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ြတိတတာ်မ ာ်း၊ ြတိတတာ်မ ာ်း
အမှာစှာ
ပဋိညာဉ်တရာ်း “အတ

ာင််း”နှင် “အသစ်”

ူတသာတ ါ

ာရမ ှာ်းသည သတ

ာထာ်း ြယူ

ြ ြ်မ ာ်းစာ ခြစ်တပေါ်တစပါသည်။ လူအမ ာ်း ယုံကြည်ကြသည်မှာ ၎င််းပဋိညာဉ်နှစ်ြုံသည်
မတူညတသာ တြတ်ြာလနှစ်ြုံ(သိ)ုံို့ တယရှုြရစ်တတာ်၏ ြာ်းတိုံင်တင် အတသြခြင််းအာ်း
ခြင် ြိုင်းပခှာ်းတသှာ မ််းတခမာြ်ြယ် ဧ တေလိတရာ်း၏ တြတ်ြာလနှစ်ြုံ

ုံ ယကုံ ြည်ကြ

သည်။ လြ် ါ်းြာ်းတိုံင် မတိုံင်မကှာလတင် ယကုံ ြည်သူမ ာ်းသည် “ပညတ်တတာ်၏
လြ်တအာြ်တင်” ရှိတကြာင််းနင လြ် ါ်းြာ်းတိုံင်တနောြ်ပိုံင််းတင် ယုံကြည်သူမ ာ်းသည်
“တြ ်းဇူ်းတတာ်၏ လြ်တအာြ်” တင်ရှိတကြာင််း မတယူကြသည်။
ဤစာအုံပ်ငယ်၏ ရညရွယခ ကမှာ ပဋိညာဉ်တရာ်းမ ာ်းအတကြာင််းနင ြတသက၍ သမမာ
ြ မ််းစာ၏ အဓိပပါယ်ြင်ဆိြ
ုံ ြ်အတိုံင််း တင်ခပပပ်း ြျွနုပ်တိုံို့ ြရစ်ယာန်အသြ်တာတင်
ပဋိညာဉ်တ

ာင််း အတတွေ့အကြြုံသည် ပဋိညာဉ်အသစ် အတတွေ့အကြြုံသိုံို့ ပိုံို့တဆာင်လမ််းခပ

တကြာင််း သိရှိတစရန်ခြစ်သည်။ ထိုံ မ််းတခမာြ်ြယ် ြယ်တင်ခြင််း သတင််းစြာ်းသည်
“ထာ ရတည်တနသည်” ခြစ်တကြာင််းတြာ်ခပရန်မှာ ဤစာအုံပ်ငယ်၏ ဥ်းတည်ြ ြ်ခြစ်ပါ
သည်။ “ငါတိုံို့သည် (လြ် ါ်းြပ်တိုံင်တနောြ်ပိုံင််း)
[လြ် ါ်းကှာ်း တိုံင် မတိုံင်ြင်] ြသိုံို့ ကြာ်းရကြပပ။ (တ

မ််းတခမာြ်စရာသတင််းြိုံ ထိုံသူတိုံို့
ပ ဩ ါဒစာ ၄်း၂) ။

ပဋိညာဉ်တရာ်းမ ာ်းအတကြာင််း နော်းလည်ခြင််းသည် ယုံကြည်ခြင််းအာ်းခြင် တခြာင်မတ်ရှာ
သိတရှာက
ု
သည
ခြစ်သည်

ူတသှာ ဧ တေလိြတိတတာ်၌ အလန်အတရ်းကြ်းသည အတကြာင််းအရာ

ုံ ြျွနုြဆင်ခြင်သံု်းသြမိပါသည်။
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နိဒါန််း
ဤစာအုံပ်၏ အဓိြရည်ရွယ်ြ ြ်မှာ လူသာ်းမ ာ်းနှင်

ုံရာ်းသြင်၏ အခပန်အလှန်ဆြ်

ဆတရ်းအှာ်း ရိုံ်းရှင််းစာတြာ်ခပရန် ခြစ်သည်။ ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည်
တသာအြ န
ိ ်နှင် တြာင််းြင်

ုံရှင် ြမည််းတတာ်

ုံရာ်းသြင်နင အလန်န်းြပ်

ုံရာ်း၊ သာ်းတတာ်တန
ို ရင််းနှ်းြျွမ််း င်

တသာဆြ်သယ်မှုြိုံ ကြြုံတတွေ့ရသည်အြ န
ိ ်မ ာ်းစာလည််းရှိြါသည်။ သိတ
ုံို့ သာ်လည််းြျွနုပ်
တိသ
ုံို့ ည်
တသာအြါ

ုံရာ်းသြင်ထမှ တ ်းြာတစသည် မိမိတ၏
ိုံို့
ြိုံယ်ပိုံင်လမ််းစဉ်ြိုံ တရွ်းြ ယ်လုံြ
ိ ်
ုံရာ်းသြင်နှင် အဆြ်အသယ်မရှိခြင််း၏ အြ ိ ်းဆြ်မ ာ်းြိုံ တတွေ့ကြြုံရြါ

သည်။ ြိုံယ်ပိုံင်တရွ်းြ ယ်မှုမ ာ်း၏ အြ ိ ်းဆြ်တစ်ြုံပင်ခြစ်သည်။ ၎င််းအတတွေ့အကြြုံ နှစ်
ြုံကြာ်းတင် အပမရိတနတသာ ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ာ်း

ုံရာ်းသြင်သည် သူ၏ပပ်းခပည်စုံတသာ စှာရိတတ

တတာ်ြိုံ ြျွန်ုံပ်တို့၌
ိုံ တိုံ်းတြ်တခပာင််းလလာရန် တမ ာ်လင်လ ြ် သင်ကြာ်းတပ်းနိုံင်ြိုံို့ အပမ
ကြိြုံ်းစာ်းတနသည်။
ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ တြ်

ုံရာ်းသြင်၏ အလိုံတတာ်သည မည်သည်အရာခြစ်တကြာင််းနှင် ြျွနုပ်

တိဆ
ုံို့ နဒအရ ထိုံသြင်၏အလိုံတတာ်သည် မည်သည်အရာ ခြစ်သင်သည်

ူတသာ အခမင်နှစ်

ြုံြိုံ ြခြာ်းသိခမင်နိုံင်ခြင်းမရြ
ိ ါက အသြ်တာ ြြ်ြ၊ ရှုပ်တထ်းလာတတ်သည်။ မိမိြိုံယ်
ြိုံ

ုံရာ်းသြင်ထ ဧြန်အပ်နှထာ်းပြ်း ြျွနုပ်တိုံို့ နလံု်းသှာ်းထတင် အလုံပ်လုံပ်ရန် သူူ့ြိုံ

ြျွန်တတာ်တို့ိုံ အမှန်တြယ်ြင်ခပြုံ တနပါသလာ်း။ သိမ
ုံို့

ုံတ် အတြာင််းဆုံ်းခြစ်မည်

ုံ မိမိ

ထင်တသာ နည််းလမ််းမ ှာ်းပြင သူူ့ြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ ရယူနိုံင်ရန် ြျွန်ုံပ်တို့ိုံ ကကိ ်းစှာ်းတနပါသ
လာ်း။
တယရှုတခပာြသည်နည််းတူ တခပာနိုံင်သည်အဆင်သိုံို့ ြျွန်ုံပ်တမ
ိုံို့ ည်သတ
ိုံို့ ရာြ်နိုံင်ကြမည်
နည််း။

“ငါသည် ြိုံယ်အလိုံအတလ ာြ် အ ယ်အမှုြိုံမ မခပြုံနိုံင်။ ငါသည် ကြာ်းသည်
အတိုံင််း တရာ်းစရင်၏၊ ငါစရင်ခြင််းသည်လည််း တရာ်းတတာ်နှင် ညညတ်၏။
အတကြာင််းမူြာ်း၊ ငါသည် ြိုံယ်အလိုံသမ
ိုံို့ လိုံြ်၊ ငါြိုံ တစလွှတ်တတာ်မူတသာ
ြမည််းတတာ်၏အလိုံသိုံို့ လိုံြ်၏။” ရှင်တယာ န် ၅်း၃၀။
ြရစ်ယာန်အာ်းလုံ်းသည် သူတိုံို့၏အသြ်တာလမ််းစဉ်တင်

ုံရာ်းသြင်၏အလိုံတတာ်ြိုံ

အမှန်တြယ် ခြည်ဆည််းခြင််းရှိမရှိ တစ်ြါတစ်ရ ဆင်ခြင်မိတတ်ကြပါသည်။ ထိတ
ုံို့ ကြာင်
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ဤစာအုံပ်သည် သင်အတြ် တြာင််းြ ်းခြစ်တစပပ်း၊ သင်ယကုံ ြည်ခြင််း မှန်ြန်တကြာင််းြိုံ
အမှန်တြယ်သိရှိရန် ြူညတပ်းြါလိမ်မည်။

ြတိတတာ်မ ာ်း
ငယ်စဥ်ြတလ်း

တင် စိတ်ပ ြ်စရာ အတခမာြ်အမ ာ်း ြျွန်တတာ် ကြြုံတတွေ့ခြူ်းသည်။

အတကြာင််းမှာ မတည်နိုံင်ခမည ြတိမ ာ်း အတပ်းြရတသာတကြာင်ခြစ်သည်။ သင်အသြ်
တာတင် မတည်တသာ ြတိမ ာ်းအတပ်းြရနိုံင်ပါသည်။ မိြင်၊ ြြင် (သိ)ုံို့ သင်၏ အရင််းနှ်း
ဆုံ်းတသာ တစ်စုံတစ်တယာြ်သည် သင်ြိုံ တစ်စုံတရာအတြ် ြတိမ ာ်းတပ်းြပပ်းတနောက
သူတို့၏
ိုံ ြတိမ ှာ်းြိုံ မတည်နိုံင်ခြစ်ကြသည်။ ထိတ
ု ကှာင စိတ်ပ ြ်ခြင််းမ ာ်း ြစာ်းလာရ
ြာ ဤအတတွေ့ကြြုံမ ှာ်းမ မယုံကြည်မှုမ ှာ်း ခြစ်လာသည်။ မိမိအတပေါ် ကသဇာအာဏာ ရှိသူ
မ ာ်း၊ မိမိနှင်ရင််းနှ်းတသာသူမ ာ်းြိုံ မယုံကြည်နိုံင် ခြစ်လာသည်။ ထိုံသိုံို့တသာ စိတပ
် ြ်ခြင််း
အမ ိ ်းမ ိ ်းမှ မိမိြိုံမိမိ ြာြယ်တတ်ရန် သငယူ ကတတှာသည်။ ထိသ
ုံ ို စိတပ
် ြ်ခြင််း အ
တခြတနြိုံ ထိန််းြ ြုံပ်နိုငရန် မိမိြိုံယ်တိုင လုံပ်တဆာငမပြစမညဟု ခံယလ
ူ ှာသည်။ မညသို
ြငပြစတစကှာမူ ရလဒတကှာင်းရရိြိုရန ကကိ ်းစှာ်းတသှာအရှာမ ှာ်း မပြစလှာတသှာအခါ စိတ
ြ ကပခင်း ကကံ ရမညမှာ အမနပြစသည။
မိသာ်းစုံ၏အစ ြိုံ တလလာသုံ်းသပ်ကြပါစိုံို့တြန်

ုံရာ်းသြင်ြ “ငါတိပ
ုံို့ ုံသဏ္ဍာန်နှင်အည တသဏ္ဍာန်တည််း လူြိုံ ြန်

ဆင််းကြစိ။ုံို့ သူသည် ပင်လယ်ငါ်းတိြ
ုံို့ ိုံ၎င််း၊ မိုံ်းတြာင််းြင်ငှြ်တို့ိုံြိုံ၎င််း၊ သာ်း
ယဉ်တို့ြ
ိုံ ိုံ၎င််း၊ တခမတခပင်လုံ်းနှင်တြ၊ တခမတပေါ်မှာ တာ်းတတ်တသာ တိရစဆာန်
အတပါင််းတိြ
ုံို့ ိုံ၎င််း၊ အုံပ်စိုံ်းတစ ုံ အမိနို့်တတာ်ရှိ၏။” ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁်း၂၆။
“ငါတိပ
ုံို့ ုံသဏ္ဍာန်နှင်အည လူြိုံ ြန်ဆင််းကြစိုံို့…”

ုံ

ုံရာ်းသြင်သည် သာ်းတတာ်အှာ်း

မိနတတှာမူပခင်းမှာ လူတယာြ် ာ်းနှင်လူမိန််းမ၏ အိမ်တထာင်စည််းလုံ်းခြင််းအာ်းခြင် ြမည််း
တတာ်နှင် သာ်းတတာ်

ုံရာ်း၏ ဆြ်ဆတရ်းသည် ရင််းနှ်းတသာ ဆြ်ဆတရ်းခြစ်တကြာင််း

ြမဘာတပေါ်တင် ထင်ရှာ်း၊ တြာ်ခပရန်ပြစသည်။ ြမည််းတတာ်

ုံရာ်းသည် ြရစ်တတာ်၏ ဦ်း

တြါင််းခြစ်သည်နည််းတူ လူတယာြ် ာ်းသည်လူမိန််းမ၏ ဦ်းတြါင််းခြစ်သည်။ (တြာရိနသြုံ သ
ဝါဒစှာပထမတစာင် ၁၁်း၃) ဦ်းတြါင််းခြစ်တသာ ြမည််းတတာ်
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ုံရာ်းသည် သူူ့တအာြ်တင်

ရှိတသာ ြရစ်တတာ်

ုံရာ်းြိုံ တြာင််းြ ်းတပ်းရန်ခြစ်သည်။ ထိတ
ုံို့ ကြာင် “ဤသူြာ်း ငါနှစ်

သြ်ခမတ်နိုံ်းရာ၊ ငါ၏ြ စ်သာ်းတပတည််း”

ုံ ြမည််းတတာ်မိနတတာ်မူသည။ (ရှင်မဿ

၃်း၁၇၊ ရှငမ
် ာြုံ ၁်း၁၁)။
ဤနည််းလမ််းအတိုံင််း အာဒသည် ဧ ြိုံ ြူညတထာြ်ပရန်နှင် ေရုံစိုံြ်တစာင်တရှာြ်ရန်
ခြစ်သည်။ အာဒ၏စြာ်းမ ာ်းသည် ဧ အတြ်အြ ိ ်းခပြုံအာ်းတပ်းခြင််းနှင် တြာင််းြ ်းမေဂ
လာခြစ်ရမည်။ သူတို့၏
ိုံ ဆြ်ဆမှုသည် ဤြမဘာတစ်ြုံလုံ်းအတြ်

ုံရာ်းသြင်၏

ုံန််း

တတာ်နှင် ရုံပ်ပုံသဏ္ဍာန်တတှာြိုံ ပိုံ၍ရှင််းလင််းစာ တြာ်ခပရန်သာခြစ်သည်။ ဧ အာ်း အာဒ
ပထမဥ်းဆုံ်းတခပာတသာစြာ်းြိုံ ြမဘာဦ်းြ မ််းတင်တြေါ်ခပထာ်းသည်ြာ်းလူြလည််း၊ “ယြုံ ဤသူသည် ငါအရိုံ်းထြအရိုံ်း၊ ငါအသာ်းထြ အသာ်းခြစ်

၏။ လူထြ ထုံတ်တသာတကြာင် သူူ့ြိုံ လူမိန််းမ ုံ တြေါ်တ ေါ်အပ်သည် ုံ
ဆိုံတလ၏။” ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂်း၂၃။
ထိုံသတ
ိုံို့ သာ စြာ်းမ ာ်းသည် ြတိစြာ်းမ

ုံတ်တသာ်လည််း သူတန
ိုံို့ ှစ်ဦ်းကြာ်း ရင််းနှ်းြျွမ််း

င်မှုရှတ
ိ ကြာင််း၊ တစ်ဦ်းအတပေါ်တစ်ဦ်း ယကုံ ြည်ြိုံ်းစာ်းသည် ဆြ်ဆတရ်းရှိတနကြတကြာင််း
တြာ်ညွှန််းတနပါသည်။ ထိုံစြာ်းလုံ်းမ ာ်းသည် ဧ ၏ နှလုံ်းသာ်းထတင် မည်သိုံတ
ို့ သာ ြစာ်း
ြ ြ်မ ြုံိ ်း ခြစ်တစမည်ြိုံ ဆင်ခြင်ကြည်ပါ။ ရင််းနှ်းြျွမ််း င်မ၊ှု ြ စ်ခြင််းတမတတာနှင် ေရုံစိုံြ်
တစာင်တရှာြ်ခြင််းမ ှာ်း ခံစှာ်းတစြါလိမမည။ ထိုံစြာ်းမ ာ်းမ အာဒသည် ဧ၀၏ မူလသဘှာ
၀ကို တြာ်ခပထာ်းပါသည်။ သူမသည် အှာဒံမ ပြစလာြသူ ခြစ်သည်။ သူူ့ြနဓော၏ အစိတ်အ
ပိုံင််း ခြစ်တသာတကြာင် သူမြိုံ အလန်နြ်ရိှုင််းစာ ြ စ်ြသည်။ အြယ်၍ ြ စ်ခြင််းတမတတာ
ြိုံ သူတို့ိုံ ပတ်လည်တင် တရာင်ပခညြသိုံို့ ခမင်နိုံင်ပါြ ၎င််းသည် အလန်လှပတသာ ပန််းြ
ြာ်းြ ပ်အသွေင တပေါ်လွေငတနမည်ခြစ်သည်။ နတ်ဆ်းိုံ သည လူူ့စိတ် ိညာဥ်ကို အတမှာင်မြ မ
အခ န
ိ က လူသှာ်းတိ၏
ု သန်ရ
ို့ ှင််းခြ စင်၊ နှိမ်ြ တတ်သည တမတတာြိုံ က ရံှု်းပြ်းတသှာ လူသှာ်း
မ ှာ်း အတနပြင သိပမငနိုငရန ခကခလတြသည်။
လူသာ်း၏ြ ရှု်းခြင််း၊ စုံစမ််းြရခြင််းနင အာဒနှင်သူူ့၏ဇန်းအကြာ်းဆြ်ဆမှုအတပေါ် အြ ိ ်း
သြ်တရာြ်မှုအတ ကှာင်းကို တသခ ှာစွေှာဆင်ခြင်သုံ်းသပ်ကြပါစိုံို့။ တရှ်းဦ်းစာလူသာ်း၏ ြ ရှု်း
ခြင််းအတကြာင််းြိုံ ြ မ််းစာြ မည်သိုံို့ မှတ်တမ််းတင်ထာ်းတကြာင််းြိုံ ြျွနတတှာတြာ်ခပပါ
မည်။ ၎င််းတိမ
ုံို့ ှာ-
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•

လူြိုံြန်ဆင််းခြင််းအတကြာင််းြိုံ ြျွနုပ်တိုံို့ တဆ်းတန်းြပပ်းခြစ်သည်။
(ြမဘာ၁်း၂၆)

•

ုံရာ်းသြင်သည် လူြိုံ မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင် အညြန်ဆင််းြသည်။ (ြမဘာ ၁်း၂၇)

•

ုံရာ်းသြင်သည် လူသာ်းြိုံ ဧဒင်ဥယ ာဉ်၌ တနရာြ တပ်းပပ်း စာ်းရမည်အစာ၊
လုြရမညအလုံပ်၊ အ

ယ်သိုံို့ နော်းရမည်အတကြာင််းနှင် အ

ယ်အရာမ ာ်းြိုံ

လုံပ်ပိုံင်ြင်ရှိတကြာင််း တြာင််းစာရှင််းခပထာ်းသည်။ (ြမဘာ ၁်း၂၉-၂်း၁၅)
ုံရာ်းသြင်သည် သူ၏အုံပ်ြ ြုံပ်ြြြမှုနှင် ပတ်သကပပ်း လူသာ်းြိုံသင်ကြာ်းတပ်းသည်။
ုံရာ်းသြင်၏ အုံပ်ြ ြုံပ်မှုသည် ြ စ်ခြင််း၌ အရင််းြသည်။ ြိအာ်းတပ်းခြင််းမပါ
ရာ်း၏ လတ်လပ်မှုအတပေါ် အတခြြထာ်းသည်။ ထိတ
ုံို့ ကြာင်
ခြင််း မနောြခြင််း

အသိတ

ုံရှာ်းသြင်သည် လူြိုံ နောြ

ူတသာ လွေတလြစွေှာ တရွ်းခ ယြိုငခွေငြိုံ တပ်းထာ်းသည်။

ုံရာ်းသြင်ြ

လူသာ်းအာ်း ဥယ ာဉ်အလယ်တင်ရှိတသှာ အထူ်းနောမည်တပ်းထာ်းသည် “တြာင််း၊မတြာင််း
သိြျွမ််းရာ အပင်” အတကြာင််းြိုံ တခပာခပြသည်။ ဤအပင်သည အသြ်တာတင်

ုံရာ်း

သြင် အတပေါ်မှြိုံ၍ သူ၏ ဥ်းတဆာင်၊ လမ််းခပမှုတနောြ်ြိုံ လိုံြ်မညတလှာ (သိ)ုံို့ မိမိအလိုံအ
တိုံင််း အသြ်ရှင်မညတလှာဟူတသှာ ဆံု်းပြတခ ကကို အှာဒံနငဧ၀တိုအှာ်း တြ်းထှာ်းခတသှာ
အကြင််းမ လတ်လပ်မှုြိုံ ြိုံယ်စာ်းခပြုံသည်။ ဤအပင်ြိုံ မထာ်းရှိပါြ
လိုံတတာ်

ုံရာ်းသြင်၏ အ

ြ်၌ တရွ်းြ ယ်ရမည် စိတ်ဆနဒြိုံတြာ်ခပရန် အြင်အတရ်းရှိမည် မ

လတ်လပ်စာ တရွ်းြ ယ်ပိုံင်ြင်လည််း ရှိမည်မ

ုံတ်သြသိုံို့

ုံတ်တပ။ အှာဒံနငဧ ကို စံုလငတသှာ စာရိတတ

တတာ်ခြင် ြနဆင််းခတသှာတ ကှာင သဘှာဝအတလ ှာြ် ြ ရှု်းလူသာ်းတိ၏
ု
ြုနကနလို
တသှာဆနဒသည သူတို၌မူလက မရိခြါ။ ဤတနရာတင်
တသာ အရာအတြ် မိမိြိုံယ်မိမိ အ

ုံရာ်းသြင်သည် သူြန်ဆင််းထာ်း

ယ်မ တလာြ် နိမ်ြ ထာ်းသည်ြိုံ တတွေ့ရပါသည်။

အတကြာင််းမှာ လူသာ်းတိုံို့ တရွ်းြ ယ်တသာ ပုံန်ြန်မှု၏ အြိုံ်းအြြိုံ ြိုံယ်တတာ်တိုင ြယူ
တတာ်မူခပါသည်။ (ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂်း၁၆၊၁၇)။
ဤဇာတ်လမ််းတင် တနောြ်ထပ်ဇာတ်တဆာင်မှာ အခြာ်းတသှာ ြန်ဆင််းခံ သတတဝါမ ာ်းထြ်
လိမမာ၊ ပါ်းနပ်တသာ တ မကြ်းပြစသည်။ ဤတ မကြ်းသည် စာတန်၏ အတယာင်တဆာင်ခြစ်
သည်။ မိန််းမသည် ဥယ ှာဥ်ထတင် တလ ာြ်သာ်းရင််း တြာင််းမတြာင််း သိြျွမ််းရာ အပင်
တရှွေ့သို တရာြ်သာ်းြသည်။ စာတန်သည် တ မတယာင်တဆာင်၍ သူမြိုံစြာ်းတခပာပါတတာ
သည်။ သူ၏တမ်းခွေန်းအာ်းခြင် ဘုရှာ်းသခငနှင် အှာဒံ၊ ဧ တိုကြာ်း တည်တဆာြ်ထာ်းတသာ
ဆြ်ဆမှု၏ နလံု်းသှာ်းြိုံ ထိုံ်းနှြ်ရိုံြ်ြ ိ ်းြတလတတာသည။ တ မမဧ အှာ်းတမ်းြသည်မှာ
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“…သင်တို့ိုံသည် ဥယ ာဉ်၌ ရှိသမ တသာအပင်တို့ိုံ၏ အသ်းြိုံမစာ်းရ ုံ
ဧြန်စင်စစ်

ုံရာ်းသြင် မိနို့်တတာ်မူသတလာ…” (ြမဘာဦ်းြ မ််း ၃်း၁)

ဤတမ်းြန််းသည် အခပစ်ြင််း
ပါရှိတနသည်။ “

န်ရှိတသာ်လည််း သသယတည််း

ုံရာ်းသြင် မိနို့်တတာ်မူသတလာ…”

ူတသာ အဆိပ်အတတာြ်

ူတသာ တမ်းြန််းသည ဘုရှာ်းသခင်၏

စကှာ်းတတှာမ ာ်းကို တမ်းခွေန်းထုတစရာ သံသယမ ြုံိ ်းတစြိုံ ခြစ်တစတသာ အသုံ်းအနှုန််းခြစ်
သည်။
မိမိတအှာ်း
ို
ဘုရှာ်းသခင တြ်းထာ်းတသှာ ညွှန ကှာ်းခ ကနငြတသြ်ပပ်း မိမိနော်းလည်သည်
အတိုံင််း ဧ ရင်းပြြသညမှာ-

“…ငါတိုံို့သည် ဥယ ာဉ်၌ရှိတသာ အပင်တ၏
ိုံို့ အသ်းြိုံစာ်းရတသာ အြင်ရှိ၏။
ဥယ ာဉ်အလယ်၌ ရှိတသာ အပင်၏အသ်းြိုံြာ်း၊ သင်တို့ိုံသည် မြိုံင်မစာ်းပ
တနကြတလာ၊ သိမ
ုံို့
ုံတ် တသမည်

ုံ

ုံရာ်းသြင်အမိနို့်တတာ်ရှိသည် ုံ တ မအာ်း

ဆိုံ၏။” (ြမဘာဦ်းြ မ််း ၃်း၂၊၃)
တ မ၏တုံနို့်ခပန်ြ ြ်သည ပထမတမ်းြန််း၏ အကြအစည်ြိုံ သရုံပ်တြာ်သာ်းပါသည်။ တ မ
ြ မိန််းမအာ်း မညသိုတပြှာခသည်ြိုံ တသြ ာစွေှာ ေရုံစိုံြ်မှတ်သာ်းထာ်းပါ-

“တ မြလည််း သင်တိုံို့သည် ဧြန်အမှန် တသရမည် မ
ဤစြာ်းမ ာ်းအရ

ုံတ…
် ” (ြမဘာ ၃်း၄)

ုံရာ်းသြင်သည လိမ်လည်သူ ခြစ်သည်

ြာ်း တတာ်မ ာ်းြိုံ ဆနို့်ြ င်ြတလသည်။

ုံ ဆိုံပပ်း

ုံရာ်းသြင်၏ စ

ုံရာ်းသြင်သည် အာဒနှင်ဧ အာ်း သူတ၌
ို ြင

ကိုယအသက မရိတသှာတ ကှာင သူတ၏အသြ်
ို
အတြ် သူူ့အတပေါ် မခိရ
ု မည်အတကြာင််း
ရှင််းခပြပပ်းခြစ်သည်။ ထိတ
ုံို့ ကြာင် သူတို့၏
ိုံ အသြ်ရင််းခမစ်မှ တ ်းြာသာ်းခြင််းသည် သူတို့ိုံ
၏ အသြ်တာ အလိုံအတလ ာြ် အဆုံ်းသိုံို့တရာြ်တစသည် အတကြာင််းတရာ်း ခြစ်သာ်းတြ
လိမ်မည်။ (ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂်း၉၊၁၆၊၁၇)
စာတန်ြ သင်တို့ိုံသည် ဧြန်အမှန် တသလိမ်မည်မ

ုံတ်

ြင်၏ စြာ်းတတာ်မ ာ်းြိုံ တသြယ်တစြပပ်း သူတသ
ိုံို့ ည် သ
မည်မ

ုံတ်

ုံ တခပာခြင််းအာ်းခြင်

ုံရာ်းသ

ာ အတလ ှာြ်လည််း တသ

ုံ ထင်တယာင်ထင်မှာ်းခြစ်တစြသည်။ အြယ်၍ သူတို တသရမညဆိုလ င်

ရှာ်းသခင ကိုယတိုငက သူတိကိ
ု ု တြ်းထှာ်းတသှာ အသြ်ကို ြယရှာ်းြစမသှာ တသနိုငမည
ဟု အယံသ
ု ွေင်းြါတတှာသည။
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ုံ

အ

ယ်တကြာင်ဆိုံတသာ် ယြုံတွေင အာဒနှင်ဧ တိုံို့အတနခြင် အသြ်သည်

မှလာခြင််းမ

ုံတ်

အခြာ်းတစ်တနရာရာမှ လာခြင််းခြစ်သည်

“စာ်းတသာတနို့၌ ဧြန်အမှန် တသရမည်”

ူတသာ

ုံရာ်းသြင်ထ

ုံ ယကုံ ြည်ကြတတာသည်။

ုံရာ်းသြင်၏ နှုတ်ထြ်၊ စြာ်းတတာ်

သည် အမှန်တြယ်ခြစ်လာရန် သူတ၏
ို အသြ်ကို ဘုရှာ်းသခင ကိုယတိုငသတလိမ
မညဟု သူတို တတွေ်းထငခ ကသည။ တ မ၏လှည်စာ်းမှုသည် လူသာ်းမ ာ်းြိုံ
စြာ်းတတာ်မ ာ်းအတပေါ် မယုံကြည်ရန်နှင်

ုံရာ်းသြင်၏

ုံရာ်းသြင်ြိုံ နိုံင်လိုံမင််းထြ်ခပြုံသူ အာဏာ

ရှင်အခြစ် ထင်ခမင်တစခသည်။ တ မသည် ၎င်း၏လ ိ ျှို့ဝကတိုံြ်ြိုံြ်ခြင််းြိုံ ဆြ်လြ်လုံပ်
တဆာင်တနသည်။

“အတကြာင််းမူြာ်း၊ ထိုံအသ်းြိုံစာ်းတသာတနို့၌ သင်တသ
ိုံို့ ည် မ ြ်စိပင်လင််း
လ က တြာင််းမတြာင််းြိုံသိ၍၊
ုံရာ်းသြင်သိတတာ်မူသည်

ုံရာ်းသြင်ြသိုံို့ ခြစ်ကြလတသည်ြိုံ၊

ုံ မိန််းမအာ်းဆိုံ၏။” (ြမဘာဦ်းြ မ််း ၃်း၅)

ုံရာ်းသြင်သည် အကြင်လင်မယာ်း၏ တြာင််းစာ်းခြင််းနင ြွေ့ပြိြုံ်းတိုံ်းတြ်မှုြိုံ တာ်းဆ်း
ထာ်းသည်ဟူ၍ အထကြါ စြာ်းမ ာ်းအှာ်းပြင

ုံရာ်းသြင်၏ စာရိတတတတာ်ြိုံ လွှမှာ်းစွေှာ

ထင်ခမင်တစြပါသည်။ ဘုရှာ်းသခငနင အဆကအသွေယ မရိတသှာလည်း အသကရငနိုင
သညဆိုသည လိမညှာစကှာ်းမ ှာ်းကို ယံု ကညလှာတသှာအခါ ဘုရှာ်း၏ စကှာ်းကို နော်းမ
တထှာငရံုန အဘယတ ကှာင ဘုရှာ်းသခငက သူတကိ
ို ု သတြစခ ငရသနည်း။ ဘုရှာ်းသခင
သည သူတကိ
ို ု ဘုရှာ်းမပြစတစလို၍ တှာ်းပမစပခင်းပြစသညဟု ယူဆတလတတှာသည။
တှာ်းပမစထှာ်းတသှာ အသ်းကိုစှာ်းရန ဧ အှာ်း တသွေ်းတဆှာငတသှာ တ မွေ၏မုသှာ်းစကှာ်းမ ှာ်း
သည ယံခ
ု ငစရှာတကှာင်းတလှာကတအှာင နစလိုြွေယရိတ ကှာင်း ပုံခပင်အရသိနိုံင်ပါသည်။
အံဩစရှာတကှာင်းသညမှာ အသ်းစှာ်းတသှာလည်း မညသညအရှာမ မပြစြ ကြပါ။ တ မ
တခပာတသာ စြာ်းသည် မှန်ြန်ပုံတပေါ်ြသည်။ သူမတစ်စံုတစရှာခြစ်မည်

ုံ ထင်ြတသာ်

လည််း သူမသည်တသခြင််းသိုံို့ မြ တရှာကြတပ။ ဓမမတ

ာသာစြာ်း

ာင််းြ မ််း၏ မူရင််း

ခြစ်တသာ တဟပ ဘှာသှာ စကှာ်းပြငတရ်းသှာ်းထှာ်းတသှာက မ်းတင် “သင်တို့ိုံသည် စာ်းတနို့၌
ပင် ဧြန်မုံြ တသလိမ်မည်” (ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂်း ၁၇)

ူတသာ ြ မ််းြ ြ်တင် အကသြယ်

တြာင််းတသာ အခမင်တစ်ြုံြိုံ ကျွနုြတတွေ့ရသည်။ တ

ပ စကှာ်းအတိုံင််း အနကခပန်ရမည်

ဆိလ
ုံ င် “သင်တို့ိုံ စာ်းတသာတနို့မှစ၍ တသတတ်တသာ သင်တို့ိုံသည် အဆုံ်းတင် ဧကနမုခ
လိမ်မည်”

ုံအဓိပပါယ်ရပါသည်။ သူတို့ိုံသည် ထိုံအသ်းြိုံ စာ်းလိုကသည်နှင် တပပိြုံင်နြ်
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တသရမည်

ုံ

ုံရာ်းသြင်မညသညအခါမှ မိနတတှာမမူခတပ။ သိတ
ုံို့ သာ် စာ်းတသာတနို့မစ၍

မညသိမ
ု တရှာငလွှမရနိုငတသာ တသခြင််းသည် အစခပြုံလိမ်မည်ခြစ်ပပ်း တနောြ်ဆုံ်းတင်
တသခြင််းခြင်သှာ အဆုံ်းသတ်လိမ်မည်ခြစ်သည်။
ဧ သည် သူမ၏ နော်းမတထာင်ခြင််းမှ မညသညဆိ်းု က ိ ်းကိုမ ြ ြ်ြ င််း မတတွေ့ကြြုံရတသာ
တကြာင် အတငရလာပပ်း အသ်းတနောြ်တစ်လုံ်းြိုံ ြူ်းယူလ ြ် ြင်ပန််းခြစ်သူ အာဒထယူ
သာ်းြသည်။ သူမသည် တာ်းခမစ်တသာအသ်းြိုံ စာ်းြပပ်းတသာ်လည််း အသြ်ရှင်တနဆခြစ်
တကြာင််း သြ်တသခြစ်သည် အသ်းြိုံ လြ်တင်ြိုံင်ထာ်းတသာ ဇန်းအာ်း အာဒခမင်လိုံြ်
တသာအြါ အလန်ပင် တုနလှုြတခ ှာကပခှာ်းြပါသည်။ ထိုံအသ်းကို စာ်းတသာသူအှာ်း

ုံရာ်း

သြင အခပစ်စရင်မည်ြိုံ အာဒသိပပ်းခြစ်သည်။ ထိုံအြ န
ိ ်၌ သူသည် သူ၏ဇန်းြိုံ အလန်
ြ စ်သကသို

ုံရာ်းသြင်ြိုံလည််း ြ စ်တသာတကြာင် ဆုံ်းခြတ်ရြြ်လပါသည်။ တစ်ြုံခုကို

အပြ်းသတ စွေနလွှတရတတာမည်ဟု သိရိတသှာအခါ အှာဒံသည လူသာ်းမ ိ ်းနယ်တစ်ြုံလုံ်း
ြိုံ သမိုံင််း၏ အတမှာင်မိုံြ်ဆုံ်းတသာြာလသိုံို့ ြ တရှာကတစြသည ဆံု်းပြတခ ကကိုခ ခြါ
သည။

ုံရာ်းသြင်ထြ် ဧ ြိုံတရွ်းြ ယ်လုံြ
ိ ်ပပ်း တာ်းခမစ်အသ်းြိုံ ယူ၍စာ်းြသည်။

(ြမဘာဦ်းြ မ််း ၃်း၆)
တနောြ်ဆြ်တ အတ ကှာင်းအရှာမှာ ဒုံြခဆင််းရခြင််းနှင် စိတ်ပ ြ်ခြင််းမ ာ်းအာ်းလုံ်း၏ တ
ရှာ်းခံသည မညသူပြစတ ကှာင်း လူသာ်းမ ာ်းြိုံ တြာ်ခပလိုံသည်
အတကြာင််းခြစ်သည်။

ုံရာ်းသြင်၏ အလိုံတတာ်

ုံရာ်းသြင်သည် ဇန်းတမာင်နှနှစ်ဦ်းထ စြာ်းတခပာရန် ဆင််းကြလာ

ြသည်။ ထိုအခါသူတို့ြ
ိုံ ိုံ သုတသငမည်

ုံ တြာြ်ြ ြ်ြ ြပပ်း ခြစ်တသှာတကြာင် အာဒ

နှင်ဧ တိုသည တခပ်း၍ ပုံန််းတအာင််းတနြကြသည်။ အလန်သိမ်တမွေျှို့၊ သည််းြပခင်းကက်းစွေှာခြင်
ုံရာ်းသြင်သည် အာဒနှင်ဧ တိ၏
ု
ဆုံ်းခြတ်ြ ြ်ြိုံ တြာ်ထုံတ်ရန် တမ်းြန််းတစ်ြုံတမ်းြ
သည်။ သူတြ
ိုံို့ ိုံ နောြ င်တစရန် အလိုံတတာ်မရှိတသာ

ုံရာ်းသြင်၏ စာရိတတတတာ်အတပေါ်

မှာ်းယင််းစာ နော်းလည်ြကြတသာတကြာင် သူတိုံို့ တကြာြ်ရွွေ့တနခ ကသည်။ (ြမဘာဦ်းြ မ််း
၃်း၇-၁၁)

ုံရာ်းသြင်တမ်းတတှာမူသည်ြာ်း-

“သင်၌ အ တ်အြ ည််းစည််းရှိသည်ြိုံ သင်အာ်းအ ယ်သူတခပာသနည််း။ မစာ်း
ရ ုံ ငါပညတ်တသာ အပင်၏အသ်းြိုံ စာ်းပပတလာ ုံ တမ်းတတာ်မူ၏။” (ြမဘာ
ဦ်းြ မ််း ၃်း၁၁)
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သိတ
ုံို့ သာ် အာဒ၏ တံုခပန်မှုသည်

ုံရာ်းသြင်၏ နှလုံ်းသာ်းြိုံ နောက ငစွေှာ ထို်းတြှာကခ

သည်-

“…ြျွန်တတာ်၌ ကိိုယ်တတာ်အပ်တပ်းတတာ်မူတသာ မိန်ျားမသည် ထိုံအပင်၏ အသ်း
ြိုံတပ်း၍ ြျွန်တတာ်စာ်းမိပါသည် ုံ တလ ာြ်တလ၏။” ြမဘာဦ်းြ မ််း ၃်း၁၂ (အ
တလ်းအနြ်ထာ်းရန်)
ဧ ၏ ယကုံ ြည်၊ အာ်းြိုံ်းစိတ်မ ာ်း တစ်စစြ ြုံိ ်းပ ပပိြုံြ တနမည်ြိုံ ြျွန်ုံပ်ြစာ်းနိုံင်ပါသည်။
အာဒထမှ “ြျွနုပ၌
် ြိုံယ်တတာ်အပ်တပ်းတတာ်မူတသာ ထိုံမိန််းမ…” ဆိုံတသာစြာ်းြိုံ ဧ
ကြာ်းြစဉ်တင် သူမ၏နှလုံ်းသာ်း အ

ယ်မ တလာြ် တ ကမွေတနမည်ြိုံ ြျွနုပ်ခမင်တယာင်မိ

ပါသည်။ သူမခငြွေန်း၏ ြ စ်ပခင်းတမတတှာသည် အ

ယ်သိုံို့ ခြစ်သာ်းြသနည််း။ ယြင်တခပာြ

တသာ စြာ်းမ ှာ်းကို ယြုံမညသို ယံု ကညရမညနည််း။ (ပထမဆုံ်းတခပာြတသာ စြာ်းမှာ
“သင်သည် ငါအရိုံ်းထြအရိုံ်း၊ ငါအသာ်းထြအသာ်း…”) သူမ၏နလံု်းသှာ်း အစိတစိတအ
မွှှာမွှှာ ကွေတ ကသွေှာ်းသည်။ အာဒ၏ စြာ်းမ ာ်းသည် လိမညှာလညစှာ်းပခင်းမ သှာ ပြစတနခ
သည်။ သူတခပာခသမ တသှာစြာ်းမ ာ်းြိုံ ဧ၀ယကုံ ြည်နိုံင်ပါဦ်းမလာ်း။ အာ်းလုံ်းသည် မုံသာ်း
စြာ်းမ ှာ်းသာ ခြစ်တနြတလသလာ်း။ သူသည် ဧ အတပေါ် အမနတကယ ြ စ်ြြါရျှို့လာ်း။
ုံရာ်းသြင်၏ စြာ်းအတပေါ် မယကုံ ြည်မသ
ှု ည် လြ်ထပ်ထာ်းတသာ စုံတနှစ်ဦ်းကြာ်း မ
ယကုံ ြည်မှုကို ခြစ်တပေါ်တစသည်။ အာဒ၏ မိမိြိုံယ်ြိုံ ြာြယ်သည် စြာ်း(ြျွန်တတာ်၌
ြိုံယ်တတာ် အပ်တပ်းတတာ်မူတသာ မိန််းမ…)ကို အနောေတတွေင ဇန်းသညက ဘယလို ခံစှာ်း
တနရရှာမလ။ အာဒ၏နှုတ်ြ ာ်းမှ ထြ်လာမည် စြာ်းမ ာ်းြိုံ သူမ ယကုံ ြည်နိုံင်ဦ်းမလာ်း။
တသခြင််းနှင် အခပစ်မှ မိမိြိုံယ်ြိုံြာြယ်ရန် သူူ့ဇန်းသည်အတပေါ် အခပစ်ပုံြ ြသည် အ
တြ် မိမိကိုယမိမိလည််း ြင်လွှတ်နိုံင်ပါမလာ်း။ သူတို သှာ်းသမ်းမ ှာ်း ကက်းပြငလှာမည မိ
သှာ်းစု ဆကဆံတရ်းအတပခတနကို ခနမန်း၍ ရြါသည။ ပထမ ြတလ်းနှစ်ဦ်းခြစ်တသာ ြာ
ဣနနှင် အာတ လတိုံို့ ဤတလာြကြ်းထ တမ်းြာ်းလာတသာအြါ အာဒနှင် ဧ တိ၏
ုံို့ ြပပ
တသာ ယကုံ ြည်မှုသည် သူတအ
ိုံို့ တပေါ် ဩဇာလမ််းမိုံ်းတနမလာ်း။ တနောငလှာမည လူသှာ်းမ ိ ်း
နွေယအှာ်းလံု်းအတြေါ် အက ိ ်းသကတရှာကမှု ရိတနမလှာ်း။ ဤအတပြကို သမမှာက မ်းစှာတွေင
တြှာပြထှာ်းသညဟု ကျွနုြယံု ကညြါသည။

ြိုံယ်တတာ်ြ၊ ထာ ရ ုံရာ်းသည်သည််းြတသာသတ ာ၊ သနော်းတသာသတ ာ
နှင် ခပည်စုံတတာ်မူထတသာ၊ အဓမမြ င်ခြင််း၊ တရာ်းတတာ်ြိုံ လန်ြ ်းခြင််း
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အခပစ် တိြ
ုံို့ ိုံတခြလတ်တသာ်လည််း၊ အြ ည််းနှ်းသြ်သြ် တခြလွှတ်တတာ်
မမူထတသာ လူအစဉ်အဆြ်၊ တတိယအဆြ်၊ စတုံတထအဆြ်တင
ိုံ ်တအာင်၊
အ တိ၏
ုံို့ အခပစ်ြိုံသာ်းတိ၌
ုံို့ ဆပ်တပ်းစရင်တတာ်မူတသာ

ုံရာ်းသြင်ခြစ်၏

ုံ

မိနို့်တတာ်မူသည်အတိုံင််း၊ တ်ခပြုံရာြ မ််း ၁၄်း၁၈
ကျွနုြတိ၏
ု
လုြရြမ ှာ်းနင အှာ်းနည်းခ ကမ ှာ်း၏ အက ိ ်းသကတရှာကမှုသည် မည်မ ဆိုံ်း
ရွာ်းတကြာင််း မ ိ ်းဆကတြါင်းမ ှာ်းစွေှာအတြေါ် ထင်ရှာ်းတစရန် ဘုရှာ်းသခင ခွေငပြ ထှာ်းသညဟု
ဤက မ်းခ ကက တြှာပြထှာ်းသည။ အြ န
ိ ်ြါအတပခအတန အလွေနပခှာ်းနော်းသာ်းပပ ခြစ်တသှာ
လည်း ကျွနုြတို၏ အခပြုံမူမ ာ်းသည် အှာဒံ၏ အပြ မူမ ှာ်းန အလွေနတူတတတ ကှာင်း တတွေ့
ရသည။ မတခပာင််းလတတ်တသာ ဘုရှာ်းသြင်၏ စှာရိတတတတာ်နင မတူဘ အာဒ၏ တပြှာင်း
လတတ်တသာ စာရိတတသည ကျွနုြတိထံ
ု လကဆငကမ်း တရှာကရိလှာခသည်။ (မာလြိ
၃်း၆၊ တ

ပ ၁၃်း၈) အာဒနှင်ဧ တိ၏
ုံို့
သ

ာ

ဇမ ာ်းသည် သူတ၏
ိုံို့ ြတလ်းမ ာ်းနှင် လာ

မည်မ ိ ်းဆြ်မ ာ်းအတပေါ် သြ်တရာြ်တစြသည်။
အ

ယ်သိုံို့ ခြစ်တစြာမူ

ုံရာ်းသြင်သည် အတခြတစ်ြုံြိုံ ြတိတပ်းထာ်းြပပ်း ခြစ်သည်။

ြျွနတတှာ ြတလ်းမ ာ်း၏ ြွေ့ပြိြုံ်းတိုံ်းတြ်မှုအတြ် ြျွန်တတာ် သန်သင်ဆုံ်းမမှုမ ာ်းြိုံ
ခပန်လည်ဆင်ခြင်သည်အြါ မတည်နိုံင်တသာ ြတိမ ာ်းစာအတြ် ြျွန်ုံပ်မှာ တာ န်ရှိတန
တကြာင််း တတ်းမိပါသည်။ ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည် မိြင်ြြင်မ ာ်းခြစ်သည်အတလ ာြ် မိမိ၏သာ်းသ
မ်းမ ာ်းအတြ်
ပြိြုံ်းမှု အမ ာ်းစုံနင
ှ ်

ုံရာ်း၏ တနရာတင် ရပ်တည်တပ်းတနရသည်။ ြတလ်းတစ်တယာြ်၏ ြွေ့
ုံရာ်းသြင်အတပေါ်အခမင်မ ာ်းသည် ြတလ်းနှင် မိ

၏ ဆြ်ဆတရ်းအ

တပေါ်မ ာ်းစာ မူတည်သည်။ အြယ်၍ ြျွနတတှာတိုံို့ အတမ၊အတြသည် ြတိတည်သည်
ြျွန်တတာ်တို့ိုံ မယကုံ ြည်တသာ သှာ်းသမ်းမ ှာ်းက

ုံရာ်းသြင်ြိုံ အ

ုံ

ယ်သိုံို့ ယကုံ ြည်ြိုံ်း

စာ်းနိုံင်မည်နည််း။

ုံရာ်းသြင်၏ြတိတတာ်
အာဒနှင်ဧ တိုံို့သည် တြာင််းမတြာင််းသိြျွမ််းရာအပင်မှ အသ်းြိုံ စာ်းမိတသာတကြာင် သူ
တိ၏
ုံို့ ခ ိ ျှို့ယင််းြ ြ်ြိုံ တတွေျှို့ခမင်ြရသြသိုံို့ သူတို့စ
ိုံ ိတ်နှလုံ်းမ ာ်းသည်လည််း ရှုြတထ်းခြင််း၊
အတမှာင်ထုံ၊ တနြို်းမခြင််းနှင် တမ ာ်လင်ြ ြ် ြင််းမခြင််းမ ာ်းြိုံသာ တတွေ့ကြြုံြရသည်။ သူ
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တိသ
ုံို့ ည် တ မ၏ လိမ်လည်စြာ်းြိုံ ယကုံ ြည်မိတသာတ ကှာင တ မွေကို သူတို့ိုံ သြင်အခြစ်
တရွ်းြ ယ်ရာ တရာြ်ြသည်။ သိုံို့တသာ်

ုံရာ်းသြင်သည် သူတို့ိုံ၏ အတိဒုံြခြိုံ သိတသာ

တကြာင် တခမာ်လင်ခြင််းတြါ်းြိုံ ြွေင်ထာ်းတပ်းြသည်။

ုံရာ်းသြင်သည် တ မြိုံ တအာင်နိုံင်

တသာ တမရှိယြိုံတစလွှတ်မည ြတိြိုံ တြ်းြသည်။ သမမာြ မ််းစာ၌တြာ်ခပထာ်းသည်မှာ-

“သင်နှင်မိန််းမြိုံ၎င််း၊ သင်၏အမ ိ ်းအနယ်နှင် မိန််းမ၏အမ ိ ်းအနယ်ြိုံ၎င််း၊ ငါ
သည် ရန်ပငိြုံ်းြွေ့တစမည်။ သူသည် သင်၏တြါင််းြိုံ ကြိတ်လမ
ိ ်မည်၊ သင်သည်
သူ၏ြတနောင်ြိုံ ကြိတ်လိမ်မည်

ုံမိနို့်တတာ်မူ၏။” ြမဘာဦ်းြ မ််း ၃်း၁၅

လူသာ်းသည် အလန်ြြ်ြတသာ အတခြအတနသိုံို့ တရာြ်တနသည်ြိုံ
သည်။ တ မ၏လှည်ြ ာ်းမှုသည် လူသာ်းမ ာ်းအာ်း

ုံရာ်းသြင် သိရှိြ

ုံရာ်းသြင်၏ နှုတ်တတာ်စြာ်းမ ာ်းြိုံ

သသယရှိတစြသည်။ မညသူက အမှန်တရာ်းြိုံ တခပာတနသနည််းဟု အာဒနှင်ဧ တိုံို့စိတ
တွေင ရှုပ်တထ်းမှုမ ာ်း ခပည်တနသည်။

ုံရာ်းသြင်သည် “မိန််းမအမ ိ ်းနယ်” နှင်“တ မအမ ိ ်း

နယ်”ကြာ်း ရန်ပငိြုံ်းြွေ့ရန် ြတိတပ်းြသည်။ ဤရန်ပငိြုံ်းြွေ့ခြင််းသည် ဘှာြိုံဆလ
ိုံ ိုံသနည််း။
မိန််းမအမ ိ ်းအနယ်သည် မညသူြိုံ ြိုံယ်စာ်းခပြုံသနည််း။

“အဆင််းလှ၍ နူ်းညသိမ်တမွေ့တသာသူတည််း ူတသာ ဇိအုံန်သတိိုို့သများြိုံ ငါြ ြ်
ဆ်းမည်။” တယရမိအနောေတတိြ မ််း ၆်း၂။
တြာင််းြင်၌ ကြ်းစာတသာ နိမိတ်လြခဏာ ူမူြာ်း၊ မိန်ျားမတစ်ဦ်းသည် တနြိုံ
တ်လ ြ်၊ လြိုံ တခြခြင်နင််းလ ြ်၊ မိမိတြါင််းတပေါ်၌ ကြယ်ဆယ်နှစ်လုံ်းခြင်ပပ်း
တသာ သရြူြိုံ တဆာင််းလ ြ် တပေါ်လာ၏။ ထိုံမိန််းမသည် “လူမ ိ ်းတြာတိြ
ုံို့ ိုံ
သလှတနှင် အုံပ်စိုံ်းလတတသာ” သာ်းတယာြ် ာ်းြိုံ

ာ်းခမင်၏။ ထိုံသာ်းြိုံ

ုံရာ်းသြင်ထသိ၎
ုံို့ င််း၊ ပလလင်တတာ်သ၎
ိုံို့ င််း ြ ယူတတာ်မူ၏။ ထိုံမိန်ျားမသည်
အရြ်တတထာင်နှစ်ရာတခြာြ်ဆယ်ပတ်လုံ်း တတာ၌တြျွ်းတမ်းခြင််းြိုံ ြရမည်
အတကြာင််း

ုံရာ်းသြင် ခပင်ဆင်တတာ်မူတသာအရပ်သိုံို့ တခပ်းတလ၏။

ာဒိတ်ြ မ််း ၁၂်း၁၊ ၅၊ ၆။
အတကြာင််းမူြာ်း၊ ငါသည်သင်တြ
ိုံို့ ိုံ သလနှင်ခပည်စုံတသာ သတိိုို့သများကညာ
ြသိုံို့ ြရစ်တတာ်အာ်း ဆြ်အတသာငှါ၊ သင်တို့ြ
ိုံ ိုံ လင်တဦ်းနှင် ထိမ််းခမာ်း
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တဆာင်နှင််းပပ်းတသာတကြာင်

ုံရာ်းသြင်၏ အလိုံတတာ်အတိုံင််း စိုံ်းရိမ်တသာ

စိတ်နှင် သင်တို့ြ
ိုံ ိုံ တစာင်တရှာြ်လ ြ်တန၏။ တြာရိနသြုံဒုံတိယတစာင် ၁၁်း၂။
အတကြာင််းမူြာ်း၊ ြရစ်တတာ်သည် အသင်ျားတတာ်၏အတပေါ်မှာ တြါင််းခြစ်တတာ်မူ
သြသိ၊ုံို့ တယာြ ာ််းသည် မိမိခင်ပွန်ျား၏အတပေါ်မှာ တြါင််းခြစ်၏။ ြရစ်တတာ်သည်
လည််း မိမိြိုံယ်ြိုံ ြယ်တင်တသာသူခြစ်တတာ်မူ၏။ ဧြြ်ဩ ါဒစာ ၅်း၂၃။
ထိုံအြါ ဤတလာြ တနိုံင်ငလုံ်းြိုံ လှည်ြ ာ်း၍၊ မာရ်နတ်စာတန် အမည်ရှိ
တသာ တရျားတ မွတ

ာင်ျားတည််း

ူတသာ နေါ်းြိုံ၎င််း၊ တခမကြ်းသိြ
ုံို့ လိုံြ်ကြ၏။

ာဒိတ် ြ မ််း ၁၂်း၉။

တရျားတ မွတ ာင်ျား၊ မာရ်နတ်စာတန်တည််း ူတသာ နဂ ျားြိုံ မ််း၍၊ အနှစ်တ
တထာင် ို့ိုံ ြ ည်တနှောင်တလ၏။
မိန််းမသည်

ာဒိတ်ြ မ််း ၂၀်း၂။

ုံရာ်းသြင်၏ အသင််းတတာ်(သိုံို့) လူမ ာ်းြိုံ ြိုံယ်စာ်းခပြုံသည်။

ုံရာ်းသြင်

သည် သူူ့သာ်းသမ်းမ ာ်း၏ စိတ်နှလုံ်းထတင် စာတန်မာရ်နတ်၏ လုံပ်တဆာင်မှုြိုံ မုံန််းတ်း
စိတ် ထာ်းတပ်းမည်။ မာရ်နတ်၏ စုံစမ််းခြင််းမ ာ်းြိုံ ခငင််းပယ်နိုံင်စွေမ်းြိုံလည်း တြ်းမည်။ ဤ
ပြစစဉသည ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာကို စဉ်းစှာ်းဆင်ခြင်ရန လူသှာ်းမိသှာ်းစု၀င အှာ်း
လံု်းအတြ် ခရ်းစဉ်တစ်ြုံြသိုံို့ပြစသည။ ဘုရှာ်းသြငသည သူတပြှာသည ကတိအတိုင်း
ပြညစံုတစတသှာတ ကှာင သူ၏ နှုတတတှာထွေကစကှာ်းကို ယံု ကည ကရမည။

ုံရာ်းသြင်

သည် အာဒနငဧ ြိုံ မုန်းတ်းစိတြိုံမြွေျှို့တစဘ ြိုံယ်တတာ်တိုံင် ၎င်းအမုံန််းတရာ်းြိုံ သူတို့ိုံ
အထတင်ထည်တပ်းသည်။ ဤသတဘှာတရာ်းြိုံ ကျွနုြတို နော်းလညသတဘှာတြါက တသှာ
အခါ အပြစတရှာ်းကို မုန်းတ်းပခင်းသည် ဘုရှာ်းသခငနင သူ၏ လုံပ်တဆာင်မှုမ ာ်းြိုံလည််း
ြ စ်ရာတရာြ်တကြာင််း ရှင််းလင််းသိလာမည်။ တအာြ်ပါြ မ််းြိုဒမ ာ်းြိုံ ဆင်ခြင် သုံ်းသပ်
ကြပါစိုံို့-

ုံရာ်းသြင်သည် ငါတိြ
ုံို့ ိုံ တရှ်းဦ်းစာ ြ စ်တတာ်မူတသာတ ကာင်၊ ငါတိသ
ုံို့ ည်
ုံရာ်းသြင်ြိုံ ြ စ်ကြ၏။ ရှင်တယာ န် ပထမတစာင် ၄်း၁၉။
ုံရာ်းသြင်၏သာ်းတတာ်ြိုံ ယကုံ ြည်တသာသူအတပါင််းတိုံို့သည်၊ ပ ြ်စ်းခြင််းသိုံို့
မတရာြ်၊ ထာ ရအသြ်ြိုံ ရတစခြင််းငှါ၊
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ုံရာ်းသြင်သည် မိမိ၌ တပ ျားတည်ျား

တသာသာျားတတာ်ကိို စွနို့်တတာ်မူသည်တင
ိို ်တအာင် တလာြသာ်းတိုံို့ြိုံခ စ်တတာ်
မူ၏။ ရှင်တယာ န် ၃်း၁၆။
တပါ်းတည််းတသာသာ်းတတာ် သြင်တယရှုြရစ်တတာ်ြိုံ ြျွနုပ်တိုံို့အတြ် တပ်းခြင််းသည်
သူ၏ကြ်းခမတ်တသာ ြ စ်ခြင််းတမတတာသြ်တသတစ်ြုံြိုံ ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ာ်း တြှာပြတပ်းြခြင််း
ခြစ်သည်။ သြင်တယရှုသည် တလာြလူသာ်းမ ာ်းအာ်း

ုံရာ်းသြင်၏ ြ စ်ခြင််းတမတတာ

ြိုံ ခမင်နိုံင်တအာင် တြာ်ခပတပ်းတသာသူခြစ်သည်။ သိုံို့တသာ် ထပ်တလာင်းတခပာခပထာ်းသည်
မှာ-

“ထိုံနည််းတူ ငါတိသ
ုံို့ ည် အရွယ်မတရာြ်မ တလာြတရာ်းနုံလြ်၌ ကျွန်ြရကြ
၏။ အြ နိ ်ြာလတစတသာအြါ၊ ငါတိသ
ုံို့ ည် သာ်း၏အြင်အရာြိုံ ြရမည်အ
တကြာင််း၊ {ပညတ်တရာ်း၏အခပစ်ဒဏ် စရင်မှု တအာြ်၌ရှိတသာ} ြညတတရှာ်း
လက၌ရိတသှာ ငါတိုို့ကို ရ ွေးနှုတ်ရေခြင်ွေးငါ၊ မိန်းမဝမ်း၌ ြဋိသတနေယူ၍ ြညတ
တရှာ်း တအှာက၌ဘွေှာ်းပမငရတသှာ သှာ်းတတှာကို ဘုရှာ်းသခငသည တစလွှတ
တတှာမူ၏။ ထိုသိသင
ု
တိုသညသှာ်းပြစတသှာတ ကှာင အ ဗအဘဟု တခေါ်တတ
တသှာ သှာ်းတတှာ၏ ဝိညှာဉတတှာကို သငတိစိ
ု တနလံု်းထသို ဘုရှာ်းသခင တစ
လွှတတတှာမူ၏။” ေလာတိဩ ါဒစာ ၄်း၃-၆ (ြင််းစြင််းပိတ်ခြင် ခပန်လည်
တြာ်ခပထာ်းသည်)
ုံရာ်းသြင်တပ်းတသာ ထိုံလြ်တဆာင်မှာ ဤတလာြသိုံို့ ြရစ်တတာ်၏ ကြလာခြင််းသာမ
ြ လူသာ်းမ ာ်း၏ စိတ်နှလုံ်းသာ်းထသိုံို့ ကြလာခြင််းလည််းခြစ်တကြာင််း မတ်သာျားထာျားပ ။
ဤအတကြာင််းြိုံ ရှင်တပါလုံြ တအာြ်ပါအတိုင်း တြာ်ခပထာ်းသည်။

“ငါသည ခရစတတှာနငအတူ လကဝါ်းကြတိုငမှာ အတသခံပြ။ သိတသှာ
ု
လည်း
အသကရငတသ်း၏။ ထိုသဆိ
ို ုတသှာ ငါသည် ကိုယ်တိုင်မ င်၊ ြ ေ်ရတ ်သည်
ငါ၌ င်ရတ ်မူ၏။ ကိုယခနေော၌ ယခု ငါရငတသှာ အသကသည ဘုရှာ်းသခင၏
သှာ်း တတှာကို ယံု ကညပခင်းအှာ်းပြငတည၏။ သှာ်းတတှာသည ငါကိုခ စ၍
ငါအဘို ကိုယကို ကိုယစွေနတတှာမူ၏။” ေလာတိဩ ါဒစာ ၂်း၂၀။
ုံရာ်းသြင်သည် တ မအာ်း “သင်၏အမ ိ ်းအနယ်နှင် မိန််းမ၏ အမ ိ ်းအနယ်ကြာ်း ရန်
ပငိြုံ်းြွေ့တစမည်…” ဟုတခပာတသ အာဒ၌

ုံရာ်းသြင်ခပြုံထာ်းသည် ထိုံြတိတတာ်သည်
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မတခပာင််းလတကြာင််း ရှင်တပါလုံြ ရှင််းခပတနခြင််းခြစ်သည်။ သူသည် ြမဘာတပေါ်တင် အ
သြ်ရှင်တသာ လူသာ်းတိုံင််းအတြ် ထိြ
ု တိတတာ် တည်လိုသူခြစ်သည်။ ဘုရှာ်းသခင
သည ြျွနုြတို မိမိတို ြှာသှာလုြတဆှာငရန မညသညအခါကမ မတတှာင်းဆိုခတြ။
ကျွနုြတိသည
ု
မိမိခွေနအှာ်းပြင တကှာင်းပမတတသှာ အရှာတစစံုတစခုကိုမ မလုြတဆှာင
နိုငသညကို သိတတှာမူသည။ ထိုံို့တကြာင်

ုံရာ်းသြင်၏ စာရိတတတတာ်ြိုံ ယကုံ ြည်ခြင််း

သည် အတရ်းကြ်းလာသည်။ အြယ်၍ ြျွနုပတ
် သည်
ို

ုံရာ်းသြင်နှင် သူ၏နှုတ်ြ

ပတ်တတာ်ြိုံ မြိုံ်းစာ်းပါြ သူ၏ ြတိတတာ်မ ာ်းလည််း ြျွနုပ်တအတပေါ်
ို
အြ ိ ်းသြ်
တရာြ် မှုမရှိ(သိ)ုံို့ နည််းလာမည်ခြစ်သည်။

ုံရာ်းသြင်သည် တြာင််းတသာအရာမ ာ်း၏

အရင််း အခမစ်ခြစ်ပပ်း၊ မတြာင််းတသှာအရှာ တစ်ြုံမ သူူ့ထမှမလာတကြာင််းကို မယုံကြည်
ပါြ သူ၏နှုတ်ြပတ်တတာ်သည်လည််း ြျွန်ုံပ်တိအ
ုံို့ တပေါ် ကသဇာလွှမ််းမိုံ်းနိုံင်မည်မ

ုံတ်

တတာတပ။

ရက င်ွေးခမတ်ေိုလင်ရသ ဆိုရက ွေးဇူွေး သမျှတိုို့သည အလင်းတိ၏
ု အဘထံတတှာ
ကသကတရှာကသညပြစ၍၊ အထကအရြမ လှာ က၏။ ထိုအဘသည တရွျှို့တလ ှာ
တိမ်းယိမ်းပခင်းမရိ၊ ရခပ င်ွေးလဲခြင်ွေးအ ပ်နင်ကင်ွေးလွတ်တတှာမူ၏။
ရှင်ယာ ြုံပ်ဩ ါဒစာ ၁်း၁၇။
ငါသည ထှာဝရဘုရှာ်းပြစ၏။ တပြှာင်းလပခင်းမရိ။ ထိုတ ကှာင၊ ယှာကုြအမ ိ ်း
သှာ်းတိ၊ု သငတို သည ဆံု်းရံှု်းပခင်းသိမတရှာက
ု
က။ မာလြိအနောေတတိြ မ််း ၃်း၆။
ထိုနှုတကြတတတှာထံ၌ ငါတိုသည ကှာ်းရ၍၊ သငတိအှာ်း
ု
ပြသတသှာတရှာ်း
စကှာ်းဟူမူကှာ်း၊ ဘုရှာ်းသခငသညအလင်း ပြစတတှာမူ၏။ ဘို

ွေးသြင်၌ ရမ င်

မိုက်အလျှင်ွေးမ ။ ၁တယာ ၁်း၅။
ုံရာ်းသြင်သည် တြာင််းခမတ်တသာ ဆုံတြ ်းဇူ်းမ ာ်းြိုံသာ တပ်းပြ်းအလိုံတတာ်ြိုံ ြယူလို
တသှာသူမ ှာ်း၌သှာ ြတိတတာ်ြိုံ အစဉ်အပမ ခပည်စုံတစသည်။ (ထိုကတိတတှာြိုံ လူသာ်း
အာ်းလုံ်းရရှိရန်

ုံရာ်းသြင် တမ ာ်လင်သည်) စာတန်၏ လှည်ြ ာ်းမှုသည်

စြာ်းမ ာ်းအတပေါ် သသယ င်ရာတင် လူသာ်းမ ာ်း၏ နှလုံ်းသာ်းထတင် အ
နြ်နြ်ရိှုင််းရိှုင််း အခမစ်တယ်နိုငတကြာင််းနှင် ထပ်ဆင်၍ အ
ြ ာ်းနိုံင်တကြာင််းြိုံ ဆင်ခြင်စဉ််းစာ်းကြည်ပါ။
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ုံရာ်းသြင်၏
ယ်မ တလာြ်

ယ်ထိတိုံင် လိမ်လည်လှည်

မိမိသှာ်းတတှာရင်းကို မနတပမှာဘ၊ ငါတိရ
ု ိသမ အဘိုအလိုငါ စွေနတတှာမူတသှာသူ
သည၊ သ ွေးရတ ်နင်တကွ ြပ်သမ်ွေးရသ အ

တိုို့ကို ငါတို့ိုအ ွေးမရပွေးဘဲ အဘယ်

သိုို့ ရေရတ ်မူမည်ေည်ွေး။ တရာမဩ ါဒစာ ၈်း၃၂။
သိတ
ုံို့ သာ် ြျွနုပ်တိုံို့သည် ဇာတိသတ

ာတကြာင်

ုံရာ်းသြင်အတပေါ် သသယရှိတသာအြါ

အထကြါ ယကုံ ြည်ခြင််းမ ိ ်း အဘယသိုရှိနိုံင်မည်နည််း။ ထိုံသိုံို့ ယကုံ ြည်ခြင််းရှိရန် လူသာ်း
မ ာ်းအတြ် မခြစ်နိုံင်တပ။ ယုံကြည်ခြင််းသည် အ

ယ်အရာခြစ်တကြာင််း ရှင််းလင််းစာနော်း

လည်နိုံင်ရန်နင ခရစတတှာ၌ရိတသှာ ထိုယံု ကညပခင်းကို ရရိနိုငရန ခရစတတှာကိုသှာ ြျွ
န်ုံပ်တို့ိုံ မ ြ်တမှာြ်ခပြုံရမည်ခြစ်သည်။ သိမ
ုံို့ ှသာ သူ၏ယကုံ ြည်ခြင််းြိုံ ြျွနုပတ
် လ
ိုံို့ ြ်ြရ
ရှိနိုံင် မည်ခြစ်သည်။
ဆာလြ မ််း၂်း၇တင် သူ(ြရစ်တတာ်)သည် အြြမည််းတတာ်ထမှ လာသညဟူတသှာအမှန်
တရာ်းြိုံ ဘုရှာ်းသခငကိုယတတှာတိုင ဤသိုတကြ်းတကြာ်ြသည်။

ှာဒိတတတှာအခ ကကို ငါပြန ကှာ်းတြအံ။ ထှာဝရဘုရှာ်းက သငသည ငါသှာ်း
ပြစ၏။ ယတနြင သငကို ငါပြစဘွေှာ်းတစပြ။ ဆာလြ မ််း ၂်း၇။
ဘုရှာ်းသခငက မိမိထံမ သှာ်းတတှာ မညသိမည
ု
ြံု တမွေ်းြွေှာ်းလှာတ ကှာင်း အတထှာကအထှာ်း
ကို သှာ်းတတှာအှာ်း ပြသခသညဟု သမမာြ မ််းစာ၌ မတြှာပြထှာ်းြါ။ ြမည််းတတာ်ထမှလာ
သည် နှုတ်တတာ်ထြ်စြာ်းမ ာ်းသည် တယရှုအတြ်လုံတလာြ်ခပည်စုံတသှာ အမနတရှာ်း
ခြစ်သည်။ သူသည် ြမည််းတတာ်၏ စြာ်းြိုံယုံကြည်သည်။ ထိုံယကုံ ြည်ခြင််းသည် သူူ့ြိုံ
တခြာင်မတ်တစသည် အတကြာင််းရင််းခြစ်သည်။ ဤအရာသည် ြမည််းတတာ်နှင် သာ်းတတာ်
ကြာ်းတည်ရှိတသာ ယကုံ ြည်ခြင််းပဋိညာဉ်ခြစ်သည်။ ခမည်းတတှာ မိနတတှာမူတသှာစကှာ်း
အှာ်းပြင သခငတယရှုသည သူ၏သှာ်းတတှာခြစ်ခြင််း အှာမခံခ ကကို ရရိထှာ်းပြ်းပြစသည။
သူတန
ို စဦ်း ကှာ်း ဆကဆံတရ်း၏ သတဘှာသဘှာဝအရ ခမည်းတတှာ၏ စကှာ်းမ ှာ်းသည
တယရှုကို မညသညအခါမ သံသယမရိတစခတြ။ တယရှုသည ခမည်းတတှာထံမလ
ှ ှာတသှာ စ
ကှာ်းလံု်းတိုင်းကို အကကွေင်းမယံု ကညသည။

ထိုတ ကှာင တဟှာတပြှာသမ တိုကို ြမည်ွေးရတ ်မ ထ ွေးရတ ်မူသည်အတိုင်ွေး ငါ
ရဟ ရခပ သည်ဟို ရ ကွွေးရ က ်၍မေို့်ရတ ်မူ၏။ ရှင်တယာ န်ြရစ် င်ြ မ််း
၁၂်း၅၀။
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ငါကိုတစလွှတတတှာမူတသှာသူသည ငါနငအတူရိတတှာမူ၏။ ငါကို တကိုယ
တည်းတနတစပခင်းငါ ခမည်းတတှာသည စွေနြစတတှာမမူ။ အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊
နေ်သက်ရတ ်မူရသ အမှုကို အေဉ်မခပတ် ငါခပြုသည်ဟု မိနတတှာမူ၏။
ရှင်တယာ န်ြရစ် င်ြ မ််း ၈်း၂၉။
ယို ကည်ခြင်ွေးမ လျှင်၊ ဘို

ွေးသြင်၏ ေတ်ရတ ်နင်မရတွွေ့နိုင်။ အတ ကှာင်းမူ

ကှာ်း၊ ဘုရှာ်းသခင အထံတတှာသို ခ ဉ်းကြတသှာသူသည၊ ဘုရှာ်းသခငရိတတှာမူ
သညကို၎င်း၊ ကိုယတတှာကို ရှာတသှာသူအှာ်း အက ိ ်းတြ်းတတှာမူသညကို၎င်း၊
ယံု ကညရမည။ တ

ပ ဩ ါဒစာ ၁၁်း၆။

ကျွနုြတိသည
ု
ဤအမနတရှာ်းကို တြါတြါတနတန သတဘှာထှာ်းကြသည။ သိတ
ုံို့ သာ် ၎င််း
သည် အသစ်တသာ ပဋိညာဉ်ခြစ်သည်။ သြင်တယရှု၏ စစ်မှန်တသာ ယုံကြည်ခြင််းသည်
ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ တြ် ဥပမာခြစ်သည်။ သူသည် တပါ်းတည််းတသာသာ်းတတာ်ခြစ်သြသိုံို့ မည
သညအရှာမ မတညမရိမ ယုံကြည်ခြင််းြိုံ ခြစ်တပေါ်တစသည်မူလအခမစ်၊ ပဋိညာဉ်သစ်၏
မူလခြစ်သည်။ သြင်တယရှုသည် ယကုံ ြည်ခြင််းြိုံတြာ်ခပသည ပထမဆုံ်းပုံေြုံ္ိ လ် ခြစ်သည်။

ကျွနုြတိ၏
ု ယံု ကညပခင်းကို အစအဦ်းစရင၍ စံုလငတစတတှာမူတသှာ သခငတယရှု
ကို တစတစတထှာကရှု ကကုနအံ။ ထိုသခငသည မိမိတရျှို့၌ထှာ်းတသှာ ဝမ်းတပမှာက
ပခင်း အတ ကှာင်းတ ကှာင၊ ရကတ ကှာကတသှာအရှာကို မမတဘ လကဝါ်း ကြတိုင
၌ခံပြ်းမ၊ ဘုရှာ်းသခင၏ ြလလငတတှာလက ှာဘက၌ ထိုငတနတတှာမူ၏။
တ

ပ ဩ ါဒစာ ၁၂်း၂။

ဤြ မ််းြ ြ်ြိုံ “ြျွနုပ်တိယ
ုံို့ ကုံ ြည်ခြင််း၏”

ူ၍သမမာြ မ််းြ ြ်မ ာ်းြ တြာ်ခပသည်ြိုံ

သင် သတိထာ်းမိတြလိမ်မည်။ သိတ
ုံို့ သာ် မူရင််းေရိ
သည်မှာ “ယကုံ ြည်ခြင််း၏”

ာသာ၌ ဤြ မ််းြိုဒြိုံ အမှန်တြာ်ခပ

ူ၍သာတတွေ့ရှိရသည်။ ထိုံို့တကြာင် ဤြ မ််းြ ြ်ြ အမှန်တ

ြယ် ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ာ်းတခပာတနသည်မှာ တယရှုသည်ယုံကြည်ခြင််းြိုံ ပထမဆုံ်းအသုံ်းခပြုံသည်
ပုံေိြုံ္ လ်ခြစ်သကသို ြန်တ်းသူလည်းခြစ်တသာတကြာင် သူသည် ဤယုံကြည်ခြင််း (သူ၏ယုံ
ကြည်ခြင််း)ြိုံ ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ာ်း အ

ယ်ြသိုံို့ တပ်းရမည်ြိုံ သိသညအပြင ခပည်စံုတစတသာ

သူလည််း ခြစ်ပါသည်။
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ရယရှုြ ေ်ကိို ယို ကည်ခြင်ွေးအ ွေးခြင်၊ ယံု ကညတသှာသူအတြါင်းတိအဘိ
ု
ပြစ
ု ၍၊
ထိုသူအတြါင်းတို အတြေါ်သိုတရှာကတသှာ ဘုရှာ်းသခင၏ တပြှာငမတပခင်းတရှာ်း
သည ထငရှာ်းခပြ။ ပခှာ်းနော်းပခင်း အလ င်းမရိ။ တရာမဩ ါဒစာ ၃်း၂၂။ (မူရင််း
အေဂလိပ်စြာ်း၌ တယရှုခရစ်၏ ယို ကည်ခခင်ျား

ူ၍ သုံ်းထာ်းသည်။)

ရယရှုြ ေ်ကိုယို ကည်ခြင်ွေးအှာ်းပြင တပြှာငမတရှာသိတရှာက
ု
ကသညကို၊ အပြစ
ထငရှာ်းတသှာ တြါ်းအမ ိ ်းသှာ်းမဟုတဘ၊ ဇှာတိအမ ိ ်းအှာ်းပြင ယုဒလူပြစတသှာ
ငါတိသည
ု
အမနသိသညနငအည ြညတတရှာ်း၏ အက ငအှာ်းပြင တပြှာငမတ
ရှာသိမတရှာက
ု
၊ ြ ေ်ရတ ်ကို ယို ကည်ခြင်ွေးအှာ်းပြင တပြှာငမတရှာသို တရှာက
ပခင်းငါ၊ ငါတိြင
ု တယရှုခရစကိုယံု ကည ကပြ။ အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊ ြညတတရှာ်း
၏ အက ငအှာ်းပြင အဘယသူမ တပြှာငမတရှာသို မတရှာကနိုငရှာ။ ေလာတိ
ဩ ါဒစာ ၂်း၁၆။ (မူရင််းအေဂလိပ်စြာ်း၌ တယရှုခရစ်၏ ယို ကည်ခခင်ျား

ူ၍

သုံ်းထာ်းသည်။)
ြျွနုပ်တိ၌
ုံို့ ဤတန်ြိုံ်းရှိတသာ သြင်တယရှု၏ ယုံကြည်ခြင််းမရှိလ င်

ုံရာ်းသြင်၏စြာ်း

မ ာ်းြိုံ ယကုံ ြည်ရန်မတတနိုံင်တပ။ ဘုရှာ်းသခင၏ ိညာဉ်တတာ်အာ်းခြင် ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ထ၌
ခရစတတှာ၏ယကုံ ြည်ခြင််းမရလ
ိ င

ုံရာ်းသြင်၏စြာ်းမ ာ်းနှင် ြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ ြျွန်

တတာ်တိုံို့ ဆြ်လြ်၍ သသယ င်တနမည်ခြစ်သည်။ ြရစ်တတာ်သည် ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ထ၌
ကိန်း၀ြတတှာမူပပ်း

ိညာဉ်တတာ်အာ်းခြင်

ုံရာ်းသြင်၏ နှုတ်ြပတ်တတာ်ြိုံ ယကုံ ြည်

ခြင််းသည ပဋိညာဉ်သစ် ခြစ်သည်။

အခ နိ ကှာလတစတသှာအခါ၊ ငါတိုသညသှာ်း၏အခွေငအရှာကို ခံရမညအတ ကှာင်း၊
ြညတတရှာ်း လက၌ရိတသှာငါတိကိ
ု ု တရွ်းနှုတတစပခင်းငါ၊ မိန်းမဝမ်း၌ ြဋိသတနေ
ယူ၍ ြညတတရှာ်းတအှာက၌ ဘွေှာ်းပမငရတသှာ သှာ်းတတှာကို ဘုရှာ်းသခငသည
တစလွှတတတှာမူ၏။ ထိုသသင
ို
တိသည
ု
သှာ်းပြစတသှာတ ကှာင အ ဗအဘဟု တခေါ်
တတတသှာ သှာ်းတတှာ၏ဝိညှာဉတတှာကို သငတိစိ
ု တနလံု်းထသို ဘုရှာ်းသခင
တစလွှတတတှာမူ၏။ သိပြစ
ု ၍ သငတိုသည တနောကတြန အတစအြါ်းကျွန
မပြစ၊ သှာ်းြငပြစ က၏။ သှာ်းပြစလ င ခရစတတှာအှာ်းပြင ဘုရှာ်းသခင၏
အတမွေခံလည်း ပြစ က၏။ ေလာတိဩ ါဒစာ ၄်း၄-၇။
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ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည် သြင်တယရှုြိုံ ယကုံ ြည်လ င် သူ၏ယကုံ ြည်ခြင််းြိုံ လြ်ြရရှိနိုံင်သည်။
သြင်တယရှု၏ ယကုံ ြည်ခြင််းသည် ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ ာ်း

ုံရာ်းသြင်နှင် ခပန်လညသငပမတတစ

သည်။

တယရှုခရစကိုယံု ကညပခင်းအှာ်းပြင တပြှာငမတရှာသိတရှာက
ု
ကသညကို၊ အပြစ
ထငရှာ်းတသှာ တြါ်းအမ ိ ်းသှာ်းမဟုတဘ၊ ဇှာတိအမ ိ ်းအှာ်းပြင ယုဒလူပြစတသှာ
ငါတိသည
ု
အမနသိသညနငအည ြညတတရှာ်း၏အက ငအှာ်းပြင တပြှာငမတ
ရှာသိမတရှာက
ု
၊ ြ ေ်ရတ ်ကိုယို ကည်ခြင်ွေးအ ွေးခြင် တပြှာငမတရှာသို တရှာက
ပခင်းငါ၊ ငါတိြင
ု ရယရှုြ ေ်ကိုယို ကည် ကပပြီ။ အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊ ြညတတရှာ်း
၏ အက ငအှာ်းပြင အဘယသူမ တပြှာငမတရှာသို မတရှာကနိုငရှာ။ ေလာတိ
ဩ ါဒစာ ၂်း၁၆။ (မူရင််းအေဂလိပ်စြာ်း၌ တယရှုခရစ်၏ ယို ကည်ခခင်ျား

ူ၍

သုံ်းထာ်းသည်။)
မိမိကိုယကို ယံု ကညကို်းစှာ်းပခင်းနင ဘုရှာ်းသခငကို သံသယ ငပခင်းမှ၊ မိမိကိုယကို သံသ
ယ ငပခင်းနှင်

ုံရာ်းသြင်တပါ်းတည််း၌သာ ယကုံ ြည်၊ြိုံ်းစာ်းခြင််းသည် ြဋိညှာဉတဟှာင်း

မ ြဋိညှာဉသစသိသွေ
ု ှာ်းတသှာ လမ်းပြစသည။ ဤအရှာကို ယကုံ ြည်ခြင််း၏ အ

ပြစတသှာ

အှာဗ ံဟံ၏ အသြ်တာတွေင အတကှာင်းဆံု်း တြာ်ခပထှာ်းသည။ ဤြဋိညှာဉနစခုသည ဘု
ရှာ်းသခင၌ ကျွနတတှာတို အပြညအဝယံု ကညရန အတူတကွေ မညသိုအလုြလုြတ ကှာင်း
အှာပ ဟံြ ြျွနုပ်တိုံို့ကို ပြသြသည။

လူသာျား၏တိုနို့်ခပန်မှု

ထှာဝရဘုရှာ်းသညလည်း အှာဗ ံကို တခေါ်တတှာမူ၍၊ “သင၏ပြညနငတကွေ အမ ိ ်း
သှာ်းခ င်းတြါကတဘှာမ ှာ်းထက ထွေကပြ်းလ င၊ ငါပြလတံတသှာပြညသို သွေှာ်းတလှာ။
ငါသည် သင်ကို လူမ ြုွေးကကြီွေး ခြေ်ရေမည်။ ငါတကှာင်းကက်းတြ်း၍ သင၏နောမကို ကက်း
ပမတတစမည။ သငသည တကှာင်းကက်းခံရတသှာသူ ပြစလိမမည။ သငကို တကှာင်း
ကက်းတြ်းတသှာသူကို ငါတကှာင်းကက်းတြ်းမည။ သငကိုက နိ ဆတသှာ သူကို ငါက နိ ဆ
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မည။ သငအှာ်းပြငလည်း လူမ ိ ်းအတြါင်းတိသည
ု
တကှာင်းကက်းမေဂလှာကို ခံရ
ကလိမမညဟု မိနတတှာမူ၏။” ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁၂်း၁-၃။
ုံရာ်းသြင် ဤသိမိ
ု နတတှာမူတသှာအခ န
ိ တွေင အာဗ ၌ အတမွေဆကခံသတ
ူ စဦ်းမ မရတ
ိ သ်း
ြါ (ြမဘာ ၁၅်း၃)။ သူူ့ဇန်း၊ မိသှာ်းစု ငမ ှာ်းနငအတူ မိမိတိုင်းပြညမ ထွေကခွေှာပြ်း ဘုရှာ်းသ
ခင ပြသမညတနရှာသို သွေှာ်းရန ဘုရှာ်းသခငက သူူ့ကို တစခိုင်းခသည။ သမမာြ မ််းစာအရ
ထိုံအြ န
ိ ်တင် အာဗ သည်အသြ် ၇၅ နှစ်ရှိတနပပခြစ်သည်(ြမဘာဥ်း၁၂်း၄)။ ဗမံ တသာြျွနုပ်
၏မိတ်တဆမ ာ်းအှာ်း ဤအတကြာင််းြိုံ တပြှာခပသြ်တသြြြူ်းသည်။ အပခှာ်းမိခငမ ှာ်းမဝမ်း
တပမှာကစွေှာသူတ၏
ို
ကတလ်းမ ှာ်းကို တပွေ့ြ သည်ြိုံ ခမင်တသာအြါ ြျွနုြမိတ်တဆဇန်း၏
မ ကနောတပေါ်တင် ဝမ်းနည်းပခင်းကို တတွေ့ခမင်ြရသည်။ သူက ဇန်းသညကို နစသိမရန ကကိ ်း
စှာ်းစဉြင ကျွနုပ်မိတ်တဆ၏ မ ကနော၌လည်း ဝမ်းနည်းပခင်း ပူပင်တသာြကို ကျွနတတှာ
ခမင်ြရသည်။ ထိုသိုတသှာ စံုတွေမ ှာ်းသည် တအှာကြါကသိုတသှာ တမ်းြန််းမ ြုံိ ်း တခမာြ်မ ာ်း
စာ ထုတမိ ကမညပြစသည။ ြျွနုပသ
် ည ဤမ တလှာကြစာ်းရရန် မညသညအမှာ်းတစ်စုံ
တစ်ြုံလုြခမိသနည:။ ဤကသိုတသှာ မိသှာ်းစုမ ှာ်းတွေင ကက်းမှာ်းတသှာ နထုြဝနြို်း ြိအှာ်း
မ ှာ်းစွေှာရိသည။ မိမိသည ဘှာတနြို်းမ မရိဟူတသှာ ခံစှာ်းခ ကမ ှာ်းနင စှာရနြန်းလံု်းတနရ
မညကို သံသယရိစရှာမလိြ
ု ါ။ စာရ၏ သိမ်ငယ်မှုမ ာ်းသည် အာဗ အတပေါ်တင်လည််း သြ်
တရာြ်ြပါသလာ်း။ အာဗ ၏တုံနို့်ခပန်ြ ြ်ြိုံသတိခပြုံပါ-

ထိုတနောကမ ှာဒိတတတှာအှာ်းပြင၊ ထှာဝရဘုရှာ်း၏ နှုတကြတတတှာသည
အှာဗ ံသုိတရှာက၍၊ အခ င်းအှာဗ ံ၊ မစို်းရိမနင။ ငါသည သင၏ အကွေယအကှာ
ပြစ၏။ သင၏အက ိ ်းသည အလွေနကက်းလ၏ဟု မိနတတှာမူလ င၊ အ ဗ က၊
အရင ထှာဝရဘုရှာ်း၊ အကျွန်ိုပ်သည် သ ွေးမ ဘဲ သွ ွေး ပါ၏။ ဤဒမှာသက
ပမိ ျှို့သှာ်း ဧလ ှာဇှာသည အကျွနုြ၏ အတမွေခံပြစရြါ၏။ သိုပြစ၍ အဘယ
တက ်းဇူ်းကို ပြ တတှာမူြါမညနည်းဟု တလ ှာကဆို၏။ တြေ်အ ဗ က အကျွန်ိုပ်
အ ွေး အမ ြုွေးအနွယ်ကို ရပွေးရတ ်မမူပါ။ အကျွနုြ၏အိမ၌ ဘွေှာ်းတသှာသူသည
အကျွနုြ၏ အတမွေခံပြစရြါသညတကှာ်းဟု တလ ှာကဆို၏။ တြန ထှာဝရ
ဘုရှာ်း၏ နှုတကြတတတှာ တရှာကလှာသညကှာ်း၊ ဤသူသည သင၏အတမွေခံ
မပြစရ။ သင၏ကိုယထက ထွေကတသှာသူသည သင၏ အတမွေခံပြစလိမမညဟု
မိနတတှာမူပြ်းလ င၊ ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁၅်း၁-၄။
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ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ မယုံကြည်ရန အာဗ စုံစမ််းြရသည်နည််းတူ ြျွနုပ်တိုံို့
လည််းြရနိုံင်ပါသလာ်း။ “သြင်ြ ြျွန်တတာ်ြိုံ လူမ ိ ်းကြ်းခြစ်တစမညဟု ဆိုတသှာလည်း
ြျွနုပ်၌ သာ်းသမ်းမရှိပါသြင်။”ဟူ၍ အာဗ ံကသို ကျွနတတှာတို သသယစိတ်ရှိတနမလာ်း။
ဘုရှာ်းသခင်၏ နှုတကြတ်တတှာသည ကတိတပ်းသညအတိုင်း ပြညစံုြါမလှာ်းဟု အာဗ ံ
ထင်ခသည် အြ န
ိ ် မ ာ်းစာရှိနိုံင်ပါသည်။ မှန်ပါသည။
ြ င််းတင် လူမ ိ ်းကြ်းခြစ်တစမည်

ုံရာ်းသြင်သည် အာဗ ြိုံ ထိုံတနို့

ုံ မတခပာြပါ။ ြျွန်ုံပ်တို့အ
ိုံ ာ်းလုံ်းနည််းတူ သူ၏ဇာတိပြ

တိစိတသ
် ည် သည််းြစိတ် ရှိပုံမတပေါ်ြတြ ။ ထာ ရ

ုံရာ်းသည် အှာဗ ံအှာ်း သူ၏အတသွေ်းအ

သှာ်းမှ အတမွေဆြ်ြသူ ဆင်းသကလှာမညဟု ထြမံတပြှာ ကှာ်းခသည။ ဤတခြရှင််းြ ြ်
အာ်းခြင် စာရသည်လည််း ြတိတတာ်တင် အြ ြုံ်း င်တကြာင််း ထြမံတြှာခပရာ တရာြ်ပါ
သည်။ အ

ယ်တကြာင်ဆိုံတသာ် လြ်ထြထိမ််းခမာ်းခြင််းြိုံ

ုံရှာ်းသြင် ြိုံယ်တိုံင်စတင်

တည်တထာင်ြတသာတကြာင်ခြစ်သည်။ ထိုံသတ
ိုံို့ ခပာသည်မှာ-

“ထိုအတ ကှာင်းတ ကှာင တယှာက ှာ်းသည ကိုယမိဘကို စွေန၍၊ ကိုယခငြွေန်း၌မဝ
သပြင၊ ထိုသူတို့ိုသည် တသ ွေးတကိုယ်တည်ွေး ပြစရလိမမည။” ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂်း၂၄။
စာရသည အှာပ ံ၏တစဦ်းတည်းတသှာ တရှာ်းဝငဇန်းပြစပြ်း သူူ့အတသွေ်းအသာ်း၏ တစိတ
တြိုင်းပြစသပြင အာဗ ြိုံတပ်းတသာ ြတိတတာ်သည် သူမအတြ်လည််းခြစ်သည်။ အာ
ဗ ၏ အတသ်းအသာ်းမှ ထြ်တြေါ်လာတသာ သာ်းတစ်တယာြ်မ မရှိလ င် ြတိတတာ်အတမ
ြ ရှိမည်မ
မ

ုံတ်တပ။ ဤသိတ
ုံို့ သာ စြာ်းမ ာ်းြိုံ ဘုရှာ်းသခငသည တင်စာ်းတခပာဆိတ
ု နခြင််း

ုံတ်ဘ နေိုအဓိြပှာယအတိုင်း တိုကရိုကတပြှာပခင်းပြစတကြာင််း အှာဗ ံကိုယုံ ကြည်တစြ

သည်။ ဘုရှာ်းသခငနင သူ၏ဆကဆံတရ်းသည ထငသှာပမငသှာရိလှာသည။ အှာပ ံ၏သှာ်း
သည အံြွေယနိမိတ လကခဏှာတစခုပြစပြ်း ထိုသှာ်းကိုတြ်းမညဟူတသှာ ကတိကိုတြ်းတသှာ
ဘုရှာ်းသခငကို ယံု ကညရနလိုအြသည။

အှာဗ ံကိုပြငသို ထုတတဆှာငတတှာမူ၍၊ “မိုဃ်ွေးရက င်ွေးကင်ကို ရခမ ် ကည်ရလ ။
ကယ်မ ွေးကို ရ တွက်နိုင်လျှင် ရ တွက်ရလ ။” “သင်၏အမ ြုွေးအနွယ်သည် ထို
သိုို့ ခြေ်လမ်မည်” ဟု မိနတတှာမူ၏။ အ ဗ သည် ထ ဝ ဘို

ွေးကို ယို ကည်

သည် ခြေ်၍၊ သူ၏ယို ကည်ခြင်ွေးကို ရခြ င်မတ်ခြင်ွေးကဲသိုို့ မတ်ရတ ်မူ၏။
ြမဘာဦ်း ြ မ််း ၁၅်း၅၊ ၆။
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အာဗ သည ရင်တသ်းတစတယှာကမ မရှိတသ်းတသာ်လည််း သင်မ ြုံိ ်းဆြ်ြိုံ မတရတြ်နိုံင်
တအာင် မ ာ်းခပာ်းတသာ တြာင််းြင်ကြယ်မ ာ်းြသိုံို့ ငါခြစ်တစမည်

ူတသာ

ုံရာ်းသြင်၏

ြတိစြာ်းြိုံ ယကုံ ြည်တသာတကြာင် တပြှာငမတတသှာသူအပြစ ခ ်းတပမှာကခံရသည။ ဤ
အရာအာ်းလုံ်းြိုံစာရသည် အ

ယ်သိုံို့တုံနို့်ခပန်ြသနည်း။သူမမှာ ထိုံသတသှာယံ
ို
ု ကညပခင်း

ရှိြါသလာ်း။

အှာဗ ံ၏ မယှာ်းစှာရ၌ သှာ်းဘွေှာ်းပခင်းမရိသပြင၊ အေုတတ ပြညသူ ဟှာေရအမညရိ
တသှာ ကျွနမတတယှာက ရိသညပြစ၍၊ စှာရက၊ “အကျွန်ိုပ်အ ွေး သ ွေးဘွ ွေး
ရသ အြွင်ကို ထ ဝ ဘို

ွေးရပွေးရတ ်မမူ။ အကျွနုြ၏ ကျွနမထံသို ဝငြါ

တလှာ။ သူူ့အှာ်းပြင အကျွနုြသည တညတဆှာကပခင်း ရိတကှာင်းရိြါလိမမည ”
ဟု အှာဗ ံအှာ်း တပြှာဆို၍၊ အှာဗ ံသည စှာရ၏စကှာ်းကို နော်းတထှာငတလ၏။
ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁၆်း၁-၂။
ပထမအကြိမ်ြတိတပ်းခသည်မှာ ဆယ်နှစ်ြန်ို့ ကှာခတသာ်လည်း ထူ်းခြာ်းမှုတစ်စုံတစ်ြုံမ
မတတွေ့ရတသာအြါ စာရြ

ုံရာ်းသြင်သည် သူူ့ြတိစြာ်းခပည်စုံတစရန် အြူအညလို

အြပခင်း ခြစ်တြာင််းခြစ်နိုံင်သည်

ုံ တြာြ်ြ ြ်ြ လိုံြ်သည်။ သူမအှာ်း သှာ်းသမ်းမရ

နိုငရန ဘုရှာ်းသခငမ တှာ်းဆ်းထှာ်းသညဟု စွေြစွေပြ်း ဝမ်းနည်းတနသည။
သူမြိုံ ဗမံ တစြြါသလာ်း။ အြယ်၍ သူမြ ဤအရာြိုံ
လ င် သှာ်းြတိြိုံ တပ်းတသာ

ုံရာ်းသြင်ြ

ုံရာ်းသြင်လုံပ်သည်

ုံ ယူဆ

ုံရာ်းသြင်ြိုံ သူမ ယုံကြည်ြိုံ်းစာ်းနိုံင်ပါမလာ်း။

သှာ်းသမ်းမရနိုံင်တသာ အမ ိ ်းသမ်းတစ်ဥ်း၏ စိတ်ထတင် အာ်းငယ်တတ်သည်ြိုံ သတိြ ပ်
သင်ပါသည်။ ဤြစာ်းြ ြ် အတတွေျှို့အကကံ နငအတူ အာဗ သည အေ စ

ုံရင်ြှာတရှာနှင် စ

ြာ်းတပြှာတသှာအခါ စာရြိုံညမပြစသညဟု လိမ်ညှာပပ်း နန်းတတှာသို တခေါ်တဆှာငလှာခ
သည်(ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁၂်း၁၂၊ ၁၃)။ တန်ြိုံ်းမရှိ အသုံ်းမက သူ တစ်တယာြ်ြသိုံို့ ြစာ်းတနရ
တသာ စာရသည် တမ ာ်လင်ြ ြ်မ ကြရာမရတတာပ သူမ၏ြင်ပန််းြိုံ အထြ်ပါစြာ်းြိုံ
တခပာမိြခြင််းခြစ်သည်။
ထိတ
ုံို့ နောြ် သူမသည်
ြျွန်မ

ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်ြိုံ ခပည်စုံတစြ င်သည် အကြခြင် သူမ၏

ာေရနငအိပ်ရန် အာဗ ြိုံတိုကတွေန်းြသည်။

ုံရာ်းသြင်တခပာြသည် “သင်၏

ြိုံယ်ထြထြ်တသာသူသည် သင်၏ အတမြခြစ်လိမ်မည်”

ူတသာြတိတတာ်ြိုံ သတိ

ရပါ။ စာရက သူမသည အှာဗ ံ၏အတသွေ်းအသှာ်းတစ်စိတ်တစ်ပိုံင််း မ
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ုံတ်တကြာင််းနင

ာ

ေရသည သူမကိုယစှာ်းကတလ်းတစတယှာက တမွေ်းြွေှာ်းတြ်းနိုငမညအတ ကှာင်း အာဗ ြိုံတခပာ
ြသည်။ ထိုသိုအှာ်းပြင ဘုရှာ်းသခင၏ “ကတိတတှာြိုံ ပြညစံုတစရန အကူအညပြစနိုင
သည” ဟု စာရြတွေကဆြသည။
တြာင််းမွေနတသာအရာမ ာ်းကို ြတိထှာ်းတတှာမူတသှာ

ုံရာ်းသြင်၏ စြာ်းမ ာ်းကိုအာဗ

ကြာ်းြသည်။ သိတ
ုံို့ သာ် ယခုတွေငမူ ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာပြညစံုတစရန အပခှာ်းတသှာ
နည်းလမ်းပြင လုြတဆှာငရန သူူ့ဇန်းက တပြှာတနသည်။ အမှန်မှာ ထိန
ုံ ည်းလမ်းသည ယံု
ကညပခင်းလမ်းမဟုတဘ လူသှာ်း၏ လုြတဆှာငမှုအှာ်းပြင ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာြိုံ
ပြညစံုတစမည နည်းလမ်းတစခုသာခြစ်သည်။ အာဗ သည် သူူ့ဇန်း၏ အကြြိုံ လြ်ြြာ
ာေရနှင်သာ်းအိပ်ြရှာ
မှာ အှာဗ ံတကြာင်မဟုတ

ာေရမှာ ပဋိသတနဓစလာြသည်။ စာရပဋိသတနဓ မတညနိုငပခင်း
သူမတ ကှာငသှာပြစတ ကှာင်း သြ်တသထငရှာ်းလှာသည။

ာေရသည် ကတလ်းရလှာတသှာအခါ သူမသည သခငမစှာရထက သှာလွေနသညဟု မတ
ယူပြ်း စာရကို မထတလ်းစာ်း ခပြုံမူဆြ်ဆလာတတာသည။ ထိုံသိုံို့ အမ ိ ်းသမ်းနစဦ်းအကြာ်း
တယှာက ှာ်းတစဦ်း၏ နလံု်းသှာ်းကို လုံယကူ ကိ ်းြမ်းပခင်းတ ကှာင သူတို့၏
ိုံ အိမတထှာငသည
အဆိြအတတှာက ပြစလာတတာသည။ ဘုရှာ်းသခငြိုံ “ကူည” မညဆိုတသှာသူမ၏ အစ
အစဉမှာ ရလဒ်တခပာင််းခပန်ထြ်လှာတသှာအခါ သူမ၏အကကံအစည မတကှာင်းတ ကှာင်းကို
စာရ စတငခမင်လှာြသည။ ဤသိပြစ
ု တြေါ်လှာတသှာ အိမပြဿနောမ ှာ်းအတွေက အှာဗ ံတွေင
လံု်း၀တှာဝနရိသည

ုံ စှာရြံုခ ခသည။

အှာဗ ံသညလည်း ဟှာေရထံသို ဝင၍၊ ဟှာေရသည ြဋိသတနေစွေတလ၏။ ဟှာေရ
သည မိမိတွေင ြဋိသတနေစွေတနတ ကှာင်းကို သိလ င၊ မိမိသခငမကို မထမပမငပြ
တလ၏။ စှာရကလည်း အကျွန်ိုပ် ြ ရသ အခပေ်သည် ကိုယ်ရတ ်ရြါင်ွေးရပေါ်၌
တည် ပါရေ။ အကျွနုြ၏ ကျွနမကို ကိုယတတှာရငခွေင၌ အကျွနုြအြနင်းြါပြ။
သူသည ကိုယ၌ြဋိသတနေစွေတနတ ကှာင်းကို သိလ င၊ အကျွနုြကို မထမပမငပြ ြါ
သညတကှာ်း။ ထ ဝ ဘို

ွေးသည် အကျွန်ိုပ်နင် ကိုယ်ရတ ်အမှုကို ေြီ င်ရတ ်မူ

ပါရေရသ ဟို၊ အှာဗ ံအှာ်း ဆိုတလ၏။ ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁၆်း၄၊ ၅။
အပခှာ်းဇန်းတစဦ်းအှာ်း အိမတထှာငထသို

င်လာတစတသာအြါ တှာဝနဝတတရှာ်းသည အိမ်

တထာင်ဦ်းစ်းခြစ်တသှာ အှာဗ ံြုခံု်းတြေါ် အဓိက က တရှာကလှာသည။ ဘုရှာ်းသခင သတမတ
ထှာ်းတသှာအခ န
ိ တွေင ခပည်စုံမညကတိတတှာကို မတစှာငဆိုင်းနိုငဘ မိမိကိုယြိုငနည််းလမ််း
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ခြငပ် ြညစံုတစရန ကကိ ်းြမ်းခပခင်းတ ကှာင သူတအိ
ို မတထာင်မိသာ်းစုံ၏ ပငိမသကမှုနင စည််း
လုံ်းညညတ်မသ
ှု ည် ြ ကဆ်းသွေှာ်းခသည။ အိမတွေင်း ြဋိြကခကို ကှာ်းရတသှာအခါ အှာဗ ံ
ဝမ်းနည်းတကြြရသည။ အှာဗ ံသည စှာရအှာ်း သူမဆနဒအတိုင်း လုံပ်တဆာင်ခွေင တြ်းခရှာ
စှာရသည ဟှာေရအှာ်း ညင်းဆတသှာတ ကှာင ဟှာေရအိမမ ထွေကတပြ်းသာ်းခသည (ြမဘာ
ဦ်း ၁၆်း၆)။ စာရနှင်

ာေရတိုံို့တကြာင် အာဗ ၏ နှလုံ်းသာ်းထမှာ ြစာ်းရတသာ နောြ င်ခြင််း

ြိုံ ခမင်တယာင်ကြည်ြါ။ အှာဗ ံနငစာရတိုံို့သည် အတကှာင်းဆံု်းပြစလှာရန ယံု ကညတမ ှာ
လငခတသှာလည်း ဘုရှာ်းသခင၏ အငန်းအတှာကို ထိန်းခ ြရန ကကိ ်းစှာ်းပခင်းသည အ
ဘယမ တလှာက မိုကမရှာတရှာကတ ကှာင်း သိပမငလှာ ကသည။
ာေရသည် ဣရှတမလြိုံ ြာ်းပမငတသာအြါ အာဗ သည် အသြ် ၈၆ နှစ်ရှိပပ

ုံ သမမာ

ြ မ််းစာြ တြာ်ခပထာ်းသည်(ြမဘာဦ်း ၁၆်း၁၆)။ ဆိုလိုသညမှာ အတမွေဆကခံမည သူနင
ဆိုငတသှာ ကတိတတာ်ကို လွေနခတသှာ ဆယနစခနက အှာဗ ံရရိခသည။ ဘုရှာ်းသခင်၏
ကတိတတှာပြညစံုလှာရန ယံု ကညပခင်းအှာ်းပြင ဆယနစတစှာငဆိုင်းရသည စိနတခေါ်ခ က
မှာ အလွေနခကခြါလိမမည။ ဘုရှာ်းသခငကို “ကူညမည" သူတို၏ စိတကူ်းသည် ဘုရှာ်း
သခင်၏ အစအစဉ အမနမဟုတတကြာင််း၊ ၎င််းသည် ဝမ်းနည်းပခင်းနင နောက ငပခင်းြိုံသှာ
ယူတဆှာငခတ ကှာင်းကို ယြုံအှာဗ ံတတွေ့ခမင်ြိရ
ုံို့ န်

ုံရာ်းသြင်ခွေငပြ ခသည။ ငယရွယတသ်း

တသှာဣရတမလကို ဘုရှာ်းသခင်၏ နိုငငံတတှာအတမွေဆကခံသူအပြစ ထင်ခမင်တမ ှာလင်တန
ကြြ န
ိ ်တင် အှာဗ ံသည ပြိ ကွေတနတသှာ မိသှာ်းစုတွေငတနထိုငရသည။ ဤအတပခအတနသည
သူတ၏
ို ယံု ကညပခင်းအာ်းနည််းပခင်းနင ၎င်း၏အြ ိ ်းဆြ်တကြာင်ပြစ တြေါ်လှာတသှာ နော
က ငမှုကိုတြှာပြသည။ ဘုရှာ်းသခင်၏ ကတိတတှာမ ှာ်းကို သငကိုယြိုင နည်းလမ်းအတိုင်း
ကြိြုံ်းစာ်းခြည်ဆည််းခြင််းသည် နောက ငမှုနင မ်းနည်းမှု အြ ိ ်းတရာ်း မ ာ်းကိုသှာ ပြစတြေါ်
တစသည သှာဓကြငခြစ်သည။ ဘုရှာ်းသခင အှာဗ ံထ အလည် လှာတရှာကပြ်းတနောက မ
ကှာမတွေင အတမွေဆြ်ြသူြိုံ စှာရမတမွေ်းြွေှာ်းလှာမညဟူတသှာ ကတိတတှာကို ထြမံတပြှာ
ကှာ်းခသည။

ထိုတနောက၊ အ ဗ သည် အသက်ကိုွေးဆယ်ကိုွေးနေ် ရသ အြါ၊ ထှာဝရဘုရှာ်း
သည အှာဗ ံအှာ်း ထငရှာ်းတတှာမူ၍၊ ငါသည အနနတတနခို်းရင ဘုရှာ်းသခငပြစ
၏။ ငါတရျှို့မှာသွေှာ်းလှာ၍ စံုလငပခင်းရိတလှာ။ တနောကတြနသင၏ အမညကို
အှာဗ ံ ဟုမတခေါ်ရ။ သင၏အမညကို အှာဗ ံဟံဟုတခေါ်ရ၏။ အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊
ငါသည သငကို မ ွေးေွ ရသ လူအမ ြုွေးတိုို့၏ အဘအ
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၌ ြေို့်ထ ွေးပပြီ။ တြန

ဘုရှာ်းသခငက ၊သင၏မယှာ်းစှာရကို မူကှာ်း၊ စှာရဟူတသှာ အမညပြငမတခေါ်ရ၊
စှာရှာ ဟူတသှာ အမညပြငတခေါ်ရ၏။ သူူ့ကိုငါရက င်ွေးကကြီွေးရပွေး၍၊ သူူ့အ ွေးခြင်
လည်ွေး သင်အ ွေး သ ွေးကိုရပွေးမည်။ အကယစငစစသူူ့ကို တကှာင်းကက်းတြ်း၍၊
သူသည လူအမ ိ ်းမ ိ ်းပြစလိမမည။ သူ၏အမ ိ ်းအနွေယ၌လည်း အပြညပြည
တသှာ ရငဘုရငပြစ ကလိမမညဟု၊ အှာပ ဟံအှာ်း မိနတတှာမူ၏။ ြမဘာဦ်း ြ မ််း
၁၇်း၁၊ ၅၊ ၁၅-၁၆။
ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာသည တနောကဆံု်းတင် ဧြန်မုံြ ပြညစံုခသညဟု က မ်းစှာက
တြှာပြထာ်းသည။

ထှာဝရဘုရှာ်းသည၊ အမိနတတှာရိသညအတိုင်း၊ စှာရှာကို အ ကညအရှုကကွေတတှာ
မူ၍၊ ကတိတတှာရိသညနင တလ ှာစွေှာ သူ၌ ပြ တတှာမူသပြင၊ စှာရှာသည ြဋိသ
တနေ စွေယူ၍၊ ဘုရှာ်းသခင အမိနတတှာနင ခ နိ ်းခ ကတသှာအခ နိ ၌၊ အှာပ ဟံအ
သကကက်းတသှာအခါ၊ သူူ့အှာ်းသှာ်းကို ဘွေှာ်းတလ၏။ အှာဗ ဟံသညလည်း ၊ မိမိရ
တသှာ သှာ်းတည်းဟူတသှာ၊ စှာရှာဘွေှာ်းတသှာသှာ်းကို ဣဇကအမညပြင မညတလ
၏။ ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂၁်း၁-၃။
ကတိတတှာသှာ်းကို တမွေ်းြွေှာ်းတလပြ။ နိမိတ်လြခဏာြါတကှာ်း။ ဤသူငယသည အှာဗ ံ၏
အှာ်းနည်းပခင်းနင အကူအညမ ယံု ကညပခင်းအှာ်း လြ်ြမ််းတပ်းတသာ ခရစတတှာ၏ ယံု
ကညပခင်းအာ်းခြင်သာ တရာြ်လာြခြင််းခြစ်သည။ စှာရှာသည ကတလ်းတမွေ်းရနအသကအ
ရွယ ကက်းလွေန်းပပခြစ်သည်။ ဤအတကြာင််းတွေင တြှာပြထှာ်းတသှာ ဘုရှာ်းသခင၏ တက ်းဇူ်း
တတှာကို သံု်းသြ ကညြါ။ အှာပ ဟံသည ဘုရှာ်းသခငတြ်းတသှာ ကတိတတှာကို စုံလင်
တသာ ယံု ကညပခင်းပြင မရယူနိုငခတသှာလည်း ဘုရှာ်းသခငသည သူ၏ ရည်ရွယ်ြ ြ်အ
တိုင်း ကတိတတှာကို ပြညစံုတစခသည။ ဤခြစ်စဉတင် အှာဗ ံသည သူ၏ အှာ်းနည်းတသှာ
ယံု ကညပခင်းကို သိရိပြ်း သငခန်းစှာယူခသည။ ခရစတတှာ၏ အကူအညပြင အှာဗ ံသည
တယရှု၏ ယံု ကညပခင်းကိုလည််း ခံယရ
ူ ရှခ
ိ သည။
ထိုံအြါ၊ အိမ၌သှာ်းနစတယှာကရိ၏။ ြထမသာ်းမှာ ြျွန်မဟှာေရတမွေ်းြွေှာ်းခ
တသှာ သာ်းခြစ်ပပ်း၊ ဒုံတိယတခမာြ်သာ်းသည် စာရာတမ်းြာ်းြတသာ သာ်းခြစ်

27

သည်။ ဒုတိယတပမှာက တမွေ်းြွေှာ်းခတသှာလည်း ြမဘာဦ်းြ မ််း ၁၂်း၂ တင် ဘုရှာ်း
သခငက အှာပ ဟံအှာ်း မူလကတြ်းခတသှာ အတမဆြ်ြရမည် ကတိတတှာ
သာ်းမှာ ဣဇကပြစသည။
ဣဇြ် ကြ်းပြင်းလာသည်နှင်အမ အမိနန
ို ငကွေှာတသှာအခါ အှာပ ဟံသည ကက်းစွေှာတသှာ
ြွေကို ပြ လုြတြ်းြသည်။ ထိြ
ုံ ွေကို ဣရတမလ တလှာငတပြှာငတနသည်တကြာင််း စှာရှာတတွေ့ြ
သည်။ သှာ်းရလိုတသှာ သူမ၏ဆနဒတ ကှာင အပခှာ်းမိန်းမမတစဆင ဣရတမလကို ရရှိခ
တသာ်လည််း သူသည် သူမ၏သှာ်းမဟုတြါ။ ဣရတမလသည် အတမွေြသှာ်း၏ ပြိ ငဘကပြစ
တသာတကြာင် သူူ့ြိုံသည််းမြနိုံင်ခြစ်ြသည်။ ထိတ
ုံို့ ကြာင် စာရာသညဣရတမလနင ဟှာေရ
တိကိ
ု ု အိမ်မှ ထြ်သာ်းတစခ ငြသည။ အကယ၍ သူတထွေ
ို ကသွေှာ်းလ င် သူမ၏သှာ်းအ
တြ် အှာပ ဟံ၏အတမွေနင ၎င်းတွေငြါ ငမညအရှာအှာ်းလံု်း လကလွေတဆံု်းရံှု်းရမညကို စို်း
ရိမစရှာ မလိုတတာတြ။
ထိတ
ုံို့ နောကသူမသည်

ာေရနှင်ဣရှတမလတိြ
ုံို့ ိုံ အတ ်းသိို့ပ
ုံ ိုံို့ရန် အာခ

သည်။ စာရာ၏စြာ်းြိုံ ကြာ်းတသာအြါ အာခ

အ

အာ်းတတာင််းဆိုံြ

ယ်သိုံို့ နောြ င်စွေှာြစာ်းရမည်ြိုံ

သင် ခမင်တယာင်နိုံင်ပါသလာ်း။ ဣရှတမလသည် စာရာ၏သာ်းမ

ုံတ်တသာ်လည််း အာခ

၏ သာ်းရင််းခြစ်သည်။ သူ၏သာ်းဥ်းြိုံ ဆုံ်းရှု်းရမည်အတရ်းသည် ြြင်၏နှလုံ်းသာ်းြိုံ တကြ
ြတစြသည်။

…သူမသည် အာခ

အာ်း ထိုံသိုံို့တခပာသည်မှာ “ဤကျွနမ၏သှာ်းသည

အကျွနုြ၏သှာ်း ဣဇကနငအတူ အတမွေမခံရဟု အှာပ ဟံအှာ်း ဆိုတလ၏။”
အှာပ ဟံလည်း၊ မိမိသှာ်းပြစတသှာတ ကှာင၊ ထိုအမှု အလွေနခကသညဟု
ထငတလ၏။ ြမဘာဦ်းြ မ််း ၂၁်း၁၀၊ ၁၁။
အာခ
ထာ ရ

အတြ် အလန် မ််းနည််းတကြြစရာ အတတွေျှို့အကကံ ခြစ်သည်။ အာခ

သည်

ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်ြိုံ တစာင်ဆိုင်းြလ င် ဤနောြ င်ခြင််း တ ဒနောအာ်းလုံ်း

ကို သူ၏အသြ်တှာ၌ ြစာ်းရမည်မ

ုံတ်တြ ။ သိရှာတွေ
ု
င ြတိတတာ်ပြညစံုတစရန မညမ

ကြာတညှာင်းြသညကို သုံ်းသပ်ကြည်ပါ။ နစတြါင်း၂၅နှစ် တိုငတအှာင ြတိတတာ်သှာ်းြိုံ
တစာင်ဆိုင်းခရသည။ အတတှာ ကှာတညှာင်းတသာ အြ န
ိ ်ခြစ်သည်။ မည်သပ
ိုံို့ င် ခြစ်တစြာမူ
အာခ

၏ ယကုံ ြည်ခြင််းအာ်းနည််းြ ြ်မှာ သူ၏မိန််းမ၊မ

ခြင််းခြစသည။ ထိုသို

ုံတ်တသာ

ာေရြိုံ ယူတဆှာင

ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ လူဇာတိအာ်းခြင် ခြည်ဆည််းရန်
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ကြိြုံ်းပမ််းြတသာတကြာင် အာခ

သည် ပူတဆ်းမှု၊ တသာြတ ဒနောနှင် ခပညတ
် သာအသြ်

တာြိုံ တစ်သြ်လုံ်း ြစာ်းြရသည်။ ဤပုံခပင်သည် ဝမ်းနည်းစရာတြာင််းတသာ်လည််း အ
လန်တန်ြိုံ်းရှိတသာ သင်ြန််းစာြိုံ ြျွန်ုံပ်တို့ိုံ သင်ယန
ူ ိုံင်ပါသည်။ အြယ်၍ အာခ

သည်

ုံရာ်းသြင်၏ အစအစဉ်ြိုံ ြတိတတာ်ရှင်၏ အလိုံတတာ် နည််းလမ််းအတိုံင််း ခပည်စုံရန်
တစာင်ဆိုင်းခပါြ ပငိမ်သြ် မ််းတခမာြ်ခြင််းြိုံ ရရှိမည်မှာ အတသအြ ာခြစ်သည်။
ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်ြိုံ ခပည်စုံရန် အ
ထိုံအြ ြ်ြ အာခ

ယ်တကြာင် အာခ

မတစာင်ဆိုံင််းြသနည််း။

၏ ယကုံ ြည်ခြင််း အာ်းနည််းတ ကှာင်းြိုံတြာ်ခပတနသည်။ ြတိတတာ်

ခပည်စုံြိရ
ုံို့ န်အတြ် နှစ်တပါင််းမ ာ်းစာ တစာင်ြရမည်ဆိုံလ င် ြျွနုပ်တိလ
ုံို့ ည််း အာခ
အတပခအတနကသိြင
ု ရငဆိုငရနိုံင်ပါသည်။ ဤအခ ကမှာ အာပ

၏ဘဝအတတွေ့ကြြုံတွေင

အလန်အတရ်းကြ်းတသာတကြာင် ကျွနုြတိုံို့ တလလာရခြင််းခြစ်သည်။ အာပ
နှစ်ဦ်းခြစ်တသာ စာရာနှင်

၏

နှင်သူ၏ ဇန်း

ာေရတိုံို့၏ အခြစ်အပ ြ်မ ာ်းသည် ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ သြ်တာနို့ အ

ယ်သိုံို့ တိုံြ်ရုံြ
ိ ်ဆြ်စပ်မှုရှိတကြာင်း ြျွနုြတိစ
ုံို့ ဉ််းစာ်းသ်းုံ သပ်ကြပါစိ။ုံို့

အတမွဆက်ခခခင်ျား၏ ကတိတတာ်

ုံရာ်းသြင်သည် အာခ

အာ်း ကတိတတှာပြညြိုံ တပ်းရန်ြမ််းလှမ််းတသာအြါ သူူ့အာ်း

ခြင် တြာင််းြ ်းြရမည မိသာ်းစုံမ ာ်းအာ်းလုံ်းြိုံ ြမ််းလှမ််းြခြင််းခြစ်သည်။

အတရြ ှာ်းလ်းပခင်းကို မခံဘယံု ကညတသှာ သူတသည
ို
တပြှာငမတပခင်းရိသညဟု
မတစရှာ အတ ကှာင်းရိတစပခင်းငါ၊ ငါတိအဘအှာပ
ု
ဟံသည ထိုသူအရပါင်ွေးတိုို့၏
အဘခြေ်အရသ ငါ၎င်ွေး၊ အတရြ ှာ်းလ်းပခင်းကို ခံသညသှာမက၊ ငါတို့ိုအဘအ
ခ ဟသည် အရ ြ ွေးလြီွေးခြင်ွေးကို မြမြီ ရသ ယို ကည်ခြင်ွေးလမ်ွေးသိုို့ လိုက်ရသ
သူတို့ို၏ အဘခြေ်အရသ ငါ၎င်ွေး၊ အှာပ ဟံသည အတရြ ှာ်းလ်းပခင်းကိုမခံ မရိ
တသှာ ယံု ကညပခင်း၏ တပြှာငမတပခင်း တံဆိြတည်းဟူတသှာ အတရြ ှာ်းလ်း
ပခင်း၏ လကခဏှာကိုခံရသတည်း။ ထိုမတြါ်း၊ ဤရလ ကကို အရမွြရေမည်ဟို
ဂတရတ ်ကို အှာပ ဟံမ စတသှာသူ၏ အမ ိ ်းအနွေယတိုသည ြညတတရှာ်းအှာ်း
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ပြင ရ ကသညမဟုတ။ ယံု ကညပခင်း၏တပြှာငမတပခင်းအှာ်းပြင ရ က၏။
တရာမဩ ါဒစာ ၄်း၁၁-၁၃။
ထိုတ ကှာင၊ ဂတရတ ်သည် ပညတ်တ

ွေးနင်ဆိုင်ရသ အမ ြုွေးအနွယတ
် ိုို့၌ ခပည်

ေိုသည်သ မက၊ အှာပ ဟံ၏ယံု ကညပခင်း တရှာ်းနငဆိုငတသှာ သူတ၌
ို ပြညစံု
လ က၊ အ ခ ဟ၏အမ ြုွေးအနွယ် အရပါင်ွေးတိုို့၌ ခပည်ေိုမည်အရ က င်ွေး၊ တက ်းဇူ်း
တတှာတ ကှာငတပြှာငမတရှာသို တရှာကတစပခင်းငါ၊ ယံု ကညပခင်းတရှာ်းကိုသှာ
အမပြ ၍ တရှာကနိုင၏။ တရာမဩ ါဒစာ ၄်း၁၆။
ထိုသိမ
ု တတတှာမူသညဟု အှာပ ဟံအက ိ ်းအလိုငါသှာ က မ်းစှာ၌တရ်းထှာ်းသည
မဟုတ။ ငါတိုအက ိ ်းအလိုငါ တရ်းထှာ်းသတည်း။ ငါတို သခငတယရှုကို တသပခင်း
မ ထတပမှာကတစတတှာမူတသှာသူကို ငါတိသည
ု
ယံု ကညလ င၊ ထိုယံု ကညပခင်း
ကို ငါတိ၏တပြှာင
ု
မတပခင်းဟု မတတတှာမူလတံ။ တရာမဩ ါဒစာ ၄်း၂၃၊ ၂၄။
အာခ

သည် ဘုရှာ်းသခင ြတိထှာ်းရှာပြညြိုံ ကိုယတိုငမဝငစှာ်းြရတသာ်လည််း (တ

မန်တတာ် ၇်း၅) သူနို့သစစာရှိတသာ ယကုံ ြည်သူအာ်းလုံ်းသည် ဤြမဘာတခမကြ်းြိုံ အသစ်
ပြ ပြငတသာအြါ ၎င််းပြညတတှာြိုံ လြ်ြရရှိမည်ခြစ်သည်။ ထိုံြတိတတာ်အတမြိုံ ရရှိ
ြိုံို့ရန် အာခ

သည် အလုံပ်တပေါ် အတခြမြ

ယကုံ ြည်ခြင််းအတပေါ် အတခြခပြုံတသာ

ုံရာ်း

သြင်နှင် ဆြ်ဆတရ်းြိုံ တည်တဆာြ်ြသည်။ ဤအရှာသည အမနတရှာ်း ခြစ်သည်။
လကခံရရိတသှာ ညွှန ကှာ်းခ ကမ ှာ်းကို ကျွနတတှာတိက
ု ကိုယြိုငနည်းလမ်း၊ ကိုယြိုငဆံု်း
ပြတခ ကမ ှာ်းပြင တဆှာငရွကရန ကကိ ်းြမ်းတလရိကြသည။ (ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည် မိမိတိုအတြေါ်
၌သာ မခိရ
ု န် အှာရံစ
ု ိုံြ်ကြသည်)။ ဘုရှာ်းသခငက သူူ့အတပေါ် လံု်းလံု်းလ ှာ်းလ ှာ်းယံု ကည
အှာ်းကို်းရန ကျွနုြတိကိ
ု ု ြိတတခေါ်တနတသှာလည်း ကျွနုြတိ၏
ု အှာ်းနည်းခ ကမှာ သ

ာ

အာ်းခြင် အပခှာ်းသူတစဦ်းအတြေါ် လံု်းလံု်းမခိုခြင််းသည ကျွနုြတိုအတြ် အဆင်တခပတသာ
အရာမ

ုံတ်ဟု ယူဆပခင်းပြစသည။ သဘှာဝအှာ်းပြင တစစံုတစတယာြ်က ကျွနုြတိအ
ု

တွေက တစခုခုလုြတြ်းြါက စိတငကွေကမှုမရိတတတသှာလည်း ြျွန်တတာ်တို့ိုံသည် ကျွနုြ
တိ၏
ု
ရပ်တည်မှုြိုံ အပခှာ်းသူတစဦ်းအတြေါ် မခို၍ သူ၏အုြခ ြမှုတအှာကတွေင မိမိကိုယ
ကို အြနံလသ
ို ူမ ှာ်းမဟုတတြ။
ေလာတိဩ ါဒစာအြန််းကြ်း (၄)တင် တမန်တတာ်ရှင်တပါလုံြ အာခ
အတကြာင််းြိုံ အ

ယ်သိုံို့တရ်းထာ်းတကြာင်း တလလာသုံ်းသပ်ကြပါစိ။ုံို့
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၏အတတွေ့အကြြုံ

ြညတတရှာ်းတအှာက၌ တနခ ငတသှာသူတ၊ို သငတိုသည ြညတတရှာ်းကို နော်းမ
လည ကသတလှာ။ ြညတတိက မ်းစှာ၌လှာသညကှာ်း၊ အ ခ ဟ၌ သ ွေးနေ်ရယ က်
၏။ သ ွေးတရယ က်က ွေး၊ ကျွေ်မ၏သ ွေးခြေ်၏။ တရယ က်က ွေး ကျွေ်မမဟိုတ်
ရသ မေ်ွေးမ၏သ ွေးခြေ်၏ဟို လ သတည်ွေး။ ကျွနမ၏သှာ်းသည ဇှာတိြကတိအှာ်း
ပြင ဘွေှာ်းတသှာသှာ်းပြစ၏။ ကျွန မဟုတတသှာ မိန်းမ၏သှာ်းသည ြတိတတှာအှာ်း
ပြင ဘွေှာ်းတသှာသှာ်းပြစ၏။ ထိုအတ ကှာင်းအရှာကို ြံုြမှာအှာ်းပြငဆိုတသှာ၊ ထိုမိန်း
မနစတယှာကကှာ်း၊ ပဋည ဉ်တ

ွေး၊ နေ်ပါွေးကို ဆိုလိုသတည်ွေး။ ဟှာေရ အမညရိ

တသှာ မိန်းမတည်းဟူတသှာ ြဋိညှာဉတရှာ်းတြါ်းသည သိနောတတှာငတြေါ်မှာ စရင
၍၊ ကျွနမ ှာ်းကို ဘွေှာ်းတတတသှာ တရှာ်းပြစ၏။ အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊ ဟှာေရသည
အှာရြပြည၌ရိတသှာ သိနောတတှာငပြစ၏။ ယခုရိတသှာ တယရုရလငပမိ ျှို့နင တူ၏၊
မိမိသှာ်းမ ှာ်းနငတကွေ ကျွနခံရ၏။ အတြေါ်မှာရိတသှာ တယရုရလငပမိ ျှို့မူကှာ်း၊ ခြ
သိမ်းတသှာ ငါတိ၏
ု အမိတည်းဟူတသှာ ကျွနမ မဟုတတသှာ မိန်းမပြစသတည်း။
ေလာတိဩ ါဒစာ ၄်း၂၁-၂၆။
ရငတြါလုက တစဦ်းနငတစဦ်း ယဉပြိ ငတနတသှာ အှာပ ဟံ၏သှာ်းနစဦ်းသည ြဋိညှာဉ
နစခုကို ြံုတဆှာငတ ကှာင်းရင်းပြခသည။

အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊ ဇှာတိြကတိနင ဝိညှာဉြကတိသည တြါ်းနငတြါ်း ဆန
က ငတသှာ အလိုရိ က၏။ တြါ်းနငတြါ်း ဆနက ငဘကပြစ၍၊ သငတိသည
ု
က ငခ ငတသှာ အက ငကို မက ငနိုင က။ ေလာတိ ၅်း၁၇။
ဇာတိတခမြိုံ စန်ြ
ို့ ာပြ်း

ုံရာ်းသြင်၌ လုံ်းလုံ်းလ ာ်းလ ာ်းအပ်နှတသာ အြ န
ိ ်မှစ၍ သူူ့အထ၌

င်တရာြ်လာတသာ ြရစ်တတာ်၏ စိတ်သတ
လတ်လပ်လိုံသည စိတ်သတ

ာနှင် လူူ့သ

ာ အတလ ာြ် အာဗ ၌ရှိတသာ

ာသည် စစ်တြ
ိုံ ်လ ြ်ရှိ က၏။

ြရစ်တတာ်၏ ိညာဉ်တတာ်အာ်းခြင် အာခ

သည်

ုံရာ်းသြင်ထမှ ြတိတတာ်တစ်ြုံြိုံ

လြ်ြရရှိြပပ်း သူ၏ယုံကြည်ခြင််းြိုံလည််း တခြာငမ
် တ်ခြင််းြသိမ
ုံို့ ှတ်ယူြသည်။ အ
တကြာင်ဆိုံတသာ် သူသည်

ယ်

ုံရာ်းသြင်မိနတတှာမူခ ကတိုြိုံ လုံ်းလုံ်းလ ာ်းလ ာ်း ယကုံ ြည်ြ

တသာတကြာင်ခြစ်သည်။ အြ န
ိ ်အနည််းငယ် ကြာပပ်းတနောြ် အာခ

၏ ယုံကြည်ခြင််းသည်

ယိမ််းယိင
ုံ ်လာြသည်။ သူသည် တနောကဇန်းတစ်တယာြ်ယူရန စှာရှာ၏ အကကံတြ်းခ ကကို
နော်းတထှာငပခင်းအှာ်းပြင ဇှာတိြကတိအလိုံြိုံ
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န်ြရာ တရာြ်သာ်းြသည။ ဘုရှာ်းသခင

မညွှန ကှာ်းခသည နည်းလမ်းပြင ကတိတတှာသာ်းြိုံ ရယူခသည်။ ၎င်းသည မယံု ကည
တသှာလုြရြပြစပြ်း၊ “ပဋိညှာဉတဟှာင်း”တွေင ရှိတနတကြာင််း ထင်ရှာ်းတနသည။ တြါလုက
ဤအရှာသည သိနောတတှာင၌ရှိတသာ ဣသတရလလူမ ိ ်းတိ၏
ု လုြရြနငတူတကြာင်း ဆက
စပ် တခပာဆိုံခသည။ သိနောတတှာငတြေါ်မှာ ဘုရှာ်းသခငသည လူတအဘိ
ို
ု ပြ တတှာမူသမ
အာ်းလုံ်းကို တမှာတရအှာ်းပြင သူတအှာ်း
ို
တဟှာတပြှာခသည်။

ြဋိညှာဉစှာကိုလည်း ယူ၍၊ ြရိသတမ ှာ်းတရျှို့မှာ ြတပြ်းလ င၊ သူတကလည
ို
်း၊
ထ ဝ ဘို

ွေးမေို့် ရတ ်မူသမျှအတိုင်ွေး အကျွန်ိုပ်တို့ိုခပြုပါမည်၊ ေ ွေးရထ င်ပါမည်

ဟို ရခပ ဆို က၏။ တမှာတရသညလည်း၊ အတသွေ်းကိုယူ၍ လူမ ှာ်းအတြေါ်မှာပြန်း
လ က၊ ဤအရသွွေးက ွေး ဤအမှုအ

တိုို့တွင် သင်တိုို့၌ ထ ဝ ဘို

ွေးဝေ်ြရတ ်

မူရသ ပဋည ဉ်၏အရသွွေးခြေ်သည်ဟို ရခပ ဆို၏။ ထြ် ၂၄်း၇၊ ၈။
ထှာဝရဘုရှာ်း၏ နှုတ်တတာ်ထြ် စြာ်းမ ာ်းကို ဣသတရလလူမ ိ ်းတိသည
ု
“အှာမင”

ုံ

စိတ်နှလုံ်းခြင် တံုခပန်ထာ်းသည် မှတ်တမ််းြိုံ ြျွနုပ်တိမ
ုံို့ တတွေ့ရတပ။ ၎င်းအစှာ်း သူတ၏
ို
ကိုယြိုငနည်းလမ်းခြင် ဘုရှာ်းသခင်၏ ကတိတတှာမ ှာ်းကို ပြညဆည်းရန ကကိ ်းြမ်း ကခ
သည။ ဣသတရလလူမ ိ ်းတိသည်
ု
နောြလိုံြ်တလ ာြ်ရန် ြတိတပ်းြကြတသာ်လည််း ခြစ်
လာနိုံင်သည် အမှာ်းအတက ကြိြုံတင်စဥ််းစာ်းမှုတစ်ြုံမ မခပြုံြကြပါ။ မိမိတ၏
ို ဇှာတိ အ
ခပစ်မ ှာ်းနင မိမိခွေနအှာ်းပြင နောခံနိုံင်စမ််းမရိပခင်းကိုလည််း အသိအမတမပြ ြ ကြါ။ ဘုရှာ်း
၏အလိုတတှာကို မိမိတအစွေ
ို
မ်းပြင မလိုကနောနိုငသကသို သူတိုအထ၌ ဘုရှာ်းသခငအလုြ
လုြရန နကရိှုင်းစွေှာ လိုအြတ ကှာင်းလည်း မသိမပမငနိုငခ ကတခ ။ ကျွနုြတိသည
ု
မိမိ၏
ခွေနအှာ်းပြင ပညတ်တတာ် လိုံြ်နောနိုငသညဟု ယူဆြါက တက ်းဇူ်းတတှာ လိုအြတ ကှာင်း
သိခမင်ကြြုံတတွေ့နိုံင်မည် မ
ဇာတိသတ

ုံတ်ပါ။ အတကြာင််းမှာ ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည် မိမိတို၌ ရှိတသာအခပစ်၏

ာြိုံ နော်းမလည် တသ်းတသာတကြာင်ခြစ်သည်။ ဣသတရလူမ ြုံိ ်းတိုံသ
ို့ ည မိမိတို

ြ ရှု်းနိုံင်သည်အခြစ်ြိုံ ထည်သင််းစဉ်းစာ်းခြင််းမရှိပ နော်းတထာင် လိုံြ်တလ ာြ်ရန် ြတိ
တပ်းြတသာတကြာင် ၎င်းြိုံ ပဋိညာဉ်တ

ာင််းအရ ြင်လွှတ၍ မရတြ ။ ြျွနုပ်တိအ
ုံို့ တြ်

ကယတငရင လိုအြတ ကှာင်းကို အသိအမတြဌနောပြ ပြ်း ြဋိညှာဉသစထသို မ င်သမ
ြာလပတ်လုံ်း ပဋိညာဉ်တ

ာင််းတင် ရှိတနတသ်းတသှာတ ကှာင ြ ရှု်းခြင််းနှင် တသခြင််းကို

သာ ရင်ဆိုံင်ရမည်ခြစ်သည်။ သမမာြ မ််းစာတွေင မညသိဆ
ုံို့ ိုသည်ြိုံ မှတ်သာ်းပါ။
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အထကကြညတတရှာ်းမရိသပြင၊ ငါသည အသကရင၏။ ြညတတရှာ်းတြေါ်
တသှာအခါ အပြစတရှာ်းသည ရငပြန၏။ ငါလည်း တသ၏။ အသက် င်ခြင်ွေးနင်
ဆိုင်ရသ ပညတ်တ

ွေးသည် ရသခြင်ွေးနင် ဆိုင်သည်ကို ငါရတွွေ့၏။ တရာမဩ ါ

ဒစာ ၇်း၉၊ ၁၀။
ုံရာ်းသြင်သည် သူ၏ ြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ ြျွနုပ်တိ၌
ုံို့ ပြညစံုတစရန် အလိတ
ုံ တှာရှိတသှာ
လည်း ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည် မိမိတ၏
ိုံို့ အသြ်တာြိုံ ြိုံယ်တိုငထိန််းြ ြုံပ်ရန် ကြိြုံ်းစာ်းခြင််းခြင်
ုံရာ်းသြင်၏ အစအစဥ်ြိုံ င်တရာြ်စြ်ြြ် တတ်ကြသည်။ ဤနည််းလမ််းသည်

ုံ

ရာ်းသြင်ထမှ တ ်းြာတစသကသို အသြ်နို့လည််း တ ်းြာတစတသှာတကြာင် ြျွနုပ်တိ၏
ုံို့
ြိုံယ်ပိုံင်အတတ်းအတြေါ် အကြအစည်အတိုင်း အသြ်ရှင်ခြင််းသည် မ််းနည််းပူတဆ်းခြင််းနို့
ပ ြ်ဆ်းခြင််းြိုံသာ ယူတဆာင်လာတပ်းလိမ်မည်။ ထိုသို အသြ်ရှင်ခြင််းကို သမမာြ မ််းစှာ
၌ “ြျွန်သတ
ရှင်တပါလုံြ အ

ာသ

ာ ”(သိ)ုံို့ “ဇာတိ” အတိုံင််းအသြ်ရှင်ခြင််း

ုံ ရည်ညွှန််းထာ်းသည်။

ယ်သိုံို့ တရ်းသာ်းထာ်းသည်ြိုံ သတိခပြုံပါ-

သိပြစ
ု လ င တကှာင်းပမတတသှာအရှာသည ငါ၌တသပခင်းအတ ကှာင်း ပြစသတလှာ။
မပြစနိုငရှာ။ အခပေ်တ
ရသ အ

ွေးသည မိမိသတဘှာကို ထငရှာ်းတစပခင်းငါ ရက င်ွေးခမတ်

အ ွေးခြင် ငါ၌ရသခြင်ွေးကို ခပြု၍ ရသခြင်ွေးအရ က င်ွေးခြေ်၏။ ထိုသို ပြစ

တသှာတ ကှာင အပြစတရှာ်းသည ြညတတတှာအှာ်းပြင အလွေနအပြစနင ပြညစံု
ပခင်း ရိသတည်း။ ထိုမတြါ်း၊ ြညတတရှာ်းသည ဝိညှာဉြကတိနင စြဆိုင
သညကို ငါတိုသိ က၏။ ငါမူကှာ်း ဇှာတိြကတိရိ၏။ အခပေ်တ

ွေးလက်၌

ရက ွေးကျွေ်ခြေ်၏။ တရာမဩ ါဒစာ ၇်း၁၃၊ ၁၄။
ဤတနရာတင်

ိညာဉ်ပြတိ အတတွေ့အကြြုံနှင် ဇာတိပြတိ အတတွေ့အကြြုံအတကြာင််း

တတွေ့ရသည်။ ိညာဉ်ပြတိသတ

ာတရာ်းကှာ်း ဘုရှာ်းသြင်ြ ြျွနုပ်တိြ
ုံို့ ိုံ ြတိတတာ်

ထာ်းတသာအြါ ထိုံြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ သူြိုံယ်တိုံင် ခြည်ဆည််းလိမ်မည်
စာ်းခြင််းခြစ်ပြ်း ဇာတိပြတိသတ

ုံ ယုံကြည်ြိုံ်း

ာြာ်း ထိုံြတိတတာ်အတြ် ြျွနုပတ
် ၏
ိုံို့ ြိုံယ်ပိုံင်

နည််းလမ််းခြင် အရာအာ်းလုံ်းြိုံ လုံပ်တဆာင်ခြင််း၊

ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်မ ာ်းအတပေါ်

သသယခြစ်ခြင််း၊ ထိုံြတိတတာ်မ ာ်းြိုံ ယကုံ ြည်အတည်ခပြုံရန် လြခဏာသြ်တသ ရှာ
တြခြင််းနှင် မိမိတို့ြ
ိုံ ိုံယ်ပိုံင် မစုံလင်တသာ နော်းလည်ခြင််းခြင်

ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်

မ ာ်းြိုံ ခြည်ဆည််းရန် ကြိြုံ်းပမ််းခြင််းတိခုံို့ ြစ်သည်။ ေလာတိဩ ါဒစာ အြန််းကြ်း ၄ တင်
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ရှင်တပါလုံြ ိညာဉ်ပြတိ၏ သတ
တိ၏ သတ
အာခ

ာြိုံ “ပဋိ ညာဉ်တ

ာြိုံ “ပဋိညာဉ်သစ်” ခြစ်သည်ဟူ၍၎င်း၊ ဇာတိပြ

ာင််း” ခြစ်သည်ဟူ၍လည်း တခပာဆိုံထာ်းသည်။

အတကြာင််းြိုံ ြျွနတတှာတို ခပန်လည် ဆြ်စပ်တလလာတသာအြါ မိန််းမနှစ်ဦ်း

(စာရာ နှင်

ာေရ)တိမ
ုံို့ ှ တမ်းြာ်းတသာ ြတလ်းမ ာ်းသည် အာခ

အတွေက တပ်းထာ်းတသာ

ုံရာ်းသြင်၏ ြတိတတာ်ြိုံ အတကြာင််းခပြုံ၍ တမ်းလာခြင််းခြစ်တကြာင််း ြျွနုပ်တိတ
ုံို့ တွေ့
နိုံင်သည်။ ထိုံို့တကြာင် ဣ ဇြ်နှင်ဣရှတမလသည် အာခ

၌ရှိတသာ အတတွေ့အကြြုံနှစ်ြုံအ

တကြာင််းြိုံ ခမင်တစနိုံင်တသာ သြ်တသမ ာ်းခြစ်သည်။ တစ်ြုံမှာ လူသာ်း၏ ကြိြုံ်းစာ်းမှုြိုံ ပုံ
တဆာင်တသာ ဣရှတမလြိုံြာ်း ခမင်တစသည် အာခ

နို့

ာေရ၏ ဆြ်ဆတရ်းခြစ်သည်။

အခြာ်းတစ်ြုံမှာ လူူ့အတနခြင် မတတ်စမ််းနိုံင်တသှာ ြတိတတာ်ကို ခပည်စံုတစရန

ုံရာ်းသ

ြင်၏ အြယ်တန်ြိုံ်းတတာ်ြိုံ ပုံတဆာင်တသာ ြတိတတာ်သာ်း ဣဇကြိုံြာ်းခမင်တစသည်
အာခ

နှင်စာရာ၏ ဆြ်ဆတရ်းခြစ်သည်။

လူတစ်ဦ်း၏ အသြ်တာတင် ပဋိညာဉ်နှစ်ြုံခြစ်ပ ြ်တနသည်ြိုံ မှတ်သာ်းရန် အတရ်းကြ်း
လှပါသည်။ ပဋိညာဉ်မ ာ်းသည် ရှည်လ ာ်းတသာ အြ န
ိ ်တြတ်ြာလြိုံ ြိုံယ်စာ်းခပြုံခြင််း မ
ုံတပ
် ါ။ အာခ

၏ အသြ်တာြိုံ ြျွနုပတ
် တ
ိုံို့ လလှာတသှာအခါ ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိ

တတှာမ ှာ်းကို သူလကခံရှာတွေင သူူ့ြိုံြိတတြေါ်တနတသှာ ြဋိညှာဉသစထ င်ရန စိတအှာ်း
ထကသနတနသူ ပြစတ ကှာင်းတတွေျှို့နိုငြါသည။ အှာပ ဟံသည ထိုြိတ ကှာ်းခ ကကို ပငင်း
ြယတသှာအခါ သဘှာဝအှာ်းပြင လူတ၏
ို
နလံု်းသှာ်းတွေငရိတသှာ ြုနကနလိုသည ဆနဒကို
ရိုံ်းရိုံ်းတလ်းတြှာ ပြပခင်းသှာပြစသည။ ဤပြစစဉသည် လူသှာ်းတို အသကတှာတွေင အကကိမ
မ ှာ်းစွေှာ ပြစတြေါ်တ ကှာင်း အှာပ ဟံ၏ အသြ်တာြ ထင်ရှာ်းစွေှာ တြှာပြတြ်းသည။ ပဋိ
ညှာဉတဟှာင်းသည လူသှာ်းတို ဇာတိနလံု်းသှာ်း၏ သရုြသဏဌှာနပြစပြ်း သဘှာဝအှာ်းပြင
လူသှာ်းမ ှာ်းသည ဘုရှာ်းသခင၏ စြာ်းြိုံ နောခံနိုငစွေမ်းမရိတကြာင််း ြျွနုြတိြ
ုံို့ ိုံ သိတစလိုံ
တသှာတ ကှာင

ုံရာ်းသြင်သည် နိမက တသှာ လူသှာ်းအပြစသို ဆင်းသကလှာရသည။ ကျွ

နုြတိသည
ု
မိမိကိုမိမိ အမနအတိုင်းတတွေျှို့ပမငပြ်း မိမိ၏က ရံှု်းမှုမ ှာ်းတ ကှာင တ ကှာကရွံျှို့ကှာ
ကျွနုြတိုကို ဘုရှာ်းသခငက အပြစတငမညဟု ထငတနတသှာလည်း သူ၏တက ်းဇူ်းတတှာကို
တြှာပြပြ်း တရွ်းနှုတပခင်း ကတိတတှာကိုလကခံရန ကျွနုြတိုအှာ်း ကိုယတတှာြိတတခေါ်တနြါ
သည။ ကိုယက ိ ်းရှာပခင်းန တစကိုယတကှာင်းဆနပခင်းသည ြဋိညှာဉတဟှာင်းတွေငရိတသှာ
သတဘှာပြစသည။ ထိုတ ကှာင အှာပ ဟံသည အြ န
ိ ်တိုင်း မိမိ၏အှာ်းနည်းခ ကကို အသိအ
မတပြ ပြ်း ဘုရှာ်းသခငက သူ၏ကတိတတှာကို ပြညစံုတစမညဟု လကခံခတသာတကြာင်
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ြဋိညှာဉတရှာ်းသစပြစတသှာ တယရှု၏ ယံု ကညပခင်းအှာ်းပြင သူသည ဘုရှာ်းသခငကို ယံု
ကညသညပြစ၍ သူ၏ ယံု ကညပခင်းကို တပြှာငမတပခင်းကသို မတတတှာမူ၏။ ဤအ
တကြာင််းအရာနှင်ပတ်သက၍ ကျွနုြတို စဉ်းစှာ်းဆင်ခြင် သုံ်းသပ်တသှာအခါ ကျွနုြတိအ
ု
တွေက မညသိုံို့ အက ိ ်းသကတရှာကမှုရှိသနည်း။ ြျွနုပတ
် ကိ
ို ု ကတိတတာ်တစ်ြုံ တြ်းထှာ်းြ
ပပ်းပပလှာ်း။

အသစ်တသာ ပဋိညာဉ်
ဘုရှာ်းသခင၏ ပငိမ်သြ်ြ မ််းသာခြင််း ငစှာ်းရန ြတိတတာ်အတကြာင််း သမမာြ မ််းစာြ
မှတ်တမ််းတင်ထာ်းသည။ ထိ“ုံ ပငိမ်သြ်ြ မ််းသာခြင််း”ဟူတသှာတဝါဟှာရသည ဘုရှာ်းသခင
၏ ကတိတတှာပြညစံုတစပခင်းငှာ ကျွနုြတိနည
ု
်းပြင ကကိ ်းစှာ်းပခင်းကို ရြတနပခင်းဟု ဆိုလို
သည။ ထိပြင
ု မက ဘုရှာ်းသခငသည သူ၏ကတိတတှာမ ှာ်းကို ကျွနုြတိအထ
ု
၌ ပြညစံုတစ
မညဟု ယံု ကညသတဘှာတူပခင်းပြစသည။ တအာြ်ြါြ မ််းြ ြ်ြိုံ တလလာကြပါစိ။ုံို့

“ယတနတွေင သငတိသည
ု

ဒတ်ရတ ်အသကို က ွေးလ က်ရိသညခြေ်၍၊

ဆနက ငဘကပြ ရှာ ကှာလ၌ ရိသကသိ၊ု ြိုင်မ ရသ ေတ်နလိုွေးမ ကနင်ဟို
က မ်းစှာလှာသညအရှာမှာ၊ ကှာ်းပြ်းမ ဆနက ငဘကပြ တသှာ သူတကှာ်း၊
ို
အ
ဘယသူနည်း၊ တမှာတရတနောကသိုလိုက၍ အေုတတ ပြညမ ထွေကလှာတသှာ သူအ
တြါင်းတိုသည ထိုသပြ
ို ကသည မဟုတတလှာ။ အနစတလ်းဆယြတလံ်းု နစ
သကတတှာမမူတသှာ သူတကှာ်း၊
ို
အဘယသူနည်း။ ဒုစရိုကအပြစကို ပြ တသှာ
တ ကှာင တတှာ၌လ၍ တသတသှာသူြင မဟုတတလှာ။ သငတိုသည ငါ၏ ခ မ်း
သှာထသို မဝငရ ကဟု က နိ ဆိုတတှာမူတသှာ သူတကှာ်း၊
ို
မယံု ကညတသှာ သူ
မတြါ်း အဘယသူနည်း။ သိပြစ
ု ၍၊ သူတိုို့သည် မယို ကည်ရသ ရ က င် သ
မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့ိုသခမင် က၏။ ထိတ
ု ကှာင၊ ဘို

ွေးသြင်၏ ြ မ်ွေးသ ထဲ

သိုို့ ဝင် ရသ အြွင်ကို ရပွေးရသ ဂတရတ ်သည် ငါတိုို့၌

ေ်လ က်နင်၊ သင

တိတွေ
ု င အခ ိ ျှို့တိုသည မမဘတနမညကို စို်းရိမ ကကုနအံ။ ငါတို့ိုသည် ဝမ်ွေး
ရခမ က်ေ

သတင်ွေးကို ထိုသူတိုို့ကဲသိုို့ က ွေး ကပပြီ။ သိရှာတွေ
ု
င သူတို ကှာ်းရ
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တသှာ တရှာ်းစကှာ်းသည၊ က ွေး ရသ သူတို့ိုအထဲ၌ ယို ကည်ခြင်ွေးနင် မရ
ရန ရသ ရ က င် အက ိ ်းကိုမတြ်း။” တ

ခ ဩ ါဒစာ ၃်း၁၅-၄်း၂။

ုံရာ်းသြင်၏ နှုတ်တတှာထြ်စြာ်းမ ာ်းြိုံ ယကုံ ြည်ပပ်း သူ၏ြတိတတာ်မ ာ်း ခပည်စုံရန်
အြင်တပ်းခြင််းသည် သူ၏ြ မ််းသာခြင််းသိုံို့

င်စှာ်းခြင််းခြစ်သည်။ ြတိတတာ် အ

ယ်သိုံို့

ခပည်စုံခြင််းသိုံို့တရာြ်မည်ြိုံ စိုံ်းရိမ်ရနမလိုံတပ။ သိုံို့တသာ် ြျွနုပတ
် သ
ိုံို့ ည် သစစာြတိတည်
ကြည်တသာ ြိုံယ်တတှာြိုံ ယကုံ ြည်ရမည်ခြစ်သည်။ ြျွနုပ်တိုံို့ အတြ်ထာ်းတပ်းြတသာ
ြတိတတာ်မှာ အ

ယ်နည််း။

“တနောကကှာလအခါ ဣသတရလအမ ိ ်းသှာ်းတို၌ ငါတြ်းအံတသှာ ပဋည ဉ်တ
ဟူမူက ွေး၊ ငါထ ဝ ဘို

ွေးသည် ငါ၏ပညတ်တ

ွေး

ွေးကို သူတိုို့အတွင်ွေးထဲသိုို့ သွင်ွေး

မည်။ သူတို့ိုနလိုွေးရပေါ်မ ရ ွေးထ ွေးမည်။ ငါသည် သူတိုို့၏ဘို

ွေးခြေ်သည်။ သူတို့ို

သည်လည်ွေး ငါ၏လူခြေ် ကလမ်မည်။ ထိုသူတက၊
ို ထှာဝရဘုရှာ်းကို သိတလှာဟု၊
အမ ိ ်းသှာ်းခ င်း၊ ညအစကိုအခ င်းခ င်း တတယှာကကိုတတယှာက ဆံု်းမဩဝါဒ မ
တြ်းရ က။ အတ ကှာင်းမူကှာ်း၊ အငယဆံု်းတသှာ သူမစ၍ အကက်းဆံု်းတသှာသူတိုင
တအှာင၊ ထိုသူအတြါင်းတိုသည ငါကိုသိ ကလိမမည။ ထိုအခါ ငါသည် သူတိုို့ အ
ခပေ်မ ွေးကို သည်ွေးြမည်။ သူတို့ိုခပြုရသ ဒိုေရိုက်မ ွေးကို မရအ က်ရမဘဲရေမည်
ဟို ထ ဝ ဘို

ွေး မေို့်ရတ ်မူ၏”။ တယရမိအနောေတတိြ မ််း ၃၁်း၃၃၊ ၃၄။

ဤအဩြယ်တြာင််းလှတသာ ပဋိညာဉ်သစ်သည် ြျွနုပ်တိလ
ုံို့ ုံပ်တဆာင်ရန် လုံ်း၀မခြစ်နိုံင်
တသာအရာြိုံ ခပည်စုံစာ လုံပ်တဆာင်တပ်းမည် ကတိတတာ်ပြစသည။ စုံလင်တသှာ စာရိတတ
တတာ်ြိုံတပ်းမည် ကတိတတာ်ပြစသည်။

ုံရာ်းသြင်သည် ဤအရာြိုံ လုံပ်တဆာင်မည်

ုံ

ြတိတပ်းြသည်။ ြျွနုပ်တိ၏
ုံို့ ဉာဏ်နှင်ြန်အာ်းမ ာ်းခြင် စာရိတတတတာ် စုံလင်ခြင််းအတြ်
ကြိြုံ်းစာ်းပါြ ထပ်ြါထပ်ြါြ ရှု်းမည်ခြစ်သည်။ ြျွနုြတိုံို့ လြ သည်အြ န
ိ ်တိုံင််း တ

ာင််း

နမ််းတသာ ဇာတိနှင်အတူ နောြ င်ခြင််း၊ မ််းနည််းခြင််းနှင် တသခြင််းြိုံသာ ယူလာတပ်းသည်
ြျွနုပ်တိ၏
ုံို့
ပဋိညာဥ်တ

ာင််းြိုံ တြာ်ခပတနခြင််းခြစ်သည်။ သိုံို့တသာ်လည််း အာခ

နည််း

တူ ယကုံ ြည်ခြင််းအာ်းခြင် ြတိတပ်းထာ်းတသာ ထိုံပဋိညာဉ်သစ်ြိုံ ဆြိုံင်ရန် ြျွနုပ်တိုံို့
ြိုံ

ုံရာ်းသြင် အာ်းတပ်းတိုံြ်တန််းတနသည်။ ကျွနုြတိ၏
ု အမှြိုံြင််းမှုနှင် ဇာတိသတ

ာ

ကို စနို့်ြာပြ်း တနောကဆံု်းတွေင ပဋိညှာဉသစ အတတွေျှို့အကကံ ၌ ပငိမ်သြ်ြ မ််းသာခြင််းြိုံ လံု်း
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လံု်းလ ှာ်းလ ှာ်း လြ်မြသည်ြာလပတ်လုံ်း ပဋိညာဉ်တဟှာင်း နင အသစနစခုလံု်းသည
ကျွနုြတိုအထ၌ တစခ န
ိ တည်းတွေင အတူတကွေ အလုံပ်လုံပ် တနအုံ်းမည်ခြစ်သည်။
အခ ိ ျှို့တသာသူမ ာ်းသည ပဋိညှာဉသစသို တစ်ကြိမ် ငတရှာကပြ်းလ င ပဋိညှာဉအတဟှာင်း
သိပြန
ု ၍ မြ တရာြ်နိုငဟု ယူဆ ကသည။ ြဋိညှာဉတဟှာင်းအတတွေျှို့ အကကံ ရိတနသတရွျှို့
ြဋိညှာဉသစ အတတွေျှို့အကကံ လံု်းဝမရိနိုငဟူ၍လည်း ယူဆ ကသည်။ ဤယူဆခ ကမမန
တ ကှာင်း အှာပ ဟံ၏ အသြ်တာအတတွေ့အကြြုံမ ကျွနုြတိတတွေ
ု
ျှို့ရသည။ အှာပ ဟံသည
ဘုရှာ်းသခငကို ယံု ကညပြ်း ခရစတတှာ၏ တပြှာငမတပခင်း ဆုတက ်းဇူ်းရရိခသည။ တနောက
ြိုင်းတွေင ဘုရှာ်းသခင်၏ ကတိတတှာမ ှာ်းကို မယံု ကညပခင်းအာ်းခြင် ြဋိညှာဉအတဟှာင်း
အတတွေျှို့အကကံ ကိုလည်း တစပြိ ငတည်း ကကံ တတွေျှို့ခပြနသည။
မ ကှာခဏဆိုသလို ကျွနုြတိသည
ု
ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာ ပြညစံုလှာမညဟု စိတန
လံု်း အကကွေင်းမ ယကုံ ြည်ကြပါသည်။ သိတသှာ
ု
အခ န
ိ ကုနလွေနလှာပြ်း ြတဝန်းက င အတပခ
အတနမ ာ်း (သိမ
ုံို့

ုံတ်) အပခှာ်းြိစစမ ှာ်းတ ကှာင ြိအှာ်းတြ်းခံရတသှာအခါ တ ကှာကရွံျှို့မှုနင

သံသယဝငလှာပြ်း ကျွနုြတိ၏ယံ
ု
ု ကညပခင်းသညလည်း ပ ြ်ဆ်းယိယ
ု ွေင်းလှာတတသည။
ဤအရာသည် အာခ

၏ အသြ်တာ၌ ခြစ်ပ ြ်ြသည်နည််းတူ ြျွနုပ်တိ၏
ုံို့ အသြ်

တာ၌လည််း ခြစ်ပ ြ်လ ြ်ရှိသည်။ ဟှာေရနငစှာရှာနစဦ်းလံု်းသည အှာပ ဟံနငအတူ တန
ထိုငခသည အခ န
ိ တင် အာခ

သည စိတနစြရှိတနပြ်း ပဋိညှာဉဆိုငရှာ အတတွေျှို့အကကံ

နစမ ိ ်း စြ ကှာ်း ပိတ်မိတနရသည အခ န
ိ မ ာ်းစွေှာရိြသည။ လူသာ်းတိုံင််း၏ အသြ်တာ
တင်လည််း ထိုံို့အတူခြစ်သည်။ ြျွနုပ်တိလ
ုံို့ ည််း “ြျွနုပတ
် အဘ
ို
အှာပ ဟံ၏ ယံု ကညပခင်း
တရှာ်းလမ်းသို လိုကသာ်း ကသည။” (တရာမဩ ါဒစာ ၄်း၁၂)
ြဋိညှာဉနစပါ်းသည လူသှာ်းတို၏ အြ င်စရိတတနင ဘုရှာ်းသခင်၏ စာရိတတတတာ် မညသို
ရိသညကို တြှာပြထာ်းသည။

ုံရာ်းသြင်သည် လုံ်း မတခပာင််းလတသာ

ုံရာ်းခြစ်သည်။

ထိတ
ုံို့ ကြာင် သူ၏ြတိတတာ်သည် ပဋိညာဉ်အတတွေ့အကြြုံ နှစ်မ ြုံိ ်းတင် အတူတူပင်ခြစ်
တကြာင််းတတွေ့ရသည်။ လူသာ်းသည် က ရံှု်းတတ်တသာ သတ
ြ င်စရိုံြ်သာရှိသည်။ ပဋိညှာဉတ

ာရှိပပ်း မခပတ်သာ်းတသာအ

ာင််းခြစ်တစ၊ ပဋိညှာဉသစ်ပြစတစ သူတရွ်းခ ယဆုံ်း

ခြတ်သညအတိုံင််း ဤအတတွေျှို့အကကံ နှစ်ြုံြိုံ ကြြုံတတွေ့ရမည်ခြစ်သည်။ အဘယတ ကှာငဆို
တသှာ လူသှာ်းမ ှာ်းသည ဇာတိပြတိစိတ်ပြင လညပြှာ်းတတတသှာ စာတန်နင ြူ်းတြါင်း
ကှာ ဘုရှာ်းသခငအတြေါ် မခိုအှာ်းကို်းပခင်းမပြ ဘ အရှာရှာကို မိမိအလိုအတိုင်း လုြတဆာင်
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လိတ
ု သှာ သတဘှာသဘှာဝရိပခင်းတကြာင်ပြစသည။ ဘုရှာ်းသခငနငဆြ်ဆတရ်း အစပြ ခ န
ိ
တွေင လူသှာ်းမ ှာ်းသည ပဋိညှာဉတဟှာင်း၌ အပမရိတနသညပြစတ ကှာင်း တသခ ှာြါသည။
ဤအရာသည်

ုံရာ်းသြင်၏ အလိုံတတာ်မ

ုံတ်ပါ။ လူသည ဘုရှာ်းသခငအတ ကှာင်း ပိုံ၍

သိနော်းလညလှာပြ်း သူူ့အတြေါ် မခိုအှာ်းထှာ်းလှာတသှာအြါ ပဋိညှာဉသစကို စတငတတွေ့ကြြုံ
ခံစှာ်းရမညခြစ်သည်။ လူသှာ်းတို၏ စိတသည ဘုရှာ်းသခငနင ပတ်သက၍ ရှုြတထွေ်းမှု နင
မသိနော်းမလညမှုမ ှာ်းပြင အပမတတစ အစပြ တတတသှာတ ကှာင်သာပြစသည။
ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာမ ှာ်းသည တပ်းထှာ်းတတှာမူသညအတိုင်း ပြညစံုလှာမညဟု ယံု
ကညြိုံ်းစာ်းြါက ြျွနုပ်တိသ
ုံို့ ည် စစ်မှန်တသာ ြ မ််းသာခြင််းြိုံ တတွေ့ကြြုံ ခမည််းစမ််းရမည်
ခြစ်သည်။ ထိုကတိတတှာမ ှာ်း အ
တတာမည် မ

ယ်သို ပြညစံုလှာမညကို ကျွနုြတို စို်းရိမတကြာင်ြ

ုံတ်ြါ။ ဘုရှာ်းသခငသည် သူူ့ြတိစြာ်းမ ှာ်းြိုံ သူြိုံယ်တိုံင် ပြ်းတပမှာက

တအာင်ခမင် လုံပ်တဆာင်လိမမညဟု ကျွနုြတို ယံု ကညတသာတကြာင် ခြစ်ပါသည်။

ယံမ
ု ှာ်းတသှာစိတနငကင်း၍ ဘုရှာ်းသခင၏ ကတိတတှာကို တတွေ်းတတှာပခင်းမရိ၊
ယံု ကညအှာ်းကက်းသပြင ဘုရှာ်းသခငကို ခ ်းမွေမ်း၍၊ ဂတထ ွေးရတ ်မူရသ သူ
သည် ကတရတ ်အတိုင်ွေး တတ်နိုင်ရတ ်မူသည်ကို ေတ်ေွဲလမ်ွေးရလ၏။ ထိုံို့
တ ကှာင၊ သူ၏ယံု ကညပခင်းကို သူ၏ တပြှာငမတပခင်း ကသို မတတတှာမူ၏။
တရာမဩ ါဒစာ ၄်း၂၀-၂၂။
အနစတလ်းဆယြတလံ်းု နစသကတတှာမမူတသှာ သူတကှာ်း၊
ို
အဘယသူ
နည်း။ ဒုစရိုကအပြစကို ပြ တသှာတ ကှာင တတှာ၌လ၍ တသတသှာသူြင
မဟုတတလှာ။ သငတိုသည ငါ၏ခ မ်းသှာထသို မဝငရ ကဟု က နိ ဆိုတတှာ
မူတသှာ သူတကှာ်း၊
ို
မယံု ကညတသှာသူမတြါ်း အဘယသူနည်း။ သိပြစ
ု ၍၊
သူတိုသည မယို ကည်ရသ ရ က င်သ မဝငနိုငသညကို ငါတိုသိပမင က၏။
တ

ပ ဩ ါ ဒစာ ၃်း၁၇-၁၉။

ထိတ
ု ကှာင ပဋိညှာဉတရာ်းမ ှာ်းသည မယုံကြည်တသှာ လူတစဦ်းကို သူ၏ ကတိတတာ်မ ာ်း
ခြင်

ုံရာ်းသြင်ြ ရင််းနှ်းကျွမ်းဝငပခင်းသိုံို့ မည်သိုံို့တြေါ်တဆာင်သာ်းတကြာင််း လြစွေှာတြှာပြ

ပခင်းပြစပြ်း အဆံု်းတွေင ထိက
ု တိတတှာမ ှာ်းသည ဘုရှာ်းသြင်၏ နှုတကြတတတှာအှာ်းပြင
ပြညစံုလှာသညကို ပမငတတွေျှို့တစရနပြစသည။
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ဘုရှာ်းသခငသည သူ၏သှာ်းသမ်းတိုင်းကို အပြစနင အခပစ်၏အြမှ ကယတငရန မညမ
ဆနဒရိတ ကှာင်း ဆငပခငပခင်းအှာ်းပြင သင၌ အက ိ ်းတစစံုတစရှာရိလိမမညဟု ကျွနုြတမ ှာ
လငြါသည။
ကျွနုြတိသည
ု
အမှာ်းလုြမိ၍ ြ ရှု်းတသာအြါ စိုံ်းရိမ်တ ကှာကရွံျှို့စရှာမလိုြါ။ ဘုရှာ်းသခင
ခင၏ ကတိတတှာမ ှာ်း ပြညစံုလှာရန ကိုယနည်းကိုယဟနပြင ကကိ ်းစှာ်းတနမိတ ကှာင်းကို
သှာ သတိခ ြ ကြါစိ။ု ြျွနုပတ
် လ
ို ြ တသှာအခါ ဘုရှာ်းသခင ြျွနုပတ
် ကိ
ို ု စွေနပစ်တတှာမ
မူ။ သူ၏ ြဋိညှာဉသစသည ကျွနုြတိအတွေ
ု
က အမနအကန ရိတနဆပြစသည။ ကျွနုြတို
လြ တသာအြါ မိမိတို့၏
ိုံ အခပစ်နငအမှာ်းမ ှာ်းကို နိမခ စွေှာဝနခံပြ်း မိမိြိုံယ်ကို မြိုံ်းစာ်း
တတာ

ဘုရှာ်းသခင၏ ခွေငလွှတခြင််းနင ကရုဏှာကို ယံု ကညြိုံ်းစာ်းလ င ခရစတတှာ၏

စာရိတတတတာ်နင သှာ၍န်းကြလှာလိမမညခြစ်သည်။

ုံရာ်းသြင်သည်လည်း မိနတတှာမူ

သည်အတိုံင််း သှာ၍ခပည်စုံတအှာင လုြတဆာင်ပါလိမ်မည်။

ထိုမတြါ်း၊ ြညတတရှာ်းသည တြနဝငသပြင ပြစမှာ်းတသှာအပြစြွေါ်းမ ှာ်း၏။
သိတသှာ
ု
လည်း အပြစြွေါ်း မ ှာ်းသည အရှာမှာ တက ်းဇူ်းတတှာသှာ၍ ကကွေယဝ၏။
တရာမဩ ါဒစာ ၅်း၂၀။
ရှု်းနိမ်၍လြ သညအခါတိုင်း ယံု ကညပခင်းအှာ်းပြင တရျှို့သိုဆကသာ်းနိုံင်ရန် ြဋိညှာဉသစ
၏ တက ်းဇူ်းတရာ်းသည် သင်အတြ် ရှိတနပါသည်။ သငြ ရှု်းမှုမ ှာ်းသည ဘုရှာ်းသခငကို
ြို၍ အကြင််းမ ယံု ကညကို်းစှာ်းရန အမှန်တြယ် အတထှာကအကူပြ နိုငပါသည။ ဘုရှာ်း
သခငသည ကျွနုြတိကိ
ု ု မရံှု်းနိမတစလိုြါ။ ကျွနုြတိ၏
ု လတ်လပ်ြ င်တသာ (သိုံို့ ) အမှအြိုံ
ြင််းလိတ
ု သှာ နလံု်းသှာ်းကို သူလံု်းလံု်းသိတနသည။ စံုလငတသှာ ယံု ကညပခင်းသို သွေှာ်းရန
တလ ာြ်လှမ််းရမည လမ်းတ ကှာင်းတွေင က ရံှု်းမှုမ ှာ်းကို ကျွနုြတို တက ှာပြတသွေှာ်းရမည
ပြစြါသည။
ြျွနုပတ
် အဘအှာပ
ို
ဟံ၏ တပခရှာအတိုံင််း လိုံြ်တလ ာြ်၍ သူတအာင်ခမင်ြသည်နည််းတူ
ြျွနုပ်တိလ
ုံို့ ည််း တအာင်ခမင်တြ ာ်လွှာ်းြာ

ုံရာ်းသြင်ြတိတတာ်မ ာ်း၏ ပငိမ်သြ်ြ မ််း

သာခြင််း၌ တည်ကြည်ကြပါစိ။ုံို့
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ယုံကြည်ခြင််းြရ်းစဉ်
ြဋိညှာဉတရှာ်းနစမ ိ ်းအတ ကှာင်းကို နော်းလညပခင်းသည ဧ တေလိတရှာ်းကို နော်းလညရန
နင သမမှာက မ်းစှာကို မနကနတသှာ မူ၊တဘှာငအတွေင်းြတရှုပခင်းအတြ် အတရ်းကက်းတသှာ
အြန််းြဏ္ဍပြစပါသည။ ဤစှာအုြငယသည စှာြတသူအှာ်း ထိအ
ု တ ကှာင်းကို နော်းလည
နိုငရန မရိမပြစ လိအ
ု ြတသှာ အရှာမ ှာ်းနင ရို်းရင်းတသှာနည်းလမ်းပြင မိတဆကတြ်းထှာ်း
ပါသည။
လွေနခတသှာရှာစုနစမ ှာ်းစွေှာက ခရစယှာနဘှာသှာအတွေင်း ပြစြွေှာ်းခတသှာ လွေမှာ်းသည နော်း
လညမှုမ ှာ်းတ ကှာင ြဋိညှာဉမ ှာ်းအတကြာင််းနင ြတသက၍ ရှုြတထွေ်းမှုမ ှာ်းစွေှာရိြသည။
ပဋိညာဉ်၏ ရိုံ်းရှင်း် မှုြိုံ အာခ

၏အသြ်တာထတွေင တြာ်ခပထာ်းသည်ြုံိ သိခမင်နင
ို

သည။ ဤအရာသည် ေလာတိဩ ါဒစာ၌ ရှငတ
် ပါလုံြ ြျွနုပ်တိြ
ုံို့ ိုံ တခပာခပထာ်းတသာ
အရာ ခြစ်ပါသည်။

ြညတတိက မ်းစှာ၌ လှာသညကှာ်း၊ အှာပ ဟံ၌ သှာ်းနစတယှာကရိ၏။ သှာ်းတတယှာကကှာ်း၊
ကျွနမ၏ သှာ်းပြစ၏။ တတယှာကကှာ်း ကျွနမမဟုတတသှာ မိန်းမ၏ သှာ်းပြစ၏ဟု လှာ
သတည်း။ ကျွနမ၏သှာ်းသည ဇှာတိြကတိအှာ်းပြင ဘွေှာ်းတသှာသှာ်းပြစ၏။ ကျွန မဟုတ
တသှာ မိန်းမ၏သှာ်းသည ေတိတတှာအှာ်းပြင ဘွေှာ်းတသှာသှာ်းပြစ၏။ ထိအ
ု တ ကှာင်းအရှာ
ကို ြံုြမှာအှာ်းပြငဆိုတသှာ၊ ထိုမိန်းမ နစတယှာကကှာ်း၊ ြဋိညှာဉတရှာ်းနစြါ်းကို ဆိလ
ု ိုသ
တည်း။ ဟှာေရအမညရိတသှာ မိန်းမတည်းဟူတသှာ ြဋိညှာဉတရှာ်းတြါ်းသည သိနော
တတှာင တြေါ်မှာ စရင၍၊ ကျွနမ ှာ်းကို ြွေှာ်းတတတသှာတရှာ်းပြစ၏။
ေလာတိဩ ါစာ ၄်း၂၂-၂၄)
သငြတရှုသညအတိုင်း သင၏ယံု ကညပခင်းခရ်းစဉ်၌ မ ာ်းစာတသာ တကှာင်းခ ်းမေဂလာ
ြစာ်းရြါတစ…
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