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မ တက
၁။ သတိုအ ားခငလ
် တ်ယတ ်မပါ အြ
၂။ သကို က ားတိုငမ
် ှ ရို က်ထ ားပါ။
၃။ သတို ညှဉားဆဲခရယလရ ရ ၌ ကိုေ်ယတ ်သည် ညှဉားဆဲခရယလ၏။
၄။ သင်တိုသည် တန ရီခနမ
် ျှ ငါနှငအ
် တ ယစ င၍
် ယနခခင်ားငှါ မစမ်ားနင
ို သ
် ယလ ။
၅။ ကိုေ်ယတ ်သည် ေဇ်နင
ှ ် ပယဇ ်သကက ကို အလိုယတ ်မရှ။
၆။ အကျွနပ
်ို ်တို၌ရှယသ ဓမမသတ်
၇။ ယမ ယရှသည် ယတ ၌ယ မကို ယခမှ က်ထ ားသကဲသို
၈။ အိုဘိုရ ားသခင်၊ ကိုေ်ယတ ်၏လမ်ားသည် သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်၌ရှပါ၏။
၉။ နဂိုားခ ပ်ဆိုယတ င်ား (Selah)

၁။ သူတအ
ို ားြငလ
် တ်တတ ်မူပါ အဖ
စတ်နလ
ှ ိုားထဲက ထင်ဟပ်လ သည် ပိုရပ်မ ားယကက င်
နည်ားမသည်။ ရင်ားနှားီ ဆိုားလမ ားအ ား
မ ားက

ကျွနပ
်ို ်၏စတ်တင်

ခပန်လည်ဆင်ခခင်ယနခဲရ ၊

ဒိုကခယပားမပပီဟယသ

လမ်ားမိုားြစီားလ ခဲသည်။

အယလားအနက် ယြရှ မယလယတ

ကျွနပ
်ို ်အကကီားအက ေ်

သိုနှင်

သည်။ ေခင်ခပ မခဲယသ

ကျွနပ
်ို ်ကိုေ်ကျွနပ
်ို ်

ရ ွေ့ မိုနား် မ၍

ပယဆားေမ်ား

အစိုလိုက်အခပ လိုက်
စတ်ပငမ်သက်ခခင်ားကို

အယတား
ကျွနပ
်ို ်

စတ်လိုက်မ န်ပါလိုပ်ရပ်တခ ွေ့ကို
လက်ရှအယနအထ ားမှ

ထားခခ ား

ယခပ င်ားလဲသတစ်ဦားခြစ်ရန် ကျွနပ
်ို ်ယတ င်ားတယနမ ခဲသည်။ ထစ
ို ဉ၊ စတ်ထမ
ဲ ှ ပိုယပေါ်လ ခဲယသ
“ခငလ
် တ်ခခင်ား” ပင်ခြစ်ပပီား၊ ထခ
ို ငလ
် တ်ခခင်ားကို ကျွန်ုပလ်ုလောားတ

စက ားလိုားတစ်လိုားမှ

ောငား

တယနမယလယတ သည်။
သင်၏ လက်ရှအသက်ရှငရ
် ပ်တည်မှုပိုစကို သင် မနှစ်သက်။ သိုယသ ် မမကိုေ်ကိုယခပ င်ားလဲရန်
သင် အကကမ်ကကမ်ကက ားစ ားယသ ်လည်ား ြစီားမှုယပားယသ

နဂိုခစ ားမှုမ ားယအ က်သိုသ

သင်ခပန်

ယရ က်သ ားသည်။ ထခ
ို စ ားမှုအဆငအ
် ထ သင်ယရ က်ခဲြားပါသလ ား။ သငက
် ိုေ်၌ သင်ခပန်ခမင်
ယနရသည် စတ်အယနှ က်အေှက်ယပားယသ

ထပ
ို ိုရပ်ထမ
ဲ ှ သင်အဘေ်သို လတ်ယခမ က်နင
ို ်

ပါမည်နည်ား။
က မ်ားစက ားမ ား မှနက
် န်ယကက င်ား ဤအယတွေ့အကက က ယထ က်ခခပယနပါသည်။
……၊ယခြ ငမ
် တ်ယသ သမရှ၊ တယေ က်မျှမရှ။ (၁၁) န ားလည်ယသ သမရှ၊ ဘိုရ ား
သခင်ကို ရှ ယသ

သမရှ။ (၁၂) လအယပါင်ားတိုသည်လမ်ားလဲကကပပီ။ တညီတညတ်

တည်ား အသိုားမရယသ သခြစ်ကကပပီ။ ယက င်ားယသ အက ငက
် ို က ငယ
် သ သမရှ၊ တ
ယေ က်မျှ မရှ။ ယရ မကသေါဒစ ၃ား၁၀-၁၂
မမ၏ စ ရတတယပ ကက်ကို မ က်ကေ်ခပ လ က် အခခ ားသတို၏ အမှ ားမ ားကို အ ရို စိုကက
်
မမကိုေ်ကို လယက င်ားဟန်ယဆ င်ထ ားသ အမ ားအခပ ားရှယနပါသည်။ လသ ားတိုငား် တင် စ ရတတ
ယပ ကက်မ ား အသီားသီားရှယနကကသည်ခြစ်ရ ၊ မမတိုကက ယနရသည် ခဲေင်ားယသ
တစ်ခိုအတက်

အယခခအယန

အခခ ားသတစ်စိုတစ်ယေ က်၌ ခပစ်ခ က်ရှ ယတွေ့ရန် လေ်ကလှယပသည်။ ဤ

နည်ားခြင် စတ်ပငမ်သက်မှု ကက ားပမ်ားရှ ယြယနခခင်ားသည် အခခ ားသမ ားနှင် ယပါင်ားသင်ားဆက်စယရားကို

ဧကန်မိုခ

ပ က်ေင်ားယစသည်သ မက၊ အဆိုားတင် သ ၍ဆိုားယသ

ေမ်ားနည်ားအထီားက န်ခခင်ား

မ ားကို ယတွေ့ ကက ခစ ားမယစပါသည်။
ပငမ်သက်ခခင်ားနှင် လတ်ယခမ က်ခခင်ားသိုသ ားယသ တစ်ခိုတည်ားယသ လမ်ားက ား မမကိုေ်ပိုငခ် ပဿ
န မ ားကို ကိုေ်တိုငတ
် ေန်ေပပီား ြန်ဆင်ားရှငထ
် ပါားမှ ခငလ
် တ်ခခင်ားကို ယြရှ ရန်သ ခြစ်သည်။
ထအ
ို ခါ နှုတ်ယတ ်ကိုြင၍
် တပည်ယတ ်တိုအ ား ဆိုားမဩေါဒယပားယတ ်မသည်မှ ၊
စတ်နလ
ှ ိုားနှမ်ခ ယသ သတိုသည်

မဂဂလ ရှကက၏။ အယကက င်ားမက ား ယက င်ားကင်

နင
ို င
် ယတ ်သည် ထသ
ို တ၏
ို
နင
ို င
် ခြစ်၏။ (၄) စတ်မသ ညည်ားတ ားယသ သတိုသည်
မဂဂလ ရှကက၏။ အယကက င်ားမက ား ထသ
ို တိုသည် သက်သ ခခင်ားသို ယရ က်ကကလတ။
မသဲ ၅ား၂-၄
အမှနတ
် ကေ်ပင် ထအ
ို ဆငအ
် ထ ကျွနပ
်ို ်ယရ က်ရှသ ားခဲပါသည်။ မမ၏အတတစတ်မ ားနှင် အခခ ား
သမ ား၌ ယပားခဲမယသ န က င်မှုမ ားအတက် ကျွနပ
်ို ်ညည်ားတ ားယနခဲမပါသည်။
ခရစ်ေ န်အမ်ယထ င်မသ ားစိုမှ ကျွနပ
်ို ်ယပါက်ြ ားကကီားခပင်ားခဲပပီား ယေရှု ခရစ်၌ထင်ရှ ားယတ ်မသည်
ဘိုရ ားသခင်၏ယမတတ ယတ ်အယကက င်ားကို ကျွနပ
်ို ် သင်ေလ ခဲရသည်။ ကယလားဘေတင် ကျွနပ
်ို ်
အကကမ်ကကမ်ကက ားခဲြားသည် စက ားတစ်ခန်ားရှသည်။
ေန်ယလား၍ ပင်ပန်ားယသ သအယပါင်ားတို၊ ငါထသိုလ ကကယလ ။ ငါသည် ခ မ်ားသ ယပား
မည်။ မသဲ ၁၁ား၂၈
စတ်ပငမ်သက်ခခင်ားနှင် စတ်ယပါပါားခခင်ားအခငက
် ို ရှ ယတွေ့ရန် ယေရှု ထသိုလ နင
ို သ
် ည် ဆိုသည်
အယတားယကက င် ကျွနပ
်ို ်ခန်အ ားရလ ခဲသည်။ ယေရှု ၏အသက်တ နှင် အထားသခြင် သ၏ယသဆိုား
ခါနီား ယန က်ဆိုားခမင်ကင်ားမ ားကို ကျွနပ
်ို ် ခပန်လည်ဆင်ခခင်ယနမခဲသည်။ မမကိုေ်ကို အြတ်မဆေ်
နင
ို ယ
် တ သည် က ားပဲယနယသ နှလိုားသ ားတစ်စိုအတက် ကကီားမ ားသည် တန်ခိုားခန်အ ားတစ်ခိုကို
က ားတိုငယ
် တ ်ပိုေတတ တင် ယတွေ့ ရှရသည်။ က ားတိုငယ
် တ ်သည် သန်ားယပါင်ားမ ား စ ယသ သ တို၏
အသက်တ ကို ယခပ င်ားလဲယစပပီား၊ သတိုအ ား စတ်ပငမ်သက်ခခင်ားနှင် ယမျှ ်လငခ် ခင်ားမ ား ယပားစမ်ားယန
ပပီားခြစ်ပါသည်။ သိုရ တင် ထက
ို
ားတိုငတ
် င် ပယဟဠဆန်သည် ပိုစဆ အယမားတစ်ခိုရှယနသည်။ လန်ခဲ
သည် နှစ်ယပါင်ား ၂၀၀၀ ခနက
်
သစစ အယြါက်ခ၊ အညှင်ားဆဲခ၊ အယသသတ်ခခဲရသည် အခပစ်မဲ

ပိုဂ္ လ်တစ်ဦား၏ ပိုေတတ တစ်ပိုဒက
် ကျွနပ
်ို ်စတ်ေည ဉအြို မည်သို စတ်ပငမ်သက်ခခင်ား ယပားနင
ို ပ
် ါ
မည်နည်ား။ ဒီကယနတင် ေင်ားပိုေတတ က ကျွနပ
်ို ်နင
ှ ် အဘေ်သိုဆက်စပ်ယနပါသနည်ား။
အစပိုငား် တင် ဤပိုေတတ အ ား အသစတ်ထမ
ဲ ှ လက်မခနင
ို ခ
် ဲပါ။ ယမားရနမ ားထသ
ို င်ားလ က် ပငမ်သက်
ခခင်ားယတားသစဉမ ားနှငခ် ပည်လျှယနသည် သဘ ေအလှတရ ားမ ားေန်ားရထ ားရ တတ်ဆတ်ယသ
အရပ်တစ်ခိုသို တိုားေင်ခခင်ားခြင် ပငမ်သက်ခခင်ားကိုရှ ယြလျှင် ပိုပပီားအဓပပါေ်ရှလမ်မည်ဟို ကျွနပ
်ို ်
ယတားမခဲသည်။ သယသ
ို
်၊ ကျွနပ
်ို ်စတ်နလ
ှ ိုား၌ က ားတိုငယ
် တ ်၏ပိုေတတ

သက်ေင်လှုပ်ရှ ားလ

ယသ အခါ၊ စစ်သ ားတို၏ ယအ ်သမ ား၊ ယေရှု ၏ ယက ခပင်ယပေါ်သက်ယရ က်ခဲသည် က ပတ်ရို က်
သမ ားနှင် ယလားလယသ သစ်တိုငယ
် အ က်တင် ကေ်တင်ရှငလ
် ဲက သ ားခဲစဉ ယခမယပေါ်သို သစ်တိုင်
ကကီားဘိုတ်ခနဲက သ ားခဲသည် အသမ ားကို ကျွနပ
်ို ်တို ကက ားယေ င်လ မသည်။

လထိုကကီား၏

ယလ င်ရေ်သမ ားကို ကက ားယေ င်မပပီား၊ လမဆန်သည်ခမင်ကင်ားအယပေါ် နှစ်ယထ င်ားအ ားရယနကက
သည် မ က်န ှ ယခပ င်မ ားကို ကျွနပ
်ို ်တို ခမင်ယတွေ့လ ရပါသည်။
ဤပယဟဠပိုစဆ ၏ လ ွေ့ ေှက်ခ က်က ား အဘေ်နည်ား။ ဤပိုေတတ က ကျွနပ
်ို ်အ ား မည်သို ပငမ်သက်
ခခင်ား ယပားနင
ို ပ
် ါမည်နည်ား။ စတ်ယအားခ မ်ားမှုကို လသတ်ပဲတစ်ခိုမှ အဘေ်သိုရရှနင
ို ပ
် ါမည်နည်ား။
သငစ
် တ်တင် ဤလသတ်ခမင်ကင်ားကို မ က်န ှ လဲပစ်ထ ားလိုခင ားယသ ်လည်ား၊ ဤဇ တ်လမ်ားအ ား
ရှု ခမင်လိုသည်စတ်ဆနဒရှရ ဆီသို သငက
် ို ဆယ
ဲ ခေါ်ယနသည် ဆန
ဲ င
ို ယ
် သ တန်ခိုားတစ်ခိုရှယနပါသည်။
အကကင်န ကင်ားမဲယသ

ဤခြစ်ရပ်ကို ကျွနပ
်ို ်တို ထားခခ ားစ သကျွမ်ားယနကကသည်တစ်ခ န်တည်ား

မှ ပင် ဤခြစ်ရပ်ယကက င် ကျွနပ
်ို ်တိုတှုနလ
် ှုပ်ရပါသည်။ ဦားယခါင်ားခ (ယခေါ်) ယဂါလယဂါသအရပ်သို
ကျွနပ
်ို ်တို ယရ က်ရှသ ားကကသည်။ နှပ်စက်ခခင်ားသစ်တိုငယ
် ပေါ်တင် မညည်ားမညူပဲ ယေရှု လဲယလ င်ား
ယနယတ ်မသည်။ ဦားယခါင်ားယတ ်ထက်ေေ် လထိုကကီား ဆားနှစ်ေင်ယရ က်ယစခဲသည် ယလ င်ရေ်ခခင်ား
ဆားရစ်သရြယကက င် ယေရှု ၏ မ က်န ှ ယတ ်မှ ယသားမ ားစီားက ယနလ က်ရှသည်။ ထစ
ို ဉ၊ ဤ
ကကကမမ ကို ယေရှု နင
ှ အ
် တ န က င်ခစ ားကကမည်သမ ား ကကရ မရခြစ်သ ားကကသည်။ ယရှ င်လဲ
မရနင
ို သ
် ည်

ထန
ို က င်မှုကို

ယခတတလဲယရှ င်နင
ို က် ကြို

ထ ားရသည်

ဒဏ်ခ က်ယတ ်မ ားယကက င်

သတိုကက ားပမ်ားခဲကကသည်။

ကေ်တင်ရှင၏
် ယက ခပင်ယတ ်

ရို က်နက
ှ ်ခ

ရိုပ်ဆင်ားသဏ္ဍ န်

ကင်ားမဲသ ားခဲရသည်။ သိုရ တင် ဤဆခရမှုမ ားနှင် ထက
ို ်တန်ယလ က်သည် မည်သည်အမှုမ ားကို
ဤပိုဂ္ လ်ကကီား လန်က ူားဘသနည်ား။

ခရစ်ေင်က မ်ားတင် ယြေါ် ခပထ ားသည် ထပ
ို ိုေတတ ကို ရှ ယြြတ်ရှုယနခဲစဉ၊ သန ားကကင်န ခခင်ားနှင်
ခပည်ေယသ

အသက်တ နှင် အကကင်န ယမတတ ရှင် ယက င်ားကင်အြခမည်ားယတ ်၏ အလှပဆိုား

ယသ ရိုပ်ပိုလ မ ားကို ကျွနပ
်ို ်ယတွေ့ ခမင်လ ခဲရပါသည်။ ဤမျှ ရို ငား် စိုငား် ယသ ဆက်ဆယရားမ ားကို
ဤပိုဂ္ လ်ကကီား ယတွေ့ ကက ခစ ားယနရသည်အမှုသည် အဘေ်သိုခြစ်နင
ို ပ
် ါသနည်ား။
မ ားစ ယသ သတိုအ ား ယက င်ားခ ီားယပားယတ ်မခဲသည် သမ်ယမွေ့ယသ လက်တစ်စိုသည် သမှုနှင်
ရို က်သင်ားခခင်ားခယနရစဉ၊ သမှုနှင် တ ရို က်မသည်တချွငခ
် ျွငခ် မည်သက ကျွနပ
်ို ်တို၏ စတ်အ ရို ကို
ြမ်ားစ ားထ ားခဲပါသည်။ ြိုထယသ ဣသယရလခပည်လမ်ားမ ားယပေါ်တင် ယလျှ က်လှမ်ားလ ခဲသည်
အြိုားထက
ို ်ယသ

ယခခယတ ်တစ်စိုသည် ေခိုအခါ သစ်တိုငယ
် ပေါ်တင် ရို က်ထ ားခခင်ားခရသည်။

ထယန
ို
က် တယလ ကလိုား ယတွေ့ဆိုနင
ို အ
် ယသ ငှါ က ားတိုငယ
် တ ်သည် အရှန်ခပင်ားစ

စိုက်ထ

ခခင်ားခခဲရသည်။ ဤအခြစ်အပ က်ကို သန်ားယပါင်ားမ ားစ ယသ သမ ား ယခပ ဆိုနင
ို ရ
် န်နင
ှ ် ယလလ
ြတ်ရှုနင
ို က် ကရန် က မ်ားစ ယတ ်ခမတ်တင် မှတ်တမ်ားတင်ထ ားယပားခဲပါသည်။
အခပစ်ရှသည်ခစ ားမှုမှ လတ်ခခင်ားငှါ ဤက ားတိုငယ
် တ ်အခြစ်အပ က်ကို ကျွနပ
်ို ်ဆင်ခခင်ယအ က်
ယမယနခဲစဉ ဘိုရ ားသ ားယတ ်ခြစ်ယတ ်မသည် အခပစ်မဲပိုဂ္ လ်ကကီားကို ကျွနပ
်ို ်ဂရိုဏ သက်မလ
သည်။ ယဂသယရှမန်ဥေ ဉမှ ကရ နီကိုနား် ထက်သို လှမ်ားသ ားခဲသည် ထသ
ို ၏ယခခယတ ်ရ မ ားကို
ကျွနပ
်ို ် စတ်တင် လိုက်လယခခရ ခမခဲသည်။ ပလတ်မင်ားယခပ ယသ စက ားကို ကျွနပ
်ို ် ဆင်ခခင်ယနမ
ခဲသည်။
သကိုကကည်ကကယလ ။ ယေ ဟန် ၁၉ား၅
ကကီားစ ယသ

န က င်ေမ်ားနည်ားခခင်ားနှငတ
် က

ယချွားစက်မ ားအစ ား

ယသားစက်မ ားစီားက လ က်

ဥေ ဉယတ ်တင် ဒေမ်ားဒေိုငန
် င
ှ ် ယေရှု လဲက သ ားသည်ကို ကျွနပ
်ို ်ကကည်ယနခဲသည်။ တပည်
ယတ ်မ ား ထက်ယခပားပပီား၊ မမတိုသခင်အ ား လအိုပ်ကကီား၏လက်ထသ
ဲ ို သတို ေကက်အပ်ထ ားခဲ
ကကသည်ကို ကျွနပ
်ို ် သတခပ မခဲသည်။ ဗ ရဗဗကို လတ်ယပားရန်နင
ှ ် ဘိုရ ားသ ားယတ ်ကို က ားတိုင်
တင်ရန် လထိုကကီား အဘေ်သိုယရားခ ေ်မကကသည်ကို ကျွနပ
်ို ်အအ ားသငမ
် သည်။ အဘေ်ယကက င်
သတို ဤသိုခပ ကကသနည်ား။ ဤသို ခစ ားထက
ို ်သည်တိုငယ
် အ င် မည်သည်မယက င်ားမှုတိုကို
ယေရှု ခပ ဘသနည်ား။ ယေရှု အယလ င်ခရ၍ အနင
ို က
် င် အရို က်နက
ှ ်ခရသည်ကို ကျွနပ
်ို ်ကကည်ရှု
ယနခဲသည်။

အေတ်ယတ ်ကို ချွတ်၍ နီယသ ေတ်လိုကို ခခ ယစကက၏။ (၂၉) ဆားပင်နင
ှ ရက်
်
ယသ
ဦားရစ်ကို ယခါင်ားယတ ်၌တင်ကက၏။ က ူတလိုားကိုလည်ား လက် လက်ယတ ်နင
ှ ် ကိုင်
ယစပပီားလျှင် ယရှ ွေ့ယတ ်မှ ဒားယထ က်လ က် ေိုဒရှငဘ
် ိုရင်၊ ကိုေ်ယတ ်သည် မဂဂလ ရှ
ယစသတည်ားဟ၍ ကိုေ်ယတ ်ကို ခပက်ေေ်ခပ ကက၏။ (၃၀) ကိုေ်ယတ ်ကို တယတား
နှငယထ
်
ား ကက၏။ က ူလိုားကို ေ၍ ယခါင်ားယတ ်ကိုရို က်ကက၏။ (၃၁) ထသ
ို ို ကိုေ်ယတ ်ကို
ခပက်ရေ်ခပ သည်ယန က်၊ မင်ားေတ်လိုကို ချွတ်၍ အေတ်ယတ ်ကို ေတ်ခပန်ယစပပီားလျှင်
လက်ေါားကပ်တိုငမ
် ှ ရို က်ထ ားခခင်ားငှါ ထိုတ်သ ားကက၏။ ရှငမ
် ဿဲခရစ်ေင် ၂၇ား၂၈-၃၁
ဤခြစ်ရပ်မှနဇ
် တ်လမ်ားတင် ပါေင်ခဲကကသည် နှလိုားသ ားမဲ ဇ တ်ယက င်မ ားကို ကျွနပ
်ို ် အခပစ်တင်
လိုခဲသည်။ သိုယသ ်၊ အခခ ားသမ ားအယပေါ်လန်က ူားခဲမသည် ကျွနပ
်ို ်၏ နှလိုားသ ားမဲ လိုပ်ရပ်မ ားကို
ခပန်စဉားစ ားကကည်ယသ ်၊ ထဇ
ို တ်ယက င်မ ားနည်ားတ ကျွနပ
်ို ်အခပစ်ရှသည်ကို ကျွနပ
်ို ်န ားလည်
လ ခဲသည်။ ကျွနပ
်ို ်အယတားထဲတင် ေင်ယရ က်လ ခဲသည် ခရစ်ယတ ်၏ စက ားယတ ်က ား၊
ငါအမှနဆ
် ိုသည်က ား၊ သင်တိုသည် ဤသတည်ားဟယသ

ငါညီတိုတင် အငေ်ဆိုား

ယသ သတယေ က်အ ား ခပ ကကသမျှတိုကို ငါအ ား ခပ ကကပပီ။ ရှငမ
် သဲခရစ်ေင် ၂၅ား ၄၀။
အခခ ားသမ ားအ ား ကျွနပ
်ို ် ယလ င်ယခပ င်ကဲရဲခဲြားသည် မဟိုတ်ပါယလ ။ လမဆန်မှုမ ားကို သရိုပ်
ယြေါ် ခပထ ားသည် ရိုပ်ရှငဇ
် တ်လမ်ားမ ားကို ကကည်ရှုစဉတင် လဆိုားဟိုထင်ရယသ သမ ား ယသပဲေင်
သ ားရသည် ဇ တ်သမ်ားမ ားကို ကျွနပ
်ို ်နစ
ှ ်သက်အ ားရမြားသည် မဟိုတ်ပါယလ ။ ကျွနပ
်ို ်အယပေါ်
အခပစ်ခပ မကကသမ ားကို နှုတ်အ ားခြင် ကျွနပ
်ို ်က န်ဆမ
ဲ ခဲြားသည် မဟိုတ်ပါယလ ။ က မ်ားစ ကို
ဆက်လက်ြတ်ရှုယနခဲစဉ

ကျွနပ
်ို ်အခပစ်ကို

ကျွနပ
်ို ်ပိုခမင်မလ ခဲသည်။

ယေရှု ၏နယဘားတင်

ယသလိုယမျှ ပါားခြစ်ယနသည် ပိုဂ္ လ်နစ
ှ ်ဦားအယကက င်ားကို ဆင်ခခင်အ ရို ခပ စဉ၊ တစ်ဦားယသ သ၏
စက ားသကို ကျွနပ
်ို ် ကိုေ်ယတွေ့ခစ ားမလိုက်သည်။
ငါတိုသည် ကိုေ်ခပ မယသ အခပစ်နင
ှ အယလ
်
က်ခရသည်ခြစ်၍ တရ ားသခြင် ခရကက
၏။ ဤ သမက ား အဘေ်အခပစ်ကိုမျှ မခပ ။ ရှငလ
် ိုက ခရစ်ေင် ၂၃ား၄၁
က ားတိုငထ
် က်ကယေရှု ကို ယမျှ ်ကကည်ယနခဲစဉ ကျွနပ
်ို ်အ ား စတ်အယနှ က်ေှက်ယပားခဲြားသမ ား၏
ယခါင်ားယပေါ်၌ ေခင် ကျွနပ
်ို ်တင်ထ ားခဲမသည် စီရင်မှုသည်၊ ေခိုအခါ ကျွနပ
်ို ်ယခါင်ားယပေါ်သို အရှန်အ
ဟိုနန
် င
ှ ် ခပန်လည်သက်ယရ က်လ ခဲသည်။ ယအ က်ပါစက ားလိုားမ ားကို ကျွနပ
်ို ် ခစ ားမလ ခဲသည်။

သင်တိုသည် အကကင်တရ ားအတိုငား် သတပါားကိုစီရင်ကက၏ ထိုတရ ားအတိုငား် စီရင်ခခင်ား
ကို ခရကကမည်။ အကကင်ခ န်၊ တင်ားပမ ဏနှင် သတပါားအ ားယပား၏။ ထပ
ို မ ဏအတိုငား်
ကိုေ်ခရကကမည်။ ရှငမ
် သဲခရစ်ေင် ၇ား၂
က ားတိုငက
် ို ကကည်ယမျှ ်ရင်ား တဘေလိုားစ ကျွနပ
်ို ်မှငတ
် က်မသ ားခဲသည်။ နှစ်ယပါင်ား ၂၀၀၀ ခနက
်
ခြစ်ပ က်ခဲသည် အခြစ်အပ က်တစ်ခိုခြစ်ယသ ်လည်ား ထအ
ို ခြစ်အပ က်ဇ တ်လမ်ားတင် မ က်ခမင်
သက်ယသတစ်ဦားအခြစ် ပါေင်ရသကဲသို ကျွနပ
်ို ်ခစ ားမခဲသည်။ ဘိုရ ားသ ားယတ ်ကို ယမျှ ်ကကည်
ရင်ား လှပယသ သ၏မ က်န ှ ယတ ်ကို ယစယစကကည်ရှုယနခဲစဉ ကျွနပ
်ို ် စတ်ယလားလ ထင
ို ား် မိုငား် လ ခဲ
သည်။ ထစ
ို ဉ က ားတိုငယ
် တ ်ပတ်လည်၌ရှယသ ဆညသမ ားနှင် ရိုတ်ရိုတ်သသ
ဲ ခဲ ြစ်မှုမ ား ပငမ်က
သ ားခဲသည်။ ထစ
ို ဉအခါ ယေရှု ၏နှုတ်ယတ ်ထမ
ဲ ှ ထက်လ ယသ စက ားသက ား၊
အိုအဘ၊ သတို၏ အခပစ်ကိုလတ်ယတ ်မပါ။ သတိုသည် ကိုေ်ခပ ယသ အမှုကို မသ
ကကဟို မက်ဆိုယတ ်မ၏။ ရှငလ
် ိုက ခရစ်ေင် ၂၃ား၃၄
စတ်ထသ
ဲ ို ထစ
ို က ားလိုား၏အဓပပါေ်မ ား ထားို ခင်ားေင်ယရ က်လ ခဲရ ၊ ကျွနပ
်ို ်နလ
ှ ိုားသ ား၌ ယမျှ ်
လငခ် ခင်ားမီားပ ားတစ်ခို ထန်ားလင်ားသ ားခဲသည်။ ထစ
ို ဉ၊ အခ န်ကက ခမငစ
်

ယတ င်ားတယမျှ ်လငခ
် ဲ

ရသည် ခငလ
် တ်ခခင်ားတရ ားလည်ား ကျွနပ
်ို ်ယရှ ွေ့တင် သသသ သ ယရ က်ရှလ ခဲယလယတ သည်။
ပါားထက်မှစီားက သည် မ က်ရည်မ ားတိုခြင် ြန်ဆင်ားရှငယ
် ရှ ွေ့တင် ဒားယထ က်လိုက်စဉ၊ ယမတတ နှင်
ခပည်ေယသ

ထအ
ို ရှင၏
် မ က်န ှ ယတ ်ကို ယမျှ ်ကကည်ရင်ား ကျွနပ
်ို ်နလ
ှ ိုားသ ား အရည်ယပ ်သ ားခဲ

သည်။ ထမ
ို က်န ှ ယတ ်တင် စီရင်ခခင်ားလကခဏ

တစိုားတစမျှမရှ။ ဒိုစရို က်နင
ှ ခ် ပည်နက
ှ ်ယသ

ကျွနပ
်ို ်၏အသက်တ ယကက င် က ားတိုငယ
် ပေါ်တင် သန က င်ယနခဲရယသ ်လည်ား ကျွနပ
်ို ်အယပေါ် အ
ဘေ်စီရင်မှုကိုမျှ သခပ ယတ ်မမ။ ခ စ်ခခင်ားနှင် ခငလ
် တ်ခခင်ားမ ားကိုသ သယပားယတ ်မသည်။
ကျွနပ
်ို ် ယပားခဲမသည် န က င်ခခင်ားယေဒန အတက် ကျွနပ
်ို ်အ ား သအခပစ်မတင်။ ကျွနပ
်ို ်ကို သ
အလျှငား် ခငလ
် တ်ယတ ်မသည်။

ယမားခန်ားက ား၊

ထခ
ို ငလ
် တ်မှုကို

ကျွနပ
်ို ်လက်ခေမည်ယလ ။

ခငလ
် တ်ခရယကက င်ား ကျွနပ
်ို ်ေိုကကည်မည်ယလ ။ ထခ
ို ငလ
် တ်မှုကို လိုလ ားယတ င်တစ
လက်ခေခဲပပီား အယမယတ ်တည်ားဟယသ

ကျွနပ
်ို ်

ထ ေရအသက်ကို ကျွန်ပ
ို ်ယတ င်ားဆိုခဲသည်။ ခပ မခဲ

ယသ အရ မ ားအတက် ယေရှု အ ား ယတ င်ားပန်ခဲပပီားယန က် ကျွနပ
်ို ်ဘေ၏ အရှငသ
် ခင်ခြစ်ယပားရန်
သအ ား ကျွနပ
်ို ်ယတ င်ားဆိုခဲသည်။ ခ က်ခ င်ားဆိုသလိုပင် ကျွနပ
်ို ်အယပေါ်သို စတ်ပငမ်သက်ခခင်ား၊

အန ပငမ်ားခခင်ား၊ ပငမ်ားခ မ်ားခခင်ားနှင် စတ်ယပါပါားခခင်ားမ ား သက်ယရ က်လ ခဲယလသည်။ ကျွနပ
်ို ်အယပေါ်
လမ်ားမိုားြစီားယနခဲသည် အခပစ်ေန်ထတ
ို ်ကကီား ယပ က်လငသ
် ားခဲပပီား၊ လက်ယတွေ့အ ားခြငသ
်

ယတွေ့

ကက ခစ ားနင
ို သ
် ည် နှုတ်ခြင် မက်ဆိုမမှီနင
ို ယ
် သ ေမ်ားယခမ က်ခခင်ားမ ားကို ကျွနပ
်ို ်ခစ ားလ ခဲရသည်။
အသက်စမ်ားယရတင်ားတစ်ခိုနေ
ှ ်၊ ကျွနပ
်ို ်၏မ က်ေန်ားထဲမှ ယက ားဇားတင်မ က်ရည်မ ား ေိုြတ်စီားက
လ ခဲသည်။ ကျွနပ
်ို ်ရှ ယြခဲသည် စတ်ပငမ်သက်မှုကို ယန က်ဆိုားတင် ကျွနပ
်ို ်ပိုငဆ
် ိုငသ
် ားခဲရသည်။
ကျွနပ
်ို ်၏ကေ်တင်ရှငအ
် ား ေမ်ားသ အ ားရစ ခြင် ကျွနပ
်ို ်ယက ားဇားတင်ခ ီားမမ်ားယနခဲပါသည်။
ဤသည်က ား က ားတိုငယ
် တ ်နင
ှ ် ယတွေ့ဆိုရခခင်ား၏ ယက င်ားကကီားနှင် အလှတရ ားယပတည်ား။ ထို က ား
တိုငန
် င
ှ ပ
် တ်သက်ပပီား ယမားစရ ယမားခန်ား အမ ားအခပ ားရှပါသည်။ အလန် လှပတငတ
် ေ်ယသ အရ
တစ်ခိုသည် အလန် ထတ်လနစ
် ရ ယက င်ားယသ အမှုအရ တစ်ခိုထမ
ဲ ှ အဘေ်သို ယပေါ်ထက်လ
နင
ို သ
် နည်ား။ လန်ခဲသည် နှစ်ယပါင်ား ၂၀၀၀ ခနက
် ခြစ်ခဲသည်အခြစ်အပ က်ကို ဒီကယနခြစ်ယနသည်
အခြစ်အပ က်တစ်ခိုနေ
ှ ် ခစ ားမခခင်ားက ား အဘေ်သိုနည်ား။ ထသ
ို ိုယသ ခစ ားမှုမ ားကို ေယဆ င်
ယပားသည် အဓကယသ ခ က်မ ားက ားအဘေ်နည်ား။ က ားတိုငယ
် တ ်နင
ှ ် ၎င်ားနှင် သင်ကိုေ်တိုင်
ယတွေ့ ကက ရမှုကို အဘေ်ယကက င် သင်ဂရိုခပ သငသ
် နည်ား။ က ားတိုငယ
် တ ်အယကက င်ားကို စားစမ်ားရင်ား
ကျွနပ
်ို ်တို အယခြရှ ကကည်ကကပါစို။

၂။ သူကို က ားတင
ို မ
် ှ ရို က်ထ ားပါ။
………လသ ားသည် ေဇ်ပိုယရ ဟတ်အကကီား၊ က မ်ားခပ ဆရ တိုလက်သို ယရ က်လမ်
မည်။ ထသ
ို တိုသည် ယသခပစ်ကို စီရင်ကကလမ်မည်။ (၁၉)လသ ားအ ား ခပက်ရေ်
ခပ ခခင်ား၊ ရို က်ပိုတ်ခခင်ား၊ လက်ေါားကပ်တိုငမ
် ှ

ရို က်ထ ားခခင်ားကို ခပ ယစခခင်ားငှါ တပါား

အမ ားသ ားတိုလက်သို အပ်နကကလ
ှ
မ်မည်။ ရှငမ
် ဿဲခရစ်ေင် ၂၀ား၁၈-၁၉
ယေရှု အ ား ဣသယရလယခါင်ားယဆ င်မ ား အဘေ်ယကက င် လန်စ မိုနား် တီားယနခဲကကသနည်ား။ သအ ား
သတို အဘေ်ယကက င် အလန်ြ က်စီားခ င်ခဲကကသနည်ား။ ယပ ်ရင်ေမ်ားယခမ က်ခခင်ားမ ားကို ဤ
ယလ ကသို ေယဆ င်ခဲယသ သက အဘေ်သို ဤမျှယလ က် ယကက က်လနစ
် ရ

ယက င်ားရပါ

မည်နည်ား။
ဟိုတ်မှနယ
် သ အလင်ားမက ား၊ ဤယလ ကသိုကကလ လ က် ခပ်သမ်ားယသ လအယပါင်ား
တိုအ ား အလင်ားကို ယပားယသ သခြစ်သတည်ား။ (၁၀) ထသ
ို သည်ဤယလ က၌ရှယတ ်မ
ပပီ။ ဤယလ ကကိုလည်ား

ြန်ဆင်ားယတ ်မပပီ။

သိုယသ ်လည်ား

ဤယလ ကသည်

ထသ
ို ကို မသ။ (၁၁) သသည်မမယဒသအရပ်သိုကကလ ယသ ်လည်ား၊ မမလမ ားတိုသည်
သကို လက်မခဘဲယနကက၏။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၁ား၉-၁၁
ဘိုရ ားသ ားယတ ်တည်ားဟယသ

ဘသက်ခသအယပေါ်

ထ ားရှသည်

ဤယခါင်ားယဆ င်မ ား၏

သယဘ ထ ားက ား လသ ားမ ားနေ်တစ်ခိုလိုား၏ သယဘ ထ ားခပရိုပ် တစ်ခိုပင်ခြစ်ပါသည်။
ထ ေရဘိုရ ား၏ကျွနသ
် ည် အညန်ကဲသို၎င်ား၊ ယသွေ့ယခခ က်ယသ ယခမ၌ ယပါက်ယသ
အတက်ကဲသို၎င်ား၊

ယရှ ွေ့ယတ ်၌

ကကီားပ ား၏။

ပမ ဏခပ စရ

အဆင်ားတင်တေ်

ခခင်ားမရှ။ ခ စ်လိုဘေ်ယသ မ က်န ှ လကခဏ နှင် မခပည်စို။ (၃) မထီမခမင်ခပြုခြင်ားကို
ြ၍၊ လူတို တင် အယိုတဆ
် ားို တသ သူခဖစ်၏ ပင ခငင်ယသ သ၊ န ကကဉားခခင်ားယေဒန နှင်
ကျွမ်ားေင်

ယသ သခြစ်၏။

သတပါားမ က်န ှ လဲခခင်ားကိုခရယသ

သကဲသိုခြစ်၏။

မထီမခမင်ခပြုခြင်ား ကို ြလျက်ရှ၍၊ ငါတသည်
ို
မရို တသကက။ ယဟရှ ေအန ဂတတက မ်ား
၅၃ား၂-၃။

ယလ ကီရှငဘ
် ိုရင်တိုသည်

ထကက၍၊

မားမတ်အရ ရှတိုလည်ား၊

ထ ေရဘိုရ ားနှင်

ခရစ်ယတ ်ကို ရန်ဘက်ခပ လ က်၊ (၃) သတိုခ ည်ယနှ င်ခခင်ားကို ယခြကကကိုနအ
် ။ ခ ည်
ယနှ င်ယသ ကက ားတိုကို ြေ်ကကကိုနအ
် ဟို သင်ားြဲွေ့ ကက၏။ ဆ လက မ်ား ၂ား၂-၃
အ ဒမှ အလိုအယလ က်အယမရထ ားယသ

ဘိုရ ားသ ားယတ ်အယပေါ်ထ ားရှသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏

စိုယပါင်ားစတ်ယနသယဘ ထ ားတစ်ခိုကို က ားတိုငယ
် တ ်ပိုေတတ က အရှငား် လင်ားဆိုား

ယြေါ် ခပထ ား

သည်။ ယအ က်ယြေါ် ခပပါ ယပါလို၏တင်ခပခ က် မှနက
် န်ယကက င်ားကို ဤပိုေတတ မှ ယထ က်ခပယပား
ယနပါသည်။
အဘေ်ယကက ငန
် ည်ားဟမက ား၊ ဇ တပကတစတ်သယဘ သည် ဘိုရ ားသခင်နင
ှ ် ဆန်
က င်ဘက်ခြစ်၏။ ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားယတ ်အလိုသို မလိုက်တတ်။ ထမ
ို ျှမက
မလိုက်နင
ို ။် ယရ မဩေါဒစ ၈ား၇
ဤရန်လိုစတ် (ဆနက
် င်ဘက်စတ်) အစခပ ခဲသည်ယနရ က ား အဘေ်နည်ား။ အစအဦားတင်၊
ဥေ ဉအလေ်၌ စ ားစရ အြိုမဟိုတ်သည် သစ်ပင်တစ်ပင် တည်ရှယနယကက င်ားကို အ ဒနှင်
ဧေတိုအ ား

ယမတတ ခြင်

ဘိုရ ားသခင်သန်သင်ညန်ခပထ ားယပားခဲပါသည်။

ထအ
ို ပင်၏အသီားကို

ေစ ားလျှင် သတို ယသဆိုားရလမ်မည်ခြစ်ပပီား သတို၏ခြစ်တည်မှု အဆိုားသတ် သ ားရလမ်မည်
ခြစ်သည်။

ြန်ဆင်ားရှငက
် ို

အယစခခခင်ားငှါ

အ ဒနှင်

ဧေတို

ယရားခ ေ်နင
ို မ
် ည်အယကက င်ား

ထအ
ို ပင်အ ား ဥေ ဉယတ ်တင် ထ ားရှယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။ ဥေ ဉတင် ဤနည်ားဥပယဒသ မရှ
ခဲပါလျှင် မမတ၏ယရ
ို
ားခ ေ်ပိုငခ
် ငက
် ို သတို လက်ယတွေ့အသိုားခ နင
ို မ
် ည်မဟိုတ်ယခ ။ သိုရ တင်
ဘိုရ ားကို ဆနက
် င်ပပီား ယရားခ ေ်မှုခပ ခခင်ားသည် အသက်၏အရင်ားအခမစ်မှ မမကိုေ်ကို ခြတ်
ယတ က်ပစ် ခခင်ားပင်ခြစ်ယပသည်။
ဘိုရ ားရှင၏
် နှုတ်ထက်စက ားမ ားကို မည်သို န ားလည်ထ ားသငပ
် ါသနည်ား။ ၎င်ားတိုအ ား အ ဒနှင်
ဧေတို၏ ယက င်ားစ ားယရားအတက် အဆိုားမဲယသ ခ စ်ခခင်ား ယဆ င်မခခင်ားမ ားတိုခြင် ယပားအပ်ယတ ်မ
ခဲသည် မဟိုတ်ပါယလ ။ ထန
ို တ
ှု ်ထက်စက ား၏ ရည်ရေ်ခ က်ကို တလဲန ားလည်လက်ခထ ားြို
ယ မအယေ င်ယဆ င်လ က် ဧေအ ား စ တန်သမ်ားသင်ားအကကခပ ခဲပါသည်။
ယ မကလည်ား သင်တိုသည် ဧကန်အမှန် ယသရမည်မဟိုတ်၊ (၅) အယကက င်ားမက ား၊ ထို
အသီားကိုစ ားယသ ယန၌ သင်တိုသည် မ က်စပင်လင်ားလ က် ယက င်ားမယက င်ားကို သ၍၊

ဘိုရ ားသခင်ကဲသို ခြစ်ကကလတသည်ကို၊ ဘိုရ ားသခင်သယတ ်မသည်ဟို မန်ားမအ ား
ဆို၏။ ကမဘ ဦားက မ်ား ၃ား၄၊၅
ဘိုရ ားသခင်သည် အတတကကီားပပီား မမပညတ်အ ားခြင် အ ဒနှင် ဧေတို၏စမ်ားရည်ကို ကနသ
် တ်ရန်
ကက ားစ ားယနပါသည်ဟို စ တန်အေိုသင်ား ခ ဉားကပ်လ ခဲသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏ နှုတ်ထက်စက ား
ယတ ်အယပေါ် ဤသယဘ ထ ားခြင် ခေခခင်ားခဲအရ က ဘိုရ ားသခင်မနက် က ားခဲသည် ခြစ်ယပေါ်
လ မည် အက ားဆက်၏ အနက်အဓပပါေ်ကို လိုားလိုားယမှ က်လှနသ
် ားယစခဲပါသည်။ ယခပ င်ားခပန်
ကက ားယကက င်ားဆက်နေ်မှုကို အသိုားခပ ပပီား စ တန် အခိုငအ
် မ တင်ခပယခပ ဆိုခဲပါသည်။ “သင်တို
သည် ဧကန်အမှနယ
် သရမည်မဟိုတ်။” သတိုအ ား “ဘိုရ ားကဲသိုခြစ်”ရန် ဘိုရ ားရှင် အလိုမရှယသ
ယကက င်

သတိုယသရမည်ဟို

တကိုေ်ယက င်ားစတ်ခြင်

ဤတင်ခပခ ခြင် စ တန်စပ်စဲယနခဲသည်။ အဓပပါေ်မှ

ဘိုရ ားရှငမ
် ှ ထ ားခဲခခင်ားခြစ်ယကက င်ား

အပင်၏အသီားကို ေစ ားမလျှင် မမတို

အခပစ်ယကက င် ယသရမည်ဟသည် သယဘ ထက်၊ ေစ ားမလျှင် မမတိုကို ဘိုရ ားကိုေ်တိုင်
သတ်ပစ်မည်ဟသည် သယဘ မ ားနှင် အ ဒနှင် ဧေတို န ားလည်သ ားခဲကကပါသည်။ အလန်တရ
လဲယခ ်ယနခဲပါသည်။
မေ ားခြစ်သ လန်က ူားခဲမယသ အခပစ်မ ားအတက် သမအ ား ဘိုရ ားသခင်သတ်ပစ်ယတ မည် ဆို
သည်အယတားခြင် အသီားကို အ ဒေစ ားခဲသည်။ ဘိုရ ားသခင်သည် အ ဏ ရှင် ခြစ်သည်ဟသည်
မှ ားေင်ားယသ အေကို ဆဲကိုငလ
် က် မိုနား် တီားဆနက
် င်ယသ စတ်တိုခြင၊် ဧေ မည်သိုပင်ခြစ်
ယနပါယစ သမဘက်၌သ ရပ်တည်ယပားြို အ ဒ ဆိုားခြတ်ခဲသည်။ တခ န်တည်ားမှ ပင် ယ မယခပ ယသ
စက ား မှနယ
် က င်ား မှနန
် င
ို သ
် ည်ဟသည်အယတားက သအ ား အသီားကိုေစ ားမယစရန်နင
ှ ် ယ မနှငပ
် ား
ယပါင်ားပပီား ဘိုရ ားသခင်ကို ြီဆန်မယစရန် သအြို ရဲယဆား တစ်ခက် ခြစ်လ ခဲပါသည်။
ဘိုရ ားသခင်အယပေါ်ထ ားရှသည် လတို၏ အမိုနား် တရ ားယပါက်ပ ားရ ယနရ ကို ဤယနရ ၌ ကျွနပ
်ို ်တို
ယတွေ့ ရှရသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏ စ ရတတနှငပ
် တ်သက်ပပီား အ ဒတင် မှ ားေင်ားယသ

အေအဆ

တစ်ခို ရှယနခဲပပီား ထအ
ို မှ ားအတိုငား် သခပ မယနခဲသည်။ အခခ ားသမ ားကို အယသသတ်ပစ်ခခင်ားခြင်
မမ၏ကိုေ်က ားစီားပ ားကို အတတကကီားစ ဘိုရ ားသခင်က ကေ်ယတ ်မမည် ဟယသ ေိုကကည်ခ က်
ယကက င် ဘိုရ ားအယပေါ် ခ စ်စတ်ခပေ်ပပီား အ ဒ ယကက က်စတ်ေင်လ ခဲရပါသည်။ ဤသယဘ ထ ား
ကို သခပန်ယခြကက ားခဲသည် အယခြစက ားထဲတင် အတိုငား် သ ား ထင်ရှ ားခပသထ ားယပားသည်။

လကလည်ား ဥေ ဉ၌ကိုေ်ယတ ်၏ အသကို ကျွနယ
် တ ်ကက ားလျှင၊် အေတ်အခ ည်ား
စည်ားရှယသ ယကက င်၊ ယကက က်၍ပိုနား် လ က်ယနပါသည်ဟို ယလျှ က်ယလ၏။ (၁၁)
ဘိုရ ားသခင်ကလည်ား၊ သင်၌ အေတ်အခ ည်ားစည်ားရှသည်ကို သင်အ ားအဘေ်သ
ယခပ သနည်ား။ မစ ားရဟို ငါပညတ်ယသ

အပင်၏အသီားကို စ ားပပီယလ ဟို ယမား

ယတ ်မ၏။ (၁၂) လကလည်ား ကျွန်တတ ်၌ အပ်တပားတတ ်မူတသ မန်ားမသည် ထအ
ို ပင်
၏အသီားကို တပား၍ ကျွန်တတ ်စ ားမပါသည်ဟို ယလျှ က်ယလ၏။ ကမဘ ဦားက မ်ား
၃ား၁၀-၁၂
မမအ ား သတ်ပစ်ရန် ဘိုရ ားကကလ ပပီ ဟယသ မှ ားေင်ားသည်ေဆခ က်ယကက င် အ ဒ ယကက က်
လနယ
် နခဲရသည်။ တ ားခမစ်သစ်ပင်၏အသီားကို စ ားပပီားယလ ဟို အယမားခလိုက်ရသည်အခါ မမ၏
ဇနီားသည်နင
ှ ် ဘိုရ ားသခင်အယပေါ် သအခပစ်လဲခ ခဲသည်။ တနည်ားအ ားခြင် “တစ်ယေ က်ယေ က်
ယသရမေ်ဆိုရင် ကျွနယ
် တ ဇနီားကိုေပပီား ကိုေ်ယတ ် သတ်သငတ
် ေ်။

သမကို ြန်ဆင်ားခဲတဲ

အတက် ကိုေ်ယတ ်ကိုေ်တိုငလ
် ည်ား အယသခသငတ
် ေ်။” ဟို အ ဒယခပ ဆိုယနခခင်ားပင်ခြစ်သည်။
မမ၏အက ားစီားပ ားကို က ကေ်ရန် ဘိုရ ားသခင် လအသက်သတ်မည်ဟယသ မှ ားေင်ားသည်
ထင်ခမင်ခ က်တစ်ခိုအယပေါ်တင် ဤခြစ်စဉအ ားလိုား အရင်ားခယနခဲပါသည်။

တစ်ဦားတစ်ယေ က်

အယသသတ်ခရခခင်ားမှအပ အခခ ားနည်ားလမ်ားမရှယတ ပါဟို အ ဒ ယတားဆယနမခဲရ ၊ မမ၏
ကိုေ်က ားစီားပ ားနှင် လိုခခ ယရားအတက် မမ၏ဇနီားမေ ားနှင် ဘိုရ ားသခင်အ ား အ ဒ ယသခပစ်
စီရင်ခဲယလယတ သည်။ အခပစ်တရ ား ေင်ယရ က်လ ခဲသည်ယန က် ဘိုရ ားသ ားယတ ်အ ားခြင်
လသ ားမ ား အဆက်အသေ် ခပန်ရကကသည်ကို စတ်ေင်စ ားြေ်ရ

ကျွနပ
်ို ်တိုယတွေ့ ရှရသည်။

ထသ
ို ားယတ ်သည် ဘိုရ ားသခင်နင
ှ ် လသ ားစပ်ကက ားရှ တစ်ဦားတည်ားယသ အ မခခြစ်သည်။ ၁ တ
၂ား၅။ ဘိုရ ားသခငပ
် ညတ်ကို ခ ားယြါက်ခခင်ားငှါ မမအ ား ယသားယဆ င်ြ ားယေ င်ခဲသည် မန်ားမကို
ြန်ဆင်ားယပားခဲခခင်ားအတက် ဘိုရ ားသ ားယတ ်အ ား

အ ဒ ယသခပစ်စီရင်ခဲသည်။ “ကျွနယ
် တ ်၌

အပ်ယပားယတ ်မ ယသ မန်ားမ” ဟသည် စက ားထဲတင် ယန က်နစ
ှ ်ယပါင်ား ၄၀၀၀ ခနအ
် ကက ၌
အပင်ယပါက်လ မည် “သကို က ားတိုငမ
် ှ ရို က်ထ ားပါ။”ဆိုသည် ယကကားယကက ်ခခင်ားမ ားယစမ ား
ပါေင်ယနပါသည်။
အ ဒ၏ စတ်နလ
ှ ိုားတင် ဤမ ားယစ နက်ရှုင်ားစ ခမ ပ်ေင်ယနလ က်ရှပပီား၊ ထသ
ို ိုခမ ပ်ေင်ယနသည်ကို
သကိုေ်တိုငပ
် င် သတမထ ားခဲမပါယခ ။ ခရစ်ယတ ်အ ား ကပ်မ က်မည်အကကသည် အ ဒ၏

အကကပင်ခြစ်သည် ဆိုသည်စဲခ က်မ ားနှင် အ ဒအ ား ဘိုရ ားသ ားယတ ် တိုက်ရို က်ယခပ ဆိုခဲမည်ဆို
လျှင၊်

ထအ
ို ကကမှ

မမအကကမဟိုတ်

မမ၏သ ားစဉယခမားဆက်မ ား၏အကကသ ခြစ်သည်

ဆိုသည်ပိုစမ ား နှငသ
်
အ ဒ ခပန်ယခြကက ားခဲလမ်မည်ခြစ်ပါသည်။
……ငါကိုသတ်အယသ ငှါ အဘေ်ယကက င် ရှ ကကကကသနည်ားဟို မန်ယတ ်မ၏။ (၂၀)
လအစိုအယေားကလည်ား၊ သင်သည် နတ်ဆိုားစဲယသ သခြစ်၏။ သင်ကို သတ်အယသ ငှါ
အဘေ်သ ရှ ကကသနည်ားဟို ဆိုကက၏။ ရှငယ
် ေ ဟန်ဩေါဒစ ၇ား၁၉၊ ၂၀
ဘိုရ ားသ ားယတ ်၏ စဲခ က်ကို ပိုကကီားခ ဲွေ့သည်လိုပ်ရပ် တစ်ခိုအခြစ် အ ဒ လိုားလိုားခငင်ားဆိုခဲလမ်မည်
ခြစ်ယပသည်။ ဤယသခခင်ားမ ားယစအ ား ြေ်ရှ ားနင
ို သ
် ည် တစ်ခိုတည်ားယသ နည်ားလမ်ားက ား ေင်ား
မ ားယစအ ား ယြ ထ
် တ
ို ်ြိုနှင် အ ဒကိုေ်တိုင် ဘိုရ ားသ ားယတ ်အယပေါ် မမခပ ခဲမယသ

မယက င်ား

မှုအတက် ယန င်တရြသ
ို ခြစ်သည်။
ဤယသခခင်ားမ ားယစကို အမ ားသမီား အမ ားသ ားတိုငား် အယမရထ ားခဲကကသည်။ ဘိုရ ားသခင်အ ား
အလိုလို ပိုနက
် ိုနလ
် ိုသည် သယဘ ထ ားနှင် သ ားယတ ်အ ား ထခိုက်န က င်ယစလိုသည် စတ်ဆနဒ
တစ်ခိုသည် ကျွနပ
်ို ်တိုအထဲတင် မသမသ တည်ရှယနသည်။ ထယကက
ို
င် ကိုေ်ယတ ်အ ား မထီမဲ
ခမင်ခပ လ က် ခငင်ားပေ်ယနကကယသ သမ ားထဲတင် လန်ခဲသည် နှစ်ယပါင်ား ၂၀၀၀ က သအ ား
က ားတိုငတ
် င်ခဲကကသမ ားသ မက ကျွနပ
်ို ်တိုလသ ားမ ားအ ားလိုားပါ ပါေင်ယနကကပါသည်။
သိုခြစ်ပါ၍၊ က ားတိုငယ
် တ ်တရ ားသည် လသ ားသမိုငား် တင် ယနရက် တစ်ရက်တည်ားနှငသ
်
ဆိုငယ
် သ တရ ား မဟိုတ်ပဲ လသ ားသမိုငား် တယလျှ က်လိုား၏ ယနရက်တစ်ရက်စီတိုငား် နှင် ထစပ်
ဆက်နေ်ယနယသ တရ ားတစ်ခိုခြစ်သည်။

၃။ သူတို ညှဉားဆြရတလရ ရ ၌ ကယ
ို တ
် တ ်သည် ညှဉားဆြရတလ၏။
ကမဘ ဦားကပင် ကပ်မျက်တသ သားို သငယ်၏ အသက်စ ယစ င်၌ စ ရင်ားမေင်ယသ
ယခမကကီားသ ား အယပါင်ားတိုသည် သ ားရဲကို ကိုားကေ်ကက၏။ (အဂဂလပ်က မ်ားစ နှင်
ေှဉတဲ ြတ်ရန်) ဗ ဒတ်က မ်ား ၁၃ား၈
က ားတိုငအ
် ယကက င်ားကို ယခပ ကက ားယတ ်မရ တင် လအမ ားစို န ားလည်ထ ားကကသည် အဓပပါေ်
ထက် ပိုမိုက ေ်ခပနသ
် ည်အဓပပါေ်မ ားနှင် ယေရှု ယခပ ကက ားယတ ်မခဲပါသည်။
ထအ
ို ခါ ယေရှု က၊ ငါ၌ဆည်ားကပ်လိုယသ သခြစ်လျှင် ကယ
ို က
် က
ို ယ
ို ခ် ငင်ားပယ်ရမည်။
ကယ
ို လ
် က်ဝါားကပ်တင
ို က
် ထ
ို မ်ား၍ ငါယန က်သိုလိုက်ရမည်။ ရှငမ
် ဿဲခရစ်ေင် ၁၆ား၂၄
က ားတိုငယ
် တ ်တရ ားသည် ကိုေ်ကိုကိုေ်ခငင်ားပေ်ခခင်ားတရ ား တစ်ခိုခြစ်သည်။ က ားတိုငယ
် ပေါ်တင်
သတ်ခရသည်အထ ခြစ်ပ က်သ ားခဲသည် အခြစ်အပ က်မ ားတယလျှ က်တင် ထအ
ို ရ ကို ယေရှု
ခပသယပားခဲသည်။ မမခရယသ ကဲရဲခခင်ားနှင် ရို က်နက
ှ ်ခခင်ားမ ားအတက် မမကိုေ်ကို သ ခိုခက
ကေ်မှုမခပ ခဲပါ။ ခပင်ားစ န က င်ခဲရယသ ်လည်ား သ သည်ားခယတ ်မခဲသည်။ စကကဂ ေဠ တစ်ခို
လိုား၏ စမ်ားအင် ရှသမျှတိုသည် သ၏အမနယ
် တ ်ယအ က်တင် တည်ရှယနခဲသည်။ မမခရယသ
ယေဒန ရှသမျှတိုကို သခ က်ခ င်ား ြေ်ရှငား် ပစ်နင
ို သ
် ည်။ သိုရ တင် မမအ ား ကိုေ်ထလက်ယရ က်
က ူားလန်သမ ား စတ်နလ
ှ ိုားယခပ င်ားလဲခ န်ရယအ င် ထန
ို က င်ခခင်ားကို သ ဆက်လက်ခေယတ ်
မခဲသည်။ ယန က်နစ
ှ ်ယပါင်ား ၄၀ တင် ခြစ်ပ က်လ မည် ယေရိုရှလင်ပမ ွေ့ပ က်စီားခခင်ားနှငအ
် တ သတို
ပ က်စီားမသ ားယစခခင်ားငှါ

မမတို၏လိုပ်ရပ်မ ားမှ

ယန င်တရကကြို

ထသ
ို တိုအ ား

ခရစ်ယတ ်

ယမျှ ်လငယ
် တ ်မခဲသည်။
စကကဂေဠ တစ်ခိုလိုားအ ား ဘိုရ ားသ ားယတ ် ထန်ားခ ပ်ထ ားသည်က ား အမှနပ
် င်ခြစ်၏။
သ ားယတ ်(ခရစ်ယတ ်) သည်လည်ား ခပ်သမ်ားယသ အရ

မခြစ်မှီ ခြစ်ယတ ်မ၍ ြပ်

သမ်ား တသ အရ တသည်
ို
တန်ြိုားတတ ်အ ားခဖင်သ တည်ကက၏။ ယက ယလ သဲ ၁ား၁၇

ထသ
ို ားယတ ်သည် ဘိုရ ားသခင်၏ ဘိုနား် ယတ ်ယရ င်ခခည်နင
ှ ် ဇ တအခြစ်ယတ ်၏
ပိုသဏ္ဌ န်ခြစ်၍၊ တန်ြိုား နှငခပည်
်
စိုတသ မမအမန်တတ ်အ ားခဖင် ြပ်သမ်ားတသ အရ
တက
ို ို မစတတ ်မူတသ သူခဖစ်လျက်၊ …….ယဟပဗဲဩေါဒစ ၁ား၃
ကျွနပ
်ို ်တို၏

ြန်ဆင်ားရှငသ
် ခင်ခရစ်ယတ ်သည်

သမ်ယမွေ့ယသ

မဘတစ်ဦားနှေ်

ယေ က် ား၊

မန်ားမနှင် ကယလားရှသမျှတိုကို လန်စ သန ားကကင်န ယတ ်မသည်။ သ ားသမီား တစ်ဦား ခ င်ားစီတိုအ ား
ယပ ်ရင်က န်ားမ ပပီား ပငမ်သက်ခခင်ားရှသည် ပတ်ေန်ားက င်တစ်ခိုတင် သ ရှငသ
် န်ကကီားခပင်ားယစလို
သည်။ သ၏ အလိုဆနဒသည် ကျွနပ
်ို ်တိုအယပေါ် ထ ားရှသည် ခမည်ားယတ ်ဘိုရ ား၏ အလို
ဆနဒပင်ခြစ်သည်။ မမ၏ သ ားသမီားတစ်ဦားဦား န က င်ခစ ားရလျှင် ခရစ်ယတ ် န က င်ခစ ားရသည်။
လသ ားမ ား ခစ ားယနရသည် ယေဒန မ ားအ ားလိုားတိုအတက် သ နှလိုားယတ ်န က င်ရသည်။
ထအ
ို ယကက င်ားကို ပယရ ြက်ယဟရှ ေမှ ယအ က်ပါအတိုငား် ယခပ ဆိုတင်ခပထ ားပါသည်။
အမှုယရ က်ယလရ ရ ၌ သတိုကို ညှဉားဆဲယတ ်မမ-(အင်္ဂလပ်ဘ သ ခပန်ဆမ
ို ှု - သူတို
ညှဉားဆြရတလရ ရ ၌ ကယ
ို တ
် တ ် ညှဉားဆြရတလ၏။) ယရှ ွေ့ယတ ်မှ ယစလတ်ယသ
ယက င်ားကင်တမန်သည် ကေ်တင်လ က်၊ ယမတတ ကရိုဏ ယတ ်ရှသည်အတိုငား် ယရား
နှုတ်ယတ ်မ၏။ ယရှားက လပတ်လိုား သတိုကို ခ ီယဆ င်ယတ ်မ၏။ ယဟရှ ေ ၆၃ား၉
တစ်ဦားတစ်ယေ က်အယနခြင် ခြစ်ယစ လမ ားတစ်မ ားအယနခြင် ခြစ်ယစ၊ ဣသယရလလမ ား န
က င်ခ စ ားခဲရသည် အမှုအရ တစ်စိုစီတိုငား် တင် သတိုနှငအ
် တ ခရစ်ယတ ်န က င်ခစ ားခဲရသည်။
သိုရ တင် ဣသယရလလမ ားတစ်မ ားတည်ား အတက်သ မဟိုတ်ပဲ ယလ ကီလသ ားမ ားအ ားလိုားတို
အတက်ပါ ခရစ်ယတ ် န က င်ခစ ားရသည်။
မဘတို၊ သငသ
် ား(သို)သမီား အခပင်ားအထန် န က င်ခစ ားရယသ အခါ သင်မည်သို ခစ ားရသနည်ား။
သတိုခရယသ န က င်မှုယကက င် ရင်ကဲပက်လက်ခြင် သင် လန်စ န က င်ေမ်ားနည်ားရသည် မဟိုတ်
ပါယလ ။ သငသ
် ားသမီားအခ င်ားခ င်ား န က င်မယစကကယသ အခါ သင်မည်သိုခစ ားရသနည်ား။ သင်
ပိုမို ေမ်ားနည်ားရသည်မဟိုတ်ပါယလ ။ ဒဏ်ရ ရယသ သငက
် ယလားအတက် သင်န က င်ခစ ားရပပီား
ဒဏ်ရ ခြစ်ယစယသ သငက
် ယလား အတက် သင် အ ားယလ စတ်ပ က်ရပါသည်။
ကိုေ်သ ားသမီားအ ား မသ ားစိုေင်မဟိုတ်သည် အခပင်လတစ်ယေ က် ထခိုက်န က င်ယစသည်အခါ
မဘမ ား မည်သိုခစ ားရပါသနည်ား။ န က င်ယစခဲယသ သအ ား အလ ားတယသ

န က င်မှုတိုခြင်

လက်တိုခပန်ရမည်ဟို လအမ ားအခပ ား ခစ ားမကကသည်။ ကိုေ်သ ားသမီား အဓမမခပ က ငခ
် ရယသ
အခါ ယေရှု မည်သိုခစ ားရသနည်ား။ လသ ား မဘမ ားထက် ယေရှု ပိုမိုန က င်ေမ်ားနည်ားရပါသည်။
က ူားလန်သအ ား ခပစ်ဒဏ်ယပားခခင်ားခြင် လသ ားမ ား တခပန်
ို တတ်ကကသည်။ ခရစ်ယတ ်အြိုမှ မ၊
ထက
ို ူားလန်သသည်လည်ား သ၏သ ားသမီား ခြစ်ယနပါသည်။ သတ၏
ို
ဆိုားယသ လိုပ်ရပ်ယကက င်
ခရစ်ယတ ် စတ်ထခိုက်ရသည်။ သိုယသ ် သတိုထမှ အကေ်အက ကို ရိုတ်သမ်ားယတ ်မလျှင်
သတို ယသဆိုား သ ားလမ်မည်ခြစ်သည်။ သိုရ တင် အဘေ်သကိုမျှ ခရစ်ယတ ် အသက်မယသ
ယစလိုပါ။ ထယကက
ို
င် ယေ က် ားမ ား၊ မန်ားမမ ားနှင် ကယလားမ ားအခ င်ားခ င်ား န က င်မှုယပားယန
ကကစဉ၊ မတရ ားခပ ယနကကစဉ၊ သတ်ခြတ်ယနကကစဉ ခရစ်ယတ ် တတ်တဆတ် န က င်ယနရ
ပါသည်။
ကျွနပ
်ို ်တို အခပစ်လန်က ူားကကသည်အခါတိုငား် ေည ဉယတ ်၏ ယမတတ ရပ်ခခ က်ကို ကျွနပ
်ို ်တို
ဆနက
် င်ခငင်ားဆန်ယနကကပါသည်။ သလ က်နင
ှ ် ကျွနပ
်ို ်တို အမှ ားက ူားလန်ယနကကသည် အခါတိုငား်
ခရစ်ယတ ်ကို ကျွနပ
်ို ်တို အသဲခဲယနကကခခင်ားသ ခြစ်ပါသည်။
တရ ွေ့တလျ တဖါက်ခပန်တသ သူတသည်
ို
၊ မမတတ
ို င် ဘိုရ ားသြင်၏သ ားတတ ်ကို လက်
ဝါားကပ်တင
ို မ
် ှ

ကပ်မျက်၍

အသယရယတ ်ကို

ရှု တ်ခ ယသ သခြစ်ယသ ယကက င်၊

ယန က်တြန်ယန င်တရအယသ ငှါ အသစ်ခပ ခပင်ခခင်ားသို မယရ က်နင
ို က် က။
ယဟပဗဲဩေါဒစ ၆ား၆
လတစ်ယေ က် ပါားအပိုတ်ခရတိုငား် ခရစ်ယတ ် န က င်ခစ ားရသည်။ ြခင်ခြစ်သ၏ နှပ်စက်မှု
ယကက င်

ကယလားငေ်တစ်ဦား

တိုနလ
် ှုပ်ယနရသည်အခ န်တိုငား်

ထသ
ို နှငထ
် ပ်တ

ခရစ်ယတ ်

ခစ ားရသည်။ “အဘေ်ယကက င် ခရစ်ယတ ် တစ်စိုတစ်ရ မခပ ပဲယနသနည်ား။” ဟို လအမ ား ယမား
တတ်ကကသည်။ သရ
ို တင် ထလ
ို ိုပ်ရပ်မ ားကို ရပ်တနပ
် စ်ရန် လသ ားမ ားကို ခရစ်ယတ ် ြအ ား
ယပားယတ ် မမပါယခ ။ အဘေ်ယကက ငဆ
် ိုယသ ်၊ ြအ ားယပားခခင်ားခြင် မယက င်ားမှုက ူားလန်သတို၏
စ ရတတ ယခပ င်ားလဲမသ ားနင
ို ယ
် သ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ဘိုရ ားသခင် ြအ ားယပားခခင်ားခပ လျှင် ဘိုရ ား
သခင်ကိုေ်ယတ ်တိုင၏
် ဇ ရတတယတ ် ယခပ င်ားလဲရ ယရ က်ယပလမ်မည်ခြစ်သည်။ ဘိုရ ားသခင်
ယခပ င်ားလဲ ခခင်ားမရှယကက င်ား က မ်ားစ တင် ယြေါ် ခပထ ားသည်။ (မ လခ ၃ား၆)။ စဉားစ ားကကည်ပါယလ။
လတစ်စို တစ်ယေ က်က မမအ ား ဘိုရ ားသခင် ြအ ားယပားယနသည်ဟို ခစ ားယနရမည်ဆိုလျှင၊်
ထခ
ို စ ားမှုယကက င် ထသ
ို ပိုပပီား ယခါင်ားမ လ နင
ို ပ် ပီား မယက င်ားမှုမ ားကို သပိုမို လိုပ်ယဆ င်မနင
ို သ
် ည်။

လသ ားအခ င်ားခ င်ား ညှဉားဆဲယနကကခခင်ားအယပေါ် ခရစ်ယတ ် ခစ ားရသည် န က င်မှုမ ားကို ကျွနပ
်ို ်တို
န ားလည်လ ကကသည်အခါ က ားတိုငယ
် တ ်ကို အသစ်ယသ အခမင်နင
ှ ် ကျွနပ
်ို ်တိုခမင်တတ်လ ပါ
သည်။ ထအ
ို ခါ အရင်အတိုငား် ကျွနပ
်ို ်တို အသက်ဆက်ကကယတ မည် မဟိုတ်ပါယခ ။ worldometer.
info မှ ယြေါ် ခပထ ားသည် ယအ က်ပါ စ ရင်ားအခ က်အလက်မ ားကို ဆင်ခခင်ကကည်ပါယလ။
ကမဘ က န်ားမ ယရားအသင်ား (WHO) ၏တင်ခပခ က်အရ၊ ကမဘ ယပေါ်တင် ခနမ
် ှနား် ယခ ကိုေ်ေန်
ြ က်ခ မှုယပါင်ား သန်ား ၄၀-၅၀ အထ နှစ်စဉခြစ်ပ က်ယနလ က်ရှသည်။ ရက်အ ားခြင် တက်ယသ ်၊
တစ်ရက် လျှင် ခနမ
် ှနား် ယခခကိုေ်ေန်ြ က်ခ မှုယပါင်ား ၁၂၅၀၀၀ ခန် ခြစ်ပ ားယနပါသည်။ 1 ဤနည်ားခြင်
မမ၏ သ ားသမီား ၁၂၅၀၀၀ ခန် ယနစဉယသယက ပ က်စီားယနရသည်ကို ခရစ်ယတ ် ယတွေ့ ခမင်
ယနရသည်ခြစ်ရ

သအဘေ်မျှ န က င်ခစ ားယနရမည်ကို သင်မှနား် ဆနင
ို ပ
် ါသလ ား။ ကိုေ်ေန်

ြ က်ခ မခခင်ားအတက် မမကိုေ်ကိုခငန
် င
ို ရ
် န်ကက ားစ ားယနရစဉ မခင်တစ်ဦား၌ မည်သည်ခစ ားမှုမ ား
ခြစ်ယပေါ်ယနမည်ကို သင် မှနား် ဆနင
ို ပ
် ါသလ ား။ ဤစ ရင်ားတင် ပါေင်ယနသည် န က င်ခစ ားရမှု
မ ား၏ အတမ်အနက်ကို လသ ားတစ်ဦားအယနခြင် မည်သည်နည်ားနှငမ
် ျှ ကျွနပ
်ို ်တို န ားလည်နင
ို ်
မည်မဟိုတ်ပါယခ ။
ေယန တစ်ယနတည်ားမှ ပင် ခနမ
် ှနား် ယခခ လယပါင်ား ၃၀၀၀ ခန် ေဉမယတ ်တဆမှုမ ားနှင် ယသယက
ပ က်စီားယနရပပီား၊ လယပါင်ား ၂၈၀၀ ခန် မမကိုေ်ကို အဆိုားစီရင်ယနကကပါသည်။ ထစ
ို ရင်ားမ ားတင်
ပါေင်သည် ယသဆိုားသမ ားသ မက က န်ရစ်သမ ားပါ ခစ ားလိုက်ရသည် န က င်မှု အတိုငား် အဆ
ပမ ဏက ား အဘေ်မျှကကီားမ ားသနည်ား။ ေယန တစ်ယနတည်ားမှ ပင် လင်ပိုငား် ဆိုငရ
်

အကကမ်ား

ြက်ခရသည် ကယလားမ ားနှင် အမ ားသမီားမ ား အယရအတက် မည်မျှရှယနပါသနည်ား။ စ ရင်ားအရ
လဦားယရ ၂၅ သန်ားနီားပါားခန် ကျွနအ
် ခြစ် နှစ်စဉလကိုနက
် ားခယနရကကပပီား၊ ထအ
ို ထဲတင် တစ်ေက်
ယက ်ယက ်မှ နှစ်စဉ လင်ပိုငား် ဆိုငရ
် အဓမမခပ က ငခ
် ယနရပါသည်။2 ထို ၂၅ သန်ားတင် ၇၁ % မှ
အမ ားသမီား မ ားနှင် မန်ားကယလားငေ်မ ားခြစ်ကကပါသည်။ ေယန တစ်ယနတည်ားမှ ပင် မမတို၏
လက်တဲယြေါ် (သို) ေခင်လက်တဲယြေါ်မ ား၏ လက်ခ က်ယကက င် အသက်ယသဆိုားယနရသည်
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အမ ားသမီားဦားယရ ၁၃၇ ဦားခနရ
် ှယနပါသည်။3 ဤစ ရင်ားမ ားအရဆိုလျှင် ခရစ်ယတ ်ကက ယနရသည်
န က င်ခစ ားမှုမ ား အဘေ်မျှမ ားခပ ားမည်ကို ကျွနပ
်ို ်တို မမှနား် ဆနင
ို ယ
် တ ပါယခ ။ ဤသည်မှ ၊
ကမဘ နှငအ
် ေှမ်ား လသ ားမ ား ယနစဉကက ယတွေ့ခစ ားယနရသည် န က င်မှုမ ားအယကက င်ားကို ယြေါ် ခပ
ထ ားသည် စ ရင်ား အက ဉားသ ခြစ်သည်။
လယေ က် ား၊ လမန်ားမတို လန်က ူားယသ ရက်စက်မှုနင
ှ ် အတတဆန်မှုမ ားကို ယတွေ့ ကက ခစ ားရန်
ခရစ်ယတ ် ယနစဉြအ ားယပားခယနရသည်။ ကိုေ်ကိုေ်ကို ကေ်တေ်ခခင်ားငှါ ကိုေ်အလိုခငင်ား
ပေ်ခခင်ားက ားတိုငထ
် က်မှ

ခရစ်ယတ ်အဘေ်ယကက င် မဆင်ားလ ပဲယနသနည်ားဟို

တစ်စိုတစ်

ယေ က် ယမားခန်ားထိုတ်ယက င်ား ထိုတ်မလမ်မည်။ ယနရက်တိုငား် တိုသည် ခရစ်ယတ ်နင
ှ ် သ၏
ခ စ်ြေ်ယသ ယက င်ားကင်တမန်မ ားအြို မပငမ်ားနင
ို ယ
် သ ဒိုကခဘို တစ်ခိုကဲသို ခြစ်ယနသည်။ ထို
ယက င်ားကင်တမန်မ ားက ား ကျွနပ
်ို ်တိုကို ကေ်က ယပားရန် ယစလတ်ခခင်ားခရယသ
ခြစ်ပပီား ယလ က၌ ခြစ်သမျှယသ

သမ ားပင်

ဆိုားေိုတ်မှုမ ားတိုကို သတိုယတွေ့ ခမင်ယနရကကသည်။ သင်

ယက င်ားကင်တမန် ခြစ်ြားခ င်ပါသလ ား။ အခပစ်ထသ
ဲ ို က ယရ က်သ ားယသ

ဤယလ ကီသ

ယလ ကီသ ားမ ားအ ား ယစ ငယ
် ရှ က်ယပားကကရ တင် အဘေ်မျှကကီားမ ားသည် ေမ်ားနည်ားခခင်ားမ ားနှင်
သတို ယတွေ့ ကက ယနရကကမည်ကို အ ရို ခပ

စဉားစ ားကကည်လိုက်ပါယလ။ ထအ
ို လိုပ်မ ားကို သင်

လိုပ်ခ င်ပါသလ ား။ ယေရှု ထ အကအညီမေပဲ ယနခခင်ား (သို) က ူားလန်သမ ားမှ မမတိုထ
ယရ က်လ သည် အလင်ားယတ ်အ ား

မမတိုနှလိုားသ ား တခါားကိုပတ်လ က် ခငင်ားပေ်ယနကကခခင်ား

တိုယကက င၊် ကယလားသငေ်မ ား အနင
ို က
် ငခ
် ယနကကရသည်ကို ယက င်ားကင်တမန်မ ား ခမင်ယတွေ့ယန
ရကကသည်။ ဤခမင်ကင်ားမ ားကို ခမင်ယနရသည် ယက င်ားကင်တမန်မ ား အဘေ်မျှ စတ်ထခိုက်
ေမ်ားနည်ားယနရလမ်မည်နည်ား။
ခင်ပန်ားခြစ်သ၏ အနင
ို က
် ငမ
် ှုကိုခယနသည် မားေစ်ယဆားစဲယနယသ သမီားတစ်ဦား၏ မဘမ ား၌ မည်
သည်အက ပ်အတည်ားမ ား ယတွေ့ ကက ယနရကကမည်ကို စဉားစ ားကကည်လိုက်ပါယလ။ ထမ
ို ဘယနရ
တင် သင်ခြစ်လျှင် သင်ဘ လိုပ်မည်နည်ား။ အသက်တ ယခပ င်ားလဲရန် သငသ
် မီားကို သင်ြအ ားယပား
မည်ယလ ။ လက်ယြ က်တီားလိုက်ရို နင
ှ ် သမအြို သင်ခစ ားယနရသည်န က င်မှုမ ား ယခပယပ က်
သ ားမည်ယလ ။ သင်အကအညီကို သမ ခငင်ားပေ်ယနလျှင် သတို၏အမ်ယထ င်ယရားကို သင်ခပ ခပင်
ယခပ င်ားလဲယပားနင
ို ပ
် ါမည်ယလ ။ သတိုဆနဒမပါလျှင၊် သတိုအ ား ခ စ်ယကက င်ားယခပ ဆိုပပီား သတို
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ယရားခ ေ်ယလျှ က်လှမ်ားယနကကသည် အယမှ င်ခ ငေ
် ှမ်ားလမ်ား၌ သတိုအ ား အယက င်ားဆိုား အ ားယပား
နှစ်သမ်ခခင်ားမှတပါား သင်ဘ မျှ လိုပ်ယပားနင
ို မ
် ည်မဟိုတ်ပါယခ ။ ယခပ င်ားလဲကကြို သတိုအ ား ြအ ား
ယပားယနခခင်ားသည် သတိုအ ား သ ၍နက်ယသ ခပဿန တင်ားထဲသိုသ တန်ားပိုရ ယရ က်ယပမည်။
ြမည်ားယတ ်ဘိုရ ားနှင် ကေ်တင်ရှငယ
် ေရှု ဘိုရ ား တိုအယနခြငလ
် ည်ား အလ ားတ အယခခအယနမ ား
ကို ကက ယနကကရသည်။ သတို၌ အကနအ
် သတ်မရှယသ

အရင်ားအခမစ်မ ားရှယနကကယသ ်လည်ား

သ ားသမီားမ ား၏ အလိုဆနဒကို သတို အတင်ားအဓမမ ြအ ားယပား၍ မရနင
ို ပ
် ါယခ ။ သတိုထမှ
အကအညီမယတ င်ားမခ၊ သတို၏ လမ်ားညန်မှုကို မန ခ မလိုက်ယလျှ က်ကကပါလျှင် ကျွနပ
်ို ်တိုကို
ဘိုရ ားသခင် ယခပ င်ားလဲယပားနင
ို မ
် ည်မဟိုတ်ပါယခ ။
လအယတားအ ားခြငက် ကည်ယသ ် က ားတိုငယ
် တ ်ကို ေိုကကည်ရန် မခြစ်နင
ို ပ
် ါ။ အယကက င်ားမှ

ထို

က ားတိုငယ
် တ ်သည် ကျွနပ
်ို ်တို၏ အယတားနှင် တခခ ားစီခြစ်ယနယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ေင်ား
က ားတိုငတ
် င် မမကိုေ်မမ ခိုခက ကေ်ခခင်ား (သို) ကိုေ်က ားရှ ခခင်ားမ ား မလျှငား် မရှပါ။ အယစခ
ရန်အတက် ကိုေ်ကို လိုားလိုားစနလ
် တ်ယပားအပ်ခခင်ားနှင် ကျွနပ
်ို ်တိုနှငအ
် တ ဘ မျှမလိုပ်ခ င်ယသ
သ ားသမီားမ ားကို ကညီနစ
ှ ်သမ် အ ားယပားခခင်ားမ ားသ ရှယနပါသည်။
မမတို၏ န က င်ခစ ားရမှုမ ားကို ဘိုရ ားသခင် လ စ်လ ူယတ ်မသည်ဟို ယတားထင်ပပီား ဘိုရ ားသခင်
ကို အမ က်ထက်ယနသ အယခမ က်အမ ားရှယနသည်။ သိုရ တင် မမအ ား အသအမှတ်ခပ ရန် (သို)
မမ၏ပညတ်ယတ ်မ ားကို ယစ ငထ
် န်ားရန် လမ ားခငင်ားပေ်ယနကကစဉ သတိုအ ား စ တန်၏ တိုက်
ခိုက်လ မှုမ ားမှ ဘိုရ ားသခင် အဘေ်သို ကက တင်က ကေ်ယပားနင
ို ပ
် ါမည်နည်ား။ ကိုေ်ယတ ်၏
ကေ်က ယပားမှုကို အလိုမရှခခင်ားနှင် ကိုေ်ယတ ်၏လမ်ားခပမှုအတိုငား် လိုက်ယလျှ က်ရန် ခငင်ားပေ်
ခခင်ားယကက င် မမတို၏ဘေမ ားကို စ တန်အ ား ြ က်စီားခင် ယပားရ ယရ က်သ ားသည်။ သတက
ို ို
ဘိုရ ားသခင် မည်သက
ို
ကေ်ထ ားယပားနင
ို ပ
် ါမည်နည်ား။
ဘိုရ ားသခင်ကို ေိုကကည်ပပီား ထသ
ို ခင်၏ လမ်ားခပမှုအတိုငား် လိုက်ယလျှ က်ရန် အ ားထိုတ်ယနကက
သည် ကျွနပ
်ို ်တိုအယနခြင၊် ခရစ်ယတ ်၏ က ားတိုငယ
် တ ်သည် တစ်ရက်စ အခြစ်အပ က် မဟိုတ်ပဲ
လသမိုငား် တစ်ယလျှ က်လိုားကို လမ်ားမိုားထ ားသည် အယတွေ့အကက တစ်ခိုပင်ခြစ်သည်ကို ကျွနပ
်ို ်တို
ယတွေ့ ခမင်မပါသလ ား။ အယသားအသ ားအ ားခြင် ခရစ်ယတ ် တစ်ကကမ်တည်ားသ အယသခခဲသည်မှ
မှနပ
် ါသည်။ သိုရ တင် ဤအခြစ်အပ က်က၊ လသ ားမ ား၏ အက ငအ
် ကကအခပ အမမ ားအ ားခြင်

ခရစ်ယတ ်

ယနစဉ

ဆိုတ်ပြဲထားို ယြါက်ခခင်ားခယနရပါသည်

ဆိုသည်

အမှနတ
် ရ ားတစ်ခိုကို

ြငခ် ပယပားလိုက်သည် အဓကယသ ခ က် ခြစ်ယနသည်။ ယအ က်ပါက မ်ားခ က်ကို ဆင်ခခင်ကကည်ပါ။
ငါသည်ြရစ်တတ ်နင
ှ အတူ
်
လက်ဝါားကပ်တင
ို မ
် ှ အတသြပပီ။ သိုယသ ်လည်ား အသက်
ရှငယ
် သား၏။ ထသ
ို ိုဆိုယသ ် ငါသည် ကိုေ်တိုငမ
် ရှင၊် ခရစ်ယတ ်သည် ငါ၌ ရှငယ
် တ ်
မ၏။ ကိုေ်ခနဓ ၌ေခိုငါရှငယ
် သ အသက်သည် ဘိုရ ားသခင်၏သ ားယတ ်ကို ေိုကကည်
ခခင်ားအ ားခြင်တည်၏။ သ ားယတ ်သည် ငါကိုခ စ်၍ ငါအဘို ကိုေ်ကိုကိုေ် စန်ယတ ်
မ၏။ ဂလ တဩေါဒစ ၂ား၂၀
"ခရစ်ယတ ်ကဲသို က ားတိုငမ
် ှ ငါအယသခပပီ” ဟိုမယခပ ပဲ “ခရစ်ယတ ်နင
ှ အ
် တ က ားတိုငမ
် ှ ငါ
အယသခပပီ”ဟို အဘေ်ယကက င် ယပါလိုယခပ ဆိုခဲသနည်ား။ ခရစ်ယတ ်နင
ှ အ
် တ က ားတိုငမ
် ှ

ငါ

အယသခသည်မှနလ
် ျှင၊် လသ ားတို၏ မယက င်ားမှုမ ားယကက င် ေယနထယအ င် က ားတိုငတ
် င်
ခရစ်ယတ ် အယသခယနရဆဲရှသည်ကို ညန်ခပယပားယနသည် မဟိုတ်ပါယလ ။
ညှင်ားဆဲခခင်ားကိုခရယသ ်လည်ားဆိုားရှု ားခခင်ားမရှ။ ယအ က်သို လှဲခခင်ားကိုခရယသ ်လည်ား
ဆိုားရ သိုမယရ က်။ (၁၀) သခင်ယေရှု သည် အသက်ရှငယ
် တ ်မယကက င်ားကို ငါတိုကိုေ်
ခနဓ ၌ ထင်ရှ ားယစခခင်ားငှါ။ တယရှု ၏ တသတတ ်မူခြင်ားကိုအစဉမခပတ် ငါတ၏
ို
ကယ
ို ်
ြနဓ ၌ တဆ င်ရကက၏။ ယက ရ နသ ဩေါဒစ ယစ င် ၄ား၉- ၁၀။
ယေရှု ၏ အယသခယတ ်မခခင်ားကို ကျွနပ
်ို ်တို၏ ကိုေ်ခနဓ ၌ သေ်ယဆ င်ရကကသည်ဟို အဘေ်
ယကက င် ယပါလိုယခပ ဆိုသနည်ား။ ထယ
ို ခပ ဆိုခ က်ကို ပစစ ပပနက
် လ ကကေ အသိုားခြင် ယရားသ ား
ထ ားပါသည်။ ယေရှု ယန က်လိုက်မ ား ခစ ားရသည် ညှဉားပန်ားခခင်ားမ ားနှင် န က င်ေမ်ားနည်ားခခင်ား
မ ားတင် သတိုနှင် အတ ခရစ်ယတ ်န က င်ခစ ားရယကက င်ား ဤအခ က်က ခပညန်ယပားယနသည်
မဟိုတ်ပါယလ ။
သိုခြစ်လျှင် ဤက ားတိုငယ
် တ ်အယပေါ် လသ ားမ ား၏ တှုနခ် ပန်မှုက ား အဘေ်နည်ား။ ခရစ်ယတ ်၏
န က င်မှုမ ားကို သင် ယနစဉဆင်ခခင်မပါလျှင၊် ကိုေ်က ားအတက် သင်အသက်ရှငရ
် ပ်တည်
နင
ို ယ
် တ မည် မဟိုတ်ပါယခ ။ ယနရက်စဉ ခရစ်ယတ ် အခပင်ားအထန်ခစ ားယနရသည် ယေဒန မ ားကို
သင်သရှသ ားယသ အခါ၊ သငစ
် တ်အလိုအတိုငား် သင်မည်သို အသက်ရှငန
် င
ို ပ
် ါယတ မည်နည်ား။

တစ်ယနတင်၊ ခရစ်ယတ ်ခရယသ ယေဒန မ ားအယကက င်ားကို ဆင်ခခင်အ ရို ခပ ရင်ား ကျွနပ
်ို ် စတ်ယလား
လယနခဲစဉ “သိုခြစ်လျှင် ကိုေ်ယတ ်အြို ကျွနပ
်ို ် မည်သိုယက င်ားခ ီားခြစ်နင
ို ပ
် ါမည်နည်ား၊ ကျွနပ
်ို ်
မည်သို ပါေင်ကညီနင
ို ပ
် ါမည်နည်ား။”ဟို ဆိုယတ င်ားရင်ား ကိုေ်ယတ ်အ ား ကျွနပ
်ို ်ယမားခမန်ားခဲသည်။
အယခြက ား “တန ရီခနမ
် ျှ ငါနှငအ
် တယစ င၍
် ယနခခင်ားငှါ စမ်ားနင
ို သ
် ယလ ။” ဟ၍ပင်ခြစ်သည်။
ခ စ်ယသ

စ ြတ်သ၊ ငါတို ကေ်တင်ရှင် ခစ ားရယသ န က င်ခခင်ားမ ားကို ဆင်ခခင်ကကည်ရန်

သငအ
် ား အကျွနပ
်ို ် ယခေါ် ြတ်ပါ၏။ ကေ်တင်ရှငန
် င
ှ အ
် တ နီားကပ်စ

ယလျှ က်လှမ်ားခခင်ားငှါ

သငအ
် ား ဆီားတ ားယနှ က်ေှက်ယနသည် ေခိုဘေအြို သင်ရှ မှီားလ က်ရှယသ ယလ ကအရ မ ား
တိုသည် ငါတိုကေ်တင်ရှင် ခစ ားရသည်န က င်ခခင်ားနှင် ထက
ို ်တန်ပါသလ ား။ လက်ရှအယန
အထ ားအတိုငား် ယရှ ွေ့ဆက်ယနသည် ဤယလ ကအတက် စကကနတ
် ိုငား် တင် ယခပ မခပနင
ို ယ
် လ က်သည်
န က င်ခခင်ားမ ားကို ခရစ်ယတ ် ယတွေ့ ကက ခစ ားယနရပါသည်။ ဘိုရ ားသ ားယတ ် ယတွေ့ ကက ခစ ားယန
ရသည် န က င်မယ
ှု ေဒန မ ားယကက င် သင်၏ ထက်သက်ေင်သက် တစ်ခ က်စီတိုငား် တိုသည်
အလန် ပင်တန်ြိုားရှလှယပသည်။ ကရိုဏ နှင် အစဉခပည်ေယသ သ၏နှလိုားသ ားသည် လသ ားမ ား
ယခပ င်ားလဲခခင်ားရှရန် ြအ ားယပားမည် နှလိုားသ ားမ ားမဟိုတ်ပါယခ ။ သထသိုလ ၍ စတ်ပငမ်သက်
ခခင်ားကို ရှ ယတွေ့ နင
ို က် ကရန် ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား စတ်ရှည်သည်ားခစ သယစ ငယ
် မျှ ်ယနပါသည်။
ဤယလ က၏ န က င်မှုအလိုားစိုတိုကို ကျွနပ
်ို ်တိုယခါင်ားယပေါ်တင် ဘိုရ ားသခင် ပိုထ ားယတ ်မမပါ။
သအြို ဤကမဘ ကကီားကိုလည်ား

ကျွနပ
်ို ်တို မယခပ င်ားလဲယစနင
ို ပ
် ါ။ သိုရ တင် ခရစ်ယတ ်၏

ကိုေ်ကိုကိုေ်ခငင်ားပေ်ခခင်ားအသက်တ ၊ န က င်ခခင်ားနှင် ကိုေ်ကိုကိုေ်ခငင်ားပေ်ခခင်ားအ ားခြင်
သခပသခဲသည် ကကီားမ ားယသ ယမတတ ယတ ်အယကက င်ားနှင် သ၏ သည်ားခခခင်ားမ ားအယကက င်ားကို
ကျွနပ
်ို ်တို

ယနစဉအ ရို ခပ ကကယသ အခါ၊

အခခ ားသမ ားအယပေါ်

သည်ားခတတ်သမ ားအခြစ်သို

ကျွနပ
်ို ်တိုယခပ င်ားလဲလ နင
ို ပ
် ါသည်။ ညည်ားညူခခင်ား (သို) စတ်တိုခခင်ားမရှပဲနင
ှ ် သတို၏အမှ ားမ ား
နှင် အ ားနည်ားခ က်မ ားကို ကျွနပ
်ို ်တို န ားလည်ယပားလ နင
ို သ
် ည်။
ယက ်လန်လ ခဲသည်
က ားတိုငထ
် က်က

နှစ်ယပါင်ားယခခ က်ယထ င်အခ န်က လတယလျှ က်

ယေဒန မ ား၏

ကကီားမ ားက ေ်ခပနမ
် ှုအယကက င်ားကို

ယေရှု ခစ ားခဲရသည်
ထ ေရက လပတ်လိုား

ယခပ ၍မကိုနန
် င
ို ။် က ားတိုငယ
် တ ်တင် ယတွေ့ရသည် ကိုေ်က ားစနခ် ခင်ား အသက်တ က ကျွနပ
်ို ်တို၏
အတတသဘ ေမ ားကို လိုားလိုားယပေါ်လင်ထင်ရှ ားယစသည်။ က ားတိုငယ
် တ ်ကို ဤနည်ားခြင် ရှု ခမင်
ခခင်ားအရ သည် သငစ
် တ်နလ
ှ ိုားကို က ားနွေ့ စ

နားညယပ ယခပ င်ားသ ားယစနင
ို သ
် လို၊

ဘိုရ ားသခင်

ယမတတ ယတ ်၏ နက်ရှုင်ားယသ ယြ ်ခပမှုကို ဆနက
် င်မသည်အထ သငစ
် တ်နလ
ှ ိုားကို ခိုငမ
် သ ားယစ
နင
ို သ
် ည်။
က ားတိုငယ
် တ ်တင် ယြေါ် ခပထ ားသည် ဘိုရ ားသခငယ
် မတတ ယတ ်၏ ဆေ
ဲ ခခင်ားကို ခေပပီား၊ ကမဘ ဦား
မှစ၍

ေခိုအခ န်အထ

စတ်ေည ဉအ ားခြင်

ယေရှု

ယနစဉအယသသတ်ခရသည်ကို

သင်

စဉားစ ားကကည်မည်ယလ ။ က ားတိုငယ
် တ ်ကသ ကျွနပ
်ို ်တိုကို ယြေါ် ခပမယပားလျှင၊် ခရစ်ယတ ်အယပေါ်
ထ ားရှသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏ ပင်ကိုေ်စတ်ရင်ားကို ကျွနပ
်ို ်တိုသခဲရလမ်မည်မဟိုတ်ပါ။ နှစ်ယပါင်ား
၂၀၀၀ ခနက
်
အယသခခဲသည် ခရစ်ယတ ်၏အယသခခခင်ားအမှုအ ားခြင် အ ဒအထဲ၌ ရှယသ
ရန်ပင ားမ ားယစ ထင်ရှ ားယပေါ်လင်လ ခဲပပီား၊ အ ဒ၏နှလိုားသ ားထဲ၌ ခမ ပ်ေင်ယနခဲသည် ထမ
ို ားယစ၏
အက ားရလဒ်ရှသမျှတိုကို လသ ားမ ား ယတွေ့ ခမင်လ ခဲရပါသည်။
ေခိုအခါ ဤက ားတိုငယ
် တ ်အယကက င်ားကို ကျွနပ
်ို ်တို သခမင်န ားလည်လ ရကကပပီားခြစ်ရ ၊ ထက
ို ား
တိုငယ
် တ ်အ ား ကျွနပ
်ို ်တို အဘေ်သို တိုခပန်ကကမည်နည်ား။

၄။ သင်တသည်
ို
တန ရီြန်မျှ ငါနှငအ
် တူ တစ င၍
် တနခြင်ားငှါ မစမ်ားနင
ို သ
်
တလ ။
က ားတိုငယ
် တ ် ပိုေတတ သည် ခစ ားတတ်ယသ လတိုအြို စတ်ထခိုက်ယစနင
ို ယ
် သ ပိုေတတ ခြစ်ပါ
သည်။ ဤပိုေတတ သည် တရ စဆ န်အသက် (သို) လအသက်သတ်ခခင်ားခြင် အသက်ယမားယနယသ
သန ားစရ လသ ားတိုအ ား အနတရ ေ်ရှသည် စတ်ထခိုက်ရမှုအယခခယနသို ယရ က်ယစနင
ို သ
် ည်။
လမ ားယရှ ွေ့တင်ရပ်လ က် ဘိုရ ားသခငန
် င
ို င
် ယတ ်အယကက င်ားကို တန်ခိုားယတ ်နင
ှ တ
် က ယမရှေ
သခင် အခိုငအ
် မ ယခပ ကက ားယနခဲစဉ၊ ထသ
ို ခင်နင
ှ ် ဆက်နေ်ပတ်သက်ယနရခခင်ားအတက် တပည်
ယတ ်မ ား ကိုေ်ကိုဂိုဏေ
် ေငက် က ားယနခဲကကသည်၊၊ သိုယသ ် က ားတိုငက
် ို ထမ်ားပိုားလ က် ကရ နီ
ကိုနား် ထက် သို ယမရှေသခင် လှမ်ားသ ားယနခဲစဉ သတို၏ခစ ားမှုမ ား လိုားလိုား ယခပ င်ားလဲသ ား
ကိုနသ
် ည်။ က ားတိုငယ
် တ ်တင်ယတွေ့ရမည် အရှက်ကဲခခင်ားနှင် အယသခခခင်ားအမှုမ ားကို မည်သမျှ
မကက ယတွေ့လိုကကပါယခ ။ ထအ
ို ယခခအယနကို ယပတရို၏အသက်တ တင် ယအ က်ပါ အတိုငား်
ယတွေ့ ခမင်ရသည်။
ထမ
ို ှတပါား ကိုေ်ယတ ်သည် ယေရိုရှလင်ပမ ွေ့သိုသ ားရမည်။ လအကကီားအကဲ၊ ေဇ်ပိုယရ
ဟတ်အကကီား၊ က မ်ားခပ ဆရ တိုလက်၌ မ ားစ ခရမည်။ အယသသတ်ခခင်ားကိုလည်ား
ခရမည်။ သိုားရက်ယခမ က်ယသ ယန၌ ထယခမ က်လမ်မည်ဟယသ အယကက င်ားမ ားကို
ထအ
ို ခါ မှစ၍ တပည်ယတ ်တိုအ ား ခပယတ ်မ၏။ (၂၂) ထအ
ို ြါ တပတရို သည် ကယ
ို ်
တတ ်ကို မမ နှငအတူ
်
တြေါ်၍၊ သြင်၊ ကယ
ို တ
် တ ်၌ ဤသမခဖစ်
ို
ပါတစနှင။် ဤအမှုသည်
ကိုေ်ယတ ်၌ မယရ က်ရ ဟို အခပစ်တင်ယသ စက ားကို ယလျှ က်ယသ ်၊.. ရှငမ
် ဿဲ
ခရစ်ေင် ၁၆ား၂၁-၂၂။
က ားတိုငအ
် ယတွေ့အကက ကို ကိုေ်တိုင် ယတွေ့ ကက ြိုယနယနသ သ

က ားတိုငယ
် တ ်အယကက င်ားကိုပင်

ယေရှု အ ား ယပတရိုမယခပ ယစလိုခဲပါ။ ယေရှု က ပတ်နင
ှ အ
် ရို က်ခယနရစဉ မမသည် ယေရှု ၏
ယန က်လိုက်တစ်ဦားခြစ်သည် မဟိုတ်ယလ ဟ၍ ယပတရို ယခ င်ပတ်ပပီား အယမားခခဲရပါသည်။ သို
ရ တင် မဟိုတ်ပါဟို သခပန်ခငင်ားခဲယလသည်။

ထယန
ို
က် ယပတရိုသည် အမ်ဦားယရှ ွေ့သို ထက်ပပီားမှ အခခ ားယသ မန်ားမသည် သကိုခမင်၍
ထအ
ို ရပ်၌ရှယသ

သတိုအ ား၊ ဤသလည်ား န ဇရက်ပမ ွေ့သ ားယေရှု နှငယပါင်
်
ားယဘ ်

ယသ သခြစ်သည်ဟို ဆိုလျှင၊် (၇၂) ယပတရိုက၊ ထသ
ို က
ူ ို ငါမသဟို က န်ဆိုလ က်
တြန်ခငင်ားခို ခပန်၏။ ရှငမ
် သဲခရစ်ေင် ၂၆ား၇၁-၇၂။
ခရစ်ယတ ်ခရယသ ယေဒန နှင် န က င်မှုတို၏ အစစ်အမှနတ
် ရ ားကို လက်ခလိုလျှင် သနှငအ
် တ
ယလျှ က်လှမ်ားခခင်ားငှါ ကိုေ်ကို လိုားလိုားဆက်ကပ်နထ
ှ ားရမည်ခြစ်ပပီား အခခ ားသမ ားအြို သခစ ားရ
ယသ န က င်ခခင်ား(ဆင်ားရဲခခင်ား)မ ားကို ကျွနပ
်ို ်တို ဆက်ဆ၍ ခရကကပါမည်။ ဤအမှနတ
် ရ ားကို
ဆိုပ်ကိုငထ
် ားနင
ို ခ
် ဲသ ရှငယ
် ပါလိုက ယအ က်ပါအတိုငား် တင်ခပထ ားခဲပါသည်။
ထမ
ို ျှမက ငါ၏ သခင်ယေရှု ခရစ်ကိုသယသ ပည သည် (၉) အဘေ်မျှယလ က်ခမတ်
သည်ကို ယထ က်၍၊ ခပ်သမ်ားယသ အရ တိုကို (၁၀) ရှု ားယစယသ အရ ကဲသို ငါ
ထင်မှတ်၏။ (၁၁) ထသ
ို ခင်ယကက င် ခပ်သမ်ားယသ အရ တိုကို အရှု ားခရပပီ။ ယသခခင်ားမှ
ထယခမ က် ယသ အခင်ကို ငါရနင
ို ယ
် က င်ားလျှင၊် ကယ
ို တ
် တ ်သည် အတသြတတ ်မူသည်
နည်ားတူ၊

ငါသည်

တန်ြိုားကို၎င်ား၊

လည်ားအတသြ၍

ဆင်ားရြတတ ်မူခြင်ားကို

ထသ
ို ြင်က၎
ို င်ား၊

ထယခမ က်ယတ ်မခခင်ား၏

ဆက်ဆ၍ြခြင်ားက၎
ို င်ား၊

သကျွမ်ားခခင်ားငှါ၊

ပညတ်တရ ားအ ားခြင်ရယသ

ကိုေ်ယခြ င်မတ်ခခင်ားကို မကိုားစ ားဘဲ၊ ခရစ်ယတ ်ကို

ေိုကကည်ခခင်ားအ ားခြင်ရယသ

ယခြ င်မတ်ခခင်ားတည်ားဟယသ

ေိုကကည်ခခင်ားအတက်

ယကက င် ဘိုရ ားသခင်ယပားယတ ်မယသ ယခြ င်ခမတ်ခခင်ားကိုကိုားစ ားသခြင်၊ ခရစ်ယတ ်ကို
အခမတ်ရ၍ ထသ
ို ခင်၌ တည်ပါမည်အယကက င်ား၊ ခပ်သမ်ားယသ အရ တိုကို မစင်ကဲသို
ငါထင်မှတ်၏။

ြလပပဩေါဒစ ၃ား၈-၁၁။

ဤဆင်ားရဲခခင်ား(န က င်ခခင်ား)နှင်

ကင်ားယသ အသက်တ ကို

ပိုငဆ
် ိုငလ
် ိုလျှင်

ထဆ
ို င်ားရဲခခင်ား

(န က င်ခခင်ား) မရှသကဲသို သင်ဟန်ယဆ င်ယနရလမ်မည်။ ထသ
ို ို သင် မဟန်ယဆ င်နင
ို လ
် ျှင်
ဆင်ားရဲခခင်ားကင်ားယသ

အသက်တ ကို သင် ကက ားစ ားယမပစ်ထ ားရလမ်မည်ခြစ်သည်။ စတ်လှုပ်

ရှ ားြေ်ရ မ ား၊ အယပ ်အပါားမ ားနှင် ပါတီပဲမ ားတိုနှင် ခပည်ေသည် “ယပ ်ပါားယသ ဘေ”တစ်ခိုကို
သင်ပိုငဆ
် ိုငလ
် ိုလျှင် က ားတိုငယ
် တ ်အယကက င်ားကို သင် ယမပစ်ထ ားရလမ်မည်။ ယငယကကားဥစစ
အမ ားအခပ ားတိုနှင် သင် ကကေ်ေခ မ်ားသ လိုလျှင် က ားတိုငယ
် တ ်ကို ယမယလ ထ ားယသ စတ်ခြင်

သင် အလိုပ်လိုပ်ရလမ်မည်။ အဘေ်ယကက ငဆ
် ိုယသ ် က ားတိုငယ
် တ ်က ထအ
ို ရ ရှသမျှတိုကို
ဘ မျှမဟိုတ်သည် အခ ည်ားနှားီ ယသ အရ မ ား အခြစ်သ ရှု ခမင်ထ ားယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။
စတ်ဒဏ်ရ ရယစနင
ို သ
် ည် ယရှ ွေ့ယလျှ က်အယတွေ့အကက မ ားအတက် မမ၏ ကသမဲတပည်ယတ ်မ ား
အ ား ခပင်ဆင်မှုရှယစရန် သတိုအ ား သတိုသမီားဆေ်ဦားပိုပမ ခြင် ယေရှု အ ားယပားယတ ်မခဲသည်။
ထအ
ို ခါ ယက င်ားကင်နင
ို င
် ယတ ်သည်က ား၊ မဂဂလ ယဆ င်လိုလင်ကို ခရီားဦားကက ခပ
အယသ ငှါ မီားခက်ကို ကိုငေ
် ၍ ထက်သ ားယသ သတိုသမီားတက ပ်နင
ှ တ
် ၏။ (၂) ထို
သတိုသမီားတိုတင်

ငါားယေ က်သည်

ပည သတရှကက၏။

ငါားယေ က်မက ား

အမိုက်ခြစ်ကက၏။ (၃) မိုက်ယသ သတိုသည် မီားခက်တိုကိုသ ေ၍ ဆီကိုမေကက။ (၄)
ပည သတရှယသ သတို မက ား၊ မီားခက်နင
ှ တက
်
ဘား၌ပါယသ ဆီကိုလည်ားေကက၏။
(၅) မင်္ဂလ တဆ င်လလ
ို င်သည် မလ ဘတနစဉ၊ ထသ
ို တသမီ
ို
ားအတပါင်ားတသည်
ို
ငက
ို ၍
်
အပ်တပျ ်ကက၏။ ရှငမ
် ဿဲခရစ်ေင် ၂၅ား၁-၅။
ထပ
ို ိုပမ ကို ယခပ ဆိုခဲပပီားယန က် မ ားမကက မှီ တစ်ခိုယသ

ကက ပသယတားယန ညယနအခ န်တင်

ယေရှု နင
ှ ် တပည်ယတ ်မ ား ပသခါညစ အတစ ားကကပပီားယန က် ဆိုယတ င်ားခခင်ားငှါ ယဂသယရှမ န်
ဥေ ဉသို သတို ထက်သ ားခဲကကပါသည်။ ယေရှု အလန်တတ်ဆတ်ယနခဲသည်။ သ အလန်တရ
စတ်ယလားလယနသည်ကို တပည်ယတ ်မ ား ရပ်မခဲကကသည်။ ဆိုယတ င်ားခခင်ားငှါ ယပတရို၊ ေ ကိုပ်
နှင် ယေ ဟန်တိုကို စတ်ကေ်ရ အရပ်တစ်ခိုသို ယေရှု ယခေါ်သ ားခဲသည်။
ယပတရိုနင
ှ ် ယဇယဗဒဲ၏သ ားနှစ်ယေ က်တိုကို ယခေါ်သ ား၍၊ နှလိုားယသ စတ်ပပန်ခခင်ားသို
ယရ က်ယတ ်မ၏။ (၃၈) ထအ
ို ခါ ယေရှု က၊ ငါသည် ယသယလ က်ယအ င် စတ်နလ
ှ ိုားအ
လန် ညှ ားငေ်ခခင်ားရှ၏။ ဤအရပ်၌ ငါနှင် အတယစ င်၍ ယနကကယလ ဟို တပည်ယတ ်
သိုားယေ က်တိုအ ား မန်ယတ ်မ၏။ (၃၉) ထမ
ို ှ အနည်ားငေ်လန်ခပန်လျှင် ပ ပ်ေပ်၍
အကျွနပ
်ို ်အဘ၊ ဤခက်သည် အကျွနပ
်ို ်ကိုလန်သ ားနင
ို လ
် ျှင် လန်သ ားပါယစယသ ။
သိုယသ ်လည်ား အကျွနပ
်ို ်အလိုရှသည်အတိုငား် မခြစ်ပါယစနှင။် ကိုေ်ယတ ်အလိုရှသည်
အတိုငား် ခြစ်ပါယစယသ ဟို ဆိုယတ င်ားယတ ်မ၏။ ရှငမ
် သဲခရစ်ေင် ၂၆ား၃၇-၃၉။

ယေရှု အခပင်ားအထန် စတ်ပပန်ယနသည်ကို တပည်ယတ ်မ ား သရှယနခဲကကယသ ်လည်ား သတို
ငက
ို ်ခမည်ား အပ်ယပ ်သ ားခဲကကသည်။ ကကီားစ ယသ ယေဒန နှင် ယခတတခဏမျှ ဆိုယတ င်ားပပီားသည်နင
ှ ်
လသ ားတို၏ အ ားယပားနှစ်သမ်မှုကို ရအယသ ငှါ အပ်ယပ ်ယနယသ တပည်မ ားရှရ သို ခပန်လ ပပီား
ယအ က်ပါစက ားလိုားမ ားတိုခြင် သတိုအ ား ယေရှု ယခေါ် နှုားခဲသည်။
တပည်တတ ်တရှ
ို ရ သ ို ခပန်၍ သူတသည်
ို
အပ်တပျ ်လျက်တနကကသည်ကို တတွေ့တတ ်
မူလျှင်၊ သင်တသည်
ို
တန ရီြန်မျှ ငါနှငအတူ
်
တစ င်၍တနခြင်ားငှါ ဤသမစ
ို မ်ားနင
ို ်
သတလ ။ (၄၁) စိုစမ်ားယနှ င်ေှက်ခခင်ားနှင် ကင်ားလတ်မည်အယကက င်ား ဆိုယတ င်ားလ က်
ယစ င်ယနကကယလ ။ စတ်ေည ဉက ား ယစတန ရှခင ားယသ ်လည်ား၊ ကိုေ်မက ား အ ား
နည်ားသည် ဟို ယပတရိုအ ား မန်ယတ ်မပပီားမှ၊ - ရှငမ
် ဿဲခရစ်ေင် ၂၆ား၄၀-၄၁
ယေရှု အြို အယသခရန် မမစတ်ဆနဒရှယကက င်ားနှင် မမကိုေ်ကို ေိုကကည်မှုအခပည်ရှယကက င်ား
မကက ယသားမှီကမှပင် ယပတရိုက ယခပ ဆိုသ ားခဲယသားသည်။ သိုရ တင် ယသ ကေန်ထပ
ို ် ယအ က်၌
ယေရှု ယသလိုယမျှ ပါားခြစ်ယနခဲစဉ ယပတရို အပ်ယပ ်သ ားခဲသည်။ အဘေ်ယကက ငန
် ည်ား။
အတတဆန်သည် ခပင်ားခပယသ လသ ားဆနဒမ ားကို နှုားထသက်ေင်ယစလိုလျှင် ခရစ်ယတ ်ခယနရသည်
ဆင်ားရဲခခင်ားဒိုကခမ ားအတက်

ကျွန်ပ
ို ်တို

ငက
ို ်ခမည်ားအပ်ယပ ်ယနရပါမည်။

ဆင်ားရဲခခင်ားဒိုကခမ ားအတက်

ကျွနပ
်ို ်တိုနားို ထပပီား

သအ ား

ကျွနပ
်ို ်တို

ခရစ်ယတ ်ခရသည်

စတ်တင်ခစ ားမပါလျှင်

သနှငအ
် တ ကျွနပ
်ို ်တို ယစ င၍
် ယနနင
ို က် ကလမ်မည်ခြစ်ပပီား ယလ ကနှင် ဆိုငယ
် သ အရ မ ားအတက်
မမတို၏ ခပင်ားခပယသ လိုအင်ဆနဒမ ားတိုကို ကျွနပ
်ို ်တို စနပ
် ေ်နင
ို က် ကယပလမ်မည်။
မမတို၏ အတတဆန်ယသ ပင်ကိုေ်ဇ တစတ်မ ားထဲမှ ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား ဆထ
ဲ တ
ို ်နင
ို ခ် ခင်ားငှါ ယေရှု ၏
ပယဇ ်ဆက်ကပ်မှုမ ားကို ဆင်ခခင်မြို ကျွနပ
်ို ်တို ယနစဉ ယခေါ် ြတ်ခခင်ားခယနကကရပါသည်။ ဓမမ
ယဟ င်ားက မ်ားတင် နနက်ေနှင် ညဦားေ ေဇ်ပယဇ ်ခ န်မ ားရှခဲသည်။ နနက်ေ ေဇ်ပယဇ ်ခ န်မှ
နနက် ၉ န ရီခနတ
် င်ခြစ်ပပီား၊ ညဦားေ ေဇ်ပယဇ ်ခ န်မှ

ညယန ၃ န ရီ ခနတ
် င်ခြစ်သည်။

ဤအခ န်န ရီမ ားက ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား ယေရှု ခရယသ ဆင်ားရဲခခင်ားဒိုကခမ ား အယကက င်ားကို ခပန်လည်
ဆင်ခခင်ြိုနှင် ယေရှု အ ား စတ်နလ
ှ ိုား ဆိုတ်ပြဲထားို ယြါက်ယစသည်အရ မ ားကို ယခပ ဆိုခပ မယနခခင်ားမှ
ရပ်တန်ခခင်ားငှါ ဘိုရ ားသခင်သည် ယက ားဇားတရ ားနှင် ရဲစမ်ားသတတကို ယတ င်ားခကကြို အခငအ
် ယရား
ယပားယနပါသည်။

ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအယကက င်ားကို မကက မှီ အက ေ်တေင် ယလလ သ ားပါမည်။ ဆိုယတ င်ားခခင်ားငှါ
ခရစ်ယတ ်၏ ယန က်လိုက်တပည်ယတ ်မ ား ယနတိုငား် စိုရို ားခဲကကစဉ၊ ဒယေလ က မ်ားတင်ယခပ ထ ား
သည် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအမှု ပယပ က်မည်ဆိုသည် ယြေါ် ခပခ က်၏အနက်အဓပပါေ်ကို သတို
န ားလည်ထ ားကကပါသည်။
ထအ
ို ခါ ပဌန ခပ ရယသ သိုားခ က်တီားအခ န်၌ ယပတရိုနင
ှ ် ယေ ဟန်တိုသည် ဗမ န်
ယတ ်သိုတက်ကကသည်ရှယသ ်၊ တမန်ယတ ် ၃ား၁။
ဆိုယတ င်ားပဌန ခပ ရယသ အခ န်သည်

ညဦားေေဇ်ပယဇ ်ခ န်ခနတ
် င်

ခြစ်သည်၊၊

သိုရ တင်

ယေရှု ၏ ဆင်ားရဲခခင်ားဒိုကခမ ားကို ဆိုယတ င်ားခခင်ားခြင် ဆင်ခခင်နလ
ှ ိုားသင်ားကကရန်နင
ှ ် ယေရှု အြို
အသက်ရှငခ် ခင်ားအလိုငါှ ယက ားဇားယတ ်ကို ယတ င်ားခရန်အတက်သ

ဗမ န်ယတ ်သို တမန်ယတ ်

မ ား ယရ က်ရှလ ခဲကကခခင်ားခြစ်သည်။
သင်သည် ယေရှု ခရစ်ယတ ်၏ ယန က်လိုက်တစ်ဦားခြစ်လျှင၊် တစ်ရက်လျှငန
် စ
ှ ်ကကမ်ခနမ
် ျှ အခ န်
ေပပီား

ကမဘ တစ်ေှမ်ားလိုား၌ရှယသ

မမတို၏

သ ားသမီားမ ားတိုအြို

ခမည်ားယတ ်ဘိုရ ားနှင်

ကေ်တင်ရှင် ယေရှု တို ယတွေ့ ကက ခစ ားယနရသည် ခပင်ားထန်သည် ယေဒန မ ားအယကက င်ားကို ဆင်
ခခင်နလ
ှ ိုားသင်ားြို သငအ
် ား အကျွနပ
်ို ် ယခေါ် ြတ်လိုပါ၏။ ဒီကယန ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား ယေရှု ယမားယလ
သည်မှ “သင်တိုသည် တစ်န ရီခနမ
် ျှ ငါနှငအ
် တ ယစ င၍
် ယနခခင်ားငှါ မစမ်ားနင
ို သ
် ယလ ။” ဟ၍ပင်
ခြစ်ပါသည်။

၅။ ကယ
ို တ
် တ ်သည် ယဇ်နင
ှ ် ပူတဇ ်သကက ကို အလတ
ို တ ်မရှသည်ခဖစ်၍
က ားတိုငယ
် တ ်၏

ယကကကဲြေ်ရ အမှနတ
် ရ ား

ကေ်ယပ က်ယနရခခင်ား၏

အဓကအယကက င်ား

အရင်ားတစ်ခိုက ား ဓမမယဟ င်ားက မ်ားတင် ယတွေ့ရသည် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအယလအထယကက ငခ် ြစ်
သည်။
သင်တိုသည် ဣသယရလအမ ား ပရသတ်အယပါင်ားတိုကို မှ ထ ားရယသ စက ားဟမ
က ား၊ ဤလဆေ်ရက်ယန၌ သင်တိုရှသမျှသည်၊ မမအမ်ယထ င်အသီားအသီားအတိုငား်
တအမ်တထ င်လျှင် သားို သငယ်တတက င်စီ ယူရမည်။ (၄) အမ်ယထ င်ငေ်၍ သိုားသ
ငေ် တယက င်နင
ှ ် မတန်လျှင၊် နီားစပ်ယသ အမ်နားီ ခ င်ားနှင် စပ်ဘက်၍ လမည်မျှရှသည်
ဟို ယရတက်ပပီားလျှင၊် တယက င်ကို စ ားယလ က်ယသ သမ ားကို ယထ က်၍ သိုားသငေ်
တယက င်ကိုေရမည်။ (၅) သိုားသငေ်ခြစ်ယစ၊ ဆတ်သငေ်ခြစ်ယစ၊ သင်တိုေယသ
အယက င်သည် အခပစ်မပါ၊ အခါမလည်ယသ အထီားခြစ်ရမည်။ (၆) ထသ
ို ိုားသငေ်တို
ကို၊ ထလ
ို ဆေ်ယလားရက်တိုငယ
် အ င် ယစ င်ထ ားပပီားမှ၊ ညဦားအြျန်၌ ဣသတရလအမျြုား
အစည်ားအတဝားပရသတ်အတပါင်ားတသည်
ို
သတ်ရကကမည်။ (၇) သိုားသငေ်၏အသ ားကို
စ ားရယသ အမ်၏ တခါားထိုပ်နင
ှ ် တခါားတိုငန
် စ
ှ ်ဘက်၌၊ သိုားသငေ်၏အယသားကို ေ၍
ထားို ရမည်။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၁၂ား၃-၇။
ငါအဘို ယခမေဇ်ပလလင်ကို တည်ရမည်။ ထပ
ို လလ င်တပေါ်မှ သင်၏မီားရှု ွေ့တသ ယဇ်၊ မဿ
ဟ ယယဇ် တည်ားဟူတသ သင်၏သားို န ားတက
ို ို ယဇ်ပူတဇ ်ရမည်။ ငါအခင်ရှ၍၊ ငါန မ
ကို ကိုားကေ်ရ အရပ်ခပ်သမ်ားတို၌၊ သင်ဆီသို ငါကကလ ၍ တက င်ားကကီားတပားမည်။
ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၂၀ား၂၄
ဤက မ်ားခ က်မ ားက၊ ဘိုရ ားသခင်သည် လမ ားတိုအ ား မမအြို ေဇ်ပယဇ ်ယစလိုပပီား ထသ
ို ို
သတိုခပ ကကသည်အခါ သတိုအ ား သယက င်ားခ ီားယပားပါသည် ဟသည် ထင်ခမင်ေဆခ က်မ ားကို
ခြစ်ယပေါ်ယစပါသည်။ ယမရှေအ ား ယလ ကကမဘ ကကီားနှင် မတ်ဆက်ယပားခဲရ တင် သအ ား ဘိုရ ား
သခင်၏ သိုားသငေ်အခြစ် နှစ်ခခင်ားဆရ ယေ ဟန် မတ်ဆက်ယပားခဲသည်။

နက်ခြန်ယန၌ယေရှု ကကလ ယတ ်မသည်ကို ယေ ဟန်သည်ခမင်လျှင်၊ ဤယလ က၏
အခပစ်ကို ယဆ င်သ ားယသ ဘိုရ ားသြင်၏ သားို သငယ်ကကို ကည်တလ ။ ရှငယ
် ေ ဟန်
ခရစ်ေင် ၁ား၂၉
ယေရှု သည် ပယဇ ်ခခင်ားခရယသ ဘိုရ ားသခင်၏ သိုားသငေ်ခြစ်သည်မှနလ
် ျှင် ကျွနပ
်ို ်တို၏ အခပစ်
ယကကားမ ားကို ဆပ်ယပားယစခခင်ားငှါ ဘိုရ ားသခင်သည် မမ၏သ ားယတ ်အ ား အယသခယစလိုခခင်ား
ခြစ်မည်ဟို က ားယကက င်ားဆက်စပ်လ က် လအယခမ က်အမ ား အဓပပါေ်ဆေ
ဲ ထ ားကကပါသည်။
ဤအဓပပါေ်အရဆိုလျှင် သ ားယတ ်အယသခခခင်ားအမှုတင် လသ ားမ ားက ဘိုရ ားသ ားယတ ်ကို
အယသသတ်ယနကကခခင်ားမဟိုတ်ပဲ ဘိုရ ားသခင်၏ အလိုယတ ်ကို သတလို
ို ပ်ယဆ င်ယနကကခခင်ားသ
ခြစ်သည် ဆိုသည်သယဘ မ ား သက်ယရ က်ယနပါသည်။
ထ ဝရဘိုရ ားသည် သူကို နှပ်စက်ခြင်ားငှါ အလတ
ို တ ်ရှ၍ န တစတတ ်မူ၏။ သူသည်
အခပစ်တခဖတသ ယဇ်ကပ
ို ူတဇ ်ပပီ ားမှ၊ အမ ားအနေ်ယတ ်ကို ခမင်ရလမ်မည်။ အသက်
ယတ ်လည်ား ရှည်လမ်မည်။ ထ ေရဘိုရ ား၏ အကကယတ ်သည်လည်ား သ၏လက်၌
ခပည်စိုခခင်ားသို ယရ က်လမ်မည်။ ယဟရှ ေအန ဂတတက မ်ား ၅၃ား၁၀
မမသ ားယတ ်အ ား

နှပ်စက်ခခင်ားငှါ

ထ ေရဘိုရ ား

အလိုယတ ်ရှသည်မှနလ
် ျှင်

ကျွနပ
်ို ်တို၏

အခပစ်မ ားယကက င် ခြစ်ယပေါ်လ သည် မမ၏အမ က်ယတ ်ကို ယခပယစခခင်ားငှါ ဤပယဇ ်ခခင်ားကို
ဘိုရ ားသခင် အလိုရှခခင်ားခြစ်မည်ဟို လအမ ားအခပ ား ခေန ားလည်ထ ားကကသည်။ ဘိုရ ားသခင်
၏တရ ားမှုကို ယက ယအားသ ားယအ င်လိုပ်ယပားြိုလိုသည် ဟသည်ခေခ က်ပင်ခြစ်သည်။ ကျွနပ
်ို ်တို
၏အခပစ်မ ား အဘေ်မျှ ဆိုားသမ်ားသည်ကို ယြေါ်ထတ
ို ်ခပသရန်အလိုငှါ ကျွနပ
်ို ်တိုကိုေ်စ ား ယေရှု
အယသခယပားရပပီား ခမည်ားယတ ်၏တရ ားမှုကို ယက ယအားသ ားယအ င် သလိုပ်ယဆ င်ယပားယနရသည်
ဆိုသည် အဓပပါေ်မ ားပင်ခြစ်သည်။ ဤအေအဆကို ယရပန်ားစ ားသည် ခရစ်ေ န်ဓမမယတား
တစ်ပိုဒအ
် ားခြင် ယအ က်ပါ အတိုငား် ရိုပ်လိုားယြေါ် ခပထ ားပါသည်။ (သီခ င်ားယခါင်ားစဉ - In Christ
Alone)
အ ားကိုားရ မဲ ကယလားငေ်ဘေနှင် လသ ားဇ တကို ခေခဲသ
ဘိုရ ားသခင်၏ခပည်စိုယတ ်မခခင်ားအယကက င်ား ခြစ်ယသ သ
ခ စ်ခခင်ား၊ ယခြ ငမ
် တ်ခခင်ားတိုနှင် ခပည်စိုယတ ်မယသ ဤဆိုလဒ်ယတ ်သည်

မမကေ်တင်ယတ ်မသည် လသ ားတို၏ မထီမဲခမင်ားခပ ခခင်ားကို ခရသည်။
က ားတင
ို ထ
် က်ဝယ် တယရှု အတသြတတ ်မူြရ ၊
ဘိုရ ားသြင်၏အမျက်တတ ် တခပပငမ်ား(တကျတအား)သ ား။
အခပစ်ရှသမျှတိုကို သယခါင်ားယပေါ်၌ တင်ထ ားယတ ်မခဲသည်ခြစ်ရ
သ၏အယသခယတ ်မခခင်ားအ ားခြင် ကျွနပ
်ို ်အသက်ရှငပ် ပီား၊ အသက်ရှငပ် ပီား။4
ဤေဆခ က်သည် က ားတိုငယ
် တ ်၏အနက်အဓပပါေ်တစ်ခိုလိုားကို တလဲယြေါ် ခပယပားယနပါသည်။
ဘိုရ ားသခင်အ ား ယသမနခ
် သတစ်ဦားအခြစ် ပိုယြေါ်ထ ားပပီား၊ ဒိုတေယခမ က် သင်ခန်ားစ တင် ယလ
လ ခဲရသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏ ပင်ကိုေ်စရို က်မ ားဆိုငရ
်
အမှနတ
် ရ ားမ ားကို ြိုားကေ်ထ ားပါသည်။
ကျွနပ
်ို ်တို၏အခပစ်မ ားယကက င် မမသ ားယတ ်၏ အယသခခခင်ားအမှုကို ဘိုရ ားသခင် အလိုရှသည်
မှနလ
် ျှင၊် ဗီဇအ ားခြင် ဘိုရ ားသခင်အယပေါ်ထ ားရှသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏မိုနား် တီားစတ်မ ားကို ကျွနပ
်ို ်တို
ခပန်ခမင်နင
ို က် ကယတ မည် မဟိုတ်ပါယခ ။ ပထမအယနခြင် ယေရှု ကိုအယသသတ်ခဲယသ သမ ားမှ
ဂ ူားလမ ားမ ားနှင် ယရ မစစ်သ ားမ ားသ ခြစ်သည်ဟို လေ်လေ်နင
ှ ် ကျွနပ
်ို ်တိုသိုားသပ်မနင
ို သ
် ည်။
ဒိုတေအယနခြင် ဘိုရ ားသခင် အလိုယတ ်ရှသည်ပယဇ ်ခခင်ားအမှု ခြစ်ယခမ က်ယရားအတက်ကိုသ
သတို ထသ
ို ိုလိုပ်ယဆ င်ခဲကကခခင်ားခြစ်သည်ဟို ဆက်ပပီား သိုားသပ်နင
ို သ
် ည်။ ဤသိုယသ သိုားသပ်
ယတားယခေါ်မှုထမ
ဲ ှ ယအ က်ယြေါ် ခပပါ အေအဆတစ်ခို ထပ်မယပေါ်ထက်လ ပါသည်။
ယပ က်သ ားယသ

ရှငေ
် ိုဒခရစ်ေင်က မ်ားဟ၍

အမည်တပ်ယခေါ်ဆိုကကသည်

စ မ

တစ်ခိုကို ယြေါ်ထတ
ို ်ဘ သ ခပန် ယထ က်ခအတည်ခပ ယနကကသည် ကျွမ်ားက င်သတစ်စို
တိုက၊ ထစ
ို မ၏ ယြေါ် ခပခ က်အရ မမတခမမှုန်ြနဓ ၏ အြျြုပ် အတနှ င်ထမှထက်
နင
ို ရ
် န်အလငှ
ို ါ မမအ ား တရ မလူမျ ားတ၏လက်
ို
သ ို အပ်နတပားဖ
ှ
ို မတ်တဆအရင်ားခဖစ်
တသ

ယိုဒရှက ရို တက
် ို တယရှု တတ င်ားဆြ
ို သည်ဟို ယခပ ဆိုတင်ခပခဲကကပါသည်။

စ မ က်န ှ

၂၆ မ က်န ှ ရှသည် စ ရက်ယပါင်ား ၁၃ ရက်ပါရှယသ

Papyrus (ယခေါ်)

က ူပင်စကကူကို အသိုားခပ ထ ားသည် စ အိုပ်တစ်အိုပ်တင် ေိုဒရှက ရိုတ်အ ား လဆိုား
တစ်ဦားအယနခြင် မဟိုတ်ပဲ ခရစ်ေ န်သရဲယက င်ားတစ်ဦားအခြစ် ပိုယြေါ် ခပထ ားသည်။
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ေါရှငတ
် န်ပမ ွေ့ယတ ်တင် ယနရှငန
် ေ်ပထေီအသင်ား (National Geographic Society) မှ
ဦားစီားက င်ားပခဲသည် မယနက သတင်ားစ ရှငား် လင်ားပဲတစ်ခိုတင် အဆိုပါ စ မတည်ရှ
ယကက င်ား

သတို ထိုတ်ယြေါ်ယခပ ကက ားခဲကကသည်။ အီဂ စ်ခပည် ဂသခ္ င်ားတစ်ခိုတင်

ရှသည် ထားို ယက က်ယသတတ တစ်ခိုထက
ဲ ရခဲယသ ထစ
ို မကို နေားယေ က်ခပည်နေ်
ဟစ်(ခ်)ယဗလီ (Hicksville) ပမ ွေ့ ရှ မီားခယသတတ တစ်ခိုထသ
ဲ ို သေ်ေယခပ င်ားယရ ွေ့လ ခဲ
ကကရ တင် ေင်ားစ မ ထခိုက်ပ က်စီားမှု အလန်ပင်မ ားခပ ားခဲသည်ဟို သတိုဆိုသည်။
“ရှငယ
် ဒ
ို ြရစ်ဝင်ကျမ်ားက ယိုဒ၏သစစ တဖါက်လပ
ို ်ရပ်ကို န ားတထ င်ခြင်ားလိုပ်ရပ်တစ်
ြိုအခဖစ် တခပ င်ားခပန်လည
ှ ်ထ ားသည်။” ဟို ထစ
ို ရက်စ တမ်ားမ ားကို ကညီအနက်
ခပန်ဆိုယပားခဲသ ခရတ်(ခ ်)အီဗန် (Craig Evans) က ဆိုသည်။ ခရတ်(ခ ်)သည် ကယနဒါ
နင
ို င
် ၊ ေို(လ်ြ်)ယဗလီပမ ွေ့ ရှ Acadia Divinity College ယက င်ားတင် ဓမမသစ်က မ်ား
ပါယမ ကခ တစ်ဦားအခြစ် အမှုယဆ င်ယနသတစ်ဦားခြစ်သည်။5
က မ်ားစ အ ား ဘိုရ ားသခင်၏နှုတ်ထက်စက ားအခြစ် ေိုကကည်ထ ားယသ

ကျွနပ
်ို ်တို အြိုမှ မ

ဤသို ယသ အေအဆမ ားသည် အမှနတ
် ရ ားမှ သီားခခ ားကဲထက်ယနယသ အေအဆတစ်ခိုခြစ်ယန
ပါသည်။ သိုရ တင် ယမားစရ ယမားခန်ားမ ား ရှယနပါသည်။ ဤပယဇ ်ခခင်ားမ ားကို ဘိုရ ားသခင်
ယတ င်ားဆိုယတ ်မခဲပါသလ ား။ သ၏တရ ားမှုက ဤအရ ကို ခပဌ န်ားထ ားပါသလ ား။
ကယ
ို တ
် တ ်သည် ယဇ်နင
ှ ပ
် ူတဇ ်သကက ကို အလတ
ို တ ်မရှသည်ခဖစ်၍၊ အကျွနပ
်ို ်န ားကို
ြငယ
် တ ်မပပီ။ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်နင
ှ ် အခပစ်ယခြရ ေဇ်မ ားကို ယတ င်ားယတ ်မမ။
ဆ လက မ်ား ၄၀ား၆
ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားမ ားကို ဘိုရ ားသခင် အလိုယတ ်မရှယကက င်ား က မ်ားစ ယတ ်ခမတ်က ရို ားရှငား် စ
တင်ခပ ထ ားသည်။ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်နင
ှ ် အခပစ်ယခြရ ေဇ်မ ားကိုလည်ား အလိုရှယတ ်မမယကက င်ား
ရှငား် လင်ားစ ယြေါ် ခပထ ားယပားသည်။ ထအခပင်
ို
ကျွနပ
်ို ်တို ထပ်မြတ်ရှုရယလသည်မှ ၊
အတကက င်ားမူက ား၊ သင်တို ဘားို တဘားမျ ားကို အင်္ိုတတြုခပည်မှ ငါနှုတတ
် ဆ င်တသ အြါ၊
မီားရှု ွေ့ရ ယဇ် အစရှတသ ယဇ်မျ ားအတက် သူတက
ို ို ငါမှ ထ ားသည်မဟိုတ။် (၂၃) ငါမှ
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ထ ားယသ အရ ဟမက ား၊ ငါစက ားကို န ားယထ င်ကကယလ ။ သိုခပ လျှင၊် ငါသည်
သင်တို၏ ဘိုရ ားသခင်ခြစ်မည်။ သင်တိုသည်လည်ား၊ ငါ၏လမ ားခြစ်ကကလမ်မည်။
သင်တိုသည် ကိုေ်အက ားကို ယစ င်လိုယသ ငှါ၊ ငါစီရင်သမျှယသ

တရ ားလမ်ားသို

လိုက်ရကကမည်ဟို မှ ထ ား၏။ ယေရမအန ဂတတက မ်ား ၇ား၂၂-၂၃
ဘိုရ ားသခင်အယနခြင် ဣသယရလလမ ားတိုအ ား ပသခါေဇ်ပယဇ ်ရန် မနယ
် တ ်မခဲပပီား ေဇ်ပ
ယဇ ်ခခင်ားအယလအထကို တည်ယထ င်ယပားယတ ်မခဲသည်မှ သသ ယနသည်ခြစ်ရ ဣသယရလလ
တိုအ ား မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်နင
ှ ် ပယဇ ်သကက မ ားကို ပယဇ ်ရန် မမ မှ ထ ားယတ ်မမခဲပါဟို ဘိုရ ားသခင်
အဘေ်သို ယခပ ဆိုနင
ို ပ
် ါသနည်ား။ က မ်ားစ ကပင် မမကိုေ်ကို ခပန်လည်ဆနက
် င်ယနခခင်ားပါယလ ။
ဤအခ န်၌ ဗေဂ မန်ခပည်မှ လတယေ က်ကို သင်ရှရ သို ငါယစလတ်မည်။ သင်သည်
ထသ
ို ကို ငါ၏လ ဣသယရလအမ ား၏ မင်ားအရ ၌ ခန်ထ ား၍ ဆီယလ င်ားခခင်ားဘသက်
ကို ယပားရမည်။ သသည် ငါ၏ လတိုကို ြလတတလတိုလက်မှ ကေ်တင်ရလမ်မည်။
ငါသည် သတိုယအ ်ဟစ်သကိုကက ား၍၊ သတိုကို ကကည်ရှု သည်ဟို ရှယမလန ားအပါား၌
မန်ယတ ်မနှငပပီ
် ။ (၁၇) ရှတမလသည် တရှ လိုကို ခမင်တသ အြါ၊ ထ ဝရဘိုရ ားက၊
ငါတခပ တသ

သူကို ကကည်တလ ၊ ဤသူသည် ငါ၏လူတက
ို ို အိုပ်ြျြုပ်ရလမ်မည်ဟို

မန်တတ ်မူ၏။ ဓမမရ ဇေင်ပထမယစ င် ၉ား၁၆-၁၇
ဤပိုခပင်တင်၊ ပိုဂ္ လ်တစ်ယေ က်အ ား ဣသယရလရှငဘ
် ိုရင်အရ ၌ခနအ
် ပ်ခခင်ားငှါ ထပ
ို ိုဂ္ လ်အ ား
ဆီယလ င်ားဘသက်ယပားြို ပယရ ြက်ရှယမလကို ဘိုရ ားသခင်အမနယ
် ပားယနပါသည်။ ရိုတ်တရက်
ြတ်ယသ ် ဤအမှုအရ မ ားကို ဘိုရ ားသခင် အမနယ
် ပားယတ င်ားဆိုယနသယေ င် ယတွေ့ ခမင်ရယပ
သည်။ ယန က်ခအယကက င်ားအရ တင်မက ား၊ ရှငဘ
် ိုရင်တစ်ပါားကို ဣသယရလလမ ား လိုခ င်ယနခဲ
ကကယသ ယကက င် သတို၏ဆနဒအတိုငား် ဘိုရ ားသခင်ခြည်ဆည်ားယပားယတ ်မသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တို
ယတွေ့ရသည်။
ထသ
ို ို အကျွန်ပ
ို ် တက
ို ို အိုပ်စိုားရတသ ရှငဘ
် ရ
ို င်ကို တပားပါတလ ဟို တလျှ က်တသ အမှု
ကို ရှတမလသည် မနှစ်သက်တသ တကက င် ထ ေရဘိုရ ားအ ားဆိုယတ င်ားယလ၏။ (၇)
ထ ဝရဘိုရ ားကလည်ား၊ သင်အ ား လူမျ ားတို တခပ ဆိုသမျှတသ စက ားကို န ားတထ င်
တလ ။

သူတသည်
ို

သင်ကသ
ို မပယ်၊

ငါသည်

သူတက
ို ို

မအိုပ်စိုားတစခြင်ားငှါ

ငါကလ
ို ည်ားပယ် ကကပပီ။ (၈) သတိုကို အဲဂိုတတ ခပည်မှ ငါယဆ င်ခဲယသ ယနမှစ၍ ေယန
တိုငယ
် အ င် ငါကို စန်၍ အခခ ားတပါားယသ ဘိုရ ားတိုကို ေတ်ခပ သခြင် က င်မသမျှ
ယသ အက င်အတိုငား် သင်၌လည်ား ခပ ကက၏။ ဓမမရ ဇေင်ပထမယစ င် ၈ား၆-၈
ဘိုရ ားသခင်သည် ဣသယရလလမ ားတိုအ ား ရှငဘ
် ိုရင်မယပားလိုခဲယသ ်လည်ား သတို၏ဆနဒအတိုငား်
ခငယ
် ပားယတ ်မခဲယကက င်ား က မ်ားစ ယတ ်မှ အတည်ခပ ယခပ ဆိုထ ားယပားပါသည်။
အို ဣသယရလ၊ သင်ကို ကေ်တင်နင
ို ယ
် သ အရှင် ငါကို သင်သည် ဆန်က င်ဘက်
ခပ ယသ ယကက င် အက ားနည်ားရှ၏။ (၁၀) သင်၏ ရှငဘ
် ိုရင်သည် အဘေ်မှ ရှသနည်ား။
သင်ယနရ ပမ ွေ့ ရှသမျှတို၌

ကေ်တင်ပါယစယသ ။

သင်၏

တရ ားသကကီားတိုသည်

အဘေ်မှ ရှကကသနည်ား။ (၁၁) ရှငဘ
် ိုရင်နင
ှ ် မင်ားမ ားကို ယပားပါဟို သင်ယတ င်ားယသ
ယကက င်၊ ငါအမျက်ထက်၍ ရှငဘ
် ရ
ို င်ကို တပားပပီ။ တြန် ခပင်ားစ အမ က်ထက်၍
ရှငဘ
် ိုရင်ကို ပေ်ရှ ားပပီ။ ယဟ ယရှအန ဂတတက မ်ား ၁၃ား၉-၁၁
ဘိုရ ားသခင်သည် အမ က်ထက်၍ ဣသယရလလတိုအ ား ရှငဘ
် ိုရင်ကို ယပားပပီား ဆိုသည်အဓပပါေ်
က ား အဘေ်နည်ား။ ဘိုရ ားသခင်၏အမ က်ယတ ်က ား လသ ားမ ား လိုလ ားကကသည် မှ ားေင်ားမှု
မ ားကို သတိုအ ား ပိုငဆ
် ိုငခ
် င် ယပားခခင်ားပင်ခြစ်သတည်ား။6 လမ ား လိုပ်ခ င်ယသ အရ မ ားကို
ဘိုရ ားသခင် လိုပ်ယဆ င်ခငယ
် ပားလိုက်သည်အခြစ်အပ က်မ ား က မ်ားစ ယနရ ယတ ်ယတ ်မ ားမ ား
တင် ယြေါ် ခပထ ားယပားပါသည်။ ယန က်ဥပမ တစ်ခိုကို ဆင်ခခင်ကကည်လိုက်ပါယလ။
တြန် ထ ေရဘိုရ ားသည် ယမ ယရှအ ား မန်ယတ ်မသည်က ား၊ (၂) ဣသယရလ
အမ ားသ ားတိုအ ား ငါယပားယသ ခါန န်ခပည်ကို စားစမ်ားယစခခင်ားငှါ၊ အမ ားအနေ်အသီား
အသီားထဲက အယဆအမ ားသကကီားခြစ်ယသ သ တမ ားတယေ က်စီ ယရားယက က်၍ ယစ
လတ်ယလ ဟို၊… ယတ လည်ရ က မ်ား ၁၃ား၁-၂
ဤ အယကက င်ားအရ ကို ရိုတ်တရက်ြတ်ယသ ် ခါနန်ခပည်အ ား ဣသယရလလမ ား စားစမ်ားမည်အမှု
ကို ဘိုရ ားသခင် အလိုရှသယေ င် ထင်ရသည်။ သိုယသ ် ယန က်ခအယကက င်ားအရ ကို ကျွနပ
်ို ်တို
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ထပ်ဆငယ
် လလ လိုလျှင ် Fatheroflove.info တင်ရရှနင
ို သ
် ည် “အကျွနပ
်ို ်တိုသမ်ယမွေ့ ရှင ် ဘိုရ ားသခင်

၏ လိုပ်ယဆ င်ခ က်မ ား” စ အိုပ် သင်ခန်ားစ ၁၃ ကိုကကည်ရှုပါ။

ခပန်ြတ်ကကည်ယသ အခါ တစ်စိုတစ်ရ ကဲခပ ားခခ ားန ားယနသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တိုယတွေ့ရသည်။
ထအ
ို ြါ သင်တရှ
ို သမျှသည် ငါထသ ို ြျဉားကပ်၍၊ အကျွန်ပ
ို ်တတရှ
ို ွေ့၌ လူတက
ို ို တစလွှတ်
ပါမည်။ သူတသည်
ို
ထခို ပည်ကို စူားစမ်ားပပီားမှ၊ အကျွနပ
်ို ်တိုသည် အဘေ်လမ်ားသိုသ ား
လျှင် အဘေ်ပမ ွေ့သို ယရ က်ရမည်ကို ကက ားယခပ ကကပါလမ်မည်။ တရ ားယဟ ရ က မ်ား
၁ား၂၂
ခပည်ယတ ်ကို စားစမ်ားလိုသမှ

ဣသယရလလမ ားပင်ခြစ်ကက၏။ သိုခြစ်၍ မမတို အလိုဆနဒအ

တိုငား် ခပ ကကြို သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် မနက် က ားယတ ်မခဲယလယတ သည်။ အဘေ်ယကက င် ဘိုရ ား
သခင် ဤသိုခပ ယတ ်မသနည်ား။
ထမ
ို ှတပါား၊

ပညတ်တရ ားသည်

သိုယသ ်လည်ား

တြန်ေင်သခြင်

အခပစ်ပါားမ ားသည်

အရ မှ

ခပစ်မှ ားယသ အခပစ်ပါားမ ား၏။

ယက ားဇားယတ ်သ ၍

ကကေ်ေ၏။

ယရ မဩေါဒစ ၅ား၂၀
လတစ်ယေ က်၏ နှလိုားသ ားထဲ၌ အခပစ်ခြစ်တည်လ ယသ အခါ ဘိုရ ားသခင်၏ ပထမဦားဆိုား
ယသ အလိုပ်က ား ထသ
ို အ ား အခပစ်ခပြိုအတက်ခြစ်သည်။ လသ ား၏ နှလိုားသ ားတင် ကိုေ်ကို
ကိုေ် လှည်စ ားနင
ို သ
် ည် စမ်ားရည်ရှသည်။ မမ၏ ဒိုစရို က်အခပစ်မ ားကို ခပန်မခမင်နင
ို ယ
် တ သည်
အယခခအယနကို ဆိုလိုပါသည်။ ဘိုရ ားသခင်အလိုယတ ်၏ ယဘ င်အခပင်ဘက်သို ကျွနပ
်ို ်တို
ယရ က်သ ားကကယသ အခါ၊ ကျွနပ
်ို ်တို၏ စတ်လိုအင်မ ားအ ား ကကီားထ ားခငယ
် ပားရန်နင
ှ ် ထလ
ို ိုအင်တို
သည် အဘေ်ယကက င် အခပစ်နင
ှ ခ် ပည်ေယနသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တို စတင်ခမင်လ နင
ို ရ
် န် ထလ
ို ိုအင်
မ ားကို ဘိုရ ားသခင် လတ်ထ ားယပားယတ ်မမည်ခြစ်သည်။ သိုရ တင် မမတို၏လိုအင်မ ား မှ ား
ေင်ားယကက င်ားကို လသ ားအ ား သခမင်ခငမ
် ယပားပဲနင
ှ ် ဘိုရ ားသခင် ထသ
ို ိုခပ ယတ ်မမတတ်ပါယခ ။
ဘိုရ ားသခင် လတ်ထ ားယပားယသ အရ မ ားကို ဘိုရ ားသခင် ယစခိုငား် ယသ အမှုမ ားအခြစ် လသ ား
မ ား အနက်ြငဆ
် ိုကကသည်။ အယကက င်ားအရင်ားမှ လသ ားမ ားအယနခြင် မမတို၏ ဒိုစရို က်မ ားကို
ခပန်မခမင်နင
ို က် ကယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ထအ
ို နက်ြငဆ
် ိုမှုကိုလည်ား သတိုေိုကကည်လ ကကသည်။
အယကက င်ားမှ ထအ
ို ယခခအယနတင် ဘိုရ ားသခင်အ ား မမတိုနှငတ
် န်ားတ သတို ရှု ခမင်လ ကကပပီား ထို
အခမင်အ ားခြင် မမတို၏လန်က ူခခင်ားအခပစ်မ ားကို သတိုခပန်မခမင်နင
ို က် ကယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။

အ ဒ၏နှလိုားသ ားထဲတင် ယသခခင်ားမ ားယစမ ား တည်ရှယနခဲယကက င်ား သင်ခန်ား ၂ တင် ကျွနပ
်ို ်တို
ယလလ ခဲရသည်။ ယသခပစ်သငသ
် ည်လိုပ်ရပ်မ ားအခြစ် မမထင်မှတ်ထ ားခဲသည် လိုပ်ရပ်မ ား
အတက် ဘိုရ ားသခငသ
် ားယတ ်အယပေါ် အ ဒ ယခါင်ားပိုခ ခဲသည်။ ထလ
ို ိုပ်ရပ်မ ားယကက င် မမအ ား
ဘိုရ ားသခင်ကပ်မ က်မည်ကို သယကက က်ရ ွေ့ စိုားရမ်ယနခဲသည်။ ယသခပစ်မှ ကင်ားလတ်နင
ို ရ
် န် မမ
မေ ားခြစ်သအယပေါ် သအခပစ်ပိုခ ခဲသည်။ မမကိုေ်စ ား သမအ ား သအယသခယစလိုခဲသည်။
ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားမှုက ယသခခင်ား(ယသဒဏ်)ကို ခပဌ န်ားယတ င်ားဆိုထ ားသည်ဟို အ ဒ ထင်မှတ်
ခဲသည်။ အခခ ားသအယပေါ် အခပစ်လဲခ မှုခပ နင
ို ပ် ပီား ဘိုရ ားသခင် ခပဌ န်ားထ ားသည်ဟို မမထင်
မှတ်ထ ားယသ

အြိုားအခကို အခခ ားသတစ်ယေ က်က ယပားယခ နင
ို သ
် ည်ဟို အ ဒ ထင်ခဲသည်။

မမနှလိုားသ ားထဲ၌ရှယသ အရ ကို

အ ဒယတွေ့ ခမင်နင
ို ြ
် ိုအတက်

ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားစနစ်တစ်ခိုကို

ဘိုရ ားသခင် ပညတ်ယတ ်မခဲသည်။ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားစနစ်ဟသည် လသ ားမ ား၏ အယတားအ
ယခေါ်ကို ထိုတ်ယြေါ် ခပယပားယသ အရ တစ်ခိုသ ခြစ်သည်။ ဘိုရ ားသခင်၏အယတားအယခေါ်ကို ယြေါ် ခပ
ယပားယသ အရ

မဟိုတ်ပါ။

ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားစနစ်သည်

လစတ်သယဘ ကို

ထင်ဟယစသည်

မှနတ
် စ်ခခပ်ခြစ်သည်။ ဤယန က်ခအယကက င်ားရင်ားအမှနအ
် ားခြင် က မ်ားစ ပါ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားဆိုင်
ရ က မ်ားခ က်မ ားအ ားလိုားကို တညီတညတ်တည်ား သင် ေှဉတဲန ားလည်နင
ို သ
် ည်။
ရှယမလကလည်ား၊

ထ ေရဘိုရ ား၏အမန်ယတ ်ကို

မသကဲသို၊ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်အစရှယသ

န ားယထ င်ခခင်ား၌

အ ားရယတ ်

ေဇ်မ ားတိုကို ပယဇ ်ခခင်ား၌ အ ားရယတ ်မမည်

ယလ ။ အလိုယတ ်သို လိုက်ခခင်ားသည် ေဇ်မ ားထက်သ ၍ ယက င်ား၏။ န ားယထ င်ခခင်ား
သည် သိုားထီားဆီဥထက်သ ၍ ယက င်ား၏။ ဓမမရ ဇေင်ပထမယစ င် ၁၅ား၂၂
မမ၏ဂရိုဏ ယတ ်၌ ခိုလှုယသ အ ားခြင် မမအ ား ကိုားစ ားန ားယထ င်ကကြိုရန်သ ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား
ဘိုရ ားသခင်အလိုယတ ်ရှသည်။ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအမှုကို လသ ားတိုအ ား ယပားရန် သဆနဒမရှခဲယသ ်
လည်ား မမတိုနှလိုားသ ားထဲ၌ရှယသ ဒိုစရို က်အခပစ်မ ားကို လသ ားခပန်ခမင်နင
ို ြ
် ိုရန် ထေ
ို ဇ်ပယဇ ်
ခခင်ားအမှုကို ဘိုရ ားသခင် ပညတ်ယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။ သိုရ တင် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားဆိုငရ
်
အယသားစတ် ညန်ကက ားခ က်အလိုားစိုတိုကို ယမ ယရှအ ား ဘိုရ ားသခင် အဘေ်ယကက င် ယပားသနည်ား။
သင်တိုသည်လည်ား မင်ားစည်ားစမ်ရှယသ

ေဇ်ပိုယရ ဟတ်မ ား၊ သန်ရှငား် ယသ လမ ား

ခြစ်ရကကလမ်မည် ဟယသ အမန်ယတ ်ကို ဣသယရလအမ ားသ ားတိုအ ား ဆင်ဆိုယလ
ဟို မန်ယတ ်မ၏။ (၇) ယမ ယရှသည် ခပန်လ ၍ လတိုတင် အသက်ကကီားသတိုကို ယခါပပီား

လျှင၊် ထ ေရဘိုရ ားမှ ထ ားယတ ်မယသ စက ားအလိုားစိုတိုကို ခပန်ယခပ ယလ၏။ (၈)
လူအတပါင်ားတကလည်
ို
ား

ထ ဝရဘိုရ ားမန်တတ ်မူသမျှတက
ို ို

အကျွန်ပ
ို ် တသည်
ို

ခပြုပါမည်ဟို တညီတညတ်တည်ား ခပန်တခပ ကက၏။ ယမ ယရှသည်လည်ား သတို၏
စက ားကို ထ ေရဘိုရ ားအ ား ခပန်ယလျှ က်ယလ၏။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၁၉ား၆-၈
ဣသယရလလမ ားထ ထ ေရဘိုရ ား ကကလ ယတ ်မခဲစဉက သတိုရှသမျှတိုအ ား ေဇ်ပိုယရ ဟတ်
မ ားခြစ်ြိုနှင် ပဋဉ ဉနှငစ
် ပ်ဆိုငယ
် သ ကတယတ ်ရှသမျှတိုကို ရခခင်ားအလိုငှါ မမ၏ယက ားဇားယတ ်
ကိုသ ကိုားစ ားေိုကကည်ကကြို သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် အလိုရှယတ ်မခဲသည်။ သိုရ တင် မမတို၌
ကတထ ားသမျှတိုကို ကိုေ်ယတ ်အ ား မမတိုခပန်လည်ကတထ ားကကမည်ဟို ဘိုရ ားသခင် အ ား
ဣသယရလလမ ား ယခပ ဆိုခဲကကသည်။ ဘိုရ ားသခင် ကတထ ားယတ ်မယသ အရ ကို မမတို ခပ ကက
ပါမည်ဟို ယခပ ဆိုယနခခင်ားသည် အမှနအ
် ားခြင် ဘိုရ ားသခင်ကို ပိုနက
် န်ယနခခင်ား သ ခြစ်သည်။
အယကက င်ားမက ား၊ သင်တို ဘိုားယဘားမ ားကို အဲဂိုတတ ခပည်မှ ငါနှုတ်ယဆ င်ယသ အခါ၊
မီားရှု ွေ့ရ ေဇ် အစရှယသ ေဇ်မ ားအတက် သတိုကို ငါမှ ထ ားသည်မဟိုတ်။ (၂၃) ငါမှ
ထ ားယသ အရ ဟမက ား၊ ငါစက ားကို န ားယထ င်ကကယလ ။ သိုခပ လျှင၊် ငါသည်
သင်တို၏ ဘိုရ ားသခင်ခြစ်မည်။ သင်တိုသည်လည်ား၊ ငါ၏လမ ားခြစ်ကကလမ်မည်။
သင်တိုသည် ကိုေ်အက ားကို ယစ င်လိုယသ ငှါ၊ ငါစီရင်သမျှယသ

တရ ားလမ်ားသို

လိုက်ရကကမည်ဟို မှ ထ ား၏။ (၂၄) သရ
ို တင်၊ သူတသည်
ို
န ားမတထ င်၊ န ားကို
မလှည်ဘ ဆားို ညစ်တသ

နှလားို ြိုငမ
် သည်နင
ှ အညီ
်
ကျင်ကကခပြုမူ၍ မျက်န ှ မခပြု၊

တကျ ြိုငား် လျက် တနကက၏။ (၂၅) သင်တအဘမျ
ို
ားသည် အင်္ိုတတြုခပည်က ထက်သ ား
တသ တနမှစ၍ ယတနတင
ို တ
် အ င်၊ ငါသည် ယနတိုငား် ယစ ယစ ထ၍၊ ငါ၏ကျွနပ
် ယရ
ြက်အယပါင်ားတိုကို သင်တိုရှရ သို အထပ်ထပ်ယစလတ်ယသ ်လည်ား၊ (၂၆) သင်တို
သည် ငါစက ားကို န ားမယထ င်၊ မန မေဘဲယန၍ မမတို လည်ပင်ားကို ခိုငမ
် ယစသခြင်၊
အဘမ ားထက်သ ၍ ဆိုားသမ်ားကက ၏။ ယေရမအန ဂတတက မ်ား ၇ား၂၂
အဲဂိုတတ ခပည်မှ ထက်လ သည် ယနမှစ၍ မမတိုအြို ဘိုရ ားသခင်၏ အလိုယတ ်ကို ဣသယရလ
လမ ား ဆနက
် င်ခဲကကသည်ဟို နှုတ်ကပတ်ယတ ်က ယြေါ် ခပထ ားသည်။ ပသခါသိုားသငေ်အသ ား
ကို စ ားသိုားခဲကကသည်ညတင် ခရစ်ယတ ်အယပေါ် မမတို၏ ခငင်ားပေ်မှုကို သတို ထင်ရှ ားယစခဲကက
သည်။ ယန က်ထပ် နှစ်ယပါင်ား ၁၅၀၀ ခနအ
် ကက တင် ခြစ်ပ က်လ ခဲသည် ခရစ်ယတ ်အ ား
ခငင်ားပေ်သည် ခြစ်ရပ်မ ားက ား ထပ
ို သခါည၌ ဣသယရလလမ ားခပ ခဲကကသည်အမှုကို တယက

ခပန်လိုပ်ယဆ င်ခဲသည် လိုပ်ယဆ င်မှုတစ်ခိုပင်ခြစ်သည်။ ဆိုားညစ်ယသ မမတို၏ စတ်နလ
ှ ိုားအကက
အစည်မ ားအတိုငား် သတို အသက်ရှင် ယလျှ က်လှမ်ားခဲကကသည်။ ပသခါသိုားသငေ်နင
ှ ပ
် ါတ်
သက်ပပီား ယပားယတ ်မခဲသည် ညန်ကက ားခ က်မ ားအ ားခြင် သတို၏လိုပ်ရပ်မ ားကို ဘိုရ ားသခင်
ြငခ် ပယပားခဲယလသည်။ သတို၏ အခပစ်မ ားကို ယြေါ် ခပယပားလိုက်ခခင်ားပင်ခြစ်သည်။ ထအခပင်
ို
၊
ပသခါသိုားသငေ်အ ား

ကပ်မ က်ရခခင်ားသည်လည်ား

အဲဂိုတတ ခပည်သို

ယမ ယရှခပန်ယရ က်ခဲစဉ

အခ န်တင် ဘိုရ ားသခင် ကမ်ားလငယ
် ပားခဲသည် ယက ားဇားယတ ်နင
ှ ခ် ပည်ေယသ ကမ်ားလှမ်ားမှုအယပေါ်
ဣသယရလလမ ား ခငင်ားပေ်ခဲကကယကက င်ား ယြ ်ခပခ က်တစ်ခိုလည်ား ခြစ်ယပသည်။
ထယ
ို ကက င်

ဣသယရလအမ ားသ ားတိုအ ား

ယခပ ရယသ စက ားဟမက ား၊

ငါသည်

ထ ေရဘိုရ ား ခြစ်၏။ ငါသည်လည်ား သင်တိုကို အဲဂိုတတ လတိုလက်မှ လတ်၍၊ သတို
၏ ညှဉားဆဲခခင်ားထဲက နှုတ်ေမည်။ လက်ဆန်ခခင်ား၊ ကကီားစ ယသ ဒဏ်ခတ်ခခင်ားအ ားခြင်
သင်တိုကို ငါယရားမည်။ (၇) ငါ၏လမ ားခြစ်ယစခခင်ားငှါ၊ သင်တိုကို ငါသမ်ားေမည်။
ငါသည်လည်ား သင်တို၏ ဘိုရ ားသခင်ခြစ်မည်။ ငါသည်သင်တိုကို အဲဂိုတတ လတိုလက်
မှ လတ်ယသ သင်တို၏ ဘိုရ ားသခင် ထ ေရဘိုရ ားခြစ်ယကက င်ားကို သင်တိုသကကလမ်
မည်။ (၈) ငါသည်လည်ား၊ အ ခဗဟ၊ ဣဇ က်၊ ေ ကိုပ်တို အ ားယပားမည်ဟို က န်ဆို
ယသ ခပည်သို ငါပိုယဆ င်၍၊ အယမခစရ ဘိုယပားမည်။ ငါသည် ထ ေရဘိုရ ားခြစ်၏ဟို
မန်ယတ ်မ၏။ (၉) ထသ
ို ိုယမ ယရှသည် ဣသယရလအမ ားသ ားတိုအ ား ဆင်ဆိုယသ ်
လည်ား၊ သူတသည်
ို
အလန်စတ်ပင်ပန်ား၍ ကကမ်ားတမ်ားစ

ညှဉားဆခြင်ားကို ြရတသ

တကက င်၊ တမ တရှစက ားကန
ို ားမတထ င်ဘတနကက၏။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၆ား၆-၉။
ရိုပ်တိုကိုားကေ်ခခင်ားနှင် ေိုကကည်မှုစနပ
် ေ်ခခင်ား အခပစ်မ ားအတက် ယန င်တရ ရကကမည်အစ ား မမ
တိုခရယသ အဲဂိုတတ လတို၏ ြနှပ်မှုမ ားအတက် ဘိုရ ားသခင်ကို ဣသယရလလမ ား အခပစ်တင်ခဲ
ကကသည်။ ဤမျှ ခ စ်ြေ်ယက င်ားပပီား ဂရိုဏ ယတ ်နင
ှ ခ် ပည်ေသည် ကတထ ားယတ ်မရ ခပည်သို
ပိုယဆ င်ယပားမည်ဟယသ

ကမ်ားလှမ်ားမှုတစ်ခိုကို သတို အဘေ်ယကက င် ခငင်ားပေ်ခဲကကသနည်ား။

မမတို ကက ယနရသည်အရ မ ားအတက် သတို၏နှလိုားသ ားထဲတင် ဘိုရ ားသခင်အယပေါ် ယဒါသခြစ်
သည်စတ်နင
ှ ်

အခပစ်တင်လိုစတ်မ ား

ကန်ားယအ င်ားယနယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။

ဤသည်က ား

ပသခါ သိုားသငေ်နင
ှ ပ
် တ်သက်သည် မ ားယစမ ားပင်ခြစ်သည်။ ထအ
ို ခ န်တင် သတိုရှရ သို
ဘိုရ ားသ ား ကိုေ်ယတ ်တိုင် ဆင်ားသက်လ ခဲပါမ ယန င်နစ
ှ ်ယပါင်ား ၁၅၀၀ ခနတ
် င် ခြစ်ပ က်ခဲ
သည်နည်ားတ သ ားယတ ်အ ား သတို ကပ်မ က်ခဲကကလမ်မည်ခြစ်သည်။

သိုယစက မ၊

တခါားယဘ င်တို၌

သိုတ်လမ်ားထ ားသည်

သတ်ခခင်ားခသိုားသငေ်၏

အယသားကို

ေိုကကည်ခခင်ားခြင် မမတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်က ကေ်ယပားနင
ို မ
် ည် ဟယသ သင်ခန်ားစ တစ်ခိုကို
သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် သင်ခပယပားနင
ို ခ
် ဲသည်။ သတိုတင်ရှသည် အခပစ်ယခြခခင်ားဆိုငရ
် မှ ားေင်ား
ယသ အေအဆမ ားအ ားခြင် မမ၏ဂရိုဏ ယတ ်အယကက င်ားကို သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် သင်ခပ
ယပားခဲသည်။ မမ၏ ယက ားဇားနှင် ကရိုဏ ယတ ်အယကက င်ားကို သတိုအ ား အစခပ သင်ခပယပားယတ ်မ
ခဲသည်။
သန ယတ င်၌ ပညတ်ယတ ်လက်ခရရှပပီား အပတ်ပိုငား် အတင်ားမှ ပင် ယရန ားသငေ်ရိုပ်ကို ေန်ားရ
လ က် ခ ီားမမ်ားကခိုနခ
် ဲကကခခင်ားခြင် မမတိုယပားခဲယသ ကတကို သတိုခ ားယြါက်သ ားခဲကကသည်။
ထအ
ို ခါ ယမ ယရှအမ က်ထက်၍ ဘိုရ ားသခင် ကိုေ်ယတ ်တိုင် ထင်ားခိုတ်၊ ကိုေ်ယတ ်တိုင်
ပညတ်ယတ ်ဆေ်ပါားယရားထ ားခဲယသ ယက က်ခပ ားနှစ်ခပ ားကို ယမ ယရှခ ားြဲြ က်စီားပစ်ခဲပါသည်။
တြန် ထ ေရဘိုရ ားက၊ အရင်တကျ က်ခပ ားနှစ်ခပ ားနှငတူ
် တအ င် တကျ က်ခပ ားနှစ်ခပ ား
ကို ြိုတတ
် လ ။ သင်ခ ားြဲယသ အရင်ယက က်ခပ ား၌ စက ားပါသည်အတိုငား် တန က်
တကျ က်ခပ ားတပေါ်မှ ငါတရားထ ားမည်။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၃၄ား၁။
ဒိုတေ ပညတ်ယတ ်ယက က်ခပ ားနှစ်ခပ ားကို လလက်ခြင် ထင်ားခိုတ်ရပပီား ထယ
ို က က်ခပ ားယပေါ်တင်
ဘိုရ ားသခင် ပညတ်ယရားယပားယတ ်မခဲသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏ လိုပ်ယဆ င်မှုနင
ှ ် လသ ားတို၏
လိုပ်ယဆ င်မှုနစ
ှ ်ခို ယပါင်ားစည်ားခခင်ားကို ပိုယဆ င်ပါသည်။ ယက ားဇားယတ ်အ ားခြင် ဘိုရ ားသခင်
အခမဲ ကမ်ားလမ်ားယပားယသ အရ ကို သတိုခငင်ားပေ်ခဲကကသည်။ မမတို၏ ဘ သ တရ ားကိုငား် ရှု င်ားမှု
နှင် မမတို၏ ယက င်ားခမတ်မှုကို ထိုတ်ယြေါ် ခပနင
ို ရ
် န် မမတိုက ငယ
် သ

အက ငအ
် ားခြင် သတို

သက်ယသခပလိုကကသည်။ ထယကက
ို
င် အခပစ်ပ ားမ ားယစတတ်ယသ သတို၏နှလိုားသ ားတင် ရှသည်
အရ မ ားကို သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်ခငခ် ပ ယတ ်မခဲသည်။ သတို၏နှလိုားသ ားမ ားတင် ေဇ်နင
ှ ်
ပယဇ ်သကက မ ားတိုနှင် ခပည်လျှယနခဲပါသည်။ ယရန ားသငေ်ရိုပ်ကို ေန်ားရလ က် မမတိုနှလိုားသ ား
ထဲကရှသည်အတိုငား် သတိုလိုပ်ယဆ င်ခဲကကသည် မဟိုတ်ပါယလ ။ ထယကက
ို
င် သတိုဇ တစတ်
သယဘ ၏ ဆိုားညစ်မှုအတိုငား် အဆကို သတို၌ ယြေါ် ခပယပားခခင်ားငှါ ပညတ်မ ားကို ဘိုရ ားသခင်ယပား
ယတ ်မခဲယလသည်။
ထယ
ို ကက င်၊ မယက င်ားယသ စီရင်ခ က်၊ အသက် မရှငရ
် ယသ ထားို ြဲွေ့ခ က်တိုကို ငါယပား၏။
ယေဇယက လအန ဂတတက မ်ား ၂၀ား၂၅

အသက်မရှငရ
် ယသ အရ မ ား(အသက်မယပားစမ်ားယသ အရ မ ား)ကို မမလတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်
ယပားယတ ်ခခင်ားအမှုသည် အဘေ်သိုခြစ်နင
ို ပ
် ါမည်နည်ား။ သတိုအလိုရှယသ

အရ မ ားကိုသ

သတို၌ ဘိုရ ားသခင် ယပားအပ်ယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားခြင် ဘိုရ ားသခင်အ ား
အမ က်ယခပယစရန် ကက ားစ ားယဆ င်ရက်ကကရယလ က်ယအ င် လတို၏အယတားမ ား ဘေ်အထ
ယရ က်သ ားခဲကကပါသနည်ား။
ထအ
ို ခါ ယရှ လမိုန် မင်ားကကီားနှငတက
်
လအယပါင်ားတိုသည် ထ ေရဘိုရ ားယရှ ွေ့ယတ ်၌
ေဇ်ပယဇ ်ကက၏။ (၅) န ားနှစ်တသ င်ားနှစ်တထ င်၊ သားို တသန်ား နှစ်တသ င်ားတက
ို ို ယဇ်ပူ
တဇ ်သခဖင်၊ ဘိုရ ားသခင်၏ အမ်ယတ ်ကို အနိုယမ ဒန ခပ ကက၏။ ၂ ရ ဇေင်ခ ပ် ၇ား၄-၅
ဤမျှယလ က်ယသ ပမ ဏမ ားကို မည်သည်ယနရ တင် ဘိုရ ားသခင် ယတ င်ားဆိုခဲြားသနည်ား။ ေဇ်
နှင် ပယဇ ်သကက မ ားကို ဘိုရ ားသခင် အလိုယတ ်မရှပါဟို က မ်ားစ

ယြေါ် ခပထ ားယလ၏။ အစ

အဦားတင် တစ်နစ
ှ ်လျှင် သိုားတယက င်ပယဇ ်ြို အ ဒအ ား ဘိုရ ားသခင် ပညတ်ယတ ်မခဲယလသည်။
မမနှလိုားသ ားထဲ၌ရှယသ အရ ကို အ ဒ ခပန်ခမင်နင
ို ြ
် ိုအတက်ခြစ်သည်။
အြျန်တစတသ အြါ (သီားနှရတ်သမ်ားရ က လ တရ က်တသ အြါ - NLT)၊ က ဣန
သည် ထ ေရဘိုရ ားထ ပယဇ ်သကက ဘို၊ ယခမအသီားကို ယဆ င်ခဲ၏။ (၄) အ ယဗလသည်
လည်ား မမသိုားစိုတင် အဦားဘ ားယသ သ ားအခ ွေ့ နှင၊် သိုားဆီဥကိုယဆ င်ခဲ၏။ ထ ေရ
ဘိုရ ားသည် အ ယဗလနှင် သ၏ပယဇ ်သကက ကို ပမ ဏခပ ယတ ်မ၏။ ကမဘ ဦားက မ်ား
၄ား၃-၄
သီားနှရတ်သမ်ားရ က လ ယရ က်ယသ အခါ သတိုလ ယရ က်ေဇ်ပယဇ ်ကကသည်ဟို NLT ဘ သ
ခပန်ဆိုမှုတင် ယြေါ် ခပထ ားသည်။
တနရက်မျ ား ကိုန်ဆားို ြျန်တရ က်တသ အြါ က ဣနသည် ယေယဟ ေါဘိုရ ားသခင်ထ ပယဇ ်
သကက ဘို၊ ယခမအသီားကို ယဆ င်ခဲ၏။ ကမဘ ဦားက မ်ား ၄ား၃ (YLT ဘ သ ခပန်ဆိုမှု)
တိုက်ရို က်အဓပပါေ်အရ “ယနရက်မ ား ကိုနဆ
် ိုားခ န်” သို “နှစ်ကိုနခ
် န်” ပင်ခြစ်ပပီား၊ သီားနှရတ်သမ်ား
ရ က လတင် ထအ
ို ခ န်က ယရ က်လ ပါသည်။ ဂျွနေ
် က်စလီ၏ ရှငား် လင်ားခ က် မှတ်စို၌ အဘေ်
သို ယြေါ် ခပထ ားသည်ကို ဆင်ခခင်ကကည်ပါယလ။

အခ န်ယစယသ အခါ - ယနရက်မ ား ကိုနဆ
် ိုားယသ အခါ __ Feast of in-gathering (ယခေါ်)
သမ်ားပဲ က င်ားပရ နှစ်ကိုနခ
် န် ယရ က်ယသ အခါ (သို) ရက်သတတပတ်၏ ယန က်ဆိုားယန
ခြစ်ယသ

သတတမယနယရ က်ယသ အခါ၊ က ဣနနှင် အ ယဗလတိုသည် မသ ားစို၏

ေဇ်ပိုယရ ဟတ်ခြစ်ယသ အ ဒထသို ဘိုရ ားသခင်အ ား ပယဇ ်သကက အသီားသီားတိုကို
ယဆ င်ေလ ခဲကကသည်။ လမ်ားလဲခဲခင ားယသ ်လည်ား ဘိုရ ားသခင်၏ လက်ခမှုကို
ရရှယကက င်ား ယြေါ် ခပယပားသည် အမှတ်အသ ားတစ်ခိုအယနခြင် ဘိုရ ားယပား တ ေန်တစ်ခို
ကို အ ဒထမ်ားယဆ င်ခငရ
် ခဲသည်ဟို ကျွနပ
်ို ်တို မှတ်ေစရ ရှပါသည်။ John Wesley
commentary on Genesis 4:3.
တစ်ခိုတည်ားယသ

ထိုယဟပဗဲစက ားလိုားကို အခခ ားတစ်ယနရ တင် နှစ်ဆိုားပိုငား် ယရ က်ယသ အခါ

ဟ၍ ဘ သ ခပန်ဆိုထ ားပါသည်။
ထယကက
ို
င် စီရင်ယတ ်မယသ ဤထားို စကို၊ မမအခ န်၌ နှစ်စဉအတင
ို ား် ယစ ငရ
် ကကမည်။
ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၁၃ား၁၀
နှစ်စဉခပြုရတသ ေဇ်ကို ပယဇ ်ခခင်ားငှါ၊ သ၏မဘသည် ယရ က်ယသ အခါ၊ အမသည်
တနှစ်မခပတ် သ ားအဘို အကက ငေ်ကို ခ ပ်၍ ယဆ င်ခဲတတ်၏။ ဓမမရ ဇေင်ပထမ
ယစ င် ၂ား၁၉
တစ်နစ
ှ ်လျှင် မသ ားစိုတစ်စိုအြို တရ စဆ န်တစ်ယက င်တည်ား ပယဇ ်ခဲရသည်အခြစ်မှ ေခိုအခါ
ဘိုရင်တစ်ပါားတည်ားမှ သိုား ၁၂၀၀၀၀ နှင် န ား ၂၂၀၀၀ တိုကို ပယဇ ်ယနသည်အခြစ်သို အဘေ်သို
ယခပ င်ားလဲသ ားခဲသနည်ား။ မမတိုအယတားခြင် ပိုသင်ားထ ားယသ နတ်ဘိုရ ား(gods)မ ား သယဘ ယတွေ့
ယစခခင်ားငှါ မမတိုသ ားသမီားမ ားကိုပင် သတို ေဇ်ပယဇ ်လိုခဲကကသည်။ က မ်ားစ ယတ ်ခမတ်က
မည်သို ယခပ ဆိုထ ားပါသနည်ား။
ထ ဝရဘိုရ ားသည် သားို ထီားတတထ င်၊ ဆီခမစ် တတသ င်ားကို အ ားရနှစ်သက်တတ ်မူ
မည်တလ ။ ငါလန်ကျ ားခြင်ားအတက် ငါ၏သ ားဦားက၎
ို င်ား၊ ငါစတ်ဝည ဉ၏ အခပစ်
အတက် ငါ၏ရင်တသားကို၎င်ား ပူတဇ ်ရမည်တလ ၊ (၈) အခ င်ားလ၊ ယက င်ားယသ လမ်ားကို
ခပယတ ်မပပီ။ တရ ားသခြင်ခပ ခခင်ား၊ ကရိုဏ ကို နှစ်သက်ခခင်ား၊ သင်၏ ဘိုရ ားသခင်

ယရှ ွေ့ယတ ်၌ နှမ်ခ ယသ စတ်နင
ှ ် က င်ယနခခင်ားမှတပါား အဘေ်ပယဇ ်သကက ကို ထ ေရ
ဘိုရ ား ယတ င်ားယတ ်မသနည်ား။ မကခ အန ဂတတက မ်ား ၆ား၇-၈။
န ခတတ်သမ ားခြစ်ရန်အလိုငှါ မမအ ား ကိုားစ ားလ က် မမ၏ယက ားဇားယတ ်ကို လက်ခရေကကြို
လမ ားတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် အလိုရှခဲသည်။ အမ က်ယတ ်ယခပပငမ်ားခခင်ားငှါ ေဇ်မ ားကို ဘိုရ ားသခင်
လိုလ ားယတ ်မမခဲပါယခ ။ က မ်ားခ က်တစ်ခ က်က ယအ က်ပါအတိုငား် ယြေါ် ခပထ ားသည်။
ပညတ်တရ ားအတိုငား် ခပ်သမ်ားယသ အရ တိုကို ကိုနမ
် တတ် အယသားအ ားခြင် စင်
ကကေ်ယစတတ်၏။ အယသားမသန်ားယလ င်ားဘဲ အခပစ်လတ်ခခင်ားမရှ။ ယဟပဗဲဩေါဒစ
၉ား၂၂
အယသားမသန်ားယလ င်ားဘဲ အခပစ်လတ်ခခင်ား၊ ခငလ
် တ်ခခင်ား (သို) လတ်ခခင်ား မရှပါဟို ပညတ်ယတ ်
က အဘေ်ယကက င် သန်သင်ထ ားသနည်ား။ အဘေ်ယကက ငဆ
် ိုယသ ် ပညတ်ယတ ်သည် လနှလိုား
သ ားအတင်ား၌ ရှယသ အရ ကို ထင်ရှ ားယစသည် မှနတ
် စ်ခ ပ်ပင်ခြစ်ယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။
ထသ
ို ပညတ်
ို
တရ ားသည် ဒိုစရို ကအ
် ခပစ်ကို ထင်ရှ ားတစသည်ခဖစ်တသ တကက င၊် ပညတ်
တရ ား၏ အက ငအ
် ားခြင် ဘိုရ ားသခင်ယရှ ွေ့ယတ ်၌ အဘေ်သမျှ ယခြ ငမ
် တ်ရ သို
မယရ က်ရ ။ ယရ မဩေါဒစ ၃ား၂၀။
လသ ားမ ား ယခြ ငမ
် တ်ရ သို ယရ က်နင
ို သ
် ည်အယကက င်ားက ား ပညတ်တရ ား၏ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ား
အက ငအ
် ားခြငမ
် ဟိုတ်ပဲ၊ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအမှု၌ မမတို၏ အခပစ်သဘ ေကို သခမင်လ က် ထို
အခပစ်မ ားအတက်

ယန င်တရခခင်ားအ ားခြငသ
်

ခြစ်သည်။

ပညတ်တရ ားသည်

မ ားယစကို

ယြေါ်ထတ
ို ်ယပားသည်။ ထမ
ို ားယစ(အခပစ်)အ ား ေန်ခ နင
ို ြ
် ိုအတက် ခြစ်သည်။ “အယသား မသန်ား
ယလ င်ားပဲ” အခပစ် လတ်ခခင်ားမရှပါ ဆိုသည်ပညတ်ခ က်ကို ပညတ်ခဲသမှ ဘိုရ ားသခင်မဟိုတ်ပဲ၊
ထပ
ို ညတ်ခ က်ကို

ေိုကကည်ယနကကသည်

လသ ားမ ားပင်ခြစ်ယပသည်။

ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားမခပ ပဲ

မမတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် ခငလ
် တ်ယပားနင
ို သ
် ည်ကို လသ ားမ ား မေိုကကည်နင
ို က် ကပါယခ ။ ကက ား
စရ န ား ရှယသ သမည်သည် က ား ဤအမှုအရ တိုကို ဆင်ခခင်န ားလည်နင
ို ပ
် ါယစ။
ထယကက
ို
င် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားနှင် စပ်ဆိုငယ
် သ ပညတ်တရ ားက လသ ားတို၏ အခပစ်နလ
ှ ိုားသ ားကို သ
ခမင်လ ယစပါသည်။ ခပန်လည်ယအ က်ယမရမည် က မ်ားခ က်တစ်ခ က်က ား၊

အယကက င်ားမက ား၊ သင်တိုဘိုားယဘားမ ားကို အဲဂိုတတ ခပည်မှ ငါနှုတ်ယဆ င်ယသ အခါ၊
မီားရှု ွေ့ရ ေဇ် အစရှယသ ေဇ်မ ားအတက် သတိုကို ငါမှ ထ ားသည်မဟိုတ်။ ယေရမ
အန ဂတတက မ်ား ၇ား၂၂။
ဤက မ်ားခ က်ကို Torah-တိုရက မ်ား (ယခေါ်) ယမ ယရှယရားက မ်ားမ ား၌ ယရားထ ားသမျှယသ အရ တိုနှင်
တညီတည်ားေှဉတဲနင
ို မ
် ည် တစ်ခိုတည်ားယသ နည်ားလမ်ားမှ ၊ တိုရက မ်ားဟသည် လနှလိုားသ ားကို
ခပညန်ယပားသည်၊ လတို၏ကိုေ်ပိုငအ
် ခပစ်မ ားကို ယြ ်ခပယပားယသ

ကကည်မှနတ
် စ်ခ ပ်ပင်ခြစ်သည်

ဟို န ားလည်ထ ားြရန်
ို သ ခြစ်သည်။
ဘိုရ ားသခင်ထမှ မ က်န ှ သ ရအယသ ငှ တစ်စိုတစ်ရ ကို ပယဇ ်ကပ်မ က်ခ င်ယနသည် ေိုေင်ား
ယသ လသဘေကို မှတ်ယတ ်မမပဲ ထေ
ို ိုားေင်ားမှုအ ားခြင၊် သတိုအခပစ်ကို ခငလ
် တ်ယပားလိုသည်
အယကက င်ားကို

ဘိုရ ားသခင်

သင်ခပယပားနင
ို ခ
် ဲသည်။

သိုားသငေ်၏

စ ရတတမ ားခြင် ကကလ

ယတ ်မမည် ယမရှေကိုလည်ား သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် ခပညန်ယပားနင
ို ခ
် ဲသည်။ ဤစ ရတတယတ ်
ယပေါ်လင်ထင်ရှ ားခခင်ားခြင် လနှလိုားသ ားမ ားကို ဘိုရ ားသခင်ထ ခပန်လှည်ယစနင
ို မ
် ည်ခြစ်သည်။
အယကက င်ားမှ လနှလိုားသ ားမ ားကို ဘိုရ ားသခင်ထ ခပန်လှည်ယစပပီား သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်နင
ှ ်
တလိုားတေတည်ား

ရှယစယတ ်မမည်

ဘိုရ ားသခင်၏စ ရတတယတ ်သည်

ထခ
ို ရစ်ယတ ်၌

ယပေါ်လင်ထင်ရှ ားယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ထယကက
ို
င် အသက်ယတ ်မစနမ
် ှီညက ယအ က်ပါအတိုငား်
ခရစ်ယတ ်ယခပ ဆို နင
ို ခ
် ဲခခင်ားခြစ်သည်။
ထ ေရအသက်ဟမက ား၊ မှနယ
် သ ဘိုရ ားသခင် တဆတည်ားခြစ်ယတ ်မယသ
ယတ ်ကို၎င်ား၊ ယစလတ်ယတ ်မယသ

ကိုေ်

ယေရှု ခရစ်ကို၎င်ား၊ သိုကျွမ်ားခခင်ားတည်ား။ (၄)

အကျွနပ
်ို ်သည် ယခမကကီားယပေါ်မှ ကိုေ်ယတ ်ကို ဘိုနား် ထင်ရှ ားယစပါပပီ။ အကျွန်ပ
ို ်တဆ င်
ရက်စရ ဘ ို အကျွန်ပ
ို ်အပ် တပားတတ ်မူ တသ အမှုကို အကျွန်ပ
ို ်တဆ င်ရက်၍ ပပီားပါပပီ။
ယေ ဟန် ၁၇ား၃-၄။
ခမည်ားယတ ်အပ်ယပားယသ အမှုကို အသက်ယတ ်မစနမ
် ှီညက ခရစ်ယတ ် ယဆ င်ရက်ပပီားခဲသည်မှန်
လျှင၊် အယသခခခင်ားငှါ သ ားယတ ်ကို ဘိုရ ားသခင် လိုအပ်ယတ ်မမပဲ မမ၏ ကရိုဏ ယတ ်နင
ှ ်
ခပည်ေသည်

စ ရတတယတ ်ကို

လသ ားမ ားအ ား

ဘိုနား် ထင်ရှ ားယစခခင်ားငှါသ

သ ားယတ ်ကို

ဘိုရ ားသခင် လိုအပ်ယတ ်မယကက င်ား သသ ထင်ရှ ားလှယပသည်။ အယသခခခင်ားငှါ ခရစ်ယတ ်ကို
လသ ားမ ား လိုအပ်ခဲကကပါသည်။ အယကက င်ားမက ား ဗီဇအရ ကျွနပ
်ို ်တိုအယနခြင် အခပစ်ဒဏ်

ယပားခခင်ားမရှပဲ ခငလ
် တ်ခခင်ားမရှနင
ို ပ
် ါဟို ခေထ ားကကယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ဘိုရ ားသခင်၏
ခငလ
် တ်ခခင်ားကို

လက်ခနင
ို ရ
် န်အလိုငှါ

ယေရှု ၏အယသခခခင်ားအမှုကို

ကျွနပ
်ို ်တို

ယတွေ့ ခမင်ြို

လိုအပ်ကကခဲပါသည်။ ထို ယကက င် အသက်စနယ
် တ ်မမမှီ ယအ က်ပါအတိုငား် ယေရှု ယကကားယကက ်
ယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။
ယေရှု သည် ပိုားရည်ကိုခပပီားမှ၊ အမှုပပီားပပီ ဟို မနယ
် တ ်မလ က်၊ ယခါင်ားယတ ်ကို ငက
ို ်ဆိုက်
ညတ်၍ အသက်ယတ ်ကို စနယ
် တ ်မ၏။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၁၉ား၃၀။
အဘေ်အမှု ပပီားခဲပါသနည်ား။ မမတို ခငလ
် တ်ခခင်ားရနင
ို သ
် ည်အယကက င်ားကို ေိုကကည်ခခင်ားအလိုငါှ
လသ ားမ ား ယတွေ့ ခမင်ြိုလိုသည် အမှုကို ခရစ်ယတ ် ပပီားစီားယဆ င်ရက်ယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။
တစ်စိုတစ်ယေ က်ယသ သသည် မမတိုကိုေ်စ ား အယသခယပားသည်ကို လသ ားမ ား ယတွေ့ ခမင်
ေိုကကည်ရန်လိုယသ ယကက င် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအမှုကို ဘိုရ ားသခင် ပညတ်ယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။
ဤယမားခန်ား၏ တန်ြိုားအစစ်အမှနက
် ို ဆင်ခခင်နလ
ှ ိုားသင်ားမခခင်ားသည် ခရစ်ယတ ်၏ က ားတိုင်
ယတ ်အ ား အလန်စင်ကကေ်သည်၊ အလန်အြိုားထက
ို ်သည် အလန်လတ်လပ်သည် လိုားေခခ ားန ား
ယသ

အလင်ားတစ်မ ားခြင်

ေင်ယရ က်လ ပါမည်ယလ ။

တင်ခပလိုက်ခခင်ားပင်ခြစ်ယပသည်။

ဤအလင်ားယတ ်ထသ
ဲ ို

သင်

၆။ အကျွန်ပ
ို ် တ၌ရှ
ို တသ ဓမမသတ်
ဣသယရလ ယခါင်ားယဆ င်မ ားနှင် တစ်ခိုယသ ယတွေ့ဆိုမှုတင် ယအ က်ပါအတိုငား် ယေရှု မနခ
် ဲသည်။
သင်တသည်
ို
သင်တအဘတည်
ို
ားဟူတသ မ ရ်နတ်မှဆင်ားသက်ကက၏။ သင်တအဘ၏
ို
အလသ
ို လည်
ို
ား လက
ို တ
် တ်ကက၏။ မ ရ်နတ်သည် ယရှားဦားစ မှ၍ လအသက်ကိုသတ်
ယသ သခြစ်၏။ သ၌ သစစ တရ ား မရှယသ ယကက င် သစစ တရ ား၌ မတည်မယန။ သ
သည် မိုသ ားစက ားကိုယခပ ယသ အခါ မမပကတအတိုငား် ယခပ ၏။ မိုသ ားစက ား၌ က င်
လည် ယသ သခြစ်၏။ မိုသ ား၏အဘလည်ားခြစ်၏။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၈ား၄၄
ယေရှု နင
ှ ် စက ားယခပ ခဲကကရ တင် စ တန်၏စက ားကို ဣသယရလယခါင်ားယဆ င်မ ား ယခပ ဆိုခဲကက
ယလသည်။ အဘေ်ယကက ငဆ
် ိုယသ ် စ တန်သည် သတို၏ အဘခြစ်၍ ထအ
ို ဘစ တန်၏ အလိုကို
သတိုလိုပ်ယဆ င်ကကသည်ဟို သတိုအ ား ယေရှု မနခ
် ဲယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ယအ က်ယြေါ် ခပပါ
ဂ ူားယခါင်ားယဆ င်တ၏
ို စက ားမ ားက စ တန်၏စတ်သယဘ နှင် တရ ားမှုကို မီားယမ င်ားထားို ခပထ ား
ယပားသည်။
ေိုဒလတိုက၊ ဤသသည် ဘိုရ ားသခင်၏သ ားယတ ်ခြစ်ယေ င်ယဆ င်ယသ ယကက င်
အကျွန်ပ
ို ် တ၌ရှ
ို တသ ဓမမသတ်အတင
ို ား် တသထက
ို ပ
် ါသည်ဟို ယလျှ က်ကက၏။ ရှငယ
် ေ
ဟန်ခရစ်ေင် ၁၉ား၇
ထသ
ို တိုအေင်။ ထန
ို စ
ှ ်တင် ေဇ်ပိုယရ ဟတ်မင်ားခြစ်ယသ

ကေ ြအမည်ရှယသ သ

က၊ သင်တို အလျှငား် မသကက။ (၅၀) ေိုဒလမ ားအကိုနအ
် စင် ပ က်စီားသည်ထက်၊ လူတ
တယ က်သည် လူမျ ားတအတ
ို
က်တသတသ ် သ ၍တက င်ားသည်ကို သင်တသည်
ို
မဆင်
ခြင်ပါတက ားဟို တခပ ဆို၏။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၁၁ား၄၉-၅၀။
ယေရှု ကို မမတိုစတ်နလ
ှ ိုားထဲမှ ဣသယရလယခါင်ားယဆ င်မ ား တရ ားစီရင်ခဲကကပါသည်။ သတို၏
ပညတ်ယတ ်အနက်ြငပ
် ိုအရဆိုလျှင် ယေရှု ယသထက
ို ်သည်အယခခအယနတင် ရှယနခဲယလသည်။
သိုနှင် မမ၏ လိုပ်ယြေါ်ယဆ င်ြက် ယခါင်ားယဆ င်မ ားကို ယအ က်ပါအတိုငား် နယက ဒင် ခ ည်ားကပ်
ယမားခမန်ားခဲယလသည်။

ငါတတရ
ို
ားသည် လူကမ
ို စစ်၊ သူအမှုကို မသမှီကပင် တရှ ွေ့မဆက ဆားို ခဖတ်တတ်သ
တလ ။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၇ား၅၁။
မမတိုခပည်ကို ယရ မမ ား ထန်ားခ ပ်ထ ားခခင်ားမရှခဲပါလျှင် ယေရှု အ ား ထယ
ို ခါင်ားယဆ င်မ ား ယစ
လ င်စ သတ်ပစ်ခဲကကလမ်မည်ခြစ်သည်။
ပလတ်မင်ားကလည်ား၊ သကိုေ၍ သင်တို ဓမမသတ်အတိုငား် စီရင်ကကဟိုဆို၏။ ေိုဒလတို
ကလည်ား၊

အကျွနပ
်ို ် တသည်
ို

အဘေ်သကိုမျှ

မသတ်ပိုငပ
် ါဟိုယလျှ က်ကက၏။

ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၁၈ား၃၁
ပညတ်လန်က ူားယသ သအ ား ယသဒဏ်ယပားရမည်ဆိုသည် အဓပပါေ်မ ားနှင် ယမ ယရှ၏ပညတ်ကို
ဂ ူားယခါင်ားယဆ င်မ ား အနက်ြငက် ကသည်။ မ ားစ ယသ ပညတ်တိုမှ

ယက က်ခဲနင
ှ ် ပစ်သတ်

ရသည် ခပစ်ဒဏ်ဘက်သို ဦားတည်ယနခဲသည်။ ယမ ယရှပညတ်ကို အနက်ြငယ
် တ ်မရ တင် ေင်ား
ပညတ်အ ား တမထားခခ ားစ ယေရှု အသိုားခပ ယတ ်မခဲသည်။
မှ ားေင်ားခခင်ားအမှုကို ခပ လ က်ယနယသ မန်ားမတယေ က်ကိုယတွေ့လျှင၊် က မ်ားခပ ဆရ
တို နှင် ြ ရရှဲတိုသည်ယခေါ် ခဲ၍ အလေ်၌ထ ားပပီားမှ၊ (၄) အရှငဘ
် ိုရ ား၊ ဤမန်ားမသည်
မှ ားေင်ားခခင်ားအမှုကို ခပ စဉတင်ပင် ယတွေ့မပါသည်။ (၅) ထသ
ို တသ
ို
မန်ားမကို တကျ က်ြ
နှငပစ်
် ရမည်ဟို တမ တရှသည်အကျွန်ပ
ို ်တအ
ို ား ပညတ်တရ ား၌ စီရင်ထားို ဖွေ့ပါပပီ။ သိုရ
တင် ကိုေ်ယတ ်သည် အဘေ်သို မန်ယတ ်မမည်နည်ားဟို ယလျှ က်ကက၏။ (၆) ထသ
ို ို
ယလျှ က်ကကယသ ်၊ ကိုေ်ယတ ်၌ အခပစ်တင်ခင်ရှယစခခင်ားငှါ၊ စိုစမ်ားယနှ က်ရှက်ယသ
အ ားခြင် ယလျှ က်ကက၏။ ယေရှု သည် ယအ က်သိုငလ
ို က် လက်ညှ ားယတ ်နင
ှ ် ယခမ၌
ယရားသ ား၍ယနယတ ်မ၏။ (၇) ထသ
ို တိုသည် အထပ်ထပ်ယမားယလျှ က်ကကယသ အခါ
ကိုေ်ကိုလှနယ
် တ ်မ၍၊ သင်တတ
ို င် အခပစ်ကင်ားတသ သူသည် တရှားဦားစ တကျ က်ြနှင ်
ပစ်တစဟို မန်ယတ ်မပပီားမှ၊ (၈) တြန်ယအ က်သိုင၍
ို ယခမ၌ ယရားသ ားယတ ်မခပန်၏၊ (၉)
ထသ
ို တိုသည် ကက ားရလျှင် မမတိုစတ်နလ
ှ ိုားသည် မမတိုအခပစ်ကို ယြ ်ခပသခြင်၊
အသက်ကကီားယသ သမှစ၍

အငေ်ဆိုားယသ သတိုငယ
် အ င်

တယေ က်ယန က်တ

ယေ က် ထက်သ ားကက၏။ ယေရှု သည် တယေ က်တည်ား က န်ရစ်ယတ ်မ၍၊ မန်ားမ
သည် အလေ်၌ ရပ်ယန၏။ (၁၀) ထအ
ို ခါယေရှု သည် ကိုေ်ကိုလှနယ
် တ ်မခပန်၍၊ ထို
မန်ားမမှတပါား အဘေ်သကိုမျှ မခမင်လျှင၊် အြျင်ားမန်ားမ၊ သင်ကို အခပစ်တင်တသ

သူတသည်
ို
အဘယ်မှ ရှကကသနည်ား။ သင်၏အမှုကို အဘယ်သမ
ူ ျှမစီရင်တလ ဟိုယမား
ယတ ်မ၏။ (၁၁) ထို မန်ားမကလည်ား၊ အဘေ်သမျှ မစီရင်ပါသခင်ဟို ယလျှ က်၏။
ငါသည်လည်ား သင်၏အမှုကိုမစီရင်။ သ ားယလ ။ ယန က်တြန် ဒိုစရို က်ကို မခပ နှငဟို
်
မန်ယတ ်မ၏။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၈ား၃-၁၁
ဤအမ ားသမီားကို ြ ရရှဲမ ား လက်ပားလက်ကကပ် ြမ်ားမခဲခခင်ားခြစ်သည်။ ပညတ်ခ က်အယပေါ် သတို
၏န ားလည်မှုအရ သမအ ား ယက က်ခဲနင
ှ ပ
် စ်သတ်ရမည်ခြစ်ပါသည်။ အခပစ်ယြေါ် ခပယပားသည်
အယနခြင် သဲယပေါ်တင် ယေရှု စ ယရားယတ ်မခဲသည်။ သမအ ား ယက က်ခဲနင
ှ ် ပစ်သတ်လိုယသ သ
သည် အခပစ်ကင်ားစင်ပပီား ကိုေ်က ငတ
် ရ ား ယခြ ငမ
် ှန သ
် ခြစ်ြိုလိုသည်ဟို သတိုအ ား ယေရှု ယခပ ဆို
ယတ ်မခဲရ ၊ မမတို၏အခပစ်မ ားကို သတို ခပန်ခမင်လ ခဲကကသည်။ မမတိုအခပစ်မ ားအတက်
ခငလ
် တ်ခခင်ားယတ င်ားခကကမည်အစ ား မမတိုကိုေ်ကို အခပစ်စီရင်လ က် ယေရှု ယရှ ွေ့ယတ ်ယမှ က်မှ
သတို တတ်တဆတ်ထက်သ ားခဲကကသည်။ အမ ားသမီားအ ား အခပစ်လတ်ယတ ်မလ က် ယန က်
တြန် အခပစ်မခပ လိုပ်ြို သမအ ား ယေရှု ယခေါ် ြတ်ယတ ်မခဲသည်။ ထအ
ို မှုယကက င် သမ လန်စ
စတ်လတ်လပ်ယပါပါားယနခဲပပီား မမ၏ကေ်တင်ရှငအ
် ား သမယက ားဇားတင်ယနခဲမသည်။ လအသက်
သတ်ခခင်ားငှါ ပညတ်တရ ားကို ြါရရှဲမ ား အသိုားခပ ခဲကကစဉ အသက်လတ်ယစခခင်ားငှါ ထပ
ို ညတ်
တရ ားကို ခရစ်ယတ ် အသိုားခပ ယတ ်မခဲပါသည်။
ဘိုရ ားသခင်၏တရ ားမှုနင
ှ ် စ တန်၏တရ ားမှု အဘေ်သိုက ခခ ားသည်ကို ဤအခ င်ားအရ က
ယြေါ် ခပယပားယနပါသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏တရ ားမှုက ယသမနက
် ို ခပဌ န်ားထ ားသည်ဟ၍ လအမ ား
အခပ ား ေိုကကည်ထ ားကကသည်။ ကရိုဏ တရ ားနှင် တရ ားသခြငစ
် ီရင်ခခင်ားအမှုတိုကို အခ င်ားခ င်ား
ဆနက
် င်ဘက်ခြစ်ယသ အရ မ ားအခြစ်

လမ ားေိုကကည်ထ ားကကသသည်။

ကရိုဏ ယတ ်

မမပညတ်ယတ ်၏

ကိုနဆ
် ိုားသ ားယသ အခါ

ဘိုရ ားသခင်၏

ရှည်လ ားယသ လက်ယတ ်ခြင်

အခပစ်ရှသတိုကို ဘိုရ ားသခင် နှငား် ယခခြ က်စီားပစ်ယတ ်မသည်ဟို သတိုေိုကကည်ထ ားခဲကကသည်။
က မ်ားခ က်မ ားကို ဆင်ခခင်ကကည်ကကပါစို။
[၁] တရ ားသခြငစ
် ီရင်ခခင်ား၊ ယခြ ငမ
် တ်စ ဆိုားခြတ်ခခင်ားသည် ပလလင်ယတ ်၏ တည်ရ ခြစ်ပါ၏။
[၂] ကရိုဏ နှင် သစစ သည် မ က်န ှ ယတ ်ယရှ ွေ့၌ သ ားကကပါ၏။ ဆ လက မ်ား ၈၉ား၁၄။

ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားမှု(တရ ားသခြငစ
် ီရင်ခခင်ားအမှု)သည် ကရိုဏ ယတ ်ကို ခပသြိုခြစ်သည်။
တရ ားမှုဟသည် မှနယ
် သ အမှုကို ခပ ခခင်ားပင်ခြစ်ပပီား ဘိုရ ားသခင်ခပ ယတ ်မသည် မှနယ
် သ အမှု
က ား သမမ တရ ား၏ အလင်ားယတ ်နင
ှ အ
် ညီ ကရိုဏ တရ ားကို ယြေါ်ထတ
ို ်ခပသယပားခခင်ားပင်ခြစ်
ယပသည်။ ယမားခန်ားက ား ဘိုရ ားသခင်၏ ကရိုဏ ယတ ်သည် အဘေ်မျှက လ တည်ယတ ်မ
သနည်ား။
အယကက င်ားမက ား၊ ထ ေရဘိုရ ားသည် ယက င်ားခမတ်ယတ ်မ၏။ ကရိုဏ တတ ်သည်
အစဉအပမရှ၍၊

သစစ ယတ ်သည်

က လအဆက်ဆက်

တည်ယလသတည်ား။

ဆ လက မ်ား ၁၀၀ား၅
ထ ေရဘိုရ ားသည် ယက င်ားခမတ်ယတ ်မ၍၊ ကရိုဏ တတ ် အစဉအပမတည်တသ
တကက င်၊ ဂိုဏယ
် က ားဇားယတ ်ကို ခ ီားမမ်ားကကယလ ။ (၂) ဘိုရ ားတို၏အရှင၊် ဘိုရ ားသြင်
၏ကရိုဏ တတ ် အစဉအပမတည်တသ တကက င်၊ ဂိုဏယ
် က ားဇားယတ ်ကို ခ ီားမမ်ားကက
ယလ ။ (၃) အရှငတ
် ို၏သခင်၊ ဘိုရ ားရှင၏
် ကရိုဏ တတ ် အစဉအပမတည်တသ
တကက င်၊ ဂိုဏယ
် က ားဇားယတ ်ကို ခ ီားမမ်ားကကယလ ။ (၄) ကရိုဏ တတ ် အစဉအပမတည်
သည်ခဖစ်၍၊ အဘေ်ယသ အမှုတိုကို တပါားတည်ားသ ခပ ယတ ်မထယသ ၊ (၅) ကရို
ဏ တတ ်အစဉအပမ တည်သည်ခဖစ်၍၊ ပည တရ ားအတိုငား် ယက င်ားကင်ကို ြန်ဆင်ား
ယတ ်မထယသ ၊.. ဆ လက မ်ား ၁၃၆ား၁-၅
ဘိုရ ားဘက်မှ ကရိုဏ ယတ ်ကိုနဆ
် ိုားသည် ဟ၍မရှပါယခ ။ သိုရ တင် သအ ား ခငင်ားပေ်ယသ သ
တိုအတက်မှ မက ား ကရိုဏ နှငခ် ပည်ေသည် အခခ ားဘိုရ ားမရှနင
ို ပ
် ါယခ ။ ထယကက
ို
င် မမတို
အခပစ်မ ားအတက် အခပစ်ဒဏ်ခေရမည်ဟို သတိုယမျှ ်လငထ
် ားကကပပီား မမတိုခပ မသည် မှ ား
ေင်ားယသ ယရားခ ေ်မှုမ ားအ ားခြင် ယက မကကြိုရန် သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်ခငခ် ပ ထ ားယတ ်မ
သည်။ သတို ခေထ ားသည် တရ ားသခြငခ် ပ ခခင်ားအတိုငား် ခပည်စိုလ ရယသ အခငက
် ို ဘိုရ ားသခင်
ယပားယတ ်မယလသည်။
ထ ေရဘိုရ ားသည် တရ ားစီရင်ဆိုားခြတ်ယတ ်မခခင်ားအ ားခြင် ထင်ရှ ားယတ ်မ၏။ မတ
ရ ားယသ သသည် မမလိုပ်ယသ အလိုပ်ထမ
ဲ ှ ယက မခခင်ားခရ၏။ ဆ လက မ်ား ၉ား၁၆။

မတရ ားယသ သတအြ
ို
ို ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားစီရင်ခခင်ားက ား အဘေ်နည်ား။ မမတိုခပ ယသ
ကိုေ်ပိုငဆ
် ိုားခြတ်ခ က်တို၏ အက ားဆက်မ ားထဲသို က ယရ က်ရန် သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် ခငခ် ပ
လိုက်ခခင်ားသ ခြစ်သည်။ သတအ
ို ား ဘိုရ ားသခင် ကေ်က မယပားနင
ို ယ
် တ ပါယခ ။ ဤအမှုသည်
ထက
ို ်သငယ
် သ အမှုပင်ခြစ်သည် မဟိုတ်ပါယလ ။ ကရိုဏ ယတ ်ကို သတိုယတ င်ားခကကလျှင်
သတိုအ ား ကရိုဏ ယတ ်ကို ယပားသန ားယတ ်မမည်ခြစ်ပပီား အက ားဆက်မ ား သတိုအယပေါ် မက
ယရ က်လ ယစရန် သတိုအ ား ယေရှု မစယတ ်မမည်။ သိုရ တင် ကရိုဏ ယတ ်ကို သတိုမယမျှ ်လင်
မယတ င်ားခကကပါမ၊ ေင်ားကရိုဏ ယတ ်ကို မမတို၌ ကမ်ားလှမ်ားယပားယတ ်မသည်တိုင် ၎င်ားအ ား
သတိုရနင
ို မ
် ည်မဟိုတ်ပါယခ ။ ေမ်ားနည်ားစရ ယက င်ားသည်မှ

ဘိုရ ားသခင်အ ား ကျွနပ
်ို ်တိုနှငတ
်

သည်ဟို လအမ ားစို ယတားထင်ယနကကပါသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားမှုသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏တရ ားမှု
နည်ားတ ခြစ်မည်ဟို လအမ ားစိုထင်မှတ်ယနကကသည်။
ထသ
ို ိုက င၍
် ငါသည် တတ်ဆတ်စ ယနယသ ယကက င၊် ငါကို သင်နင
ှ တ
် သည်ဟို ထင်
ယလပပီားတက ား။ သင်၏အခပစ်ကို ငါယဘ ်ခပ၍၊ သငမ
် က်ယမှ က်၌ ခင်ားထ ားမည်။
ဆ လက မ်ား ၅၀ား၂၁
ဘိုရ ားသခင်၏တရ ားမှုသည် ယသဒဏ်ကို ခပဌ န်ားခဲသည်မှနလ
် ျှင် ဘိုရ ားသခင်ကိုေ်ယတ ်တိုင်
သည် ယသခခင်ားကို အစပ ားသခြစ်ယနယပလမ်မည်။ မမပညတ်ကို ခ ားယြါက်ခခင်ားအတက် မမ
ြန်ဆင်ားထ ားယသ လသ ားကို ကပ်မ က်ရန် ဘိုရ ားသခင်ရည်ရေ်ယတ ်မသည်မှနလ
် ျှင် ယသခခင်ား၏
တရ ားသည် ဘိုရ ားသခင်၌ အစဉအပမဲ တည်ရှယနလမ်မည်ခြစ်သည်။ သိုရ တင် ယေရှု ၌ယြေါ် ခပ
ထ ားယတ ်မသည် ခမည်ားယတ ်ဘိုရ ား၏ ယပေါ်လင်ထင်ရှ ားခခင်ားကိုကကည်လျှင် ထဘ
ို ိုရ ားသခင်၌
ယသခခင်ားကို မယတွေ့ရဘဲ အသက်ရှငခ် ခင်ားကိုသ ကျွနပ
်ို ်တိုယတွေ့ရပါသည်။
ယေရှု ကလည်ား၊ ငါသည် ထတခမ က်ခြင်ားအတကက င်ား၊ အသက်ရှငခ် ြင်ားအတကက င်ားခဖစ်
၏။ ငါကို ေိုကကည်ယသ သသည် ယသလန်ယသ ်လည်ား ရှငလ
် မ်မည်။ ရှငယ
် ေ ဟန်
ခရစ်ေင် ၁၁ား၂၅
ယရှ ွေ့ ဦားစ ကပင်ခြစ်၍၊ ငါတိုသည် ကိုေ်တိုငက် က ားလ က်၊ ကိုေ်မ က်စနှငခမင်
် လ က်၊
ယစယစကကည်ရှု ၍ လက်နင
ှ ် စမ်ားသပ်ခဲပပီားယသ အရ တည်ားဟယသ အသက်ရှငယ
် သ
နှုတ်ကပတ်ယတ ်နင
ှ ဆ
် ိုငယ
် သ အရ ကို သင်တိုအ ားခပသကက၏။ (၂) ထအ
ို သက်သည်
ထင်ရှ ားြပပီ။ ငါတလည်
ို
ား ခမင်ရကကပပီ။ ြမည်ားတတ ်နင
ှ အတူ
်
ရှဘူား၍၊ ငါတအ
ို ား

ထင်ရှ ား ြပပီားတသ ထထ
ို ဝရအသက်က၊ို ငါတသည်
ို
သင်တအ
ို ား သက်တသြ၍ခပသ
ကက၏။ ၁ ယေ ၁ား၁-၂
အခပစ်အတက် ယသမနဥ
် ပယဒကို ဘိုရ ားသခင် ြန်ဆင်ားယတ ်မမခဲပါ။ အခပစ်ဟသည် ကိုေ်ကိုကို
ေ်

ခပန်လည်

ြ က်စီားယသ အရ ပင်ခြစ်၏။

အခပစ်တရ ား၏အခက ား

ယသခခင်ားယပတည်ား။

ထယ
ို သခခင်ားက ား အခပစ်တင် ပါေင်အ ားခခင်ားခြင် ရရှလ သည် အက ားရလဒ်တစ်ခိုခြစ်၏။ အခပစ်
၏အြိုားအခကို ယပားသမှ ဘိုရ ားသခင်မဟိုတ်ပဲ ေင်ားအခပစ်တရ ား ကိုေ်တိုငပ
် င်ခြစ်၏။ အခပစ်
တရ ားအတက် ရရှမည်အခက ား ယသခခင်ားယပတည်ားဟ၍ က မ်ားစ တင် မယခပ ထ ားပဲ၊ အခပစ်တ
ရ ား၏အခက ား ယသခခင်ားယပတည်ား ဟ၍သ

က မ်ားစ တင်ယြေါ် ခပထ ားသည်။ က ခခ ားခ က်

မ ားစ ရှပါသည်။
စကကဂေဠ ကကီားထဲသို ယသမန် အဘေ်သိုေင်ယရ က်လ ခဲသည်ကို ဓမမယဟ င်ားက မ်ားပိုခပင်မ ားအ ား
ခြင် က မ်ားစ ယတ ်ခမတ်က ယြေါ် ခပယပားထ ားပါသည်။
ငါတိုသည် က မ်ားစ ၌ပါယသ သည်ားခခခင်ား၊ သက်သ ခခင်ား အယကက င်ားမ ားကိုအမှီခပ ၍
ယခမ ်လင်ရယသ အခင်ရှယစခခင်ားငှါ၊ က မ်ားစ ၌ အထက်ကယရားထ ားသမျှသည် ငါတိုကို
ဆိုားမဩေါဒယပား၍ ယရားထ ားသတည်ား။ ယရ မဩေါဒစ ၁၅ား၄
အခပစ်လန်က ူားခခင်ားအတက် ယသမနက
် ို သယနဓတည်ယပါက်ပ ားယစခဲသမှ စ တန်ပင်ခြစ်ပါသည်။
ဒယေလနှင် ခခယသဂတင်ား ပိုခပင်ထတ
ဲ င် ယသမနတ
် စ်ခို အဘေ်သို အစခပ ခြစ်ယပေါ်လ သည်ကို
ကျွနပ
်ို ်တို ဆင်ခခင်ယလလ နင
ို ယ
် ပသည်။
ဒါရမင်ားကကီားသည် နင
ို င
် ယတ ်အမှုအယရားအလိုားစိုတိုကို စီရင်ရယသ

ပမ ွေ့ေန်တရ နှစ်

ဆေ်တိုကို၎င်ား၊ (၂) အက ားယတ ်ကို မေိုတ်မယလ ယစခခင်ားငှါ၊ ထပို မ ွေ့ေန်အယပါင်ားတိုကို
အိုပ်ခ ပ်စစ်ယကက ရယသ ေန်ကကီား သိုားပါားကို၎င်ား အလိုယတ ်ရှသည်အတိုငား် ခန်ထ ား
ယတ ်မ၏။ ထေ
ို န်ကကီား သိုားပါားတင်ဒယေလသည် ေန်ကကီားအရ ကို ရသည်သ မက၊ (၃)
ထားဆန်ားယသ ဥ ဏ်နင
ှ ခပည်
်
စို၍ ပမ ွေ့ေန်တက ၊ ေန်ကကီားတက တိုထက် လန်ကဲယသ
ယကက င်၊ နင
ို င
် ယတ ်တနင
ို င
် လိုားကို သ၌ အပ်နင
ှ ား် မည်ဟို ရှငဘ
် ိုရင်သည် အကကရှ
ယတ ်မ၏။ (၄) ထအ
ို ခါ ေန်ကကီားနှငပမ
် ွေ့ေန်တိုသည် ဒယေလ၌ အခပစ်တင်ခင်ကို ရှ ၍၊
နင
ို င
် ယတ ်အမှုအယရားမ ားကို စစ်ယကက ကက၏။ ဒယေလသည် သစစ နှငခပည်
်
စို၍ အခပစ်

တစို တခိုမျှမရှယသ ယကက င်၊ အခပစ်တင်ခင်ကို ရှ ၍မယတွေ့ ကကသည်ရှယသ ်၊ (၅)
ဘိုရ ားသခင်၏ ဘ သ မှုမှတပါား အခခ ားယသ အမှုတင် ဒယေလ၌ အခပစ်တင်ခင်ကို
ငါတို မယတွေ့ နင
ို က် ကဟို တိုငပ
် င်ယခပ ဆိုပပီားမှ၊ (၆) အထယတ ်သို လ ယရ က်စည်ားယေားကက
၍၊ အရှငမ
် င်ားကကီားဒါရ၊ အသက်ယတ ် အစဉအပမဲရှငပ
် ါယစ။ (၇) ကိုယတ
် တ ်ခမတ်မှတ
ပါား အခြ ားတသ လူကို ခဖစ်တစ၊ ဘိုရ ားကို ခဖစ်တစ၊ အရက်သားို ဆယ်အတင်ားတင် ဆို
တတ င်ားတသ သူမည်သည်ကို ခြတသဂတလှ င်တသ တင်ားထသ ို ြျပစ်ရမည်ဟို မတဖါက်
ခပန်နင
ို တ
် သ အမန်တတ ်ခမတ်ကို ထိုတတ
် စခြင်ားငှါ နင
ို င
် တတ ်ဝန်ကကီား၊ ပမြုွေ့ဝန်၊ တစ ်ဘ ား၊
တင
ို ပ
် င်မားမတ်၊ စစ်ကအတပါင်ားတသည်
ို
အညီအညတ် တင
ို ပ
် င်ကကပါပပီ။ ဒယေလ
အန ဂတတက မ်ား ၆ား၁-၇
ဤပိုခပင်သည် ကျွနပ
်ို ်တို သင်ေစရ အြိုခြစ်၏။ ဒါရမင်ားသည် ခမည်ားယတ ်ဘိုရ ားသခင်၏
ပိုစငေ်တစ်ခိုခြစ်ပပီား ဒယေလသည် ခရစ်ယတ ်၏ ပိုစငေ်တစ်ခိုခြစ်သည်။ ရှငဘ
် ိုရင်ပပီားလျှင်
ဒယေလသည် ရ ထားအခမငဆ
် ိုား ပိုဂ္ လ်ပင်ခြစ်ပပီား သအ ား တိုငား် နင
ို င
် တစ်ခိုလိုား၏ အထက်တင်
ခ ီားခမငခ
် နအ
် ပ်ြို မင်ားကကီားအကကရှခဲသည်။ ထအ
ို မှုယကက င် ဒယေလလက်ယအ က် ယခါင်ားယဆ င်မ ား
မန လို ခြစ်ကကသည်။ ထမ
ို န လိုစတ်အ ားခြင် ဒယေလကို ပစ်မှတ်ထ ားလ က် ယသမနတ
် စ်ခိုကို
ထယ
ို ခါင်ားယဆ င်မ ား ြန်တီားခဲကကသည်။ ဤအစီအစဉကို မင်ားကကီား ယရားဆခ
ဲ ဲခခင်ားမဟိုတ်ပါ။ သိုရ
တင် ၎င်ားအ ား မမထတင်ယလျှ က်လ ခဲကကရ

ရည်ရေ်ရင်ားကိုမသပဲနင
ှ ် စ ယပေါ်တင် မင်ားကကီား

လက်မှတ်ယရားထားို ယပားခဲမသည်။ မမအထက်၌ရှယသ

ခရစ်ယတ ်အ ား စ တန် ြ က်စီားြိုကကယန

သည်ကို ဘိုရ ားသခင် သရှယတ ်မပါသည်။ ဘိုရ ားသ ားယတ ်ကို စ တန်မန လိုခြစ်ပပီား ယေရှု ကို
ခြ တ်ခ လိုသည် မမ၏ အကကအစည်ယအ က်တင် မ ားစ ယသ ယက င်ားကင်တမန်မ ားတိုကို သဆဲ
သင်ားနင
ို ခ
် ဲသည်။ လသ ားမ ားနေ်အ ား မမပိုက်ကန်ထသ
ဲ ို စ တန် ဆသ
ဲ င်ားခဲရ တင်၊ ခရစ်ယတ ်
အယသခရမည်အဆငအ
် ထ အက ားသက်ယရ က်မှုခြစ်ယစမည် စ တန်၏အစီအစဉကို ဘိုရ ား
သခင်

ခငခ် ပ ယပားထ ားယတ ်မခဲသည်။

ယေရှု ၏

အယသခယတ ်မခခင်ားအမှုသည်

မင်ားကကီား

(ခမည်ားယတ ်)၏ အလိုကို ခပည်စိုယစသည်ဟို လအမ ားစိုထင်မှတ်ယနကကပါသည်။ အမှနမ
် ှ ထို
အယသခခခင်ားအ ားခြင် ယေရှု အ ား ြ က်စီားလိုယနသည် စ ၏အတင်ားသယဘ ကို ယပေါ်လင်ထင်ရှ ား
ယစြိုခြစ်သည်။

အကကီားမ ားဆိုားယသ ယအ င်ခမင်မှုကို မမရလိုက်ပပီားဟို စ တန်ယတားလိုက်မသည် တခဏခ င်ားမှ ပင်
မမ၏ သအသက်သတ်လိုသည်အကကကို စ တန်ယြေါ်ထတ
ို ်ခပခဲယလသည်။ ထယ
ို န က်ပိုငား် တင်
ယက င်ားကင်၌ သအြို ကရိုဏ မ ား အလ င်ားကိုနခ
် မ်ားသ ားခဲပါသည်။
ထယ
ို န က်၊ ဒယေလ၌ အခပစ်တင်ယသ သတိုကို ရှငဘ
် ိုရင်၏ အမန်ယတ ်နင
ှ ် ယခေါ်၍၊
သ ားမေ ားနှငတက
်
ခခယသဂတင်ားထဲသို ခ ပစ်ကကလျှင၊် ယခမသိုမယရ က်မှီ ခခယသဂတို
သည် နင
ို ၍
် သတို အရို ားရှသမျှတိုကို ခ ားြဲကက၏။ ဒယေလအန ဂတတက မ်ား ၆ား၂၄
ဒယေလအယပေါ် ယခါင်ားယဆ င်မ ားခြစ်ယစလိုခဲသည် အမှုအရ ကိုပင် ထယ
ို ခါင်ားယဆ င်မ ားတို၌
ဒါရမင်ား ခပန်လည်ယပားအပ်ခဲသည်။ ခရစ်ယတ ်အယပေါ် စ တန်ခြစ်ယစလသ
ို ည် ြ က်စီားခခင်ားအမှုကို
ပင် သ၌ ဘိုရ ားသခင် ခပန်လည်ယပားအပ်သ ားယတ ်မမည်ခြစ်သည်။ ခခယသဂတင်ားတည်ားဟယသ
က ားတိုငယ
် တ ်ခရီားစဉကို ခရစ်ယတ ် ညတင်ားခ င်ား စတင်ခဲရယလသည်။ ယန င်ယနအထတိုငယ
် အ င်
ခြစ်သည်။ ဒယေလနည်ားတပင် ထယခမ က်ခခင်ားနနက်ခင်ားအခ န်တင် တင်ားထဲမှ ခရစ်ယတ ် ထက်
လ ယတ ်မခဲပပီား မမအ ား ြ က်စီားရန်ကကစည်ယနသအ ား သ ယအ င်နင
ို ယ
် တ ်မခဲယလသည်။
ဤပိုခပင်၏ အဓကအခ က်က ား၊ ခမည်ားယတ ်အ ား ရို ယသစ မခပ ယသ သတိုအြို ယသဒဏ်ကို မတ်
ဆက်ြန်တီားခဲသမ ားမှ

ဘိုရ ားသ ားယတ ်ယအ က်၌ရှယသ

လသ ားမ ားပင်ခြစ်သည် ဆိုသည်

အခ က်ပင်ခြစ်သည်။ ထိုယသဒဏ်စီမကန်ားကို ဘိုရ ားသခင် အစခပ ခဲခခင်ားမဟိုတ်ပါယခ ။ သိုရ တင်
လအယပါင်ားတိုယရှ ွေ့၌ ြိုားကေ်ထ ားလ က်ရှယသ စ တန်၏အကကအစည်မ ားကို ထိုတ်ယြေါ်ရန်အလို
ငှါ ထစ
ို ီမကန်ားယရှ ွေ့ဆက်ရယသ အခငက
် ို ဘိုရ ားသခင်ခငယ
် ပားယတ ်မခဲခခင်ားခြစ်သည်။ ေန်ကကီားမ ား
အယနခြင် မမတို၏ဥပယဒကို မင်ားကကီား၏တရ ားဥပယဒ၊ မင်ားကကီားကို ကိုေ်စ ားခပ သည် ဥပယဒ
ခြစ်ယအ င် လိုပ်ယဆ င်ခဲကကယလသည်။ သိုရ တင် ထဥ
ို ပယဒသည် မမအ ားမတ်ဆက်ြန်တီားခဲသ
ကို ပ က်စီားခခင်ား၌ အဆိုားသတ်ယစခဲသည် ဥပယဒအတိုအယေ င်တစ်ခိုသ ခြစ်ခဲပါသည်။
ဓမမယဟ င်ားက မ်ားတင်ယြေါ် ခပထ ားသည် အခခ ားယသ ပိုခပင်တစ်ခိုတင် ရှငဘ
် ိုရင်၏တရ ားဥပယဒနှင်
သသ ားယတ ်မ ားတို၏ တရ ားဥပယဒ က ခခ ားပိုကို ကျွနပ
်ို ်တိုယတွေ့ ရှရပါသည်။
အဗရှလိုသည် ယစ ယစ ထ၍ တခါားေမှ ရပ်ယနတတ်၏။ အမှုရှယသ သသည် စီရင်
ယတ ်မခခင်ားကို ခအယသ ငှါ၊ ရှငဘ
် ိုရင်ထယတ ်သို လ ယသ အခါ အဗရှလိုက၊ သင်
သည် အဘေ်ပမ ွေ့သ ားခြစ်သနည်ားဟို ယမားလျှင၊် ထသ
ို က ကိုေ်ယတ ်ကျွနသ
် ည် ဤ

မည်ယသ

ဣသယရလအမ ားအနေ်သ ားခြစ်ပါ၏ဟို

ခပန်ယလျှ က်ယသ ်၊

(၃)

အဗရှလိုက၊ သင်အမှု သည် ဟိုတ်မှနယ
် လ က်ပတ်ယပ၏။ သိုယသ ်လည်ား သင်အမှုကို
ရှငဘ
် ိုရင်မှစ၍ အဘေ်သမျှ န ားမယထ င်ဟို ယခပ ဆိုတတ်၏။ (၄) တြန်တို၊ ငါသည်
ဤခပည်၌ တရ ားစီရင်ယသ မင်ားခြစ်ပါယစယသ ။ သိုခြစ်လျှင် တရ ားမှုရှယသ

အမှု

သည်အယပါင်ားတိုသည် ငါထ သိုလ ၍ ငါသည် တရ ားသခြင် စီရင်မည်ဟိုဆိုတတ်၏။
(၅) လတစိုတယေ က်သည် ရို ယသစ ခပ ၍ ခ ဉားကပ်ယသ အခါ၊ အဗရှလိုသည်
လက်ကိုဆန်၍ ထသ
ို ကို ကိုငလ
် က် နမ်ားယလရှ၏။ (၆) ထသ
ို ိုစီရင်ယတ ်မခခင်ားကို
ခအယသ ငှါ၊ ရှငဘ
် ိုရင်ထယတ ်သိုလ ယသ ဣသယရလအမ ားသ ား အယပါင်ားတိုအ ား
အဗရှလိုခပ ၍ သတိုစတ်နလ
ှ ိုားကို ခိုားယလ၏။ ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ေယစ င် ၁၅ား၂-၆
အဗရှလို ဆိုသည်န မည်၏အနက်က ား ပငမ်သက်ခခင်ားြခင် ပင်ခြစ်ယပသည်။ သိုရ တင် ဤန
မည်၏ယန က်ကေ်တင် အမိုနား် တရ ားနှင် စစ်ပဲမ ားတိုနှင် ဆက်နေ်ယနသည် အက ငစ
် ရတတတစ်ခို
ြိုားကေ်ယနခဲပါသည်။ ညီမခြစ်သ တ မ အယပေါ် သ ားမေ ားခပ က ငခ
် ဲသည် မမ၏ ြယအတ
မယအကဲ ညီအစ်ကို အ မနိုနအ
် ား ခပစ်ဒဏ်ယပားြို ြခင်ကကီားအ ား အဗရှလိုအလိုရှခဲယလသည်။
အ မနိုနအ
် ား အဘေ်မည်ယသ

ခပစ်ဒဏ်စီရင်မှုကိုမျှ ြခင်ဒါေတ်မင်ား မထိုတ်ခပန်ပဲယနခဲရ

ြခင်ကကီားကို အထင်ယသားယသ စတ်နင
ှ ် သအ ား ခြ တ်ခ ြို အဗရှလိုဆိုားခြတ်ခဲယလသည်။ အမှုမ ား
ကို

ကိုေ်တိုငက
် ိုငတ
် ေ်မှခြစ်ယတ မည်

ဟသည်

မမ၏ကိုေ်ပိုငတ
် ရ ားမှု(တရ ားဥပယဒ)ခြင်

အ မနိုနက
် ို သကပ်မ က်ခဲယလသည်။
အဗရှလို ပဆ ယသ ယကက င် အ မနိုနမ
် ှစ၍ သ ားယတ ်ရှသမျှ လိုက်ရယသ အခင်ကို
ယပားယတ ်မ၏။ (၂၈) အဗရှလိုကလည်ား၊ အ မနိုနသ
် ည် စပ စ်ရည်ကို ယသ က်၍
ရင်လန်ားယသ အခါ ယစ င်ယနကက။ အ မနိုန်ကို ထားို ြိုတက် ကဟို ငါဆတ
ို သ အြါ၊ တသ
တအ င်လပ
ို ်ကကကက။ မစိုားရမ်ကကနှင။် ငါစီရင်သည်မဟိုတတ
် လ ။ အ ားယူ၍ ရရင်ခြင်ား
ရှကကတလ ဟို မမကျွနတ
် ိုအ ား မှ ထ ားနှငသည်
်
အတိုငား် ၊ (၂၉) သတိုသည် အ မနိုနက
် ို
ခပ ကက၏။ ထအ
ို ခါ ရှငဘ
် ိုရင်၏ သ ားယတ ်အယပါင်ားတိုသည် ထ၍ လ ားကိုစီားလ က်
ယခပားသ ားကက၏။ ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ေယစ င် ၁၃ား၂၇-၂၉။
မလအ ားခြင် လစီြါခြစ်ခြ
ဲ ားယသ စ တန်သည် ဘိုရ ားသ ားယတ ် ခ ီားယခမ က်ခရသည် အမှုနင
ှ ပ
် တ်
သက်ပပီား မယပ ်မရင်ခြစ်ယနခဲယလသည်။ ထအ
ို မှုကို မတရ ားမှု တစ်ခိုအခြစ် စတ်တင် သခစ ားယန
ခဲရပပီား ဘိုရ ားသ ားယတ ်အ ား ခြ တ်ခ ြို သဆိုားခြတ်ခ က်ခ ခဲယလသည်။ မင်ားကကီား(ဘိုရ ားသခင်)

ကိုေ်ယတ ်တိုင် ထင်ရှ ားလ က် မမ၏တရ ားဆိုားခြတ်မှုကို ရှငား် လင်ားခပယပားယတ ်မယသ အခါ နင
ို င
်
ယတ ်ကိုပါ သမ်ားပိုက်အနင
ို ေ
် ြို လစီြါ ဆိုားခြတ်ခဲယလသည်။ မ ားစ ယသ ယက င်ားကင်တမန်မ ား
ကို မမဘက်သိုပါယအ င် သစည်ားရို ားနင
ို ခ
် ဲသည်။ ထအ
ို မှုသည် တရ ားမှုနင
ှ ဆ
် ိုငယ
် သ အမှုအယရား
တစ်ခိုပင်ခြစ်သည်။
တြန်တို၊ ငါသည်ဤခပည်၌ တရ ားစီရင်ယသ

မင်ားခြစ်ပါယစယသ ။ သိုခြစ်လျှင်

တရ ားမှု ရှယသ အမှုသည်အယပါင်ားတိုသည် ငါထသိုလ ၍ ငါသည် တရ ားသခြင် စီရင်
မည်ဟို ဆိုတတ်၏။ ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ေယစ င် ၁၅ား၄
အဗရှလို၏ တြက်သတ်အယတားက ား မမ၏အမှုတင် မင်ားကကီားအယနခြင် တရ ားသခြင် စီရင်ယတ ်
မမပါ ဆိုသည်အယတားမ ားခြစ်သည်။ သိုရ တင် ထအ
ို ယတားသည် မှ ားယသ အယတားခြစ်သည်။
ေခင် ြတ်ရှုခဲရသည် ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ယစ င်တင် ယအ က်ပါအတိုငား် ယြေါ် ခပထ ားပါသည်။
ထသ
ို ို ဒါေဒ်သည် ဣသယရလနင
ို င
် လိုားကို စိုားစ၍၊ နင
ို င
် တတ ်သ ားတတ
ို င် တရ ားမှုကို
စီရင်ဆားို ခဖတ် တတ ်မူ၏။ ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ေယစ င် ၈ား၁၅
သ၏အမှုတင် ဒါေတ်အယနခြင် တရ ားသခြင် စီရင်ဆိုားခြတ်ယပားခဲယသ ်လည်ား ထိုတရ ားမှုမ ားကို
အဗရှလို မလိုလ ားခဲပါယခ ။ မမနှငအ
် တ ဘိုရ ားသခင်၏ ကရိုဏ ယတ ် တည်ရှယနခဲသည်ခြစ်ရ
ဒါေတ်မင်ားအယနခြင် ကရိုဏ ကိုခပသလ က် မမ၏နင
ို င
် ယတ ်ကို သတည်ယထ င်ထ ားခဲပါသည်။
ထသ
ို ားသည် ငါ၏န မအဘို အမ်ကို ယဆ က်လမ်မည်။ သထင
ို ယ
် သ ရ ဇပလလင်ကို
အစဉအပမဲ ငါတည်ယစမည်။ (၁၄) ငါသည် သ၏အဘခြစ်မည်။ သသည်လည်ား
ငါ၏သ ားခြစ်လမ်မည်။ သသည် ဒိုစရို က်ကိုခပ လျှင် လသိုားတတ်ယသ

ကကမ်လိုားနှင်

ငါဆိုားမမည်။ (၁၅) သရ
ို တင် သင်တရှ ွေ့ မှ ငါပယ်ရှ ားတသ တရှ လို၌ ငါ၏ကရိုဏ ကို
နှုတသ
် ကသ ို သင်၏သ ား၌ ငါမနှုတ။် (၁၆) သင်၏အမျြုားအနယ်နင
ှ ၊် သင်၏နင
ို င
် သည်
ငါတရှ ွေ့ မှ အစဉအပမတည်လမ်မည်။ သင်၏ရ ဇပလလ င်သည်လည်ား အစဉအပမတည်
လမ်မည်ဟို ငါကျွန်ဒါဝဒ်အ ား တခပ တလ ဟို မန်တတ ်မူ၏။ ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ေယစ င်
၇ား၁၃-၁၆

ကရိုဏ တရ ားကို ခပသယပားသည် တရ ားမှု၌အယခခခတည်ယဆ က်ထ ားယသ

နင
ို င
် ယတ ်မ ားကို

အဗရှလို အလိုမရှခဲပါယခ ။ အမှ ားက ူားလန်သမ ားအယပေါ် ကရိုဏ မထ ားပဲ သတိုအ ား ယသခပစ်စီ
ရင်မည် တရ ားမှုမ ားကို သအလိုရှခဲသည်။ ဤပိုခပင်က ယက င်ားကင်တင်ခြစ်ခဲသည် မလတိုက်ပဲကို
ခပန်လည် မီားယမှ င်ားထားို ခပယပားယနပါသည်။ ယက င်ားကင်နင
ို င
် ယတ ်အ ား လိုခခ ယစနင
ို ရ
် န်အတက်ဆို
လျှင် မမအယတားထဲ၌ရှယသ တရ ားမှုမ ားလိုအပ်သည်ဟို ယက င်ားကင်တမန်အမ ားအခပ ားတိုအ ား
စ တန် အေိုသင်ားစည်ားရို ားနင
ို ခ
် ဲသည်။ မမအယတားထဲ၌ရှယသ

တရ ားမှုကသ

နင
ို င
် ယတ ်အ ား

တိုားတက်ယစနင
ို လ
် မ်မည်ဟို ခပည်သ ားမ ားတိုအ ား အဗရှလို အေိုသင်ားစည်ားရို ားခဲပါသည်။ ထသ
ို ို
ယသ အ ားခြင် ဣသယရလအမ ားသ ားမ ားတို၏ စတ်နလ
ှ ိုားကို အဗရှလို ခိုားေခဲယလသည်။ မ ားစ
ယသ

ယက င်ားကင်တမန်တို၏

စတ်နလ
ှ ိုားကို

စ တန်ခိုားေထ ားခဲပပီား

အခခ ားက န်ရှယနယသ

ယက င်ားကင်တမန်မ ား မှ လည်ား သ၏အယတားမ ားကို စတ်ေင်စ ားယနခဲကကက သအ ား သတို စ န
ယနမခဲကကပါသည်။ အဘေ်ယကက ငဆ
် ိုယသ ် ဘိုရ ားသ ားယတ ်အ ား သ မကပ်မှီအခ န်အထတင်
စ တန်အ ား ယက င်ားကင်မှ လိုားလိုား မခငင်ားပေ်ယသားယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ယခမကကီားယပေါ်သို နှငခ
်
ခခင်ားခရပပီား ယန က်မှ ပင် ယက င်ားကင်သ ားမ ား၏စတ်ထတ
ဲ င် စ တန်အ ား အလ င်ားမခငင်ားပေ်ကက
ယသားပါယခ ။
ယေရှု ကလည်ား၊ စ တန်သည် လျှပ်စစ်ကဲသို ယက င်ားကင်မှက သည်ကို ငါခမင်ပပီ။
ရှငလ
် ိုက ခရစ်ေင် ၁၀ား၁၈
သူ၏အပမီားသည် တက င်ားကင်ကကယ်သားို စိုတစိုကို ဆငင်၍ တခမကကီားသြျလ
ို
က
ို တ
် လ၏။
သ ားကိုဘ ားလိုယသ မန်ားမသည် ဘ ားယသ အခါ၊ နဂါားသည် ထသ
ို ားကို ကိုက်စ ားမည်
အကကနှင် မန်ားမယရှ ွေ့၌ရပ်ယန၏။ (၅) ထမ
ို န်ားမသည် လမ ားတက တိုကို သလှတနှင်
အိုပ်စိုားလတယသ သ ားယေ က် ားကို ဘ ားခမင်၏။ ထသ
ို ားကို ဘိုရ ားသခင်ထသို၎င်ား ၊
ပလလင်ယတ ်သို၎င်ား ခ ီေယတ ်မ၏။ ဗ ဒတ်က မ်ား ၁၂ား၄-၅
မမနှငအ
် တရှခခင်ားငှါ ယက င်ားကင်တမန် သိုားစို တစ်စိုကို စ တန်သမ်ားေနင
ို ခ
် ဲသည်။ ယခမကကီားယပေါ်၌ရှ
ယသ အသင်ားယတ ်ကို တိုက်ခိုက်လ က် သမ(အသင်ားယတ ်)၏သ ား တည်ားဟယသ ဗက်လင်ပမ ွေ့၌
ြ ားခြငယ
် တ ်မသည် ဘိုရ ားသ ားယတ ်ကို ကိုက်စ ားရန်အလိုငါှ စ တန် ကက ားပမ်ားအ ားထိုတ်ခဲသည်။
ယက င်ားကင်သ ားအယပါင်ားတို၏ စတ်နလ
ှ ိုားထဲမှ စ တန်အ ား လိုားလိုားလ ားလ ား ခငင်ားပေ်နင
ှ ထ
် တ
ို ်
ပစ်ခဲသည် အခ န်က ား ယက င်ားကင်သို ခရစ်ယတ ်ခပန်တက်ကကခဲသည် ယန က်ပိုငား် တင်ခြစ်သည်။

ယက င်ားကင်၌ စစ်ခြစ်၏။ မယကခလနှင် သ၏ ယက င်ားကင်တမန်တိုသည် နဂါားကို စစ်
တိုက်ကက၏။ နဂါားနှင် သ၏တမန်တိုသည် စစ်တိုက်၍ မနင
ို က် က။ ယက င်ားကင်၌လည်ား
သတိုယနစရ မရှ။ (၈) ထအ
ို ြါ ဤတလ ကတနင
ို င
် လားို ကို လှည်ခဖ ား၍ မ ရ်နတ်စ တန်
အမည်ရှတသ တရှားတ မတဟ င်ားတည်ားဟူတသ နင်္ါားကကီားက၎
ို င်ား၊ (၉) သူနင
ှ အတူ
်
သူ၏
တမန်တက
ို ၎
ို င်ား၊ တခမကကီားသြျလ
ို
ိုကက် က၏။ (၁၀) ယက င်ားကင်ဘို၌ ကကီားယသ အသ
က ား၊ ေခိုမှ ကေ်တင်ခခင်ားခြစ်၏။ တန်ခိုားယတ ်လည်ားခြစ်၏။ ငါတို ဘိုရ ားသခင်၏
နင
ို င
် ယတ ်နင
ှ ် သ၏ ခရစ်ယတ ်၏ အ ဏ ယတ ်စက်လည်ားခြစ်၏။ အယကက င်ားမက ား၊
ငါတိုညီအစ်ကိုမ ားကို ငါတိုဘိုရ ားသခင်ယရှ ွေ့ယတ ်၌ ယနညဉမခပတ် အခပစ်တင်ယသ
ရန်သကို ယအ က်သို ခ ယလပပီ။ ဗ ဒတ်က မ်ား ၁၂ား၇-၁၀
အစအဦားတင် ခရစ်ယတ ်နင
ှ ် သ၏ယက င်ားတမန်မ ားတိုနှင် စ တန်နင
ှ ် သ၏တမန်မ ားတိုကက ား စစ်
ပဲ ခြစ်ပ ားခဲယလသည်။ ယက င်ားကင်တမန် သိုားစိုတစ်စိုတိုသည် ယက င်ားကင်ကို စနခ
် ါလ က်
လစီြါနှင် အတ အယမှ င်ထသ
ဲ ို လိုက်ပါသ ားခဲကကသည်။
ထမ
ို ှတပါား၊ မမတအြ
ို
င်အရ ကမ
ို တစ င်၊ မမတို တနရ အရပ်ကို စန်ပစ်တသ တက င်ား
ကင်တမန်တက
ို ို၊ ကကီားစ ယသ ယန၌ စစ်ယကက စီရင်ခခင်ားအလိုငါှ ၊ ထ ေရခ ည်ယနှ င်
ခခင်ားအ ားခြင် ယမှ င်မိုက်ထမ
ဲ ှ ခ ပ်ထ ားယတ ်မ၏။ ရှငေ
် ိုဒဩေါစ ၁ား၆
သတိုအ ား

ဘိုရ ားသခင်နင
ှ ထ
် ိုတ်ခဲသည်မှ

ေိုစ ားခဲမကကသည် မိုသ စက ားမ ားအ ားခြငသ
်

မှနယ
် သ ်လည်ား

အမှနအ
် ားခြင်

သတိုစတင်

သတိုနှငထ
် ိုတ်ခခဲရခခင်ားခြစ်သည်။ (ဗ

ဒတ်

၁၂ား၄)။ သတို၏ နှလိုားသ ားဆနဒအတိုငား် သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် ခငခ် ပ ယပားခဲခခင်ားသ ခြစ်သည်။
ဘိုရ ားသခင်အ ား ကကမ်ားတမ်ားပပီား ကရိုဏ ကင်ားမဲသအခြစ် သတိုတလဲပိုယြေါ် ခဲကကပပီား မမတို
ကိုေ်တိုငပ
် ိုယြေါ်လိုက်သည် ဘိုရ ားသခင်၏ တလဲပိုသဏ္ဍ န်ယတ ်မှ သတိုထက်ယခပားသ ားခဲကက
ပါသည်။
မမအယတားထဲ၌ရှယသ တရ ားမှုမ ားနှငအ
် တ မမကိုေ်ပိုငပ
် လလင်ယတ ်ကို ထယထ င်ြို စ တန်ရည်
ရေ်ထ ားခဲသည်။ ဘိုရ ားသခင် ြန်ဆင်ားထ ားသမျှယသ အရ တိုကို သအိုပ်ခ ပ်လိုခဲသည်။
သင်ကလည်ား၊ ယက င်ားကင်ယပေါ်သိုငါ တက်မည်။ ဘိုရ ားသြင်၏ ကကယ်တအတပေါ်မှ
ို
ငါပလလ င်ကို ငါြျီားတခမှ က်မည်။ ယခမ က်မ က်န ှ ဘက်၊ ဗ ဒတ်ယတ ် ယတ င်ယပေါ်မှ

ငါထင
ို မ
် ည်။ (၁၄) မိုဃား် တမ်ထပ်ယပေါ်သို ငါတက်မည်။ အခမင်ဆိုားယသ ဘိုရ ားကဲသို
ငါယနမည်ဟို စတ်အကကရှယလပပီ။ ယဟရှ ေအန ဂတတက မ်ား ၁၄ား၁၃-၁၄
ဣသယရလနင
ို င
် တစ်ခိုလိုားတင် အဗရှလို၏ တရ ားမှုဆိုငရ
်

အယတားအယခေါ်မ ား ြိုားလမ်ားသ ားခဲ

သည်ကို အဗရှလိုပိုခပင်က ညန်ခပယပားယနပါသည်။ ဤကမဘ ယခမကကီား၏ ကိုေ်စ ားလှေ်ယတ ်အခြစ်
ယက င်ားကင်သို စ တန်သ ားလ ခင် ရှယနခဲခခင်ားအရ က သအယတားအယခေါ်အ ား ယက င်ားကင်တမန်
မ ားပင် လိုားလိုားန ားမလည်ခဲကကယသားသည်ကို ခပညန်ယနခဲပါသည်။
ဘိုရ ားသခင်၏ သ ားတိုသည် ထ ေရဘိုရ ားထယတ ်၌ ခစ ားခခင်ားငှါလ ရယသ ယနရက်
အခ န်ယရ က်လျှင၊် စ တန်သည်လည်ား သတိုနှငယရ
်
ယနှ ၍လ ၏။ (၇) ထ ေရဘိုရ ား
ကလည်ား၊ သင်သည်အဘေ်အရပ်က လ သနည်ားဟို စ တန်ကို ယမားယတ ်မလျှင၊်
စ တန်က၊ ယခမကကီားယပေါ်မှ လှည်လည်၍ အရပ်ရပ်သ ားလ ခခင်ားအမှုထက
ဲ လ ပါသည်
ဟို ခပန်ယလျှ က်ယလ၏။ ယေ ဘေတတ ၁ား၆-၇
ယတ ်ေင်ယက င်စီတင် ယတွေ့ ခမင်ရသည် စ တန်၏သင်ခပင်မှ ၊ ယတ ်ေင်မ ားနေ်ပ က်စီားခခင်ားငှါ
မမြခင်၏ မြိုရ ားယမ င်ားမမဿတိုတင် မမမ ားယစကို လက်ဆငက
် မ်ားသ ားခဲသည် အဗရှလို၏
လိုပ်ရပ်မ ားနှင် တညီယနပါသည်။
အဟယသ ယြလက၊ နန်ားယတ ်ကို ယစ င်ယစခခင်ားငှါ ခမည်ားယတ ်ထ ားခဲယသ ကိုေ်လိုပ်
ယတ ်တရှ
ို ရ သို ေင်ယတ ်မပါ။ ခမည်ားယတ ်သည် ကိုေ်ယတ ်အ ား စက်ဆိုပ်ရရှ
ယကက င်ားကို ဣသယရလအမ ားသ ားအယပါင်ားတိုသည် ကက ား၍၊ ကိုေ်ယတ ်ဘက်၌
ယနယသ သအယပါင်ားတိုသည် လက်အ ားကကီားကကပါလမ်မည်ဟို ယလျှ က်သည်အတိုငား် ၊
(၂၂) နန်ားယတ ်ယပေါ်မှ အဗရှလိုအဘို မ က်န ှ ကကက်ကိုမိုား၍၊ သူသည် ဣသတရလအမျြုား
သ ားအတပါင်ားတတရှ
ို ွေ့ မှ

ြမည်ားတတ ်၏

ကယ
ို လ
် ပ
ို ်တတ ်တို

ရှရ သဝင်
ို တလ၏။

ဓမမရ ဇေင်ဒတ
ို ေယစ င် ၁၆ား၂၁-၂၂
စ တန်၏စက ားမ ားတိုသည် အယတားထဲတင် ကန်ားယအ င်ားယနရ ေသည် မ ားယစမ ားပင်ခြစ်ပပီား
စကကဂေဠ တစ်ခိုလိုားအယပေါ်တင် ဩဇ လမ်ားယနခဲပါသည်။ အ ဒအထဲတင်ရှယနခဲသည် ဘိုရ ားသ ား
ယတ ်အ ား ကပ်မ က်လိုသည် မ ားယစသည် ယန က် နှစ်ယပါင်ား ၄၀၀၀ အကက တင် ခြစ်ပ က်ခဲသည်
ခရစ်ယတ ်အယသသတ်ခခဲရသည်အမှု၌ ယပေါ်လင်ထင်ရှ ားလ ခဲပါသည်။ ထအ
ို ခ န်မတိုငမ
် ှီ အထ

တင် စ တန်ရည်ရေ်ခ က်မ ား ရှငား် ရှငား် လင်ားလင်ား မထင်ရှ ားခဲယသားပါယခ ။ မမ၏ သင်ခပင်စရို က်
မ ားကို ဘိုရ ားသခင်၏ သင်ခပင်စရို က်မ ားအလ ား သလှည်စ ားထ ားခဲသည်။ မမ၏စရို က်အမှနက
် ို
စ တန်

ြိုားကေ်ထ ားနင
ို ခ
် ဲသမျှက လ

ဘိုရ ားသခင်၏စရို က်အမှနက
် ို

စ တန်လှည်စ ား ထ ားနင
ို ခ
် ဲပါသည်။ သ၌ ထသ
ို ိုယသ

မမတန်ခိုားအ ားခြင်

လှည်စ ားခခင်ားတန်ခိုား ရှယနနင
ို ခ
် ဲခခင်ားအ

ယကက င်ားက ား သသည် ယက င်ားကင်တမန်ယခါင်ားယဆ င်တစ်ဦားခြစ်ပပီား သ၏ ဘိုရ ားသခင်အယပေါ်
သကျွမ်ားခခင်ားဉ ဏ်ပည ကို အခခ ားယသ ယက င်ားကင်တမန်မ ားက စတ်ခ ေိုကကည်ယနခဲကကယသ
ယကက င် ခြစ်သည်။ ထအ
ို ယကက င်ားယကက င် ဘိုရ ားသခင်၏ ပညတ်ယတ ်ကိုအသိုားခ ပပီား စ တန်
ဒိုကခြန်တီားနင
ို ခ
် ဲခခင်ားခြစ်သည်။
မတရ ားယသ အကကကို

မင်ား၏အခင်နှင်

ခပ စိုတတ်ယသ

အဓမမရ ဇပလလင်သည်

ကိုေ်ယတ ်နင
ှ ် မဿဟ ေြဲွေ့ရပါမည်ယလ ။ ဆ လက မ်ား ၉၄ား၂၀
အဓမမရ ဇပလလင်ယပေါ်တင်

ထင
ို လ
် က်၊

ပညတ်ယတ ်လန်က ူားခခင်ားအတက်

ခပစ်ဒဏ်က ား

ယသမနပ
် င်ခြစ်သငသ
် ည် ဆိုသည်အယတားအယခေါ်ကိုအခိုငအ
် မ တင်ခပရန် ဘိုရ ားသခင်၏ပညတ်
ယတ ်ကို စ တန် တလဲအသိုားခ ခဲပါသည်။ ဤခြစ်စဉကို ဒယေလနှင် ခခယသဂတင်ားပိုခပင်က
ယြေါ် ခပထ ားယပားသည်။ တရ ားမှုနင
ှ ဆ
် ိုငယ
် သ

အယကက င်ားအရ အ ားခြင် နင
ို င
် သ ားမ ားတို၏စတ်

နှလိုားကို ရေ(ခိုားေ) ခဲသည်ခြစ်စဉကိုလည်ား အဗရှလိုပိုခပင်တင် ခပသထ ားယပားသည်။ ယက င်ားကင်
တင် အစခပ ခဲပပီားမှ ယခမကကီားယပေါ်သို ယရ က်ရှလ ခဲသည် စစ်ပဲကကီားအယကက င်ားကို ဤပိုခပင်မ ားက
မီားယမ င်ားထားို ခပယနပါသည်။ ဤတိုက်လှနပ
် ဲကကီား၏ အဓကအယကက င်ားအရ မ ားက ား ယခပ င်ားလဲ
ခခင်ား မရှယသားပါယခ ။
သိုယသ ် ယေရှု အယသခပပီားယန က် မမ၏ရည်ရေ်ခ က်မ ားနှငတ
် က စ တန်၏ရိုပ်လိုားမှန် ယပေါ်လင်
လ ခဲပါသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏ ခ စ်ြေ်ယက င်ားယသ စ ရတတယတ ် အစစ်အမှနက
် ို စကကဂေဠ
ယရှ ွေ့တင် ခရစ်ယတ ် ခ ခပယတ ်မခဲသည်။ ဘိုရ ားသခင်သည် မမ၏ရန်သမ ားကို ခ စ်ယတ ်မယကက င်ား
ယေရှု ခပသယတ ်မခဲပပီား၊ မမရန်သတအြ
ို
ို မမ၏အခခ ားပါားတစ်ြက်ကို သလှည်ယပားယတ ်မခဲက
ခိုခခခင်ားအလ င်ားမခပ ပဲနင
ှ ် ယကက က်မက်ြေ်အယက င်ားဆိုားယသ ယသခခင်ားလက်သို၌ မမကိုေ်ကို
သအပ်နယတ
ှ
်မခဲပါသည်။ စ တန်နင
ှ ် အယပါင်ားအပါမ ားတို၏ ခရစ်ယတ ်အယပေါ် ခပ မဆက်စခဲပို
မ ားက စ တန်၏စ ရတတအမှနက
် ို ထင်ရှ ားယပေါ်လင်ယစခဲပါသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏ စ ရတတသည်
စ တန်၏စ ရတတနှင် လိုားေဆနက
် င်ဘက်ခြစ်ယကက င်ား ခရစ်ယတ ်၌ ယတွေ့ ခမင်ရသည် ဘိုရ ား
သခင်၏ ထင်ရှ ားခခင်ားတင် ခပသထ ားပါသည်။ ထယကက
ို
င၊် ယသခခင်ားတန်ခိုားကို အစိုားရသည်

စ တန်၏နင
ို င
် ယတ ်ကို

မမ၏

အယသခယတ ်မခခင်ားအမှုအ ားခြင်

ခရစ်ယတ ်ြ က်စီားပစ်ယတ ်

မခဲပါသည်။
ထသ
ို ငေ်တိုသည် အယသားအသ ားနှင် ဆက်ဆကကယသ ယကက င်၊ ခရစ်ယတ ်သည်
အတသြတတ ်မူ တသ အ ားခဖင်၊ တသခြင်ားတရ ားကို အစိုားရတသ

သူတည်ားဟူတသ

မ ရ်နတ်၏ တန်ြိုားကြ
ို ျြုားဖ ဖျက်ဆားီ ခြင်ားငှါ၎င်ား၊… ယဟပဗဲဩေါဒစ ၂ား၁၅
ြါရရှဲမ ားတိုသည် စ တန်၏ တရ ားမှုဆိုငရ
်

အယတားအယခေါ်မ ားတိုနှင် မှုင်ားမယနခဲကကပါသည်။

ထအ
ို ယကက င်ားယကက င် ခရစ်ယတ ်အ ား သတိုသတ်ပစ်လိုခဲကကသည်။ သတိုကို အယသသတ်ခခင်ားငှါ
ခရစ်ယတ ် မရှ ကကခဲသလို သတိုအ ားလည်ား သ ပခမ်ားယခခ က်ယတ ်မမခဲပါယခ ။
ေဇ်ပိုယရ ဟတ်မင်ားသည် ထ၍၊ သင်သည် တခန်ားမျှခပန်၍မယခပ သယလ ။ ဤသတို
သည် အဘေ်သို သက်ယသခသနည်ားဟိုဆိုလျှင၊် (၆၃) ယေရှု သည် တတ်ဆတ်စ
ယနယတ ်မ၏။ ေဇ်ပိုယရ ဟတ်မင်ားကလည်ား သင်သည် ခရစ်ယတ ်တည်ားဟယသ
ဘိုရ ားသခင်၏သ ားယတ ်မှနသ
် ည် မမှနသ
် ည်ကို ငါတိုအ ား ယခပ ယစခခင်ားငှါ၊ အသက်
ရှငယ
် တ ်မယသ ဘိုရ ားသခင်ကို ငါတိုငတ
် ည်၍ သင်ကို က န်ဆိုယစ၏ဟို ဆိုလျှင၊် (၆၄)
ယေရှု က၊ သင်ဆိုသည်အတိုငား် မှန၏
် ။ ထမ
ို ျှမက ငါဆသ
ို ည်က ား၊ တန င်က လ၌
လူသ ားသည် တန်ြိုားတတ ်၏လက်ျ ဘက်၌ ထင
ို လ
် ျက် မိုဃား် တမ်ကို စီား၍ ကကလ
သည်ကို သင်တို ခမင်ရကကလတဟို မန်တတ ်မူ၏။ (၆၅) ထအ
ို ခါ ေဇ်ပိုယရ ဟတ်မင်ား
သည် မမအေတ်ကိုဆိုတ်လ က် ဤသသည်ဘိုရ ားကို လန်က ူား၍ ယခပ ယသ စက ားကို
ေခိုပင် သင်တိုကက ားရပပီ။ (၆၆) အဘယ်သ ို ထင်မှတက် ကသနည်ားဟို တမားခမန်ားလျှင်၊
ထသ
ို တ
ူ က
ို
ဤသူသည် အတသြထက
ို တ
် ပ၏ဟို ခပန်၍စီရင်ကက၏။ ရှငမ
် သဲခရစ်ေင်
၂၆ား၆၂-၆၆
ဘိုနား် ယတ ်နင
ှ တ
် က မမခပန်ကကလ မည်အယကက င်ားကို ြါရရှဲမ ားအ ား ယခပ ခပယတ ်မခဲရ တင်
မမကို သတိုခမင်ရကကလမ်မည်ဟိုသ ယေရှု ယခပ ဆိုခဲပါသည်။ တြက်တင် ြါရရှဲမ ားအယနခြင်
ခရစ်ယတ ်အ ား အယသသတ်ြိုစီရင်ခဲကကသည်။ သသသ သ ဆနက
် ငယ
် နသည် ဆနက
် င်ဘက်
လိုပ်ရပ် နှစ်ခိုခြစ်သည်။ သက်ယသရှ ယသ သတိုအြို ထင်ရှ ားသည် သက်ယသတစ်ခိုခြစ်သည်။
ဘိုရ ားသခင်၏တရ ားမှုက

ယသမနက
် ို

မခပဌ န်ားထ ားပါယခ ။

စ တန်၏တရ ားမှုစနစ်ကသ

ယသမနက
် ို ခပဌ န်ားယန ပါသည်။ စ တန်၏အမိုနား် တရ ားနှင် သနင
ို င
် ယတ ်၏ တရ ားမှုစနစ်ကို

ထိုတ်ယြေါ် ခပသခခင်ားငှါ မမ သ ားယတ ်အယသခယတ ်မမည်အမှုကို ဘိုရ ားသခင် ခငခ် ပ ယပားခခင်ား
သ ခြစ်သည်။
ဤယန က်ခအယကက င်ားအရ တင် က ားတိုငယ
် တ ်ကို ၎င်ား၏ မှနက
် န်သည်အဓပပါေ်နင
ှ အ
် တ ပိုစ
ယခပ င်ားယြေါ် ခပထ ားယပားပါသည်။ တရ ားမှုအတက် ခရစ်ယတ ်အယသခြို ဘိုရ ားသခင် မခပဌ န်ား
မယတ င်ားဆိုခဲပါယခ ။ လသ ားမ ားက ကျွနပ
်ို ်တို၌ ဓမမသတ်တရ ား(ပညတ်) တစ်ခိုရှသည်ဟို
တင်ခပခဲကကပါသည်။ လသ ားမ ားခြစ်ကကသည် ကျွနပ
်ို ်တိုအယနခြင် ကျွနပ
်ို ်တိုနှလိုားသ ားထဲတင်
ယရားထ ားယသ

ဓမမသတ်တရ ား(ပညတ်)တစ်ခိုရှယနကကပပီား၊ ခငလ
် တ်ခခင်ားတရ ား အထယခမ က်

ရန်အလိုငါှ ထဓ
ို မမသတ်တရ ား(ပညတ်)က ယသခခင်ားကို ယတ င်ားဆိုယနပါသည်။
သိုယသ ်လည်ား ငါကိုေ်အဂဂ ါမ ား၌ ရှယသ

တရ ားတပါားသည် စတ်ေည ဉတရ ားကို

ဆိုငပ် ပ င် တိုက်လှနသ
် ခြင်၊ ငါကိုေ်အဂဂ ါမ ား၌ရှယသ

အခပစ်တရ ားလက်သို ငါကို

ဘမ်ားသ ားအပ်နသည်
ှ
ကို ငါခမင်၏။ (၂၄) ငါသည်ပင ခငင်ယသ သခြစ်ပါသည်တက ား၊
ဤ အယသယက င်မှ ငါကို အဘေ်သ ကေ်လတ် မည်နည်ား။ ယရ မဩေါဒစ ၇ား၂၃-၂၄
ဤယသခခင်ား၏တရ ားမှ

သင်လတ်လိုပါသလ ား။

လန်ကကူားသအြို

ယသမနက
် ို

ခပဌ န်ားထ ား

ယပားသည် တရ ားမှုစနစ်တစ်ခိုမှ သင်လတ်လိုပါသလ ား။ ကပ်တိုငထ
် က်က ယေရှု ကိုယမျှ ်ကကည်
လ က် တရ ားမှုအတက် မရှမခြစ်လိုအပ်သည်ဟို ကျွနပ
်ို ်တိုအ ားလိုား န ားလည်ထ ားကကသည်
ယရားနှုတ်ယတ ်မခခင်ားအြိုားအခကို ရှု ခမင်လိုက်ပါယလ။ က ားတိုငယ
် ကက င် စတ်ယက နပ်မှုရရှသ ား
ခဲသည် တရ ားမျှတမှုက ား စ တန်လိုပ်ထ ားယသ တရ ားမျှတမှုပင် ခြစ်ယပသည်။ အယကက င်ားမှ
သသည် ဘိုရ ားသခငသ
် ားသမီားမ ားတို၏ စတ်နလ
ှ ိုားကို ခိုားေထ ားပပီား၊ အြိုားအခကို ခပဌ န်ား
ယတ င်ားဆိုခဲသည် ခပန်ယပားဆသ
ဲ ခြစ်ယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ခပန်ယပားအဆခ
ဲ ထ ားရသ ကျွနပ
်ို ်တို
အယနခြင် အခပစ်အြိုားခမှ ယသခခင်ားအ ားခြငသ
်
ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား ခပန်လည်ယရားနှုတ်နင
ို မ
် ည်ဟယသ
ခပန်ယပားဆသ
ဲ (စ တန်)၏စက ားကို ကျွနပ
်ို ်တို ေိုကကည်ယနကကပါသည်။ ထယ
ို ရားနှုတ်ခခင်ားအြိုားအခကို
ဘိုရ ားသခင် သတ်မှတ်ခဲခခင်ားမဟိုတ်ပဲ၊ စ တန် သတ်မှတ် ခပဌ န်ားခဲခခင်ားသ ခြစ်ပါသည်။

၇။ တမ တရှသည် တတ ၌တ မကို တခမှ က်ထ ားသကသ ို
မမတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်ခငလ
် တ်ယကက င်ားကို လသ ားမ ား လက်ခနင
ို ခ် ခင်ားငှါ စ တန်လိုလ ားယသ
တရ ားမျှတမှုမ ားကို ခြည်ဆည်ားယပားရန်အတက် ယေရှု အယသခခဲသည် ဆိုသည် အယတားအယခေါ်
ယဘ င်အတင်ားမှယန၍၊ တိုငယ
် ပေါ်ကယ မ အယကက င်ားနှငပ
် တ်သက်ပပီား ယေရှု မန် မက်ထ ားယသ
စက ား မ ားကို ခပန်လှနစ
် စ်ယမားခခင်ားခပ ကကပါစ။ို
ယမ ယရှသည် ယတ ၌ ယ မကို ယခမှ က်ထ ားသကဲသို လသ ားသည် ယခမှ က်ထ ားခခင်ားကို
ခရမည်။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၃ား၁၄
လက်ေါားကပ်တိုင၌
်

ယေရှု ရို က်ထ ားခရသည်ခြစ်စဉနှင်

တိုငယ
် ပေါ်၌

ယ မကိုယခမှ က်ထ ားသည်

ခြစ်စဉတိုကို နှုင်ားေှဉယြေါ် ခပထ ားခခင်ားခြစ်သည်။ ဤနှုင်ားေှဉယြေါ် ခပခ က်သည် က မ်ားစ ယလလ
သ ယတ ်ယတ ်မ ားမ ားအြို အယတ ်ဆန်ားကကေ်လှသည်။ ေင်ားခြစ်စဉနှစ်ခို မည်သို ဆက်စပ်
ယနပါသနည်ား။
ယဟ ရယတ င်မှထက်၍ ဧဒခို ပည်ကို ေိုငား် ခခင်ားငှါ၊ ဧဒပ
ို င်လေ်လမ်ားခြင် ခ ီသ ားကကစဉ၊
အသ ားခက်ယသ ယကက င်၊ လမ ားတိုသည် စတ်အ ားယလ ကက၍၊ (၅) သင်သည်
ငါတက
ို ို ဤတတ ၌ တသတစခြင်ားငှါ၊ အင်္ိုတတြုခပည်မှ အဘယ်တကက င် တဆ င်ြသနည်ား။
မိုနမရှ
် ၊ ယရလည်ားမရှ၊ ဤယပါပ က်ယသ စ ားစရ ကိုလည်ား ငါတိုသည် အလန်ရရှ ၏ဟို
ဘိုရ ား သြင်နင
ှ ် တမ တရှကို ဆန်ကျင်ဘက်ခပြု၍ ဆကို က၏။ (၆) ထအ
ို ြါ ထ ဝရ
ဘိုရ ားသည်၊

ဣသတရလအမျြုားသ ားတတ
ို င်

မီားတ မမျ ားကို

တစလွှတတ
် တ ်မူ၍၊

လူအမျ ားတသည်
ို
အကက
ို ြ
် ရသခဖင် တသကက၏။ (၇) ထယ
ို ကက င် လမ ားတိုသည်
ယမ ယရှထသို လ ၍ အကျွန်ပ
ို ် တသည်
ို
ထ ဝရဘိုရ ားနှင ် ကိုယ်တတ ်ကို ဆန်ကျင်
လျက် တခပ ဆ၍
ို
ခပစ်မှ ားပါပပီ ။ ထ ဝရဘိုရ ားသည် တ မမျ ားကို အကျွန်ပ
ို ်တမှ
ို
ပယ်ရှ ားတတ ်မူမည်အတကက င်ား

ဆိုတတ င်ားပါဟို

ယလျှ က်လျှင၊်

ယမ ယရှသည်

လမ ားအဘို ဆိုယတ င်ားယလ၏။ (၈) ထ ေရဘိုရ ားကလည်ား၊ မီားတ မရိုပ်ကလ
ို ပ
ို ်၍ တင
ို ်
တပေါ်မှ တခမှ က်ထ ားတလ ။ အကိုကြ
် ရတသ သူတင
ို ား် ကကည်ရှု လျှင် အသက်ြျမ်ားသ
ရလမ်မည်ဟို ယမ ယရှအ ား မန်ယတ ်မသည် အတိုငား် ၊ (၉) ယမ ယရှသည် ယကကားေါခြင်

ယ မကိုလိုပ်၍ တိုငယ
် ပေါ်မှ ယခမှ က်ခ ီထ ားပပီား လျှင၊် တ မကက
ို တ
် သ သူမည် သည်က ား၊
တကကားဝါတ မကို ကကည်ရှု တသ အြါ အသက်ြျမ်ားသ ရကက၏။ ယတ လည်ရ က မ်ား
၂၁ား၄-၉။
ယ မမ ား

ယရ က်ရှလ ခဲသည်

အယကက င်ားအရင်ားက ား၊

ညည်ားညူခခင်ားအ ားခြင်

မမတို၏

အကေ်အက ခခစည်ားရို ားကို ထသ
ို တို ယြါက်ြ က်ခကကယသ
ဲ
ယကက ငခ် ြစ်သည်။
တင်ားကိုတားယသ သသည် ထတ
ို င်ားထဲသို က လမ်မည်။ ခခကိုြ က်ယသ သသည် ယ မ
ကိုက်ခခင်ားကို ခရလမ်မည်။ ယဒသန က မ်ား ၁၀ား၈
ဘိုရ ားသခင်၏ ပညတ်ယတ ်တိုကို ယစ ငထ
် န်ားခခင်ားခြင် ထသ
ို ခင်အ ား ရို ယသစ ခပ ယသ သတို
သည် ယက င်ားကင်တမန်မ ား၏ ကေ်က ယပားခခင်ားကို ခရကကသည်။ ထသ
ို ခင်၏ ပညတ်ယတ ်
တိုကို လသ ားမ ား ထပ်တလဲလဲ ခ ားယြါက်လ ကကယသ အခါ ထသ
ို တိုအ ား ယက င်ားကင်တမန်
မ ား လေ် လငတ
် က ကေ်က မယပားနင
ို ယ
် တ ပါယခ ။
ထ ေရဘိုရ ားကို ယကက က်ရ ွေ့ယသ သတို ပတ်လည်၌ ယက င်ားကင်တမန်ယတ ်တိုသည်
တပ်ခ ၍ ကေ်လတ်တတ်ကက၏။ ဆ လက မ်ား ၃၄ား၇
ထ ေရဘိုရ ားကို ယကက က်ရယသ သယဘ သည် ပည ၏ အခ ပ်အခခ ခြစ်၏။ ပညတ်
ယတ ်တက
ို ို ယစ င်ယရှ က်သမျှယသ

သတိုသည် ယက င်ားယသ ဥ ဏ်ရှကက၏။ ဂိုဏ်

အသယရယတ ်သည် အစဉအပမဲတည်သတည်ား။ ဆ လက မ်ား ၁၁၁ား၁၀
ယ မမ ားကို ဘိုရ ားသခင် ယစလတ်ခဲခခင်ားမဟိုတ်ပါယခ ။ မမ၏ ပညတ်ယတ ်တိုကို ခ ားယြါက်ခဲ
ကကယသ

ဣသယရလလမ ားတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်၏ယက င်ားကင်တမန်မ ား မကေ်က ယပားနင
ို ်

သည် အတက်ယကက င် ယ မမ ား ယရ က်ရှလ ြို ဘိုရ ားသခင် ခငခ် ပ ခဲခခင်ားခြစ်သည်။ သိုရ တင်
ယ မမ ားကို ဘိုရ ားသခင် ယစလတ်ခဲသည်ဟို သတို ထင်မှတ်ခဲကကသည်။ သတိုန ားလည်ထ ားကက
သည် တရ ားမှုက ား လန်က ူားခခင်ားအတက် ခပစ်ဒဏ်ရှရမည် ဟ၍ပင်ခြစ်သည်။ ထယကက
ို
င၊်
မမတို၏ အခပစ်ယကက င် မမတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် ယသခပစ်စီရင်ယနသည်ဟို သတိုထင်မှတ်ခဲကက
သည်။ ယကကားေါ ယ မရိုပ်တစ်ခိုကို ခပ လိုပ်ြို ယမ ယရှအ ား ဘိုရ ားသခင် မနယ
် တ ်မခဲသည်။
ဤသတတ သည် အယရားပါလှသည်။ အယကက င်ားမှ

အဆိုပါသတတ သည် ယခမကကီားထဲမှ သဘ ေ

အယလ က်ခြစ်ယပေါ်လ သည် သတတ မဟိုတ်ပါ။ ယကကားေါဟသည် ဘိုရ ားသခင်ြန်ဆင်ားထ ားသည်
သတတ နှစ်မ ားခြစ်ယသ ယက ပါားနှင် ဇင(် သပ်)တို ယပါင်ားစပ်ထ ားယသ သတတ စပ်တစ်မ ားခြစ်သည်။
က ဣန၏သ ားတစ်ဦား က ယကကားေါကို စတင်ြန်တီားခပ လိုပ်ခဲခခင်ားခြစ်သည်။
ဇကလသည်လည်ား၊ သ ားတိုဗလက ဣနကို ဘ ားခမင်ယလ၏။ သသည် ပန်ားတည်ားသ
မ ား၊ (သနှင ် တကကားဝါတက
ို ို ထိုလပ
ို ် တသ ) ပန်ားပဲသမ ားအယပါင်ားတို၏ ဆရ ခြစ်ယလ၏။
တိုဗလက ဣန၏ နှမက ား၊ ယနမ အမည်ရှ၏။ ကမဘ ဦားက မ်ား ၄ား၂၂။
(မှတ်ခ က် - အဂဂလပ်က မ်ားစ နှင် တဲြတ်ရန်)
ယကကားေါဆိုသည်မှ ဘိုရ ားသခင်ြန်ဆင်ားထ ားယသ သတတ နှစ်မ ားတိုနှင် ယရ စပ်ထ ားသည် လလိုပ်
သတတ စပ်တစ်မ ားခြစ်သည်။ ယကကားေါကို အနှုတ်သယဘ ယဆ င်သည် လကခဏ တစ်မ ားအယနခြင်
က မ်ားစ တင် ရြန်ရခါ အသိုားခပ ထ ားသည်။ န ားမယထ င်ခခင်ားအတက် ရရှနင
ို သ
် ည် က န်ခခင်ား
အမဂဂလ မ ားစ ရင်ားအရ သမမ က မ်ားစ တင် ယအ က်ပါအတိုငား် တင်ခပထ ားပါသည်။
သငယ
် ခါင်ားယပေါ်မှ မိုဃား် ယက င်ားကင်သည် ယကကားေါကဲသို၎င်ား၊ သငယ
် အ က်၌ ယခမသည်
သကဲသို၎င်ား ခြစ်လမ်မည်။ တရ ားယဟ ရ က မ်ား ၂၈ား၂၃။
ဣသယရလလတို၏

ယြါက်ခပန်ခခင်ားအယကက င်ားနှင်

သတို၏

ပညတ်ယတ ်လန်က ူားခခင်ားမ ား

အယကက င်ားကို တန်ားစီယြေါ် ခပထ ားပပီားယန က် သတိုအ ား ယအ က်ပါအတိုငား် ဘိုရ ားသခင်မနခ
် ဲ
ယလသည်။
အြျင်ားလူသ ား၊ ဣသတရလအမျြုားသည် ငါတရှ ွေ့ မှ တြျ ်ခဖစ်တလပပီ။ ထသ
ို အ
ူ တပါင်ားတို
သည် မိုကထ
် ၌ ထည်တသ တကကားနီ(ဝါ)၊ ယကကားခြူ၊ သ၊ ခဲကဲသို ယငနှင် က ယသ ယခ ်
ခြစ်ကက၏။ ယေဇယက လ ၂၂ား၁၈
ယကကားေါခြင် ခပ လိုပ်ထ ားယသ

ထယ
ို မရိုပ်သည် လလက်ခြင် ခပ လိုပ်ယသ

ယ မ၏တရ ားမှု

(justice)ကို ပိုယဆ င်ပါသည်။ ယ မသည်က ား စ တန်၏ အမှတ်အသ ားတစ်ခိုယပတည်ား။
ထအ
ို ခါ၊ ဤယလ ကတနင
ို င
် လိုားကို လှည်ခြ ား၍ မ ရ်နတ်စ တန် အမည်ရှတသ
တရှားတ မတဟ င်ား တည်ားဟူတသ နင်္ါားကကီားက၎
ို င်ား၊ သနှငအ
် တ သ၏တမန်တိုကို၎င်ား၊
ယခမကကီားသို ခ လိုက်ကက၏။ ဗ ဒတ်က မ်ား ၁၂ား ၉။

ယ မကိုက်ခရယသ ယကက င် ဣသယရလလအခ ွေ့ ယသဆိုားခဲကကရပပီား မမတို၏ ညည်ားညူခခင်ားအခပစ်
အတက် က န်ရှယနသမ ား ယန င်တရလ ခဲကကသည် ယန က်ပိုငား် တင်၊ အခပစ်အတက် ယက ယအား
သ ားပပီဟို သတိုေိုကကည်ယနခဲကကသည်။ ယခမှ က်ထ ားယသ ယ မကို မမတိုအခပစ်မ ားအ ား ယခ ြ က်
ယပားသအခြစ်

သတို

အသအမှတ်ခပ ခဲကကသည်။

ယသဆိုားခဲသမ ားကို

အခပစ်မ ားအတက်

ပယဇ ်လိုက်ရသည် ေဇ်တစ်ခိုအခြစ် သတိုထင်မှတ်ခဲကကသည်။ မမတိုခပ မယသ

အခပစ်မ ား

အတက် ခငလ
် တ်ခခင်ားတရ ားကို မမတိုရရှနင
ို သ
် ည် ဆိုသည်အမှနတ
် ရ ားတစ်ခိုကို ဤလလိုပ်
အယတားအယခေါ် (သ)ို ယကကားေါအယတားအယခေါ်အ ားခြင် သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် သင်ခပယပားနင
ို ခ
် ဲပပီား၊
က န်ားမ ခခင်ားသို သတိုယရ က်ရှခဲကကသည်။ တရ ားမှုအယပေါ် ရှု ခမင်ကကသည် မမတို၏ အခမင်မှ
စ တန်ထမှ ဆင်ားသက်ယသ အခမင်ပင်ခြစ်သည်ကို သတို မယတားမခဲကကပါယခ ။ သိုခြစ်၍ တရ ားမှု
အယပေါ် ရှု ခမင်ထ ားကကသည် သတိုအခမင်ကို အသိုားခ ပပီား သတက
ို ို ယန င်တလမ်ားထဲသို ဘိုရ ားသခင်
ပိုယဆ င်ယတ ်မလ က် သတိုအ ား က န်ားမ ယစယတ ်မခဲပါသည်။

ထနည်
ို
ားတပင်၊ ကပ်တိုငက
် ို ယမျှ ်ကကည်လ က် ခငလ
် တ်ခခင်ားရနင
ို ယ
် ကက င်ားကို ကျွနပ
်ို ်တို ေိုကကည်နင
ို ်
ရန်အလိုငှါ ခရစ်ယတ ်သည် ယခမှ က်ထ ားခခင်ားကို ခရ၍ ယ မ၏တရ ားမှုခြင် မမကိုေ်ကို သအရှု ခမင်
ခယတ ်မခဲယလသည်။ ဘိုရ ားသ ားယတ ် အယသခယတ ်မခခင်ားအ ားခြငသ
် လျှင် ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား
ဘိုရ ားသခင်ခငလ
် တ်ယတ ်မသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တိုလသ ားမ ား ေိုကကည်လ နင
ို ခ
် ဲကကပပီား ထအ
ို ယသခ
ယရားနှုတ်ခဲခခင်ားအြိုားအခအ ားခြင် ကျွနပ
်ို ်တို၏စတ်မ ား လတ်လပ်ယပါပါားသ ားကကသည်။
လသ ားဇ တကို ေတင်ယတ ်မလ က် ကျွနပ
်ို ်တို၏အခပစ်မ ားအတက် ယေရှု အစ ားထားို အခပစ်ယခြ
ယပားယတ ်မခဲသည်။ ဤအခပစ်ယခြခခင်ားအမှုကို ယကကားေါယ မရိုပ်အ ားခြင် ပိုယြေါ်တင်ခပထ ားယပား
သည်။ အယကက င်ားမှ ထအ
ို ခပစ်ယခြခခင်ားသည် ကျွနပ
်ို ်တိုလတ်ယခမ က်ယရားအတက် ခပန်ယပားဆသ
ဲ
က ယတ င်ားဆိုထ ားသည် အြိုားအခခြစ်ယသ ယကက ငခ် ြစ်သည်။ ထအ
ို ခပစ်ယခြခခင်ားသည် ယ မ၏
တရ ားမှုက ခပဌ န်ားထ ားသည် ယက ယအားယပားမှုပင်ခြစ်ယကက င်ား ယကကားေါသတတ က သက်ယသခပယနပါ
သည်။ ထသ
ို တတ သည် ဘိုရ ားသခင် မြန်ဆင်ားခဲသည်၊ လသ ားမ ား ြန်တီားထ ားယသ သတတ ပင်
ခြစ်သည်။ အထားသခြင် က ဣန၏အမ ားအနေ်က ြန်တီားလိုက်သည်အရ ပင်ခြစ်ယပသည်။
ကျွနပ
်ို ်တို၏အခပစ်မ ားအတက် ခရစ်ယတ ် အဘေ်ယကက ငအ
် ယသခရသည်ကို ဤသင်ခန်ားစ ားမှ
တမထားခခ ားယသ

ခ ည်ားကပ်ပိုမ ားနှင် ယြေါ် ခပထ ားယပားပါသည်။ ကျွနပ
်ို ်တို၏ ကေ်တင်ခခင်ား

အတက် သ ားယတ ်အယသခခခင်ားအမှုကို ဘိုရ ားသခင်ယတ င်ားယတ ်မသည်ဟို ခရစ်ေ န်မ ားက
အကကင်ားမဲလက်ခထ ားကကသည်။ သယသ
ို
် က မ်ားစ က ယအ က်ပါအတိုငား် အတအလင်ား ယြေါ် ခပ
ထ ားပါသည်။
ကိုေ်ယတ ်သည် ေဇ်နင
ှ ် ပယဇ ်သကက ကို အလိုယတ ်မရှသည်ခြစ်၍၊ အကျွနပ
်ို ်န ားကို
ြငယ
် တ ်မပပီ။ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်နင
ှ ် အခပစ်ယခြရ ေဇ်မ ားကို ယတ င်ားယတ ်မမယသ အခါ၊..
ဆ လက မ်ား ၄၀ား၆
ဤအယသခခခင်ားကို ဘိုရ ားသခင် ယတ င်ားယတ ်မမပါ။ သိုယသ ် စ တန်၏လက်ထသ
ဲ ို က ယရ က်ခဲ
သ ားသည် ကျွနပ
်ို ်တိုအယနခြင် ကျွနပ
်ို ်တိုကိုေ်စ ား သ ားယတ ်အယသခစရ မလိုပဲ ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား
ဘိုရ ားသခင်ခငလ
် တ်နင
ို သ
် ည် ဟသည်အခ က်အ ား ကျွနပ
်ို ်တိုလက်မခနင
ို က် ကသည်ကို ဘိုရ ား
သခင် သထ ားယတ ်မသည်။
မမသ ားယတ ်၏ အယသခယတ ်မခခင်ားအမှုကို ဘိုရ ားသခင် ယတ င်ားယတ ်မသည်မှနလ
် ျှင် ဘိုရ ား
သခင်အ ား ေတ်ခပ ကိုားကေ်ခခင်ားအမှုတင် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအမှု ထ ေရက လပတ်လိုား ပါရှယနယပ
လမ်မည်ခြစ်သည်။ သိုရ တင် ထသ
ို ိုယသ အမှုနင
ှ ် ဆနက
် င်ဘက်အမှု ခြစ်ပ က်သ ားခဲသည်။ ခရစ်
ယတ ်၏ အယသခယတ ်မခခင်ားအမှုအ ားခြင် အခပစ်အတက် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားခပ ရသည်စနစ်တစ်ခို
လိုား ပယပ က်သ ားခဲပါသည်။
တသီတင်ားတင် လအမ ားတိုနှင် ပဋည ဉြဲွေ့ ခခင်ားရှ၍ ထသ
ို တ
ီ င်ားတေက်တင် ေဇ်ပယဇ ်
ခခင်ားနှင် ဆက်ကပ်ခခင်ားကို ပယပ က်ယစလမ်မည်။ ဒယေလအန ဂတတက မ်ား ၉ား၂၇
ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားနှင် ဆက်ကပ်ခခင်ားကို ခရစ်ယတ ် ပယပ က်ယစမည်ဟို ယြေါ် ခပထ ားခဲပါသည်။
ယခမှ က်ထ ားခခင်ားကိုခရစဉ လအယပါင်ားတိုအ ား မမထယတ ်သို ခရစ်ယတ ်ဆဲေယတ ်မခဲပါသည်။
(ယေ ဟန် ၁၂ား၃၂)။ ကျွနပ
်ို ်တို၏ ယကကားေါ တရ ားမှုစနစ်အတက် ယက ယအားမှုကိုရရှပပီား ခငလ
် တ်
ခခင်ားတရ ားကို ကျွနပ
်ို ်တိုလက်ခပပီဆိုလျှင် ဘိုရ ားသခင်၏ ေည ဉယတ ်ကို နှလိုားသ ားအတင်ား၌
ခေလ က် ကျွနပ
်ို ်တို၏ စတ်နလ
ှ ိုားမ ား ခပ ခပင်ယခပ င်ားလဲခခင်ားရှနင
ို ပ
် ါသည်။ ထအ
ို ခါ အထန်ားလက်မှ
ကျွနပ
်ို ်တို လတ်သ ားကကပါသည်။ ကျွနပ
်ို ်တို စတ်နလ
ှ ိုားမ ား ခပ ခပင်ယခပ င်ားလဲခခင်ားခရပပီားဆိုလျှင၊်
ယက က်ကို ကျွနပ
်ို ်တို ရို က်စရ မလိုယတ ပဲ စက ားယခပ ရို ၊ မှ ထ ားရို မျှသ ခပ ရယတ သည်။

လှတယတ ်ကို ကိုငေ
် ၍ သင်၏အစ်ကိုအ ရိုနပ
် ါလ က်၊ ပရသတ်မ ားကို စိုယေားယစ
ယလ ။ သူတတရှ
ို ွေ့ မှ

တကျ က်ကမ
ို ှ ထ ားတလ (စက ားတခပ တလ )။ တကျ က်သည်

မမတရကို ထက်တစ၍၊ ပရသတ်မ ားနှင် သတိုတရ စဆ န်မ ားတိုအ ား ယသ က်ဘို ယရကို
ယပားရမည်။ ယတ လည် ရ က မ်ား ၂၀ား၈
ေမ်ားနည်ားြိုယက င်ားသည်မှ ၊

ဘိုရ ားသခင်၏

ညန်ကက ားခ က်အတိုငား်

ယက က်ကို

ယမ ယရှ

စက ားမယခပ ခဲပါယခ ။ ဣသယရလလတို၏ ညည်ားညူခမည်တမ်ားမှုမ ားယကက င် အမ က်ထက်ပပီား
ယက က်ကို သရို က်ပစ်ခဲသည်။ ထသ
ို ိုယသ အ ားခြင် ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ားအမှတ်သည ကို ယမ ယရှခပသ
သ ားခဲသည်ခြစ်ရ တရ ားမှုနင
ှ ် ၎င်ား၏သယဘ ထ ားအယပေါ် ဣသယရလလမ ား ဆက်ပပီားန ားလည်မှု
လဲယနခဲခပန်ပါသည်။

ထအ
ို ယကက င်ားယကက င်

ယက င်ားကင်သို

ယမ ယရှမတက်ရမှီ

သအ ား

ဘိုရ ားသခင် အလ င်ယသဆိုားခငယ
် ပားခဲခခင်ားခြစ်သည်။ ဤအယတားအယခေါ် မှ ားေင်ားယကက င်ားကို
ဣသယရလလမ ား

ယတွေ့ ခမင်ခဲရသည်။

ရို က်ပိုတ်စရ မလိုပဲ

စက ားယခပ ရို မျှနင
ှ ် မမထပါားမှ

ခငလ
် တ်ခခင်ားကို ယတ င်ားခကကြို သတိုအ ား ဘိုရ ားသခင် အလိုယတ ်ရှခဲသည်။ ထအ
ို ခ က်ကို
သတိုန ားလည်ြိုလိုသည်။
လသ ား၏ အ ားနည်ားခခင်ားအရ က ဘိုရ ားသခင်၏ အကကအစည်မ ားကို ယခပ င်ားလဲမသ ားယစနင
ို ်
ပါယခ ။ ထအခပင်
ို
ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား ခရစ်ယတ ်ထ ေယဆ င်နင
ို ခ် ခင်ားအလိုငှါ ကျွနပ
်ို ်တို၏ တရ ားမှု
အ ားခြငသ
်
ဘိုရ ားသခင် အလိုပ်လိုပ်သ ားခဲပါသည်။ အရို က်ခရသည်ယက က်ဆိုသည် ယခါင်ားစဉ
ယအ က်မှ ပင် ေိုကကည်ခခင်ားရှရ သို

ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား ဘိုရ ားသခင် ဆယ
ဲ ခေါ်သ ားယပားသည်။ ထို

ေိုကကည်ခခင်ားက ား ကျွနပ
်ို ်တို ခငလ
် တ်ခခင်ားခရယကက င်ားနှင် ယက က်တည်ားဟယသ

ခရစ်ယတ ်

အထယတ ်မှ အခမဲယသ အသက်ယရ စီားဆင်ားယနလ က်ရှယကက င်ားကို ေိုကကည်သည် ေိုကကည်ခခင်ား
ပင်ခြစ်သည်။
ထသ
ို တိုယန က်၌ လိုက်ယသ ဓမမယက က်မှ

ထက်ယသ ယရကိုယသ က်ကက၏။ ထို

ယက က်က ား ခရစ်ယတ ်ခြစ်သတည်ား။ ၁ ယက ၁၀ား၄
ထယ
ို ကက င်

ငါတိုသည်ေိုကကည်ခခင်ားအ ားခြင်

ယခြ င်မတ်ရ သို

ယရ က်ယစခခင်ားငှါ

ပညတ်တရ ားသည် ခရစ်ယတ ်ထသို ငါတိုကိုပိုယဆ င်၍ ငါတို၏ အထန်ားခြစ်သ

တည်ား။ (၂၅) ေိုကကည်ခခင်ားတရ ားသည် ယရ က်လ ယသ အခါ၊ ငါတိုသည် ထအ
ို ထန်ား
လက်မှ လတ်ကက၏။ ဂလ တဩေါဒစ ၃ား၂၄-၂၅
လည်ပင်ားခိုငမ
် ယသ ဣသယရလလမ ားတိုအတက် ယမ ယရှ၌ ဘိုရ ားသခင် ယပားအပ်ယတ ်မယသ
အမှုယတ ်က ား ဘိုရ ားသခင်၏ ပညတ်ယတ ်မှနအ
် ယရှ ွေ့တင် လသ ားတို၏အခပစ်မ ားကို ပ ားမ ား
(ထင်ရှ ား)ယစြိုအတက်ပင်ခြစ်သည်။
ထမ
ို ှတပါား ယပ က်တတ်ယသ ယရ င်ခခည်တည်ားဟယသ ယမ ယရှ၏မ က်န ှ မှ ထက်
ယသ

ယရ င်ခခည်ယကက င်၊ ဣသယရလအမ ားသ ားတိုသည် သ၏မ က်န ှ ကို ယစယစ

မကကည်ရှု နင
ို သ
် ည်တိုငယ
် အ င်၊ ယက က်ခပ ားယပေါ်၌ အကခရ တင်၍ ယရားထ ားယသ
ယသခခင်ား၏တရ ားသည် ဘိုနား် အ နိုယဘ ်နင
ှ ် ခပည်စိုသည်မှနလ
် ျှင၊် .. ၂ ယက ၃ား၇
လသ ားတစ်ယေ က်အြို မမဒိုစရို က်အခပစ်မ ားအ ား ခပန်ခမင်ယနရသည်အမှုသည် ဘိုနား် အ နိုယဘ ်
နှင် စပ်ဆိုငယ
် သ အမှုတစ်ခိုပင်ခြစ်သည်။ ဇ တလသည် မမ၏ မိုက်မဲခခင်ားအ ားခြင် ဉ ဏ်မ က်စ
အလင်ားကေ်ယနယသ ်လည်ား ယမ ယရှမှတဆင် ယပားယတ ်မခဲသည် ပညတ်ယတ ်အ ားခြင် ယေရှု
ခရစ်၌ရှယသ

ဧေယဂလတရ ားယတ ်အ ား မမတိုလိုယနအပ်ကကသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တိုယတွေ့ ခမင်လ ရ

ပါသည်။ ယက င်ားခ ီားခြစ်ယစယသ ထမ
ို ှနက
် ကျွနပ
်ို ်တို၏ ယပ က်ဆိုားယနသည်အယခခယနကို ခဲခခ ား
သခမင်ယစပါသည်။ ထမ
ို ှနမ
် ရှလျှင် ကျွနပ
်ို ်တို ကေ်တင်ခခင်ားသို ယရ က်နင
ို မ
် ည်မဟိုတ်ပါယခ ။
အယကက င်ားမှ အနတရ ေ်ရှသည် မမတို၏အယခခအယနကို ကျွနပ
်ို ်တို ခပန်ယတွေ့ရမည်မဟိုတ်ယသ
ယကက င် ခြစ်သည်။
အယကက င်ားမက ား၊ ပညတ်တရ ားယတ ်ကို ယမ ယရှလက်တင် ယပားယတ ်မ၏။ ယက ားဇား
တရ ားနှင် သစစ တရ ားမက ား ယေရှု ခရစ်အ ားခြင် ခြစ်သတည်ား။ ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင်
၁ား၁၇
ကမဘ ဦားကပင် ယေရှု ၏ယက ားဇားယတ ်ကို ကျွနပ
်ို ်တိုအြို ယပားကမ်ားထ ားယတ ်မခဲပါသည်။ ေယန
အသက်ရှငယ
် နကကယသ

ကျွနပ
်ို ်တိုအယနခြငလ
် ည်ား မမတို၏ ယပ က်ဆိုားယနယသ အယခခအယနကို

ခပန်ခမင်နင
ို ရ
် န်အတက် ဤပညတ်ယတ ်မှနက
် ို ကျွနပ
်ို ်တိုလိုအပ်ယနကကပါသည်။

ဘိုရ ားသခင်သည် ငါတိုက င်ယသ အက င်ကို ယထ က်ယတ ်မမ။ ယရှားကပ်က လ မ
ယရ က်မှီ၊

ယေရှု ခရစ်အ ားခြင်

ငါတိုအဘို

ကိုေ်ယတ ်တိုငက် ကစည်ယတ ်မယသ

ယက ားဇားယတ ်နင
ှ အညီ
်
ငါတိုကိုကေ်တင်၍၊ သန်ရှငား် ယသ အရ ၌ ယခေါ်သင်ားယတ ်မ၏။
၂ တ ၁ား၉
အခပစ်ထသ
ဲ ို လသ ားမ ား စတင်က ယရ က်ခဲခ န်မှစ၍ ေခိုပစစ ပပနက
် အခ န်အထတင် ပညတ်
ယတ ်နင
ှ ် ဧေယဂလနှစ်ခိုစလိုား ပားတဲသက်ေင်လှုပ်ရှ ားယနပါသည်။ လသ ားမ ားအ ား ဘိုရ ားသခင်နင
ှ ်
ပပီားခပည်စိုသည် ဆက်ဆယရားကို ခပန်ရယစြိုအတက်ဆိုလျှင် ထအ
ို ရ နှစ်ခိုစလိုား လိုအပ်ပါသည်။
ယကကားေါယ မပိုခပင်သည် မ ားစ ယသ အယကက င်ားအရင်ားမ ားအတက် အယရားပါယသ ပိုခပင်တစ်ပိုဒ ်
ခြစ်သည်။ စ တန်က မတ်ဆက်ယပားပပီား လသ ားမ ားနေ်က လက်ခေိုကကည်ထ ားခဲသည် တရ ားမှု
စနစ်တစ်ခို၏ ခပဌ န်ားယတ င်ားဆိုခ က်မ ားကို ယပားယခ ရန်အလိုငှါ ခရစ်ယတ ် ယခမှ က်ထ ားခခင်ား
ခရယကက င်ား ထပ
ို ိုခပင်က ယြေါ် ခပယပားသည်။ တခ န်တည်ားမှ ပင် ယကကားေါသတတ အယကက င်ားနှင် ဆက်
စပ်ပပီား ဣသယရလလမ ားတို၏ ေတ်ခပ ကိုားကေ်ခခင်ားအယကက င်ားကို ကျွနပ
်ို ်တို ယခခရ ခယလလ
ခဲကကရ ၊ ကျွနပ
်ို ်တို၏ ယမတတ ရှင် အြခမည်ားယတ ်သည် မမသ ားယတ ် အယသခယတ ်မခခင်ား
အမှုကို လိုလ ားယတ ်မမပဲ ကျွနပ
်ို ်တို ေိုကကည်နင
ို ရ
် န်အလိုငှါသ သ ားယတ ်အ ား ကျွနပ
်ို ်တိုအြို သ
စနယ
် တ ်မခဲသည်ဟယသ သက်ယသတစ်ခိုကို ကျွနပ
်ို ်တို ရရှခဲကကပါသည်။
မမသ ားယတ ်ရင်ားကို မနှယခမ ဘဲ၊ ငါတိုရှသမျှ အဘိုအလိုငါှ စန်ယတ ်မယသ သသည်၊
သ ားယတ ်နင
ှ တက
်
ခပ်သမ်ားယသ အရ တိုကို ငါတိုအ ားမယပားဘဲ အဘေ်သို ယနယတ ်
မမည်နည်ား။ ယရ မဩေါဒစ ၈ား၃၂

၈။ အဘ
ို ရ
ို ားသြင်၊ ကယ
ို တ
် တ ်၏လမ်ားသည် သန်ရှငား် ရ ဌ နတတ ်၌ရှပါ၏။
ကယလားဘေက

က မ်ားစ ြတ်ရှုခဲြားသည်

အယတွေ့အကက တစ်ခိုကို

ကျွနပ
်ို ်ခပန်သတရမသည်။

က မ်ားစ ြတ်ရှုရင်ား ထက်ယခမ က်ရ က မ်ားသို ယရ က်လ ယသ အခါ ကျွနပ
်ို ်အတက် အလန်ခက်ခဲ
လ ခဲသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ် ယဆ က်လိုပ်ခခင်ားအမှုအတက် ယပားထ ားယသ
ညန်ကက ားခ က်မ ားအယကက င်ားကို ြတ်ရှုယနရခခင်ားသည် ၁၂ အရေ် ကယလားတစ်ယေ က်အြို
အလန်ပင် ပငီားယငွေ့စရ ယက င်ားလှသည်။ သိုပါယသ ်လည်ား ဤညန်ကက ားခ က်မ ားထဲတင် ကျွနပ
်ို ်တို
အြို

ဧေယဂလသတင်ားစက ားကို

ြငဟ
် ခပယပားသည်

အြိုားထိုက်သမမ တရ ားပါရှယနပါသည်။

ပိုတစ်ပိုတည်ားအ ားခြင် ယထ င်နင
ှ ခ
် ီယသ စက ားလိုားမ ားကို ခခေ်မှုနား် ခပနင
ို သ
် ည် ဆိုသည်စက ား
အတိုငား် ၊ ယအ က်ယြေါ် ခပ ရိုပ်ပိုအခ ွေ့တိုမှ သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်၏ ပိုစကကမ်ားတစ်ခိုကို ကျွနပ
်ို ်တို
ရေနင
ို ပ
် ါသည်။

ပိုပါစ မ ား (ပို - ၁) ---- Court and Sanctuary - တဲယတ ်ေန်ားနှင် သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်
တခါား၊ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်ပလလင်၊ အင်တို (ယရစလို)၊ သနရ
် ှငား် ယသ အခန်ား၊ အသနရ
် ှငား် ဆိုားယသ အခန်ား

ပိုပါစ မ ား

(ပို-၂)

----

သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်၊

ပထမကိုလ ားက ၊

သနရ
် ှငား် ယသ အခန်ား၊

အသနရ
် ှငား် ဆိုားယသ အခန်ား၊ မီားခို (ယလ က၏အလင်ား)၊ ပဋည ဉယသတတ ယတ ်၊ ယရှ ွေ့ယတ ်မိုန်
(အသက်မိုန)်
သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ် တန်ဆ မ ားအတက် အသိုားခပ ထ ားယသ သတတ မ ားအယကက င်ားကို ယလလ
မှတ်သ ားရသည်မှ အမှနပ
် င်စတ်ေင်စ ားြိုယက င်ားပါယပသည်။
တန်ဆ မ ား

အသိုားခပ ထ ားယသ သတတ မ ား

တည်ယနရ မ ား

မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်ပလလင်

ယကကားေါ

တဲယတ ်ေင်ား

အင်ဒ ို (ယရစလို)

ယကကားေါ

တဲယတ ်ေင်ား

ဆီမီားခို

ယရ

သနရ
် ှငား် ယသ အခန်ား

ယရှ ွေ့ယတ ်မိုန်

ယရ

သနရ
် ှငား် ယသ အခန်ား

နသ ယပါင်ားရှု ွေ့ယသ ပလလင်

ယရ

သနရ
် ှငား် ယသ အခန်ား

ပဋည ဉယသတတ ယတ ်

ယရ

အသနရ
် ှငား် ဆိုားယသ အခန်ား

သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်၏ နရမ ားတိုကို ယရကပ်ယသ ပ ဉခပ ားမ ားခြင် က ရထ ားပပီား ထပ
ို ဉမ ားတို
ကို ယငယခခစပ်မ ားခြင် တဲဆက်ထ ားပါသည်။
တဲယတ ်က ရန်ယထ င်ထ ားရယသ

အက ရှပ ဉခပ ားတိုကိုလည်ား လိုပ်ရမည်။ (၁၆)

ပ ဉခပ ားသည် အလ ားဆေ်ယတ င်၊ အနတယတ င်ထ

ရှရမည်။ (၁၇) ထပ
ို ဉခပ ား

ရှသမျှတို၌ ယခခယထ က်နစ
ှ ်ခိုစီ တတန်ားတည်ားရှယစခခင်ားငှ လိုပ်ရမည်။ (၁၈) တဲယတ ်
ယတ င်ဘက်၌ က ရန်ပ ဉခပ ား နှစ်ဆေ်ကို လိုပ်ရမည်။ (၁၉) ထပ
ို ဉခပ ားနှစ်ဆေ်တင်၊
တခပ ားယအ က်၌ ယခခယထ က်နစ
ှ ်ခိုစီစပ်စရ ဘို တငတခြစပ် တလားဆယ်ကလ
ို ပ
ို ်ရမည်။
…..(၂၉) ပျဉခပ ားတက
ို ို တရွှနင
ှ မ
် မ်ားမရမည်။ ကန်လန်ကျင်လျှြုဘရ
ို

တရွှကင်ားကို

လည်ား လိုပ်၍၊ ကန်လန်က င်တိုကို ယရနှငမ
် မ်ားမရမည်။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၂၆ား၁၅၁၉၊ ၂၉။
သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်တင် အသိုားခပ ထ ားယသ

အတင်ားကိုလ ားက မ ားကို ယရယခ င်ားမ ားခြင်

တဲဆက်ထ ားပပီား အခပင်ကိုလ ားက မ ားကိုမ ယကကားေါယခ င်ားမ ားနှင် တဲဆက်ထ ားပါသည်။
တနည်ားက ား၊ ခပ ယသ အထည်၊ ယမ င်ားယသ အထည်၊ နီယသ အထည်ခြင်ပပီားယသ ယခ
ရိုဗမ်အရိုပ်နင
ှ ် ခ ေ်လှေ်ယသ ၊ ပတ်ယခ ကိုလ ားက ဆေ်ထည်ခြင် တဲယတ ်ကိုလိုပ်
ရမည်။… (၆) တရွှတြျ င်ားငါားဆယ်ကလ
ို ည်ားလိုပ်၍၊ ထတ
ို ရွှတြျ င်ားခဖင် ကိုလ ားက မျ ား
ကို ပူားတသခဖင်၊ တဲယတ ်တယဆ င်တည်ားခြစ်ရမည်။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၂၆ား၁၊ ၆
တဲယတ ်ြိုားအိုပ်ဘို အခခ ားယသ

ကိုလ ားက ဆေ်တစ်ထည်ကို ဆတ်ယမားနှင် လိုပ်ရ

မည်။ …… (၁၁) တကကားဝါတြျ င်ား ငါားဆယ်ကလ
ို ည်ား လိုပ်၍၊ ကင်ားတ၌
ို လျှြုပပီားလျှင်၊
အယပေါ်တဲ တပိုငား် နှငတပ
်
ိုငား် ပားတဲသခြင်၊ တဲတယဆ င်တည်ား ခြစ်ရမည်။ (၁၂) ထို
အယပေါ်တဲ၌ ပိုယသ ကိုလ ားက တေက်ကိုက ား၊ တဲယတ ်ယန က်ယြားမှ တဲလဲ ဆထ
ဲ ား
ရမည်။ ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၂၆ား၇၊ ၁၁-၁၂
ဧေယဂလတရ ားယတ ်အ ားခြင် စင်ကကေ်ခခင်ားသိုယရ က်ယသ သတို၏ စ ရတတမ ားတင် ယကကားေါနှင်
ဆိုငယ
် သ အရ မ ား အလ င်ားမရှယတ ပါယခ ။ သတို၏ စက ားမ ားသည် စင်ကကေ်ယသ စက ားမ ား
ခြစ်လ သည်။

ယလ က်ပတ်ယသ စက ားသည် တငအတခပ က်မှ စီြျယ်တသ တရွှတရှ က်ြျြုသီားနှင ်
တူ၏။ (၁၂) န ားယထ င်တတ်ယသ သကို ယလ က်ပတ်စ

ဆိုားမတတ်ယသ သသည်

ယရန ားယတ င်ားကဲသို၎င်ား၊ ယရစင်တန်ဆ ကဲသို၎င်ား ခြစ်၏။ သိုတတက မ်ား ၂၅ား၁၁-၁၂
သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်၏ အခပင်ပိုငား် ကိုလ ားက မ ားအ ား တဲဆက်ထ ားယပားသည် ယကကားေါားယခ င်ား
တိုသည် ကျွနပ
်ို ်တို၏ ဇ တခနဓ ကို ပိုယဆ င်သည်။ ဒိုတေအကကမ်ကကလ ခခင်ားတင် ကျွနပ
်ို ်တို၏
ယသတတ်ယသ ခနဓ ကို

မယသနင
ို ယ
် သ ခနဓ အခြစ်သို

ယခပ င်ားလဲယပားယတ ်မခခင်ားအ ားခြင်

ဤ

ယကကားေါယခ င်ားမ ားကို ဘိုရ ားသခင်နတ
ှု ်ပေ်ပစ်ယပားယတ ်မမည်ခြစ်ပါသည်။
နက်နယ
ဲ သ အရ တခိုကိုငါခပဦားမည်။ ငါတို ရှသမျှသည် အပ်ယပ ်ရကကမည်မဟိုတ်။
(၅၂) သိုယသ ်လည်ား၊ ယန က်ဆိုားယသ တပိုားမှုတ်ယသ အခါ၊ တခဏခခင်ားတင် မ က်စ
တမှတ်၌ ငါတိုရှသမျှသည် ယခပ င်ားလဲခခင်ားသို ယရ က်ရကကမည်။ ထတ
ို ပိုားမှုတ်ခ န်
ယရ က်ယသ အခါ၊ ယသလန်ယသ သတိုသည်၊ မပိုပ်နင
ို ် ယသ အခြစ်၌ တည်လ က်
ထယခမ က်၍၊ ငါတိုရှသမျှသည် ယခပ င်ားလဲခခင်ားသို ယရ က်ရကကမည်။ (၅၃) ယြိုမျက်
တမှ က်ပိုပ်တတ်တသ အရ သည် မပိုပ်နင
ို တ
် သ အခဖစ်သ ို ဝင်စ ားရမည်။ ယြိုမျက်
တမှ က် တသတတ်တသ အရ သည် မတသနင
ို တ
် သ အခဖစ်သ ို ဝင်စ ားရမည်။ ၁ ယက
၁၅ား၅၁-၅၃
ယက င်ားကင်ပမ ွေ့ယတ ်ကကီားကို ယရစင်ခြင် တည်ယဆ က်ယတ ်မလမ်မည်ခြစ်သည်။ ထယ
ို ရစင်က ား
ေင်ားပမ ွေ့ယတ ်တင် ယနထင
ို မ
် ည်သမ ားတို၏ အက ငစ
် ရတတကို ပိုယဆ င်ယလသည်။
ပမ ွေ့ ရို ားကိုေ်သည် နဂါားသွေ့ယ
ဲ က က်ခြစ်၏။ ပမ ွေ့သည်လည်ား ကကည်လင်တသ ဖန်နင
ှ ် တူ
တသ တရွှစင်ခဖစ်၏။ ဗ ဒတ်က မ်ား ၂၁ား၁၈
သင်သည်ဥစစ ရတတ်ခခင်ားငှါ၊ မီားနှငချွ
် တ်ပပီားယသ ယရကို၎င်ား၊ …... ငါထမှ ေေ်ယလ ။
ဗ ဒတ်က မ်ား ၃ား၁၈
ယရှ ွေ့ကသင်ခန်ားစ တင်

ယလလ ခဲရသည်အတိုငား်

ယကကားေါဆိုသည်မှ

လလိုပ်ပစစည်ားတစ်မ ား

ခြစ်သည်။ (ကမဘ ၄ား၂၂)။ ဘိုရ ားနှင် ဆိုငယ
် သ အရ မ ားကို လအယတားအယခေါ်နင
ှ အ
် ညီ ယပါင်ားစပ်ြို
ကက ားစ ားယနခခင်ားအမှုကို ပိုယဆ င်ပါသည်။ ဘိုရ ားသခင်၏လမ်ားသည် သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်၌

ရှပါ၏။

တဲယတ ်ေင်ား(ယခေါ်)

ဗမ န်ယတ ်တတိုငား်

အခပင်ဘက်မှယန၍

အသနရ
် ှငား် ဆိုားယသ

အခန်ားထဲသို ကျွနပ
်ို ်တို ယလျှ က်လှမ်ားသ ားကကသည်အခါ ယကကားေါသတတ မ ားတိုသည် အခပင်ဘက်၌
က န်ရှယနခဲမည်ခြစ်ပပီား ယရနှင် ယငမ ားကိုသ

အတင်ားပိုငား် တင် ကျွနပ
်ို ်တိုယတွေ့ ခမင်ရလမ်မည်

ခြစ်သည်။ ခရစ်ေ န်အသက်တ နှငအ
် ညီ ကျွနပ
်ို ်တို အသက်ရှငယ
် လျှ က်လှမ်ားလ ကကသည်အခါ
တဲယတ ်ေင်ား

(ယခေါ်)ဗမ န်ယတ ်တတိုငား် ကို

အခပင်ဘက်တင်

ကျွနပ
်ို ်တို

ခ န်ရစ်ထ ားခဲရလမ်

မည်ခြစ်သည်။ အယကက င်ားမှ ထိုအရပ်ကို တပါားအမ ားသ ားမ ားလက်၌ အပ်ယပားထ ားယတ ်မယသ
ယကက ငခ် ြစ်သည်။
တြန်လှတနှငတ
် ယသ

က ူပင်တလိုားကို ငါအ ားယပား၍ ငါကို ယခပ ဆိုသည်က ား၊

ထယလ ။ ဘိုရ ားသခင်၏ ဗမ န်ယတ ်နင
ှ ေဇ်
်
ပလလင်ကို တိုငား် ယလ ။ ဗမ န်ယတ ်၌
ကိုားကေ်ယသ သတိုကိုလည်ား ယရတက်ယလ ။ (၂) ဗမ န်တတ ်တန်တင
ို ား် ကို မတင
ို ား် နှင၊်
ပယ်ထ ားတလ ။

တပါားအမျြုားသ ားတ၌
ို

အပ်တပားပပီ။

သတိုသည်

သန်ရှငား် ယသ

ပမ ွေ့ယတ ်ကို ၊ လ ယလားဆေ်နစ
ှ ်လပတ်လိုား နင်ားကကလမ်မည်။ ဗ ဒတ်က မ်ား ၁၁ား၁-၂
တဲယတ ်ေင်ား(ယခေါ်) ဗမ န်ယတ ်တတိုငား် သည် တပါားအမ ားသ ားမ ားအြိုခြစ်သည်။ ထအ
ို ရပ်တင်
ယကကားေါအယတားအယခေါ်မ ားနှင် ညစ်ညူားခခင်ားရှယသ

အခပစ်သ ားမ ားက ဧေယဂလသတင်ားစက ား

နှင် ပထမအကကမ် စတင်ယတွေ့ဆိုရသည်။ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်ပလလင်က ခရစ်ယတ ်၏ လက်ေါားက ားတိုင်
ယတ ်ကို ပိုယဆ င်ပါသည်။ က ားတိုငယ
် တ ်ကို ယကကားေါသတတ နှင် ပိုယဆ င်ထ ားပါသည်။ ထိုယကက င်
ထအ
ို ရ သည် လလိုပ်ယသ

အရ တစ်ခိုပင်ခြစ်ယပသည်။ လနှငဆ
် ိုငယ
် သ

ဥပယဒသမ ားနှင် ညီညတ်မှုရှယစရန်အတက်

ထအ
ို ရ (က ားတိုင)် ကို

တရ ားမှုစည်ားမ ဉား

လသ ားမ ားလိုအပ်ခဲကက

ပါသည်။ က ားတိုငယ
် တ ်နင
ှ ် ကျွနပ
်ို ်တို ယတွေ့ဆိုပပီားယန က်တင်၊ ယကကားေါအင်ဒ၌
ို ယတွေ့ရသည်
မှနအ
် ားခြင် ကျွနပ
်ို ်တို၏ ဒိုစရို က်အခပစ်ကို ဘိုရ ားသခင် ပ ားမ ားယစယတ ်မပါသည်။
ပရသတ်စည်ားယေားရ

တဲယတ ်တခါားယရှ ွေ့ မှ

စည်ားယေားတတ်ယသ

မန်ားမတို၏

တကကားဝါမှန်မျ ားကို ေ၍ ယကကားေါ အင်တိုနင
ှ ် ယကကားေါယခခယထ က်ကို လိုပ်ယလ၏။
ထက်ယခမ က်ရ က မ်ား ၃၈ား၈
ပညတ်ယတ ်၏အလင်ားယတ ်ယအ က်၌ လသ ားမ ား မမကိုေ်ကိုေ် ခပန်လည်ရှုခမင်သိုားသပ် လ
ကကယသ အခါ မမတိုကိုေ်ကို စတ်ပ က်မသည် အဆငတ
် စ်ခိုထတိုငယ
် အ င် မမတိုအခပစ်မ ားကို

သတိုခပန်ခမင်လ မပါသည်။ ခရစ်ယတ ်၏ေည ဉယတ ် ေင်ယရ က်လ ယသ အခါ ကိုေ်အခပစ်တို
ကို ကျွနပ
်ို ်တို နက်ရှုင်ားစ ခပန်လည်ယတွေ့ ခမင်လ ရသည်။
ဥပဇဈ ေ်ဆရ သည် ယရ က်လ လျှင၊် ဒိုစရို ကအ
် ခပစ်က၎
ို င်ား၊ အခပစ်ကင်ားခခင်ားကို၎င်ား၊
အခပစ်စီရင်ခခင်ား ကို၎င်ား၊ တလ ကီသ ားတအ
ို ား ထင်ရှ ားစ တဘ ်ခပမည်။ ရှငယ
် ေ ဟန်
ခရစ်ေင် ၁၆ား၈
စတ်ပ က်လက်ပ က်ခြစ်ယနစဉ၊

မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်ပလလင်နယဘားတင်ရပ်လ က်

ေဇ်ပလလင်ထက်က

သိုားသငေ်ကို ယမျှ ်ကကည်ရင်ား မမတိုအ ား ဘိုရ ားသခင်ခငလ
် တ်ယတ ်မသည်ဟို အမှနတ
် ကေ်
ေိုကကည်ခစ ားမယသ သတိုအြိုမှ မက ား ယက ားဇားယတ ်ပ ားမ ားယနလ က်ရှပပီား ဒိုကခမှုက်(ဒိုကခမီားြို)
၌ စစ်ခခင်ားခရသည် ယရ တည်ားဟယသ စစ်မှနယ
် သ ေိုကကည်ခခင်ားကို သတိုစတင်သိုမှီား လ ကကယလ
ယတ သည်။
ထမ
ို ှတပါား၊ ပညတ်တရ ားသည် တြန်ေင်သခြင် ခပစ်မှ ားယသ အခပစ်ပါားမ ား၏။ သို
ယသ ်လည်ား

အခပစ်ပါားမ ားသည်

အရ မှ

ယက ားဇားယတ ်သ ၍

ကကေ်ေ၏။

ယရ မဩေါဒစ ၅ား၂၀
ယရတည်ားဟယသ

ကျွနပ
်ို ်တို၏ေိုကကည်ခခင်ား ပ ားမ ားလ သည်နင
ှ အ
် မျှ ယကကားေါတည်ားဟယသ

ကျွနပ
်ို ်တို၏ ေခင်အယတားအယခေါ်မ ား တခြည်ားခြည်ားနှုတ်ပစ်ခခင်ားခရပပီား ယန က်ဆိုားတင် သယေဂ
တရ ား(အခပစ်ရှသည်ခစ ားမှု) အလ င်ားကေ်ယပ က်သ ားယလယတ သည်။
တည်ယစနင
ို လ
် ျှင၊် ေတ်ခပ ယသ သတိုသည် တခါတည်ားနှင် စင်ကကေ်ခခင်ားသိုယရ က်ပပီား
မှ၊ တန က်တဖန် သတဝင်္တရ ားရစရ အတကက င်ား အလျှင်ားမရှသည်ခဖစ်တသ တကက င်၊
ထေ
ို ဇ်တိုကို တခါတည်ားသ ပယဇ ်၍၊ ယန က်တြန် မပယဇ ်ဘယ
ဲ နရကကမည်မဟိုတ်
ယလ ။ ယဟပဗဲဩေါဒစ ၁၀ား၂
ထယန
ို
က်၊ ေဇ်ပယဇ ်ခခင်ား အယတားမ ား အလ င်ားမရှယတ ပါယခ ။ ယက က်ကို ရို က်ပစ်ခခင်ားမ ားမရှ
ယတ ပဲ ယက က်ကို စက ားယခပ (မှ ထ ား)ရို မျှသ ရှယတ မည်ခြစ်သည်။

ေခိုမက ား ေဇ်ပယဇ ်သည်တင် အခပစ်မ ားကို နှစ်တိုငား် ယအ က်ယမခခင်ားရှ၏။ (၄) အ
တကက င်ားမူက ား၊ န ား၊ ဆတ်၏အတသားသည် အခပစ်ကို မပယ်နင
ို ရ
် ။ (၅) ထယ
ို ကက င်၊
ခရစ်ယတ ်သည် ဤယလ ကသို ကကလ ယသ အခါ၊ အိုဘိုရ ားသခင်၊ ကယ
ို တ
် တ ်သည်
ယဇ်နင
ှ ပူ
် တဇ ်သကက ကို အလတ
ို တ ်မရှ သည်ခဖစ်၍၊ အကျွနပ
်ို ်အဘိုကိုေ်ခနဓ ကို ခပင်
ဆင်ယတ ်မပပီ။ (၆) မီားရှု ွေ့ရ ယဇ်နင
ှ ် အခပစ်တခဖရ ယဇ်မျ ားကို အ ားရနှစ်သက်တတ ်မမူ
တသ အြါ၊ က မ်ားစ လပ်၌ အကျွနပ
်ို ်ကို အမှတ်ခပ ၍ ယရားထ ားသည်နင
ှ အညီ
်
၊ (၇)
အကျွနပ
်ို ်သည် ကိုေ်ယတ ်၏အလိုကို ယဆ င်အယသ ငှါ သ ားပါမည်ဟို အကျွနပ
်ို ်ေန်ခ
ပါသည်ဟို ယလျှ က်ဆို၏။ (၈) ပညတ်တရ ားအတင
ို ား် ခပြုရတသ ေတ်ကိုရည်ယဆ င်
လ က် ခရစ်ယတ ်က၊ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်၊ အခပစ်ယခြရ ေဇ်အစရှယသ ယဇ်မျ ားနှင ် ပူတဇ ်
သကက မျ ားတက
ို ို ကယ
ို တ
် တ ်သည် အလတ
ို တ ်မရှ၊ အ ားရနှစ်သက်တတ ်မမူဟို အထက်
ကဆိုနင
ှ ပပီ
် ားမှ၊ (၉) တဖန်တ၊ို အဘ
ို ရ
ို ားသြင်၊ အကျွန်ပ
ို ်သည် ကယ
ို တ
် တ ်၏ အလက
ို ို
တဆ င်အတသ ငှါ

သ ားပါမည်ဟို

ဆသ
ို ည်တင်၊

ဒိုတယဝတ်ကို

တည်တစခြင်ားငှါ

ပဌမဝတ်ကိုပယ်၏။ (၁၀) ထအ
ို လိုယတ ်နင
ှ အညီ
်
ယေရှု ခရစ်၏ ကိုေ်ယတ ်ကို တခါ
တည်ား ပယဇ ်ယသ အ ားခြင်၊ ငါတိုသည် စင်ကကေ်ခခင်ားသို ယရ က်ကက၏။ ယဟပဗဲ ၁၀ား၃၁၀
ယကကားေါယ မရိုပ်အ ားခြင် ပိုယြေါ်ထ ားခဲသည်အတိုငား် ပင် လသ ားအ ားလိုားတိုအြို ယေရှု တစ်ခါတည်ား
အယသခယတ ်မခဲပါသည်။ သိုရ တင် ေည ဉယတ ်နင
ှ ် ကျွနပ
်ို ်တိုခပည်ေကကယသ အခါ က ားတိုင်
ယတ ်ကို လိုားေခခ ားန ားသည် အခမင်တစ်မ ားခြင် ကျွနပ
်ို ်တိုခမင်တတ်လ မည်ခြစ်သည်။ ခရစ်ယတ ်
၏ ကိုေ်ကိုခငင်ားပေ်ခခင်ားအမှုနင
ှ ် ထခ
ို ရစ်ယတ ်၌ ထင်ရှ ားယတ ်မသည် ဘိုရ ားသခင်၏ စ ရတတ
ယတ ်ကိုသ ကျွနပ
်ို ်တို အဓက အ ရို စိုက်လ ကကမည်ခြစ်သည်။ မီားရှု ွေ့ရ ေဇ်ပလလင်(ယက က်အ ား
ရို က်ပစ်ခခင်ား) ယနရ တင် နသ ပလလင်(ယက က်အ ား စက ားယခပ ခခင်ား) ေင်ယရ က်ယနရ ေလမ်မည်
ခြစ်ပါသည်။ ကရ နီကိုနား် ထက်က အယသားသန်ားခခင်ားအခြစ်အပ က်မှသည် ယဂသယရှမ န်ဥေ ဉ
အတင်ား အယသားသန်ားခခင်ားဘက်သို ကျွနပ
်ို ်တိုအ ရို စိုက်လ ကကလမ်မည်ခြစ်သည်။ ယဂသယရှမ န်
က ား ခမည်ားယတ ် ယစခိုငား် ယသ အမှုယတ ်ကို ယေရှု ပပီားစီားယဆ က်ရက်ခဲသည် အရပ်ယပတည်ား။
ရှငယ
် ေ ဟန်ခရစ်ေင် ၁၇ား ၄ - အကျွနပ
်ို ်သည် ယခမကကီားယပေါ်မှ ကိုေ်ယတ ်ကို ဘိုနား် ထင်
ရှ ားယစပါပပီ။

အကျွနပ
်ို ်ယဆ င်ရက်စရ ဘို

အကျွနပ
်ို ်ယဆ င်ရက်၍ ပပီားပါပပီ။

အကျွနပ
်ို ်အပ်ယပားယတ ်မယသ အမှုကို

ခ စ်ယသ အခပစ်သ ား၊ ယမျှ ်ကကည်ခခင်ားခြင် သင်အသက်ရှငပ
် ါယလ။ ယလ ကကို စီရင်ခခင်ားအလိုငါှ
ဤယလ ကထဲသို မမသ ားယတ ်အ ား ဘိုရ ားသခင် ယစလတ်ယတ ်မမခဲပါ။ (ယေ ဟန် ၃ား၁၆-၁၇)။
မမစ ရတတ ယတ ်ကို ထင်ရှ ားယစြိုနှင် ဘိုရ ားသခင် ယပားယတ ်မယသ

ခငလ
် တ်ခခင်ားတရ ားအ ား

ကျွနပ
်ို ်တိုေိုကကည်နင
ို က် ကြိုအတက် ကျွနပ
်ို ်တိုအခပစ်မ ားကို ေတင်ေတ်ယဆ က်ယပားရန် သ ားယတ ်
ကို ဘိုရ ားသခင် ယစလတ်ယတ ်မခဲခခင်ားသ ခြစ်သည်။
“ဤအမှုက ား သငအ
် ခပစ်ယကက င် သငအ
် ယပေါ်၌ ငါက ယရ က်ယစမည်အမှုခြစ်ယသ ်လည်ား သင်
အစ ား ငါအမ က်ယတ ်အ ားခြင် ငါ၏သ ားယတ ်ကို အယသသတ်ရန် ငါဆိုားခြတ်ယလပပီား။”ဟို ကျွနပ
်ို ်
တို၌ မနက် က ားလိုသည် ရည်ရေ်ခ က်ခြင် မမသ ားယတ ်အ ား ခမည်ားယတ ် ယစလတ်ခဲခခင်ားမဟိုတ်
ပါယခ ။ မမ သ ားသမီားမ ားအြို အဘေ်မည်ယသ ရည်ရေ်ခ က်ခြင် သ ားယတ ်ကို ဘိုရ ားသခင်
ယစလတ်ယတ ်မခဲသနည်ား။ ယရ(ေိုကကည်ခခင်ား) နေ်ပေ်မှယန၍ က ားတိုငယ
် တ ်အ ား ခပန်လည်
ယလလ ဆန်ားစစ်ပပီား သငအ
် ား ေမ်ားသ မ က်ရည်ကို စီားက လ ယစမည် အလန်အြိုားထက
ို ်ယသ
အရ တစိုတခိုကို သင် ရှု ခမင်လိုက်ပါယလ။
ယကကားေါတဲယတ ်ေန်ားကို စန၍
် ယရနှင် ယငအရပ်တည်ားဟယသ

သနရ
် ှငား် ယသ အခန်ားထဲသို သင်

ေင်ယရ က်လ ယသ အခါ ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားမှုသည် လသ ားတို၏ တရ ားမှုနင
ှ ် လန်စ ကဲခပ ား
ခခ ားန ားမှုရှယနသည်ကို သင်ယတွေ့ ခမင်ရယပလမ်မည်။ ကျွနပ
်ို ်တိုအ ား မနထ
် ားယတ ်မသည်က ား၊
ဆိုားယသ သသည် မမလမ်ားကို၎င်ား၊ မတရ ား ယသ သသည် မမအကကတိုကို၎င်ား စန်
ပစ်၍၊ ထ ေရဘိုရ ားထယတ ်သို ယခပ င်ားလဲပါယစ။ သိုခပ လျှင် သန ားယတ ်မလမ်မည်။
ငါတို ဘိုရ ားသြင်ထတတ ်သ ို တခပ င်ားလပါတစ။ သခပြုလျှင်
ို
အထူားသခဖင် အခပစ်ကို
လွှတတ
် တ ်မူလမ်မည်။ (၈) ထ ေရဘိုရ ားမန်ယတ ်မသည်က ား၊ ငါ၏ အကကအစည်
သည် သင်တ၏
ို အကကအစည်နင
ှ မတူ
်
။ ငါ၏ အက င်သည်လည်ား သင်တို၏ အက င်နှင်
မတ။ (၉) မိုဃား် တက င်ားကင်သည် တခမကကီားထက်သ ၍ ခမင်သကသ၊ို ငါ၏အကျင်သည်
သင်တ၏
ို အကျင်ထက်၎င်ား၊ ငါ၏အကကအစည်သည် သင်တ၏
ို အကကအစည်ထက်၎င်ား
သ ၍ ခမင်၏။ (၁၀) မိုဃား် ယရနှင် မိုဃား် ပင်တိုသည် မိုဃား် ယက င်ားကင်မှ ဆင်ားသက်၍
ယန က်တြန်မခပန်၊ ယခမသည် မ ားယစကကဲယသ သအ ား မ ားယစကို၎င်ား၊ အစ စ ားယသ သ
အ ား

အစ ကို၎င်ားယပားမည်အယကက င်ား၊

ယခမကို

စိုယစသခြင်၊

အပင်ယပါက်ယစ၍၊

အသီားကို သီားယစသကဲသို၊ (၁၁)ထအ
ို တ ငါ၏နှုတ်ကပတ်စက ားသည် ခြစ်လမ်မည်။

အက ားမရှဘဲ ငါထသို မခပန်ရ။ ငါအလိုကို ခပည်စိုယစမည်။ ငါယစခိုငား် ယသ

အမှု၌

ယအ င်လမ်မည်။ (၁၂) သင်တသည်
ို
ဝမ်ားတခမ က်တသ စတ်နင
ှ ထ
် က်၍၊ ြျမ်ားသ စ
ပိုခြင်ားကို ြရကကလမ်မည်။ တတ င်ကကီား တတ င်ငယ်တသည်
ို
သင်တတရှ
ို ွေ့ မှ သီြျင်ား
ဆသ
ို နှင ် တကကားတကက ်၍၊ တတ ၌ရှသမျှတသ

အပင်တသည်
ို
လက်ြိုပ်တားီ ကကလမ်

မည်။ (၁၃) အမ ားမ ားယသ ဆားပင်အရ ၌ ထင်ားရားပင်နင
ှ ် မိုရတိုပင်တိုသည် ယပါက်
ကကလမ်မည်။ ထအ
ို မှုသည် ထ ဝရဘိုရ ားတရှ ွေ့တတ ်၌ တအ က်တမဘရ
ို ၊ မတပျ က်
မပျက်ရတသ ထ ဝရသက်တသ ခဖစ်ရလမ်မည်။ ယဟရှ ေအန ဂတတက မ်ား ၅၅ား၇-၁၃
အခပစ်၌ က ရှု ားသ ားယသ

လသ ားနှင် ယက င်ားကင်တမန်မ ားတို၏ ယကကားေါတရ ားမျှတမှုကို

စနထ
် ားချွတ်ပေ်လ က် ခရစ်ယတ ်၏ က ားတိုငယ
် တ ်အ ား သ ၍က ေ်ယသ အခမင်၊ ပိုမိုလှယသ
အလင်ားခြင် သင်ရှုခမင်တတ်ြို ကျွနပ
်ို ် အယလားအနက် ဆိုယတ င်ားလိုပါ၏။ အလိုားစိုယသ ယကက က်
မက်ြေ်ရ အမှုမ ားတိုကို ြေ်ရှ ားယပားနင
ို သ
် ည် ဘိုရ ားသခင် အ ဂယဗယမတတ ယတ ်၏ ခ သ
ယသ အလင်ားယတ ် ထဲသို သင်တိုားေင်ပါယလ။
ယက ားဇားယမတတ ၊ အြေ်ခ သ ၊ ခပစ်သ ားငါကို ကေ်ရှ ။
ယပ က်ဆိုားရ မှ ခပန်ယတွေ့ ခဲပပီ၊ ကန်ားယသ မ က်စ ခမင်ပပီား။
သက်တ ခရီား၊ ယကက က်ြေ်လမ်ားမှ ား၊ ယက ားဇားယတ ် စဉရှပါ။
ေိုသည်ခ န်မှ ရဲရငအ
် ားရှ၊ ယကက က်ခခင်ားလျှငား် မရှပပီ။
ဒိုကခခပည်ေ၊ ခပစ်နတင်ားမှ၊ ကိုေ်ယတ ်ထသိုလ ပပီ။
ငါအ ားကေ်တင် ယက ားဇားယတ ်သည်၊ အမ်ယတ ်သို ပိုယဆ င်မည်။
ယနထက်ယတ က်ပ၊ ထခို ပည်ယတ ်မှ ၊ အြေ်ယက ားဇားယတ ်မ ား။
ယရှားကကဲသို ခ ီားမမ်ားဆိုမည်၊ ကိုနဆ
် ိုားခခင်ားမရှပပီ။

၉။ နင်္ိုားြျြုပ်ဆတ
ို တ င်ား (Selah)
ခ စ်စ ယသ

အကျွနပ
်ို ်၏ ကေ်တင်ရှင၊် အကျွနပ
်ို ်ရှရ

အခပစ်အယမှ င်ကမဘ ထဲသို ကိုေ်ယတ ်

ဆင်ားကကခဲယလပပီ။ အကျွနပ
်ို ် န ားလည်လက်ခနင
ို မ
် ည် အဓပပါေ်မ ားနှင် ခမည်ားယတ ်၏ ခငလ
် တ်
ခခင်ားတရ ားကို အကျွနပ
်ို ်အ ား ကိုေ်ယတ ်ယပားခဲယလပပီ။ ကျွနပ
်ို ်အြို ကိုေ်ယတ ်ခစ ားရသည်
ယသ ကမ ားအတက် အကျွနပ
်ို ်ငားို ယကကားမပါ၏။ ယပ က်ယသ သိုားမ ားကို ကေ်တင်အယသ ငှါ၊
ခမည်ားယတ ်၏ ကရိုဏ ယတ ်အခပည်ခြင် ဤယလ ကအယမှ င်ညကို ရဲေစ ကိုေ်ယတ ် ရင်ဆိုငခ
် ဲ
ယလပပီ။
ကိုေ်ယတ ်ခပ ယသ

အမှုမ ားကို ဆင်ခခင်စဉားစ ားကကည်ရန် ကျွနပ
်ို ်၏ရင်ခိုနသ
် မ ား အလန်ပင်

ယနှားယကားယနခဲပါသည်တက ား။ ကိုေ်ယတ ်ယမတတ ယတ ်၏ အတမ်အနက်ကို ထ ေရက လပတ်
လိုား အကျွနပ
်ို ် စစ်၍မကိုနန
် င
ို ပ
် ါ။ ကိုေ်ယတ ်ယမတတ စမ်ားယရတင်ားမှ စီားဆင်ားယသ ယရကို အစဉ
ယသ က်သိုားပပီား အကျွနပ
်ို ်အစဉ ခမတ်နားို ခခင်ားရှပါမည်။
အြိုားထက
ို ်ယသ

သိုားသငေ်၊ ကိုေ်ယတ ်သ ားယလရ ယန က်သို အကျွနပ
်ို ် လိုက်သ ားလိုပါ၏။

အဆိုား အစမဲယသ အြိုားအခခြင် ကျွနပ
်ို ်အ ား ကိုေ်ယတ ် ယရားေေ်ခယလပပီ
ဲ
။ ကိုေ်ယတ ်ယမတတ
ယတ ်နင
ှ ် အကျွနပ
်ို ်မထက
ို ်ပါဟို တခါတရ ခစ ားမယသ ်လည်ား ကျွနပ
်ို ်အ ား ကိုေ်ယတ ် စနပ
် စ်ခ န်
ရစ်မည်မဟိုတ်ယကက င်ား

အကျွနပ
်ို ်ေိုကကည်ပါ၏။

ကျွနပ
်ို ်အ ား

နှစ်သမ်ယက င်ားခ ီားယပားခခင်ားငှါ

ကိုေ်ယတ ် ယစလတ်ယတ ်မသည် အြိုားထက
ို ်ေည ဉယတ ်အတက် ကိုေ်ယတ ်အ ား ကျွနပ
်ို ်
ယက ားဇားတင်ပါ၏။
ခ စ်စ ယသ

ကေ်တင်ရှင၊်

ဤသတင်ားစက ားအ ားခြင်

အကျွနပ
်ို ်၌

ကိုေ်ယတ ်ယပားယတ ်မ

သမျှယသ သတက
ို လ
ို ည်ား နင
ို င
် ယတ ်ထသ
ဲ ို အကျွနပ
်ို ် အလန်တရ ေင်စ ားယစလိုပါ၏။ သတိုအြို
ကိုေ်ယတ ်၏ယမတတ ယတ ်ကို အကျွနပ
်ို ် ခစ ားမပါ၏။ သတို၏ ကေ်တင်ခခင်ားအြိုအလိုငါှ
အကျွနပ
်ို ် အလန်စတ်အ ားကကီားပါ၏။ သ ားသမီားမ ားအြို ထ ားယတ ်မယသ ကိုေ်ယတ ်၏ ယမတတ
ယတ ်အ ား ခမည်ားစမ်ားရယသ အခငန
် င
ှ အ
် တ ယလ ကကကီားအ ား ခမည်ားယတ ်ကို ဧကန်သကျွမ်ားယစလို
သည် ကိုေ်ယတ ်၏အလိုယတ ်နင
ှ ် ထပ်တညီရယသ အခငအ
် တက် ကိုေ်ယတ ်အ ား ယက ားဇားတင်
ပါ၏။

ခမည်ားယတ ်၏ဘိုနား် ကို ကျွနပ
်ို ်တို၌ ကိုေ်ယတ ် လှပစ ထင်ရှ ားယစခဲသည်နည်ားတ ကိုေ်ယတ ်၏
ဘိုနား် ကို အကျွနပ
်ို ် ထင်ရှ ားယစနင
ို ရ
် န်အလိုငှါ ခ စ်ြေ်ယသ ေည ဉယတ ်ကို ကျွနပ
်ို ်အ ား ကိုေ်ယတ ်
ယပားယတ ်မပါ။ ရန်ပငမ်ားခခင်ားအမှုယတ ်ကို အကျွနပ
်ို ်တို၌ ကိုေ်ယတ ် အပ်နင
ှ ား် ထ ားသည်ခြစ်၍၊
လသ ားတို၏နှလိုားသ ားမ ား

စင်ကကေ်ခခင်ားရှရန်အလိုငှါ

အကျွနပ
်ို ်တိုအထဲ၌

ကိုေ်ယတ ်ထင်

ရှ ားခခင်ား ရှပါယစယသ ။
က ားတိုငယ
် တ ်၏ စစ်မှနယ
် သ အလှတရ ားကို ခမင်ယတွေ့ နင
ို ရ
် န်နင
ှ ် ကိုေ်ယတ ်သည် ခ စ်ြေ်ယသ
ခမည်ားယတ ်၏ ဘိုနား် ထင်ရှ ားခခင်ားအယကက င်ားပင်ခြစ်သည်ကို လတိုငား် ဒားယထ က်၍ နှုတ်ခြငေ
် န်ခ
အယသ ငှါ ဤစ အိုပ်ကို ြတ်ရှုယသ သအယပါင်ားတိုအ ား မ က်စဉားကို ကိုေ်ယတ ်ယပားယတ ်မပါ။
ခမတ်ယတ ်မယသ သခင်ယေရှု န မယတ ်အ ားခြင် ဆိုယတ င်ားပါ၏။
အ မင်။

https://maranathamedia-myanmar.com မှ ရရှနင
ို မ
် ည် အခြ ားတသ စ အိုပ်မျ ား
အသဖိုငမ
် ျ ားနှငတ
် က အြမ တဒါင်ားလိုတဆ
် ယူနင
ို ပ် ပီ ား။
အ င်္တပတမတတ (Agape)
ဓမမယဟ င်ားက မ်ားဘိုရ ားနှင် ဓမမသစ်က မ်ား၌ ယေရှု ယြေါ် ခပခဲသည် ဘိုရ ားမှ

တစ်ဆတည်ားယသ

ဘိုရ ားပင်ခြစ်ယကက င်ား ယထ က်ခခပထ ားယပားသည် က မ်ားအယထ က်အထ ားမ ားကို ဤစ အိုပ်တင်
အတင်ားက က ယလလ ယတွေ့ ရှရပါမည်။ ေခင်က မယတားမဘားသည် မ ားစ ယသ က မ်ားစ ပိုခပင်
မ ားတိုကို
စ မ က်န ှ

ဤစ အိုပ်တင် အယသားစတ်နင
ှ ် အခ က်က က ယဆားယနားတင်ခပထ ားယပားပါသည်။
၃၀၀ သ

ပါရှသည် ဤစ အိုပ်သည် အမှနတ
် ကေ် အယခြရှ ယနကကသမ ားအြို

စတ်ေင် စ ားစရ ယက င်ား သည် စ အိုပ်တစ်အိုပ်ခြစ်သည်။

မူလတမတတ (Original Love)
အမ်ယထ င်ယရားကစစမ ားတင် ဆိုားရ ားသည် ပခမ်ားယခခ က်မှုမ ား ရှယနတတ်ပါသည်။ ယေဘိုေ
အ ားခြင် အမ်ယထ င်ယရားနှင် ယပါင်ားသင်ားဆက်ဆယရားမ ားတင် လအမ ားအခပ ား အဘေ်ယကက င်
အဆင်မယခပခြစ်ယနကကရပါသနည်ား။ ကျွနပ
်ို ်တို၏ ယပါင်ားသင်ားဆက်ဆယရားမ ား တိုားတက်ယက င်ား
မန်လ ြိုရန်အတက်

က မ်ားစ ထဲမှ ကျွနပ
်ို ်တိုသင်ေရရှနင
ို မ
် ည် မလယပါင်ားသင်ားဆက်ဆယရား

အယကက င်ားအရ မ ားကို ဤမလယမတတ စ အိုပ်မှ ယဆားယနား တင်ခပထ ားယပားပါသည်။ စ မ က် ၄၄
မ က်န ှ သ ပါရှသည် ဤစ အိုပ်ငေ်တင် ယပ ်ရင်ယသ အမ်ယထ င်တစ်ခိုအတက် မရှမခြစ်လို
အပ်သည် စဉားမ ဉားဥပယဒသမ ားကို ထည်သင်ားယြေါ် ခပထ ားယပားပါသည်။

ဇ စ်ခမစ်ရှငား် တမ်ား (Identity Wars)
ကိုေ်ပိုငဘ
် ေတိုက်ပဲမ ား စ အိုပ်သည် မမကိုေ်ကို စားစမ်ားရှ ယြမှုခပ ရသည် ဘေခရီားစဉတစ်ခို
အယကက င်ားကို ပိုယြေါ် ခပထ ားယပားသည် စ အိုပ်ခြစ်သည်။ မမ၏ဘေတန်ြိုားကို က ားယကက င်ားဆက်
စပ်မှုရှရှခြင် သင်ေန ားလည်နင
ို ရ
် န် ဤစ အိုပ်မှ သငအ
် ား ြတ်ယခေါ်ထ ားပါသည်။ စမ်ားယဆ င်ရည်
က ဆင်ားယစသည် ဤယလ က၏ ပိုယသအယတားအယခေါ်ထမ
ဲ ှ သငအ
် ား လတ်ယခမ က်ယစပပီား သင်၏
အယရားအကကီားဆိုားယသ ယပါင်ားသင်ားဆက်ဆယရားမ အတက် လတ်လပ်မှုကို ယပားစမ်ားမည် စဉမ ဉား
ဥပယဒသမ ားကို ဤစ အိုပ်တင် ထည်သင်ားယြေါ် ခပထ ားယပားသည်။

က ားတိုငယ
် တ ်အ ား ဆန်ားစစ်ခခင်ား
နှင်

က ားတိုငယ
် တ ်အ ား ယတွေ့ဆခို ခင်ား
က ားတိုငယ
် တ ်အ ား အဘေ်ယကက င် လိုအပ်ခဲသနည်ား။ အဘေ်သ လိုအပ်ခဲသနည်ား။
ကျွနပ
်ို ်တို၏ ကေ်တင်ခခင်ားအြို က ားတိုငယ
် တ ်ကို အဘေ်ယကက င် လိုအပ်ခဲသနည်ား။
မမသ ားယတ ်၏ အယသခယတ ်မခခင်ားအ ားခြင် ဘိုရ ားသခင် အမ က်ယတ ်ယခပပငမ်ားခဲပါသလ ား။
ဘိုရ ားသခင်၏ တရ ားမှုက ား အဘေ်နည်ား။ ကျွနပ
်ို ်တို၏ တရ ားမှုနင
ှ ် က ခခ ားမှုရှပါသလ ား။
တိုငယ
် ပေါ်တင်ယခမ က်ထ ားသည် ယကကားေါယ မရိုပ်နင
ှ ် မမကိုေ်ကို ယေရှု အဘေ်ယကက င် နှုင်ားေှဉ
ခပယတ ်မခဲသနည်ား။
က ားတိုငယ
် တ ်အယကက င်ားနှင် ပတ်သက်ပပီား ဣသယရလလမ ားတို၏ သနရ
် ှငား် ရ ဌ နယတ ်က
အဘေ်သိုယခပ ဆိုထ ားပါသနည်ား။

https://maranathamedia-myanmar.com

