

သညော့့် စမ့်ားသ ရ  င့်ား မ ာားသ သာ့်၎င ့်ား၊ မည့် 

သညော့့် အသ ခအသ နမ ာား  သ သာ့်၎င့်ားမရှိနိငု ့် 

သ  ာော့သ  ။သ ကကာက့်မက့်ဘ ယ ့် အသ ကာင့်ား 

ဆုံားသ သာ အမှုသည့် င  ားဆုံားခဲော့င   ဖစ့်သည့်။ 

ဆာ ံက မ့်ားစာမှ ဖသ ရာဖက့်  ုခ က့် 

စကာားမ ာားမှာ “သူ ို  သည့် အကျွန့် ့်၏ 

သ  ခ က့် ို ကို ထုိား သ ဖာက့်ကကင  ” ( ဆာ၊ 

၂၂ား၁၆)။  သူ ို သည့် ဖသ ရာဖက့်  ုခ က့် 

  ညော့့်စံုသစသ သာ  သူမ ာား ဖစ့်သည့်။ 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်  ၏ သ ခရင့်ားသည့် 

၎င ့်ားအ  က့်  ူားသ ဖာ့်ထာားသညော့့်    င့်ား 

 ခုန ဲ န ားက ့် ာင  ား ဖစ့်သည့်။  ခ န့်အာ ား 

ကက ားသ သာ  စစ့်သူရဲမ ာား ( ူမ ာား)သည့် 

ကာား ိငု့်ထ ိ့်ကိ ု ကကိုားနဲ  ခ ည့်သ နေှာင့် ကက 

ကာ စ၍ ဆ ဲထူသ နကကင   ဖစ့်သည့်။  ကာား 

 ိုင့်သ ာ့်နငှော့့် ရာဇဝ ့်သာား သည့်အသ  ေါ် 

သုိ  ငော့့်သ  မ ာ က့် ခံရကာ အ မငော့့်သုိ သ ရာက့် 

သ  င  ။သ  မကက ား သည့် အသက့်သခင့် 

အာ ား သူကိယု ့်သ  ေါ်   က့်ခရံန့်  င င့်ား ယ ့်ခဲော့ 

သည့်။ ထုိ နည့်ား ူ  သ ကာင့်ားကင့်ဘံုသည့် 

 ည့်ားသူူ့အာ ား  ငင့်ားဆန့်သည့်ကိ ု  မင့် 

သ   ှေ့ ရ ေါသည့်။ 

လအ င်ခမင်ခခင်းနငှော့် 

 က္ းဝငဖ်ျနလ်ခဖခခင်း 
 

          သုိ သ သာ့်ကျွ န့် ့် ို သည့်သ ကကာက့် 

မက့်ဘ ယ့်သ ကာင့်ားသ သာ ထုိအရာမ ာားကိ ု

ကန ့် န ့်ကာနဲ  ဖုံားအု ့်ရမည့်  ဖစ့်သည့်။  

ဘုရာားသခင့်အာား သက ားဇူား င့် ေါသည့်၊ 

ထုိကဲော့သုိ သ သာ  ဒုကခသ ဝဒနော  ခစံာားရသညော့့် 

 မင့်က င့်ားသ ကကာငော့့်  သ က ားဇူားသ ာ့် သ နမင့်ား 
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ကက ားသည့် အ  စ့်ကမဘာသ  ေါ် သုိ  ထ က့် ာ 

 ေါသည့်။ ယ ုဒ၏  ခသ သဂော့သည့် သ ကာင့်ား 

ကင့် န့်ခိုား  ုိင့်ဆုိင့်ထာားသညော့့် ဝညိာဉ့် 

မ ာားရှိရာ  အရ ့်သဒသသုိ   က့်သ ာားင  ား 

နက့်နသဲ သာ   ဠ ိကခမ ာားနငှော့့် ကျွန့် ့် ို  

ကိုယ့်စာား သူ ို ၏  န့်ခိုားကိ ု ထာဝရ 

ဖ က့်ဆ ား စ့်ရန့်  ဖစ့်သည့်။ 

သူူ့ဖာသာသ ဖေါ်   သ နသညော့့်  မင့် 

က င့်ားကိုကကညော့့် ေါ။   က့်ဝေါားကာား ိုင့် 

သည့်အထက့်ကိသု  မ ာက့်ထာားသညော့့်ခဏ 

ခ င့်ား  င့်  ကာား ိငု့်  င့်ရ ိကု့်ထာား ခင့်ားခံ  

ရသသာ  သယ ရ ှု၏ဒဏ့်ရာဒဏ့်ခ က့် သ ာ့် 

မ ာားမှ န ရဲသ သာသ သ ားမ ာား  စ ားက  ာ သန 

သည့်။  ဤအရာသည့် သူူ့အသင့်ားသ ာ့် 

အ  က့် သ  ားသ သာသူ၏ အသ မ အနစှ့် 

 င့် ဖစ့်သည့်။  ထုိကဲော့သုိ သ သာ  အသ မ  

အ  က့် ကျွ န့် ့် ို သည့်သူူ့အာား သ က ားဇူား 

 င့်သ န ခင့်ား ဖစ့်သည့်။ ၎င ့်ားအသ သ ားသ ာ့် 

သည့် ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာ သဲကနတော ရထဲ  င့်  

က သညော့့်အခေါ သူ ို သည့် နှင့်ားဆ  န့်ား 

ကဲော့သုိ  ဖူား  ငော့့်သ နသည့်။ ထုိ အသ သ ား 

သ  ာ့်အာား ကျွ န့် ့် ို ၏ နှ ုံား သာား ံခေါား 

ထု ့် ံခေါား ိုင့်မ ာားသုိ  ဖ န့်ား  က့်သညော့့် 

အခေါ ကျွ န့် ့် ို သည့်  ုံခခံု င  ား ဖ က့်ဆ ား  

သ သာ သူမ ာားနှငော့့်   မန့်မ ာားအာား သ မာင့်ား 

ထု ့်ခဲော့သည့်  ( ထ က့်၊ ၁၂ား၂၂- ၂၃)။  ဤ 

အသ သ ားသ ာ့်  မုိားရ ာသ န့်ားသညော့့်သ နရာ 

  င့် ဘုရာားသခင့်၏ ဥယ  ာဉ့်သ  ာ့်သည့် 

စိမ့်ားစိ ု  ှ သ နင  ား သ ာနှင့်ား န့်ားမ ာား 

 ည့်ား ဖူား  ငော့့် ာသည့်။  မည့်ားနက့်သသာ 

အရာသည့် သန့် စင့်သ သာ  စမ့်ားသ ရ  င့်ား၌ 

 ဖြူစင့် ာသည့်။  ု ့်  က့်သ နသသာအရာ  

သည့် သ နမင့်ား၏ အ င့်ားသ ရာင့်ကဲော့သုိ  

 ဖြူစင့်ဝင့်ား  ာသည့်။  အသ သ ားသ ာ့် 

မ ေါဘဲ ရငှ့်သန့်နိုင့်သညော့့်အရာ မရှိသ  ။ 

ကက ားထ ာားရှင့်သန့်မှုနငှော့့် စိမ့်ား န့်ားစိုသ  မှု  

 ည့်ားမရှိနိငု့်သ  ။ အရာရာ၌  သ ခာက့်က ့် 

သ န ခင့်ား၊ ခမံု  ခင့်ားနှငော့့် သ သ ခင့်ား ရာားသာ 

ရှိသ   ိမော့့်မည့်။  

 အံော့ဘ ယ့်နက့်နဲသ သာ   က့်ဝေါား 

ကာား ိငု့်သ ာ့်  သ က ာက့်သဆာင့် သည့် 

က နိ့် ခင့်ားအမေဂ ာ   ိှုင့်ား  ုိံားကို ခ ို ား 

ဖ က့်င  ား မာားမာားမ ့်မ ့်ရ ့်သ နသည့်။  

မိမိအသ  ေါ် သုိ  စ ဲစ  ့်  စ့် င့်မညော့့် ဤ 

 ရာားစ ရင့် ခင ့်ားကို ေရ ုဏာအာ ား ကက ားစ ာ 

 ဖငော့့် ေါဝင့်  ့်သ ့်သ သာသူသည့် နက့်န 

သ သာ  သ မှာင့်မိကု့်အ ိ၌ ရှသိညော့့် သစ့် 

 ိုင့်သ  ေါ်  င့် မိမိကိယု ့်ကိယု ့်  အသ သ 

ခံခဲော့သည့်။ သူသည့်နနံက့်သာား မုိားသ သာက့် 

ကကယ ့်  ဖစ့်သ နဆဲ င့် ဖစ့်င  ား သ  ာကကက ား 

အာ ား ထာဝရဥ  ုသ့်သန ကို သ ကကညာသ  ား 

သည့်။  သကာင ့်ားကင့်နငှော့့်  သ ာကသည့် 

သူူ့အာား ငင့်ား ယ ့်ခဲော့သည့်။ သုိ သ သာ့်သူ 

သည့်၎င ့်ား ို ကကာား  ့်သ ့် ဆက့်န ယ့်မှု  

ကို သူ ို ၏ ထာဝရ အာမခံအ ဖစ့် 

မိ ့်သဟာယအသစ့်ကိ ု  ည့်သ ဆာက့် 

သ  ားခဲော့သည့်။ အိုား ... ကကညော့့် ေါ၊ သ သ ားယ ိစု ား 

သ သာ သူူ့ က့်သ ာ့်သည့် က ယ ့်ဝန့်ား ှ 

သည့် ကာား၊ ထုိ က့်သ ာ့်သည့် အ  စ့် 

သာား အာ ား ုံားအသ  ေါ် သုိ  ဆန ့် န ့်သ န ေါ  

သည့်။  ထုိသခင့်၏  က့်သ  ာ့်သည့် 

အသ ရှှေ့နှငော့့်အသ နောက့် ညွှန့်   ( ဆန ့် န ့်) 

သ  ာ့်မူင  ား သ  မကက ား အရ ့်သ  ားမ က့်နှော  မှ 

သူူ့သာားသမ ားမ ာားကို စသု ဝားသ စသ  ာ့်မူ 

သည့်။   က့်ဝေါားကာား  ိငု့်သ ာ့်ထိ ့် 

သည့် သ ကာင့်ားကင့်သို  မ က့်နှောမသူ နင  ား 

သ  မကက ားထက့် မငော့့်၍  သ  ာက   ုံားကို 

အက ို ားသက့်သ ရာက့် သ စသည့်။  ကာား 

 ိုင့်သ ာ့်၏ သ  ခရင့်ားသည့် သ  မကက ား၌ 

စိုက့်ထူခဲော့င  ား အံော့ဘ ယ့်သစ့် ိုင ့်သ ာ့် 

 ဖစ့် ာ ေါသည့်။ ကျွန့် ့် ို သည့်  ထုိကာား 

 ိုင့်သ ာ့်မှ ထာဝရ သငော့့် မ ့် ခင့်ား 

အသ ားကို ဆ ဲခူားခ ငော့့် ရရိှ ေါသည့်။  ဘုရာား 

သခင့်သည့် ကျွန့် ့်  ို ၏ သ နောင့် မ က့်  

ရည့်ကုိ အသိအမှ ့်  ု ခင့်ားမှ  ဲ၍ မည့်  

သညော့့်အရာမျှ မ ုိအ ့်သ ာော့သ  ။  သန ့် 

ရငှ့်ားသ သာ  ဝညိာဉ့်သ ာ့်သည့် ကျွန့် ့် ို  

အာ ား  က့်ဝေါားကာား  ိုင့်သ ာ့်၌  ဒုကခ 

သ ဝဒနောခံစာားသညော့့် ကယ ့် င့်ရငှ့်ကိ ု

ကျွန့် ့် ို အာ ား   သ န ေါသည့်။ ထုိ သ နောက့်  

ကျွန့် ့် ို သည့် သ  ာက  ူ န့်မှုနှငော့့်  ဝမ့်ား 

နည့်ား ခင့်ားအာား ုံားမှ ထ က့်သ  ား    ့် 

သ  မာက့်င  ား ဘုရာားသခင့်၏ဘုန့်ားသ  ာ့်ကိ ု

သ မျှာ့် ငော့့် ခင့်ား၌ ဝမ့်ားသ မာက့်ကကမည့်။  

ဘုရာားသခင့်၏ မ က့်သ မှာက့်သ ာ့်၌ 

ကျွန့် ့် ို ၏ သ  ဖာငော့့်မ ့် ခင့်ားသည့် ထုိ  

အရာထက့် ုိ၍ ဘာမျှမ ုိအ ့်သ ာော့ 

သ  ။  ကျွန့် ့် ို ၏ အကအူည မဲော့သသာ  

ဟိရဩိ တ စ ိ ့်၏ သ အာ ့်ဟစ့်သံသည့် 

ထုိအသသ ားသ ာ့်ကိ ုဖန ့်သ သာ  ယ ဇ့်  လင့် 

သ  ာ့်သုိ  သ ရာက့်သ  င   “အာ သ ဗ ၏ 

အသ သ ားသ  ာဆိသု သာ  အရာထက့်သာ ၍ 

 မ ့်သ သာအရာကို  သ   ာဆုိ ခင့်ား” ဟူ၍ 

 ဖစ့်သည့် ( သဟငဗ၊ဲ ၁၂ား၂၄)။  ထုိ   င့် 

 ူသ ဆ ားသ သာ   ူသာားသည့် သူ၏  က ယ့် 

ဝသသာဘဏ္ဍာမ ာားကို ကျွန့် ့် ို အာား 

  သကာ  အ ့်နငှ့်ားခဲော့ ေါသည့်။  အ  န့် 

 က ယ့်ဝ ှစ ာသ သာ  အမနိ ့်သ ာ့်အာ ား ဖငော့့် 

သူူ့သာားေ ို ားဆက့်အသ  ေါ်  ုသညော့့် သ ကေါင့်ား 

ကက ားမေဂ ာသည့် -  “သငော့့်အဘသ  ားသ သာ  

သ ကာင့်ခ  ားမေဂ ာသည့် ထာဝရသ  ာင့် 

 ို ၌ ဖစ့်သ သာသ ကာင့်ားကက ားမေဂ ာ၊ ထာဝ 

ရကနု့်ား ို ၌ နစှ့်သက့်ဘ ယ ့်သသာ  အရာ 

 ို ထက့် သာ၍ မ ့်၏” ( ကမဘာ၊  ၄၉ား၂၆) 

ဟူ၍ င့်  ဖစ့်သည့်။ 

 ဠ ည ဉ်တရ းသစ၏်စနံှုနး် 

 

  ဠို ညာ ဉ့်  ရာားသစ့်၏ စံနှုန့်ား 

သည့် မာားမာားမ ့်မ ့် စိကု့်ထူသ န ေါ 

သည့်။   ဠညိာဉ့် ရာား၏ စနံှုန့်ားကိ ု နောား 

 ည့်သသ ဘာသ  ေါက့်သညော့့်အခေါသ ကကာက့် 

ရ ံှေ့ ုန့် ှု ့်၍ အ  န့် မ ့်နိာုး သည့်ထက့် 

ဘာမျှမရှိသ  ာော့ ေါ ၊ သ   ာ့်ရွှင့် ဝမ့်ားသ  မာက့် 

သည့်ထက့် မည့် မ့်ား ခင့်ားကိုသ   ာော့နည့်ား 

သ စမည့်။   ဠညိာ ဉ့်  ရာားသစ့်သည့် ယ 

သ န  ိုင့်သ အာင့်  ခိငု့်ခန ့်စ ာ  ရ ့် ည့်သ နင  ား 

ထာဝရရ ့် ည့်သ န  ိမော့့် မည့်။  ၎င ့်ားသည့် 

မည့်သညော့့်သနရာ၌ရှသိ နသည့် ဖစ့်သ စ ထင့်  

ရာှားသ သာ  အမ ှ ့် ကခဏာ၊ အံော့ဘ ယ့် 

အက ို ားသက့်သ ရာက့်မှုမ ာားနှငော့့် ဝန့်ားရသံ န 

သည့်။  သာသနောက င့်ားမ ာားသည့် စိမ့်ားစို  

သ နသည့်ကိ ု သ မျှာ့်ကကညော့့် ေါ။ ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့် 

သ န ဦ ားအခေါ သမယ သည့် ဒဌိိသဲကနတော ရ 

  င့်မ ာား အသ  ေါ် သုိ  က သ ရာက့်သ င  ။  

 င့် ယ့်  င့် ကျွန့်ားစုမ ာားထံမှ ငင ိမ့်သက့် 
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 ခင့်ား သ စာင့်ားသံမ ာားကို နောားစ ငော့့် ေါသ  ။ 

သ  မာက့်အရ ့်သ ရခဲ  င့်မ ာားကကာားရှိ နှ ုံား 

သာားမ ာားသည့် ဘုရာားသ မ တာသ  ာ့်  မ ားနဲ  

စ င့်  သ ာက့်  ာသ နသည့်ကိ ု သ မျှာ့် 

ကကညော့့် ှညော့့် ေါ။  ဤအရာမ ာားသည့် မည့် 

သညော့့် အရာမှ သ   ာင့်ား ဲသ ာားသနည့်ား။ 

ဤရငှ့်  န့်ထသ မာက့် ခင့်ားသည့် အံော့ဩ 

ဘ ယ့် ဖစ့် ေါသ ာား။  သ ာင့်ကကာားမှ 

အရ ိုားသ ခာက့်မ ာားကို မည့်သညော့့်အရာ  က 

 ှု ့်ခေါသ စခဲော့သနည့်ား( သယ ဇသက ၊ ၃၇ ား၄)။ 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်အာ ား  ိုင့်ားနိငု့်င ံ

အနှံ သုိ  သယ ့်သ ဆာင့်သ ာားခဲော့င  ား ၎င ့်ား၏  

အရိ ့်က သရာက့်သည့်  သ  မသာားသည့် 

စိမ့်ား န့်ားစိုသ  င  ား သ သသသာသူမ ာား 

 ည့်ား အသက့်ရှင့်ခဲော့သည့်။ 

 “ငေါသည့် ခရစ့်သ ာ့်နဲ အ ူ 

 က့် ဝေါားကာား ိုင့်သ ာ့်၌ အသ သခံင  ” 

ဟု  မန့်သ ာ့် ရငှ့်သ  ေါ ုက သ  က ား 

သ ကကာ့်ခဲော့သည့် ( ေ ာ၊ ၂ား၂၀)။  ဤ 

နှု ့်ထ က့်စကာားမ ာားအာား ဖငော့့်  က့်ဝေါား 

ကာား ိငု့်သ ာ့်သည့် ယ ံုကကည့်သူမ ာား 

အာ ား ုံားအ  က့် သ ကာင့်ားသသာ အသ ား 

အ  ငော့့်ကို ယ ူသ ဆာင့် ာဟု ညွှန့်  သန ေါ 

သည့်။  သူဆုိ ုိသညော့့်အနက့် အဓ ိပာယ ့် 

မှာ “၎င ့်ား ို သည့် သူူ့အ  စ့် မ ာားသ ကကာငော့့် 

မဟု ့်ဘဲ ကျွ န့် ့်၏ အ  စ့်သ ကကာငော့့် 

က နိ့် ခင့်ား အမေဂ ာကိ ု ခံသနသည့်။  

ကျွန့် ့် အ  က့်  က့်ဝေါားကာား ိုင့်သ  ေါ် ၌    

အဆံုားသ ့်မညော့့်သူသည့် ငေါ ော့အ  က့်  အ 

သ သခံသ ားသူ ဖစ့် ၏။  ခရစ့်သ  ာ့်သည့် 

အကျွန့် ့် ကိုယ့်စာား မိမိကိယု ့် 

ကိုသ ားဆ ့်င  ား ဒုကခသ ဝဒနောကိ ု ခံသ ားခဲော့ 

သည့်ဟ ု ဆုိ ုိ ခင့်ား  ဖစ့် ေါသည့်။ ” သုိ  

သ သာ့် မန့်သ  ာ့်  ရငှ့်သ  ေါ ု၏ ဝေါ က ာား 

 ခင့်ားသည့် ကျွ န့် ့် ို အာား ုံား၏  ုိင့်ဆုိင့် 

သညော့့် အသ မ  င့် ဖစ့်သည့်။  အသက့်ရှင့် 

သ သာ  ယ ံုကကည့်နှငော့့် သ မ တာ ရာား၏ 

အသ နေှာင့်အဖ ှဲေ့ မ ာားသ ကကာငော့့် ကျွ န့် ့် ို  

သည့်  က့်ဝေါားကာား ိုင့်၌ အသ သခံသညော့့် 

သ ယရ ှုနဲ အ  ူ  ုံား ဝ ည့်ား   ဖစ့်သ ာ့် 

မူသည့်။  ကျွန့် ့် ို ၏သ ဖေါက့်   န့်သ သာ 

ဇာ  ိသသ ဘာသည့်  ူသ ဟာင့်ား ဖစ့်သ သာ

ဇာ  အိသ သ ားအသာား   ့်မက့် ခင့်ားနဲ  

အ ူ သ သ ခင့်ားသုိ သ ရာက့်သညော့့် ိငု့် 

 ရာားစ ရင့်င  ား ဖစ့်သည့်ကိုသိသ သာ အာား 

 ဖငော့့် ခရစ့်သ  ာ့်၏ က့်ဝေါားကာား  ိငု့် 

သ  ာ့်  ရာားန ဲအ ူ မိ ့်သဟာ ရဖ ဲှေ့ရန့် 

ခ  ားသ  မ ာက့် ခင့်ားသုိ  သ ရာက့်ခဲော့င  ား ဖစ့် 

သည့်။  ကျွန့် ့် ို သည့် ဖ ငော့့်ဟသ န သ သာ  

ကာရာ န  သ ာင့်ကုန့်ားသ  ေါ် မှ  က့်ဝေါား 

ကာား ိငု့်သ ာ့်၏စံု င့် သ ာက့် သ သာ  

ငင ိမ့်ားခ မ့်ားမှုကို   မင့်သ  ှေ့ သ နရ ေါသည့်။   

၎င ့်ားသည့် သက့် မ့်ားသ ရာင့်စံု 

ကဲော့သုိ  သ မှာင့်မိကု့်သ နသ သာ ကျွန့် ့် ို  

အ  က့် သ  ေါင့်ားကာူး  ံ ာား ဖစ့်သည့်။ 

ကျွန့် ့် ို ၏  ူသ ဆ ားသ နသ သာ  မ့်ားခရ ား 

အာ ား မ ား ိုင့်ကဲော့သုိ  ဦ ားသဆာင့် မ့်ား 

  သနသည့်။    အိုား ..   ၎င ့်ား၏ ကကည့် င့် 

သ အားခ မ့်ားသညော့့်        အ င့်ားသရာင ့်သည့်  

 

“ကိုယော့့်အသ ဆ  ို အဖို  အ ုိ ငှေါ  

ကိုယ့်အသက့်ကိုစ န ့် ခင့်ား သမ တာထက့် 

သာ၍  မ ့်သ သာသ မ တာသည့် အဘယ ့် 

သူ၌မျှမရှိ” (သ ယာဟန့်၊ ၁၅ား၁၃)။ 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့် ၌ အ 

သ သခံမညော့့်အခ နိ့် န ားက ့် ာသည့်နဲ အမျှ 

သ ယရ ှုသည့်  က့်ဝေါားကာား ိုင့်သ ာ့်၌ 

ကကံုသ  ှေ့ရမညော့့်အရာမ ာားနဲ    ့်သ ့်င  ား  

 ုိ၍စိ ့်သ  ား ံမှုကိ ု ခံစာား ာ ေါသည့်။ 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်ကို ထမ့်ား ခင့်ားသည့် 

ခနခော ိုင့်ားဆုိင့်ရာ၊ စ ိ ့် ုိင့်ားဆုိင့်ရာနငှော့့် 

ဝညိာ ဉ့် ုိင့်ားဆုိင့်ရာ   င့်ားထန့်သ သာ နော 

က င့်မှုမ ာား ခံစာားရမည့်ကိ ု သ ကာင့်ား 

သ ကာင့်ားနောား ည့်ခဲော့င  ား ဖစ့်သည့်။ သယရ ှု 

သည့်  က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်၌ အသ သ 

ခံဖုိ ဆုံား ဖ ့်ခ က့်ခ ခဲော့သညော့့်အသ ေါ် အ  န့် 

 ူ န့်ခဲော့င  ား အထူားသ ဖငော့့် ကာား ိုင့်  သ ာ့်၌ 

အသ သမခံမှ ည သ ေ သ ရမှန့် ဥ ယ  ာဉ့်ထဲ 

  င့် ို၍ ူ န့်ခဲော့သည့်။    အထူား ဆုသ  ာင့်ား 

သညော့့်၎င့်ားသ နရာ  င့်သူသည့် “ ဝမ့်ားနည့်ား 

 ူသ ဆ ားင  ားအ  န့်စ ိ ့် သ သာက သ ရာက့်” 

ခဲော့သည့်။  သူသည့်  သ   ရ ု၊   ယ ာကု ့်၊ 

ကျွန့်ု ့် ို ၏ ဘဝမ က့်ရည့် သ ာင့်ကကာား 

အသက့် ာ မ့်ား  င့် အငမဲထ န့်ား င့်ား 

သ  ာက့်  ာသ စမည့်။ ထုိ   င့်    ့် 

  ့်မှုနှငော့့် ဘဝသစ့် င့်ကဲော့သုိ  ကျွန့်ု ့် ို ၏ 

ဝညိာ ဉ့်မ ာားထဲသုိ  နက့်ရိှုင့်ား စ ာ အ မစ့် 

  ယ့်သ နမည့် ဖစ့်သည့်။      ယ ံကုကည့် ခင့်ား 

အာ ား ဖငော့့်   နောား ည့်    သသ ဘာ သ  ေါက့်ခဲော့ 

 

သ ယာဟန့် ို ကိသု ခေါ် ၍ “ငေါသည့် သ သ 

သ  ာက့်သ အာင့် စ ိ ့်နှ ုံား အ  န့် 

ညိုားငယ ့် ခင့်ားရိှ၏၊ ဤအရ ့်၌ ငေါနဲ အ ူ 

သ စာငော့့်သနကကသ  ာော့” ဟူ၍ မိန ့်ဆုိခဲော့သည့် 

( မဿဲ၊  ၂၆ား၃၇ -၃၈)။  သ ယရ ှုသည့် 

အနည့်ားငယ ့် သ ာားင  ား ျှင့် “   ့်ဝ ့်၍၊ 

vuf0g;um;wkdifawmfbk&m;ocif\ 

arwåmawmfowif;pum; 
(The Cross: A Message of God’s Love) 

                                                                                         By Rich Carmichael 
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အကျွန့်ု ့်အဘ၊ဤခ က့်သည့်အကျွန့်ု ့်ကိ ု

  န့်သ ာားနိငု့် ျှင့်   န့်သ ာား ေါသ စ  သ သာ။ 

သုိ သ သာ့် ည့်ား အကျွန့်ု ့် အ ုိ  

ရှိသည့်အ ိုင့်ားမ ဖစ့် ေါသ စနဲ ။ကိုယ့်သ  ာ့် 

အ ုိသ ာ့်ရိှသည့်အ ိုင့်ား  ဖစ့် ေါသ စ  

သ သာဟု ဆုသ ာင့်ားသ ာ့်မူ၏” 

( မဿဲ၊၂၆ား၃၉)။  သူူ့သ ရှှေ့သ ာ့်၌ ခ ထာား 

သညော့့်ခေါားသ ားသ သာ  ဒ ုကခဆင့်ားရ ဲခင့်ားသဝဒ  

နော  ခ က့်ဖ ာားမှာ ထမ့်ားသ ရ ှေ့ဖုိ  အ  န့် 

သ  ား ံသည့်ကိ ု သ  ား မင့်သနရ ေါသည့်။ 

သူ၏သ ဝဒနောသည့် အ  န့်  င့်ားထန့်သ သာ 

သ ကကာငော့့် သူ၏“သ ချွားစက့်မ ာားသည့်သ  မသ  ေါ် 

မှာက သ သာသ သ ားစက့်မ ာားကဲော့သုိ ”  ဖစ့်သ န 

သည့်  (   ု ၊  ၂၂ား၄၄) ။  သူူ့ အဖခမည့်ား 

သ  ာ့်နဲ  စကာားသ   ာသညော့့် အခ နိ့်  င့် 

သ ယရ ှုသည့်        သူူ့အဖခမည့်ားသ ာ့်၏  

သည့်မှာ ၎င့်ား၏ သ ကာင့်ားကင့်အသ ားကိ ု

ကျွန့်ု ့် ို ၏ သ  ခရင့်ားသုိ  ခ သ  ားနိုင့် 

 ေါသည့်။ ကျွန့်ု ့် ို ၏ နှ ုံားသာားမ ာားနှငော့့် 

စိ ့်ဝိညာဉ့်မ ာားကို ထုိအ င့်၏ အရိ ့် 

သ အာက့်  င့် သ န ားသ ထ ားမှုနငှော့့် ကက ားထ ာား 

 ာသ စမည့်။ 

 

 

အ ုိသ ာ့်ကိ ု နောခံမညော့့်အသ ကကာ ငော့့် ထ ့် 

၍အ ည့်  ုခဲော့သည့်။ သူသည့်  က့်ဝေါား 

ကာား ိငု့်သ ာ့်၌  သ သသညော့့် ိုင့်သ အာင့် 

နောခံခဲော့သည့်   (ဖိ ိ ပိ၊ ၂ား၈)။ 

  က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်နဲ    ့် 

သ ့်၍ သ ဖေါ်   သညော့့် အ ဖစ့်အ  က့်မ ာား 

  င့် သ ယရ ှုသည့် စ ိ ့် ဒုကခသဝဒနော မ ို ားစံ ု

သ   ှေ့ ကကံုခဲော့သည့်။ သူအာ ား သူူ့  ညော့့် 

သ  ာ့်  ေါားမှ သစစာသ ဖေါက့်ခဲော့င  ား က န့် 

သညော့့် သူူ့  ညော့့်သ ာ့်မ ာား ဲ စ န ့် ယ ့်ခဲော့ 

ကကသည့်။ သူသည့် အဖမ့်ားခံခဲော့ရင  ား  

ကကိုား ဖငော့့် ခ ည့်သ နေှာင့် ခင့်ားခံခဲော့ရ ေါသည့်။ 

မမှန့်သသာ သက့်သ သမ ာားနငှော့့် စ  ့်စ ဲ င  ား 

 ရာားမျှ မှုမရှိသညော့့်  ရာားခ င့်  င့် 

မ ရာား ခ ည့်သ နှောင့် ခင ့်ား ခံခဲော့ရသည့်။ 

 ရာားခ င့်၌  ူ ို သည့် သ ယရ ှု၏ မ က့် 

နှောသ ာ့်အာ ား  သံ ထ ားသ ထ ားခဲော့ကကသည့်။ 

သူူ့မ က့်နှောကို ဖုံားအု ့်၍  က့်သ ားနဲ  

ထုိားခဲော့ကကသည့်။     သူူ့အာ ား    ရ ိုက့်နှက့်င  ား 

သသ ရာ့်သ  ှာင့်သ  ာင ့်ခဲော့ကကသည့်။  သူူ့အာား 

ရ ိုက့်နကှ့်င  ား  က့်ဝေါားကာား ိုင့်သ ာ့်၌ 

အသ သသ ့်ရန့် အ ့်နှံသ သာ  ိ  ့်မင့်ား 

သ ရှှေ့သ ာ့်သ မှာက့်သုိ  သ ရာက့်ခဲော့သည့်။  

သ ရာမစစ့်သာားမ ာားသည့်  သ ယရ ှု အာ ား ရ ိကု့် 

နှက့်င  ားသ နောက့် သူ၏အန ား၌ စုသ ဝားင  ား 

 ျှင့်သူူ့အာ ားသ  ှာင့်သ   ာင့်ခဲော့ကကသည့်။  

သူူ့အာား ဝ ့်ရ ံုသ ာ့်ကို ဝ ့်ဆင့်သ စင  ား 

သူ၏သ ခေါင့်ားသ ာ့်၌ ဆူားရစ့် သရဖူကိ ု

သ ဆာင့်ားသ စကာ ၊  က့်ယာသ ာ့်  ဘက့်၌ 

သ  ာင့်သ ဝ ှသ  ာ့်ကို ကိုင့်သစကကသည့်။ 

သူ ို သည့် သယရ ှု၏ သ ရှှေ့ သ ာ့်  သ မှာက့်၌ 

ဒူားသ ထာက့်ကာ သူူ့အာားက   စယ ့်ခဲော့ကက 

သည့်။ သူ၏ဘုရင့် ဖစ့်သည့်ဆုိသသာ  

သ   ာဆိုမှုကိ ု သ  ှာင့်ရယ ့်ကကသည့်။ 

သူူ့အာား  သံ  ားသ ထ ားကကင  ား သ  ာင့်သ ဝ ှ 

သ  ာ့်ကိယု ူ၍ အကကိမ့်ကကိမ့် ရ ိကု့်နှက့်ကက 

သည့်။  ထုိ သ နောက့် သူ ို သည့် သူူ့ဝ ့်ရံု 

သ  ာ့်ကိ ု   န့် ည့်ဝ ့်ဆင့်သ စင  ား ျှင့်  

သူူ့အာား  က့်ဝေါားကာား  ိုင့်သ ာ့်၌ 

က  ့်မ က့်ရန့် သ ေေါ  သ ေေါသ အရ ့်သုိ  

သ ဆာင့်သ ာားခဲော့ကကသည့်။  သူ ို သည့် ထုိ 

အရ ့်၌ သယရ ှုအာား  က့်ဝေါားကာား ိုင့် 

သ  ာ့်၌ ရ ိုက့်ထာားကကင  ား သံချွန့်မ ာားသည့်  

သူ၏ က့် နှငော့့်သ  ခ ို ကို ထုိားသ ဖေါက့် ခဲော့ 

သည့်။ 

ထုိအရ ့်၌ ရ ့်ကကညော့့်သ နသသာ 

သူ ို သည့် သယရ ှုအာား   က့်ရယ ့်  ု  ခင့်ား၊ 

သ  ှာင့်သ   ာင့် ခင့်ားနှငော့့် ကဲော့ရဲှေ့ ခင့်ားမ ာားကို 

  ုကကသည့်။  သူ၏  က့်ယာသ ာ့်နငှော့့်  

 က့်ဝဲသ ာ့်ဘက့်  င့်ရှိသသာ သူခိုားမ ာား 

 င့် ျှင့် သ ယရ ှုအာား   က့်ရယ့်   ုခဲော့ 

ကကသည့်။ ထုိ သ နောက့်  င့် သနမ န့်ား ညော့့် 

အခ နိ့်  ဖစ့်သ သာ့် ည့်ား အသ မှာင့်ထု 

ကက ားသည့်  သ  ာက ုံားကိ ု သုံားနောရ  

ကကာ  ဖုံား ွှမ့်ားသ  သည့်။ 

ကကို င့်၍ သယ ရ ှုမိန ့်ဆုိခဲော့သညော့့် 

အ ိငု့်ား အ  န့်သကကာက့်မက့်ဘ ယ့် 

သ ကာင့်ားသ သာ ဤအရာ အ ုံားစံု ို သည့် 

သ ယရ ှု၌ အဆိုားရ ာားဆုံား  ဖစ့်  က့်ခဲော့သ  င  ၊ 

“ငေါ ို အ  စ့်မ ာားကို ကိယု ့်သ ာ့် ိငု့် 

သစ့် ိုင ့်မှာ  ခသံ  ာ့်မူင  ” ( ၁သ  ၊ ၂ား ၂၄)။  

ဖသ ရာဖက့်သ ဟရာှယ မှ မှ ့်ခ က့်   ုခဲော့ 

သည့်မှာ -  “သုိ သ သာ့် ည့်ား ထုိသူ သည့်  

ငေါ ို အနောသ ရာေေါသ ဝဒနောမ ာားကို ယ ူ င့် 

သ ဆာင့်ရ က့်သ  ၏။  ဒဏ့်ခ ့် သ ာ့်မူ 

 ခင့်ားကို ည့်ားသ ကာင့်ား၊ ဘုရာားသခင့် 

ဆုံားမ၍ နှိမော့့်ခ သ ာ့်မူ ခင့်ားကို  ည့်ား 

သ ကာင့်ားခသံ သာသူ  ဖစ့်သည့်ဟု ငေါ ို  

သည့် ထင့်မ ှ ့်ကကင  ။  ထုိသူသည့်  ငေါ ို  

  န့်က ြူား ခင့်ား အ  စ့်မ ာားသ ကကာင ော့့်၊ နော 

က င့်စ ာထုိား ခင့်ား၊ နှိ ့်စက့် ခင့်ားကို ခံရသ   

၏။  ငေါ ို ၏ ငင ိမ့်သက့် ခင့်ားခ မ့်ားသာကို 

 ဖစ့်သ စသ သာ ဆုံားမ ခင့်ားသည့် သူူ့အသ  ေါ် 

သုိ သ ရာက့်၍ သူခရံသ သာ  ဒဏ့်ခ က့်သ ာ့် 

အာ ား ဖငော့့် ငေါ ို သည့် အနောသ   ာက့် ျှက့် 

ရှိကက၏။  ငေါ ို ရှိသမျှသည့် သုိားကဲော့သုိ  

 မ့်ား ွှဲ ျှက့် ကိုယ့် မ့်ားသုိ  အသ ားသ ား  

 ုိက့်သ ာားကက သည့်  ဖစ့်၍ထာဝရဘုရာား 

သည့် ခ ့်သိမ့်ားသ သာ  ငေါ ို ၏ အ  စ့်မ ာား 

ကို သူူ့အသ  ေါ် ၌  င့်သ ာ့်မူ၏ ထုိသူ 

သည့် ည ဉ့်ားဆဲ ခင့်ားနှငော့့်  နှိမော့့်ခ  ခင့်ားကုိခံ၍ 

နှု ့်ကိ ု မဖ ငော့့်ဘဲသ န၏။ အသ သသ ့် 

 ခင့်ားငှာ သုိားသူငယ ့်ကဲော့သုိ  သူူ့ကိသု ဆာင့် 

သ ာား၍၊ သုိားသည့်  အသ မွှားည  ့်သ သာ 

သူသ ရှှေ့ မှာ မ မည့် ဘဲသ နသကဲော့သုိ ၊ သူသည့် 

နှု ့်ကိုမဖ ငော့့်ဘဲ သ န၏။  မ ရာားစ ာ  စ ရင့် 

 ခင့်ားအာား ဖငော့့် သူူ့ကိထုု ့်သ ာားကက၏။ 

အသက့်ရှင့်သ သေါ  သူ ို ၏ သ နရာမ ှသူူ့ကိ ု

သု ့်သင့် ယ ့် ရငှ့်ားသည့် ဖစ့်၍ သူ၏ 

အမ ို ားအန ယ ့်ကိ ု အဘယ ့်သူ  ညွှန့် မည့် 

နည့်ား။ ငေါ၏  ူမ ို ားအ  စ့်သ ကကာင ော့့် ဒဏ့် 

ခ ့်သ ာ့်မူ ခင့်ားကုိ ခသံ  ၏။    စ့်မှာား 

 ခင့်ားကိုမ  ု၊ သူ၏နှု ့်၌ မုသာမရှိသ သာ့် 

 ည့်ား၊  ူဆုိား ို နဲ  အ ူ သ မ မ ု ့် ခင့်ားငှာ  

စ ရင့်ကက၏။  သုိ ရာ  င့်သ သင  ားမှ သူသ ဌား၌ 

ရှိ၏။  ထာဝရဘုရာားသည့် သူူ့ကို နှိ ့် 

စက့် ခင့်ားငာှ အ ုိသ ာ့်ရိှ၍ နောသ စသ ာ့် 
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မူ၏။  သူသည့် အ  စ့်သ  ဖသသာ  ယ ဇ့်ကိ ု

 ူသ ဇာ ့်င  ားမှ၊ အမ ို ား အန ယ ့်သ ာ့်ကို  မင့်ရ 

 ိမော့့်မည့်။ အသက့်သ ာ့် ည့်ား ရညှ့် ိမော့့် 

မည့်။ ထာဝရဘုရာား၏  အကကသံ  ာ့်သည့် 

 ည့်ား သူ၏ က့်၌   ညော့့်စံု ခင့်ားသုိ  

သ ရာက့် ိမော့့်မည့်။ မိမိ စိ ့်ဝညိာ ဉ့်ခံရ 

သ သာ သ ဝဒနော ၏အက ို ားကုိ မိမိ မင့်၍  

အာ ားရ ိမော့့်မည့်။ ထုိသ ဖာငော့့်မ ့်သ သာ 

ငေါ၏ကျွန့်ကိ ု သိကျွမ့်ား ခင့်ားအာား ဖငော့့်၊ သူ 

သည့် အမ ာားသ သာသူ ို ကို သ  ဖာငော့့်မ ့် 

ရာ၌  ည့်သ စ ိမော့့်မည့်။  သူ ို  ၏အ  စ့် 

ကို ကိုယ့် ိုင့်သ ဆာင့်ရ က့်ရ၏ ထုိသုိ  မိမိ 

အသက့်ကို သ သ ခင့်ား၌သ န့်ား၍၊ မ ရာား 

သ သာ  သူ ို နှငော့့် သ ရ  က့်ဝင့် ခင့်ားသုိ  

သ ရာက့်သ ဖငော့့်၊  ူမ ာား ို ၏ အ  စ့်ကိ ု

သ ဆာင့်ရ က့်၍၊ မ ရာားသ သာ  သူ ို  အဘို  

သ  ာင့်ား န့်သ သာသ ကကာငော့့်၊  ူကက ား   ို ကို 

သူ၏အဖို  ဖစ့်သ စ ခင့်ားငာှ ငေါခ ဲ မည့်။ 

အစ မ့်ားသ တိ ရှိသ သာ  သူ ို ကို သူ၏ 

 က့်ရဥစစာကဲော့သုိ ကိယု ့် ိုင့်  သ ဝဖန့် ရ 

သ သာ  အခ ငော့့်ရှ ိိမော့့်မည့်” ဟူ၍ ဖစ့် သည့်။  

သ ယရ ှုသည့် “ငေါ ို အ  က့် သ ကကာငော့့် 

က နိ့် ခင့်ားကို ခသံ  ာ့်မူ၏. ( သစ့် ိငု့်၌ 

ဆ ဲထာား ခင့်ားကို ခံရသ သာ သူ ိုင့်ား 

က နိ့် ခင့်ားကို ခံရသ သာသူ ဖစ့် သည့်ဟု 

က မ့်ားစာ   ာသည့်နဲ အည  )”       ( ေ ာ၊ 

၃ား၁၃)။  ဘုရာားသခင့်သည့် “အ  စ့်နှငော့့် 

ကင့်ားစင့်သ သာသူကို ငေါ ို  အ  က့် 

သ ကကာငော့့် အ  စ့်ရှသိ သာသူ  ဖစ့် သ စသ ာ့် 

မူ၏” ( ၂  သ ကာ၊ ၅ား၂၁)။  သယ ရ ှု သည့် 

ကျွန့် ့် ို ၏ အ  စ့်ကိ ု မိမိကိယု ့် သ  ေါ် သုိ  

ယ ူသ ဆာင့်သ ာားင  ား သ  ား ံသသာ  အ  စ့် 

၏အက ို ားဆက့်နငှော့့် သူူ့အဖခမည့်ားသ ာ့် 

နဲ  သ ဝားက ာ ခင့်ားစသညော့့် ဒကုခဆင့်ားရဲကို 

ခံစာားခဲော့ရ ေါသည့်။  သူသည့် က ယ ့် သ သာ 

အသံနှငော့့် ဟစ့်သ  က ားင  ား “အကျွန့် ့် ဘုရာား 

အကျွန့် ့်ဘုရာား အဘယ ့်သကကာငော့့် 

အကျွန့် ့် ကိုစ န ့် စ့်သ ာ့်မူသနည့်ား”  

( မဿဲ၊  ၂၇ား၄၆)။ ထုိ သ နောက့် 

သူသည့် “အိအုဖ၊ ကိယု ့်သ ာ့်၏  

 က့်သ ာ့်သုိ  အကျွ န့် ့်၏ ဝညိာ ဉ့်ကို 

အ ့်နှံ ေါ၏” ဟူ၍ မမ  ့်ဆုိအင  ား သူသည့်   

အသက့် ခ ု ့်သ ာ့်မူသည့်” (  ု၊ 

၂၃ား၄၆)။ 

 

အဘယ်လ က္ ငော့် ဤက္ ော့သ ိုို့လသ  

ကကီ္းလသ ယဇ ်ူလဇ ်ခခင်း 

လ ိုအ ်သနညး်။ 

 

 သ ယရ ှုသည့် အဘယ ော့့်သ ကကာငော့့် 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်  င့် ဒုကခဆင့်ား 

ရ ဲခင့်ားကိ ု ခံစာားင  ား မိမိအသက့်ကို  ူသ ဇာ ့် 

 သဖုိ ရန့် ဆနဒရိှသနည့်ား။  သကာင ့်ားကင့် 

ဘုံရှင့် အဘခမည့်ားသ ာ့်သည့် ထုိကဲော့သုိ  

သ သာ   န့်ဘုိားကိ ု သ  ားဆ ့်ရန့် သ ယရ ှုကိ ု

သ စ   ့်ဖုိ ဆနဒရိှသနည့်ား။  အဖခမည့်ား 

သ  ာ့်နှငော့့် သာားသ  ာ့်သည့် အံော့ဘ ယ့် 

သ ကာင့်ားသညော့့် အသကကာင့်ားမ ာားအ  က့် 

အ ုိ ငှာ  ကက ားသ သာ  ဤယ ဇ့် ူသ ဇာ ့်မှု 

ကို  ု ခင့်ား  ဖစ့်သည့်။   က့်ဝေါားကာား ိုင့် 

သ  ာ့်အာား ဖငော့့် သူ ို သည့် အ  စ့်ခ ငော့့် 

 ွှ ့် ခင့်ား ( မဿဲ၊  ၂၆ား၂၈၊ သဟငဗ၊ဲ 

၉ား၂၂၊၂၈)၊ သ ရ ားနှု ့် ခင့်ား ( ဧဖက့်၊ ၁ား၇၊ 

၁သ  ၊ ၁ား၁၈- ၁၉၊ ဗ ာ၊၅ား၉)၊ သ  ဖာငော့့်မ ့် 

 ခင့်ား (သ ရာမ၊ ၅ား ၉)၊ ငင ိမ့်သက့် ခင့်ားနှငော့့် 

ကကာားဝင့်ဖ န့်သ  ဖ ခင့်ား (သ ဟရာှ၊  ၅၃ား၅၊ 

သ ရာမ၊ ၅ား၁၀၊ သ ကာ၊  ၁ား၂၀၊ ၁သ  ၊  ၃ား၁၈)၊ 

အ  စ့်၏ န့်ခိုားနှငော့့် ဒုစရ ိုက့်မှ    ့် 

သ  မာက့် ခင့်ား ( သ ရာမ၊  ၆ား၅-၇၊  သဟငဗ၊ဲ 

၉ား၁၄- ၁၅)၊ သ သ ခင့်ား ရာားကို သ ကကာက့် 

ရ ံှေ့ ခင့်ားမှ    ့်သ  မာက့် ခင့်ား ( သ ဟငဗ၊ဲ 

၂ား၁၄- ၁၅)၊ အနောသ ရာေေါငင ိမ့်ား  ခင့်ား (သ ဟ 

ရာှ၊ ၅၃ား၅)၊ သန့် ရငှ့်ား ခင့်ား ( သ ဟငဗ၊ဲ 

၁၃ား၁၂)  နှငော့့် သခင့်သယရ ှုခရစ့်  ၌ရိှသသာ 

ထာဝရအသက့် (သ ယာဟန့်၊ ၃ား၁၆၊ 

၁သက့်၊ ၅ား၁၀) မ ာားကိ ု ရရှိကကသည့်။ 

သုိ သ သာ့်  က့်ဝေါားကာား ိုင့်သ ာ့်၏  

အသ  ခခ ံ အသ ကကာင့်ား ရာားနငှော့့်  အ ခာား 

အရာမ ာား၏ အသ  ခခံအ ု ့် မစ့်သည့် 

သခင့်ဘရုာားသည့် ကျွ န့် ့် ို အာ ား ခ စ့် 

သည့်ဆုိသသာ အံော့ဘ ယ ့်သမမာ ရာား င့် 

 ဖစ့်သည့်။ သူသည့်ကျွန့် ့် ို အာ ား ခ စ့်သန  

 ေါသည့်။   က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်   ရာား 

သည့် အ ခာားအရာအာ ား ုံားထက့် ဘုရာား  

သခင့်သည့် သင့်နငှော့့်  ကျွန့် ့်ကိ ု ခ စ့်သ ာ့် 

မူသည့်ဆုိသသာ သ င့်ားစကာား  င့် ဖစ့် 

သည့်။  သအာ က့် ေါက မ့်ားခ က့်မ ာားကိ ု

အ   ့်က က့်မှ ့် ေါ...   

“ဘုရာားသခင့်၏ သာားသ  ာ့်ကို 

ယ ံုကကည့်သ သာသူ  အသ  ေါင့်ား ို သည့် 

  က့်စ ား ခင့်ားသုိ မသ ရာက့်၊ ထာဝရအသက့် 

ကိုရ သစ ခင့်ားငှာ ၊ ဘုရာားသခင့်သည့် မိမိ၌ 

  ေါား ည့်ားသ သာ သာားသ ာ့်ကိ ု စ န ့် 

သ  ာ့်မူသညော့့် ိုင့်သ အာင့် သ ာက သာား 

 ို ကို ခ စ့်သ ာ့်မူ၏” (သ ယာဟန့်၊ 

၃ား၁၆)။ 

“ငေါ ို သည့်  အ  စ့်ရှိစဉ့် င့်၊  

ခရစ့်သ ာ့်သည့် ငေါ ို အ  က့်သကကာငော့့် 

အသ သခသံ ာ့်မူသည့် ဖစ့်၍၊ ဘုရာား 

သခင့် သည့် ငေါ ို ကို အဘယ ့်မျှသ  ာက့်  

ခ စ့်သ ာ့်မူသည့်ကို ထင့်ရှာားစ ာ    သ ာ့် 

မူ၏” ( သ ရာမ၊ ၅ား၈)။ 

“ကိုယ့်ခနဓော၌ ယ ခုငေါရှင့်အသက့် 

သည့် ဘုရာားသခင့်၏ သာားသ ာ့်ကိ ု

ယ ံုကကည့် ခင့်ားအာ ား ဖငော့့်   ည့်၏။  သာား 

သ  ာ့်သည့် ငေါ ော့ကိုခ စ့်၍ ငေါ ော့အဘုိ  ကိုယ့်ကိ ု

စ န ့်သ ာ့်မူ၏” (ေ ာ ိ၊ ၂ား၂၀)။  “ကိုယော့့် 

အသ ဆ အဘုိ  အ ုိ ငှေါ ကိယု ့်သက့်ကို 

စ န ့် ခင့်ားသ မ တာထက့် သာ၍ မ ့်သ သာ  

သ မ တာသည့်အဘယ့်သူ၌မျှမရှိ” 

( သယ ာဟန့်၊ ၁၅ား၁၃)။ 

“ခရစ့်သ ာ့်သည့်  ငေါ ို အဘုိ  

အ ုိ ငှေါ အသက့်သ ာ့်ကို  စ န ့်သ ာ့်မူ 

သညော့့်အရာကို ငေါ ို သည့်  သ ထာက့်၍၊ 

သ မ တာသ ာ့်ကို သိရကကင  ” ( ၁သ ယာ၊ 

၃ား၁၆)။ 

“သာားသ ာ့်အာား ဖငော့့် ငေါ ို သည့်  

အသက့်ရှင့်သ စ ခင့်ားငှေါ၊ ဘုရာားသခင့်သည့် 

  ေါား ည့်ားသ သာ သာားသ ာ့်ကို  ဤ 

သ  ာကသုိ  သ စ ွှ ့်သ  ာ့်မူသသာ အရာ 

၌၊ ငေါ ို ကို ခ စ့်သ ာ့်မူသ သာ  သ မ တာ  

သည့်ထင့်ရှာား  က့်ရိှ၏”( ၁သယ ာ၊၄ား၉)။ 

“ငေါ ို ကိုခ စ့်၍ မိမိအသ သ ားနှငော့့်  

ငေါ ို အ  စ့်မ ာားကို  သ ဆားသ ကကာသ ာ့်မူ 

၍” ( ဗ ာ၊ ၁ား၅)။  
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 ကျွန့် ့် ို သည့်  က့်ဝေါားကာား 

 ိုင့်သ ာ့်ကို  သ စော့သစော့သ မျှာ့်ကကညော့့်သသာ 

အခေါ မိမိ ို အသ  ေါ် ထာားရှသိသာ  ဘုရာား 

သခင့်၏  န့်ခိုားသ  ာ့်နဲ   ညော့့်စံသုညော့့် 

နက့်နသဲ သာ  သ မ တာသ ာ့်ကိ ု ရငှ့်ား င့်ား  

စ ာ  သိရိှ နောား ည့်ကကသည့်။  သူ၏  ေါား 

 ည့်ားသ သာ သာားသ ာ့်ကို  ကျွန့် ့် ို ၏ 

ကယ ့် င့် ခင့်ားအဘုိ အ ုိ ငှေါ သ  ား ခင့်ား 

အာ ား ဖငော့့် ကျွန့် ့် ို သည့် ခမည့်ားသ ာ့် 

ဘုရာားသခင့်၏ မဟာဆု ဒ့်သ ာ့်ကို 

 ူသာား အာ ား ုံားအ  က့် သ  ားထာားသည့် 

ကို  မင့်သ   ှေ့ ရ ေါသည့် ။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

အ  စ့်ခ ငော့့် ွှ ့် ခင့်ားခရံင  ား ဘုရာားသခင့် 

နှငော့့် မိ ့်သဟာ ရ   န့် ည့်ဖ ဲှေ့နိုင့်ရန့် 

ဘုရာားသခင့်၏ သုိားသငယ ့်သ  ာ့်သည့် 

မိမိအသ သ ား သ ာ့်ကိ ု သ န့်ားသ ာင့်ားသ ာ့် 

မူသည့်ကိ ု ကျွန့် ့် ို   မင့်သ  ှေ့ ရ ေါသည့်။  

ဓမမသ  ားသ ခ င့်ား စ့် ုဒ့်မ ှ  ှ စ ာသ ဖေါ်     

ထာားသည့်မှာ - “သူူ့အသက့်ကို စ န ့်သ ာ့် 

မူင  ၊၊ မည့်သညော့့်အရာ  သ  ားရအံာုးမည့် နည့်ား 

... အိုား ... သူသည့် သင့်နှငော့့် ကျွန့် ့်အာား 

ခ စ့် ှစ ာ ကာား” ဟူ၍ ဖစ့် သည့်။  

 “ယံုကကည့် ခင့်ားအာ ား ဖငော့့် ခရစ့် 

သ  ာ့်သည့် သင့် ို ၏ စ ိ ့်နှ ုံားထဲ၌ 

က နိ့်ားဝ ့်သ ာ့်မူမည့်  အသ ကကာင့်ား၊ ဘုန့်ား 

သ  ာ့် က ယ ့်ဝ  ညော့့်စံ ုခင့်ားနငှော့့်သ  ာ့် ည စ ာ 

သင့် ို အာ ားသ  ားသ ာ့်မူ၍၊သ မ တာ၌  စိုက့် 

  ို ား ခင့်ား၊  ိကု့် မစ့် ည့်ား က  ည့် ခင့်ား  

“ငေါသည့် ထုိသခင့်ကိ၎ုင ့်ား၊ သူ၏ 

ရငှ့်  န့်ထသ မာက့် ခင့်ား န့်ခိုားကိ ု ၎င ့်ားသိ 

၏” ( ဖိ ိ၊ ၃ား၁၀)။ အစကနဦ ားမှ 

ကျွန့် ု့်သည့်သငော့့်အာ ား သ ိ  ုသ စ ုိ 

သည့်မှာ ရငှ့်သ  ေါ ု သိ ုိသညော့့် ဆနဒအာား 

 ုံားမှာ ကျွန့်ု ့် ို ၏ သခင့်သယ ရ ှု ခရစ့် 

သ  ာ့် ကိယု ့်သ  ာ့် ိငု့်နငှော့့် အငမမိဲ ့် 

သဟရဖ ဲှေ့ ခင ့်ား ဖစ့်သည့်။ ရငှ့်သ  ေါ ုက-  

“ငေါသည့် သခင့်သယ ရ ှုနငှော့့် သူ၏ ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့် ခင့်ား  န့်ခိုားသ ာ့်ကိ ု သိရ 

မည့်”ဟ၍ူ ဖစ့်သည့်။  သယရ ှုအာ ား ကနဦ ား 

သိင  ားသ နောက့်  င့် သူ၏ ရငှ့်  န့်ထ 

သ  မာက့် သ ာ့်မူ ခင့်ား န့်ခိုားကို သိရန့် 

 ဖစ့်သည့်။ အရာခ ့်သိမ့်ား၏ အသက့် 

သခင့်သယရ ှုနဲ  မသက့်ဆုိင့်သညော့့် ဩဝေါ 

ဒမ ာား၊  ည ့်ခ က့်မ ာားနငှော့့် အသိ ညာ 

မ ာားကိုသ ော့ ာ ုိက့်စာား ခင့်ားအာ ားသ ိ 

  ု ေါ။  ခရစ့်သ ာ့်မ ေါသညော့့် သ န့်သင့် 

ခ က့် ဩဝေါဒမ ာားသည့် ဟာ ာဟင့်ား 

 င့်ား၍ ဘာမျှမရှိသ သာ ခရစ့်သ ာ့်၏ 

အု ့်ေူထက့် ဘာမျှမ ုိသ ။ ခရစ့်သ ာ့် 

 ေါရှိသညော့့်သ န့်သင့်ခ က့်ဩဝေါဒမ ာားသည့် 

ဘုရင့်မင့်ားကက ား စံ မန့်ားသ ာ့်မူသ သာ  မငော့့် 

 မ ့်သညော့့်  ရာဇ  လင့်သ  ာ့်  ဖစ့်သည့်။ 

ရှိသ ဖငော့့်၊- သင့် ို သည့် သန ့်ရှင့်ားသူ  

အသ  ေါင့်ား ို ၏ နည့်ား ူ၊ အနံ အ  ာား 

အနက့်အ မငော့့် ို ကို  ုိင့်ား ခာား၍ သိ ခင့်ားငှေါ 

၎င ့်ား -  ကိယု ့်ဉာဏ့်နငှော့့် မသိနိငု့်သ သာ 

ခရစ့်သ ာ့်၏ သ မ တာသ ာ့်ကို သိနောား 

 ည့် ခင့်ားငှေါ၎င့်ား၊သင့် ို သည့်   ့်စ မ့်ား 

ခရစ့်သ ာ့်မရှိသညော့့်  ည ့်ခ က့်မ ာား 

သည့် အခ ငော့့်အာဏာမဲော့သ သာ အမနိ ့်မ ာား 

သာ ဖစ့်သည့်။  သုိ သ သာ့် သယ ရ ှု၏နှု ့်မှ 

ထ က့် ာသညော့့်  ည ့်ခ က့် မ ာားသည့် 

 ူူ့ နှ ုံားသာားကို နိုားကကာားသ စ၍ အက ို ား 

သက့်သရာက့်မှု ရှိသစ ေါသည့်။ ခရစ့်သ ာ့် 

မ ေါဘဲ သင့်သည့် ဘာမျှ မ  ့်နိုင့် ေါ၊ 

သုိ သ သာ့် သူ၌  ည့်သ သာအခေါ သင့်သည့် 

မ ာားစ ာသ သာအသ ားကို သ ားသ စမည့် ဖစ့် 

သည့်။ သင့်၏ သ ဟာသ  ာခ က့်မ ာားနှငော့့် 

ကကာားနော ခင့်ားအာား ုံားကို သင့်၏ ကယ ့် 

 င့်ရငှ့်အာား အငမဲ သ မျှာ့်ကကညော့့်သစ ေါ။  

ဤအရာသည့်သ ဟာသ  ာသ န့်သင့်သညော့့်

အခေါ အရာအာ ား ုံားကို  ခာားနောားမှု ဖစ့် 

သ စ ေါသည့်။ ဓမမအမှုသ ာ့်သ ဆာင့်မ ာား 

သည့် သကာင့်ားသ သာသ န့်သင့်ခ က့် ဩဝေါ 

ဒမ ာားကိသူုူ့ဖာသာသူ သ ဝငှသကာင ့်ား သ ဝငှ 

နိုင့် ေါသည့်။ သုိ သ သာ့်  ုံား ုံား  ာား  ာား 

နံ သာဆ မ ေါဘဲ  ဖစ့်နိုင့် ေါသည့်။ သုိ သ သာ့် 

မေဂ ာရှိ သ သာ ုေ္ို  ့်၊ သခင့်နှငော့့်   ့်  

သက့်၍ သ ဟာသ   ာသ သာသူသည့် မည့် 

သညော့့်အရာကမျှ မသ  ားနိုင့်သညော့့် ဘိသိ ့် 

သ  ာ့်ကိ ု ရရိှမည့် ဖစ့်သည့်။ သန ့်ရှင့်ား 

သ သာ  ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်အာား ဖငော့့်   ခရစ့်သ ာ့် 

နိုင့်သ ဖငော့့် ဘုရာားသခင့်၏   ညော့့်စံသု ာ့်မူ 

 ခင့်ား   ရှိသမျှနှငော့့်အည      ညော့့်စံုကက ေါမည့်  

အသ ကကာင ့်ား၊ ငေါသည့် ဆုသ ာင့်ားသ  ော့ရိှ ၏ 

( ဧဖက့်၊ ၃ား၁၇- ၁၉)။ 

 

 

ကိုယ့်သ  ာ့် ိုင့် စစ့်မှန့်သ သာ သာသနော 

၏ ကယ ့် င့်ရှင့် ဖစ့်သည့်။ ကျွန့်ု ့် 

 ို သည့် အဓိကအသ ကကာင့်ားအရာ  စ့်ခ ု

အသ  ေါ်၌သာ စ ဲငမဲကန ့်သ ့်ထာားရမည့်။ 

ထုိ သ နောက့် ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် ခင့်ား  န့်ခိုား 

နဲ    ့်သ ့်ဆက့်န ယ ့်သညော့့် ကျွန့်ု ့် ို ၏ 

သခင့်သယရ ှုအာား သိကျွမ့်ား ုိသညော့့်   င့်ား 

  သညော့့်ဆနဒ ဖငော့့်  မန့်သ ာ့်  ို နဲ အ ူ 

 စ့် ုံား စ့်ဝ ည့်ား ရှိရမည့်။ သခင့် 

သ ယရ ှု၏ ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် ခင့်ား  န့်ခိုား 

သည့် အံော့ဘ ယ ့် န့်ခိုားကို သ ဖေါ်    ခင့်ား 

 ဖစ့်သည့်။ သုိ သ သာ့် ဤသ နရာ၌ ရငှ့်သ  ေါ 

 ုသည့် ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် ခင့်ား၌ ထင့် 

ရာှားသ နသညော့့်  န့်ခိာုးသ ာ့် သည့် ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့် ခင့်ားမှ ထ က့် ာသညော့့်  န့်ခိုား 

olY&Sifjyefxajrmufjcif;\bkef;wefcdk; 
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သ  ာ့်  ဖစ့်သ ကကာင့်ားအသ   ား  န့်သနသည့် 

ဟု ကျွန့်ု ့်အသ န ဖငော့့် မထင့်မှ ့်သ  ။ 

၎င ့်ား န့်ခိာုးသ ာ့်အာ ား“ရှင့်  န့်ထသ  မာက့် 

 ခင့်ား၏ န့်ခိုားသ ာ့်”ဟုသ   ာက့်  ့်စ ာ 

သ ခေါ်ဆုိခဲော့သည့်။  မန့်သ ာ့် ရငှ့်သ  ေါ ု  

သည့် ဤသ ကကာင့်ားအရာကိ ု သသ ဘာ 

သ  ေါက့်င  ား သိရိှနောား ည့်ရန့် ဆနဒရိှခဲော့ 

သည့်။ ဤအသ ကကာင ့်ား အရာမှာ အ  န့် 

က ယ ့်  န ့် ေါသည့်။  ဤသ ကကာင ့်ားအရာ 

အာ ား ုံားအသ  ေါ်  ကျွန့်ု ့်အသန ဖငော့့် ခခံုခငံု  

င  ား သ ခေါင့်ားစဉ့်သ  ားခု ဖငော့့်  င့်  သ ာား ေါ  

မည့်။ ကျွန့်ု ့် ို သခင့်၏ ရငှ့်  န့်ထ 

သ  မာက့် ခင့်ား  န့်ခိုားသ  ာ့်သည့်သက့် 

သ သထူနိငု့်သ သာ န့်ခိုားသ  ာ့် ၊သ  ဖာငော့့်မ ့် 

 ခင့်ား န့်ခိုားသ ာ့်၊ အသက့်သ ားသ သာ 

 န့်ခိုားသ ာ့်နှငော့့် နှစ့်သိမော့့် ခင့်ားကို သ  ားနိုင့် 

သညော့့်  န့်ခိုားသ  ာ့်မ ာား ဖစ့်သည့်။ 

 

၁။က္ျွန်ို ်တ ိုို့သခင်၏ ရှင်ခ နထ်လခမ က္ ်

ခခင်းတန်ခ ိုးလတ ်သည် သက္်လသထူန ိုင ်

လသ  တန်ခ ိုးလတ ်ခဖစ်သည။် 

    

 ကျွန့်ု ့်သည့်ဤသ နရာ  င့် သက့်  

သ သထူနိငု့်သ သာ န့်ခိုားသ  ာ့်အာ ား ၎င့်ား၏ 

မှန့်ကန့်မှုကိ ု သက့်သ သ  ရန့် အသ ထာက့် 

အထာား ခကုို သာဓက  မညော့့်အရာ 

 ခုနဲ  နိှုင့်ားယှဉ့် ေါမည့်။  ကျွန့် ့် ို ၏ 

သခင့်သည့် သ သ ခင့်ားမှထသ  မာက့်သ ာ့်  

မူ ခင့်ားမှာ သူသည့် သ မရှယိ  ကယ ့် င့်ရှင့် 

 ဖစ့်သ ကကာငော့့် သက့်သ သသာ ဓက ခု င့် 

 ဖစ့်သည့်။ ထုိ သ ကကာငော့့်  သူသည့် သူူ့ခမည့်ား  

သ  ာ့်၏ မဟာ အမှုသ ာ့် အ  က့် 

အ ုိ ငှေါ  က  ာခဲော့သည့်။  ထုိ သ ကကာငော့့်သူ 

သည့် ဘုရာားသခင့်၏  သာားသ ာ့် ဖစ့် 

သည့်။ သူနဲ   ုသ သာ သ ယသဟာဝေါ ဘုရာား 

သခင့်၏  ဠညိာ ဉ့် ရာားသည့် ထုိအခ နိ့် 

မှစ၍ သ နောင့်ကာ    ိုင့်သအာ င့် အခိုင့် 

အမာ အ ည့်  ုထာားသည့်။ သူသည့် 

“ န့်ခိုားသ ာ့်နဲ  က  ဘုရာားသခင့် ၏ 

သာားသ ာ့် ဖစ့်သ ကကာင ့်ားကို သ  ေါ်   င့် ထင့်  

ရာှားသ စရန့် ဘုရာားသခင့်သည့် မဟာ 

 န့်ခိုားသ ာ့်အာား ဖငော့့်  ထုိအရှင့်ကို သ သ 

 ခင့်ားမှ ထသ  မာက့်သစသ ာ့်မူ၏ ( သ ရာမ၊ 

၁ား၄)။  ထုိ သ ကကာငော့့် ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် 

အနတိအု ့်ငမိုှေ့၌ သ ရာက့်ရိှစဉ့်သ   ာခဲော့ သည့် 

မှာ -  “ဒ ု ိယ  ဆာ ံ  င့်၊ ” သင့် သည့် 

ငေါ၏ သာားသ ာ့် ဖစ့်၏။  ယသန  င့်  သငော့့် 

အာ ား သာားသ ာ့်အရာကို ငေါသ  ားင  ” ဟ ု

သ ဖာ့်   ေါရှိသည့်နဲ အည  ဘုရာားသခင့် 

သည့် သ ယရ ှုကိ ု သ သ ခင့်ားမှ ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့်သ စသ ာ့်မူသ ဖငော့့် ငေါ ို  ဘုိား 

သ ဘားမ ာားအာား ထာားသ ာ့်မူသသာ ေ  ိ

သ  ာ့်ကိ ု သူ ို ၏  သာားသ  မား ဖစ့်သူ ငေါ ို  

အ  က့် အသ ကာင့်အထည့် သဖေါ် သ ာ့်မူ 

င  ။  ငေါ ို သည့် ဤ သ င့်ား သ ကာင့်ားကို 

သင့် ို အာ ားကကာားသ   ာရန့် ဤအရ ့်သုိ  

သ ရာက့်ရှိသ နကက ခင့်ား ဖစ့်၏” (  မန့်၊  

၁၃ား၃၂- ၃၃)။  ကျွန့် ့် ို  သခင့်သယရ ှု၏ 

ထသ  မာက့် ခင့်ားကို သက့်သ သထူသ နသညော့့် 

အ  က့်မည့်သူကမျှဘုရာား ဖစ့်သ ကကာင့်ား 

ကိုသံသယ ရှမိည့်မဟု ့်သ  ။ထုိ သ ကကာငော့့် 

ဤသ  ာက၌ရိှသသာ သူ၏ သာသနော 

သ  ာ့်သည့် ထာဝရဘုရာားထံသ ာ့်မှ  ာ  

 ခင့်ား ဖစ့်သည့်။  သ   ရ ုနငှော့့်  သယ ာ 

ဟန့် ို က ဤအရာသည့် ဘုရာားသခင့် 

က သ သ ခင့်ားမှ ထသ  မာက့်သစသ ာ့် 

မူသညော့့် အသက့်၏ အရှင့် ဖစ့်သ ာ့်မူ 

သည့်ဟငု ို င့် သူ  က ားသ ကကာ့်ခဲော့ကကသည့်။  

ကျွန့် ့် ို ၏ သခင့်သ ယရ ှုသည့် ဤထ 

သ  မာက့် ခင့်ားကိ ု နိမိ ့် ကခဏာ  ခကုဲော့ 

သုိ  ဖာရရိှဲမ ာားအာားသ  ားခဲော့သည့်။  ထုိနမိိ ့် 

 ကခဏာမှာ -  သ ယာနသည့် နက့်နရဲာ 

ထဲ၌ သုံားရက့် ိုင့်သ အာင့်  သ နခဲော့င  ား နက့်နဲ 

ရာထဲမှ   န့်ထ က့် ာသကဲော့သုိ  သူကိုယ့် 

 ိုင့်သည့် ည့်ားသ မကက ားထဲ  င့်သံုားရက့် 

ထိ ိုင့်သ အာင့်ရှသိ န င  ား သ သ ခင့်ားမှ ထ 

သ  မာက့်ခဲော့သည့် ဟူ၍  ဖစ့်သည့်။  သူ၏ 

ထသ  မာက့် ခင့်ားသည့် ဘုရာားသခင့်  သ စ 

 ွှ ့်သ ာ့်မူသ သာသူ ဖစ့်သည့်ကို  သက့် 

သ သထူသ စ ေါသည့်။ ထုိ န့်ခိုားသ  ာ့်သည့်  

 ည့်ား သူနဲ အ ူ ရှသိ  ာ့်မူသည့်။  ကျွန့် ့် 

 ို ၏ သခင့်သယ ရ ှုသည့်  ူအသ  ေါင့်ား 

 ို ထက့်အရင့် ခမည့်ားသ ာ့်နဲ   ဠညိာ ဉ့်  

ဖ ဲှေ့နှငော့့် သ  ာ့်မူခဲော့သည့်။  ထုိ သ ကကာငော့့်  

သူသည့် အ  စ့်အ  က့် သ ရ ားနှု ့် ခင့်ားကို 

အဆံုားသ ့်ရန့်နငှော့့် ယ ဇ့် ူသ ဇာ ့်ရန့် သူူ့ 

ဘက့် ုိင့်ားမှ  ေါဝင့်ခဲော့င  ား ဖစ့်သည့်။  သူ 

သည့် ဤအမှုအာား  ု ခင့်ားကိ ု သ သ ခင့်ားမှ 

ရငှ့်  န့် ထသ  မာက့် ခင့်ား ဖင့်ော့  အခိုင့်အမာ  

သက့်သသထူခဲော့င  ား ဖစ့်သည့်။ ရငှ့်  န့်ထ 

သ  မာက့် ခင့်ားသည့် ထာဝရ ဠညိာ ဉ့် နဲ  

သက့်ဆုိင့်သ သာ  ဒ ုယိ အာဒံ၏  ု ့် 

သ ဆာင့် ခ က့်အသ  ေါ်    ညော့့်စံုသစရန့် ခမည့်ား  

သ  ာ့် ဘုရာားသခင့်၏  ခိငု့်မာသညော့့် 

အ ည့်  ုခ က့် ဖစ့်သည့်။ သူူ့အသ သ ား 

သ  ာ့်သည့် ထာဝရ  ဠညိာဉ့် ရာား၏ 

အသ သ ားသ ာ့် ဖစ့်င  ား၊ သူ၏ ထသ  မာက့် 

 ခင့်ားသည့် ထုိအသ သ ားသ ာ့်၏   ံဆိ ့် 

သ  ာ့် ဖစ့်သည့်။ “ခရစ့်သ ာ့်သည့် ခမည့်ား 

သ  ာ့်၏ ဘုန့်ားသ ာ့်အာ ား ဖငော့့် သ သ ခင့်ားမှ 

ထသ  မာက့်သ ာ့်မူခဲော့သည့်”  (သရာမ၊   ၆ား၄ 

) သည့် ဟူသ သာ က မ့်ားစကာားသည့် 

သာားသ ာ့်၏ ဘုန့်ားထင့်ရာှား ခင့်ားရိှရန့် 

ထာဝရဘုရာားသခင့်၏ သက့်သသကဲော့သုိ  

 ဖစ့်သ  သည့်။

 ထုိ သ နောက့် ခရစ့်သ ာ့်၏ ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့် ခင့်ား န့်ခိုားကို သ မျှာ့်ကကညော့့် ေါ။ 

 ခေါက ယ ံုကကည့်သန ့်ရှင့်ားသူမ ာားကို  သ  ား 

အ ့်သ သာ  ယ ံုကကည့်ခ က့် ဖငော့့် မည့်သညော့့် 

သံသယ မှမရှိဘဲ သက့်သ သထူခဲော့သည့်။ 

မည့်သညော့့်အခေါမျှ မမှာားယ င့်ားနိငု့်သညော့့် 

အသ ထာက့်အထာားမ ာား ဖငော့့်  သက့်သသထူ 

သ  ားခဲော့သည့်။ ထသ  မာက့် ခင့်ား န့်ခိုားသည့် 

အခ ငော့့်အာဏာ၊  န့်ခိုားနငှော့့် ဘုရာားသခင့် 

၏သာားသ ာ့်- နောဇ ရက့်ငမိုှေ့သာား သ ယ ရ ှု၏ 

ဘုန့်ားသ  ာ့်၏ မမှာားယ င့်ားနိငု့်သညော့့်  သက့် 

သ သသာ ဓက င့် ဖစ့်သည့်။ ရရဲငော့့်စ ာ 

ဧဝသံ ေ သိဟာသ   ာသညော့့်  မန့်သ ာ့်  

မ ာား၏ စိ ့်နှ ုံား သာားထဲ  င့်  န့်ခိာုး 

 ေါသ သာ  သက့်သ သရှိသည့်ကို ကျွန့် ့် 

အသ န ဖငော့့် သင့် ို အာား  သ ိ  ုသ စ ုိ 

 ေါသည့်။ ဘုရာားသခင့်  သရ ားသ ကာက့် 

သ  ာ့်မူသ သာ ဤသက့်သ သခံမ ာားသည့် 

ရငှ့်  န့်ထသ မာက့်င  ား သ နောက့် ုိင့်ား  င့်  

သခင့်သယရ ှုအာား သ  ှေ့ မင့်ခဲော့ကကသည့်။ 

၎င ့်ားမ က့် မင့်သက့်သသမ ာားထဲမှ  စ့်ဦ ား 

သည့် သခင့်သယ ရ ှု၏ ဒဏ့်ခ က့်သ ာ့်ကိ ု

 က့်သခ ာင့်ား နဲ  ိုား၍ စမ့်ားသ ့်ခဲော့င  ား  

အ ခာားသူမ ာားမှာ သယရ ှုနဲ အ ူ စာား 

သ သာက့်ခဲော့ကကသည့်။  သူ ို သည့် သူအာား 

 မ ု  ့်နှံသညော့့် သခ ခုင့်ား  င့်  သရာက့်ခဲော့ကက 

သူမ ာား ဖစ့်သ သာသ ကကာငော့့် သ ယရ ှုသ သ 
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သ ကကာင့်ား ကို သိခဲော့ကကသည့်။  သူ ို  သည့် 

သူစကာားသ  ာသ နသည့်ကိ ု ကကာား၍ ငေါား 

ကင့် နှငော့့်  ာားရည့် မှ ဝဲစာားသ သာက့်သ န 

သည့်ကို  မင့်သ သာသကကာငော့့် သူ  န့်၍ 

အသက့်ရှင့်သည့်ကိ ု သိခဲော့ကကသည့်။  ထုိ 

အခ က့်မ ာားသည့် သူ ို အ  က့် အံော့ဘ ယ ့် 

 ဖစ့်သည့်ကို ရငှ့်ား င့်ား ှသ  သည့်။ 

သ   ရ ုနငှော့့်  က န့်သညော့့် ူမ ာားသည့် သ  ား 

သ  ာ ခင့်ားမရှိဘဲ“ ထုိသယ ရ ှုကို ဘုရာား 

သခင့် ထသ  မာက့်သ စသ ာ့်မူသည့်ကို င ေါ 

 ို ရှိသမျှသည့်  သက့်သ သခ ံဖစ့်ကက၏” 

(  မန့်၊ ၂ား၃၂) ဟူ၍ သ  က ားသ ကကာ့်ခဲော့ 

ကကသည့်။  သူ ို သည့် ကာရာန သ ာင့် 

ကုန့်ားသ  ေါ် ၌ အသ သခံခဲော့သညော့့်  ူသာားမှာ 

 ဖန့်အသက့်ရှင့်သည့်ကို သ သခ ာစ ာ 

သ   ှေ့  မင့်ခဲော့ကကသည့်။  သူ ို သည့် မယ ံနုိုင့် 

 ဖစ့်ကကသ သာ့် ည့်ား သူ ို ကကာားခဲော့၊    မင့်ခဲော့ 

သညော့့်အရာမ ာားကို သက့်သ သခံခဲော့ကက 

သည့်။  ယ ံုကကည့် ခင့်ား၏ ရန့်သူသ  ာ့်မ ာား 

သည့် ဤသက့်သ သခံမ ာား၏ ရရဲငော့့်စ ာ 

သ ဟာသ   ာသ န့်သင့် ခင့်ားကုိ အံော့ ကသမှင ့် 

သက့်ခဲော့ကကသည့်။  သူ ို သည့် ခိငု့်မာစ ာ 

သိသညော့့်အခ က့်အာ ား သက့်သသခံသနကက 

သည့်ကိ ု သူ ို ၏ နောား ည့်သညော့့် အသံ 

မ ာားက သက့်သသထူသ န ေါသည့်။  သူ ို  

  င့် သ နောက့်ခသံမုိင့်ားနဲ    ့်သ ့်၍ 

 ုန့်ားက ယ့်သ နသညော့့်ဒ ိဟ ဖစ့်စရာ  သံသယ 

 ုံားဝမရှိသ  ။  သယ ရ ှုသည့် သ သ ခင့်ားမှ 

ထသ  မာက့်သ ာ့်မူခဲော့သည့်ကိ ု  ုံားဝယံု 

ကကည့်သ နကကသည့်။  သ မားခ န့်ားထု ့်၍ 

မရနိုင့်သည့်ော့ ဤသ သခ ာမှုသ ကကာင ော့့် သယ ရ ှု 

သည့်အမနှ့်စင့်စစ့်သ မရှယိ သခင့်၊  ူသာား 

မ ာား၏ ကယ ့် င့်ရငှ့် ဖစ့်သ ကကာင့်ား ကို 

ယ ံုကကည့်စ ိ ့်ခ ခဲော့ကကသည့်။  

         သူ ို သည့် သ သသညော့့် ိုင့်သ အာင့် 

ဆန ့်က င့်ကန ့်က က့်မှုမ ာားနငှော့့် ည င့်ား န့်ား  

နှိ ့်စက့်မှုမ ာားကို  င့်ားခံခဲော့ကကသည့်မှာ 

အံော့ဩစရာမဟ ု ့်သ ာော့သ  ။  သူ ို သည့် 

အ  န့်သသခ ာသနသည့်  အရာ စ့်ခကုိ ု

မည့်ကဲော့သုိ  မယ ံုကကည့်နိငု့်ဘဲ ရှမိည့်နည့်ား။  

သူ ို  ု ့်သ ဖာ့်သ ဆာင့်ဖက့် မ ာား၏အသ ရား 

 ေါသ သာ   န့်ား ိငု့်နဲ   ့် သက့်သညော့့် 

အခ က့်အာားသက့်သသထူ ခင့်ားမှရ ု ့်သိမ့်ား 

ရန့် မည့်ကဲော့သုိ    ့်နိငု့်မည့်နည့်ား။  သူ 

 ို နှငော့့် သူ ို ၏  ု ့်သ ဖာ့်သ ဆာင့်ဖက့် 

မ ာားသည့်မည့်သညော့့်အခေါ  င့်မျှ သံသယ  

မ  ေါားကက ေါ။  သူ ို သည့် ဘုရာားသခင့်၏ 

သမမာ ရာားကို သက့်သသထူနိုင့်ဖုိ  “မိမိ  

 ို ၏အသက့်ကို င့် မနှသ မာကကသ  ”။  

သူ ို သည့် အရာခ ့်သိမ့်ား ဆုံားရ ံှုားမှုကိ ု

ခံစာားခဲော့ကကသည့်။  နငှ့်ထ ု ့်ခံရ ခင့်ားနငှော့့် 

အရာအာား ုံားကိ ု  ငင့်ားဆန့်သကဲော့သုိ  သ 

သ ဘာထာားကကသည့်။  သုိ သ သာ့် သူ ို ၏  

ယ ံုကကည့် ခင့်ားကို မစ န ့်  ွှ ့်နိငု့်သ ုိ၊ 

မည့်သညော့့်အခေါ အ  င့်ားမျှ  ငင့်ား ယ ့်မည့် 

မဟု ့်သ  ။  သူ ို ကို  က့်ဝေါားကာား ိုင့် 

သ  ေါ်  င့် သံချွန့်န ဲရ ိုက့်၍ က  ့်မ က့်ခဲော့ကက 

သည့်။ သစ့် ိငု့်သ  ေါ်   င့် မ ားရ ိှုှေ့ င  ား က  ့် 

မ က့်ခဲော့ကကသည့်။  သုိ သ သာ့် ည့်ား သူ ို  

၏ ယ ံုကကည့် ခင့်ားသည့် မည့်သညော့့်  အခေါမျှ 

မ ုန့် ှု ့်သ  ။  ရာစုနှစ့်မ ာားစ ာ 

 သ   ာက့်  င့်   က့် ှန့်ားမ သညော့့် 

မာ ုရ အသ သခံသသာသူမ ာား၏ အခင့်ား  

အက င့်ားမ ာားကို ကကညော့့် ေါ။ သူ ို အာ ား 

 ုံားသည့် ဧဝသံ ေ  ိ သ င့်ားစကာားကုိ 

ယ ံုကကည့်စ ိ ့်ခ ကကသည့်။ ထုိသုိ  စိ ့်ခ  

သည့်မှာ မိမိ ို သခင့်သယ ရ ှု၏ ထာဝရ 

အသက့်ကို ယ ံုကကည့်ခဲော့ကကသသာသ ကကာငော့့်  

 ဖစ့်သည့်။ 

ထုိ သ ကကာငော့့်  ကျွန့် ့် ို  သခင့် 

သ ယရ ှုခရစ့်သ ာ့်၏ ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် 

 ခင့်ား န့်ခိုား  င့် သက့်သ သထူနိငု့်သ သာ  

 န့်ခိုားကိုရိှသည့်ကို သင့်သ   ှေ့  မင့်သ   

မည့်။  ထုိ န့်ခိုားသ ာ့်ကိ ု သင့်ယ ခု  ခံစာား 

နိုင့်ရန့် အကျွန့် ့် ဆုသ ာင့်ားသ  ားသန ေါ 

သည့်။  သငော့့်  င့် အာ ားကက ား၍ သန ့်ရှင့်ား 

သ သာ  ယ ံုကကည့်စ ိ ့်ခ မှု မရှိနိငု့်သ  ။  

သငော့့်သည့်   န့်ကသဲ သာ  ယ ံုကကည့်စ ိ ့်ခ  

သူ ည့်ား မ ဖစ့်နိုင့်သ  ။  သငော့့်အ  က့် 

 က့်ဝေါားကာား  ိုင့်သ ာ့်၌ အသ သခ ံ

သ သာ သူသည့် အသက့်ရှင့်င  ား အ  စ့် 

သာားမ ာားအ  က့် ကိုယ့်စာားဖ န့်သ  ဖသ  ား  

သ န ေါသည့်။  ထုိအရာကို ယ ံကုကည့်စ ိ ့် 

ခ င  ား ရငှ့်ား င့်ားစ ာ နောား ည့်သသ ဘာ  

သ  ေါက့် ေါ။  ထုိ သ နောက့် သင့်ော့ နှ ုံားသာား  

သည့် ငင ိမ့်ားခ မ့်ားမှုကိ ု ခံစာားင  ား သ ယ ရ ှု 

ခရစ့်သ ာ့်၏ နောမ၌ သက့်သသခံရန့် 

ရရဲငော့့် ာမည့်  ဖစ့်သည့်။ ရငှ့်  န့်ထ 

သ  မာက့် ခင့်ားသည့် သူ ို ၏ အသက့် ာ  

၌ သ မ ားဖ ေါား ာသညော့့်အခေါ မိမိ ို ၏ 

သ ရ ားနှု ့်  ကယ ့် င့်သ၏ူ သာသနောနငှော့့် 

 န့်ခိုားသ ာ့်သက့်သ သသည့်  ျံှထ က့်  

 ာ င  ားသ မ ားရာ ေါသကကာက့်  ့် သ သာသူ 

သည့်  ခသ သဂော့ကဲော့သုိ  ရရဲငော့့် ာမည့်  ဖစ့် 

သည့်။ 

 

၂။ က္ျွနိ်ု ်တ ိုို့သည် သူ၏ ရှင်ခ န်ထ 

လခမ က္်ခခင်းန ို့ သက္်ဆ ိုင်သညော့် လခဖ ငော့် 

မတ်ခခင်း တန်ခ ိုးလတ ်လ ေါ်တငွ် လနထ ိုင ်

  မည်။ 

 သ ယရ ှုခရစ့်သ ာ့်သည့်  ကျွန့် ့် 

 ို ၏ ကိယု ့်စာားအသ သခသံ  ား သူ ဖစ့် 

သည့်။  သူသည့်  ည ့် ရာားကို    ညော့့်စံ ု

သ စရန့် ဤသ  ာကသုိ   က  ာခဲော့င  ား မိမိ 

ကိုယ့်ကိယု ဇ့် ူသ ဇာ့် ခင့်ားအာ ား ဖငော့့် သအာ င့် 

 မင့်မှုကိ ု ရရိှခဲော့သည့်။  သူသည့် သ သင  ား 

 မ ု  ့်နှံ ခင့်ားခံရကာသ သ ခင့်ားမှ ထသ  မာက့် 

ခဲော့သူ ဖစ့်သည့်။  သူသည့်သ သ ခင့်ား  ရာား 

ကို အဆံုားထိ ရင့်ဆိငု့်ခဲော့သသာသ ကကာငော့့် 

သ နောက့်ထ ့်  ု ့်သ ဆာင့်စရာ အမှုမရှိ  

သ  ာော့သ  ။  ခရစ့်သ  ာ့်၌ ည အစ့်ကိ ု

သ မာင့်နှမမ ာား ဤအသ ကကာင့်ားအရာကိ ု

ဆင့် ခင ့်၍ သင့် ို ၏ နှ ုံားသာားကို ဝမ့်ား 

သ  မာက့် ခင့်ားနဲ    ညော့့်သ စ ေါ။  ည ့် 

 ရာားကို ခ ို ားသ ဖေါက့် ခင့်ားသ ကကာင ော့့် သငော့့် 

အသ  ေါ် သုိ  က သ ရာက့် ာသညော့့် အ  စ့်  

 ရာားစ ရင့် ခင ့်ားသည့် သ ကကသ အားင  ား ဖစ့် 

သည့်။  ထုိအရာသည့် သင့် က့်ခရံရိှ  

သညော့့်အရာ င့်  ဖစ့်သည့်။ သ သ ခင့်ားမှ 

ထသ  မာက့်သ ာ့် မူသ သာ သင့်၏ သခင့်ကိ ု

သ မျှာ့်ကကညော့့် ုိက့် ေါ။  ထုိသခင့်သည့် 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ  ေါ်   င့် “အမှုင  ားင  ” 

ဟူ၍ သ  က ားသ ကကာ့်ခဲော့သည့်။ သူူ့စကာား 

သည့်အမှန့် င့် ဖစ့် ေါသည့်။ ခမည့်ားသ ာ့် 

သည့် သူ၏သ  က ားသ ကကာ့်သံကို မှန့်ကန့်  

သည့်ဟ ုအ ည့်  ုင  ား သူူ့ကိ ုသ သ ခင့်ား မှ 

ထသ  မာက့်သ စသ ာ့်မူခဲော့သည့်။ ထုိ နည့်ား  

  ူ အိုသစစာရှိသ သာသူ အနိှုင့်ားမဲော့စံု 

 င့်သ သာ  သ  ဖာငော့့်မ ့် ခင့်ားဝ ့် ုံသ ာ့်  

ကို  ဝ ့်ဆင့်သ  ာ့်မူ ေါ။  ထုိဝ ့် ုံသ ာ့်  

ကို ဝ ့်ဆင့်င  ား ဝမ့်ားသ  မာက့် ေါ။  သယ ရ ှု 

ခရစ့်သ ာ့်၌ သင့်သည့်ခ ့်သိမ့်ားသ သာ  

အရာထမှဲသ ဖာင ော့့်မ ့်သည့်ကိ ု သ ိရ 

သ အာက့်သမော့ ေါ။  ဘုရာားသခင့်၏ မ က့် 
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သ မှာက့်သ ာ့်  င့် သင့်သည့်  ည ့် 

 ရာားအ ုံားစံကုို က ငော့့်င  ားသကဲော့သုိ  

သ  ဖာငော့့်မ ့်သ သာသူ ဖ စ့်သည့်။ ယ ခု  င့် 

သင့်သည့် ခရစ့်သ  ာ့်အာား ဖငော့့် သ  ဖာငော့့် 

မ ့်  ခင့်ားသုိ သ ရာက့်င   “ ည ့် ရာား၏ 

အဆံုား ဖစ့်သ သာ  ခရစ့်သ ာ့်အာ ား ဖငော့့် ယ ံု 

ကကည့်သ သာသူ အသ  ေါင့်ား ို သည့် သ  ဖာငော့့် 

မ ့်ရာသုိ  သ ရာက့်ကက၏” ( သရာမ၊ ၁၀ား 

၄)။  “ထုိ သ ကကာငော့့် ငေါ ို သည့် ယ ံုကကည့် 

 ခင့်ားရိှ ၍ သ  ဖာငော့့်မ ့်ရာသုိ  သရာက့် ျှင့် 

ငေါ ို သခင့်သယရ ှုခရစ့်အာား ဖငော့့် ဘုရာား 

သခင့်သ ရှှေ့ သ ာ့်၌  ငငိမ့်သက့် ခင့်ားကို ခံစာား 

ကက၏” (သ ရာမ၊ ၅ား ၁)။ 

အို  ... ကျွန့် ့် ို သည့် သ ယရ ှုခရစ့် 

သ  ာ့်အာား သ သ ခင့်ားမှ ထသ  မာက့်သ ာ့် 

မူ ခင့်ားကုိ  မင့်ဘိသကဲော့သုိ  ဘုရာားသခင့် ၏ 

ငင ိမ့်သက့် ခင့်ားကဲော့သုိ သ သာ ထုိငငိမ့်ား  

ခ မ့်ား ခင့်ားသည့် ကျွန့် ့် ို ၏ နှ ုံားသာား  

မ ာားထဲသုိ  စ ားဆင့်ား ာမည့် ဖစ့်သည့်။  

သူ၏ရငှ့်  န့်ထသ မာက့် ခင့်ားသည့်ကျွန့် ့် 

 ို အာား အ  စ့်ခ ငော့့် ွှ ့် ခင့်ားနှငော့့် သ  ဖာငော့့်  

မ ့် ခင့်ားကုိ သက့်သ သထူသ  ားသည့် 

သာမကဘဲ ကျွန့် ့် ို အာား  က့်ခသံည့်  

ကို ည့်ား သက့်သသထူသ ား ေါသည့်။  

“ဘုရာားသခင့်သည့် ခ စ့်သ ာ့်မူသ သာ 

သာားသ ာ့်အာား  ဖငော့့် ငေါ ို အာ ား က့်ခံ 

သ  ာ့်မူ၏” ( ဧဖက့်၊ ၁ား၆)။ သင့် ို သည့် 

ဤအခ က့်အာား ဖငော့့် ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် 

 ခင့်ား န့်ခိုားကို ခံစာားင  ား ဘုရာားသခင့် 

သည့် သငော့့်အာ ား က့်ခ ံခင့်ား၊ အ  န့်ခ စ့်  

 ခင့်ားနငှော့့်   မ ့်နိာုးသ ာ့်မူသည့်ကို သင့် 

သည့် သိရိှနောား ည့် ာ ေါမည့်။  သငော့့် 

အာ ား အာ မခံသညော့့် အ  စ့်ခ ငော့့် ွှ ့် ခင့်ား၊ 

သ  ဖာငော့့်မ ့် ခင့်ား နှငော့့်  က့်ခသံ  ာ့်မူ ခင့်ား 

 ို ကို သင့် မင့်သ   ှေ့ သညော့့်အခေါ ရငှ့်  န့်  

ထသ  မာက့် ခင့်ားသည့် သငော့့်န ုံှားသာားကို 

ကခုန့် ခင့်ား  ဖစ့်သ စသ  ာ့်မူမည့်။  အို  .. 

သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်သည့် ခရစ့်  

သ  ာ့်၏ ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် ခင့်ားနဲ  သက့်  

ဆုိင့်သညော့့် အရာမ ာားကို ယ ူသ ဆာင့်င  ား 

သ  ဖာငော့့်မ ့် ခင့်ား န့်ခိုားသ ာ့်နငှော့့် ကျွ န့် ့် 

 ို  အဖို ငှေါ အသုံား   ုသ ာ့်မူမည့်။ 

 

၃။ ခရစ်လတ ၏် ရှင်ခ နထ်လခမ က္ ်

လတ ်မူခခင်းန ို့ဆ ိုင်လသ  အသက္ရှ်င်ခခင်း 

က္ ိုလ းသည်ော့ တန်ခ ိုးလတ က်္ ို သတ မူ 

 က္စ ိုို့။  

ကျွန့် ့် ို ၏ သခင့်သယရ ှု၌ 

အသက့်သ ာ့်ရိှသည့်ကိမိုမိ ို  နောား ည့် 

သသ ဘာသ  ေါက့်သညော့့်အခေါ ဤအရာကိ ု

 မင့်သ  ှေ့ ေါ ိမော့့်မည့်။  “ငေါသည့် ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့် ခင့်ား ဖစ့်၏၊ အသက့် ည့်ား 

 ဖစ့်၏” ဟူ၍ မိန ့်သ ာ့်မူသည့်ကို သ ိ 

  ု ေါ ( သ ယာဟန့်၊ ၁၁ား၂၅)။  ခရစ့်သ ာ့် 

နှငော့့်အသက့်သည့် နှစ့်မ ို ားစ  သက့်သက့် 

မဟု ့်သ  ။  သင့်၌ သယ ရ ှုခရစ့်သ ာ့် 

ရှိ ျှင့်  သင့်၌ ရငှ့်  န့်ထသ မာက့် ခင့်ား 

 ည့်ားရှိင  ား ဖစ့်သည့်။  ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် 

 ခင့်ားနငှော့့် အသက့်ရငှ့်သ သာ  သူ၌ မည့် 

သညော့့်  န့်ခိုားသ ာ့်ရှသိည့်ကိ ု သင့်သငိ  ား 

 ဖစ့်မည့်။  ခရစ့်သ ာ့်၌ရိှသညော့့်   န့်ခိုား 

အာ ား ုံားသည့် သူူ့ ူမ ို ားသ ာ့်အ  က့် 

 ဖစ့် သည့်။  “သာားသ ာ့်၌ က နိ့်ားဝ ့်သညော့့် 

ခ ့်သိမ့်ားသ သာ    ညော့့်စံ ုခင့်ားကို ဘုရာား 

သခင့်နှစ့်သက့်သ ာ့်မူ၏”(သကာ၊ ၁ား၁၉)“

ထုိသူ၏   ညော့့်စံု ခင့်ားမှ ည့်ား သ က ားဇူား 

  ေါား၌ ထ ့်ဆငော့့်၍ သက ားဇူား  ေါားကို 

ငေါ ို ရှိသမျှသည့် ခံရကကင   (သ ယာဟန့်၊ 

၁ား ၁၆)။  ခရစ့်သ  ာ့်၌ အသက့်သ ာ့်ရိှင  ား 

ထုိအသက့်သ ာ့်အာ ား မိမိ၏ ကိုယ့်အေဂေါ 

သ  ာ့်အသ ားသ ား (အသင့်ားသ ာ့်)  အာ ား စ ား 

ဆင့်ားသ စသည့်။ ထုိ သ ကကာငော့့် “ငေါအသက့် 

ရငှ့် သ သာသ ကကာငော့့် သင့် ို  ည့်ား  အသက့် 

ရငှ့် မိော့့်မည့်” ဟ ု မိန ့်သ ာ့်မူခဲော့သည့် 

( သယ ာ၊ ၁၄ား ၁၉)။  ထုိ နည့်ား ူ ယ ံကုကည့် 

သူ စ့်ဦ ားအသန ဖငော့့် ယသ န သင့်ရရှိသညော့့်  

သ အာင့် မင့် ခင ့်ားသည့် သင့်၏  ဠညိာ ဉ့် 

ဦ ားသ ခေါင့်ား  ဖစ့်သ ာ့်မူသ သာ  ုေ္ို  ့် ၌ နေိုရှိ 

နှငော့့်င  ားသ သာအရာ င့်   ဖစ့်သည့်။ 

မည့်သညော့့်အခ နိ့်၌မဆုိ သ ား 

ထာားသည့်ော့ အသက့်သည့်အသစ့်သ သာ  

အသက့် ာ   ဖစ့်သည့်။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

သ ယရ ှုအာား ယ ံုကကည့်သညော့့်အခေါ သာ၍  

 မငော့့်သညော့့် အသ  ခအသ နသုိ  သရာက့်ရှိ ခင့်ား  

 ဖစ့်သည့်။  ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာအသက့် ာ 

သည့် ဇာ  ိ က ိ  အသက့် ာနဲ  မည့် 

သုိ မျှ မသက့်ဆုိင့်သ  ။  ထုိအရာသည့် 

သ နရာ ခုမှ   ခာားဦ ား ည့်ခ က့် ဖငော့့် 

သ ာားသ န ခင့်ား ဖစ့်သည့်။  အသက့် ာ 

သ ဟာင့်ားသည့်သ  မကက ားမှ ာ သသာ   ထမ 

အာ ဒံ၏ အသက့် ာ ုံရိ ့်ကိ ု ထင့်ဟ ့် 

သ စ ေါသည့်။  ဒ ုယိ အသက့် ာ သည့် 

သ ကာင့်ားကင့်မှ ာသ သာ  ဒ ုယိ  အာဒံ၏ 

 ုံရိ ့်ကိ ု ထ ့်ဟ ့်သ စ ေါသည့်။  ကျွန့် ့် 

 ို သည့် အသက့် ာသဟာင့်ား၌ ဆက့်၍  

အသက့်ရှင့်သညော့့်အခေါ သ သ ခင့်ား ရာား 

သ အာက့်၌ အသက့်ရှင့်   ခင့်ား ဖစ့် ေါသည့်။  

ဘုရာား သခင့်သ  ားသ  ာ့် မူသ သာ  အသက့် 

 ာ သစ့်သည့် စစ့်မှန့်သ သာ အသက့် ာ  

 ဖစ့်သည့်။  ထုိအသက့်သည့်  ူသစ့်၏  

အစ ိ ့်အ ိုင့်ား ဖစ့်င  ား သ ကာင့်ားကင့်ဘံု 

ဘုရာားသခင့်ထံသ ာ့်သုိ  ကျွန့် ့် ို အာား  

ဆက့်သ ယ့်သ  ားသည့်။  ကျွန့် ့်သည့် ဤ 

အခ က့်န ဲ   ့်သ ့်၍ အသက့် ာ  

သ ဟာင့်ားနဲ  အ  န့်ဆန ့်က င့်ဘက့် ဖစ့် 

သည့်ဟ ု သ   ာဆုိရ ေါမည့်။  ဘုရာားသခင့် 

၏ သ က ားဇူားသ ာ့်အာ ား ဖငော့့် ဆုိားသ သာ  

အသက့် ာ သည့် သာ၍  မငော့့်သသာ 

အသက့် ာသုိ  မသ ရာက့်ရှနိိငု့်သ  ။  အံော့ 

ဘ ယ့် အသက့် ာသည့်  အသစ့် သ မ ားဖ ေါား  

 ခင့်ားအာား ဖငော့့်  ု ့်သ ဆာင့်သညော့့် သ   ာင့်ား 

 ဲမှု ဖစ့်သည့်။  အ ိ ့်က  သငော့့်   င့်ရှ ိ

သည့်ော့ အသိ ညာ သည့် ဖယ ့်ရှာားခရံင  ား 

သာ၍  မငော့့်သသာသ နရာသုိ  သရာက့်ရှသိ စ 

ခဲော့ ေါသည့်။   ခ နိ့် ည့်ား  င့်  ဝညိာ ဉ့် 

သ ရားရာနဲ ဆုိင့်သ သာ အသစ့်သသာ  အသိ 

 ညာ ကိုသ  ားအ ့်င  ား နှ ုံားသာားသစ့်နှငော့့် 

မှန့်သသာ စ ိ ့်ဝညိာဉ့်ကို သငော့့်အထဲ၌ 

ထညော့့်သ  ားမည့် ဖစ့်သည့်။  သ သ ခင့်ားမှ ထ 

သ  မာက့်သ ာ့်မူသ သာ  ခရစ့်သ  ာ့်သည့် 

ကျွန့် ့် ို အာ ား ဘဝသစ့် စ့်ခု ုံားအာ ား 

သ  ားနိုင့်သ ကကာငော့့် မှာအံော့ဘ ယ ့် င့် ဖစ့်သည့်။  

ဤအရာနဲ   ့်သ ့်၍သင့်သည့် ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့် ခင့်ား န့်ခိုားကို သိရှနိောား ည့် 

 ေါ။ 

 

၄။ ခရစ်လတ ၏် ရှင်ခ နထ်လခမ က္ ်

ခခင်းန ို့ သက္်ဆ ိုင်လသ  နစှ်သ မော့်ခခင်း 

တန်ခ ိုး 

 ဤနှစ့်သိမော့့် ခင့်ား န့်ခိုားကို သ ာား 

နှငော့့်င   ဖစ့်သ သာ ယ ံုကကည့်သန ့်ရငှ့်ားသူမ ာား 

အာ ား ုံား ခံစာားခဲော့ကက ေါ သည့်။  ဤသ နရာ၌ 

ကျွန့် ့် ို အ  က့် နှစ့်သိမော့့်မှုမှာ -  

“ကျွန့် ့် ို ၏ သခင့်သယ ရ ှုသည့် ရငှ့်  န့်  

ထသ  မာက့်သ ာ့်မူသညော့့်အ ိငု့်ား သူူ့ 

သ နောက့် ုိက့်မ ာား အာ ား ုံားသည့် ည့်ား 

ရငှ့်  န့်ထသ မာက့်ကကရ ေါမည့်” ဟူ၍ 

 ဖစ့်သည့်။  သူသည့် သ သသ သာသူ ို   င့် 

အဦ ားသ ားသ သာ  အသ ား ဖစ့်သည့်။  သခ ခုင့်ား 

ေူမ ာားသည့်   ညော့့်က  ့်သ န ေါသည့်။  န့် 

ဖုိားရှိသ သာ  သ  မမှုန ့်မ ာားသည့်  အ  ူ က  
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စုခ ံုသ နကက ေါသည့်။ သုိ သ သာ့် သယ ရ ှု 

သည့် သယ ာသ ့်၏ သခ ခုင့်ားေူထဲမှ 

ရငှ့်  န့်ထသ မာက့်သကဲော့သုိ  ခရစ့်သ ာ့်၌ 

သ သသ သာ  သူ ို သည့် ည့်ား အာ ား ုံား 

ထသ  မာက့်ကက ေါမည့်။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

သ မျှာ့် ငော့့်ခ က့်မရှိသ သာသူ ို ကဲော့သုိ  ဝမ့်ား  

နည့်ားရမည့်မဟ ု ့်သ  ။  ကျွန့်ု ့် ို သည့် 

ဘုရာားသခင့်ကို သကကာက့်ရ ံှေ့ ယ ံုကကည့်သူ 

မ ာား၏ ဝညိာ ဉ့်မ ာား မည့်သညော့့်သ နရာ သုိ  

သ ရာက့်ရှိသ နသည့်ကို သိကက ေါသည့်။ 

ထုိဝိညာဉ့် ို သည့် “သယရ ှု  ခရစ့်သ ာ့် 

နဲ အ ူ ထာဝရရှိသ ာ့်မူ” င   ဖစ့်သည့်။  

သူ ို ၏ ခနဓောကိုယ့်မ ာား မည့်သညော့့်သ နရာ  

၌ ရှိသ နသည့်ကိ ုည့်ား ကျွ န့် ့်သိကက 

 ေါသည့်။ သ သသ သာသူ ို အာား က ယ ့် 

သ  ာင့်စ ာ   ံ ုိားမှု ့်သံ သ  ားသညော့့်အခေါ 

သခ ခုင့်ားေူမ ာားသည့် သူ ို ၌ရိှသ သာ  ူ 

သ သအသ  ာင့်ားမ ာားကို အ ့်နှံကက  ိမော့့် 

မည့်။  အ  န့်ခ ို သ သာ  နစှ့်သိမော့့် ခင့်ားသည့် 

ဘာမျှမရှိသ  ာော့သညော့့် ခရစ့်သ ာ့်အာား  

 မ ု  ့်နှံရာ သခ ခုင့်ားေူထဲမှ  ာ ေါသည့်။ 

“ဘုရာား သခင့်သည့် မိမိ၏ န့်ခိုားသ ာ့် 

အာ ား ဖငော့့် သခင့်သယရ ှုအာား  ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့်သ စသ ာ့်မူသည့် နည့်ား  ူ

ကျွန့် ့် ို အာ ား ည့်ား ထသ  မာက့်သစ 

သ  ာ့်မူမည့်” ( ၁သ ကာ၊ ၆ား၁၄)။ 

 ဤသမမာ ရာားသည့် ည င့်ား န့်ား 

နှိ ့်စက့် ခင့်ားခခံဲော့ရသ သာယ ံုကကည့်သန ့်ရှင့်ား 

သူမ ာားအာ ား နှစ့်သိမော့့်မှုကိ ု သ  ားနိုင့်ခဲော့သည့်။  

ရငှ့်သ  ေါ ု၏အခ နိ့်ကာ မ ာား  င့် ခရစ့် 

ယ ာန့် စ့်ဦ ား  ဖစ့်ရသည့်မှာ အ  န့် 

သ ကကာက့်စရာသကာင့်ား ှသည့်။  အက ဉ့်ား 

ခ ခရံ ခင့်ားသည့် င့် သူ ို ၏ အ သ  ေါ ော့ 

 ေါားဆုံား  စ့်ဒဏ့် ခုသာ  ဖစ့်သည့်။ 

ရ ိုက့်နှက့် ခင့်ားနငှော့့် ည င့်ား န့်ားနှ ိ့်စက့် ခင့်ား 

မ ာားသည့် သူ ို ခံရသညော့့် ဆု ာ ဒ့်မ ာား 

မျှသာ ဖစ့်သည့်။  “ ခသ သဂော့သ  ှာင့်အိမ့် 

ထဲသုိ   စ့်ခ  ခင့်ားခံခဲော့ရသညော့့် ခရစ့်ယာန့် 

ယ ံုကကည့်သူမ ာား” ၏ သ အာ ့်ဟစ့်သံသည့် 

အမိုားမဲော့   ဲကကညော့့်စင့်ဝိုင့်ားသ  ေါ် မှ ကကာား သ နရ 

သည့်။  ဘုရာားသခင့်၏ ယ ံုကကည့်သန ့်ရှင့်ား 

သူမ ာားကို သ ခေါင့်ားမှသ ခ ိငု့်သအာ င့်  ရ ိကု့် 

နကှ့် ခင့်ား၊ မ ားရ ိှုှေ့  ခင့်ားမ ာား မ  ု ျှင့် 

မည့်သညော့့်အရာကမျှ  ူ ို အာ ား   ုိ၍ 

သ   ာ့်ရွှင့်မှုကို မသ  ားနိုင့်သ  ။  ထုိအရာမ ာား 

သည့် သ ရာမ ူမ ို ား ို ၏ ရက့်စက့်ကကမ့်ား 

ကကု ့်သ သာ သ   ာ့်ရွှင့်စရာမ ာားသာ   ဖစ့် 

သည့်။  ဤ  င့်သန ့်ရှင့်ားသူမ ာား၏ သ က ာ  

ရ ိုား ဟသု ခေါ်ရမညော့့် နှစ့်သိမော့့် ခင့်ားရှိ ေါသည့်။  

၎င ့်ားမှာ  သူ ို သည့် ရငှ့်  န့်ထသ  မာက့် င  ား 

ခရစ့်သ ာ့်၏ ဘုန့်ားသ ာ့်ကိ ု မျှသ ဝခံစာား 

ကကမည့်။  သူ ို သည့်  ခသ သဂော့ ခ ံ  င့်ားကကာား 

က အသက့်ရှင့်သ သာ  သခ ခုင့်ားေူ၌သ  ှေ့ကက 

သ သာ့် ည့်ားဖ က့်ဆ ား  ခင့်ားခံရကကမည့် 

မဟု ့်သ  ာော့သ  ။   က့်ဝေါားကာား ိုင့် 

သ  ာ့်၌ အသ ့်ခ ံ ခဲော့ရသည့်ော့ သူ ို  

ယ ံုကကည့် ကိုားစာားခဲော့ကက သ သာ သယ ရ ှု  န့် 

 ည့်ထသ  မာက့်သကဲော့သုိ  သသသ နသ သာ  

ထုိခနဓောကိယု ့်သည့် ည့်ား   န့် ည့် 

ထသ  မာက့် ာမည့် ဖစ့်သည့်။ 

 

ရှင်ခ နထ်လခမ က်္ခခင်းက္ ို 

လက်္လတွြို့ခံစ းခခင်း 
 

 ကျွန့် ့်သည့်သင့် ို အာား ရငှ့်  န့် 

ထသ  မာက့် ခင့်ား န့်ခိုားကို ခံစာားသစ ိ ု

သညော့့် ဆနဒရိှသည့်။  ဘုရာားသခင့်အာ ား 

သ ကကာက့်ရ ံှေ့ ခင့်ားန ဲသက့်ဆုိင့်သသာ  စကာား 

စုမ ာားကိုသိသ သာ အ  န့်သ  ာ့်သညော့့် 

ခရစ့်ယာန့်မ ာားစ ာ ရှိ ေါသည့်။ သုိ သ သာ့် 

ဘုရာားသခင့်အာားသ ကကာက့်ရ ှံေ့  ခင့်ား န့်ခိုား 

ကိုမသိကက ေါ။ အ  င့်သဏ္ဍာန့်အစဉ့် အ 

 ာကို ဦ ားစာားသ  ားအသက့်ရှင့်သညော့့် ခရစ့် 

ယ ာန့် မ ာားစ ာရှိ ေါသည့်။  သုိ သသာ့်  သူ ို  

သည့်  န့်ခိုားသ ာ့်အသကကာင့်ားကို  မသိ 

ကက ေါ။ ထုိကဲော့သုိ သ သာ   ုေ္ို ့်မ ာားသည့် 

နောမည့်ရှိင  ား သ သသ နသ သာ သူမ ာား ဖစ့် 

သည့်။  သူ ို   င့် ဘုရာားသခင့်အာ ား 

သ ကကာက့်ရ ံှေ့   ခင့်ား ကခဏာ  ရှိကကသ သာ့် 

 ည့်ား  န့်ခိုားသ ာ့်ကို   င င့်ား ယ ့်ကက 

သည့်။ ည အစ့်ကို သမာင့်နှမ ို ၊ 

သင့် ို အာ ား ကျွန့် ့်သ  ာင့်ား 

 န့် ုိသည့်မှာ  သင့် ို သည့် ထုိ န့် 

ခိာုးသ  ာ့်အစ မ့်ားကို မခံစာားသ သားသသ ရ ှေ့  

နှု ့်က  ့်သ  ာ့်ကို  ကကာားနောယ ံုန ဲ သ က  

န ့်မသ ရာင့်ားရဲကက ေါနဲ ။  သငော့့်သ ရှှေ့   င့်ခ  

ထာားသညော့့် ဝညိာဉ့်အစာကို ခ  ားမ မ့်ား ခင့်ား  

မ  ု ေါနဲ ၊ ထုိ န့်ခိုားသ  ာ့် အဟာ ရကိ ု

သုံားသ ဆာင့်ရမည့်အသ ကကာင့်ား သိရိှသညော့့် 

 ိုင့်သ အာင့်  မှ ဝဲသုံားသ ဆာင့် ေါ။ ကယ ့် င့် 

နိုင့်သ သာ သူူ့ န့်ခိုားသ ာ့်  အသ ကကာင့်ားကိ ု

မသိသ သားသသ ရ ှေ့ သယရ ှု အသ ကကာင ့်ား ုံားဝ 

မသ   ာမ ိေါသစနဲ ။  သယ ရ ှု ၏နောမသ ာ့် 

အဖို အ ုိ ငှေါ  ာမညော့့်သ  ာက   န့်ခိုား 

မ ာားကိ ု သိရိှနိုင့်ရန့် သငော့့်အာား ဘုရာား 

သခင့် မစ ေါသ စသ သာ့်  ... အာ မင့်  ... 

           သဘာဝ ရာားကသ  ားသညော့့် ုန့် 

 ှု ့် ခင့်ားကုိ  က့်သ   ှေ့ မခံစာားရဘဲ မည့် 

သူကမှ ဓမမသစ့်က မ့်ားကို သ  ော့ ာ၍ 

မရနိုင့် ေါ။ ခရစ့်ယ ာန့်အသက့် ာ ၏  

 ခာားနောားမှုကိ ု ကကညော့့်ရ ှုသညော့့်အခေါ ကျွန့် ့် 

 ို သည့် ထုိကဲော့သုိ  အသက့်ရငှ့်သ နသည့် 

ကို က ငော့့်သာားရသနကကင  ား ဖစ့်သည့်။ ထုိ  

သ ကကာငော့့် ကျွ န့် ့် ို သည့် သခင့်သယရ ှု၏ 

စံနမူနောအာား အ ယု ူင  ား အသက့်ရှင့် 

ရမည့်။  ကျွန့် ့် ို ၏ ကယ ့် င့်ရငှ့်နှငော့့်  

c&pfawmf\vuf0g;um;wdkifawmftm; 
ulxrf;jcif; - olYtoufwmudkrQa0cHpm;jcif; 

( Share Christ’s Cross – Share His Life ) 
                                                                      By F.J. Huegel ( 1889 – 1971) 
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 မန့်သ ာ့်မ ာားထာားရှိသည့်ော့စနံမူနောမ ာား 

ကို အက ဉ့်ားခ ု ့်အသ နနဲ  ကကညော့့်ကက ေါစို ။ 

 သ ယရ ှု အသက့်ရှင့်ခဲော့သကဲော့သုိ  

ကျွန့် ့် ို  ည့်ား အသက့်ရှင့်ကကရ ေါမည့် 

( ၁ သယ ာ၊ ၂ား၆)။  ကျွန့် ့် ို သည့် မိမိ ို ၏ 

ရန့်သူမ ာားကို ခ စ့်ကကရ ေါမည့် ( မဿဲ၊ 

၅ား၄၄) ။  ကျွန့် ့် ို သည့် သယရ ှု  ခ ငော့့် ွှ ့် 

သကဲော့သုိ  ခ ငော့့် ွှ ့်ရ ေါမည့်။  သ ယရ ှုအာား 

 က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ ာ့်  င့် ရ ိုက့်ထာား 

သညော့့်အခေါ  က့်ဝေါားကာား ိုင့်သ ာ့်၏ 

ရကှ့်သကကာက့် ခင့်ား၊   င့်ား  သညော့့် ဒုကခ 

သ ဝဒနောခံစာား ခင့်ားမ ာား  ကကံု သ  ှေ့သ သာ့် 

 ည့်ား သူူ့အာား က နိ့်ဆဲသ သာသူ ို အာား 

သည့်ားခံခ ငော့့် ွှ ့်ခဲော့သည့်(  ုကာ၊  ၂၃ား၃၄၊ 

သ ကာ၊ ၃ား၁၃)။  ကျွန့် ့် ို သည့် မိမိ 

 ို အာား မုန့်ား  ားသ နသ သာ သူ ို အာ ား 

အထူားသ မ တာ   ရ ေါမည့်။ မိမိ ို အာ ား 

မထ မဲော့ မင့်  ု သ သာသူမ ာားအ  က့် ည့်ား 

ဆုသ  ာင့်ားသ  ားရ ေါမည့် (မဿဲ၊  ၅ား၄၄)။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် သာ၍သအာင့် 

 မင့်သ သာသူမ ာား ဖစ့်သည့်(သ ရာမ၊၈ား၃၇ )

ကျွန့် ့် ို သည့်  အရာရာ၌ သက ားဇူားသ ာ့် 

ကို ခ  ားမ မ့်ားရမည့်၊ ခ ့်သိမ့်ားသသာအရာ ကိ ု

ယ ံု  ့်ရမည့်။ ကျွန့် ့် ို   မ ့်နိုား 

 န့်ဘုိားထာားသ သာ  သ မျှာ့် ငော့့်ခ က့်မ ာား 

ကို ဖ က့်ဆ ားသ သာ့် ည့်ား မိမိ ို  အက ို ား 

အ  က့် အ ုိ ငှေါသာ  ထုိကဲော့သုိ   ဖစ့်  က့် 

သ န ခင့်ား  င့် ဖစ့်သည့် (သ ရာမ၊ ၈ား၂၈၊  

ဧဖက့်၊ ၅ား၂၀)။ 

 ကျွန့် ့် ို သည့် အဘယ ့်အမှုကို 

မျှစိုားရမိ့် ခင့်ားမရှိဘဲ အရာရာ၌ သ က ားဇူား 

သ  ာ့်ကိခု  ားမ မ့်ား ခင့်ားနငှော့့် က ဆုသ  ာင့်ား 

 ဌနော  ုသ သာအာ ား ဖငော့့်၊ သင့် ို သ ာင့်ား 

 န့် ုိသသာအရာမ ာား ို ကို ဘုရာားသခင့် 

အာ ား ကကာားသ   ာက့်ကကသ  ာော့။  ထုိသုိ   ု 

 ျှင့် အဘယ့်သူမျှကကံ၍ မမှ နိုင့်သ သာ 

ဘုရာားသခင့်၏ ငင ိမ့်သက့် ခင့်ားသည့် 

သ ယရ ှုခရစ့်အာ ား ဖငော့့်  သင့် ို ၏ စိ ့်နှ ုံား 

 ို ကိသု စာငော့့်မသ ာ့်မူ ိမော့့်မည့် ( ဖိ  ပိ၊  

၄ား၆- ၇)။  ကျွန့် ့် ို သည့် သခင့်ဘရုာား၌ 

အစဉ့်မ   ့်  ဝမ့်ားသ  မာက့် ခင့်ား ရှကိက 

ရမည့် ( ဖိ ိ ပိ၊ ၄ား၄)။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

သမမ ရာားန ဲ ဆုိင့်သ သာအက ငော့့်၊ သ   ာက့် 

  ့်သ သာအက ငော့့်၊ သ ဖာငော့့်မ ့်သ သာ 

အက ငော့့်၊ စင့်ကကယ ့်သ သာ အက ငော့့်၊ သူ 

  ေါားနှစ့်သက့်ဘ ယ ့်သ သာအက ငော့့်၊ ခ  ားမ မ့်ား 

ဘ ယ့်သ သာအက ငော့့်  ရှိသမျှ ို ကို၎င့်ား၊ 

 ေါရမ   ေါား ေါား၊ သ ကာင့်ားသ သာ  သ  င့်ား 

 စ့် ေါား ေါားနှငော့့်ဆုိင့်သ သာ  အက ငော့့် ို ကို 

၎င ့်ား နှ ုံားသ င့်ားကက ရမည့် ( ဖိ ိ ပိ၊ ၄ား ၈)။ 

ဘုရာားသခင့်သည့် သန ့်ရှင့်ား 

သ  ာ့်မူသ သာသ ကကာငော့့်  ကျွန့် ့် ို သည့် 

 ည့်ား သန ့်ရှင့်ားကကရမည့် ( ၁သ  ၊ ၁ား၁၆)။  

ကယ ့် င့်ရငှ့်က -  ကျွန့် ့် ို သည့် သူူ့ 

အာ ားယ ံကုကည့် ျှင့်အသက့်စမ့်ားသ ရသည့် 

မိမိ ို  အထဲမှ စ ားဆင့်ား ာမည့်ဟု မိန ့် 

သ  ာ့်မူခဲော့သည့် (သယ ာဟန့်၊ ၇ား၃၈)။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် အမာှားအယ  င့်ား မရှိဘဲ 

ရရဲငော့့်စ ာ ဖငော့့် အ  စ့်အနောအဆာ မရှိ သ သာ 

အ င့်ားကဲော့သုိ  ထ န့်ား င့်ားင  ား သ ကာက့် 

က စ့်စဉ့်ား ဲ၍ သ ဖာက့်  န့်သ သာ သ  ာက 

ကက ားနဲ  ဆန ့်က င့်ဘက့် အသက့် ရငှ့်ကက 

ရမည့် ( ဖိ ိ ပိ၊ ၂ား၁၅)။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

မိမိ ို ကိယု ့်ကိ ု အ ုိ ုိက့် ခင့်ား၊ ဦ ားစာား 

သ  ား ခင့်ား၊ ကိယု ့်က ို ားရှာ ခင့်ား၊ ခ စ့် ခင့်ား 

မရှိဘဲ  က့် မုန့်ား  ားကကရ ေါမည့်။  ထုိသုိ  

  ု ခင့်ားသည့် မိမိ ို ၏ ဇာ ိ က ိကိ ု

မုန့်ား  ား ခင့်ား၊ စ န ့် ွှ ့် ခင့်ားမ ာားကို သ န စဉ့် 

  ုရမည့်ဟ ုဆုိ ုိ  ခင့်ား ဖစ့်သည့် ( ၊ု ၉ား 

၂၃)။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် အရာရာ ိငု့်ား 

၌သ သာ့်၎င ့်ား၊ အခ နိ့် ိငု့်ား၌သသာ့်၎င့်ား  ုံားဝ 

ဥ ဿံု မိမိ ို ၏ ဇာ ိ သသဘာ မ ာားကို 

မစ န ့် ွှ ့် ျှင့်  ခရစ့်သ  ာ့်၏   ညော့့် 

သ  ာ့်  ဖစ့် ာနိငု့်မည့်  မဟ ု ့်သ   (  ု၊ 

၁၄ား၂၆)။   မန့်သ ာ့် ရငှ့်သ  ေါ ု၏ 

သ န့်သင့်ခ က့်အ ိငု့်ား ကျွန့် ့် ို သည့် 

အထက့်အရာ ို ကိုသာ စ ိ ့်စ  ဲန့်ား ခင့်ား 

ရှိရမည့် (သ ကာ၊ ၃ား၁- ၂)။ 

ထုိ သ ကကာငော့့်  အထက့် ေါအရာ 

မ ာားကို မ ုိက့်သ   ာက့်နိငု့်ဘဲ သ ရှှေ့ ဆက့် 

၍ သ  ခ ှမ့်ား ခင့်ားကို ရ ့် န ့် ခင့်ားက ုိ၍ 

သ ကာင့်ား ေါသည့်။ သ ရှှေ့ကိဆုက့်၍သ ာား 

မည့်ဆုိ ျှင့် မိမိ ို အာ ား အရှက့်ရသစ 

 ခင့်ား၊ နောက င့် ခင့်ားမ ာားကိုသာ   ိုားသ စ 

မည့် ဖစ့်သည့်။ မိမိ ို သည့်  ရာားစ ရင့် 

ရာ   လင့်သ ရှှေ့ ၌ရ ့်သ န ခင့်ား  သာ ဖစ့် 

သည့်။ မိမိ ို အာ ား ခရစ့်သ ာ့် ဖစ့်သ စ 

 ုိသည့်ော့အ ိငု့်ား အသက့်မရငှ့်ကက ေါ။ 

ဤအရာ ဖငော့့် ခရစ့်ယ ာန့်အသက့် ာကိ ု

 ိုင့်ား ာ ခင့်ားင  ား ဤအခ က့်သ ေါ်  င့်  

ကျွန့် ့် ို   ရာားစ ရင့်ခရံမည့် ဖစ့်သည့်။  

ဤအရာသည့် ခရစ့်ယာန့်မ ာားအာား 

ဘုရာားသခင့် သ ာင့်ားဆုိသညော့့်အရာမ ာား 

 ဖစ့်သည့်။ ဖသရာဖက့်သ ဟရာှယက - 

“ငေါ၌ အမေဂ  ာရှိ၏၊ ငေါအက ို ားနည့်ားင  ” 

ဟူ၍သ  က ား သ ကကာ့်ခဲော့သည့် ( သဟရှာ၊ ၆ား၅)။  

 

သဘ ဝ တရ းမဟိုတ ် ၊ 

သဘ ဝ ထက်္သ လွန်လသ  

တန်ခ ိုး 

 

 ကယ ့် င့်ရငှ့်သည့် အဘယ ော့့် 

သ ကကာငော့့်  နူားညံော့သိမ့်သ မ ှေ့ ခင့်ားနငှော့့် နောား ည့် 

မှု မရှိသနည့်ား၊ အဘယော့့်သ ကကာင ော့့် မခ စ့် 

  ့်သနည့်ား၊ အဘယ ော့့်သကကာငော့့်  ညာ 

အ ိမ့်မာမရှိသနည့်ား၊  ူူ့ ဇာ ိနဲ    ့် 

သ ့်ဆက့်န ယ ့်သညော့့်  ုိအ ့်ခ က့်မ ာား 

ကို အဘယော့့်သ ကကာင ော့့်  ုိ၍ မ  ု ု ့် 

သနည့်ား။ သူသည့်  အဘယ ော့့်သကကာင ော့့် စဉ့်ား 

စာားဆင့် ခင့်မှုမရှိသည့်နဲ   ူသန ေါသ 

နည့်ား။  သူသည့် အဘယ ော့့်သကကာငော့့် ကျွ န့် ့် 

 ို  ရရိှနိုင့်သညော့့် အရာမ ာားကိ ု ကျွန့် ့် ို  

ထံမှ မသ  ာင့်ားဆုိသနည့်ား။ သူသည့် 

ကျွန့် ့် ို အာ ား သ ကာင့်ားကင့်၌    ံသန့်ား 

သ စ ုိ ေါသည့်။ သုိ သ သာ့် ကျွ န့် ့် ို ၌ 

သ  ာင့် ံမ ာားမရှိ ေါ။   ူသာား ဖစ့်ဖုိ ရန့် 

 ုိအ ့်ခ က့် အမ ာားအ  ာားမရှိသ  ။  ထုိ 

အရာက  ူသာား ဖစ့် ခင့်ားကိ ု စိန့်သခေါ် မှု  

 ဖစ့်သ စ ေါသည့်။ စကာားမ ာားမ ာားသ   ာ 

 ျှင့်  ခရစ့်ယာန့် ဦ ား၏ စစ့်မှန့်သသာ 

သဏ္ဍာန့်ကဲော့သုိ  သ   ာ ေါဟူ၍ ဓမမသစ့် 

က မ့်ားစာက   ကျွ န့် ့်အာ ား သ န့်သင့်ထာား 

 ေါသည့်။  ကယ ့် င့်ရှင့်သည့် အဘယော့့် 

သ ကကာငော့့်  သဘာဝ ရာားကိုသက ာ့်င  ား 
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သဘာဝ ထက့်သာ  န့်သညော့့်  န့်ခိုား 

သ  ာ့်အသ  ေါ်  အသက့်ရှင့်သ စ ေါသနည့်ား။ 

 မိမိ ို ၏ ရန့်သူမ ာားကို ခ စ့်ရ 

မညော့့်အရာသည့် သဘာဝမက  ှဟ ု  မင့် 

သ သာသ ကကာငော့့် မိမိအသန ဖငော့့် ဆန ့်က င့် 

မိ ေါသည့်။  အငမဝဲမ့်ားသ  မာက့်ရမည့်ဟ ု

ဆုိသည့်မှာ  ဲ သဘာဝမက  ှသ  ။  မိမိ 

အာ ား နောက င့်ထခိိကု့်သ စသညော့့် အရာမ ာား 

အ  က့် သ က ားဇူား င့်ရမည့်မှာ ည့်ား 

သဘာဝမက  ှသ  ။  မိမိကိယု ့်ကိ ု မုန့်ား 

  ားသ နရမညော့့် ဆုိသည့်မှာ ည့်ား သဘာဝ 

မက  ှသ  ။  သယရ ှု အသက့်ရငှ့်သကဲော့သုိ  

အသက့်ရှင့် ရမည့်မှာ ည့်ား သဘာဝ က  

 ှသည့် မဟု ့် ေါ။ 

 ကျွန့် ့် ို သည့် ဆု ့် ည့်ားစူား  

စာား ည့်ားရ ူား ဖစ့်သ သာ ဤ  ဿ နောမ ာား 

ကို ရ ိုားသာားစ ာ ရင့်ဆိငု့်သ နခဲော့ကက ေါ သ 

 ာား။  ခရစ့်သ ာ့်၏ နှု ့်ထ က့်စကာား 

မ ာားနဲ   ့်သ ့်၍ ရင့်ဆုိင့်နိငု့်ဖိ ု သ တိ 

ရှိ ေါသ ာား။   ူူ့ဘက့်က  ဖစ့်နိုင့်သ  ခ 

ရှသိညော့့် ( သဘာဝအာား ဖငော့့် မိမိ ို ရရိှနိုင့် 

သညော့့်) ထုိက ာဟခ က့်ကုိ သ ရာှင့်သ  ား 

 ခင့်ားအာား ဖငော့့်သ သာ့်၎င့်ား၊ ဟန့်သ ဆာင့် ခင ့်ား 

အာ ား ဖငော့့်၎င့်ား အက ို ားအ မ ့် ရရိှနိုင့် ေါ 

သ ာား။  ခရစ့်သ ာ့်၏ ရာားသ  ာ့် 

( သမမာက မ့်ားစာ၌  သ ဖေါ်   သညော့့် ဘုရာား 

သခင့်၏ နှု ့်က  ့်သ ာ့်)  သည့် အရာ 

ခ ့်သိမ့်ားထက့်ကက ား မ ့် ေါသ ာား။

 သ က န ့်သ  ာက့်သညော့့် အသ ဖ 

ကို မသ  ားနိုင့် ျှင့် ( မိမိအသ န ဖငော့့် သ   ာရ 

 ျှင့်အသ  ဖရိှ ေါသည့်) ခရစ့်ယာန့်ဘာသာ 

သည့် ရန့်သူသ ာ့်မ ာား၏ သ ှာင ့်သ   ာင့် 

မှုကိ ု အသ မ ခ ံခင့်ားသာ   ဖစ့် ေါသည့်။    န့် 

ကဲသညော့့် အသာားသ  ားမှု၊  ုံကက ားခ ဲှေ့ကာ ား 

သ   ာဆိုမှုနငှော့့်   ယ ူသန့် သ   ာဆုိ ခင့်ား ို  

ကို ကကံုသ  ှေ့ရ ေါမည့်။ ထုိသုိ မဟု ့် ျှင့် 

ကျွန့် ့် ို သည့် ဤအခ က့်အာ ား ခရစ့် 

သ  ာ့်၏  ည ့် ရာားနငှော့့်  ူူ့ဇာ   ိ

ကကာားက   င့်ဆင့်ခ က့်  ုိအ ့်သည့် ဟူ၍ 

သ ခေါ်ဆုိနိငု့် ေါသည့်။  

 

ရ ိုးသ းစ ွ ဝနခ်ံခခငး် 

 ဤအရာသည့် မသ  ဖရှင့်ားနိုင့် 

သညော့့်   ဿ နောသစ့် မဟ ု ့်သ  ။    ေါား 

အမ ို ားသာားမ ာား၏  မန့်သ ာ့်ကက ား  ဖစ့် 

သ သာ ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် ဤအသ ကကာင ့်ား 

အရာနဲ   ့်သ ့်၍ ရငှ့်ား င့်ားစ ာ  သ   ာ 

ဆုိထာားသည့်မှာ  ူူ့ဇာ ိသည့် ခရစ့် 

သ  ာ့်၏ စံနောမူနောကို မည့်သညော့့်အခေါ 

  င့် မျှ အ ုမယ ူနိငု့် ေါဟူ၍  ဖစ့်သည့်။  

သ ရာမ အခန့်ားကက ား ၇ သည့် ထုိအခ က့်နဲ  

  ့်သ ့်၍ သက့်သ သခသံ န ေါသည့်။ 

ဤသ နရာ  င့်  မန့်သ ာ့်ရှင့်သ  ေါ ုက 

သူ၏ရ ံှုားနိမော့့်မှု၊ သ မျှာ့် ငော့့်ခ က့်ကင့်ားမဲော့မှု၊ 

 ုံားဝမရရှိနိငု့်သညော့့် ခရစ့်ယ ာန့် ို ၏ 

အသ ကာင့်ားဆုံားသ သာစံနမူနောအာ ား နော က င့် 

သ သာ  သ နောင့် နဲ ရာှသ ဖ မှု၊ နှ ုံားသာား  

သ ကကက ဘဲ ယ့် သကာင့်ားသ သာ   ဿ နော 

သ   ှေ့ ရှိမှုအသ  ေါ်ညည့်ား  ာားမှုမ ာားကိုသ  ှေ့

ရှိရ ေါသည့်။  သူအမနှ့် ယ ံုကကည့်သ န 

သညော့့်အရာကိ ု ဝန့်ခံခဲော့သသာ အခ က့် 

 ခုရိှသည့်။  ၎င ့်ားသည့် ခရစ့်သ ာ့်၏ 

 ည ့် ရာားသ  ာ့်  သ ာင့်ားဆုိသညော့့် 

အခ က့်မ ာားကို  ူူ့ဇာ ိ၊ မိမိ၏ကကိုားစာား 

မှု၊ ငခိုားခခံစ ာ  က ငော့့်ကကံအာားထု ့်မှု ို အာ ား 

 ဖငော့့် မည့်သညော့့်အခေါ  င့်မျှ င  ား  ညော့့်စံုစ ာ 

 ဖညော့့်ဆည့်ားမသ  ားနိငု့် ဟသူ သာ  အခ က့် င့် 

 ဖစ့်သည့်။ 

ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် ခရစ့်သ ာ့်၏ 

 ည ့် ရာားသ  ာ့်မ ာားကိ ု သ စာငော့့်ထိန့်ား 

ရန့် ကကိုားစာားခဲော့ ေါသည့်၊ ငခိုားခခံစ ာက ငော့့်

ကကံခဲော့ ေါသည့်၊ သူငိသု  က ားခဲော့ ေါသည့်။  သူ 

သည့်  ူူ့သမုိင့်ား  င့်  ကိယု ့်က ငော့့်သိကခေါ 

အရှဆုံိားသ သာ  ူသာား ဦ ားက ငော့့်ကက ံ

သကဲော့သုိ   ကကို ားစာားခဲော့သည့်။ သုိ သ သာ့် 

ကကိုားစာားသမျှ အာ ား ုံားအခ ည့်နှ ား င့် 

 ဖစ့်သည့်။  အ  စ့် ရာားသည့်  အဆက့် 

မ   ့် စ ားဆင့်ားသ နသ သာ သ ရစ ားသ ကကာင့်ား 

ကဲော့သုိ  ဖစ့်သည့်။ ၎င ့်ား၏သ ရှှေ့  င့်ရှသိ သာ 

အရာအာား ုံားကို ည့်ား  ိကု့်စာားသ ာား 

ခဲော့ ေါ သည့်။  မိမိ ို သည့် ည့်ား အမ ို ားမ ို ား  

သ သာ ဤ  ဿနောမ ာားအာ ား ုံားကို ကကံု 

သ   ှေ့ သနရ ေါသည့်။  ရငှ့်သ  ေါ ု ည့်ား ကကံု 

သ   ှေ့ ခဲော့ရင  ား ဖစ့်သည့်။  သုိ သ သာ့် ည့်ား 

ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် မိမိ၏ကကိုားစာား၍ ရ ံှုားနိမော့့် 

သည့်ကိ၎ုင ့်ား၊ က ငော့့်ကကံ၍မရရိှနိုင့်သ သာ 

ခရစ့်သ ာ့်၏  ည ့် ရာားနဲ ဆုိင့်သညော့့်  

ကိုယ့်က ငော့့် ရာား အသ  ေါ်  င့် ၎င ့်ား  စ့် 

 င့်  ုံခ မှုကို မ ု ့်ခဲော့သ  ။  ထုိအခ က့်နဲ  

  ့်သက့်၍ သူသည့်  (သူူ့ဇာ ိသ 

သ ဘာ၌ ရှိသ သာ အက ငော့့်  လရ မ၊ ၇း၁၈) 

မည့်သညော့့် သကာင့်ားသ သာအခ က့်မ ာား မိမိ 

၌ မသ   ှေ့ရှိနိငု့်သည့်ကိ ု အံော့ဩဘ ယ ့်  

ရငှ့်ားရှင့်ား င့်ား င့်ားသ   ှေ့   မင့်ခဲော့သည့်။ 

သူသည့် ဘုရာားသခင့်၏  ည ့် ရာား 

ကို နှစ့်သက့်ခဲော့သည့်၊ ခ စ့်ခင့် မ ့်နိာုးခဲော့ 

သည့်။ သုိ သ သာ့် ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် ထုိ  

 ည ့်သ  ာ့်အာား  ူူ့ဇာ ိအာား ဖငော့့် 

က ငော့့်ကကံ၍ မရရိှနိုင့် ေါဟူ၍ ရငှ့်ား င့်ားစ ာ 

ဝန့်ခံခဲော့သည့်။  မိမိ ို သည့် ဤအရာမ ာား  

ကို ရ ိုားသာားစ ာ  ဝန့်ခံမည့်ဆုိ ျှင့်  ဘုန့်ား  

သ  ာ့်နဲ    ညော့့်စံုသသာ  သန သစ့်ဆ သုိ  

သ ာားရာသ ခ ှမ့်ားကို သ သခ ာစ ာ   မင့်သ  ှေ့ 

 ေါ ိမော့့်မည့်။  ၎င ့်ားသ ခ  ှမ့်ားသည့် ရငှ့်သ  ေါ 

 ုအာား စူားစမ့်ားသ  ော့  ာသ သာ ုေ္ို ့် ကက ား 

 ဖစ့်သ စ ေါသည့်။  မိမိ ို အာ ား ည့်ား 

ထုိကဲော့သုိ   ဖစ့်သ စ ေါ ိမော့့်မည့်။ 

ရငှ့်သ  ေါ ုသည့်  ဒမာားစကာား ငမိုှေ့ 

သုိ  သ ာားရာ မ့်ား၌ ကကံုသ   ှေ့သညော့့် အ ဖစ့် 

အ  က့်မ ိငု့် မှ  သ န ရက့်မ ာားကဲော့သုိ  သ ရာ  

မဩဝေါဒစာအခန့်ားကက ား ၇ အာ ား 

သ ရားသာားခ နိ့်  င့် ည့်ား နောခံ ုိသညော့့် 

ဆနဒမရှ ိ သ သာသူမှာ သ  ေါ ုမဟု ့်သ  ။ 

သူသည့် သ ယရ ှုအာား  အမနှ့် င့်  ခ စ့်ခဲော့ ေါ 

သည့်။  သူသည့်  က့်ဝေါားကာား  ိုင့်သ ာ့် 

၏ စစ့်သည့်သ ာ့် ဦ ား ည့်ား ဖစ့်သည့်။  

သူသည့် သန ့်ရှင့်ားသ သာ  ခရစ့်ယာန့် 

 စ့်ဦ ား ဖစ့်သည့်။ ယခု  င့် သူသည့် 

ခရစ့်သ ာ့်၏ အာားကက ားသ သာ  က့်ဝေါား 

ကာား ိငု့် အ င့်ားသ ရာင့်  ဖငော့့် အ င့်ား 

သ  ာ့်သစ့်၌သာ မိမိကိယု ့်ကိ ု  မင့်သ  ှေ့ 

သ နင   ဖစ့်သည့်။   ခ နိ့်က ငခိုားခခံစ ာ 

က ငော့့်သ သာ  သ မာသ ရ၏ှ   ညော့့် ဖစ့်သညော့့် 

ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် ယ ခ ု  င့် ခ ငော့့် ွှ ့်  ့် 

သူ  ဖစ့် ာင  ား ကက ား မ ့်မှု ဖငော့့် အနိုင့် 
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ယ ူခဲော့သည့်။  အ  စ့်မဲော့သ သာ သ သားငယ ့် 

သညော့့် အရာမ ာား၊ စ ိ ့်ထာားမ ာားအာ ား 

နိှုင့်ားယ ှဉ့် ျှင့်  မည့်သညော့့်  ဿ နောမ ာား 

မ ဖစ့်သ  ။  သ မာသ ရ၏ှ  ည ့် ရာား 

သ အာက့်  င့်  အသ ရားမ ေါသ သားငယ ့်သညော့့် 

အ  စ့်မ ာားသည့် စင့်ကကယ ့်သညော့့် အက ငော့့် 

သ  အ ဖစ့် မထင့်ရှာားဘဲ မိမိ၏ 

စိ ့်နှ ုံားထဲ၌ က ြူား  န့် ျှင့် အ  စ့်မရှိ 

ဟ ု မှ ့်ယ ူခဲော့သည့်။  ၎င့်ား ို သည့် ရ ံှေ့ရှာ 

ဘ ယ့် ဖစ့်သည့်။  ၎င ့်ား ို သည့် သည့်ားခံ  

ခ ငော့့် ွှ ့်၍ မရနိငု့်သ သာ အရာမ ာား  ဖစ့် 

သည့်။  သူ ို သည့် ငရဲမ ားနဲ  သ ာင့်ကျွမ့်ား 

သညော့့် ုံသ ေါ်သ န ေါသည့်။  ထုိအရာမ ာား 

သည့် ကင့်ားငမ ားသ ကာက့်မ ာား  ကိုက့်သကဲော့ 

သုိ  နောက င ့်သ စသည့်။  ၎င့်ား ို သည့် 

က ခိျွဲသ သာကန့်ထဲက ိရိစဆာန့်အသ ကာင့်  

အသ သသ ကာင့်မ ာားကဲော့သုိ   ု ့်သ စာ့်နသံ နင   

 ဖစ့်သည့်။ 

 

လယရှုက္ ော့သ ိုို့ခဖစလ် ိုသညော့် 

ရှင်လ  လို 

 

ဤအရာသည့်  ူူ့က ငော့့်ဝ ့်နဲ  

သက့်ဆုိင့်သညော့့် သ မားခ န့်ားမျှသာမဟု ့် 

သ  ာော့သ  ။  ၎င့်ားသည့် အမာှားအမှန့်န ဲ သက့် 

ဆုိင့်သညော့့် သ မားခ န့်ား ဲမဟ ု ့်သ  ။  ခရစ့် 

သ  ာ့်နဲ   ူရမည့်ဟူသ သာ အသ မား မဟ ု ့် 

 ေါ ာား။  ၎င ့်ားသည့်   င့်ားထန့်သညော့့် 

သ မားခ န့်ား င့် ဖစ့်သည့်။  ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် 

   ့်သ မာက့်မှု  ရ ုိသူ ဖစ့်သည့်။  နှ ုံား 

သာားထဲက  ိ ့် ဆိ ့်စ ာ မိမိကိုယ့် 

ကိုခ စ့်သ န ခင့်ား၊ အ  စ့်ဆုိဘ ယ ့်မရှိသ သာ 

 ုံ န့်ားသဏ္ဍာန့်မ ာားသည့် သူူ့အာ ား  စက့် 

ဆု ့်ဖ ယ့်  ဖစ့်သ စ ေါသည့်။  သူသည့် မိမိ၏ 

နှိမော့့်ခ  ခင့်ားနှငော့့် သနောား ခင့်ားစသညော့့် အရာ 

အာ ား ုံား  င့် သယ ရ ှုကဲော့သုိ   ူသ  မည့်။  

သူသည့် ဘုရာားသခင့်အာ ား စင့်ကကယ ့် 

သ သာ  သ မ တာ ဖငော့့်ခ စ့်င  ား “ဘုရာားသခင့်၏ 

  ေါား ည့်ားသ သာ  သာားသ ာ့်” အ ဖစ့် 

 မင့်သ  ှေ့သ စသည့်ော့  မ က့်စိအစံု ဖငော့့် အသစခ ံ

သ နသ   ိမော့့်မည့်။  သူသည့် ရ ု ့် ခည့်ား 

မိမိကိယု ့်ကိ ု ရ ံှေ့ရာှ ခင့်ား၊ သ မျှာ့်  ငော့့်ခ က့် 

မဲော့သညော့့် သ ဝဒနော ခံစာား ခင့်ားနငှော့့်    ့် 

သ  မာက့် ခင့်ားအ  က့်သ အာ့်ဟစ့်၍ ငိုသ  က ား  

ခဲော့သည့် (သ ရာမ၊ ၇ား၂၄)။ 

 ထုိကဲော့သုိ  ငိုသ က ား ခင့်ား၌ ထ က့် 

သ  ေါက့်ရိှ ေါသ ာား။  အမနှ့် င့်ရှိ ေါသည့်။ 

ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် ထုိထ က့်သ  မာက့်ရာ 

 မ့်ားကို ရာှသ  ှေ့ခဲော့သည့်။ ကျွန့် ့် ို သည့် 

 ည့်ား ထုိထ က့်သ  မာက့်ရာ   မ့်ားကိုရှာ  

သ   ှေ့ နိုင့် ေါ ိမော့့်မည့်။ ယ ခု ကျွန့် ့်၏ 

စာ အု ့်သည့် မှာားယ င့်ားသနသသာ  အသ  ခခ ံ

အသ ကကာင ့်ား ရာား ခု  အသ  ေါ်  သ ဆ ားသန ား 

သ န ခင့်ား  ဖစ့် ေါသည့်။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

ခရစ့်သ ာ့်၏စံနမူနောကိယု ူင  ားခ ရစ့်ယ ာန့် 

ဘဝကိ ု ရယူကက ခင့်ား ဖစ့်သည့်။  စံနမူနော 

ကို အ ယု  ူခင့်ားဆုိသညော့့် အသ  ခခအံခ က့် 

နဲ    ့်သ ့်၍ သ ရာမအခန့်ား ၇ ကို 

သ ရားသာားသညော့့်အခေါ ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် 

မိမိကိယု ့်ကိ ု သ မျှာ့် ငော့့်ခ က့်မဲော့သနသညော့့် 

ရွှံှေ့ အိုင့်ထဲ၌  ဲက သကဲော့သုိ  ကျွန့် ့် ို အာား  

 ည့်ား   န့်ားအာ ားသ  ားခဲော့သည့်။ ကျွန့် ့် ို  

သည့် ခရစ့်သ ာ့်  ဖစ့်သ စ ုိသညော့့်အ ိုင့်ား 

မ ဖစ့်ကကသ  ။  သ ာင့်သ  ေါ် သဒသနောသ ာ ့် 

သည့် ကျွန့် ့် ို ၏စိ ့်အသ  ားမ ာား ထဲ 

  င့်  သ ဖေါ်  သနသညော့့်အရာကိ ု ရာှမသ  ှေ့ 

သ  ။  အ  စ့်သည့် နည့်ားဥ  သဒသ   ခ ု

ကဲော့သုိ  ကျွန့် ့် ို ၏ အသက့် ာ  င့် 

အထိန့်ားအက  ့်မဲော့သနသည့်။ ကျွန့် ့် ို  

သည့် မနော ိ ုခင့်ား၊ မာန့်မာနကက ား ခင့်ား၊ 

အ တကက ား ခင့်ားနငှော့့် အသ သ ားအသာား၏   ့် 

မက့် ခင့်ား ို မှ မ   ့်သ  မာက့်နိငု့်သ  ။ 

 ျှ ို ှေ့ ဝကှ့်သသာ  ကိုယ့် သကာင ့်ားဆန့်မှု 

သ  ာင့် ကက ားသည့် ကျွန့် ့် ို ကို ဖ က့်ဆ ား 

သ နသည့်။  မိမိ ို ၏ ကကိုားစာားအာ ားထု ့် 

သမျှသည့် ည့်ား သ   ာင့်ား ဲမှုမရှိသ  ။ 

ဝမ့်ားသ  မာက့်မှုအနည့်ားငယ ့်နငှော့့် အ  န့် 

နည့်ား ေါား ှသညော့့် စိ ့်ဝိညာဉ့်    ့်  ့် 

မှုမ ာားသည့် သ ရာှးဦ ားခရစ့်ယာန့်မ ာားကို ထူား  

 ခာားသ စသညော့့် နှစ့်သ ထာင့်ားအာားရမ ဖစ့်သ စ 

ခဲော့သ  ။  ကျွန့် ့် ို  စ ိ ့်သ သာကသ ရာက့်  

ကကရသည့်၊ သ သ ားထ က့်သံယ ို ဖစ့်ခဲော့ကက  

သည့်၊ ရ ုန့်ားကန့်ခဲော့ကကရသည့်။ သုိ သ သာ့် 

အရ ံှုားသည့် မိမိ ို သ နောက့်ကိ ုိုက့်  သ န ေါ 

သည့်။  မည့်သညော့့်အသ ရားကိစစသကကာငော့့်   ဖစ့် 

သ န ေါ ိမော့့်။  မိမိ ို သည့်  မှာားယ င့်ားသ န 

သ သာ အသ  ခခအံသကကာင့်ား ရာားအသ  ေါ် 

  င့်သ ဆ ားသန ားသ န ခင့်ား ဖစ့် ေါသည့်။ ကျွန့် ့် 

 ို သည့် ကယ ့် င့်ရငှ့်  သ ယရ ှုကိယု ့်  

သ  ာ့် ိုင့် င့်  မိမိ ို ထံမှ သ မျှာ့် ငော့့် 

မထာားသည့်မ ာားကို ကကိုားစာား၍  ု ့်  

သ ဆာင့်သ နကက ခင့်ား ဖစ့်သည့်။  ခရစ့်ယာန့် 

အသက့် ာသည့် အ ုယ ူခင့်ား  မဟ ု ့် 

သ  ။ 

 

အတိုယူခခငး်မဟိုတ်ဘ  

  ဝင် တ်သတ်ခခငး် 

 

 ကျွန့် ့် ို  သ   ာဆိသု နသညော့့် 

အ  န့်ကက ားမာားသညော့့် အခဲခက့် 

  ဿ နောသည့် အ ုယူ ခင့်ားနှငော့့်   ေါဝင့် 

  ့်သ ့် ခင့်ားဆုိသညော့့်  အသ ကကာင ့်ား အရာ 

နှစ့်ခုကကာားက ထူား ခာားမှုကိ ု သိရိှသညော့့် 

အခေါ ၎င ့်ား   ဿ နောသည့် သူဖာသာသူ 

သ  ဖရှင့်ားင  ား ဖစ့်သည့်။  “ကျွန့် ့် ို သည့် 

ခရစ့်သ ာ့်နဲ  ဆက့်ဆံသ သာသူ  ဖစ့်ကက 

၏” ( သ ဟငဗ၊ဲ ၃ား၁၄)။  ခရစ့်သ ာ့်နည့်ား  ူ

က ငော့့်ကကံဖုိ ရန့် မ ဖစ့်နိငု့်သညော့့် မိမိအာား  

စံု င့်စ ာ ခရစ့်သ ာ့်နဲ   ေါဝင့်  ့်သ ့် 

ရန့် ဖစ့် ာခဲော့သည့်။  ထုိအရာသည့် ဇာ   ိ

နဲ ဆုိင့်သ သာ “မိမိကိယု ့်ကို  ဗဟို  ုသညော့့် 

အသက့် ာ” စ မ့်ားအာားကို ခရစ့်သ ာ့် 

ကိုယ့် ိုင့် ဖယ ့်ရှာားင  ား ဝညိာဉ့်အသက့် 

 ာ ကို သ  ားသညော့့်အခေါ၌သာ   ဖစ့်နိုင့် 

သ  သည့်။ ခရစ့်ယ ာန့်အသက့် ာ သည့် 

၎င ့်ားအာ ား စစ့်မှန့်သသာ  သိ မင့် နောား ည့် 

 ခင့်ား ဖငော့့်သာ ျှင့်   ုံားဝ ဖစ့်နိငု့်သ  သည့်။  

ကျွန့် ့်သည့် ဒ ုယိ သ မ ား ခင့်ားခရံမည့်။ 

“ကိုယ့် ကာယ သည့် အ ျှင့်ားမ  ့်နိုင့်” 

( သယ ာ၊  ၆ား၆၃)။  ခရစ့်သ ာ့်မ ေါ ျှင့် 

မည့်သညော့့်အမှုကိမုျှ မ  ုနိငု့်သ  ။  ခရစ့် 

သ  ာ့်၌သာ ျှင့်  အသက့်ရှင့်ရမည့်။  မိမိ 

ဘဝသဟာင့်ားကို စ န ့်  ွှ ့်င  ား ခရစ့်သ ာ့်၌ 

ဘဝသစ့်ကိ ုရှာသ ဖ ရမည့်။ 
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ဤဘဝသစ့် ဖစ့်သ သာ ခရစ့် 

ယ ာန့် အသက့် ာသည့်  ရ ိုားရငှ့်ား ှသ သာ 

“ဇာ အိသက့် ာ”   ဖငော့့် ရငှ့်သန့်သညော့့် 

အခေါ  ုံားဝနောား ည့်နိုင့်မည့်မဟု ့်ဘဲ 

 က့်သ  ှေ့ရရှိ ခံစာားရနိုင့်မည့် မဟု ့် 

သ  ။  ဇာ ိသသ ဘာသည့် သူ၏ ု ့် 

သ ဆာင့် ခင ့်ားနဲ    ့်သ ့်၍ ထု ့်  န့် 

ခ က့်မ ာားထက့်  ဘာမျှ ုိမည့် မဟု ့်သ  ။ 

မည့်ကဲော့သုိ  င့် ဖစ့်သ စ သ ာင့်သ  ေါ် သဒသ 

နောသ ာ ့်သည့် ဤဘဝသစ့်နဲ    ့်သ ့် 

၍ အ ာားအဆ ားမှ ကင့်ားသ ဝားခဲော့င  ား ၎င ့်ား၏ 

သ န့်သင့်ခ က့်နဲ သက့်ဆုိင့်သ သာ ထု ့်  န့်  

ခ က့် ခုသာ   ဖစ့်သည့်။ 

  ဿ နော စ့်ခုမှာ ကျွ န့် ့် ို  

သည့် ခရစ့်သ ာ့်အာ ား နောခ ံခင့်ားမရှိကက 

သ  ။   စ  စ့်ကိငု့်ားသည့် အ င့်၌ဆက့် 

သကဲော့သုိ  ကျွ န့် ့် ို သည့် ည့်ား သူ၌  

ဆက့်ရမည့်ဟု ခရစ့်သ ာ့်က သ န့်သင့်ခဲော့ 

သည့်။ မဿဲ၊  ၅- ၇ သည့် ရငှ့်သ ယာ ဟန့်၊ 

၁၅ မ ေါရှိ ျှင့် စက့်သခေါင့်ားမရှိသညော့့် ကုန့် 

 င့်ယ ာဉ့်မ ာားကဲော့သုိ ၎င့်ား၊ သ ရမရှိသညော့့် 

အရ ့်က သ ဝ ငေါား သကာင့်ကဲော့သုိ ၎င့်ား၊ 

သ  မရှိသ သာအရ ့်ရိှ ငှက့် စ့်သ ကာင့် 

ကဲော့သုိ ၎င ့်ား  ဖစ့်သ   ိမော့့်မည့်။ 

အထက့်ခန့်ားရှ ိ အ  န့်အ ှန့် 

စကာားသ  ာကက ခင့်ားသည့် မိမိ၏   ညော့့် 

သ  ာ့်မ ာားအသ  ေါ် ၌  အဓိကအသ  ခခကံ  

သ သာ အခ က့်မ ာားကို သ န့်သင့်ရန့်သ နောက့်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆုံားအခ ငော့့်အသ ရား ဖစ့်သည့်ကိသုခင့်သယရ ှု  

က သ ကာင့်ားသ ကာင့်ား သိခဲော့သည့်။  သူသည့် 

အာ ား ုံား ေါဝင့်   ့်သ ့်  ခင့်ားနဲ  စ ့်ဆုိင့် 

သညော့့် ယ ံုကကည့်သူမ ာား အာား ုံားနဲ  ဝညိာ ဉ့် 

သ ရားရာ  င့်   ုံား  ဝ ဖစ့် ခင့်ား၊ 

စည့်ား ုံားည ည  ့်မှုအသ  ေါ် အဓိက 

ထာားသ န့် သင့် ခင့်ားစသညော့့် အရာမ ာား 

ဖ ငော့့်ဟခဲော့သည့်။  “ငေါ၌ ည့် သနကကသ  ာော့၊ 

ငေါသည့် ည့်ား သင့်   ို ၌  ည့်မည့်”။  

“ငေါနငှော့့်က ာ ျှင့် သင့် ို  သည့် 

အဘယ့်အမှုကိုမျှ မ  ့် နိုင့်ကက” 

( သယ ာ၊ ၁၅ား၅) ဟူ၍ ည့်ား သ န့်သင့်ခဲော့ 

သည့်။ 

ကျွန့် ့် ို အာ ား ခရစ့်သ  ာ့်၏  ုံစံ 

အ ိငု့်ား ု ဖုိ ရန့် သ ခေါ် ခင့်ား  ုံားဝမဟု ့် 

သ  ။  ထုိကဲော့သုိ သ သာ  အသ ကကာင့်ားအရာမ ာား 

အာ ား ုံား၌ ဤအခ က့်နဲ   ့်သ ့်၍ 

အမနှ့် ရာား  င့်  သကာင ့်ားသ သာအရာ 

အနည့်ားငယ ့်သာရှိသည့်။  ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် 

သ ကာရနိတုဩဝေါဒစာ   ထမသစာင ့်အာား - 

သ မ တာအခန့်ားဟူ၍ ထိထိမိမိ သ န့်သင့် 

ခဲော့သည့်။  ထုိအရာသည့် သစ့်သာား ဖငော့့် 

 ု   ု ု ့်သညော့့် အရာသာ ျှင့်   ဖစ့်နိုင့် 

သည့်။  ဤသ နရာ  င့် သယ ရ ှုသည့် “ဇာ  ိ

အသ သ ားအသာားသည့် မည့်သညော့့်အရာ 

ကိုမျှ အသ မ မခံနိုင့်” ဟူ၍ သ   ာခဲော့သည့်။ 

   ရ ု ့်ရှင့်သ  ာကသာားမ ာားသည့် 

သ အာင့် မင့်သည့်အထိ ရ ိုက့်က င့်ား  င ့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ခက့်ခဲစ ာ  ကကိုားစာားသကဲော့သုိ  ခရစ့်ယာန့်  

မ ာားသည့် အခန့်ားကဏ္ဍ ခုအသ  ေါ် 

ခက့်ခဲစ ာ  ကကို ားစာားရုန့်ားကန့်ရန့် သခေါ်   ခင့်ား 

 ခံရသူမ ာားမဟု ့်သ  ။  ဘုရာားသခင့်၏ 

အကကံအစည့်သ ာ့်ထဲ  င့် ခရစ့်ယာန့်  

အသက့် ာသည့် အကန ့်အသ ့်မဲော့  

သ ကာင့်ားကက ားမ ာား မေဂ ာမ ာားနှငော့့် အ  န့် 

စိ ့်ဝင့်စာားဘ ယ ့်  သ ကာင့်ားသ  သည့်။  

“ကျွန့် ့် ို သည့် ခရစ့်သ ာ့်နဲ  ဆက့်ဆံ  

သ သာသူ ဖစ့်၏” ( သဟငဗ၊ဲ ၃ား၁၄)  ဟူ၍ 

မှ ့် မ့်ား င့်ထာားသည့်။ အ  န့်ကက ား  

 မ ့်၍ အဖိုားထုိက့်သ သာ ေ သိ ာ့် 

မ ာားကိ ု ငေါ ို အာားသ  ားသ  ာ့်မူင   “ထုိေ ိ  

သ  ာ့်မ ာားကိ ု အမှ   ု၍ သင့် ို သည့် 

သ  ာက   ့်မက့် ခင့်ား အညစ့်အသ ကကား 

နှငော့့် ကင့်ား   ့်သ ဖငော့့် ဘုရာား က ိကိ ု

ဆက့်ဆံသ သာသူ ဖစ့်မည့်အသ ကကာင ့်ား 

ည့်ား” ( ၂  သ  ၊ ၁ား၄) ဟူ၍ သ န့်သင့်ထာား 

သည့်။  ယ ံုကကည့်သူသည့်  ထာဝရ ဘုရာား 

သခင့်၏ ခနဓော ကိယု ့် ၌ဆက့်န ယ ့် သ သာသူ 

 ဖစ့်သည့်။ “ငေါသည့် စ  စ့်န ယ့် င့် ဖစ့်၏။ 

သင့် ို မူကာား အကိုင့်ား ဖစ့်ကက၏” (သ ယာ  

၊၁၅ား၅)။  “ဤနက့်နသဲ သာအရာနဲ  ဆုိင့် 

သ သာ မဟာစည့်ားစိမ့်ကာား ဘုန့်ားအသသ ရ 

ကို သ မျှာ့် ငော့့် ခင့်ားအသ ကကာင့်ား ည့်ား  ဟ ူ

သ သာ  ခရစ့်သ  ာ့်သ   ည့်ား” ( သ ကာ၊ 

၁ား၂၇)။ 
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အလလ င်းမရှ လသ သချခု င်းဂ-ူ 

“ထုိ သ နောက့် သူ ို သည့် သခ ခုင့်ားသ ာ့် 

ထဲသုိ ဝင့်သ သာ့် ည့်ား သခင့် သယ ရ ှု၏ 

အသ  ာင့်ားသ ာ့်ကို မသ  ှေ့ကက သ  ။ 

သုိ သ သာ့် သ   ရ ုသည့် ထ၍ သခ ခုင့်ား  

သ  ာ့်သုိ  သ   ားသ  ၏။  သ အာက့်  ကိုငံု ၍ 

ကကညော့့်ရှုသညော့့်အခေါ  ိ ့်   ုဆုိားသည့်သာ 

ရှိရစ့်သည့်ကိ ုမင့် ျှင့် ထုိ အသ ကကာင ့်ား 

အရာကို အံော့ဩ၍ မိမိအိမ့်သုိ    န့်သ  ၏ 

(  ု၊ ၂၄ား၃၊ ၁၂၊ သယာ၊ ၂၀ား၄- ၉)။ 

 

လက္ င်းက္ငတ်မန်၏ သက္်လသလတ ် - 

“သုိ သ သာ့် ည့်ား သ ကာင့်ားကင့် မန့်သည့် 

ထုိမိန့်ားမ ို အာ ား “သကကာက့်ရ ံှေ့ ခင့်ား မရှိကက 

နဲ ၊  က့်ဝေါားကာား ိငု့်သ  ာ့်၌  သ ့်သ သာ 

သ ယရ ှုကိ ု သင့် ို ရာှကကသည့်ကို ငေါသိ၏။  

သူသည့် ဤအရ ့်၌မရှိ၊ မိန ့်သ ာ့်မူသညော့့် 

အ ိငု့်ား ထသ  မာက့်သ ာ့်မူင  ။   ာကက၊ 

သခင့် သ   ာင့်ားသ ာ့်မူရာအရ ့်ကိ ုကကညော့့် 

ကကသ  ာော့” ဟူ၍ သ   ာခဲော့သည့် ( မဿဲ၊ 

၂၈ား၂- ၇)။ 

မ ဂဒလမ ရ ထံသ ိုို့ လယရှုလ ေါ်လ ခခင်း -  

“မာေဒ  မာရသိည့် သယရ ှုအာား  ဥ ယ ာဉ့် 

သ စာငော့့်  ဖစ့်သည့်ဟ ု ထင့်မှ ့် ျှက့် 

သူူ့အာား -  သင့်သည့် သူူ့ကိသု ဆာင့်သ ာား 

သည့်မှန့် ျှင့်  အဘယ့်မာှထာားသည့်ကိ ု

ကျွန့်မအာ ားသ   ာ ေါ။ ကျွန့်မယသူ ာား ေါမည့် 

အရှင့်ဟု ဆုိသ  ၏။ -  သယ ရ ှုက -  မာရဟိ ု

သ ခေါ်သ ာ့်မူ ျှင့် မာရသိည့် ှညော့့်၍ 

ရဗိ္ုဟုထူားသ  ၏ ( ရဗိ္ အနက့်ကာား 

အရှင့်ဘုရာားဟု ဆုိ ုိသ ည့်ား (သ ယာ 

၂၀ား၁၁- ၁၈)။ 

အမျ  ု းသမီးမျ းထံသ ိုို့ လယရှုလ ေါ်လ ခခင်း 

-  “မိန့်ားမ ို သည့် သ င့်ားသ ာ့်ကိ ု 

  ညော့့်သ  ာ့် ို အာ ား  သ   ာ  ရန့်  သ ာားကက 

စဉ့်  င့် သယ ရ ှုသည့် ကကို ဆိသု ာ့်မူ၍  

သင့် ို အာ ား “မေဂ ာ ဖစ့်သစသ ည့်ား” 

ဟူ၍ မိန ့်သ ာ့်မူ၏။  ထုိမိန့်ားမ ို သည့်  

ခ ဉ့်ားက ့်၍ သ  ခသ ာ့်ကိ ု ဘက့်ယမ့်ား 

  က့်    ့်ဝ ့်ကိာုးက ယ့်  ကက၏” (  မဿဲ၊ 

၂၈ား၉)။ 

လ တရိုထံသ ိုို့ လယရှုလ ေါ်လ ခခင်း - 

“သခင့်သည့် အမနှ့်ထသ မာက့်သ ာ့်မူင  ၊ 

သူသည့် ရှိမုန့်အာား ကိုယ့်ကို  သ ာ့် 

မူင  ဟု သ   ာဆုိ ျှင့်” ( ၊ု ၂၄ား၃၄) ။ 

 

တ ညော့်လတ န်ှစ်  းထံသ ိုို့ 

က္ ိုယ်ထငခ် ခခင်း -  “အခ နိ့်  န့်၍ 

သ ယရ ှုသည့်စာား  ဲ၌သူ ို နဲ အ ူ  သ   ာင့်ား 

သ  ာ့်မူစဉ့်၊ မုန ့်ကိုယူ၍ သက ားဇူားသ  ာ့်ကိ ု

ခ  ားမ မ့်ားင  ားမှ မုန ့်ကိဖဲုော့၍ သူ ို အာားသ  ား  

သ  ာ့်မူသည့်  င့်၊ သူ ို မ က့်စိ    ငော့့် င့်ား 

၍ ကိုယ့်သ ာ့် ဖစ့်သည့်ကိ ု သိကက၏။ 

ထုိအခေါ ကိုယ့်သ  ာ့်သည့် က ယ ့်သ   ာက့် 

သ  ာ့်မူ၏” (  ု၊ ၂၄ား၁၃ -၃၅)။ 

 

တ ညော့်လတ ်ဆယော့တ်  းထံသ ိုို့က္ ိုယ်ထင် 

ခ ခခင်း -  “ထုိ သ နောက့် 

 က  ိ့်  ေါားသ သာသူ ို သည့် စာား  ဲ၌  

သ   ာင့်ားကကစဉ့်  င့် ကိယု ့်သ  ာ့်ကိ ု  

သ  ာ့်မူ၍၊ ထသ  မာက့်  က့်ရိှသ သာ ကိယု ့် 

သ  ာ့်ကိ ုမင့်သ သာသူ ို ၏စကာားကိ ု မယ ံု  

သ သာသ ကကာငော့့် သူ ို မယ ံ ု ့်သ သာ စ ိ ့်၊  

ခိငု့်မာသ သာစ ိ ့်ကိ ု ဆုံားမ၍အ  စ့်  င့်  

သ  ာ့်မူင  ားမှ” (မာကု၊ ၁၆ား၁၄)။ 

 

လသ မက္်စ်၏ သက္်လသ -  “ထုိ သ နောက့် 

ရစှ့်ရက့်သ မာက့်သ သာသ န ၌   ညော့့်သ  ာ့်  

 ို သည့်  ဖန့်အထဲမှာ ရှိကက၍ သ သာ 

မ ည့်ား ေါ၏။   ံခေါားမ ာားကို  ိ ့်ထာားစဉ့်  

အခေါ၊ သယ ရ ှုသည့်   က  ာ၍ အ ယ ့်မှာ 

ရ ့်သ  ာ့်မူ  က့်၊ သင့် ို ၌ ငင ိမ့်သက့် 

 ခင့်ားရိှသစသ ည့်ားဟု မိန ့်သ ာ့်မူ၏။  -   

ထုိအခေါ သ သာမအာား သင့်၏ က့်ကိ ု

ဆန ့်၍ ငေါ ော့ က့်ကိုကကညော့့်သ  ာော့၊ သင့်၏   

 က့်ကိုဆန ့်၍ ငေါ ော့နံသ ဖားကိ ု စမ့်ားသ ့်  

သ  ာော့၊ ယ ံုမှာား ခင့်ားမရှိနဲ ။  ယ ံုသ ာော့ဟု 

မိန ့်သ  ာ့်မူ၏” (သယ ာဟန့်၊ ၂၀ား၂ ၄- ၃၁)။ 

 

ဂ လ လ နယ်၌ က္ ိုယ်ထင်ခ ခခင်း-  “ ဖန့် 

သ ယရ ှုသည့်  ိသ ဗရအိိုင့်နောားမှာ   ညော့့် 

သ  ာ့် ို အာ ား ကိယု ့်ကိ ု သ  ာ့်မူ၏။  ဤ 

ကဲော့သုိ  သယရ ှုသည့်  ကိုယ့်ကို  သ  ာ့်မူ၏” 

( သယ ာ၊ ၂၁ား၁)။ 

 

ယ က္ို ်ထံသ ိုို့ က္ ိုယ်ထင်ခ ခခင်း -  

“ထုိ သ နောက့် ယ ာကု ့် မင့်ရ၏။ ထုိ သ နောက့်  

 မန့်သ ာ့် အသ  ေါင့်ား ို သည့်   မင့်ရ 

ကက၏ “ ( ၁သကာ၊  ၁၅ား၇)။ 

 

ညီအစ်က္ ို င းရ အ း က္ ိုယထ်င်ခ ခခင်း - 

“ထုိ သ နောက့် ည အစ့်ကိ ုငေါားရာမက  င ို င့် 

နက့်  မင့်ရကက၏” ( ၁ သကာ၊  ၁၅ား၆)။ 

 

လက္ င်းက္င်သ ိုို့ တက္်ကက္ွလတ ်မူခခင်း - 

“ မန့်သ ာ့် ို သည့် ကကညော့့်ရ ှု  က့်  သ န 

ကကစဉ့်၊ သခင့်ဘရုာားသည့်  အထက့်သုိ  

သ ဆာင့်ယ ူခင့်ားကို ခသံ ာ့်မူ၍ မုိား ိမ့်  

သည့် ကိုယ့်သ ာ့်ကိ ု မ က့်က ယ့်သ အာင့် 

ခံယသူ  ၏” ( မန့်၊ ၁ား၉- ၁၁)။ 

 

သနို့်ရှင်းလသ  ဝ ည ဉ်လတ ်ကက္ွလ ခခင်း 

-  “ထုိသယ ရ ှုကိ ု ဘုရာားသခင့်  

ထသ  မာက့်သ စသ ာ့်မူသည့်ကိ ု

ငေါ ို ရှိသမျှသည့် သက့်သသခ ံဖစ့်ကက၏။ 

-  ထုိသုိ ဘုရာားသခင့်သည့်  ကဂ ာ က့်  

သ  ာ့်နဲ  ခ  ားသ  မာက့်သ  ာ့်မူသ ဖငော့့်၊ ထုိ  

သခင့်သည့် ေ သိ ာ့်နငှော့့်ယ ှဉ့်သ သာ သန ့် 

ရငှ့်ားသ သာ  ဝညိာ ဉ့်သ ာ့်ကိ ု ခမည့်ားသ ာ့် 

က္ျွန်ို ်တ ိုို့သခင်၏ ရှင်ခ န် ထလခမ က္်ခခင်း - သက္်လသမျ း 
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ထံ၌ ခံင  ား ဖစ့်၍ သင့် ို  သိ မင့်ကကာားရ 

သ သာအရာကို ည န ့်သ  ာင့်ားသ  ာ့်မူ၏” 

(  မန့်၊ ၂ား၃၂- ၃၃)။ 

 

တမန်လတ ်မျ း၏သက္လ်သ -  

“ မန့်သ ာ့် ို သည့် သခင့်သယရ ှု၏ 

ရငှ့်  န့်ထသ မာက့် ခင့်ားနဲ    ့်သ ့်၍ 

ကက ားသ သာ   န့်ခိုားသ ာ့်နဲ  သက့်သသခံကက  

၏”  ) မန့်၊ ၄ား၃၃၊ ၂ား၂၄ -၃ား၁၅၊၃၆၊  

၄ား၁၀၊ ၅ား၃၀-၃၁၊ ၁၀ား၄၀-၄၁ ၁၃ား၃၀ -

၇၃(။  

 

အသင်းလတ တ်ည်ရှ ခခင်း  - 

“အသက့်ရှင့်သ သာသူ ို သည့်   ဖန့် 

ကိုယ့်အ ုိသုိ  ုိက့်၍မရငှ့်သ ူ ို အ  က့် 

သ ကကာငော့့် အသ သခံင  ားမှ ထသ  မာက့်သ ာ့်မူ  

သ သာသူ၏ အ ုိသုိ  ုိက့်၍ ရငှ့်သ စမည့် 

အသ ကကာင ့်ား ...  ူမည့်သည့်ကာား 

ခရစ့်သ ာ့်၌ရိှ ျှင ့် အသစ့်  ု  င့်သ သာ  

သ တဝေါ ဖစ့်၏။  သဟာ င့်ားသ သာအရာ 

 ို သည့်  သ   ာင့်ား ဲ၍ ခ ့်သိမ့်ားသ သာ  

အရာ ို သည့်  အသစ့် ဖစ့်ကကင  ”  )၂  

သ ကာ၊ ၅ား၁၅ -၁၇(။  -  “သင့် ို သည့် 

ခရစ့်သ ာ့်နဲ အ ူထသ  မာက့်ကကသည့်မှန့်   

 ျှင့်၊  ဘုရာားသခင့်၏  က့်ယာသ ာ့် 

ဘက့်မှာ ခရစ့်သ ာ့်သည့် ထုိင့်သ နသ ာ့် 

မူရာအရ ့်၌ရိှသသာ အထက့်အရာ ို ကို 

ရာှကကသ  ာော့ ”  )သ ကာ၊ ၃ား၁ ၊ ေ ာ ိ၊ 

၂ား၂၀။  ဧဖက့်၊ ၂ား၁၀ (။  

သလတဖန်ထံသ ိုို့ လယရှုက္ ိုယထ်င်ခ ခခင်း 

- “သူသည့် ည့်ား သန ့်ရငှ့်ားသသာဝညိာ ဉ့် 

သ  ာ့်နဲ    ညော့့်သ ဖငော့့် သကာင့်ားကင့်သို  

သ စော့သ စော့ကကညော့့် သ မျှာ့်၍ ဘုရာားသခင့်၏ 

ဘုန့်ားသ  ာ့်ကိ၎ုင့်ား၊ ဘုရာားသခင့်၏ 

 က့်ယာ  သ ာ့်ဘက့်၌ သယ ရ ှုရ ့်သ န 

သည့်ကိ၎ုင ့်ား မင့် ျှင့်၊  ကကညော့့် ေါ။  သ ကာင့်ား  

ကင့် ဖ ငော့့် ှစ့်သည့်ကို၎င့်ား  ူသာားသည့် 

ဘုရာားသခင့်၏  က့်ယာသ ာ့်ဘက့်၌ 

ရ ့်သ နသည့်ကိ၎ုင ့်ား၊  ငေါ မင့်သည့်ဟ ု

ဆုိ၏”   ) မန့်၊ ၇ား၅၅-၅၆(။  

 

လ  လိုထံသ ိုို့လ ေါ်လ ခခင်း  - “သနောက့်ဆံုား၌ 

အခ နိ့်မသ ာ့်မ န့်  ဘ ာားသ သာ  သူကဲော့သုိ  

 ဖစ့်သ သာ ငေါ င့် မင့်ရ၏”  )၁သ ကာ၊  

၁၅ား၈(။  

 

လယ ဟန်ထံသ ိုို့ လ ေါ်လ ခခင်း -  “ထုိသူကိ ု

ငေါ မင့်သ သာအခေါ သ သမ  ့် ဖစ့်၍ သ  ခ  

သ  ာ့်ရင့်ား၌  ဲ  က့်သန၏။  ထုိသူသည့် 

 က့်ယာ  က့်သ ာ့်ကိုငေါ ော့အသ  ေါ် သုိ  င့်  

  က့်၊ သ ကကာက့်ရ ှံေ့  ခင့်ားမရှိနဲ ၊ ငေါသည့်  

အဦ ားဆုံားသ သာသူ၊ သနောက့်ဆံာုးသ သာ  သူ 

 ဖစ့်၏” ( ဗ ာ ၁ား၁၀- ၁၉)။ 

 

ခရစ်လတ က်္ ိုယ်လတ တ် ိုင်၏သက္်လသ - 

“ငေါသည့် အသက့်ရှင့်သသာသူ ည့်ား 

 ဖစ့်၏။  ငေါသည့် အရင့်  သ သသည့် ဖစ့်၍ 

ကမဘာအဆက့်ဆက့် အသက့်နဲ   ညော့့်စံု၏။  

မရဏာနှငော့့် မရဏာနိုင့်ငံ၏ သ သာော့ ို  

သည့် ည့်ား ငေါ၌ရိှ၏” ( ဗ ာ၊ ၁ား၁၈၊ ၅ား  ၅ -

၁၀)။ 

သမမ က္ျမ်းစ ၏ သက္လ်သလတ ် - 

“ထုိအခေါ သခ ခုင့်ားသ ာ့်သုိ  အရင့်သ ရာက့်  

သ သာ အ ခာား  ညော့့် သ ာ့်သည့် ဝင့်၍ 

 မင့်သ ဖငော့့် ယ ံုသ ၏။  -  ကိယု ့်သ  ာ့်သည့် 

သ သ ခင့်ားမှ ထသ မာက့်ရမည့်ဟသူ သာ 

က မ့်ားစကာားကိ ု   ညော့့်သ ာ့် ို သည့် 

နောားမ ည့်ကကသ သား” (သယ ာ၊ ၂၀ား၈ - ၉၊ 

 ု၊ ၂၄ား၄၄- ၄၅၊ ဧဖက့်၊ ၁ား၂၀- ၂၂၊ ၄ား၉- ၁၀၊ 

သ ဟငဗ၊ဲ ၁ား၃၊ ၁၀ား၁၂- ၁၃၊ ၁သ  ၊ ၃ား၁၈- ၂၂)။  

ကျွန့် ့် ို သည့်  ဠ ိကခကက ား 

ထ ာားသ နသညော့့် သ ခ ့် ကာ ထဲ  င့် 

အသက့်ရှင့်သ နကက ေါသည့်။  ဤသ  ာက 

၏   ဿနောမှာ စ ား  ေါားသရား  ဿနော 

မဟု ့် ေါ၊ နိငု့်ငသံ ရား  ဿနော  ည့်ား 

မဟု ့် ေါ၊  ူမှုသ ရား၊ သဘာဝ  ့်ဝန့်ား 

က င့်သ ေဟာ စနစ့်   က့်စ ားယ ိယု  င့်ား ခင့်ား  

သ ကကာငော့့်  ဖစ့်သ  ေါ်  ာသညော့့်   ဿနော 

မဟု ့်သ ုိ  ညာသ ရား  ဿနောသ ကကာငော့့် 

 ည့်ား မဟု ့်သ  ။ အဓိက  ဿနောသည့် 

ဝညိာ ဉ့် သ ရားရာ  ဿနော င့် ဖစ့်သည့်။  

ဤအခ နိ့်၌ ကျွန့် ့် ို သည့် “စာရိ တယ ို 

ယ  င့်ားင  ား အသိ ညာကင့်ားမဲော့သသာ ဤမ ို ား  

ဆက့်ကို ဘုရာားသခင့်ထံသ ာ့်သုိ  မည့်  

သညော့့်အရာက   န့် ှညော့့်သ စနိုင့်မည့်  

နည့်ား” ဟူ၍ သ မားခ န့်ားထု ့်ရမညော့့် အခ နိ့် 

 င့် ဖစ့်သည့်။  ဤအခ နိ့်သည့် အခ ငော့့်  

အာ ဏာရရိှဖုိ   မ့်ားသ ကကာင့်ားကို  ရာှသ ဖ  

ရန့်၎င ့်ား၊  သ အာင့် မင့်မှုရရှိရန့်  ျှ ို ှေ့ ဝကှ့်  

ခ က့်ကုိ၎င့်ား၊ ယ ံုကကည့် ခင့်ားအာားကက ားသ သာ  

စ မ့်ားအာ ားကို၎င့်ား၊  ုိ၍ က ယ့်ဝသ သာ 

အသက့် ာကို၎င့်ား အစ  ု ရာှသ ဖ ရမညော့့် 

အခ နိ့် င့် ဖစ့်သည့်။ 
ဤအခ နိ့်သည့် ကျွ န့် ့် ို  

အ  က့် ဘုရာားသခင့်၏ မ က့်နှောသ  ာ့် 

ကိုရှာင  ား သူ၏ အသံသ ာ့်ကို နောားသ ထာင့် 

ကာ အ ုိသ  ာ့်ကို  ဝန့်ခံရမညော့့်အခ နိ့် 

 င့် ဖစ့်သည့်။ ဘုရာားသခင့်သည့် အရန့် 

အ ာားကို   ု ု ့်နိငု့်မညော့့်သူကိ၎ုင ့်ား၊ 

 ုိအ ့်ခ က့်မ ာားအ  က့် ရ ့် ည့်သ  ား  

နိုင့်သူကိ၎ုင့်ား ကျွန့်ု ့် ို ထဲ  င့် ရာှသ ဖ သ န 

ဆဲ င့် ဖစ့်သည့် (သယ ဇသ က ၊ ၂၀ား၃၀)၊ 

ဘုရာားသခင့်သည့် သူ၏ န့်ခိာုးသ  ာ့်ကိ ု

ရရိှင  ား အခ ငော့့်အာဏာနဲ  သ   ာဆုိနိုင့်သ သာ  

သူမ ာားကိ ု ရာှသ ဖ သ န ေါသည့်။  ကျွန့် ့် 

 ို သည့် မိမိ ို  အသက့်ရငှ့်သ နသညော့့် 

အခ နိ့်ကာ မ ာားနဲ င ို င့်၍ သ   ားနိုင့်သ သာ 
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( We need the supernatural power of the Holy Spirit). 
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သ ကာင့်ားကင့် န့်ခိုားသ ာ့်ရရှထိာား သူမ ာား 

ကို  ုိအ ့် ေါသည့်။ ကျွန့် ့် ို ၏ ဘုရာား 

သခင့်သည့် အသက့်ရှင့်သ သာဘုရာား  ဖစ့် 

သည့်။ သူသည့်   န့်ခိုားသ ာ့်ရငှ့်   ဖစ့် ေါ 

သည့်။    

 ကျွန့် ့် ို သည့် ဘုရာားသခင့်၏  

က ငော့့်ဝ ့်နှငော့့်ဝိညာ ဉ့်သ ရားရာ  ည ့်ခ က့် 

မ ာားနဲ  သ   ာ့်ည စ ာ မည့်ကဲော့သုိ    ုမူသ န 

ထုိင့်ရမည့်ကိ ု သင့်ယ ူရ ေါမည့်။  ကျွန့် ့် ို  

သည့် ဘုရာားသခင့်၏ သ န့်သင့် မ့်ား  မှု 

 ခ ု ည့်ား ဖငော့့်  ုိက့်သ  ာက့်မညော့့်  သူ 

မ ာားနှငော့့် ဘုရာားသခင့်၏ အ ုိသ ာ့်နဲ  

ည သ သာ  န့်ား ိုင့် ခ ု ည့်ား သ နောက့် 

 ုိက့်သ  ျှာ က့်မညော့့်သူမ ာား  ုိအ ့်သ   

သည့်။  အခ ငော့့်အာ ဏာရရိှဖုိ  အဖုိားအခမ ာား 

စ ာကို၎င့်ား၊ မိမိ၏ ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာခေါား န့်ား 

ကိုစည့်ားကာ ဘုရာားသခင့်၏ ဘုန့်ားသ  ာ့် 

ထင့်ရှာားဖုိ  အမနိ ့်သ  ားသ စ  ခိငု့်ားသူ   ့်မှြူား   

၏အမနိ ့်ကိ ုနောခံ  က့် အဆံုား ိုင့်  ိုက့် 

ခိကု့် ုိသသာသကူို သ  ာကကက ားနငှော့့် 

ဘုရာား သခင့်သည့် သ စာငော့့်သ မျှာ့်သ န ေါ  

သည့်။ 

ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာ  င့်  ဖ ့် မ့်ား  

မရှိသကဲော့သုိ  သ စ ားစကာားမ ာား ည့်ား  မရှိ  

သ  ။  ကျွန့်ု ့် ို သည့် မိမိ ို ကိယု ့်ကိ ုနှိမော့့် 

ခ ရမည့်၊ ဆုသ  ာင့်ား  ထနော  ုရမည့်၊ 

မိမိ ို   ုသညော့့် ဒုစရ ိကု့် မ့်ားမှ   ဲသရှာင့် 

င  ား ဘုရာားသခင့်၏ မ က့်နှောသ ာ့်ကိ ုရာှရ 

မည့် ( ၂  ရာခ ု ့်၊ ၇ား၁၄)။  ကျွန့် ့် ို ၏ 

ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာ  ယ ိယု  င့်ား  က့်စ ားသ နမှုကိ ု

ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာနိုားထမှု ဖငော့့် သအာ င့် မင့်ရ 

 ေါမည့်။ 

ဘုရာားသခင့်၏ ဝညိာ ဉ့်သ ာ့် 

 ှု ့်ရှာားမှုကက ားသည့် အရာအာား ုံားထက့် 

အ ုိအ ့်ဆုံား င့် ဖစ့် သည့်။  နိုားထမှုသည့် 

ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာကို ဥသ  ကခာ  ုသညော့့် 

သ ရာေေါအာား ကုသနိငု့်သညော့့်  စ့်ခ ု ည့်ား 

သ သာ  သ ဆား ဖစ့်သည့်။  သန ့်ရှင့်ားသသာ 

ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်၏  န့်ခိုားသ ာ့်  သ န့်ား 

သ  ာင့်ား ခင့်ားသည့် သကာင့်ားကက ားမေဂ ာ  

သ သာော့ခ က့် ဖစ့်သည့်။  သန ့်ရှင့်ားသသာ  

ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်၏  န့်ခိုားသ န့်ားသ ာင့်ား ခင့်ား 

မ ေါရှ ိျှင့် ကျွ န့် ့် ို သည့်  ှု ့်ရှာားမှု  

မရှိဘဲ  န ့်သ နမည့် ဖစ့်သည့်။  ယသ န  

ကျွန့် ့် ို သည့် ဘုရာားသခင့်ထံ သ ာ့်မှ 

သစ့်  င့်သ သာ  နိုားထမှု  ုိအ ့်သ  သည့်။ 

ဆာ ံက မ့်ား ၁၁၉   င့် ဆာ ံဆရာက 

မိမိအာား နိုားထမှု ရှိသစရန့် ၉ ကကိမ့်  ိ ိ

ဘုရာားသခင့်အာား ဆုသ ာင့်ားခဲော့သည့်။  

ထုိအရာသည့် ဆာ ံဆရာ  ုိအ ့်၍ 

ရာှသ ဖ သညော့့်အရာ ဖစ့်သည့်။  

ဆာ ံဆရာသည့် ထုိနိုားထမှုကိ ု  ုိအ ့် 

သည့်ဆုိ ျှင့် ယသ န  ကျွန့် ့် ို သည့် 

မည့်မျှ ုိအ ့်နိငု့်မည့်နည့်ား။ 

 

သနို့ရ်ှင်းလသ  ဝ ည ဉ်လတ ်၏ 

တန်ခ ိုးရရှ ရနလ် ိုအ ်သညော့် 

အလ က္ ငး်ရငး် 

ကျွန့် ့် ို ၏ ဘဝအသက့် ာ  င့်  
 ုိအ ့်မှုကက ားမာား ခင့်ားသည့် ည့်ား  ုိ၍ 
ကက ားသ သာ   န့်ခိုား င့် ဖစ့်သည့်။   န့်ခိုား 
သ  ာ့်နဲ    ့်သ ့်၍ သမမာက မ့်ား စာထဲ  
  င့် အသ  မာက့်အမ ာားသ  ာဆုိ ထာား 
 ေါသည့်။   န့်ခိုားသည့် ဘုရာားသခင့် 
 ုိင့်သညော့့်အရာ ဖစ့်သည့်( ဆာ ံ၊၆၂ား၁၁)
ရငှ့်သ  ေါ ုသည့် စကာား ဖငော့့်သာ သ ဟာ 
သ   ာသည့်မဟ ု ့်ဘဲ၊  န့်ခိုားသ ာ့်  
အာ ား ဖငော့့်၎င့်ား၊ သန ့်ရှင့်ားသ သာ ဝညိာ ဉ့် 
သ  ာ့်အာား ဖငော့့် ၎င့်ား သဟာသ   ာခဲော့သည့် (၁  
သက့်၊၁ား၅)။  ဘုရာားသခင့်က မိန ့်သ  ာ့် 
မူသည့်မှာ “ဗုိ ့်သ ခ အာား ဖငော့့်  မဟု ့်၊ 
 န့်ခိုားသ ာ့်အာား ဖငော့့်မဟ ု ့်၊ ငေါ၏ 
ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်အာား ဖငော့့် ဖစ့်သည့်...” 
( ဇာ ခရိ၊ ၄ား ၆)။  သယရ ှုသည့်   န့်ခိုား 
သ  ာ့်နဲ   ညော့့်င  ား ေေါ ိ ဲ  ည့်သုိ    န့် ာ 
ခဲော့သည့် (  ုကာ၊  ၄ား၁၄)။  မန့်သ ာ့် 
 ို သည့် သခင့်သယ ရ ှု၏ ရငှ့်  န့် 
ထသ  မာက့်သ ာ့်မူ ခင့်ားအ  သ ကကာင့်ားကိ ု
 န့်ခိုားကက ားစ ာ ဖငော့့် သက့်သသ ခံကက၏။ 
ကက ားမာားသ သာ သက ားဇူားသ ာ့်  သည့် 
သူ ို အသ  ေါ် သုိ  သက့်သ ရာက့် သ  ာ့်မူခဲော့ 
သည့် ( မန့်၊ ၄ား၃၃)။   ကျွန့် ့်  ို သည့် 
မိကခေါကဲော့သုိ  “ငေါမူကာား၊ ယ ာကု ့်  အမ ို ား 
  န့်က ြူား ခင့်ား၊ ဣ သသ ရ  အမ ို ား 
  စ့်မှာား ခင့်ားကုိ သူ ို အာား သ ဘာ့်  နိငု့် 
မည့်အသကကာင့်ား၊ ထာဝရ ဘုရာား၏ 
ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်အာား ဖငော့့် အရှနိ့်   န့်ခိုား၊ 

ဉာဏ့်သ တိ အစ မ့်ားသ တိနငှော့့်   ညော့့်စံု၏ 
( မိကခာ၊ ၃ား၈) ဟူ၍ သ  ာဆိုနိငု့်ရမည့်။ 

သ ယရ ှုက “သကာင ့်ားကင့်ဘုံ၌  

၎င ့်ား၊ သ  မကက ားသ  ေါ် ၌၎င့်ား စ ရင့် ိငု့်သ သာ 

အခ ငော့့် န့်ခိုားရှိသမျှ ို ကိ ု ငေါခရံင  ” ဟူ၍ 

မိန ့်သ  ာ့်မူခဲော့သည့် ( မဿ၊ဲ ၂၈ား၁၈)။  

“သင့် ို သည့် သ ကာင့်ားကင့်မှ  န့်ခိုားကိ ု

မခံမှ   ိုင့်သအာင့် သယ ရရု ှင့်ငမိုှေ့၌ 

သ နကကဦ ားသ  ာော့ဟု မိန ့်သ  ာ့်မူ၏” 

(  ုကာ  ၂၄ား၄၉)။  ကျွန့် ့် ို သည့် ဤ 

 န့်ခိုားသ ာ့်ကိ ု ယသ န အ  န့် င့်   ုိ 

အ ့်သ န ေါသည့်။  သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့် 

သ  ာ့် န့်ခိုားသည့် ကျွန့် ့် ို ၏ အာား 

နည့်ားခ က့်မ ာား၊ မ  ညော့့်စံမုှုမ ာား၊  ဝညိာ ဉ့် 

သ ရားရာ အသ ားအ  ငော့့်မဲော့မှုမ ာားနငှော့့် အာ ားအင့်  

ခ နိည့်ားမှုမ ာားအ  က့် သ ဆားဝေါား ဖစ့်သည့်။ 

အ  စ့်သည့် ကျွ န့် ့် ို ၏ ဝညိာ ဉ့် 

သ ရားရာသ  ာင့် ံမ ာားကို    ယ့်ကူစ ာ   ဖ ့် 

ထု ့်နိငု့်င  ား ကျွ န့် ့် ို ၏  ှု ့်ရှာားမှုကိ ု

ရ ့် န ့်သစကာ  သ သသစနိုင့် ေါသည့်။  

အ  စ့်ကဲော့သုိ  ကျွန့် ့် ို အာ ား ခ ု ့်သ နှောင့်င  ား  

 ှု ့်ရှာားမှုကိ ု ရ ့် န ့်သ စနိငု့်သညော့့်အရာ  

မရှိသ  ာော့သ  ။  သန ့်ရှင့်ားသ သာ  ဝညိာ ဉ့် 

သ  ာ့်၏  န့်ခိုားသ ာ့်အာား ဖငော့့် ကျွ န့် ့် 

 ို သည့်ခမံု သ သာသူမ ာား၊ အဓ ိပေါယ ့်မဲော့သူ 

မ ာား၊ အကူည မဲော့သူမ ာား ဖစ့်စရာ  မ ုိ 

အ ့်သ  ။ ဘုရာားသခင့်၏  န့်ခိုားသ ာ့် 

သည့် စ မ့်ားသ ဆာင့်နိုင့်သည့်  သာမကဘဲ 

ေ သိ  ားခဲော့သညော့့်အရာ ည့်ား ဖစ့်သည့် 

(  မန့်၊ ၂ား၃၈-၃၉)။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

သန ့်ရှင့်ား သ သာ  ဝညိာဉ့်သ ာ့်နဲ   ညော့့်ရန့် 

မိန ့်သ  ာ့်မူထာား ေါသည့် ( ဧဖက့်၊ ၅ား၁၈)။  

ကျွန့် ့် ို သည့် ဘုရာားသခင့်၏ သ ဖေါက့်  

ခ သဲ စနိငု့်သညော့့် န့်ခိုားသ ာ့်နှငော့့် ဆက့်န ယ့် 

ရမည့်။ ကျွ န့် ့် ို ၏ အသက့် ာ၌ 

သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်၏  သဘာဝ  

ထက့် သာ  န့်သသာ   န့်ခိာုးသ  ာ့်   ုိ 

အ ့်သ  သည့်။  သန ့်ရှင့်ားသ သာ  ဝညိာ ဉ့် 

သ  ာ့်သည့် ကျွ န့် ့် ို အာား ရရဲငော့့်မှုကို  

သ  ားနိုင့် ေါသည့်။  သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့် 

သ  ာ့်သည့် ကျွ န့် ့် ို အာ ား သက့်သသ 

ခံမ ာား  ဖစ့်သ စနိငု့်သည့်။  သူသည့် ကျွန့် ့် 
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 ို ၏ နောားနငှော့့်  မ က့်စိမ ာားကို ဖ ငော့့်သ စ 

နိုင့်သည့်။ သူသည့် ကျွန့် ့် ို ၏ နှု ့် 

 ျှာ   ေါားစ ့်မ ာားကိ ု   ငော့့်သစနိုင့်သည့်။  

သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ ာ့်သည့် ကျွ န့် ့် 

 ို အာား သ မ တာ၊ ဝမ့်ားသ  မာက့် ခင့်ား၊ ငင ိမ့် 

သက့် ခင့်ား၊ သည့်ားခံ ခင့်ား၊ နူားညံော့သိမ့် 

သ မ ှေ့  ခင့်ား၊သကာင့်ား မ ့် ခင့်ား၊ယ ံုကကည့် ခင့်ား

နှိမော့့်ခ  ခင့်ား၊ ကာမေုဏ့်ခ ု ့် ည့်ား ခင့်ား 

မ ာားကို သ  ားနိုင့်သည့် ( ေ ာ ိ၊ ၅ား၂၂ -

၂၃)။  သူသည့် ကျွ န့် ့် ို အာား အသက့်  

စမ့်ားသ ရကို သ  ားနိုင့် ေါသည့် (သ ယာဟန့်၊ 

၇ား၃၇- ၃၉)။  ကျွန့် ့် ို ၏ အသက့် ာ  

သည့် ည့်ား သ ကာင့်ားကက ားမေဂ ာနဲ  

  ညော့့် ျံှင  ား အဝ စိ စမ့်ားသ ရ  င့်ားကဲော့သုိ   ဖစ့်  

 ာမည့် ဖစ့်သည့်။  

 ဘုရာားသခင့်သည့် ကျွန့် ့် ို  

အာ ား အနံ အရသာမဲော့သ သာ အသက့် ာ  

  င့် အသက့်ရှင့်သစရန့် အ ုိသ ာ့်မရှိ 

သ  ။  ကျွန့် ့် ို သည့် ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်နဲ  

သ မ ားဖ ေါားသည့်သာမကဘဲ သန ့်ရှင့်ားသသာ  

ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်နဲ    ညော့့်ဝရန့်  ုိအ ့်  

သ  သည့် ။  သ   ာက့်ဆုံားသ သာ ဝညိာ ဉ့်ဖမ့်ား 

မညော့့်  န့်ခိုားသည့် ကျွ န့် ့် ို  ဆုသ  ာင့်ားရ 

မညော့့်အရာ င့် ဖစ့်သည့်။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ ာ့်၌ရှိသညော့့် 

နဲနက့်သ သာ အသက့် ာကို သိရိှရမည့်။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် ဘုရာားသခင့်၏   ညော့့်စံ ု

 ခင့်ားအာား ုံားနဲ    ညော့့်ဝရ ေါမည့် ( ဧဖက့်၊ 

၃ား၁၉)။ ကျွန့် ့် ို သည့်  က့်ဝေါားကာား 

 ိုင့်သ ာ့်၌  အသ သခံသညော့့် အသက့် 

 ာ၌ အသက့်ရှင့်နိုင့်သည့် ( ေ ာ ၊ိ 

၂ား၂၀)။  အ  န့်အသ ရား ေါသည့်ော့ အခ နိ့်နောရ  

သည့် သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ  ာ့်နဲ  

  ညော့့်သ သာ  ခရစ့်ယာန့်မ ာားအ  က့်  ဖစ့် 

သ  သည့်။  ဘုရာားသခင့်သည့် အထက့်မှ 

မိမိ၏  န့်ခိုားသ ာ့်ကို သ န့်ားသ  ာင့်ားင  ား 

ကျွန့် ့် ို ၏ ဇာ ိနငှော့့် အ  စ့်န မံ ာားထဲမှ 

ကယ ့် င့် ခင့်ားအမှုကိ ု   ုရန့် အ ုိသ ာ့် 

ရှိသည့်။  သ  မာက့်မ ာားစ ာသ သာ ခရစ့်ယာန့် 

မ ာား၏ အသက့် ာထဲမှ သ   ာက့်ဆုံားသ န 

သညော့့်အရာမှာ သန ့်ရှင့်ားသ သာ  ဝညိာဉ့် 

သ  ာ့်၏ န့်ခိုားသ ာ့် င့် ဖစ့်သည့်။  

 ကျွန့် ့် ို သည့်  မန့်သ ာ့်  

ဝ ထုကိ ုဖ ့်ရှုင  ား ဘုရာားသခင့်၏   န့်ခိုား 

သ  ာ့်အာား  က့်သ  ှေ့  ခံစာားနိုင့် ေါသည့်။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် ဝညိာ ဉ့်သ ရားရာ  င့် ဆင့်ား  

ရငဲ  ား ယ ိယု  င့်ား  က့်စ ားစရာ  အသ ကကာင့်ားမရှ ိ

သ  ။  ကျွန့် ့် ို သည့် မိမိ ို ၏ အခ ငော့့်ထူား 

မ ာားသ အာက့်  င့် အသက့်ရှင့်ရန့် အ 

သ ကကာင့်ားမရှသိ  ။  ကျွန့် ့် ို သည့် ဝညိာ ဉ့် 

သ ရားရာ အသ မှာင့်ထ၌ဲ  မ့်ားမှာားရန့်  

အသ ကကာင ့်ားမရှသိ  ။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

ဝညိာ ဉ့် သရားရာ  င့် သ  ားနက့် ခင့်ားမရှိဘဲ 

သ  ေါ ော့  က့်သူမ ာား ဖစ့်ရန့် အသ ကကာင့်ားမရှ ိ

သ  ။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် ဝညိာဉ့်သ ရားရာ  

  င့် အာ ားကက ားသ သာသူမ ာား၊  က့် က  

သ သာသူမ ာား၊ နိုားထ ရငှ့်သန့်သသာသူမ ာား 

 ဖစ့်နိုင့် ေါသည့်။ ဘုရာားသခင့် ကိုယ့်သ  ာ့် 

 ိုင့်သည့် ကျွ န့် ့် ို အာား သစ့်  င့်  သ သာ  

အရာမ ာားကိ ု သ  ှေ့ရှရိန့် မစ ေါသ စသ သာ့်။ 

ဘုရာားသခင့်၏ နှု ့်ထ က့် စကာားသ ာ့် 

မ ာားသည့် ည့်ား အ  န့် င့် ကက ား မ ့် 

သ  ာ့်မူ၏။  ကျွန့် ့် ို သည့် ဘုရာားသခင့်  

၏  န့်ခိုားသ ာ့်နှငော့့်  သ ကာင့်ားကက ား မေဂ ာ  

မ ာားကိ ု သိရိှင  ား အာ ားကက ားသသာသူမ ာား 

 ဖစ့်နိုင့် ေါသည့်။ 

 

သ ၍ခမငော့်လသ အသက်္တ သ ိုို့

လခေါ်ခခင်း 

 

 သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ ာ့် 

သည့် ကျွန့် ့် ို ၏ ဝညိာဉ့်သ ရားရာ၌ 

ရ ့် န ့် ခင့်ားနှငော့့် ရ ံှုားနိမော့့် ခင့်ားစသညော့့် သ ရာေေါ  

မ ာားအာ ား ကုသရန့်  ခ ု ည့်ားသ သာ 

သ ဆားဝေါား ဖစ့်သည့်။ ကျွန့် ့် ို သည့် 

သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာ ဉ့်သ ာ့်ကို  ဝမ့်ားနည့်ား 

သ စမှုမ ာား၊  ာားဆ ားမှုမ ာား၊ အမ က့်သဒေါသ 

ထ က့်သစမှုမ ာားကို ကာ ကကာရှည့်စ ာ 

 ု ့်သ ဆာင့်ခဲော့င  ား ဖစ့်သည့်။  

ဘုရာားသခင့်သည့် ကျွန့် ့် ို အာ ား သ  ဖာငော့့်  

မ ့် ခင့်ား ရာားန ဲ   ညော့့်ဝဖုိ ရန့် ဆာ  

သ  ာင့်မ  ့်သိ ့်မှုအသစ့်ကိ ု သ  ား ေါသ စ 

သ သာ့်။  “သင့် ို အာ ား သန ့်ရှင့်ား ခင့်ားရိှ 

သ စရန့်မှာ ဘုရာားသခင့်၏  အ ုိသ ာ့် 

 ဖစ့်သည့်” ( ၁သက့်၊ ၄ား၃)။  “ဘုရာား 

သခင့်သည့် ညစ့်ညြူားသ စ ခင့်ားငှေါ ငေါ ို ကို 

သ ခေါ်သ ာ့်မူသည့်မဟု ့် သန ့်ရှင့်ားသစ 

 ခင့်ားငှေါ သ ခေါ်သ ာ့်မူ၏” ( ၁သ့်၊ ၄ား၇)။  

“ငငိမ့်သက့် ခင့်ား၏ အရှင့်ဘုရာားသခင့် 

ကိုယ့်သ  ာ့် ိုင့် ည့်ား သင့် ို ကို အကုန့် 

အစင့် သန ့်ရှင့်ားသ စသ ာ့်မူ ေါသ စသ သာ။  

ငေါ ို  သခင့်သယ ရ ှုခရစ့်   က  ာသ ာ့်မူ 

သ သာအခေါ သင့် ို ၏ ကိယု ့်ခနဓော၊ စိ ့်၊ 

ဝညိာ ဉ့် အသ  ေါင့်ား ို ကို အ  စ့် င့်ခ ငော့့်နှငော့့် 

ကင့်ား   ့်သ စ ခင့်ားငှေါ  သ စာငော့့်မသ ာ့်မူ 

 ေါသ စသ သာ” ( ၁သက့်၊ ၅ား၂၃)။  ကျွန့် ့် 

 ို သည့် သူ၏ ည ့်သ ာ့်မ ာားကို 

“အညစ့်အသ ကကားနငှော့့် ကင့်ားစင့်၍ အ  စ့် 

 င့်ခ ငော့့်မရိှဘဲ  က့် ”  သ စာငော့့်သ ရာှက့် ရ 

ကကမည့် ( ၁ ၊ိ ၆ား၁၃)။ ဆက့်၍ 

ရငှ့်သ  ေါ ုက “သခင့်ဘရုာား၏  နောမသ  ာ့် 

ကိုခံသ သာသူ အသ  ေါင့်ား ို သည့်  မသ ကာင့်ား 

မှုကိ ု သ ရာှင့်ကကဉ့်ကကရမည့်” ဟူ၍ သ န့် 

သင့်ခဲော့သည့် ( ၂  ၊ိ  ၂ား၁၉)။  “ငေါ ို  သည့် 

မိမိ ို ကိယု ့်ကိ ု ကာယအညစ့်အသ ကကား  

နှငော့့်ဝညိာ ဉ့်အညစ့်အသကကားရှိသမျှနဲ ကင့်ား

စင့်သစ၍ ဘုရာားသခင့်ကို  သ ကကာက့်ရ ှံေ့ရ ိ ု

သ သ ခင့်ားအာ ား ဖငော့့် မိမိ ို ကိယု ့်ကို   ုံားဝ 

 ဖြူစင့်သန ့်ရှင့်ား သ စကကကုန့်အံော့” ( ၂  သကာ၊ 

၇ား ၁) ဟူသညော့့် နှု ့်ထ က့်စကာားသည့် 

ကျွန့် ့် ို   ု ့်သ ဆာင့်ရမညော့့် အရာ  င့် 

 ဖစ့်သည့်။  

သာ၍ မငော့့်သ သာ  အသက့် ာသုိ  

သ ခေါ် ခင့်ား၊  ုိ၍  ညော့့်စံသု သာ  အသက့် ာ 

သုိ သ ခေါ် ခင့်ား၊ နဲနက့်သသာ  အသက့် ာ  

သုိ သ ခေါ် ခင့်ား၊  သန ့်ရငှ့်ားသ သာ  အသက့် ာ  

သုိ သ ခေါ် ခင့်ား၊ သအာင့် မင့်သ သာ  အသက့် 

 ာသုိ သ ခေါ် ခင့်ား၊ သန ့်ရှင့်ားသသာ  ဝညိာဉ့်  

သ  ာ့်နဲ   ညော့့်ဝသသာ  အသက့် ာသုိ  သ ခေါ်  

 ခင့်ားမ ာားရှိ ေါသည့်။ သင့်ဘယ ့် ုိ င့်သ ခေါ် 

သ ခေါ် သ ခေါ် ဆုိနိုင့် ေါသည့်။  ကျွန့် ့် ို သည့် 

မိမိ ို ထံသုိ  ဘုရာားသခင့်၏ မကကာ  

မကကာ  အ ည့် ာ ခင့်ား ၊ ဘုရာားသခင့်၏ 

မ က့်သမှာက့်သ ာ့်နှငော့့်  န့်ခိာုးသ  ာ့်ကိ ု
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သိရိှ ခင့်ားနှငော့့် ဘုရာားသခင့်၏ သန ့်ရှင့်ား 

သ သာ  ဝညိာဉ့်သ ာ့် ဘိ ့်သိသစ့်ကိ ု

အ  န့် ုိအ ့်သ  သည့်။ 

ကျွန့် ့် ို သည့် “ကျွန့်သ  ာ့်မ ို ား  

 ို ကို  အာားသစ့်သ  ာင့်ားသ ာ့်မူ ေါ၊ သုိ   ု  

သ  ာ့်မူ ျှင့် ကိုယ့်သ ာ့်ရှင့်၏   ူစ ု

သ  ာ့် ဖစ့်သ သာ ကျွန့်သ  ာ့်မ ို ား ို သည့် 

ကိုယ့်သ  ာ့်ရှင့်အာ ား သ ထာမနော  ုကက ေါ 

မည့်” ဟူ၍ အရင့်ကကဲော့သုိ  မရှိဖူားသညော့့်  

သ အာ ့်ဟစ့် ခင့်ားမ ို ား ဖငော့့်  ဘုရာားသခင့်အာ ား 

သ အာ ့်ဟစ့်ဖုိ ရန့် အခ နိ့် င့် မဟု ့် ေါ ာား 

( ဆာ ံ၊ ၈၅ား၆)။ “အိထုာဝရဘုရာား 

ကိုယ့်သ  ာ့်ရှင့်  ုသ ာ့်မူခဲော့သသာ အမှု  

သ  ာ့် ို ကို ကကာားသိရင   ဖစ့်၍၊ 

ကျွန့်သ ာ့်မ ို ားသည့် ထိ ့် န ့်အံော့ဩ  

  က့်ရိှ ေါ၏။  ကိယု ့်သ ာ့်ရှင့်  ု  သ ာ့်မူ 

ခဲော့သ သာ ကက ား မ ့်သညော့့်အမှု ို ကို 

ကျွန့်သ ာ့်မ ို ား ို  သ ခ ့်အခေါ၌ ည့်ား 

 ဖန့်  သ  ာ့်မူ ေါ ၏။  အမ က့်သ ာ့် 

ထ က့်ခ နိ့်၌ င့် ကရုဏာထာားသ  ာ့်မူ ေါ” 

ဟူ၍ ကျွ န့် ့် ို  ဆုသ ာင့်ားရမညော့့်အခ နိ့် 

 င့် ဖစ့်သည့် ( ဟ ဗကကု ့်၊ ၃ား ၂)။   မိမိ ို  

 ုိ၍အ ုိအ ့်ဆုံားသ သာအရာသည့် ဘုရာား 

သခင့် ဖစ့်သည့်၊ သန ့်ရှင့်ားသ သာ  ဝညိာ ဉ့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 သ  ာ့် န့်ခိုား ဖစ့်သည့်၊ အစာသ ရာှင့်  

 ခင့်ားနငှော့့် ဆုသ  ာင့်ား  ခင့်ား ဖစ့်သည့်။  

 

“ကိုယ့်သ  ာ့်၏ သ က ားဇူားသ ာ့် 

သည့်  က့်သစ့်စ သ နသ ရာင့် ခည့် 

သဖ ယ့် ဖစ့်၏” (သ ဟရာှ၊ ၅၈ား၈)။   ဤသ န  

သစ့်အာရ ံုဦားသည့် မကကာမှ  ကျွန့် ့် ို  

အသ  ေါ် သုိ  သက့်သ ရာက့် ေါသ စသ သာ့်  ...” “ 

သင့်၏အ င့်ား သည့် သငော့့်  ့်ဝန့်ားက င့်ရှိ 

သ မှာင့်မိကု့်ကို  င့်ား ိမော့့်မည့်၊ သင့်၏ည  

သည့် မ န့်ား ညော့့် အ င့်ားသ ရာင့်  အ ဖစ့်သုိ  

သ   ာင့်ား ဲသ ာား ိမော့့်မည့်။ ဘုရာားသခင့် 

သည့် သင့် ို ကိ ု ထာဝစဉ့် မ့်ား   

 ုိ သ ဆာင့်မည့်။ မုိားသ ခေါင့်သညော့့်ကာ ၌ 

သ ကာင့်ား မ ့်သညော့့်အစာမ ာား ဖငော့့် သင့် ို  

ကို သ ရာငော့့်ရသဲ စမည့်။  သင့် ို အရ ိုား မ ာားကိ ု

က န့်ားမာသန့်စ မ့်ားသစမည့်။  သင့် ို သည့် 

သ ရအ ုံအသ  ာက့် ရရိှသညော့့်ဥ ယ  ာဉ့်  

ကဲော့သုိ  ည့်ားသ ကာင့်ား ဘယ ့်အခေါ၌မျှ  

မခန့်ားမသ  ခာက့်သညော့့် စမ့်ားသခ ာင ့်ားကဲော့သုိ  

 ည့်ားသ ကာင့်ား   ဖစ့် ိမော့့် မည့်” ( သဟရှာ၊ 

၅၈ား ၁၀- ၁၁)။  ဘုရာားသခင့်သည့် ဤ 

သ ကာင့်ားကက ားမေဂ ာ မ ာားကိ ု ကျွန့်သ ာ့် 

မ ို ား ို  အသ  ေါ် သုိ  သက့်သရာက့် သ ာ့်မူ 

 ေါသ စသ သာ့်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လက္ျးဇူးတင်စက္ း 

  န့် ည့် က  ာ ခင့်ား သ င့်ား  

သ ကာင့်ား (Herald of His Coming) 

  န့် ည့် ထု ့်သ ဝနိငု့်  သသာသ ကကာငော့့် 

ဘုရာားသခင့်ကို အထူားဘဲ ခ  ားမ မ့်ားသ က ားဇူား  

 င့် ေါသည့်။  ဤသ င့်ားသ ကာင့်ား စကာား 

မ ာားသည့် သရာှးသ ခ ့်နောမည့်ကက ား  ရာား  

သ ဟာဆရာကက ားမ ာား၏  ရာားသ ဟာ 

ခ က့်မ ာား ည့်ား  ေါဝင့် ေါသည့်။  

      ဤစာသ စာင့်သည့်အခမဲော့ ဖစ့်သ သာ 

သ ကကာငော့့်  ည့်ားဘုရာားသခင့်ကိ ုထ ့်၍ ခ  ား 

မ မ့်ား ေါသည့်။ မိ ့်သ ဆ မ ာားနငှော့့် အသင့်ား 

သ  ာ့်အ  က့် ည့်ားမှာ ို ရ ေါသည့်။ 

သ အာက့် ေါ ိ ့်စာသို မှာ ို ရ ေါ သည့်။ 
 
Rev.Run Lian 
National Coordinator 
P.O.Box -1349 
No.31/217 Pyiduangsu Street, 
Ward(2) Shwepyithar Township, 
Yangon 
Tel: 09 452112354  
Email:dts4christ@gmail.com 


