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အခန််း ၁
ရှာပုံတ

ှာ်

၁၇ရ စုသနှ င်ားပုင်ားတွင် အုင်ားဇက်နယူတန်သည် သက င်ားကင်အ က သနှင်ဆုင်သသ လည်ပတ်မှု
အသ က င်ား သတွားဆသနခသည်။ တကှာင််းကင် န်ဆှာမ ှာ်းသည် သက င်ားကင်တစ်သလ က် သရွေ့လျ ား
သနနုံင်ရန် မည်သည်အရှာနင် ဆက်နွယ်တနသနည််း။ ထုဆက်နွယ်မှုကု ထန်ားချျုပ််သဖ ်ခပနုင်သသ
ရုားရှင်ားသည် စင်္ကြ၀ဠှာစည်ားမျဉ်ား ရှနုင်ပေါသလ ား။ ရှုပ်သထွားမှုတစ်ခု သမဟု
ု
တ် န ားလည်နုင်ရန်
ခက်ခသသ လ ျုွေ့ဝှက်ချက်သှာဖြစ်သတ ှာ။ ၄င်ားရှ သဖွမှုခဖစ်သပေါ်လ သစရန် နယူတန်၏စတ်ကု
မည်သည်အရ က န်းဆွခသနည်ား။ သူ၏တခေါင််းတပေါ်သုံို့ ပန််းသ်း စ် ုံ်းထမန်ရှာမ စ်ဆင်
သူသည်သခမထုဆွအ ားကု ထည်သွင်ားစဉ်ားစ ားနုင်ခသလ ား။ မ က သသားမီက လန်ဒန်သတ ်ဝင်
လူူ့အဖွွေ့အစည်ား၏ သမ ်ကွန်ားတုက်တွင် သတွွေ့ရှသည် ဆ အုင်ားဇက်နယူတန်၏ ဘဝအတထျုပပတတခဖစ်သသ
လက်သရားမူတစ်ခုတွင် ယင််းအသခဖကု ယခုံကသတ
ုံို့ ြှာ်ဖပထှာ်းသည်။
“သူကညသနစ စှာ်းပပီားသည်နှင်ရ သီဥတုပူတနွ်း ှာတသှာတ ကှာင်ကျွန်သတ ်တုဥယျ ဥ်ထသုံသ
ို့ ွ ား
ပပီားပန်ားသီားပင်မ ှာ်းတအှာက်တွင်လက်ဖက်ရည်သသ က်ခ ကသည်။ထုံစဉ်ပန််းသ်း စ် ုံ်းဖပြု ်က
ှာရှာ၎င််းပန််းသ်းသည်အဘယ်တ ကှာင်ဖပြု ်က ှာရသနည််းဟုံတ ွ်းတ ှာမခတ ကှာင််းတဖပှာဖပခ
သည်။”

ယင်ားအဖြစ်အပ က်တ ကှာင် ြရင်(န်)စီဖယ ဟူတသှာစ အုပ်ကုံ ထုတ်လုပ်နုံင်ခသည်။ ထုံစှာအုံပ် ွင်
နယူ န်သည် တရွေ့ ှာ်းမနင်ဆုံင်တသှာ သပပပညှာရပ်မ ှာ်း၏ အတဖခခအုံ ်ဖမစ်နင် စင်္ကြှာ၀ဋ္ဌှာ၏
တရွေ့ ှာ်းမဆုံင်ရှာ နယှာမ ရှာ်း ၃ရပ်ကုံတြှာ်ဖပခသည်။
ဤနယှာမမ ှာ်းသည် အရ ဝတထျုမ ှာ်းအ ကှာ်း ဆက်နွယ်မှု၊ ၎င်ားတုအသပေါ်သက်သရ က်သသ ်
စွမ်ားအ ားစုမျ ားနှင် ရရှလ ်သသ သရွေ့လျ ားမှုကု်သဖ ်ခပသည်။ နယူတန်သည် ကမ္ှာသခမထုဆွအ ား

3 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

နယ မ၏ အကျျုားသက်သရ က်မှုကုံ လက်တင်စက ားလားု gravitas်ဆွငင်အ ား(အသလားချန်)်
ဟုံအသုားခပျုခပပီားသန က် သခမထုဆွအ ားအခဖစ် လူသမျ ား လ ခသည်။.1
နယူတန်၏ ြရင်(န်)စီဖယ စ အုပ်သည် စင်္ကြ၀ဠ ဆုင်ရ သပပနည်ားကျအခမင်ကု လ မည်နှစ််သပေါင်ား
၃၀၀အထလွှမ်ားမုားလမ်မည်။ သူသည် ဤအသခခခသသဘ တရ ားမျ ားကုသုား၍ ကယ်တခွန်မျ ား၏
လမ်ားသ က င်ားမျ ား၊ ဒီသရမျ ား၏သရွေ့လျ ားမှုနှင် စင်္ကြ၀ဠ ဆုံင်ရှာ ဂ ြုဟ်မ ှာ်းတရွေ့ ှာ်းမမ ှာ်းကုံ
တွက်ချက်ခပနုင်ခသည်။ ကမ္ှာသည် တနအြွွေ့အစည််း၏ ဗဟုံမဟုံ ်တ ကှာင််းကုံ
2

၎င််းကတြှာ်ဖပထှာ်းသည်။ သက င်ားကင်အရ ဝတထျုမျ ားအ က ား ဆက်နွယ်မှုကု သလလ ခခင်ားသည်
စင်္ကြ၀ဠ နှင်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တုကုံ ပုံမုံန ားလည်တစဂပ်း ကမ္ှာဆွငင်အ ားနယ မမျ ားအရ
ကမ္ှာတပေါ် ွင် တနထုံင်တသှာ လူသ ားတ၏စွ
ု
မ်ားသဆ င်ရည်ကုံ ဖမင်မှာ်းသစသည်။
အှာကှာသဗမ န်အသ က င်ားကု အသအမှတ်ခပျုရ ၌ နယူတန်၏စူားစမ်ားမှုသည် သခမင်္ကီားတပေါ်တွင်
ဖြစ်တပေါ်ခတသှာ ခဖစ်ရပ်တစ်ခုအ ားခဖင် အစပျျုားခသည်။ သစ်ပ င်တစ်ပင်မှ ခပျုတ်ကျလ သည်
ပန်ားသီားတစ်လုား၏ခဖစ်စဉ်တ ကှာင် ပန်ားသီားနှင်ကမဘ သခမစပ် က ား ဆက်နွယ်မှုကု တ
ှာြရ
ုံို့ န်
ခဖစ်သစခသည်။
၂၁ ရ စုအဆုံ်းတွင် ကျွန်ုပ်၏စတ်သည် ဝည ဉ်သရားခနဓ ကုယ်မျ ားအ က ား ဆက်နွယ်မှုကု အသခခခသည်
ရှ ပုသတ ်အသစ်တစ်ခုသု ဦားတည်ခသည်။ ရုပ်ပုင်ားဆုင်ရ ကုယ်ခနဓ ၏ဆက်စပ်မှုကု
မှန်ကန်စွ န ားလည်ထ ားခခင်ားသည် သပပဆုင်ရ လူူ့င်္ကျုားပမ်ားမှု၌ ဤမ ထူားကသသ တုားတက်မှုမျ ားကု
ခဖစ်သပေါ်သစနုင်ပေါက သက င်ားကင်နှင်သခမင်္ကီားဆုင်ရ ဝည ဉ်ခနဓ မျ ား၏ ဆက်နွယ်မှုကု မှန်ကန်စွ
န ားလည်ခခင်ား၏အကျျုားသက်သရ က်မှုမှ အဘယ်သရှ
ု နင်သနည်ား။ သခမင်္ကီားနှင်ဆုင်သသ ဝည ဉ်သရားရ
ခနဓ မျ ားအ ားခဖင် ကျွန်ုပ်သည် အမ ြု်းသှာ်း၊ အမ ြု်းသမ်း်နှင် ကသလားမျ ား၏စတ်၊် ူသှာ်းနှင်ဘုရ ားတ၏
ု
ဆက်စပ်မှုနှင် ဘုရ ားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်သသ အသက်တ ၌ရှသနသည် ဆက်နွယ်မှုမျ ားအသ က င်ားကု
ရည်ညွှန်ားသနခခင်ားခဖစ်သည်။ နယူတန်၏ ဤကမ္ှာတဖမတပေါ် ွင် ရှာတြွမအသခဖကု သက င်ားကင်နယ်ပယ်
အတွင်ား သတွွေ့ရှခသ က င််း သဖ ်ခပ ုံပေါသည်။
ဝည ဉ်သရားရ ကုယ်ခနဓ ကု အုပ်ချျုပ်သသ စင်္ကြ၀ဠ ဥပသဒ၏ရှ ပုသတ ်ကု ကျွန်ုံပ်တု အစခပျုပေါစ။ု
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https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Mechanics_and_gravitation
Ibid
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အခန််း ၂
သ ကွကျသသ ပန်ားသီား
ကျွန်ုံပ်သည််ခရစ်ယ န်အဖွွေ့အစည်ားတစ်ခု ွင် အလုပ်လုပ်သနစဉ်ခေါ လင်ပုင်ားဆုင်ရှာအဓမမဖပြုဖခင််း၏
ဆုားကျျုားမျ ားကု တ ွွေ့ခရပေါသည်။ ၎င််း ုံို့ခစ ားခရသညစ
် တ်ဒဏ်ရ အချျုွေ့ကု သလလ ရင်ား ူမအဖွွေ့
အစည်ားအ ွင််း၌ ူသှာ်းမ ှာ်းမည်မျှတ ှာက် ထခုံက်နာက င်မမ ှာ်း ခစှာ်းတနရမည်ကုံ ကျွန်ုံပ် ပုမု၍
သတထ ားမလ ပေါသည်။ အသင်ားသတ ်ရှ ယု ကည်စတ်ချရသသ သခေါင်ားသဆ င်မျ ားက ဤဒုကခ
သ ားသက င်မျ ားကု အလွသုားစ ားခပျု ှာတသှာအခေါ ခရစ်ယ န်တစ်ဦားသည် င်္ကီားမ ားသသ ယု ကည်မှုကု
ရသသ ်လည်ား သစစ သဖ က်မှုတွင် မည်ကသပေါ
ု ၀င်နုင်ခသည်ကု ကျွန်ုံပ် တမ်းခွန််းထုံ ်မခသည်။
ဤအရ သည် ကျွန်ုပ်၏ နှလုားသ ားထ ွင် အသတွားတစ်ခုအခဖစ် စွကျန်သနခသည်။ ခရစ်သတ ်ကု
ယု ကည်ပပီား သခေါင်ားသဆ င်အခဖစ်သလားစ ားခရသူတစ်ဦားသည် ဤအရ မျ ားကု အသသားအမွှ ားမဟုတ်ဘ
ပုမှန်ကသခုံို့ ဖစ်ပျက်လ သစရန် သူတမည်
ု
သခွ
ု င်ခပျုနင် ကသနည်ား။

တစ်သန ွင် အလွန်အသရားင်္ကီား၍ သွ ားတရှာက်ကူညီရန်လုအပ်သည် ဖုန်ားသခေါ်ဆုမှုတစ်ခုကု ကျွန်ုံပ်
က်ခရရခသည်။ကျွန်ုံပ်အမှုသဆ င်သသ သနရ ၌အသင််းသှာ်းနှစ်ဦားအခငင်ားပွ ား ကသည်။ကျွန်ုံပ်သရ က်
သွှာ်းသသ အခေါဖပင််းထန်တသှာအဖငင််းပွှာ်းသကု က ားရသည်နှင် ချက်ချင်ား သခဖရှင်ားနုင်ရန် ဉ ဏ်ပည နှင်
သကျားဇူားသတ ်အတွက် ကျွန်ပ်ဆုသတ င်ားခသည်။ မဘမျ ား တစ်ဦ်းနင် စ်ဦ်း ခေါ်းသ်းတသှာစကှာ်းမ ှာ်းဖြင်
အဖငင််းပွှာ်း ကခ န် ွင် သ ားသမီားမျ ား၏ မ က် ုံ်းမ ှာ်း ွင် သ က က်ရွေ့ထတ်လန်မကုံ တ ွွေ့ခရသည်။
အသင််းတ ှာ်တွင် ဤသသသ
ု
ပဋပကခမ ှာ်း ရ မ်မည်ဟုံ သင်စဉ််းစှာ်းမမည်မဟုံ ်တပ။ ထုညတွင်
တုန်လှုပ်သွ ားတစတသှာ အသခခအသနမျ ားသည် ကျွနပ
်ု ်စ ်အတွင်ား၌ စ်စုံတစ်ခုကုံ စတင်ခဖစ်သပေါ်
လ သစခသည်။
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ယခင်က ကျွန်ုံပ် သလလ ခရသည် ကွ ရှင်ားခခင်ားနှင် လင်ပုင်ားဆုင်ရ အဓမမဖပြုဖခင််းနှင် ပတ်သက်တသှာ
အတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်းကုံ ဖပန် ည်တြှာ်ဖပ ုံပေါသည်။ ရက်စက် ကမ််း ကြု ်မ ဖြစ်တစသည်
အတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်းသည် အသလားအနက် ထ ားသင်သည် အတဖခအတနမ ှာ်း ဖြစ်သည်။ ဤအရှာကုံ
ဖပန်စဉ််းစှာ်းဖခင််းဖြင် အသတွားစတ်ထ၌ ပန်ားသီားကျသွ ားသည် အချန်ကု သတရသစခသည်။
စ်စုံ

စ်ခုံ တပ ှာက်ဆုံ်းတနဂပ်း ၎င််းမှာ မည်သည်ဖြစ်သည်ကုံ ကျွန်ုံပ်မသတပ။ ကျွန်ုံပ်နာ်းမ

အရှာမှာ ယခုံလက်ရတွ
ှ င် ကသလားငယ်(၁၀)သယ က်

ုံင််း

ည်နုံင်တသှာ

ွင် (၁)သယ က်မှာ အဓမမဖပြုဖခင််း ခရသည်။

3

ကျွန်ုံပ် အလုပ်လုပ်ခတသှာ အဖွွေ့အစည်ားထ၌ ကွ ရှင်ားမှုနှုန်ားသည် ၂၈%အထခမင်မှာ်းဂပ်း အချျုွေ့သသ
သဒသမျ ားရှ အမ်သထ င်သရားပဋပကခမှ မူ်၅၈% အထရှသည်။

4

ကျွန်ပသ
် ည် ယင််းအတ ကှာင််းအရှာကုံ လျစ်လျျူမရှုနုံင်တခ ။ မသ ားစုနှင် ူမအြွွေ့အစည််းဆက်ဆသရား
ပပျုပျက်ခခင်ား၏ အသ က င်ားရင်ားကု ကျွန်ုံပ်ရှ တြွရမည်။ ကမဘ သပေါ် ွင်သသ ်လည်ားသက င်ား၊ အသင််း
တ ှာ်တွင်လည်ားသက င်ား လူအမျ ားစုသည် မမ ုံို့၏ မသ ားစုအသပေါ် ွင်သှာ တန်ဖုားထ ားမှုသ က င်
ဤခပသ န သည် ပု၍ရှုပ်သထွားသစသည်။ သအ က်ပေါတြှာ်ဖပခ က်မျ ားကု ဆင်ဖခင် ကည်ပေါ“ကမဘ သပေါ်တွင်မသ ားစုသည် အသရားင်္ကီားဆုားအရ ခဖစ်သည်”

- ဘုရင်မ ဒုင်ယ န

“တုင်ားခပည်တစ်ခပည်၏အင်အ ားသည် အမ်သထ င်စည်ားလုားခခင်ားမှရရှသည်”

ကွန်ဖြ ်းရှပ်
“ကျွန်သတ ်ဘဝ၏ အသပျ ်ရင
ွှ ်ဆုားအချန်မျ ားသည် ကျွန်ုပ်မသ ားစုနင် အ
အခ န်မ ှာ်းပင်ဖြစ်သည်”
သင်၏မသှာ်းစုံ၊ သင်၏မ
ဖမ

်နုံ်းပေါ

- သသ မတ် သ ျဖ ဆန်
်တဆွ

– ဘ ဘ ရ ဘွ ်ရ်

စ်ဦ်းနင်

စ်ဦ်း ဆက်သွယ်မကုံ အတ

-

ူရခတသှာ
်းထှာ်း

ဤခယူချက်မျ ားကု ကျွန်ုပ်ပုမှန် က ားရသသ ်လည်ား မသ ားစုမျ ားနှင် လူမှုအသုင်ားအဝုင်ားမျ ားတွင်
ရန်မူခခင်ားမျ ား၊ ပဋပကခမျ ားနှင် အလွသုားစ ားမှုမျ ားစွ ရှသနခခင်ားသ က င် သမားခွန်ားထုတ်စရ
ခဖစ်လ သည်။ ခုင်မ သသ ၊ တကှာင််းမွန်တဖပဖပစ်သသ ဆက်ဆသရားကု တည်သဆ က်ရန်အတွက်
မည်သည် မ
ုံို့ ှာ အသခခခစည်ားမျဉ်ားမ ှာ်းဖြစ်သနည််း။ ဤသနရ တွင် စတ်ခစ ားမှုမျ ားကုံ မန်ကန်စွှာ
နာ်း ည်ရန်နှင် ကျွန်ုပ်တ၏ဆက်
ု
ဆသရားကု ညီညွတ်သစရန် တ ှာကန တစ်ခုခု ရှပေါသလ ား။
နယူတန်ကသပင်
ု
ကျွန်ုပ်စတ်သည် ၎င််းအတဖြကုံတ ွွေ့ရရန် သက င်ားကင်ဘုရှအ က သ၏ ဆက်နွယ်မှု
ထ ွင် နစ်ခမျုပ်သွ ားခသည်။ ကျွန်ုံပ်၏ရှ ပုသတ ်မှာ သမ ်မန််းသည်ထက်ပုံသည်အဖပင် ယခုံ
ဤစှာအုံပ်ငယ်ဖြစ်တပေါ် ှာတစရန် အတ ကှာင််းရင််းဖြစ်တစခပေါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် လူူ့သ ားမ ှာ်း၏
က်တ ွွေ့ဘ၀ကုံ တ
ှာရှာမ သအ င်ခမင်သသ ဆက်ဆသရား၏ ျှြုွေ့ဝက်ခ က်ကုံ ရှာတြွတ ွွေ့ရ
ခပေါသည်။ ၎င််းအတဖြမှာ စစ်မန်၍ရုံ်းရင််း တသှာတ ကှာင် ကျွန်ုံပ်အတနဖြင်အအှာ်းသင်မပေါသည်။

3

Darkness to Light. End Sexual Abuse. www.d2l.org – figure released Aug 2013.
http://family.adventist.org/home---divorce-and-remarriage-in-the-seventh-dayadventist-church.html
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ဤနယ မမျ ားအသပေါ်အသခခခ၍ လက်သတွွေ့စမ်ားသပ်မှု
မျ ားစွ ကုခပျုလုပ်ခရှာ အ သဖွယ်သက င်ားသသ ရလဒ်
မျ ားကရ
ုံ ရခပေါသည်။
နဒေါန်ားအသနခဖင် ကျွန်ုပ်တရရှ
ု သသ ဘဝအသက်တ
ခဖစ်စဉ်ကုသုားသပ် ကည် ကပေါစ။ု ဖခင်သည် သူ၏မျျုားသစ
ကု မခင်ထလွှသခပ င်ားသပားသည်။ သူမ၏သှာ်းအမ် ွင်
ကတ ်းကုံ င်္က်းထွှာ်းတစဂပ်းတနာက် ကတ ်းကုံတမွ်းြွှာ်း
သည်။ ကျွန်ပ်တဖခင်
ု
၏ က်ကကွတသှာ မျျူားဆက်အရင်ား
ခမစ်နှင် ကျွန်ုပ်တုမခင်၏ က်ခယူဂပ်း ခပျုစုပျျုားသထ င်
တပ်းခခင်ားလမ်ားစဉ်သ က င် ဤအြွယ်တသှာ ြန်ဆင််းဖခင််း
အတဖခခနယှာမ ရှာ်းကုံ ကျွန်ုံပ် ုံို့ ထုံ်းထွင််းသဖမင်ရ
သည်။ ဤမူ ဖြစ်စဉ်နှင် ၎င််းခဖစ်စဉ်လမ်ားတ ကှာင််း၏်
သဟဇ တ သပေါင်ားစည်ားမှုသ က င် အသက်ကု
ခဖစ်သစသည်။ ဤရုားရှင်ားသသ ်အသခခခနယ မတရ ား၏ ကျယ်ခပန်မှုနှင် ကျွန်ုပ်တ၏
ု ဘဝလကခဏ
ရှုသထ င်တုင်ား၌ ၎င်ား၏သက်သရ က်မှုမျ ားသည် ဤစ အုပ်ငယ်၏အဓက အသ က င်ားအရ ခဖစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တ်ဘ၀ခရီ
ု
ားစဉ်၏တစ်စတ်တစ်ပုင်ား အသနခဖင် ကျွန်ုပ်တသည်
ု
ဤဘ၀အသက်တ ပုစ၏
စစ်ပွတွင် အခခ ားနယ မတစ်ခုကု သတွွေ့ရှရပေါလမ်မည်။ သသသ
ု
် ဤသဟဇ တရှခခင်ားကု
ရှုပ်သထွားပျက်ခပ ားသစသည် အြ က်တရ ားသည််၀မ်ားနည်ားမှု၊်စတ်ရှုပ်သထွားမှုနှင် သသခခင်ားတရ ားတက
ု ု
ယူတဆှာင်လ သစသည်။
နယူတန်၏ သလ ကဆုင်ရ ရှုသထ င်မှ စဉ်ားစ ားမသသ အရ ၏ အစတ်အပုင်ားခဖစ်သသ သက င်ားကင်
တန်ဆ မျ ားသု ခပန်လှည် ကပေါစု။ တန၊ ၊ ကမ္ှာတဖမင်္က်း ၏
ုံို့
စ်ခုံနင် စ်ခုံ ဆက်စပ်တနပုံကုံ
စဉ််းစှာ်းရင််း အ င််း၊ ဆွငင်အှာ်းနင် ဒတရနန််း သ
ုံို့ ည် ဤတကှာင််းကင် န်ဆှာမ ှာ်းနင် ည််း
ဆက်စပ်တနပုံကုံ စဉ််းစှာ်း ကည် ကပေါစ။ုံို့
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အခန််း ၃
သနကဝ
ု တ်ဆင်၍ လသပေါ်မှ ရပ်သနခခင်ား

ဒီသရတက်လ သည်အခေါ်နူဗှာစကုထီားယ ားနုင်ငရှ်မီန ားစ်ခမစ်ဝှမ်ား၏အစွန်ားတွင် မတ်တပ်ရပ်ပေါ။
ကမ္ှာဒသရအ က်အက ဖြစ်တပေါ်တစသည် ၎င််းဖမစ်ဝမ််းအ ွင််းသုံို့ တရ န်ချန်(၁၄)ဘီလီယစီားဆင််းတနရှာ
ထုံတနရှာ ွင်“လ၏အသ”်ဟုသခေါ်သသ အသကု သင် က ားရပေါလမ်မည်။် သန၊်လနှင် ဒီသရမျ ား က ားရှ
သခမထုဆွအ ားဆက်စပ်မှုကု နယူတန်က ြရင်(န်)စီဖယ (Principia) စ သစ င် ွင် တရ်းသှာ်းထုတ်သဝ
5

သညအ
် ထ ကမဘ ကသတမခပျုမသသားတပ။ သသဘြ သ ားမျ ားသည် ပင်လယ်သရသ က င်ား သအ င်ခမင်စွ
သွ ားလ နုင်ရန်အတွက် ဒီသရမျ ား၏လှုပ်ရှ ားမှုကု သတခပျုမဖုရန်အသရားင်္ကီားသည်။ လ၏ သခမထုဆွအ ား
သက်သရ က်မှုမျ ားကု သရခခင်ား၏အကျျုားသကျားဇူားမျ ားသည် အတတ်ကသသဘြ သ ားမျ ားကုသ ကူညီ
ခသည်မဟုတ်သပ။ မ က သသားမီက အသက င်ားဆုားလှုင်ားတပုားမျ ားသည် လဆန််းနှင်လခပည်ညအချန်တွင်
သရ က်လ သည်ကု်စတ်အ ားထက်သန်သသ လှုင်ားစီားသမ ားမတ်သဆွတစ်ဦားထမှ ကျွန်သတ ်
သလလ ခသည်။ ဤခဖစ်စဉ်ကု သနွဦားဒီသရအခဖစ် ရည်ညွှန်ားသည်။
လခပည် သုမဟုတ် လဆန််းသရ က်သသ အခေါ လနှင်သန၏သခမထုဆွငင်အ ားကု သပေါင်ားစပ်
လုက်သည်။ ထုအချန်တွင်ဒီသရသည် က် ျှင်အလွန် က်ပပီား၊ ကျ ျှင်သအ က်ဆုားထကျလ
သည်။ ဤအရှာကုံ သနွဦားဒီသရဟုံတခေါ်သည်။ အထူားသခဖင်သနွဦားဒီသရသည် တရစ်းသန်သည်
(တနွဦ်းရှာသနင်ဆက်စပ်မမရပေါ)။ ကမဘ သခမင်္ကီား၊ သနနှင်လ သ
ုံို့ ည် လမ်ားသ က င်ားတစ်ခု ည််းတွင်
ရှသနသသ အခေါ ယင်ားတခဖစ်
ု သပေါ်တတ်သည်။ သနနှင်လ၏ဆွငင်အ ားသည် ဒီသရကု
အသထ က်အကူခပျုသည်။်သနွဦားဒီသရသည် လခပည်နှင်လဆန်ား ကှာ်းတွင် ခဖစ်သပေါ်သည်။6

သန၊ လ နှင် ကမဘ င်္ကီား စ်တဖြှာင် ည််းရှပေါက ပုမုင်္ကီားမ ားသသ ဒီသရမျ ားနှင်၊ ပုမုအ ားခပင်ားသသ
လှုင်ားမျ ားကု ခဖစ်သစသည် ဆွအ ားကုခဖစ်သပေါ်သစသည်။ သန၏ဆွအ ားသည် လ၏ဆွအှာ်းထက်
အဆတပေါင််းမ ှာ်းစွှာသှာတသှာ် ည််း၊ လသည်ကမဘ နင်သှာ၍န်းတသှာတ ကှာင် ၎င်ား၏ဆွငင်အ ားသည်

5
6

http://www.thehighesttides.com/what-causes-the-highest-tides.shtml
http://home.hiwaay.net/~krcool/Astro/moon/moontides/
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သန၏ဆွငင်အ ားထက် နှစ်ဆသှာ၍ ကမဘ တပေါ်သသ
ုံို့ က်တရှာက်ပေါသည်။ သနွဦားဒီသရမျ ား၏သသ ချက်သည်
သန၊်လနှင် သခမင်္ကီား၏ ဆက်နွယ်မှု ခဖစ်သည်။

ဒီသရတက်ခခင်ား

လ
ခ
ဒီသရကျခခင်ား

ခန်မှန်ားသခခအရနှစ်ပတ်တစ်င်္ကမ် ဒီသရမျ ား၏စီားဆင်ားမှုသည််ဒီသရအတွင်ားဖျ ားနှင်ပင်လယ်တနသက်ရမျ
ှ ား
အသပေါ်င်္ကီားမ ားသသ အကျျုားသက်သရ က်မှုရသည်
ှ
။အကယ်၍လခပညတ
် က ှာ်၄-၆ရက် ကှာ်း
(မည်သည်

မဆုံ)သင်သည် သစသ တားလျနုင်င ကွ်းလန်ားသခမ က်ပုင်ားကမ်ားသခခ

ွင်

ွင် သရကူားပေါက

အလွန်င်္ကီားမ ားသသ သနတာသကျ က်တန်ားင်္ကီားသပေါ်တွင် ကမ္ှာဂ ြုဟ်တပေါ်အင်္ကီားမ ားဆုား အစုလုက်
အပပျုလုက် မ ြု်းသပေါက်ပွ ားသည်ခဖစ်ရပ်ကု သင်ခမင်ရလမ်မည်။်ဒီသရသလျ က လ သသ အခေါ

သနတ သကျ က်သပေါက်ပွှာ်းသည်(မည်သည်ဒီသရဖျ ားလှုပ်ရှ ားမှု ဦားတည်ချက် မ မရှ)။ ငေါ်းမ ြု်းဥမ ှာ်းမှာ
ခုံ ခြုရှာတရဖပင်သတ
ုံို့ ရှာက်တအှာင်

ွန််းပရ
ုံို့ န်အှာ်းင်္က်းတသှာဒတရကုံ

ုံအပ်သည်။

7

သသသ
ု
် လ၏စက်ဝုင်ားပုစလည်ပတ်မှုမျ ားသည် သကျ ရုားရှသတတဝေါမျ ား သတနေတည်ခခင်ားနှင် မန်ားမမျ ား
8

ကုယ်ဝန်သဆ င်ခခင်ားက လ(သ)ု ရ သီလ ခခင်ားမျ ားကုလည်ား အကျျုားသက်သရ က်သည်။ ထသ
ု က င်
ကသလားသမွားဖွ ားခခင်ား၊ မျျုားပွ ားခခင်ားနှင် လ၏သသရ လည်ပတ်မှုတအ
ု က ား ဆက်နွယ်မှုအချျုွေ့ရှ
သ က င်ားသဖ ်ခပရန် အသထ က်အထ ားသက်သသမျ ား ခဖစ်သည်။
သဘ ဝတရ ား၏ ဒီသရအ
လ

က်အက မျ ားမှ တစ်စုတစ်ရ ကုံ ကျွန်ုပ်တုသင်ယူနုင်ပေါသလ ား။ သနနှင်

၏
ုံို့ ကမဘ သခမနှင်ဆက်နွယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တ၏ဝ
ု
ည ဉ်သရားရ ဆက်နွယ်မှု၏လ ျုွေ့ဝှက်ချက်ကု

ပုင်ားခခ ားသခမင်ရန် အဓကအချက်ကု သပားနုင်ပေါသလ ား။ ကုယ်က ယပုင်ားဆုင်ရ ဘဝ၏သအ င်ခမင်မှုနှင်
မျျုားပွ ားနုင်မှုအသ က င်ား သင်သကျွမ်ားခခင်ားမ ကမဘ သခမနှင်သက်ဆုင်သသ သနနှင်လ၏စည်ားချက်သသရ
ကု သရှနုင်ပေါလ င် ဝဉ ဏဘုနှင်ဆင
ု ်သသ သင်ခန်ားစ မျ ားကု

7
8

ည််း သင်ယူစရှာရနုင်ပေါမည်

ှာ်း။

http://www.greatbarrierreefs.com.au/coral-spawning/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tide#Biological_rhythms

9 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

ထုဦားတည်ချက်ကု မသွ ားခင်သန၊ လ၊ ကမဘ တု၏ အခခ ားတသှာစတ်ဝင်စ ားဖွယ်ဆက်နွယ်မှု
စဉ်ားစ ား ကပေါစ။ု လသည် ကုယ်ပုင်အလင်ားမရှ။ ၎င်ားသည် အ

စ်ခုံကု

င််းသပားခရသသ ပု ္ျုလ်ခဖစ်သည်။

လ၏အလင်ား အ ားလားု သည် သနမှသရ င်ခပန်ဟပ်မှုသ က င် ခဖစ်သည်။ သနသည် ကုယ်ပုင်အလင်ားရှပပီား
၎င်ားသည်ကုယ်ပုင်အလင်ားခဖင်အလုပ်လုပ်သည်။လသည်သနမှအလင်ားကုရရှပပီားကုယ်ပုင်အလင်ားမဟုတ်
သည် အရ နှင် အလုပ် လုပ်သည်။အလင်ားသပားနင်သသ သနနှင်အသပားခရသသ လသည် ကမဘ သခမသပေါ်
တွင် စည်ားချက် ညီညီ အတူတကွ ဖန်တီားလုပ်သဆ င် ကသည်။ တဖန်၊ သနနှင် လတ၏
ု ဆက်စပ်မှုမ

ဝဉှာဉ်သရားသလ ကရ ဘဝအသက်တ ၏ စည်ားချက်အသ က င်ားကု ကျွန်ုပ်တအ
ု ား သခပ ခပသနသသ
သင်ခန်ားစ မျ ား ရှပေါသလ ား။
သနကု တုက်ရုက် ကည်ဖုင်္ကျုားစ ားသသ အခေါ ဘ ခဖစ်မည်ကု သင်စဉ်ားစ ားပေါ။ သန၏အလင်ားသတ က်ပမှု
ကု စကကန်အနည်ားငယ်ထက် ပုံ၍မ ကည်နုင်ပေါ။်သနကု တုက်ရုက် က ရည် ကည်ခခင်ားခဖင် သင်၏အခမင်
အ ရုကု ပျက်စီားသစသည်။ သနသရ င်ခခည်ကု ကည်ရန် နည်ားလမ်ားမျ ားရှပေါသလ ား။ မှန်ပေါသည်။်လကု
တုက်ရုက် ကည်ခခင်ားအ ားခဖင် သန၏ အလင်ားကု ကျွန်ုပ်တု ကည်ရှုနုင်ပပီား၊ ကျွန်ုပ်တ၏
ု မျက်စပျက်စီားခခင်ား
အနတရ ယ်ကုတရှာင်ရှ ားနုင်သည်။ သနမှ ခဖစ်သပေါ်လ သသ အလင်ားသည် လကုခဖတ်သန်ားပပီား အနတရ ယ်
ကင်ားစွ ကျွန်ုပ်တုထသု ပသဆ
ု
င်သပားပေါသည်။ “ဤအရ သည် အဓပပ ယ်ရှပေါသလ ား”်ဟု သမားခွန်ား
ထုတ်စရ ခဖစ်လ သည်။ သန၏အက ြု်းသက်သရ က်မှုသည် သက်ရအ
ှ ားလားု အတွက် အသရားင်္ကီား ပေါ
သည်။ ်၎င်ား၏သရ င်ခခည်မျ ားက ကျွန်ုပ်တက
ု ု သနွားသထွားမှုနှင်အလင်ားသရ င်သပားဂပ်း ကမဘ ပ ျုဟ်၏
မျျုားပွ ားမှုတွင် အဓကအခန်ားကဏ္ဍမ ည််း ပေါ၀င်လုပ်သဆ င်သပားသည်။ သသသ
ု
်လည်ား သနကု မထီမခမင်
ခပျုပေါက ကျွန်ုံပ်တက
ု ုအနတရ ယ်ခဖစ်သစနုင်သည်။ ဤအရှာတွင်လည်ား ကျွန်ုံပ်တု သင်ယူရမည်အရ မျ ား
ရှပေါသလ ား။
သရှားတမန်သတ ်ရင်သယ ဟန်သည် သခမထပင်လယ်အတွင်ားရှပ ်မုံ ်ကျွန်ားသပေါ်တွင် သနထုင်ခစဉ်၊
သူသည် ဗျ ဒတ်ရူပေါရု၌ အလွန်အဩဖွယ်အခဖစ်တစ်ခုကု ခမင်ခရသည်။
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သက င်ားကင်၌င်္ကီားစွ သသ နမတ်လကခဏ ဟူမူက ား၊
မန်ားမတဦားသည်သနကုဝတ်လျက်၊လကုသခခခဖင်နင််း က်
မမတခေါင််းတပေါ်၌ ကယ်ဆယ်နစ် ုံ်းဖြင်ဂပ်းတသှာ သရြူကုံ
တဆှာင််း က် တပေါ် ှာ၏။ (ဗ ှာဒ ်က မ််း ၁၂်း၁)

တယှာဟန်သည် သန၊ လ၊ ကယ်မျ ားနှင််အမျျုားသမီား
စ်ဦ်း အ
ုံို့ ကှာ်း ဆက်နွယ်မကုံတြှာ်ဖပခသည်။
သူမသည် တပေါ်မှာ မ ်
်ရပ်တနသည်။ ၎င််းသည်
သူမ၏အတဖခခအုံ ်ဖမစ်ဖြစ်သည်။ သူမသည် တန၏
အ င််းကုံဝ ်ထှာ်းဂပ်း သူမ၏ဦ်းတခေါင််း၌ ကယ်
စ်ဆယ်နစ် ုံ်း၏အ င််းရသည်။ သူမသည်တန၊
နင် ကယ် ၏
ုံို့ သသရှာမ ှာ်း၊ အခ န်သ ်မ ်ခ က်
မ ှာ်းနင် ုံ်း၀ကုံက်ညမရပုံတပေါ်ဂပ်း သူမနှင်၎င််းနကခ
ှာရှာ ၏
ုံို့ ဆက်နွယ်မကုံ ည််း သ ဖပြုမတစသည်။
ဗ ှာဒ ်က မ််းသည် ဝဉှာဉ်တရ်းရှာအတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်း
၏ အဓကစှာအုံပ် စ်အုံပ်ဖြစ်တသှာတ ကှာင် အ ွန်
အတရ်းင်္က်းသည်မဟုံ ်တပတ ှာ။ ဤတမ်းခွန််းကုံမတဖြမ
ကျွန်ပ်တသမားရန်
ု
လုအပ်သည်မှ ၊“သမမ ကျမ်ားစ ၏
သရားသ ားချက်မျ ားကု ဝည ဉ်သရားရ တွင် အမန်တကယ်
ယု ကည် အ ားထ ားရသသ လမ်ားညွှန်တစ်ခုအခဖစ်
ကျွန်ုံပ်တု ကုားစ ားနုင်ပေါသလ ား။”
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အခန််း ၄
ဝည ဉ်သရားဆုင်ရ သခမပန
ု ှင် လမ်ားညွှန်

သရ မဂမြုွေ့ဝန်ပလတ်မင်ားသည် ယုဒခပည်၌ သူ၏တရ ားစီရင်ခန်ားမတွင် ရုားတင်စစ်သဆားရစဉ် သူူ့သရှွေ့တွင်
လူအမျ ား၏မျက်နှ ကု သလလ ခသည်။်သသသ
ု
် ဤလူ၏မျက်နှ သည် အခခ ားသူမျ ားနှင်မ ူ
အလွန်ခခ ားန ားသ က င်ား သူသတွွေ့ခသည်။ အခပင်ဘက်တွင် လူအုပ်င်္ကီားသည် ထုလူကုံအဆုံ်းစရင်ရန်
သအ ်ဟစ်သနသသ ်လည်ား သူူ့မျက်လုားမျ ားတွင်လုားဝသ က က်ရွေ့ပုမသပေါ်တခ ။ ပလတ်မင််းသည်
မ သကျ သသ ရ ဇဝတ်သ ားတစ်ဦား၏မျက်နှ နှင် အကျွမ်ားတဝင်ရန
ှ င်ဂပ်းဖြစ်တသှာ် ည််း ယခုံသူူ့သရှွေ့၌
ရပ်သနသသ သူသည် သူတထ
ု မှတစ်ဦားမျှမဟုတ်သ က င််း သူသတနသည်။ သူ၏ ခမင်ခမတ်သသ သွင်ခပင်နှင်
သအားသဆားတည်ပငမ်၍ နူားညသမ်သမွွေ့သသ အ ကည်သည် တရ ားသူင်္ကီားကု စတ်ဝင်စ ားသစခသည်။
ထသ
ု ူသည် တ ှာကနုံင်ငတရ်း၊ တအှာင်ပွခဖခင််းနင် စစ်ပွမ ှာ်း၏ စ်ြက်ကမ််း ွင် ရတသှာ ဤကမ္ှာထက်
သှာ ွနတ
် သှာနုံင်င စ်နုံင်ငအတ ကှာင််းကုံ တဖပှာခသည်။ သူသည် ကှာ က ခမင်စွ ကတည်ားက
ျျူား ူမ ြု်းတုသမ ်လင်တနခသသ ၏သမရှယ ဟူသသ အမည်သအ က်တွင် သရ မအစုားရကု ဆန်ကျင်ရန်
ကကစည်သည်ဟု စွပ်စွခခရသူခဖစ်သည်။
ပလတ်မင်ားကလည်ား၊်သုခဖစ်လ င််သင်သည် ရှင်ဘုရင်မှန်သသလ ဟုသမားသသ ် သယရှုက၊်မင်ား
င်္ကီားသမားသည်အတုင်ား်ငေါသည် ရှင်ဘုရင်မှန်၏။်သမမ တရ ားဘက်၌်သက်သသခခခင်ားငှေါ်ငေါသည်
သမွားဘွ ားခခင်ားကုခ၍်ဤသလ ကသု ကွလ ပပီ။်သမမ တရ ားနှင် စပ်ဆုင်သမ သသ သူတသည်
ု
်
ငေါစက ားကု န ားသထ င် ကသည်ဟု်မန်သတ ်မူ၏။ ရှင်သယ ဟန် ၁၈ား၃၇

သမမ တရ ားကု သက်သသခသသ ရှင်ဘုရင်ရနုံင်ပေါမည် ှာ်း။ မည်သညဘ
် ရ
ု င်က အမှန်တရ ားကု
သက်သသခခသနည််း။ ဘုရင်မျ ားသည် ပုမှန်အ ားခဖင် စစ်၊်လှည်စ ားမှု၊ ခခယ်လှယ်ခခင်ားနှင်
အစွမ်ားခွန်အ ားမျ ားခဖင် သူတ၏
ု တန်ခုားအ ဏ ကုရယူထန်ားသမ်ား ကသည်။ ထသန
ု
က် ပလတ်မင််းသည်
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အသရားင်္ကီားသသ သမားခွန်ားတစ်ခုကသ
ုံ မားခသည်။“သမမ တရ ားက ားအဘယ်နည်ား။” စ်နည််းအှာ်းဖြင်ဆုံရ
ျှင်“သမမှာတရ ားကုကျွန်ုပ်တမည်
ု
သသ
ု နုင်မည်နည်ား”ဟုသမားခမန်ားခခခင်ားခဖစ်ပေါ သည်။
စဉ်ားစ ားသတွားသခေါ်သူတုင်ားသည် အသက်ရှင်ခခင်ား၊ သသခခင််းနင်ဆုံင်တသှာအမန် ရှာ်းမ ှာ်းမှာ တစ်သနရ ရှာ
သမဟု
ု
တ် စ်စုံ စ်ဦ်း ထတွင်ရသည်
ှ
ဟု သူတယ
ု ု ကည်စတ်ချထ ား ကသည်။ လူအမျ ားစုအတွက်
၎င််းအရင်ားအခမစ်သည် သူတ၏က
ု
ုယ်ပုင်စတ်သ ခဖစ်သည်။ သူတ၏ခမင်
ု
သတွွေ့ခခင်ား၊် က ားန ခခင်ား၊်
အသတွွေ့အကကျုနှင်သလလ မှုသည် အမှန်တရ ားကုဆုားခဖတ်ရန်အတွက် လုသလ က်သည်။ ၎င််း ုံို့
နာ်း ည်
်သထှာ်းတသှာအရှာမ ှာ်းသည် မည်သည်နည်ားနှင်မ မမှာ်းနုံင်ဟု သူတယ
ု ု ကည် ကသည်။
မဘမ ှာ်း၏နက်နက်ချွ ်ချွ ်တမ်းခွန််းမ ှာ်းအှာ်း သှာ်းသမ်း ုံို့ မည်သုံို့ ဖုံို့ ပန်ပုံကုံ ကညဖ် ခင််း အှာ်းဖြင်
ကျွန်ုံပ် ုံသ
ို့ ည်အမန် ရှာ်းကုံ မမအတဖခအတနနင်ကက
ုံ ်ညတအှာင် ည်ပ ်တဖပှာဆုံ
် ကသည်
ူူ့သတဘှာသဘှာ၀ကတ
ုံ
ွွေ့ရသည်။ အဖခှာ်းဥပမ တစ်ခုံအတနဖြင် မမ ုံို့အှာ်းမီဒီယ မျ ားမှ ုံက်ခုံက်
ှာမည် သမားခွန်ားမျ ားကု သခဖဆုံရန်သရှ င် ကဉ် ကတသှာ နုင်ငသရားသမ ားမည်မျှရသနည််း။ ကျွနပ
်ုံ ်တက
ု ုံ
ကသကတအှာင်ဖြစ်တစသသ အတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်းအှာ်း သရှ င်ရှ ားရန်လုပ်တ လုပ်ထ ရှလ င်
အမှန်တရ ားကု ရှ သဖွသတွွေ့ရရန်
ှ မမကုယ်ကုယုံ ကည်နုင်ပေါမည်လ ား။
အခခ ားသသ သူတမ
ု ှာ ၎င််း ုံို့ဘုားသဘားမျ ားထမှ ရရှခသသ ဓသလထုားစမျ ားကုသ ယု ကည်ကုားစ ား က
သည်။ မမကုယ်ကု သမဟု
ု
တ် ဘုားသဘားမျ ားကု ခပည်စုသည်အမှန်တရ ားအတွက် ကျွနပ
်ု ်တုအဘယ်
သက
ု ုားစ ားနုင်မည်နည််း။ မမကုံယ်ကုံ ယုံ ကည်၍မရနုံင်တ ကှာင််း ကျွန်ုပ်တုသလ င်၊ ကျွန်ုံပ်တု ဘုံ်းတဘ်း
မ ှာ်းကုံ ည််း ယုံ ကည်နုံင်ပေါသ ှာ်း။
လမ် ည်လှည်စ ားခခင်ား၊်ချွေ့က ားခခင်ား သမဟု
ု
တ် သလ တွက်ခခင်ားစသည် လူူ့သသဘ သဘ ဝနှင်အတူ
ကျွန်ုပ်တသည်
ု
အမှန်တရ ားကု မည်သရှ
ု သဖွသတွွေ့ရန
ှ ုင်မည်နည်ား။ ပလတ်မင််းက “အမှန်တရ ားက ား
အဘယ်သနည်
ု
ား”ဟုသမားခသည်။ ဤအချက်နှင်ပတ်သက်၍ သူူ့သရှွေ့မှ အခပည်အဝစစ်သဆားခနုင်သသ သူ
တစ်သယ က်ရပ်တနခသည်။ သူက မမသည်သမမှာတရ ားကု သက်သသခရန် ှာသည်ဟုံ ဆုံတသှာတ ကှာင်
ည််းတကှာင််း၊ မမသည်သမရှယခဖစ်သည် ဟုံသခပ ဆုချက်သ က င် ည််းတကှာင််း ပ
်မင််းအတနဖြင်
သူူ့ကစ
ု မ်ားသပ်ရန် လွယ်ကူခသည်။
သင်တလည်
ု
ား ငေါကုအဘယ်သူခဖစ်သည်ဆု ကသနည်ားဟု်သမားခမန်ားသတ ်မူလ င်၊ (၁၆)ရှမုန်သပတရုက၊်
ကုယသ
် တ ်သည််ခရစ်သတ ်တည်ားသသ ်အသက်ရှင်သတ ်မူသသ ်ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ်ခဖစ်သတ ်
မူသည်ဟု်သလ က်သလ၏။ (၁၇)သယရှုကလည်ား၊်ရှမုန်ဗ သယ န၊်သင်သည်မ ြလ ရှ၏။်အသ က င်ား
မူက ား၊်အသသွားအသ ားသည််ဤအသ က င်ားအရ ကု်သင်အ ားသဘ ်ခပသည်မဟုတ်။်သက င်ားကင်ဘ၌
ု
ရှသတ ်မူသသ ်ငေါခမည်ားသတ ်သည်သဘ ်ခပသတ ်မူသတည်ား။ ရှင်မဿခရစ်ဝင် ၁၆ား၁၅-၁၇

သယရှုသည် သမရှယနှင်ပတ်သက်သသ ဓမမသဟ င်ားကျမ်ား၏ပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ားကု သဖ ်ခပတ ှာ်မူကှာ်
မမသည်သမရှယခဖစ်သည်ဟု သခပ ဆုခသည်။ ထုပသရ ဖက်ခပျုချက်အ ားလားု သည် သခင်သယရှု မတုင်မီ
နှစ်သပေါင်ားရ ချီကတည်ားက သရားသ ားခဖခင််းသည်။
သူ၏သမွားဖွ ားခခင်ားနှင် ပတ်သက်သသ ပသရ ဖက်ခပျုချက်အနည်ားငယ်ကုသုားသပ် ကည်ပေါ။
ရှသလ မသရ က်မှီတုင်သအ င်၊်ရ ဇလှတသည််ယုဒထမှ၎င်ား၊်မင်ားအ ဏ သည််သူ၏အမျျုား်
အနွယ်ထမှ၎င်ား်မသရွေ့ရ။်ရှသလ ၌်လူမျျုားတသည်
ု
်ဆည်ားကပ် ကလမ်မည်။ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၄၉ား၁၀။

သမရှယသည် ယုဒအနွယ်မှဆင်ားသက်လ မည်ဟု ဤပသရ ဖက်ခပျုချက်တွင် သဖ ်ခပထ ားသည်။
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အုဗက်လင်ဧဖရတ်ပမျုွေ့၊်အစုားရသသ ်ယုဒပမျုွေ့တ်တွ
ု င််သင်သည််ပမျုွေ့ငယ်ပမျုွေ့ယုတ်ခဖစ်သသ ်လည်ား၊်
ဣသသရလအမျျုားကု်အုပ်စုားရသသ ်သခင်သည််ငေါအဘ်သင်
ု
၏်အထမှ ်သပေါ်ထွန်ားလတ။်ထုသခင်
သည််သရှားကပ်ကမဘ ်မှစ၍်သပေါ်ထွန်ားသသ ်သခင်ခဖစ်၏။ မကခ အန

တတကျမ်ား ၅ား၂။

သမရှယသည် ဗက်လင်ပမျုွေ့၌သမွားဖွ ားလမ်မည်ဟုလည်ား သဖ ်ခပထ ားသည်။ ဣသသရလဖပည်၌ ဗက်လင်အ
မည်ဖြင် ဂမြုွေ့နစ်ဂမြုွေ့ ရရှာတယရတမွ်းြွှာ်းမည်တနရှာက်ုံ ဗက်လင် ဖရတ်ပမျုွေ့ဟု တြှာ်ဖပထှာ်းသည်။
သမရှယသပေါ်ထွန်ားမည်အချန်ကု င်္ကျု င်သဟ ထ ားသသ သန က်ထပ်ပသရ ဖက်ခပျုချက်သည် အ သဖွယ်
ခဖစ် သည်။ ဤပသရ ဖက်ခပျုချက်အ ားခဖင်သှာ အသရှွေ့ပည ရှမျ ားသည် သမရှယသမွားဖွ ားခခင်ား အတ ကှာင််း
ကသ
ု ရဂပ်း လ သရ က်ဖူားသမ ်ခ ကဖခင််း ဖြစ်သည်။
ထုသ က င်၊်သယရုရှလင်ပမျုွေ့ကုတဖန််တည်သထ င်ခပျုစုသစခခင်ားငှေါ၊်အမန်သတ ်ရှသည််သနမှစ၍်
ခရစ် သတ ်သခင်၏်လက်ထက်တုင်သအ င်၊်ခုနစ်သတင်ားနှင််သခခ က်ဆယ်နှစ်သတင်ား်
က လမ်မည်ဟု်သမှတ်န ားလည်သလ ။်အသနှ င်အရက််ခရသသ က လ၌်ပမျုွေ့လမ်ားကု်တဖန််
တည်သထ င်ခပျုစုရ မည်ဟု်စီရင်ဆုားခဖတ်ခခင်ားရှ၏။
(၂၆)ထုသတင်ားသခခ က်ဆယ်နှစ်သတင်ားလွန်ပပီားမှ်ခရစ်သတ ်သည််အခွင်မရဘ
အသသသတ်ခခင်ားကု်ခရလမ်မည်။…(၂၇)တသတင်ားတွင််လူအမျ ားတနှ
ု င်ပဋည ဉ််ဖွွေ့ ခခင်ားရှ၍်
ထုသတင်ားတဝက်တွင််ယဇ်ပူသဇ ်ခခင်ားနှင််ဆက်ကပ်ခခင်ားကု်ပသပျ က်သစလမ်မည်။်
ရွေ့ရှ ဘွယ်သသ အရ ၏်အထွဋ်သပေါ်သ်ဖျက်
ု
ဆီားသသ သူသည်သရ က်၍်စီရင်ဆုားခဖတ်သသ ်
သုတ်သင်ပယ်ရှင်ားခခင်ားသည််ပျက်စီားအပ်သသ သူတက
ု ု်မလွှမ်ားမုားမှီတုင်သအ င််ထုသခဖစ်
ု လမ်မည်
ဟု် က ားသခပ ၏။ ဒသယလ ၉ား၂၅-၂၇။

ဤအရ မျ ားသည် သမရှယနှင်ပတ်သက်သသ ပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ားစွ မှ အနည်ားငယ်မ သ ခဖစ်သည်။
သယရှုခရစ်သတ ်သည် ထပ
ု တရှာြက်ဖပြုခ က်အ ားလားု အ ား မည်သုခပည်စုသစခသည်ကု က မ််းစှာ ွင်
သင်အနည်ားငယ်သုသတသနခပျုပေါက အ သဖွယ်သက င်ားသလ က်သအ င် တကျသသ အခ က်မျ ားကု
သင်သတွွေ့ရလ
ှ မ်မည်။ ထပ
ုံ သရ ဖက်ခပျုချက်မ ှာ်းစွှာထမ ၄၈ ခ က်သည် ူတစ်ဦားအ ားခဖင်ခပည်စု
သွှာ်းခတ ကှာင််း စ သရားသူတစ်ဦားမ်

ွက်ခ က်မ

်

မ််း

9

င်ခသည်။ ရလဒ် မှ ်၁:၁၀၁၅၇ ဖြစ်သည်။

စ်နည််းအှာ်းဖြင်၁၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊
၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀၀၊၀၀
ွင် ၁ ဖြစ်သည်။

9

Evidence that Demands a verdict, Josh McDowell (1972) p.167
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နှုင်ားယှဉ် ကည်လ င်၊ ၁၀၁၃၇ သည် စင်္ကြ၀ဠ တွင် ခန်မှန်ားထ ားသသ ပရုတွန်မျ ား၏အသရအတွက် ခဖစ်
သည်။
သန က်ဥပမ တစ်ခုအသနခဖင် ကမဘ သပေါ်ရသ
ှ အ ားလားု မှ သတစ်ပွင်ကုရှ တြွရန် င်္ကျုားစ ားခခင်ား နှင်
တူသနသည်။ ၁၀၁၇်တွင်မူ ဘယ်အရ မျ ားပေါဝင်မည်ကု စဉ်ားစ ား ကည်ပေါ။ ၎င််းသည် ခပင်သစ်နုင်ငကု်၆၀်
စင်တီမီတ ထူသည် ယူရုဒ ြေါားတစ်ခပ ားခဖင် ဖုားအုပ်ထ ားသကသခဖစ်
ု သည်။ အတကကွတစ စ်တစကု အမှတ်
အသ ားခပျုပပီား အဖခှာ်းအတကကွတစမျ ားနင်တရှာသမွှလုက်ပေါ။ ထသန
ု
က် မျက်စကန်ားသသ သူအှာ်း ထုအသ ကွ
သစကရ
ု ှ ခုံင််း ကည်ပေါက ခဖစ်နုင်ပေါမည် ှာ်း။ သမရှယနှင်ပတ်သက်သသ ပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ား ည််း
ထုံနည််း ည််းတကှာင််းဖြစ်သည်။
ဒသယလကျမ်ားတွင် တကျစွ ခပည်စုခပပီားခဖစ်သသ ကမဘ နုင်ငမျ ားသပေါ်သပေါက်-ကျဆင်ားခခင်ားနှင် ပတ်သက်
တသှာပတရှာြက်ဖပြုခ က်မ ှာ်းကုံ အခခ ားတသှာပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ား ွင် ည််းတ ွွေ့ရန
ှ ုံင်သည်။ အချျုွေ့က
ဤပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ားသည် မခဖစ်နုင်ဟုမယူဆဘ ခဖစ်ရပ်မျ ားအပပီား ွင်သှာ သရားသ ားခခခင်ား
ခဖစ်သည်ဟု သက က်ချက်ချ ကသည်။
၁၉၄၆်ခုနှစ်သန က်ပုင်ားတွင်
ရှ သဖွသတွွေ့ရခ
ှ သသ ပင်လယ်
သသ ကျမ်ားလပ်မျ ားတွင် ဓမမ
သဟ င်ားအသ က င်ားအရ မျ ား
စွ ပေါ၀င်ပပီား ၎င်ား ုံို့ ွင် ခရစ်
သတ ်မတုင်မီ အနည်ားဆုား ၃
ရ စုတွင်ခပျုစုသည်ရက်စွမ ှာ်း
ပေါဝင်သည်။ သူတသည်
ု
ဤ
ပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ားကု
သယရှုမ ကွလ ခင် အနည်ား
ဆုား နှစ်သပေါင်ားနှစ်ရ သလ က်
တွင် တရ်းသှာ်းခ ကသည်။
ဤခဖစ်နုင်တခ အဆင်ကု သမုင်ားတွင်မည်သူကမျှ သန က်သ က င်ားခပျုထ ားခခင်ားမရှသ ်ုံ အန တ်ကု
င်္ကျုတင်သဟ ကန်ားထုတ်ရ ၌ သမမ ကျမ်ားစ ကသု မည်သည်စ အုပ်ကမ အသသားစတ်မသဖ ်ခပနုင်ပေါ။
ထတ
ုံို့ ကှာင် သခင်သယရှုနှင်ပတ်သက်သသ ပသရ ဖက်ခပျုချက်မျ ားမှတဆင် သမမ ကျမ်ားစ ၏ တကျ
မှန်ကန်မှုကု လက်သတွွေ့စမ်ားသပ်ရန် သင်အ ားကျွန်ုပ်ဖတ်သခေါ်ပေါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယူ ကျူား

15 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

(YouTube)ကု ကည်ရှုနုင်ပေါက“သယရှုအသ က င်ားသမမ ကျမ်ားစ ပသရ ဖက်ခပျုချက်(သ)ုံို့
အခခ ားသူတစ်ဦ်းတပတ

ှာ” ဟူသညသ
် ဒေါက်တ သဝေါလ်တ ဗင်ားထ်၏တင်ဆက်မှုအစီစဉ်ကု ကည်ပေါ။

10

သမရှယသခပ ကှာ်းခသသ အရ မျ ားတသှာ် ည််းတကှာင််း၊ သူနှင်ပတ်သက်၍ပတရှာြက်ဖပြုခ က်မ ှာ်းကုံ
တသှာ် ည််းတကှာင််း တ
ှာဖခင််းသည် ကျွန်ပ်တုအ ွက် အ ွန်အြုံ်းထုံက်တပသည်။ ကျွန်ပ်တု
ယခုအချန်အထ ရှ သဖွသတွွေ့ရသသ
ှ
အတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်းနင်အ ူ ဤအသက်တ ပုစအသ က င်ား
သမမ ကျမ်ားစ ထတွင် ကျွန်ုပ်တအ
ု ား မည်သရှ
ု င်ားခပထ ားသည်ကု ယခု ကည်ရှု ကပေါစ။ု

10

https://www.youtube.com/watch?v=gdXbT5cII7U
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အခန််း ၅
ဘုရ ားသခင် စပုစညွှန််း
ပလတ်မင််းသည် သယရှုကု သမမှာတရ ားဆုသည်မှာအဘယ်နည််းဟူသည် အသရားင်္ကီားသသ သမားခွန်ားတစ်ခု
သမားခသည်။သူူ့အတနဖြင် သစ င်ဆုံင််းခပေါက ဤအသခဖစက ားကု ရသက င်ားရလမ်မည်။ “သယရှုက၊
ငေါသည်လမ်ားခရီားခဖစ်၏။ သမမ တရ ားကုလည်ားခဖစ်၏။ အသက်လည်ားခဖစ်၏။ ငေါကုအမှီမခပျုလ င်
အဘယ်သူမ ခမည်ားသတ ်ထသမသရ
ု
က်ရ။” သယ ဟန်၁၄ား၆။ သခင်သယရှုသည် ခမည်ားသတ ်နှင်
၎င််း၏ဆက်နွှယ်မကု အထက်ပေါအ ုံင််းသဖ ်ခပသည်။ သူ(သမမှာတရ ား)သည် ခမည်ားသတ ်ထသသွ
ု ား
သသ လမ်ားခဖစ်သည်။ သူ၏တပည်သတ ်မျ ားနှင် စက ားသခပ သသ အခေါ တပည်သတ ်မျ ားအ ား သယရှု
သမားခသည်မှ သင်တလည်
ု
ား ငေါကုအဘယ်သူခဖစ်သည််ဆု ကသနည်ားဟု်သမားခမန်ားသတ ်မူလ င်၊ (၁၆) ရှမုန်သပတရုက၊်
ကုယသ
် တ ်သည််ခရစ်သတ ်တည်ားဟူသသ အသက်ရှင်သတ ်မူသသ ်ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ် ခဖစ်သတ ်
မူသည်ဟု သလ က် သလ၏။ (၁၇) သယရှုကလည်ား၊်ရှမုန်ဗ သယ န၊်သင်သည် မ ြလ ရှ၏။်အသ က င်ားမူ
က ား၊်အသသွားအသ ားသည််ဤအသ က င်ားအရ ကု်သင်အ ား သဘ ်ခပသည်မဟုတ်။်သက င်ားကင်ဘု၌
ရှသတ ်မူသသ ်ငေါခမည်ားသတ ်သည််သဘ ်ခပသတ ်မူသတည်ား။ ရှင်မဿ ၁၆ား၁၅-၁၇။

ပလတ်မင််း၏သမားခွန်ားအတွက် အသခဖမှ သခင်သယရှုသည် သမမှာတရ ားခဖစ်သ က င်ားနင် တယရကုံယ်
တ

ှာ်

ုံင်သည် ခမည်ားသတ ်ထသသွ
ု ားသသ လမ်ားခဖစ်သည် ဟူသသ အချက်ခဖစ်သည်။ ဤအရ သည်

ဘုရ ားသခင်၏စညွှန််းသတ ်ခဖစ်ပပီား၊ သပေါလုသည် သက ရနသျုပမျုွေ့သ ားမျ ားထပသည
ု
် ပထမစ သစ င်တွင်
ဤစညွှန််းတ

ှာ်ကု ရင််းဖပတပ်းခသည်။

အ ကင်ဘုရ ားသခင်အထက ခပ်သမ်ားသသ အရ ခဖစ်၍၊်အ ကင်ဘုရ ားသခင်အဘအလ
ု
ုငှေါ်ငေါတသည်
ု
ခဖစ်
က၏။ ထုခမည်ားသတ ်ဘုရ ားသခင်တပေါားတည်ားသ ်ငေါတ၌
ု ရှသတ ်မူ၏။်အ ကင်သခင်အ ားခဖင််ငေါတုမှစ၍
ခပ်သမ်ားသသ အရ ခဖစ် က၏။်ထုသခင်သယရှုခရစ်တပေါားတည်ားသ ငေါတ၌
ု ရှသတ ်မူ၏။ ၁သက ၈ား၆။

ဤစညွှန််းတ

ှာ်ကုခမည်ားသတ ်နှင်သယရှုခရစ်၏န မသတ ်မျ ား၌သတွွေ့ရှရပေါသည်။

ခဖစ်တည်ခခင်ား

စညွှန််းတ

ခမည်ားသတ ်

ἐκ

သယရှုခရစ်တ

ှာ်

ဘယ်သူူ့၏
(ထမှ)
ှာ်



အနက်ဖွင်ခခင်ား (အသုားမျ ားသသ သဝေါဟ ရမျ ားမှ)

ek, ex -

မူလအရင်ားအခမစ်ကရ
ု ည်ညွှန််းထ ားသည်အသုံ်းအနန််း

dia dee-ah' - ပု ျု္ လ်တစ်ဦား၏လုပ်သဆ င်ချက်

ဘယ်သူူ့အ ားခဖင်
စင်္ကြ၀ဠ ၏ ဆက်သွယ်သရားအုတ်ခမစ်သည် ἐκ→ (သ)ု အ ြလပ်လု ဘယ်သူူ့၏ နှင် ဘယ်သူူ့
အ ားခဖင်ဟူသသ စက ားလားု ခဖစ်သည်။ ခမည်ားသတ ်သည် အဘယ်အရ ၏မူလအစ ခဖစ်သနည်ား။

“အရ ခပ်သမ်ား ခဖစ်သည်။” သယရှုခရစ်သည် အဘယ်အရ ၏ဇ တ်သ က င်ား ခဖစ်သနည်ား။
“အရ ခပ်သမ်ားခဖစ်သည်။” ဤတွင်ကျွန်ုပ်တသည်
ု
အသက်ရှင်ခခင်ားနှင်ဆုင်သသ အရ ခပ်သမ်ား၏

17 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

စင်္ကြ၀ဠ ဆုင်ရ ဆက်နွယ်မှုနယ မကု သတွွေ့ရသည်။ ကျွန်ပ်တသည်
ု
အသက်တ အတွက် ်
ရစက ားလားု ခဖင် ဤသသဖ
ု
်ခပနုင် သည်။

ἐκ →  = 
မူလဇစ်ခမစ်→ ဇ တ်သ က င်ား

= အသက်
လူသ ားမျ ားသည် အသက်ကု မည်သရရှ
ု ကသည်ကုံ ထပ်မ
သတရပေါ။ ဖခင် (ἐκ ဇစ်ခမစ်)်သည် သူ၏မျျုားသစကု မခင်

( ဇ တ်သ က င်ား) ထသု လွှသခပ င်ားသပားပပီား အသက်ကု

ခဖစ်သစသည်။ ဤအရ သည် ကမဘ ဦားကျမ်ားတွင် သဖ ်ခပထ ားသသ
အသက်၏ မူလအစ လ ျုွေ့ဝှက်ချက်ခဖစ်သည်။
ထုအခေါ်ထ ဝရအရှင်ဘုရ ားသခင်သည််လူကု င်္ကီားသသ အပ်
ခခင်ားခဖင််အပ်သစသတ ်မူ၍၊်လူသည် အပ်သပျ ်စဉ်၊်နရုားတ
သချ င်ားကု်ဘုရ ားသခင်ထုတ်ပပီားလ င်၊်ထုအရုား အစ ားအသ ား
ကု်သစစပ်သစသတ ်မူ၏။ ထ ဝရအရှင်ဘုရ ားသခင်သည််
လူထက ထုတ်သသ ်နရုားခဖင််လူမန်ားမကု ဖန်ဆင်ား၍
လူရှရ သ်သဆ
ု
င် ခသတ ်မူ၏။ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၂ား၂၁၊ ၂၂။

အ ဒနှင် ဧဝတု က ားဆက်နွယ်မှုက ား အဘယ်နည်ား။

ἐκ → .

မျျုားသစမျ ား၏ရင်ားခမစ်သည် အှာဒ ွင်ရသည်။ သူူ့ထမှမျျုားသစဇ တ်သ က င်ား ဖြစ် ှာြရ
ုံို့ န် သက်ရှ
အမျျုားသမီားထွက်တပေါ် ှာသည်။ ထသ
ု က င် ဤကမဘ င်္ကီားထကု သမွားဖွ ားလ သသ ကသလားတုင်ား
သည်ဘဝအသက်ကုရဖရန်
ု ἐκ→(မူလဇစ်ခမစ်→ဇ တ်သ က င်ား) လုပ်ငန်ားစဉ်တစ်ခု
သည်။ ထုံအဖခင််းအရှာကုံ အှာဒအတနဖြင် ယင််းသန
ုံို့ ာ်း

ုံအပ်တပ

ည်ခသည်။

လူကလည်ား၊်ယခု်ဤသူသည် ငေါအရုားထကအရုား၊်ငေါအသ ားထက်အသ ားခဖစ်၏။်လူထက်
ထုတ်သသ သ က င််သူူ့ကု လူမန်ားမဟု်သခေါ်သဝေါ်အပ်သည်ဟု်ဆုသလ၏။ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၂ား၂၃။

သမမှာကျမ်ားစ ၌ ခမည်ားသတ ်နှင်သ ားသတ ်တ၏
ု ဝည ဉ်သရားရ ဆက်နွယ်မှုကု ကျွန်ုံပ် ုံို့
သတွွေ့ခမင်နုင်သည်။ ထုဆက်နွယ်မှုကုသလလ ကည်လ င် ဖန်ဆင်ားခခင်ားအ ားလားု ၏အရင််းအဖမစ်ဖြစ်တသှာ

ἐκ → (မူလဇစ်ခမစ်→ ဇ တ်သ က င်ား)ဟူတသှာ်စင်္ကြ၀ဠ ဆုင်ရ နယ မကုတ ွွေ့ရသည်။
တအှာက်ပေါကျမ်ားချက်အချျုွေ့ကု ထပ်မသုားသပ် ကည်ပေါ။

တဖန်၊ ဘုရ ားသခင်က်ငေါတုပုသဏ္ဍ န်နှင်အညီ် သဏ္ဍ န်တည်ား်လူကုဖန်ဆင်ား ကစ။…်ထ
ု
ုသု
ဘုရ ားသခင်သည် မမပုသဏ္ဍ န်နှင်အညီ်လူကုဖန်ဆင်ားသတ ်မူ၏။်ဘုရ ားသခင်၏်
ပုသဏ္ဍ န်သတ ် နှင်အညီ်လူသယ က်ျ ား၊်လူမန်ားမကုဖန်ဆင်ားပပီားလ င်၊… ကမဘ ဦားကျမ်ား ၁ား၂၆၊ ၂၇။
သန်ရှင်ားသူအသပေါင်ားတတွ
ု င််အငယ်ဆုားသသ ်သူထက်သ ၍်ငယ်သသ ်ငေါအ ား်ထုသကျားဇူားသတ ်ကု်
သပားသတ ်မူပပီ။ ဧဖက်မှတ်စ ၃ား၉။
နှုတ်ကပတ်သတ ်သည််ခပ်သမ်ားသသ အရ တက
ု ု်ဖန်ဆင်ားသတ ်မူ၏။်ဖန်ဆင်ားသတ ်မူခခင်ားနှင််
ကင်ားလွတ်လျက်ခဖစ်သသ ်အရ တစုတခုမ မရှ။ (၄) ထုနှုတ်ကပတ်သတ ်၌်အသက်ရှ၏။်ထုအ
သက်သည်လည်ား်လူတ၏အလင်
ု
ားခဖစ်၏။ ရှင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်ား ၁ား၃၊ ၄။
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ဘုရ ားသခင်သည် ခပ်သမ်ားသသ အရ တုကု သယရှုခရစ်အ ားခဖင်ဖန်ဆင်ားသတ ်မူ၏။ “ငေါတပ
ု ုသဏဌ န်နှင်
တညီတသဏဌ န်တည်ား လူကုဖန်ဆင်ား ကစ”်ဟု
ု
ဘုရ ားသခင်သခပ ခသူမှ သူူ့သ ားသတ ်သ ခဖစ်သည်။
လူသ ားမျျုားနွယ်မျ ား ခဖစ်သပေါ်သစသသ ဆက် နွယ်မှုမှ ဖခင်နှင်သ ားသတ ်တ၏
ု ဆက်ဆသရားခဖစ်သည်။ ဤ
ဆက်နွယ်မှုသည် ἐκ → (မူလဇစ်ခမစ်→ ဇ တ်သ က င်ား)ပင် ခဖစ်သည်။

အဘယ်သနည်
ု
ားဟူမူက ား၊်ဖန်ဆင်ားသတ ်မူသသ အရ မျ ားကု သထ က်ရှုသခဖင်၊်ထ ဝရတန်ခုား
သတ ်နှင််ထ ဝရအခဖစ်သတ ်တည်ားဟူသသ ်မျက်ခမင်မရသသ ်ဘုရ ားသခင်၏်အရ တသည်
ု
်
ကမဘ တည်သည်က လမှစ၍်ထင်ရှ ားလျက်ရှ က၏။… သရ မဩဝေါဒစ ၁ား၂၀။

သရ မဩဝေါဒစ တွင် ကျွန်ုပ်တအ
ု ားမခမင်ရသသ ဘုရ ားသခင်၏ ုဏ်သသရသတ ်မျ ားကု ဖန်ဆင်ားဖခင််း
က်ရ မျ ားတွင် ရှင်ားလင်ားစွ သတွွေ့ခမင်ရသည်ဟု သဖ ်ခပထ ားသည်။ အထူားသခဖင် ဘုရ ားသခင်
ပုသဏဌ န်သတ ် နှင်အညီမည်သည်အရှာကြန်ဆင််းဖခင််းခရသနည်ား။ သယ က်ျ ားနှင်မန်ားမတု၏
ဆက်ဆသရားသည် အချင်ားချင်ားသထ က်မ ကဖခင််းဖြစ်သည်။အတ ကှာင််းမှာ လူလူချင်ားဆက်နွယ်မှုကုံ
စင်္ကြ၀ဠ ၏အဓကဆက်နွယ်မှု ဖြစ်တသှာ ခမည်ားသတ ်နှင်သ ားသတ ်တ၏
ု ပုသဏဌ န်နှင်အညီ
ဖွွေ့စည်ားထ ားသသ သ က င်ခဖစ်သည်။
သမမ ကျမ်ားစ မှ သန က်ထပ်က မ််းပုဒ်အချျုွေ့ကု သုားသပ် ကည် ကစ။ု
သမတတ ချင်ားထုားဖွွေ့၍၊်ခမည်ားသတ ်ဘုရ ားနှင််ခရစ်သတ ်၏်နက်နသသ အရ ကု န ားလည်နုင်သသ ်
ဝစ ကစဆ နှင် ကင်ားစင်သသ ဉ ဏ်၏ စည်ားစမ်အသပေါင်ားနှင် ခပည်စု၍၊်စတ်နှလုားသက်သ သစမည် အ
သ က င်ား ်အဘယ်မ သလ က်င်္ကီားသသ ်တုက်လှန်ခခင်ားကု်ငေါခရသည်ဟု်သင်တသ
ု သစခခင်ားငှေါ…(၃)
ထု နက်နသသ အရ ၌ ပည ဘဏ္ဍ ၊်ဉ ဏ်ဘဏ္ဍ ရှသမ တသည်
ု
်ဝှက်ထ ားလျက် ရှ က၏။
သက တ ှာသ ဩဝေါဒစ ၂ား၂-၃။

ခမည်ားသတ ်နှင် သ ားသတ ်၏ဆက်နွယ်မှုသည် ဘုရ ားသခင်၏အမှတ်အသှာ်းခဖစ်သည်။်သင်သည်
သက င်ားကင်သု ကည်လ င် ဤအမှတ်အသ ားကု သနနှင်လ ုံို့တွင်သတွွေ့ရလမမ
် ည်။ မျျုားစတ်မျ ား
၏ဇစ်ခမစ်ကု ကည်လ င် ည််း ဤဘုရ ားသခင်၏အမှတ်အသ ားကု သင်သတွွေ့လမ်မည်။ ဤဘုရ ား
သခင်၏သသ ခဖင် ဉ ဏ်ပည နှင် အသပည မျ ား၏ ဘဏ္ဍ အ ားလားု ကု ကျွန်ပ်တဖွ
ု င်နုင်မည် ခဖစ်သည်။
ငေါတရှ
ု သမ သည််မျက်နှ ဖုားကုဖွင်လျက််မှန်ကု ကည်သကသ၊်သခင်
ု
ဘုရ ား၏
ဘုန်ားအသသရသတ ်ကု ကည်ခမင်၍၊်ဝည ဉ်သတ ်တရ ား၏အရှင်သည််သရ င်ခခည်သတ ်ကု်
လွှတ်သတ ်မူသည်အတုင်ား၊်ငေါတု သည််ဘုန်ားအသသရတုားပွေါား၍်ပုသဏဌ န်သတ ်နှင်အညီ
သခပ င်ားလခခင်ားရှရ က၏။ ၂သက ၃ား၁၈။

ခမည်ားသတ ်နှင်သ ားသတ ်၌

ည်ရတသှာ ဤဘုရ ားသခင်အမှတ်သ ားဖြစ်သည် ἐκ→

(မူလဇစ်ခမစ်→ဇ တ်သ က င်ား)ကု ကည်ခခင်ားအ ားခဖင် ကျွန်ုပ်တ၏စဉ်
ု
ားစ ားသတွားသခေါ်မှု၊ ခစ ားချက်၊

ကျွန်ုပ်တ၏ဆက်
ု
ဆသရားနှင် သလလ မှုကုသခပ င်ားလနုံင်လမ်မည်။ ဉ ဏ်ပည နှင်
အသပည အ ားလားု ၏လ ျုွေ့ဝှက်ချက်သည် ခမည်ားသတ ်နှင်သ ားသတ ်တ၏
ု ဆက်နွယ်မှုအသ က င်ားကု
အမှန်တကယ်သရှခခင်ားပင်ဖြစ်တ ကှာင််း ကျွန်ုပ်ရှ သဖွသတွွေ့ရခ
ှ သည်။ သူတ၏ဆက်
ု
နွယ်မှုကု မန်ကန်စွှာ
န ားလည်ဖခင််းမရပေါက စစ်မှန်သသ အသပည နှင်ဉ ဏ်ပည ၏တသှာခ က်ကုံ ဖုားကွယ်ထ ားခခင်ား(သ)ုံို့
တြ ှာက်ြ က်ဖခင််းပင်ခဖစ်သည်။ သသသ
ု
် ဤစစ်မှန်သသ ဉ ဏ်ပည နှင်ခမည်ားသတ ်နှင်သ ားသတ ်တက
ု ု
အစဉ်မခပတ်သတွားသတ ဆင်ခခင်ခခင်ားခဖင် ဘုံရှာ်းသခင်သည် ဤပုစကု ကျွန်ုပ်တ၏အသ
ု
စတ် ွင်သဖ ဖ် ပ
တ ှာ်မူပပီား၊ ကျွန်ုပ်တ၏စ
ု
တ်နှလုားနှင်ကျွန်ုပ်တနှ
ု င်ဆက်စပ်သနသသ သူတ၏စ
ု
တ်နှလုားမျ ားနှင်လည်ား
သဟဇ တခဖစ်သစသည်။
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ဇယ ား (၁) – အသခခခမူမျ ား၏ အရင်ားအခမစ်
မူလ
(ခမည်ားသတ ်)

ဇ တ်သ က င်ား
(သ ားသတ ်)

၁

မခမင်နုင်သသ

ခမင်နုင်သသ

၂

ဘုန်ားသတ ်

သရ င်ခခည်

၃

ဦားသဆ င်ခခင်ား

အသန ားခခခင်ား

၄

က ကွယ်သူ

က ကွယသ
် ပားခရသူ

၅

သက င်ားချီားသပားသူ

သက င်ားချီားလက်ခသူ

/ သထ က်ပသူ

/တထှာက်ပခရသူ

အထွ ်အထပ်
ွင် ည်သူ

အန်းကပ်ရသူ

က မ််းပုံဒ်

- ἐκ →
ထုသ ားသတ ်သည််မျက်ခမင်မရသသ ဘုရ ားသခင်၏်
ပသ
ု ဏဌ န်သတ ်ခဖစ်၏…်သ ားဦားခဖစ်သတ ်မူ၏။
(သက တ ှာသဩဝေါဒစှာ ၁ား၁၅)
ထုသ ားသတ ်သည််ဘုရ ားသခင်၏်ဘုန်ားသတ ်သရ င်ခခည်နှင််
ဇ တအခဖစ်သတ ်၏်ပုသဏဌ န်ခဖစ်၍၊…ထူားခမတ်သသ ်ဘွွေ့န
မသတ ်ကု်ခရသည်နှင်အညီ၊်သက င်ားကင်တမန်တထက်
ု
င်္ကီား
ခမတ်သသ ်သူခဖစ်သတ ်မူ၏။( သဟပဗ ၁ား၃၊၄)
ထုသ က င်ဘရ
ု ားသခင်သည်ကုယသ
် တ ်ကုအလွန်ချီားသခမ က်
၍ဘွွေ့န မတက တထက်
ု
င်္ကီားခမတ်သသ ဘွွေ့န မကုသပားသန ား
သတ ်မူ ၏…ခမည်ားသတ ်ဘုရ ား၏ဘုန်ားအသသရသတ ်ကု်
ထင်ရှ ားသစ ကမည်အသ က င်ားတည်ား။
(ဖ ပပဩဝေါဒစှာ ၂ား၉-၁၁)
……………..မမအလုအသလျ က််အဘယ်အမှုကု မ မခပျုနုင်၊်
ခမည်ားသတ ် ခပျုသတ ်မူသမ အတုင်ား်သ ားသတ ်လည်ားခပျု၏။
သယ ဟန် ၅ား၁၉။ ..ခရစ်သတ ်၏သခေါင်ားက ား်ဘုရ ားသခင််
ခဖစ်သတ ်မူ သည်…သမှတ်သစခခင်ားငှေါ်ငေါအလုရှ၏။
(၁သက ၁၁ား၃)
သင်၏ရန်သူတက
ု ု်သင်၏သခခတင်ရ ်ငေါချမထ ားမှီတုင်
သအ င််ငေါလက်ျ ဘက်၌ထုင်သနသလ ဟု၊်အဘယ်မည်သသ ်
သက င်ား ကင်တမန်ကုတခေါမ ်မန်သတ ်မူဘူားသနည်ား။
(သဟပဗဩဝေါဒစှာ ၁ား၁၃)
အခမင်ဆုားသသ ဘုရ ား၏ကွယ်က ရ ဌ နသတ ်၌်သနသသ သူ
သည််အနနတတန်ခုားရှင်၏အရပ်ကု်ခုရလမ်မည်။
(ဆ
က မ််း ၉၁ား၁)
ဤသူက ား်ငေါနှစ်သက်ခမတ်နုားရ ၊်ငေါ၏ချစ်သ ား်သပတည်ားဟု်
သက င်ားကင်က်အသသတ ်ခဖစ်သလ၏။
(ရင်မဿခရစ်ဝင် ၃ား၁၇)
သယရှု ကလည်ား၊လူသည်မုန်အ ားခဖင်သ အသက်ကုသမွားရမည်
မ ဟုတ်။်ဘုရ ားသခင််မန်သတ ်မူသမ အ ားခဖင််အသက်ကု
သမွား ရမည်ကျမ်ားစ လ သည်ဟု်ခပန်သခပ သတ ်မူ၏။
(ရင်မဿခရစ်ဝင် ၄ား၄)
အသ က င်ားမူက ား၊်သန်ရှင်ားခခင်ားဟု်န မရှသတ ််မူထသသ ၊်
အ နနတက လတည်ားဟူသသ ်ဘုဗမ န်၌်စသတ ်မူထသသ ၊်
အထွ ဋ်အခမတ်ခဖစ်သတ ်မူသသ ်ဘုရ ားမန်သတ ်မူသည်က ား၊်
ငေါ သည််ခမင်ခမတ်သန်ရှင်ား်သသ ်အရပ် ၌သန၏။
(သဟရှ ၅၇ား၁၅)
်နှုတ်ကပတ်သတ ်သည်လည်ား်လူဇ တအခဖစ်ကု်ခယူ၍၊်…်
ငေါတတွ
ု င်တည်သနသတ ်မူသည်ခဖစ်၍၊… (သယ ဟန် ၁ား၁၄)
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ငေါသည်ခမည်ားသတ ်၏အခွင်နှင််သရ က်လ သသ ်လည်ား်သင်
တသည်
ု
ငေါကု်လက်မခ က။်အခခ ားသသ ်သူသည််မမအခွင်
နှင်သရ က်လ လ င််ထုသူကုလက်ခ ကလမ်မည်။
(ရင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင် ၅ား၄၃)

၇

ကုယစ
် ားခပျုခခင်ား
ခရသူ

ကုယစ
် ားခပျုသူ
(နှုတ်ကပတ်သတ ်)

ခမည်ားသတ ်နှင် သ ားသတ ်တ၏ဆက်
ု
ဆသရားကု ကည်ခခင်ားအ ားခဖင် အထက်တွင် သဖ ်ခပထ ားသသ
မူမျ ားစွ ရှသည်။ ဤအသခခခသသဘ တရ ားမျ ားကု လ မည်အခန်ားမျ ားတွင် ပုမုံကျယ်ခပန်စွှာ တြှာ်ဖပ
တပ်းပေါမည်။
ဇယ ား (၂) – ဇ တ်သ က င်ား၏ ဥပမ မျ ား
ဇ တ်ခမစ်

ဇ တ်သ က င်ား

ἐκ →



ခင်ပွန််း

ဇန်း

မန်ားမ၏သခေါင်ားက ား်သယ က်ျ ားခဖစ်သည်ကု၎င်ား၊ ၁သက ၁၁ား၃

မဘ

သှာ်းသမ်း

မဘကုရသ
ု သစွ ခပျုသလ ။ မဿ ၁၉ား၁၉

ခရစ်သတ ်

အသင်ားသတ ်

သုားထန်ား

သုားစု

အုပ်ချျုပ်သူ

ခပည်သူမျ ား

အသ က င်ားခပချက်

စတ်ခစ ားချက်

ခရစ်သတ ်သည််အသင်ားသတ ်၏အသပေါ်မှ ်သခေါင်ားခဖစ်သတ ်မူသ
ကသ၊ု …. ဧဖက် ၅ား၂၃
သုားတနှ
ု င်အတူရှသသ ဘုရ ားသခင်၏်သုားသတ ်စုကု်ထန်ားခခင်ား
အမှုမှ ၊… ၁သက ၅ား၂
အစုားရသသ ်မင်ားအ ဏ စက်၏်အုပ်စုားခခင်ားကု်လူတုင်ားဝန်ခသစ။်
အသ က င်ားမူက ား၊်ဘုရ ားသခင်၏အခွင်မရှလ င်၊်မင်ားအ ဏ
စက်မရှ။်အ ဏ စက်ရှသမ သည််ဘုရ ားသခင်ခန်ထ ားသတ ်
မူရ ခဖစ်သတည်ား။ သရ မ ၁၃ား၁
ခပ်သမ်ားသသ ်အရ ကုစုစမ်ား၍်၊်သက င်ားသသ အရ ကု်အပမ
ကုင်စွ ကသလ ။ ၁ သက်သ ၅ား၂၁

ယု ကည်ခခင်ား

အလုပ်

ခရစ်သတ ်

သမမ ကျမ်ားစ

ဓမမသဟ င်ားကျမ်ား

ဓမမသစ်ကျမ်ား

ပထမပညတ်သတ ်

သန က်ပညတ်သတ ်

(၄)ပေါ်း

(၆) ပေါ်း

မျျုားသစ

သီားနှ/အပင်

…်သမတတ

အ ားခဖင််ခပျုခပင်တတ်သသ ်ယု ကည်ခခင်ားသ ်

အကျျုားရှ၏။ လ ၅ား၆
ထုအခေါ်သမ သရှ၏ကျမ်ားစ မှစ၍်ပသရ ဖက်တ၏်ကျမ်
ု
ားစ မျ ား၌်
ကုယသ
် တ ်ကုရည်မှတ်၍်သရားထ ား်သမ သသ ်ကျမ်ားစ ချက်အ
နက်ကု်ရှင်ားလင်ားစွ ်သဘ ်ခပသတ ်မူ၏။ လုက ၂၄ား၂၇
ကျမ်ားစ အ ားခဖင််ထ ဝရအသက်ကုရမည်ဟု်စတ်ထင်နှင််သင်
တသည်
ု
်ကျမ်ားစ ကုသစသစ ကည်ရှု် က၏။်ထုကျမ်ားစ ပင် ငေါ၏
သက်သသခဖစ်၏။ သယ ဟန် ၅ား၃၉
ပညတတကျမ်ား၊်အန တတကျမ်ားမျ ားကု်ဖျက်ပယ်ခခင်ားငှေါ်ငေါလ
သည်ဟု်မထင် ကနှင်။်ဖျက်ပယ်ခခင်ားငှေါ်ငေါလ သည်မဟုတ်။်
ခပည်စုသစခခင်ားငှေါ်ငေါလ သတည်ား။ မဿ ၅ား၁၇
၃၇.သယရှုက၊်သင်၏ဘုရ ားသခင််ထ ဝရဘုရ ားကု်စတ်နှလုားအ
ကွင်ားမဉ ဏ်ရှသမ နှင််ချစ်သလ ၊ ဟူသသ ်ပညတ်သည််
ပဌမပညတ်ခဖစ်၏။ ၃၈.်င်္ကီားခမတ်သသ ်ပညတ်လည်ားခဖစ်၏။
၃၉. ထုမှတပေါား်ကုယ်နှင်စပ်ဆုင်သသ သူကု်ကုယ်နှင်အမ ်
ချစ်သလ ဟူသသ ်ဒုတယကပညတ်သည််ပဌမ်ပညတ်နှင််
သသဘ တူ၏။ မဿ ၂၂ား၃၇-၃၉
လုက ၈ား၅-၈၊ “မျျုားသစင်္ကသသ သူသည််မျျုားသစကုင်္ကခခင်ားငှေါ
ထွက်သွ ား၏။… ၈. အချျုွေ့သသ အသစတသည်
ု
်သက င်ားသသ သခမ၌်
ကျသခဖင််အပင်သပေါက်၍အဆပွေါားမျ ား၍်အသီားသီား က၏ဟု၊”
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သန

ထုသ်ဘု
ု ရ ားသခင်သည််အလင်ားအမ်င်္ကီားနှစ်လုားတည်ားဟူသသ ်
သနကုအုပ်စုားရသသ ်အင်္ကီားတလုား၊်ညဉ်ကုအုပ်စုားရသသ ်အငယ်
တလုားနှင…
် ..ဖန်ဆင်ားသတ ်မူပပီားလ င်၊ ကမဘ ဦ်းက မ််း ၁ား၁၆

လ

အသပေါ်ကဇယ ား(၂)သည်ဇယ ား(၁)၏ပုတူပင်ခဖစ်သည်။နှစ်ခုစလုားသည်ἐκ→(မူလဇစ်ခမစ်→ဇ တ်
သ က င်ား)၏ ဆက်နွယ်မှုကုံတြှာ်ဖပသည်။
ကျွန်ပ
ု ်တ၏ကမဘ
ု
တွင််ဘုရ ားသခင်၏အမှတ်အသ ား အစတ်အပုင်ားမျ ားစွ လည်ပတ်သနသည်ကု သတွွေ့
ခမင်နုင်သည်။်မူလသနရ မျ ားနှင်လမ်ားသ က င်ားမ ှာ်းသည် ၎င်ားတ၏
ု ဆက်နွယ်မှုသပေါ်မူတည်၍်သခပ င်ားလ
သည်။ ဥပမ ်-်ခင်ပွန်ားသည်နှင် ဇနီား၏ဆက်နွယ်မှုတွင် ခင်ပန
ွ ်ားသည်ဇစ်ခမစ်ခဖစ်ပပီား ဇနီားသည် ဇ တ်
သ က င်ား ခဖစ်သည်။်မခင်နှင် ကသလားဆက်နွယ်မှုတွင် မခင်သည်ဇစ်ခမစ်ခဖစ်ဂပ်း ကသလားသည်
ဇ တ်သ က င်ား ခဖစ်သည်။
ပထမဇယ ားတွင်သဖ ်ခပထ ားသည် ဘုရ ားသခင်၏စညွှန််းကုအသခခခပပီား ဒုတယဇယ ား ွင်သဖ ်ခပ
ထ ားသည် ဆက်နွယ်မှုမျ ားကုန ားလည်လ င်၊ တကှာင််းကင်နင်တဖမင်္က်း ၏
ုံို့ ညညွ ်စွှာ ုံပ်တဆှာင်
ဖခင််း၏ လ ျုွေ့ဝှက်ချက်မှာ ခမည််းတ ှာ်နင်သှာ်းတ ှာ်ဖြစ်တ ကှာင််း ကျွန်ပ်တုသတွွေ့ရရမည်
ှ
ဖြစ်သည်။
ဒုတယဇယ ားတွင် သဖ ်ခပထ ားသသ အရင်ားအခမစ်ဥပမ မျ ားတွင် သူတ၏အခွ
ု
င်အ ဏ သည် သန က်
ဆုားတွင် ၎င်ားအခွင်အ ဏ ကုသပားသသ ဘုရ ားသခင်၏လက်သအ က် ွင်သှာရသ က င်ားသနုံင်သည်။
အခမင်ဆုားသသ ဘုရ ားသခင်၏ အခွငအ
် ဏ နှင်ကင််း ွ ်တသှာ မည်သည်အခွင်အ ဏ မျှ ကမဘ သပေါ်
တွင်မရတခ ။ အကယ်၍သူတုသည် သဟဇ တမခဖစ်လ င် ထုဇ တ်သ က င်ားကု လုပ်ပုင်ခွင်ရသသ သူ၏
တ ၀န်သည် ဘုံရှာ်းသခင်၏အခွင်အ ဏ ကု သလားစ ားလက
ု ်န ရန်သ ခဖစ်သည်။
ဤအသခခခနယ မမျ ားကု ကျွန်ုပ်တု အတုချျုပ်သဖ ်ခပရ

ျှင်-

၁. မခမင်နုင်သသ အရှာနှင် ခမင်နုင်သသ အရှာ= ဇ တ်သ က င်ားသည် ဇစ်ခမစ်ကုံ မ််းညွှန်သဖ ်ခပ
သည်။
၂. ဘုန်ားသတ ် နှင် သရ င်ခခည်= ဇ တ်သ က င်ားသည်ဇစ်ခမစ်ကု ပုင်္ကီားချွေ့တပ်းသည်။
၃. ဦားသဆ င်သူ နှင် အသန ားခသူ= ဇ တ်သ က င်ားသည် ဇစ်ခမစ်ထသု တပ်းအပ်သည်။
၄. ဇစ်ခမစ်သည် ဇ တ်သ က င်ားကု က ကွယ်သပားသည်။
၅. ဇစ်ခမစ်သည် ဇ တ်သ က င်ားကု သက င်ားချီားသပားသည်။
၆. ဇစ်ခမစ်သည် ဇ တ်သ က င်ားအတွက် သထ က်ပသပားသည်။
၇. ဇစ်ခမစ်သည် ဇ
်သ က င်ားအ ား ကုယ်စ ားခပျုသည်။
ခရစ်သတ ်သည် ကျွန်ပ
ု ်တအ
ု ားခမည်ားသတ ်ထသု ပသဆ
ု
င်တပ်းတသှာတ ကှာင် ဇ တ်သ က င်ား၏ လုပ်
သဆ င်ချက်ခဖင် အစခပျုရဖခင််းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တုသည်ဇစ်ခမစ်နှင်ဆက်သွယ်ဂပ်းပေါက ၎င်ား၏
လုပ်သဆ င်မမ
ှု ျ ားကု သဖ ်ခပနုင်မည်ခဖစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တုသဖ ်ခပထ ားသသ အသခခခမူမျ ားသည် ဘုရ ားသခင်၏စညွှန််းအချက်အချ မ ှာ်း ဖြစ်သည်။်
ဤစညွှန််း၏ င် ယ်မနှင်အချျူားညီခခင်ားကု အမှန်တကယ်တန်ဖုားထ ားရန် ဒုံ ယဇယှာ်းကုံတ
ှာ
ရန် ုံအပ်သည်။

22

ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

ခင်ပွန််း နှင် ဇန်း

အသစ နှင် အပင်

မဘ နှင် သ ားသမီား

ခရစ်သတ ် နှင် အသင်ားသတ ်

သန နှင် လ

23 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

အခန််း ၆
အသက် စမ်ားသရသချ င်ား

ဘုရ ားသခင်၏စနမူန ကုနဒေါန်ားပျျုားရန် “ဇစ်ခမစ်နှင်ဇ တ်သ က င်ားသည် မည်သည်အရှာ၏အတဖခခဖြစ်
သနည််း” ဟူသည်သမားခွန်ားကု ကျွန်ုပ်တရ
ု ုားရားု သလားသမားရန်သ လုအပ်သည်။ အဓကကျမ်ားချက်သု
ခပန်သွ ား ကပေါစု။
အ ကင်ဘုရ ားသခင်အထက်ခပ်သမ်ားသသ အရ ခဖစ်၍၊်အ ကင်ဘုရ ားသခင် အဘအလ
ု
ုငှေါ်ငေါတု
သည် ခဖစ် က၏။်ထုခမည်ားသတ ်ဘုရ ားသခင်တပေါားတည်ားသ ်ငေါတု၌ ရှသတ ်မူ၏။်အ ကင်သခင်
အ ားခဖင််ငေါတမှ
ု စ၍်ခပ်သမ်ားသသ အရ ခဖစ် က၏။်ထုသခင်သယရှုခရစ်တပေါားတည်ား ငေါတု၌
ရှသတ ် မူ၏။ သက ရနသျုဩဝေါဒစ ပထမစ သစ င် ၈ား၆။

ရုားရှင်ားသသ အသခဖမှ အရ ခပ်သမ်ားပင် ခဖစ်သည်။်ထအ
ုံ ရ ခပ်သမ်ား တွင် အဘယ်အရ မ ှာ်း ပေါဝင်
သနည်ား။
တဖန်၊်သကျ က်သလင်ားကသု ကည်လင်၍၊်ဘုရ ားသခင်နှင််သုားသငယ်၏်ပလလင်သတ ်ထက်
ထွက််သသ ၊်အသက်သရစီားရ ခမစ်ကု်သက င်ားကင်တမန်သည််ငေါအ ား်ခပသလ၏။ ဗျ ဒတ် ၂၂ား၁။

ဤအခန်ားငယ်

ွင် သုားသငယ်သည် ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ်ကု ရည်ညွှန်ားခခင်ားခဖစ်သည်။(သယ ဟန်

၁ား၂၉)။ ဘဝအသက်တ အ ားလားု သည် ခမည်ားသတ ်ထမှသ ားသတ ်အ ားခဖင်

ှာတသှာအရှာမ ှာ်းဖြစ်

သည်။ ခမည်ားသတ ်သည် အသက်၏ဇစ်ခမစ်ခဖစ်ပပီား သ ားသတ ်သည်အသက်၏ဇ တ်သ က င်ား ခဖစ်သည်။
ဤဘ၀အသက်တ ကဘ
ုံ ရ
ု ားသခင်၏ဝည ဉ်သတ ်အ ားခဖင် ကျွန်ုပ်တထ
ု သစီ
ု ားဆင်ားသစသည်။ ဝည ဉ်
သတ ်ကု အလင်ား၊်သရ၊်သလ၊်မီား ဟူတသှာစကှာ်း

24

်းုံ မ ှာ်းဖြင်မ က ခဏသုံ်းနန််းသလရှသည်။

ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

ဘုရ ားသခင်၏ဝည ဉ်သတ ်အ ားခဖင် ကျွန်ုပ်တသည်
ု
ခမည်ားသတ ်၏သက င်ားင်္ကီားမ ြလ အလုားစုကု
ခစ ားရသည်။ ဤဝည ဉ်သတ ်ကု ကျွန်ုပ်တရရှ
ု နုင်သည် တစ်ခုတည်ားသသ သနရ မှ ဘုရ ားသခင်၏
သ ားသတ ် (ဇ တ်သ က င်ား)အ ားခဖင်သ ခဖစ်သည်။
တဖန်သယရှုက၊်သင်တု၌်ပငမ်သက်ခခင်ားရှသစသတည်ား။်ခမည်ားသတ ်သည််ငေါကု်သစလွှတ်သတ ်မူ
သည််နည်ားတူ၊်သင်တက
ု ုငေါသစလွှတ်သည်ဟု်မန်သတ ်မူပပီားလ င်၊ (၂၂) ထုသူတအသပေါ်၌်မှု
ု
တ်
လျက်၊်သင်တသည်
ု
်သန်ရှင်ားသသ ဝည ဉ်သတ ်ကု်ခ ကသလ ။ သယ ဟန် ၂၀ား၂၁-၂၂။

လက်ဝေါားကပ်တုင်သပေါ်တွင် သခင်သယရှု၏အတသခဖခင််းတက ်းဇူ်းတ

ှာ်သ က င်ယခုအချန်တွင်

ူသှာ်း

သ
ုံို့ ည် ထှာ၀ရအသက်ကုရရှသည်။ ဤထှာ၀ရအသက်ကုံ လက်ခရန်ခငင်ားဆန်သူမျ ားသည် သန က်ဆုား
တွင်မမကုံယ်ကုံ ဇစ်ခမစ်မှ

ုံ်း၀ဖြ

်တ

ှာက်

ုံက်ဖခင််းသှာဖြစ်သည်။ ထ ဝရအသက်ကုရရန် ကျွန်ုပ်တု

သည် ခမည်ားသတ ်နှင်သ ားသတ ်၏ ဇစ်ခမစ်နှင်ဇ တ်သ က င်ား၏ ဆက်နွယ်ခခင်ားကု န ားလည်သသဘ
သပေါက်ပပီား အသအမှတ်ခပျုရန်လုအပ်သည်။
သက်သသခသတ ်မူချက်ဟူမူက ား၊်ဘုရ ားသခင်သည််ငေါတုအ ား်ထ ဝရအသက်ကု သပားသတ ်မူ၍၊်
ထုအသက်သည်လည်ား်သ ားသတ ်၌ပေါ၏။ သ ားသတ ်ကုရသသ သူသည််အသက်ကုရ၏။်ဘုရ ား
သခင်၏သ ားသတ ်ကု်မရသသ သူမူက ား်အသက်ကုမရ။ ၁သယ ၅ား၁၁-၁၂။

အသက်သည် ကျွန်ုပ်တုအသပေါ်သု သွန်ားသလ င်ားသသ သက င်ားချီားမျ ားစွ အထမှ ပထမဆုားခဖစ်သည်။
သန က် စ်ချက်မှ ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ် ကု်ယု ကည်သသ သူအသပေါင်ားတသည်
ု
၊်ပျက်စီားခခင်ားသမသရ
ု
က်၊်ထ ဝရ်
အသက်ကု်ရသစခခင်ားငှေါ၊်ဘုရ ားသခင်သည််မမ၌်တပေါားတည်ားသသ ်သ ားသတ ်ကု်စွန်သတ ်မူသည်
တုင်သအ င််သလ ကီသ ားကု်ချစ်သတ ်မူ၏။ သယ ဟန် ၃ား၁၆။
သ ားသတ ်အ ားခဖင််ငေါတသည်
ု
်အသက်ရှင်သစခခင်ားငှေါ၊်ဘုရ ားသခင်သည် တပေါားတည်ားသသ ်သ ား
သတ ်ကု်ဤသလ ကသု သစလွှတ်သတ ်မူသသ အရ ၌၊်ငေါတက
ု ု်ချစ်သတ ်မူသသ ်သမတတ သတ ်
သည််ထင်ရှ ားလျက် ရှ၏။ ရှင်သယ ဟန်ဩဝေါဒစ ပထမစ သစ င် ၄ား၉။

ခမည်ားသတ ်၏နှလုားသ ားထတွင််ချစ်ခခင်ားသမတတ အရင််းအဖမစ် ည်ရပပီား၊ ထုံခ စ်ဖခင််းတမ တှာကုံ
သ ားသတ ်မှတစ်ဆင် ကျွန်ုပ်တုကုသဖ ်ခပသည်။ ချစ်ခခင်ားသမတတ သည် ဇစ်ခမစ်မှ ဇ တ်သ က င်ား ၊
ထဇ
ုံ တ်သ က င်ားမှ ကျွန်ုံပ် ထ
ုံို့ သစ
ုံို့ ်းဆင််းတသှာ်စမ်ားသရသချ င်ားခဖစ်သည်။ ချစ်ခခင်ားသမတတ
စမ်ားသရသချ င်ား ကု ၎င်ားပုစထတွင် နည်ားလမ်ားအမျျုားမျျုားခဖင် သဖ ်ခပနုင်သည်။
ဇစ်ခမစ်– ἐκ →
(မခမင်နုင်သသ )

ဇ တ်သ က င်ား – 
(ခမင်နုင်သသ )

စမ်ားသရသချ င်ား/အသက် -

စတ်ကူား (ညဏ်)

နှုတ်ကပတ်သတ ်

ချစ်ခခင်ားသမတတ

စတ်ကူား (ညဏ်)

သပွွေ့ပုက်ခခင်ား

ချစ်ခခင်ားသမတတ

စတ်ကူား (ညဏ်)

လက်သဆ င်

ချစ်ခခင်ားသမတတ



ချစ်ခခင်ားသမတတ ကုံ မည်သည်အခေါမျှတြှာ်ဖပဖခင််းမရခ ျှင် ထုံခ စ်ဖခင််းတမ တှာကုံ မည်သူကမျှ တ ွွေ့ကကြု
ခစှာ်းသရနုံင်မည်မဟုံ ်တပ။ ခမည်ားသတ ်၏စတ်နှလုားသ ားကု သ ားသတ ်၌တြှာ်ဖပတသှာစညွှန််းကုံ
သနုင်ရန် မည်မျှအတရ်းင်္က်းသနည််း။

25 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

သနနှငလ
် တ၏
ု ပုနမူန ကု ခပန် ည်တ
ှာခခင်ားဖြင် အခခ ားအသရားင်္ကီားသသ နယ မတစ်ခုကု
သတွွေ့ရရသည်
ှ
။ သမှ င်မုက်သသ သနရ မှ သနသရ င်ခခည်ကုတုက်ရုက် ကည် ျှင်မျက်စကွယ်နုံင်သည်။
သသသ
ု
်ထုံတနတရှာင်ဖခည်ကုံ လမ စ်ဆင် ှာတသှာအ င််းတရှာင်အဖြစ် ကည် ျှင်အနတရ ယ်မခဖစ်သစ
နုံင်တ ကှာင််း တ ွွေ့ရရသည်။
ဇစ်ခမစ်

– ἐκ →

ဇ တ်သ က င်ား

– 

စမ်ားသရသချ င်ား/အသက် -

(မခမင်နုင်သသ )

(ခမင်နုင်သသ )



သန

လ

အလင်ား

မဘ

သှာ်းသမ်း

ညဏ်ပည /အသ

ရှာ်း

တန(သ)ုံို့ တရှာင်ဖခည်ကုံ ဘုံရှာ်းသခင်တပ်းသကသုံို့ စ်ဥ်း စ်တယှာက်မ မ််းညွှန်ပခ
ုံို့ ဖခင််းအှာ်းဖြင်
ကျွန်ုံပ် ုံို့ သည်အသပညှာမ ှာ်းကုံရရ ကသည်။ ကျွန်ုံပ် စ
ုံို့ ှာတရ်းစှာြ ်
်ရန် ဦ်းစွှာမဘ(သ)ုံို့
ဆရှာမ ှာ်းမသင် ကှာ်းတပ်းရန် ုံအပ်သည်။ ကျွန်ုံပ် ုံို့တမွ်းြွှာ်းရှာပ ်ဝန််းက င်၊ စင်္ကြှာ၀ဠှာင်္က်းအတ ကှာင််း
ပုံမုံသရ ှာနုံင်ြရ
ုံို့ န် ည််း သင် ကှာ်းမမ ှာ်း အ
ုံ ပ်သည်။
ဇစ်ခမစ် – ἐκ →
(မခမင်နုင်သသ )

ဇ တ်သ က င်ား – 
(ခမင်နုင်သသ )

စမ်ားသရ/အသက် - 

မဘ

သှာ်းသမ်း

ဆရ ၊ ဆရ မ

သကျ င်ားသ ား

ခရစ်သတ ်

အသင်ားသတ ်

အသက်၊ သမတတ ၊ သက င်ားချီား၊ ုံခခြုမ၊
အစှာ်းအစှာ၊ ရုဏ ၊ ဉှာဏ်ပည ၊
အသအမ ်ဖပြုုံဖခင််း၊ အမှာ်းဖပင်တပ်းဖခင််း၊
အမန်။
ဉှာဏ်ပည ၊ အသအမ ်ဖပြုုံဖခင််း/သက င်ားချီား၊
အမှာ်းဖပင်တပ်းဖခင််း၊ အမန်။
အသက်၊ သမတတ ၊ သန ားခခင်ား၊ ရုဏ ၊
သက င်ားချီား၊ ဉှာဏ်ပည ၊ အမှာ်းဖပင်တပ်းဖခင််း၊
အမန်။
သမတတ ၊ သက င်ားချီား၊ ဉှာဏ်ပည ၊ ုံခခြုမ၊
အမှာ်းဖပင်တပ်းဖခင််း၊ အမန်။

အသင််းတ
အုပ်ချျုပ်သူ

ှာ်တခေါင််းတဆှာင်(သုားထန်ား)

သုားစု
တုင်ားသူခပည်သ ားမျ ား

ညဏ်ပည ၊

ုံခခြုမ၊ ၊အသအမ

်ဖပြုုံဖခင််း၊

အမန်။
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ထသ
ု က င် ဘုရ ားသခင်၏စညွှန််းတ

ှာ်မှ

်၁. ဇစ်ခမစ်
၂. ဇ တ်သ က င်ား
၃. စီားသနသသ စမ်ားသချ င်ားတရ

ဤဇစ်ခမစ်နှင် ဇ တ်သ က င်ား၏မှန်ကန်သသ ညနှုင်ားမှုမှတစ်ဆင် အစခပျုပပီား စမ်ားသချ င်ားသရသည်
သက်ရမျ
ှ ား၊ သက င်ားချီားမျ ား၊ သတနေတည်သမွားဖွ ားခခင်ားနှင် သ ယ ဝသခပ မှုတက
ု ု စတင်ယူသဆ င်သပား
သည်။ သသသ
ု
် ယင််းအတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်းကုံ မှန်ကန်စွ န ားမလည်သသ အခေါ ကျွန်ုပ်တသည်
ု
ကျန်ခခင်ား၊်
ပျက်စီားခခင်ားနှင် သန က်ဆုား၌ သသခခင်ားကုခမည်ားစမ်ားရသည်။

27 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

အခန််း ၇
ဤသလ က၏ဘုရ ားနှင် ဆန်ကျင်ဘက်စွမ်ားအ ားမျ ား သမွားဖွ ားလ ခခင်ား

အကယ်၍်သင်သည် ဒီမုကသရစီနည်ားအရ အုံပ်ချျုပ်သသ နုင်ငမျ ား၏ အစုားရအမ်မျ ားသု်၀င်သရ က်
နုင်ပေါက၊်အစုားရနှင် တန်ားတူညီညွတ်သသ ကုယ်စ ားလှယ်မျ ားနှင် တစ်ချန်တည်ားတွင် အတုက်အခမျ ား
အခဖစ် သတ်မှတ်ခရမည်ကုယ်စ ားလှယ်မျ ားကုလည်ား သင်သတွွေ့လမ်မည်။ ထုအတုက်အခအင်အ ားစု
မျ ားသည် သနစဉ်နှင်အမ တုင်ားခပည်၏အသရားင်္ကီားကစစရပ်မျ ားကု သဆွားသနွားခငင်ားခု ကသည်။ စက ားသခပ
သူတစ်ဦားစီသည် သူ၏တဆွ်းတနွ်းခ က်၌ အ ားသ သည်အခန်ားကဏ္ဍကု အယုသွင်ားရန်ရှ သဖွသည်။ ဤ
သဆွားသနွားမှုသည် မ က ခဏ ခပင်ားထန်
်သည်။ ဤ ုံပ်ငန််းစဉ်သည် သရှားအချန်ကတည်ားက ဥသရ ပ
နှင် အနဒယအသတွားအသခေါ်၏ အဓကကျသည် သသဘ ထ ားကွလွမှုမျ ားအ ား သခဖရှင်ားရန် ဒီဇုင်ားဆွထ ား
သသ နည်ားလမ်ားခဖစ်သည်။ ရဘ သ စက ားအ ားခဖင် ယုတတသဗဒနည်ားကျ အမှန်တရ ားကု ဆန်ားစစ်ရှ
သဖွခခင်ား (Dialectic) ဟုံတခေါ်တဝေါ်သည်။ ၎င်ားကု ပသလတု၏ဆက
ု သရားတီား သဆွားသနွားပွ မျ ားတွင် လူင်္ကျုက်
11

မျ ားခပပီား၊ ယသနကမဘ သပေါ်တွင်စဉ်ားစ ားသတွားသခေါ်မှု၏အဓကပုစတစ်ခုခဖစ်သည်။ ဤအင်အ ားစုမျ ားသည်
အချင်ားချင်ားထင်ရှာ်းတပေါ် ွင်စွှာ ဆန်ကျင်သန ကတသှာ် ည််း ထုံတဆွ်းတနွ်းမမ ှာ်းသည် အမန် ရှာ်းပုံမုံ
အှာ်းတကှာင််း ှာရန်နင် ၎င််း ပ
ုံို့ ေါဝင်ကုံယ်စှာ်းဖပြုတသှာသူမ ှာ်း အရည်အတသွ်းဖမင်မှာ်း ှာတစရန် ဖြစ်
တ ကှာင််း တ ွွေ့ရရသည်။
ဤအသခခခတရ ားကု အသရှွေ့ ုံင််းရှုသထ င်မ ကည်လ င် တရုတ်အသတွားအသခေါ်ပညှာရင်မ ှာ်း ဖြစ် ကတသှာ
ယင်နှင်ယန်တု၏သတဘှာ ရှာ်းမ ှာ်းကုံ တအှာက်ပေါအ ုံင််း ကျွန်ုပ်တသတွ
ု
ွေ့ရရသည်
ှ
။ ၎င််း က
ုံို့ အလင်ား
နှင်အသမှ င်၊ မီားနှင်သရ၊ သယ က်ျ ားနှင်မန်ားမ စသည်တက
ု သသသ
ု
ဆန်ကျင်ဘက်အရ မျ ားတသည်
ု
အမှန်တကယ်အ ားခပျုရ ခဖစ်သည်သ မက၊ သဟဇ တခဖစ်မှုနှင်ဟန်ချက်ညီမှုတက
ု ု ဖန်တီားလုပ်သဆ င်
သပားသည်ဆုံ ကသည်။

12

ဤအသခခခမူမျ ားကုံ “ ကယ်မျ ား၏တုက်ပွ” (StarWars)ရုပ်ရင
ှ ်စီားရီားမျ ားအှာ်း

ဖြင် ူသမ ှာ်း ှာဂပ်း၊ အလင်ားနှင်အသမှ င်သည် တစ်ခုံနှင်တစ်ခုံဆန်ကျင်ဘက်ဖြစ်တသှာ စွမ်ားအ ားမျ ား
ကု ထုံ ်တြှာ်တန ကတသှာ် ည််း အဆုားတွင် ထစ
ုံ ွမ််းအ ားကုမ တတစသည်။
ကျွန်ပ
ုံ တ
် အထ
ု
၌ ည််းတကှာင််း၊ ကျွန်ုံပ် ပ
ုံို့
်ဝန််းက င်၌ ည််းတကှာင််း ဆန်ကျင်ဘက်မျ ား၊ င််းမှာမ
မ ှာ်းနင်ဖပည်တနတသှာ ဤကမဘ င်္ကီားကုံ ကျွနပ
်ုံ ်တုမည်သသ
ုံို့
်မ ် ကပေါသနည််း။ ကျွန်ုံပ် ၏
ုံို့ အဖမင်
စ်ခုံ ည််းကုံသှာ ကည် ျှင် အထက်တြှာ်ဖပပေါတမ်းခွန််းကုံ မန်ကန်တ ကှာင််း တထှာက်ခမမှာအမန်ပင်။

11
12

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang
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ကျွန်ုပ်တသည်
ု
သရှားပသရ ဖက်မျ ားကုံ ခပန်လှည် ကည်ပေါက ဤဆန်ကျင်မှုစနစ်၏မူလအစကု သတွွေ့ရန
ှ ုင်
ပေါသည်။
အုနနက်သ ား၊်မုဃ်ားသသ က် ကယ်၊်သင်သည််သက င်ားကင်က်ကျသလပပီတက ား။်အခပည်ခပည်တု
ကု်နှပ်စက်သသ သင်သည်၊်သခမတုင်သအ င််ခုတ်လှခခင်ားကု်ခရသလပပီတက ား။ (13)
သင်ကလည်ား၊်သက င်ားကင်သပေါ်သု ငေါတက်မည်။်ဘုရ ားသခင်၏် ကယ်တအသပေါ်မှ
ု
်ငေါပလလင်ကု်
ငေါချီားသခမ က်မည်။်သခမ က်မျက်နှ ဘက်၊်ဗျ ဒတ်သတ ််သတ င်သပေါ်မှ ်ငေါထုင်မည်။ (14)
မုဃ်ားတမ်ထပ်သပေါ်သ်ငေါ
ု တက်မည်။်အခမင်ဆုားသသ ဘုရ ားကသ်ငေါ
ု သနမည်ဟု်စတ်အကက
ရှသလပပီ။ သဟရှ ၁၄ား၁၂-၁၄။

လူစီဖ သည် လှပသသ သက င်ားကင်တမန်တစ်ပေါားအခဖစ် ဖန်ဆင်ားခခရပပီား၊ သက င်ားကင်တမန်မျ ား
အလယ်တွင် ဦားစ ားသပားခခရသည်။ သူူ့ကု်ἐκ

→ =  ၊ မူလဇစ်ခမစ်→ဇ တ်သ က င်ား =

အသက် ၏နယ မနှင်အညီ လုပ်သဆ င်သသ စင်္ကြ၀ဠ တစ်ခုထသု သခေါ်သဆ င်လ ခသည်။်စင်္ကြ၀ဠ
တွင် သနထုင်သူအ ားလားု ုံို့သည် ဘုရ ားသခင်သ ားသတ ်၏စနမူန ကု ခယူသနသမ က လပတ်လုား
ခမည်ားသတ ်နှင် သ ားသတ ်စပ် က ားရှ သဟဇ တခဖစ်မှုကုံ မ သဝခစှာ်းရ ကသည်။ အရ ခပ်သမ်ား၏
စစ်မှန်သသ အရင်ားအခမစ်မှာ ခမည်ားသတ ်ပင်ခဖစ်သည်။ စင်္ကြ၀ဠ င်္ကီား၏ သဟဇ တခဖစ်ခခင်ားသည်
ဤအသ က င်ားတရ ားကု အပမတမ်ားအသအမှတ်ခပျုခခင်ားအသပေါ်မူတည်သည်။ “ငေါတ၏်ဘု
ု
ရ ားသခင််
ထ ဝရဘုရ ားသည််တဆူတည်ားသသ ထ ဝရဘုရ ား်ခဖစ်သတ ်မူ၏။” တရ ားသဟ ရ ကျမ်ား ၆ား၄။
လူစီဖ က သူရရသသ အရ အ ားလားု သည် သူူ့အ ားခဖင်သှာခဖစ်သ က င်ားနှင် မမကုယ်ကု ဘုရ ားခဖစ်
သ က င်ား ယု ကည်လ ခသည်။ ဤလမ်လည်မှုသ က င် မမကုယ်ကု အခမင်ဆုားသသ ခမည််းတ ှာ်နှင် တူ
သ က င်ား သဖ ်ခပခသည်။ လူစီဖ သည် ခမည်ားသတ ်ကု ဖယ်ရှ ားရန် မကကစည်ခသသ ်လည်ား သူနှင်တန်ား
တူ ပု ္ျုလ်ခဖစ်သ က င်ား တြှာ်ဖပ ုံခသည်။ သူသည် သ ားသတ ်အ ားခဖင် ခမည်ားသတ ်ကု ရှုခမင် ုံဖခင််း
မရတ ှာတပ။ သူသည် မမကုယ်ကု စင်္ကြ ဝဠ အရင်ားအခမစ်အခဖစ် လုပ်သဆ င်ရန်သှာမက စင်္ကြ ၀ဠ
ကုံ အုပ်ချျုပ်ရန်ပင် သမ ်မှန်ားခသည်-

ἐκ→ and ἐκ→
(ဇစ်ခမစ်) နှင် (ဇစ်ခမစ်)
သူအဆုခပျုထ ားသသ ဤပုသသနည်ားသည် ἐκ → = -်
(ဇစ်ခမစ််-ဇ တ်သ က င်ား်-်အသက်) ဆက်နွယ်စီားဆင်ားမှုကု
ရပ်တန်သစခသည်။
ἐκ→ပကတအရင်ားအခမစ်နှစ်ခု၏စွမ်ားအ ားမျ ားသည် သဘ ၀
တင်ားမ မှုကုံဖြစ်တစတသှာတ ကှာင် တစ်ဖန်ခပန်လည်စုစည်ားဖုရန်
သမဟု
ု
တ် ဟန်ချက်ညီဖုရန် လုအပ်လ သည်။
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၎င််းကုံပုသသနည်ားတစ်ခုအသနခဖင်ဤသုံို့ ကျွန်ုပ်တု သဖ ်ခပနုင်
သည်။

ἐκ→ (အသက်)← ἐκ
(ဇစ်ခမစ်) ↓ (ဇစ်ခမစ်)

ἐκ (ဇစ်ခမစ်)
ἐκ→စွမ်ားအ ားနှစ်ခု၏ ထခုံက်မှုအှာ်းဖြင် ဆန်ား ကယ်တသှာအရှာတစ်ခု ဖြစ်တပေါ် ှာသည်။
စ်တယှာက်၏စွမ််းတဆှာင်နုံင်ဖခင််းကုံ အမ ှာ်းသူငေါတကှာင််းစှာ်းတရ်းအ

ွက် စွနို့်

ွှ

စ်ဦ်း
်အနစ်နာခသည်

အတဖခအတနမ ှာ်းစွှာ ည််းရသည်။ −− ဇှာ ်တ ကှာင််းကုံြယ်ရှာ်း ျှင် ဤပုံတသနည််းအသစ်ကုံ
တ ွွေ့ရရသည်။ ထသ
ု က င် စင်္ကြ ၀ဠ အတွင်ား သဟဇ တခဖစ်မှုကု ထန်ားသမ်ားရန် လူတစ်ဦားချင်ားစီသည်
ἐκ→ အရင်ားအခမစ်အသပေါ်အသခခခ၍ ကယ
ု ်ပုင်ဝသသသလကခဏ ကု သတွွေ့ရသသ
ှ
သ က င် အစဉ်မခပတ်
ပဋပကခ မ ှာ်းရ ှာသည်။ လူစီဖ သည် သူူ့စက ားကု န ားသထ င်မည်သူအ ားလားု ကု ဤသုံို့ကတ
သပားခသည်-

…ထုအသီားကု စ

ားသသ သန၌်သင်တသည်
ု
်မျက်စပွင်လင်ားလျက််သက င်ားမသက င်ားကု်သ၍၊်
ဘုရ ား သခင်ကသ်ခဖစ်
ု
ကလတသည်ကု၊်ဘုရ ားသခင်သသတ ်မူသည်ဟု်မန်ားမအ ားဆု၏။ ကမဘ
၃ား၅။

ထသ
ု က င် ကမဘ ဦားမပင် ဘုရ ားသခင်၏ င်္ကီားခမတ်သသ သ ားသတ ်ကု ဖယ်ရှ ားရန် လူစီဖ စီမခသည်။

13

သ ားသတ ်ကုံြယ်ရှာ်းဂပ်း သူအလုရှသသ မည်သည်အသတွားအသခေါ်နည်ားခဖင်မဆု စင်္ကြ ၀ဠ အရင်ားအ
ခမစ်၏အစတ်အပုင်ားခဖစ် ှာရန် လူတုင်ားကုဖတ်သခေါ်လမ်မည်။ အရ ခပ်သမ်ားကုဘုရ ားအခဖစ် ကုားကွယ်
ဖခင််း

14

အှာ်းဖြင် ၎င််း

က
ုံို့ ုံယ်

ုံင်ဘုံရှာ်းဖြစ်

ှာသည်အ

ွက် အမှန်အ ားခဖင် မည်သည်ဇ တ်သ က င်ား

နယ မမျှမ ုံအပ်တ ကှာင််း ယုံ ကည်တစသည်။ မည်သည်အရှာမဆုံ ဇ တ်သ က င်ား၏နယ မအဖြစ်
ဟန်သဆ င်နုံင်ဂပ်း ἐκ→ဇစ်ခမစ်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှ ားတစပေါသည်။
ဤသည် စင်္ကြ ၀ဠ င်္ကီား၏ င်္ကီားမ ားသသ စစ်ပွ၏မူလအစ ခဖစ်သည်။်၎င်ားသည် ပထမဆုား သက င်ားကင်
သ ား နှစ်ပေါားတ၏
ု အသခခခဆက်ဆသရားန ားလည်မှုနှစ်ခုအ က ားတွင် ခဖစ်သည် စစ်ပွတစ်ပွ ခဖစ်သည်။
ကျမ်ားစ ၌ ဘုရ ားသခငပ
် ုစ

ဤသလ ကဘုရ ား၏ပုစ

ἐκ → = 

၁.

ἐκ → ← ἐκ
(ဇစ်ခမစ်) ↓ (ဇစ်ခမစ်)
၂. ἐκ (ဇစ်ခမစ်)

ဇစ်ခမစ် → ဇ တ်သ က င်ား = အသက်

13

ရင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်ား ၈ား၄၄…မ ရ်နတ်သည် သရှားဦားစွ မှစ၍ လူအသက်ကုသတ်သသ သူ…

14

အရ ခပ်သမ်ားသည်ဘုရ ားဟု ယု ကည်မှုဝေါဒဆုသည်မှ မည်သည်ဘ သ သရားယု ကည်မှုမဆု (သမဟု
ု
တ်)်
အသတွားအသခေါ်ဆုင်ရ အယူဝေါဒခဖစ်ပပီား ဘုရ ားသခင်ကု စင်္ကြ ၀ဠ နှင်သဖ ်ခပခခင်ားသ ခဖစ်သည်။

30

ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

“သင်တသည်
ု
ဧကန်အမှန််သသရမည်မဟုတ်၊…ဘုရ ားသခင်ကသ်ခဖစ်
ု
ကလ တွေ့။” ကမဘ ဦားကျမ်ား ၃ား၄၊၅်
ဤမုသှာ်းကု ကျွန်ုပ်တ၏မ
ု
ဦ်းြဦ်း ုံို့ လက်ခခခ န်မစ၍ ဤသလ က၏ဘုရ ားပုစကု အသမွရရှခ ကသည်။
ဤသတ
ုံို့
ှာကဘုံရှာ်း (စှာ န်) ၏မုံသှာစကှာ်းကုံ က်ခဖခင််းအှာ်းဖြင် သဟဇ တခဖစ်ပပီားသသ ဇ တ်
သ က င်ားကု မမတုကုယ် ုံင် ဇစ်ခမစ်ခဖစ်လ ဖုရန်
ယ် ုံက်ဖခင််း ခဖစ်သည်။ ခရစ်တ ှာ် ဤသလ က
သု ကွလ သသ အခေါ ကျွန်ုပ်တသည်
ု
သူူ့ကုံ ဆက်ဆ ကပုံကုံတထှာက်ရ ျှင် ယခုဤမုသ ားသည်
လူသ ား အ
ုံို့ ထ ွင် တည်ရသည်
ှ
ကု သက်သသထူ သနပေါသည်။ သူသည် လက်ဝေါားကပ်တုင်မှ ချတ်ဆွခ
ပပီားသတ်ခဖတ်ခခရသည်။ သ ားသတ ်၏ နာခ ုံ တသှာသတဘှာ၊ နူ်းညသမ်တမွွေ့တသှာ သတဘှာ သည်
ကျွန်ုပ်တုအသမွဆက်ခခသသ သတဘှာနှင် ကက
ု ်ညီမ မရ ပေါ။ ကျွန်ုပ်တ၏ကနဦားမ
ု
ဘမျ ားသည်
ဘုရ ားသခင်အ ား ပုံန်ကန်ဖခင််းသတဘှာကု လူစီဖ ထမှ တုက်ရုက်ရရှခခင်ား ခဖစ်သည်။
စတ်၀င်စ ားစရ မှ “ယုတတသဗဒနည်ားကျ အမှန်တရ ားကုရှ သဖွခခင်ား”်ဟူသသ အယူအဆသည် ၅၃၅၄၇၅ ဘီစီသစ ပုင်ား ွင် ဧဖက်ပမျုွေ့သ ား ဟယ်ရှာခ စ်တပ်စ်(Heraclitus)၏ တ ွ်းတခေါ်မ၌ ရတသှာ
အခ က်ပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် အတွင်ားကျကျဆန်ကျင်ခခင်ားနှင် အတုက်အခ၏ရလဒ်တစ်ခုအတနခဖင်
အရ ခပ်သမ်ားသည် စဉ်ဆက်မခပတ်သခပ င်ားလမှုရှသ က င်ား အဆုခပျုထ ားခသည်။ ရှင်သပေါလု၏
သက ရနသျုပမျုွေ့သ ားမျ ားထသသရားသှာ်းခ
ု
က်ကုံ ကည်ပေါ။
ငေါတသဟ
ု
သခပ သသ ်ဧဝသ လတရ ားသည််ဖုားအုပ်လျက်ရှလ င်၊်ဆုားရှုားခခင်ားသသရ
ု
က်သသ ်သူတု
အ ားသ ဖုားအုပ်လျက်ရှ၏။ ထုသမယ
ု
ု ကည်သသ သူတုက ား၊်ဘုရ ားသခင်၏ပုသဏဌ န်သတ ််
တည်ား ဟူသသ ်ခရစ်သတ ်၏ဘုန်ားအသသရနှင်ခပည်စုသသ ်ဧဝသ လတရ ား၏အသရ င်သည််
အလင်ားကု မသပားသစခခင်ားငှေါ၊်ဤသလ ကကု်အစုားရသသ ဘုရ ားသည်သူတ၏်ဉ
ု
ဏ်မျက်စကု်
ကွယ်သစ၏။ ၂သက ၄ား၃၊ ၄။

ဤသလ က၏ဘုရ ားက ကျွန်ုပ်တ၏စ
ု
တ်မျက်စကက
ုံ ွယ်သစသသ အခေါ်ဘုရ ားသခင်စနမူန ကု န ားလည်
ရန် မခဖစ်နုင်ပေါ။ ကျွန်ုပ်တ၏စ
ု
တ်သည် ဘုရ ားသခင်၏ပုစကု မှန်ကန်စွှာန ားလည်ဂပ်းအသစ် ဖပန် ည်
စ င်ရန်လုအပ်သည်။ တစ်နည်ားအ ားခဖင် မှ ားယွင်ားသသ အသတွားအသခေါ်မျ ားကုံ ကုားကွယ်ခဖခင််းအတွက်
သန င်တရရန်လုအပ်ပေါသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကု သမမ ကျမ်ားစ ထတွင် သသခခင်ားနှင် နှုင်ားယှဉ်ထ ားသည်။
အဘယ်သ က င်ဆုသသ ် တ ှာကဘုံရှာ်းမ သွ ်သွင််းထှာ်းတသှာအဖမင်၊ ယုံ ကည်မအှာ်း ်းုံ ကုံ စွနို့် ွှ ်
ရမည်အ ွက်တ ကှာင် ခဖစ်သည်။ ကျွန်ုံပ် သ
ုံို့ ည် လူစီဖ ၏ သဇ လွှမ်ားမုားမှု သအ က်တွင် ရှသနသသ
သ က င် ကုံယ် ုံင်အခခ ားဦားတည်ချက်ထ ားဖရန်
ု မည်သည်နည်ားနငမ
် ှ မခဖစ်နုင်သတ သချ။ ဇ
်တ ကှာင််း
မူ အစသု ခပန်သွ ားရန် တစ်ခုတည်ားသသ နည်ားလမ်ားမှ သင်အ ား ကူညီရန်နှင် သင် က ားသပားရန်
ဘုရ ားသခင်၏ သ ားသတ ်သယရှုထ သတ င်ားဆုခခင်ားပင်ခဖစ်သည်။
ခဖစ်သပေါ်တနသသ ခပဿန မျ ားစွ ကု အခ က်က က သုားသပ် ကည် ကပေါစ။ု ဘုရ ားသခင်စပုစ၌
“အရ အ ားလားု ”သည် တစ်ခုတည်ားသသ ဇစ်ခမစ်မှ ထွက်သပေါ်လ သည်။ ဆုလုသည်မှ ပကတ အမှန်တ
ရ ားအတွက် အရင်ားအခမစ်တစ်ခုသှာရသည်။ “ဤသလ ကဘုရ ား၏ပုစ” ွင် မူ ဇစ်ဖမစ်နစ်ခုံ ရသည်
ဟုံတြှာ်ဖပသည်။ ထသ
ု က င် သင်၌ “အမှန်တရ ား”်အတွက်အခမင်မျ ားစွ ရှပပီား “အမှန်တရ ားသည် ပု ္လ
ဓဠ န်ကျခခင်ား(subjectivity) ခဖစ်သည်” ဟူသသ ဒန်ားမတ်အသတွားအသခေါ်ပည ရှင်
ဆုရမ်ကုင်ယ ကီ ေါားဒ်(၁၈၁၃-၁၈၅ ၅) ၏အဆုံကုံ လမ်ားညွှန်သစသည်။ ကွခပ ားခခ ားန ားသသ
အမှန်တရ ားမျ ားသည် တစ်ခုံနှင် တစ်ခယ
ုံ ှဉ်ပပျုင်ခခင်ားဖြင်ဖြစ်တစ၊ ထူ်းဆန််းစွှာ သပေါင်ားစည်ားခခင်ားအှာ်းဖြင်
ခဖစ်သစ၊ အလွန်တည်ဂမသတယှာင် ရသသ ်လည်ား အတဖခအဖမစ်မရတသှာ သသသ င်သပေါ်တွင် တည်သဆ က်
ခခင်ားသ ခဖစ်သည်။ ူသှာ်းမ ှာ်း သည် ယင််းသုံို့ အတဖခအဖမစ်မရတသှာအရှာမ ှာ်းကုံ အမန် ရှာ်းဟုံ
က်ခ ကရုံမက အဖခှာ်းသူမ ှာ်းအှာ်း ည််း စည််းရ်းုံ သမ််းသွင််းတန ကတသှာအခေါ စစ်မန်သည် စ်ခုံ ည််း
တသှာ အမန် ရှာ်းသည် တပ ှာက်ကွယ် ုံသတယှာင် ဖြစ်တန တ သည်။

31 ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ စပုစညွှန်ား

“ဤသလ ကဘုရ ား၏ပုစ”တွင် အ ကွင်ားမအမှန်တရ ားမရှသကသု မမကုယ်ပုင် “အမှန်တရ ား”ကု တည်
သဆ က်ရှာ ွင် က စ ားသချခခင်ား၊ ည်ခဖ ားခခင်ားနှင် သန က်ဆုားတွင်ြအ ားတပ်းခခင်ား စသည်အရ မျ ား
ပေါဝင်သည်။ နုံင် ုံမင််းထက်ဖပြုသူမ ှာ်းသည် မ ူညသသ အုပ်စုမျ ားကု အမှာ်းမ ှာ်းစွှာပေါဝင်တသှာ “အမှန်
တရှာ်းမျ ား”ကုံ သွ ်သွင််းနုံင်တသှာသူမ ှာ်းဖြစ်တ ကှာင််း သမုင်ားကသဖ ်ခပသည်။ ဤသတ
ုံို့ သှာအှာ်း ဖြင်
စ်ဦ်း စ်တယှာက်စ၏ စွမ််းတဆှာင်နုံင်မကုံ တ ှာက သစသည်။ အဖွွေ့အစည်ားအတွင်ား ဆန်ကျင်မှု မျ ား
တုားပွ ားလ တ ထုံဖပဿနာမ ှာ်းကုံတဖြရင််းရန် ုံအပ်တ ဖြစ်သည်။ ၎င််းဖပင် ထုံ နုံင် ုံမင််းထက်ဖပြုသူ
မ ှာ်းသည် မမ ၏
ုံို့ အှာဏှာက ယ်ဖပနို့်ြရ
ုံို့ န်အ ွက်သှာ အတ ်းထှာ်းတ ကှာင််းကုံ ည််းတ ွွေ့ရရတပသည်။
နုံင်ငတရ်းတ ှာက ွင် မဆွယ်စည််းရ်းုံ ဂပ်းတနာက် မအတရအ ွက်မ ှာ်းသူက အနုံင်ရရသည်မှာအဂမပင်။
ထု သ က င် ကမဘ နုင်ငအသီားသီားရှ နုင်ငသရားခဖစ်စဉ်မျ ားသည် အမှန်တရ ားကု လမ်လည်လှည်ခဖ ားခခင်ား
နှင် ဖနှပ်ခခင််းသှာဖြစ်တ ကှာင််း တ ွွေ့ရသည်။ ထုခစ ားချက်မျ ားသည် အဆုားတွင် သတ ်လှန်သရားနှင်
အ ဏ ခပန်လည်သနရ ချထ ားသရားဆီသု ဦားတည်သွ ားနုင်သည်။ သခေါင်ားသဆ င်မှု လွသခပ င်ားသနစဉ်
သန က်ဆုားတွင်ခပသန မျ ား ခပန်သပေါ်လ သည်။ အဘယ်သ က င်ဆုသသ ် ဤအရ သည် တူညီသသ
အမှန်တရ ားအသပေါ်အသခခခထ ားခခင်ားသ က င်ခဖစ်သည်။ ်
ဧဖက်ပမျုွေ့မှ ဟယ်ရှာခ စ်တပ်စ််သခပ ဆုခသည်အသ က င်ားမှ ဤအတွင်ားပဋပကခကု ယခု ကျွန်ုပ်တု
သလလ ကည် ကစ။ု လူစီဖ ၏သင် က ားမှုသည် စတ်-ခနဓ ကုယ်ဆက်နွယ်မှုတွင်လည်ားသက င်ား၊
အထူားသခဖင် အသ က င်ားခပချက် - စတ်ခစ ားချက်တွင်လည်ားသက င်ား အဘယ်မ သလ က် ရှုပ်သထွားမှုမျ ား၊
ပဋပကခမျ ားကု ခဖစ်သစသ က င််း ကျွန်ပ်တု သတွွေ့ခမင်ရပေါလမမ
် ည်။
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အခန််း ၈
အသက်ဝည ဉ်အတွက်ဥပုသ်သန၊ တစ်ပတ်အတွင်ား န ားရ ရက်ရှ သဖွခခင်ား
လူကုဖန်ဆင်ားခခင်ား ခဖစ်စဉ်အသ က င်ားကု သမမ ကျမ်ားစ

ွင် ဤသသဖ
ု
်ခပထ ားသည်မှ ။

…ထ ဝရအရှင်ဘုရ ားသခင်သည််သခမမှု န်ခဖင််လူကု်ဖန်ဆင်ား၍၊်သူ၏နှ သခေါင်ားထသ်ဇီ
ု ဝအသက်
ကု်မှုတ်သတ ်မူလ င်၊်လူသည််အသက်ရှင်သသ ်သတတဝေါ ခဖစ်သလ၏။ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၂ား၇။

လူသည် ဇီ၀အသက်၊ သလနှင် ခနဒ ကုယ်တု သပေါင်ားစပ်
ခခင်ားတ ကှာင်အသက်ရင
ှ ်သသ သတတဝေါ ခဖစ်လ သ က င််း
ကျွန်ပ်တသ
ု ရှရသည်။ ထသ
ု က င် ဇီ၀အသက်နှင်
ခနဓ ကုယ် (သ)ု ခနဓ ကုယ်နှင် စတ် ခဒပ်စင်နှစ်ခု က ား
မည်သည်ဆက်နွယ်မှုရသနည်
ှ
်း။ “စတ်ခနဓ ခပဿန ”
ဟူသည် သဝေါဟ ရကုံ အင်တ နက် ွင် သင်ရှ သဖွ ျှင်
ဤသမားခွန်ား၏ အသခဖကု တအှာက်ပေါအ ုံင််း သတွွေ့ရ
လမ်မည်။
စတ်ပည (နှင်အသတွားအသခေါ်)၌ စတ်/ခနဓ ကုယ်ဆုံင်ရှာ
အဓကသမားခွန်ားမျ ားတွင် တစ်ခုမှ စ ်သည်ခနောကုံယ်
အစတ်အပုင်ားလ ား (သ)ု ကုယခ
် နဓ သည်စ ်၏ အစတ်
အပုင်ားလ ားဟူတသှာ တမ်းခွန််းပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍်
၎င်ားတသည်
ု
ကွခပ ားခပေါက သူတအခပန်
ု
အလှန် မည်သုဆက်သွယ် ကသနည်ား။ ထုနှစ်ခုတွင်
အဘယ်သူသည် တ ဝန်ခခဖစ်သနည်ား။15

ဤသမားခွန်ားမျ ားကု ကျွန်ုပ်တု သဆွားသနွားခသည်ပုစနှစ်မျျုားခဖင် စမ်ားသပ် ကည် ကစ။ု
သမမ ကျမ်ားစ မှ ဘုရ ားသခင်ပုစ

ဤသလ ကဘုရ ား၏ပုစ

ἐκ →  = 

1. ἐκ → ← ἐκ

ဇစ်ခမစ် → ဇ တ်သ က င်ား = အသက်

(ဇစ်ခမစ်) ↓ (ဇစ်ခမစ်)

2. ἐκ (ဇစ်ခမစ်)

ကျွန်ုပ်တသည်
ု
မခမင်ရသသ အရ နှင် ခမင်နုင်သသ ဝသသသလကခဏ ကု အသုားချသသ အခေါ
ဘုရ ားသခင်ပုစ၌ ပေါ၀င်သသ အရ မျ ားကု ခွခခ ားသခမင်ရန် လွယ်ကူသည်။ ရှင်ားသနသည်မှ စတ်သည်
မခမင်ရသသ အရှာ၊ ခနဓ ကုယ်သည် ခမင်နုင်သသ အရ ခဖစ်သည်။ ထသ
ု က င် ၎င်ားကစစတွင် ကျွန်ပ်တု၏
သဖ ်ခမျူလ သည်စတ် → ခနဓ = အသက်
ကျွန်ုပ်တသည်
ု
အထက်ပေါဝသသသလကခဏ မျ ားအ ုံင််း အသုားချပေါက စတ်သည် ကုယ်ခနဓ ၏်
အုံပ်ခ ြုပ်သူ သမဟု
ု
တ် ညွှန် က ားသူခဖစ်သည်ကု သတွွေ့ရသည်။ ကုယ်ခနဓ သည် စတ်ကု ထုတ်သဖ ်ခပ
15

http://www.simplypsychology.org/mindbodydebate.html
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သသည် ဇ တ်သ က င်ားခဖစ်သည်။ စတ်၏အကကအစည်မျ ားသည် အသနှင်ခနဓ ကုယ်၏
တစ်ဆင်သဖ ်ခပသည်။ တမန်သတ ်သပေါလုက စတ်နှင် ခနဓ ကုယ်၏ဆက်စပ်မှုကု
ဤသသ
ုံို့ ခပ က ားခသည်။

ပ်ရှာ်းမမျ ားမှ

…သူတပေါားကု်ဆုားမပပီားမှ်ကုယ်တုင်ရှုားသသ သူ မခဖစ်ရမည်အသ က င်ား၊်ကုယက
် ုထုား၍ နှပ်စက်
သလရှ၏။ ၁သက ရနသျု ၉ား၂၇။

ခနဓ ကုယ်သည် စတ်၏အုံပ်ခ ြုပ်မတအှာက် ွင် ရသည်။ သသသ
ု
်လည်ား ကျွန်ပ်တသည်
ု
ဘုရ ားသခင်
ပုစ၏ ဝသသသလကခဏ မျ ားကု လုက်န ရန်သတထ ားရမည်ခဖစ်သည်။ စတ်သည် ခနဓ ကုယ်ကုံကှာ
ကွယ်တပ်းတသှာတ ကှာင် ခနဓ ကုယ်အတွက်သက င်ားစွ စ ားရန်၊ သလကျငခ
် န််းဖပြု ုံပ်ရန်နှင် လုသလ က်
သသ အန ားယူရန် သတ င်ားခတပ်းသည်။ ၎င်ားသည် ကုယ်ခနဓ ကုဖနှပ်ခခင်ား

ရှာ်းအှာ်းထုံ

16

်ခခင်ား နှင်

ခနဓ ကုယ်ရုက်နှက်ခခင်ားတုကုံ အတ ်းတပ်းတသှာ ပသလတု၏ အသတွားအသခေါ်မျ ားနှငလ
် ည်ား ဆန်ကျင်ဘက်
ခဖစ်သည်။ ဤစတ်ကူားသည် ကျွန်ုပ်တု ရှ သဖွသတွွေ့သကသု ဖန်ဆင်ားခသတတဝေါပုစ၏ အက ြု်းဆက်မျ ား
ထမှတစ်ခု ခဖစ်သည်။ ဤသခတ်သစ်ပုစတွင် ကျွန်ုပ်တု သတွွေ့ခမင်ရသည်မှ ၁. စတ်→ အသက် ← ခနဓ ကုယ် (ဒွတထဝေါဒ)
(သ)ု
၂. စတ်/ခနဓ ကုယ်
(နှစ်ခုဒွန်မတွခခင်ားဝေါဒ)17
စတ်နှင်ခနဓ ကုယ်ကု အရင်ားအခမစ်နှစ်ခုအခဖစ် န ားလည်သသဘ သပေါက်သသ အခေါ ၎င်ားဆန်ကျင်ဘက်
နှစ်ခုကုသဟဇ တခဖစ်သစရန် ုံအပ်လမ်မည်။ စ်စုံ စ်ဦ်းဆှာတ ှာင်မွ ်သပ်တသှာအခေါ ကုံယ်ခနောမ
အခ က်ဖပသည်။ ထတ
ုံို့ နာက် စ ်မမည်သည်အရှာကုံစှာ်းရမည် (သ)ုံို့ မည်သည်ပမှာဏ စှာ်းရမည်ကုံ
တြှာ်ဖပသည်။ တမ်းခွန််းမှာ ကုံယ်ခနော၏ဆှာတ ှာင်ဖခင််းသည် တ ှာင််းဆုံမတ ှာ(သ)ုံို့ အမနို့်တပ်းဖခင််း
တ ှာ။ ဘုံရှာ်းသခင်၏စညွှန််းအရ ၎င််းသည်တ ှာင််းဆုံမဖြစ်သည်။ ကုံယ်ခနော တကှာင််းက ြုုံ်း (သ)ုံို့
ဆုံ်းက ြု်းဖြစ်နုံင်တခ ကုံ စ ်မသုံ်းသပ်ဂပ်းတနာက် ဖုံို့ ပန်မတပ်းသည်။ အကယ်၍ ခနဓ ကုယ်၏လုပ်သဆ င်မှု
မျ ားသည် စတ်၏ညွှန် ကှာ်းမကုံ လက်ခလ င် အဖငင််းပွှာ်းစရှာမရှသပ။ သုမဟုံ ်ပေါက အဖငင််းပွှာ်းစရှာ
အတ ကှာင််းနင် ကွ တနာက်ဆက် ွဆုံ်းက ြု်းမ ှာ်းပင် ခစှာ်းရနုံင်သည်။ ကမဘ တပေါ် ွင် အဝလွန်ခခင်ားနှင်
လူသနမှုဆုံင်ရှာသရ ေါမျ ားဖြစ်ရဖခင််းအတ ကှာင််းရင််းမှာ စတ်ကုံခနဓ ကုယ်နင် န််း ထ
ူ ှာ်းရသသ သ က င်
ခဖစ်သည်။
ဘုရ ားသခင်၏စနမူန တွင် ကုယ်ခနဓ အသပေါ်စတ်၏ထန်ားချျုပ်မှုရဖခင််းတ ကှာင် စတ်နှင်ကုယ်ခနဓ သဟ
ဇ တရတ ကှာင််းသတွွေ့ရသည်။ စတ်သည် ကုယ်ခနဓ ကု ရုစုက်က ကွယ်သပားသည်။ ခနဓ ကုယ်သည်
စတ်ကုခပျုစုပျျုားသထ င်ပပီား၊ ယင်ား၏စဉ်ားစ ားသတွားသခေါ်မှုနှင် အလုကု ထုတ်သဖ ်ခပန်ပွ ားသစသည်။ စတ်နှင်
ခနဓ ကုယ်သည် င်္ကီားခမတ်သသ ဇစ်ခမစ်-ဇ တ်သ က င်ားသဖ ်ခမျူလ အရ ည်ပ ်တနသသရွေ့၊ ၎င်ားသည်
စတ်ဝည ဉ်အတွင်ား စစ်ပွတစ်ခုကုတ ားဆီားက ပငမ်သက်မှုကု ရရှသစလမ်မည်ခဖစ်သည်။ ဤအရ သည်
စင်္ကြ၀ဠ ၏င်္ကီားမ ားသသ ဇစ်ခမစ်ခဖစ်သည် ပငမ်သက်န ားသနခခင်ားကုံ ယူတဆှာင် ှာတပ်းတသှာ ဘုရ ားသခင်
သ ားသတ ်၏အရည်အသသွားမ ှာ်းပင်ဖြစ်သည်။ သခင်သယရှုသည် ကျွန်ုပ်တက
ု ု ဤသတ
ုံို့ ဖပှာထ ားသည်။်

16

ရဟန်ားဘ၀သင်ပည သရားသည် ဘ သ သရားနှင်ဆုင်သသ ဘဝလမ်ားစဉ်တစ်ခု ခဖစ်သည်။်သူသည်ဝည ဉ်သရားရ
လုပ်ငန်ားတွင်မမကုယ်ကုအခပည်အဝခမျုပ်နှရန်သလ ကီသရားရ မျ ားကု စွန်လွှတ်သည်။ ရဟန်ားသင်ပည သရားတွင်
သသွားသ ားဆနဒမျ ားအ ားနည်ားသစရန်နှင် ဖနှပ်ရန်အတွက် ခနဓ ကုယဆ
် င်ားရဒုကခမျ ားမှတဆင် တင်ားကျပ်သသ
စည်ားကမ်ားချက်ပေါ၀င်သည်။
17

https://en.wikipedia.org/wiki/Mind-body_problem
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ဝန်သလား၍်ပင်ပန်ားသသ ်သူအသပေါင်ားတ၊်ငေါ
ု ထသ်လ
ု
ကသလ ။်ငေါသည််ချမ်ားသ သပားမည်။
ရှင်မဿခရစ်ဝင်ကျမ်ား ၁၁ား၂၈။

ကျွန်ုပ်တ၏အသက်
ု
တ သု ခရစ်သတ ်၏ဇ တ်သ က င်ားနယ မ သက်သရ က်သစရန် ခွင်ခပျုသည်အခေါ
စတ်နှင်ကုယ်ခနဓ ၏သဟဇ တခဖစ်မှု စတင်လ သည်။ ဤသဟဇ တခဖစ်မှုအကျျူားကုံ ဥပုသ်သန၌ (သု)
စတ်ဝည ဉ်အတွက် ပငမ်သက်စွှာန ားရှာသန ွင်ခစှာ်းရသည်။
စတ်နှင်ခနဓ ကုယ်၏ခပဿန သည် အသ က င်ားခပချက်နှင်စတ်ခစ ားမှု၏ ဆက်နွယ်မှုအထ ုံင် က ယ်
ဖပနို့်တ ကှာင််းတ ွွေ့နုင်သည်။ သဖ ်ခမျူလ နှစ်ခုကု ထပ်မအသုားခပျု ကပေါစ။ု ဘုရ ားသခင်၏ပုစ၌ ကျွန်ုပ်တု
၏ သလွန်စမှ အသ က င်ားခပချက်သည် မခမင်ရသသ အရ ဖြစ်ဂပ်း စတ်ခစ ားမှုမှ မူ ခမင်နုင်သသ
သဖ ်ခပချက်တစ်ခအ
ု ခဖစ် ပေါဝင်သည်။
အသ က င်ားခပချက် → စတ်လှုပ်ရှ ားခစ ားမှု = အသက်
အခပန်အလှန်အ ားခဖင်“်မမ-ကယ
ု ်ပုင်-ဘုရ ား”်ဟူသသ သတတဝေါပုစတွင် ဤသခဖစ်
ု လ သည််၁. အသ က င်ားခပချက်→ အသက် ← စတ်ခစ ားမှု
↓
၂. အသ က င်ားခပချက်၏ လွှမ်ားမုားခခင်ား “ဆင်ခခင်မှု အဓကဝေါဒ။”18
(သ)ု
၃. စတ်ခစ ားမှု၏ လွှမ်ားမုားခခင်ား “သင်ကုဦားသဆ င်ဖု သင်ခစ ားချက်မျ ားကု ခွင်သပားလုက်ပေါ။”
သင်သည် အသ က င်ားခပချက်နှင် စတ်ခစ ားမှုဆုင်ရ သလလ မှု တစ်ခု
ကုခပျုလုပ်ပေါက ၎င်ားတက
ု ုလုက်သလျ ညီမှုရှတစရန််တပ်းထှာ်းတသှာ်
အကကဥ ဏ်မျ ားစွ ကုံ သတွွေ့လမ်မည်။ အသ က င်ားခပချက်နှင် စတ်ခစ ားမှုကု
ဆန်ကျင်သသ ရင်ားခမစ်နှစ်ခုအခဖစ် ရှုခမင်ခခင်ားအ ားခဖင်၊ ၎င်ားသည်
အတွင်ားစစ်ပွတစ်ခု ဖန်တီားသကသဖုံို့ ြစ်တနသည်။ ပသလတုသည်
ဤအရ ကုသဖ ်ခပရှာ၌ ခမင်ားခဖျူတစ်သက င်နှင် ခမင်ားနက်တစ်သက င်
စစ်ရထ ားကု ဆွသနသကသု ကျွန်ပ်တ၏ဘ၀
ု
ွင် ည််း အတ ကှာင််းဖပ
ခ က်နင် စ ်ခစှာ်းမ၏အတဖခအတနကုံ ဥပမှာတပ်းတြှာ်ဖပခသည်။ ပသလတုက စတ်ခစ ားမှုသည်
ခမင်ားနက်ခဖစ်ဂပ်း အသ က င်ားခပချက်မှ ခမင်ားခဖျူခဖစ်သည််ဟုံဆန်ကျင်ဘက်သသဘ သဘ ဝကု
နင််းယဉ်ခသည်။
အခဖျူနှင် အနက်သရ င်ဆန်ကျင်မှုသည် အသရှွေ့နင
ုံ ်ငမ ယဉ်နှင် ယန်တ၏န
ု
ယ မတရ ား၌ အဆင်တစ်
ဆင် ထပ်တုားတစခသည်။ ၎င်ားတွင် အခဖျူ၏စတ်နှလုားမှ အမည်ားခဖစ်ပပီား၊ အမည်ား၏စတ်နှလုားမှ အခဖျူ
ခဖစ်သည်။ထဖုံို့ ပင် ကယ်မျ ား၏တုက်ပွ (Star Wars) ရုပ်ရင
ှ ်စီားရီားမျ ားတွင် ဤသဖ ်ခပချက်၏ တစ်စတ်
တစ်ပုင်ားကု ကျွန်ုပ်တုသတွွေ့နုင်သည်။ ထုသနရ တွင် ျက်ဒီ(Jedi)ကျငဝ
် တ်တရ ား၏စတ်နှလုားကု တည်
ပငမ်သသ စတ်၊် တ
ူ စ်ဦား၏ခစ ားချက်မျ ားခဖင် စည်ားမျဉ်ားကု လမ်ားညွှန်ကွပ်ကခခင်ားပုစခဖင် သဖ ်ခပသည်။

18

https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_Allegory
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်စတ်ခစ ားမှု၏အဓကအချက်မှ အသ က င်ားခပချက် ခဖစ်သည်ဟု တစ်ဦားဦားကတခပန်
ု လမ်မည်။ သသသ
ု
်
လည်ားဤအရ သည် အမှန်တရ ားကုဆန်ားစစ်ရှ သဖွမည်အစှာ်း တစ်ဦား၏ဆန်ား ကယ်မှုမျ ား၊ န ားမလည်
နုင်သသ ခဖစ်တည်မှုမ ှာ်းဆီသု ဆက်လက်ပသဆ
ု
င်သစသည်။
ဉ ဏ်အလင်ားရသူက်သင်၏စတ်အသခခအသနအသစ်ကု သဖ ်ခပ
တသှာ သမားခွန်ားထုတ်ရန် တအှာက်ပေါအ ုံင််း သခပ ကှာ်းတနပေါသည်။
ဇစ်ဖမစ်
သင်စတ် လက်မခနုင်သညအ
် ရ ကု နှလုားသ ား တွင် ထ ားရန်သ
(ဘယ်သူူ့၏)
ခွင်သပားလက
ု ်ပေါ။ ဤအရ သည် နက်နသသ အရှာ ခဖစ်သည်။
၎င်ားကု သင်လက်ခလုက်ပေါ ဟူ၍တဖပှာ ကှာ်းတနသည်။

ဇ တ်သ က င်ား
(ဘယ်သူူ့အ ား
ခဖင်)

ဤရှုပ်သထွားမှုမျ ား၊်ပဋပကခမျ ားနှင် စစ်ပွမျ ားအ ားလားု သည် ဘုရ ား
သခင်စပုံစညွှန််းကုံ က်ခဖခင််းဖြင် ည််းတကှာင််း၊ ဦ်းတနာက်
(ဆင်ဖခင် ုံ ရှာ်း) နင် န ုံ်းသှာ်း (စ ်ခစှာ်းမ) ၏
ုံို့ ဆက်နွယ်
မကုံ ုံ်း ုံ်း ှာ်း ှာ်း အပ်နဖခင််းဖြင် ည််းတကှာင််း ရပ် နို့်သွှာ်း
တစနုံင်သည်။ ဤဆက်နွယမ
်
ွင် န ုံ်းသှာ်းသည် စ ်၏ဘုံန််း
န်ခုံ်းကုံ ထင်ရှာ်းတ ှာက်ပတစသည်။ စစ်မှန်သည် သဟဇ တကုံ
ခပန်လည်တည်သဆ က်ရန်နင် စတ်-ခနဓ ကုယ် ပငမ်သက်ခခင်ား တပ်း
ရန် တစ်ပေါားတည်ား သသ သ ားသတ ်က်င်္ကီားမ ားသသ (ဇ တ်
သ က င်ား) ဖြစ်သည််အသက်မုန်ကုစ ားရန် ကျွန်ုပ်တုအှာ်း
ြ ်တခေါ်တနသည်။
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အခန််း ၉
ကျဉ်ားသသ လမ်ားမှ ဘုရ ားသခင်ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ ပုစသု
ခမင်မ ားသသ သချ က်ကမ်ားပေါား (သမဟု
ု
တ်) အသဆ က်အဦား်
တစ်ခုမှ တစ်စုတစ်သယ က် သအ က်သုခုန်ချသည်ကု သင်
ခမင်ဖူားပေါသလ ား။ အလွန်ခမင်၍ အနတရ ယ်ရသသ
ှ
သနရ မ
တအှာက်သခ
ုံို့ ုံန်ခ ရဂပ်း သခမခပင်သုမသရ က်မီ သလထီားကု ြွင်ရ
သည် ဤသတ
ုံို့ သှာအှာ်းကစှာ်းမ ှာ်းကုံ အင်တ နက်သပေါ်က
ဗွီဒီယု အသတ ်မျ ားမျ ား ွင် ကည်ရနုံင်ပေါသည်။ ခုန်ချ
သူမျ ားက သ က က်စတ်ကု သကျ ်လွှ ားရမည်ဟု
သခပ ကသည်။ “ဤသလ က၏ ဘုရ ားပုစ”မှ ခမင်ခမတ်သသ
ဘုရ ားသခင်ပုစသု ကူားသခပ င်ားခခင်ားသည် ဤခဖစ်စဉ်နှင်
ဆင်တူပေါသည်။ ဘုရ ားသခင်၏ သန်ရင
ှ ်ားသသ သတ င်
အသ က င်ားအရ နင်စပ် ဉ််း၍ သင်သည် ဘုရ ားသခင်
စနမူန ကု သဖ ်ခပပေါက၊ ထုသနရ တွင် ခမည်ားသတ ်သည်
သအ က်သဖ ်ခပသည်အတုင်ား သတ င်ထပ် သပေါ်၌
ကျန်ားဝပ်သတ ်မူသည်-

ἐκ

ဇစ်ခမစ်(ရင်ားခမစ်၊အစ)

↓


ဇ တ်သ က င်ား(လမ်ားသ က င်ား)

သမမ ကျမ်ားစ သည် ခမည်ားသတ ်နှင််ပတ်သက်၍်ကျွန်ပ်တအ
ု ား ဤသု သဖ ်ခပထ ားသည်။
အသ က င်ားမူက ား၊်သန်ရှင်ားခခင်ားဟု်န မရှသတ ်မူထသသ ၊်အနနတက လတည်ားဟူသသ ်ဘုဗမ န်၌်
စသတ ်မူထသသ ၊်အထွဋ်အခမတ်ခဖစ်သတ ်မူသသ ်ဘုရ ားမန်သတ ်မူသည်က ား၊်ငေါသည််ခမင်ခမတ်
သန်ရှင်ားသသ ်အရပ်၌သန၏။.. သဟရှ ယအန တတကျမ်ား ၅၇ား၁၅။

ခမည်ားသတ ်သည် သတ င်ထပ်၌တည်သန၍၊်သူူ့သ ားသတ ်(လမ်ားသ က င်ား)အ ားခဖင်သ အရ ခပ်သမ်ား
သည် သူူ့ထသု၀င်သရ က်နုင်သည်။ ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ်သည် သူူ့ခမည်ားသတ ်ကုစတ်နှမ်ချခခင်ားနှင်
န ခခခင်ားဖြင် အတစခသည်။ ခမည်ားသတ ်ပုင်ဆုင်သမ အ ားလားု ကု သ ားသတ ်က အသမွဆက်ခခသည်။
သသသ
ု
်သူသည် လက်သအ က်ခအတနအထှာ်းဖြင် ခမည်ားသတ ်၏အခွင်အ ဏ သအ က်တွင် ရှသန
သည်။်လူစီဖ သည် ကျဆုားပပီားသန က် စ တန်ခဖစ်လ ပပီား၊ မုားတမ်ထပ်မျ ားသတက်
ု
ပပီား အခမင်ဆုားသသ
ဘုရ ားကသုခဖစ်လ ရန် ဆနဒရှခသည်။
သင်ကလည်ား၊်သက င်ားကင်သပေါ်သု ငေါတက်မည်။်ဘုရ ားသခင်၏ ကယ်တအသပေါ်မှ
ု
်ငေါပလလင်ကု်ငေါ
ချီားသခမ က်မည်။်သခမ က်မျက်နှ ဘက်၊်ဗျ ဒတ်သတ ်သတ င်သပေါ်မှ ်ငေါထုင်မည်။ (၁၄) မုဃ်ားတမ်
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ထပ်သပေါ်သ်ငေါ
ု တက်မည်။်အခမင်ဆုားသသ ဘုရ ားကသ်ငေါ
ု သနမည်ဟု်စတ်အကကရှသလပပီ။ သဟရှ ယ
အန တတကျမ်ား ၁၄ား၁၃-၁၄။

မမကုယ်ကုချီားသခမ က်ခခင်ား လုပ်ငန်ားစဉ်သည် သအ က်ပေါအတုင်ား သပေါ်လ နုင်သည်။
ဇစ်ခမစ်

↔ ဇစ်ခမစ်

၁↓

ဇစ်ခမစ် ↔ ဇစ်ခမစ်

၂

ဇ တ်သ က င်ား
ဘုရ ားသခင်နှင်တန်ားတူခဖစ်ဖု မမကုယ်ကုချီားသခမ က်ရန်င်္ကျုားစှာ်းသည်အဖပင် ဘုရ ားခဖစ်သည်ဟုဆုကှာ
ဘုရ ားသခင်၏ ဗမ န်သတ ်၌ထုင်ဂပ်း အလွန်ခမင်မ ားသသ ရ ထူားကု သူလုချင်သနသည်။ ထတ
ုံ နရှာသည်
ကျွန်ုပ်တပ
ု ုင်ဆုင်သသ သနရ မဟုတ်တသှာသ က င် ကျွန်ုပ်တုသည် အလွန်ခမင်မ ားသသ သချ က်ကမ်ားပေါား
အစွန်ားတွင် တရှာက်ရတနသည်။ ဤအသနအထ ားမှ ကျွန်ုပ်တု၏စစ်မှန်သသ အသနအထ ားသုတရှာက်ရရန််
စင်္ကြှာ၀ဠ ၏င်္ကီားခမတ်သသ အရင်ားအခမစ်၏လက်သအ က်ခဖခင််း ုံအပ်သည်။ ဤသုံို့ မမတဘ
ု သ ဖပြု
ုံပ်ရင် ကျွန်ပ်တထ
ု
ဝရဆုားရှုားသွ ားမည်ခဖစ်သည်။်ကျွန်ုပ်တုသည် ဘုရ ားသခင်စနမူန သတ ်အတုင်ား
သင်သလျ ်သသ သနရ သုခပန်လ ရန် လမ်ားဖွင်သပားနုင်သသ သူတစ်ဦားရှသည်။ ထုသူသည် ဘုရ ားသခင်၏
သ ားသတ ်ခဖစ်ပပီား ခမည်ားသတ ်နှင်တန်ားတူခဖစ်သည်။ သူသည်ခမည်ားသတ ်နှင်အတူ ထသ
ု တ င်ထပ်တွင်
ရပ်တည်ခွင်ရှသည်။ သသသ
ု
် က ရ်းသွ ားသသ လူသှာ်းမ ှာ်းအတွက် သန ားခခင်ားကရုဏ သတ ်ခဖင်
ခရစ်သတ ်သည် အ သဖွယ်သက င်ားသလ က်သအ င် ခုန်ချသပားခသည်။ ထသ
ု က င် ခမည်ားသတ ်နှင်
စစ်မှန်သသ ဆက်ဆသရားသု ခပန်လည်သရ က်ရသစရန်
ှ
သူသည် ကျွန်ုပ်တက
ု ုသခေါ်သဆ င်သပားသည်။
သယရှုခရစ်၌ရှသသ ်ထုစတ်သသဘ ကု်သင်တု၌လည်ား်ရှသစ ကသလ ။ (၆) ထုသခင်သည််ဘုရ ား
သခင်၏်သဏဌ န်သတ ်နှင််ခပည်စုသတ ်မူသည်ခဖစ်၍၊်ဘုရ ားသခင်နှင််ပပျုင်သသ အမှုကု်
လုယူခခင်ား အမှုဟူ၍်မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊ (၇) မမအသသရကုစွန်၍်အသစခကျွန်၏သဏဌ န်ကု်
ယူသဆ င်လျက်၊်လူကသသသ
ု
အခဖစ်၌်ဘွ ားခမင်ခခင်ားကု်ခသတ ်မူ၏။ (၈) ထုသ်ု
လူ၏ ုဏ်အ ြေါလကခဏ နှင််ခပည်စုလျက်၊်အသသခခခင်ားသ မဟုတ်၊်လက်ဝေါားကပ်တုင်မှ ်
အသသခခခင်ားတုင်သအ င််အသစကျွန်ခ၍်ကုယက
် ုကုယန
် ှမ်ချသတ ်မူ၏။ ဖလပပဩဝေါဒစ ၂ား၅-၈။

သတ င်သပေါ်မှင်္ကီားမ ားသသ ခုန်ချခခင်ား၌ ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ်သည် ကျွန်ပ်တုဘုရ ားသခင်၏
ပုသဏဌ န်ကု ခပန်လည်ရရှရန်နှင် သ ားသတ ်(ဇ တ်သ က င်ား)၏နယ မမျ ားကု ထပ်မသလလ ရန်
ကျွန်ပ်တုအတွက် လမ်ားဖွင်သပားခသည်။ ကျွန်ပ်တအတွ
ု
က်စန်သခေါ်မှုမှာ သလထီားဖခင််းခဖစ်ပပီား ခုနခ
်
ျှင်
မုံခ တသရန် ခဖစ်သည်။ ခရစ်တ ှာ်သည် ကျွန်ုံပ် အ
ုံို့ ှာ်း စွကုံင်ထှာ်းတပ်းသည်ကုံ ကျွန်ုပ်တုမဖမင်နုံင်တသှာ်
ည််း ကျွန်ုပ်တကျဆ
ု
ုားခခင်ား၏အကျျုားဆက်ကု ခယူသည်အတနဖြင် အတသခခပပီခဖစ်သည်။ ထုံ စ်င်္ကမ်
အတသခဖခင််းသည် ူသှာ်းအှာ်း ်းုံ အ ွက် အစဉ်အဂမ ုံတ ှာက်တပသည်။
ဘုံရှာ်းသခင်ကသဖုံို့ ြစ်ခ င်တသှာသူမ ှာ်း၊ ဖမင်ဖမ ်ခ င်တသှာသူမ ှာ်း သ
ုံို့ ည် တ ှာင်တပေါ်မခုံန်ဆင််း ုံတသှာ
သူမ ှာ်းပင်ဖြစ်သည်။ သတ
ုံို့ သှာ် ဤအသခခအသနနှင်ပတ်သတ်၍ အနတရှာယ်ကုံမသတွွေ့မခမင်ခခင်ားမှ ဤ
သလ က၏ဘုရ ားသည် ကျွန်ပ်တု၏ဝဉှာဉ်မျက်စကု ကွယ်သစတသှာတ ကှာင်ဖြစ်ပေါသည်။ ဘုရ ားသခင်၏
ပညတ်သတ ်သည် သတ င်သပေါ်မှ မုားပခမ်ားသသပားသနသည်မှ ငေါမှတပေါား်အခခ ားသသ ဘုရ ားကု်မကုားကွယ်နှင်။ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၂၀ား၃။

လ ပ်စီား က်ခခင်ားကု သတွွေ့ခမင်ခခင်ား၊်မုားင်္ကျုားသ က ားရခခင်ားနှင် သတ င်တုန်ခေါခခင်ားမျ ား ခစ ားရသသ အခေါ
ကျွန်ုပ်တ၏
ု အသခခအသနသည် အနတရ ယ်ရသနပပီ
ှ
ဖြစ်တ ကှာင််းသနုံင်သည်။ ခုန်ချဖုလုအပ်သ က င််း ကျွန်ပ်
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တခ
ု စ ားရသသ ် ည််း သသမှ ကု ကျွန်ပ်တုသ က က် ကသည်။ ထသ
ု က င် ကျွန်ပ်တသည်
ု
သတ င်သပေါ်မှ
သအားခပပီား မသရမရ ကျန်သနခဆခဖစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တအသက်
ု
ရှင်နုင်သသားသည် တစ်ခုတည်ားသသ
အသ က င်ားရင်ားမှ က ားတုင်သပေါ်တွင် ချတ်ဆွစဉ်သ ားသတ ်၏ ဆုသတ င်ားခခင်ားသ က င်သ ခဖစ်သည်။်
“အဖ၊ သူတ၏အခပစ်
ု
ကု ခွင်လွတ်သတ ်မူပေါ၊ သူတသည်
ု
ကုယ်ခပျုသသ အမှုကု မသ က” ဟု မမွက်ဆု
သတ ်မူ၏။
သတ င်သပေါ်သုံို့တက်လှမ်ားခခင်ားသည် ချက်ချင်ားသသခခင်ားကု ဆုလုသည်။ အဘယ်သ က င်ဆုသသ ် မမ
ကုယ်ကခ
ု ျီားသခမ က်ရန် င်္ကျုားစှာ်းသသ အခေါ ကျွန်ုပ်တု သသ ွင််းထသခ
ုံို့ ျက်ချင်ားကျသင်သည်။ သတ
ုံို့ သှာ်
ကျွန်ုပ်တ၏င်္
ု ကီားသလားသသ အခပစ်ကု သ ှာရန်နှင် ကျွန်ုပ်တအ
ု ား အချန်သပားရန် ခရစ်သတ ်က
ကျွန်ုပ်တ၏က
ု
ုယ်စ ား ခမည်ားသတ ်ထ သတ င်ားသလ က်တပ်းသည်။ ဘုရ ားသခင်၏ပညတတကျမ်ားအ ားခဖင်
သူ၏လက်သတ ်ထသု သခပားဝင်၍်မမကုယ်ကု ခရစ်သတ ်နှင်အတူ လက်ဝေါားကပ်တုင်မှ အသသခခွင်နှင်
ဇ တ်သ က င်ား(ခရစ်တ ှာ်)အှာ်းဖြင်တဖန်သမွားဖွ ားခခင်ားရရရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တသည်
ု
ကျွန်ုပ်တ၏
ု
ကနဦားမဘမျ ားနှင်တူသည်။ သတ င်သခခရင်ားတွင် ဘုရ ားသခင်သ ားသတ ်၏(ဇ တ်သ က င်ား) အဝတ်မျ ား
ကု ဝတ်ဆင်ထ ားဂပ်း်ဘုရ ားသခင် သခေါ်သတ ်မူဖခင််းကုံသစ င်သနခ ကသည်။
သတ င်သပေါ်မှခုန်ချနုင်သသ သနရ ကု ကျမ်ားစ ၌ ကျဉ်ားသခမ င်ားသသ တခေါားဟုသခေါ်သည်။ ဤလမ်ားသည်
အလွန်ကျဉ်ားသခမ င်ားသသ သနရ ခဖစ်ပပီား၊ ကျွန်ုပ်တသည်
ု
ကယ်တင်ရင
ှ ်ကုလက်ခပပီားမှ သူနှင်အတူ ခုနခ
် ျ
နုင်မည်ခဖစ်ပေါသည်။
ကျဉ်ားသသ တခေါားကု ဝင် ကသလ ။်ပျက်စီားခခင်ားသ်သရ
ု
က်သသ လမ်ားနှင် တခေါားသည််
ကျယ်ဝန်ားသည််ခဖစ်၍်ဝင်သသ သူတသည်
ု
မျ ား က၏။ ရှင်မဿခရစ်ဝင် ၇ား၁၃။

ကျဉ်ားသသ တခေါားသည် လူအမျ ားစုအတွက်တ ွွေ့ရန် ခက်ခသကသုံို့ ဝင်ရန် ည််း ခက်ခသည်။ ပထမ
ဦားစွ ကျဉ်ားသသ လမ်ားထသုံို့ဝင်ရန် မ ုံအပ်သည်ဟုံထင်တသှာတ ကှာင် တ ွွေ့ရန်ခက်ခသည်။ တခေါားကု
သတွွေ့ရသည် ုံင် ထက
ုံ ျဉ်ားသခမ င်ားသသ ဝင်သပေါက်ကဝ
ုံ င်ရန် ဤဘ၀အသက်တ ၌ ရှသမ အ ားလားု ကု
ချန်ထ ားရန်လုအပ်သပသည်။ ၎င််းသည်အပ်သပေါက်ကု ခဖတ်သန်ားသွ ားသသ ကုလ ားအုတ်နှင် တူသည်။
၎င််းအပ်သည် အလွန်တုပပီား၊ ကျဉ်ားသခမ င်ားသည် သယရုရလင်ပမျုွေ့ရုားခဖစ်သည်။ အဓက တ်တခေါားမျ ားကု
ပတ်လုက်သည်အခေါ ဂမြုွေ့ထသုံို့ မ််းတစ်လမ်ားတည်ားခဖင်သ ဝင်နုင်သည်။ ကုန်သည်တစ်ဦားသည်
သူ၏ရတန အ ားလားု ကု ကုလ ားအုတ်တပေါ်မှချပပီား ကုလ ားအုတ်ကု ဒူားသထ က် သစက ထုံဝင်သပေါက်ကု
ခဖတ်သွ ားသစရမည်။ ထသ
ု က င်သူသဌားတစ်ဦား(မမကုဝေါ ကွ ားချီားသခမ က်သူနှင် မမ ုဏ်အသသရကု
ကုယ်စ ားခပျုသသ “ပစစည်ား မျ ား”်အ ားလားု ကု တွယ်ကပ်သနသူ) သည် ကျဉ်ားသသ တခေါားသုဝင်ရန်
ခက်ခသည်။ (မဿ ၁၉ား၂၄)
ပညတ်တရ ားသည် သမတတ ပေါသသ သတသပားခ က်အဖြစ် သတ င်သပေါ်မှချန်ားချက်သသ အခေါ ကျွန်ုပ်တု
သည် ကုယ်ပုင်ရင်ားခမစ်ဖြစ်သည် ဟူတသှာလမ်လည်မှုသည် ကျွန်ုပ်တုအှာ်း ထ ် နို့်တ ကှာက်ရွေ့သစ
သည်။ အခ ြုုံို့သူမျ ားက ပညတ်သတ ်ကု သင် က ားရန်မလုအပ်တ ှာပေါ။ အသရားမင်္ကီားသတ ပေါ။ လက်ဝေါား
က ားတုင်မှ အ ားလားု ခပည်စုသွ ားပပီဟုံ ယူဆ ကသည်။ ခရစ်သတ ်သည် အသသခခခင်ားသည် လုသလ က်
သည်။ ကျွန်ုပ်တသည်
ု
သူနှင်အတူခုန်ရန်မလုပေါ။ ကျွန်ုပ်တုသည် ကုယ်ကုယ်ကုနှမ်ချ၍ သန င်တရစရ
မလုပေါ။ ဤနည်ားနှင်အတူ အခခ ား ည်ဖြှာ်းဖခင််းမျ ားစွ ဖြင် ကျဉ်ားသသ တခေါားကုဖုားအုပ်ထ ား ကသည်။
ထသ
ု က င် သူတုသည် ဘုရ ားသခင် သ ားသတ ်၏(ဇ တ်သ က င်ား) ဝတ်လုမျ ားကု မပချုဘသနသသ
သတ င်သပေါ်တွင်သ ကျန်ရစ်သနသသ သူမျ ား ခဖစ် ကသည်။
ဘုရ ားသခင်သ ားသတ ်၏အသင်ားသတ ် မ ြလ သဆ င်သည်အချန်၌ ဤအဝတ်မပေါဘသတ င်သပေါ်တွင်
သတွွေ့ရသူ
ှ မျ ားသည် သတ င်သပေါ်မှတစ်ကုံယ်တည်ား ခုန်ချရလမ်မည်။ ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ်သည်
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သပျ က်သသ သုားမျ ား(သ)ုံို့ အသဝားသထ
ုံို့ ွက်ခွ သွ ားသသ သုားမျ ားကု အင်္ကမ်င်္ကမ်သခေါ်သသ ် ည််း သူတု
သည် န ားသထ င် ကမည်မဟုတ်သပ။ “ဤသူသည်ငေါတက
ု ုအစုားရလမ်မည်မဟုတ်” ဟုသအ ်ဟစ် က
သည်။ ထသ
ု က င်သူတသည်
ု
တစ်သယ က်တည်ားခုန်ခ ကကှာ က ားဖျန်သခဖဖခင််းအရှာသည် လုားဝ
မလုအပ်တ ကှာင််း သက်သသခပပေါလမ်မည်။
သချ က်ကမ်ားပေါားသပေါ်မှ ရပ် ကည်ပပီား သထ င်ချီသသ သပအခမင်ကု ငု ကည်
လက
ု သ
် သ အခေါ အလွန်သ က က်မက်ဖွယ် သက င်ားလှသည်။
ဤအခမင်သပမခုံန်ခ ျှင် ကျွနပ
်ုံ ်တသသမှ
ု
မုံခ ပင်ဖြစ်သည်။ သသသ
ု
်
သခင်သယရှ ကျွနပ
်ုံ ်တက
ု ု ဤသသခပ
ု
ခပေါသည်မမအသက်ကု်နှသခမ သသ သူသည််အသက်ဆုားလမ်မည်။်ဤသလ က၌်
မမအသက်ကုမုန်ားသသ ်သူမူက ား၊်ထ ဝရအသက်ကု်သစ င်သရှ က်လျက်
သန၏။ ရှင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင် ၁၂ား၂၅။

အကယ်၍ သင်သည် ဘုရ ားသခင်ပုစထကု၀င်ရပပီား သင်နှင်သက်ဆုင်သသ
ဆက်နွယ်မှုအ ားလားု ကု ခပန်လည်ထူသထ င်ခခင်ား၊်သဟဇ တ ခဖစ်သစသည်
သသ ကု ရှ သဖွသတွွေ့ရှဂပ်း သင်ပုငဆ
် ုင်မည် ထသ
ု ပျ ်ရင
ွှ ်မှုနှင် ကွယ်ဝမှုကု
သင်လုချင်ပေါသလ ား။ ဘုရ ားသခင်၏ ပညတ် သတ ်ကု သင်၏စတ်နှလုား
ထသု ဝင်ရန်ခွင်သပားလက
ု ်ပေါ။ သင်၏ကုယ်ပုင် ရင်ားခမစ်ခဖစ်သည်ဟု
ဆုားသွမ်ားသသ ယု ကည်ခခင်ားမှလွတ်သခမ က်ရန် သင်၏မျက်စဖွင် ကည်ပေါ။
အကယ်၍ ဤအရ သည်ကျွန်ုပ်တ၏ကနဦား
ု
မဘမျ ားထမှ အသမွရထ ား
သသ အရှာဖြစ်တ ကှာင််းကုံ သင်မခမင်နုင်လ င် သင်၏စတ်နှင်ကုယ်ခနဓ ကု
ပျက်စီားသစတသှာအရှာမ ှာ်းကုံသတွွေ့ခမင်ရန် ဆုသတ င်ားပေါ။ ကျဉ်ားသခမ င်ားသသ တ်တခေါားသု လ ကပေါ။်
သင်အ ားလက်ရှ တွယ်ကပ်သနသသ အရ မျ ားကုံ ဖယ်ရှ ားပစ်ပေါ။ ခရစ်သတ ်ကုသ ရှုခမင်ပေါ။်ခရစ်သတ ်
သည် သင်ကု မည်သည်အခေါမှ စွန်ခွ မည်မဟုတ်။ နမ်က သသ ချျုင်ထသု သွ ားရသည်အခေါ သင်ကု သူ
မစွန်ပစ်ပေါ။ သခင်သယရှုသည် သက င်ားင်္ကီားမ ြလ လမ်ားသ က င်ားကု ဤသုသဖ ်ခပထ ားသည်။ ၎င်ားကု
ရုတစုက်သလလ ရန်နှင် အချက်တစ်ခုစီကု လက်ခရန် သင်အ ား ကျွန်ုပ် ဖတ်သခေါ်ပေါသည်။
ထုအခေါ သူသည် နှုတ်သတ ်ကုဖွင်၍်တပည်သတ ်တအ
ု ား ဆုားမဩဝေါဒသပားသတ ်မူသည်မှ (၃) စတ်နှလုားနှမ်ချသသ သူတသည်
ု
်မ ြလ ရှ က၏။်အသ က င်ားမူက ား်သက င်ားကင်နုင်ငသတ ်
သည််ထုသူတ၏်န
ု
ုင်ငခဖစ်၏။
(၄) စတ်မသ ညည်ားတွ ားသသ သူတသည်
ု
မ ြလ ရှ က၏။ အသ က င်ားမူက ား်ထုသူတသည်
ု
်
သက်သ ခခင်ားသ်သရ
ု
က် ကလတ။
(၅) စတ်နူားညသမ်သမွွေ့သသ သူတသည်
ု
မ ြလ ရှ က၏။ အသ က င်ားမူက ား၊်ထုသူတသည်
ု
်
ခပည်သတ ်ကု်အသမွခရ ကလတ။
(၆) သခဖ င်မတ်ခခင်ားပေါရမီကု ဆ ငတ်ခင်မွတ်သသ သူတသည်
ု
မ ြလ ရှ က၏။်အသ က င်ားမူ
က ား၊်ထုသူတုသည််ဝသခပ ခခင်ားသ်သရ
ု
က် ကလတ။
(၇) သန ားစုမက်တတ်သသ သူတသည်
ု
မ ြလ ရှ က၏။်အသ က င်ားမူက ား၊်ထုသူတုသည််
သန ားစုမက်ခခင်ားကု်ခ ကလတ။
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(၈) စတ်နှလုားခဖျူစင်သသ သူတုသည် မ ြလ ရှ က၏။ အသ က င်ားမူက ား၊်ထုသူတုသည််
ဘုရ ားသခင်ကု်ခမင်ရ ကလတ။
(၉) သူတပေါားချင်ားခုက်ရန်ခပျုခခင်ားကု ပငမ်ားသစတတ်သသ သူတသည်
ု
မ ြလ ရှ က၏။်အသ က င်ား
မူက ား်ထုသူတသည်
ု
်ဘုရ ားသခင်၏သ ားသတ ်ဟု်သခေါ်သဝေါ်ခခင်ားကု်ခရ ကလတ။
(၁၀) သခဖ င်မတ်ခခင်ားတရ ားသ က င််သနှ င်ရှက်ညဉ်ားဆခခင်ားကု်ခရသသ သူတသည်
ု
်
မ ြလ ရှ က၏။်အသ က င်ားမူက ား၊်သက င်ားကင်နုင်ငသတ ်သည််ထုသူတ၏်န
ု
ုင်ငခဖစ်၏။
(၁၁) ငေါသ က င််သင်တက
ု ု်ကရွေ့ညဉ်ားဆ၍်မမှန်ဘလျက််အခပစ်တက ်တင် ကသသ အခေါ၊်
သင်တသည်
ု
်မ ြလ ရှ က၏။
(၁၂) ဝမ်ားသခမ က်ရွှင်ခမျူားခခင်ား ရှ ကသလ ။ အသ က င်ားမူက ား၊ သက င်ားကင်ဘ၌
ု ်သင်တ၏်
ု
အကျျုားသည််င်္ကီားလှသပ၏။်သင်တသရှ
ု ွေ့က်သပေါ်ထွန်ားသသ ်ပသရ ဖက်တက
ု ု်ထုနည်ားတူညဉ်ားဆ
ကပပီ။ ရှင်မဿခရစ်ဝင် ၅ား၃-၁၂။

သခင်သယရှု သခပ သည်မှ ဝန်သလား၍်ပင်ပန်ားသသ သူအသပေါင်ားတ၊်ငေါ
ု ထသ်လ
ု
ကသလ ။်ငေါသည််ချမ်ားသ သပားမည်။ ရှင်မဿ
၁၁ား၂၈။

သင်၏စတ်နှလုားသ ားကရ
ု ှ သဖွရန် ရက်သပေါင်ားမျ ားစွ က နုင်သည်။ သင်သည် ခရစ်သတ ်၏လမ်ားစဉ်ကု
သလ က်လှမ်ားသနသည်ဟုပင် ထင်ခဖူားသပမည်။ သသသ
ု
်လည်ား မမကုယ်ကုတုက် န်ခခင်ားသည် သင် ၏
အကျင်စ ရတတ၌ ရလဒ်အနည်ားငယ်သ အကျျုားခဖစ်သစခသည်ကုသရှပေါ။ ယသနသည် သင်အတွက်
ကယ်တင်ခခင်ားသနရက်ခဖစ်သည်။ ခရစ်သတ ်သည် သင်၏လက်ကုစွကုင်ဂပ်း ချျုင်ထမှဆွထူရန် အသင်ရှ
သနပပီခဖစ်သည်။ ဤသခခလှမ်ားကုလှမ်ားဖရန်
ု နှင် ကျွန်ုံပ် သ
ုံို့ ည်အသက်ရင
ှ ်စဉ်တွင် မှ ားယွင်ားသသ လမ်ား၌
ခုန်မခခခင်ားခဖစ်တ ကှာင််းသရဂပ်း လျစ်လ ျူမရှုဘ ယု ကည်ဖခင််းခဖင်ခုန်သကျ ်ဖရန်
ု ကျွန်ုံပ်သင်ကု သခေါ်ဖတ်
ပေါသည်။ သင်သည် ဤဆုားခဖတ်ချက်ခ ဖခင််းဖြင် မည်သည်အခေါမျှတနာက်ဆုံ ်မည်မဟုံ ်တ ကှာင််း
ကျွန်ပ
ုံ ် သပေါသည်။ ယသန ကျွန်ုပ်တအ
ု ား သခင်သယရှု မန်မမွက်သည်မှ ခမည်ားသတ ်သည််ငေါအ ား်သပားသတ ်မူသမ သသ သူတသည်
ု
်ငေါထသုလ ကလမ်မည်။်ငေါထသလ
ု
်
သသ သူကု်ငေါသည်အ ျှင််းမပယ်။ ရှင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင် ၆ား၃၇။
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အခန််း ၁၀
သန က်သခခတစ်လှမ်ား
ဤစ အုပ်ငယ်တွင် ဘုရ ားသခင်နှစ်သက်သသ စပုစညွှန််း၏အသခခခအုတ်ခမစ်အချျုွေ့ကု သဖ ်ခပထ ားသည်။
သင်အသက်တ ကဏ္ဍအ ားလားု ၌ ခမည်ားသတ ်နှင် သ ားသတ ်၏ရင်ားခမစ်နှင် ဇ တ်သ က င်ားကု မည်သု
ချန်ညနုင်သည်ကု ရှ သဖွသတွွေ့ရှနုံင်တသှာအတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်း ယခုအခေါတွင် ခဖစ်လ သည်။ ဤအရ
သည် ဘုရ ားသခင်စနမူန ကု သဖ ်ခပထ ားသည်စ အုပ်ငယ်မျ ား၏အစ ခဖစ်သည်။ ကျွန်ပ်တ၏
ု
အသက်တ ခရီားစဉ်တွင် ဘုရ ားသခင်၏စနမူန မျ ားခဖစ်သည််ချစ်ခခင်ားသမတတ အမ်သထ င်သရားပုစ၊်
တရ ားဥပသဒပုစ၊်ဝတ်ခပျုကုားကွယ်မှုပုစနှင် ဘဏဏ သရားပုစတုကု စူားစမ်ားသလလ ရန် လုအပ်သည်။
ယခုအချန်အထ ခရီားစဉ် ွင်ရင်ားနှီားခမျုပ်နှမှုမျ ားအတွက် သကျားဇူားတင်ပေါသည်။သင်အတွက် သက င်ားချီား
ခဖစ်သစရန် ဆုသတ င်ားပေါသည်။ ကျွန်ပ်တုဘုံရှာ်းသခင်၏ နှုတ်ကပတ်သတ ်စက ားမျ ားသည် သင်တု အ ား
သခပ ကှာ်းလမ်မည်ငေါသ ား၊်သင်သည် ပည စက ားကု်န ားသထ င်၍၊ (၂) သစတန စတ်နှင် ဉ ဏ်ကု်ရှ သဖွသည်တုင်သအ င်၊်ငေါစ
က ားကု န ားခ၍၊်ငေါပညတ်တက
ု ု်ကုယအ
် ထ၌်သွင်ားမလ င်၎င်ား၊ (၃) သပပအတတ်ကု သခေါ်၍၊်ဉ ဏ်သန က်သ်ု
အသကု လွှင်လ င်၎င်ား၊ (၄) သငွကုရှ တတ်သကသ်ပည
ု
ကုရှ ၍၊်ဝှက်ထ ားသသ ဘဏ္ဍ ကု်စူားစမ်ားတတ်
သက သ၊်ဉ
ု
ဏ်ကုစူားစမ်ားလ င်၎င်ား၊ (၅) ထ ဝရဘုရ ားကု်သ က က်သသ သသဘ ၌်ကျင်လည်၍၊်ဘုရ ားသခင်
ကုသ သသ ဉ ဏ်နှင် ခပည်စုလမ်မည်။ (၆) အသ က င်ားမူက ား၊်ထ ဝရဘုရ ားသည် ပည ကု်
သပားသတ ်မူတတ်၏။်န ား လည်နုင်သသ ဉ ဏ်သည််နှုတ်ကပတ်သတ ်အ ားခဖင်သ ခဖစ်တတ်၏။ (၇)
သခဖ င်မတ်သသ သူတုအဘ်ပည
ု
ရတန ကု်သုထ ားသတ ်မူ၏။်တရ ားသခဖင် ကျင်သသ သူတက
ု ု်
ကွယ်က သတ ်မူ၏။ (၈) မမသန်ရှင်ား သူတသ
ု ည် တရ ားလမ်ားကု်သစ င်သရှ က်မည်အသ က င်ား၊်
သူတ၏လမ်
ု
ားခရီားကု လုပချုသစသတ ်မူ၏။ သုတတကျမ်ား ၂ား၁-၈။
အ ကင်ဘုရ ားသခင်အထက်ခပ်သမ်ားသသ အရ ခဖစ်၍၊်အ ကင်ဘုရ ားသခင်အဘအလ
ု
ုငှေါ်ငေါတသည်
ု
်ခဖစ် က
၏။်ထုခမည်ားသတ ်ဘုရ ားသခင်တပေါားတည်ားသ ်ငေါတု၌ရှသတ ်မူ၏။်အ ကင်သခင်အ ားခဖင််ငေါတုမှစ၍်ခပ်
သမ်ားသသ အရ ခဖစ် က၏။်ထုသခင်သယရှုခရစ်တပေါားတည်ားသ ငေါတ၌ရှ
ု သတ ်မူ၏။ ၁သက ၆ား၈။
သယရှုက၊်ငေါသည်လမ်ားခရီားခဖစ်၏။်သမမ တရ ားလည်ားခဖစ်၏။်အသက်သည်လည်ားခဖစ်၏။်ငေါကု်အမှီမခပျုလ င််
အဘယ်သူမ ်ခမည်ားသတ ်ထသု မသရ က်ရ။ ရှင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄ား၆။
ထုသ က င််တဖန်သယရှုက၊်ငေါအမှန်အကန်ဆုသည်က ား၊်ငေါသည််သုားဝင်သသ တခေါားဝခဖစ်၏။ (၈) ငေါသရှွေ့ ၌်သပေါ်
လ သသ သူ ရှသမ တသည်
ု
်သူခုားထ ားခပ ခဖစ် က၏။်ထုသူတ၏စက
ု
ားသကု်သုားတသည်
ု
်န ားမသထ င် က။
(၉) ငေါသည် တခေါားဝခဖစ်၏။်ငေါခဖင်ဝင်သသ သူသည််သဘားနှင်ကင်ားလွှတ်လျက်ထွက်ဝင်၍်ကျက်စ ားရ ကု်
သတွွေ့ရ လမ်မည်။ ရှင်သယ ဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀ား၇-၉။
ငေါတမူ
ု က ား၊်လက်ဝေါားကပ်တုင်မှ ်အသသခသတ ်မူသသ ်ခရစ်သတ ်၏ အသ က င်ားအရ ကု်သဟ သခပ က၏။်
ထုအသ က င်ားအရ သည်က ား၊်ယုဒအမျျုားသ ား်ထမ၍်လစရ အသ က င်ားခဖစ်၏။်တပေါားအမျျုားသ ား၌က ား၊်
မုက် မခခင်ား ခဖစ်၏။(၂၄)သသသ
ု
်လည်ား၊်ယုဒလူခဖစ်သစ၊်သဟလသလူ်ခဖစ်သစ၊်သခေါ်သတ ်မူသသ သူတ၌်ဘု
ု
ရ ား
သခင် ၏်တန်ခုား်သတ ်နှင််ဘုရ ားသခင်၏ပည သတ ်တည်ားဟူသသ ်ခရစ်သတ ်၏်တရ ားခဖစ်၏။ ၁သက
၁ား၂၃-၂၄။
သမတတ ချင်ားထုားဖွွေ့၍၊်ခမည်ားသတ ်ဘုရ ားနှင််ခရစ်သတ ်၏်နက်နသသ အရ ကု်န ားလည်နုင်သသ ်
ဝစကစဆ နှင််ကင်ားစင်သသ ်ဉ ဏ်၏စည်ားစမ်အသပေါင်ားနှင််ခပည်စု၍၊်စတ်နှလုားသက်သ သစမည်အသ က င်ား်
အဘယ်မ သလ က်င်္ကီားသသ ်တုက်လှန်ခခင်ားကု်ငေါခရသည်ဟု်သင်တသ
ု သစခခင်ားငှေါ်ငေါအလုရှ၏။ (၃)
ထုနက်နသသ အရ ၌်ပည ဘဏ္ဍ ၊်ဉ ဏ်ဘဏ္ဍ ရှသမ တသည်
ု
်ဝှက်ထ ားလျက်ရှ က၏။
သက လသဩဝေါဒစ ၂ား၂-၃။
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ဤစ သရားဆရ တရ်းသှာ်းသည်အခခ ားသသ စ အုပ်န မည်မျ ား….

အဆုံ်းမတမ

တှာ

ဓမမတဟှာင််းက မ််းရ သက်တသမ ှာ်းသည် ဓမမသစ်က မ််း၌ခရစ်တ
ခသည် အတ ကှာင််းအရှာမ ှာ်းဖြစ်တ ကှာင််း တ
က တသခ ှာစွှာမတ
အတသ်းစ

ှာ်တြှာ်ဖပ

ှာ ကည် ကပေါစ။ုံို့ ယခင်

ှာခတသှာက မ််းစှာပုံဖပင်မ ှာ်းကုံ ယခုံဤစ အုပ်

ွင်

်တြှာ်ဖပထှာ်းပေါသည်။ စှာမ က်နာသုံ်းရှာသှာရတသှာ ဤစ အုပ်

သည်အတဖြရှာတနတသှာသူမ ှာ်းအ

ွက်နစ်

ြ
ုံ ွယ်ရှာ ဖြစ်ပေါသည်။

စစ်ပမျ
ွ ားခဖစ်ရခခင်ား၏ လကခဏ
ဤစ အုပ်သည် မမကုယ်ကု စမ််းစစ်သည်ခရီားတစ်ခုကသုံို့ ခဖစ်သည်။
၎င်ားသည် ဘ၀တန်ဖုားနှင်ဆုင်တသှာအရှာမ ှာ်းကုံ သင်ယူရန် သင်အှာ်း
ဖတ်သခေါ်သည်။ ဤစ အုပ်သည်ဤသလ က၏တ ွ်းတခေါ်မှုမှ လွတ်သခမ က်
ရန်နှင် သင်၏ အသရားအင်္ကီားဆုားသသ ဆက်ဆသရားတွင် လွတ်လပ်မှုရရန်
ကူညီသပားမည် အသခခခမူမျ ားကု သဖ ်ခပသပားသည်။

မူ

ခ စ်ဖခင််းတမ

တှာ

ယတနို့ ွင် ူအတ ှာ်မ ှာ်းမ ှာ်း သ
ုံို့ ည် တပေါင််းသင််းဆက်ဆတရ်း ွင်
တသှာ် ည််းတကှာင််း၊ အမ်တထှာင် ွင်တသှာ် ည််းတကှာင််း ခေါ်းသ်းတသှာ
အတ ွွေ့အကကြုမ ှာ်းအဘယ်တ ကှာင်ရရသနည််း။စှာမ က်နာ (၄၄) မ က်နာ
ရသည် မူ ခ စ်ဖခင််းတမ တှာ ဟူတသှာစှာအုံပ်သည် ကျွန်ုံပ် ၏
ုံို့
တပေါင််းသင််း ဆက်ဆတရ်း ုံ်း က်တကှာင််းမွန် ှာြရ
ုံို့ န် သမမှာက မ််းစှာမ
မူ အစ တပေါင််းသင််းဆက်ဆတရ်းကုံ အတဖခခထှာ်းတသှာ အကကတပ်းစှာအုံပ်
ဖြစ်ပေါသည်။
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ဘုရ ားသခင်

ပုသွင်ားထ ားသသ အသက်တ
စပုစညွှန််း
ကမဘ အနှရှ အသက်တ ၏ပုစမျ ား အ ားလုားသည် ကျွန်ပ်တုပတ်ဝန်ားကျင်
တွင်ရှသည်။ သူတုသည် မူလရင်ားခမစ်အရှင်ခဖစ်သည်
ဘုရ ားသခင်၏စပုစညွှန််းမှ သ ားသတ အ
် ားခဖင် ခမည်ားသတ ထ
် မှ
သရ က်လ ခခင်ားခဖစ်သည်။ ၎င်ားကု အသက်တ ၏
အဆင်တုင်ား ွင်သတွွေ့ရသည်။
သနနှင် လ၊ မျျူားသစနှင် အပင်၊
မဘနှင် ကသလား၊ ဘုရင်နှင် တုင်ားခပည်၊
ဓမမသဟ င်ားကျမ်ား – ဓမမသစ်ကျမ်ား
၎င်ားတုသည် ဇစ်ခမစ်နှင် ဇ တ်သ က င်ား စပုစညွှန််း၏
အဓကသသ ချက်ခဖစ်သည်။
အထက်ပေါအတ ကှာင််းအရှာနင်ဆနို့်က င် က် အြ က်သတဘှာတဆှာင်သည်
ပဋပကခပုစသည် အမ ြု်းသှာ်း၊ အမ ြု်းသမ်းမျ ား၏ အသက်တ
ွင်
ည််းတကှာင််း၊ သခေါင်ားသဆ င်မျ ားနှင် အုပ်ချျုပ်သူမ ှာ်း၏
စတ်နှလုားသ ားထ ွင် ည််းတကှာင််း ဝင်တရှာက် ှာသည်။ အ ားလုားသည်
သူတု၏ အသက် (သု) သသခခင်ား ၏ပုစကု သရားချယ်ရမည်။
အသက်ကသ
ု ရားချယ်ရန် ခမင်ခမတ်သသ ကျမ်ားချက်မျ ားသည် ကျွန်ပ်တုကု
အ ားသပား က်ရပေါသည်။
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