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၁။ ကိယ
ို က
့် ယ
ိို က
့် သ
ိို တိထာားပါ
ကမဘောတစ်ဝမ
ှ ််းလို်းမှောရှတ ကသလ်းငယ်သန််းမျော်းစွောက ဒီဇင်ဘောလ ၂၄ ရက်ညကို ဘယ်
သလောက်သတောင် သမျှော် ကမလဆိုတော ဘိုငသ
် သမှန်း် ရခက်ပါတယ်။ မီ်းလက်လက် သတောက်
သနတ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်သတွကလည််း နေရာအနမှှံ့ ောရှပပီ်း “စန်တောကသလောကို ကကြိုဆို
ပါ၏” ဆတ
ို
ဆိုင်း် ဘိုတသ
် တွကလည််း ဆန််းဖပော်းတ သဖမောက်ဝင်ရို ်းစွေ်းနေဖ်းဖ်းန ာကို
လက်သဆောင်သတွလောသပ်းြို လက်ဖပသခေါ်သနပါတယ်။
ထထ
ို အ
ို ဖပစ်မကသလ်းငယ်အော်းလို်းဟော တပည်သတော်ကကီ်း ရှငသ
် ယောဟန် ဗျောဒတ်ကျမ််းထ
မှော ကြိုခသလိုမျြို်း ထပ်တူ ကြိုသန ကပါတယ။ ခရစ်စမတ်ကောလ ကသလ်းငယ်သတွရ ဖပစ်
မ ်းမသပျော်ရင်မှုဟော ခတွင်း် မာချြိုပပီ်း၊ စန်တောဟော ဒဏ္ဍောရီသောဖြစ်မှန်း် သရတအခါ ဝမ််းမှော
ခါ်းပါတယ်။
ခရစ်စမတ်ရို ်းရောဟော

လူသော်းသတွရဓောတ်သသွ်းကို

အမျော်းကကီ်းြွငအ
် န်ဖပပါတယ်။

မဘသတွ ဟော သူတိုရရင်သသွ်းသတွကို ယိုတတမရှတောကို ဘောသ ကောငသ
် င်သပ်းကြပါလမ။်
အတသ
ို ဖပော ရရင် ကသလ်းသတွဟော မဟိုတ်တောသတွန အလကော်းသနစတ်ပျက် ကမှောကို
သသကကီ်းန မဘသတွက ဘောလညောသဖပောကြတာလဲ
ို
။
ဩစသ တ်းလျက

ခရစ်စမတ်ပဆ
ွ ိုရင်

ပဆ
ို န််း ါသသ်းတယ်။

ဩစသ တ်းလျမှောက

ဒီဇင်ဘောလ ဆတ
ို ော သနွလယ်သခါင်ကကီ်းဖြစ်သတော သမင်၊ ဒရယ်၊ နှင်း် ၊ အကကျထူထူ
အနီသရောင်

စန်တော

ခရစ်စမတ်သနဟောလည််း
စန်တောပရသတ်မျော်းရ

ကသလောဆိုတောနတွေဟော
၃၅

ဒီဂရီ

အသတော်ကိုခက
ွေ ျပါတယ်။

စင်တဂ
ီ ရတ်ထက်လည််း

အပ်မက်သတွြ

ပျက်သစ

ပိုတတ်သတော

နင
ို သ
် လောက်ပါတယ်။

ဒါသပမ

ဒီလိုဖြစ်မသွော်းပါဘူ်း။ အစဉ်အလောဟော အမဝင်ဖခင််းမျော်းစွော န ဲ လက်သဆောင်သတွ၊
အချြိုပသတွ
ွ
န ဆက်ပ ်းရှငသ
် န်သနပါတယ်။
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စန်တောဟော

လူသော်းရစတတဇရိုပ်မျော်းစွောကို

အောရို သပ်းသငတ
် ကစစဖြစ်ပါတယ်။

အော်းလပ်ရက်

ဖပတအတွက်
သ ်းပွသတော်အခါဖြစ်တအဖပင်

ောမညကြ်းစန်တောသီချင််းတစ ဒြ လူနတွေ ဘဝကိုရှုဖမင်ပက
ို ို ပ ပါတယ်။
စန်တာကလ

ာကကြီး မ ထ
ြို့ ဝ
ဲ င်လာမ

ြယှံ့ြယြသတထာ်း ါ
သင်မငို ါေဲ ှံ့
သင်နတ
ှု ခ
် မ််းမစူ ါေဲ ှံ့
ဘောလလ
ို ဆတ
ို ောငါသဖပောမယ်
စန်တောကသလောကကီ်း ပမြိုြို့ထဝင်လောပပီ
သူြစောရင််းလိုပ်သနတယ်
နှစခ
် ါသတောင်ဖပန်စစ်တယ်
ဘယ်သူနော်းသကောက်လည်း၊ လမမောလည််းဆိုတောရှောမှော
စန်တောကသလောကကီ်း ပမြိုြို့ထဝင်လောပပီ
သင်ဘယအခ ေအပ်တောကို သူဖမင်တယ်
သင်ဘယအခ ေန်းို တာကို သူသတယ်
သင်သကောင််းလော်း၊ ဆို်းလော်း သူသတယ်
ဒါသ ကောင် လမ်လမ်မောမောသနပါ။
လက်သဆောင်ယလ
ူ ောတသူရအပမီ်းမှော အဆပ်ဆူ်းရတယ်။ သငရောဇဝင်
အော်းလို်း သူက မှတ်
ှံ့
တမ််းတင်ထော်းပါတယ်။

သူဟာ

သဗဗဗလဒဓရအစွမ််း

သင်အပ်သနချန်၊

ရှပပီ်း

သနရောတိုင်း် မှော
ထချန်မျော်းကို

တစ်ပပြိုငတ
် ည််းရှနင
ို တ
်
ဖမင်နငပါတယ်။

သကောင််းလော်း၊ ဆို်းလော်းဆတ
ို ော သြို စောရင််းကန
ို စ
ှ ခ
် ါဖပန်စစ်ပါတယ်။
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သင်

ြျွေနတာတလို
ို ပ်သမျှကို သဖမောက်ဝင်ရို ်းစွန်း် မှော စောရင််းမှတထ
် ာ်းတယ်လို ြျွေနတာတို
ဟာ

ငယ်ငယ်ကတည််းကစပပီ်း

အသ ကောက်တရော်းပါ။
ပိုသကောင််းမယ်ဆတ
ို ာပါ။

နော်းသွေင်းခခဲှံ့ရပါတယ်။

အသ ကောင််းက
သင်ဟော

သစောင် ကည်

လက်သဆောင်သကောင််းရမှောမဟိုတ်ပါဘူ်း။

လိုချင်တာက

ြယှံ့ြယြသတထာ်းရင
ခရပပီ်း

သင်မလမမောရင်

မူကပ
ွ ိုဖပင်နတွေမောှ ဆိုရင်

မီ်းသသွ်းလမ ်း၊

ဒါထက်ဆို်းတာမ ်း ရတတ်တယ်တ။
စန်တောကသလောပိုဖပင် မူကွရတအသ ကောင််းရင််းခကသတော ပသဟဠအဖြစ် ရှသနပါတယ်။
လက်သဆောင်သတွ ကစော်းစရောအရိုပ်သတွထမ််းပပီ်း လညပတ်သနတ ဖ်းဖ်းသပျော်ဟော အမှန ်
သတော တစ်ကမဘောလို်းကို သထောက်လမ
ှ ််းသနဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။ သူရလက်သဆောင်ကသတော
သငက
် ို လူသကောင််းဖြစ်သအောင်လိုပ်တ လက်သဆောင်ပါ ဲ။ နင
ို င
် သော်းသကောင််းဖြစ်သစြိုသပါ။
စန်တောကသလောပိုဖပင် ခရစ်ယောန်သောသနောအတွင်း် မူကွရဖခင််းဟာ ၁၈ ရောစိုြ စသကော
(တ်)လူမျြို်း ဥပသဒပညောရှင၊် သမိုင်း် ပညောရှင၊် ဒဿနပညောရှင် သခင် Kames ရ သို်းသပ်
ချက်န ပတ်သက်နင
ို သ
် ချရှပါတယ်။
“သူက - ခရစ်ယောန်သာသောသည် သမ်သမွြို့ ဖခင််း၊ သည််းခဖခင််း၊ မိုဒတောတရော်း
မျော်းမှော ထင်ရှော်းပါတယ်။ ဒါသပသ ညှင််းဆနှပ်စက်ဖခင််းသည် အဖခော်းဘောသောမှော
မဖြစ်ြူ်းဘ်းလို ဆိုပါတယ်။ Kames က ဒါြ ခရစ်ယောန်မူန လက်သတွြို့ကြာ်း
ဝသရောဓဖြစ်ဖခင််း ‘လူသမိုင်း် ထက တစမဖြစ်စဉ်ထူ်း’ လို ဆိုပါတယ်။”1

မှနပ
် ါတယ်။ Kames ဟော အနှမ
ီ ူကက
ွ ို စတငသို်းသပ်သူ (သ)ှံ့ သနောက်ဆို်းသို်းသပ်သူ
မဟိုတပ
် ါဘ်း။ သမတတော၊ ကရိုဏော၊ မိုဒတောတရော်းသတွကသ
ို င်သပ်းတ သယရှု ဘရ
ို ော်းရဘောသော
ကို ယို ကည်သက်ဝင် ကတသူမျော်းဆကသန ဒလအဓမမအပ
ို ်စို်းလိုစတ် ထွကရ
် တာပါလမ။်

1

https://www.libertarianism.org/publications/essays/excursions/notes-persecution-

toleration-history-christianity
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ခရစ်ယောန်သမိုင်း် ကို ဒီထက်အရင်းစစတအခါမှော အဓမမသို်းရဖခင််းကို သဖြောငခ
် ျက်သပ်းတ
Augustine ရ ပိုရပ်ကို သတွြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။
ြမ််းဆီ်းညှင််းဆေည်းရ ဗသိုကောကကီ်း၊ ခရစ်ယောန်ဓမမဒဿနပညာရှင် Augustine
ြ သယရှု ဘိုရော်းလည််း တစနြွေွေ့ မာသနည််းအစော်း အဓမမနည််းသို်းခတာရရင
နထာြပ ဖ ှံ့ သဝြန်သူသတွရ စေသခေါ်မှုကို ခခရတအခါမှော သကလည််း တမန်
သတော်ဝတထြို

၉:၁-၁၈

လော

ရှငသ
် ပါလိုရ

ဒမသက်ပမြိုြို့သွော်းဖြစ်စဉ်အသ ကောင််း

နထာြပ ခဲှံ့ပါတယ။ ရှငသ
် ပါလို (ယခင် သရှောလို) ဟော ခရစ်ယောန်မျော်းကို နှပ်စက်ြို
အသွော်းမှော သဖမသပေါ် ပပြိုလခပပီ်း သယရှု ရအသသတော်ကို ကော်းခရပါတယ်။ မဟော
အလင််းတေ်းစ်းသ ကောငလ
် ည််း မျက်လို်းကွယ်ခရပါတယ်။ Augustine က ရှငသ
် ပါ
လို သဖပောင််းလလောဖခင််းမှော အဓမမပါတယ်လို ဆပါတယ်။ ခရစ်သတော်ဘိုရော်းသည်
“သပါလိုကိုအလထ်းို ြို ပ ာဋဟာသို်းခတယ်” “မျက်လို်းကွယ်သစခတယ် (၃ ရက်
ခလိုက်ရတယ်)” လို ဆပါတယ်။ ဒါသ ကောင် ရှငသ
် ပါလိုသည် အဓမမနည််းအော်းဖြင်
သာသောသတော်ထြ
ဲ သရောက်ခ ါတယ်။ ဒါန ဲ ဘောသောသရ်း ကွဖပော်းမှုကို လြခသူ
မျော်းဆို ကတ သခင်ခရစ်သတော်သည် အဓမမနည််း ဘယ်သတောမှ မသို်းခြူ်းဘူ်းဆိုတ
အဆိုြ

—

အနည််းဆို်းသတော

Augustine

ေဲ ှံ့

သူအဆိုကို

လိုက်ပပီ်းသို်း ကတသူသတွ အသတော်ထ်းနြ ါတယ။2

သယရှု ဘိုရော်းရဝါစောပဖစတဲှံ့ ကျွနသ
် တော်တိုသည် “သနှောငယ
် ှကသ
် သောသူကို မတော်းဆီ်း ကနှင”်
န ပတ်သက်လို အထက်ပါသောဓကကို Augustine ရ အနက်ြွငသ
် ွော်းပဟ
ို ော စတ်ဝင်စော်း
ဖသကောင်
်းပါတယ်။ အနက်ရင််းကသတော သူတစ်ပါ်းသကောင််းြို ကျွနသ
် တော်တက
ို ို အဓမမသို်း
ှံ့
ခွေငှံ့ မန ်းဘ်းဆတ
ို ောပါဘ။3
ဘောဖြစ်ဖြစ် ါ၊

Augustine

ကသတော

လူသဘောင်ကကီ်းသအ်းချမ််းြို၊

လူမက
ို မ
် ျော်းကို

ဒဏ်သပ်းြို အတွက် “တရာ်းသသောစစ်” သီအိုရက
ီ ို အထက်ပါသောဓကြ အသဖခခပပီ်း
2
3

Ibid
http://maranathamedia.com/book/view/resist-not-evil
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ထိုတ်ခပါတယ်။4

လူသဘောင်ကကီ်းသအ်းချမ််းပပီ်း

တရော်းဥပသဒစို်းမို်းနင
ို ြ
် ိုအတွက်

အမျော်းဖပည်သူ သကောင််းစော်းသရ်း ကို ထခိုကန
် င
ို မ
် အရောမှနသ
် မျှကို စစ
ို မ််းအဖပစ်သပ်းရမှော
ဖြစ်ပါတယ်။

“သခင်ခရစ်သတော်ရ

အသင််းသတော်မာ

တရော်းပျက်သမ
ူ ျော်းအန ေါ်

တရော်းသသောညှင််းပန််းမှုဆိုတော ရှပါတယ်။” (Augustine, Letter to Boniface)5
Augustine

တရော်းသသောညှင််းပန််းဖခင််းအြ ်းြ

ရ

၎င််းရဉောဏ်စဉ်သ ကောင်
ဘောသော

ဲ အလယ်သခတ် အသင််းသတော်ကကီ်းမှော ဒဋ္ဌစစနကြာနရ်းခရ်း၊

နရ်းစစ်ပ၊ွ

အလဇ္ဇ၊

သတ်ဖြတ်ပခင်းခရဖခင််းမ ာ်း ါ ဲ။
အဒီခရစ်ယောန်သတွကို

ဘာမ ာ်း ါလ။

ဒဋ္ဌလ ှံ့

တဆပ်အတပ်ခရသူသန််းမျော်းစွော

ခရစ်သတော်ဘိုရော်း

ဒီလိုလပ
ို ်နစတာမဟတဘဲ

ရ
အောဏော၊

သမတတောသတော်ြ
အသြ

ပခမ််းသဖခောက်ဖခင််းမျော်းြ လ နစတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုရ အိုပ်ချြိုပ်ပိုစေစသတွ
သဖပောင််းခပါပပီ။ သိုသသော် ကျွနသ
် တော်တိုရ အနပခခ ဓမမသဗဒ၊ မ စတောသတွသည် ဘယ်
သလောက်မျော်း သဖပောင််းလပါသလ။
ခရစ်ယောန်သမိုင်း် မှော လူသတွက သမမောကျမ််းစောမာ အနည််းအကျဉ််းနတွေရ
ွေ့ တ hades ေဲ ှံ့
sheol ြ (သိုဿောန်ဟို သယဘိုယျအနက်ဖပန်) ယူပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ရရန်သမ
ူ ျော်းပဖစတဲှံ့
ကျွနသ
် တော်တိုရရန်သူမျော်းအသပေါ် သ ကောက်စရောသကောင််းသလောက်သအောင် ခရမအရပ်အဖြစ်
အသတွ်းပခ
ို ျြို့ ပပီ်း “ငရ” လ သမို
တ်ခပါသရော။
ှံ့
အခိုနရာ

သဖပောင််းလတောသတွရှပပီလော်း။

ဘယ်လိုသဖပောင််း

သဖပောင််း

မရှပါဘူ်း။

တရော်းစီရင်ဖခင််း၊

ကျွနသ
် တော်တိုရစတ်ကူ်း
သသဒဏ်အနကြာင်းနတွေမာ

တဝဲလညလည်သနတိုန်း် ပါ ဲ။ အဒီ အနကြာင်းမေနကြာင်း ကျွနသ
် တော်တြ
ို ရန်သအသပေါ်
ှံ့
ဘယနလာြနတာင

4
5

လက်တဖပန်
ှံ့

ချင်သလဆတ
ို

စတ်ရှ ကဖခင််းကသနပပီ်း

https://en.wikipedia.org/wiki/Just_war_theory
https://egregores.blogspot.com/2010/10/augustine-in-defense-of-torturing.html
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သနင
ို ပ
် ါတယ်။

ဒီအူသ ကောင််းကကီ်းဟော

ဝတထြို၊

ရိုပ်

ရှငဇ
် ောတ်လမ််းသတွမှော

ြန်တစ်ရာသတသအောင်ပါပပီ်း အတတ်နင
ို ဆ
် ်း ကမ််း၊ ရမ်းပ ပါတယ်။
တမန်သတော်ကကီ်းရှငသ
် ပါလိုက

Augustine

မှုင််းတက
ို ်ခတ

အဖပင်ဘက်ကအော်းထက်

အတွင်း် ကထွေြတအော်းန သခင်ခရစ်သတော်ဘိုရော်းသနောက်ကလ
ို ိုကြ
် ို ချဖပခပါတယ်။
“ခရစ်သတော်၏

ချစ်ဖခင််းသမတတောသတော်သည်

ငါတိုကို

အနင
ို အ
် ထက်

သသွ်း

သဆောင်၏။ အသ ကောင််းမူကော်း၊ တစ်သယောက်သသောသူသည် လူအသပါင််းတအတွ
ို
က်
သ ကောင် အသသခသည်မေလျှင လူအသပါင််းတသည်
ို
သသလျက်သန ကသည်” သကောရနသ ြိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၅:၁၄၊ ၁၅ (NKJV)

ခရစ်သတော်သဗဒြ ခရစ်နတာဖပတ ဘိုရော်းသခင်ရ အတတမဲသ
ှံ့ မတတောဟော ြျွေနတာတို
သဘ်းဘီမှောရှတ လူသတွကိုချစ်သအောင် အတွင်း် ကသန လှုြို့သဆော်တ အသဖခခတရာ်းကကီ်းဖြစ်
သ ကောင််း ြျွေနတာတိုကို သင်ဖပသွော်းပါတယ်။ ဒီအနှစသ
် ောရသည် အလအ
ို သလျောက်
ဖြစ်မလောသ ကောင််း ရှငသ
် ပါလိုက ဂလောတဩဝါဒစောထမှော ဆရာသ
်
ှံ့ အောက်ရှ သော်းတပညန
ဥပမောသပ်းခပါတယ်။
“တစြန်တို၊ အသမွခမည်သည်ကော်း၊ ဥစစောရှသမျှကို ပိုငထ
် က
ို ်သသော သူဖြစ်သသော်
လည််း၊

အရွ ယ်မသရောက်မ

အဘစီရင်နင
ှ ်

သသော

ကောလပတ်လို်း

အသစအပါ်းကျွနန
် င
ှ တူ
် ၏။

အချန်ကောလ

မသရောက်မတိုငသ
် အောင်

အသစောင်အထန််းအအိုပ်အချြိုပ်တို လက်၌ရှ၏။” - ဂလောတ ၄:၁၊ ၂ (NIV)

မနပ ာင်းလဲတပ
ဲှံ့ ဂ
ို ္ြိုလ်တစ်ဦ်းဟာ

လူကကီ်းမဆေနသ်းသသရွ ြို့

အထန််းသတော်မျော်းရဲ ှံ့

စည််းကမ််း ကလနော်းသတွန အိုပ်ချြိုပ်ခရတကျွနလ
် ို ဲ ခစော်းရမှောပါ။ ခရစ်သတော်ဘရ
ို ော်းရ
ဝညောဉ်သတော် က အဒီပဂ
ို ္ြိုလဆ
် မ
ီ ှော ြခမည််းသတော်သည် ဘယ်လမ
ို ျြို်းပါလို တိုထမှသော
အသဖပောင််းအလ ဖြစ်လောမှောပါ။
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“အချန်ကောလသစသသောအခါ၊
ခရမည်အသ ကောင််း၊

ငါတိုသည်သော်း၏

ပညတ်တရော်းလက်၌ရှသသောငါတိုကို

အခွငအရောက
်
ို
သရွ ်းနတ်သစဖခင််းငှါ၊

မန််းမဝမ််း၌ ပဋသသနဓ ယူ၍ ပညတ်တရော်း သအောက်၌ဖွော်းဖမင်ရသသော သော်းသတော်ကို
ဘိုရော်းသခင်သည် သစလတ်သတော်မူ၏။ ထသ
ို သင်
ို ို့ တသည်
ို ို့
သာြီးဖြစ်သသာသ ကာင်ို့
အဗ္ဗအဘဟို

သ ေါ်

တတ်သသာ

သာြီးသတာ်၏

ဝညာဉ်သတာ်ကို

သင်တစ
ို ို့ တ်နလ
ှ ြီးို ထဲသ ို ို့ ဘိုရာြီးသ င် သစလွှတသ
် တာ် ူ၏။ သဖြစ်
ို ို့ ၍ သင်တသည်
ို ို့
သနာက်တစ့်ြန် အသစအ ြီးကျွန် ဖြစ်၊ သာြီး င် ဖြစ် က၏။ သာြီးဖြစ်လျှင်
ရစ်သတာ်အာြီးဖြင်ို့ ဘိုရာြီးသ င်၏ အသ ွေ လည်ြီး ဖြစ် က၏။” - ဂလောတ ၄:၄၇ (NIV)

ခရစ်သတော်ရ ဝညောဉ်သတော်ြ သနတောန်ထမှော “အဘ အဘ” လိုလောပပီ်း သသဘောမသပါက်
သစနင
ို သ
် မျှ အဒီပိုထဇ
ို ဉ်ဟော အဖခော်းသူရအို
ဲ ှံ့ ပ်ချြိုပ်မှုကခ
ို ရတ ကျွနစ
် တ်ရှသနမှောပါ။ စတ်မ
လို၊ မနပ ာင်းလဲတပိုဂ္ြိုလ်ဟော သူမျော်းကို အိုပ်စ်းနင
ို မ
် ှဖြစ်မယ်လိုဆပပီ်း သူက ဲ သူမျော်းရ
အအိုပ်စို်းခပဖစတာ ဲ အြတ်တင်တတပါတယ်။ စတ်မသနစ
် င်တပိုဂ္ြိုလဟ
် ော အကြင်းမဲှံ့
အာဏာရငယနတရာ်းကို အသသခါက်ခက်စွော သတော်လှနရ
် င််းန အဒီြက်ကို လှမ််းလျက်သော်း
ဖြစ်သနတတပါတယ်။ သခင်ခရစ်သတော်ရဲ ှံ့ သမတတောမျြို်းအတွင်း် ြက်က လှုသ
ြို့ ဆော်မမ
ှု ရှရင်
စတ်ရင််းမပါတဘိုရော်းနင
ို င
် ဟော စောနောမှုမရှ လူကိုဖပစ်ဒဏ်သောသပ်းတ သခါင််းသဆောင်မျော်း
ရသအောက် သရောက်သွော်းမှောပါ။
အဒါသ ကောငှံ့ ဲ ပဖစတညလာမယှံ့နခတသစ အကြင်းမဲအ
ှံ့ ာဏာရင (New World
Totalitarian Order) စေစကို သတန ်းကြသူမျော်းသည် အမှနသ
် တော ဒါမ ်းြ ကူသနသူ
မျော်းဖြစ်သနပါသရော။ အဒီအသ ကောင််း ဲ အဖေဖေသဖပောသနမှုဟော မလိုဖခြိုမှု၊ မပငမ်သက်မှု
ပွော်းနစပခင်းြ လူသတွကို အစို်းရအြ်းအနပ ာင်းအတွေြ နေြ ငရနစ
ါတယ်။
ှံ့
ြျွေနတာတသနထ
ို
င
ို တ
် ကမဘောကကီ်းဟော သခင်ခရစ်သတော်ရ အနစ်နောခသမတတောကို ဘယ်လို
ခယသလဆိုတ င်းပဖတမှုရရလဒ
ဲ ှံ့
ပဖစပါတယ်။ လွနခ
် တနှစ် ၂,၀၀၀ မာတိုန်း် က ပိုထဇ
ို ဉ်
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မျော်းဟော ြျွေနတာတိုရ ဘဝအဘဓမမောကကီ်း သဖပောင််းဖပန်လေနင
ို မ
် အခွငအ
် သရ်းကို ရခပါ
တယ်။ ခရစ်သတော်ဘိုရော်းသပေါ် ပပီ်းသနောက် ၄ ရောစိုအသရောက်မောှ ခရစ်ယောန်သောသနောကကီ်း
နင
ို င
် သတော်နင
ှ ် သပါင််းစည််းတအခါ ဒ်း စပစ်ပါသတောတယ်။ အနှစ
ီ နစ်ကကီ်းဟော သူရသအောက်
သရောက်သွော်းတ ဘယ်အစို်းရကိုမဆို သူအလက
ို ျ ပိုစသွင်း် ပစ်လက
ို ် ါတယ။ အသ ကောင််း
ကသတော သနောင်သရ်းစတ်သအ်းရသအောင်လို လူသတွက အောဏောကိုသို်းချင်လပါဘ
ို
။ အကျြို်း
ရလဒ်ကသတော နည််းပညော၊ အတန််းပညော၊ လူမှုဆြဆသရ်းလမ််းသ ကောင််းသတွသ ကောင်
ြျွေနတာတဟော
ို
ကမဘောသမိုင်း် မှောမရှြူ်းတ ကျစ်လ စ်တ သထောက်လမ
ှ ််းသရ်းစနစ်သအောက်
မှော သနသန ကရပါပပီ။
Augustine ကစပပီ်း Aquinas, Santa မျော်းအထ ပမြိုြို့ထဝငလော ကပါပပီ။ အသ ကောက်
တရော်းန အိုပ်စို်းနင
ို ြ
် ို လူစောရင််းလိုပ်သနတောသတွကလည််း ကမဘောမှော အသော်းကျသနပါပပီ။
ဒစောအိုပ်မှောသတော အဖခော်းရှု သထောငသ
် တွ ချဖပထော်းပါတယ်။ ပထမအသနန ဘိုရော်းက စီရင်
တယ်လို လက်ခမှုကကီ်းထွော်းလော အသ ကောင််း အရင််းစစ်ပါမယ်။ လူတစ်သယောက်ကို ခရစ်
ယောန်ဖြစြို ြအော်းသို်းရမယ်ဆတ
ို ောသည် ဘိုရော်းအကကြိုကဖ် ြစ်တယ်လို ကျွနသ
် တော်တို စတ်
ထစွသွော်းရင် ဘိုရော်းရတရော်းစီရင်မှု၊ ကျမ််းစောကို ကျွနသ
် တော်တိုစူ်းစမ််းပသ
ို တွ ဘယ်လို
ရှမယ်လို မှတ်သလ။
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၂။ အဆြီးို အဖြတ်သန ို့
USA အသနောက်သဖမောက်ပိုင်း် တစ်သနရောမှော ခရစ်ယောန်တစ်သက
ို ်ကို တရော်းသချွပဖစခတာြ
ကျွနသ
် တော်အခိုထ ထင််းထင််းကကီ်းအမှတရ
် ပါတယ။ ကျွနသ
် တော်က ဘိုရော်းသမတတော၊ မိုဒတော
အသ ကောင််း တရော်းသချွတဲအ
ှံ့ ခါ အဒီဓမမမတ်သဆွသတွဟော သူတမထင်
ို
မတ
ှ ်တြက်က
ကော်းရ

ကလ ှံ့

မှငသ
် က် ကပါသရော။

တရော်းသချွအပပီ်းမာ

အမျြို်းသမီ်းတစ်ဦ်း

ကျွနသ
် တော်ဆက
ီ ိုလောပပီ်း “တရော်းစီရင်မက
ှု ို ပထိုတ်လက
ို ်ရင် အဖပစ်သော်းတစ်သယောက်ကို
ဘာြသနောင်တရသစနင
ို ် မလ။ အဖပစ်သော်းတစနယာြ သူရအဖြစ်ကို ဖမင်တတ်သအောင်
တရော်းစီရင်ဖ မလ
ဘူ်း လော်း” လို လောသဖပောပါတယ်။
ှံ့
Augustine

ရ

အသဖခောက်တရော်းကို

အဒီမောတိုဂါမဆြနေ

ထ ကော်းရတအခါ

ကျွနသ
် တော် အတွင်း် သ ကရပါတယ်။ ဘောဘသဖပောသဖပော ဒ ေ်းခ ြ ခရစ်ယောန်သတွ နှစ်
၁,၅၀၀ ဆွေခ
ဲ ပ ်း ပဖစပါတယ်။ ၂၀ ရောစို အထင်ကရ ဓမမဂရကကီ်း Billy Graham လည််း
သူတတ်စွမ််း သနလာြ ချဖပခပါတယ်။
ဘရာ်းသခငဟာ တရာ်းစရင၊ အမ ြထွေြ၊ နဒါသထွေြတဲဘ
ှံ့ ရာ်းလ သမမ
ာြ မ်း
ှံ့
စာြ ဆ ါတယ။ နယရှု ဘရာ်းြ တရာ်းစရငပခင်းအနကြာင်းြ အထ ထ
အဖေဖေ မေခဲှံ့ ှံ့ ါတယ — “သင်တအော်း
ို
ငါဆိုသည်ကော်း လူတိုသည် မမတသဖပော
ို
ဆိုသည် အကျြို်းမရှသသောစကော်းအော်းလို်းအတွက် တရော်းစီရင်သတော်မူရောသန၌ သဖြ
ရှင်း် ချက်သပ်း ကရမည်။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၁၂:၃၆
“လူသော်းသည် မမ၏သကောင််းကင်တမန်မျော်းကိုသစလတ်သဖြင် သူတိုသည် မှော်း
ယွင်း် သစသသောအရောမျော်းနှင်

တရော်းမသသောအမှုကိုဖပြိုသသောသူမျော်းအော်းလို်းတိုကို

နင
ို င
် သတော်မှ နိုတ်ယူပပီ်းလျှင် မီ်းဖပင််းြိုထသို ပစ်ချ ကလမ်မည်။ ထသ
ို နရော၌ င ို
သကက်းဖခင််းနှင် အကကတ်ဖခင််းရှလမ်မည်။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၁၃:၄၁၊ ၄၂
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တမေနတာကြ်းမ ာ်းြလည်း
တရာ်းစရငမှုအနကြာင်း

ဓမမသစြ မ်းတစနလျှာြ
နဟာကြ ါတယ။

ရငန ါလြလည်း

ဒလဆထာ်း ါတယ — “အသ ကောင််းမူကော်း ဘိုရော်းသခင်သည် မမခနအ
် ပ်ထော်း
သသောအရှငအ
် ော်းဖြင် ကမဘောသလောကအော်း သဖြောငမ
် တ်စွောတရော်းစီရင်မည်သနရက်ကို
သတ်မှတထ
် ော်းသတော်မူ၏။” - တမန်သတော်ဝတထြို ၁၇:၃၁
နဟပ ဲဩဝါဒစာ ြနလာငရငြလည်း ဒလဆထာ်း ါတယ — “လူတသည်
ို
တစ်ကကမ်တည််းသသ၍

သသပပီ်းသည်သနောက်

တရော်းစီရင်ဖခင််းကိုခရမည။”

-

သဟပဗ ဩဝါဒစော ၉:၂၇
ရငန တရြ သူတသည်
ို
“အသက်ရှငသ
် သောသူတိုနှငသ
် သသသောသူတိုကို တရော်းစီ
ရင်ရန် အသငရ
် ှသတော်မူသသောအရှငထ
် ၌ သဖြရှင်း် ချက်သပ်း ကရလမ်မည်။” ရှငသ
် ပတရိုဩဝါဒစော ပထမသစောင် ၄:၅
တမေနတာရငနယာဟေြလည်း ဒလဆထာ်း ါတယ — “ထအ
ို ခါ ကမဘောသဖမ
ကကီ်း၏ရှငဘ
် ိုရင်မျော်း၊ မ်းကကီ်းမတ်ရောမျော်း၊ တပ်မ်းကကီ်းမျော်း၊ ချမ််းသောသသောသူမျော်း၊
ခွနအ
် ော်းကကီ်းသသောသူမျော်းမှစ၍ ကျွနန
် င
ှ လ
် ွတ်လပ်သူရသမျှ
ှ
တိုသည် လိုဏဂ
် ူတို၌
လည််းသကောင််း၊ သတောင်မျော်းသပေါ်ရှ သကျောက်သဆောင်တို ကော်း၌လည််းသကောင််း ပိုန်း်
သအောင််း ကပပီ်းလျှင် သတောင်မျော်းနှငသ
် ကျောက်သဆောင်မျော်းအော်း ‘ငါတိုအသပေါ်သိုပပြိုကျ
လျက် ပလလင်သတော်သပေါ်တွငထ
် င
ို သ
် တော်မူသသောအရှင၏
် မျက်နောှ သတော်နင
ှ ် သို်းသငယ်
သတော်၏အမျက်သတော်မှ ငါတိုကိုြို်းကွယ် ကပါ။ အသ ကောင််းမူကော်း အမျက်သတော်
ထင်ရှော်းရောသနရက်ကကီ်းကျသရောက်လောပပီဖြစ်၍ မည်သူသည် ခရပ်နင
ို မ
် ည်နည််း’
ဟို သဖပောဆို က၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၆:၁၅-၁၇
လူလောဖြစ် ကသူတိုင်း် ဟာ တရော်းစီရင်ဖခင််းခရမှောဖြစ်သ ကောင််း ကျမ််းသြသသ
ရောချီရပါတယ် — တရာ်းစရငပခင်းြနေလွတ်မယှံ့သူ တစ်ဦ်းမှမရှပါ။ ခင်ဗျော်းက
တရော်းစီရင်ဖခင််းနပတ်သက်တ ကျမ််းသက်သသသတွကို သရွ ်းထိုတ်လိုက်ရင် ကျမ််း
စောအိုပ်ဆိုတော နည််းနည််းဘကျန်ပါလမ်မယ်။
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ဘိုရာြီးသ င်သည် ိုထဇ
ို ဉ်ကို ၎င်ြီးရဲသို့ တတ ာ၊ ိုဒတာ၊ ွေငလ
ွေ ဖ် င်ြီးသတွေကို သ ြီး ဲို့
ို့် တ
တယ်။ လက်ဝ ြီးကာြီးတင
ို က
် သနမ ြီးသတာို့ ဘိုရာြီးသ င်ဟာ က ဘာကကြီးကို “ ျစ်
တယ်”

လို ို့

အဖငင်ြီး ရတဲအ
ို့

န် ို့ ဲို့ တယ်။

ဒသ သ

အဲဒသ တတ ာသတာ်ကကြီးဟာ

ကိုစရာသဆြီးဟာ တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးပဲ ဖြစ် တယ်။6

Pastor Graham သကောက်နတ
ို ်ထော်းတ ကျမ််းပိုဒသ
် တွကို သလလောတအခါ နော်းသကောက်
သူနတွေဟာ ဘိုရော်းသခင်ရအမျက်ြနေ နပ ်းမလွေတနငသ ကောင််း သတွြို့ရပါတယ်။ ဘိုရော်း
ဟာ သငရ
် မှတတ
် မ််းကို သဖမောက်ဝင်ရို ်းစွန်း် က အနီဝတ်ဖ်းဖ်းန ာလဘ
ို စောရင််းန လိုပ်သွော်း
မှော ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျော်းဟော ခမည််းသတော်ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကို လက်မခရင် ခင်ဗျော်းရ
မနောခမှုအတွက် အာဏာေဲစီှံ့ ရင်သွော်းမှော ဖြစ်ပါတယ်။
လအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် မာ တရော်းဥပသဒစို်းမို်းြအတွ
ို
က် အင်အော်းမသို်းပခင်းဟာ စတ်ကူ်းလက
ို ို
ှံ့
မရတ အရောလို ဖြစ်ပါတယ်။ Pr. Graham သဖပော ြ သ ကောင််းကျြို်းသငလ
် ှပါတယ။

။

ဘောဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုဘရာ်းမျြို်းက ဟော်းစရောကမဘော ဖြစ်နစမှောပါ။ ဇ္်းသီ်းဗန််းသမောက်၊
တောဝန်မယူ၊ မမကိုယ်ကို ြျက်ဆ်းီ မှုသတွ ဖြစ်လာမှောပါ။ အဒီလိုကမဘောမျြို်းမှော စတ
နအ်းစွော သနထင
ို ရ
် ပ်တည်ြိုဆိုတော မဖြစ်နင
ို ပ
် ါ။ အဓပပောယ်ရှရှ သနနင
ို ြ
် ိုဆိုတော
ဥပသဒ၊ ဥပသဒ ဖပဋ္ဌောန််းသူဆတာ ရှရပါတယ်။7

ဥပသဒမလိုက်နောတပိုဂ္ြိုလ်ကို ဒဏ်မသပ်းရင် ကယ
ို အ
် ရပ်ကို ဘယ်လိုဦ်းနဆာငမှောလ။
ဘိုရော်းသခင်လည််း အောဒနဧဝ အသကောင််းအဆို်း ဉောဏ်ပွငမ
် အသီ်းကို စော်းတအခါ သသရ
မယ်လို မနခ
် တယ မဟိုတလ
် ော်း။ သမောသရှဖပဋ္ဌောန််းထော်းတစောအိုပ်မှော ဣသသရလနင
ို င
် ကို
အဆို်းဖပြိုသက
ူ ို ဘယလဒဏ်မ ်း န ်းရမယဆတာနတွေေ ဲ ှံ့ ပ ညှံ့နေ ါတယ။ မနောခတဲှံ့
လူသတွကို ဒဏ်သပ်းရမှောက နကြာင်းြ ်းဆနလ ာပါတယ်။

6
7

https://decisionmagazine.com/justice-of-god/
Ibid
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ဥပသဒမသစောငတ
် လူသတွအတွေြ ဘောဖပစ်ဒဏ်ရပါတယ်လို ခရစ်ယောန်သတွက သယဘိုယျ
သဖပော ကသလ။ ကက်သလစ်ရ ဓမမပစ
ို ဆာဝသဇဇနောကျမ််း (Catechism) မှော သအောက်ပါ
အတိုင်း် ဆထ
ို ော်းပါတယ်။

။

သယရှု ဘိုရော်းြ “သဂဟနော” “မပငမ််းသသောမီ်း” ဟော မယို ကည် မသဖပောင််းလလိုသူ
သတွရဲ ရို
ှ ်ပါ်းလို်း ဆတ်သိုဉ််းနစမ အနတမလော်းရောအရပ်လ ှံ့ ခဏခဏ မနပ
် ါ
ှံ့ ပ်နောမ်နစ
တယ်။ သယရှု က “ဒိုစရို က်ဖပြိုသူအော်းလို်းကို မီ်းတွင်း် ထချြို သူရသကောင််းကင်တမန်
သတွကို သစလတ်မယ်၊ ကျန်ဖခင််းခရသသောအသင် ငါသနောက်သဆို
ှံ့ တ်ပပီ်း ငရမီ်းထ
ကျသစ” လို မနပ
် ါတယ်။ အသင််းသတော်ြ ငရရှသ ကောင််း၊ အစဉ်လည််းရှမည်ဖြစ်
သ ကောင််း အတည်ပ ထော်းပါတယ်။ လူတစ်ဦ်း အပ စေဲစိုှံ့ သတတဲအ
ှံ့ ခါ ငရကျပပီ်း
ထောဝရငရမီ်းကို ခရပါတယ်။ ငရရ စီရင်ချက်ထတ
ွ ်သခါင်ဟော ဘိုရော်းသခင်န
ထောဝရသကွကွင်း် ရဖခင််းပါ။ ပိုထဇ
ို ဉ်တစ်ဦ်းအတွက် စီမသပ်းထော်းတအသက်န သိုခ
ချမ််းသောမျော်းသည် ဘိုရော်းဆီမှောသော ရှပါတယ်။8

ငရမီ်းကို ထောဝရခစော်းမယ်ဆတ
ို အသ ကောင််းသည် ဘိုရော်းသခင်ရ ပညတ်သတော်ကသ
ို စောငြ
် ို
လူသော်းသတွကိုတွန်း် တ လက်နက်တစ်ခိုဖြစ်ပါတယ်။ အဒီရ သသဘောသဘောဝကသတော
လူတစ်ဦ်းသည် သကောင််းကင်ကိုသွော်းရမှောလော်း ငရကို သွော်းရမှောလော်းဆို တောြ ကင််း
သထောက်ဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
လူသော်းအမျော်းစိုဟော “သမျောက်သည အတပမငအတတသင” ဆိုတစကော်းန ရင််းနှ်းီ ပပီ်းသော်း
ပါ။ ဘိုရော်းကို ဘယ်လမ
ို တ
ှ ်သလဆတ
ို ော ကယ
ို ်ရစရို ကက
် ဖပသွော်းပါတယ်။ ဘိုရော်းရစရို က်
သည် ဒီလပ
ို ါဆိုပပီ်း ကျွန်သတော်တိုဟော ပိုတယ
ူ ူ ကပါတယ်။ အဖပစ်သော်းမျော်းကို ထောဝရ
နှပ်စက်တဘိုရော်းလို မှတ် ကတပိုဂ္ြိုလသ
် တွလည််း ဘိုရော်းအဝန််းကို လူအဝန််းန အစော်းထ်းို
တတ် ကပါတယ်။ လူသမိုင်း် မာ ဘရာ်းဟာ အောဏောရှငဆ
် န်တယဆတာသတွန စွန်း် ထင််း
သနပါတယ်။ အဒီအဖြစ်သတွကို ဖပင်သစ်သတော်လှနသ
် ရ်း၊ စတောလင်ရ သနစ
် င်စစ်သ ကော
8

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_Hell
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သရ်း၊ သမော်စတ်းရ ယဉ်သကျ်းမှုသတော်လန
ှ သ
် ရ်း၊ သပေါ်လသ
် ပါရ သတ်ကွင်း် ၊ အဖခော်းသသော
သောဓကသတွြ ပတ
ို က
ူ ူ်းချပါတယ်။
ကင််းသထောက်ပခင်း၊ စစနဆ်းပခင်း၊ တရော်းစရငပခင်းသတွနဖပညသ
် နတ ယဉ်သကျ်းတအသိုင်း်
အဝိုင်း် မှော သနသနရဖခင််းအော်းဖြင် ကျွနသ
် တော်ဟော သသ
ို ိုသပ်သပ် သနတတ်လောပါတယ်။
မဘ၊

ဆရော၊

အစို်းရတိုရ

မျက်စ၊

နော်း

သတွကသ
ို ရှောင်ြို

ကျွနသ
် တော်ဟော

အနေလျှြိုြို့ ဝှကလ
် ောပါတယ်။ သထောက်လမ
ှ ််းခရပပီ်း အဖပစ်သပ်းခရမှော သ ကောက်ပခင်းြ
သရှောင်လမ််းရှောနစပါတယ်။
ြယှံ့အတွေင်းနရ်း လူသမှော သ ကောက်တာြ ဲ ဒီဂျစ်တယ်သဒတောသတွမာ သပါက် ကော်းလော
ပါတယ်။

ဒီဂျစ်တယ်ကသ
ို ကျော်ပပီ်း

သအ်းသအ်းလူလသ
ူ နနင
ို တ
် လူ

တစ်သယောက်သတောင်

မရှပါဘူ်း။ ဟက်ကင်သ ကောငသ
် ပေါ်လောတ သတင််းသတွက လူသန််းမျော်းစွောရ ခ ေ်းနတွေွေ့ မှု၊
သစစောမမှုသတွကို ချဖပသနတောသတွက တစ်မျြို်းရယစရောပါဘ။9
ှ ကပ်ပပီ်း ဝက်ဆက
ြိုန်း် ထကသန သီ်းသနသ
် ဖပောတဟောသတွ ဖြတ်ညတ်
ို ်သပေါ် အတင်ခရတော
သတွလည််း အမျော်းစိုက သ ကပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုသနထင
ို တ
် ပတ်ဝန််းကျင်ဆတ
ို ောဟော
သတင််းသတွ

မျော်းသထက်မျော်းမျော်းရသအောင်စပို ပီ်း

သရောင််းစော်းဖ၊ ှံ့

ဖပည်သူသတွ

ဝန်ထမ််းသတွရ အရည်အချင််းကိုစစ်ဖ၊ ှံ့ ကျွနသ
် တော်တိုလိုပ်ခပပီ်းတ (သ)ှံ့ လိုပ်ဖြစ်လောမယ်
ကျ ်းလွနမ
် ှုသတွ ကို ဒဏ်သပ်းြသ
ို ို်း ကပါတယ်။
အဒီအသ ကောင််းရင််းခေဲ ှံ့

သမမောကျမ််းစောသတော်ဖမတ်ကကီ်းကိုြတ်ြို

လွယလ
် ှပါတယ်။

ဒသယလ အခန််းကကီ်း (၇) ကို သောဓကအဖြစ် သလလော ကည် ကရသအောင်ပါ။
“ထအ
ို ခါ

ငါ ကည်ရှု စဉ်၊

အသက်ကကီ်းသသော
မိုဃ်း် ပွငက
် သိုဖြ ၏။
9

ရောဇပလလင်မျော်းကို

သူတစဦ်းသည်
ဆပင်

တည်ထော်းလျက်ရှ၍၊

ထင
ို သ
် တော်မူ၏။
သတော်သည်

ဖြ သသောသို်းသမ်းနှငတူ
် ၏။

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach
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အဝတ်သတော်သည်

ပလလင်သတော်သည် မီ်းလျှဖြစ်၏။ ပလလင်သတော် သအောက်၌ မီ်းစက်လှည််းဘီ်းရှ၏။
မျက်နောှ သတော်မှော
သူတိုသည်

မီ်းသရောင်ဖခည်ထက
ွ ်သလ၏။

အမှုသတော်ကို

ခစော်း၍သန က၏။

သဆောင်ရွက်၍၊

တရော်းစီရင်ဖခင််းငာ

အတိုင်း် မသ

ကိုသဋသသခချ
ဖပင်ဆင်၍

မျော်းစွောသသော

မက

သရှ ြို့သတော်၌

စောသစောင်မျော်းကို

ြွငထော်း
်
က၏။” - ဒသယလ ၇:၉၊ ၁၀

ဒီကျမ််းပဒ
ို မ
် ှောနတွေွေ့ရတဲကှံ့ ြေအငပဖစတဲှံ့

တရော်းရို ်းအသ ကောင််း၊

လူအသယောက်တင်းဟာ

ြယှံ့ြသလ၊ အြသလအလြ ဆ (သ)ှံ့ ဒဏရမာပဖစသ ကောင််း သရ ါတယ။ အနှဟ
ီ ော
စန်တောကသလောပိုဖပင်ရ သလ်းနက်တအြေပဖစ
ါတယ။ ကျွနသ
် တော်တဟော
ို
ကသလ်းက
ှံ့
လော်း သနလမရသတော
ို
ပါဘူ်း။ ကျွနသ
် တော်တိုရင်ဆိုငရ
် မပိုဂ္ြိုလသ
် ည် အနနတသတတရှင် ဘိုရော်း
သခင်ဖြစ်ပပီ်း၊ သူရကလနော်းသတွသည် အလွေေဖမငလ
် ပ
ှ ါတယ်။ ဒသယလ အခန််းကကီ်း (၇)
သည် သဖမောက်ဝင်ရို ်းစွန်း် ကသန သမင်ဆွတဲစ
ှံ့ တ
ွ ်ြော်းစီ်းတဘိုရော်း မဟိုတ်ပါဘူ်း။ မီ်းညန ်
တလူလူထက
ွ ်တ မဟောရောဇပလလင်သတော်သပေါ်မှောထင
ို ပ် ပီ်း သကောင််းကင်သော်းမျော်းအပခအရေဲ ှံ့
ဒိုစရို ကသ
် ော်းသတွကို ဖပစ်ဒဏ်သပ်းြို အဆင်သငရ
် ှတ ဘိုရော်းသခင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွနသ
် တော်တို စတ်သက်သောရောရြို သယရှု ဘိုရော်းရ မနမ
် ှောမှုကို စူ်းစမ််း ကပါစ။ို

။

“သင်တအော်း
ို
ငါဆိုသည်ကော်း လူတသည်
ို
မမတိုသဖပောဆိုသည် အကျြို်းမရှသသောစ
ကော်းအော်းလို်းအတွက် တရော်းစီရင်သတော်မူရောသန၌ သဖြရှင်း် ချက်သပ်း ကရမည်။ အ
သ ကောင််းမူကော်း သင်သဖပောသသောစကော်းမျော်းအော်းဖြင် သင်သည် သဖြောငမ
် တ်သည်ဟို
အသအမှတဖ် ပြိုဖခင််းခရလမ်မည်။ သိုမဟိုတ် သင်သဖပောသသောစကော်းမျော်းအော်းဖြင်
အဖပစ်ရသည်
ှ
ဟို

သတ်မှတဖ် ခင််းခရလမ်မည်”ဟို

မနသ
် တော်မူ၏။”

-

ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၁၂:၃၆၊ ၃၇
“ကျဉ််းသသောတခါ်းမှဝင် ကသလော။ အသ ကောင််းမူကော်း ပျက်စီ်းဖခင််းသိုသရောက်သသော
တခါ်းသည် ကျယ်ဝန််း၍ လမ််းသည်ဖပနဖ် ပ ်း၏။ ထတ
ို ခါ်းမှဝင်သသောသူတသည်
ို
လည််း မျော်းဖပော်းလှ၏။ အသက်ရှငဖ် ခင််းသိုသရောက်သသောတခါ်းသည် ကျဉ််း၍ လမ််း
18

သည် ကမ််းတမ််း၏။ ထတ
ို ခါ်းကိုသတွြို့ရှသသောသူတသည်
ို
လည််း နည််းလှ၏။” ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၇:၁၃၊ ၁၄

ဝါနိုတ မောတင်လသ
ူ ောလည််း ဒီအသတွ်းစီ်းသ ကောင််းေဲ ှံ့ ရဟန််းဝတ်ခပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ရ
ကကီ်းကျယ်ခမ််းနော်းမှုအသ ကောင််းမှော သောယောခပါတယ်။
ကမဘောမှောရှတ

မင််းညီမင််းသော်းမျော်းသရှ ြို့ မှောသတောင်

ဖပည်သူသတွရို သသမှု

ဖပရသသ်းရင် ဒီသလောက်ခမ််းနော်းလှတ အရငကြ်းသရှ ြို့ဆိုရင် ဘယ်လိုစကော်းလို်းန
နှုတ်ခွန်း် ဆက် ရမှောလ။ ဘိုရော်းသခင်ြ မျက်လို်းန ကည်၊ လက်ြမ်းရသအောင်
ငါဟာ

ဘောလ။

သကောင််းကင်တမန်မျော်းြ

ဘိုရော်းကိုဝန််းရ ကတယ်။

ဘိုရော်းသခါင််းတစ်ချက် ညတ် ရင် သဖမကကီ်းလှုပ်သရော။ ငါလို ပဂဂမီလိုလူ ြ
“ငါဒါလိုချင်တယ်၊ ငါ ဒါကို သတောင််းသန တယ် လိုသဖပောရသကောင််းလော်း။ ငါဟော
နပမမှု၊ ပ ာမှုသာပဖစပ ်း၊ အဖပစ်န ဖပည်သနတ လူ ါ။ အဒီလြ နစစထောဝရ
ဘိုရော်းမှနြ
် စြာ်းနပ ာနေပါတယ်”10 လ ြ
ှံ့ ယှံ့ြယ ြ နတွေ်းမ ါတယ။

ဒီလအ
ို သ ကောက်တရော်းမ ်းက ရင်ထမိုနတ
် ိုင်း် ထန်သစပါတယ်။ လိုသောရ ဒဿနအဆင်
တြ ကို ကည်ရရင် သအောက်ပါနဂ်းကို သတွရ
ြို့ ပါတယ်။
ငါသတွ်း၊ ငါလိုပ်၊ ငါပတထနောဖပြိုလိုက်တ အရောသတွက ဘိုရော်းသခင်ကို သကျနပ်သစ
မယ်လို ငါမယိုနင
ို ပ
် ါဘူ်း။ အဖပစ်သော်းသတွကို ဒဏ်သပ်းတဘိုရော်းမှနက
် ို ငါ မိုန်း် ပါ
တယ်၊ မချစ်ဘူ်း။
တကယ်ပါ။ (ဘရာ်းြြ ်းလွေေပငာ်း) ငါဟော ဘိုရော်းသခင်ကို သဒါသထွက်ပပီ်း
“ဇောတ်နော ကတ အဖပစ်သော်းသတွဟော ေဂမူလအဖပစ်သ ကောင် (original sin)၊
ပညတ်သတော် (၁၀) ပါ်းရ ေင်းနခ မှုသတွက မသလောက်သသ်းတပိုန ဘိုရော်းသခင်ဟော

10

Roland Bainton, Here I Stand (NAL, 1978)
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သူရသဖြောငမ
် တ်မှု၊ သဒါသသတွန ခရစ်ဝင်ကျမ််းထမှော ထပ်ပပီ်းသတော အနောနတွေ
ထပ်သပ်းပိုသပါက်သနပါတယ်” လို သဖပောပစ်လိုက် ါတယ်။11

အနှက
ီ လူတစ်သယောက် ဘောလိုပ်သလ၊ မသအောင်ဖမင်ရင် ဒဏ်သပ်းမယ်နသဖခောက်ပ ်း ကြ ်း
ြငပခင်း မဟိုတဘ
် ူ်းလော်း။ အဒီအဆငအ
် ာ်းလ်းက ကျဆို်းမှုကသ
ို မျှော်ပပီ်း ထ ြ နအာင
လ တဲဘ
ှံ့ ိုရော်းမျြို်း ဖပသနတောမဟိုတလ
် ော်း။
ခရစ်ယောန်ဘောသောက ဘိုရော်းသခင်သည် တရော်းမျှတမှုကိုသတောင််းဆိုပပီ်း အဒါကိုတဖပန်
ှံ့
တအသနန သူရသော်းသတော်ကို စသတ်းခသစပါတယ်ဆိုပပီ်း သို်းသပ်ပါတယ်။ ၎င််းရပညတ်
သတော်ချြို်းနဖာြလို အမျက်ထက
ွ ်တ ဘိုရော်းရသဒါသကသ
ို ဖပသစြို ဘိုရော်းသခင်ဟာ ၎င််းရ
သော်းသတော်ကို ကျွနသ
် တော်တိုသသဒဏ်ြ အစော်းခသစခပါတယ်။ အဒီအရောကို ကရိုဏော
ဆိုပပီ်း သညောပ ထော်းပါတယ်။ ကျွနပ
်ို ်တို အသသခရမညအ
် ဖြစ်ကို ဘိုရော်းသော်းသတော်က
ခသပ်းခပါတယ်။
သမ်းသငတ
် သမ်းခွန်း် ကသတော

တရော်းမျှတမှုဆတာသည

သသရမယ်ဆတ
ို ော ဘယ်သူသရဉောဏ်သတော်ပါလမ် ဲ ဖြစ်ပါတယ်။

11

Luther’s Works, Vol 34, p.336-338
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ကျ ်းလွနသ
် ဟာ

၃။ တရာြီး ျှတဖ င်ြီးနှင်ို့ တရာြီးစရင်ဖ င်ြီး
သမိုင်း် လြစော်းသူမျော်းအတွက်

ဘရာ်းန ်းဘိုရငအ
် ောဏောန

အသရွ ်းချယ်ခပါလီမန်ရ

ဥပသဒ စ်းမ်းနရ်း အာ်းပ ငမှုဟာ အစို်းရတစ်ခိုရ မဏ္ဍြိုငက် ကီ်း (၂) ခိုလို ပဖစပါမယ်။ ဒါဟောလ
ရိုပ်ရှင် မင််းသော်း Richard Harris တစဦ်းတည်းြ Julius Caesar န Oliver Cromwell
အပဖစ စရြနစမ ်း သရိုပ်သဆောင်ဖပတ တက
ို ်ဆိုငမ
် ှုထက် ပိုနင
ို ပ
် ါတယ်။12 Oliver
Cromwell ဟာ ဘိုရင် Charles 1 ကို နင
ို င
် သတော်သစစောသြောက်မှုေ ဲ ှံ့ တရော်းစွြို
အဂခလန်ပါလီမန်မှော

ဦ်းသဆောင်

သရောမအင်ပါယောတည်သထောင်ြို
သူအသပေါ်သစစောခ ကတ

ခပါတယ်။

Julius

သရောမဖပည်သမ
ူ ျော်းကို

စစ်သော်းမျော်းန

သူရ

Caesar

လည််း

ဆနက
် ျင်ခပါတယ်။

စစ်နငခဲှံ့တရောဇဝင်သတွ

ဟာ

အောဏောယူနငမယှံ့ သူရဝှကြ
် ဖြစ်ပါတယ်။
နင
ို င
် တစ်နင
ို င
် ကို ဘိုရင်စေစြ၊ ဒီမိုကသရစီစေစြ အိုပ်ချြိုပ်ချြိုပ် ဘလက်ခနင
ို တ
်
အချက်
ဥပသဒကိုအသက်ဝင်သစြို

တစ်ခိုြနတာှံ့
အဓမမ

သို်းပခင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Oxford အဂခလပ်အဘဓောန်စောအိုပ်မှော တရော်း
ဥပသဒစို်းမို်းသရ်းဆိုသည် စကော်းရပ်ကို “အာဏာ
သည လူတစ်ဦ်းချင််း (သ)ို အြွြို့အစည််းကို စ်းမ်း
သည်ဟို သတွြို့ရသည်အခါ၊ (သဖြင
ို )် တရော်းဥပသဒ
စို်းမို်းသရ်းသအောက်တွင် (နင
ို င
် သတော် အစို်းရအြွြို့
အပါအဝင်) အမျော်းဖပည်သအ
ူ ော်းလို်း တန််းတူ က

12

https://en.wikipedia.org/wiki/Cromwell_(film),
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_(miniseries)
21

သည်”

လ ှံ့

ဆထာ်း ါတဘ။

ပိုထမာ

အမျြို်းသမီ်းရဲ ှံ့

လက်နစ
ှ ်ြက်စလို်းမာ

တစ်ြက်ကဆိုသပ်းြို အိုန်း် လက်ကိုင်း် ပပီ်း၊ အဖခော်းတစ်ြက်ြ ဥပသဒ ချြို်းသြောက်သက
ူ ို
ဖပစ်ဒဏ်သပ်းြို ဓော်းကိုငထ
် ော်းတပိုကို သတွြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။
ကမဘောသမိုင်း် အလယ်သခတ်မှော လူအြွအ
ြို့ စည််းကို ဘိုရော်းသပ်း အာဏာစြဆတ
ို သီအရ
ို ီ
ကကီ်းစို်းဖခင််းသ ကောင် ဘိုရင်မျော်းကို ဘိုရော်းကိုယစ
် ော်းလှယလ
် ို မှတ်သစပါတယ်။
ဘိုရော်းသပ်းအာဏာစြကို ြွငဆ
် ိုခတဖပင်သစ်သော်း အထင်ကရမျော်းထက တစ်
သယောက်ဖြစ်တ ဘိုန်း် သတော်ကကီ်း Jacques – Bénigne Bossuet (1627-1704) က
ဘိုရငပ
် ိုရပ်၊ အောဏောသည် မွနဖ် မတ်ပါတယ်။ ၎င််းရအောဏောသည် ဘိုရော်းရပိုစကို
ယ၊ ဘရာ်းဆြလာတာပဖစလ ှံ့ လို်းလို်းကိုအနနတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဉောဏ် (ရို ်းရော၊
ထ်းို တမ််း) က သူကိုပကိုငသ
် ွော်းပါတယ်။13

ဒါသ ကောငမ
် ို အလယ်သခတ်က ကျမ််းစောဘောသောဖပန်သမ
ူ ျော်းဟော တရော်းမျှတမှုဒဿနကို
သူတရ
ို သဘောင်န ရှု ကပါတယ်။
“သဖြောငမ
် တ်ဖခင််းနှငတ
် ရော်းမျှတဖခင််းသည်

ပလလင်သတော်၏အသဖခတည်ရောဖြစ်ပါ

၏။ သမတတောကရိုဏောနှငသ
် မမောတရော်းသည် ကိုယ်သတော်၏သရှ ြို့သတော်မှသွော်း ကပါ
၏။” - ဆောလကျမ််း ၈၉:၁၄ (KJV)
“မို်းတမ်နင
ှ အ
် သမှောင်ထသ
ို ည် ကိုယ်သတော်၏ပတ်လည်၌ရှ၏။ သဖြောငမ
် တ်ဖခင််းနှင်
တရော်းမျှတဖခင််းသည် ပလလင်သတော်၏အသဖခတည်ရောဖြစ်၏။ မီ်းသည် ကိုယ်သတော်
၏သရှ ြို့မှသွော်း၍ ကိုယ်သတော်၏ရန်သူတိုကို လှည်ပတ်သလောင်ကျွမ််း၏။ ကိုယ်သတော်
၏လျှပ်စီ်းတိုသည် ကမဘောသလောကကိုလင််းလက်သစ၏။ ကမဘောသဖမကကီ်းသည်လည််း
ဖမင်၍တိုနလ
် ှုပ်၏။ ထောဝရဘိုရော်း၏သရှ ြို့သတော်၊ ကမဘောသဖမတစ်ခွငလ
် ို်းကိုအစို်းရ

13

https://www.britannica.com/topic/divine-right-of-kings
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သသော အရှင၏
် သရှ ြို့သတော်၌ သတောင်မျော်းသည် ြသယောင််းကသိုအရည်သပျော် က၏။” ဆောလကျမ််း ၉၇:၂-၅ (KJV)

အဓမမဆိုတ နယောမတရော်းက ဘိုရော်းသခင်ရကကီ်းဖမတ်မက
ှု ို နထာြန ်းပိုသပါက်ပါတယ်။
“ငါသည် အစဉ်အပမအသက်ရှငသ
် ပ၏ဟို ငါလက်ကို သကောင််းကင်သိုချီ၍ ကျန်ဆို
၏။ ငါသည် သဖပောင်လက်သသောဓာ်းကိုသသွ်း၍၊ တရော်းစီရင်စဖပြိုလျက် ငါရန်သူတို၌
အဖပစ်တရော်းကို စီရင်မည်။ ငါကိုမိုန်း် သသောသူတို ခထက
ို ်သသောအဖပစ်အသလျောက်
ငါဆပ်သပ်းမည်။ ငါပမာ်းတိုကို အသသွ်းနှငယစ်
်
မူ်းသစမည်။ ငါဓာ်းသည် အသော်းကို
စော်းလမ်မည်။ သတ်သသောသူ၊ လက်ရသသောသူတို၏ အသသွ်း၊ ရန်သူအကအမ်းတို
၏ ဦ်းသခါင််းကို စော်းသသောက်လမ်မည်။” - တရော်းသဟောရောကျမ််း ၃၂:၄၀-၄၂ (KJV)

စ ကဝဋ္ဌောတစ်ခလ
ို ို်းနီ်းပါ်းက ဘိုရော်းရအခ

အပခာအောဏောြ လြခကြပ ်း ဒါသ ကောင်

လည််း လူအြွအ
ြို့ စည််းတိုင်း် ကို ဦ်းသဆောင် ကသူမျော်းက အာဏာြ အသဖခခ ကပါတယ်။
တရော်းမျှတမှုဆတ
ို ော အဖပြိုအမူတစခြ သကောင််း၏မနြာင်း၏ စစစ်ပပီ်း ဆိုသပ်းဒဏ်သပ်း
တာ ါ။
ဒါသ ကောငမ
် ို သသဒဏ်န ပခမ််းသဖခောက်ဖခင််းသည် တစ်ြက်ကရှု ရရင် အောယိုပါလပါဘ။ အနှီ
ကို ဆက်ပပီ်းဆနရ
် ရင်သတော ကျွနသ
် တော်တဟော
ို
သအောက်သြေါ် ဖပပါ ခရစ်ယောန်ဒဿနမျြို်း
ဖမင်နင
ို ပ
် ါတယ်။

။

“သရှံ့ သမောဓအသပေါ် အသဖခတည်ထော်းတောသ ကောင် ထောဝရအသက်ရနင
ို ဖ
် ဘ
ှံ့ ရာ်းရဲ ှံ့
ပညတ်သည် ဘယ်တိုန်း် ကမှ မသဖပောင််းလခပါဘူ်း။ ကျွနသ
် တော်တိုြက်က နော်း
မသထောင်ရို သလ်းန ဘိုရော်းသခင်ဟော ၎င််းရသမောဓကို မသဖပောင််းပါဘူ်း။ အောဒရ
အဖပစ်က မနောခဖခင််းရအကျြို်းပဖစတဲှံ့ ခနဓောေဲဝှံ့ ညောဉ်နရ်းရာ စိုသတဖခင််းကို ထပ်ထပ်
ဖြည်တောဘ ရှပါတယ်။ အဖပစ်လွတ်ခွင၊် ထောဝရအသက်ရခွငဆ
် ိုတော ဘိုရော်းသခင်
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ရ တရော်းမျှတမှုစကိုမမဘဲ မရနင
ို ပ
် ါဘူ်း။ ဘိုရာြီးသ င်ဟာ လူတစ်ဦြီးထဲကသ
ို တာင်
ျက်နာှ သာသ ြီး ဲို့လရှ
ို ို့ ရင် ဘိုရာြီးဟိုတသ
် တာို့ ှာ ဟိုတ် ဘူြီး။”14

ခရစ်ယောန်ဘောသောသဗဒရ ဗဟိုချက်မြနတာှံ့ ဘိုရော်းသခင်ရပညတ်ကို ချြို်းသြောက်ရင်
သသရမယ်ဆတ
ို ောပါဘ။ အဒီအယူဟော ဘယ်သလောက်ထ အဖမစ်စသလ
ွ
ဆိုရင ဘိုရော်းရ
ပလလင်သည် သသဒဏ်သပ်းမအမနသ
် ပေါ်မှော တည်ထော်းတယ်လိုသတောင် မှတ်ယထ
ူ ော်းပါတယ်။
ဘိုရော်းရပလလင်ဟာ သရဲှံ့ ပညတ်
ြ ချြို်းသြောက်သသ
ူ တွကို တရော်းစီရင်မယ် သသဘောတရော်း
ှံ့
အသပေါ်မှောလည််း တည်ထော်းပါတယ်။
ပသဆ
ို ိုသစ၊ ဆောလ ၈၉ မှောသတော ဘိုရော်းရသရှ ြို့ မှော ကရိုဏောသတော် စီ်းဖြေ်းထော်းတယလ လာ
ှံ့
ပါတယ်။ ြျွေနတာတြ
ို ျြို်းသြောက်တလူသတွ သသဒဏ်
ှံ့ ကရိုဏောသတော်ေ ဲ ှံ့ ပညတ်ကခ
န ်းပခင်းြ

ဘယ်လတ
ို မ
ွ ာလ။

အဂခလပ်သဝါဟောရ

mercy

ခက်ဆစ်ြ

စူ်းစမ််း ကပါစလော်း။
ို
Mercy သည (အလယ်သခတ်အဂခလပ်သဝါဟောရ၊ အဂခလို-ဖပင်သစ်မာ merci ။
အလယ်သခတ် လောတင်ဘောသောမာ merced-, merces ။ လောတင်မာ “တန်ြို်း
သပ်းနခ သည်၊ အြိုအဘောဂ၊” merc-, merxi ကသန “ကိုနစ
် ည်-merchandise”)
သဒဓါတရော်း၊ ခွငလ
် ွှတ်ဖခင််း၊ လူမှုသရ်း၊ ဘောသောသရ်း၊ ဆက်ဆသရ်း၊ တရော်းသရ်း
နယ်ပယ်မျော်းမှော သဒဓါတရော်း၊ ခွငလ
် တ
ွှ ်ဖခင််း၊ ကင်နောဖခင််းမျော်း ဖြစ်ပါတယ်။15

သနော်းစောနောဖခင််းဆတ
ို ော အြဘောဂသပ်းမှ
ို
ဖြစ်နင
ို တ
် ောပါ။ ဒီနည််းအော်းဖြင် အနှအ
ီ ဘဓမမော
အရ အသကက်းသ ကမ သနော်းစောနောဖခင််းြ သနရောရပါတယ်။ တရော်းမျှတဖခင််းကလည််း သူရ
ဂဏသမောဓကိုထန််းနင
ို ြ
် ို လိုပ်ကိုလပ
ို ်သပ်းရမှော ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသ ကောငမ
် ို အသကက်းဆတ
ို ော
ဘယ်သက
ူ သပ်းသပ်း ဆပ်ပပီ်းပပီဆိုရင် တရော်းမျှတဖခင််းြရပ ်း စောနောဖခင််းဆိုတောလည််း

14
15

https://bible.org/article/god-s-perfect-and-unchanging-justice-ground-gospel
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercy
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ထပ်သပ်းနင
ို မ
် ှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီအသ ကောင််းတရော်းက “အစော်းထ်းို ခ” လိုသခေါ်တ ရင် ကော်း
နစသ
ို ခရစ်ယောန်သအ
ီ ရ
ို ီကို အစပျြို်းသပ်းပါတယ်။
ှံ့ ရ်းဆတ
အစော်းထ်းို ခ (တစ်ခါတစ်သလ၊ အထူ်းအာ်းဖြင် သရှ်းစောသပမျော်းမှော မှုခင််းဆိုငရ
် ော
သီအိုရီလို သခေါ်ပါတယ်) ဟာ ခရစ်ယောန်ဘောသောသဗဒမှော အဖပစ်သဖြဖခင််း သီအိုရီ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသအ
ီ ိုရီက ခရစ်သတော်ဘိုရော်းသည် သူကိုယ်သူ စသတ်းခြို သရွ ်းချယ်
ပပီ်း အဖပစ်သော်းရဖပစ်ဒဏ် လောခသွော်းဖခင််းဖြစ်ပပီ်း အနှလ
ီ ိုပ်ရပ်က အဖပစ်ကို သဖြ
လတ်သပ်းမယ် ဘိုရော်းသခင်ရသတောင််းဆိုချက်ကို ဖြည်ဆည််းသပ်းပါတယ်။16

သနော်းစောနောဖခင််းသည အသကက်းဆပ်ပ ်းတဲှံ့ အဓ ပာယနဆာင ါတယ။ ပရို တက်စတေ ှံ့
(Protestant) ရ အစဉ်အလောမာ အနကြ်းြ ခရစ်သတော်ဘရ
ို ော်းရဲ ှံ့ စနတ်းခပခင်းပဖငသာ
ှံ့
ကျွနသ
် တော်တအစော်း
ို
ဆပ်သပ်းနင
ို တ
် ယ်လ ှံ့ မတယ ါတယ။ ကက်သလစ် အစဉ်အလောမှော
သတော ကယ်တင်ဖခင််းရြို ကိုသလ
ို ်ပသဒသော စိုကလ
် ိုရပါတယ်။17
ဖပန်သနွ်းရရင်။ နယဘယ အာ်းပဖငှံ့ ကျမ််းစောသတော်ဖမတ်အရပဖစပဖစ၊ လူ ဇ္အရပဖစပဖစ
လူသော်းသတွမတယတဲှံ့ တရော်းမျှတမှုဟာ တရာ်းဥ နဒသြဝငနငဖ ဥပသဒချ
ြို်းသြောက်သူ
ှံ့
ကို အဖပစ်သပ်း၊ သသဒဏ်န ်းြိုလတ
ို ယ် ဆတ
ို မူအသပေါ်ရပ်တည်သ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တို
သို်းသပ်လိုရပါတယ်။
ဒါသ ကောငမ
် ို ဒီစနစ်မှော ကင််းသထောက်ဖခင််း၊ တရာ်းစီရင်ဖခင််း၊ အဖပစ်သပ်းဖခင််း၊ သသဒဏ်သပ်း
ဖခင််းသတွလပ
ို ်ြလ
ို ိုအ ပါတယ်။ အဒီလကခဏောရပ်သတွဟော တရော်းမျှတမှုဒဿနမှော ဝမ််း
တွင်း် ပါပပီ်းသော်း
အသ ကောက်တရော်း

ဖြစ်ပါတယ်။
မတ

သမ်းရမှောကသတော
လူမအ
ှု သိုင်း် အဝိုင်း် ကို

အဒီတရော်းသရ်းစနစ်က
သဆောက်တည်နင
ို သ
် လော်း

ဆိုတအသ ကောင််းပါ။ ဘိုရော်းသခင် ဟော နဂိုသတော်ကက
ို
သသမင်းဖြစ်ရင် သသဖခင််းကို

16
17

https://en.wikipedia.org/wiki/Penal_substitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Merit_(Christianity)
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သွပ်သွင်း် သပဖစမှောဖြစ်ပပီ်း
သသဖခင််းပရ
ို ပ်

အဒီအသ ကောင််း

ဖြစ်မသနသပဘူ်းလော်း။

တရော်းက

ဘိုရော်းသခင်ဟော

ဘိုရော်းသခင်ကိုယ်၌သည်
သူစန

ြျွေနတာတြ
ှံ့

ကိုက်ညသ
ီ လော်းဆိုပ ်း ြျွေနတာတိုရ နေတဓ
ှ ် သခါင််းလှည်ပခင်းနတွေအထ
ှံ့ ဝ ြင်လည
နြော်းကကြို်းလက
ို ်တပ်သနမယ်ဆရ
ို င်
သဖခောက်လှနမ
် က
ှု င််းစွောနေရမယှံ့အရပ်

သူရဲအအို
ပ်ချြိုပ်ခသတွ
ှံ့

သသ

ဖခင််းတရော်းရ

ဘယ်မှောရှသတောမှောလ။ ဒီသဘောင် အတိုင်း် သော

သွော်းလိုကသတော ဘိုရော်းသခင်ဟော တရော်းစီရင်၊ အဖပစ်သပ်း၊ သသဒဏ်သပ်း ရတောသတွ
လိုပ်သနရသတောမှောပါ။
ကျွနန
် တာအသနန
ဒီမ ြနာစာကိုယူပပီ်း ကျန်ရှသသ်းတ စောမျက်နောှ သတွကို သလလောြို
ှံ့
ကျမ််းပိုဒသ
် တော်ဖမတ် (၃) ပဒ
ို က
် ို စောရှု သူမျော်းသရှ ြို့ မှော ချဖပလပ
ို ါတယ်။
“ခမည််းသတော်သည် မည်သူကိုမျှတရာြီးစရင်သတော်မမူဘ တရော်းစီရင်ဖခင််းအခွငရ
် ှ
သမျှကို သော်းသတော်အော်းသပ်းအပ်သတော်မူပပီ။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၂၂၊ ၂၃
“သင်တသည်
ို
လူစနှုန်း် အတိုင်း် စီရင်တတ် က၏။ ငါ[နယရှု ]မူကော်း မည်သူကိုမျှ
စရင်။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၁၅
“သမတတောသည် စတ်ရှည်တတ်၏။ သကျ်းဇူ်းဖပြိုတတ်၏။ သမတတောသည် မနောလိုဖခင််း
မရှ။ ဝါကကော်းဖခင််းမရှ။ မောနသထောင်လော်းဖခင််းမရှ။ မသလျောက်ပတ်စွောမဖပြိုတတ်။
ကိုယ်ကျြို်းကိုမရှောတတ်။ သဒါသအလွယ်တကူမထွက်တတ်။ သူတစ် ြီးအဖ စ်ကို
ှတ၍
်
ထာြီးတတ်။” - သကောရ နသ ြိုဩဝါဒစောပထမသစောင် ၁၃:၄၊ ၅ (NIV)

ဒီကျမ််းချက် (၃) ချက်က သသဒဏ်ကတ
ို ို်းခိုထော်းတ တရော်းမျှတမှု၊ တရာ်းစီရင်မသ
ှု တွကို
စန်သခေါ်ပါတယ်။ သယရှု ဘိုရော်းက ၎င််းကိုယတ
် ိုငဖ် ြစ်သစ၊ ခမည််းသတော်ဖြစ်သစ ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ
မစီရင်၊ အဖပစ်မတင်၊ မစစနဆ်း၊ ဒဏ်မသပ်းဘူ်းလို မနခ
် ပါတယ်။18 ကျမ််းစောသတော်ဖမတ်ရှ

18

တရာ်းစရငဆတဲန
ှံ့ ဝါဟာရအတွေြ ဂရစာလ်းြ Krino ပဖစပ ်း ဒနေရာမာ ဆ်းပဖတ၊ စစနဆ်း၊

အပ စဖ၊ ှံ့ အပ စန ်း ဆတဲအ
ှံ့ ဓ ပာယနတွေရ ါတယ။
26

သမတတောသတော်အနကြာင်း ြွငဆ
် ိုတအခန််းကကီ်းထမှော သမတတောသည် အမှော်းသတွကို စောရင််း
မလိုပ်ထော်းဘူ်းလို လောပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်သည် ချစ်ဖခင််းသမတတော ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုရော်းရ
အနှသ
ီ မတတောကကီ်းက အသ ကောက်တရော်းအော်းလို်းကို ပယ်သတ်ပါတယ် (၁ သယော ၄:၈၊ ၁၈)။
ဘိုရော်းသခင်ဟော စန်တောကသလောလို လူသတွရ အသကောင််းအဆို်းကို စောရင််းလိုပ်ထာ်းတ
ပိုဂ္ြိုလမ
် ဟိုတပ
် ါဘူ်း။ ဘိုရော်းသခင်ဟော ဒီလိုမျြို်း စောရင််းမလိုပ်ဘူ်းဆရ
ို င် လူသော်းသတွ
နော်းလည်တ တရော်းမျှတမှု၊ တရော်းစီရင်ဖခင််းကို မှတယ
် ူပသ
ို တွဟော အမှော်းဖြစ်သနပပီသပါ။
“သင်တသည်
ို
ဇောတပကတအတိုင်း် စီရင်တတ် က၏” လို သယရှု ဘိုရော်းက ကျွနသ
် တော်တို
ကို မေတ
ှံ့ အတိုင်း် ဖြစ်သနပါတယ်။ သမမာကျမ််းစောမှော သအောက်ပါအတိုင်း် လောပါတယ်။
“ဆို်းသသော သူသည် မမလမ််းကို၎င််း၊ မတရော်းသသောသူသည် မမအ ကတိုကို၎င််း
စွနပစ်
် ၍၊ ထောဝရဘိုရော်းထသတော်သို သဖပောင််းလပါသစ။ သိုဖပြိုလျှင် သနော်းသတော်မူ
လမ်မည်။

ငါတို

ဘိုရော်းသခင်ထသတော်သို

အထူ်းသဖြင်

အဖပစ်ကို

ထောဝရဘိုရော်းမန်သတော်မူသည်ကော်း၊

သဖပောင််းလပါသစ။

သိုဖပြိုလျှင်

လတ်သတော်မူလမ်မည်။
ငါ၏

အ ကအစည်သည်

သင်တို၏

အ ကအစည်နင
ှ မတူ
်
။ ငါ၏အကျင်သည်လည််း သင် တို၏ အကျင်နှငမတူ
်
။
မိုဃ်း် သကောင််းကင်သည် သဖမကကီ်းထက်သော၍ ဖမင်သကသို၊ ငါ၏အကျင်သည်
သင်တို၏အကျင်ထက်၎င််း၊

ငါ၏အ ကအစည်သည်

သင်တ၏
ို

အ ကအစည်ထက်၎င််း သော၍ဖမင်၏။” - သဟရှောယ ၅၅:၇-၉

ကျွနပ
်ို ်တဟော
ို
ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းမျှတပက
ို ို သမမာဒဋ္ဌကျကျ နော်းလည်ပါတယ်လသကော
ို
ကိုယက
် ိုယက
် ို အတ သဖပောရသလော်း။ ဆိုခပပီ်းတ ကျမ််းချက်သတွန ဝသရောဓဖြစ်သနတ
အဖခော်းကျမ််းချက်သတွကို ကျွနသ
် တော်တိုက သဟဇောတဖြစ်သအောင် ဘယ်လိုညှနင
ို မ
် ှောလ။
တရော်းသရ်းြက်က သနောက်သ ကောင််းရောဇဝင်ကို သတောင််းဆသ
ို နတောကို သမတတောဆိုတောကကီ်းက
သနောက်သ ကောင််းအမှော်းသတွကို အမှတမ
် ထော်းဘ ဘယ်လိုလပ
ို ်ပပီ်း သနနင
ို ရ
် တောလ။ ဒီအခင််း
အကျင််းက ဝသရောဓဖြစ်သနပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တို လိုပ်ရမှောက ထထဝသရောဓသတွြ
27

ယသတပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းမျှတမှု၊ သနော်းစောနောမှုဓမမစစ် ကျွနသ
် တော်တဆီ
ို ကို
ထင်ဖပနင
ို သ
် စြို ဆိုသတောင််းရမှောဖြစ်ပါတယ်။

28

၄။ အဖ စ်ြိုဖို့ င်ြီးရဲ ို့ လ
ူ ဘူတ
သယရှု ဘိုရော်းရ သက်သတော်စဉ်န ဩဝါဒသတွက ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ခမည််းသတော်ဘရ
ို ော်းသည်
ဘယ်လိုနသာ ဖမတ်စွောဘိုရော်းဖြစ်သ ကောင််း ထင်ဖပပါတယ်။ သယရှု ဘိုရော်းက ၎င််းတို
နှစပ
် ါ်းစလို်းဟာ ဘယ်သူကမ
ို ှ အဖပစ်မစီရင်၊ အဖပစ်မြသ
ို ကောင််းမနတ
် အခါ လြတေ်း
သမ်းရမှောက ၎င််းတိုက တစ်သယောက်ကိုမှ အဖပစ်မြတောမှ
ို
နရ
် င် ကမဘောကကီ်းဟော ဘောဖြစ်လို
အဖပစ်သပ်းဖခင််း၊ အပ စြဖခင်
ို ်းသတွန ဖပညရ
် တောလလို သမ်းရမှောပါ ဲ။ ပိုထဇ
ို ဉ်သတွက
ဘောလို အဖခော်းတစ်ဦ်းကို စီရင်ရတောပါလမ်၊ ဒါသတွက ဘယ်ကသနပမစဖ ာ်းခလောတောလဲ။
ဧဒင်ဥယ ာဉ်သတော်မှော အောဒနှငဧ
် ဝတို ပညတ်ထော်းတအသီ်းကို စော်းပပီ်းတအခါမှော ဘိုရော်း
သခင် သူတိုဆီကလ
ို ောတဲအ
ှံ့ ခါ သူတိုဟော ဘိုရော်းကသ
ို ကောက်လို

န််းခပါတယ်။ သူတရ
ို

အမှော်းသ ကောင် ဘိုရော်းသခင်က အပ စသပ်းမာ သ ကောက်ခပါတယ်။ အောဒကို နင် ဘောအမှော်း
လိုပ်ခလလို သမ်းတအခါ အောဒက သအောက်ပါအတိုင်း် သဖြပါတယ်။

။

“လူကလည််း ကျွနသ
် တော်၌အပ်သပ်းသတော်မူသသော မန််းမသည် ထအ
ို ပင်၏အသီ်းကို
သပ်း၍ ကျွနသ
် တော်စော်းမပါသည်ဟို သလျှောက်သလ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃:၁၂ (NIV)

သူကို လမ််းမှော်းသရောက်သစတမေ်းမကို ဘိုရော်းကစီစဉ်သပ်းတအတွက် ဘိုရော်းဘ စပ ်းမှော်း
တယ်လို အောဒက အပ စနပ ာလိုကပ
် ါတယ်။ ဒါဟာ အောဒက သအမ
ှံ့ ာ်းြ ဘိုရော်းအန ေါ်
တင်တဲှံ့

သက်သသပဖစပါတယ်။

အောဒက

သူရလိုပ်ရပ်သ ကောင်

ဘိုရော်းက

သူကအ
ို ဖပစ်သပ်းြို လောခတယ်လို မှတခ
် ပါတယ်။ သူတဟော
ို
အသီ်းကိုစော်းတတစ်သနသနမှော
သသရမယ်လို ဘိုရော်းကမနပ် ပီ်းသော်းမဟိုတလ
် ော်း။
အောဒဟော သသမှောကိုသ ကောက်သ ကောင််း သအောက်ပါကျမ််းပဒ
ို မ
် ှော သတွြို့ရပါတယ်။
“ထသ
ို ော်းသမီ်းအော်းလို်းတသည်
ို
အသသွ်းအသော်းရှ ကသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်သတော်သည်
လည််း သူတိုနည််းတူ ထအ
ို သသွ်းအသော်းကို မျှသဝခယူသတော်မူ၏။ ဤသည်ကော်း အ
သသခသတော်မူဖခင််းအော်းဖြင် သသဖခင််း၏တန်ခို်းအရှန်အဝါကိုပိုငသ
် သောသူဖြစ်သည်
29

မောရ်နတ်ကို ြျက်ဆ်းီ လျက် သသဖ င်ြီးကသ
ို ကာက်ရွေ ြို့သသာသသဘာ၌ တစ်သက်လြီးို
ကျွန် သနရသသာသူတက
ို ို့ ို လွေတသ
် ဖ ာက်သစရန်ဖြစ်၏။” - သဟပဗဩဝါဒစော ၂:၁၄၊
၁၅

ပိုထဇ
ို ဉ်ရဲ ှံ့ ဇ္ကက
ို သသရမာကို ဝမ််းတွင်း် ပါသ ကောက်ပပီ်းသော်းပါ။ အဒါက အောဒဆီကသန
ရခတ အသမွတစ်ခပ
ို ါ။ ဘိုရော်းရပညတ်ကို မသစောငန
် င
ို ခ
် လို ဘိုရော်းက သူကသ
ို တ်မှော ဲလို
အောဒ မှတ်ခပါတယ်။ အောဒကသတော ဒီအမှော်းရတရော်းခဟော ဘိုရော်းဖြစ်တအတွက် ဘိုရော်း
က ဲ အဒီအမှော်းအတွက် သသဒဏ်ကျသငတ
် ယ်လို ယူပါတယ်။ သူကသတော ဒီလို တတို်း
မသဖပောခပါဘူ်း။ ဒါသပသ သမမောကျမ််းဂန်မှောသတော ကနဦ်းကစပ ်း ဘောဖြစ်ခသလဆိုတော
ချဖပခပါတယ်။
“က ဘာဦြီး ှစ၍ အသသသတ်ဖ င်ြီး ရသညို့ ် သြီးို သငယ်သတာ်၏အသက်စာသစာင်၌
အမည်မသရ်းထော်းသသော

ကမဘောသဖမကကီ်းသပေါ်တွငသ
် နထင
ို သ
် ူအော်းလို်းတိုသည်

ထို

သော်းရကို ကို်းကွယ် ကလမ်မည်။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၃:၈

အောဒြ ဘိုရော်းသခင်န ၎င််းရသော်းသတော်အသပေါ် ဒီလစ
ို တ်မျြို်းရှမယ်လို ကျွနသ
် တော်တို
အတ သဖပောနင
ို သ
် လော်း။

။

“အဘယ်သ ကောငဆ
် ိုသသော် သသွေြီးသာြီးဇာတနှငဆ
ို သ
် သာစတ်သသဘာသည် ဘိုရာြီး
ို့် င
သ င်နင
ှ ို့် ရန်ဘက်ဖြစ်၏။ အသ ကောင််းမူကော်း ထစ
ို တ်သသဘောသည် ဘိုရော်းသခင်
၏ပညတ်တရော်းကို

နောခဖခင််းမရှ။

အမှနစ
် င်စစ်

နောခ၍လည််းမရနင
ို ။် ”

-

သရောမဩဝါဒ စော ၈:၇ (NIV)

အောဒဟော ဘိုရော်းသခင်ရပညတ်ကို ချြို်းသြောက်ခတအခါ အဖပစ်သငခ
် ပါပပီ။ သူရသနတောန်
ဟော ဘိုရော်းန စ်းခ င်းထ်းလသနပါတယ်
ို
။ ဘိုရော်းရပညတ်ကို သစောငလ
် စ
ို တ်မရှသတောပါဘူ်း။
သူရစတ်ဟော ဘိုရော်းကို အဖပစ်ဖလ
ို တ်သတွန ဖပညသ
် နပါတယ်။ မောရ်နတ်ကို သခင်ဖပြိုခ
ှံ့ စ
တအတွကသ
် ကောင် မောရ်နတ်အတိုင်း် ဘ သတွ်းသခေါ်ပါသတောတယ်။ မောရ်နတ်က ကနဦ်း
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ကတည််းက ဘယ်လသ
ို တွ်းခသလ။ သူကသ
ို တ်လို ကတ ယိုဒနခါင်းနဆာငသတွကို သယရှု
က ဘယ်လမ
ို နသ
် လဆတ
ို ော တစ်ချက်သလောက် နော်းစွင် ကပါစ။ို
“သင်တသည်
ို

သင်တ၏အြမောရ်
ို
နတ်နင
ှ စ
် ပ်ဆိုင် ကပပီ်း

တိုင်း် ဖပြိုလို က၏။

သင်တိုအြ၏ဆနဒအ

ာရ်နတ်သည် အစအဦြီးက င် လူသတ်သ ာြီးဖြစ်၏။ သူ၌

သမမောတရော်းမရှသသောသ ကောင် သ မာတရာြီး၌ ရ ်တည်။ သူသည် လမ်လည်သသော
သူဖြစ်ပပီ်း လမ်လည်ဖခင််း၏အြလည််းဖြစ်သသောသ ကောင် လမ်လည်သဖပောဆိုသသော
အခါ မမပင်ကိုစရို က်အတိုင်း် သဖပောဆို၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၄၄

မောရ်နတ်ဟော ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကို

ြဒ်းကတည််းက သတ်လိုခတောပါ။ ခရစ်သတော်

ဘိုရော်းရရောထူ်းကို လခ
ို ျင်ခ၊ ဘိုရော်းသခင်န ပခို်းညီချင်ခပါတယ်။
“အိုနနက်သော်း၊

မိုဃ်း် သသောက် ကယ်၊

သင်သည်

သကောင််းကင်က

ကျသလပပီတကော်း။ အဖပည်ဖပည်တက
ို ို နှပ်စက်သသောသင်သည်၊ သဖမတိုငသ
် အောင်
ခိုတ်လှဖခင််းကို

ခရသလ

ပပီတကော်း။

သင်ကလည််း၊

သကောင််းကင်သပေါ်သိုငါ

တက်မည်။ ဘိုရော်းသခင်၏ ကယ်တိုအသပေါ်မှော ငါပလလင်ကို ငါချီ်းသဖမှောက်မည်။
သဖမောက်မျက်နောှ ဘက်၊

ဗျောဒတ်

သတော်သတောင်သပေါ်မှော

ငါထင
ို မ
် ည်။

ိုဃြီး် တ ်ထ ်သ ေါ်သ ို ို့ င တက် ည်။ အဖ င်ဆ
ို့ ို ို့ င သန ည်ဟို
ို့ ိုြီး သသာဘိုရာြီးကဲသ
စတ်အ ကရှသလမ ။” - သဟရှောယ ၁၄:၁၂-၁၄

ယိုဒနခါင်းနဆာငသတွရ ကောယက၊ ဝစီကသတွကနေ မောရ်နတ်ရဲ ှံ့ဘရာ်းအန ေါ်ထာ်းရတဲှံ့
ဓောတ်ညစ်သတွြ ကျွနသ
် တော်တိုသတွြို့ရပါတယ်။ ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကို မိုန်း် က၊ သတ်လို
ကတာြနေပပီ်း ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကိုသတ်ပပီ်း သူသနရောကယ
ို ူ၊ အဖမငဆ
် ို်းသသော ခမည််း
သတော်န ပခို်းညီချင်ခတ မောရ်နတ်ရဆနဒသတွကို ကျွနသ
် တော်တသတွ
ို
ြို့ရပါတယ်။
စွပ်စဖခင်
ွ ်း၊ အဖပစ်ပိုဖခင််းဉာဉ်ြ စခသူဟော မောရ်နတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သမမောကျမ််းဂန်က သူကို
“ညီအစ်ကက
ို ို အဖပစ်တင်သသောသူ” လို သမိုတထ
် ော်းပါတယ်။
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“ထအ
ို ခါ တစ်ကမဘောလို်းကိုလှည်ဖြော်း၍ မောရ်နတ်ဟ၍
ူ လည််းသကောင််း၊ စောတန်ဟ၍
ူ
လည််းသကောင််း အသခေါ်ခရသည် သရှ်းသ မသဟောင််းတည််းဟူသသောနဂါ်းကကီ်းသည် သဖမ
ကကီ်းသပေါ်သိုပစ်ချဖခင််းခရသလ၏။ သူနင
ှ အ
် တူ သူ၏သစတမန်တိုသည်လည််း ပစ်ချ
ဖခင််းခရ က၏။ ထသနောက်
ို
သကောင််းကင်မှကျယ်သလောင်သသောအသက “ငါတိုဘိုရော်း
သခင်၏ကယ်တင်ဖခင််း၊ တန်ခို်းသတော်၊ နင
ို င
် သတော်နင
ှ ် ကိုယ်သတော်၏ခရစ်သတော်၌ရှ
သသောအောဏောစက်တသည်
ို
ယခိုသပေါ်ထန
ွ ်း် သလပပီ။ အသ ကောင််းမူကော်း င တ၏ည
ို ို့
အစ်ကို ျာြီးကစ
ို ွေ ်စသ
ွေဲ သာသူတည်ြီးဟူသသာ
သနသရာ
ည
ို့

င တဘို
ို ို့ ရာြီးသ င်၏သရှ ြို့သတာ်၌

သူတက
ို ို့ စ
ို ွေ ်စသ
ွေဲ သာသူသည် စ် ျဖ င်ြီး ရသလမ ။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း

၁၂:၉၊ ၁၀

မောရ်နတ်ရစတ်ဓောတ်ဟော အောဒသ
ို သွ်းသဆောင်ခတ ဧဝကို ြန်ဆင််း
ှံ့ နတာေထစီ်းဝင်ပပီ်း သူကသ
ခတအတွက်န19 ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကို အပိုပ်ချ၊ စွပ်စွ၊ အဖပစ်တင်ခပါတယ်။ အပိုပ်ချ၊
အဖပစ်တင်ဖခင််းသတွဟော အောဒကိုမပှီ ပီ်း ကမဘောမှောဝင်လောခပါတယ်။ အောဒက ဘိုရော်းသခင်
ဆီ မသတောင််းပန်ခပါဘူ်း။ အောဒြ သူရအဖပစ်ဟော သဖြလတ်နင
ို မ
် ယ်လို မမှတခ
် ပါဘူ်း။
သနောဧနမတူတောက အောဒဟာ ဒီအဆငအ
် ထ ဘိုရော်းသရှ ြို့ မှော ကရဏာကိုမရှောခတာ ါ
(ကမဘော ၆:၈)။ အောဒဟော သနောင်တရတတ်၊ ယို ကည်တတ်တစတ် (ခရစ်သတော်ဘိုရော်းရ
စတ်ဓောတ်) န သနရမယှံ့အစော်း အဖပစ်တင်လစ
ို တ်၊ သမောဟသတွန လို်းချောလည်ခပါတယ်
(မောရ်နတ်ရစတ်ဓောတ်ပါ)။ တမန်သတော် ရှငသ
် ပါလိုက သအောက်ပါကျမ််းချက်မှော အနှဓ
ီ မမစစ်
ကို ချဖပခပါတယ်။

။

“ထဖပင်
ို
ဆိုသကျ်းဇူ်းသည် တစ်သယောက်သသောသူက အဖပစ်ဖပြိုသသောသ ကောင် ဖြစ်
လောသည် အ ရောက သိုမဟို တ် သပ။ အသ ကာင်ြီး ူ ကာြီး ကျ ြီးလွေန် သသာအဖ စ် တ စ်
ို သ ကာငို့ဖ် ြစ်လာသညို့ ် တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးသည် ဖ စ်ဒဏ်စရင်ဖ င်ြီးသသရာက်
ို ို့
သစ
၏။ သို သသော် ကျ ်းလွ န်သသောအဖပစ် မျော်းစွော သ ကောင်ဖြစ် လောသည် ဆို သကျ်းဇူ်း မူ

19

ဘရာ်းသခငသည နယရှု ခရစနတာအာ်းပဖငှံ့ အရာခ သမ်းြ ဖေဆင်းနတာမ၏။ - ဧဖြ ၃:၉
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ကော်း

သဖြောငမ
် တ်သည်ဟိုအသအမှတ်ဖပြိုဖခင််းသိုသရောက်သစ၏။”

-

သရောမဩဝါဒစော ၅:၁၆ (KJV)

ဒီကျမ််းချက်ကသန ဘိုရော်းက အာဒကို အဖပစ်ြပါတယ်
ို
လို အမျော်းကဖမင် ကတအတွက်
ကျွေနတာတလည
ို
်း

သတကကီ်းကြ်းြပ်ပပီ်း

သလလောြလ
ို ိုပါတယ်။

အထင်ကရ

အနက်ြွင် တစ်ခို သအောက်မှောသပ်းထော်းပါတယ်။
တရော်းစီရင်ဖခင််း — အမန၊် ဖပစ်ဒဏ်ကို သ ကဖငောဖခင််းပါ။ တရော်းသူကကီ်းက
ခ မတတဲှံ့ အမနက
် ို ရှင်း် ရှင်း် နဖာပ ပခင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒ ှာလည်ြီး ဘိုရာြီးသ င်က
တရာြီးသူ ကကြီး

ာ အာဒက
ား
ို့

ွန ့် မှု လ ကာင ့်၊ သူနဲ သူ
ို့ ို့ ျ ြီးဆက်သတွေအ လပေါ်

က လာ ယို့် အက ိ ားလတွကိို အ န် ို့ ျဖ င်ြီး ဖြစ် တယ် ကမဘော ၂:၁၇၊ ကမဘော ၃:၁၇၁၉။ Albert Barnes Commentary.

မူကြ
ွ မ်း

(ဗော်းရှင်း် )

အသတော်မျော်းမျော်းကလည််း

ဘိုရော်းသခင်က

အောဒကို

အဖပစ်တင်တယ် ဆိုတအယူကို လက်ခ ကပိုသပေါ်ပါတယ်။
“ထဖပင်
ို
ဆိုသကျ်းဇူ်းသည် အဖပစ်ဖပြိုသတစ်သယောက်သ ကောင် ဖြစ်လောသည်အရောက
သို မဟိုတ်သပ။ အသ ကာင်ြီး ူကာြီး ကျ ြီးလွေန်သသာအဖ စ်တစ် ိုသ ကာငို့် ဖြစ်လာ
သညို့ ် တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးသည် ဖ စ်ဒဏ်စရင်ဖ င်ြီးသသရာက်
ို ို့
သစ၏။ သိုသသော် ကျ ်း
လွနသ
် သောအဖပစ်မျော်းစွောသ ကောငဖ် ြစ်လောသည် ဆိုသကျ်းဇူ်းမူကော်း သဖြောငမ
် တ်သည်
ဟိုအသအမှတဖ် ပြိုဖခင််းသိုသရောက်သစ၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၁၆ (NKJV)
“နြ ်းဇ္်းနတာအရာသည

လတစနယာြပ စမာ်းနသာအရာနငှံ့

အပ စ တစခြ တရာားစီရင့်ခြင့်ား

က
ိို ့်

မနှုင်းနင။

ာပပီား ဒဏ့်ြံလစ၏။ သိုသသော် ကျ ်းလွန်

သသောအဖပစ်မျော်းစွောသ ကောငဖ် ြစ်လောသည် ဆိုသကျ်းဇူ်းမူကော်း သဖြောငမ
် တ်သည်ဟို
အသအမှတဖ် ပြိုဖခင််းသိုသရောက်သစ၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၁၆ (NIV)

ထထ
ို ဘ
ို ောသောဖပန်ချက်မျော်းက အောဒရအမှော်းက သူအသပေါ်ကဘ
ို ဘိုရော်းသခင်ရ အဖပစ်န ်း
မှုသတွ ကျသစတယ်လို ဖပ ကပါတယ်။ ဒါသပမယှံ့လည်း သယရှု ဘိုရော်းက ခမည််းသတော်ဟော
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ဘယ်သက
ူ ိုမှ အဖပစ်မတင်ဘူ်းလို မနခ
် ပါတယ် (ရှငသ
် ယောဟန် ၅:၂၂)။ အဒါသ ကောင် အနှီ
အဆဟော မမှနန
် င
ို ပ
် ါဘူ်း။ Young ရ တြရြပ ေဆပိုကလ
ို ည််း သ်းသ ကညပ
် ါ။
“အဖပစ်ဖပြိုသတစဦ်းသ ကောင်
သ ကာင်ြီး ူကာြီး

ဖြစ်လောသည်ဆနြ ်းဇ္်းကသိုမဟိုတ်သပ။

တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးသည်

။

အ

တစ့်ဦားလ ကာငဖ့် စ်ဒဏ်စရင်ဖ င်ြီးသ ို ို့

သရာက်သစ၏။ သိုသသော် ကျ ်းလွနသ
် သောအဖပစ်မျော်းစွောသ ကောငဖ် ြစ်လောသည် ဆို
သကျ်းဇူ်းမူကော်း သဖြောင် မတ်သည်ဟအ
ို သအမှတဖ် ပြိုဖခင််းသိုသရောက်သစ၏။”

-

သရောမဩဝါဒစော ၅:၁၆ (YLT)

အနှဖီ ပန်ဆမ
ို မ
ှု ှော တရော်းစီရင်ဖခင််းသည် တစ်ဦ်း “ရ/နကြာင”ှံ့ ဖပစ်ဒဏစရငပခင်းသနရာြ
ှံ့
သ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တို သရပါတယ်။ “ရ” ဆိုတ သဝါဟောရသည် ဂရပါဠ ek ဆတ
ို သဝါဟော
ရကို ဖပန်ဆိုဖခင််းဖြစ်ပပီ်း အဓပပောယ်ကနတာ။ှံ့

။

အရင််းတည်ရော မူလအရပ်ကိုဖပတဲှံ့ ပဓောနဝဘတ်ဖြစ်ပပီ်း (သရွ ြို့လျော်းမှုစဖြစ်တ
အရပ်) မှ၊ အဖပင်သို။ Strong Concordance

အဖပစ်တင်ြအတွ
ို
က် တစ်ဦ်းတစ်သယောက် (အောဒ) ကသန စီရင်ဖခင််း ဖြစ်လောပါတယ်လို
ဖပတောဖြစ်ပါတယ်။ အောဒသည် တရော်းစီရင်ဖခင််း၊ အဖပစ်တင်ဖခင််းတို ဖမစ်ြျော်းခရော ဖြစ်ပါ
တယ်။ ခရစ်သတော်ဘရ
ို ော်းဆတ
ို ောက အဒါရ ဆနက
် ျင်ြက်ပဖစပ ်း သူရသဖြောငမ
် တ်ဖခင််း
လက်သဆောင်ကို ပသကူပစ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်သတော်ဘိုရော်းသည် အောဒရဆေြ
ှံ့ ငဖြ
မာ ရှပါတယ်။ အောဒက စိုတသ
် ပ်းချန်မှော ခရစ်သတော်ဘိုရော်းက လောဘ်ကို ပသူကူပစ်ပါ
တယ်။ အမျော်းသသော ခရစ်ယောန်ထကို ကီ်းက အနှက
ီ ျမ််းချက်ရ ဩဝါဒအဆီကို လ်းလ်းမ ြစ
လျှမ်းခ ကပါတယ်။
သရောမ အခန််းကကီ်း (၅) အစပိုင်း် မှော အဖပစ်ြိုကကြိုက်ခင်ကကီ်းသတွန ပတ်သက်လ ှံ့ ဖပဿနော
သပေါ်သ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တသတွ
ို
ြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။
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“သိုသသော် ငါတိုသည် အဖပစ်သော်းမျော်းဖြစ် ကစဉ်ပင် ခရစ်သတော်သည် ငါတိုအ
တွက် အသသခသတော်မူဖခင််းအော်းဖြင် ဘိုရာြီးသ င်သည် င တအသ
ို ို့
ေါ်ထာြီးရှသသာ
၏ ျစ်ဖ င်ြီးသ တတ ာသတာ်ကို ထင်ရှာြီးသစသတာ် ူ၏။ သိုဖြစ်၍ ယခိုအခါ ခရစ်
သတော်၏သသွ်းသတော်အော်းဖြင် သဖြောငမ
် တ်သည်ဟို အသအမှတဖ် ပြိုဖခင််းခရသသောင
တသည်
ို ို့
ကယ
ို သ
် တာ်အာြီးဖြငို့် အ ျက်သတာ် ှ

ို၍ င် ကယ်တင်ဖ င်ြီး ရလ ်ို့

ည်။” - သရောမ ဩဝါဒစော ၅:၈၊ ၉

ဘယ်သအမျက်
ူ
ြသန ကျွနသ
် တော်တြ
ို ကယ်တင်ခရမှောပါလ။ ကျမ််းပဒ
ို အ
် ချြိုြို့ကို စူ်းစမ််း
ကရသအောင်ပါ။

။

“ထပ ှံ့ ငမြ ယခိုအခါ ခရစ်သတော်၏သသွ်းသတော်အော်းဖြင် သဖြောငမ
် တ်သည်ဟအ
ို သ
အမှတဖ် ပြိုဖခင််းခရသသောငါတသည်
ို
ကယ
ို သ
် တာ်အော်းဖြင် အ ျက်သတာ်မှ ပို၍ပင်
ကယ်တင်ဖခင််းခရလမ်မည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၉ (NASB)
“သိုဖြစ်၍ ယခိုအခါ ခရစ်သတော်၏သသွ်းသတော်အော်းဖြင် သဖြောငမ
် တ်သည်ဟအ
ို သ
အမှတဖ် ပြိုဖခင််းခရသသောငါတသည်
ို
ကယ
ို သ
် တာ်အော်းဖြင် အ ျက်သတာ်မှ ပို၍ပင်
ကယ်တင်ဖခင််းခရလမ်မည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၉ (NIV)

“ဘိုရော်းရ (of God)” ဆတ
ို သဝါဟောရသည် NASB ဖပြိုစိုသမ
ူ ျော်းရ ဖြညစ
် ွကမ
် ှုဖြစ်ပပီ်း italic
လိုပ်ထော်းပါတယ်။ NIV န အဖခော်းမူကွ (ဗော်းရှင်း် ) မျော်းမှောသတော “ဘိုရော်းရအမျက် (God’s
wrath)” လို ဖပထော်းပါတယ်။ ဂရကျမ််းထမှောသတော “ဘိုရော်း” သဝါဟောရကို လို်းဝ မသို်းထော်း
ပါဘူ်း။ အခန််းငယ် (၉) မှော ဘိုရော်းရအမျက်လဆ
ို လရင် အခန််းငယ် (၈) မှော ဘိုရော်းက
၎င််းရသမတတောကို ြျွေနတာတဆီ
ို
စ်းဖြန််းန ်းသနဖခင််းန ကနလ
် နတ
် က
ို ်သနမာပါ။ ခင်ဗျော်း
ကသရော လူတစ်သယောက်အသပေါ်မှော အမေ်းနသမတတောကို တစ်ချန်ထမှောကို ဖပလရသလော်း။
ှံ့
လူတစ်သယောက်ကို တစ်ချန်ထမှော သတ်လိုကယ်လတ
ို ဲဆ
ှံ့ နဒ ရနင
ို သ
် လော်း။
New King James ဗော်းရှင်း် ကသတော King James ဗော်းရှင်း် အတိုင်း် ဘ မှနမ
် ှနက
် န်ကန်
ဘောသောဖပန်ထော်းပါတယ်။ ဒီဗော်းရှင်း် သတွက ကျွနသ
် တော်တသည်
ို
အမျက်သဒါသကသန
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ကယ်

ချွတသ
် တော်မူဖခင််းရမယ်လို

ရို ်းရို ်းသလ်း

ဖပန်သွော်းပါတယ်။

ဘယ်သရ
ူ

အမျက်သဒါသကသန ကျွနသ
် တော်တိုဟော ကယ်ချွတ်ဖခင််းခရမှောပါလ။ အခန််းငယ် (၁၀) မှော
ဘိုရော်းရရန်သဟ
ူ ော

ကျွနသ
် တော်တပါလ
ို
ို

ဆိုခပပီ်းတအတိုင်း် ၊

အငယ်

(၇)

ြ

ဖပထော်းပါတယ်။
စပ ်း

အောဒဆီကသန

သရောမ

၅:၁၆

ဖပစ်ဒဏ်ဆတ
ို

မှော
ဝဋ်

ထွက်လောပါတယ်။ ဒါသ ကောင် ြျွေနတာတဟာ
ို
ခရစ်သတော်ဘိုရော်းအော်းဖြင် အောဒဆီကသန
အသမွရခတ ဖပစ်ဒဏ်ကသန ကွင်း် လို်းကျွတ်ရတော ပါ။
အနှစ
ီ ကော်းနကြာင်းြနေပ ်း သရောမ ၈:၁ ဟာ ပိုပပီ်းသတော အနှစ်သောရရလာပါတယ်။
“ဘိုရော်းသခင် ကယ်လတ်သတော်မူသသောသ ကောင် သယရှု ခရစ်၌တည်၍၊ ဇောတပက
တအတိုင်း် မကျင်၊ ဝညောဉ်ပကတအတိုင်း် ကျင်သသောသူတိုသည် အဖပစ်စီရင်ဖခင််း
နှင် လွတ် က၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၈:၁

ခရစ်သတော်ဘိုရော်းက အဖပစ်မသပ်းတအတွက် ခင်ဗျော်းသည် ခရစ်သတော်ရစတ်ဓောတ်မျြို်းန
ဖပညလ
် ိုရှရင အဖပစ်တငလစတဆတ
ို ော မရှနငပါဘူ်း။ ခင်ဗျော်းဟော ခရစ်သတော်ရ စတ်ဓောတ်
မျြို်းရှတအခါ ခင်ဗျော်းကလည််း ဘယ်သက
ူ ိုမှ အပ စတငမာ မဟိုတ်သတောပါဘူ်း။ သယရှု
ဘိုရော်းက ကျွနသ
် တော်တက
ို ို သအောက်ပါအတိုင်း် သိုတတန်ခပါတယ်။
“သင်တသည်
ို
စီရင်ဖခင််းမခရမည်အသ ကောင််း သူတစ်ပါ်းကို မစီရင် ကနှင။် ” ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၇:၁

အမျော်းစိုကသတော ကျွနသ
် တော်တိုဟော ခရစ်သတော်ရသအောက်မောှ သနလိုရှရင် ဖပစ်ဒဏ်မသင်
ဘူ်းလို မှတ် ကတောက သယရှု သည် ဘိုရော်းသခင်န ်းတဲှံ့ ဖပစ်ဒဏ်ကို ကောကွယသ
် ပ်းလပါ။
ှံ့
ဒီအသတွ်းဟော ဘိုရော်းသခင်သည် ဘယ်လိုကကီ်းလဆိုတ သ ကောက်စရော အသတွ်းမှော်းကကီ်း
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မှော်းပါတယ်။ သယရှု ဘိုရော်းက ခမည််းသတော်သည် ဘယ်သူကမ
ို ှ
မစီရင်၊ ဒဏ်မသပ်းလို မနပ် ပီ်းသော်းပါ။
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ကျွနပ
်ို ်တဟော
ို
ခရစ်သတော်ရသအောက်မှော ခလှုကြတဲအ
ှံ့ ခါ အဖပစ်ြိုတတ်တဉောဉ်ဆို်းသတွ
ကျွန ် သတော်တိုဆြ ထွေြသွော်းမာဖြစ်ပပီ်း ခမည််းသတော်၊ သော်းသတော်တိုရ စတ်ဓောတ်က
အစော်းထ်းို

သနရောယူမှောဖြစ်ပါတယ်။

စတ်ဓောတ်ဖြစ်လို

အဒါကသတော

ကျွနသ
် တော်တဟောလည်
ို
်း

သူမျော်းကို

သူမျော်းကို

အဖပစ်မြိုတတ်တ
အဖပစ်ြသနဖခင်
ို
်းသတွ

ရပ်သွော်းမှောဖြစ်ပါတယ်။
အောဒက ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကို ပကဒူ်းကတည််းက အဖပစ်တင်သ ကောင််း ခင်ဗျော်းသတွြို့ နင
ို ်
သလော်း။ အဖပစ်တင်ဖခင််းသည် သတ်ဖြတ်ဖခင််းရဲ နရ
ွေ့ ပ ်းဖြစ်တအတွက် သော်းနတာဟော
ှံ့ န
ကမဘောတည်စကတည််းက အသတ်ခရပပီ်းသော်း ဖြစ်ပါတယ်။
သရောမ ၅:၁၆ မာ ဘိုရော်းသခင်က အောဒကို ဒဏ်န ်းြစီ
ို ရင်ပါတယ်လို ကျွနသ
် တော်တက
ို
အာရသြေါ် ဖခင််းသည် ကျွနသ
် တော်တိုကလည််း အောဒအ
ှံ့ တိုင်း် လိုပ်သနသ ကောင််းကို ဖပဖခင််းပါ
ဘ။ ကျွနသ
် တော်တက
ို
ဘိုရော်းသခင်ဟာ တစ်သယောက်သယောက်ကို အပ စဖသနတယ်
လို
ှံ့
စတ်ကူ်းသနတောက တကယ်သတော ြျွေနတာတက
ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်
ှံ့ ဲ အပ စဖတောဖြစ်
ှံ့
တိုရ အသတွ်းပရ
ို ပ်ကို ဘိုရော်းအသပေါ် ရို က်ပပီ်း ဘိုရော်းကို ကျွနသ
် တော်တိုနတူတယ်လို သတွ်း
တတ် ကပါတယ်။
“ဤအမှုတိုကိုသင်ဖပြို၍ ငါသည်တတ်ဆတ်စွောသနသဖြင် ငါသည် သင်နင
ှ တ
် ူသည်
ဟို သင်ထင်မှတ်၏။ ငါသည် သငက
် ိုဆို်းမ၍ သင်၏အဖပစ်ကို သငသ
် ရှ ြို့သမှောက်၌
ခင််းဖပမည်။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၁
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၅။ ထင့်မှတဖ့် င်ြီး၊ အာရံိုခမင့်ကင
ွ ား့်

ြ
ဲ ခြင့်ား၊ အမှနတ
့် ရာား

အခိုတသလော ကျွနသ
် တော်တင်ထော်းတ “ခင်ဗျော်းဟော ကျွနသ
် တော်ထင်ထော်းတ ခင်ဗျော်းမဟိုတ်
ဘူ်း” ဆတဲှံ့ စှံ့ ရ နအာြြတက်လောတ မှတ်ချက်သတွကို ြတ်ဖြစ်ခပါတယ်။ သူတရ
ို
ပတ်သက်ရော အကွအပပ ဇောတ်လမ််းသတွသ ကောင် သဒါပွ၊ ပူပန်၊ စတ်ကျကြတဲစ
ှံ့ စ
ို ီနြောသတွ
ြတ်ဖြစ်ခပါတယ်။ ထငမတပခင်းန တကယ်အဖြစ်က လို်းလို်းကွောဖခော်းပါတယ်။
လူနစ
ှ ်ဦ်းြ နမတတာသြဝငနစတဲအ
ှံ့ နကြာင်းမ ာ်းနပတ်သက်ပပီ်း (၂) ြက်သသောအဖမင်
သည် ကွောဖခော်းပါတယ်။ ဣတယသတွက အဖပြို်း၊ လက်သဆောင်၊ အထ သတွကို သမမ ြစ
ြ တဲသ
ှံ့ ြ သူမကဂ
ို ရိုစိုက် ါလာ်းလို မှတ်တတ် ကတောသတွဟာ တစမ ်းတစဘာသာ
ပခာ်းနင
ို ပ
် ါတယ်။ ဝမ်းေည်းစရာြ ပိုရသသတွက ဒယေပမငလ ှံ့ ဒပခ ထွေငသွော်းကြပခင်း
ပဖစ ါတယ။

သဖပောင််းဖပန်လည််း

ဖြစ်တတပါတယ်။

ဆက်ဆသရ်းနယ်ပယ်တင်းမှော

ကစည် သူသတွ ရှတတ်ပါတယ်။
ဒါမျြို်းသတွက

တစဖြသာ်းရစရို က်ကို

မစတပဖာနင
ို ခ
် င်အတွင်း်

သဒဓါြျွရောကသန

ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
ဇောတ်လမ််းစန
ို တွေထကသန သကောင််းကင်ဘမ
ို ှောရှတ ခမည််းသတော်ြ ပိုထဇ
ို ဉ်သတွြ ဘယ
လထေ်းနြ ာင်းရသလဆတ
ို တစ်မထ
ူ ်းူ တ စှံ့ ကို ြတ်ဖြစ်ခပါတယ်။
သဆ်းရို ကိုပိုသပ်းသသော ရသော်းသို
ကျွနမ
် ကိုယ်ကျွနမ
် သတ်သသြိုလိုပ်တောကို ခင်ဗျော်းက ကျွနမ
် ကို သဟောက်မယ်၊
ဆူမယ်၊ တစ်ကိုယ်သကောင််းဆန်သ၊ သူရသဘောသ ကောင်သလို သဖပောမယ်မှတ်ပပီ်း
ခင်ဗျော်းကို သ ကောက်ခပါတယ်။ ဒါသပမယ် ခင်ဗျော်းက ဒီလိုမလိုပ်ဘ ခင်ဗျော်းရဲ ှံ့
ကော်းသရှ ြို့ခန််းမှော ကျွနမ
် ကို ထင
ို ခ
် ိုင်း် ပပီ်း သရဒီယိုသခ
ီ ျင််းနော်းသထောင်ချင်လော်းလို
သမ်းခပါတယ်။ ကျွနမ
် ငသ
ို နတောကို ခင်ဗျော်းက မဖမင်ဟန်သဆောင်သပ်းခပါတယ်။
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ရသော်းက အနှအ
ီ မျြို်းသမီ်းဆီလောတအခါ၊ သူမက ဒီရကသတော သူလိုပ်ရပ်သတွအတွက်
ဒဏ်သပ်းသတောမှော ဲလို မှတခ
် ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှော အဒီအမျြို်းသမီ်းက ရသော်းကိုဖမင်တ
သရဲှံ့ အပမင
သဟောင််းကိုပယ်သတ်ပပီ်း ဂရိုစက
ို သ
် ူ၊ ကင်နောသူဆိုပပီ်း သဖပောင််းမှတလ
် က
ို ်ပါ
ှံ့
တယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ စမ ်းစေဲ ှံ့ဇောတ်သမ််းနင
ို ပ
် ါတယ်။ ရသော်းက အမျြို်းသမီ်းကို ကော်းထ
ဝင်ခိုင်း် တဲအ
ှံ့ ခါ ဒီရကသတော သူအဖပစ်သတွကိုသြေါ် ပပီ်း ဖပစ်ဒဏ်သပ်းသတောမှောပလို မှတ်
သကောင််းမှတခ
် ပါလမ်မယ်။ သူကို တစ်သယောက်ထထော်းခြိုလည််း သအော်နင
ို ပ
် ါတယ်။ အရော
အော်းလို်းဟော သူက ဒီရသော်းကို ဘယ်လဖို မင်သလ ဆတ
ို အသပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သူရ
ထငမတပခင်းက တကယဖ် ြစ်ရပ်ကို ပကိုငသ
် ွော်းမှော ဖြစ်ပါတယ်။
အဒီအမျြို်းသမီ်းက အမပ ေပ ်း သူသမီ်းဆီမှော သ ကောက်စရောသကောင််းတရကကီ်းက သူကို
အနတ ရောယ်ဖပြိုြို လောသ ကောင််းသဖပောပပီ်း သူသမီ်းကလ
ို ည််း ရသတွဟာမသကောင််းပါဘူ်းလ ှံ့
မျြို်းသစချ သပ်းလိုရှရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလ။ အဒီလို ထငမတပခင်းဟာ စတ်ထစွပပီ်း
မျြို်းဆက်သစ်သတွ ကို ဝမ််းတွင်း် ပါသစပပီ်း အဆက်ဖပတ်သတောမှော မဟိုတပ
် ါဘူ်း။
အောဒက တော်းဖမစ်ထော်းတ အသီ်းကိုစော်းလိုကတ
် အခါမှော ဘိုရော်းသခင်က သူရဇနီ်းကို
သူမရ အမာ်းသ ကောငသ
် တ်မှောပဆတဲှံ့ အမှတေ
် စာ်းခ
ဲ ှံ့
ပါတယ်။ အသီ်းကစ
ို ော်းသသော တစ်သန
မှော သသလမ်မယ်ဆတ
ို စကော်းကို (ကမဘော ၂:၁၇) ကို အောဒက ဘိုရော်းသခင်ဟော သူတက
ို ို
သတ်လမ်မယ်လို မှတခ
် ပါတယ်။
သဟပဗပါဠရ မရင်းအေြြ သင် သသလမမ
် ယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဧဝက ဘိုရော်းရ မန ် ကော်း
ချက် ကို သ မဆီမှောဖပန်ဆို ဖပတအခါ ြျွေ နတာ တိုသသကိုသသရမယ် ဆို တ အဓ ပာ ယ်
သရောက်သအောင် ကွနခ
် ပါတယ် (ကမဘော ၃:၃)။ ဒီလမ
ို ျြို်း မှတထ
် င်မှုက အောဒကို ဘိုရော်းသခင်
ဟော သူမန််းမကို သတ်ချင်တယ်လို မှတ်သစခပါတယ်။ သူက အငစ
ို တ်အခန အသီ်းကို
ယူစော်းပပီ်း အကျြို်းကိုရင်ဆိုငြ
် ို ဆို်းဖြတ်ခပါတယ်။
39

ဧဝဟာ အညောခရတာပဖစပပီ်း အောဒကသတော အညာမခရပါဘူ်း။ သူရအချြို်းက ဘိုရော်း
အသပေါ် အဖမင်သစောင််းဖခင််းကိုမပှီ ပီ်း ကနလ
် နတ
် က
ို ်ဖခင််းမျြို်းပါ။ အောဒက သူကလ
ို မ််းဖပသပ်းြို
ဘိုရော်းကမ
ို သတောင််းခပါဘူ်း။ တကယ်ဆ သတောင််းသငခ
် ပါတယ်။ အသဖခအသနကို သူကယ
ို ်
တိုင် ဲ ပကိုငခ
် ပါတယ်။ အမှနက
် သတော အောဒက ဘိုရော်းသခင်ကို အဖမင်သစောင််းတောဖြစ်ပပီ်း
အဒါကို ဲ ဘိုရော်းသခင်က သူတိုကို အဖမင်သစောင််းတယ်လို မှတခ
် တောပါ။ အောဒက သူရ
ထင်ဖမင်မှုအတိုင်း် ဘိုရော်းကိုအာရရို က်ဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။ အနှထ
ီ င်ဖမင်ချက်ကလည််း
တြယှံ့အမှန ် မဟိုတပ
် ါဘူ်း။
အောဒက

ဘိုရော်းသည

တရော်းစီရင်တယ်၊

အဖပစ်တင်တယ်၊

ဒဏ်သပ်းတယ်လို

မှတခ
် တောပါ။ သူစတ်ထမှော ဘိုရော်းကို အဒီလမ
ို တတအတွက် အဒီလိုပသို်းသပ်ဖခင််း
ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သြ ဘိုရော်းသခင်သည် မတရော်းဘ်းလို မှတ်ခပါတယ်။
၂။ သြ ဘိုရော်းြ သသသငတ
် ယ်လို အဖပစ်သပ်းခပါတယ်။

အောဒက ဘိုရော်းကို အဒီလသ
ို တွ်း၊ အဒီလလ
ို ပ
ို ်ချင်တအတွကသ
် ကောင် ဘိုရော်းသခင်က သူကို
ဒီလလ
ို ိုပ်မယ်လို မှတ်ဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။ အဒီအသ ကောင််းတရော်းက ကျွနသ
် တော်တက
ို ို နည််း
ထူ်းကကီ်းတစ်ခိုဆီ သမောင််းပပါတယ်
ို
။

။

ြျွန တရဲှံ့ ဘဝမ
ာ အထင်ကရပိုဂ္ြိုလ်သတွအန ေါ် အမတမာ်းပခင်းြ သတေဲှံ့ မ
ှံ့
ှံ့ ြ
နာခ င်းဆင ဆြဆရတဲအ
ှံ့ ခါ ြျွန တိုရဘဝဟာ ကည်မှနလ
် ို ဖြစ်သနပါတယ်။

အောဒရ ဘိုရော်းသခငသ
် ကခောကို အမှတ်မှော်းမှုက သူရသနတောန်မှော ပိုနက
် န်လစ
ို တ် မျြို်းသစ
သပါက်ပပီ်း
ဒါသ ကောင်

ဘိုရော်းသခငသ
် ော်းသတော်ကိုသတောင်
မို

သတ်လတ
ို အ
ဲှံ့ ထ

ဘိုရော်းရသော်းသတော်ြ

အောဒသ ကောက်စတ်ဝင်ခပါတယ်။

အောဒဟော

အောဒကို

ပဖစသွော်းပါတယ်။
လောသတွြို့တအခါ

အခိုသရောြသနတဘဝအတွက်

ဘိုရော်းရသော်းသတော်ကမ
ို ိုန်း် ပပီ်း သသသစချင်စတ် သတောင် ဖြစ်ခပါတယ်။ တရော်းစရငပခင်း
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လအ ရပခင်းေဲ ှံ့ သရဲှံ့ အေြ
ြ ကျွနသ
် တော်တို နော်းလည်ချင်လရှံ့ ရင ဒီအသတွ်းမျြို်းသည်
ှံ့
အသရ်းပါပါတယ်။
အထက်မာသဖပောထော်းတစတ်မျြို်း ကောဣနစတ်မှောရှသ ကောင််း သတွြို့ရပါတယ်။ ကောဣနက
သူရညီကိုသတ်အပပီ်းမှော သူမျော်းက သူကိုသတ်မှောကို သ ကောက်သရော ဲ။
“အကျွနပ
်ို ်ကို သဖမကကီ်းဖပင်မှ ယသနနှငထ
် တ
ို ်သတော်မူပပီ၊ မျက်နောှ သတော်ကိုလည််း
မဖမင် ရ။ သဖမကကီ်းသပေါ်မှော သဖပ်းရသသောသူ၊ အရပ်ရပ်လည်ရသသောသူဖြစ်ပါရမည်။
သတွေြို့ သ ျှသသာသူတသည်
ို ို့
အကျွန်ို ်ကသ
ို တ် လ ်ို့ ည်ဟို ထောဝရဘိုရော်းကို
သလျှောက် ဆို၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၄:၁၄

ဒီလအ
ို ဖြစ်ကို စတ်ပညောမှော စတ်ြ်းပိုသြေါ် ဖခင််းလို သခေါ်ပါတယ်။
စတ်ြ်း သြေါ် ဖခင််းသည် ကိုယ်မသစတ်မှောဖြစ်သနတ ကိုယ်ရအတတ အသကောင််းအ
ဆို်းနတွေကိုနတာှံ့ဖ်း သူမျော်းအသပေါ်ြ ပိုချတ ယနတရော်းတစ်မျြို်း ဖြစ်ပါတယ်။ 20

ဘိုရော်းရသော်းသတော်ဟော ဥယ ာဉ်နတာမာနေနေတဲှံ့ အောဒဆီလောတအခါမှော အောဒစ
ှံ့ တ်ဟာ
ဘရာ်းြ အဖပစ်ြို၊ သသသစလိုစတ် ဖြစ်သပေါ်လျက်ပါ ဲ။ သူကယ
ို သ
် ူကောကွယတ
် အသနန
ကိုယစ
် တ်ကို သော်းသတော်၊ ခမည််းသတော်ဘိုရော်းအသပေါ် နှုင််းခပါတယ်။ အောဒဟော သူစတ်မှော
ဘောဖြစ်သနလဆိုတောကို သတမမူခပါဘူ်း။ သူထမှော ဒီလိုသတွဖြစ်သနတောကို

တဖငင််းပပီ်း

ဘိုရော်းရသော်းသတော်အသပေါ် ပခ
ို ျပါတယ်။
အောဒဆီကို
သူရခစော်း

ဘယ်လိုချဉ််းကပ်ရမှောပါလ။
ခြ

ဘယ်လိုရပ
ှ က
ို ို

သော်းသတော်န

သူဖပန်နော်းလည်နင
ို သ
် အောင်

ဘယ်လိုအလင်းပ ရမှောပါလ။

20

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection
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ခမည််းသတော်ဘိုရော်းအသပေါ်
သူကို

အောဒသည်
သူရသော်းသတွကို

အဖခော်းပိုဂ္ြိုလက
် ို

အဖပစ်စြခ
ို တပိုဂ္ြိုလ်ဖြစ်ပပီ်း

လက်ဆငက
် မ််းခပပီ်း

သူတကလည်
ို
်း

အနှအ
ီ ကျငက
် ို
သူတိုရသော်းသတွကို

ဆက်ပပီ်းကမ််းခပါတယ်။ ဒီလို နဘ အဒီအကျငက
် ို ပိုထဇ
ို ဉ်တိုင်း် က သို်းခပါတယ်။
အော်းလို်းဟာ အနအချက်မာတင အဖပစ်ရသူ
ှ
ဖြစ်ကိုန ် ကပါတယ်။ အဒီအပ စဖပခင
ှံ့ ်းက
ကမဘောသပေါ်မှောဖြစ်ပျက်သနတဲှံ့ အေဋ္ဌာရ အော်းလို်းကို ဖြစ်သစခပါတယ်။
အသဖပောမလဘ ဘိုရော်းသခင်ြ ကင်နောဖခင််း၊ ခွငလ
် တ
ွှ ဖ
် အဆင
သငရ
ှံ့
ှံ့ ခ ေမာ အာဒြ
သရဲှံ့ အပဖစ
မေနတွေပ ဖ ှံ့ ဘာအဆငနတွေ
လပါသလ (သဟရှောယ ၅၅:၁)။ လူတစ်ဦ်း ဘိုရော်း
ှံ့
ှံ့
သခင်အသပေါ် အပမစစွေစ
ဲ ွော အမှတ်မှော်းပခင်းကို ပသပျောက်သအောင် ဘယ်လိုလပ
ို ်လိုရ ါသလ။
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၆။ ထဝကကြီးသည့် င်ဗ္ျာြီးသ ကာင်ို့ အကျန် ရ၏
မျြို်းသစအမျြို်းမျြို်းကို

ခင်ဗျော်းရှု ြူ်းပါသလော်း။

ဘယ်အသစက

ဘာအပင်သပါက်မယ်ဆိုတောကို ခင်ဗျော်း အတပ်သဖပောနင
ို သ
် လော်း။ ဒီလို အတပ်သဖပောနင
ို ြ
် ို
မျက်စရငြလ
ို ပ
ို ါတယ်။

ကျွန ်

ဘောပင်သပါက်လာမလသဖ ှံ့

သတော်တဟာ
ို

စိုကပ
် ျြို်း၊

မျြို်းသစအသ ကောင််း

သရ်းသလောင််းန ်းရမှောပါ။

ဗဟိုသတ
ို မရှရင်
ပွငက် ြ

(သ)ှံ့

သ်းကြတအခါမှ ချြို၊ ခါ်း၊ သကောင််း၊ ဆို်းနတွေ သရမှောပါ (ရှငမ
် ဿ ၇:၁၆-၂၀)။
အောဒထကမျြို်းသစဆို်းလည််း အပင်သပါက်ြို လိုပါတယ်။ အဒီအသီ်းဟော သကောင််းလော်း၊
ဆို်းလော်းဆတ
ို ောကို သူက ဖမည််းစမ််းြိုလပ
ို ါတယ်။
“သယောက်ျော်းကိုလည််း၊ ထအ
ို ပင်၏အသီ်းကို မစော်းရဟို ငါပညတ်သသော်လည််း၊
သင်သည်မယော်း၏စကော်းကိုနော်းသထောင်၍ စော်းမသသောသ ကောင်၊ သဖ သည် သင်၏
အတွေက်

ကျန်ဖ င်ြီးကို

လျက်ရှ၏။

သဖမ၏အသီ်းကို

တစသက်ပတ်လို်း

ပင်ပန််းစွော စော်းရမည်။ ဆူ်းပင်အမျြို်းမျြို်းတိုကိုလည််း သင်အြို သဖမသပါက်သစမည်။
လယ်၌ ဖြစ်သသော ဟင််းသီ်းဟင််းရွ က်တိုကို သင်စော်းရမည်။ သင်ထက
ွ ်ရောသဖမသို
မဖပန်မ

တိုငသ
် အောင်၊

အသ ကောင််းမူ

သင်၏မျက်နောှ မှသချွ်းထွက်လျက်

ကော်း၊

သင်သည်သဖမမှုနဖြစ်
် ၍

အစောကိုစော်းရမည်။

သဖမမှုနသ
် ို

ဖပန်ရမည်ဟို

မန်သတော်မူ၏။” - ကမဘော ၃:၁၇-၁၉

ပထဝီအသပေါ်ကျတ ကျန်စောဟော ဘိုရော်းဆီက လောခတောမဟိုတ်ပါဘူ်း။ ကျန်စောဟော အောဒ ှံ့
သနတောန်ထမှော ရှပပီ်းသော်းဖြစ်ပပီ်း ကမဘောကိုအပ
ို ်စို်းခွငရ
် တ သူရရောထူ်းသ ကောင် ပထဝီဟော
ခရတာပါ။ အောဒြသတော သူသနတောန်မှော ကျန်ဖခင််းသတွနဖပညသ
် ကောင််းကို မသခပါဘူ်း။
မောရ်နတ်လည််း ဘိုရော်းသခင်န သယောဘကစစ ပငင်းဆို ကတိုန်း် ကလည််း သယောဘဆီကသန
အလမ
ို ျြို်း ကျန်စောတက
ို ်နင
ို ခ
် မယ်လို မောရ်နတ်က ထင်ခပါတယ်။ မောရ်နတ်က ဘိုရော်းဆီမှော
သအောက်ပါအတိုင်း် ဆခဲပ
ှံ့ ါတယ။

။
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“ကိုယ်သတော်သည် သူ(နယာဘ)ကိုယ်မှစ၍ သူအမ်နင
ှ ် သူဥစစောရှသမျှပတ်လည်၌
သစောင်ရန််းကောသတော်မူသည် မဟိုတ်သလော။ သူဖပြိုသလသမျှတိုကို သကောင််းကကီ်းသပ်း
သတော်မူပပီ။ သူသို်းနွော်းအစရှသသော တရ စဆောန်တိုသည် သဖမသပေါ်မှော အလွနပ
် ွော်းမျော်း
ကပပီ။ ယခိုမူကော်း၊ လက်သတော်ကိုဆန်၍ သူ၏ဥစစောရှသမျှကို ထခိုက်သတော်မူလျှင၊်
သူသည်မျက်သမှောက်သတော်၌ ကိုယ်သတော်ကို စွနပယ်
်
ပါလမ်မည်ဟို ထောဝရဘိုရော်း
ကို ဖပန်သလျှောက်သလ၏။” - သယောဘ ၁:၁၀၊ ၁၁

ဘိုရော်းက သယောဘကို သကောင််းချီ်းအမျော်းကကီ်း သပ်းခပါတယ်။ သယောဘသော ကပ်ဆိုကရ
် င
အောဒဆီြသနရခတ အသမွကျန်စော ထွကမ
် ှော ဲလို တွေြခပါတယ်။ သယောဘလည််း သော်း
သမီ်းသတွကအစ ဓေအာ်းလ်းဆို်းရှု ်းအပ ်းမာ သူမန််းမ ါ်းစ ကသန အယတတစကော်းသတွ
ထွြလောပါတယ်။

။

“ထအ
ို ခါမယော်းက၊ သင်သည် သဖြောင်မတ်သသောတရော်းကို စွလမ််းသသ်းသသလော။
ဘိုရော်းသခင်ကို စွနပယ်
်
၍ သသသလောဟိုဆို၏။” - သယောဘ ၂:၉

ပိုထဇ
ို ဉ်ရဲ အသနအထော်းက
ို ရှငသ
် ပါလိုက ရှင်း် ရှင်း် ချဖပပါတယ်။
ှံ့

။

“ဤသည်ကော်း “သဖြောငမ
် တ်သသောသူမရှ၊ တစ်သယောက်မျှမရှ။ တတ်သနော်းလည်
သသောသူမရှ၊ ဘိုရော်းသခင်ကိုရှောသသောသူမရှ။ လူအသပါင််းတိုသည် လမ််းလွ က၍
တညီတညွတ်တည််းအသို်းမကျသသောသူမျော်းဖြစ် ကပပီ။ သကောင််းသသောအမှုကိုဖပြို
သသောသူမရှ၊

တစ်သယောက်မျှမရှ။

သူတ၏လည်
ို
သချောင််းသည်

ြွငထ
် ော်း

သသောသခ္ျြိုင်း် တွင်း် ဖြစ် က၏။ သူတသည်
ို
မမတလျှ
ို ောဖြင် လမ်လည်သဖပောဆိုတတ်
က၏။ သူတို၏နှုတ်ခမ််းသအောက်၌ သ မဆို်း၏အဆပ်အသတောက်ရှ၏။ သူတ၏
ို ို့
နှုတသ
် ည် ကျန်ဆသ
ဲ သာစကာြီး၊

ြီးသြီးသသာစကာြီးတဖြငို့
ို ို့ ် ဖ ညို့ ်ဝလျက်ရှ က၏။”

- သရောမဩဝါဒစော ၃:၁၀-၁၄ (NIV)

အောဒသနတောန်မှောကန််းသနတ ကျန်ဖခင််း၊ ခါ်းသီ်းဖခင််းသတွဟာ သူရ ဝါစော၊ မသမျြို်းသစ၊ ရိုကခ
သလောကသတွမှော သပေါ်လောမှောကို ဘိုရော်းသခင်က သပပီ်းသော်းပါ။ ထထ
ို ြ
ို ေပခင်း ခပ်သမ််း
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သတွြ သူသနတောန်ထကရှတအငစတြ ဘိုရော်းသခင်ဆ ပ မာဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ရ
သမတတောရရေဲ ှံ့

အောဒထမှောရှတမျြို်းသစ

အကျြို်းတရော်းဖြစ်လောြအတွ
ို
က်

အခ န်သပ်းခပါတယ်။ အောဒကအ
ို ချန်သပ်းနင
ို ြ
် ို အောဒက သူခရမအကျြို်းသတွကို ခနင
ို ြ
် ို၊
တရော်းရနင
ို ြ
် အတွ
ို
က်

ဘိုရော်းသခင်ရဝညောဉ်သတော်

အောဒအ
ှံ့ သပေါ်သက်သရောက်ြို

လိုပါတယ်။
သဖမမှုေကသနဖြစ်
လောတ အောဒဟော သူနရို ်းကသန ဖြစ်လောတ ဧဝဆီမာ မျြို်းသစချခပါတယ်။
ှံ့
အဒီ “အမသဖမကကီ်း” ကသနပပီ်း အောဒ၊ ဧဝတိုရပတ
ို ူ ကောဣနဆတ
ို သော်း ြွော်းခပါတယ်။ အောဒ
က ဘိုရော်းြ ၎င်းြန်ဆင််းသပ်းခဲှံ့တ မောတိုဂါမသ ကောင် ဒီလသ
ို တွ ကြိုရတောလို ထနခ တဲှံ့
အခါမှော အောဒဟော သကောင််းကင်သဖမကကီ်းကို ကျန်ဆခဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။ ဧဝလဖြစ်
ှံ့ လောတ
သဖမကကီ်းဟော အောဒသ ကောင် အကျန်ခရပါတယ်။ သဖမကကီ်းကမ
ို ှီပပီ်း ဖြစ်လောတ မောတိုဂါမက
အာဒမျြို်းသစကို သမွ်းထိုတ်သပ်းမှောဖြစ်ပပီ်း ဖြစ်လောမယအ
် ကျြို်းကို ဖမင်ရမှောဖြစ်ပါတယ်။
အောဒဟော သသွ်းစွန်း် သနတ သူရသော်း အောသဗလအသလောင််းကို ရှု သဘင်ဖပြိုသနချန်မှော
သူထမှောရှတ

ကျန်ဖခင််းတရော်းရအြ ်းကို

မျက်ဖမင်သတွြို့ရပပီ

ဖြစ်ပါတယ်။

ဘိုရော်းသခင်ကို အဖပစ်ပိုခတ ကောဣနဆမှော သူအသြရမျြို်းသစပါသနပပီ်း သူညီအောသဗလကို
အဖပစ်ဖမင်ပပီ်း သတ်ပခင်းပဖငှံ့ ပ ခပါတယ်။ အောဒဟော သူစိုကခ
် တ မျြို်းသစရအသီ်းကို
အခိုသတွြို့ရပါပပီ။
အောဒကသရော သူရမသကောင််းတမျြို်းသစကို ပမငတတ်ရလော်း (သ)ို ကောဣနကို အဖပစ်ြပခင
ို ်း
အာ်းပဖငှံ့ ဒီဆို်းသွမ််းမှုသတွြ ဆက်ရငသေနစမာလာ်း။
ဥယျောဉ်နတာထဲမာရတဲှံ့ သတတဝါအာ်းလ်း အောဒကျန်ဖခင််းသအောက် သရောက်သနပါတယ်။
ဥယျောဉ်ထမှော သူရအသ မ ကော်းပဖစတသနရောဆတ
ို ော မရှပါဘူ်း။ သူရအသဟော ဥယျောဉ်
အစွနအ
် ြျော်းအထ ခတပါတယ် (ဆောလ ၁၉:၃၊ ၄)။ အောဒအ
ှံ့ သနအာက်မှော အသလှုင််းက
အြန်ဆင််းခအော်းလို်းကို လောဘ်ဝင်နစရမာပဖစန မယှံ့ အလှထ်းို ခရပါတယ်။
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“သကောင််းခ ်းသပ်းရမည်အသ ကောင််း၊ အမန်သတော်ကိုငါခရပပီ။ ဘိုရော်းသခင် သကောင််း
ခ ်းသပ်းသတော်မူပပီ။ ထသ
ို ကောင််းခ ်းကိုငါမြျက်နင
ို ။် ” - သတောလည်ရော ၂၃:၂၀

ကောဣနက

အောသဗလကို

အဖပစ်ြို၊

အသသမသတ်ခင်

အသစောကကီ်းကတည််းက

ဘိုရော်းသခင် သည် အောဒကို သူအထမှော ဘောအမစက်ရသ
ှ ကောင််းကို ဖမင်သစခပါတယ်။
သသဘခောသြန််းပင် ကို ကျန်ခတအဖြစ်မှော သယရှု ဘိုရော်းက သူရတပညသ
် တော်သတွကို
ယိုဒနင
ို င
် ဟော နောငတ မရခဲလ
ှံ့ ရှံ့ ရင အကျြို်းမလှမှောြ အလင််းဖပခဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်သတော်ဘိုရော်းက

အလင်း

ပ ဖ ှံ့

သြန််းပင်ကက
ို ျန်ခသ
ဲှံ့ လ

အောဒဟာ

နောငတမရလရှံ့ ရင ဘဝ ြမာြပ ဖ ှံ့ ဘရာ်း သခငြ သ်းသငယြနသနစပခင်းပဖငှံ့
အလင်းဖပခပါတယ်။
“ထောဝရအရှငဘ
် ိုရော်းသခင်သည်လည််း လူလင်မယော်းဘိုသော်းသရဖြင် ၀တ်လို
ကိုလိုပ်၍ ဝတ်ဖခြိုသစသတော်မူ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃:၂၁

အောဒ၊ ဧဝတို အဝတ်ဖခြိုနင
ို ြ
် အတွ
ို
က် အဖပစ်မတတရ စဆောန်က မဆမဆိုငအ
် သက်သပ်းရ
ပါတယ။ အောသဗလလည််း ဘိုရော်းအတွက် သူရအမနမွေ်းတရ စဆောန်ထကသန သ်းြ နဇ္ာဖ ှံ့
ဆွေခ
ဲ သ ကောင််းကို ကျွနသ
် တော်တို သတွြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။ အောသဗလြလည််း သ်းေဲပူှံ့ ဇနယသဘင်
ဖပြိုရဖခင််းြ သအနဖဆ
ြနေ သခပါတယ်။ အောဒဟော ဘရာ်းရသော်းသတော်ကို ဘယ်လို
ှံ့
ဖြစ်သစခသလဆိုတော သို်းကသ
ို တ်ဖခင််းန ဘိုရော်းသခင်က ဖပခပါတယ်။
“ကိုယ်သတော်သည် ယဇ်နင
ှ ပူ
် သဇော်သကောကို အလိုသတော်မရှသည်ဖြစ်၍၊ အကျွနပ
်ို ်
နော်းကို ြွငသတော်
်
မူပပီ။ မီ်းရှု ြို့ရောယဇ်နင
ှ ် အဖပစ်သဖြရောယဇ်မျော်းကို သတောင််းသတော်မမူ
။” - ဆောလကျမ််း ၄၀:၆
“အသ ကောင််းမူကော်း၊ သင်တို ဘို်းသဘ်းမျော်းကို အဂိုတတြိုဖပည်မှ ငါနိုတ်သဆောင်သသောအ
ခါ၊ မီ်းရှု ြို့ရောယဇ်အစရှသသော ယဇ်မျော်းအတွက် သူတိုကို ငါမှောထော်းသည်မဟိုတ်။ ငါ
မှောထော်းသသောအရောဟူမူကော်း၊ ငါစကော်းကို နော်းသထောင် ကသလော။ သိုဖပြိုလျှင၊် ငါ
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သည်သင်တို၏ ဘိုရော်းသခင်ဖြစ်မည်။ သင်တိုသည်လည််း၊ ငါ၏လူမျြို်းဖြစ် က
လမ်မည်။ သင်တိုသည် ကိုယ်အကျြို်းကိုသစောင်လိုသသောငှော၊ ငါစီရင်သမျှသသောတ
ရော်းလမ််းသို လိုက်ရ ကမည်ဟို မှောထော်း၏။” - သယရမအနောဂတတကျမ််း ၇:၂၂၊ ၂၃

ဘိုရော်းသခင်ဟော

မီ်းရှု ြို့ရောယဇ်

မသတောငတ
် ပါဘူ်း။

ဘိုရော်းသခင်ဟော

အောဒကို

စောနောဖခင််းမျော်း စွောန အာဒစ
ို ောကို ဖပခတာပါ။21 အနှအ
ီ ဖြစ်က
ှံ့ တ်ထမှော ဘောရှလဆတ
အောဒကို သနောင်တရ ခွင် သပ်းခပါတယ်။ သို်းသငယ်ြသတပခင်းြနေ အောဒဟော
သရဲှံ့ အင
် ပါ တယ် — အဒါကသတော မရဏာြဦ်းတညနကြာင်း၊
ှံ့ စတြ ဖမင်ခွငရ
ဆ်းတာြ အဖပစ်မတဘရာ်းသာ်း နတာင သသရဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
အောဒသ
် ပါတယ်။ သို်းသငယ်
ှံ့ နတောန်ထြမျြို်းသစဟာ သို်းသငယ်သသရဖခင််းမှော သပေါ်လွငခ
သသရဖခင််းက သော်းသတော်ဘိုရော်းကို အဖပစ်ြလ
ို ို၊ သတ်လတ
ို
အောဒအငစ
ို တ်ကို ချဖပဖခင််း
ဖြစ်ပါတယ်။

21

ဒအနကြာင်းေဲ ှံ့ တသြလ ှံ့ fatheroflove.info မာ ြာ်းတငနတာအာ်း ဆေ်းစစပခင်းနငှံ့ ြာ်းတင

နတာအာ်း နတွေွေ့ဆပခင်း စာအ မာ နလှံ့လာနင ါတယ။
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၇။ သူက
ို ှု ပါ
ို့ ရ
သလှောင်သဖပောင်၊ ရို က်နက
ှ ်၊ နသွေ်းဒ်းဒ်းြ ပပီ်းမှ ဘိုရော်းသော်းသတော်ကို လူသရှ က
ြို့ ိုသခေါ်ထတ
ို တ
် ဲှံ့
သနမှော ပလတ်မင််းဟော သယရိုရှလင်ပမြိုြို့သာ်းနတွေြ နခေါ်တောတင်မဟိုတဘ
် ပိုထဇ
ို ဉ်အော်း
လို်းကို နခေါ်ဖခင််းပါ — သူကို ကည်ကြသလော (ရှငသ
် ယောဟန် ၁၉:၅)။
ဘရာ်းရဲသာ်းနတာ
ဟာ နသဒဏြ ဖနတာင
်းဆတဲှံ့ မတရာ်းစွေ စွေသ
ဲ နတွေနရ ွေ့ မာ ပမငပမတ
ှံ့
ှံ့
ှံ့
စွောရ နေတာြ ြျွေနတာတရှုှံ့ သဘငပ တဲအ
ှံ့ ခါ ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ ဇ္ြ သရ ါတယ။
ခရစ်သတော်သယရှု ဘိုရော်း တရော်းအစွခရဖခင််း၊ အသသခရဖခင််းသတွက အောဒဆ မောရ်နတ်
ချသပ်းခတမျြို်းသစ အပင်သပါက်သ ကောင််း သတွြို့ရဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
နပမမှုေြလာသ
အမဝမ််းကသန သမွ်းြွော်းဖခင််းခ (ဂလောတ ၄:၄) အောဒ၏မျြို်းနွယ်၊ ခရစ်
ှံ့
ှ သတွရသလ
သတော်ဘိုရော်းသည် ြျွေနတာတိုထမာ ဘောဓောတ်ညစ်
ှ
ဆိုတော ြျွေနတာတို
င်းပခာ်းနဝဖေ ဝဘဇ္ဇပ တတ်သအောင် ြ ေဖခင််းကို လောခခပါတယ်။ အဒီဉောဏ်အလင််းကို
မှီပပီ်း ြျွေနတာတိုအဖပစ်သတွကို သနောင်တရ၊ ဘိုရော်းကို မယရ
ို ဖခင််းကသန ဘိုရော်းက ြျွေ
နတာတိုသကောင််းြို ရည်သန်နကြာင်း ဖမင်တတ်ြို ဘိုရော်းြဆနဒရပါတယ်
ှ
။ ြျွေနတာတ ှံ့
ဟာ ဘာြနတာင်းရမာြသလာ၊ နတာင်းဆသူအသပါင််းထ သသမတ
တ ောကို အစဉ်စ်းပဖေ်း
ှံ့
န ်းမယဆတာြ ယလာမာပဖစ ါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်က ခရစ်သတော်အော်းဖြင် တစ်ကမဘောလို်းန ဖပန်ပပီ်း ရင် ကော်းသစသနခဲပ
ှံ့ ါတယ် (၂
သကော ၅:၁၉)။ ပိုထဇ
ို ဉ်ရဲသနတ
ို ောကိုဖပြို ဘိုရော်းသခင်က
ှံ့ ောန်မှော ဘောကမင််းမူသနလဆတ
အောဒြ အဖပစ်မတသို်းကို သတသစခရတအတိုင်း် ဘ ကျွနသ
် တော်တိုက တရော်းဖမင်ပပီ်း
သနောင်တရတတ်ြို သူရသော်းသတော်ကို ကျွနသ
် တော်တဆ
ို ပိုခပါတယ်။
ပိုထဇ
ို ဉ်နတွေက အဖပစ်သငတဲ
ှံ့ သနအထော်းန လက်ဝါ်းကော်းတိုငက
် ို လှမ််းတအခါမှော
ှံ့ အ
ဘိုရော်း ရဲမျှှံ့ တမှု၊ အပ စန ်းမှုနတွေြ နတွေသ
ွေ့ သကျနပ် ကပါတယ်။
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“ထောဝရဘိုရော်းသည် စို်းစသတော်မူ၏။ ကမဘောသဖမကကီ်းသည် ရင်လန််းပါသစ။ မျော်း
စွောသသောကမ််းရို ်းတန််းနင
ို င
် တိုသည် ဝမ််းသဖမောက် ကပါသစ။ မို်းတမ်နင
ှ အ
် သမှောင်ထို
သည် ကိုယ်သတော်၏ပတ်လည်၌ရှ၏။ သဖြောငမ
် တ်ဖခင််းနှငတ
် ရော်းမျှတဖခင််းသည်
ပလလင်သတော်၏အသဖခတည်ရောဖြစ်၏။ မီ်းသည် ကိုယ်သတော်၏သရှ ြို့မှသွော်း၍ ကိုယ်
သတော်၏ရန်သူတိုကို လှည်ပတ်သလောင်ကျွမ််း၏။” - ဆောလကျမ််း ၉၇:၁-၃ (NIV)
“ ရစ်သတာ်သည် င တအတွေ
ို ို့
က် ကျန်ဖ င်ြီး ရသူဖြစ်မ ြီး င တက
ို ို့ ို ညတ်တရာြီး၏
ကျန်ဖ င်ြီးမှ သရွ ်းနိုတ်သတော်မူ၏။ အဘယ်သ ကောငဆ
် ိုသသော် “သစ်တိုငသ
် ပေါ်၌ဆွထော်း
ဖခင််းခရသူတိုင်း် ကျန်ဖခင််းကိုခရသူဖြစ်၏” ဟို သရ်းထော်း၏။” - ဂလောတဩဝါဒစော
၃:၁၃

ပညတ်သတော်ဟော ဉာဏရှသူအတွက် အသက်စမ််းသရဖြစ်ပါတယ် (သိုတတ ၁၃:၁၄)။ အနှီ
ပညတ်ကဘ မတရော်းသူမျော်းအတွက် ကျန်ဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
“ထသ
ို ကောင် ပညတ်တရော်းသည် သနရ
် ှင်း် ၏။ ပညတ်သတော်သည်လည််း သနရ
် ှင်း်
သဖြောငမ
် တ်၍ သကောင််းဖမတ်၏။ သဖြစ်
ို လျှင် ဤသကောင််းဖမတ်သသောအရောသည် ငါ
အတွက် သသဖခင််းအသ ကောင််းဖြစ်သသလော။ လို်းဝမဟိုတ်သပ။ ငါအတွက် သသဖခင််း
အသ ကောင််းဖြစ်သသောအရောမှော အဖပစ်ပင်ဖြစ်၍ အဖပစ်သည် အဖပစ်ဖြစ်သ ကောင််း
ထင်ရှော်းသစရန် ဤသကောင််းဖမတ်သသောအရောအော်းဖြင် ငါ၌ သသဖခင််းကိုဖြစ်သပေါ်သစ
၏။ ဤသဖြင
ို ် အဖပစ်သည် ပညတ်သတော်အော်းဖြင် အတိုင်း် ထက်အလွန် အဖပစ်
မျော်းသသောအရောဖြစ်လော၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၇:၁၂၊ ၁၃

ညတြ ်းလွေေရင နသဒဏြ မယှံ့

ညတြြက်တွေယခဲှံ့သဟ
ူ ော အောဒဖြစ် ါတယ။

အောဒက သရဲှံ့ ဒှံ့ ဋ္ဌအမာ်းေဲ ှံ့ အန ညတြ ဘရာ်းအန ေါ်

ရြပ ်း ဒါဟာဘရာ်းသခငရ

ပညတ် ါလ ယ
ှံ့ ခပါတယ်။
“ဖပဋ္ဌောန််းချက်အော်းဖြင် ဒိုကခဖပဿနောကိုဖြစ်သပေါ်သစသသော ယိုတ်မောစဉ််းလသည်ရော
ဇပလလင်သည် ကိုယ်သတော်နင
ှ မ
် တ်ြြို့န
ွ င
ို ပ
် ါမည်သလော။ - ဆောလကျမ််း ၉၄:၂၀
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ပိုထဇ
ို ဉ်တိုကသတော အောဒအဖမင်ြက်ကသနဘ ရှု ကပါတယ်။ ဒါသ ကောငလ
် ခရစ်သတော်ရ
ကော်းတိုငလ
် မ််းစဉ်ကိုလည််း ဘိုရော်းသခင်က ြျွေနတာတိုအဖပစ်အတွက် သူရသော်းသတော်
ကို သသစာ်းနသနစတဲအ
ှံ့ မေ ချခ
ငတယ်လို မှတ် ကပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်က အစဉ်ပမတ
ှံ့
သူရဲည
် တော်တိုကို အဖပစ်
ှံ့ ှောတောမှု၊ ခွေငလွှ
ှံ့ တမှုကို နော်းလည်သပ်းတတ်ြို၊ ဘရာ်းဟာ ကျွနသ
တင်သနသူ မဟိုတဘ
် ကျွနသ
် တော်တကသာ
ို
ကယ
ို အစွ
ှံ့
နကယ
ို
ြယှံ့အပ စနကြာငှံ့ နသ
သငတယ
လ ှံ့သ်းသ နေနကြာင်း ဖမင်တတ် ကြို လိုလော်းသနခတောပါ။ ဒီအဖြစ်ဟာ ကျွန ်
ှံ့
သတော်တိုြ တစ်ဖခော်းလူအသပေါ် ဘယ်လအ
ို ဖပစ်သပ်း ကသလ ဆိုတသောဓကသတွမှော သပေါ်
လွငပ
် ါတယ်။
သခင်သယရှု ဘိုရော်း အကြခ၊ စီရင်ခ၊ အသသခရတဲှံ့ အဖြစ်ကသနပပီ်း ကျွနသ
် တော်တရ
ို
သနတောန်ထြ အငစ
ို တ်ရသဘာဝြ
ဲ ှံ့
ဆင်ဖခင်လရပါတယ်
ို
။ ပိုထဇ
ို ဉ်သတွက တရော်းစွ၊
အဖပစ်တင်၊ ဖပစ်ဒဏ်န ်းဖခင််းသတွန ဖပဿနောကို သဖြရှင်း် ကပါတယ်။
ပိုထဇ
ို ဉ်သတွြ လူသော်းသတွရ သရိုပ်မှနက
် ခ
ို ျဖပတ လက်ဝါ်းကော်းတိုငက
် နေ တရော်းရတတ်
ကမယ်ဆိုရင် ပဖတသေ်းလာခရတ နှစ် ၂,၀၀၀ ရသမိုင်း် ဟာ လ်းလ်းထူ်းဖခော်းခဲမ
ှံ့ ှောပါ။
သညှံ့အစာ်း လွေေခဲှံ့တန
ဲှံ့ စ ၂,၀၀၀ ြ ခရစနတာဘရာ်းခ ခဲတ
ှံ့ ဲှံ့ ဓမမမ ်းနစဟ
ှံ့ ာ လူသော်း
အမျော်းထိုြ ဘရာ်းရဲလ
်းစြာ်းမ ာ်းြ နောြဆ်း တပငင်းဆေ
ှံ့ မ ာ်း၊ ဘရာ်းရဲသတင
ှံ့
ကြပခင်းနကြာငှံ့ တရာ်းစရငခ၊ အပ စဖ၊ ှံ့ နသဒဏခရဖ ပဖစ
ှံ့ ရပ ေ ါတယ။
အဖခော်းလူအသပေါ် ကျွနသ
် တော်တြ
ို တသတွ်းစွတ်တောကို ဘိုရော်းသခငအ
် သပေါ် ပိုချပပီ်း ဘိုရော်း
က ကျွနသ
် တော်တိုကို ရို ကပ
် ါတယ်လို ကျွနသ
် တော်တက
ို
ဘယ်လိုအကွကသ
် ရ ြို့သလ ဆတ
ို
အသ ကောင််းကို ကျွနသ
် တော်တို အစကသနဖပန်ပပီ်း သကောက်မှောဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဝါ်းကော်းတိုငဖ် ြစ်စဉ်မှော ကျွနသ
် တော်တဟာ
ို
ဘယလမ ်း ါဆတာြပ ဖ ှံ့ ဘိုရော်းသခင်
က

သူရသော်းသတော်ကိုန ်းခဲသ
ှံ့ လို

ကျွနသ
် တော်တလည်
ို
်း
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ကိုယအ
် မှော်းကယ
ို ်ဖမင်ပပီ်း

သနောင်တရ

ဖ ှံ့

ဘိုရော်းသခင်ြ

သြ
ှံ့ ယြ

အပမငမာ်းခွေငန
ှံ့ ်းခဲှံ့ ါတယ။
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အပ စန ်းသကြ်းလ ှံ့

၈။

ည်ြီးသတာ်ကို စရင်ဖ င်ြီး
“တစ်ြန် ကိုယ်သတော်က “လူတစ်ဦ်း၌ သော်းနှစ်သယောက်ရ၏။
ှ
သော်းငယ်သည် ြခင်
အော်း ‘အသြ၊ အကျွနပ
်ို ်ရထိုက်သသောအသမွပစစည််းကို ခွသဝသပ်းပါ’ဟို ဆိုသဖြင် ြ
ခင်သည် သူ၏ဥစစောပစစည််းမျော်းကို သူတိုအော်း ခွသဝသပ်းသလ၏။ ထသနောက်
ို
ရက်
မျော်းမ ကောမီ သော်းငယ်သည် မမ၌ရှသမျှတိုကိုစိုစည််းပပီ်းလျှင် သဝ်းလသသောတိုင်း်
ဖပည်သိုခရီ်းထွက်၍ ထအ
ို ရပ်၌ အထန််းအကွပ်မရှအသက်ရှငလ
် ျက် မမ၏အသမွ
ပစစည််းမျော်းကို ဖြြိုန်း် တီ်းသလ၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၁၅:၁၁-၁၃

အသို်းအဖြြိုန်း် ကကီ်းတဲှံ့ အမနပ ်းသော်း သောဓကထက ြခင်ရအဖြစ်မျြို်းဟာ မဘမ ာ်းစွောတိုရဲ ှံ့
အပဖစ ဖြစ်ပါတယ်။ သော်းသမီ်းသတွသည် ရွ ယ်တမျော်းရ နယာဂသ ကောင် မဘကို တစ်မျြို်း
ဖမင်လော ကပါတယ်။ ကိုယသ
် ော်းသမီ်းသတွကို သကောင််းသစချင်လို ထန််းသကျောင််းသပ်းတာကို
ချြိုပ်ချယ်တယ်လို တလွသကောက်ပါသရော။ သော်းသမီ်းသတွကို မဘမျော်းစွောက အလွေေအြျွ
တင်းြ

ကမှောဖြစ်သပမယ် သယရှု ဘိုရော်းမနခ
် တ သောဓကမှောသတော ဒီလမ
ို ဟိုတပ
် ါဘူ်း။

သော်းက သူရမယှံ့အသမွကို ကကြိုတင်လခ
ို ျင်၊ အမ်ကထွက်ချင်တဆနဒမာ သူအသြကို ဘယ်
လိုဖမင်သလဆတ
ို ောကို ဖပပါတယ်။ တကယ်သတော အသမွသတောင််းဖခင််းက “အသြသသတ
အထ သာ်းမသစောငန
် င
ို ဘ
် ူ်း။ သော်းရစရောရှတောကို အခိုဘသပ်းလက
ို ်သတော” လို ဆဖို ခင််းပါဘ။
ဒီသောဓကမှော အသြကသော်းကို ဘောမှမတဖပန်
ှံ့ ၊ အဖပစ်မတင်ခပါဘူ်း။ သူသော်းနှစ်သယောက်
ကို အသမွခွသပ်းလက
ို ပ
် ါတယ်။ သို်းထော်းတ ဂရသဝါဟောရကသတော bios ဖြစ်ပပီ်း “အသက်”
လို အဓပပောယ်ရပါတယ်။ သော်းငယ်က သူဆီကသနထွက်ဘို ကတအတွက် အသြဟော စတ်
အနတာနောမာပါ။ အသြကသတော သူရသော်းသတွကို အသတော်ကိုချစ်တအတွက် အရွ ယ်
မသရောက်သသ်းဘူ်းလို ဖမင်သနတေ်းမာ သူသော်းက အမ်ကသနထွက်ြို ကတအတွက် ရင်နော
ရှောမာပါ။ ဘယ်သလောက်ဘရင်နောရပါသစ အသြကကီ်းကလည််း သော်းရဆနဒကို ဖြညဆ
် ည််း
သပ်းခပါတယ်။
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သော်းကသတော သကျ်းဇူ်းခွေေ်းဆမပ ခဲဘ
သူရခတောသတွအတွက် နြ ေ ပမ
ို ရပါဘူ်း။ ဒါ
ှံ့
သ ကောငလ
် ည််း ရခတပက
ို ်ဆသတွကို တန်ြို်းမထော်း ဘို်းသဘောလနအာ ပဖ န််းပစ်ပါတယ်။
ြခင်က စတ်နောနောနသပ်းခသပမယ် သော်းကသတော တန်ြို်းထော်းရသကောင််းမှန်း် မသခဲပ
ှံ့ ါဘူ်း။
ဒီလိုန ဲ အဒီသော်းငယ်ရအသမွသတွလည််း ကိုနက
် ိုနလ
် ောပပီ်း ကပ်တည််းစဖပြိုလောပါတယ်။
ခလတထမ အမတ ါနရာ။
“ထအ
ို ခါ သူသည် အသတရော်းဖပန်ရ၍ ‘ငါအသြထ၌ အလိုပ်သမော်းမည်မျှပင်မျော်း
သစကောမူ သူတိုတွင် စော်းစရောအလျှပယ်ရှ၏။ ငါမူကော်း ဤအရပ်၌ အစောငတ်
လျက် သသလိုမတတ်ဖြစ်သနရ၏။ ငါသည်ထ၍ ငါအသြထသိုသွော်းပပီ်း ‘အသြ၊ အ
ကျွနပ
်ို ်သည် သကောင််းကင်ကိုလည််းသကောင််း၊ အသြကိုလည််းသကောင််း ဖပစ်မှော်းခပါ
ပပီ။ အကျွနပ
်ို ်သည် အသြ၏သော်းဟူ၍အသခေါ်ခရန် မထက
ို ်တန်သတောပါ။ အကျွနပ
်ို ်
ကို အသြ၏အလိုပ်သမော်းတစ်ဦ်းအဖြစ်ထော်းပါ’ ဟူ၍ ငါသဖပောမည်ဟဆ
ို ို၏။” ရှငလ
် ို ကောခရစ်ဝင် ၁၅:၁၇-၁၉

သော်းငယ်ရ စတ်ကူ်းကို ကျွနသ
် တော်တို ဖမင်ရပါတယ်။ သူကိုယသ
် ူ သော်းဆတ
ို အဆငန
်
ဖပန်သနလရမယ်
ို
လ ှံ့ မယကြညသတောဘ ကျွနသ
် လောက်သတော ဖြစ်နင
ို ပ
် ါတယ်လို စတြ
ခ ခပါတယ်။ သူဟော အမ်မှောသနတိုန်း် မာ အသြြ ကူလိုပ်သပ်းခချန်တန
ို ်း် က သူအသြြ
ကျွနန
် ခါင်းလမှှံ့ တခ
် ပါတယ်။ အသြဟော သူကခ
ို ျြိုပ်ချယ်တယ်၊ သူရလွတ်လပ်မက
ှု ို ချြိုပ်
ချယ်တယ်လခှံ့ စာ်းပ ်း ဒါသ ကောင် အမ်ကသနထွက်ခ ငခပါတယ်။
အဒီသော်းဟော အမ်ကိုဖပန်တအခါမှောလည််း သူအသြအသပေါ် ဘယ်လိုဖမင်သ ကောင််းလည််း
သတွြို့ရပါတယ်။ သူရစတ်ထမှော ခွငလ
် ွတ်ဖခင််းဆတ
ို ော ရှကမ
ို ရှခပါဘူ်း။ သူအဖပစ်အတွက်
ဖပစ်ဒဏ်ခမယ်လို ဲ နှလို်းမထော်းပါတယ်။ တရော်းစီရင်သဟာ သ ဲဖြစ်ပါတယ်။ အခိုသတော
သူကယ
ို သ
် ူ တရော်းစီရင်တော ဖြစ်ပါတယ်။ သူအသြမရှဘ သနလမဖြစ်
ို
ဘူ်းဆတ
ို ောကို
လက်ခ

သပမယှံ့

သူဖပြိုခတအမှုသတွအတွက်
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အဖပစ်ဒဏ်ကို

ခယူရမယ်လို ဲ

တွကခ
် ပါတယ်။

သူရ

ပတ်ဝန််းကျင်

သဖပောင််းခသပမယ်

သူအသြအသပေါ်

သူရအဖမင်ကသတော အရင်အတိုင်း် ပါ ဲ။ သူအသြကို ကျွနန
် ခါင်းအဖြစ် ဖမင်သနဆပါ ဲ။
“ထ၍ မမြခင်ထသိုဖပန်လောသလ၏။ သူသည် အသဝ်း၌ရှသနစဉ်ပင် သူ၏ြခင်
သည် သူကိုဖမင်လျှင် ကင်နောစတ်ရသဖြင
ှ
် သဖပ်းလော၍ သူကိုြက်လျက် နမ််းသလ
၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၁၅:၂၀

သူအသြအသပေါ်ထာ်းတဲှံ့ သူအဖမင်ဟော လို်းလို်းကမ
ို ှော်းပါတယ်။ အသြကသတော သူကိုသန
တိုင်း် သမျှော်၊ သနတိုင်း် ဆိုသတောင််းသပ်းခပါတယ်။ ဖပန်လောြို ဆနဒအပမဖပြိုခပါတယ်။ သူရ
လိုပ်ရပ်ကို အဖပစ်မဖမင်ခပါဘူ်း။ သူဟော သူသော်းကို ချစ်အော်းကကီ်းလွန်း် လ ှံ့ လွယက
် စ
ူ ွော
ခွငလ
် တ
ွှ ်ခပါတယ်။
သက်ကကီ်းရွ ယ်အတ
ို စ်သယောက် ဝမ််းသောမျက်ရည်န သော်းဆီကို သဖပ်းသွော်းမယပ
် ိုကို ခင်ဗျော်း
အာရခလိုရသလော်း။ သူကသတော သူသော်းကို ြက်လို၊ နမ််းလိုပါ ဲ။ အဒီအချန်မှော ဘောအော
ဃောတ၊

ဘောအဖပစ်တင်ဖခင််းမှ

မရှဘူ်း။

သမတတော ဲ

မင််းမူပါတယ်။

အသြရအဖပြိုအမူသ ကောင် သော်းကသရော ဘယ်လတ
ို ဖပန်
ှံ့ ပါသလ။
“သော်းကလည််း ‘အသြ၊ အကျွနပ
်ို ်သည် သကောင််းကင်ကိုလည််းသကောင််း၊ အသြကို
လည််းသကောင််း ဖပစ်မှော်းခပါပပီ။ အကျွနပ
်ို ်သည် အသြ၏သော်းဟူ၍အသခေါ်ခရန် မ
ထက
ို ်တန်သတောပါ’ ဟို ဆို၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၁၅:၂၁

သာ်းလည််း သူအသြရသသဘောအတိုင်း် သနပပီ်း ခွငလ
် ွှတ်ဖခင််းကို ခယူခမယ်ဆိုရင် သူအသြ
လိုဘငပို ပီ်း
သူရမောနထကကီ်းက

သူရအကိုသိုလလ
် ပ
ို ်ရပ်သတွကို
သူအသြရအဖပြိုအမူကို

ဆငပခငနင
ို မ
် ှောဖြစ်ပါတယ်။

လက်မခနင
ို ်

ဖြစ်သနပါသသ်းတယ်။

ဒါသ ကောငလ
် ည််း သူဟောသူ တိုကထ
် ော်းတ စကော်းလို်းသတွ ထွက်လောခပါတယ်။ သူဟော
သခင်နကျွနဇ
် ောတ်ရပ
ို ်ထ ဲ

ဝင်ချင်ခပါတယ်။
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သူရအသကက်းသတွကို

ကျွနလ
် သ
ို နပပီ်း

သူအသြသကျနပ်သအောင်ဆပ်ြို ဲ

ရွ ယ်ခပါတယ်။

အဒီသမယမှော

သူဟော

ြခင်ရခွငလ
် တ
ွ ်ဖခင််းသမတတောကို လက်မခခပါဘူ်း။
“သိုသသော် ြခင်သည် မမအသစအပါ်းတိုအော်း ‘အသကောင််းဆို်းသသောဝတ်လိုကို အ
ဖမန်ယူခ၍ သူကိုဝတ်သပ်း ကသလော။ လက်၌ လက်စွပ်ကိုစွပ်သပ်း၍ သဖခ၌ ြနပ်ကို
စီ်းသစ ကသလော။ ဆူပြြို်းသသောနွော်းသငယ်ကိုလည််းဆွလော၍ သတ် ကသလော။ ငါတို
သည် သပျော်ရင်စွောစော်း ကစို။ အသ ကောင််းမူကော်း ငါ၏ဤသော်းသည် သသဆို်းခသသော်
လည််း ဖပန်ရှငလ
် ောပပီ်း သပျောက်ဆို်းခသသော်လည််း ဖပန်သတွြို့ရပပီ’ဟို ဆိုသလ၏။ ထို
သနောက် သူတိုသည် သပျော်ပွရင်ပွကိုအစဖပြို ကသလ၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင်
၁၅:၂၂-၂၄

သော်းက သူလမ််းစဉ်အတိုင်း် ဲ သူအသြကို သပ်းဆပ်ြို သဖပောသနချန်မှော အသြကကီ်းကသတော
သူရသမတတောကို သော်းအသပေါ်မာ ဆက်ဆက်ပပီ်းန ်းခပါတယ်။ သူလမ််းစဉ်က သူကပ
ို သနပါ
တယ်။ အနဖခ
် တ
ွ ်ဖခင််းကို လက်မခနင
ို ဖ် ြစ်နေတိုန်း် ပါ ဲ။
ှံ့ ွငလ
သော်းငယ်ရဇ္ာတလမ်းကသတော ဒီမှော ဲရပ်ပါတယ်။ ပွခပပီ်း အသြနအတူ ဝတ်သကောင််း
စော်းလှန ပွတည်တအသ ကောင််းကို ကျွနသ
် တော်တို သတွြို့ရပါတယ်။ သော်းရဆို်းဖြတ်ချက်
ဘောမျော်းဖြစ်မလဆတ
ို ောသတော စောရှု သူရလက်ထမှောရှပါတယ်။ ခင်ဗျော်းကသရော အသြ
သမတတောကို လက်ခမယှံ့သူလော်း (သ)ို တတ်တတ်ကသလ်းန ကျွနလ
် ို ဲသနသွော်းမှောလော်း။
သကောင််းကင်ဘမ
ို ှောရှတ ကျွနသ
် တော်တိုရအဘ ဘိုရော်းကလည််း ခင်ဗျော်းကို မစီရင်ပါဘူ်း။
ဘိုရော်းက သအသြ
ြ ခင်ဗျော်းကကြိုက်သလို သို်းနင
ို ြ
် ိုအတွက် ခင်ဗျော်းြသပ်းခပါတယ်။
ှံ့
အဒီအတွက် ခင်ဗျော်းကို ဘယ်တိုန်း် ကမှလည််း အဖပစ်မတင်ခပါဘူ်း။ ခင်ဗျော်းကနြာ
ဘိုရော်းကို ကျွနသ
် ခါင််းလို မှတပ
် ါသလော်း။ ဘိုရော်းမရှရင် ဘယ်လိုမမ
ှ ဖြစ်နင
ို သ
် ကောင််းသလို
ဘိုရော်းဆီလှည်တအခါ သူရသနွ်းသထွ်းသပွြို့ ပက
ို မ
် ှုကို ခင်ဗျော်းခစော်းရပါသလော်း။ ဘိုရော်းရ
သော်းသမီ်းဖြစ်ပါတယ်လို ခင်ဗျော်းကိုယ်ခင်ဗျော်း လက်ခမှောလော်း။
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“ငါဆိုလသ
ို ည်ကော်း အသမွခသည် အသမွပစစည််းရှသမျှကို ပိုငဆ
် ိုငသ
် ူဖြစ်သသော်
လည််း ကသလ်းသူငယ်ဖြစ်သနသသ်းသသရွ ြို့ ကျွနန
် င
ှ ဖ် ခော်းနော်းဖခင််းမရှဘ ြခင်သတ်
မှတသ
် သောအချန်မသရောက်မချင််း အမ်မှုကစစစီမကွပ်ကသူနင
ှ ဘ
် ဏ္ဍောစို်းတ၏လက်
ို
သအောက်၌ သနရ၏။ ထန
ို ည််းတူ ငါတိုသည်လည််း ကသလ်းသူငယ်ဖြစ် ကစဉ် သလော
က၏အသဖခခတရော်းသအောက်၌ ကျွနခ
် ခ က၏။ သိုသသော် အချန်ကောလဖပည်စိုဖခင််း
သိုသရောက်သသောအခါ ဘိုရော်းသခင်သည် မမ၏သော်းသတော်ကိုသစလတ်သတော်မူ၍ ထို
သော်းသတော်သည် မန််းမတစ်ဦ်းမှသမွ်းြွော်းလျက် ပညတ်တရော်းသအောက်၌ သပေါ်ထန
ွ ်း်
သတော်မူ၏။ ဤသည်ကော်း ပညတ်တရော်းသအောက်၌ရှသသောသူတိုကို သရွ ်းနိုတ်သတော်
မူသဖြင် ငါတိုသည် သော်းသမီ်းအရောကိုရရှ ကရန်ဖြစ်၏။ ထသ
ို ို သင်တိုသည် သော်း
သမီ်းမျော်းဖြစ် ကသသောသ ကောင် ဘိုရော်းသခင်သည် “အဗဗ၊ အြ”ဟို သခေါ်တတ်သသော
မမသော်းသတော်၏ဝညောဉ်သတော်ကို ငါတ၏စ
ို
တ်နလ
ှ ို်းထသို သစလတ်သတော်မူ၏။ သို
ဖြစ်၍ သင်သည် ကျွနမ
် ဟိုတ်သတောဘ သော်းဖြစ်၏။ သော်းဖြစ်လျှင် ဘိုရော်းသခင်
အော်းဖြင် အသမွခလည််းဖြစ်၏။” - ဂလောတဩဝါဒစော ၄:၁-၇

တရော်းစီရင်မအ
ှု ပိုင်း် မှော သော်းကကီ်းကလည််း သော်းငယ်လို ါ ဲ။ သာ်းကြ်းရဲစှံ့ တမာ အဲဒစတ
ဲရနကြာင်း သတြ

ါ။ ဒါန မယှံ့ အသြန သူရပတ်သက်မက
ှု တစ်မျြို်းဖြစ်တအတွက်

သူရအဖမင်ဟောလည််း တစ်မျြို်းတစ်ဘောသော ကွပါတယ်။ မူကသတော တူပါတယ်။
“လယ်၌ရှသသော သော်းကကီ်းသည် ဖပန်လော၍ အမ်အနီ်းသိုသရောက်လောသသောအခါ တီ်း
မှုတသ
် နှငက
် ခိုနသ
် တိုကို ကော်းရသဖြင် အသစခတစ်ဦ်းကိုသခေါ်၍ ‘မည်သည်အဖခင််း
အရောမျော်းဖြစ်ပျက်သနသနည််း’ဟို သမ်းဖမန််းသလ၏။ အသစခကလည််း ‘သင်၏ညီ
ဖပန်သရောက်လောပပီ။ သူကိုကျန််းမောစွောဖြင် ဖပန်သတွြို့ရသည်အတွက် သင်၏ြခင်
သည် ဆူပြြို်းသသောနွော်းသငယ်ကိုသတ်ပါပပီ’ဟို သဖပောဆို၏။ ထအ
ို ခါ သော်းကကီ်းသည်
အမျက်ထက
ွ ်၍ အထသိုမဝင်လိုသသောသ ကောင် သူ၏ြခင်သည် အဖပင်သိုထွက်
လော၍ သူကိုသြျောင််းြျသလ၏။ သိုရောတွင် သူသည် ြခင်အော်း ‘အကျွန်ပ
ို ်သည် နှစ်
သပါင််းမျော်းစွော အသြကိုအသစခ၍ အသြ၏အမနက
် ို တစ်ခါမျှမလွနဆ
် န်ခပါ။ သို
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သသော် အကျွနပ
်ို ်သည် အကျွနပ
်ို ်၏မတ်သဆွမျော်းနှငအ
် တူသပျော်ရင်ရန် အသြသည်
အကျွနပ
်ို ်အော်းဆတ်တစ်သကောင်ကိုမျှမသပ်းြူ်းပါ။ သိုရောတွင် အသြ၏ဥစစောပစစည််း
မျော်းကို ဖပည်တန်ဆောမျော်းနှငဖ် ြြိုန်း် တီ်းခသည် အသြ၏ဤသော်းဖပန်လောသသောအခါ
၌မူ သူအတွက် ဆူပြြို်းသသောနွော်းသငယ်ကို သတ်သပ်းသည်တကော်း’ဟို ဆို၏။ ြခင်
ကလည််း ‘ငါသော်း၊ သင်သည် ငါနှငအ
် တူအပမရှသန၏။ ငါ၏ဥစစောရှသမျှသည် သင်
၏ဥစစောဖြစ်၏။ သင်၏ညီမူကော်း အထက်ကသသ၏။ ယခိုရှငဖ် ပန်၏။ အထက်က
သပျောက်၏။

ယခိုသတွြို့ဖပန်၏။

ထသ
ို ကောင်

သပျော်သမွြို့ဝမ််းသဖမောက်စရောအ

သ ကောင််းရှ၏၊ အဘဆိုသည်ဟို မန်သတော်မူ၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၁၅:၂၅-၃၂

သော်းကကီ်းကလည််း သူအသြကို မတရော်းဘူ်းလို မှတ်ခပါတယ်။ သူကလည််း သူအသြ
အတွက် သော်းလမ
ို ဟိုတဘ
် ကျွနလ
် ိုခစော်းခပါတယ်။ အသြက သော်းငယ်ကို ချစ်ဖပလွန်း် တ
အခါမှော သော်းကကီ်းက အသြကို သငွဖြြိုန်း် တယ်၊ အ,တယ်လို မှတ်ခပါတယ်။ သော်းကကီ်းဟော
ဘိုရော်းဆီကသန

ကယ
ို ်ရလိုပ်အော်းခသမျှော်တ

ခရစ်ယောန်သတွကို

ပိုသဆောင်ပါတယ်။

သူတဟော
ို
သလောကီနထ
ွ ကျသရောက်သသ
ူ တွကို ရွ ကပါတယ်။ သူတဟော
ို
သလောကီသနောက်
ပါသွော်း ကတ

လူသတွကို

သီလသနစ
် င်မှုနငှံ့
အဲဒလနတွေြ

အတတ

အဖပစ်သဖပောရတာြ
သဘောသနောက်

ခွငလ
် ွှတလ
် က်ခြို

သောယောနေ ကပါတယ်။

လက
ို သ
် န ကတလူသတွကို

စတ်မရှ ကပါဘူ်း။

အဒီမှော

သူတရ
ို
နှုင််း ကပပီ်း

သာ်းကကီ်းနသာ်းငယ်

ဘယ်သက
ူ
တကယ်သပျောက်တောလ။ သော်းငယ်က သူကယ
ို ်သူ သပျောက်မန
ှ ်း် သ ါတယ်။
သော်းကကီ်းကသတော မသရှောပါဘူ်း။
နှစသ
် ယောက်စလို်းက အသြကို ကျွနသ
် ခါင််းကကီ်းလို မှတ် ကပါတယ်။ နှစ်သယောက်စလို်းက
ကရိုဏောကို မဖမင်ခ ကပါဘ်း။ အသြကသတော သာ်းနှစသ
် ယောက်စလို်းဆီမှော သူရသမတတောကို
လက်ခပပီ်း တင််းတမ် ကြို သြျောင််းြျခပါတယ်။ နှစ်သယောက်စလို်းက အောဒဆီကရခတ
အငစ
ို တ်ကို သဖပောင််းဖပန်လှနပ
် စ်နင
ို ြ
် ို၊ ခမည်းနတာဘရာ်းရဲ ှံ့ သြခာနတာအမေြသတွြို့ ြို
လို ကပါတယ်။
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၉။

ည်ြီးသတာ်ဘရ
ို ာြီး ကယ
ို ထ
် င်ဖ ဖ င်ြီး

ြျွေနတာတ ှံ့

န်းနနာပ ်းခဲတ
ဲှံ့ တင်း ဲ
ှံ့ အ

ဖပစ်ဒဏ်ခရသ ကောင််း

သရောမ

ချဖပပပီ်းဖြစ်ပါတယ်။

၅:၁၆

အဒါသ ကောငမ
် ို

က

အောဒသ ကောင်

လူတစ်သယောက်သ ကောင်

ကမဘောမှော သသဖခင််းတရော်း သရောက်လောပါတယ်။
“ထသ
ို ကောင် တစ်သယောက်သသောသူအော်းဖြင် အဖပစ်တရော်းသည် ဤသလောကထသို
ဝင်လော၍ အဖပစ်တရော်းအော်းဖြင် သသဖခင််းတရော်းဝင်လောသည်နင
ှ အ
် ညီ လူအ
သပါင််းတသည်
ို
အဖပစ်ဖပြိုသဖြင် လူသော်းအော်းလို်းအသပေါ်၌ သသဖခင််းတရော်းသက်
သရောက်ခ၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၁၂

အောဒလိုပ်ခတအဖပစ်ဟော ဒဏ်ခရြိုဖြစ်ပါတယ်။ အနှလ
ီ ကခဏောဟော ဘိုရော်းသခငသ
် ကခော
သတော်န လော်းလော်းဆနက
် ျင်ပါတယ်။ ဒဏ်ခတ်ြစီ
ို ရင်ဖခင််းက အဖခော်းလူကို သသဒဏ်သပ်း
သနပါတယ်။ သသဖခင််းဟော အဒီလိုန ကမဘောမှောသရောက်လောနတာတ
ှံ့ ောပါဘ။
“ညီအစ်ကိုတို၊ အချင််းချင််းပိုတ်ခတ်သဖပောဆိုဖခင််းမဖပြို ကနှင။် ညီအစ်ကိုကိုပိုတ်
ခတ်သဖပောဆိုသသောသူ၊ သိုမဟိုတ် မမညီအစ်ကိုကိုစီရင်သသောသူသည် ပညတ်တ
ရော်းကိုပိုတ်ခတ်သဖပောဆို၍ ပညတ်တရော်းကိုစီရင်သူဖြစ်၏။ သင်သည် ထသ
ို ို ပ
ညတ်တရော်းကိုစီရင်လျှင် ပညတ်တရော်းကိုလိုက်နောကျငသ
် ို်းသသောသူမဟိုတ်ဘ တ
ရော်းစီရင်သသောသူဖြစ်၏။” - ရှငယ
် ောကိုပ်ဩဝါဒစော ၄:၁၁

ဒီလအ
ို သနအထော်းမျြို်းနဘ လူသတွက ဘိုရော်းသခင်ကို မှော်းယွင်း် စွော ကယ
ို စ
် တ်ေ ဲ ှံ့ နှုင််းခ က
ပါတယ်။
“ဤအမှုတိုကိုသင်ဖပြို၍ ငါသည်တတ်ဆတ်စွောသနသဖြင် င သည် သင်နင
ှ တ
ူ ည်
ို့် သ
ဟို သင်ထင် ှတ၏
် ။ ငါသည် သငက
် ိုဆို်းမ၍ သင်၏အဖပစ်ကို သငသ
် ရှ ြို့သမှောက်၌
ခင််းဖပမည်။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၁
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ဘိုရော်းအသပေါ် လူသတွရအမှတမ
် ှော်းမှုကို အမှနဖ် ြစ်ြအတွ
ို
က် ြခမည််းသတော်ဟော ဘယ်လို
မျြို်းပါဆတာဖပြို သော်းသတော်ဘရ
ို ော်းကို ဒီကမဘောကို သစလွှတ်ခပါတယ်။ သယရှု ဘိုရော်းက သူ
လောခရတ ရည်ရွယရ
် ာကို မနခ
် ပါတယ်။
“အကျွနပ
်ို ်သဆောင်ရွက်ရန် ကိုယ်သတော်သပ်းအပ်သတော်မူသသော အမှုသတော်ကို အ
ကျွနပ
်ို ်သည် ပပီ်းသဖမောက်သစ၍ ကယ
ို သ
် တာ်၏ဘိုန်ြီးသတာ်ကို သဖ ကကြီးသ ေါ်၌ထင်
ရှာြီးသစ မ ။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇:၄

သယရှု ဘိုရော်းက ခမည််းသတော်ရဘိုန်း် ကို တင်ခပါတယ်။ ဒီကမဘောမှော ွေငခ
ှံ့ တိုန်း် က ခမည််း
သတော်ဟော ဘယ်လမ
ို ျြို်းပါဆတ
ို ောကို ချဖပသွော်းတယ်လ ှံ့ ဆိုလဖို ခင််းပါ။ သူရတပညသ
် တော်
တစ်သယောက်ဆမ
ီ ှော သအောက်မှောသတွြို့ရတအတိုင်း် မနခ
် ပါတယ်။

။

“သယရှု က “ြလပပြို၊ ငါသည် သင်တနှ
ို ငအ
် တူ ဤမျှသလောက် ကောဖမငစ
် ွောရှလျက်နင
ှ ်
ပင် သင်သည် ငါကိုမသခသသလော။ င ို့ကဖို င်သသာသူသည်

ည်ြီးသတာ်ကဖို င်

သလမ ။ သိုဖြစ်လျှင် ‘ခမည််းသတော်ကို အကျွနပ
်ို ်တအော်းဖပသတော်
ို
မူပါ’ဟို သင်မည်
သိုဆိုနင
ို သ
် နည််း။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၉

သယရှု ဘိုရော်းက
ဆိုခပါတယ။

ြလစ်ဖမင်ခတပိုဂ္ြိုလ်ဟော
ပိုထဇ
ို ဉ်သတွ

ဘိုရော်းန

ခမည််းသတော်န

ချွတစ
် ပ
ွ ်တူသပ
ူ ါလို

ဖပန်လည်ရင် ကော်းသစနင
ို ြ
် က
ို

အဒီပိုဂ္ြိုလ်ဟော

ဘယ်လမ
ို ျြို်းလဆိုတော ကို သမှဖြစ်မှောပါ။ သယရှု ဘိုရော်းသာ ကိုယထ
် င်ဖပလောဖခင််းမရှခရင်
ကျွနသ
် တော်တက
ို ဘိုရော်း ကို အမှနဖ် မင်နင
ို မ
် ှောမဟိုတ်ဘ ဘိုရော်းဟာ ဖပစ်ဒဏ်သပ်းသကြ်းလ ှံ့
ဖမင် ကမှော ဖြစ်ပါတယ်။
“ဘိုရော်းသခင်သည် မမ၏တစ်ပါ်းတည််းသသောသော်းသတော်ကို စွနသ
် တော်မူသည်တိုင်
သအောင် သလောကီသော်းတိုကိုချစ်သတော်မူ၏။ ဤသည်ကော်း သော်းသတော်ကိုယို ကည်
သသောသူတိုင်း် မပျက်စီ်းဘ ထောဝရအသက်ကိုရရှသစရန်ဖြစ်၏။ ဘိုရာြီးသ င်
သည် သာြီးသတာ်ကို ဤသလာကသသစလွှ
ို ို့
တသ
် တာ် ူသည် ှာ သလာကသာြီးတက
ို ို့ ို
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ဖ စ်ဒဏ်စရင်ရန် ဟိုတ။် သလောကီသော်းတိုသည် သော်းသတော်အော်းဖြင် ကယ်တင်
ဖခင််းခရရန်အတွက်ဖြစ်၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၆၊ ၁၇

ဘိုရော်းသခင်က ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ အဖပစ်မတင်တအတွက် သယရှု ဘိုရော်းကလ
ို ည််း အဖပစ်လော
တင်ြို ဒီကမဘောကို မသစလတ်ခပါဘူ်း။ ဘိုရော်းဟော ဘယ်လိုမျြို်းလဆိုတောကိုဖပြို သူရ
သော်းသတော်ကို သစလတ်ခတောဖြစ်ပပီ်း ြျွေနတာတိုရအဖမင်သစောင််းမှုသတွကို တညသ
် ပ်းြို
လောခပါတယ်။
“သော်းသတော်ကိုယို ကည်သသောသူသည်

ဖပစ်ဒဏ်စီရင်ဖခင််းကိုမခရ။

မယို ကည်

သသောသူမူကော်း ဘိုရော်းသခင်၏တစ်ပါ်းတည််းသသောသော်းသတော်၏နောမသတော်ကို မ
ယို ကည်သသောသ ကောင်

ဖပစ်ဒဏ်စီရင်ဖခင််းကိုခရပပီဖြစ်၏။”

-

ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၈

သယရှု ဘိုရော်းရ နောမသတော်၊ သကခောသတော်ကို ယို ကည်သမ
ူ ျော်း ဖပစ်ဒဏ်မခရပခင်းသည ဘယ်
သူကမ
ို ှ

အဖပစ်မသပ်းတသယရှု ကို

သကျွမ််းလောတအခါမှော

ဘိုရော်းသခင်လည််း

အဒီလို ါလာ်း ဆတာကို သလောရလို ဖြစ်ပါတယ်။ သယရှု ဘိုရော်းကို မယို ကည်သမ
ူ ျော်းက
ဘိုရော်းသခင်ဟာ ဘယ်သူကမ
ို ှ အဖပစ်မတင်နကြာင်း မဖမင်နင
ို ် က ါဘူ်း။ အောဒဆီက
ြျွေနတာတရတ
ှံ့

မျြို်းသစက

ဘိုရော်းကို

မလက်ခသူမျော်းြ

တစ်ဖခော်းလူသတွကို

အဖပစ်လက
ို ်ြိုနစ၊ ဘိုရော်းက အဖပစ်သော်းသတွကို မသနော်းဘူ်းလို အမှတ်မှော်းနစပါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်က ခင်ဗျော်းြ အဖပစ်မတင်ဘူ်းလယ
ို နင
ို ြ
် က
ို ခင်ဗျော်းကိုယ်၌က သယရှု ဘရ
ို ော်း
ဟော ဘယ်သက
ူ ိုမှ အဖပစ်မတင်ဘူ်းဆိုတောကို ယိုရမှောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ရမတကသောလျှင်
ကျွနသ
် တော်တိုရစတ်ကို ြနှပ်သနတ အဖပစ်ြိုတတ်ဖခင််း ညှဉ်ဆ်းကသနလွှတ်သစမှော ဖြစ်ပါ
တယ်။
အမျော်းသသောတရော်းသဟောဆရောမျော်းက သယရှု ဘိုရော်းဟော လက်ဝါ်းကော်းတိုငမ
် ှော အသသခြို
လောခပ ်း လြဝါ်းြာ်းတငကို လက်မခတသူသတွကို ဘိုရော်းကအပ စန ်း၊ ငရမှောြျက်
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ဆီ်းမယ်လ သဟော
ကပါတယ်။ အဒတရာ်းသာ မှနမ
် ယဆိုရင် ဘိုရော်းသခင်က ပိုထဇ
ို ဉ်သတွ
ှံ့
ကို အဖပစ်ရှောြိုအတွက် သူရသော်းသတော်ကို သစလတ်ခတယ်လို သဖပောရသတောမှောပါ။ ဘိုရော်း
သခင်က လက်ဝါ်းကော်းတိုငရ
် လိုပ်သဆောင်မှုကို ဖငင််းပယ်သတ
ူ ိုင်း် ကို အဖပစ်ရှောတယ်ဆရ
ို င်
လက်ဝါ်းကော်းတိုငရ
် သြနရာြမှုသည ဘိုရော်းသခင်ကို အဖပစ်န ်းခွင် သပ်းတယ်လို ဲ
ဆိုရသတောမှောပါ။
“အကျွနပ
်ို ်သဆောင်ရွက်ရန်

ကိုယ်သတော်သပ်းအပ်သတော်မူသသောအမှုသတော်ကို

အ

ကျွန်ို ်သည် မ ြီးသဖ ာက်သစ၍ ကိုယ်သတော်၏ဘိုန်း် သတော်ကို သဖမကကီ်းသပေါ်၌ထင်ရှော်း
သစပါပပီ။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇:၄

သယရှု ဘိုရော်းက လက်ဝါ်းကော်းတိုငန
် ေါ် အသသမခရခင်ညမှော ဘိုရော်းရအမှုသတော်ကို ဘယ
လလ ပပီ်းသအောင်လပ
ို ်နင
ို ခ
် တောပါလ။
“ထသနောက်
ို
သယရှု သည် မမကိုြမ််းဆီ်းရန်သရောက်လော ကသသော ယဇ်ပိုသရောဟတ်အ
ကကီ်းအကမျော်း၊ ဗမောန်သတော်အသစောငတ
် ပ်မ်းမျော်းနှင် သက်ကကီ်းဝါကကီ်းမျော်းအော်း ‘သင်
တိုသည် ဓော်းဖပကိုြမ််းသကသို တိုတ်၊ ဓော်းမျော်းကိုငသ
် ဆောင်လျက် လော ကသသလော။
ငါသည် သနတိုင်း် သင်တိုနှငအ
် တူဗမောန်သတော်၌ရှစဉ် သင်တိုသည်ငါကိုမြမ််းဆီ်း
က။ သသသော်
ို
ဤသည်ကာြီး သင်တ၏အ
ို ို့
ျန်ဖြစ်မ ြီး သ ှာင် ိုကဖ် င်ြီး၏အ ွေငအ
ို့် ာ
ဏာဖြစ်၏’ ဟို မနသ
် တော်မူ၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၂၂:၅၂၊ ၅၃

သယရှု ဘိုရော်းသသရဖခင််းသည် စောတနလ
် က်ချက်ဖြစ် ါတယ။ ပကဒူ်းကတည််းကရှခတ
မောရ်နတ်ရဆနဒ အထနပမာြပခင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နပပီ
ို ်းလည််း ကမဘောစတည်ကတည််းက
သော်းသတော်ဘိုရော်းအသပေါ်ထော်းရှတ အောဒစတ်ဓောတ် သပေါ်လွငဖ် ခင််းလည််း ဖြစ်ပါတယ်။
လြဝါ်းြာ်းတငြ လသာ်းနတွေရသနတ
ဲ ှံ့ ာေမာ ဘာရသလဲဆတာြ ပ
မာရတဲှံ့ ဘရာ်းအန ေါ်ထာ်းရတဲှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ အင
ှံ့ စတြ ဖွေငပှံ့
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ါတယ။ မသစတ

ါတယ (နရာမ ၈:၇)။

လသာ်းမ ာ်းြ သာ်းနတာြ သတခွေငန
ှံ့ ်းပခင်းအာ်းပဖငှံ့ ဘရာ်းသခငြ ြျွေနတာတ ှံ့
အထဲမာြေ်းတဲှံ့ အာဒဆ
ှံ့ ်းနစန
ွေ့ စ ါတယ။
ှံ့ ြနေရခဲှံ့တဲှံ့ မနြာင်းတဲမ
ှံ့ ငှံ့ ထ တြနတွေန
လူသော်းသတွအတွက် သူရသော်းသတော်ကို မပငြိုမဖငင်လနင
ို တ
်
ဘိုရော်းသခငသ
် မတတောသတော်
သည် ဘယနလာြနတာငကြ်းမာ်း ါသလဲ။ ပိုပပီ်းထူ်းဆန််းတောက ကျွနသ
် တော်တက
ို သူအ
သပေါ် အဆို်းသတွဒသ
ီ လောက် လိုပ်ခတောသတောင်မှ အဖပစ်မရှောခတာပါ ဲ။ လက်ဝါ်းကော်းတိုင်
သပေါ်ကသနမနခ
် တ သယရှု ဘိုရော်းရ ဝါစောသတွသည် ဘိုရော်းသခင်ကိုယတ
် ိုငရ
် ဆနဒသတွပါ ဲ။
“ထအ
ို ခါ သယရှု က ‘အို အြ၊ သူတသည်
ို
မမတဖပြို
ို သနသသောအမှုကို မသ ကသည်
ဖြစ်၍ သူတိုကိုခွငလ
် တ်သတော်မူပါ’ ဟို မက်ဆိုသတော်မူ၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင်
၂၃:၃၄
“ဘိုရာြီးသ င်သည် ရစ်သတာ်အထဲ၌ ရှသနလျက်၊ သလောကီသော်းတို၏ အဖပစ်မျော်း
ကို မှတသ
် တော်မမူ။” - သကောရနသ ြိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၅:၁၉

ကျွနသ
် တော်တြ
ို

သူရသော်းသတော်ကို

သတ်ခ ကသည်တိုင်

ခွငလ
် တ
ွှ ်လစ
ို တ် ရှနကြာင်း လက်ဝါ်းကော်းတိုငသ
် တော်က ပ

ဘိုရော်းသခင်က

ါတယ။

“‘သငဝ
် န််းကျင်၌ရှသသောသူကိုချစ်၍ သင်၏ရန်သူကို မိုန်း် ရမည်’ ဟို ဆိုထော်းသည်
ကို သင်တို ကော်းရ၏။ သိုသသော် သင်တိုအော်း ငါဆိုမည်။ သင်တ၏ရန်
ို ို့
သ ူ ျာြီးကို
ျစ်၍ သင်တက
ို ို့ ည
ို ှ ဉ်ြီးဆဲသသာသူတအတွေ
ို ို့
က် ဆိုသတာင်ြီးသ ြီး ကသလာို့။ သ ို ို့ ှသာ
သင်တသည်
ို ို့
သကာင်ြီးကင်ဘ၌
ို ရှသတာ် ူသသာ သင်တအြ၏သာြီး
ို ို့
ျာြီးဖြစ် ကလ ို့်
ည်။ အသ ကောင််းမူကော်း ကိုယ်သတော်သည် မသကောင််းသသောသူမျော်းနှငသ
် ကောင််း
သသောသူမျော်းအသပေါ် မမ၏သနကိုထက
ွ ်သစသတော်မူ၍ သဖြောငမ
် တ်သသောသူမျော်းနှငမ
်
သဖြောငမ
် တ်သသောသူမျော်းအသပေါ် မို်းရွ ောသစသတော်မူ၏။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၅:၄၃၄၅
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ကျွနသ
် တော်တိုရခမည်းနတာဘိုရော်းက သူကို ရန်သလ
ူ ိုမှတတ
် သူသတွကို ချစ်ပါတယ်။
သူကို ကျန်ဆသူမျော်းကို သကောင််းချီ်းသွန်း် ပြြို်းသပ်းပါတယ်။ အဲဒါြ သယရှု ဘရ
ို ော်းက
ဒီကမဘော ြလောပပီ်း ဖပခ ါတယ။ နယရှု ြ သူကိုဖငင််းပယ်တသူသတွကို မစီရင်၊ အဖပစ်မြို၊
မသတ်ခ

ပါဘူ်း။

သူကသော

အောဒမျြို်းဆက်မျော်းရ

စီရင်ဖခင််း၊

အဖပစ်ြိုဖခင််း၊

သတ်ဖခင််းနတွေခခရတောပါ။
သယရှု ဘိုရော်း အဒီဒက
ို သ
ခ တွကို ခဖပသွော်းတောသည် ကျွနသ
် တော်တိုရသနတောန်မှော ဘောရှသလ
ဆိုတောကို ဖပသွော်းတာပါ။ အဒါကလည််း အဖပစ်တင်ြိုဖပတော မဟိုတပ
် ါဘူ်း။ သမတတောကရို
ဏောကိုသပ်းြို ကျွနသ
် တော်တိုရအဖြစ်မှနက
် ို အလင််းဖပသပ်းဖခင််းသော ဖြစ်ပါတယ်။
“ပညတ်တရော်းမူကော်း ကျ ်းလွနသ
် သောအဖပစ်ကို မျော်းဖပော်းသစရန်ဝင်သရောက်ခ၏။
သိုသသော် အဖပစ်မျော်းဖပော်းလောသည်သနရော၌ သကျ်းဇူ်းသတော်သည် ပို၍ဖပည်စိုကကယ်ဝ
သလ၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၂၀

သယရှု ဘိုရော်းကို ဘယ်လဘ
ို အမှုစွေဲစွေဲ သူမှောအဖပစ်မရှသ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တအော်းလ
ို
ို်း သပါ
တယ်။ သယရှု ဟော ပတ်ဝေ်းကျင်ရဲ ပီ
ှံ့ တချမ််းသော ရင််းဖမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သယရှု က ဂလောန
သတွကို သပျောက်သစ၊ သသသူကိုဖပန်ရှငသ
် စ၊ ကသလ်းငယ်သတွကို သကောင််းချီ်းသပ်းပပီ်း
သူတက
ို ို ြခမည််းသတော်က ဘယ်နလာက်ချစ်သ ကောင််းကို မနခ
် ပါတယ်။
အဖပစ်ဝထ လည်သနသူမျော်းကို သနောင်တရ ကြို တက
ို တ
် ွန်း် ခပါတယ်။ သူဟော သမတတော
အရင််းခ အလင််းဖပခပပီ်း ဖငင််းဆန်သမ
ူ ျော်းအတွက် သ ကကွခရပါတယ်။
သူရ ပပီ်းဖပညစ
် တ
ို သက်သတော်စဉ်ကဘ ဘိုရော်းသခင်သည် ဘယ်လမ
ို ျြို်းဖြစ်သ ကောင််းကို
ဖပခ ပါတယ်။ သူရအသက်တောကဘ ကျွနသ
် တော်တက
ို ို အမှော်းအမှန ် ဖပသွော်းခဲပ
ှံ့ ါတယ်။
အြ ဘိုရော်းအသ ကောင််း ဒီလလ
ို ောဖပသွော်းတောကို လက်မခဘဲေနတာ
ဲ ှံ့
ှံ့ ဘိုရော်းသခင်ကို အဖမင်
နစာင်းခတစတေဲ သမမ
ောကျမ််းစောကိုနလှံ့လာရင် စတ်နထွေနင
ို ပ
် ါတယ်။
ှံ့
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အသီ်းကိုစော်းဖြစ်ခရတ

အသ ကောင််းမာ

ဖပန်ပပီ်းသမ်းခွန်း် ထိုတ်သလို

မျြို်း ဲ

သမ်းမနင
ို ပ
် ါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တက
ို

အောဒက

ကျမ််းစောကို
ဓမမ

ဘိုရော်းသခင်ကို

သလလောသူတိုင်း် ကလည််း

သဟောင််းကျမ််းကို

ဘယ်လအ
ို မှတန
်

သလလောသလဆတ
ို ောက ကျွနသ
် တော်တိုရ ရှရင််းစွဓောတ် ညစ်အသပေါ် အထူ်းမူတည်ပါတယ်။
သယရှု ဘိုရော်းရ သက်သတော်စဉ်တစ်ခိုတည််းကဘ ကျွနသ
် တော်တိုကို ဓမမသဟောင််းကျမ််းကို
အမှနဖ် မင်သစနင
ို ပ
် ါလမမ
် ယ်။
ဘိုရော်းရသကခောသတော်ကို

သော်းသတော်ဘိုရော်းက
ကျွနသ
် တော်တက
ို

တစ်ဆငဖ် ပခတ

ဖငင််းမယ်ဆိုရင်

ကျွနသ
် တော်တိုဟော

သမမောကျမ််းစောကို သလလောတအခါမှော ဃနကကီ်းန သလလောသလိုဖြစ်သနမှောပါ။
“ငါတိုသည်

ဤသိုသသောသမျှော်လငဖ် ခင််းရှသည်ဖြစ်၍

အလွနရ
် ရငစ
် ွောဖြငဖ် ပြိုမူ

လျက် သမောသရှသည် သမှ်းမှန်သွော်းသသောအရော၏အဆို်းကို အစစသရ်းအမျြို်းသော်းတို
အော်း သစသစမ ကည်ရသစရန် မမမျက်နောှ ကို မျက်နောှ လော်းဖြငြ
် ို်းအိုပ်ထော်းသကသို
ငါတိုမဖပြို ကသချ။ ထသ
ို ူတို၏စတ်နလ
ှ ို်းသည် မောသကျောလျက်ရှ၍ ယသနတ
ို ်
ို့ င
သအာင် ဋညာဉ်သဟာင်ြီးကြ
ို တ်သသာအ

ထ ို ျက်နာှ လွှာြီးသည် ြယ်ရှာြီးဖ င်ြီး

ရဘဲ ရှသနသသြီး၏။ အဘယ်သ ကာငို့ဆ
် သ
ို သာ်

ရစ်သတာ်အာြီးဖြငို့သ
် ာ ထ ို ျက်နာှ

လွှာြီးကို ြယ်ရှာြီးနင
ို ၏
် ။ ယသနတိုငသ
် အောင် သမောသရှ၏ကျမ််းမျော်းကိုြတ်သည်အခါ
တိုင်း် ထသ
ို ူတ၏စ
ို
တ်နလ
ှ ို်းသပေါ်တွင် ထမ
ို ျက်နောှ လော်းသည် ြို်းအိုပ်လျက်ရ၏။
ှ
သ ို ို့
သသာ် သ င်ဘရ
ို ာြီးထသ ို ို့ ဖ န်လည
ှ ို့ ်လာသသာအ

ထ ို ျက်နာှ လွှာြီးသည် ြယ်ရှာြီး

ဖ င်ြီး ရ၏။ သခင်ဘိုရော်းသည် ဝညောဉ်သတော်ဖြစ်၏။ သခင်ဘိုရော်း၏ဝညောဉ်သတော်
ရှရောအရပ်၌ လွတ်လပ်မှုရ၏။
ှ
င တရှ
ို ို့ သ ျှသည်လည်ြီး

ျက်နာှ လွှာြီး

သသာ

ျက်နာှ သ ေါ်တင
ွေ ် သ င်ဘရ
ို ာြီး၏ဘိုန်ြီးသတာ်ကို ထင်ဟ ်သစလျက် ကယ
ို သ
် တာ်၏
ိုသဏ္ဌာန်သတာ်နင
ှ အ
ို ာြီးအာြီးဖြငို့် ဘိုန်ြီးသတာ်
ို့် ည ဝညာဉ်သတာ်ဖြစ်သသာ သ င်ဘရ
ှ

ဘိုန်ြီးသတာ်သ ို ို့

ိုသဏ္ဌာန်သဖ ာင်ြီးလဲသစဖ င်ြီးကို ရ က၏။”

သကောရ နသ ြိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၃:၁၂-၁၈
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-

ဘိုရော်းသခင်က ဘယ်လမ
ို ျော်းဖပြိုမမ
ူ ှောလလို ခင်ဗျော်းသချင်တအခါတိုင်း် မှော ခရစ်သတော်အ
သ ကောင််းချဖပတ

ခရစ်ဝင်ကျမ််း

(၄)

ကျမ််းကိုအရင်ဆို်း

ြတ်ဖြစ်သအောင်ြတ်ပါ။

ဒီကျမ််းသတွ က ဘိုရော်းသခင်ရသကခောကို တင်းဖပတဲန
ှံ့ တပဖစပါတယ်။
အြဘိုရော်းသခင်က
သောဓကထမှော

တရော်းမစီရင်သ ကောင််းကို

သယရှု ဘိုရော်းက

ချဖပခပါတယ်။

အသ်းကြမ်းတဲအ
ှံ့ မနပ ်းသော်း
အနဖှံ့ကို

သပတတိုင်း် တောက

သော်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆရ
ို င် ဒီသအောက်ကကျမ််းချက်နတွေြ သတော ဘယ်လသ
ို သဘောလ။
“အချြိုပ်အဖခောစကော်းဟူမူကော်း၊ ဘိုရော်းသခင်ကို သ ကောက်ရွ ြို့၍၊ ပညတ်သတော်တိုကို
သစောင်သရှောက်သလော။ ဤသရွ ြို့ကော်း၊ လူနင
ှ ဆ
် ိုငသ
် သော အမှုအရောအလို်းအစိုတိုကို
ချြိုပ်ဖခောသတည််း။ အသ ကောင််းမူကော်း၊ ဘိုရာြီးသ င်သည် ခပ်သမ််းသသော ဝှက်ထော်း
ဖခင််းမှစ၍၊ အလြီးို စိုသသာအ ှု၊ သကောင််း မသကောင််းရှသမျှတိုကို စစ်သ ကော၍၊
တရော်း သဖြင် စရင်သတာ် ူလတ္ သတည်
ံ
ြီး။” - သဒသနောကျမ််း ၁၂:၁၃၊ ၁၄
“သင်တအော်း
ို
ငါဆိုသည်ကော်း လူတသည်
ို
မမတသဖပောဆ
ို
ိုသည် အကျ ြီး ရှသသာစ
ကာြီးအာြီးလြီးို အတွေက် တရာြီးစရင်သတာ် ူရာသန၌ို့ သဖြရှငြီး် ျက်သ ြီး ကရ ည်။
အသ ကောင််းမူကော်း သင်သဖပောသသောစကော်းမျော်းအော်းဖြင် သင်သည် သဖြောငမ
် တ်သည်
ဟိုအသအမှတဖ် ပြိုဖခင််းခရလမ်မည်။ သမဟို
ို
တ် သင်သဖပောသသောစကော်းမျော်းအော်း
ဖြင်

အဖပစ်ရသည်
ှ
ဟို

သတ်မှတဖ် ခင််းခရလမ်မည်”ဟို

မနသ
် တော်မူ၏။”

-

ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၁၂:၃၆၊ ၃၇
“အသ ကာင်ြီး ူကာြီး င တအာြီးလ
ို ို့
ြီးို သည် ကိုယ်ခနဓော၌ရှစဉ် ဖပြိုကျငသ
် ည်အတိုင်း်
သကောင််းသသောအမှုအတွက်ဖြစ်သစ၊ ဆို်းညစ်သသောအမှုအတွက်ဖြစ်သစ အကျ ြီးအ
ဖ စ်ကို အသြီးသြီး စာြီးရရန် ရစ်သတာ်၏တရာြီး လလ င်သရှ ြို့၌ သ ေါ်လာ ကရ ည်။”
- သကောရ နသ ြိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၅:၁၀
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အနကျမ််းပိုဒသ
် တွက ကျွနသ
် တော်တိုလိုပ်သမျှ အော်းလို်းကို ဘိုရော်းသခင် တရော်းစီရင်မယ်လို
သဖပောတယ်လို ကျွနသ
် တော်တက
ို ို မှတသ
် စမာပါ။ ဒါသပမယ် အဒီအသ ကောင််းသတွကို သယရှု
ှ ောပါလ။
ဘိုရော်းအလင််းဖပခတောသတွန ကျွနသ
် တော်တို ဘယလညရမှ
“ခမည််းသတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရော်းစီရင်သတော်မမူ။ တရော်းစီရင်ဖခင််းအခွင်
ရှသမျှကို သော်းသတော်အော်း အပ်သပ်းသတော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၂၃
“သင်တသည်
ို
လူစနှုန်း် အတိုင်း် စီရင်တတ် က၏။ ငါ(နယရှု )မူကော်း မည်သူကိုမျှမ
စီရင်။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၁၅

တရော်းစီရင်မရ
ှု ှမယ်ဆတ
ို ောကသတော သသချောပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုဖပြိုခတ အမှုအော်းလို်း
တရော်းစီရင်ခရမယ်ဆတ
ို ော မှနပ
် ါတယ်။ သမ်းချင်တောက ဘယ်သူက တရော်းစီရင်မှောပါလ။
ဘိုရော်းသခင်က ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ တရော်းမစီရင်ဘန တရော်းစီရင်ဖခင််းဆတာ ပဖစနင
ို မ
် ှောလော်း။
တရော်းစီရင်ဖခင််းဆတာ

ရမာပါ။

သယရှု ဘိုရော်းက

ဘယ်လမ
ို ျြို်းလ ဆိုတောကို အတအကျ မနခ
် ပါတယ်။
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အနတရော်းစီရင်ဖခင််းသည

၁၀။ င သည်လည်ြီး သငက
်ို့ ို စရင်
သအောက်ကကျမ််းချက်ကို

ကည်ဖခင််းအော်းဖြင်

တရော်းစီရင်ဖခင််းကို

သ ကောက်ြမလ
ို
သ
ို ကောင််း သတွရ
ြို့ ပါတယ်။
“သင်တသည်
ို
စီရင်ဖခင််းမခရမည်အသ ကောင််း သူတစ်ပါ်းကို မစီရင် ကနှင။် အ
သ ကောင််းမူကော်း သင်တစီ
ို ရင်သည်နည််းလမ််းအတိုင်း် သင်တသည်
ို
စီရင်ဖခင််းခရ၍
သင်တိုတိုင်း် တောဖခင်တွယ်သည်စနှုန်း် အတိုင်း် သင်တအတွ
ို
က် တိုင်း် တောဖခင်တွယ်
သပ်းလမမ
် ည်။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၇:၁၊ ၂

ကျွနသ
် တော်က ဒီကျမ််းချက်ကို စန်တောကသလောအနကြာင်း ော်းလည ြမပ ်း ြတ်ခြူ်းပါ
တယ်။ ဘိုရော်းသခင်က နငလ
် ပ
ို ်ရပ်အော်းလို်းကို စောရင််းမှတထ
် ော်းတယ်။ နငက
် ို အဖပစ်သပ်း
မှောမလ
ို ို သတထော်းပါ။ အောဒဆ
ီ သန အသမွရခတစတေဲ ှံ့ ဒီကျမ််းချက်ကို ြတ်ခတ
ဲှံ့ ိုန်း် က
ှံ့ က
လူလခ င်းအဖပစ်ရှောတတ်တလူကို
မှတခ
် ြူ်းပါတယ်။

ဘိုရော်းသခင်က

အဒီစောလို်းသတွကို

အဖပစ်ဖပန်ရှောမယ်လို

စောရို ကခ
် ျန်မှော

ဒအနတွေ်းမ ်းဟာ

သဟဇတမပဖစသ ကောင််း မဖမင်တတ်ခ ပါဘူ်း။
ဘယ်သက
ူ ိုမှ

အဖပစ်မသပ်းဘန

ဘိုရော်းသခင်က

တရော်းစီရင်မမ
ှု ှော

ပါလရမှ
ို ော ပါလ။ သအောက်ပါသောဓကကို ရှု ကရသအောင်ပါ။

ဘယလလ ပ ်း

။

“သယရှု မူကော်း သလွငသ
် တောင်သို ကကသတော်မူ၏။ အရိုဏတ
် က်ချန်၌ ဗမောန်သတော်သို
သနောက်တစ်ြန်ကကသတော်မူရော လူအသပါင််းတသည်
ို
အထသတော်သိုသရောက်လော က
သဖြင် ကိုယသ
် တော်သည် ထင
ို ၍
် သူတိုအော်း သွနသ
် င်သတော်မူ၏။ ထအ
ို ခါ ကျမ််းဖပြို
ဆရောတနှ
ို ငြ
် ောရရှတသည်
ို

အမ်သထောင်သရ်းသြောက်ဖပန်မှုကိုကျ ်းလွနသ
် ည်အ

တွက် အ ြမ််းခရသသောမန််းမတစ်သယောက်ကိုသခေါ်သဆောင်လော၍ အလယ်၌ထော်းပပီ်း
လျှင် ‘ဆရော၊ ဤမန််းမသည် အမ်သထောင်သရ်းသြောက်ဖပန်မှုကို ကျ ်းလွနသ
် နစဉ်၌ပင်
အြမ််းခရပါသည်။ သမောသရှသည် ဤသိုသသောမန််းမမျြို်းကို ခနှငသ
် ပါက်သတ်ရန် ပ
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ညတ်တရော်း၌ အကျွနပ
်ို ်တိုအော်း ပညတ်ထော်းပါသည်။ ဆရောကော်း မည်သိုဆိုမည်
နည််း’ ဟို ကိုယ်သတော်အော်း သလျှောက် က၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၁-၅

ယိုဒသခါင််းသဆောင်သတွက အမျြို်းသမီ်းတစ်သယောက်ကို အဖပစ်စရ
ီ င်သပ်းြို သယရှု ဆက
ီ ို သခေါ်
လောခပါတယ်။ သူတိုထွကဆ
် တစကော်းသတွအရ ြာမနဖာြပ ေတဲှံ့ အဖပစ်အတွက်
ချမှတ်ချင်တအမနက
်
ရှပပီ်းသော်းပါ။ အခင််းဖြစ်တသနရောမှောတင် မခတယ်ဆတ
ို ောကက
ို
ဒီလသ
ူ တွလည််း ဒီအမှုနဆက်န ွှယ်တယ်ဆတ
ို ော သပေါ်ပါတယ်။ ဘာပဖစပဖစ အမျြို်းသမီ်းက
မှော်းခပပီ်းပ ဖြစ်ပပီ်း နမာနရရဲဥပသဒအရ
သသထက
ို ပ
် ါတယ်။
ှံ့
“သူတိုသည် ကိုယ်သတော်ကို စွပ်စွခွငရ
် ရှရန် ကိုယ်သတော်ကိုစမ််းသပ်လိုသဖြင် ဤ
သိုသလျှောက်ထော်း ကဖခင််းဖြစ်၏။ သိုရောတွင် သယရှု သည်င၍
ို လက်ညှြို်းသတော်ဖြင်
သဖမသပေါ်၌သရ်းလျက်သနသတော်မူ၏။

ထသ
ို ူတိုအထပ်ထပ်သမ်းဖမန််း ကသသောအခါ

သယရှု သည် ကိုယ်ကိုမတ်၍ “သင်တိုတွင် အဖပစ်ကင််းသသောသူသည် သူကို ခနှင်
အဦ်းဆို်းသပါက်သစ”ဟို မနသ
် တော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၆၊ ၇

အဲဒဉ
ီ ောဏ်မျော်းတလူသတွက သယရှု ဘိုရော်းကို သမောသရှပညတ်န ဆီဇောရဲပညတ်
ကော်း အမ
ှံ့
ြမ််းြို အြွေြဆင ကတောပါ။ သယရှု ဘိုရော်းကသတော စကော်းတစခွေေ်းမဟပါဘူ်း။ သူတိုရ
အဖပစ်သတွြသြေါ် ပပီ်း သသဒဏ်သပ်းနင
ို သ
် ပမယ် သယရှု က ဘောမှမလိုပ်ပါဘူ်း။ သဖမသပေါ်မောှ
စောထွင်း် လက
ို ပ
် ါတယ်။ အဒီလသ
ူ တွလည််း သယရှု ကို ြအော်းဆက်သပ်းတအခါ သူတအထ
ို
ကသန အဖပစ်မရှတသူက အမျြို်းသမီ်းကို သကျောက်ခနသပါက်သတ်ဖ မ
် က
ို ပ
် ါတယ်။
ှံ့ နလ
သူဟော ဘိုရော်းသော်းဖြစ်တအတွက် ခမည််းသတော်ရအောနိုသဘော်ဟော သူမှောရှပပီ်း လမသနောက
ို
ှံ့
ြတ်နင
ို ပ
် ါတယ်။ အဒီလစ
ို မ
ွ ််းသ ကောင််းကို အဖခော်းသနရောမှော ဖပခပါတယ်။
“သယရှု က ‘သွော်း၍ သင်၏သယောက်ျော်းကိုသခေါ်ပပီ်း ဤသနရောသိုလောခသလော’ ဟို မန်
သတော်မူ၏။ ထအ
ို မျြို်းသမီ်းကလည််း ‘ကျွနမ
် မှော သယောက်ျော်းမရှပါ’ဟို ဖပန်သလျှောက်
သလ၏။ သယရှု က ‘သယောက်ျော်းမရှဟို သင်သဖပောသည်မှော မှနသ
် ပ၏။ အဘယ်
သ ကောငဆ
် ိုသသော် သင်၌ သယောက်ျော်းငါ်းသယောက်ရှခသလပပီ။ ယခို သင်သပါင််းသန
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သသောသူသည်လည််း

သင်၏သယောက်ျော်းမဟိုတ်သသောသ ကောင် သင်သဖပောသသောစ

ကော်းသည် မှနသ
် ပ၏’ ဟို မနသ
် တော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၁၆-၁၈

အဒီအမျြို်းသမီ်းမှော လင်ငါ်းသယောက်အဖပင် လင်ငယ်သနတာသတွအတွက် သယရှု က သူမကို
အဖပစ်မတင်ခပါဘူ်း။

သူမအသ ကောင််းကို

သသ ကောင််းဘဖပတောပါ။

အဒီအတိုင်း် ဘ

သယရှု က သဖမဖပင်သပေါ်မှောစောသရ်းပပီ်း ဒီလူသတွရအသ ကောင််းသတွကိုသသ ကောင််း ဖပခတာပါ။
သူတက
ို ို

အဖပစ်မရှောပါဘူ်း။

မဟိုတ်သ ကောင််းသသန

ဒီအမျြို်းသမီ်းက

တရော်းဝင်လက်ထပ်ထော်းတော

သူရသယောကျ်ော်းဘယ်မှောလလို

သမ်းခပါတယ်။

အခိုလည််း

အမျြို်းသမီ်းကို သခေါ်လော ကတ လူသတွလည််း အဖပစ်မကင််းသ ကောင််းကို သယရှု သပါတယ်။
သူတသနောင်
ို
တရြို သယရှု က အခွငအ
် သရ်းသပ်းသနတောပါ။ သူတက
ို ို အဖပစ်မရှောခပါဘူ်း။
“တစ်ြန်ငလျက်
ို
သဖမသပေါ်တွင် ဆက်၍သရ်းသတော်မူ၏။ သူတိုသည် ထစ
ို ကော်းကို
ကော်းရသသောအခါ

အသက်ကကြီးသသာသူတို ို့ ှစ၍

တစ်သယာက်မ ြီးတစ်သယာက်

ထွေကသ
် ာွေ ြီး ကသဖြင် သယရှု တစ်ပါ်းတည််းသော အလယ်၌ရှသနသသောထမ
ို န််းမနှင်
ကျန်ရစ်ခ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၈၊ ၉

သဖမသပေါ်မှော

သယရှု ဘရ
ို ော်းသရ်းခတစောက

ထထစောလို်းမ ာ်း

သည်

ဒီလသ
ူ တွကို

အလင််းရသစပါတယ်။

အဖပစ်တင်ဖခင််းမဟိုတဘ
်

အဖပစ်ကသနလွတြ
် ို

ြတ်သခေါ် ဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။

သခင်

သယရှု က

ကကီ်းစဉ်ငယ်လြအသက်ကိုနတာငသနကြာင်း သတရဲှံ့ ပ ှံ့ ေဆတခွော
ဒီလသ
ူ တွဟော

သယရှု နအမျြို်းသမီ်းကို

ပ ေပ ်းအစရငခရ ါတယ။

တရာ်းစရငဖလောခ
တော
ှံ့

ဒီအဖြစ်က

သူတရ
ို
ြ ဖပခပါတယ်။

ပဖစန မယှံ့

ဧဒငဥယ ာဉ်ထဲြအပဖစြ

သတ ှံ့ ဲ

အမတရနစ

ါတယ။ ဧဝက လူစီြောရမိုသာ်းကယ
ို ိုပပီ်း သြောက်ဖပန်သွော်းခဲှံ့ ါတယ။ အောဒကလည််း
အမျြို်း သမီ်းကို ခိုတို်းလိုပ်ပပီ်း ဘိုရော်းသော်းသတော်ကို အဖပစ်တင်ခပါတယ်။ အောဒဟော
သူသသဘောန သူ ဖပန်ခရတောပါ။ ရှငသ
် ယောဟန် အခန််းကကီ်း (၈) မှောလောတ သောဓကသည်
ကမဘောဦ်းတိုန်း် က ဘောဖြစ်ခသလဆတ
ို ောကို ဖပပါတယ်။
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ဒီအမျြို်းသမီ်းြ နခေါ်လာသနတွေြ တရာ်းစရငရမယှံ့အခ ေြ
နကြာင်းြနတာှံ့ သတြ
ှံ့

င်းပဖတပ ်းသာ်း ါ။ အ

အမ ်းသမ်းြ နယရှု ဆနခေါ်လာကြ ါတယ။ သယရှု က

သူတက
ို ို အပ စတငဖ ှံ့ မစခပါဘူ်း။ သူတကသော
ို
သယရှု ဆလ
ီ ောပပီ်း သူနအမျြို်းသမီ်းကို
အဖပစ်ရှောြို လောခတောပါ။
အြဘိုရော်းသည် အရောအော်းလို်းကို ဒီလဘ
ို စီရင်သွော်းမာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုရ ဆို်း
ဖြတ်ချက်အတိုင်း် သော

ခရမှောဖြစ်ပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တို

စီရင်လတ
ို ေည်း၊

ပ င်းပ မှု မာဏ အတိုင်း် ကျွနသ
် တော်တိုစီရင်ခရမှောဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလသ
ူ တွ သူတိုအသ ကောင််းသူတိုသပပီ်း တစ်သယောက်ပပီ်းတစ်သယောက် သယရှု ဆက
ီ သန ပ ေ
ထွေြခပါတယ်။ သူတိုက နယရှု အန ေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အမျြို်းသမီ်းသပေါ် ဖြစ်ဖြစ် သက်ညှောမှု
မဖပခ

ကတောသ ကောင်

သူမျော်းရအဖပစ်ကို

သယရှု ဆက
ီ သန
ဖမင်တတ် ကလို

သက်ညှောမှုကို

မသတောင််းခ ကပါဘူ်း။

သူတရ
ို အဖပစ်ကို

ဖပန်ဖမင် ကပပီ်း

သဖြလွှတသ
် ပ်းမှုမရဘဲ ကမဘောအလင််းရှင် ဆီကသန လှည်ဖပန်ခ ကပါတယ်။
သယရှု ဘိုရော်းက သူတက
ို ို မစီရင်ခဲှံ့ (သ)ှံ့ အဖပစ်မတင်ခပ
ဲှံ့ ါဘူ်း။ သူနမျက်နာချင််းဆိုင် က
ရတအခါမှော သူတိုရရာဇ္ဝငဆ်းနတွေနငှံ့ ပ ေရငဆင ကရပါတယ်။ သခင်ခရစ်သတော်ရနေ
ပခင်းပဖငှံ့

သူတိုရရောဇဝင်ကို

ပ ေအမတရ ကတအခါမှော

သူတက
ို ိုယသ
် ူတို

အဖပစ်တင် ကပပီ်း သူတရ
ို အမှော်းကသ
ို မသပျောက်ြို သူဆီကသန ထွကသ
် ွော်း ကပါတယ်။
အသမှောင်မာဇ္ာတပမ ြို သရွ ်းခ ကပါတယ်။
“ဆို်းညစ်သသောအမှုမျော်းကို ဖပြိုကျငသ
် သောသူတိုင်း် အလင််းကိုမိုန်း် လျက် မမဖပြို
သသောအမှုမျော်း သြော်ဖပဖခင််းခရမည်ကိုစို်းရမ်သဖြင် အလင််းထသိုမချဉ််းကပ် က။” ရှင် သယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၂၀ (KJV)

အရာအာ်းလ်း
သမြ စသတ

ဒလပဖစနေခ ေမာ
နငနကြာင်း

ြရာမဲအ
ှံ့ မ ်းသမ်းြ

အပ စမရတဲသ
ှံ့ ြ

မေသ
ှံ့ ကြာ်းရ ါတယ။

နယရှု ရအမ
ဲ ှံ့ ေဟာ
ှံ့
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သမအတွေြနသမေလ
ှံ့ ှံ့ မတနစ ါ

တယ။

သရဲှံ့ အတ
တြ
ှံ့

ပ ေသ်းသ တဲအ
ှံ့ ခါ

သဘဝဟာ
ေဂ်းနရာြသလ ပဖစနေ ါပ ။
ှံ့
“ထအ
ို ခါသယရှု သည် ကိုယ်ကိုလှနသ
် တော်မူဖပန်၍၊ ထမ
ို န််းမမှတစ်ပါ်း အဘယ်သူကို
မျှ မဖမင်လျှင၊် အချင််းမန််းမ၊ သင်ကို အဖပစ်တင်သသောသူတိုသည် အဘယ်မှောရှ က
သနည််း။ သင်၏အမှုကို အဘယ်သူမျှမစီရင်သလော ဟိုသမ်းသတော်မူ၏။ ထမ
ို န််းမက
လည််း၊ အဘယ်သူမျှ မစီရင်ပါသခင်ဟို သလျှောက်၏။ ငါသည်လည််း သင်၏အမှု
ကို မစီရင်။ သွော်းသလော။ သနောက်တစ်ြန် ဒိုစရို က်ကိုမဖပြိုနင
ှ ဟို
် မန်သတော်မူ၏။” ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၁၀၊ ၁၁

သူမကသ
ို ခေါ်လောသူသတွ ဘယ်သရောက်ကိုနပ် ပီလလို သယရှု ကမေတာဟာ
သူမကယ
ို တ
် ိုင်
ှံ့
အသဖခအသနကိုသို်းသပ်ြို မေဖခင်
ို ထောင်ြမ််းပပီ်း သယရှု ကိုပါ ဆက်ပပီ်း
ှံ့ ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကသ
သထောင်ြမ််းဖခင််းအသပေါ် သူ နဒါသထွေြရမာလာ်း။ သူပတ်ဝန််းကျင်ကို သ အဖပစ်တင်
ခ ေအတွေင်းမာ သူကယ
ို သ
် ူလည််း အဖပစ်တင်၊ အနောဂတ်မပ လ ထင
မမာ ဲ။
ှံ့
သူလည် သူသဘ်းဘီကိုရှုတအခါ အသင်းနတာနခါင်းနဆာင တစ်သယောက်မမ
ှ ရှသတောတော
ကိုဖမင်ပပီ်း သယရှု ကိုရှုပပီ်း အော်းတက်ခပါတယ်။ ကယ်တင်ရှငရ
် မျက်နောှ ကို ရှု ဖြစ်တအခါ
ယို ကည်သဒဓါအော်းသတွ တ်းလောခပါတယ်။ သယရှု က “သငက
် ို အဖပစ်တင်သသောသူသတွ
မရ နတာဘ
ို ပ
် ါတယ်။ သူကယ
ို သ
် ူ
ှံ့ ်းလာ်း” လို သမ်းခပါတယ်။ သမ်းခွန်း် က သူရင်ကို စက
ဖပန်ပပီ်း

စီရင်ရမှော

သူအတတမဲက

ဖြစ်ပါတယ်။

သူအတတ်သတွ

သူကိုဖပန်ဆသနပါတယ်
ွ
။

သခါင််းထဲမှောသဖပ်းသနပါတယ်။
ဒါသပမယ်

သခင်သယရှု ရ

သမတတောမန််းတအဖပြို်းက သူအတွေြ အော်းသဆ်းဖြစ်သစပပီ်း “ဘယ်သမ
ူ မ
ှ ရှ ါ သခင” လို
သဖြခပါတယ်။
သူအမှုကို သူဘစီရင်လိုကသ
် လ သယရှု ကလည််း စီရင်သပ်းပါတယ်။ “ငါသည်လည််း
သငက
် မ
ို စီရင်” လို မနခ
် ပါတယ်။ သူြစစ သဆို်းဖြတ်တအ
ဲှံ့ တင်း သယရှု က သရောင်ဖပန်ဟပ်
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ပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်လည််း ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ဒီလိုဘ စီရင်မောှ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တို
သဖပောခတစကော်းလို်းတိုင်း် က ဒီလိုဘ စီရင်ဖခင််းခရမှော ဖြစ်ပါတယ်။
ြျွေနတာတဟာ
ခရစ်သတော်ဘိုရော်းရဲတရာ်းရ
်းသရှ ြို့ မှော စတေ်းရမယ်ဆတ
ို ောသည် အောဒန
ှံ့
ှံ့
သူရမျြို်းဆက်မျော်းက ဘိုရော်းသခင်ေ ဲ ှံ့ ဆေြ
ှံ့ ငဖြသဘာဝပဖစတဲှံ့ အဖပစ်တင်တတ်တ
စတ်န တရော်းစီရင်ဖခင််းရှမယ်ဆပ ်း မှတ် ကလပါ။
ှု ှော
ှံ့ ခရစ်သတော်ကလည််း တရော်းစီရင်မမ
မပါြို မဖငင််းခပါဘူ်း။ ဒါသပသ ကိုယစ
် က
ီ ိုယစ
် ီ ပါဝင်နင
ို တ
် နည််းကို သို်းခပါတယ်။
“ပညတ်တရော်းမရှသသောလူမျြို်းဖခော်းတသည်
ို
ပညတ်တရော်း၏ဖပဋ္ဌောန််းချက်မျော်းကို
အလိုအသလျောက်လိုက်နောကျငသ
် ို်း ကသသောအခါ

သူတို၌ပညတ်တရော်းမရှသသော်

လည််း သူတိုကိုယ်တိုငသ
် ည် မမတအတွ
ို
က် ပညတ်တရော်းဖြစ် ကပပီ်း မမတိုစတ်
နှလို်းထ၌သရ်းထော်းသည် ပညတ်တရော်းနှငဆ
် ိုငသ
် သောအကျငက
် ို ဖပသလျက်ရှ က
၏။ သူတ၏အသ
ို ို့
စတ်သည်လည်ြီး အတူတကွေသက်သသ ၍ သူတ၏စဉ်ြီးစာြီးဆင်
ို ို့
ဖ င် ှုတသည်
ို ို့
အ ျင်ြီး ျင်ြီးစွေ ် စတ
ွေဲ စ်

ကာကွေယတ
် စ်လည
ှ ို့ ်ဖ သန က၏။ ဤအ ှု

အရာ ျာြီးသည် င သဟာသဖ ာသညို့ ်သကာင်ြီးဖ တ်သသာသတင်ြီးအရ လူတ၏လျှ
ို ို့
ြို့
ဝှကသ
် သာအကျငို့အ
် ကတက
ို ို့ ို

ရစ်သတာ်သယရှု အာြီးဖြငို့် ဘိုရာြီးသ င်စစ်သဆြီးစ

ရင်သတာ် ူသသာသန၌ို့ ဖြစ်လ ို့် ည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၂:၁၄-၁၆ (YLT)

အချက် (၂) ချက်ကို ကျွနသ
် တော်တို ယို ကည်မယ်ဆိုရင် အလွနသ
် ကောင််းတ သတင််းထူ်းပါ။
၁။ ဘိုရော်းသည် ခင်ဗျော်းကို ချစ်နကြာင်း၊ ခွငလ
် ွှတ်နကြာင်း သင ယ ါ။
၂။ သယရှု ဘိုရော်းသည် ခမည််းသတော်ရသကခောသတော်ကို ဒီကမဘောမှောလောပပီ်းဖပသွော်းတယ်လို
သင ယို ါ။

သမမောကျမ််းစောလော တရော်းစီရင်ဖခင််းအသ ကောင််းကို ခင်ဗျော်းက သယရှု ဘိုရော်းရ အသက်တော
ြက်ကသနမရှု ရင် သမမောကျမ််းစောသလလောရောမှော ခမည််းသတော်ရဘိုန်း် ကို မဖမင်နင
ို ဖ် ြစ်သန
ပါမယ်။
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အနဖြစ်စဉ်ကသနန ေါ်လောတ သမ်းခွန်း် ကသတော တရော်းစီရင်မှုဖပြိုလတ
ို
လူသတွရအဖပစ်ကို
သယရှု ဘိုရော်းက ဘယ်လလ
ို ိုပ်သတောလ ဆိုတအသ ကောင််းပါ။ ဒီအဖြစ်က သယရှု မာ မှတ်
တမ််းရှတယ်လို ဆိုရောမကျဘူ်းလော်း။ သမမောကျမ််းစောမှော တရော်းစီရင်တအခါ ကျွနသ
် တော်တို
သဖပောခသမျှသတွကို သွင်း် ထော်းတ စောအိုပ်သတွရတယ်
ှ
လို သဖပောထာ်းတယ်မဟိုတ်လော်း။
အဒါ

သ ကောင်

ဘိုရော်းသခင်ဟော

မှတတ
် မ််းအော်းလို်းကိုသို်းမယ်လို ဆလ
ို ို တော မဟိုတဘ
် ူ်းလော်း။
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တရော်းစီရင်တအခါကျရင်

၁၁။ ညတ်သည် ဝညာဉ် ကတခြစ့်၏
ဒစောအိုပ်ရ အခန််း (၂) မှော လ ှံ့ တဝေ်းြ ငကြ်း စနစ်ကျနငြို ကင််းသထောက်ရ၊ အော်းအင်
သို်းရသ ကောင််းသတွ စူ်းစမ််းခပပီ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလအ
ို သနအထော်းမှောသတော မှတ
ီ င််းသနထင
ို ်
သူမျော်းအသပေါ် ဥပသဒဖပဋ္ဌောန််းရပါတယ်။ အဒီမှော လနတွေြ အနှဥ
ီ ပသဒသည် သကောင််းလို
သစောင် ကတောမဟိုတဘ
် ကျ ်းလွနမ
် ှုတစ်ခခ
ို ိုနကြာငှံ့ ဖပစ်ဒဏ်ခရမှောသ ကောက်လို သစောင် က
တောပါ ...
ဖပခပပီ်းပဖစတကျမ််းသက်သသကို ကျွနသ
် တော်ဖပန်ပပီ်း သို်းချင်ပါတယ်။ အဒါပပီ်းသတော ခရစ်
သတော်မနခ
် တောသတွန ဘယ်လရ
ို င် ကော်းသစသလဆိုတောကို ရှု ကပါမယ်။
“ထအ
ို ခါ ငါ ကည်ရှု စဉ်၊ ရောဇပလလင်မျော်းကို တည်ထော်းလျက်ရှ၍၊ အသက်ကကြီး
သသာ သူတစ်ဦြီးသည် ထင
ို သ
် တာ် ူ၏။ အဝတ်သတော်သည် မို်းပွငက
် သိုဖြ ၏။ ဆ
ပင်သတော်သည် ဖြ သသော သို်းသမွ်းနှငတူ
် ၏။ ပလလင်သတော်သည် မီ်းလျှဖြစ်၏။ ပလလင်
သတော်သအောက်၌ မီ်းစက်လှည််းဘီ်း ရှ၏။ မျက်နောှ သတော်မှော မီ်းသရောင်ဖခည်ထက
ွ ်
သလ၏။ အတိုင်း် မသ မျော်းစွောသသောသူတိုသည် အမှုသတော်ကို သဆောင်ရွက်၍၊ ကိုသဋ
သသခချမက သရှ ြို့သတော်၌ ခစော်း၍သန က၏။ တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးငှာဖ င်ဆင်၍ စာသစာင်
ျာြီးကို ြွေငထ
်ို့ ာြီး က၏။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၇:၉၊ ၁၀

စောအိုပ်သြနသနတွေေရ
ဲ ှံ့ နေတဲှံ့
အခင််း

အကျင််းပါ။

တရော်းရ်းအခင််းအကျင််းြ

သကောင််းကင်မှောရှတတရော်းရို ်းမှော

ကျွနသ
် တော်တန
ို မစမ််းတ

အသက်ကကီ်းသသောသူ

—

ခမည််းသတော်ဘိုရော်း — က ဘယ်သူသသရမယ်၊ ရှငရ
် မယ်ဆိုတောကို သူရပညတ်ကကီ်းန
တရော်းစီရင်မယ်ဆရ
ို င်

ခရစ်သတော်ဘိုရော်း

မနခ
် တအဆဟ
ို ာ

မှော်းတယ်လသထောက်
ို
ရသတောမှော ဖြစ်ပါတယ်။
“ခမည််းသတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရော်းမစီရင်” - ရှငသ
် ယောဟန် ၅:၂၂
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ဒီသနရောမာ ကျွနသ
် တော်တို အခိုထမရှု ပဖစနသ်းတဲအ
ှံ့ သ ကောင်းကို ရှု ကက
ွ ်ဆင််းမှော ဖြစ်ပါ
တယ်။ အဒါကသတော ပညတ်သတော်ကို သကောင််းကင်ြက်ကသန မရှု ရသသ်းပခင်းပါ။
“ ညတ်တရာြီးသည် ဝညာဉ်ပကတိနင
ှ စ
် ဆိုငသ
် ညြ ငါတိုသ က၏။ သိုရောတွင်
ငါသည် သသွ်းသော်းဇောတ၌ရှသူဖြစ်ပပီ်း အဖပစ်တရော်း၏လက်သအောက်တွင် သရောင််း
စော်းဖခင််းခရသူဖြစ်၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၇:၁၄

ဘိုရော်းရပညတ်ဟော လဝှံ့ ညာဉ်န သက်ဆိုငပ
် ါတယ်။ ဘိုရော်းပညတ်ရ ငြဟာ သဟာယ
ဆေပါတယ်။

ညတနတာြ သငြ
ဘိုရော်းရစတ်နတာသတွြို့ နင
ို ြ
် ို ဘောလိုပ်ရမယ်လ ှံ့
ှံ့

ပ ဋ္ဌာေ်းတာထက်

ဘိုရော်းရဝညောဉ်သတော်ဟော

သငအ
် ထမှောကန််းသ ကောင််း

အသသပ်းပါတယ်။
“သသသာ်
ို ို့

လွေတလ
်
်ဖ င်ြီးနှငဆ
် သာစိုလင်သညို့ ်တရာြီးသတာ်ကို
ို့် ိုငသ

သသ ျာစွော

ကညို့ ်ရှုလျက် သစောငထ
် န််းသသာသူသည် ကော်းနော၍သမသလျောတတ်သူမဟိုတ်ဘ
လက်သတွြို့လိုက်နောကျငသ
် ို်းသသောသူဖြစ်၏။

ထသ
ို ူသည်

မမဖပြိုသသောအမှု၌

သကောင််းချီ်းမဂခလောကိုခစော်းရလမ်မည်။” - ရှငယ
် ောကိုပ်ဩဝါဒစော ၁:၂၅

စည််းကမ််းလိုက်နောြို အာဏာသို်းတဥပသဒသည် လွတလ
် ပ်မှုသပ်းတ ဥပသဒမဟိုတဘ
်
နြော်းကကြို်းတပ်တဥပသဒ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုရော်းရပညတ်သတော်ဟော ဘိုရော်းကခ
ို ျစ်တလူသတွ
သူစတ်ဓောတ်မျြို်းရှတသူသတွ ဘယ်လို ကြိုကြမယ်ဆတ
ို ော ဗျောဒတ်ဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
“ထောဝရဘိုရော်းက ‘ထသ
ို နရက်မျော်းသနောက်တွင် အစစသရ်းအမျြို်းနှင် ငါဖပြိုမည်ပဋ
ညောဉ်ကော်း ဤသိုတည််း။ င သည် င ၏ ညတ်တရာြီးတက
ို ို့ ို သူတ၏အသ
ို ို့
ဉာဏ်ထ ဲ
တွေင ် ထညို့ ်သင
ွေ ြီး် ၍ သူတ၏စ
ို ို့ တ်နလ
ှ ြီးို သ ေါ် ှာ သရြီးထာြီး ည်။ င သည် သူတ၏ဘို
ို ို့
ရာြီးဖြစ်မ ြီး

သူတသည်
ို ို့
လည်ြီး

င ၏လူ ျ ြီးသတာ်ဖြစ် ကလ ို့် ည်။’”

သဟပဗဩဝါဒစော ၈:၁၀ (NIV)
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လူတစ်သယောက်ရသနတောန်မှော ပညတ်သတော်ကို ဘယ်လစ
ို ောထွင်း် နင
ို မ
် ာလ။ အနှဟ
ီ ော ဂဂ လ
ခငမှ ဖြစ်နင
ို မ
် ကစစ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုထဇ
ို ဉ်တစ်သယောက်က ဘိုရော်းနသကျွမ််းလောပပီ်း ဝညောဉ်
သတော်ကို သတောင််းသလျှောက်တအခါ ဝညောဉ်သတော်က သူအသပေါ် အလိုပ်စလိုပ်နင
ို ပ် ပီ်း ပညတ်
သတော်ဆတ
ို ော

အလိုအသလျောက်

အသက်ဝင်လောမှောဖြစ်ပါတယ်။

ဒီတစ်လမ််းြနေ ဲ

ပညတ် သတော်က လွတလ
် ပ်ဖခင််းကိုသပ်းပါတယ်။
အဲဒါဆ ပိုထဇ
ို ဉ်သတွက ပညတ်သတော်ဆတ
ို ော ဖပဋ္ဌောန််းရမယ်၊ ကျ ်းလွနခ
် လိုရှရင် ဘရာ်းြ
အဖပစ်န ်းမယ်လို ဘောသ ကောငမ
် တ ကတာလ။
“အသ ကောင််းမူကော်း အဖပစ်သည် ပညတ်သတော်အော်းဖြင် အခွငရ
် ကော ငါကိုလှည်
ဖြော်း၍ ထပ
ို ညတ်သတော်အော်းဖြင် ငါကိုသတ်သလ၏။ - သရောမဩဝါဒစော ၇:၁၁

အဖပစ်ကသရော ပညတ်ကသ
ို ို်းပပီ်း ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ဘယ်လိုလည
ှ ်စော်းခဲသ
ှံ့ လ။ အဖပစ်ဟာ
ကျွနသ
် တော်တက
ို ိုလည
ှ ်စော်းတ ပိုထဇ
ို ဉ်လပိုဂ္ြိုလ် မဟိုတပ
် ါဘူ်း။ အဖပစ်ဟော မောရ်နတ်ကသန
စခတောဖြစ်ပပီ်း မောရ်နတ်ကလည််း အဖပစ်ကိုမပှီ ပီ်း လူသော်းမျော်း ပညတ်သတော်ကို ရှု ဖမင်ပက
ို ို
ကကြို်းကိုငခ
် ပါတယ်။ သူက ဘယ်လိုကြ ်းြငခသလ။
“သ မကလည််း၊ သင်တိုသည် ဧကန်အမှနသ
် သရမည်မဟိုတ်။ အသ ကောင််းမူကော်း၊
ထအ
ို သီ်းကိုစော်းသသောသန၌ သင်တိုသည် မျက်စပွငလင်
်
်းလျက် သကောင််းမသကောင််း
ကိုသ၍၊ ဘိုရော်းသခင်ကသို ဖြစ် ကလတတသည်ကို၊ ဘိုရော်းသခင်သသတော်မူသည်
ဟို မန််းမအော်းဆို၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃:၄၊ ၅

မောရ်နတ်က အောဒနဧဝဆီမှော အသက်ဟော ဘိုရော်းန ေါ်မာမမှပ
ီ ါဘူ်းလို မှုင််းတက
ို ်ခပါတယ်။
အသက်ဟော သူတအထ
ို
မှောရှပပီ်းသော်း၊ မသသနင
ို ဘ
် ူ်းလို မှုင််းတိုကခ
် ပါတယ်။ ဒီအပင်ရ
အသီ်းကို မှဝ
ီ သနသမျှ ဘယ်သတောမျှမသသဘူ်းသပါ။ မောရ်နတ်မှုင််းတက
ို ်ခတောဟော မှနခ
် လိုရှ
ရင် ဘိုရော်းက ပညတ်ခတောသတွက ကစည်မှု၊ ကကြို်းကိုငမ
် ှု ဖြစ်သွော်းပပီသပါ။ ပိုထဇ
ို ဉ်ဟော
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ဘိုရော်းမလဘ
ို

တကယ်ဖြစ်တည်နင
ို လ
် ိုရှရင်

ဘိုရော်းရလိုပ်ရပ်အော်းလို်းသည်

အဓမမသို်းသလ ဖြစ်သွော်းပါတယ်။22
အဒီလမ်ဆင်သတွန မောရ်နတ်က ဘိုရော်းသခငပ
် ညတ်သတော်ကို လွတ်လပ်မှုသပ်းတပညတ်
လို ထငထော်းတ ကျွနသ
် တော်တိုရစတ်ကို တင််းကျပ်တပညတ်၊ အဓမမဆေတဲှံ့ ညတလို
ထငသစပါတယ်။

ြျွေနတာတလူ
ှံ့ သော်းသတွကလည််း

ဘိုရော်းရပညတ်ဟာ

ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ြတပညတ်လို ဖမင်လောပါသရော။ ဘရာ်းြ အနပညတ်န ကျွနသ
် တော်တြ
ို
ရှငန
် စ၊ နသနစ မယလဖမင်
ှံ့ ပါသရော။
ညတြ ဒီလအမှတမ
် ှော်းမှုြ ကင််းသထောက်၊ တရော်းစီရင်၊ အဖပစ်န ်းဆိုတောမျြို်းသတွ
စီတန််းပပီ်း လအ
ို
နစပါသရော။ ဒီလမ
ို သကောင််းဖမင်ဖခင််းမျြို်းဟော အောဒကသန စလောတောဖြစ်
သ ကောင််း၊ ခရစ်သတော် (သို) ခမည််းသတော်ကသန မစသ ကောင်း ရှငသ
် ပါလိုရှင်း် ဖပခတောကို ကျွန ်
သတော်တို သတြ ရပါမယ် (သရောမ ၅:၁၆)။
ဒါသ ကောင် မောရ်နတ်နင
ို င
် သတော်ရအ
ဲ ှံ့ တပမစမာြ လူသည် အမတပိုဂ္ြိုလ၊် တညှံ့တညှံ့သဖပော
ရရင် လဝှံ့ ညောဉ်သည် အမတပဖစတယဆတဲမ
ှံ့ သာ်းမာ အနပခခထာ်း ါတယ။ သနဘာက
ဘရာ်းသခငရဲ နှု
် တော်တိုြ ော်းမနထာင
ှံ့ တြ တနတာြ မသာ်းပဖစနစတာ ါ - ကျွနသ
ပခင်းပဖငှံ့ ဘရာ်းသခငေဲ ှံ့ အဆြပဖတရင နသမယလ ှံ့ ပမငနစတာပါ။ ဒါဟာ မသာ်း ါ။
ဘိုရော်းသခင်က
အတင်းတွန်း် ပပါတယ်
ို
။
ဖပစ်ဒဏ်သပ်းရဖခင််းနတွေဟာ

ကျွနသ
် တော်တိုကစ
ို ီရင်မ

သသရတောပါဆတ
ို ြက်ကို

ကင််းသထောက်ရဖခင််း၊
ဒီကသနဖမစ်ြျော်းခ

တောပါ။

တရော်းစီရင်ရဖခင််း၊
အဒီမသ
ို ော်းေဲ ှံ့ မောရ်နတ်က

ဘိုရော်းရပညတ်သတော်ကို အို်းမသိုတ်ပပီ်း မတရော်း လလင တည်ခပါတယ်။

ဒအနကြာင်းေဲ ှံ့ တသြလ ှံ့ သခ ငရင fatheroflove.info မာရနငတဲှံ့ Life Matters စာအ မာ

22

နလှံ့လာနင ါတယ။
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“ဖပဋ္ဌောန််းချက်အော်းဖြင် ဒိုကခဖပဿနောကိုဖြစ်သပေါ်သစသသော ယိုတ်မောစဉ််းလသည်ရော
ဇပလလင်သည် ကိုယ်သတော်နင
ှ မ
် တ်ြြို့န
ွ င
ို ပ
် ါမည်သလော။” - ဆောလကျမ််း ၉၄:၂၀

ပညတ်သတော်သည်

ဝညောဉ်ပကတဖြစ်ပပီ်း

သဟောယဆိုတော

ဘယ်လမ
ို ျြို်း ါလ ှံ့

ဖပတာဖြစ်လို ရှရင် အဒီသဟောယ ဆငက
် နြာင်းလာဖ ှံ့ ေည်းလမ်းရရမာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဖစလလဲ
ှံ့ ဆ

နတာှံ့

သဟာယဆတာ

တညနဆာြလာတာ ါ။
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အမတတရမ ာ်းစွောြနေ

၁၂။ သနတာန် ှာ က ပညြီး် ထွေငြီး် ထာြီးသည်
ပပီ်းခတအခန််းထမှော

ဘိုရော်းသခင်က

ထွင်း် ထော်းနင
ို သ
် ကောင််း

သူရပညတ်သတော်ကို

ကျွနသ
် တော်တို

ကျွနသ
် တော်တိုရသနတောန်မှော

သခပပီ်းဖြစ်ပါတယ်။

အသ ကောင််းကသတော

ပညတ်ဟော ဝညောဉ်ပကတဖြစ်တအတွက် နလာြတတရာြ ဘမေြသေ ါတယ။
ဘိုရော်းသခင်က ကျွနသ
် တော်တအချင်
ို
်းချင််းရဲပဖစ
ို သ
် အောင်
ှံ့ စဉ်နတွေြ မှတ်တမ််းမတထော်းနင
လဒ
ို ဆွခတောပါ။ ကျွနသ
် တော်တိုရ မျက်စ၊ နော်းန အဖခော်းအောရို သတွဟာ သနတောန်
ှံ့ ြမဘာြ ပစ
မှော အခ ြအလြ စိုသမ််းနင
ို တ
် ကရယောမျော်းဖြစ်ပါတယ်။ အသယောက်တိုင်း် က ကိုယှံ့
ရောဇဝင်ကို သနတောန်ထမှော စိုသမ််းထော်းပါတယ်။ အဒီမတ
ှ ်တမ််းသတွသ ကောင် အသ၊ ရိုပ်သတွ
ကို

ခွဖခမ်းနင
ို ် ကတော

ဖြစ်ပါတယ်။

အဒါကို

ရှငသ
် ပါလိုက

သအောက်ပါအတိုင်း်

ချဖပခပါတယ်။
“သင်တသည်
ို ို့
င တစ
ို ို့ တ်နလ
ှ ိုြီးသ ေါ်၌ သရြီးထာြီးသသာစာ၊ လူအသ င်ြီးတသ
ို ို့ ၍ ြတ်
တတ်သသာ င တစာ
ို ို့ င် ဖြစ် ကသတည်ြီး။ အဘယ်သနည်
ို
်းဟူမူကော်း၊ သင်တသည်
ို ို့
င်နင
ှ ်ို့ သရြီးထာြီးသသာ စာ ဟိုတ။် အသက်ရှငသ
် တာ် ူသသာ ဘိုရာြီးသ င်၏ ဝ
ညာဉ်သတာ်နင
ှ ်ို့ သရြီး၍လည််းသကောင််း၊ သကျောက်ဖပော်းသပေါ်၌မသရ်းဘ အသော်းနှင် ဖပည်
စိုသသော နှလို်းဖပော်းသပေါ်၌ သရ်း၍လည််းသကောင််း၊ ငါတိုဖပြိုစိုသသော ခရစ်သတော်၏စော
ထင်ရှော်းစွောဖြစ် က၏။” - သကောရနသ ြိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၃:၂၊ ၃

ရှငသ
် ပါလိုက သဒသနောကို သောသနောပသတွဆသ
ီ ဟောတအခါ သူတိုက လက်ခ ကပပီ်း
ဘိုရော်းရ

ဝညောဉ်သတော်က

သဖြောငမတ်
ဖခင််းသခ
ှံ့
သဖပောင််းလခ ကပါတယ်။

ကို

သူတိုရသနတောန်ထမှော

ယို ကည်ဖခင််းသ ကောငရ
် လောတ

ထွင်း် သပ်းခပါတယ်။

လူသတွလည််း

အနှသ
ီ ဖပောင််းလ

သူတရ
ို သနတောန်ထမှော စောထွင်း် မှတ်ခပါတယ်။
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ဖခင််းကို

ဘဝသစ်သို

ဘိုရော်းရဝညောဉ်သတော်က

ဘိုရော်းရဝညောဉ်သတော်ကို သယရှု ဘိုရော်းက ဘိုရော်းလက်ညြို်းသတော်လို မနခ
် ပါတယ်။ အနှီ
အသ ကောင််း ရှု ကရသအောင်ပါ။
“သိုရောတွင် ငါသည် ဘိုရာြီးသ င်၏ဝညာဉ်သတာ်ကိုအမှီဖပြို၍ နတ်ဆို်းတိုကိုနင
ှ ်
ထိုတ်သည်ဆိုလျှင် ဘိုရော်းသခင်၏နင
ို င
် သတော်သည် သင်တိုထသရောက်ရသလပပီ
ှ
။” ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၁၂:၂၈
“သိုရောတွင် ငါသည် ဘိုရာြီးသ င်၏လက်ညှ ြီးသတာ်အော်းဖြင် နတ်ဆို်းတိုကိုနင
ှ ်
ထိုတ်သည်ဆိုလျှင် ဘိုရော်းသခင်၏နင
ို င
် သတော်သည် သင်တိုထသရောက်ရသလပပီ
ှ
။” ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၁၁:၂၀

ကျွနသ
် တော်တိုရရောဇဝင်ကို သယရှု ဘိုရော်းက သူရလက်ညြို်းန ကျွနသ
် တော်တရ
ို သနတောန်မှော
သရ်းမှတ်ခပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တက
ို ို

ဘိုရော်းသပ်းထော်းတ

အောရို မျော်းအော်းဖြင်

ကျွနသ
် တော်တိုရ သနတောန်မှော အနှစ
ီ ောရင််းသတွြ သရ်းမှတထ
် ော်းတောပါ။ အနှစ
ီ ောရင််းဟော
တြ ပ ်း

အမှော်းမရှ

ပါဘူ်း။

မသတွြို့ ြူ်းဘူ်းလို

ကျွနသ
် တော်တို

ဖပန်လ လ ှံ့

နော်းန ကော်းထော်းပပီ်းသော်းတာသတွလည််း

မျက်လို်းကသတွြို့ထော်းပပီ်းသော်းသတွြ
မရပါဘူ်း။

မ ကော်းြူ်းဘူ်းလို

ြျွေနတာတ ှံ့
လိုပ်လို

မရပါဘူ်း။

ကျွနသ
် တော်တြ
ို သမသပျောက်သအောင် ကကြို်းစော်းလိုရပါတယ်။ ဒါသပမယ် မှတတ
် မ််း ကသတော
သနတောန်ထမှော

အပမရှသွော်းမှောပါ။

အနှမ
ီ ှတတ
် မ််းကို

ကျွနသ
် တော်တိုကလည််း

ပူ်း

သပါင််းသရ်းသနတောပါ။ အသ ကောင််းကသတော ဒီလိုလပ
ို ်မယ်၊ ကမယ်လို ကယ
ို ်ကယ
ို တ
် ိုငက
်
ဆို်းဖြတ်ခလို ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတတ
် ရသကောင််းသတွ ကြိုတအခါသတော သနသပျော်ပပီ်း၊ ဘိုရော်းသခင်န သဟောယဖြစ်ခွင်
ထူ်းကို ထပါ်းတအခါမှော ဒအပဖစနတွေြသကညစ်အသပေါ်မှော အကခရောတင်ထော်းပါတယ်။
“ယိုဒအမျြို်း၏

အဖပစ်သည်

သကညစ်၊

စန် ျွန်နင
ှ ်ို့

သူတနှ
ို ို့ လြီးို ဖ ာြီး၌၎င််း၊

ယဇ်ပလလင် ဦ်းချြို၌၎င််း အကခရော တင်၍ မှတ်သော်းလျက်ရှ၏။” - သယရမ ၁၇:၁

80

စန်ချွနဆ
် တ
ို ောကသတော ကျွနသ
် တော်တိုရသစတ်ကိုထ်းို သနတ ချွန်း် သသဘောပါ။ ဘောဖြစ်လို
သကညစ်သပေါ်မှော
ဆက်ပပီ်း

သရ်းရတောပါလမ။်

မက
ို ်လရှ
ို ရင်

ြျွေနတာတမှ
ို ော်းပပီလို

ကျွနသ
် တော်တိုရသနတောန်မှော

သစတ်မှောသပေါ်တအခါ

အဒီအမှော်းက

အမောရွ တလို

ထင်ကျန်သနမှော ဖြစ်ပါ တယ်။ အဖပစ်အမောရွ တကကီ်းက ကျွနသ
် တော်တိုရစတ်ကမ
ို ောသစပပီ်း
အဖပစ်ကို

အမှုထော်းသတော

မှော

မဟိုတ်ပါဘူ်း။

အဖပစ်လိုပ်သလသလ၊

နှလို်းလည််း

မောထန်သလသလဖြစ်ပပီ်း သမဏ နှလို်းသော်း လို်းလို်းဖြစ်သွော်းနင
ို ပ
် ါတယ်။
အဒီအဖပစ်သတွကို ဘိုရော်းက သူလက်န ကျွနသ
် တော်တရ
ို သနတောန်မှော အကခရောတင်ထော်း
သ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တသ
ို ကပါပပီ။ ဖပြိုသက
ူ ကျွနသ
် တော်တိုဖြစ်ပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ရ ဝညောဉ်
သတော်က ဒီအသ ကောင််းသတွ ကျွနသ
် တော်တိုရသနတောန်မှော ထင်ကျန်သအောင် ပစ
ို ဆွပပီ်းသော်း
ဖြစ်ပါတယ်။ မှတတ
် မ််းသကောင််းသတွက ကျွနသ
် တော်တိုအတွက် အော်းသဆ်းဖြစ်ြို ဘိုရော်းက
ပစ
ို ချခတောပါ။ အတတ်မကကီ်းသတွကထ
ို မ်းြို ပိုစဆွခတော မဟိုတ်ပါဘူ်း။ ကျွနသ
် တော်တက
ို
အဖပစ်လပ
ို ်မတအခါ အဖငင််းခရတဲှံ့ ဘရာ်းသခငဝ
ှံ့ ညာဉ်နတာရဲ နဖ
ှံ့ ာင်းဖ ပခင်းနတွေ ကျွန ်
သတော်တိုရသနတောန်ထမှော နရ်းထ်းထာ်း ါတယ။ အဒီသြျောင််းြျဖခင််းကို ဖငင််းသလသလ၊ ကျွန ်
သတော်တိုရစတ်ဟော ြောသရောဘိုရငလို ဲ လ်းလ်းြမောသွော်းပါတယ်။ ဘိုရော်းရဝညောဉ်ကို
လို်းဝလက်မခသတောဘူ်းလို ဆလ
ို ိုတောပါ။
အဒီအနကြာကသနပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ဟော အဖပစ်သော်းကို အမှုနသ
် ချနင
ို ပ
် ါတယ် ဆတ
ို ောကို
သနော်းလည်နင
ို ပ
် ါတယ်။
“‘သင်သည် သလှတဖြင် သူတိုကိုကျြို်းပသစ၍ သူတိုကို သဖမအို်းကသို ရို က်ခလ
ွ မ်
မည်’ ဟို ငါအော်း မနသ
် တော်မူ၏။” - ဆောလကျမ််း ၂:၉

သကညစ်ဆိုတော ကျွနသ
် တော်တိုက သနရ
် ှင်း် သသောဝညောဉ်သတော်ရ သြျောင််းြျဖခင််းကို ကျော်း
ကန် ပပီ်း ကယ
ို ်အလိုအတိုင်း် ဘိုရော်းသခင်ကဆ
ို နက
် ျင်တအခါမှော သရ်းမှတတ
် ကရယောပါ။
ဘိုရော်းကို စဉ်ဆက်ဖငင််းဆန်တအခါမှော စတ်ဟောအလွနမ
် ောထေပပီ်း ပျက်ြသောရှ
ို
ပါသတော
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တယ်။ သတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စနတွေြ သတရဲှံ့ သနတ
ှံ့ ာေမာနရ်းထ်းတဲှံ့ သြညစြ သတြ
ှံ့ အမ ွှာမ ွှာ
ပဖစနအာင ထ်းနြ ါတယ။ ဘရာ်းရဲဝှံ့ ညာဉ်နတာြ စတောနစတဲသ
ှံ့ စတြ သ

တ

ဆ အခတခရ ါတယ။
“သိုသသော် သနောင်လောမည်အချန်ကောလမျော်း၌ လူအချြို ြို့တိုသည် လှည်ဖြော်းသသောဝ
ညောဉ်မျော်းနှင် နတ်ဆို်းတ၏သွ
ို
နသ
် င်ချက်မျော်းကို အောရို စိုက်လျက် ယို ကည်ဖခင််း
ကိုစွနခ
် ွော ကလမ်မည်ဟို ဝညောဉ်သတော်သည် အတအလင််းမနသ
် တော်မူ၏။ ထသ
ို ွန်
သင်ချက်မျော်းသည်

တအသ
ို ို့
စတ်ကို သ ူတဆ ် တ်ထာြီးဖ င်ြီး ရသည် လမ်

လည်သသောသူတို၏သူသတော်သကောင််းသယောင်သဆောင်မှုအော်းဖြငဖ် ြစ်၏။”

-

တသမောသသ ဩဝါဒစောပထမသစောင် ၄:၁၊ ၂

ကျွနန
် တာဘဝမှ
ောလည််း ြျွေနတာရ
ို ်ြို အဆွယ်ခရ
ှံ့
ှံ့ သတသမပဇဉ်ကိုသကျော်ပပီ်း အဖပစ်လပ
တအခါမှော ရင်ထမ်းနတာြခရတ အဖြစ်မျြို်းကို အမတရပါတယ်။ ဝညောဉ်သတော်ရ လိုပ်
သဆောင်မက
ှု ို ကျော်းကန်ြို အနတာက
ှံ့ ိုကကြို်းစော်းရပါတယ်။ အပ စလ ဖ ှံ့ ဓမမဉာဏကို သဖခစို
ကန်ကက
ို န်ရမှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဒါကို အဖေဖေလိုပ်ဖြစ်သွော်းရင သနောက်ဆို်းပတ်မှော ကြ
ဆတ်လွန်း် လို မွမွကြ
ွ ိုဘ ရှပါသတောတယ်။
ဒါသ ကောင် လူတိုင်း် မှော ရောဇဝင်ကိုယစ
် ီရသ
ှ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တိုသတွြို့ ကပပီ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမတ
ှ တ
် မ််းက မှော်းတယ်လို နစာဒြတြလမရတ
ို
မတတမ်းမျြို်းပါ။ အနကြာင်းြနတာှံ့
ကိုယက
် ိုယတ
် ိုငက
် သရ်းခလပါ
ို ဲ။ ဒီမှတတ
် မ််းဟော နောမ်မှတတ
် မ််းပါ။ လူလပ
ို ် ြညစသတွ၊
မှငသ
် တွန မှတထ
် ော်းတော မဟိုတပ
် ါဘူ်း။ အဒီမှတတ
် မ််းဟော သကောင််းကင်မှော တစ်ပပြိုငတ
် ည််း
မှတထ
် ော်းတောပါ။

အဒါကလည််း

ရိုပ်ဓောတ်စောအိုပ်ထမှော

မဟိုတဘ
်

ဘိုရော်းရလက်ဝါ်းဖပင်မှော နရ်းထ်းထော်းတောပါ။
“ငါသည် ကိုယ်လက်ဝါ်း၌ သင်ကို စောထ်းို ပပီ။ သင်၏ ပမြိုြို့ ရို ်းသည် ငါသရှ ြို့ မှော အစဉ်ရှ
၏။” - သဟရှောယ ၄၉:၁၆
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နြာင်းြငဘရ ြျွေနတာတရဲှံ့ ခမည
်းနတာဟာ ဝညောဉ်နတာအာ်းပဖငှံ့ ကျွနသ
် တော်တို
ှံ့
ရသမိုင်း် ကို သတောပါ။ ကျွနသ
် တော်တိုဖပြိုသမျှကို ဘိုရော်းကသပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တရ
ို
သနတောန်မှော သရ်းမှတ်ထော်းသလို ဘိုရော်းဆီမှောလည််း သရ်းမှတထ
် ော်းပါတယ်။ မဘသတွ
သူတရ
ို

ကသလ်းအနယာြစအသ ကောင််း

ဘယ်လိုမတထာ်းကြလဆိုတောကို

စဉ််းစော်း ကည်ပါ။ ကျွန ် သတော်တိုရဲအသ
ှံ့ တတမ််းက သအတွေ
ြ
ှံ့ ကောင််း ဘိုရော်းမှတ်ထာ်းတဲမ
ှံ့
ပိုပပီ်းသတောတန်ြို်း

ကြ်းပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တိုရဆချည်သတွကို

ဘိုရော်းက

သရတွက်ပပီ်းသော်းဖြစ်ပါတယ်။
“စောကသလ်းငါ်းသကောင်ကို အဿရနှစ်ဖပော်းနှငသ
် ရောင််းသည်မဟိုတ်သလော။ သိုရော
တွင် ထစ
ို ောကသလ်းတစ်သကောင်ကိုမျှ ဘိုရော်းသခင်သမသလျောသတော်မမူ။ သင်တဦြီး
ို ို့
သ င်ြီး ှဆ င်ရှသ ျှကို င် သရတွေကထ
် ာြီးသတာ် ူ၏။

သ ကာက် ကနှင။ို့် သင်တို ို့

သည် စာကသလြီး ျာြီးစွောတထက်
ို ို့
အြိုြီးထက
ို ် က၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၁၂:၆၊ ၇

ကျွနသ
် တော်တိုရအဘန ကျွနသ
် တော်တိုရကယ်တင်ရှငတ
် က
် တော်တက
ို ို အဖပစ်သပ်းြို
ှံ့ ကျွနသ
မှတတ
် မ််းထော်းထော်းတော မဟိုတ်ပါဘူ်း။ သတြ
် တော်တိုန အဆက်မဖပတ်ချင်လို
ှံ့ ကျွနသ
မှတထ
် ော်းဖခင််း ဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုရအသက်ဟော သူတရ
ို လက်ထမှောရှတအ
တွက် ကျွနသ
် တော်တက
ို ို အသက်သထောက်သပ်းြို မှတ်တမ််းထော်းထာ်းဖခင််းသော ဖြစ်ပါတယ်။
အဒါသ ကောင်

အဒီအသ ကောင််းကို

လက်ခသူမျော်းကို

သအောက်မှောဖပထော်းတအတိုင်း် ဖပြိုခပါတယ်။

ဘိုရော်းက

။

“ထသနောက်
ို
ခရစ်သတော်သယရှု အော်းဖြင် ငါတိုကို ကိုယ်သတော်နင
ှ အ
် တူထသဖမောက်သစ
၍ အထက်သကောင််းကင်အရပ်၌ ကိုယ်သတော်နင
ှ အ
် တူထင
ို သ
် စသတော်မူ၏။” - ဧြက်
ဩဝါဒစော ၂:၆

ခရစ်သတော်ဘိုရော်းရနှလို်းသော်းမှော သရ်းမှတထ
် ော်းတ ကျွနသ
် တော်တိုရရောဇဝင်ကို ကျွနသ
် တော်
တိုြယတငကလည််း ဝင်သရ်းတောပါ။ ခရစ်သတော်ကလည််း သရဲှံ့ နှံ့ လ်းသာ်းမာ သရ်းခွငသ
် ပ်း
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တောသ ကောင် ကျွနသ
် တော်တိုရရောဇဝင်ဟော ခရစ်သတော်ရ လက်ြဝါ်းမှော စောထွင်း် ပပီ်းသော်း
ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုရရောဇဝင်အော်းလို်း ဘိုရော်းဆီမှောရှတယ်ဆတ
ို ော မှနပ
် ါတယ်။
ဒါသပမယ်

ကျွနသ
် တော်တမှ
ို တ်ထငတ

မတထာ်းတာ မဟိုတပ
် ါ ဘူ်း။

ကင််းသထောက်၊

တရော်းစီရင်၊

အဖပစ်န ်းဖ ှံ့

ဂဂ လတစဦ်းြ အပခာ်းတစဦ်းြ ခ စြျွမ်းဝငတဲအ
ှံ့ ခါ

သတြ
တထာ်းတာ ါ။
ှံ့ အစဉ်ဂရစြလ နရ်းမ
ှံ့
“အို အကျွနပ
်ို ်၏ဘိုရော်းသခင် ထောဝရဘိုရော်း၊ ကိုယ်သတော်ဖပြိုသတော်မူသသောအမှု
တည််းဟူသသော ကိုယ်သတော်၏အြွယ်သသောအမှုမျော်းနှင် အကျွန်ို ်တအတွေ
ို ို့
ကက
် ယ
ို ်
သတာ်၏အ ကအစည် ျာြီးသည်

ျာြီးဖ ာြီးလှ ၏။ ကယ
ို သ
် တာ်နင
ှ န
ှု ြီးယှဉ်ရ ညို့ ်
ို့် င်

သူ ရှ ။ ထအ
ို
ှုတက
ို ို့ ို အကျွန်ို ် ထတ
ို သ
် ြာ်၍သဖ ာဆသ
ို သာအ

သရတွေက် ကိုန်

နင
ို သ
် အာင် ျာြီးဖ ာြီးလှ ၏။” - ဆောလကျမ််း ၄၀:၅

အဒါသ ကောင် ဲ ခရစ်သတော်ဘရ
ို ော်းက ရသေဲပ ှံ့ စမာ်းတအမျြို်းသမီ်းကို ဆွလော ကတ အမျြို်း
သော်းသတွရစတ်ကို

ြတ်နင
ို ခ
် ဖခင််း

ဆင်ဖခင်တတ် ကြို

လိုပ်ခတာပါ။

ဘောမှြို်းထော်းလမရ
ို ကပါဘူ်း။

သဖမ

ဖြစ်ပါတယ်။
သူတိုကလည််း
သပေါ်မှော

သူတိုရစတ်ကိုြတ်ပပီ်း
ခရစ်သတော်ဘိုရော်းရသရှ ြို့ မှော

ခရစ်သတော်သရ်းခတအသ ကောင််းက

သူတရ
ို သသဘောတူညမ
ီ ှုန သူတရ
ို သနတောန်မှော အတတြွေ သရ်းခတဟောသတွပါဘ။
ဒါသ ကောငမ
် ို ဘိုရော်းသခင်ဟော သကောင််းကင်မှောရှတစောအိုပ်သတွကို ြွငတ
် အခါမှော လူသော်း
သတွရသနတ
ဲ ှံ့ ောန်ကို
စာအ မလအ
နောမ်ဓောတ်ဖြစ်ပ ်း

ြွငဖ် ခင််းဖြစ်ပါတယ်။
ါဘ်း။

ဘိုရော်းရပညတ်သည်

ကျွနသ
် တော်တို

ဘရာ်းဟာ

ြျွေနတာတလ
ှံ့

ရိုပ်ဓောတ်မဟိုတဘ
်

အနသွေ်းအသာ်းမာန ေါ်လာတဲှံ့

ဝညောဉ်ပကတ

အတွေင်းသဏ္ဌာေြ

စီရင်တာ ါ။
ဘိုရော်းသခင်ဟာ တရော်းစီရင်ြ၊ို အဖပစ်သပ်းြို ကျွနသ
် တော်တက
ို ိုကကြို်းမကိုငပ
် ါဘူ်း။ ဘိုရော်း
သည် ကျွနသ
် တော်တက
ို ို နမတတာေဲရှုှံ့ သနပပီ်း သကောင််းချီ်းသပ်းြဘ
ို
သနစဉ် စဉ််းစော်းန ်းသနပါ
84

တယ်။ မတတမ်းဟာ ဘိုရော်းရနှလို်းသော်းမာ ဒီလိုဘ မှတထ
် ော်းတာပါ။ ကျွနသ
် တော်တက
ို
အဖပစ်လပ
ို ်တအခါ

ကျွနသ
် တော်တက
ို

ခရစ်သတော်ကို

သချွနေ
် ဲ ှံ့

အရှငလ
် တ်လတ်

ထ်းို သကော်သန ပါတယ်။
“သရွ ြို့နလ ာှံ့သြောက်ဖပန်သသောသူတိုသည် ဘိုရာြီးသ င်၏သာြီးသတာ်ကို သူတိုကိုယ်
တိုင် လက်ဝ ြီးက ် တင
ို သ
် ေါ်၌ဖ န်တင်၍ အရှက်ကွသစသသောသူမျော်းဖြစ် ကသသော
သ ကောင် သူတိုကို အသစ်တစ်ြန်သနောင်တရဖခင််းသိုမသရောက်သစနင
ို ရ
် ော။” - သဟပဗ
ဩဝါဒစော ၆:၆

ခရစ်သတော်ဘိုရော်းရနှလို်းသော်းဟော သလိုမောမသွော်းပါဘူ်း။ အဒါသ ကောင် ကျွနသ
် တော်တက
ို
အဖပစ်လပ
ို ်တိုင်း် မှော ခရစ်သတော်ကို အတင််းရှု ခိုင်း် သလိုဖြစ်ပပီ်း အဒါက သူကခ
ို ရခက်သစပါ
တယ်။ ခရစ်သတော်သည် အဖပစ်နဘယ်အခါမှောမှ အသော်းမကျခတအတွက် အဒလဖို ြစ်
ပျက်တိုင်း် ခစော်းသနရပါတယ်။ ခရစ်သတော်န ထပ်တိုကသ
် တွြို့ ကမယှံ့အချန်ြ ရင ကျွန ်
သတော်တိုသရ်းခတ

မှတတ
် မ််းသတွအော်းလို်းက

ကျွနသ
် တော်တိုကို

ဖပန်ပပီ်းအဆို်းအဖြတ်

သပ်းသွော်းမှောဖြစ်ပါတယ်။ “ခင်ဗျော်းကို အဖပစ်ြမ
ို လူမရှဘူ်းလော်း” လို ခရစ်သတော်က
သမ်းလော

လိုရှရင်

ခင်ဗျော်းကသရော

ဘယ်လိုဖပန်သဖြမှောလ။

ခင ာ်းနပ ာခတ

စြာ်းအာ်းလို်း၊ အကြ အာ်းလ်းဟာ ခရစနတာဆမာ နရ်းထ်းထာ်းတာပဖစတဲအ
ှံ့ တွေြ
သနရ
ှံ့ ခါ
ှံ့ ွေ့ မာရ တဲအ

ခင်ဗျော်းကိုယခ
် င်ဗျော်း

ြျွေနတာတကြ
ဲှံ့ ကြအာ်းလ်း၊
ှံ့ ခဲတ
ှံ့ အ
ပ ေပ ်းရငဆငရတဲအ
ှံ့ ခါ

အဲဒါနတွေြ

ဖ်းြခတဲှံ့
ကျွနသ
် တော်တက
ို ို

ဘယ်လစ
ို ီရင်မှောလ။
အတတမသတွအော်းလ်းို ြ
ဖပန်ပပီ်း

ဝါ်းမျြိုမှောလော်း။

သယရှု ကသတော ကျွနသ
် တော်တက
ို ို အရှက်မရသစချင်ပါဘူ်း။ သယရှု က ကျွန ် သတော်တက
ို ို
ဒီစတ်မလမ
ို သ
ှု တွြ လြလွှတ်သစ၊ သြ
ို ါတယ်။
ှံ့ ြခွေငန
ှံ့ ်းသစလပ
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ဒီသဘောင်ြက်ကသနပပီ်းသတောမှ ကျွနသ
် တော်တိုရ ြန်ဆင််းရှငဘ
် ရ
ို ော်းသခင်၊ သူကယ
ို သ
် ူ ချစ်
ဖခင််းသမတတောပါလို (၁ သယော ၄:၈) မနသ
် ူက ကျွနသ
် တော်တက
ို ို လက်စတို်းြို ကျွနသ
် တော်တိုရ
အမှော်းသတွကို မမှတ်ထော်းပါဘူ်း။
“သမတတောသည် စတ်ရှည်တတ်၏။ သကျ်းဇူ်းဖပြိုတတ်၏။ သမတတောသည် မနောလိုဖခင််း
မရှ။ ဝါကကော်းဖခင််းမရှ။ မောနသထောင်လော်းဖခင််းမရှ။ မသလျောက်ပတ်စွောမဖပြိုတတ်။
ကိုယ်ကျြို်းကိုမရှောတတ်။ သဒါသအလွယ်တကူမထွက်တတ်။ သူတစ် ြီးအဖ စ်ကို
ှတ၍
်
ထာြီးတတ်။” - သကောရ နသ ြိုဩဝါဒစောပထမသစောင် ၁၃:၄၊ ၅ (NIV)

သယရှု ဘိုရော်းရနှလို်းသော်းမှော သရ်းထ်းထော်းတ ကျွနသ
် တော်တိုရမတတမ်းေဲ ှံ့စောအိုပ်ကကီ်းထမှော
သရ်းမှတတ
် ပ စမှုနတွေ ဘောကွောသလ။ သယရှု သမ််းထော်းတမှတ်တမ််းက သူကိုယတ
် ွင်း် မှော
ရှပါတယ်။
ဖြစ်သနပါ

အရောခပ်သမ််းက သူအသပေါ်
တယ်

မှတ
ီ ည် ကတအတွက် ဝမ််းတွင်း် ပါကကီ်းလို

(သကောနလာသ

၁:၁၇)။

မှတတ
် မ််းဆို်းသတွသည်

အဖပငကသနလောတောဖြစ်ပပီ်း နောဖခင််း၊ ဝမ််းနည််းဖခင််း၊ သပျောက်ရှဖခင််း ဆိုတောမျြို်းသတွ
မခစာ်းတတပါဘူ်း။ အသမပါတ အတွက် အသမပါတ သသဒဏ်သပ်းဖခင််းမျြို်းသတွအထ
ရှတတ်ပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တိုရ

ကျွနသ
် တော်တိုရအမှော်းသတွကို

အဘန

သော်းသတော်ဘရ
ို ော်းကသတော

အကြငောမ ါတဲမ
ှံ့ တ

တမ်းမနရ်းဘ

ခရစ်သတော်ရနှလို်းသော်းမှောဘ မှတ်တမ််းသတွသရ်းမှတ်ထော်းပါတယ်။
အဒီပဓောနတရော်းကို ဗျောဒတ်ကျမ််းအခန််းကကီ်း (၅) မှောရှတ ဘယ်သူမြ
ှ ွငမ
် ရတစောလပ်
ရူ ပါရို မှော သတွြို့ရပါတယ်။
“ထသနောက်
ို
သူတိုသည် သီချင််းအသစ်ကိုသဆ
ီ ိုလျက် ‘ကယ
ို သ
် တာ်သည် စာလ ်ကို
ယူ၍ ၎င််း၏တဆပ်မျော်းကိုြွငရ
် န် ထက
ို တ
် န်သသာသူဖြစ် ၏။ အသ ကောင််းမူကော်း
ကိုယ်သတော်သည် အသသသတ်ဖခင််းခရ၍ ကိုယ်သတော်၏သသွ်းသတော်အော်းဖြင် မျြို်း
နွယ်စို၊ ဘောသောစကော်း၊ လူမျြို်းနှင် တိုင်း် နင
ို င
် အသီ်းသီ်းတိုထမှ လူတိုကို ဘိုရော်းသ
ခင်အတွက် သရွ ်းနိုတ်ဝယ်ယူပပီ်း သူတက
ို ို အကျွနပ
်ို ်တို၏ဘိုရော်းသခင်အတွက် နင
ို ်
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ငသတော်တစ်ခိုနင
ှ ် ယဇ်ပိုသရောဟတ်မျော်းဖြစ်သစသတော်မူသဖြင် သူတိုသည် ကမဘောသဖမ
ကကီ်းသပေါ်တွင် အိုပ်စို်းရ ကလမ်မည်’ ဟို ဆို က၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၅:၉၊ ၁၀

ခရစ်သတော်ဘိုရော်းဟာ လသမ
ို ်း် စောလပ်ကို ြွငဖ
် ထ
ို ်တန်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အနကြာင်း
ှံ့ င
ှံ့ က
ြနတာှံ့ ကျွနသ
် တော်တိုဘဝကို သကယ
ို တ
် ိုငက
် ူခစော်းခပပီ်း အသက်ပါသပ်းသွော်းလို ါ ဲ။
စာရင်းစစစတဲှံ့ ဘရာ်းြြ်းြွေယသမ ာ်းဟာ ကျွနသ
် တော်တို သနထငပမ
ို ေ
ှ သလော်းလို ကင််း
သထောက်၊ တရော်းစီရင်၊ သသဒဏ်သပ်းြို စောရင််းသတွကိုငတ
် ဘိုရော်းကက
ို ို်းကွယ် ကတာ ါ။
အနဘရာ်းဟာ စာအ ကြ်းမြငတဲှံ့ ခရစနတာမေတဲ
ှံ့ ရာ်း မဟတ ါဘ်း။ ြျွေနတာတ ှံ့
ှံ့ ဘ
ရဲရာဇ္ဝင
ြ သရဲှံ့ နှံ့ လ်းသာ်းမာနရ်းမတထာ်းတဲှံ့ ကျွနသ
် တော်တရဲ
ို ြန်
ှံ့
ှံ့ ဆင််းရငဘိုရော်းသရှ ြို့ မှော
ရပ် ကတအခါ “ခင်ဗျော်းကို အဖပစ်တင်မယှံ့သူ မရှဘူ်းလော်း” လို အသမ်းခရမာပဖစ ါတယ။
အဒီအခါကျရင် ခင်ဗျော်းြ ဘယ်လသ
ို ဖြမှောလ။
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၁၃။ င အ
်ို့ ကအစည်နင
ှ ်ို့ တူ
ို့ ကအစည်သည် သငအ
ဒီစောအိုပ်ရအခန််း (၁၁) မှော မောရ်နတ်က ကျွနန
် တာတဟော
ို
ဘိုရော်းမပါဘ အသက်ရှပပီ်းသော်း
ပါဆတ
ို

မိုသာ်းဝါစောက

နတွေွေ့ပပီ်း က

ပါပပီ။

ပညတ်သတော်သို်းသပ်ပက
ို ို

အခန််း

(၂)

ထမှောလည််း

လို်းလို်းသဖပောင််းသစပါတယ်လို
ဘိုရော်းသခင်ရစရငထ်းဟော

ကျွနသ
် တော်တသ
ို တဲစ
ှံ့ ရငထ်းန မတူသ ကောင််းကို သလလောခပါတယ်။ သမမောကျမ််းစောထမှော
ဘယ်လိုလောသလဆတ
ို ော
အမတဘဝဆိုတမိုသာ်းန

အသသ်းစတ်မသလလောခင်မှော
အဒီမသ
ို ာ်းက

ပညတ်

သတော်ကို

မောရ်နတ်ရ
ဘယ်လထ
ို ်းို နှကသ
် လ

ဆိုတအသ ကောင််းကို အရင်ရှုကက
ွ ်ဆင််း ကပါစ။ို
၁။ မောရ်နတ်ကသတော တော်းဖမစ်ထော်းတအသီ်းကစ
ို ော်းလ ှံ့ မသသရပါဘူ်း၊ ဘိုရော်းန
တူလောမယ်လို ဆခ
ို ပါတယ်။ ကမဘော ၃:၅
၂။ အနှမ
ီ ိုသာ်းက ပညတ်သတော်နဆိုငတ
် လအဖမင်
ကသ
ို ဖပောင််းခပါတယ်။ အသက်ရှင်
ှံ့
ြိုအတွက် ဘိုရော်းကို မမှီခလိုရှရင် ပညတ်သတော်ဆတ
ို ော အလကော်းဖြစ်ပါပ ။
၃။ အဒါအသ ကောင် ဇောတစတ်ဟာ ဘိုရော်းရပညတ်သတော်န ဆနက
် ျင်ြက်ဖြစ်ပပီ်း
ပညတ်သတော်သအောက်မာ သနလစ
ို တ်မရှပါဘူ်း။ သရောမ ၈:၇
၄။ ဘိုရော်းနအဆက်ဖပတ်ဖခင််းက လူသော်းသတွကို ငရကျသစပါတယ်။ အသ ကောင််းက
သတော ဘိုရော်းြသော အသက် ငလိုပါ။ မောရ်နတ်က လူသော်းသတွကို ဘိုရော်းသခင်
ြ သသမင််းလို ဖမင်သစပါတယ်။ လူသော်းသတွက ဘိုရော်းရပညတ်ကို တစဖြ
သတပ ဋ္ဌာေ်းတာလို ဖမင် ကလရှ
ို ရင် ပညတ်ကခ
ို ျြို်းသြောက်ပခင်းအတွေြ ပ စဒဏ
သတမတပ ်းသာ်းလ ှံ့ ပမငပခင်းဟာ နကြာင်းြ ်းသငှံ့ ါတယ်။ အနှသ
ီ သဘော
သဘောဝကို

ကောဣနရဖြစ်စဉ်မှော

သ ကောင််းကျြို်းတရော်းကို

ကျွနသ
် တော်တသတွ
ို
ြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။

ချဖပတောဖြစ်သပမယ်
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ဘိုရော်းက

ကောဣနကသတော

သူရလြရအနပခ အနေအသစအတွက် ဘိုရော်းကို အဖပစ်ပခ
ို ျပါတယ်။ ကမဘော
၄:၁၁-၁၄
၅။ အလိုန မောရ်နတ်ကလည််း သသဖခင််းတရော်းသည် ဘိုရော်းရပညတ်ကို ချြို်းသြောက်
ဖခင််းရရလဒ်လ ှံ့ တဆပ်တပ်ပါတယ်။ မာရေတြ ဘရာ်းဟာ ဥ နဒြ ်းလွေေ
သအန ေါ်

ပ စဒဏန ်းသလ ှံ့

ခပ

ါတယ။

သသဖခင််းတရော်းသည်

ဘိုရော်းနလူသော်း ရ ရန်သဖူ ြစ်သ ကောင််း၊ စောတနအ
် ောဏောစက်သအောက်မှောရှတ
လကခဏောဖြစ် သ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တိုသ ကပါတယ်။ သဟပဗ ၂:၁၄၊ ၁ သကော
၁၅:၂၆
၆။ မောရ်နတ်က လူသော်းသတွဆမ
ီ ှော သသဖခင််းတရော်းဟာ ဘိုရော်းက လူသော်းသတွအသပေါ်
ဖပဋ္ဌောန််းတ တရော်းမျှတမှုလို ချဖပပါတယ်။ သူနင
ို င
် ရဲသရို
ှံ့ ပ်ကို ဘိုရော်းအသပေါ်
ပမ
ို ာ်းရို က်ပပီ်း ဘိုရော်းကို သသမင််းဖြစ်သအောင် လှည်လက
ို ပ
် ါတယ်။ ဆောလ ၅၀:၂၁၊
ဆောလ ၉၄:၂၀
၇။ အခန််း (၃) မှော ချဖပပပီ်းတအတင
ို ်း် ဘ သနော်းဖခင််းဆတ
ို ောဟော ဖပစ်ဒဏ်ကို ဆိုင်း် ငြ၊ို
ပလပ်ြိုသပ်းလက
ို ်တ အြဘောဂဖြစ်
ို
ပါတယ်။ မောရ်နတ်ရစနစ်မှောသတော သနော်း
ဖခင််းဆိုတောဟော အသဖပောမပါဘ လွတ်ရို ်းထ်းို စမရှပါဘူ်း (သဟရှောယ ၅၅: ၁)။
အနှီ

စနစ်က

“ဘိုရော်းရတရော်းမျှတမှု”

ကို

ယဇ်ေပူ
ဲ ှံ့ သဇော်သစပါတယ်။

တစ်ခိုခလ
ို ှူခိုင်း် ပါ တယ။
၈။ ဘိုရော်းသခင်က လူသော်းသတွအန ေါ် သသဒဏ်ကျငသ
် ို်းပခင်းြ အချန်ကို တန်ြို်း
ကြ်းနစပါတယ်။

ဘိုရော်းသခင်သည်

သကောင််းလှသ ကောင််း၊

ဘရာ်းေဲသူ
် တော်တို အြ ်းြနမျှာပ ်း
ှံ့ စမ််းဆန်ဖခင််း ကို သလျှော်ပစ်သ ကောင််း၊ ကျွနသ
ကျွနသ
် တော်တိုရအဖပစ် သတွကို သထောက်ဖပခွေင၊ှံ့ ြခွေငန
ှံ့ ်းဖနရွေ
ှံ့ ်းမာလာ်းဆပ ်း
ကရိုဏောကောလက

ကျွန ်

သတော်တိုကို
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သပ်းထာ်းတာ ါ။

သနောက်ဆို်းပတ်

တရော်းစီရင်ဖခင််းကို

ကျွနသ
် တော်တိုရဲ ှံ့

ြသလေဲ ှံ့

ဘိုရော်းသခင်ကို

နြ ေ နအာငလ မှောလော်း (သို) လက်ဝါ်းကော်းတိုင် မှော န ်းဆ ခဲတ
ှံ့ ာြ
စတ်နလ
ှ ို်းသ ကကွစွောန
ကျွနသ
် တော်တို

လက်ခမှောလော်းဆတ
ို ောဖပြို

ယဉ်ပါ်းတစနစ်နဘ

အဒီ

ကောလကိုလည််း

ချဖပသပ်းထော်းသ ကောင််း

ကျွန ်

သတော်တို

နော်းလည် ကပါတယ်။ အဓ ပာယက ြျွေနတာတဟာ
် တော်တိုရဲ နရာဂါြ
ှံ့ ကျွနသ
ှံ့
ရာနဖွေ၊

ကိုသပ်းမာြ

သရှောင်သဖပ်းနေတာြဆလပ ်း

အဲဒါနကြာငှံ့

ြျွေနတာတရဲှံ့ ဘဝဟာ
နောရီလက်တလဘ
ို ော်းရတယြမရ ါဘ်း။ တရော်းစီရင်
ှံ့
မှု

ရင်ဆိုငရ
် ောမှောမ ှံ့

အခိုသတော

အခ ေမနလာြ၊

လူဆို်းကို

ဒဏ်သပ်း၊

ငါနတာသ
ှံ့ တနတွေဟာ
ှံ့ ွော်းပ ဆတဲစ

လူသကောင််းကို

ဆိုသပ်းတောပါလော်းလို

ဖမင်လောပါပပီ။
၉။ အနှအ
ီ ြေနတွေ
မဟတ ါဘ်း။ ဘိုရော်းရသနော်း
ှံ့ အာ်းလ်းဟာ ဘိုရော်းသခင်ရဲ အကြ
ှံ့
ဖခင််း၊ တရော်းမျှတဖခင််း၊ ဖပစ်ဒဏ်သပ်းဖခင််းသတွက ကျွနသ
် တော်တိုရ နည််းသတွန
လို်းလို်းဖခော်းော်းပါတယ်။ ထထမဂဂလာတရော်းသတွဟာ ကျွနသ
် တော်တိုရ မသစတ်
မာ

ဖြစ်ပျက်သနတ

ပခယ်လယ
ှ ်လွန်း် သူကကီ်းပါ

ဘိုရော်းအလမ
ို ရှတရော်း၊
ဆိုတမိုသော်းကို

ဘိုရော်းသည်
လက်ခဖခင််းသ ကောငှံ့

ပျက်စီ်းခပါတယ်။
အနှဂ
ီ ယက်က

ကျွနသ
် တောရ
် ဘဝမှော

သသဘခောနှစစ
် ီ်း

မျက်နောှ ချင််းဆိုငက် ြတဲသ
ှံ့ ောဓကန

တစ်

ြက်သသဘခောက

ဘယ်သလောက်ရို ကခ
် တ်သလဆတ
ို ော

ညဉ်အခ ေ

သကောင််းသကောင််းနှုင််းဖပထော်းပါတယ်။

လမ််းဖယန ်းဖ ှံ့ သတင််းပပါတယ်
ို
။

တစ်ြက်က

“န်းို ါ၊

အတက
ို မ
် ခချင်ရင် နင်တစသရှ
ို
ောင်” လို ပ ေသဖြပါတယ်။ သသဘခောမောလန်မူ်းကလည််း
တစ်ြက်ကို

မင််းတလမ်
ို
်း

သ ကောင််းသဖပောင််းပါ

မဟိုတ်ရင်

အသ ကောင််းသမယ်လို

သဖခောက်ပါတယ်။ တစ်ြက်က “ဒါက မီ်းဖပတက
ို ပ
် ါ” လို ဖပန်သဖြပါတယ်။
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လူသော်းသတွက

ကျွနသ
် တော်တသည်
ို

ဘိုရော်းပဖစတယဆိုတမိုသော်းကို
ကျွနသ
် တော်တိုရဆက်ဆပို

ရင်မာပိုက် ကတအခါ
သဖပောင််းသွော်းပါသရော။

အဆငတ
် ူတယ်လမှ
ို တ်သရော။
ဖပသပ်းတအလင််းကလ
ို ည််း

အမတဘဝ န်ဆင်သူ၊

ဘရာ်းဟာ

ကျွနသ
် တော်တလမ်
ို
်းသပျောက်ပပီ်း
အဆို်းဖမင်ပပီ်း

မီ်းဖပတက
ို ်ကတ
ို ိုကြ
် ို

ဘိုရော်းသခင်အသပေါ်
ြျွေနတာတနှံ့
မပျက်စီ်းရသအောင်
လိုပ်သရော

ဲ။

သသဘခောကလည််း အဖခော်းြက်ကမီ်းဟော ဘောလဆတ
ို ောသတအခါကျမှ အဖမင်သဖပောင််းပပီ်း
သမမောဒဋ္ဌကျစွော ချက်ချင််းနော်းလည်ပါသတောတယ်။
“အမှုသရောက်သလရောရော၌ သူတိုကို ညှဉ််းဆသတော်မမူ။ သရှ ြို့သတော်မှ သစလတ်သသော
သကောင််းကင်တမန်သည် ကယ်တင်လျက်၊ သမတတောကရိုဏောသတော်ရှသည်အတိုင်း်
သရွ ်းနတ်သတော်မူ၏။ သရှ်းကောလပတ်လို်း သူတိုကို ချီသဆောင်သတော်မူ၏။ သူတိုသည်
လည််း ပိုနက
် န်၍၊ သန်ရှင်း် သသော ဝညောဉ်သတော်ကို နောသစ က၏။ ထိုသ ကောင်၊ သူတို
ကို ရန်ဘက်ဖပြို၍ စစ်တိုက်သတော်မူ၏။” - သဟရှောယ ၆၃:၉၊ ၁၀

တရော်းစီရင်ဖခင််းကစစမာလည််း ဒီလပ
ို ါ ဲ။ ဘိုရော်းသခင်ဟာ ဒီပပ
ို ်ထကဒီပဖြစ်မှောပါလို
ကျွန ် သတော်တက
ို
မတ ကပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ကို ကျွနသ
် တော်တိုလို ဲ တရော်းစီရင်၊
အပ စန ်း မယ်လို မှတ် ကပါတယ်။ အမှနသ
် တော ဘိုရော်းရအကြအစညက ကျွနသ
် တော်တို
အကြအစည လို မဟိုတ်ပါဘူ်း။
ပသဆ
ို ိုသစ ကျွနသ
် တော်တိုရဖြစ်တည်မှုြ အမှနဖ် မင်နင
ို ြ
် ိုအတွက် ဘိုရော်းသခင်က ဒလ
စရငမာ ဲလ ှံ့ ကျွနသ
် တော်တမ
ို တတဲအ
ှံ့ တင်း မှတခ
် ွငသ
် ပ်းပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုရ အမှတ်
အတိုင်း် ဘိုရော်းကမစီရင်လရှ
ို ရင် ဘိုရော်းကို တရော်းတယ်လို မှတ်ကြမှောမဟိုတလ
် ိုပါ။
အသက်နပတ်သက်ပပီ်း မောရ်နတ်က မိုသာ်းဆိုခတအတွက် ကျွနသ
် တော်တက
ို ဇ္ာတ၊ မရ
ဏာ၊ ဖပစ်ဒဏ် စတာသတွဟာ ဘိုရော်းကသနပမစဖ ာ်းခတယ်လို မှတတ
် အတွက် ဘိုရော်းဟော
အဒီလိုမဟိုတ်သ ကောင််းန ကျွနသ
် တော်တိုကို သူြက်ကို ဆွသခေါ်သ ကောင််းဖပြို လိုလောပါသရော။
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ဘိုရော်းဟော မတရာ်းဘ်း၊ မမှနဘ
် ူ်းလမဖမင်
ို
ရသအောင်လို ကျွနသ
် တော်တိုေဲတ
ှံ့ နကြာင်း လောပပီ်း
ဖပြလ
ို ပ
ို ါသရော။
ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းစီရင်ဖခင််းဆိုတောက သကောင််းြိုအတွက်ပါ။ ဖပစ်ဒဏ်၊ နသဒဏသပ်းြို
မဟိုတပ
် ါဘူ်း။
“ထအ
ို ခါ သယရှု က ‘င သည် မဖမင်သသောသူတိုကိုဖမင်သစ၍ ဖမင်သနသသောသူတိုကို
မျက်စကွယ်သစရန်ဟသ
ူ သော တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးအတွေက် ဤသလာကသကကလာ၏’
ို ို့
ဟို မနသ
် တော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၉:၃၉

သယရှု ဘိုရော်း တရော်းစီရင်ဖခင််းရဲအြ
်းြ အဝဇ္ဇာအနမာငဖ်းရာြနေ အလင်းရဖပါ။
ှံ့
ှံ့ ဒီ
ဟောသည်

ကိုစော်းဖခင််းအရင််းခတ

သူရစီရင်ထ်းို ဟာ

တရော်းစီရင်ဖခင််း

လူသတွကို

ကန််းသစမှောဖြစ်ပါတယ်။

ဖြစ်ပါတယ်။

ကန််းသစပါတယ်လို

ဆိုလိုတောက

သယရှု က

မှတ် ကသူသတွကို

သူတိုဟာ

ကန််းခနကြာင်းကို

ဖမင်တတ်သွော်း ကလပါ
ို
(ဗျောဒတ် ၃: ၁၇)။ ဒါန မယှံ့ သယရှု ဘိုရော်းက ဘောဖြစ်လို
သူတဟာ
ို

ကန််း ကပါတယ်လို

ဝန်ခသစချင်ရတောလ။

ဒါဟာ

န ာြ

ြင်းြပါ။
ို

အလင််းရသစဖခင််းဟော သူရလိုပ်ငန််းတစ်ခိုဖြစ်သ ကောင််း သယရှု ကဖပခပါတယ်။
“ထောဝရဘိုရော်း၏ဝညောဉ်သတော်သည် ငါအသပေါ်တည်သတော်မူ၏။ အသ ကောင််းမူကော်း
ဆင််းရသော်းတိုအော်း သကောင််းဖမတ်သသောသတင််းကိုသဟောသဖပောသစရန် ကိုယ်သတော်
သည်

ငါကိုဘသက်သပ်းသတော်မူ၍

လွတ်သဖမောက်ဖခင််းအသ ကောင််းနှင်

ြမ််းဆီ်းချြိုပ်သနှောင်ဖခင််းခရသသောသူတအော်း
ို
ျက် ဖ င်တအာြီး
ို ို့

ျက်စဖ န်ဖ င်ဖ င်ြီးအ

သ ကာင်ြီးကို သဟောသဖပောသစရန်လည််းသကောင််း၊ ညှဉ််းဆခရသသောသူတိုကို လွတ်
သဖမောက်ရောသိုပိုသဆောင်ရန်လည််းသကောင််း၊” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၄:၁၈

ကန််းမှန်း် သ ကတလူသတွ ဲ ဖပန်ဖမင် ကမှောဖြစ်ပါတယ်။ အဒီပ ေလညြစာ်းပခင်းနယောမ
ကို ဓမမသဟောင််းကျမ််းထမှော အမျော်းကကီ်းသတွြို့ရပါတယ်။
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“ထာဝရဘိုရာြီးသည် တရာြီးသူကကြီးကသ
ို ေါ်ထန
ွေ ်ြီးသစသသာအ

သူနင
ှ အ
်ို့ တူရှ၍၊

သူလက်
ထက် တ်လြီးို ဣသသရလလူတက
ို ို့ ို ရန်သ၏
ူ လက် ှ ကယ်လတ
ွှ သ
် တာ် ူ
ို့
၏။ အသ ကောင််းမူကော်း သူတိုသည် သနှောင်ရှက်ညှဉ််းဆဖခင််းကို ခရ၍ ဖမည်တမ််း က
သသောအခါ ထောဝရဘိုရော်းသည် သနောင်တရသတော်မူ၏။” - တရော်းသူကကီ်းမှတ်စော
၂:၁၈

တရော်းသူကကီ်းမျော်းရ စီရင်ပိုသတွ အလို်းစမ
ို ဖပညစ
် ခ
ို သပမယ် ြနှပ်ဖခင််းကသန ကယ်ထတ
ို လ
် ို
တ ရည်သန်မှုြနတာှံ့ ဖမင်ရပါတယ်။ သဟရှောယကျမ််းဆလ
ို ည်း တရော်းစီရင်ဖခင််းအော်းဖြင်
ကယ်ထတ
ို မ
် သဆောင်ပဒ
ို က
် ို ချဖပပါတယ်။
“သင်၏ တရော်းသူကကီ်းတိုနှင် တိုငပ
် င်မ်းမတ်တိုကို သရှ ြို့ ဦ်းစွောခန်ထော်းသည်နည််းတူ၊
တစြန်ငါခန်ထော်းဦ်းမည်။ ထသ
ို နောက်မှ၊ သင်၏နောမကို တရော်းသသောပမြိုြို့၊ သစစော
သစောင်သသောပမြိုြို့ဟို သမိုတ် ကလမ်မည်။ ဇအိုနပ် မြိုြို့သည် တရော်းအော်းဖြင်၎င််း၊ ပမြိုြို့သူ
ပမြိုြို့သော်းတိုသည် သဖြောင်မတ်သသောအောဖြင်၎င််း၊ သရွ ်းနတ်ဖခင််းကို ခရ ကလမ်မည်။”
- သဟရှောယ ၁:၂၆၊ ၂၇
“ငါ၏သဖြောင်မတ်ဖခင််းတရော်းသည် အနီ်းမှောရှ၏။ ငါ၏ကယ်တင်ဖခင််းတရော်းသည်
ထွက်သွော်းပပီ။ ငါလက်ရို ်းသည် လူတိုတွင် တရော်းမှုကို စီရင်လမ်မည်။ တစကျွန်း်
တစနင
ို င
် သော်းတိုသည် ငါကို သဖမော်လင်၍၊ ငါလက်ရို ်းကို ကို်းစော်း ကလမ်မည်။” သဟရှောယ ၅၁:၅

ဘိုရော်းသခငတရော်းစီ
ရင်လပ
ို ဟ
ို ော ကယ်ြို၊ ကိုြို၊ သနရောချသပ်းြဖြစ်
ို ပပီ်း၊ သသဒဏ်သပ်းြို
ှံ့
မဟိုတ်သ ကောင််း သမမောကျမ််းစောက ခ ဖပပါတယ်။ အဒါကလည််း ကျွနသ
် တော်တက
ို ကိုယအ
်
ဖြစ်ကို ကိုယဟ
် ောကယ
ို ် ကိုငတ
် ွယမ
် အစော်း ဘိုရော်းလက်အပ်မှဖြစ်လောမှော ဖြစ်ပါတယ်။
အဒီ

လိုလပ
ို ်ပပီ်းမှသော

သြ်းမြိုသတောင််းခနင
ို ပ် ပီ်း

ယို ကည်စတထာ်းရပါမယ်။
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သဖပောင််းလနင
ို မ
် ယ်လို

တရော်းစီရင်တအခါမှော

ဘိုရော်းသခင်က

ကျွနသ
် တော်တက
ို ို

ဘယလကယ်မာလဲဆိုတော

ရှင်း် ဖပ ြအတွ
ို
က် ဗမောန်သတော်အသ ကောင််းကို ကျွနသ
် တော်တို အောရို သပ်းြလ
ို ပ
ို ါတယ်။
အနကြာင်း

ြနတာှံ့

ဗမောန်သတော်က

တစ်ဆငခ
် ျင််းချဖပလပါ။
ို
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ဘိုရော်းသခင်ရ

လိုပ်ငန််းစဉ်သတွကို

၁၄။ အဘ
ို ရ
ို ာြီးသ င် ကယ
ို သ
် တာ်၏လ ်ြီးသည် ဗ္ ာန်သတာ် ှာရှ တယ်
ပပီ်းခတအခန််းမှော ဘိုရော်းနပိုထဇ
ို ဉ်အ ကော်း သချောက်ကကီ်းဖခော်းထော်းမှုကို န်းသနှောပပီ်းခပါပပီ။
မောရ်နတ်ရပသယောဂသ ကောင်
ဘိုရော်း

သခင်က

ဘိုရော်းရသကခော

ပိုထဇ
ို ဉ်တဟော
ို

ကျွနသ
် တော်တိုရ
ပိုဒစ
် စ်ကို

အသမှောင်တိုက်ထသရောက်သွော်းပါတယ်။

အမှတမ
် ှော်းမှုြ

အမှနသ
် သအောင်

ဘယ်လတ
ို ညမ
် ှတသ
် ပ်းခသလ။

ဘိုရော်းရအသတွ်းမျြို်း

ြျွေနတာတ ှံ့

ဘယလဖပန်ပပီ်းရခသလ။
“သယရှု က ‘င သည် လ ်ြီး၊ သ မာတရာြီးနှင ို့် အသက်ဖြစ်၏။ ငါကိုအမှီမဖပြိုလျှင်
မည်သူမျှ ခမည််းသတော်ထသိုမသရောက်နင
ို ရ
် ော။’” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၆

သယရှု ဘိုရော်းသည် ခမည််းသတော်ဆသ
ီ ရောက်မယှံ့လမ််း၊ ခမည််းသတော်ကိုဖပတဓမမစစ်၊ ခမည််း
သတော်ရအသက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တဟော
ို
ခရစ်သတော်သ ကောင် ဘိုရော်းသခင်ဆီ ဖပန်
လှည်နင
ို ရ
် ဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။ “လမ််း” ဟာ ဂရသဝါဟောရမှော hodos G3598 ဖြစ်ပပီ်း၊
အဓ ပာယြ

မဂ္င် ပဖစပါတယ်။

ဂရဓမမသဟောင််းကျမ််းထမှောလည််း

ဒီသဝါဟောရဘ

သို်းထော်း ပါတယ်။
“အို ဘိုရာြီးသ င်၊ ကိုယသ
် တာ်၏လ ်ြီးသည်

မာေနတာ၌ ရပါ၏။ မည်သည်ဘို

ရော်းသည် ဘိုရော်းသခင်ကသို ကကီ်းဖမတ်သနည််း။” - ဆောလကျမ််း ၇၇:၁၃

ဘိုရော်းသခင်ြ ကျွနသ
် တော်တဆီ
ို လောနင
ို ၊် သနနင
ို ြ
် အတွ
ို
က် ဗမောန်သတော်သဆောက်ခပါတယ်။
“ငါသည် သင်တိုတွငက
် ျန််းဝပ်ရောဘို သန်ရှင်း် ရောဌောနကိုလိုပ် ကသစ။” - ထွက်
သဖမောက်ရောကျမ််း ၂၅:၈

ဗမောန်သတော်မဂ္ငသ
် ည် ကျွနသ
် တော်တိုရ သကျောက်သသဘခောနှလို်းသော်းကို မသနှလို်းသော်း
ဖြစ်သအောင်လ ပခင်းပါ။
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“စတ်နလ
ှ ို်းသစ်ကို ငါသပ်းမည်။ သသဘောသစ်ကို သွင်း် ထော်းမည်။ သင်တိုကိုယ်ခနဓော
ထက သကျောက်နလ
ှ ို်းကိုနတ်၍ အသော်းနှလို်းကို သပ်းမည်။” - သယဇသကျလ ၃၆:၂၆

ဗမောန်သတော်မှောသို်းတ နဆာငမှုသတွကလည််း ဘိုရော်းသခင်န ကျွနသ
် တော်တို ဖပန်လညရင်
ကော်းသစနင
ို သ
် ရ်းအတွကခ
် ျည််းပါဘ။
အနဗမောန်သတော်ရအခင
ဲ ှံ့
်းအြ င်းကို အနိုလိုပဋလို စဉ််းစော်း ကပါစို။
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အဖပစ်သော်းဟော ဗမောန်သတော်ကို မခဝကသန ဝင်ရပါတယ်။ အသနရ
် ှင်း် ဆို်းအခန််းဆိုတောက
ဗမာေသတော်မဂ္ငမ
် ှော ဘိုရော်းသခင်ြ ေ်းတအရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗမောန်သတော်မာ

ြဏ္ဍအမျော်းကကီ်းရှပါတယ်။23

ကျွနသ
် တော်တကသတော
ို

ပရဝိုဏက
် သန

အသနရ
် ှင်း် ဆို်းအခန််းသရောက်ပက
ို ို ဲ အောရို သပ်း ကရသအောင်ပါ။
ပထမအသနန ဗမာန်ပရဝိုဏထ
် က ပရသဘောဂအော်းလို်းဟာ သ က်းဝါနကွပ်တောချည််းပါဘ။
သနရ
် ှင်း် ရောအခန််းထက ပရသဘောဂသတွြနတာှံ့ သရသော်း (သို) သရနြွေပ်ထော်းပါတယ်။24
သတတြိုမတူသတောဖခင််းက အရည်အသသွ်းကွောဖခော်းမှုကို ဖပပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ကို သလော
ကတလူသတွလည််း သီလစင် ကယ်လောရမယ်ဆတ
ို
ပသ
ို ဆောင်မှုပါ။ သ က်းဝါဆတ
ို ောက

23
24

အြ ယထ သခ ငလရှံ့ ရင fatheroflove.info မာရနငတဲှံ့ Life Matters အခေ်း (၁၅) ြရှု ။
အြ ယထ သခ ငလရှံ့ ရင fatheroflove.info မာရနငတဲှံ့ ြာ်းတငနတာအာ်း ဆေ်းစစပခင်းနငှံ့

ြာ်းတငနတာအာ်း နတွေွေ့ဆပခင်း အခေ်း (၈) ြရှု ။
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သ က်းနီနသွပ်

သပါင််းစပ်တောပါ။

နကြ်းဝါဟာ

လလက်
ရောဖြစ်ပါတယ်။
ှံ့

ဘိုရော်းြန်ဆင််းထော်း တ မူလခဲမဟိုတပ
် ါဘူ်း။
“ဇလသည်လည််း၊ သော်းတိုဗလကောဣနကို ဖွော်းဖမင်သလ၏။ သူသည် ပန််းတဉ််း
သမော်း၊ ပန််းပသမော်းအသပါင််းတို၏ဆရောဖြစ်သလ၏။ တိုဗလကောဣန၏နှမကော်း၊
သနမအမည်ရှ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၄:၂၂

ဘိုရော်းကသတော သ က်းဝါကို မြထိုတ်သငတ
် မလလ မ
် ပါတယ်။
ှံ့ နခ
“အချင််းလူသော်း၊

ဣသသရလအမျြို်းသည်

ငါသရှ ြို့ မှော

သချော်ဖြစ်သလပပီ။

ထသ
ို ူအသပါင််း တိုသည် မိုက်ထ၌ ထည်သသော သ ကြီးန၊ သ ကြီးဖြ ၊ သ၊

ဲကသို

သငွနင
ှ ကွ
် ောသသော သချော်ဖြစ် က၏။” - သယဇသကျလ ၂၂:၁၈

ယဇ်ပလလင်ဟော ယဇ်သကောင်ပသ
ူ ဇော်တသနရော ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုရအဖပစ်အတွက်
လက်ဝါ်းကော်းတိုငမ
် ှော
သပ်းဆပ်

ဖခင််း

ရင် ကော်းသစနငနရ်းအ

ခရစ်သတော်သသမှောကို
ပသ
ို ဆောင်တယဇ်ကို
တွေြ

ပသ
ို ဆောင်ပါတယ်။

သခင်ခရစ်သတော်ရ

သ က်းဝါပလလင်သပေါ်မှော

ဖပြိုလပ
ို ်ရဖခင််းက

ဘိုရော်းသခင်က

လဉာဏ
စဉ်
ှံ့

ြ

ထညှံ့သွေင်းစဉ််းစာ်းန ်းနကြာင်း ဖပပါတယ်။
လူသော်းသတွက သူတသသရဖခင်
ို
်းဟာ ဘိုရော်းက လူသော်းသတွရအဖပစ်ကို ဒီလိုစရ
ီ င်လ ှံ့ ပဖစ
ရတာလ အဖပစ်
ပခ
ို ျတအခါ ဘိုရော်းသခင်ကလည််း လအတွေ
ြ အစော်းထ်းို မှု ဖပြိုလိုပ်န ်းရ
ှံ့
ှံ့
ပါတယ်။ လူသော်းက ဘိုရော်းရကရိုဏောကို လြခဖ၊ ှံ့ ဘရာ်းြ သရဲှံ့ ဂှံ့ ဏလည်း ထေ်းဆဲ
ပဖစလ သကျနပ်
မှုရတယလယ
ဲ ှံ့
ြလ
ို ပ
ို ါတယ်။ ယဇ္ြ
ှံ့
ှံ့ ဖ လ
ှံ့ သာ်းအတွေြ တစ်ခိုခိုေသပ်းဆပ်
ပဖညှံ့ဆည်းန ်းရာမာ ဘိုရော်းကလည််း လူသော်းသတွြ ဘာစဉ််းစာ်းနကြာင်း၊ ဘရာ်းသခင
ြ သအန
ေါ် ြရဏာရနကြာင်းယဖ ှံ့ လသာ်းမာဘာလအ နကြာင်း ပ ပါတယ်။ အဒီ
ှံ့
ဆငပခငမှုမာ လူသော်းဖြြနတာှံ့ သနင
ို ၊် မသနင
ို ၊် လို်းလို်းမသ ဆတဲဖှံ့ ြစ်နင
ို သ
် ချသတွ
ရှပါတယ်။ တစခခြနတာှံ့ ရြရ ါတယ။ အဲဒါြနတာှံ့ လ ှံ့ ဇ္ ဲ ပဖစ ါတယ။ ဗမာန်
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သတော်မှောရှတ ပရသဘောဂအော်းလို်းက ခမည််းသတော်န ဖပန်လည်သငဖ် မတ်နင
ို ြ
် ို လအနတွေ
်း
ှံ့
နတွေြ နထာြပ သပ်းတောချည််းပါ ဲ။
လူသော်းသတွ အဓကရှု ရမယအ
် သ ကောင််း (၂) ခိုက အဖပစ်သပ်းဖခင််းန သသဒဏ်သပ်းဖခင််း
ကစစကို ဖပန်ပပီ်းရင် ကော်းသစသရ်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ထဖပင်
ို
ဆိုသကျ်းဇူ်းသည် တစ်သယောက်သသောသူက အဖပစ်ဖပြိုသသောသ ကောင် ဖြစ်
လောသည်အရောကသမဟို
ို
တ်သပ။ အသ ကာင်ြီး ူကာြီး ကျ ြီးလွေန်သသာအဖ စ်တစ် ို
သ ကာငို့် ဖြစ်လာသညို့ ် တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးသည် ဖ စ်ဒဏ်စရင်ဖ င်ြီးသသရာက်
ို ို့
သစ၏။
သိုသသော် ကျ ်းလွနသ
် သောအဖပစ်မျော်းစွောသ ကောငဖ် ြစ်လောသည် ဆိုသကျ်းဇူ်းမူကော်း
သဖြောငမ
် တ်သည်ဟအ
ို သအမှတ်ဖပြိုဖခင််းသိုသရောက်သစ၏။ အသ ကာင်ြီး ူကာြီး တစ်
သယာက်သသာသူကျ ြီးလွေန်သညို့ ်အဖ စ်သ ကာငို့် သသဖ င်ြီးသည် ထသ
ို တ
ူ စ်သယာက်
အာြီးဖြငို့် စိုြီး ိုြီး ဲို့လျှင် သကျ်းဇူ်းသတော်နင
ှ သ
် ဖြောငမ
် တ်ဖခင််း၏သကောင််းချီ်းလက်သဆောင်
ကို ကကယ်ဝစွောခစော်းရသသောသူတိုသည် တစ်သယောက်သသောသူတည််းဟူသသော သယ
ရှု ခရစ်သတော်အော်းဖြင် အသက်ရှငဖ် ခင််း၌ ပို၍ပင် စို်းမ်းို ရ ကလမ်မည်။” - သရောမ
ဩဝါဒစော ၅:၁၆၊ ၁၇

အဖပစ် ပခင်း၊

သသဖခင််းတရာ်းစ်းမ်းသစသူဟော

အောဒဖြစ်ပါတယ်။

အောဒက

ဘိုရော်းသခင်ဟော သူကိုအဖပစ်သပ်းလို၊ သသသစလတ
ို ယ်လို မှတ်ခပါတယ်။ အဒါသ ကောင်
ဗမာန်သတော်မှော (၂) ကနရ
် ှသ ကောင််း လူသော်းသတွကို ချဖပြလ
ို ိုသနပါတယ်။ ဗမောန်သတော်
ပရဝိုဏဟာ

စတိုရန််း

ပထမစတိုရန််းအကွကရ
်

(၂)

ကွကစ
် ပ်တ

သထောငမ
် ှနစ
် တိုဂ

အလယ်မှော

ဒိုတယစတိုရန််းကွက်ရအလယ်မာ ပဋညောဉ်သသတတော ရှပါတယ်။
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ဖြစ်ပါတယ်။

ယဇ်ပသ
ူ ဇော်ြပလ
ို လ င်ရှပပီ်း၊

ယဇ္ လလင

ဋညာဉ်နသတတာ

မရဏာ

ပ စဒဏစရငပခင်း

ယဇ်ပလလင်သပေါ်မှော ယဇ်သကောင်ကို သနတိုင်း် ပူသဇော်ပါတယ်။ အဖပစ်သဖြရောသနမှောလိုပ်တ
တရော်းစီရင်ဖခင််းက တစ်နစ
ှ ်မာတစ်ခါဘ လိုပ်ပါတယ်။
“သတတမလ၊ ဒသမသနသည်လည််း အဖပစ်သဖြရောသန၊ ဓမမစည််းသဝ်းဖခင််းကို ဖပြိုသသော
သနဖြစ်၏။ ပခြို်းဖခစွောကျင်ရမည်။ ထောဝရဘိုရော်းအော်းမီ်းဖြင်ဖပြိုသသော ပူသဇော်သ
ကောကိုဆက်ကပ်ရမည်။ ထသ
ို န၌ အဘယ်အလိုပ်ကိုမျှ မလိုပ်ရ။ သင်တဘို
ို ရော်းသ
ခင် ထောဝရဘိုရော်းသရှ ြို့သတော်၌ ကိုယ်အဖပစ်သဖြဖခင််းကို ဖပြိုရသသောသနဖြစ်၏။ ထို
သန၌ ပခြို်းဖခစွောမကျင်သသောသူမည်သည်ကော်း မမအမျြို်းမှပယ်ရှင်း် ဖခင််းကို ခရမည်။
ထသ
ို န၌ အလိုပ်တစ်စိုတစ်ခိုကိုလိုပ်သသောသူ မည်သည်ကို၊ သူ၏အမျြို်းမှ ငါပယ်
ရှော်းြျက်ဆ်းီ မည်။” - ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၂၃:၂၇-၃၀

ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််းထြ

ဖပဋ္ဌောန််းထော်းတအချက်မျော်းဟော

ဘိုရော်းသခင်က

တရော်းစီရင်တအခါ ဒီလလ
ို ိုပ်မှောဘဆိုတ လူသော်းသတွရစတ်ကူ်းစတသေ်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောဒက ဒီကမဘောကို တရော်းစီရင်ဖခင််း၊ အဖပစ်သပ်းဖခင််း၊ သသဖခင််းသတွကို သရောက်သစခသူပါ။
ဗမောန်သတော်ဆိုတော

က

သယရှု ဘိုရော်းရဲအသက်
တာေဲ ှံ့
ှံ့

ြျွေနတာတဘာစ
တ်ြ်းပ ်း၊
ှံ့
ချန်ထ်းို ၊

အဲဒနောြ

ြယှံ့စတြ်းြ

ကျွနသ
် တော်တိုရဲအနတွေ
်းက
ှံ့

မှော်း ါလာ်းဆတ
ို ော ဖပြိုဖြစ်ပါတယ်။ ရင် ကော်းသစ သရ်းက ဒီလလ
ို ိုပ်သဆောင်သွော်းတောပါ။
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ကျွနသ
် တော်တိုရအမှော်းကိုဖပ၊

အဒီကသန

သနောင်တရ၊

အဖပစ်ကသန

လွတ် ကတောပါ။

အနှအ
ီ ဆငသ
် တွက ရင် ကော်းသစသရ်းကို ပပီ်းသဖမောက်သစပါ တယ်။
ဘောသောအမျော်းစိုကလည််း ဘိုရော်းသခင်ဟော အဖပစ်သဖြရောသနမှော အသနရ
် ှင်း် ဆို်းအခန််းက
သန ယဇ်သတွပူသဇော်ဖအမ
ှံ့ တွက်သ ကောင်
ှံ့ ေနှံ့ ်း၊ တရော်းသူကကီ်းလို သနတယလမှံ့ တကြတဲအ
ဘိုရော်းသခင်ဟော ဒါမျြို်းဘဖြစ်မှောပါလို မှတ် ကပါတယ်။ ဒီအမှတက
် မှော်းပါတယ်။ ဘိုရော်း
သခင်ဟော သယရှု ဘရ
ို ော်းန ထပ်တပ
ူ ါဘ ... ပညတ်သတော်မှော ဖပဋ္ဌောန််းတောသတွသည် ကျွန ်
သတော်တိုဟော ဘောလဆတ
ို ော ဖပဖခင််းသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသတွကဖို မင်ပပီ်းသနောင်တရြို ဘိုရော်း
က ချဖပဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်က ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ကောဣနရမျြို်းဆက်ရလြ
ဲ ှံ့
ရာ သတတြိုစ သ က်းပလလင်မှော
လောပပီ်းသတွပ
ြို့ ါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်က ယဇ်ကမ
ို သတောငတ
် ဖ်းပါဘူ်း။ ကျွနသ
် တော်တို

ဇ္ြ

ပ ဖ ှံ့ နဇ္ာခင်းတာ ဲရတာ ါ။ ဘိုရော်းသခင်က ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ခွငမ
် လွှတခ
် င်မှော ပစော်းြို
လိုတယ်လို ကျွနသ
် တော်တိုက မှတသ
် နတောပါ။ သသွ်းမစွန်း် ဘနသတော ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ခွင်
လွှတမ
် ှော မဟိုတဘ
် ူ်းလို ယိုသန ကတောပါ။ ဒါကသတော ရိုပ်တိုကို်းကွယ် ကတဘောသောရ
အဖ
ှံ့ ယ
ွေ ခယူချက်ပါ။ အဒါကို ကျွနသ
် တော်တက
ို
သသဘောမသပါက်နင
ို ် ဖြစ် ကတာပါ။ အဒီ
ယဇ်ပသ
ူ ဇော်ဖခင််းသတွကသန ကျွနသ
် တော်တိုရ အဖြစ်ဆို်းကို ဘိုရော်းြဖပတောဖြစ်ပပီ်း တစ်ချန်
ထမှော ဲ အနှသ
ီ က်းဝါပလလင်အာ်းပဖငှံ့ လူဉောဏ်စဉ်ြ ြျွေနတာတဟာ
ခွငလ
် ွှတ်ဖခင််းရနင
ှံ့
နကြာင်း ခ ဖပပါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်က ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ တရော်းမစီရင်ပါဘူ်း (ရှငသ
် ယောဟန် ၅:၂၂; ၈:၁၅)။ ဒါသပမယ်
အနှဓ
ီ မမနအဓမမတက
ို လ
် ှနပ
် ွကကီ်း အဆ်းသတဖ၊ ှံ့ ဘရာ်းြဒလလ ဖ ှံ့ လတယဆတဲှံ့ ကျွန ်
သတော်တိုရဲအမ
ေါ် ဒလမတခွေငန
ှံ့ တြပ ဖ ှံ့ ြျွေနတာတြ
ှံ့ သအန
ှံ့
ှံ့ ်းထာ်း ါတယ။ ကျွန ်
သတော်တိုရ

ဇ္ကသတော ဘိုရော်းသခင်က ကျွနသ
် တော်တသနောင်
ို
တရြအတွ
ို
က် အချန်သပ်းကို

သပ်းရမယ်၊ နဂို်းမှော နော်းမသထောင်တလူသတွကို သသဒဏ်သပ်းမယ်ဆတ
ို စတ် ရှ ကပါတယ်။
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ဗမောန်သတော်ဟော လူသော်းသတွကို ဘိုရော်းဆီပိုတောလို ကျွနသ
် တော်တက
ို
မှတတ
် တ် ကလို
ရှရင် ဒီလိုပ်ငန််းစဉ်သတွက ဘိုရော်းြ မ နဆာင နကြာင ်း လက်ခမှောဖြစ် ပပီ်း၊ ဘို ရော်းဟာ
ကျွနသ
် တော်တသရောက်
ို
ရောအရပ်ဆက
ီ ို လောချင်ပါလော်းဆတ
ို ောကို သသဘောသပါက်မှော ဖြစ်ပါ
တယ်။
ဗမောန်သတော်မာ သ က်းဝါနတန်ဆောဆင်ထာ်းတပရဝိုဏ၊ သနရ
် ှင်း် ရောဋ္ဌောန၊ အသနရ
် ှင်း် ဆို်း
ဋ္ဌောန ဆပ ်းရပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ကို ပရဝိုဏန
် မပသ
ို ဆောင်ထော်းပါဘူ်း။ လူသော်းကဘ
ို
ပိုသဆောင်ပါတယ်။
လူသတွကို

ဒီအချက်မှနသ
် ကောင််း

ဘိုရော်းသခင်က

ဗမောန်သတော်ပရဝိုဏက
် သန

တစ်ချန်တစ်ခါတိုန်း် က

ထွက်သွော်း ကြို

မနခ
် တဖြစ်စဉ်က

သက်သသဖြစ်ပါတယ်။
“တစ်ြန် လှတနှငတူ
် သသော ကျ ပင်တစ်လို်းကို ငါအော်းသပ်း၍ ငါကို သဖပောဆိုသည်
ကော်း၊ ထသလော။ ဘိုရော်းသခင်၏ ဗမောန်သတော်နင
ှ ယဇ်
်
ပလလင်ကို တိုင်း် သလော။ ဗမောန်
သတော်၌ ကို်းကွယ်သသော သူတိုကိုလည််း သရတွက်သလော။ ဗ္ ာန်သတာ်တတင
ို ြီး် ကို
တင
ို ြီး် နှင၊်ို့

ယ်ထာြီးသလာို့။ တစ် ြီးအ ျ ြီးသာြီးတ၌
ို ို့ အ ်သ ြီးမ ။ သူတိုသည် သန်

ရှင်း် သသော ပမြိုြို့သတော်ကို၊ လ သလ်းဆယ်နစ
ှ ်လပတ်လို်း နင််း ကလမ်မည်။” - ဗျောဒတ်
ကျမ််း ၁၁:၁၊ ၂

သနရ
် ှင်း် ရောဋ္ဌောနက ဘိုရော်းသခင်ကို အကိုနအ
် စင် မပသ
ို ဆောင်ပါဘူ်း။ အနကြာင်းြနတာှံ့
အသနရ
် ှင်း် ဆို်းဋ္ဌောနကသော ဘိုရော်းသခင်ကို အစဉ်ပိုသဆောင်လ ှံ့ ါ။ ဘရာ်းသခငဟာ တစနေ
ရာမာ သနရ
် ှင်း် ၊ နောြတစနေရာမာ အသေရှံ့ င်းဆ်း ပဖစနငမာလဲ။ သေရှံ့ င်းရောဋ္ဌောနသည်
ဓမမစစ်သိုရငသ
် န်လောတ လူသော်းသတွရအဖြစ်ကို ပိုသဆောင်ပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ရ သကခော
စစ်စက
ို ိုဖပဖခင််း မဟိုတပ
် ါဘူ်း။ အသနရ
် ှင်း် ဆို်းဋ္ဌောနသတောင်မှ ဘိုရော်းသခင်ရသကခောစစ်စက
ို ို
တြ စွောမဖပပါဘူ်း။
မီ်းရှု ြို့ရောယဇ်သတွကို

အသ ကောင််းကသတော
မသတောငတ
် လပါ
ို

(ဆောလ

ဘိုရော်းသခင်ဟော
၄၀:၆၊

သဟောသရှ

နဇ္ာပခင်း၊
၆:၆)။

အဒီဟောသတွအော်းလို်းက လစှံ့ တ်နပဖရာ နတွေပါ ဲ။ အဒီဝနည််းသတွက ကျွနသ
် တော်တဟော
ို
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ဘာေဲတ
ှံ့ နကြာင်းဖပတောဖြစ်ပပီ်း

သခင်ခရစ်

သတော်ဟော

ဘယ်လမ
ို ျြို်းလည််းဆတ
ို ောကို

ကျွနသ
် တော်တိုနနှုင််းဖဖှံ့ တပ ်း ြွောနကြာင်းနတွေတ
ွေ့ ဲှံ့ အခါ နောငတရြြ
ို တ်သခေါ်ပါတယ။
ကျွနသ
် တော် ဆယ်သကျော်သက်သနှောင််းပိုင်း် မှောသပါ ကျွနသ
် တော်အလွနစ
် တ်မလိုနင
ို စ
် ရာတစခ
ကို လိုပ်မခဲပ
် တော်ကို အလွနြ
် နှပ်နေတာကသ
ို လ ှံ့ အကူအညီ လို
ှံ့ ါတယ်။ အဒါက ကျွနသ
ချင်ခပါတယ်။ လက်ဝါ်းကော်းတိုငန
် ေါ် သယရှု ဘိုရော်းစနတ်းခပခင်းြ ကျွနန
် တာရ
ှံ့ အဖပစ်ကို
လွှတသ
် ပ်းနင
ို မ
် ယ်လို

ယိုြတွ
ို န်း် သပ်းပါတယ်။

အနှယ
ီ ို ကည်မဟ
ှု ော

ကယ်တင်ဖခင််းရြို

အတွက် ဓာေြ ပါတယ်။ ကျွနသ
် တောအ
် ဖပစ်သတွလတ
ွ ်ပပီလို မှတလ
် က
ို ်တအချန်ကစပပီ်း
သခင်သယရှု အသ ကောင််း သလလောရောကသန ဘိုရော်းသခင်ကို ပိုသလောပပီ်း ကျွနန
် တာလည််း
အမ ာ်းကြ်း သဖပောင််းလသွော်းပါတယ်။
တရော်းသသဘောသတွ သသလောပပီ်းသနောက် င်းမှော အမှနတ
် ရော်းအတိုင်း် မလက
ို ်တလူသတွကို
အဖပစ်စဖမင်လောပါသတောတယ်။ အဒါကသ
ို တော အဖပင်ကိုထတ
ို ်မဖပပါဘူ်း။ ဘိုရော်းလည််း
ဒီလို ဲလပ
ို ်မှောပါ ဆတ
ို အမှတ်န ကျွနသ
် တော်လည််း လူသတွကို လိုက်ပပီ်းသတော စီရင်သနသရော
ပ။ ြျွေနတာစ
် တာက
ို ပ်းခပါတယ်။ အဖပစ်
ှံ့ တန ေါ်လာဖ ှံ့ ဘိုရော်းြဒီလဖို မင်ခွေငှံ့ ကျွနန
ှံ့ သ
သဖြရောသနကို သ ကောက်စရောသနအဖြစ်၊ ပပီ်းဖပညစ
် တ
ို
တရော်းသူကကီ်းက လမ််းမလက
ို တ
်
အဖပစ်သော်းသတွကို ြျက်ဆ်းီ လတ
ို ယ်လို ဖမင်ခွငသ
် ပ်းခပါတယ်။
အချန်ကျတအခါမာ သာ်းနတာက ဘရာ်းသခငအနကြာင
်း ရှငသ
် ယောဟန် ၅:၂၂ မှော
ှံ့
ဘယ်လမ
ို နခ
် လ၊ သယရှု ကိုယတ
် ိုင် ရှငသ
် ယောဟန် ၈:၁၅ မှော ဘယ်လိုသနဖပခလဆတ
ို ောကို
ြျွေနတာြ
ှံ့

အလင်းပ ခပါတယ်။

ကိုယ်နယှဉ်ဖြစ်

ခပါတယ်။

သနောင်တရပပီ်း

ဪ

ခွငလ
် တ
ွှ သ
် ပ်း

သဝြန်သရ်းသမော်းကကီ်းပါလော်းလို

အဒီကျမ််းပဒ
ို သ
် တွကို
ငါမှော်းပါလော်းဆိုပပီ်း

ြို

ရက်မျော်းစွောငခ
ို ရပါတယ်။

သတောင််းပန်ခပါတယ်။

ဖမင်တတ်လောပါ
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သလလောတအခါ

တယ်။

ကယ
ို ်ကယ
ို ်ကို

တရော်းစီရင်ဖခင််းဟာ

ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ ဇ္ြ

လူသတွကို

ဘယ်သလောက်သတောင်

အဖပစ်

တင်တတ်၊

သဝြန်တတ်သ ကောင််းသသစြို လသာ်းနတွေလိုအပ်တစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်က တပည်သတော်သတွကို ရှငမ
် ဿ ၁၅:၂၂-၂၈ မှော ဒီလဘ
ို နပဖရင်းခပါတယ်။
ခါနနအမျြို်းသမီ်းအသပေါ်ထာ်းရှတ စတ်ဓောတ်သတွသပေါ် ြအတွ
ို
က် ခွငဝ
် င်သအောင် သနဖပခတော
ပါ။

သယရှု က

အနှအ
ီ မျြို်းသမီ်းရသမီ်းကို

ကိုသပ်းပပီ်းတအခါ

တပညသ
် တော်တက
ို

သရွ ်းချယ်ရပါ တယ်။ သူတိုရအစွန်း် သရောက်မြ
ှု ပမငပ ်း သနောင်တရမှောလော်း (သို) သယရှု ကို
မယသ
ို တောဘူ်း လို သနမှောလော်း ဆိုတအသ ကောင််းပါ။
အဒီအသ ကောင််းသ ကောင် ဲ အမျော်းစိုက ဘိုရော်းမှနန
် သူရသော်းသတော်ကို လက်ခ ကမှော
မဟိုတ် ပါဘူ်း။ သူတိုက သူတရ
ို ဆနဒကို မပယ်သတ်ဘ ဘိုရော်းလည််း ဒီလလ
ို ိုပ်တော ဲဆိုပပီ်း
ကျမ််း ချက်သတွန သထောက် ကမှောပါ။ ဒီလက
ို ျမ််းချက်သတွဆိုတောက ကျွနသ
် တော်တက
ို ို
စမ််းြို၊

ကျွနသ
် တော်တစ
ို တ်ထမှော

သခင်သယရှု က

ခါနန

ဒီလို ဲမှတသ
် န ကတာပါ။

ဘောရှသလဆတ
ို ောသတွကို

အမျြို်းသမီ်းကို
ဒီကျမ််းပိုဒ ်

ကို

ဖပြရှ
ို သနတောပါ။

သခွ်းနနှုင််းခချန်မှော

တပည်သတော်တက
ို

ကျွနသ
် တော်တိုက

သတအထူ်းထော်းပပီ်း

သလလောရမှောဖြစ်ပါတယ်။
သနောက်တစ်ခက
ို
တရာ်းစရငပခင်းအနကြာင်းေဲ ှံ့ အဖပစ်သဖြရောသနန တသြတဲှံ့ နြာင်း
ြငဘမာ

စာအ နတွေဖွေငတဲ
ှံ့ ှံ့

န်းနနာပ ်းသာ်းအနကြာင်းနတွေြပခ ပ ်း

ရှု ကွကဆ
် င်း ကပါစ။ို
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၁၅။ စာအို ်သတွေြွေငမ်ို့ ြီး တရာြီးစစရင်ဖ င်ြီး
အနှတ
ီ ရော်းစီရင်ပခင်း ဘယ်အချန်မှောစမှောကို ဒသယလအခန််းကကီ်း (၇) န (၈) မှော စကော်းဦ်း
သန််းထော်းပါတယ်။ ရှငသ
် ပါလိုကလည််း တရော်းစီရင်ခန််းက သရှ ြို့လောမအချန်မှောမ ဖြစ်မောှ
ဖြစ်သ ကောင််းကို သြလဇ်မင််းဆီမှော သဖပောခပါတယ်။
“သိုသသော် သပါလိုက သဖြောငမ
် တ်ဖခင််း၊ မမကိုယ်ကိုချြိုပ်တည််းဖခင််းနှင် သရာက်လာ
ညို့ ်တရာြီးစရင်ဖ င်ြီးအသ ကောင််းတိုကို သဆွ်းသနွ်းသဖပောဆိုသသောအခါ သြလဇ်မင််း
သည် သ ကောက်လန၍
် ‘ယခိုသွော်းဦ်းသလော။ သနောက်မှ အချန်ရသသောအခါ သငက
် ို ငါ
သခေါ်ဦ်းမည်’ ဟို ဆိုသလ၏။” - တမန်သတော်ဝတထြို ၂၄:၂၅

ဒီတရော်းစီရင်ဖခင််း ဘယ်အချန်မှောစမှောကို ဒသယလအခန််းကကီ်း (၇) က တညှံ့တညှံ့သဖပောခပါ
တယ်။ ပင်လယ်သရဖပင်ထကသန သော်းရ (၄) သကောင် တြလောတာကို ဒသယလ ဖမင်ခ
ပါတယ်။ ဖခသသခ၊ ဝက်ဝ၊ ကျော်းသစ်ဆိုပပီ်း ပ၊ ဒို၊ တ လိုကလ
် ောပပီ်း စတိုတထသော်းရကသတော
အမည်နောမ မတ ထော်းဘူ်း။ စတိုတထသော်းရအပပီ်းမှော တရော်းစီရင်ဖခင််း စပါတယ်။ အဒီ
သနောက်မှော ခရစ်သတော်ရနင
ို င
် သတော် တည်လောပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ရသော်းသမီ်းမျော်းက ခရစ်
သတော်ရနင
ို င
် မှော သနထင
ို ် ကမှောဖြစ်ပါတယ်။
“ထသ
ို ူက၊ ဤသော်းရသလ်းသကောင်တိုသည် သဖမကကီ်းသပေါ်မှော သပေါ်လတတသသော
နင
ို င
်
ှံ့
သလ်းပါ်းဖြစ်၏။” - ဒသယလ ၇:၁၇

အဒီသော်းရ (၄) သကောင်က သနောက် င်းမှော ရှင်း် ဖပထော်းတအတင
ို ်း် (၄) နင
ို င
် ကို ပသ
ို ဆောင်ပါ
တယ်။
“ထသ
ို ူကလည််း စတိုတထသော်းရသည် သဖ ကကြီးသ ေါ် ှာ အဖခော်းသသော နင
ို င
် ရှသမျှတို
ထက်

ထူ်းဖခော်းသသော

စတိုတထနင
ို င
် ဖြစ်၏။

ထန
ို င
ို င
် သည်

ြြစော်း ချြို်းြ နင််းသချလမ်မည်။” - ဒသယလ ၇:၂၃
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သဖမကကီ်းရှသမျှကို

စတိုတထနင
ို င
် ကသန (၁၀) နင
ို င
် ထွက်ရမှ
ှ ောဖြစ်ပပီ်း၊ အဒီနင
ို င
် သတွထကသန (၃) နင
ို င
် ကိုပြြိုပပီ်း
တက်လောမယှံ့နင
ို င
် (၁) နင
ို င
် ရှပါတယ်။
“ထန
ို င
ို င
် ၌သပါက်သသော ချြိုဆယ်သချောင််းသည် သပေါ်လတတသသော
မင််းကကီ်းဆယ်ပါ်း
ှံ့
ဖြစ်၏။

သူတိုသနောက်

အဖခော်းသသော

မင််းကကီ်းသပေါ်လောလမ်မည်။

အရင် င်ြီးကကြီးထက် ထူြီးဖ ာြီး၍ သြီးို ြီးတက
ို ို့ ို နှ ်ို့ ျလ ်ို့ ည်။” - ဒသယလ ၇:၂၄

ချြိုငယ်ကသလ်းဟော နှုတသ်းနြာင်းလျှာ ါ်းန အဖမငဆ
် ို်းသသောဘိုရော်းဖမတ်ကို တိုပပြိုင၊် အ
ချန်နပညတ်သတော်ကို သဖပောင််း၊ ဘိုရော်းသခင်ရ သူသတော်စင်ဖမတ်သတွကို သို်းကောလန
တစ်ဝက်ကြာ သချမှုန်း် ပါတယ်။
“အဖ င်ဆ
ို့ ြီးို သသာဘိုရာြီးကို ဆန်ကျင်ဘက်ဖပြို၍၊ ကကီ်းစွောသသော စကော်းကို သဖပောလမ်
မည်။ အဖ င်ဆ
ို့ ြီးို သသာဘိုရာြီး၏ သန်ရှင်း် သူတိုကို ညှဉ််းဆနှပ်စက်လမ်မည်။ ကော
လအချန်နင
ှ ် ပညတ်တရော်းတိုကို သဖပောင််းလသစဖခင််းငှော ကစည်လမ်မည်။ တစ်
ကောလ၊ နှစ်ကောလ၊ ကောလတစ်ဝက်ပတ်လို်း သူသည် အခွငရလ
်
မ်မည်။” - ဒသယ
လအနောဂတတကျမ််း ၇:၂၅

ကျွနသ
် တော်တို ဆိုခပပီ်းတအတင
ို ်း် ဲ တရော်းစီရင်ဖခင််းဆတ
ို ော ရှမှောဖြစ်ပပီ်း အဒသနောက်မှော
ခရစ်သတော်ရနင
ို င
် သတော်ဟော ထောဝရတည်မှော ဖြစ်ပါတယ်။
“ထသ
ို နောက်မှ တရော်းစီရင်ဖခင််း ဖြစ်လမ်မည်။ ထအ
ို ခါသူ၏ တန်ခို်းအောဏောကို
နတ်၍ရှင်း် ရှင်း် ြျက်ဆ်းီ ကလမ်မည်။ သကောင််းကင်သအောက်၌ နင
ို င
် နှငတကွ
်
အော
ဏောစက်
အမျြို်းသော်း

ဘိုန်း် တန်ခို်းရှသမျှကို
တိုသည်

အဖမင်ဆို်းသသောဘိုရော်း၏

ရ ကလမ်မည်။

ထဘ
ို ိုရော်းသခင်၏

သန်ရှင်း် သသော
နင
ို င
် သတော်သည်

ထောဝရနင
ို င
် ဖြစ်၏။ မင််းကကီ်း အသပါင််းတိုသည် တို်းဝင်၍ ကျွနခ
် ရ ကလမ်မည်။”
- ဒသယလ ၇:၂၆၊ ၂၇
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ဒသယလအချန်ကသန အခိုအချန်အထရဲ ှံ့ သမိုင်း် စဉ်ြဖပန်ရှုတအခါမှော ကမဘောထပ်သ်းီ
အင်ပါယော (၄) ခိုသနောက်မှော ဥသရောပ (၁၀) နင
ို င
် ကွပ ်း၊ အဒီသနောက်မှော

ါ ရဟန််းြ နှစ်

(၁,၀၀၀) သကျော် အိုပ်စို်းခသ ကောင််းသတွကို သတွရ
ြို့ ပါတယ်။
အင်ပါယော (၄) ခိုကသတော ဗောဗိုလိုန၊် မီဒပ
ို ါ်းရှော်း၊ ဂရ၊ သရောမ တဖြစ်
ှံ့ ပါတယ်။

၁။ ဗောဗိုလိုန ်

606 BC – 536 BC

၂။ မီဒ-ို ပါ်းရှော်း

536 BC – 331 BC

၃။ ဂရ

331 BC – 168 BC

၄။ သရောမ

168 BC – AD 476

အနှန
ီ င
ို င
် စဉ်သတွရသနောက်မှော (၁၀) နင
ို င
် ကွလောတောသည် ဒသယလအခန််းကကီ်း (၂) ထက
အသ ကောင််းန တစ်ထပ်တည််းပါ။ ဒသယလက ဗောဗိုလန
ို ဟ
် ော သရဖြစ်ပပီ်း အဒီသနောက်မှော (၃)
နင
ို င
် သပေါ်မှောဖြစ်သ ကောင််း ရှင်း် ဖပခပါတယ်။ ဒသယလအခန််းကကီ်း (၇) ထကအသ ကောင််းကို
သအောက်ကအတိုင်း် ခ ွေ့လရပါတယ်
ို
။

။

၁။ စတိုတထသော်းရကသနလောမယ် - ဒသယလ

၁။ ပိုပ်ရဟန််းမင််းသည် ဧကရာဇ္

၇:၇၊ ၈

ဆီဇောသနောက်မှော တက်လောတယ်။

၂။ ချြို (၁၀) သချောင််းထကလောတယ်။

၂။

ါ ရဟန််းဟော ဥသရောပနင
ို င
်
မျော်းထက တက်လောတယ်။
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၃။ တစ်ဖခော်းချြိုသတွထြ တစ်မူထ်းူ တယ် -

၃။

ဒသယလ ၇:၂၄

ါ ရဟန််းသည် ဓမမစြေဲ ှံ့
အာဏာစြြ
တွကိုငထ
် ော်းတယ်။

၄။ တစ်ဖခော်းချြိုသတွထက် ကကီ်းတယ် -

၄။ ဘိုရင်သတွထက် အောဏောပကို ကီ်း

ဒသယလ ၇:၂၀

ချင်တယ်။

၅။ (၃) နင
ို င
် ကိုဖြြိုတ်ခ - ဒသယလ ၇:၈၊ ၂၀၊

၅။ Heruli, Vandals, Ostrogoths

၂၄

တိုကို ဖြြိုတခ
် တယ်။

၆။ ကကီ်းစွောသသောစကော်း သဖပောတယ် -

၆။ ကယ
ို ်ကယ
ို က
် ိုဘရ
ို ော်းလို

ဒသယလ ၇:၂၅

သကက်းသ ကော်ပပီ်း အဖပစ်ြ
သဖြလွှတသ
် ပ်းတယ်

၇။ အဖမငဆ
် ို်းသသောဘိုရော်းရ သနရ
် ှင်း် သူသတွ

၇။ လူသန််း (၅၀) ကသန (၁၅၀) ကော်း

ကို နှပ်စက်တယ် - ဒသယလ ၇:၂၅

ဟာ ါ ရဟန််းရဲ သတ်
ပဖတပခင်း
ှံ့
ခခဲပ
ှံ့ ါတယ်။

၈။ ကောလအချန်န ပညတ်တရော်းကို

၈။ စသနဥပိုသက
် ို တနဂခသနွသို
သဖပောင််းခတယ်။ ဒိုတယပညတ်ကို

သဖပောင််းဖကြ
ှံ့ ခတယ် - ဒသယလ ၇:၂၅

ပဖ တခတယ်။
၉။ တစ်ကောလ၊ နှစက
် ောလ၊ ကောလတစ်ဝက်
အထ အိုပ်စို်းခတယ် - ဒသယလ ၇:၂၅

၉။

ါ ကြ်းစ်းတဲြ
ှံ့ ာလဟာ AD 538
ကသန AD 1798
အထပဖစပါတယ်။

ြမဘာအ
ြတက်လောတ ချြိုငယ်ကသလ်းဟော
ှံ့ င ါယာ (၄) ခရဲနောြ
ှံ့

ါ ရဟန််းဖြစ်

နကြာင်း နစရောစိုခ ပ ်း သပေါ်ထက
ွ ်ခတ ကျမ််းစောဂရမျော်းက သထောက်ဖပခ ကပါတယ်။
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နောမည်

ရက်စွ

ချြိုငယ်

ဒိုစရို က်လူ

ဗျောဒတ် ၁၇

ခရစ်သတော်

အမျြို်းသမီ်း

ကိုအေတ
သူ

Waldenses

၁၂ ရာစ

ါ ရဟေ်း

နရာမအသင်း

Eberhard II (Salzburg)

d. 1246

John Milicz

c. 1367

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

John Wycliff

c. 1379

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ရဟေ်း

John Huss

c. 1412

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ရဟေ်း

Girolamo Savonarola

c. 1497

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

Martin Luther

1522

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

Philipp Melanchthon

1543

ါ ရဟေ်း

John Knox

1547

ါ ရဟေ်း

William Tyndale

1550

Nicholas Ridley

1554

John Hooper

1550

Thomas Cranmer

1582

James I of England

ါ ရဟေ်း

ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း
ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

1600

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

Sir Isaac Newton

1727

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

John Wesley

1764

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ါ ရဟေ်း

ဒီလသ
ို ြော်ထတ
ို ်ရဖခင််းဟာ အြွအ
ြို့ စည််းတစ်ခခ
ို ိုကို ပိုတခ
် တ်လိုဖခင််းမဟတပါဘ်း။ အန
အောဏောတက်လောဖခင််းသည် လ ှံ့ ဇ္ကိုဖပဖခင််း၊ လူအာ်းလ်းဟာ ဘာလဲဆတာကို ပ တာပါ။
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ါ ရဟန််းသခါင််းနဆာငမ ာ်းကို
အတတေဲ ှံ့

လက်ညြို်းထ်းို ဖခင််းဟောလည််း

အနနသာပဖစနကြာင်း

ြျွေနတာတဟာ
ှံ့

ဖပဖခင််းသောဖြစ်ပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တက
ို

ဒီလသ
ို ြော်ထတ
ို ်ရဖခင််းရ အဆီအနှစ်ကသတော လူသမိုင်း် ကသန တရော်းရ ကြပါ။
ို
ဒသယလ ၇:၂၅ က ချြိုငယ်သလ်းဟော တစ်ကောလ၊ နှစ်ကောလ၊ ကောလတစ်ဝက် ကောသအောင်
အိုပ်စို်းလမမယ်
လို
ှံ့

သဟောခပါတယ်။

အဒါနညီတ

ရက်သပါင််း

၁,၂၆၀

အသထောက်အထော်းကို ဗျောဒတ်အခန််းကကီ်း (၁၂) မှော သတွရ
ြို့ ပါတယ်။
“သိုသသော် ထအ
ို မျြို်းသမီ်းသည် သတောကနတောရထရှ မမ၏သနရောအရပ်သို ပျသန််း
သွော်းနင
ို ရ
် န် ကကီ်းမော်းသသောလင််းယိုန၏
် အသတောင်နစ
ှ ်ခက
ို ိုရရှ၏။ သူသည် ထအ
ို ရပ်
တွင် သ မ၏သရှ ြို့သမှောက်မှလွတ်၍ တစ်ကာလ၊ နှစ်ကာလနှင ို့် ကာလတစ်ဝက်အ
တွင်း် ဖပြိုစိုသစောငသ
် ရှောက်ဖခင််းကိုခရ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၂:၁၄ (KJV)
“ထအ
ို မျြို်းသမီ်းသည်လည််း သတောကနတောရထသို ထွကသ
် ဖပ်းသလ၏။ ထအ
ို ရပ်၌
ရက်သ င်ြီးတစ်သထာငို့န
် စ
ှ ်ရာသဖ ာက်ဆယ်တိုငတ
် ိုင်
ရန်

ဘိုရော်းသခင်ဖပင်ဆင်ထော်းသတော်မူသသော

သူကို ကည်ရှုသစောငသ
် ရှောက်
သနရောတစ်သနရောရှ၏။”

-

ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၂:၆

အနှရ
ီ က်သပါင််း ၁,၂၆၀ ကစစဟာ သဟပဗသတွရ ရက်=နစ တွကတ
် စနစ်နပ အဝင်ပါတယ်။
“ထဖို ပည်ကို စူ်းစမ််းရောသနရက်သပါင််း အရက်သလြီးဆယ်နင
ှ အညီ
်
၊ တစရက်ကို
တစနှစ်ထော်း၍ အနှစ်သလြီးဆယ်ပတ်လို်း ကိုယ်အဖပစ်ကိုသဆောင်လျက်၊ ငါစွနပစ်
်
ဖခင််းကို သရ ကလမ်မည်။” - သတောလည်ရောကျမ််း ၁၄:၃၄
“ထသ
ို နရက်သစပပီ်းမှ၊ တစြန်လက်ျောနသစောင််းဖြင် အပ်၍၊ အရက်သလ်းဆယ်ပတ်
လို်း ယိုဒအမျြို်း၏ အဖပစ်ကိုခဦ်းသလော။ နှစ်အစာြီး၌ ရက်ကို င ထာြီးမ ။” - သယဇ
သကျလ ၄:၆
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ပါပရဟန််း ကကီ်းစို်းတကောလဟာ AD 538 ကသန AD 1978 အထပဖစပါတယ။
ဖပင်သစ်က

ပိုပ်ရဟန််းမင််းကို

ယောယီရပ်ဆိုင်း် ခပါတယ်။

ထန််းသမ််းခတအခါ

အဒီလိုဖြစ်ပပီ်း

ပါပရဟေ်းအောဏောစက်

မ ကောခင်မှော

တရော်းစီရင်ဖခင််း

စတငမှောဖြစ်ပါတယ်။ အချန်အနကြာင်း ပိုပပီ်းတတပပသချင်ရင် ဒသယလအခန််းကကီ်း (၈)
ကို အခန််းကကီ်း (၂)၊ (၇) တန
ို ယှဉ်ပ ်း သလလောရမှောဖြစ်ပါတယ်။
ဒသယလအခန််းကကီ်း (၈) ကသတော သို်းနဆတ်အ ကော်း ပဋပကခဖြစ်တောကို ချဖပပါတယ်။
ချြိုထ်းူ ရှတဆတ်က သို်းကိုထ်းို ပ ်း သ်းနေရာြ ဝငယပါတယ်။ အဒီချြိုကကီ်းကျြို်းပပီ်း
သနောက် မှော ချြို (၄) သချောင််းသပါက်လောပါတယ်။
သကောင််းကင်တမန်ဂါသဖဗလက ဒသယလကို သို်းထီ်းက ဘော၊ ဆတ်က ဘောဆတ
ို ော ရှင်း် ဖပခ
တအတွက် နော်းရှု ပ်စရောမရှပါဘူ်း။
“ချြိုနစ
ှ ်သချောင််းနှင်

။

သပေါ်လောသသော

သ ရသရှငဘ
် ရ
ို င်ဖြစ်၏။

အသမွ်း ကမ််းသသော

သြီးို သည်

သ ဒရှငဘ
် ရ
ို င်၊

ဆတ်သည်

သဟလသ(ဂရိ)

ရှငဘ
် ရ
ို င် ဖြစ်၏။ မျက်စနှစ်လို်း ကော်း၌ရှသသော ချြိုကကီ်းသည် ပထမမင််းဖြစ်၏။”
- ဒသယလ ၈:၂၀၊ ၂၁

မဟောဖပညရ
် ှငအ
် လက်ဇနဒော်း နတ်ရွောစပပီ်းသနောက်မှော ဂရနင
ို င
် သတော်ကကီ်းဟော (၄) ဖခမ််းကွခ
ပပီ်း စစ်သကူ ကီ်း (၄) ဦ်းက အိုပ်ချြိုပ်ခပါတယ်။ (ချြိုက အိုပ်ချြိုပ်သူ (သ)ို အောဏောကို ဆလ
ို ပ
ို ါ
တယ်)။ ဆတ်ထ်းီ ရချြိုသတွ ကော်းထကသန သပါက်လောတဲခ
ှံ့ ျြိုငယ်ကသလ်းဟာ မဒ ါ်းရာ်း
ထြအာ်းကြ်းတဲှံ့ ဂရထြနတာငအာ်းကြ်းနကြာင်း ြျွေနတာတသ
ှံ့ ကပါတယ်။ အ
နကြာင်းြနတာှံ့ နအာြ ါအတင်း ပ ထာ်းလ ှံ့ ါ။
သို်း

အော်းကကီ်းတယ်

ဒသယလ ၈:၄

ဆတ်

အလွနအ
် ော်းကကီ်းတယ်

ဒသယလ ၈:၈
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ချြိုငယ်

အလွနအ
် လွနက် ကီ်းမော်းတယ်

ဒသယလ ၈:၉

ဂရနင
ို င
် ြနငပ ်း ဂရထက်အင်အော်းကကီ်းတောဆိုလို တစနငင ဲရပါတယ်
ှ
။ နရာမနငငပဖစ
ါတယ။ သရောမဟော ဂရနင
ို င
် ကကီ်း (၄) ဖခမ််းကွခတ တစနေရာကသနတက်လောပ ်း မောသက
သဒါနနငငကို အရငသမ်းပ ်း အဲဒြနေ ေယခ လ
ဲွေ့ ာ ါတယ။
ချြိုငယ်ကသလ်းက အရငတြာတရဲှံ့ အရ
ှံ့ င သမရှယသယရှု ခရစ်ကို စန်သခေါ် ခပါတယ်။
သရောမ က ခရစ်သတော်ကို အသသသတ်ခပ ်း

ာဒတအနဟာြ ပ ညှံ့စနစခဲှံ့ ါတယ။

အမှနတ
် ရော်း ကို အမှုနသ
် ချ၊ အေဋ္ဌာရမ ာ်းစွော ပ ခပါတယ်။ ဒသယလဟော ဒီချြိုငယ်သလ်းရ
စကော်းသတွ အသပေါ် မှငသ
် က်ခရပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ရသော်းသမီ်းမျော်းန ဗမောန်သတော်ဟော
ဘယ် သလောက် ကော ကော နှပ်ကပ
ွ ်ခရမာလဆတ
ို ော သကောင််းကင်တမန် (၂) ပါ်း သဖပောဆသ
ို ကို
ဒသယလ ကော်းခပါတယ်။ အသဖြကို နအာြ ါအတင်းသပ်းခပါတယ်။
“ယခင်သဖပောသူက
ထသ
ို နောက်

ရက်သပါင််းနှစ်သထောင်သို်းရောတိုငတ
် ိုင်

သန်ရှင်း် ရောဌောနကို

။

တည်လမ်မည်။

တစြန်သဆ်းသ ကောသိုတ်သင် ကလမ်မည်ဟို

ဖပန်၍သဖပောဆို ၏။” - ဒသယလ ၈:၁၄

ဒသယလအခန််းကကီ်း (၇) န (၈) ကို ကျွနသ
် တော်တို ယှဉ် ကညလ
် ိုကတ
် အခါမှော အခန််းကကီ်း
(၇) က တရော်းစီရင်ဖခင််းန အခန််းကကီ်း (၈) က ဗမောန်သတော်ကို သဆ်းသ ကောသနစ
် င်ဖခင််းဟော
ဆက်စပ်မရ
ှု ှသ ကောင််း သတွြို့ရပါတယ်။

ဒသယလ ၇

ဖြစ်စဉ်

ဒသယလ ၈

ဖခသသခ

ဗောဗိုလိုန ်

-

ဝက်ဝ

မီဒပ
ို ါ်းရှော်း

သို်းထီ်း
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ကျော်းသစ်

ဂရ

ဆတ်ထ်းီ

သော်းရ

သရောမ

ချြိုငယ်

တရော်းစီရင်ဖခင််းဖမင်ကွင်း်

တရာြီးစရင်

ဗ္ ာန်သတာ်သဆြီးသ ကာ

ခရစ်သတော်နင
ို င
် သတော်

ဒိုတယအကကမ်ကကလောဖခင််း

လလက်
မနကျြို်းပ
ှံ့

ဗမောန်သတော်သဆ်းသ ကောဖခင််းန တရော်းစီရင်ဖခင််းဟာ ဘယ်လန
ို ထ တူြ သလ။ ယိုဒတိုရ
ဗမောန်သတော်သဆ်းသ ကောဖခင််းဟော နှစ် တလည အဖပစ်သဖြရောသနမှောဖပြိုလပ
ို ်ပါတယ်။
“သင်တိုသည် အစဉ်သစောင်ရသသောပညတ်သတော်ဟူမူကော်း၊ အမျြို်းသော်းချင််းဖြစ်သစ၊
သင်တိုတွငတ
် ည််းသနသသော တစပါ်းအမျြို်းသော်းဖြစ်သစ၊ သတတမလဆယ်ရက်သန၌
အလိုပ်ကိုအလျှင်း် မလိုပ်၊ ပခြို်းဖခစွောကျင်လျက်သနရ ကမည်။ အသ ကောင််းမူကော်း၊
သင်တိုသည် ထောဝရဘိုရော်းသရှ ြို့သတော်၌ အဖပစ်ရှသမျှတိုနှင် ကင််းစင်မည်အ
သ ကောင််း၊ ထသ
ို နရက်၌ ယဇ်ပိုသရောဟတ်သည် သင်တိုကို စင် ကယ်သစဖခင််းငာ၊ အ
ဖပစ်သဖြဖခင််းကိုဖပြိုရမည်။” - ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၁၆:၂၉၊ ၃၀
“သတတမလ၊ ဒသမသနသည်လည််းအဖပစ်သဖြရောသန၊ ဓမမစည််းသဝ်းဖခင််းကို ဖပြိုသသော
သနဖြစ်၏။

ပခြို်းဖခစွောကျင်ရမည်။

ထောဝရဘိုရော်းအော်းမီ်းဖြင်ဖပြိုသသော

ပူသဇော်သကကော ကို ဆက်ကပ်ရမည်။” - ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၂၃:၂၇

ပွလောလူထကို ကီ်းဟော သူတိုရစတ်ကို စစစ်ရပါတယ် (ဘိုရော်းရြယ် ကဉ်ဖခင််းကို မခရြို
မဝန်ချဖြစ်ခတအဖပစ်မျော်း ရှမသလော်းလို စစစ်ဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။) အဖပစ်သဖြရောသနဟော
လူသတွကို တရော်းစီရင်တသနလည််း ဖြစ်ပါတယ်။ အပ စနပဖရာနေဟာ
အဒီသနမှော တစ်ဦ်း
ှံ့
ခ င်းစီအတွကလ
် ပ
ို ်တဝ
ဲှံ့ တ မဟိုတပ
် ါဘူ်း (နေစဉ်ဝတ
ြ အဲဒအလ ြ တစနစလ်း လ
ှံ့
န ်းသွော်းတာ ါ) အပ စနပဖရာနေမှံ့ ာြ အပ စနတွေအာ်းလ်းြ နှစက
် ိုနတ
် အခါ တစ်ခါ
တည််း

ရှင်း် ပစ်တောပါ။

သသွ်းနတာသ ကောငပို
ှံ့ ဂ္ြိုလ်တစ်ဦ်းဟော
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တစ်နစ
ှ ပ
် တ်လို်း

ခွငလ
် တ
ွှ ်ဖခင််း

ကိုရရှပပီ်း

နရွှွေ့ထော်းပါတယ်။

သူရအဖပစ်သတွဟော

သရဲှံ့ ှံ့ အပ စနတွေဟာ

နပ ာင်းစထာ်းတာ ါ။

အဖပစ်နပဖရာနေကြ
ှံ့ ်းမာ
တစ်နစ
ှ ပ
် တ်လို်း
လူသတွရအဖပစ်ကို

သဖြရောသနကျမ
စီရငရတောပါ။

အပ စသဖမောက်ပပီ်း

သနတိုင်း် ဲ

ဗမောန်သတော်ထမှော

နဆာငမှုေ ဲ ှံ့ သဆ
ှံ့ ြနေ

အဖပစ်

နရွှွေ့သမ််းထော်းတအဖပစ်အော်းလ်းို ကို

နဆာငမှုေ ဲ ှံ့

မာေနတာမာ

ဗမောန်သတော်ထမှော

မဝန်ခ

ဖပစ်ဒဏ်ခရပါတယ်။

အဖပစ်ကသနသဆ်းသ ကောသပ်းထော်းပပီ်း

ခတအဖပစ်ဟာ
အဖပစ်သော်း

ြ

ဗမောန်သတော်ဟော

နဆာငမှုအရ သယ်ပို်းသနရတော ဖြစ်ပါတယ်။ အဖပစ်သဖြရောသနမာ

နတာှံ့ ဗမောန်သတော်ကို သဆ်းသ ကောပါတယ။
အသသ်းစတ်ရှင်း် ဖပသပ်းလိုရတောသတွ ရှပါသသ်းတယ်။ ဒါသပမယ် အဓကသဖပောချင်တောက
ဗမောန်သတော်ကို စင် ကယ်သအောင်လိုပ်ဖခင််းဆတ
ို ောက အဖပစ်သဖြရာသန (သ)ို yom Kippur
လိုသခေါ် ကတဲှံ့

သတတမလ

၁၀

ရက်သနမှောကျသရောက်တ

တရော်းစီရင်ဖခင််းအမှုဘ

ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါြသဲလေ
ွေ စယပ ်း တရော်းစီရင်ဖခင််း ဘယ်သတောစမှောလဆတ
ို ောကို ရှောလိုရပါတယ်။ ဘော
ဖြစ်လိုလဆိုသတော သကောင််းကင်တမန် (၂) ပါ်းက ရက်သပါင််း ၂,၃၀၀ ကောမယ်လို သဖပောလို
ပါ။ ရက်သပါင််းမျော်းစွော ကောမယ်လို ကော်းရနတာလ
ှံ့ ို ဒသယလလည််း အနတာြ
ှံ့ နခါင်းစာ်း
ပ ်း

ဂါသဖဗလက

ဘောမှမရှင်း် ဖပရသသ်းခင်မှောဘ

မူ်းသမသွော်းပါသရော။

ဒသယလ

ဒီလိုဖြစ်သွော်းရ တောက ရက် ၂,၃၀၀ (သို) ၆.၃ နှစ် အတအကျဘ ဆတ
ို ောထက်ကို
အမျော်းကကီ်း ကောမှောကို

သလပဖစ
ို
ါတယ။

ဒီလသ
ို ောတမ
ို ယ်ဆိုရင်

ဒသယလလည််း

သပျော်မှော ါ။ ဒသယလအခန််းကကီ်း (၈) သာပ ်းသွော်းတယ ဒသယလဟာ ဒီနစ
ှ ် ၂,၃၀၀
ဗျောဒတ်ကို ော်းြေ်းတစလ်းနတာင နော်းမလည်ခပ
ဲှံ့ ါဘ်း။ သတွ်းလမရသအောင်
ို
ကောမှောမိုလို
ဒသယလလည််း ရက်မျော်းစွောအပ င်းြျော်း ခပါတယ်။
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အခန််းကကီ်း (၉) မှောသတော ဒသယလဟာ ဆက်ကပ်ဖခင််းန ဆိုစသတောင််းခပါတယ်။ အခန််း
ကကီ်း (၈) ထက ရူ ပါရို ကိုရပပီ်းသနောက်မှော ဆိုသတောင််းတောပါ။ ဒသယလလည််း သူေသူ
ဲ ှံ့ လူမျြို်း
အကိုနလ
် ို်းရအဖပစ်သတွကို ခွငလ
် ွှတသ
် ပ်းြို ဆိုသတောင််းခပါတယ်။ အဒီသနောက်မှော ဂါသဖဗလ
လည််း ဒသယလနော်းမလည်သသ်းတာသတွကို ရှင်း် ဖပြလောခ
ို
ပါတယ်။
“ဆိုသတောင််းသသောအမှုမပပီ်းမီ မက်ဆိုစဉ်တွင် ယခင်ဗျောဒတ် ရူ ပါရို ၌ထင်ရှော်းသသော
သူ၊ ဂါသဖဗလသည် လျင်ဖမန်စွောပျ၍ လောသဖြင် ညဥ်ဦ်းယပူသဇော်ချန်၌ ငါရှရောသို
သရောက်၍၊ နှုတ်ဆက်လျက်၊ အ ျင်ြီးဒသယလ၊ င သည် သင်၌ ဉာဏ် ညာ တြီးို ွောြီး
သစ ည်အသ ကာင်ြီး ထွေကလ
် ာမ ။ သင်သည် ဆိုသတောင််းစဖပြိုသသောအခါ အမန်
သတော်ရသည်
ှ
ဖြစ်၍ သင်အော်း ကော်းသဖပောဖခင််းငှော ငါသရောက်လောပပီ။ သင်သည် အ
လွနခ
် ျစ်အပ်သသောသူဖြစ်၏။ ထိသ
ို ကာင်ို့ ဗ္ျာဒတ်သတာ်အ ျက်ကို ဆင်ဖ င်၍ နာြီး
လည်ရသသာအ ွေငရ
်ို့ ှ၏။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၉:၂၁-၂၃

ဂါသဖဗလက အကန ် (၃) ကန ် ကနထ
် ော်းတသီတင််းပတ် (၇၀) ဗျောဒတ်ကို စရှင်း် ဖပပါတယ်။
(၇) ပတ်က ပမြိုြို့တည်ြ။ို (၆၂) ပတ်ကသတော သမရှယသပေါ်လောတအထ၊ သနောက်ဆို်းကသတော
တစ်ပတ်ပါ။ သီတင််းပတ် (၇၀) ြ ရက်=နစ ပသ
ို သနည််းကို ယူရမှောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို
တွက်နင
ို ြ
် ိုက သလွနစ
် ရှပခင်းက တကယှံ့ ဓာေပါ။
“ထသ
ို ကောင်၊ သယရိုရှလင်မ ြို့ကို တစ်ြန် တည်သထာင်ဖ စိုသစဖ င်ြီးငှာ အ န်သတာ်
ို့
ရှသည် သန ို့ ှစ၍

ရစ်သတာ်သ င်၏ လက်ထက်တင
ို သ
် အာင် ခိုနစ်သတ
ီ င််းနှင်

သဖခောက်ဆယ်နစ
ှ ်သတ
ီ င််း ကောလမ်မည်ဟို

သမှတန
် ော်းလည်သလော။

အသနှောင်အ

ယှက် ခရသသောကောလ၌ ပမြိုြို့လမ််းကို တစ်ြန် တည်သထောင်ဖပြိုစိုရမည်ဟို စီရင်ဆို်း
ဖြတ်ဖခင််းရှ၏။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၉:၂၅

သယရိုရှလင်ပမြိုြို့ ဖပန်သဆောက်ြို ပါ်းရှော်းဘိုရင်သတွက (၃) ကကမ် ခွငဖ် ပြိုခပါတယ်။ အဒီ
အသ ကောင််းကို ဧဇရမှတစ
် ောမှော သတွြို့ရပါတယ်။
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“ယိုဒအမျြို်းအသက်ကကီ်းသူတိုသည် တည်သဆောက်၍၊ ပသရောြက်ဟဂ္နှင် ဣသဒါ
သော်းဇောခရသဟောသသောအော်းဖြင်၊ အ ကထသဖမောက် က၏။ ဣသသရလအမျြို်း၏
ဘိုရော်းသခင်အမန်သတော်နင
ှ ် သပရသရှငဘ
် ိုရင်ကရ
ို ို င်ြီး၊ ဒ ရ င်ြီး၊ အာလတလေရေ့်
မင့်ား အ န်သတာ်
အတင
ို ြီး် တည်သဆာက်၍ လက်စသတ် က၏။” - ဧဇရ ၆:၁၄
ို့

ပထမအမန ် (၂) ခိုက ဗမောန်သတော်ဖပန်သဆောက်မေပါ
် ျမှ သယရို
ှံ့ အောနတသဇရဇ်ရအမနက
ရှလင်ပမြိုြို့ကို ဖပန်သဆောက်မနသ
် ပ်းပပီ်း ကယ
ို ်ပိုငအ
် ပ
ို ်ချြိုပ်ခွင် သပ်းခပါတယ်။ ဒီအမနြ
် ၄၅၇
BC မှော န ်းခပါတယ။ အဒီလို အချက်အလက်သတွအော်းလို်း သပါင််းစပ်လက
ို တ
် အခါ
ဒီအခန််းရ သနောက်ဆို်းစောမျက်နောှ ပါအတိုင်း် သတွြို့ရပါတယ်။
အဒီအချက်က နည််းနည််းသတောဖမငသ
် ပမယ် ဆလ
ို ိုချင်တောကသတော ခရစ်သတော်ဘရ
ို ော်း
သနောက်တစ်ြန်မကကလောခင်မှော တရော်းစီရင်ဖခင််းရှတယ်ဆတ
ို ော ဖပချင်တောပါ။ ဒသယလ
အခန််းကကီ်း (၇) ထက တရော်းစီရင်ဖခင််းအသ ကောင််းက အခန််း (၈) (၉) အထဆက်သွော်းပ ်း
AD ၁၈၄၄ မှ စတင်ပါတယ်။ အဲဒနစဟာ စောအိုပ်သတွြွင် တရော်းစီရင်ဖခင််းစတဲန
ှံ့ စ
ပဖစ ါတယ်။ ၁၈၄၄ ခိုနစ
ှ က
်
ကမဘောနဂို်းြာလကို နဒါန််းပျြို်းတနှစ်လ ှံ့ မတရ ါမယ။
အချန်ကောလနဆိုငတ
်
ဗျောဒတ်မ ်း မန ်းနတာတ
ဲှံ့ ခါ အရာရာြခ တပတ်လိုကပ
် ါပပီ။
ှံ့ အ
စတ်ဝင်စော်းစရောသကောင််းတောက

အဒီခိုနစ
ှ ဟ
် ော

စက်မသ
ှု တော်လှနသ
် ရ်းဖြစ်ခတနှစ်ဖြစ်ပပီ်း

လွေေခဲတ
ဲှံ့ စ ၁၅၀ နှစအ
် တွေင်းဟာ ၁၈၄၄ ခိုနစ
ှ မ
် တငခငြ ၁၈၀၀ နှစ်ရညထက် အမျော်း
ှံ့ န
ကကီ်းသဖပောင််းလခသ ကောင််း သတွြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။ လူသော်းသတွက ဘယအခါြမ ြမဘာကြ်းြ
ဒလြျက်ဆ်းီ နင
ို ် မစွေမ်းခပါဘ်း။
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ူဦားလရ တိိုားနှုန့်ားခပေယာား

ူဦားလရ (Billion ခြင)့်

ကမ္ာ

သကကရာေ့်

ဒသယလထက ဖပချင်တအသ ကောင််းဟော ၁၈၄၄ ခိုနစ
ှ အ
် နကြာင်း ဖြစ်ပါတယ်။

။

“သင်ဒသယလမူကော်း၊ အမှုကိုနရ
် သည် ကောလတိုငသ
် အောင်၊ ဤစကော်းသတော်တိုကို
ပတ်၍ စောသစောင်ကို တဆပ်ခတ်ထော်းသလော။ အ ျာြီးသသာ သူတသည်
ို ို့
ထစ
ို ာကို
ကည်ို့၍ရှု သသာအာြီးဖြင်ို့ ညာတြီးို ွောြီးလ ်ို့ ည်ဟို သဖ ာဆ၏
ို ။” - ဒသယလ ၁၂:၄

အနအချန်ြ ဗျောဒတ်ကျမ််း (၁၄) ရ ပထမသကောင််းကန်တမန်သတင််းစြာ်းြလည်း
သကက်းသ ကော်ခပ
ဲှံ့ ါတယ်။
“ထသနောက်
ို
အဖခော်းသသောသကောင််းကင်တမန်တစ်ပါ်းသည် သကောင််းကင်အလယ်၌ပျ
သန််းသနသည်ကို ငါဖမင်ရ၏။ သူသည် ကမဘောသဖမကကီ်းသပေါ်တွငသ
် နထင
ို ် ကသူမျော်း
တည််းဟူသသော တိုင်း် နင
ို င
် ၊ မျြို်းနွယ်စို၊ ဘောသောစကော်းအမျြို်းမျြို်းသဖပောဆိုသသော လူ
မျြို်းအသီ်းသီ်းတိုအော်း

သဟောသဖပောရန်

တင််းကယ
ို ူသဆောင်လော၏။

ထောဝရတည်သည်သကောင််းဖမတ်သသောသ

ထသ
ို ကောင််းကင်တမန်က

‘ဘိုရာြီးသ င်တရာြီးစရင်

သတာ် ူရာအ ျန် ကျသရာက်လာမ ဖြစ်၍ ကယ
ို သ
် တာ်ကသ
ို ကာက်ရွေ ြို့လျက် ဘိုန်ြီး
သတာ်ကို ျြီး ွေ ်ြီး ကသလာို့။ သကောင််းကင်၊ သဖမကကီ်း၊ ပင်လယ်နင
ှ စ
် မ််းသရတိုကို ြန်
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ဆင််းသတော်မူသသောအရှငက
် ို ကို်းကွယ် ကသလော’ ဟို ကျယ်သလောင်သသောအသဖြင်
သကက်းသ ကော်သလ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၄:၆၊ ၇

အနအသ ကောင််းအော်းလို်းြမှီပပီ်း သမ်းရမှောက သခင်သယရှု က သူနသူခမည််းသတော်သည်
ဘယ်သက
ူ ိုမှ တရော်းမစီရင်ပါဘူ်းလမ
ို နရ
် သော်းန
ဲ ှံ့
ဘိုရော်းသခင်က စောအိုပ်သတွြွငပ် ပီ်း လူ
သော်းသတွကို ဘာသ ကောင် တရော်းစီရင်တောလဆတ
ို သမ်းခွန်း် ဖြစ်ပါတယ်။ သယရှု က ကျွန ်
သတော်တိုကို ဒီလသ
ို မ်းပါတယ်။

။

“သိုသသော် ကိုယ်သတော်က “အချင််းလူ၊ မည်သူသည် ငါကို သင်တို၏တရော်းသူကကီ်း၊
သိုမဟိုတ် ခလ
ို ကူ ကီ်းအဖြစ် ခနထ
် ော်းသနည််း” ဟို သူအော်းမနသ
် တော်မူ၏။” - ရှငလ
် ို
ကောခရစ်ဝင် ၁၂:၁၄
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၁၆။ ြင့်ဗ ာားဟာ ကနဦြီးလမတ္ ာကိစ
ို ွန့်ြာွ ပပီ
သယရှု ဘိုရော်း မသသမီညမှော သူတပညသ
် တော်သတွက ကစစတစ်ခိုေ ဲ ှံ့ ဗျောမျော်းသန ကတောကို
သတွြို့ရပါတယ်။
“ထသနာက်
ို ို့
သူတတွေ
ို ို့ င ်

ည်သက
ူ ို့ ို အကကြီးဖ တ်ဆိုြီးဖြစ်သည်ဟို

ှ တယ
် ရ
ူ ည်ကို

လည်ြီး အ ျင်ြီး ျင်ြီးအဖငင်ြီး ွောြီး က၏။ သိုသသော် ကိုယ်သတော်က ‘လူမျြို်းဖခော်းတို၏
ဘိုရင်မျော်းသည် ဖပည်သူတအသပေါ်
ို
အစို်းတရဖပြိုတတ် က၏။ လူတအသ
ို ို့
ေါ်အာဏာ
ရှသသာသူ ျာြီးသည်လည်ြီး အ ျာြီးအကျ ြီးသဆာင်သဟ
ူ ို သ ေါ်သဝေါ်ဖ င်ြီးကို ရ က
၏။ သင်တိုမူကော်း ထသ
ို ိုမဖြစ်ရ။ သင်တိုတွင် အကကီ်းဖမတ်ဆို်းဖြစ်သသောသူသည်
အငယ်ဆို်းသသောသူကသိုဖြစ်ရမည်။ ဦ်းသဆောင်သသောသူသည် လိုပ်သကျွ်းဖပြိုစိုသသော
သူကသဖြစ်
ို ရမည်။’” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၂၂:၂၄-၂၆

သူတအထ
ို
မှော ဘယ်သထ
ူ တ
ွ သ
် ခါင်ဖြစ်မြ
ဲှံ့ စစန စတ်နပ
ှ မ််းလို်းသန ကတောကို ခရစ်သတော်
ဘိုရော်း ဘယ်သလောက်မျော်း စတ်ထခိုကမ
် လဆတ
ို ော စဉ််းစော်းသော ကညပ
် ါနတာ။ှံ့ အဖမငဆ
် ို်း
ရောထူ်းအတွက် သူတက
ို
အချင််းချင််း သဖခထ်းို လိုသကောင််းသန ကပါတယ်။ သယရှု ကသတော
ဒိုကသ
ခ တွစခစော်းသနရပပီဆိုတောကို

သူတက
ို

လို်းလို်းကမ
ို ဖမင်နင
ို ် ကဘဲ

ကြ လာမယှံ့အနတရာယ ြ န ာန ာကြ်း မ ြလ်းစမတနေစမှံ့ကြ ါတယ။
အဒသ
ှံ့ နောက်မှော သပတရိုဟော စို်းရမ်စရောသကောင််းနေသ ကောင််း သတအသပ်းခရတအခါ သူြ
သရဲှံ့ အသြေါ်
သတွနလက
ို ယ
် ှဉ်ပပီ်း သူတက
ို ို အထင်သသ်းလက
ို ပ
် ါသသ်းတယ်။
ှံ့
“ထအ
ို ခါ သပတရိုက ‘ကိုယ်သတော်သ ကောင် အော်းလို်းစတ်ပျက် ကလျှငလ
် ည််း အ
ကျွနပ
်ို ်သည် မည်သည်အခါမျှ စတ်ပျက်မည်မဟိုတ်ပါ’ ဟို ဖပန်သလျှောက်သလ၏။”
- ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၂၆:၃၃ (NIV)

သယရှု နအရင််းနှ်းီ ဆို်း တပညသ
် တော်ကသတောင် တစပခာ်းလနတွေ သထြ
ေမတယ
လ ှံ့
ှံ့
ှံ့
မတတယဆရင အပ စပမငတတတဲစ
ှံ့ တဟာ ဝမ်းတွေင်း ါပဖစနကြာင်း သပေါ်လွေငပါတယ်။
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ခရစ်သတော်အသသခပပီ်း ရှငဖ် ပန်ထသဖမောက်ပပီ်းတသနောက်မှောသတော တပည်သတော်သတွဟော
လို်းလ်းကို

သဖပောင််းလသွော်း ကပါတယ်။

သူတဟော
ို

ဘိုရော်းသရှ ြို့ မှောနှမ်ချ ကပပီ်း

ပင်သတကိုသတတ ပွမှော ဝညောဉ်သတော်သွန်း် သလောင််းဖခင််းကို ရခ ကပါတယ်။
“ပင်သတကိုသတတပွသနသရောက်သသောအခါ

ထသ
ို အ
ူ သ င်ြီးတသည်
ို ို့

တစ့်စိတတ
့် ည့်ားခြင ့် တစ်သနရာတည်ြီး၌ စိုသဝြီးသန က၏။ ထအ
ို ခါ ဖပင််းထန်သသော
သလတိုက်ခတ်သနှငတ
် ူသည် အသသည် သကောင််းကင်မှ ရိုတ်တရက်သပေါ်ထွက်
လော၍

သူတိုထင
ို သ
် နသသောအမ်တစ်အမ်လို်းကို

ြို်းလမ််းသလ၏။”

-

တမန်သတော်ဝတထြို ၂:၁၊ ၂

ရှငသ
် ပတရိုဆိုခတာြ ရှု ရသအောင်ပါ။
“သင်တ၌ရှ
ို သည် ဘိုရော်းသခင်၏သို်းစိုကို အိုပ်ထန််း ကသလော။ မလိုပ်မဖြစ်လိုပ်ရ
ဖခင််းမျြို်းမဟိုတ်ဘ ဘိုရော်းသခင်၏အလိုသတော်နင
ှ အ
် ညီ သစတနောစတ်ဖြငလ
် ည််း
သကောင််း၊ မစင် ကယ်သသောအကျြို်းစီ်းပွော်းကိုတပ်မက်ဖခင််းသ ကောငမ
် ဟိုတ်ဘ စတ်
အော်းထက်သန်စွောဖြငလ
် ည််းသကောင််း

ကည်ရှုအိုပ်ထန််း ကသလော။ သင်တိုအော်းခွ

သဝသပ်းအပ်ထော်းသသောသူတိုအသပေါ် စို်းမို်းဖခယ်လှယ်ဖခင််းမဖပြိုဘ သို်းစိုအတွက် စန
မူနောဖြစ် ကသလော။” - ရှငသ
် ပတရိုဩဝါဒစောပထမသစောင် ၅:၂၊ ၃

တရော်းစီရင်ရာမှော သမ ာ်းြအောဏောဖပြို စိုစမ််းဖခင််းခရလွေယပါတယ်။ အထူ်းအာ်းဖြင်
အသင််းသတော်က မစဆာဝါဒြနပဖရင်းရတဲှံ့ အခါမျြို်းမှောသပါ။ ဧြက်အသင််းသတော်လည််း
အသင််းသတော်ရ ယို ကည်ဖခင််းမဏ္ဍြိုငမ
် ျော်းကစစန အနတာက
ို လှထ်းို ခရပါတယ်။ သယရှု
ှံ့ အ
ဘိုရော်းရဝါစာသတွကို သို်းသပ် ကရသအောင်ပါ။
“သင်၏လိုပ်သဆောင်မှုမျော်းမှစ၍ သင်၏ကကြို်းပမ််းအော်းထိုတ်မှုနင
ှ ် သည််းခမှုတိုကို
ငါသ၏။ သင်သည် ဆို်းယိုတ်သသောသူတိုကို လက်မခနင
ို သ
် ကောင််းနှင်

တက
ို ို့ ယ
ို ်

ကို တ န်သတာ်ဟသ
ို ေါ်ဆို ကသသာ်လည်ြီး တ န်သတာ် ဟိုတသ
် သာသူတက
ို ို့ ို စ ်ြီး
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သ ်စစ်သဆြီး၍ သူတသည်
ို ို့
လ ်လည်သသာသူ ျာြီးဖြစ် ကသည်ဟို သင်သတွေြို့ရှ
သ ကာင်ြီးကလ
ို ည်ြီး င သ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂:၂

စစ်သဆ်းဆိုတသဝါဟောရက င်းပခာ်းနဝဖေ ဝဘဇ္ဇပ ပခင်းလို အဓပပောယ်ရပါတယ်။ ဧြက်
အသင််းသတော် ဂိုဏသ
် ဆောင်မျော်းက မစဆာဝါဒသွေေသငတဲှံ့ ဆရာအတသတွကို နသနသခ ာခ ာ
စစနဆ်းပ ်း

ခိုခခ ကပါတယ။

အသင််းသတော်ထ

စမ်ဝင်လောတမစဆာဝါဒသတွကို

သခါင််းသဆောင် ပိုင်း် က ကကီ်း ကပ်သဖြရှင်း် ကပါတယ။
“သိုသသော် သငအ
် ော်း ငါအဖပစ်ဆိုစရောရှ၏။ အသ ကောင််းမှော သင်သည်

၏ကနဦြီး

သ တတ ာကစ
ို ွေန် ို့ ွော ဲို့မ ။ ထသ
ို ကောင် သင်သည် မည်သည်သနရောမှကျဆင််းခသည်ကို
သတရလျက် သနောင်တရကော ပထမဖပြိုသသောအမှုမျော်းကိုဖပြိုသလော။ ထသ
ို ိုမဖပြိုဘ
သနောင်တလည််းမရပါက သငထ
် သိုငါလော၍ သင်၏ဆီမီ်းခက
ို ို သူသနရောမှသရ ြို့လိုက်
မည်။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂:၄-၅

အသင််းသတော်ရ အမှော်းသတွကို သနစ
် င်သနရင်းေဲ ှံ့ သခါင််းသဆောင်သတွဟာ သူတိုရြေဦ်း
သမတတောသတွ သပျောက်ခပါတယ်။ မစဆာဝါဒ ြငစွေသ
ဲ သတွကို အလင််းဖပြိုက လွယပ
် ါတယ်။
အမှော်းနအမှနက
် ို ဝဘဇ္ဇပ ပပီ်း အမှနက
် သ
ို ဖပောြလ
ို တယဆတာ မေပါတယ်။ ဒါသပမယ်
လူတစ်စိုြ ခွထိုတစ
် မ
ီ သပ်းသနရတအခါမှော သူတအသပေါ်
ို
သမတတောဖပရမှောသတွ ယိုတ်သလျော
သွော်းတတပါတယ်။ ဝမ််းသဖမောက်ြယ
ွ ်တရော်းသတွ သချွရမယအ
် စော်း မစဆာဒဋ္ဌသတွကို သချပရ
တောနပ လို်းချောလည်ရပါသရော။ ြေဦ်းအသင််းသတော်မျော်းမှော ဒါသတွ ကြို ကရသ ကောင််း
သူတို ရ စောအိုပ်သခါင််းစဉ်ကသန သနင
ို ပ
် ါတယ်။ “

ရတစ်ြက်” ဆိုတစောအိုပ်သတွ

အမျော်းကကီ်း ရှခပါတယ်။ “ဗောဟီရရတစ်ြက်၊ မာေခယေမျော်းရတစ်ြက်၊ မောစီယွနရ
်

တစ်ြက်၊

စာဘယလယေမျော်းရတစ်ြက်၊

ဝီဂျီလန်တီယပ်(စ်)ရ တစ်ြက်” စသဖြငပ
် ါ။
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သအော်နမ
ို ယ
ီ ပ်(စ်)ရတစ်ြက်၊

ဧြက်အသင််းသတော်မှော အတတမသမတတောခေ်းနပခာြဖခင််းြ အသင််းသတော်ကို အနတာထ်းို
နှကပ
် ါတယ်။ အသင််းသတော် (၇) ပါ်းဆီပိုတ သဝဏ်လောသတွသည် အဒီအချန်မှောရှခတ
အသင််းသတော်အတွက်သော

ရည်စူ်းတောမဟိုတ်ဘဲ

တမန်သတော်မျော်းသခတ်အသင််းသတော်ကသန

ယသနအထတည်ရတ
ှ

အသင််းသတော်မျော်းအတွက် ဗျောဒတ်အသဟောဖြစ်ပါတယ်။ အောရှမှော အသင််းသတော် (၇)
ါ်းထက်မျော်းသ ကောင််း
Pontus,

ကျွနသ
် တော်တသ
ို ပါတယ်။

Cappadocia

သတွဟောလည်း

Phrygia,

Pamphylia,

အောရှအသင်းနတာမျော်း

Galatia,

ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအသင််းသတော် (၇) ပါ်းကသတော ခရစ်သတော်ဘိုရော်းလာ ွေငစဉ်ကစပ
်း သခတ်အော်းလ်းရှ
ှံ့
ခရစ်ယောန်အသင််းသတော်ကို ကယ
ို ်စော်းဖပြိုဖ လြ
နရွေ ်းစငသကောက်ထော်းဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
ှံ့
“အချန်န်းီ ကပ်ပပီဖြစ်၍

ဤပသရောြက်ဖပြိုသဟောသဖပောသသောစကော်းကို

ြတ် ကော်း

သသောသူနင
ှ ် ဤစကော်းကို ကော်းနော၍ ၎င််းတွငသ
် ရ်းထော်းသသောအရောမျော်းကို လိုက်နော
သစောငထ
် န််းသသောသူတိုသည် မဂခလောရှ က၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁:၃

ရှငသ
် ယောဟန်ကသတော သူရစောအိုပ်တစ်အပ
ို ်လို်းကို ဗျောဒတ်သဟောချက်လို ဆိုထော်းပါတယ်။
တဆပ်နတာ (၇) ါ်း အနကြာင်းြနေမ ာဒတ စတာမဟိုတ်ပါဘူ်းလ ှံ့ ဆ ါတယ။ (၇)
ဆိုတောကိုက ကျမ််းစောအရ ပပီ်းဖပညစ
် ိုဖခင််းပါ။ သအောက်မာက သောဓကတစခပါ။
“သတတမသနရက်သရောက်လျှင၊် ဘိုရော်းသခင်သည် ြန်ဆင််းသသောအမှုကို လက်စ
သတ်(ပ ညှံ့စ၊ ပ ်းစ်း)သတော်မူခပပီ်းသည်ဖြစ်၍၊ ြန်ဆင််းသမျှသသော အမှုအရောတို
သည် ပပီ်းစီ်းပပီ်းမှ၊ ထသ
ို တတမသန၌ ပငမ်ဝပ်စွောသနသတော်မူ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၂:၂

အဒါသ ကောင် အသင််းသတော် (၇) ပါ်းဆတ
ို ောကလည််း ခရစ်သတော် ပထမအကကမ် ကကခတ
အချန်ကသန ဒိုတယအကကမ် ပ ေကကလောမကောလသတွအထ လမ််းဖခြိုပါတယ်။ တဆပ် (၇)
ခိုကလည််း

တဆပ်ခတဖခင််းကို

ဒီကောလသတွမှော

လိုပ်သဆောင်မှောဖြစ်သ ကောင််းကို

ပိုသဆောင်ပါ တယ်။ အသင််းသတော်ဟာ ဘယ်လိုသဖခလှမ််းသလဆတ
ို ော ဖခင်ဆင် ကညပ
် ါ။
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အသင်ြီးသတာ်

အဓ ပာယ်

စရင် ိုအဆငဆ
်ို့ င ်ို့

၁။ ဧြက်

လိုချငစ
် ရော

“

တက
ို ို့ ယ
ို က
် ို တ န်သတာ်ဟသ
ို ေါ်ဆို က

သသာ်လည်ြီး

AD (31 -

တက
ို ို့ ို

100)

တ န်သတာ် ဟိုတသ
် သာသူ

စ ်ြီးသ ်စစ်သဆြီး၍

သူတသည်
ို

လမ်လည်သသောသူမျော်းဖြစ် ကသည်ဟို
သင်သတွြို့ရှသ ကောင််းကလ
ို ည််း ငါသ၏။” ဗျော ဒတ်ကျမ််း ၂:၂
၂။ စမိုရန
(100 – 313)

အသထောင််းခရတအခါ

“သင်ခစော်းရသတောမည် ဒိုကခသဝဒနောမျော်းကို

နမ ွှ်းကကြိုင်

မသ ကောက်နင
ှ ။်

သင်သည်

စမ််းသပ်စစ်

သဆ်းဖခင််းကိုခရမည်အသ ကောင််း

ာရ်နတ်

သည် သင်တအထဲ
ို ို့
ှ အ ျ ြို့တက
ို ို့ ို သထာင်
ထဲ၌ထညို့ ်ထာြီးသတာို့ ည်။”

-

ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂:၁၀
၃။ သပရဂ
(313 – 538)
၄။ သွောတရ
(538 – 1519)

အမေအြေ

“သင်သည် မည်သညအ
် ရပ်၌သနထင
ို သ
် ည်

ထမ််းဖမော်းပခင်း

ကို ငါသ၏။ ထအ
ို ရပ်၌ စာတန်၏ လလင်ရှ
၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂:၁၃

အငအာ်းခ ညှံ့ေဲသည်
ှံ့

“သအောင်ဖမင်သသောသူနင
ှ ် ငါ၏အမှုကို အ
ဆို်းတိုငသ
် အောင်သစောငထ
် န််းသသောသူအော်း
လူ ျ ြီးတကာတက
ို ို့ အ
ို ို ်စိုြီးရသသာအ ွေငက
ို့် ို
င သ ြီး ည်။ သူသည် သဖ အြီးို ျာြီးကသ
ို က
ွေသစသကဲသ
ို့ ို ို့ သလှတဖြင ို့် သူတက
ို ို့ အ
ို ို ်
ထန်ြီးလ ို့် ည်။ ဤသည်ကော်း ငါကိုယ်
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တိုင် ငါခမည််းသတော်ထမှရရှသသောအိုပစ
် ို်း
ခွငန
် င
ှ တ
် ၏
ူ ။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂:၂၆၊ ၂၇
၅။ သောဒ

အကကင််းအကျန်မ ာ်း

“သအောင်ဖမင်သသောသူသည် ထက
ို သပင်
ို ဖြ
သသောဝတ်ရို ကဝ
ို တ်ဆင်ရလမမ
် ည်။

(1519 –

င

သည်လည်ြီး သူ၏နာ ည်ကို အသက်စာ

1798)

သစာင် ှ လြီးို ဝ ယ်ြျက် ည် ဟိုတ။် ငါ
သည် သူ၏နောမည်ကို ငါခမည််းသတော်သရှ ြို့၌
လည််းသကောင််း၊

ကယ
ို ်သတော်၏သကောင််း

ကင်တမန်မျော်းသရှ ြို့၌လည််းသကောင််း

ဝန်ခ

မည်။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၃:၅
၆။

ညီရင်းအစ်ကခ
ို ျစ်ပခင်း

ြလသဒလြ

“ ကည်ရှုသလော။ မမတိုကယ
ို ်ကို ဂျ ်းလူမျြို်း
ဖြစ်သည်ဟိုဆို ကသသော်လည််း ဂျ ်းလူမျြို်း
မဟိုတဘ
်

(1798 –

စောတန်၏အသင််းဝင်မျော်းဖြစ်

ကသည် လမ်လည်သဖပောဆသ
ို သောသူတက
ို ို့ ို

1844)

သင်၏သဖ ရင်ြီး၌ လာ၍ရှ ိုြီးသစကော ငါ
သည် သင်တက
ို ိုချစ်သ ကောင််း သူတအော်းသ
ို
သစ ည်။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၃:၉

၇။ သလောဒက
(1844 လက်ရ)ှ

လူသော်းမျော်းကစ
ို ီရင်

“သင်က ‘ငါသည် ချမ််းသော၍ကကယ်ဝသသော
သ ကောင်

မည်သည်လအ
ို ပ်ချက်မျှမရှ’ဟို

ဆိုသန၏။ သိုသသော် သင်သည် အလွနစ
် တ်
ပျက်ြွယသ
် ကောင််းသသောသူ၊

သနော်းစရော

သကောင််းသသောသူ၊ ဆင််းရသသောသူ၊ မျက်စ
မဖမင်သသောသူနင
ှ ်
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အဝတ်မပါအချည််း

စည််းဖြစ်သသောသူဖြစ်သ ကောင််းကို

သင်မ

သ။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၃:၁၇

ဧြက်အသင််းသတော်သခါင််းသဆောင်သတွက
လိုက်ပပီ်းအဖပစ်ရှောတတ် ကတ

အဖခော်းလူသတွကို
အတွက်

အဒီစတ်ဓောတ်ဟော

သနောက်တက်လောတအသင််းသတော်ကလ
ို ည််း ဆက်ြ်းပါတယ်။ အဒီအသင််းသတော် (၂)
ါ်းစလို်းအသပေါ် သို်းထော်းတ ဂရသဝါဟောရကသတော တစ်လို်းထပါဘ။ အပခာ်းလနတွေြ
အပ စပမငတဲစ
ှံ့ တ်မျြို်း သူတစသ
ို
ို်းလက
ို ်တောန အသင််းသတော်မောှ အက် သ ကောင််းကွသစပ ်း
ြယှံ့အတတ ြယပ ေဆ်းနစပါသလော်း (ရှငမ
် ဿ ၇:၁ ကို ရှု ပါ)။
စမိုရနအသင််းသတော်သခတ်မှော
ပငမ််းချမ််း

ညှင််းပန််းနှပ်စက်မှု

သရ်းလမ််းကလ
ို က်ခပပီ်း

ရှခတအတွက်

သရောမပမြိုြို့ မှော

အသင််းသတော်က
ရို ်းစက
ို ်ခပါတယ်။

သပရဂရအဓပပောယ်ကသတော အ မေအြေထမ််းဖမော်းဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီကောလမှော
အသင််းသတော်န အစို်းရမင််းမျော်း လက် ခ င်းချတ် ကတကောလဖြစ်ပပီ်း မောရ်နတ်ရပလလင်
စတည်ခပါတယ်။

အနှဖီ ြစ်စဉ်က

တတယ

သဖမောက်အသင််းသတော်သခတ်ကောလမာ

မောရ်နတ်က အသင််းသတော်ထမှော ရောဇပလလင်တည် နငခွင် သပ်းခပါတယ်။
မောရ်နတ်ဟာ ပလလင်တည်အပပီ်းမှော အလယ်သခတ်ကောလက အသင််းသတော်ဟော ပခယလယ
လစတရကြပ ်း ခရစ်သတော်ြ သတဟာ
နင
ို င
် သတွအ စ်းဖ၊ ှံ့ အောခသူမျော်းကိုနပ်
ှ စက်ဖ ှံ့
ှံ့
အာဏာန ်းထာ်းတယလ ှံ့ မေပါတယ်
။ ဘိုရော်းရသနရ
် ှင်း် သူမျော်းစွောဟာ အဒီကောလမှော
ှံ့
သသဒဏ်ကျခ ကရပါတယ်။ အဒီကောလသတွမှော ခရစ်ယောန်အသင််းသတော်ကို အမျြို်းမျြို်း
အဖပစ်ရှောပပီ်း သသဒဏ်သပ်းခ ကပါတယ်။
အနဟာ ဒသယလအခန််းကကီ်း (၇) လာ ချြိုငယ်ဟော စကော်းကကီ်းစကော်းကျယ်သဖပောတယ်
ဆတဲအ
ှံ့ နကြာင်းပါ ဲ။
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“ထခ
ို ျြိုတိုကို ငါ ကည်ရှု စဉ်၊ ချြိုမျော်းအလယ်၌ ချြိုငယ်တစသချောင််းသည် သပါက်ဖပန်
၏။ ထခ
ို ျြိုငယ်သရှ ြို့ မှော အရင်ချြိုသို်းသချောင််းကို အဖမစ်နင
ှ တကွ
်
နတ်သလ၏။ ထခ
ို ျြို
ငယ်သည် လူမျက်စကသိုသသော မျက်စနှင၎င်
် ်း၊ ကကီ်းစွောသသောစကော်းကို သဖပောတတ်
သသော နှုတ်နင
ှ ၎င်
် ်း ဖပည်စို၏။” - ဒသယလ ၇:၈
“ငါ ကည်ရှု စဉ်တွင် အသက်ကကြီးသသာသူသည် သရာက်လာလျှင်၊ အဖ င်ဆ
ို့ ြီးို သသာ
ဘိုရာြီး၏ သန်ရှို့ ငြီး် သသာ သူတအာြီး
ို ို့
စရင်ရသသာ အ ွေငက
်ို့ သ
ို ြီး၍၊ ထသ
ို ူတိုသည်
နင
ို င
် ကိုသမ််းယူဝင်စော်းသသော အချန်သရောက်သည်တိုငသ
် အောင် ထ ို ျ သည် သန်ရှို့ ငြီး်
သူတက
ို ို့ ို စစ်တက
ို ၍
် နင
ို သ
် လ၏။” - ဒသယလ ၇:၂၁၊ ၂၂

၁၈၄၄ မှောစတ တရော်းစီရင်ဖခင််းဆိုတော မောရ်နတ်ရပလလင်ကသန ဘိုရော်းရလူသတွအသပေါ်
ချြိုငယ်က စီရင်ခဖခင််းသတွကို တန်ဖပန်စီရင်ဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းစီရင်
ဖခင််းဆိုတောက အမှနသ
် တော မောန်နတ်က အသင််းသတော်သခါင််းသဆောင်မျော်းကိုသို်းပပီ်း စွပစ
် ွ
ခတောသတွကို မမှနသ
် ကောင််းဖပတကစစဖြစ်ပါတယ်။ ယိုဒသခါင််းသဆောင်မျော်းက

ရသေဲ ှံ့

ပ စမာ်းတ အမျြို်းသမီ်းကိုြမ််းပပီ်း သယရှု ဘိုရော်းဆီကိုသခေါ်လောပပီ်း စီရင်ခိုင်း် ခ ကပါတယ်။
သယရှု ဘိုရော်းက သူတိုကို ပ ေပ ်းစရငပါတယ်။ အဒီအတိုင်း် ဘ အသင််းသတော်က လူအမျော်း
ကကီ်းကို အပ စန ်းသတ်ပဖတပပီ်းတသနောက်မှော ဘိုရော်းသခင်က အသင််းသတော်ကို ဖပန်ပပီ်း
တရော်းစီရင်ပါတယ်။ လွနခ
် တနှစ် ၂,၀၀၀ က သယရှု ဆမ
ီ ှောရှတ သနော်းညှောတောမှုကို
ဘယ်သူ

သတွကဖမင်ပပီ်း

အသက်ကကီ်းသသော

ဘယ်သူသတွက

ဘိုရော်းရတရော်းစီရင်မမ
ှု ာ

ငါတသတော
ို
သွော်းပါပပီလို
ဘယ်သူသတွက

မှတ် ကသလ။
ညှောတောမှုဖမင်ပပီ်း

ဘယ်သူသတွက သမျှော်လငခ
် ျက် မရှဘူ်းလို ဖမင် ကသလ။
သယရှု ဘိုရော်းရ

ယို ကည်ဖခင််းမျြို်းရှတသူနတွေြ

ခမည််းသတော်ဘိုရော်းရ

သကောင််းဖမတ်ဖခင််းကိုဖမင်နင
ို ြ
် ို၊

ဘိုရော်းလူသတွကို

အဖပစ်သပ်းြို

သာ်းနတာရဲမှံ့ ြစေဲ ှံ့
ဘိုရော်းရတရော်းစီရင်ဖခင််းဟော

မဟိုတ်ဘ

အသင််းသတော်သခါင််းသဆောင်သတွကသ
ို ို်းပပီ်း

အဖပစ်ြိုထော်းခတောသတွ
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မောရ်နတ်က
ကို

ကွယက
် ောသပ်းတာလ ှံ့ ဖမင်ြိုလပ
ို ါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်က အနတရော်းစီရင်ဖခင််းရဖ ှံ့ ခွေငပှံ့
ါတယ။ ဘောလလ
ို ဆိုသတော အဒီတရော်းစီရင်ဖခင််းက မောရ်နတ်ရအသို်းသတော်ခမျော်းသ ကောင်
ဘိုရော်းရလူသတွရစတ်ထမှော ဘောသတွဖြစ်သနလဆတ
ို ောကိုဖပလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရော်းစီရင်
မှုသ ကောင် ဘိုရော်းရလူသတွက ဘိုရော်းကို ကို်းစော်းသလော်း (သ)ို နအာငစတကို သလျှောလိုက်
ပါသလော်း။
ရောစိုအမျော်းကကီ်း နှပ်စက်ခလောပပီ်းချန်မှော ဘိုရော်းသခင်ရလူသတွကလည််း သူတိုအသပေါ် နှပ်
စက်ခသူသတွအသပေါ် တရော်းမျှတမှုန ်းြို သကက်းသ ကော်ခ ကပါတယ်။ အနှက
ီ ို ပဉ္စမသဖမောက်
တဆပ်သတော်ကောလမှော

သတွြို့ရပါတယ်။

အဒါသည်

ပဉ္စမသဖမောက်အသင််းသတော်

အချန်ပါဘ။
“သို်းသငယ်သတော်သည် ပဉ္စမတဆပ်ကိုြွငသ
် သောအခါ ဘိုရော်းသခင်၏နှုတ်ကပတ်
သတော်သ ကောင် … အသသသတ်ဖခင််းခရသသောသူတ၏ဝ
ို
ညောဉ်မျော်းကို ယဇ်ပလလင်
သအောက်တွင် ငါဖမင်ရ၏။ ထသ
ို ူတိုက “သနရ
် ှင်း် ၍ သဖြောငမ
် ှနသ
် တော်မူသသောသခင်၊
အကျွနပ
်ို ်တ၏သသွ
ို
်းအတွက် ကမဘောသဖမကကီ်းသပေါ်မှောသနထင
ို သ
် သောသူတိုကို တရော်းမ
စီရင်၊ လက်တိုလည််းမဖပန်ဘ မည်မျှ ကောသအောင်သနသတော်မူမည်နည််း”ဟို ကျယ်
သလောင်သသောအသဖြငသ
် ကက်းသ ကော် က၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၆:၉၊ ၁၀

အသင််းသတော်ဟာ ဒိုကအ
ခ ကကီ်းအကျယ်ခရပပီ်း သန််းသပါင််းမျော်းစွော သသခ ကပါတယ်။ ဒါသပ
သ ဘိုရော်းရလူမျော်းဆမာ လြစာ်းနခ လစတစွေြ
ဲ ေ၊ ရန်သမ
ူ ျော်းကို ဘိုရော်းသခင်က လက်
စတို်းသပ်းြို ဆနဒရှ ကပါတယ်။ အနှသ
ီ မိုင်း် ကို ဖပန်သို်းသပ်တအခါမှော လူသော်းသတွရ ဇ္ကို
ြျွေနတာတသတွ
ို ပ
် ါတယ်။ အသင်းနတာမာ အဓမမသ်းဖ ှံ့ စခဲှံ့ကြတဲပ
ှံ့ ဂ
ို ္ြိုလသ
် တွက
ှံ့ ြို့ နင
(ဩဂတ်စတင််းအပါ) ဒီနည််းဟော ဘယ်သလောက်သတောင် အရိုပ်ဆို်းမယ်မှန်း် ကို စတ်ကူ်း
တတ်ခ ကမှော မဟိုတပ
် ါဘူ်း။ ကျွနသ
် တော်တိုရ ဇ္ဟော ဘယ်သလောက်ရက်စက်သလ ဆိုတော
ကိုဖမင်တတြို အနှသ
ီ မိုင်း် လအ
ို ပ်ပါတယ်။
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ကျွနသ
် တော်တဟော
ို
ဘယ်လိုပါဆိုတောကို ဘိုရော်းသခင်က မေရှံ့ ေဲမပ
ှံ့ ်း ါဘူ်း။ အသ ကောင််းက
သတော ကျွနသ
် တော်တိုက ဘိုရော်းကိုယခ
ို င၊ နော်းလည်ခ ငမှော မဟိုတလ
် ပါ။
ှံ့ ကသလ်းသတွက
မီ်းသလောင်မခရခင်မှော မဘသတွ သတကကြိုသပ်းတောကို နော်းမလည်တတ် ကတောန မာဆင်
ပါတယ်။ အဒါသ ကောငမ
် လ
ို ဘိုရော်းသခင်က ဒိုစရို ကက
် ို ပွော်းခွငသ
် ပ်းခတောပါ။ အဒါမှ စ က
ဝဋ္ဌောကကီ်းက အဖပစ်ရအနဋ္ဌောရို ကို သတွြို့ ကပပီ်း အဖပစ်မှော သကောင််းတောမရှသ ကောင်း၊ ဘိုရော်းရ
ပညတ်သတော်ဟော

မသကောင််းပါဘူ်းလို

ဝါဒဖြနတ
် မောရ်နတ်ရစကော်းဟော

တရော်းမဝင်သ ကောင််း သနင
ို ် ကမှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီနည််းအော်းဖြင် ဘိုရော်းသခင်က
“အပပီ်းဆို်းရှု ်းသစသတော်မူပပီ်း၊

တစ်ြန်နမ်
ှ နင
ှ ်း် စရောမရှ”

(နောဟို

၁:၉)

သအောင်လပ
ို ်မှောဖြစ်ပါတယ်။
ြလသဒလြအသင််းသတော်ကို ညီရင်းအစ်ကခ
ို ျစ်ဖခင််းလို အဓပပောယ်ြွငထ
် ော်းပါတယ်။ အ
သင််းသတော်ဟာ အမှနတ
် ရော်းကလ
ို ိုကတ
် လေည်းစအသင််းသတော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသပမယ်
သမတတောတရော်း ချမ််းသော ကပါတယ်။ သယရှု က သူတိုရဆနဒကို သသဘောကျ၊ အသအမှတ်
ဖပြိုပပီ်း “သူတသည်
ို
သင်၏သဖခရင််း၌ ပျပ်ဝပ်ရန်ဖပြိုမည်” လို ဆိုခပါတယ်။ ခင်ဗျော်းဟော
ဘောမှမဟိုတတ
် အခါ အသအမှတဖ် ပြိုခလစ
ို တ် ပ င်းပ ပါတယ်။ သယရှု ဘိုရော်းကလည််း
ြလသဒလြအသင််းသတော်တို နော်းလည်နင
ို တ
် သဝါဟောရန မနခ
် ပါတယ်။ သူတိုရရန်သူသတွ
ဟော သူတရ
ို သရှ လ
ြို့ ောပျပ်ဝပ်ပပီ်း မတရော်းခခရတောသတွကို တရော်းသအောင်လပ
ို ်သပ်းမှော ဖြစ်ပါ
တယ်။ အသ်းအနှုေ်းကသတော တရော်းခွငမ
် ှောသို်းတ အသ်းအနှုေ်းမျြို်းပါ။
၁၈၄၄ ခိုနစ
ှ ်နရာြတဲအ
ှံ့ ထနေရတ ြလသဒြအသင််းသော်းမျော်းက သူတရ
ို သနတောန်မောှ
ဘောရှလဆိုတောြ မသ ကပါဘူ်း။ သတြ
် င်မယှံ့နေမှံ့ ာ သယရှု ဟာ
ှံ့ ဗမောန်သတော် သနစ
ဒကမဘောကို ပ ေကြလာပ ်း တရော်းစီရင်သတောမယ် — ဘိုရော်းက သူတက
ို မ
ို ှနတ
် ယ်၊ လူဆ်းို
ှ ်းဆ၊ ြယ် ကဉ်ခတ သူသတွကို ဒဏ်သပ်းမယ်လို မှတခ
သတွကိုမှော်းတယ်၊ သူတက
ို ို ညင်
်
ကပါတယ်။ ၁၈၄၄ ခိုနစ
ှ ် အဖပစ်နပဖရောသနထူ်းမှော သမျှော်လငခ
် သလို ဖြစ်မလောတအခါ
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နမျှာလငဖ် ခင််းအသင််းသော်းမျော်းလိုသခေါ်တလူစိုဟာ အကကီ်းအကျယ် စတ်ဓောတ်ကျခ ကပပီ်း
စတ်ဓောတ်ကျရောသနလို တွငခ
် ပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်က ၁၈၄၄ မှော ဒီလလ
ို ိုပ်မယ် ဆတဲှံ့
သူတရဲ
ို အမ
ှံ့ တကို ဘိုရော်းသခင်က ဝဘဇ္ဇပ နစလခဲှံ့ ါတယ။ ဒါန မယှံ့ အမျော်းစိုက
သနောက်ဆိုတသ
် ွော်း ကပ ်း သူတရ
ို ဇ္အတိုင်း် ဆက်ပပီ်းသနသွော်း ကတာဟာ ဝမ််းနည််းစရော
ပါ။ အဒီမ ်းနစှံ့ြ သနောက်ဆို်းပတ်အသင််းသတော်က နပဖရှင်း် ရမှောဖြစ်ပါတယ်။
သနောက်ဆို်းပတ်အသင််းသတော်ဟာ သလောဒကအသင််းသတော် ဖြစ်ပါတယ်။ လူသတွကို တရော်း
စီရင်တယ်လို အဓပပောယ်ရပါတယ်။ လူသော်းသတွရဲ ှံ့တရာ်းစရငတတတဲှံ့ ဇ္က ဒီအသင််း
သတော်မှော

အထွတက
် ိုသရောက်ပါတယ်။

တရော်းစီရင်

ဖခင််း

ဒီအသင််းသတော်သခတ်မှော

စတင်ပပီဆတ
ို သတင််းကို

ပခ
ို ပါတယ်။

ဘိုရော်းသခင်က
ခရစ်သတော်ကို

ယကြညသြဝငသူမျော်းရ ရာဇ္ဝငကို ဘိုရော်းသခင်ြ ရောဇပလလင်မှော သနရောယူပပီ်း
စစ်သဆ်းနကြာင်း သရိုပ်သြေါ်ထော်း ပါတယ်။
ဘိုရော်းရသော်းသမီ်းမျော်းကသရော ဒီတရော်းစီရင်မှုကို ဘယ်လဖို မင် ကပါသလ။ အဒါကသတော
ဘိုရော်းသခင်ရသကခောသတော်ကို ဖမင်ကြပအ
ို သပေါ် အသဖခခပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်ဟော အဖပစ်
ရှောသူပါလို မှတ် ကလရှ
ို ရင် သူတလည
ို
်း အပခာ်းလအန ေါ် ဒလလ ကမှော ဖြစ်ပါတယ်။
အသင််းသတော်ကလည််း သူကယ
ို ်သူ “ကြယဝ၊ ဖပညစ
် တ
ို ယ်” သူမျော်းထက်သောတယ်ဆတ
ို
စတ်ကကီ်းဝင်ပါတယ်။
ဒီလတ
ို ရာ်းစရငတတ်တစတ်သ ကောင် ဘိုရော်းသခင်က ကျွနသ
် တော်တိုရသနတောန်မှော အမှန ်
တရော်းကို ဖငင််းပယ်တသူသတွ ခကခ
ို ရမယ်ဆိုတစတ်မျြို်းရှတောကို ဘိုရော်းအသပေါ် ပရ
ို ို ကခ
် ွင်
န ်းဖခင််းဖြင် ဘိုရော်းသခင်က ကျွနသ
် တော်တိုရန်သနတောန်ကို ချကိုချဖပရမှောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်
ဆက်တည််းမှော ဲ ဘိုရော်းသခင်ရသကခောစစ်ကို သသူမျော်းက ဘိုရော်းသခင်ဟာ စောတန်ရ
စွပ်စဖခင်
ွ ်းကသန
စွပ်စဖခင်
ွ ်းကသတော

သတြ
ှံ့

ကောရသပ်းသူ ါလာ်းလယ
ှံ့ ကြမှော
သူတဟော
ို
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ဖြစ်ပါတယ်။

အနောဂတ်မတအဖပစ်သော်း

ဘယ်သတောမှသကောင််းလောမှောမဟိုတဘ
် ူ်းလို တိုကရ
် ို က် စွပ်စမလော်း
ွ
(သ)ို ဘိုရော်းသခင်ဟော
သ ကောက်စရောကကီ်းပါဆိုတ အသင််းသတော်ရ အဖမင်သစ် နလည်း လောနင
ို ပ
် ါတယ်။
၁၈၄၄ ခိုနစ
ှ ်ကစတ တရော်းစီရင်ဖခင််းက ဘိုရော်းရသူသတော်စင်သတွ သူတိုရစတ်ထမှော ဘောရှ
သလဆိုတော ဖမင် ကြိုဖြစ်ပါတယ်။ တရာ်းစရငပခင်းြ ြျွေနတာတြ
ို
ဘယလဆနဒ
ရနကြာင်း၊ ဓမမနအဓမမ ဋ ြခဟာ ဘယလနဂို်းချြိုပ်ရမယဆတဲှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ စှံ့ တြ
ပ

ါတယ။

အမှနက
် သတော ၁၈၄၄ ကသနစပပီ်း ဘိုရော်းသခင်ရသကခောသတော်ဟော အထူ်းစီရင်ခခရတောပါ။
ဗျောဒတ် ၁၄:၇ ကို ရှု သထောင် (၂) ခိုန မှတလ
် ိုရပါတယ်။
“ထသ
ို ကောင််းကင်တမန်က ‘ဘိုရော်းသခင်တရာြီးစရင်သတာ် ူရာအ ျန် ကျသရာက်
လာမ ဖြစ်၍

ကိုယ်သတော်ကိုသ ကောက်ရွ ြို့လျက်

ဘိုန်း် သတော်ကိုချီ်းမွမ််း ကသလော။

သကောင််းကင်၊ သဖမကကီ်း၊ ပင်လယ်နင
ှ စ
် မ််းသရတိုကို ြန်ဆင််းသတော်မူသသောအရှငက
် ို
ကို်းကွယ် ကသလော’ ဟို ကျယ်သလောင်သသောအသဖြင် သကက်းသ ကော်သလ၏။” - ဗျော
ဒတ်ကျမ််း ၁၄:၇

တရော်းစီရင်ချန်ကျပါပပီ။ ဘယ်သူက တရော်းစီရင်မှောလ။ ဘိုရော်းလော်း၊ ကျွနသ
် တော်တလော်း။
ို
သယရှု ကသတော ဘိုရော်းသခင်ဟာ ဘယ်သက
ူ မ
ို တရော်းမစီရင်ဘူ်းလို မနပ
် ါတယ်။ ဒါဆ
ကျွနသ
် တော်တက
ို
တရော်းစီရင်ပခင်းြ လ သနတောပါ။ ဘိုရော်းကသတော ဒီလစ
ို ီရင်မှောဘလို
ကျွနသ
် တော်တက
ို ကယ
ို စ
် တ်နနှုင််းတာနကြာငှံ့ ဘိုရော်းကသတော ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ဒီလိုစရ
ီ င်
မှောပါသလဆိုပပီ်း မှတသ
် န ကတောပါ။
“သူတိုတွင် အချြိုြို့မယိုသသော်လည််း၊ အဘယ်ဆိုြွယ်ရသနည်
ှ
်း။ သူတိုမယိုဘသန
ဖခင််းအရောသည် ဘိုရော်းသခင်၏သစစောသတော်ကို ြျက်နင
ို သ
် သလော။- မြျက်နင
ို ရ
် ော။
သိုဖြစ်၍မန်သတော်မူချက်သည် သဖြောင်ပါ၏။ တရာြီးစရင်သသာအ

သအာင်ဖ င်

သတာ် ူ၏ဟို ကျမ််းစော၌လောသည်နင
ှ အညီ
်
၊ လူခပ်သမ််းတိုသည် သစစောပျက်သသော်
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လည််း၊ ဘိုရော်းသခင်၏ သစစောသတော်သည် တည်သစသတည််း။” - သရောမဩဝါဒစော
၃:၃၊ ၄

ဘိုရော်းသခင်ဟာ ဘယ်လိုမျြို်းပါလို ခင်ဗျော်းမှတ်ပါသလ။ ဘိုရော်းက လူသတွကို အဖပစ်သပ်း၊
စရင၊ သသဒဏ်သပ်းသလော်း။ ဒါမှမဟိုတ် ရန်သူကိုသနော်း၊ ကရိုဏောထော်း၊ ချစ်၊ သူကို
မိုန်း် တလူသတွအတွက် သကောင််းတောသတွဖြညဆ
် ည််းသပ်းတ သယရှု နတူတဘိုရော်းလာ်း။
ခင်ဗျော်းစရငတဲအ
ှံ့ တင်း ါ…
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၁၇။ လတာက့်ပသသာဖ စ် (သ)ို ို့ ြီးလရာင့်ခြည့်
ဒသယလအခန််းကကီ်း (၇) ဟာ ဘိုရော်းသခင်ကို လူသတွကို အဖပစ်သပ်း၊ ြျက်ဆ်းီ တ တရော်းသူ
ကကီ်းလို ြျွေနတာတြ
ှံ့ ပမငနစတဲှံ့

ဓာေအခေ်းကြ်း ပဖစ ါတယ။ အနှအ
ီ ခန််းကကီ်းထမှော

နင
ို င
် သတွ တစ်နင
ို င
် ပပီ်းတစ်နင
ို င
် တက်လော က၊ ပပြိုငြက်သတွကို အနငတြ ကတောသတွ
ဖမင်ရပါတယ်။ အဒီသနောက်မှော ပပီ်းခတအခန််း (၂) ခန််းမျော်းမှော သဆွ်းသနွ်းပပီ်းသော်းဖြစ်တ
သရောမအင်ပါယောကသနတက်လောတ ချြိုငယ်သလ်းအသ ကောင််း သရောက်လောပါတယ်။
“ထခ
ို ျြိုတိုကို ငါ ကည်ရှု စဉ်၊ ချြိုမျော်းအလယ်၌ ချြိုငယ်တစသချောင််းသည် သပါက်ဖပန်
၏။ ထခ
ို ျြိုငယ်သရှ ြို့ မှော အရင်ချြိုသို်းသချောင််းကို အဖမစ်နင
ှ တကွ
်
နတ်သလ၏။ ထခ
ို ျြို
ငယ်သည် လူမျက်စကသိုသသော မျက်စနှင၎င်
် ်း၊ ကကြီးစွောသသာစကာြီးကို သဖ ာတတ်
သသာ နှုတန
် င
ှ ၎
်ို့ င်ြီး ဖ ည်ို့စို၏။” - ဒသယလ ၇:၈

ချြိုငယ်သလ်းနပ ာခဲတ
ှံ့ ဲှံ့ စကော်းကကီ်းစကော်းကျယ်မျော်းဟာ ဘာမ ာ်း ါလမှံ့။
ပိုပ်ရဟန််းမင််းသည် ဂိုဏဝ
် ါကကီ်းလှပပီ်း အလွနခ
် ျီ်းနပမာက်ဖခင််း ခရတအတွက် ၎င််း
ဟော

သောမန်ပိုထဇ
ို ဉ်မဟိုတ်ပါ။

ဘိုရော်းနတူပါတယ်၊

ဘိုရော်းပိုသဆောင်ခ

ဖြစ်ပါတယ်... (Lucius Ferraris, “Papa II,” Prompta Bibliotheca, Vol. VI, pp.
25-29 ကို ဘောသောဖပန်ထော်းသည်)
ပီတောနှင် သူသနောက်တက်လောသူမျော်းက သွနသ
် င်ြို၊ ဆို်းမြိုအတွက် ဥပသဒထိုတ်
နင
ို ခ
် ွငအ
် ောဏော ရှ ကပါတယ်။ ပညတ်မျော်းကို ထည်ခွင၊် နတခွင် ရှပါတယ်။
ညတ် သတာ်ကို
လို ် ိုင ် ွေင ို့်

ျာြီး

လ ်ဖ င်ြီး၊ ဖ ဋ္ဌာန်ြီးဖ င်ြီး၊ ဒဏ်သ ြီးဖ င်ြီး ျာြီးသည် ၎င်ြီးတရဲ
ို ို့ ို့
ဖြစ် တယ်။

အနှအ ွေငအ
ို့် ာဏာဟာ

အဖ စ်ကလ
ို တာင့်

သဖြလွှတသ
် ြီးနိင
ို တ
့် ဲ အာဏာသတာင်

ပါတယ်။ အသ ကောင််းကသတော အဖပစ်သည်

သလောကိုတတရောနင
ို င
်

ညတနတွေြ

သတော်ရဲ ှံ့

အက်သ ကောင််းထငသစပပီ်း

ြွစည််းထော်းတ တရောသူကကီ်း သတွရ အနရ်းယ ငမှုသအောက်မှောရှပါတယ်။ The

Catholic Encyclopedia, Vol XII, art, “Pope,” page 265.
133

ပိုပ်ရဟန််းမင််းက သူကိုယသ
် ူ ဒီကမဘောရဲ ဘို
ှံ့ ရော်းဖြစ်သ ကောင််း၊ ပညတ်သတော်ကို ချြို်းသြောက်
သူမျော်းကို တရော်းစီရင်ပိုငခ
် ွငရ
် သ
ှ ကောင််း၊ အဖပစ်သပ်းပိုငခ
် ွငရ
် နကြာင
ှ
်း သ ကဖငောခပါတယ်။
ပါပရဟေ်းစနစ်က

အသမှောင်သခတ်ကောလတစသလျှောက်လို်းမှော

ဒဋ္ဌစစနကြာနရ်းခရ်းရ

အောဏောန ကင််းသထောက်ပပီ်း အဖပစ်သပ်းခတော သူအပ
ို ်စို်းခတနင
ို င
် သတွမာ လူသန််းခ ပ ်း
သသခ ကပါတယ်။
ရို မန်ကက်သလစ်အသင််းသတော်ရ ဘိုရော်းကရ
ို ှု ဖမင်ပက
ို ဘိုရော်းသခင်ဟော သူတိုအတိုင်း် ဘ
ပညတ်သတော်ကို သတအေြ
ဖွေငတဲ
ှံ့ တင်း မလက
ို ်တသူသတွကို အဖပစ်သပ်းတဘိုရော်းလို
ှံ့
ှံ့ အ
မှတ် ကပါတယ်။ “အဖမငဆ
် ို်းသသောဘိုရော်းရ သနရ
် ှင်း် သူသတွကိုညှင််းဆ” (ဒသယလ ၇:၂၅)
ခတသူရသခတ်ကိုနမ
် ဘ
ှ ရူ ပါရို က သကောင််းကင်ြက်ကို လှညသ
် ွော်းပါတယ်။
“ထအ
ို ခါ

ငါ ကည်ရှု စဉ်၊

အသက်ကကီ်းသသော

ရောဇပလလင်မျော်းကို

သူတစဦ်းသည်

မိုဃ်း် ပွငက
် သိုဖြ ၏။

ဆပင်

တည်ထော်းလျက်ရှ၍၊

ထင
ို သ
် တော်မူ၏။

သတော်သည်

ဖြ သသော

အဝတ်သတော်သည်
သို်းသမ်းနှငတူ
် ၏။

ပလလင်သတော်သည် မီ်းလျှဖြစ်၏။ ပလလင်သတော် သအောက်၌ မီ်းစက်လှည််းဘီ်းရှ၏။
မျက်နောှ သတော်မှော

ြီးသရာင်ဖ ည်ထက
ွ ်သလ၏။

အတိုင်း် မသ

မျော်းစွောသသော

သူတိုသည် အမှုသတော်ကို သဆောင်ရွက်၍၊ ကိုသဋသသခချ မက သရှ ြို့သတော်၌ ခစော်း၍
သန က၏။ တရော်းစီရင်ဖခင််းငာ ဖပင်ဆင်၍ စောသစောင်မျော်းကို ြွငထော်း
်
က၏။” ဒသယလ ၇:၉၊ ၁၀

တရော်းရို ်းြွင၊် စောအိုပ်သတွြွင၊် သကောင််းကင်တမန်သတွလည််း ပါဝင် ကသ ကောင််းကို ကျွန ်
သတော်တို သတွြို့ရပါတယ်။ ရူ ပါရို ထမှောသတော အသက်ကကီ်းသသောပိုဂ္ြိုလ် (ခမည််းသတော်) ရ
ဝါစာ တစ်ခန
ွ ်း် မှ သရ်းမထော်းခပါဘူ်း။ အပခာ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခိုကို ရို ်းရို ်းတန််းတန််း သဖပောင််းသွော်း
ပါတယ်။
“ထအ
ို ခါ ချြိုငယ်သဖပောသသော စကော်းကကီ်း အသသ ကောင် ငါ ကည်ရှု ၍ သနစဉ်၊ ထို
သော်းရအသက်ကို

သတ်ပပီ်းလျှင်

သူ၏
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ကိုယ်ကိုမီ်းရှု ြို့၍

ြျက်ဆ်းီ က၏။

အဖခော်းသသော

သော်းရမူကော်း၊

အစို်းရသသော

အခွငတန်
်
်းခို်းရှု ်းသသော်လည််း၊

ချန််းချက်သသော ကောလ ပတ်လို်း အသက်ရှငရ
် က၏။” - ဒသယလ ၇:၁၁၊ ၁၂

ဘိုရော်းသခင်က ချြိုငယ်သလ်းရဲလ
ို ပေါ်ပါ
ှံ့ ရ ြေစငကိုစရင၊ သြ
ှံ့ လည်း မီ်းနြျက်ဆ်းီ ပသ
တယ်။
ခမည််းသတော်က စကော်းတစ်ခွန်း် မဟဖခင််းက ကျွနသ
် တော်ကို သူအန ေါ်ကအ
ို ောရို စိုကသ
် စပါ
တယ်။ တပည်သတော်သတွကို သယရှု ဘိုရော်း သရှ ြို့သွော်းေမောဖပခသလမ
ို ျြို်းန အလော်းသဏ္ဌောန်
တူသနပါတယ်။
“ထအ
ို ခါ ထအ
ို ရပ်သဒသမှ ခါနောန်အမျြို်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည် ထွက်လော၍ ‘သခင်ဘို
ရော်း၊ ဒါဝဒ်၏သော်းသတော်၊ ကျွနမ
် ကိုသနော်းသတော်မူပါ။ ကျွနမ
် ၏သမီ်းသည် နတ်ဆို်း
ပူ်း၍ ဖပင််းထန်စွောခစော်းသနရပါ၏’ ဟို သအော်ဟစ်သလျှောက်ထော်းသလ၏။ သသသာ်
ို ို့
ကယ
ို သ
် တာ်သည် သူက
ို စ် ွေန်ြီး ျှ သဖြ ကာြီးသတာ်
ို့ တ

ူ ။ ထအ
ို ခါ တပည်သတော်တို

သည် အထသတော်သိုချဉ််းကပ်၍ ‘ဤအမျြို်းသမီ်းသည် အကျွနပ
်ို ်တိုသနောက်မှလိုက်
လောပပီ်း သအော်ဟစ်သနပါသဖြင် သူကိုဖပန်သွော်းသစသတော်မူပါ’ ဟို သလျှောက် က၏။” ရှငမ
် ဿ ခရစ်ဝင် ၁၅:၂၂၊ ၂၃

သယရှု ဘိုရော်းက ခါနနအမျြို်းသမီ်းအသပေါ် ဖာသဖာသာနေတဲအ
ှံ့ ခါ တပညသ
် တော်သတွက
ဒီအ

ပ အမဟာ

သူမကို

သင်ခန််းစောသပ်းတောလို

အနှအ
ီ ဖြစ်အပျက်အနကြာင်း ကကြိုသဟောခဲှံ့တော ရှပါတယ်။

မှတ် ကပါတယ်။

။

“သင်သည်ထင
ို ၍
် သငည
် ီအစ်ကက
ို ိုဆနက
် ျင်သဖပောဆိုလျက် သငမ
် ခင်၏သော်းကို
ဆဆိုတတ်၏။ ဤအမှုတိုကိုသင်ဖပြို၍ င သည်တတ်ဆတ်စွောသနသဖြငို့် င သည်
သင်နင
ှ တ
ူ ည်ဟို သင်ထင် ှတ၏
် ။ ငါသည် သငက
် ိုဆို်းမ၍ သင်၏အဖပစ်ကို
ို့် သ
သငသ
် ရှ ြို့သမှောက်၌ခင််းဖပမည်။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၀၊ ၂၁
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တပည်သတော်တိုရ ဗီဇအမှနက
် သ
ို ြေါ် ြို သယရှု ဘရ
ို ော်းက ပငမ်ပငမ်သလ်း သနဖပခတောပါ။ ဒသယ
လ (၇) က အဖြစ်ကလည််း အဒီအတိုင်း် ပါဘ။ ခမည််းသတော်က ဆတ်ပငမ်လျက်ပါ။ အဒီ
သနောက်မှောမှ ဖြစ်စဉ်သတွက လိုကလ
် ောပါတယ်။ ချြိုငယ်ကသလ်းရ စကော်းသတွသ ကောင်
သော်းရဟော လက်စတို်းခရသ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တို သတထော်းမ ကပါတယ်။
“ထအ
ို ခါ

ျ ငယ်သဖ ာသသာ စကာြီးကကြီး အသသ ကာင်ို့ ငါ ကည်ရှု ၍ သနစဉ်၊

ထသ
ို ော်းရ အသက်ကို သတ်ပပီ်းလျှင် သူ၏ ကိုယ်ကိုမီ်းရှု ြို့၍ ြျက်ဆ်းီ က၏။” ဒသယလ ၇:၁၁

ဒသယလ (၇) ထမှောရှတ ချြိုငယ်သလ်းဟော ဗျောဒတ်ကျမ််း (၁၇) မှောသတော သော်းရကစ
ို ီ်းတ
အမျြို်းသမီ်းန ဖပထော်းပါတယ်။

အမျြို်းသမီ်းဟာ အသင််းသတော်ကို

ပိုသဆောင်ပါတယ

(သယရမ ၆:၂)။ သူစီ်းတသော်းရကသတော အစို်းရမင််းကို ပိုသဆောင်ပါတယ်။ ချြို (၁၀) သချောင််း
ဆိုတော ဟောလည််း ကမဘောသမင
ို ်း် ပတ်မယှံ့ကောလမှောရှမယ် (၁၀) နင
ို င
် မျော်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျြို်းသမီ်း ဟော ဘယ်လြ
ို ျက်ဆ်းီ ခရပါသလဲ။ ဘယ်သူက သြ
ှံ့ ြျက်ဆ်းီ သလ။
“သင်ဖမင်ရသသော ဦ်းချြိုဆယ်သချောင််းနှင် သော်းရတသည်
ို
ထဖို ပည်တန်ဆောကိုမိုန်း် ၍
သူကိုလို်းလို်းပျက်စီ်းသစကော အဝတ်မပါအချည််းစည််းဖြစ်သစ ကလမ်မည်။ သူ၏
အသော်းကလ
ို ည််းကိုက်စော်း၍ သူကိုမီ်းရှု ြို့ ကလမ်မည်။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၇:၁၆

ချြိုငယ်သလ်းန သာ်းရဲစ်းနေတဲအ
ှံ့ မျြို်းသမီ်းဟော မီ်းအရှု ြို့ခရသ ကောင််း သတွြို့ရပါတယ်။ ကမဘော
နင
ို င
် မျော်းက အမျြို်းသမီ်းြ ြျက်ဆ်းီ ကတာပါ။ အမ ်းသမ်းဟော ချြိုငယ်သလ်းဘ ဖြစ်ပါ
တယ်။ ဘိုရော်းက ချြိုငယ်သလ်းကို မြျက်ဆ်းီ ဘူ်းလို ဆိုချင်တောပါ။ ချြိုငယ်သလ်းဟော သူရှ ်း
သူ ပ ေအပတ်ခရတောပါ။
“ထောဝရဘိုရော်းသည် တရော်းစီရင်သတော်မူဖခင််းအော်းဖြင် မမအသ ကောင််းကိုထင်
ရှော်းသစသတော်မူပပီ။ ဆို်းယိုတ်သသောသူသည် မမလက်ဖြငဖ် ပြိုလိုပ်ထော်းသသောအရော၌
သကျောမသလပပီ။” - ဆောလကျမ််း ၉:၁၆

136

“ထသ
ို ကောင်၊ ငါအမျက်
ကို ငါသွန်း် သလောင််းလျက်၊ င ို့သဒ သ ြီးဖြင်ို့ သူတက
ို ို့ ရ
ို ှု ြို့၍၊
ှံ့
သူတအဖ
ို ို့
စ်ကို သူတသ
ို ို့ င်ြီးသ ေါ်သ ို ို့ သရာက်သစ ည်ဟို အရှငထ
် ောဝရဘိုရော်း မန်
သတော်မူ၏။” - သယဇသကျလ ၂၂:၃၁

ဘိုရော်းသခင်က သူရသဒါသဟော ဘယ်လိုအလိုပ်လပ
ို ်သလဆတ
ို ာြ မနပ
် ါတယ်။ လူတစ်
သယောက်ဆီ (သ)ို အသင််းသတော် (သ)ို နင
ို င
် နတာကခ တ ဆို်းဖြတ်ချက်မျော်းဟော သကောင််း
သကောင််းဆို်းဆို်း

တစ်ပတ်လည်တယ်လို

ဆိုပါတယ်။

ဘိုရော်းက

ဝင်မပါ ါဘ်း။

အညမညကို ခွငပ် တာ ဲ ရှပါတယ်။ စိုကသ
် ညအ
် တိုင်း် ဖပန်ရတ်သမ််းရတောပါ။
“အယူမလွ ကနှင။် ဘိုရော်းသခင်သည် မထီသလ်းစော်းဖပြိုဖခင််းကိုခသတော်မမူ။ အ
သ ကောင််းမူကော်း လူသည် တစ်စိုတစ်ခိုကိုစိုက်ပျြို်းလျှင် ၎င််းကို ဖပန်လည်ရတ်သမ််း
ရလမ်မည်။

မမသသွ်းသော်းဇောတ၌စိုကပ
် ျြို်းသသောသူသည်

သသွ်းသော်းဇောတထမှ

ပျက်စီ်းဖခင််းကို ရတ်သမ််းရလမ်မည်။ ဝညောဉ်သတော်၌စိုကပ
် ျြို်းသသောသူမူကော်း ဝ
ညောဉ်သတော်ထမှ ထောဝရအသက်ကို ရတ်သမ််းရလမမ
် ည်။” - ဂလောတဩဝါဒစော
၆:၇၊ ၈

ြောရရှသတွက အမျြို်းသမီ်းကို တရော်းစီရင်ြို ခရစ်သတော်ဘိုရော်းဆီ သခေါ်သွော်းတေ်းက ခရစ်
သတော်ဟော ဘောတစ်ခွန်း် မှမဟဘ သဖမကကီ်းသပေါ်မှော စောသရ်းခတဲအ
ှံ့ တင်း ဲ ခမည််းသတော်ဘိုရော်း
လည််း တရော်းစီရင်ဖခင််းလိုပ်တအခါ သနောင်တရ (သ)ို ကိုယ်ဖြစ်ကယ
ို ်ခ ဖပတ်သော်းြို
လူသော်း သတွရ သဖမကကီ်းပမောသသော နှလို်းသော်းမှော စောထွင်း် ပါတယ်။
တရော်းစီရင်တအခင််းအကျင််းကို
မသကောင််း

ဖပြိုသူသတွကို

ကျွနသ
် တော်တို

အဖပစ်သပ်းမဘိုရော်းလို

ရှု တအခါမှော

ဘိုရော်းသခင်ဆိုတော

ကျွနသ
် တော်တိုက

မှတ် ကတောပါ။

အဒါသ ကောင် သူဆီက ထွကလ
် ောတမီ်းဟော မသကောင််းမှုဖပြိုသူသတွကို ဝါ်းမျြိုမယှံ့မီ်းလို
ကျွနသ
် တော်တက
ို မှတ် ကတော ဖြစ်ပါတယ်။
“မျက်နောှ သတော်မှော မီ်းသရောင်ဖခည်ထွက်သလ၏။” - ဒသယလ ၇:၁၀
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“မီ်းသရောင်ဖခည်” ကို “နတာြ နသာဖမစ်” လလည်
ို
်း ဘောသောဖပန်လရပါတယ်
။ ဒီအယူက
ှံ့
တရော်းစီရင်ရော ပလလင်ရှရောအခန််းကို ဆက်စပ်သပ်းပါတယ်။
“ထဖပင်
ို
ပလလင်သတော်သရှ ြို့၌ သကျာက်သလင်ြီးနှငတ
ူ ညို့ ် ြန် င်လယ်ကသ
ဲို့ သသာအ
ို ို့
ို့် သ
ရောရှ၏။” - ဗျောဒတ် ကျမ််း ၄:၆
“ထသနောက်
ို
သကောင််းကင်တမန်သည် သကျာက်သလင်ြီးကဲသ
ို့ ို ကည်
လင်သတာက်
ို့
သသာ အသက်သရစြီးရာဖ စ်ကို ငါအော်းဖပသလ၏။ ထဖို မစ်သည် ဘိုရော်းသခင်နင
ှ သ
် ို်း
သငယ်သတော်၏ပလလင်သတော်မှထွက်၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂၂:၁

ဘိုရော်းသခငပ
် လလင်ြနေ ပမစဖ ာ်းခစီ်းဆင််းတဖမစ်ဟော နတာြ တအသက်ဖမစ် ဖြစ်ပါ
တယ်။ အနှဖီ မစ် ဖြတ်သွော်းတအရပ်တိုင်း် မာ အသက်ရငတအကျြို်းန ေါ်ပါတယ်။
“အသက်ရှင၍
် လှုပ်ရှော်းတတ်သသောသတတဝါ အမျြို်းမျြို်းတိုသည် ထဖို မစ်သရသရောက်
သမျှသသော အရပ်တို၌ အသက်ရှင၏
် ။” - သယဇသကျလ ၄၇:၉

တရော်းရို ်းမှော ခမည််းသတော်ဘိုရော်း ဆတ်ဆတ်သနဖခင််းက ဘိုရော်းရစီရင်ပက
ို ိုရှုဖ ှံ့ ကျွနသ
် တော်
တိုကို ြတ်သခေါ်သနတောပါ။ အနှဖီ မင်ကွင်း် “တရော်းစီရင်ချန်သရောက်လာပ

(ဗျောဒတ် ၁၄:၇)”

ကို ကညတ
် အခါမှော ကျွနသ
် တော်တဟာ
ို
ဘိုရော်းရသကခောသတော်ကို စစ်သဆ်းသူမျော်း ဖြစ်ပါ
တယ။ ကျွနသ
် တော်တြ
ို အြဘိုရော်းကို သော်းသတော်ဘရ
ို ော်းရ ဝါစာအတိုင်း် ဖမင်ပါရလော်း (ရှင်
သယောဟန် ၅:၂၂) (သ)ို အောဒကသနရခတ အဖပစ်ဖမင်အဖပစ်သပ်းတတ်တ

ဇ္ေဲရှုှံ့ သလော်း။

(နရာမ ၅:၁၆)
ကျွနသ
် တော် နရ ွေ့အခန််းမှောဆိုခပပီ်းတအတိုင်း် ဘ အဖပစ်တင်တတ်တဉာဉ်ဟာ ခရစ်သတော်ဒ
ြမဘာမာသပေါ် ပပီ်း ခဏအတွင်း် မှော အသင််းသတော်ထကို စမဝ
် င်ခပါတယ်။ မောရ်နတ်က သူရ
ပလလင်ကို အသင််းသတော်ထ တည်ခပပီ်း သစစောရှသူသတွကို အဖပစ်ဖမင်အဖပစ်သပ်းဖခင််းနတွေ
စခ ပါတယ်။
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တရော်းစီရင်မမ
ှု ှော ချြိုငယ်က ဘရာ်းသော်းသမီ်းမျော်းကို အမှုစတာသတွ
ွ
ြ ဘိုရော်းသခင်က
ကောကွယ်သပ်းမှောဖြစ်ပါတယ်။
“ငါ ကည်ရှု စဉ်တွင် အသက်ကကီ်းသသောသူသည် သရောက်လောလျှင၊် အဖ င်ဆ
ို့ ြီးို သသာ
ဘိုရာြီး၏ သန်ရှို့ ငြီး် သသာ သူတအာြီး
ို ို့
စရင်ရသသာ အ ွေငက
်ို့ ို သ ြီး၍၊ ထသ
ို ူတိုသည်
နင
ို င
် ကိုသမ််းယူဝင်စော်းသသော အချန်သရောက်သည်တိုငသ
် အောင် ထခ
ို ျြိုသည် သန်ရှင်း်
သူတိုကို စစ်တိုက်၍ နင
ို သ
် လ၏။” - ဒသယလ ၇:၂၁၊ ၂၂

တရော်းစီရင်ဖခင််းဟာ ဘိုရော်းသော်းသမီ်းမျော်းရသနတောန်ကို စစ်သဆ်းဖခင််းပါ။ ဘိုရော်းသခင်က
တရော်းစီရင်တယ်ဆိုရောမှော လူသော်းသတွက သူတစ
ို တ်အတိုင်း် ဘိုရော်းသခင်ြ နှုင််း ကပါ
တယ်။ ကျွနသ
် တော်တကသတော
ို
ရန်သသ
ူ တွကိုအဖပစ်သပ်း၊ ကစစတို်း စလိုစတ် ရှ ကပါတယ်။
အဒါသ ကောင်
ဘယ်သက
ူ ိုမှ

ဘိုရော်းလည််းဒီလို ဲလပ
ို ်ချင်မှော ဲလို
အမှုမဆွပါဘ်း။

မှတ် ကပါတယ်။

မောန်နတ်ရစွပ်စမှု
ွ သတွအတွက်

ဘိုရော်းက
ဘိုရော်းက

သူသော်းသမီ်းသတွြ ကောကွယ် သပ်းတောပါ။
မောရ်နတ်ကသတော သူတက
ို ို သနသနညည စွပ်စပါတယ
ွ
။ သနရ
် ှင်း် သူသတွက အဒီစပ
ွ ်စမှု
ွ
သတွကသနလွတ်သအောင် ဘိုရော်းသခင်ဆက
ီ ို အ ြ ကြ ါတယ်။ ဘိုရော်းသော်းသမီ်းမျော်းက
သူတက
ို ိုခန
ွ အ
် ော်းသပ်းြို ဘိုရော်းဆီမှောသတောင််းခ (သ)ို ဘရာ်းြနတာှံ့ သတြ
ှံ့ ယစာ်း ဒလ
လ မာ ါဆတဲအ
ှံ့ ထငေဲ ှံ့ သတြ
ှံ့ ဲ အပခာ်းသနတွေြ စပ ်းစရင၊ အပ စန ်းကြ ါတယ။
ခင်ဗျော်းဆိုရင်သကော အနှတ
ီ ရော်းစီရင်ဖခင််းမှော ဘယ်လိုလပ
ို ်မှောလဲ။
ချြိုငယ်ကသလ်းက လူသတွကလ
ို ိုက်ပပီ်း အဖပစ်သပ်းစီရင်ခတအတွက် အခိုသဆီ
ူ တစ တ
ဖပန်လည်ပပီ်း သနောက်ဆို်းမာ ကစစတို်းသွော်းပါတယ်။ ဘိုရော်းြ တသတွ်းသွော်းဆွတ်လို မရပါ
ဘူ်း။ လူက အဖပစ်လိုကလ
် ိုကတ
် င်လိုရှရင် သူလည််း ဖပန်ခရမှောပါ။ ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ လိုက်ပပီ်း
တိုပ်မသနဘ သယရှု မနခ
် တအတိုင်း် သန ကရသအောင်ပါ။ အဒါမှ ကျွနသ
် တော်တိုလည််း စီရင်
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မခရမှော ဖြစ်ပါတယ် (ရှငမ
် ဿ ၇:၁၁)။ အနှတ
ီ ရော်းစီရင်မမ
ှု ှော ကျွနသ
် တော်တို ဘယ်လိုဝင်က
မှောလ ဆိုတောကသတော ကျွနသ
် တော်တိုရသရွ ်းချယ်မှုပါဘ။
ခင်ဗျော်းစီရင်တအတိုင်း် ပါ ...
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၁၈။ အဓ မရဲဘာသာသဗ္ဒ
ို့
သယရှု ဘိုရော်း အသက်မထွက်ခင်သလ်းမှော ရင်ကွနောစကော်း ဆိုခပါတယ်။

။

“ဧလ၊ ဧလ၊ လောမောရှောဗခသောနဟို ကကီ်းသသောအသနှင် သကက်းသ ကော်သတော်မူ၏။ အ
နက်ကော်း၊ အကျွနပ
်ို ်ဘိုရော်း၊ အကျွန်ပ
ို ်ဘိုရော်း၊ အဘယ်သ ကောင် အကျွန်ပ
ို ်ကို စွနပစ်
်
သတော်မူသနည််းဟို ဆိုလိုသတည််း။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၂၇:၄၆ (NIV)

နယရှု ဆခဲတ
ဲှံ့ ြာ်းသည သဟပဗဘာသာမဟိုတ်ဘ အောရမက
ို ် (Aramaic) ဘာသာပဖစ
ှံ့ စ
ါတယ။ အဒါသ ကောင် သယရှု ဘိုရော်းဟော အောရမက
ို မ
် ျော်းမျော်းသို်းခမှောလ ှံ့ အမျော်းစိုက မှတ်
လာကြတအသ ကောင််းရင််းတစ်ခို ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီလကခဏောဟာ Mel Gibson ရို ကက
် ူ်း
ခတ The Passion ဇ္ာတြာ်းမာ အနတာက
ှံ့ ိုန ေါ်လွေငပါတယ်။
ခရစ်သတော်ဘိုရော်း ထင်ရှော်းခစဉ်ကောလမျော်းမှော သဟပဗဘောသောဟော အသို်းမျော်းတ ဘောသော
စကော်းဖြစ်သ ကောင််း
ကော်းစင်သပေါ်မှော

အသထောက်အထော်း

အမျော်းကကီ်းရှပါတယ်။

သယရှု ရသခါင််းအထက်မှောချတ်ထော်းတ

စောတို၊

အဒါကသတော
ရှငသ
် ပါလိုက

တရော်းော ရသတနတွေြ တရာ်းသချွခတသောဓကသတွမှော ထင်ရှော်းပါတယ်။
“သယရှု ကို လက်ဝါ်းကပ်တိုငသ
် ပေါ်၌တင် ကသသောအရပ်သည် ပမြိုြို့နင
ှ န
် ်းီ သည်အဖပင်
ထက
ို မပည််းကို သဟမဗ္ဲဘာသာ၊ လက်တင်ဘာသာနှင ို့် ဂရဘာသာတိုဖြင် သရ်းထော်း
သည်ဖြစ်၍ မျော်းစွောသသောဂျ ်းလူမျြို်းတိုသည် ၎င််းကိုြတ် က၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်
ခရစ်ဝင် ၁၉:၁၉၊ ၂၀
“တပ်မ်းကကီ်းကလည််း ခွငဖ် ပြိုသဖြင် သပါလိုသည် သလှကော်းသပေါ်တွငရ
် ပ်လျက် လူ
တိုအော်း လက်ရပ်ဖပရော အလွနတ
် တ်ဆတ်သွော်းသလ၏။ ထအ
ို ခါ သူသည် သဟမဗ္ဲ
ဘာသာစကာြီးဖြငို့သ
် ဖ ာ ကာား၏။” - တမန်သတော်ဝတထြို ၂၁:၄၀

ဒမသက်ပမြိုြို့အသွော်းမှော သယရှု ဘိုရော်းက ရှငသ
် ပါလိုကို စကော်းမနခ
် တအခါ သဟပဗဘောသော
နဘ မနခ
် တောပါ။

။
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“အကျွနပ
်ို ်တိုအော်းလို်းသည် သဖမသပေါ်သိုလကျသွော်းရော သဟမဗ္ဲဘာသာစကာြီးဖြင်
‘သရှောလို၊ သရှောလို၊ သင်သည် အဘယ်သ ကောင် ငါကိုညှဉ််းဆသနည််း။ တိုတ်ချွနက
် ို
ကန်ရန် သငအ
် တွက်ခက်၏’ ဟို အကျွန်ို ် အာြီးသဖ ာသသာအသကို အကျွန်ို ် ကာြီး
ရ သည်။” - တမန်သတော်ဝတထြို ၂၆:၁၄

ဂဗဗသ၊ သဂါလသဂါသ စတဲအ
ှံ့ ရပ်ညန်ဆိုင်း် ဘိုတ်ဖပော်းနတွေြ သဟပဗဘာသာစကော်းန သရ်း
ထော်းတောပါ (ရှငသ
် ယောဟန် ၅:၂၊ ၁၉:၁၃၊ ၁၇၊ ဗျောဒတ် ၉:၁၁၊ ၁၆:၁၆)။
စတ်ဝင်စော်းစရောက သနောက်ပိုင်း် ကျမ််းစောအိုပ်နတွေက ဂရ၊ သဟပဗစကော်းလို်းသတွကို အောရ
မိုကစ
် ကော်းအဖြစ် ဘောသောဖပန် ကတောပါ။
“အကျွနပ
်ို ်တိုအော်းလို်းသည် သဖမသပေါ်သိုလကျသွော်းရော အာရမိိုကဘ
့် ာသာစကာြီးဖြငို့်
‘သရှောလို၊ သရှောလို၊ သင်သည် အဘယ်သ ကောင် ငါကိုညှဉ််းဆသနည််း။ တိုတ်ချွနက
် ို
ကန်ရန် သငအ
် တွက်ခက်၏’ ဟို အကျွန်ို ် အာြီးသဖ ာသသာအသကို အကျွန်ို ် ကာြီး
ရ သည်။” - တမန်သတော်ဝတထြို ၂၆:၁၄ (NIV)

သမမောကျမ််းစောဘောသောစကော်းကဝမျော်းက စြာ်းလ်းနပ ာင်းရပခင်းဟာ သဟပဗဘောသောဟော
မသို်းတောကြာပပီ၊

နဟပ ဘ
ဲ ာသာလ ှံ့

ဖြစ်ပါတယ်

ဆိုပပီ်း

နပ ာတဲအ
ှံ့ ခါ

ဘိုစကော်းအောရမက
ို စ
် ကော်းဘ

ဆို်းဖြတ် ကလပါ။
ှံ့

အနနပ ာင်း စပခင်းြ

စကော်းလို်းရအဓပပောယ်သဖပောင််းသွော်းပ ်း
သဟပဗနအောရမက
ို ဟ
် ာ

သဟပဗမူရင််းြ

အသတောကသ
ို ဝ်းတ

ဘာ

နပ ာင်းဆေနစပါတယ်။

သာနှစမ
် ျြို်းပါ။

သမမောကျမ််းရင််းကို

ကို်းကော်းမယ်ဆိုရင် သဟပဗကသနပ ယူရပါတယ။ အ နကြာင်းြနတာှံ့ အောရမက
ို ်ကျမ််း
ရင််းဆိုတော မရှလိုပါ။
အနှအ
ီ သနအထော်း ပစ
ို တ်ဝင်စော်းြိုနြာင်းလာတောက ဂျ ်းသတွက အောရမက
ို ဘ
် ာသာြ
ဘယ်လမ
ို ှတသ
် လ ဆတ
ို အသ ကောင််းပါ။
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ဂျ ်းသတွထမှောကိုက သဟပဗနအောရမိုက်ဘောသောစကော်းြ အကြ်းကြ်းပခာ်းထာ်းပါ
တယ်။ သဟပဗစကော်းက စောသပ ညာရငမ ာ်း၊ စာန သလောကရ အဓကဘောသော
စကော်းတင်မဟိုတ်ဘ သနတဓဝသို်းတဲစ
ှံ့ ကော်းလည််း ဖြစ်ပါတယ်။ Mishnah ကျမ််း
မှောသတော

“အစစသရ်းနင
ို င
် မှော

အောရမိုက်စကော်း

ဘာလသ
ှံ့ ို်းရမှောလ။

သနစ
် င်တဘောသော (သဟပဗ) (သို) ဂရသို်းရမာန ါ။”
ှံ့ စောသပကဝ Safrai န Stern
တိုက အောရမိုက် ဘောသောဆိုတော ဘောသမင်းဂိုဏမ
် ှမရှ၊ ေေ်းသ်းလည််းမဟတ၊
သဟပဗဘောသောက
Talmud

ဒီဂဏနှစ်ခိုလို်းကို

သနှောင််းပိုင်း် ကောလ

မီ်းစွေဲနေရင

မှောဆိုရင်

ဥပိုသသ
် နမှော

ဆွေထ
ဲ တဖတော်းထော်းပပီ
်း
ှံ့

ဆွေထ
ဲ တခွငဖ် ပြိုပါတယ်။
သိုဓမမောဇရပ်ကသန

ပိုငဆ
် ိုငပ
် ါတယ်လို

အောရမိုက်လက်သရ်းမူ
သဟပဗမူရင််းဆရငသတော

သဟပဗကျမ််းစောအိုပ်ကို
အဖပင်ထက
ွ ်ြို

သို်းသပ်ပါတယ်။

ရွ တ်ြတ်

တအချန်အတွင်း်

တော်းဖမစ်ထော်းသပမ

အောရမိုက်

ဘောသောနသရ်းတကျမ််းကို ရွ တ်ြတ်ချန်မှောသတော မတော်းပါဘူ်း။ ကျမ််းချက်သတွကို
အောရမိုက်ဘောသောန
သဟပဗ

အလွတ်မှတ်ဖခင််းြ

ဘောသောနဆရင

မလနလာြဘ်းလ ှံ့ မတန မယှံ့၊

နော်းမလည်နတာငမ

ော်းနထာငြနထာငန ်းရမာ

ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျ ်းတြသတော
သဟပဗစကော်းဘ ထွတ်ဖမတ်တစကော်းလိုမှတ် ကပပီ်း အောရမိုက်
ှံ့
စကော်းကိုသတော Zohar မှော အဓမမစွမ််းအင်ရ စကော်းလို မှတ် ကပါတယ်။ အောရမိုက်
ကို

လို်းလို်းကကီ်းစွနပ
် စ်တော

မဟိုတ်ပါဘူ်း။

ဒါန မယှံ့

နဟပ ဲဘာသာ

(ဘ်းနဘ်းမ ာ်းရဲ ှံ့ ဘာသာစြာ်း၊ ဘစြာ်း) ရဲနအာြ
မာ ထာ်းထာ်း ါတယ။
ှံ့
သယရိုရှလင် Talmud စောအိုပ်မှော ဒီလိုဆိုထော်းပါတယ်။

။

“အဓကဘောသောစကော်း (၄) ခို ရှပါတယ်။ ဂရဘောသောကို လြဂာမာသ်း၊
လောတင် ဘာသာကို စစ်မာသ်း၊ အောရမိုက်ဘာသာကို လွမ််းချင််းမာသ်း၊ သဟပဗ
ဘာသာကို ဘဆက်ဆသရ်းအတွက် စသဖြင် သို်းပါတယ်။”
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အောရမိုက်ရသနရောက လွမ််းချင််းမှော ဖြစ်ပါတယ်။ သဟပဗစကော်းကသတော သနစဉ်
ဆက်ဆရတသနရော၊
ဂျ ်းြခင်တစ်နယာြ

ဝတ်တြရောမှောသို်းပါတယ်။
က

သူရသော်းကို

ဒါသ ကောင်

ပိုခက်လွတအရွ ယ်ကသနစပပီ်း

သဟပဗလိုမသဖပော၊ ပညတ်သတော်ကို မသွနသ
် င်ခလိုရှရင် သူရသော်းကိုသတ်တယလ ှံ့
မှတ်ယူပါတယ်။

အောရမိုက်စကော်း

နပတ်သက်ရင်သတော

သူတိုရကျမ််းတတ်ဂရမျော်းဖြစ်တ ရ လ
ဗ ိုသခေါ် ကတ ကျမ််း တတ်သတွက။

။

“လူတစ်ဦ်းက အောရမိုက်စကော်းနဆိုပန်ခရင် သကောင််းကင်တမေသတွက
အောရမိုက်မတတ် ကလ အောရ
ို သပ်း ကမှောမဟိုတ်ဘူ်း” လို သတသပ်းပါတယ်။
ှံ့
အနကသတော ြ မ်းရင်းလာမဟိုတ်ဘ ဂျ ်းကျမ််းတတ်သတွရဲ ှံ့ အောရမိုက်အသပေါ်
စတ် ခစာ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ Talmud ကလည််း ရှငသ
် ပါလိုရဆရော Gamaliel
(တမန်သတော် ၂၂:၃) က ဗမောန်သတော်သပေါ်တက်တ တညသဆောက်ဆသလှကော်းသပေါ်မှော
ထင
ို ပ် ပီ်း ခရစ်ယောန်မျော်းအသပေါ် ပါ်းပါ်းနပ်နပ်နသဖပောခတောကို တမန်သတော် ၅:၃၄-၄၀
မှော သရ်းမှတ်ထော်းပါတယ်။ တစ်သယောက်က အောရမိုက်ဖပန် သယောဘဝတထြိုြ သဆ
ှံ့
ဖပခပါတယ။ အဒါဟော ပထမမူနတစ်ခိုတည််းသသော “Targum” ဘ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကအလွေေစတ်ဆို်းပပီ်း ပန််းရသမော်းကို “အမှုက်ထသွော်းပစ်လိုက်” လို ဆိုခပါ
တယ်။ သယရှု ဘိုရော်းလက်ထက်တိုန်း် က အောရမိုက်စကော်းပါတကျမ််းပိုဒသ
် တွကို
ဒီလိုလိုပ် ကပါတယ်။25

အောရမိုကက
် ို လွမ််းချင််း၊ သသသူအသပေါ်သို်းတဘောသောစကော်း၊ အဓမမရဘောသောစကော်း
ဖြစ်တယ်လို မှတ် ကတယ်ဆရ
ို င် ဒီဘောသောစကော်းသို်းပခင်းြ မဖတခ ငတဲှံ့ စိုတန
် တွေရဲ ှံ့
လွေမ်းမ်းမှုနတွေရနကြာင်းပ တာလို မှတလ
် ိုရသ ကောင််း နတွေွေ့ရပါတယ။
သယရှု ဘိုရော်းလက်ဝါ်းကော်းတိုငမ
် ှော သသလိုဆဆမှော သလောကကကီ်းရ အဖပစ်ဝန်ထပ
ို ်ကကီ်းကို
ပခို်းထမ််းခပါတယ်။ မသူသတော်သတွရဲ ှံ့ ဝိုင်း် ပပီ်းသလှောင်သဖပောင်ဖခင််း၊ မောရ်နတ်ကလည််း ခ
25

http://danielbenyaacovysrael.blogspot.com/2013/06/did-yehoshua-spokehebrew-or-aramaic.html
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မည််းသတော်ဘရ
ို ော်းက သူကဥ
ို သပကခောဖပြိုပပီဆတ
ို စတ်မျြို်းန ြနှပ်ဖခင််းသတွကို ခခရပါတယ်။
သယရှု က

အောရမိုကစ
် ကော်းန

လွမ််းချင််းဆိုဖပဖခင််းက

အနမာငထထဲမာ

သူကအ
ို မဂခလောသတွ က ြနှပ်လွေမ်းမ်းသ ကောင််းကို ဖပတာပဖစ ါတယ။
အဒါကိုယပူ ပီ်း ဒသယလ (၇) ကို အောရမက
ို ်နနရ်း၊ ဒသယလ (၈) ကို သဟပဗေဲသရ်းဖခင်
်းတက
ို ို
ှံ့
ဆက်စပ်ရင အနတာ ဓာေြ ပါတယ်။
ဒသယလ (၇) ဟာ ဘောသောဖခော်းြက်ကသန ဘိုရော်းကိုဖမင်ပပ
ို ါ။ အဖပစ်သပ်း၊ သသဒဏ်သပ်းတ
သဝါဟောရသတွက ဘိုရော်းသခင်ဟော တရော်းစီရင်တအခါ ဒီလလ
ို ိုပ်တယ်ဆတ
ို အဖမင်ပါ။
ဒသယလ (၈) မှော တရော်းစီရင်ပအ
ို သ ကောင််း ရှင်း် တအခါကျသတော တရော်းစီရင်တရို ်းခန််းကို
မသတွြို့ရဘ သအောက်ပါအတိုင်း် ရို ်းရို ်းသလ်းသဖပောသွော်းပါတယ်။
“ယခင်သဖပောသူက
ထသ
ို နာက်

။

ရက်သပါင််းနှစ်သထောင်သို်းရောတိုငတ
် ိုင်

သန်ရှို့ ငြီး် ရာဌာနကို

တည်လမ်မည်။

တစ့်ြန်သဆြီးသ ကာသိုတသ
် င် ကလ ်ို့ ည်ဟို

ဖပန်၍သဖပောဆို ၏။” - ဒသယလ ၈:၁၄
“ယခင်သဖပောသူက

ရက်သပါင််းနှစ်သထောင်သို်းရောတိုငတ
် ိုင်

တည်လမ်မည်။

ထသ
ို နာက် သန်ရှို့ ငြီး် ရာဌာနကို လကာင့်ားပပီဟို သဖ ာဆ၏
ို ။” - ဒသယလ ၈:၁၄ (YLT)
“ယခင်သဖပောသူက

ရက်သပါင််းနှစ်သထောင်သို်းရောတိုငတ
် ိုင်

တည်လမ်မည်။

ထသ
ို နာက် ဗိမာန့်လတာ့်ကိို အလကာင့်ားအတိင
ို ား့် ခြစ့်လစမည့်ဟို သဖ ာဆ၏
ို ။” ဒသယလ ၈:၁၄ (NLT)

ဗမောန်သတော်ရဲ ှံ့ အသနရ
် ှင်း် ဆို်းအခန််းမှော ပညတ်သတော် (၁၀) ပါ်းန ဥပသဒစောအိုပ်ကလွလို
ဘောစာအ မှမရှပါဘူ်း။ တရော်းစီရင်တ ရို ်းခန််းပိုသဆောင်တသနြဂတ မရှပါဘူ်း။ ဒသယလ
၂ ြနေ ၇ အထြ နင
ို င
် သရ်းြ ဘောသောဖခော်းမျော်း စတ်ဝင်စော်းနင
ို မ
် ယ်
အောရမိုကလ
် ို

သရ်းရဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။

ဘိုစကော်းဖြစ်နေ ါပ )။

ဒသယလ

(၇)

(အောရမက
ို ်ဟော

မှော ဘိုရော်းသခင်က
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ာဒတသတွဖြစ်လို
အဒီအချန်မှော

တရော်းရို ်းမှောထင
ို သ
် လို

သရ်းထော်းတောက

ဒရှု နထာငဟာ
ှံ့

နြာင်းြငနငငေဲ ှံ့

စမ်းနကြာင်းပ ဖ ှံ့

လူသတွရအယူအဆကို အာရမြဘာသာေဲနရ်းဖခင်
်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနကြာင်းြနတာှံ့
ှံ့
အသမှောင်ြို်းသနတလူသတွအတွက်

အလင််းဖပဖခင််းဖြစ်ပါ

တယ်

(၂

သကော

၃:၁၅)။

ဘိုရော်းသခင်က ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ လိုက်ပပီ်းအဖပစ်မသပ်း ါဘ်း။
အောရမိုကဆ
် ိုတော ခါလဒနသဟပဗနှစမ
် ျြို်း သပါင််းထော်းတောပါ။ သယရိုရလ
ှ င်န ဗောဗိုလန
ို တ
် ရ
ို
စကော်းကို သပါင််းထော်းတောမလ
ို ို အသတော်ကိုထ်းူ ပါတယ်။ ဒသယလ (၇) အထက တရော်းစီရင်
ခန််းက ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းစီရင်ပိုန ဗောဗိုလိုနရ
် တရော်းစီရင်ပတ
ို ို သပါင််းစည််းထော်းတောပါ။
နဟပ ဲဘာသာေဲနရ်းထာ်းတဲ
ှံ့ အခေ်း (၈) ြ ရမ်း တာပဖစတာနတွေြ ပ ေပ ်းစစရရပဖစ
ှံ့
နအာငလ တာြ နရ်းထာ်းတာ ါ။ အာဒြ ဘရာ်းသခငဟာ သရဲှံ့ ဇ္ေ
ှံ့ ်းြ သတခ င
တယလ ှံ့ အပ စတငတဲအ
ှံ့ ခါမာ သြ သရဲှံ့ သမပ
ှံ့ ဇ္ဉ်ြ နထွေပ ာ်းနအာင လ တာ ါ။
သမပဇ္ဉ် ဟာ မေပဖစမနေ ါဘ်း။
ထအတူ
ို
ပ သယရှု ရအသသခ
ဲ ှံ့
ဖခင််းက ဘိုရော်းရစရို ကမ
် ဟိုတတ
်
အသသခဖခင််းဖြင် ဘိုရော်း
သခင်က ခွငလ
် တ
ွှ မ
် ှောဘဆိုတအဖမင်ကို ြွငသ
် ပ်းခတောပါ။ ဒလော်းလညပ ်းသာ်း စီရင်ထ်းေဲ ှံ့
လူသော်းသတွက အဖပစ်ဆတ
ို ော နပဖကိုသဖြရှင်း် ရမယက
် စစဆတ
ို ောကို နော်းလညလာပါတယ်။
ဒီလိုနော်းလည်ဖခင််းက

လူသတွကို

သူတိုနော်းလည်တတရော်းစီရင်ပိုန

ဘိုရော်းသည်

ဘယ်သက
ူ ို မှ မစီရင်ပါဘူ်းဆတ
ို သယရှု မနခ
် တအသ ကောင််းကို ယှဉ်ြိုြတ်သခေါ်ပါတယ်။
ဒသယလ (၇) မှော ဘိုရော်းသခင် ဆတ်ဆတ်သနတောြ ဝဘဇ္ဇပ ဖ ှံ့ အောရမိုကစ
် ကော်းန သရ်း
ထော်းဖခင််းတက
ို
အောဒက ဘိုရော်းသခင်ကို ဖမင်ပပ
ို ါ။ သယရှု လည််း လက်ဝါ်းကော်းတိုငမ
် ှော
အဖပစ်ဝန်ထပ
ို ်ကကီ်းကို

ထမ််းရတအချန်မှော

ဒီလဘ
ို ဖြစ်ခပါတယ်။

သယရှု က

“အကျွနပ
်ို ်အဖ” လမသခေါ်
ဘ “အကျွနပ
်ို ်ဘရာ်း” လို သခေါ် ခပါတယ်။ သြ “အကျွနပ
်ို ်အဖ၊
ှံ့
အကျွနပ
်ို ်အြ၊ အဘယ်သ ကောင် အကျွနပ
်ို ်ကို စွနပ
် စ်ရသနည််း” လို မမနခ
် ပါဘူ်း။
ခရစ်ဝင်ကျမ််းအော်းလို်း ထမှော သယရှု က သူရခမည််းသတော်ကို "အြ" လို သခေါ် ခပါတယ်။
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မောရဆီမှော သူရအြဟော သူရဘိုရော်းဖြစ်သ ကောင််း၊
သူမရဘိုရော်း

(သယောဟန်

၂၀:၁၇)

ဖြစ်သ ကောင််း

သူမအတွက်လည််း သူမရအြ၊
ဖပတောကလွလို

သူရအြကို

အကျွနပ
်ို ်၏ဘိုရော်းလို ဒသနရောမှောဘ သို်းခပါ တယ်။ သယရှု ၏ယို ကည်ဖခင််းမျြို်းရှတသူက
ဘိုရော်းသခင်ကို

သူရအြလိုဖမင်ပပီ်း၊

အဖပစ်လက
ို ်လက
ို ်တင်တတ်တလူသတွက

ဘိုရော်းကို

အဖခော်း

လူသတွကို

သူရအြလမဖမင်
ို
ဘ

တရော်း

သူကကီ်းလိုဖမင်မှော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒအခေ်းမာ တရော်းစီရင်ပိုကို ကျွနသ
် တော်တသလ
ို
လောတအခါမှော အဆို်းဖပြိုလပ
ို ်တလူအသပေါ်
ကျွနသ
် တော်တို
ဘိုရော်း

ဘာလ ခ ငတဲစ
ှံ့ တရှတာကိုဖပသ ကောင််း

ကသတော

ကျွနသ
် တော်တိုရ

ကျွနသ
် တော်တို

ကျွနသ
် တော်တိုနတူမယလ ှံ့ မတကြ ါတယ။
အသတွ်းသချော်မှုအတွက်

ဖမင်ရပါတယ်။

အနကြာင်းြနတာှံ့

ဆတ်ဆတ်သနသပ်းလို ါ။

တကယ်သတော

သူရသော်းသတော်ကို ဒီကမဘော ကို သစလတ်ဖခင််းအော်းဖြင် ဘရာ်းြ ကျွနန
် တာတိုရအမှော်းကို
ချဖပပါတယ်။ သယရှု ဖပခတ ထူ်းဖခော်းလကခဏောသတွက ကျွနသ
် တော်တိုကို ဆို်းမပါတယ်။
ပါ်းအရို က်

ခခတအချက်တိုင်း် က

ခမည််းသတော်ဟော

ကျွနသ
် တော်တိုထင်သလိုမဟိုတသ
် ကောင််း၊ ကျွနသ
် တော်တက
ို
အဖပစ်တင် တတ်သလမ
ို ျြို်း
အဖပစ်လက
ို ်မတင်သ ကောင််းကို ဖပပါတယ်။
သယရှု ဘိုရော်း အသက်ချြိုပ်ခါနီ်းမှော မန်ခတစကော်းသတွက ဓာေြ ါသလော်း။ ကျွနသ
် တော်
တိုန မရင််းနှ်းီ ခြူ်းတအသ ကောင််းသတွ ချဖပခပါသလော်း။
ခင်ဗျော်းစီရင်တအတိုင်း် ပါဘ...
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၁၉။ ြရစ့်လတာ့်ခပန့်မကက

ာြင့်မှာရှိမယ့် ကက တင့်တရာြီးစရင်ဖ င်ြီး

သရှ ြို့ မှောသလလောပပီ်းခ ကတအတိုင်း် ဘ တရော်းစီရင်ဖခင််းဆတ
ို ော ခရစ်သတော်ဘိုရော်း ဒိုတယ
အကကမ် ဖပန်မကကလောခင်မှောရှမှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီအြေနတွေ
ှံ့ ကို ဒသယလ (၇) မှော
ရှင်း် ရှင်း် လင်းလင်း သြေါ် ဖပထော်းပါတယ်။ သမ်းရမှောက ဘိုရော်းသခင်က ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ
အဖပစ် မသပ်းတာမှနရ
် င် ဒီတရော်းစီရင်တောက ဘယ်လိုမျြို်းဖြစ်မလ ဆိုတောပါ။
“သနှောငသ
် နှ်းသည်ဟို အချြိုြို့တိုကမှတ်ယူသကသို ထောဝရဘိုရော်းသည် ကတသတော်
ကို သနှောငသ
် နှ်းသစသတော်မူသည်မဟိုတ်။ မည်သူမျှမပျက်စီ်းဘ လူတိုင်း် သနောင်တရ
သစရန် အလိုသတော်ရ၍
ှ
သင်တအသပေါ်
ို
စတ်ရှည်သည််းခလျက်သနသတော်မူဖခင််းသော
ဖြစ်၏။” - ရှငသ
် ပတရိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၃:၉

ကျွနသ
် တော်တိုရအြကသတော သသာ်းသမ
်းနတွေြ မန ာြဆ်းနစခ င ါဘ်း။ အာ်းလ်းြ
ှံ့
ြယတငပခင်းရနစလ ါတယ။ ဒသယလ (၇) ကို ကျွနသ
် တော်တို သလလော ကတအခါမှော
တရော်းစီရင်ဖခင််း အဆငဆ
် ငသ
် တွက ခရစ်သတော်ဘိုရော်းကို နင
ို င
် သတော်အပ
ို ်စို်းပိုငခ
် ွင် ရသစ
နကြာင်း နတွေွေ့ရပါတယ်။
“ထည
ို ဉ်အခါ

ငါသည်

အောရို ဖပြို၍၊

လူသော်းနှင်

တူသသောသူတစဦ်းသည်

မိုဃ်း် တမ်ကို စီ်းလျက်၊ အသက်ကကီ်းသသော သူ၏အထသတော်သို သရောက်လော၏။
ထသ
ို ူကို

အထ

သတော်ပါ်းသိုသွင်း် က၏။

အရပ်ရပ်တို၌သန၍

အသီ်းသီ်းအဖခော်းဖခော်းသသော ဘောသော စကော်းကို သဖပောသသောလူမျြို်းတကောတိုကို
အိုပ်စို်းသစဖခင််းငှော၊

ထသ
ို ူသည်

အောဏောစက်သတော်သည်

နင
ို င
် နှင် တကွ

ကမဘောအဆက်ဆက်

အောဏောစက်တန်ခို်းကိုရ၏။
တည်၏။

နင
ို င
် သတော်သည်

ပျက်စီ်းဖခင််းသို မသရောက်နင
ို ရ
် ော။” - ဒသယလ ၇:၁၃၊ ၁၄

ခရစ်သတော်ဘိုရော်းအပိုငစ
် ာ်းတ နင
ို င
် သတော်ဟော လူမျြို်းခပ်သမ််းက ဝမ််းသဖမောက်ဝမ််းသောန
သူကခ
ို စော်း ကမယ်

နင
ို င
် သတော်ဖြစ်ပါတယ်။
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ခရစ်သတော်အိုပ်စို်းတနင
ို င
် သည်

သူကို

တကယ်

ချစ် ကတသူသတွဖပည်တနင
ို င
်

ဖြစ်ပါတယ်။

သူရအ ခ

မှုဟော

အဓမမနမဟိုတဘ
် သမတတော တရော်းကိုအသဖခခပပီ်း အိုပ်ချြိုပ်တနင
ို င
် ဖြစ်ပါတယ်။
စောတန်ကသတော ဒီကမဘောပဂြိုဟမ
် ှောရှတ ပိုထဇ
ို ဉ်သတွကို သူအပိုငလ
် ိုဆပ
ို ါတယ်။ အဖပစ်
လိုပ်တသူအော်းလို်းဟော သူလူပါတဲ။ှံ့ ခရစ်သတော်က သူသော်းသမီ်းသတွကို ဖပန်ပပီ်းမနခေါ်ခင်မှော
စောတန်ကသတော ဘိုရော်းကိုကို်းစော်း ကတသနတွေ ဖပန်မထ၊ ကယ်တင်ဖခင််းမရသအောင် ပတ်
ပင်ပါတယ်။
“ထသနောက်
ို
သကောင််းကင်မှကျယ်သလောင်သသောအသက “ငါတိုဘိုရော်းသခင်၏ကယ်
တင်ဖခင််း၊ တန်ခို်းသတော်၊ နင
ို င
် သတော်နင
ှ ် ကိုယ်သတော်၏ခရစ်သတော်၌ရှသသောအောဏော
စက်တိုသည် ယခိုသပေါ်ထန
ွ ်း် သလပပီ။ အသ ကောင််းမူကော်း င တ၏ည
ို ို့
အစ်ကို ျာြီးကို
စွေ ်စသ
ွေဲ သာသူတည်ြီးဟူသသာ င တဘို
ို ို့ ရာြီးသ င်၏သရှ ြို့သတာ်၌ သနသရာည
ို့

သူတို ို့

ကစ
ို ွေ ်စသ
ွေဲ သာသူသည် ပစ်ချဖခင််းခရသလပပီ။ ညီအစ်ကိုမျော်းသည် သို်းသငယ်သတော်
၏သသွ်းသတော်အော်းဖြငလ
် ည််းသကောင််း၊

မမတိုသက်သသခသသောနှုတ်ကပတ်သတော်

အော်းဖြငလ
် ည််းသကောင််း၊ သူကိုသအောင်နင
ို ခ
် က၏။ သူတိုသည် အသသခရသည်
တိုငသ
် အောင် မမတိုအသက်ကိုနသ
ှ ဖမောဖခင််းမရှ က။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၂:၁၀၊ ၁၁

သမမောကျမ််းဂန်မှောသတော သသပပီ်းသူမျော်းကို တရော်းစီရင်မယ်ပက
ို ို ခင််းဖပထော်းပါတယ်။ အဒါ
ကို သမောသရှရအဖြစ်မှော သတွြို့ နင
ို ပ
် ါတယ်။
“သကောင််းကင်တမန်မင််းမသကခလပင် မောရ်နတ်နင
ှ ဖ် ငင််းခလ
ို ျက် သမောသရှ၏ကိုယ်
ခနဓောနှငပ
် တ်သက်၍ အသချအတင်သဖပောဆို ကသသောအခါ ရှု တ်ချဖပစ်တင်သည်စီ
ရင်ဖခင််းကမ
ို ဖပြိုဝဘ ‘ထာဝရဘိုရာြီးသည် သငို့က
် ို ဆြီးို သတာ် ူ သစ’ ဟူ၍သော
သဖပောဆိုခ၏။” - ရှငယ
် ိုဒဩဝါဒစော ၁:၉

ရှငသ
် မောသရှဟော
ယူသဆောင်ဖခင််းခရပါတယ်။

သသပပီ်းသနောက်အချန်တစ်ခိုမှော
အဒီအဖြစ်ကသတော

သကောင််းကင်ကို
သသပပီ်းသူတစ်သယောက်

ပထမဆို်းဖပန်ပပီ်းရှငတ
် ပထမဆို်းသသောမှတ် တမ််း ဖြစ်ပါတယ်။ သမမောကျမ််းဂန်မှောသတော
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လူတစ်သယောက်သသတအခါ

သဖမကကီ်းဆဖပန်ပပီ်း

ရှငဖ် ပန်ထသဖမောက်ရောနေက
ှံ့ ို

သဿောန်ကသန သစောငသ
် နတယ်လို ဆပ
ို ါတယ်။
“အသက်ရှငသ
် သောသူသည် မမသသရမည်ကို သ၏။ သသသသာသူ ူကာြီး၊ အဘယ်
အရာကို ျှ သ။

အကျြို်းအဖပစ်ကိုလည််းမခရ။

သူကိုလည််း

သမသလျောတတ် က၏။” - သဒသနောကျမ််း ၉:၅
“လူသည်အ ်မ ြီး ှ သနာက်တစ့်ြန် ထရ။
သအာင်

ိုဃြီး် သကာင်ြီးကင် ကိုန်

ဆြီးို မီတင
ို ်

နြီးို ရ။ အအပ်အသပျော်မပျက်ရ။ ကိုယ်သတော်သည် အကျွနပ
်ို ်ကို သခ္ င်း

တွင်း် ၌

ဝှက်ထော်းသတော်မူပါသစ။

ကွယ်ကောသတော်မူ

ပါသစ။

ချန််းချက်သတော်မူပါသစ။
အကျွနပ
်ို ်

အမျက်သတော်မလွန်မတိုငသ
် အောင်

အကျွနပ
်ို ်ကို

လူသည်

သအောက်သမစရောအချန်ကို

သသလျှငအ
် သက်ရှငဖ် ပန်ပါလမ်မည်သလော။

သဖပောင််းလချန်မသရောက်မ၊

ပင်

ပန််းစွောအမှုထမ််းရသသော

သနရက်ကောလပတ်လို်းသည််းခလျက် သနပါမည်။ အ ကျွနပ
်ို ်ကိုသခေါ်သတော်မူပါ။
အကျွနပ
်ို ်ဖပန်သလျှောက်ပါမည်။

ကိုယ်တိုငြ
် န်ဆင််းသတော်မူ

သသောအရောကို

သနော်းဖခင််းစတ်ရှသတော်မူပါ။” - သယောဘ ၁၄:၁၂-၁၅

အမျော်းမှတယ
် ူတောနဆနက
် ျင်နေတဲအ
ှံ့ နကြာင်းြနတာှံ့ ဝညာဉ် (soul) ဆတာ မသသနင
ို ်
တအရောတစ်ခို မဟိုတ်ပခင်းပါ ဲ။
“သသတတ်သသာလူသည် ဘိုရော်းသခင်သရှ ြို့ မှော သဖြောင်မတ်ဖခင််းရှရသသလော။ လူ
သတတဝါသည် ြန်ဆင််းသတော်မူသသော အရှငသ
် ရှ ြို့ မှော သန်ရှင်း် ဖခင််းရှရသသလော။” သယောဘ ၄:၁၇

ပိုထဇ
ို ဉ်ဟော မသသနင
ို တ
် အမတပိုဂ္ြိုလဖ် ြစ်တယဆရင သမမောကျမ််းဂန်က မသသနင
ို ဖ် ခင််း
ကို ရှောမှီ်းြို ဘာပဖစလအလင်
်းဖပရတောလဲ။
ှံ့
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“သကောင််းသသောအမှုကို ဇွလိုလဖြငဖ် ပြိုလျက် ဘိုန်ြီးသတာ်၊ ဂိုဏ်သတာ်နင
ှ ို့် သြာက်ဖ န်
ျက်စြီးဖ င်ြီးနှငက
ို ို့ ို ရှာသြွေသသောသူတိုအော်း ထောဝရအသက်ကို
ို့် င်ြီးသသာအရာတက
သပ်းသတော်မူလမမ
် ည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၂:၇

မသသနင
ို တ
် ောဆလ
ို ို ဘိုရော်းသခင် ဲရပါတယ်
ှ
။
“အချန်တန်သသောအခါ ဘိုရော်းသခင်သည် ခရစ်သတော်ကိုသပေါ်ထန
ွ ်း် သစသတော်မူလမ်
မည်။ ဘိုရော်းသခင်သည် မဂခလောရှသတော်မူ၍ တစ်ပါ်းတည််းအိုပ်စို်းသတော်မူသသောအ
ရှင၊် ဘိုရင်တကောတ၏ဘို
ို
ရင်၊ အရှငတ
် ကောတ၏အရှ
ို
ငဖ် ြစ်သတော်မူ၏။ ကယ
ို ်
သတာ်တစ် ြီးတည်ြီးသာလျှင် သသဖ င်ြီးနှငက
ို့် င်ြီးသသောအဖြစ်၌ရှလျက် ချဉ််းကပ်၍
မရသသော အလင််း၌ ကန််းဝပ်သတော်မူ၏။ လူတိုတွင် မည်သူတစ်ဦ်းတစ်သယောက်မျှ
ကိုယ်သတော်ကိုမဖမင်ြူ်းသကသို ဖမင်လည််းမဖမင်နင
ို သ
် ပ။ ထဘ
ို ိုရော်းသခင်၌ ဂိုဏသ
်
သရနှငထ
် ောဝရတန်ခို်းအရှန်အဝါရှသတော်မူပါသစသသော။ အောမင်။” - တသမောသသ
ဩဝါဒစော ပထမသစောင် ၆:၁၅၊ ၁၆

ဒီအသ ကောင််းနဆက်န ွှယတာနတွေ ချဖပချင်တော အမျော်းကကီ်းရှသသ်း ါတယ်။ ဒါသပမယ် ဒီသန
ရောမှော

အဓြသဖပောချင်တာြ

သရှ်းအတီသတကသနယသနအထ

သသရောကဖပန်ရှငပ် ပီ်း

သကောင််းကင်ကိုသရောက်သွော်း ကသူ အလွနန
် ည််းပါတယ်။ ကျန်ရှသသ်းတ ဘိုရော်းသော်းသမီ်း
သတွသည် ခရစ်သတော်ဘိုရော်း ဒိုတယအကကမ် ကကလောတအခါကျမှ ဖပန်ပပီ်းရှင် ကမှော ဖြစ်ပါ
တယ်။
“ညီအစ်ကိုတို၊ သင်တသည်
ို
သမျှော်လငဖ် ခင််းမရှသသောအဖခော်းသူမျော်းကသို ဝမ််းနည််း
ဖခင််းမရှ ကမည်အသ ကောင််း အ ် သ ျာ်သသာသူတနှ
ို ို့ င ်ို့ တ်သက်၍ သင်တမသ
ို
ဘ
သနရန် ငါတိုအလိုမရှ။ အသ ကောင််းမူကော်း သယရှု သည် အသသခပပီ်းသနောက် ထ
သဖမောက်သတော်မူသည်ဟို ငါတိုယို ကည် ကလျှင် ဘိုရော်းသခင်သည် သယရှု ၌ အပ်
သပျော်သသောသူတိုကိုလည််း ထက
ို သိုပင် ထသ
ို ခင်နင
ှ အ
် တူသခေါ်ထိုတ်သတော်မူလမ်
မည်။ သခင်ဘိုရော်း၏စကော်းသတော်အော်းဖြင် သင်တအော်း
ို
ငါတိုဆိုသည်မှော သခင်ဘို

151

ရော်းကကလောသတော်မူသည်တိုငသ
် အောင်
အပ်သပျော်သသောသူတထက်
ို

အသက်ရှငလ
် ျက်ကျန်ရစ်သသောငါတိုသည်

လို်းဝသရှ ြို့ကျလမ်မည်မဟိုတ်။

အသ ကာင်ြီး ူကာြီး

သကကြီးသ ကာ်ဖ င်ြီးနှငတ
ို့် ကွေ သကာင်ြီးကင်တ န် င်ြီး၏အသနှင ို့် ဘိုရာြီးသ င်၏တ
ိုြီး ှုတသ
် တဖြငို့
ို ို့ ် သ င်ဘရ
ို ာြီးကိုယသ
် တာ်တင
ို ် သကာင်ြီးကင် ှဆင်ြီးသက်သတာ် ူ
သသာအ

ရစ်သတာ်၌သသလွေန်သသာသူတသည်
ို ို့
ဦြီးစွောထသဖ ာက် ကလ ်ို့ ည်။

ထသနာက်
ို ို့
အသက်ရှငလ
် ျက်ကျန်ရစ်သသာင တသည်
ို ို့
အာကာသသကာင်ြီးကင်၌
သ င်ဘရ
ို ာြီးနှငသ
ို န် ထသ
ို တ
ူ နှ
ို ို့ ငအ
ို့် တွေြို့ဆရ
ို့် တူ ိုြီးတ ်ဖြငို့် ျသဆာင်ဖ င်ြီး ရ ကလ ို့်
ည်။ ဤသိုဖြင် ငါတသည်
ို
သခင်ဘိုရော်းနှငအ
် တူ အစဉ်အပမသနရ ကလမ်မည်။”
- သက်သော သလောနတ်ဩဝါဒစောပထမသစောင် ၄:၁၃-၁၇

သမောသရှရအဖြစ်ကသတော ဖြစ်စဉ်ထူ်းပါ။ ဧသနောက်န ဧလယတလည်
ို
်း သကောင််းကင်ကို
သခေါ်သဆောင်ဖခင််းခရတပိုဂ္ြိုလမ
် ျော်း ဖြစ် ကပါတယ်။ သူတိုကသတော ရှငသ
် မောသရှလို မသသခ
ကပါဘူ်း။26 ခရစ်သတော်ဘိုရော်းက သမောသရှကို ဖပန်လောန်းို တအခါ မောရ်နတ်က ခရစ်သတော်ဆီ
လောပပီ်း သမောသရှကို ဖပန်ရငနစဖခင််းဟော မှနရ
် လော်းဆိုပပီ်း နထာြခပါတယ်။
ကျွနသ
် တော်တလည်
ို
်း အခန််း (၁၂) မှော သဆွ်းသနွ်းခ ကပပီ်းတအတင
ို ်း် ဘ သမောသရှရရာဇ္ဝငဟော
သရဲှံ့ နှံ့ လ်းသာ်းမာနရာ ခရစ်သတော်ရနှလို်းသော်းထမှောနရာ နရ်းထ်းထော်းပပီ်းသော်း ဖြစ်ပါ
တယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုကို သစောငသ
် ရှောက်ြို တောဝန်အသပ်းခရတ သကောင််းကင်တမန်မျော်းြ
ကျွနသ
် တော်တိုရလိုပ်ရပ်အော်းလ်းို ကို သရ်းမှတ်ထော်း ကပါတယ်။ အသ ကောင််းကသတော သူတို
ဟော ကျွနသ
် တော်တိုကို အပမသစောင် ကည်သနလပါဘ
ို
။
“ထောဝရဘိုရော်း၏သကောင််းကင်တမန်တသည်
ို
ကိုယ်သတော်ကိုသ ကောက်ရွ ြို့သသောသူ
တိုပတ်လည်၌တပ်ချ၍ သူတက
ို ိုကယ်မ က၏။” - ဆောလကျမ််း ၃၄:၇

26

ြမဘာဦ်းြ မ်း ၅:၂၃၊ ၂၄။ ဓမမရာဇ္ဝငစတတထနစာင ၂:၁၁ ြနလှံ့လာ ါ။
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မောရ်နတ်ကလည််း သမောသရှကလ
ို ောသခေါ်တ ခရစ်သတော်န အတက
ို ်အခလိုပ်ခတဲအ
ှံ့ ခါ သမောသရှ
ရရာဇ္ဝငြ တရာ်းြဆ်းပဖတသွော်းတာ ါ။ ခရစ်သတော်ဘိုရော်းကလည််း သမောသရှရရောဇဝင်
ကို ဝညောဉ်သတော်အော်းဖြင် ခသရသစတွင်း် ကျသပါတယ်။
“အို ထောဝရဘိုရော်း၊ ကိုယ်သတော်သည် အကျွနပ
်ို ်ကို စစ်သ ကော၍ သသတော်မူ၏။ အ
ကျွနပ
်ို ်၏ထင
ို ဖ် ခင််းနှင် ထဖခင််းကို သသတာ် ူ၏။ အကျွနပ
်ို ်၏အသတွ်းအ ကကို အ
သဝ်းကပင် သနာြီးလည်သတာ် ူ၏။ အကျွနပ
်ို ်၏သွော်းလောဖခင််းနှင် အပ်စက်နော်းသန
ဖခင််းကို ခွဖခော်းသဖ င်သတာ် ူ၏။ အကျွနပ
်ို ်၏လမ််းခရီ်းရှသမျှတိုနှငလ
် ည််း ကျွမ််း
ဝင်သတော်မူ၏။ အကျွနပ
်ို ်၏နှုတ်၌ စကော်းတစ်ခွန်း် မျှမရှသသော်လည််း အို ထောဝရ

ဘိုရော်း၊ ထစ
ို ကာြီးအလြီးို စတ
ို က
ို ို့ ို ကယ
ို သ
် တာ်သသတာ် ူ၏။” - ဆောလကျမ််း
၁၃၉:၁-၄

သမောသရှရရောဇဝင်က

သူကယ်တင်ရှငြ
်

ခရစ်သတော်ရစွမ််းသဆောင်မှုကသ
ို ော
သူမသသခင်

ကို်းစော်းနကြာင်းဖပပါတယ်။

အဓကမှခ
ီ ိုသ ကောင််း

သူကို ယ်သူစ ရင ပ ်း

ဖပခပါတယ်။

သရာဇ္ဝင
ြ
ှံ့
သမောသရှက

သူ နှလ်းို သော်းေဲ ှံ့ ခရစ်သတော်ရ နှလို်း သော်းမှောလည််း

ြျက်မရသအောင် သရ်းထ်းို ထော်းပါတယ်။
“သကာင်ြီးကင်ဘစ
ို ာရင်ြီးဝင်သသာ သော်းဦ်းတို၏အသင််းသတော်သိုလည််းသကောင််း၊ လူ
အသပါင််းတိုကိုတရော်းစီရင်သတော်မူသသော ဘိုရော်းသခင်ထသိုလည််းသကောင််း၊ စိုလင်
ဖခင််းသိုသရောက်သည် သဖြောငမ
် တ်သသောသူတို၏ဝညောဉ်မျော်းထသိုလည််းသကောင််း၊” သဟပဗဩဝါဒစော ၁၂:၂၃

ခရစ်သတော်က နမာနရြစွေ စွေတ
ဲ ဲှံ့ မောရ်နတ်ကို “ထောဝရဘိုရော်း သငက
် ို ဆို်းမသစသတည််း”
ဆိုပပီ်း နှုတ်ပတ်ခပါတယ်။ ခရစ်သတော်လပ
ို ်ခတောက သမောသရှရရောဇဝင်အော်းလို်းကို ချဖပတော
ပါ။ သမောသရှက သူသမိုင်း် သူသရ်းခပပီ်း ကယ်တင်ရှငရ
် လက်ထအပ်ခပါတယ်။ အဒါသ ကောင်
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စောတန်က သမောသရှကို ထန််းချင်တအခါမှော ခရစ်သတော်က ကွယက
် ောသပ်းပပီ်း သမောသရှကို
ဖပန်သခေါ် ခပါတယ်။
ပထမရှငဖ် ပန်ထသဖမောက်ဖခင််းမာ

ပါဝင်ကြမယ်သသ
ူ တွရအဖြစ်က

အဒီလိုမျြို်းပါ။

ခရစ်သတော် က အပ်သန ကတ သူရသော်းသမီ်းသတွကို လောသခေါ်တအခါမှော စောတန်က
ခရစ်သတော်ရဲ ှံ့

အသြပ ေရငနစပခင်း

အခွေငအာဏာြ
ှံ့

ပငင်းခမှောဖြစ်ပါတယ်။

ခရစ်သတော်ရနှလို်းသော်းမှော သရ်းထ်းထော်းပပီ်းသော်းသနရ
် ှင်း် သူမျော်းရ ရောဇဝင်သတွဟောြွငပ် ပီ်း
ထောဝရအသက်န တန်မတန် ကို ဒီမတ
ှ ်တမ််းသတွက ဖပသွော်းမှောဖြစ်ပါတယ်။
“သင်တသည်
ို
စစ်သ ကောဆို်းဖြတ်ဖခင််းနှင် ကင််းလွတ်ရမည်အသ ကောင််း သူတစ်
ပါ်း၏အမှု၌ စစ်သ ကောဆို်းဖြတ်ဖခင််းကို မဖပြို ကနှင။် သင်တသည်
ို ို့
အ ကင်တရာြီးအ
တင
ို ြီး် သူတစ် ြီးကစ
ို ရင် က၏၊ ထတ
ို ရာြီးအတင
ို ြီး် စရင်ဖ င်ြီးကို

ရ က ည်။ အ

ကင်ချန်၊ တင််းပမောဏနှင် သူတစ်ပါ်းအော်း သပ်း၏။ ထပ
ို မောဏအတိုင်း် ကိုယ်ခရ
ကမည်။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၇:၁၊ ၂
“ထအ
ို ခါ သပါလိုနင
ှ ဗောနဗတ
်
ိုက၊ ဘိုရော်းသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တရော်းသတော်ကို သင်
တိုအော်း သရှ ြို့ဦ်းစွော သဟောသဖပောရ၏။ သိုသသော်လည််း သင်တိုသည်ပယ်၍ ထာဝရအ
သက်ကို

တို ို့

ထက
ို သ
် ည်ဟို

တစ
ို ို့ ရင် ကသသောသ ကောင်၊ ထောဝရဘိုရော်း

သည် မှောသတော်မူသည်အတိုင်း် ငါတသည်
ို
မျက်နောှ ကိုလ၍ တစ်ပါ်းအမျြို်းသော်းတို
ဆီသို လှည် က၏။” - တမန်သတော်ဝတထြို ၁၃:၄၆ (NLT)

ကိုယြ
ှံ့ ယြ အပ စသာ်းမေ်းသပ ်း ဘရာ်းသခငြရ
ဏာနတာြ အာ်းြ်းသမ ာ်းဟာ
ှံ့
သမ ာ်းြလြပ ်း
ခလှုကြ

မာ

အပ စရာမနေနတာဘ
ှံ့ ဲ
ပဖစ ါတယ။

ပ ေနပ ာင်းသ်းသ ကြ

တဲအ
ှံ့ ခါ

သတဟာ
ှံ့

ဘရာ်းသခငြရ
ဏာနတာနအာြမာ
ှံ့
နသဖေှံ့ ်းလာတဲအ
ှံ့ ခါ

သတရဲှံ့ အာ်းေည
်းခ ြနတွေြ
ှံ့

သတဘဝြ
ှံ့

ပမငလာကြ ါတယ။

သတမှံ့ ာ နြာင်းြွေြရခဲှံ့ ရဲလာ်းလ
ှံ့
ှံ့ ပ ေသ်းသ ကြ ါတယ။ ထာဝရအသြရဖ ှံ့
ထြတေ ါတယဆတဲှံ့

အမတမာ်း
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မှုနတွေြ

စပ ်း ယခ လာ ါပ ။

ဘရာ်းသခငရဲြရ
ဲ ှံ့
ှံ့ ဏာြလွေလ
နတွေလ
ွေ့ ာကြ ါတယ။

သတရဲှံ့ ြ
ှံ့ သလနတွေြ

အဲဒအရာနတွေဟာ

ခရစနတာဘရာ်းြ

သတရဲှံ့ ရာဇ္ဝင
မာ
ှံ့

သရဲှံ့ လြ
ဖဝါ်းမာ
ှံ့

အာ်းြ်းလမရနကြာင
်း
ှံ့
နရ်း

ထာ်းတာပဖစပ ်း

မတထာ်းတဲလ
ှံ့ နတွေြ

ပ ေပ ်းထ

နပမာြခင်းတဲအ
ှံ့ ခါ စာတေြစေနခေါ်လ အဲ
ှံ့ ဒမတတမ်းနတွေ ထတပ ရ ါတယ။
အဲဒါနကြာငှံ့ ၁၈၄၄ ခနစြစပ ်း ခရစနတာဘရာ်းြ သဒတယအကြမ ပ ေကြလာမယှံ့
အခါကြရင ထနပမာြခင်းရမယှံ့စာရင်းြ ပ စနေ ါပ ။ မာရေတြလည်း ခရစနတာ
ြယထတမယှံ့ လတင်းြ တာ်းဆ်း ါတယ။ ခရစနတာ ြယထတလသမ ာ်းထဲမာ
တစခ ွေ့ြ မာရေတြ နထာြတဲအ
ှံ့ ခါမာ သတရဲှံ့ ရာဇ္ဝင
နတွေဟာ ထာဝရအသြ မရ
ှံ့
ထြရနလာြနအာင ခရစနတာြ မစွေဲြငကြနကြာင်း နတွေွေ့ရ ါတယ။ အဲဒလလနတွေ
ြနတာှံ့ စာတေြ အ ငစာ်းရပ ်း ထနပမာြကြမယှံ့အထဲမာ

ါကြမာမဟတ ါဘ်း။

မာရေတနတာင်းဆတဲအ
ှံ့ တင်း န ်းလြရပခင်းြ ခရစနတာန
ှံ့ လ်းြ နကြပ ေ်းနစ ါ
တယ။ အဲဒလနတွေရသမ
ဲ ှံ့ င်းြလည်း ယကြညပခင်းမာ မပမဲကြနကြာင်းြ ပ နေတာြ်း။
အမနပ ်းသာ်းေဲ ှံ့ဒနယလ (၇) ထဲြ တရာ်းစရငပခင်းအနကြာင်းနတွေမာ နတွေွေ့ရတဲအ
ှံ့ တင်း
ဘရာ်းသခငြ ဘယသြ
်း နတွေွေ့ရ ါတယ။ သတရဲှံ့ သမ
ှံ့ မ အပ စမဖနကြာင
ှံ့
ှံ့ င်းြ
သတရဲှံ့ တစ
ှံ့ ဖြြနေပ ်း သြနသထ ါတယ။ ခရစနတာြနတာှံ့ အနယာြစတင်းရဲ ှံ့
သမင်းြ ဂဃေဏသလ ှံ့ စာတေြနထာြပ တဲအ
ှံ့ ခါ ြာြွေယန ်း ါတယ။ မာရေတ
ြ တရာ်းလ၊ ခရစနတာြ တရာ်းပ ငပဖစ ါတယ။ ခမည်းနတာေဲသာ်းနတာ
တြ
ှံ့
ှံ့
သတရဲှံ့ သာ်းသမ
်းနတွေြ ဆန ်းပခင်းြ မနြ ေ လနထာြ
ပ တဲှံ့ မာရေတရဲလ
ှံ့
ှံ့
ှံ့ ရ ြ
နမာြလေကြ ါတယ။
“ငါ ကည်ရှု စဉ်တွင် အသက်ကကီ်းသသောသူသည် သရောက်လောလျှင၊် အဖ င်ဆ
ို့ ြီးို သသာ
ဘိုရာြီး၏ သန်ရှို့ ငြီး် သသာသူတအာြီး
ို ို့
စရင်ရသသာအ ွေငက
်ို့ ို သပ်း၍၊ ထသ
ို ူတသည်
ို
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နင
ို င
် ကိုသမ််းယူဝင်စော်းသသော အချန်သရောက်သည်တိုငသ
် အောင် ထခ
ို ျြိုသည် သန်ရှင်း်
သူတိုကို စစ်တိုက်၍ နင
ို သ
် လ၏။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၇:၂၁၊ ၂၂

ခရစနတာရဲနောြ
လြ ပဖစ ါတယဆတဲလ
ှံ့ နတွေ ဲ အနတရာ်းစရငပခင်းမာ အြ ်းဝင
ှံ့
တာ ါ။ ခရစနတာြလြမခ (သ)ှံ့ ဝညာဉ်နတာရဲပ ှံ့ ပ ငမှုြ သြနသမပ သနတွေြ
ခရစနတာဝ
ှံ့ ညာဉ်နတာေဲပ ှံ့ ညှံ့စတဲှံ့ နေထငမှုြ မလလာ်းနကြာင်း ထတပ ကြ ါတယ။
သတရဲှံ့ စှံ့ တဓာတြ နြာင်းြငရဲလမ
ှံ့ မတတာနတာနအာြ
ှံ့ ်းစဉ်ပဖစတဲှံ့ အပ စမဖတဲ
ှံ့ န
အ နဖ ှံ့

ပငင်းဆေကြ ါတယ။

ထနပမာြနစခ ငန မယှံ့

ခရစနတာြ

စာတေြလည်း

အနယာြတင်းြ

အနမညြာမတတ ဂဂ လနတွေြ

သရဲှံ့ လ
ှံ့ ခါ ခရစနတာ ြ ဆနဒမရပငာ်း လြခန ်းရ ါတယ။
ှံ့ နတွေ ါလဆ
ှံ့ တဲအ
“သော်းသတော်ကိုယို ကည်သသောသူသည် အဖပစ်စီရင်ဖခင််းကို မခရ။ ယို ကည်သသာ
သူ ူကာြီး၊ ဘိုရော်းသခင်၌ တစ်ပါ်းတည််းသသောသော်းသတော်ကို မယို ကည်သသော
သ ကောင် ယ ို င် အဖ စ်စရင်ဖ င်ြီးကို ရ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၈

ဘရာ်းသာ်းနတာြ မယကြတဲလ
ှံ့ နတွေြနတာှံ့ သတရဲှံ့ စှံ့ တမလမှုြနေ လွေတကြမာ
မဟတ ါဘ်း။ သတရဲှံ့ ရာဇ္ဝင
ဆ်းနတွေြ သတ
ှံ့ ခါ သတ ှံ့
ှံ့
ှံ့ ရဲှံ့ တစ
ှံ့ ဖြမာ သြနသပ တဲအ
ဟာ နသလနဇ္ာနတာင ြ ကြ ါတယ။
“သလောကီဘိုရင်၊ မ်းမတ်၊ စစ်သူကကီ်း၊ သူသဌ်း၊ သူကကယ်၊ ခွနအ
် ော်းကကီ်းသသောသူမှစ၍
ကျွနမ
် ျော်း၊ လူလွတ်မျော်း အသပါင််းတသည်
ို
သဖမတွင်း် ၌လည််းသကောင််း၊ သတောင်သပေါ်
မှော ရှသသော သကျောက်မျော်း၌လည််းသကောင််း၊ ပိုန်း် သရှောင်လျက်သန၍၊ ထသ
ို တာင် ျာြီး၊
သကျာက် ျာြီးတက
ို ို့ ို သ ေါ်လျက်၊ င တအသ
ို ို့
ေါ်သ ို ို့ ကျ က ။

လလ င်သ ေါ် ှာ ထင
ို ်

သတာ် ူသသာသူ၏ ျက်နာှ နှင ်ို့ သြီးို သငယ်၏ အ ျက်သတာ်ကို ကွေယက
် ာ၍၊ င တို ို့
ကြ
ို ိုြီးအို ် က ။ အမျက်သတော် ထင်ရှော်းသသောသနကကီ်း သရောက်ပါပပီတကော်း။ အ
ဘယ်သသ
ူ ည် ခရပ်နင
ို မ
် ည်နည််းဟို သဖပောဆို က၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၆:၁၅-၁၇
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ခရစနတာဘရာ်း တစဖေပ ေကြလာပ ်း “ထကြ” လ ှံ့ မေတဲ
ှံ့ ခါမာ အ နေကြတဲှံ့ သေ ှံ့
ှံ့ အ
ရင်းသနတွေရော်းစည
ဲ ှံ့
ြ တ ်းသြရြတဲအ
ှံ့ ခါ ထာဝရအသြရပ ်းသာ်းေဲ ှံ့ အတဂထဲ
ြနေ ထလာကြမာပဖစ ါတယ။
ော်း တကြတဲလ
ှံ့ ဆ်းမ ာ်းြနတာှံ့ ဒအသြ ကြာ်းကြမာမဟတ ါဘ်း။ သတြနတာ
ှံ့
ှံ့
အသြပမဲသ၍ သေရှံ့ င်းနသာဝညာဉ်နတာရဲ ှံ့ နဖ ာင်းဖ မှုြ ဥန ြခာပ ကြ ါတယ။
ဒလ ေဲ ှံ့ ခရစနတာရဲ ှံ့ အသေဲစှံ့ မ်းနေကြ ါတယ။ လတင်းြဖတနခေါ်န မယှံ့ သတြ
ှံ့
မတပ ှံ့ ေ ခဲကှံ့ ြ ါဘ်း။
“… သသလွနသ
် သောသူတသည်
ို
ဘိုရော်းသခင်သော်းသတော်၏ စကော်းသကို ကော်း၍၊ ထိို
အသံကိို ကာားလသာသူမ ာား အသက့်ရှင ့် က

မ
ိ ့်မည့်။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင်

၅:၂၅

လဆ်းနတွေြ ဒနခေါ်သြ ပငင်းဆေခဲှံ့ကြတဲအ
ှံ့ တွေြ သတြ
ှံ့ ပ ေထခင်းမယှံ့ နောြနစ
၁,၀၀၀ အထ နပမကြ်းမာဘဲ နေကြရဦ်းမာ ပဖစ ါတယ။
ခရစနတာဒတယအကြမ ကြလာတဲအ
ှံ့ ခါမာ ြမဘာနပမကြ်းြေင်းမာမဟတ ါဘ်း။ အဲဒ
လလာေင်းလရှံ့ ရင
လဆ်းအာ်း

လ်း

နစန ါင်း

၁,၀၀၀

အပ ်းမာ

ထလာမယှံ့အပဖစမ ်း

ခရစနတာြနပမကြ်းြေင်းပ ်း

ပဖစလာမာမလ
ှံ့ ှံ့ ါ။

ခရစနတာဟာ

အာြာသြနေ ဲ သရဲှံ့ သေ
ေနှံ့ ်းမာပဖစ ါတယ။
ှံ့ ရှံ့ င်းသနတွေြန်းဖ အမ
ှံ့
“ထအ
ို ခါ အသက်ရှင၍
် ကျန်ကကင််းသသောငါတိုသည် အောကောသသကောင််းကင်၌ သ
င်ဘရ
ို ာြီးထသတာ်သ ို ို့ သရာက်သစဖ င်ြီးငှာ၊ ထသ
ို တ
ူ နှ
ို ို့ ငတ
်ို့ ကွေ

ိုြီးတ ်သ ေါ်သ ို ို့ ချီ

သဆောင်ဖခင််းကို ခရသသောအော်းဖြင် သခင်ဘိုရော်းနှငအတူ
်
အစဉ်မဖပတ် သနရ ကလမ်
မည်။” - သက်သောသလောနတ်ဩဝါဒစောပထမသစောင် ၄:၁၇
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“လူသော်းသည် မမတမန်တက
ို ိုသစလတ်၍ တပို်းခရောကို ဖပင််းစွောမှုတ်သစသတော်မူသ
ဖြင်၊ သူတသည်
ို ို့
သရွေ ြီး ျယ်သတာ် ူသသာ သူတက
ို ို့ ို အရ ်သလြီး ျက်နာှ ၊ သကာင်ြီး
ကင်သအာက်ထက်ဝန်ြီးကျင်တို ို့ ှ သ ေါ်၍စိုရို ြီး ကလတတ ။”ို့ - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၂၄:၃၁

နစန ါင်း ၁,၀၀၀ ြာလအဆ်းမာ ခရစနတာဘရာ်း နြာင်းြငပမ ွေ့ ကြ်းေဲတြွေ
ဒြမဘာ
ှံ့
ြ ပ ေကြလာတဲအ
ှံ့ ခါ ခရစနတာရဲြရ
ှံ့ နတွေ ပ ေပ ်းထနပမာြ
ှံ့ ဏာြ ပငင်း ယကြတဲလ
ကြမာပဖစ ါတယ။
“ထောဝရဘိုရော်း၏သနရက်သည် သရောက်သသောအခါ၊ သူတစ်ပါ်းတိုသည် သင်၏ဥ
စစောကိုလိုယူ၍ သင်အလယ်၌ သဝြန် ကလမ်မည်။ သယရိုရှလင်မ ြို့ကို တက
ို သ
် စ
ဖ င်ြီးငှာ၊ လူ ျ ြီးအသ င်ြီးတက
ို ို့ ို င စိုသဝြီးသစ ည်။ ပမြိုြို့ကိုတိုက်ယူပပီ်းလျှင၊် အမ်တို
ကိုလိုယက်၍ မန််းမတက
ို ို အဓမမဖပြို ကလမ်မည်။ ပမြိုြို့သော်းတစ်ဝက်ကိုသမ််းသွော်း၍
တစ်ဝက်သာ မ ြို့၌ကျန်ကကင်ြီးလ ်ို့ ည်။ ထောဝရဘိုရော်းသည်လည််း စစ်တိုက်ရော
ကောလ၌ တိုက်သကသို၊ ထလ
ို မ
ူ ျြို်းတက
ို ို တိုက်သွော်းသတော်မူမည်။ ထသ
ို နရက်
ို့ ၌ သဖ
သတာ်သည် သယရိုရှလင်မ ြို့ အသရှ ြို့၊ သလွေငသ
် တာင်သ ေါ် ှာရ ်၍၊ သလွေငသ
် တာင်
သည် အသရှ ြို့ဘက် ှ အသနာက်ဘက်တင
ို သ
် အာင် အလယ်၌ကွေသ
ဲ ဖြင်၊ို့ အလွေန်ကကြီး
သသာ ျ င်ဖို့ ြစ်လ ်ို့ ည်။ သတောင်တစ်ဝက်သည် သဖမောက်ဘက်သိုလည််းသကောင််း၊
တစ်ဝက်သည် သတောင်ဘက်သိုလည််းသကောင််း သရ ြို့ရလမ်မည်။” - ဇောခရအနောဂတတ
ကျမ််း ၁၄: ၁-၄
“သကောင််းကင်သစ်နင
ှ ် သဖမကကီ်းသစ်ကိုလည််း ငါဖမင်၏။ အဘယ်သိုနည််း ဟူမူကော်း၊
သရှ်းသကောင််းကင်နင
ှ ် သရှ်းသဖမကကီ်းသည် သရွ ြို့သွော်း ကပပီ။ ထအ
ို ခါမှစ၍ သမိုဒရ
ဒ ောမ
ရှ။- သန်ရှို့ ငြီး် သသာမ ြို့တည်ြီးဟူသသာ သယရိုရှလင်မ ြို့ သစ်သည်
ဆာဆင်သသာ

င် ွေန်ြီးြို တန်
ို့

ဂဂလာသဆာင်သတသ
ို ို့ ြီးကဲသ
ို့ ို ို့ဖ င်ဆင်လျက်၊ ဘိုရာြီးသ င် အထ

သတာ်၊ သကာင်ြီးကင်ဘ ို ှ ဆင်ြီးသက်သည်ကို င ဖ င်၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂၁:၁၊ ၂
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သေရှံ့ င်းနသာဝညာဉ်နတာ သတအန
ေါ် အလ မလ တဲအ
ှံ့ တွေြ လဆ်းနတွေြ သတရဲှံ့ ှံ့
ှံ့
ဇ္အမေြ ဘရာ်းသခငေဲ သေ
ရှံ့ င်းသနတွေန ေါ် ပ ကြပ ်း ပမ န
ွေ့ တာြဖ ြလကြ ါမယ။
ှံ့
“ထအ
ို နှစ်တစ်သထောင်ကိုနပ် ပီ်းမှ၊ စောတန်သည် သထောင်ထက လတ်သသောအခွငက
် ို
ရ၍၊ အသရအတွက်အော်းဖြင် သမိုဒရ
ဒ ောသလို်းနှငအမျှ
်
မျော်းသသောသဂါဂ၊ မောသဂါဂ
တည််းဟူသသော သဖမကကီ်း သလ်းမျက်နောှ သပေါ်မှောသနသသော လူအမျြို်းမျြို်းတိုကို လှည်
ဖြော်းအသသောငှောလည််းသကောင််း၊

စစ်တိုက်ြို

စည််းသဝ်းသစဖခင််းငှောလည််းသကောင််း

တက်လမ်မည်။- ထသ
ို ူ ျာြီးတသည်
ို ို့
သဖ ကကြီး ျက်နာှ သ ေါ်သ ို တက်
၍၊ သန်ရှို့ ငြီး် သူ
ို့
တ၏
ို ို့ တ ်ကလ
ို ည်ြီးသကာင်ြီး၊

ျစ်ြွေယသ
် သာ မ ြို့သတာ်ကလ
ို ည်ြီးသကာင်ြီး၊ ဝိုငြီး်

က၏။ ထအ
ို ခါ ဘိုရော်းသခင်အထသတော်၊ သကောင််းကင်မှ မီ်းကျ၍ သူတိုကိုမျြို
သလ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂၀:၇-၉

လဆ်းမ ာ်းအန ေါ် ဘရာ်းသခငဆြနေ မ်းြ ပ ်းဖ ြဆ်းမယှံ့ ြ fatheroflove.info
မာ ရနငတဲှံ့ Consuming Fire ဆတဲစ
ှံ့ ာနစာငမာ ဆြလြနလှံ့လာလ ရ
ှံ့ ါတယ။
အတခ

ရရင

စတမလပခင်းြ ဲ

အပ စသာ်းနတွေြ

အဆ်းမာ

ပဖစ ါတယ။ သတရဲှံ့ သမ
ှံ့ င်းဟာ ဘရာ်းသခငေဲ ှံ့ ခရစနတာနရ ွေ့ မာ
သတြ
ှံ့ ယသတ ှံ့

မနေနငပဖစကြပ ်း

စရငသွော်းမာ

်းန ေါ်နေမာပဖစလ ှံ့

သတရဲှံ့ စှံ့ တမသေမှုှံ့ ြ

သတြ
ှံ့

အမှုေနခ
ှံ့ မာပဖစ ါတယ။ အနအတွေင်း မ်းဟာ အပ ငမ်းထြ ဆ်း ါတယ။
“သင်တသည်
ို
ြွကို ကိုယ်ဝန်သဆောင်၍၊ အမှုက်ကို ြွော်းဖမင်ရလမ်မည်။ သင်တို ို့
စတ်သသဘာသည်

ြီးဖြစ်၍၊ သင်တက
ို ို့ ို ြျက်ဆြီးလ ်ို့ ည်။ လူမျော်းတိုသည် ထ်းို

သကျောက်ကို ြိုတ်သကသိုလည််းသကောင််း၊ ဆူ်းပင်မျော်းကို ခိုတ်၍ မီ်းရှု ြို့သကသို
လည််းသကောင််း ဖြစ် ကလမ်မည်။” - သဟရှောယအနောဂတတကျမ််း ၃၃:၁၁၊ ၁၂

အြ ဉ််းခ ်းရရင ြျွေနတာတသည
ဒနယလ (၇) လာ တရာ်းစရင အဂဂ ါရ ြနတွေွေ့ ပ ်း
ှံ့
ပဖစ ါပ ။ မာရေတြ သဿာေနရာြပ ်းသာ်းနတွေြ လြမလွေတနငလ ှံ့ တရာ်းစရင
ပခင်း လ ရတာ ါ။ ခရစနတာပ ေထနပမာြမယမေ်းမသဘဲ နရာမစစသာ်းနတွေြ
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နယရှု

အနလာင်းြ

အခ ည်းန်းနစာငကြ
သလ
ှံ့

နသပ ်းသာ်းသေရှံ့ င်းသနတွေြ ပ ေမထနအာင နစာငကြ
ှံ့

မာရေတြ

ါတယ။

စာတေြ သလ
ှံ့ ါလ ှံ့ ဘယလ ဲနပ ာနပ ာ ခရစယာေတစနယာြရဲ ှံ့ ယကြညပခင်း
မတတမ်းနတွေေ ဲ ှံ့ခရစနတာြ ပ ေပ ်းနထာြပ

ါတယ။

နြာင်းြငဘမာရတဲှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ အဖြ
နယရှု ဘရာ်းရဲသ
ှံ့
ှံ့ ြခာနတာြအာ်းြ်းပ ်း
ယ ကြည ပခင ်းေဲ ှံ့ မပ တ ရှု ကြသ မ ာ်းဟာ ဘ ရာ်းသခင ြ ဘယ သ ြ
ှံ့ မ အပ စ မစ ရင
နကြာင်းြ နတွေွေ့ ကြမာပဖစ ါတယ။ မာရေတဆတာြ ြျွေနတာတြ
ဲ ေသ၊
ှံ့ စွေ စွေန
အပ စဒဏခရတာြ ပမငလသပဖစ ါတယ။ မာရေတြနတာှံ့ သရဲှံ့ စရ
ှံ့ ြြ ဘရာ်း
အန ေါ်

ခ ပ ်း ြျွေနတာတြ
ှံ့ အမတမာ်းနအာင လ

သြခာနတာြပ ဖ ှံ့

သာ်းနတာြ

ါတယ။ ဘရာ်းြနတာှံ့ သရဲှံ့ ှံ့

နစလွှတခဲှံ့ ါတယ။

အပ စန ်းဖမဟ
ှံ့ တ ါဘ်း

(ရငနယာ ဟေ ၃:၁၇)။ တရာ်းစရင ရာမာလည်း ဘရာ်းသခငဟာ ခ မဆတနေပ ်း
ြျွေနတာတြ
ှံ့

သြ
ှံ့

ဘယလမတသလဲလ ှံ့ မတခွေငန
ှံ့ ်း ါတယ။

အဲဒါနကြာငှံ့

ခရစနတာဝါစာရဲ ှံ့ ရမတ တရာ်းြ ြျွေနတာတ နတွေ
ွေ့ရ ါတယ။
ှံ့
“သင်တသည်
ို
အ ကင်တရော်းအတိုင်း် သူတစ်ပါ်းကိုစီရင် က၏၊ ထိုတရော်းအတိုင်း်
စီရင်ဖခင််းကို ခရ ကမည်။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၇:၂
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၂၀။ ယာကိုပ့်ရဲ ဒိုကခကာ
ပ ်းခဲတ
ဲှံ့ ခေ်းမာ ခရစနတာတစဖေ ပ ေမကြလာခငမာ နသပ ်းသာ်းလနတွေြ တရာ်း
ှံ့ အ
စရငပ ်း ခရစနတာေဲအာြာသမ
ာနတွေဆ
ွေ့ ဖ ှံ့ရငပ ေထနပမာြကြမယှံ့အနကြာင်း န်းနနာ
ှံ့
ပ ်း ပဖစ ါတယ။ ဒါဆရင ခရစနတာ တစဖေပ ေကြလာတဲအ
ှံ့ ခါမာ ခရစနတာအန ေါ်
သစစာရကြတဲှံ့ အသြရငနေကြနသ်းသမ ာ်းြ နတာှံ့ ဘယလနေကြမာလဲ။ သတြ
ှံ့
ဘယလတရာ်းစရငမာလဲ။ လတင်းြ ခရစနတာနရ ွေ့ မာ တရာ်းစရငခရမာ မလ
ှံ့ ှံ့ ါ။
“ထအ
ို သ ကောင််းအရောရှသမျှတသည်
ို

ပိုသက်သသ

ဖြစ်အသသောငှော

ထသ
ို ူတို၌

သရောက် က၏။ ကပ်ကောလ အဆို်းတွင် ဖြစ်သသောငါတိုကို ဆို်းမစရောြို ကျမ််းစော၌
သရ်းထော်းလျက်ရှသတည််း။” - သကောရနသ ြိုဩဝါဒစောပထမသစောင် ၁၀:၁၁

သမမာြ မ်းစာလာ အနကြာင်းအရာမ ာ်းဟာ ြမဘာန
ှံ့ ောြဆ်းြာလမာ နေထငကြတဲှံ့
ဒနယလ (၇) မာ ါတဲှံ့ ခရစနတာမကြလာခငမာပဖစမဲှံ့ တရာ်းစရငပခင်းအမှုြ ရငဆင
ကြမယှံ့ ြျွေနတာတြ
ှံ့ သော်းလညနငနအာင အနထာြအြန ်း ါတယ။
အခေ်း (၁၀) ထဲမာ

ရသေဲပ ှံ့ စမာ်းခ ေမာ အဖမ်းခရတဲှံ့ အမ ်းသမ်းဟာ အသြရစဉ်

အတွေင်းမာ ဲ တရာ်းစရငပခင်းြ ရငဆငရ ါတယ။ ဘရာ်းရဲနောြ
လြနတွေ ါလ ဆ
ှံ့
ှံ့ တဲှံ့
သနတွေြ ဲ သြ
ှံ့ ခရစနတာဆနခေါ်သွော်းကြ ါတယ။ ဘရာ်းသခငြ လနတွေြ အပ စ
အတွေြ ငရဲမာမ်းရှု ွေ့မယလ ှံ့ ဂ ်းနခါင်းနဆာငနတွေလ ဲ နဟာနပ ာနေကြတဲှံ့ ခရစယာေ
ဒြမဘာမာ အမ ာ်းကြ်းရ ါတယ။ သတရဲှံ့ အနပ
ာေဲအလ
နတွေြ ခရစနတာနပခရင်းမာ
ှံ့
ှံ့
နရာြနေသနတွေြ အလထ
ဲ ်းဖ ှံ့ စွေမ်းအာ်းရ ါတယ။ တစခ ွေ့ြ အဲဒစွေ စွေသ
ဲ နတွေြ
နဒါသ ထွေြတပ ှံ့ ေကြန မယှံ့ တစခ ွေ့ြ သနဝဂယကြပ ်း အပ စြနေလွှတန ်းဖ ှံ့
နတာင်း ေကြ ါတယ။
အဲဒါနကြာငှံ့ ခရစယာေအသင်းနတာမ ာ်းသည ြမဘာန
ှံ့ ောြဆ်းနသာနေမှံ့ ာ်းမာ လနတွေ
ြ ၎င်းတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စအတွေြ တရာ်း ရငဆငရမာပဖစနကြာင်းြ တရာ်းပ
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ါတယ။

အသင်း

နတာကြ်းြ

ဘရာ်းသခငြ

အပမငမာ်းနေန မယှံ့

အပ စြပမငတတကြဖနတာ
ှံ့
ှံ့ အလင်း ပ စရာရတာ ပ ကြနသ်း ါတယ။
ြျွေနတာတဟာ
ှံ့

နောြဆ်းနသာြာလြ

နရာြလာတဲအ
ှံ့ ခါ

မပဖစဖ်းနသ်းတဲြ
ှံ့
နတွေ ဆြမာပဖစနကြာင်း သမမာြ မ်းစာြ ပ ဆထာ်း ါတယ။
နလာနလာလတလတပဖစ
သဘာဝ တဝေ်းြ င

ြတဲှံ့

COVID-19၊

ြစ်းယယွေင်းလာ

ဒြခြ ြာလရဲအဝြ
နရာြနေနကြာင်း ပ
ှံ့

လမ ်းနရ်းအဓြရဏ်း၊

ပခင်းမ ာ်းြ

ြျွေနတာတဟာ
ှံ့

ါတယ။

“ထက
ို ောလ၌ သင်အမျြို်းသော်းချင််းတို၏အမှုကို သစောင်သသော အရှငက် ကီ်းမသကခလ
သည် သပေါ်လောလမ်မည်။ လူမျြို်းတစ်စိုတစ်မျြို်းမျှ ဖြစ်သည်ကောလမှစ၍ ထက
ို ာလ
တင
ို သ
် အာင်၊

ဖြစ်စြူြီးသသာ ဆင်ြီးရဲဒက
ို က
ခ
်ကာလသည် သရာက်လ ်ို့ ည်။ ထို

ကောလအခါ စောသစောင်၌ စောရင််းဝင်သမျှသသော သင်၏အမျြို်းသော်းချင််းတသည်
ို
ကယ်လတ်ဖခင််းသို သရောက် ကလမ်မည်။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၁၂:၁

ြမဘာကြ်းမာ

ြ ဆ်းနတွေဆြစပ တဲအ
ှံ့ ခါ

ြယှံ့ရဲအပ
ှံ့ စနကြာငှံ့

လာ်းဆပ ်း

ထဇ္ဉ်နတွေြ

ဒါဟာ

စပ ်းသ်းသ လာကြ ါမယ။

ဒလြ အမ ်းမ ်းဆြတဲအ
ှံ့ ခါမာ လထဟာ (၂) မ ်းဘဲရလာမာ ပဖစ ါတယ။
“ဆွထော်းသသော လူဆို်းနှစ်သယောက်တွင် တစ်သယောက်က၊ သင်သည် ခရစ်သတော်မှန်
လျှင် ကိုယ်ကိုလည််းသကောင််း၊ ငါတက
ို ိုလည််းသကောင််း၊ ကယ်တင်သလောဟို ကိုယ်
သတော်ကို ကရ၍ ဆိုသလ၏။- တစ်သယောက်မူကော်း၊ မမအသြော်ကိုဆို်းမ၍၊ သင်
သည် ဤသူနည််းတူ အဖပစ်ဒဏ်ခလျက်ပင် ဘိုရော်းသခင်ကို မသ ကောက်သသလော။ငါတိုသည် ကိုယ်ဖပြိုမသသောအဖပစ်နင
ှ အသလျောက်
်
ခရသည်ဖြစ်၍ တရော်းသဖြင် ခ
ရ က၏။ ဤသူမူကော်း အဘယ်အဖပစ်ကိုမျှ မဖပြိုဟဆ
ို ိုပပီ်းလျှင၊် - သခင်၊ ကိုယ်
သတော်သည်

နင
ို င
် သတော်တည်လျက်

ကကလောသတော်မူသသောအခါ
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အကျွနပ
်ို ်ကို

သအောက်သမသတော်မူပါဟို သယရှု ကို သလျှောက်ဆို၏။” - ရှငလ
် ိုကောခရစ်ဝင် ၂၃:၃၉၄၂

ဒဒစရြသာ်းနစနယာြစလ်းြ

နယရှု ေအတ
ဲ ှံ့

နသဒဏြ ခရ ါတယ။

တစနယာြြ သခရတာြ အမေပမငတတ ါတယ။ အပခာ်းတစနယာြြနတာှံ့
နယရှု ြမဲပ ်း ခင ာ်း ဟာ ခရစနတာမေရင သတြ
ှံ့ ြယဖ ှံ့ စြာ်းောထ်းခဲှံ့ ါတယ။
တစနယာြြ သနဝဂ ရ၊ အပခာ်းတစနယာြြ နဒါသထွေြ၊ ြေလေ
ှံ့ တ
ှံ့ ြ၊
နောငတရဖ ပငင
ှံ့ ်း ယခဲှံ့ ါတယ။
ရငန ါလြနတာှံ့ နောြဆ်းနသာြာလသည မ ြနာပမငနတာမ
ှံ့ ယှံ့ ြယဝေသညရဲ ှံ့
ဒြခေတ
ဲ ှံ့ မယလ ဆ
ှံ့ ခဲှံ့ ါတယ။
“အဘယ်သ ကောင်နည််းဟူမူကော်း၊ သူခို်းသည် ညအခါလောသကသို၊ သခင်ဘိုရော်း၏
သနရက်သည် လောလမ်မည်ကို သင်တိုသည် သသချောစွောသ က၏။- ပငမ်ဝပ်ဖခင််း
ရှ၏၊ သဘ်းအနတရောယ်နင
ှ ် ကင််းလွတ်၏ဟို ဆိုစဉ်တွင၊် ကိုယဝ
် န်သဆာင်သသာ န်ြီး
၌ သာြီးြွောြီးဖ င်ြီးသဝဒနာသရာက်သကဲသ
ို့ ၊ို ို့ သူတိုအသပေါ်၌ လျင်ဖမန်စွောသသော ပျက်စီ်း
ဖခင််းသရောက်၍ လွတ်ဖခင််းအခွင် မရှရ က။” - သက်သောသလောနတ်ဩဝါဒစောပထမ
သစောင် ၅:၂၊ ၃

နယရမလည်း ဒလ ဲဆခဲှံ့ ါတယ။
“ငါသည် ထတ်လန်ဖခင််းစကော်းသကို ကော်းရ၏။ ပငမ်သက်ဖခင််းမရှ။ သ ကောက်ရွ ြို့
ြွယ်သသော အသ ကောင််းသော ရှ၏။ သယောက်ျော်းသည် သော်းြွော်းတတ်သသလောဟို သမ်း
ဖမန််း ကည်ရှု ကသလော။

န်ြီး သည် သာြီးြွောြီးဖ င်ြီး သဝဒနာကို ရသသာအ ၊

ြီး၌ လက်တင်သကဲသ
ို့ ို သယာက်
ျာြီးတင
ို ြီး် ဖ ၍၊ ခပ်သမ််းသသောသူတိုသည် မျက်နောှ
ို့
ပျက်လျက် ရှ ကသည်ကို အဘယ်သ ကောင် ငါဖမင်ရသနည််း။ အလိုသလ်း၊ ထသ
ို န
ရက်ကော်း ခိုင်း် နှုင််းစရောမရှ။ ကကီ်းသသောသနရက်ဖြစ်၏။ ယာကို ် အ ျ ြီး၌ အ ှု

163

သရာက်သသာ သနရက်
ို
ကယ်တင်ဖခင််းသို သရောက်
ို့ ဖြစ်၏။ သိုရောတွင၊် သူတသည်
ကလမ်မည်။” - သယရမအနောဂတတကျမ််း ၃၀:၅-၇

ထဇ္ဉ်တရဲှံ့ နထွေ
ှံ့ ပ ာ်းမှုြ အဆ်းြ နတာှံ့ ြ ဆ်းဆြနစမာ ါ။ ဒလြ ဆ်းြာလမာ
လအမ ာ်းကြ်း အသြဆ်းရှု ်း ါလမမယ
။
ှံ့
“ညအခါဖြစ်တတ်သသော သဘ်းကိုလည််းသကောင််း၊ သနအချန်၌ ပစ်သသောဖမော်းကို
လည််းသကောင််း၊ သမှောင်မိုက်ထမှော လည်တတ်သသော ကောလနောကိုလည််းသကောင််း၊
မွန်း် တည်အချန်၌

ြျက်ဆ်းီ တတ်သသော

ဥ ါဒ်ကိုလည််းသကောင််း၊

သင်သည်မ

သ ကောက်ရ။ သင်၏အနာြီး ှာ လူတစ်သထာင်၊ သင်၏လက်ယာဘက် ှာ လူတစ်
သသာင်ြီးလသသော်လည််း၊ သင်ကို မထမခိုက်ရ။” - ဆောလကျမ််း ၉၁:၅-၇

ြမဘာကြ်း

ဒလ ရမ်း တာပဖစတဲအ
ှံ့ ခါ

ဘာန
ှံ့ ကြာငဒ
ှံ့ လပဖစရတာလဲဆတဲှံ့
ဘာသာနရ်းနခါင်းနဆာငနတွေြ

ထဇ္ဉ်နတွေြ

အနကြာင်းတရာ်းြ

ရာကြမာပဖစ ါတယ။

ြ်းြွေယ

ပခင်းေဲဆ
ှံ့ မေြ
ှံ့ ငတဲအ
ှံ့

ပ ေကြာ်းလာမာပဖစ ါတယ။
“အဖခော်းသသော သော်းရတစ်သကောင်သည်၊ သို်းသငယ်၏ ချြိုနင
ှ တူ
် သသော ချြိုနစ
ှ ်သချောင််း
ရှ၍၊ နဂါ်းကသို စကော်းသဖပောလျက်၊ သဖမကကီ်းထက ထွက်သည်ကို ငါဖမင်၏။ ထို
သော်းရသည် သူအရင်ဖြစ်သသော ပထမသော်းရ၏ အောဏောစက်ရသမျှက
ှ
ို သို်းစွ၏။
သသသစသသော ဒဏ်ချက် သပျောက်ခပပီ်းသသော ပထမသော်းရကို သဖမကကီ်းမှစ၍ သဖမကကီ်း
သော်းတသည်
ို
ကို်းကွယ်သစဖခင််းငှော ဖပြို၏။ ကကီ်းစွောသသော နမတ်လကခဏောတိုကို
လည််း ဖပ၏။ လူတိုမျက်သမှောက်၌ သကောင််းကင်က သဖမကကီ်းအသပေါ်သို မီ်းကို ဆင််း
သစ၏။ ပထမသော်းရသရှ ြို့၌ ဖပပိုငသ
် သော နမတ်လကခဏောတိုအော်းဖြင် သဖမကကီ်းသော်း
တိုကို လှည်ဖြော်း၏။ ဓော်းနှင် ခိုတ်သသောဒဏ်ချက်ကို ခရ၍ အသက်ရှငသ
် သ်းသသော
သော်းရ၏ ရိုပ်တိုကို လိုပ်သစဖခင််းငှော သဖမကကီ်းသော်းတိုကို မှောထော်း၏။- သော်းရ၏ ရိုပ်
တိုသည် စကော်းသဖပောနင
ို မ
် ည် အသ ကောင််းနှင၊် မမကို မကို်းကွယ်သသောသူ ရှသမျှတို
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ကို သတ်ဖခင််းငှော ဖပြိုနင
ို မ
် ည်အသ ကောင််း၊ ရိုပ်တို၌ အသက်ကို သွင်း် သပ်းရသသော အ
ခွငက
် ိုလည််းရ၏။- သငွရတတ်သသောသူ၊ ဆင််းရသသောသူ၊ ကျွနခ
် ရသသောသူ၊ လွတ်
သသောသူ၊ အကကီ်းအငယ် ရှသမျှတိုသည် လက်ယောလက်၌ဖြစ်သစ၊ နြူ်း၌ဖြစ်သစ၊
တဆပ်လက်မှတ်ကို ခသစဖခင််းငှောလည််းသကောင််း၊- ထတ
ို ဆပ်လက်မှတတ
် ည််းဟူ
သသော သော်းရ၏ နောမဖြစ်သစ၊ နောမ၏ အသရအတွက်ဖြစ်သစ၊ တစ်ခိုခိုကို မခသသော
သူတစ်သယောက်မျှ မသရောင််းမဝယ်သစဖခင််းငှောလည််းသကောင််း စီရင်၏။” - ဗျောဒတ်
ကျမ််း ၁၃:၁၁-၁၇

ဒ ာဒတအနဟာြ အနသ်းစတခ ပ ဖြ
အပ ငြ နရာြ ါတယ။
ှံ့ ဒစာအ ရဲနဘာင
ှံ့
အနသ်းစတြ

နလှံ့လာခ ငရင

fatheroflove.info

မာ

ရနငတဲှံ့

The

Great

Controversy စာအ ရ ါတယ။
ြျွေနတာတ ှံ့ အဓြအစဆွေပဲ လတာြနတာှံ့

ထဇ္ဉ်အာ်းလ်း ဘာသာတစခတည်းြ

သာ ြ်းြွေယဖ ှံ့ ပ ဋ္ဌာေ်းလာမယှံ့အနကြာင်း ါ။ အဲဒအမေြ
ှံ့ မောခသနတွေြ အသြ
အနတရာယ ပခမ်းနပခာြကြမာ ပဖစ ါတယ။
ဘရာ်းသခငရဲသာ်းသမ
်းမ ာ်းဟာ ဒြာလမာ ဒြခအလွေေနရာြကြ ါလမှံ့မယ။ ရသေဲ ှံ့
ှံ့
ပ စမာ်းနေခ ေ

အမဖမ်းခရတဲှံ့

အမ ်းသမ်းအတင်း

လနတွေဟာ

ပ ဋ္ဌာေ်းထာ်းတဲှံ့

ဘာသာနရ်း ဥ နဒြ ပငင်းဆေလ တရာ်းရ
်းြ အဆွေခ
ဲ ကြရ ါလမမယ
။
ှံ့
ှံ့
အဲဒြာလြ
အဲဒနဝါဟာ

သမမာြ မ်းစာြ
ရ

ယာြ ရဲဒှံ့ ြခြာလလ ှံ့

သမင်းနောြခြနတာှံ့

ယာြ ြ

ညွှေ်းထာ်း ါတယ။

သအန
ေါ်ြလမြ တဲှံ့
ှံ့

နယာြခထ်းဆြနေ သရဲှံ့ သာ်းမယာ်းနတွေ
နခေါ်ထတတာြနေ စခဲှံ့ ါတယ။ ယာြ ဟာ
ှံ့
သအမ
်းနတွေဆ ပ ည နတာ ပ ေလာနေ ါပ ။ ပ ဿောြ ယာြ ြ သာ်းဦ်းရာထ်းြ
ှံ့
ြလမြ ပ ်း ယခဲှံ့တဲှံ့ အတွေြ သအစ
ှံ့ ြြ စာရင်းရင်းဖလာနေပ
ှံ့

ပဖစ ါတယ။

သာ်းဦ်းရာထ်းဆတာြ နလာ ြ၊ နလာြတတရာနြာင်းခ ်းြ ရနငတဲအ
ှံ့ ခွေငအနရ်း
ှံ့
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ပဖစ ါတယ။

ဧနသာြနတာှံ့

ဂရမစြခဲှံ့ ါဘ်း။
ပဖစ ါတယ။

အခနတာှံ့

နလာြြသာအာရြ ပ ်း
ယာြ ဟာ

နယာြခထ်းဆြရေ်းထွေြပ ်း

အစြရဲှံ့ ရေ
ှံ့ ြ
အမပ ေ

နလာြတတရာြ
ရငဆငရနတာမ
ှံ့ ာ

လာတဲယ
ှံ့ ာြ

အခနတာှံ့

သအစ
ရငဆငရမယှံ့သတင်းြ ရရ ါတယ။
ှံ့ ြရဲနဒါသြ
ှံ့
“တမန်တိုလည််း ယောကိုပ်ထသိုဖပန်လော၍၊ ကျွနသ
် တော်တသည်
ို
၊ ကယ
ို သ
် တာ်၏အစ်
ကဧ
ို သသာထသ ို ို့ သရာက် ဲို့ မ ။ သူသည်ကိုယသ
် တာ်ကို သတွေြို့ဖ င်ြီးငှာ၊ လူသလြီးရာ
နှင ်ို့ ျလာ သည်ဟို သလျှာက် က၏။ ထအ
ို ခါယောကိုပ်သည်၊ အလွနသ
် ကောက်၍
စတ်ပူပန်လျှင၊် မမတွငပ
် ါသသော လူစို၊ သို်းဆတ်စို၊ နွော်းစို၊ ကိုလော်းအိုတ်မျော်းတိုကို
နှစ်စိုခွ၍ထော်းသလ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃၂:၆၊ ၇

ယာြ ြလည်း ဒပ ဿောြနပဖနလျှာန
ှံ့ ငဖ ှံ့ အတတနငဆ်း ကြ ါတယ။ အဲဒနောြ
အနအပဖစဆ်းြနေ နဖ်းမန ်းဖ ဘ
ှံ့ ရာ်းတခဲှံ့ ါတယ။
“တစ်ြန်ယောကိုပ်က၊ အကျွနပ
်ို ်အဘ အောဖဗဟ၏ဘိုရော်းသခင်၊ အကျွနပ
်ို ်အဘ ဣ
ဇောက်၏ဘိုရော်းသခင်၊ ထောဝရဘိုရော်းကိုယ်သတော်က၊ သင်၏ဖပည်၊ သင်၏အမျြို်း
သော်းချင််းတိုထသို ဖပန်သလော။ ငါသည်သင်၌သကျ်းဇူ်းဖပြိုမည်ဟို မန်သတော်မူပါပပီ။
ကိုယ်သတော်ကျွန၌
် ဖပသတော်မူသသော ကရိုဏောသစစောသတော်အငယ်ဆို်းကိုမျှ အကျွနပ
်ို ်မ
ခထက
ို ်ပါ။ အကျွနပ
်ို ်သည်အထက်က၊ ဤသယော်ဒန်ဖမစ်ကို လက်စွသတောင်သဝှ်းနှင်
သောကူ်းပါ၏။ ယခိုမူကော်း၊ အသပါင််းအသင််းနှစ်စိုဖြစ်ပါ၏။ သိုဖြစ်၍၊ အကျွနပ
်ို ်ကို
အစ်ကိုဧသသောလက်မှ ကယ်လတ်သတော်မူမည်အသ ကောင််း ဆိုသတောင််းပါ၏။ သူ
သည်လော၍ အကျွနပ
်ို ်ကိုလည််းသကောင််း၊ သော်းမယော်းတိုကိုလည််းသကောင််း သတ်
မည်ဟို အလွနစ
် ို်းရမ်ပါ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃၂:၉-၁၁

ဘရာ်းသခငြ ြညနဖ်းမန ်းဖ ှံ့ ယာြ ခမ ာ မ ြရညခထ်း ဆနတာင်းခဲှံ့ ါတယ။
အဲဒ လ ဆနတာင်းစဉ်မာဘဲ အတြခရသလ ပဖစခဲှံ့ ါတယ။
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“ယောကိုပ်သည်တစ်သယောက်တည််းသနရစ်၍၊ လူတစ်ဦ်းသည် မို်းလင််းသည်တိုင်
သအောင် သူနင
ှ လ
် ို်းသထွ်းသလ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃၂:၂၄

သဟာ

အန ဂဂ လထ်းေဲ ှံ့

အာရကြဉ််းလာခ ေမာနတာှံ့

တစညလ်းန မ်းသတလာခဲှံ့ ါတယ။
တစဖြလြ

သရဲှံ့ တင
ါ်းဆြထခဲှံ့လ ှံ့
ှံ့

တင ါ်းဆလွေခ
ဲ ဲှံ့ ါတယ။ အဲဒါေဲ ှံ့ သန မ်းသတခဲှံ့ တဲှံ့ ဂဂ လသည

ထဇ္ဉ်မဟတဘဲ

ဘရာ်းပဖစမေ်း သ ါနရာ။
“ထသ
ို ူသည် မမမနင
ို မ
် ှန်း် ကိုသလျှင၊် ယောကိုပ်သပါင်ဖခကိုထ်းို ၍၊ လို်းသထွ်းစဉ်တွင်
သပါင်ဆစ်ဖပြိုတ်သလ၏။ ထသ
ို ူကလည််း၊ ငါကိုလတ်ပါ၊ မို်းလင််းဆရှပပီဟဆ
ို ိုလျှင၊်
ယောကိုပ်က၊ ကိုယ်သတော်သည် အကျွနပ
်ို ်ကိုသကောင််းချီ်းမသပ်းလျှင၊် မသွော်းရဟို
ဆို၏။ ထသ
ို ူကလည််း၊ သင်၏အမည်ကော်း အဘယ်သိုနည််းဟိုသမ်းလျှင၊် ယောကိုပ်
ဖြစ်ပါသည်ဟို ဖပန်ဆို၏။ သနောင်၌ သင်၏အမည်ကိုယောကိုပ်ဟူ၍ မသခေါ်ရ။ ဣသ
သရလဟူ၍သခေါ်ရမည်။

အသ ကောင််းမူကော်း၊

သင်သည်ဘိုရော်းသခင်နင
ှ လည်
်
်း

သကောင််း၊ လူနင
ှ လည်
်
်းသကောင််း၊ မင််းကသပပ
ို ြိုင၍
် နင
ို သ
် လပပီဟို မန်သတော်မူ၏။ ယော
ကိုပ်ကလည််း၊ နောမသတော်ကော်းအဘယ်သိုနည််း။ အကျွနပ
်ို ်အော်း သြော်ဖပသတော်မူပါ
ဟို သမ်းသလျှောက်လျှင၊် ငါနောမကိုအဘယ်သ ကောင်သမ်းသနည််းဟို ဆို၍၊ ထအ
ို ရပ်၌
သကောင််းချီ်းသပ်းသတော်မူ၏။ ထအ
ို ရပ်ကိုသပနနွေလဟူ၍၊ ယောကိုပ်သည် သမိုတ်
သလ၏။ အသ ကောင််းမူကော်း၊ ငါသည် ဘိုရော်းသခင်ကို မျက်နောှ ချင််းဆိုင၍
် ြူ်းဖမင်ရ
သသော်လည််း၊ အသက်ချမ််းသောပပီဟို ဆိုသတည််း။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃၂:၂၅-၃၀

အနအပဖစထ်းမ ်း ခရစနတာ ဒတယအကြမမကြလာခငမာ ထ ပဖစဦ်းမယလ ှံ့ နယရမ
၃၀:၇ ထဲမာ လာ ါတယ။
ယာြ ြလည်း သဘဝဇ္ာတ
နကြာင်းြ ပ ေဆငပခငတဲအ
ှံ့ ခါ သရဲှံ့ အမ
ှံ့
ှံ့ ာ်းနတွေြ ပမင
လာ ါတယ။ သလည်း အနကြာင်းမလခဲလ
ှံ့ ှံ့ အြ ်းမလမေ်း ခစာ်းတတလာတာ ါ။
အဲဒါေဲ ဘ
ှံ့ ရာ်းသခငြ သြ
ှံ့ န ယ ာလြေပ မာ ဲလ စ
ှံ့ စမ်းခရ ါတယ။
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ဘရာ်းသာ်းနတာြ
အနတရာယပ

သြ
ှံ့ နဖ်းမ,ဖလာတာြ
ှံ့
မယှံ့ ဂဂ လအမတေဲ ှံ့

ြယမယှံ့ ဂဂ လမေ်းမသဘဲ

အာဒမ
ှံ့ ်းဆြ

နကြာြခဲှံ့ ါတယ။

န မ်း

ယာြ ဘယနတာလ
ှံ့ ြနလျှာပှံ့ ်း

သြ

သတခဲှံ့ ါတယ။
သရဲှံ့ ြ
ှံ့ စစ

အဝဝြ

သြ
ှံ့

သြ
ှံ့ ြမယှံ့၊

သာ်းနတာဘရာ်းြလည်း
ဘရာ်းလြအ မလဲလ ှံ့

နစာငရင
ှံ့ ်းေဲ ှံ့န မ်းသြရညနစခဲှံ့ ါတယ။
အဲဒအခ ေနတွေမာ မာရေတြ ဘရာ်းသခငဟာ သြ
တနငနလာြနအာင အ
ှံ့ ခွေငမလွှ
ှံ့
ပ စကြ်းနေပ ဆပ ်း

ယာြ ြ

ော်းသွေင်းနေတာ ါ။

မာရေတြ

သြ
ှံ့

သသယစတနတွေေ ဲ ထ
ှံ့ တမ ်း ရနစ ါတယ။
ှံ့ ်းနြနေတာ ါ။ သ နောြြ သွော်းပ ဆတဲစ
ယာြ ြနတာှံ့

အတွေင်းြသသယ၊

အပ ငြရေသေဲ ှံ့

န မ်းသတနေရတာ ါ။

အဲဒအပဖစမ ်း ယစ နရာ ဟတမင်းနယာရှု ကြ ခဲရ
ှံ့ ါတယ။
“ယဇ်ပိုသရောဟတ်မင််း သယောရှု သည် ထာဝရဘိုရာြီး၏ သကာင်ြီးကင်တ န်သရှ ြို့၌ ရပ်
သနသည်ကိုလည််းသကောင််း၊ စာတန်သည် ရန်ဘက်ဖပြို၍ သူ၏လက်ယောဘက်၌
ရပ်သနသည်ကိုလည််းသကောင််း ငါအော်းဖပသတော်မူ၏။ ထောဝရဘိုရော်း၏သကောင််းကင်
တမန်ကလည််း၊ အို စာတန်၊ ထာဝရဘိုရာြီးသည် သင်က
ို့ ို ဆြီးို သတာ် ူ သစသသာ။
သယရိုရှလင်ပမြိုြို့ကို သရွ ်းချယ်ပပီ်းသသော ထောဝရဘိုရော်းသည် သင်ကို ဆို်းမသတော်မူပါ
သစသသော။ ဤသူသည် မီ်းထက နိုတ်သသောထင််းစဖြစ်သည် မဟိုတ်သလောဟို စော
တန်အော်း ဆို၏။ သယောရှု သည် ညစ်ည ်းသသောအဝတ်ကို ဝတ်လျက်၊ သကောင််းကင်
တမန်သရှ ြို့မှော ရပ်သနသည်ဖြစ်၍၊ သကောင််းကင်တမန်က၊ ညစ်ည ်းသသောအဝတ်ကို
ချွတ်ပယ် ကသလောဟို မမသရှ ြို့မှော ရပ်သနသသော အဖခော်းသူတိုအော်း ဆို၏။ သယောရှု
အော်းလည််း၊ သင်အဖပစ်ကို ငါသဖြရှင်း် ပပီ။ တင်တယ်သသော အဝတ်ကို ဝတ်သစမည်
ဟို ဆို၏။” - ဇောခရအနောဂတတကျမ််း ၃:၁-၄

နမာနရရဲရှံ့ ြလာ ြစစမာ မာရေတြ ခရစနတာေဲရင
ဲှံ့ ပဖစေဲ ှံ့ အမ ာ်းကြ်း
ှံ့ ဆငခဲှံ့တအ
တနေတာြ နတွေွေ့ရ ါတယ။ ဒတစနခါြမာြ လရငပဖစတာတစခ ဲြွောတာ ါ။ ဆ
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နတာှံ့ ဒါြ လနသြမဟတဘဲ လရငြ တရာ်းစရငပခင်း ပဖစ ါတယ။ ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့
နြာင်းြငတမေြနတာှံ့ နမာနရြစစတေ်းြလဘဲ နယာရှု ြစစမာလည်း မာရေတြ
ဆ်းမ ါတယ။
“သကာင်ြီးကင်တ န် င်ြီး

သကခလမူကော်း၊ သမောသရှ၏ ကိုယ်ကို အသ ကောင််းဖပြို၍

ာရ်နတ်နင
ှ ် ဖငင််းခသ
ို သောအခါ၊ ကရစွောသသော ဖပစ်တင်ဖခင််းကိုမဖပြိုဝဘ၊ ထာဝရဘို
ရာြီးသည် သင်က
ို ။” - ရှငယ
် ိုဒဩဝါ
ို့ ို ဆြီးို သတာ် ူသစသတည်ြီးဟူ၍ သာသဖ ာဆ၏
ဒစော ၁:၉

နမာနရနသပ ်းမ ပဖစခဲတ
ဲှံ့ စစဟာ ယာြ ၊ နရာဟတမင်းနယာရှု ၊ ရသေဲပ ှံ့ စမာ်းတဲှံ့
ှံ့ ြ
အမ ်းသမ်း

စတဲသ
ှံ့ နတွေ

အပ စသာ်း

နတွေြ

ထမတဲစ
ှံ့ ွေ စွေမ
ဲ ှုနတွေဟာ
ပဖစနစ ါတယ။

အသြရငစဉ်မာ
သတ
ှံ့ ရဲှံ့ အပ
ှံ့ စနတွေေ ဲ ှံ့

ဘရာ်း

ပဖစ ြ ါတယ။

ပ ေပ ်းတ တာ ါ။

သခငြဘဲ အပ စသာ်းနတွေြ

အပ စသာ်းနတွေြ

မာရေတြနတာှံ့

နမျှာလငခ
ှံ့ ြန ်းနေတဲှံ့

မာရေတရဲ ှံ့

အပ စဖသနယာင
ှံ့
ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့

ညငသာနသာအသဟာ စွေ စွေသ
ဲ ရဲအသ
နအာြ မာ တမဝငနေ ါတယ။ ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့
ှံ့
အသနတာဟာ

လြဝါ်းြာ်းတငမာ

အခ တခရ

တဲန
ှံ့ ယရှု လဘဲ

ခဏတာပငမလနေ
ှံ့ ါတယ။
“အကျွနပ
်ို ်ဘိုရော်း၊ အကျွနပ
်ို ်ဘိုရော်း၊ အဘယ်သ ကောင် အကျွနပ
်ို ်ကို စွနပစ်
် သတော်မူသ
နည််း။ အကျွနပ
်ို ်ကို မကယ်တင်ဘ အကျွနပ
်ို ်သအော်ဟစ်သသော စကော်းကို နော်းမ
သထောင်ဘ အဘယ်သ ကောင် အသဝ်းမှောသနသတော်မူသနည််း။ အကျွနပ
်ို ် ဘိုရော်း၊ သနအ
ခါ အကျွနပ
်ို ်သအော်ဟစ်သသော်လည််း၊ ကိုယ်သတော်သည် နော်းမသထောင်ပါ။ ညအခါ
သအော်ဟစ်သသော်လည််း သက်သောဖခင််းသို မသရောက်ပါ။” - ဆောလကျမ််း ၂၂:၁၊ ၂

ဒအခ ေမ ်းမာ အပ စသာ်းတစနယာြြ နအာြ ါအမေတရာ်းြ နအာြနမှံ့ပ ်း
အနလ ဋလ စ တဲအ
ှံ့ ခ ေပဖစ ါတယ။

။
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“ထမ
ို ှတစ်ပါ်း၊ ပညတ်တရော်းသည် တစ်ြန်ဝင်သဖြင် ဖပစ်မှော်းသသောအဖပစ် ပွော်း
မျော်း၏။ သသသော်
ို
လည််း အဖပစ်ပွော်းမျော်းသည်အရောမှော သကျ်းဇူ်းသတော်သော၍ ကကယ်
ဝ၏။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၂၀

ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့ သာ်းသမ်းမ ာ်းဟာ စာတေနရာ သရဲှံ့ စွေှံ့ စွေဲခ ြနတွေြနရာ နြ ာလွှာ်း
နငကြ ါတယ။ ဘရာ်းသခငဟာ နယရှု အတင်း ါ ဲဆပ ်း ယဖနရွေ
ှံ့ ်းကြ ါတယ။ သတရဲှံ့ ှံ့
အပ စနကြာငှံ့ ဘရာ်းြ န ယ ာလြေပ မာ မဟတဘ်းလ ယ
ှံ့ ကြညသဒဓါအာ်း စြကြ
ါတယ။ သတ ှံ့ဘယနလာြဘဲ အပ စစွေေ်းနေ ါနစ ထာဝရအသြြ ငဆငနငမယ
ဆတာြ ဆ ြငထာ်းကြ ါတယ။ သတရဲှံ့ ောမည
နတွေလည်း “လညှံ့စာ်းသ” အေြရ
ှံ့
ယာြ ြနေ “နအာငပမငသ” အေြရ အစစနရ်းြ နပ ာင်းခဲှံ့ ါပ ။
စာတေြနတာှံ့ ဘရာ်းသခငြ ြျွေနတာတြ
ှံ့ အဆ်းမာ ဥန ြခာပ မာလ ရ
ှံ့ ြသွေင်းဖ ှံ့
လမ်းရာ ါတယ။ စာတေြ ဘယလ ဲစွေ စွေစ
ဲ ွေဲ ယငမသွော်းဘဲ ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ ယကြည
သဒဓါအာ်းဟာ နြာင်းနေမာပဖစ ါတယ။ စာတေြနတာှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ အတ
တြ
ှံ့
အမဲနငဆ်းခ ယပ ်း စတဓာတြ နအာင လ

ါတယ။ ြျွေနတာတနရ
ှံ့ တ
ှံ့ ွေ့ မာ ခ ပ တဲမ

တမ်းနတွေြလည်း ြျွေနတာတြ
နဆာြတညရာမဲန
ှံ့
ှံ့ စ ါတယ။ အဲဒအခါမ ်းမာ
ြျွေ

နတာတဟာ
ှံ့

ခရစနတာထလညှံ့ပ ်း

“အရငဟာ

ြျွေနတာြ
ှံ့

ဥန ြခာပ မာမဟတ နကြာင်း ယ ါတယ။ အရငြ နြာင်းခ ်းန ်းဖ ှံ့ ဆ ေ ါတယ၊
န ်းမယလလည
်း
ှံ့

ယ ါ

လြဝါ်းြာ်းတငမာ

တယ”

လနပ
ှံ့ ာ ါ။

အခ တခရတေ်း

အနဟာ

ခရစနတာြယတင

ြရခဲတ
ှံ့ ဲှံ့

ယကြညပခင်းရဲ ှံ့

နအာငပမငမှုပဖစ ါတယ။ အဲဒနအာငပမငမှုြ နယရှု ြ ြျွေ နတာတြ
ှံ့ န ်း ါတယ။
အဲဒါဟာ နယရှု ရယ
ဲ ှံ့ ကြညပခင်း ပဖစ ါတယ။ ( ာ ဒတ ၁၄:၁၂)။
ဒတရာ်းစရငပခင်းဟာ

ဘရာ်းသာ်းသမ်းမ ာ်းအတွေြ

အဲဒအနကြာင်းြ

ြျွေနတာတ ှံ့

ပ င်းထေ ါတယ။

အာရပ ကြတဲအ
ှံ့ ခါမာ
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ဒါဟာ

တြယပဖစလာနငမာလာ်း

(သ)ှံ့

ဘရာ်းသခငရဲသာ်းသမ
်းနတွေြ
ှံ့

နကြာြ

စတဝငနင ါတယ။

ဘာပဖစလ ှံ့ ဒစစနကြာ

ဆတဲအ
ှံ့ နကြာင်း ါ။ ဒါထြ
လွေယတာမရဘ်းလာ်း။
ှံ့
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ပခင်းြ

နမ်းရမာြ

ရငဆငရတာလဲ

၂၁။

တ
ူ စ့်လယာက့်ရဲအမှာားလ ကာင့် အခပစ့်စီရင့်ခြင့်ား ကံ ရတယ့်

အခေ်း (၄) တေ်းြ လနလာြမ
ာ အပ စစရငပခင်း ဘယလစခဲှံ့နကြာင်းြ နဆွေ်းနနွေ်းပ ်းခဲှံ့
ှံ့
ါပ ။ အာဒေဲဧဝ
ွေ့ နေ နပ ်း ေ်းရပခင်းဟာ ဘရာ်းအန ေါ်
ှံ့ ဥယ ာဉ်နတာမာ ဘရာ်းသခငနရ
ှံ့ ြ
အာဒအ
ှံ့ မတမာ်းမှုနကြာငှံ့ ပဖစ ါတယ။
“သနဧသသောအချန်တွင၊် ထဥ
ို ယျောဉ်၌ ထောဝရအရှငဘ
် ိုရော်းသခင် ကကသတော်မူ
သသောအသကို လူလင်မယော်းတိုသည် ကော်းလျှင၊် အထသတာ် ှလွေတဖ် င်ြီးငှာ၊ ဥ
ယျောဉ်အပင်တိုတွင် ိုန်ြီးကွေယလ
် ျက်သန က၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃:၈
“သသသဘြီးကသ
ို ကာက်၍ တစ်သက်လို်း ကျွနခ
် ရသသော သူတိုကို ကယ်လတ်ဖခင််း
ငှော” - သဟပဗဩဝါဒစော ၂:၁၄-၁၅

နသမာနကြာြတဲစ
ှံ့ တဟာ အာဒြနေစ ါတယ။ အဲဒါြ ဘရာ်းဟာ သေဲသ
ှံ့ မှံ့ ေ်းမ
ဧဝြ နသဒဏန ်းမယလ ှံ့ မတလ ှံ့ ါ။ အာဒဟာ ေြေလစတ၊ နဒါသစတနတွေန ါင်း
ပ ်း အသ်းြစာ်းပ ်း သမှံ့ ေ်းမေဲအတ
ကြမမာခဖ ှံ့ ဆ်းပဖတခဲှံ့ ါတယ။ အာဒစ
ှံ့
ှံ့ တမာနတာှံ့
ဘရာ်းေဲသာ်းနတာ
ဘရာ်းြ ြ ေနေ ါတယ။ သတြ
ှံ့
ှံ့ သတမာဘဲဆတဲှံ့ အမတမာ်းပခင်း
ြ ဘရာ်း သဆ
ှံ့ လာနေပ လ မ
ှံ့ တနစ ါတယ။ (မာလခ ၃:၅)။
အမေြ သာ်းနတာဘရာ်းြ အာဒဆ
ှံ့ ြ နမတတာ၊ မဒတာနတွေေ ဲ ှံ့ လာခဲတ
ှံ့ ာ ါ။ အဲဒါြ ဲ
အာဒြ အပ စစရငဖ ှံ့ သဆ
ှံ့ လာပ ်း သြ
ှံ့ သတနတာမ
ှံ့ ယလ ှံ့ မတခဲတ
ှံ့ ာ ါ။ သာ်းနတာ
ဘရာ်း အာဒဆ
ှံ့ လာနငဖ သ
ှံ့ ရဲှံ့ ဘ
ှံ့ ေ်းနရာငနတွေြ အ ထာ်းဖလ
ှံ့ ါတယ။ အေနတနမတတာကြ်း
ြ ဘေ်းအပ ညှံ့ေဲလာရင
စတမလပဖစနေတဲ၊ှံ့ ဘရာ်းြမေ်းတဲအ
ှံ့ ပ စသာ်းြ အနကြာြ
ှံ့
လွေေပ ်း နသမာ ါ။
နအာြ ါြ မ်းခ ြြ အပ စသာ်းတစနယာြ ဘရာ်းနရ ြ
ွေ့ လာတဲအ
ှံ့ ခါ ရငထဲဘယ
နလာြ နလာငဆတယဆတာ ပ

ါတယ။
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“ဘိုရော်းသခင်ကို မသသသောသူ၊ ငါတိုသခင်သယရှု ခရစ်၏ ဧဝသဂလတရော်းကို နော်းမ
သထောင်သသောသူတိုကို မီ်းလျှအော်းဖြင် ဒဏ်သပ်းသတော်မူသသောအခါ၊ ထသ
ို ူတိုသည်
သ င်ဘရ
ို ာြီး၏

ျက်နာှ သတာ်နင
ှ လ
်ို့ ည်ြီးသကာင်ြီး၊ တန် ိုြီးရှသသာ ဘိုန်ြီးသတာ်နင
ှ ်ို့

လည်ြီးသကာင်ြီး ကွော၍ ထာဝရ ျက်စြီးဖ င်ြီးတည်ြီးဟူသသာ အဖ စ်ဒဏ်ကို

ရက

လတတ ။”ို့ - သက်သောသလောနတ်ဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၁:၈၊ ၉ (YLT)

ဘရာ်းဖြြြ ပ ေနတာှံ့ ဒလ ါ။

။

“အိုသယရိုရှလင်ပမြိုြို့၊ သယရိုရှလင်ပမြိုြို့၊ သင်သည်ပသရောြက်တိုကို သတ်ပမရှ၏။
သင်ရရောသ
ှ
ို သစလတ်သသော သူတက
ို ိုလည််း သကျောက်ခနှင် ပစ်ပမရှ၏။ ကက်
သည်

သာြီးငယ်တက
ို ို့ ို အသတာင်သအာက်၌ စိုရို ြီးသကဲသ
ို့ ို သင်
၏သာြီးတက
ို ို့ ို စိုရို ြီး
ို့

သစဖ င်ြီးငှာ ကက ်ြန် ျာြီးစွော င အလရ
ို ှမ ။ သင် ူကာြီး အလို ရှ။ သင်တသနသသာ
ို ို့
အ ်သည် သင်တ၌
ို ို့ လူဆတ်ညလျက် ကျန်ရစ်ရ၏။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၂၃:၃၇၊
၃၈

အာဒဆ
ှံ့ ြနေရတဲှံ့ ဇ္ြ
လြစတမနအ်းနစ ါဘ်း။
ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့

ဘရာ်းြမေ်းပခင်း ါလ ှံ့
ြျွေနတာတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စနကြာငှံ့

မနြာင်းနငပခင်း

နကြာငှံ့

သရပခင်းြ
ဘရာ်းြသတခ ငမာဘဲ၊
ဥန ြခာပ မာဘဲလ ှံ့

ဆြတြမတနေကြ ါတယ။
“သင်သည်င တက
ို ို့ ို ဤသတာ၌သသသစဖ င်ြီးငှာ၊ အဲဂိုတတ ဖ ည် ှ အဘယ်သ ကာင်ို့
သဆာင် သ
် ၊ သရလည််းမရှ၊ ဤသပါပျက်သသောစော်းစရောကိုလည််း ငါ
ို့ဲ နည်ြီး။ မိုနမရှ
တိုသည်အလွနရ
် ွ ရှော၏ဟို ဘိုရော်းသခင်နင
ှ သမောသရှ
်
ကို ဆန်ကျင်ဘက်ဖပြို၍ ဆို
က၏။” - သတောလည်ရောကျမ််း ၂၁:၅ (NIV)
“အဘယ်သ ကောင်နည််းဟူမူကော်း၊ ဇောတပကတ စတ်သသဘောသည် ဘိုရာြီးသ င်နင
ှ ်ို့
ဆန်ကျင်
ဘက်ဖြစ်၏။ ဘိုရော်းသခင်၏ တရော်းသတော်အလိုသို မလိုက်တတ်။ ထမ
ို ျှ
ို့
မက မလိုက်နင
ို ။် ” - သရောမဩဝါဒစော ၈:၇ (NIV)
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“ထသ
ို ကောင်၊ တစ်သယောက်(အာဒ)သသောသူ၏ ဖပစ်မှော်းဖခင််းအော်းဖြင်၊ လူအသပါင််းတို
သည် အဖပစ်စီရင်ဖခင််းနှင် သတွြို့ ကြိုရ ကသည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၅:၁၈

အာဒအ
ှံ့ မာ်းြနတာှံ့ ဘရာ်းရဲသ
ှံ့ ြခာြ အမတမာ်းပခင်း ါဘဲ။ ဘရာ်းြ သမှံ့ ေ်းမြ
သတခ ငမာဘဲလ အမ
တမာ်းခဲတ
ှံ့
ှံ့ ာ ါ။ သြ အပ စလ ရင ဘရာ်းြ နသဒဏန ်းမယ
လ ှံ့

အမတမာ်းခဲှံ့ ါတယ။

အဲဒါြ

အနပခပ ပ ်း

ဘရာ်းေဲသာ်းနတာ
ဘရာ်းြ
ှံ့

အပ စတငလ စတ ရ ါနရာ။ အဲဒစတြ ြျွေနတာတလည
်း အနမွေရခဲှံ့ ါတယ။
ှံ့
အဲဒအငစတြ ဘယ နလာြနတာင အပမစတွေယသလဲဆတာြပ ဖ ှံ့ ဘရာ်းြ
သရဲှံ့ သာ်းနတာ
ြ
ှံ့

ြျွေနတာ

တဆ
ှံ့ မာလာပ ်း

နေနစ၊

အပငင်း ယခနစ၊

အသတခနစခဲှံ့ ါတယ။
အခေ်း (၅) မာ ြျွေနတာတနှံ့ ်းနနာခဲတ
ဲှံ့ တင်း အာဒြ သြ
ှံ့ နေေဲ ှံ့
ှံ့ အ
ှံ့ ယသြာြွေယတဲအ
သစှံ့ တေဲဘ
ြနတာှံ့ နအာြ
ှံ့ ရာ်းြနှုင်းပ ်း နသဒဏြနတာင်းဆခဲှံ့ ါတယ။ အဆငနတွေ
ှံ့
ါအတင်း ါ ဲ။

။

၁။ အာဒြ နသဒဏ (နသဒဏန ်းသညှံ့ဒဏ) သည

ညတြခ ်းနဖာြပခင်းရဲ ှံ့

အြ ်းလ မ
ှံ့ တ ါတယ။
၂။ အာဒြ ညတြ ခ ်းနဖာြတယ။
၃။ အာဒ စတမလပဖစရတယ။
၄။ အာဒြ သြ
ှံ့ ယသ နသြနသရမယလ မ
ှံ့ တ ါတယ။
၅။ အာဒြ အပ စြ တစပခာ်းဖြနရွှွေ့ ဖ ှံ့ လမ်းရာနတာှံ့ နသဒဏြ ဘရာ်းသာ်း
နတာအန ေါ် နပ ာင်းခဲှံ့ ါတယ။
ဘရာ်းရဲသာ်းနတာ
ြျွေနတာတဆ
သြဝငလ ြ
ှံ့
ှံ့ လာတင်းလာတင်းမာ အနအဆငနတွေ
ှံ့
ရ ါတယ။ ဒလေဲ ှံ့ ဲ လတစနယာြရဲအပ
ှံ့ စြ အာ်းလ်းြ ြ်းသွော်း ါတယ။ လအ
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နယာြတင်းမာ ဘရာ်းရဲသာ်းနတာ
ြ နသနစလတဲှံ့ အငစတရကြ ါတယ။ လွေေခဲတ
ှံ့
ှံ့ ဲှံ့
နစ

၂,၀၀၀

တေ်းြပဖစစဉ်ြ

ြျွေနတာတဟာ
ှံ့

ဘရာ်းရဲသာ်း
နတာြ ဘယလလ မာလဲ ဆတာြပ
ှံ့

လွေတလ စွောလ

ငခွေငရရင
ှံ့

ါတယ။

ြျွေနတာတမှံ့ ာရနေတဲှံ့ နသဒဏြ သရဲှံ့ နသပခင
်း၊ ထနပမာြပခင်းနတွေေ ဲ ှံ့ ထတဖ ှံ့ ခရစ
ှံ့
နတာဘရာ်းြ ထဇ္ဉ်တရဲှံ့ ခနဓ
ှံ့ ာြ ယရမာပဖစ ါတယ။
“သင်တသည်
ို
အထက်က သဝ်းလျက်ရသသော်
ှ
လည််း၊ ယခိုမှော သယရှု ခရစ်၌ဖြစ်၍
အသသွ်းသတော်အော်းဖြင် အနီ်းသို သရောက် ကပပီ။ အဘယ်သိုနည််းဟူမူကော်း၊ ထသ
ို ခင်
သည် ငါတို ရန်ပငမ််းဖခင််းအသ ကောင််း ဖြစ်သတော်မူ၏။ ဝနည်ြီး[decrees G1378]အ
ထြီးို အြွေဲြို့နင
ှ စ
်ို့ ်ဆင
ို သ
် သာ

ညတ်တရာြီးတည်ြီးဟူသသာ

သ ကာင်ြီးကို ကယ
ို ် နဓာသတာ်တင
ွေ ်

ရန်မင ြီးြွေဲြို့ဖ င်ြီး၏အ

ယ်ရှငြီး် သတာ် ူသဖြင်၊ို့ ပိုင်း် ဖခော်းလျက်ရှသသော

စပ် ကော်း အိုတတ
် တိုင်း် နရကို ပြြိုြျက်၍ လူမျြို်းနှစ်စိုတိုကို တစ်စိုတည််းဖြစ်သစ
သတော်မူ၏။ အသ ကောင််းမူကော်း၊ ရန်ကို ပငမ််းသစပပီ်းလျှင၊် ကယ
ို သ
် တာ်၌ ထလ
ို န
ူ စ
ှ ်စတ
ို ို ို့
ကို လူသစ်တစ်ဦြီး တစ်ကယ
ို တ
် ည်ြီးဖြစ်သစဖခင််းငှော ဖပင်ဆင်၍၊ တစ်လို်းတစ်ဝ
တည််း ဖြစ်ပပီ်းသသော ထလ
ို န
ူ စ
ှ ်စိုတက
ို ို၊ လက်ဝါ်းကပ်တိုငသ
် တော်အော်းဖြင် ရန်ကို
သတ်ဖြတ်လျက်၊ ဘိုရော်းသခင်နင
ှ ် မတ်သဟောယြွြို့သစမည်အသ ကောင််းတည််း။” ဧြက်ဩဝါဒစော ၂:၁၃-၁၆

အာဒြနတာှံ့ ဘရာ်းရဲသာ်းနတာ
အန ေါ် အပ စ ပခင်းပဖငှံ့ သေဲခရစ
နတာဘရာ်းကြာ်းမာ
ှံ့
ှံ့
တတင်းြာခဲှံ့ ါတယ။ ခရစနတာြ ြျွေနတာတဟာ
ှံ့

ြစပခင်းသနရာြ
မာဘဲဆတဲှံ့
ှံ့

အနကြာြတရာ်းကြ်းမရနအာင ြျွေနတာတဆ
ှံ့ ြ ဝငထွေြလာနငနအာင အာဒ ှံ့ ဇ္ေဲ ှံ့
ဒတတင်းြပဖ ခဲှံ့ ါတယ။
ြ မ်းဂေဋြာ ဖွေငကြသ
အမ ာ်းစြနတာှံ့ ပဖ ခ တဲတ
ှံ့ တင်းဟာ ဂ ်းလမ ်းေဲအပခာ်းလ
မ ်း
ှံ့
ှံ့
ကြာ်း ြာထာ်းတဲတ
ှံ့ တင်းြ နပ ာတာ ါလ ှံ့ ဆကြ ါတယ။ အဲဒါြ ဒတယအဆငှံ့ ါ။
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အဓြြနတာှံ့ လသာ်းနတွေကြာ်းထဲမာရတဲှံ့ အမေ်းတရာ်းအာ်းလ်းဟာ ဘရာ်းသခင
အန ေါ်ထာ်းရတဲှံ့ လသာ်းနတွေရဲ အမ
ှံ့ ေ်းတရာ်းြ ပ ပခင်းဘဲပဖစ ါတယ။
ဂရနဝါဟာရ “အမေပ ှံ့ ေတမ်း” စာလ်းြ ဂရဓမမနဟာင်းြ မ်းမာ ဘယလသ်းထာ်းသလဲ
လ ှံ့ နလှံ့လာလရှံ့ ရင ဒနဝါဟာရသည နမာနရရဲ ှံ့ ညတေဲမစ
ဆင ဲ လထတအမေ၊ ှံ့
ှံ့
အထ်း

အာ်းပဖငှံ့

လနတွေြ

နသမေနှံ့ ်းတာနတွေေစ
ဲ ှံ့ ဆငနကြာင်း

ြျွေနတာတနတွေ
ှံ့ ွေ့ရ ါတယ။

နအာြမာပ ထာ်းတာနတွေြနတာှံ့

အမေပ ှံ့ ေတမ်း[G1378]ေဲဆြ
စ တဲှံ့
ှံ့

ဂရဓမမနဟာင်း

ြ မ်းထဲမာ

သ်းထာ်းတဲှံ့

သာဓြမ ာ်းပဖစ ါတယ။
•

ဧဇ္ရာ ၆:၈ - ပါရှော်းဘိုရင်က ဗမောန်သတော်သဆောက်မနသ
် ပ်း

•

သယဇသကျလ

၂၀:၂၅၊

၂၆

-

ဘိုရော်းသခင်က

ဂျ ်းမျော်းကို

မသကောင််းတထ်းို ြွြို့ချက်သ ှံ့ အ ခဲတ
ှံ့ ယ်။ သူတိုရထ်းြွြို့ချက်အတိုင်း် ဘိုရော်းက
သူတက
ို ို ညစ်ည ်းသစတယ်။
•

ဒသယလ ၂:၁၃ - ပညောရှသတွကိုသတ်မနသ
် ပ်း။

•

ဒသယလ ၃:၁၀၊ ၂၉ - ဒူရောလွငဖ် ပင်မှော ဗောဗိုလိုနဘ
် ရ
ို င်က သတ်မနထ
် တ
ို ်ခ

•

ဒသယလ ၄:၆ - ပညောရှအသပါင််းတိုကို သူဆီလောြို အမနသ
် ပ်း။

•

ဒသယလ ၆:၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၆ - ဘိုရင်ကလွပပီ်း ဘယ်ဘရ
ို ော်းကမ
ို ှ
မြ်းကွယ် ြို အမနထ
် တ
ို ။်

အနှသ
ီ ဝါဟောရကပ
ို ဓမမသစ်ကျမ််းန ထပ်သပါင််း ကည်ရင်
•

ရှငလ
် ိုကော ၂:၁ - ဆီဇောရအမန ်
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•

တမန်သတော် ၁၆:၄ - ဂျ ်းလူမျြို်းသတွ သမောသရှပညတ်ကို ကသဖပော ကတအခါ
တမန် သတော်တက
ို ထန််းထန််းသမ််းသမ််းသွေေသငဖ အမ
နထ
် တ
ို ်
ှံ့

•

တမန်သတော် ၁၇:၇ - ဆီဇောရအမန ်

•

ဧြက် ၂:၁၅ - ခရစ်သတော်က လူထတ
ို အ
် မနသ
် တွကို သချြျက်ခ။

•

သကောသလောသ ၂:၁၄ - ကျွနသ
် တော်တက
ို ို ဆနက
် ျင်သနတ လထတအမနသ
် တွကို
သချြျက်။

ဒီအမနဖ် ပန်တမ််းသတွဟာ ဓမမသဟောင််းကျမ််းမှော သမောသရှဖပဋ္ဌောန််းထော်းခတောသတွန ဆက်
နွယမ
် ှုမရှပါဘူ်း။
ပ ်းနပ ာပ

လူသော်းသတွရ

တစဖြနစာင်းေင်းထတတာနတွေြ

ါတယ။

ပထမဆို်းသသော လထတအမနဖ် ပန်တမ််းကသတော ဧဒင်ဥယျောဉ်မှောဖြစ်ခတ ဘိုရော်းသော်း
သတော်သော သသသငတ
် ယ်ဆတ
ို ောပါပ။ အောဒက အဒီစရ
ီ င်ချက်ကို သူရမျြို်းဆက်သတွြ
လက်ဆငက
် မ််းသပ်းခတောသ ကောင် လူတိုင်း် မာ အဒီဗဇ
ီ ရှပါတယ။ ပိုထဇ
ို ဉ်ကသတော အဒါ
ကိုြို်းပ ်း ဘိုရော်းကိုချစ်သယောင်ဖပ ကပါတယ်။ နင
ို င
် သခါင််းသဆောင်ကို မခစော်းရင် အသတ်ခရ
မယအ
် ဖြစ်လမ
ို ျြို်းသပါ (ဥပမော - သဖမောက်ကိုရီ်းယော်း)။
နယရှု ြ ဘရာ်းသခငရဲသ
ှံ့ ြခာေဲ ှံ့ ဘရာ်းသခငြ ြျွေနတာတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စြ လွှတ ါတယ
လ ှံ့ လွနခ
် တ နှစ် ၂,၀၀၀ တေ်းက ပ ခဲှံ့တာြလက်ခပပီ်း ကယ်တင်ဖခင််းလမ််းမသပေါ်
သလျှောက်သနသူသတွဟာ အဖပစ်ြတတ်
ို
ဖခင််းကသန ခွငလ
် တ
ွှ တ
် တ်ဖခင််း၊ မိုဒတော ွော်းတတ်
ဖခင််းြက်ကို စပပီ်းသဖပောင််းလသွော်း ကမှော ဖြစ်ပါတယ်။
“ငါသည်လည််း၊ ညီညွတသ
် သောစတ်နလ
ှ ို်းနှင် အသစ်သသောသသဘောကို သွင်း် သပ်း
မည်။ သူတိုကိုယ်ခနဓောထက သကျောက်နလ
ှ ို်းကိုနတ
ို ်၍၊ အသော်းနှလို်းကို သပ်းသသော
သ ကောင်၊ သူတိုသည် ငါစီရင်ထ်းို ြွြို့သသော ပညတ်တရော်းလမ််းသိုလိုက်၍ သစောင်
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သရှောက်သဖြင်၊ ငါ၏လူ ဖြစ် ကလမ်မည်။ ငါသည်လည််း သူတို၏ ဘိုရော်းသခင်
ဖြစ်မည်။” - သယဇသကျလအနောဂတတကျမ််း ၁၁:၁၉၊ ၂၀

ကျွနသ
် တော်တိုရ အြဦ်းကသနရလောတ အပ စ တတတဲဉ
ှံ့ ာဉ်ြနေ လ်းလ်းလွေတနပမာြဖ ှံ့
ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ ဇ္ ြျွေနတာတနရ
ဘရာ်း
ှံ့ ွေ့ ပ ေထတပ ဖလ
ှံ့ ါတယ။ ြျွေနတာတဟာ
ှံ့
သာ်းနတာဆ ခ ဉ််းြ တဲအ
ှံ့ ခါမာ အပ စဖတတ
တဲှံ့ ဇ္ြ နရာငလမရ
ါဘ်း။ ဒါန မယှံ့
ှံ့
ှံ့
ဒါဟာ

ဘာန
ှံ့ ကြာငပဖစ
ှံ့ ရတာလဲဆတာြ

အရငလတလတ

သတနေ၊

သတြ နငပ ်း

ပငင်းနေမယှံ့အစာ်း

ခရစနတာြ
ြျွေနတာတြ
ှံ့

ပ ပ ငခွေငန
ှံ့ ်းရမာပဖစ ါတယ။
ြျွေနတာတဟာ
ှံ့
ြငစွေဲပ ်း

သေရှံ့ င်းနသာဝညာဉ်နတာအြ
ေဲ ှံ့
ှံ့

ခရစနတာအန ေါ်

ပ ေနရာငပ ေဟ

တာြ

ဘရာ်းရဲြတ
နတာမ ာ်းြ
ှံ့

ြျွေနတာတအပ
စတငခဲတ
ှံ့
ှံ့ ာနတွေ
ခနငစွေမ်းလရှံ့ ရင

ြျွေနတာတြ
ှံ့

ြျွေနတာတဟာ
ှံ့

ခမည်းနတာရဲ ှံ့

ောမ ါတဲတ
ှံ့ ဆ အခတခရမာ ပဖစ ါတယ။
“ထသ
ို နောက်မှ ငါ ကည်လျှင၊် သို်းသငယ်သည် ဇအိုနသ
် တောင်သပေါ်မှော ရပ်သန၏။
သူ၏နောမနှင် ခမည််းသတော်၏နောမကို နြူ်း၌ အကခရောတင်သသောသူ တစ်သန််းသလ်း
သသောင််းသလ်းသထောင်လည််း သူနင
ှ အတူ
်
ရှ က၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၄:၁

နယရှု ဘရာ်းသည မနဿလစစစစဇ္ာတ လာယခဲတ
်းနတာြ ဘယ
ှံ့ ေ်းြ သရဲှံ့ ခမည
ှံ့
တေ်းြမ အပ စမတငခဲှံ့၊ သရဲှံ့ အခြ
အခဲနတွေအတွေြလည်း အပ စမတငခဲှံ့ဖ်း ါဘ်း။
ှံ့
ြျွေနတာတြ
ှံ့ ယြ သနငတာထြ နယရှု ဘရာ်းြ ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ ဇ္ြ

ပ ်းသ

ော်းလည ါတယ။ ြျွေနတာတဟာ
ြာဣေအတင်း သတလတဲှံ့ ဇ္ရနကြာင်း အမေ
ှံ့
သပ ်း ဘရာ်းရဲြရ
ှံ့ သြြ လြခရရမာ
ှံ့ ဏာြ ယကြညြ်းစာ်းလရှံ့ ရင သန ်းတဲအ
ပဖစပ ်း ဘရာ်းြလည်း ြျွေနတာတြ
ှံ့ စ်းမ်းနငမာပဖစ ါတယ။
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“လူ၏အထ၌ရှသမျှကို သသတော်မူသသောသ ကောင်၊ လူ၏အသ ကောင််းကို သက်သသခ
သစဖခင််းငှော (ဘရာ်းသည) အဘယ်သူကိုမျှ အလိုသတော်မရှ။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်
ဝင် ၂:၂၅
“သိုသသော်လည််း၊ စိုလင်သသောသူတိုအော်း ငါတိုသည် ပညောစကော်းကို သဟောသဖပော၏။
ထသ
ို ိုဆိုသသော်၊ သလောကီပညောကို မဆိုလို။ ဖပယ်သပျောက်တတ်သသော သလောကီမင််း
တို၏ ပညောကိုမဆိုလို။- ဤကမဘောမတည်မရှမီ၊ ငါတို၏ ဘိုန်း် အသသရ ဖြစ်သစ
ဖခင််းငှော၊ ဘိုရော်းသခင်စီရင်သတော်မူသသော ပညော၊ နက်နသသောအရော၌ ဝှက်ထော်းသသော
ဘိုရော်းသခင်၏ပညောကို ငါတိုသည် ဖပသ က၏။” - သကောရနသ ြိုဩဝါဒစောပထမ
သစောင် ၂:၆၊ ၇

အဓမမတရာ်းဟာ မကြာခင ဒြမဘာမာ လ်းလ်းရ လ်းန ေါ်လာနတာမ
ှံ့ ာ ပဖစ ါတယ။ နလာ
နလာဆယနတာှံ့ ဘရာ်းသာ်းသမ်းနတွေြ တဆ နတာခတနငနအာင နြာင်းြငတမေ
နတွေြ ထေ်းန ်းနေ ါတယ။
“ထသ
ို နောက်မှ သဖမကကီ်း၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်မျော်းတို၌ သလမလောသစဖခင််းငှော၊ သကောင််း
ကင်တမန်သလ်းပါ်းတသည်
ို
သဖမ၏ သလ်းမျက်နောှ သလတိုကို ကိုင၍
် ၊ သဖမသလ်းမျက်
နှော၌ ရပ်သနသည်ကို ငါဖမင်၏။ အသက်ရှငသ
် တော်မူသသော ဘိုရော်းသခင်၏ တဆပ်ပါ
သသော သကောင််းကင်တမန်တစ်ပါ်းသည် အသရှ ြို့မျက်နောှ က တက်လောသည်ကို ငါ
ဖမင်၏။ သူသည်လည််း သဖမနှငပင်
် လယ်ကို ညှဥ််းဆရသသောအခွငရှ
် သသော သကောင််း
ကင်တမန်သလ်းပါ်းကို အသလင်၍၊ ငါတဘို
ို ရော်းသခင်၏ ကျွနတ
် ိုကို နြူ်း၌ တဆပ်
မခတ်မီတိုငသ
် အောင်၊ သဖမ၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တိုကို မညှဥ််းဆပါနှငဟို
် ကကီ်းသသောအ
သနှင် သကက်းသ ကော်သလ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၇:၁-၃

ဘရာ်းသာ်းသမ်းမ ာ်းြ တဆ ခတပခင်းဟာ အာဒဆ
ှံ့ ြရခဲတ
ှံ့ ဲှံ့ နသမေြ
ှံ့
ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့

သာ်းသမ်းနတွေ

သမ ာ်းြလြပ ်း

အပ စမတငနတာဘ
ှံ့ ဲ

ဘရာ်းရဲနမတ
တ ာြ သာ လ်းလ်းြ်းစာ်းဖ တ
ှံ့
ှံ့ ဆ ခတမာ ပဖစ ါတယ။
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လ ဖ ှံ့ ါ။

အဲဒအနကြာင်းနကြာငဘဲ
ဘရာ်းသာ်းသမ်းနတွေဟာ ယာြ ရဲဒှံ့ ြခြာလမ ်းြ ပဖတ
ှံ့
သေ်းရမာ ပဖစ ါတယ။ နသမေနှံ့ ်းလတဲှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ ဇ္ြ ခရစနတာ ြျွေနတာတ ှံ့
စတမာလာပ ်း နမွေ်းဖွော်းနစတဲှံ့ အနကြာင်းခပဖစပ ်း ((သ)ှံ့ ခရစနတာေဲတ
ှံ့ လာပခင်း)
မ်းတွေင်း နဝဒောေဲ ှံ့ မာဆင ါတယ။
“အကယ်စင်စစ် သော်းြွော်းသသောမန််းမညည််းသ၊ သော်းဦ်းြွော်းသသော မန််းမ၏သဝဒနောခ
ရောအသကသို၊ ဇအိုနသ
် တိုသမီ်း သအော်ဟစ်သကို ငါ ကော်းရ၏။ ထသ
ို တိုသမီ်းက၊
အကျွနပ
်ို ်သည် အမဂခလောရှပါ၏။ လူသတ်မျော်းသ ကောင်၊ အကျွနပ
်ို ်စတ်ပျက်ပါ၏
ဟို မမလက်ဝါ်းကိုဖြန်၍ ငသ
ို ကက်းလျက်သန၏။” - သယရမအနောဂတတကျမ််း ၄:၃၁
(YLT)

ြျွေနတာတထ
ှံ့ တနတခဲတ
ှံ့ ဲှံ့ ြ မ်းခ ြမ ာ်းသည ြ မ်းစာလာ တဆ ခတပခင်း၊ ြမဘာှံ့
သမင်း နောြဆ်း တမာ
အသစ

လ

ပဖစ ြမယှံ့အနကြာင်းနတွေေ ဲ ှံ့ ရင်းန်းပ ်းသမ ာ်းအတွေြ

ပဖစ ါလမမယ
။
ှံ့

အနကြာင်းသစြနတာှံ့

ခရစနတာနရာ၊

သခမည
်းနတာနရာြ ဘယသြ
နတာြမေထာ်း
ါတယ။
ှံ့
ှံ့ မ မစရငဘ်းလ ခရစ
ှံ့
ှံ့
ခင ာ်းြနရာ ဘယလ င်းပဖတမာလဲ…
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၂၂။ ြရစ့်လတာ့်ရဲ တရာားြံရ
ို ို ံား
အခေ်း (၃) ရဲအဆ
်း င်းမာ ဘရာ်းသခငရဲတရာ်းမျှ
တမှုြ ြျွေနတာတ ှံ့ တြယသသ
ှံ့
ှံ့
လာ်းလ ှံ့ နမ်းခဲှံ့ ါတယ။ ဘရာ်းသခငြ ဘယသြ
ှံ့ မ အပ စမတငနကြာင်း အမ ာ်းကြ်း
နဆွေ်းနနွေ်းခဲှံ့ပ ်း ါပ ။ အခေ်း (၃) မာရတဲအ
ှံ့ နကြာင်းြ အမတရ ါတယ။
စ ကဝဋ္ဌောတစ်ခိုလို်းနီ်းပါ်းက ဘိုရော်းရအခ

အပခာအောဏောြ လြခကြပ ်း ဒါ

သ ကောငလ
် ည််း

ဦ်းသဆောင် ကသူမျော်းက

အသဖခခ

လူအြွြို့အစည််းတိုင်း် ကို
ကပါတယ်။

တရော်းမျှတမှုဆိုတော

အာဏာြ

အဖပြိုအမူတစခြ

သကောင််း၏မနြာင်း၏ စစစ် ပပီ်း ဆိုသပ်းဒဏ်သပ်းတာ ါ။

ဘရာ်းသခငြ ဒလပမငပခင်းြ ညာတာပခင်းသည တရာ်းမျှတပခင်းြ ဆေြ
ှံ့ ငတယလ ှံ့
ပမငနစ ါတယ။ ဒနစခဟာ လအပမင
မာ တစပ ငေြအလ လ လ မပဖစ
ဘ်းလ ပမင
ါ
ှံ့
ှံ့
ှံ့
တယ။

ညာတာလြရင

တရာ်းပခင်းြ

လြနလျှာရ
ှံ့ နရာ။

တရာ်းသပဖငစ
ှံ့ ရငနတာလ
ှံ့ ည်း ညာတာပခင်းြ နမာနကြာဆြနရာ ဲ။
အဓမမ (ခနဓာ (သ)ှံ့ စတ) ေဲ ှံ့ နသဒဏြ ဘရာ်းရဲတရာ်းမျှ
တပခင်းြနေ ယလရှံ့ ရင ညာ
ှံ့
တာပခင်းေဲတရာ်းပခင
်းဟာ လ်းလ်းြ နပ ာင်းသွော်းမာပဖစ ါတယ။
ှံ့
“သဖြောင်မတ်ဖခင််းေဲ ှံ့ တရော်းသဖြင်စီရင်ဖခင််းသည သခင၏ပလလင်သတော်တည်ရောဖြစ်
ပါ၏။ ကရိုဏောနှငသစစ
်
ောသည် မျက်နောှ သတော်သရှ ြို့၌သွော်း ကပါ၏။” - ဆောလကျမ််း
၈၉:၁၄ (NKJV)
“တရော်းသဖြင် စီရင်ဖခင််း၊ စရငခ ြသည် ပလလင်သတော်၏တည်ရောဖြစ်ပါ၏။ ကရို
ဏောနှငသစစ
်
ောသည် မျက်နောှ သတော်သရှ ြို့၌သွော်း ကပါ၏။” - ဆောလကျမ််း ၈၉:၁၄ (KJV)

ဆာလမာလာတဲှံ့ ဒြ မ်းခ ြြ တရာ်းပခင်း၊ ညာတာပခင်းအနကြာင်း ပ ဆထာ်းတာ
နကြာငှံ့ အလွေေအခရာြ ါတယ။ အနြ မ်းခ ြြ ဲ ြျွေနတာြ မြွေဲနစခစလ်းြ
ြ်းြာ်းပ ထာ်း ါတယ။ အနကြာင်းြနတာှံ့ (အဂဂလ ြ မ်းမာ)
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ာ်းရင်းတစခြ

semicolon (;) သ်းထာ်းပ ်း နောြ ာ်းရင်းြ colon (:) သ်းထာ်း ါတယ။ ဒါြ ဘာထ်း
သလဲန ါ။ှံ့
Semicolon သတွက လောပပီ်းသော်းဝါကျအတွေြ အနကြာင်းရင်းဖပသပ်းရတောပါ။
ဥပမော - အနှဝ
ီ ါကျသည် Semicolon မျော်းကို မှနက
် န်စွောအသို်းချပါသည် စသဖြင်
သပါ။ Colon ကျဖပန်သတော ပိုပပီ်းအော်းဖြည်တ၊ ပ ်းတိုက်ရို က်ဖြစ်နအာင သ်းထာ်း
တာပါ။ Colon က အော်းထည်မှု၊ ဥပမော၊ ရှင်း် လင််းချက်သတွ သပ်းရပါတယ်။27

KJV က တရော်းဖခင််းန ညှောတောဖခင််းကို ဆက်န ွှယ်မှု အော်းကကီ်းသ ကောင််းကို ဖပပါတယ်။
အနှစ်

ကသတော

မှနက
် န်တယ်လို
တရော်းဖခင််းန

ဘိုရော်းသခင်ရ

တရော်းဖခင််း၊

ဖပဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။
ညှောတောဖခင််းဟော

အဖမင်တသ
ူ ကောင််း

ဖပပါတယ်။

NKJV

စီရင်ထ်းို မျော်းဟာ
မှော

semicolon

ဆက်စပ်သ ကောင််းကို
ဒါသပမယ်

သို်းဖခင််းကသတော

ဖပတောပါ။

ပသ
ို ပျောတယ်သပါ။

ညှောတောတယ်၊

အနှက
ီ လည််း

ဘယ်လိုဖြစ်ပဖစ ါ

သဟပဗနတ်းထ အရသတော သ ကောင််းတူသကွပါ။
အနှက
ီ ျမ််းချက်ရ တငတ
် ယ်ဖခင််းကသတော ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းမျှတဖခင််းကို ညှောတောဖခင််း
အဖြစ် ထိုတဖ် ပဖခင််းပါ။ တရာ်းမျှတပခင်းြနတာှံ့ အမေြအမေအတင်း လ တာ ါ။ ဘို
ရော်းရသကခောသတော်အရကသတော မှနတ
် ောလိုပ်ြဆ
ို ိုတော ညှောတောမှုကဖို ပဖခင််း ဖြစ်ပါတယ်။
“ဘိုရော်းသခင်သည် သန်ရှင်း် သသော ဘိုဗမောန်သတော်၌ စပယ်လျက်၊ ဘ ရှသသာ သူ
တ၏အဘဖြစ်
ို ို့
၍၊

ိုဆြီးို တဘက်
ို ို့
ှာ တရာြီးစရင်သတာ် ူ၏။” - ဆောလကျမ််း

၆၈:၅
“အိုထောဝရဘိုရော်း၊ ကိုယ်သတော်သည် နှမ်ချလျက်ရှသသောသူတို၏ သတောင်တဖခင််း
အသကို ကော်းသတော်မူ၏။ သူတို၏စတ်နလ
ှ ို်းကို တည် ကည်သစသတော်မူ၏။ ဆင််းရ
သော်းကို သူ၏သဖမမှ တစ်ြန်မနှငထ
် တ
ို ်မည်အသ ကောင််း၊
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ဘ ရှသသာသူနင
ှ ်ို့ ညှဉ်ြီး

ဆဲ ရသသာသူတက
ို ို့ ို တရာြီးသ ြီးဖ င်ြီးငှာ နာြီးသတာ်ကြ
ို ွေငသ
်ို့ တာ် ူ၏။” - ဆောလ
ကျမ််း ၁၀:၁၇၊ ၁၈
“အို ထောဝရဘိုရော်း၊ ကိုယ်သတော်သည် သကောင််းသသောသသဘော၊ သည််းခတတ်သသော
သသဘောနှင် ဖပည်စို၍၊ ကိုယ်သတော်ကို ပတထနောဖပြိုသသောသူအသပါင််းတိုအော်း ကရိုဏော
သတော် ကကယ်ဝပါ၏။” - ဆောလကျမ််း ၈၆:၅

မဘမ၊ ဆင််းရသော်းသတွကို သြ်းမပခင်းသည ဓမမဖြစ်ပါတယ်။ ညှောတော၊ ခွငလ
် တ
ွှ ပ် ခင်းသည
ဓမမပဖစပါတယ။ ဒီဟောသတွသည် ဘိုရော်းရနင
ို င
် သတော်မှော တရော်းမျှတဖခင််း ဆိုတောပါဘ။
ဘိုရော်းက လူသော်းသတွကို တရော်းစီရင်တယ်လို ဆထ
ို ော်းတကျမ််းချက် ကျမ််းစောထမှော
အမျော်း

ကကီ်းရှပါတယ်။ ကျွနသ
် တော်တိုက ဒဏ်သပ်းတစီရင်မှုလ ှံ့ မှတတ
် ဟောသတွက

ကိုစော်းဖခင််း၊ ဖပန်လည်ပျြို်းသထောင်သပ်းဖခင််းသတွ ဖြစ်သနပါတယ်။
“အသသရတင်တယ်ဖခင််းဖပည်စိုရော

ဇအိုနသ
် တောင်သပေါ်မှော

ဘိုရော်းသခင်၏သရောင်

ဖခည်သတော်သည် ထွန်း် ပ၏။ ငါတို၏ ဘိုရော်းသခင် ကကလောသတော်မူ၏။ တတ်ဆတ်
စွော သနသတော်မမူ။ သရှ ြို့သတော်၌မီ်းသလောင်လျက် ပတ်ဝန််းကျင်၌ မို်းသက်မိုနတ
် ိုင်း်
ဖပင််းဖပလျက်ရှ၏။ မမလူတိုကို စစ်သ ကောစီရင်ဖခင််းအလိုငောှ အထက်သကောင််းကင်
ကိုလည််းသကောင််း၊ သဖမကကီ်းကိုလည််းသကောင််း သခေါ်သတော်မူလျက်၊ ယဇ်ပူသဇော်သသော
အော်းဖြင်၊ ငါနှငပဋ
် ညောဉ်ြွြို့သသော ငါ၏သန်ရှင်း် သူတိုကို ငါထသိုစိုသဝ်းသစ ကဟို မန်
သတော်မူ၏။

ဘိုရော်းသခင်သည်

ကိုယ်သတော်တိုင် တရော်းဆို်းဖြတ်သတော်မူသည်

ဖြစ်၍၊ သဖြောင်မတ်သတော်မဖခင််းအသ ကောင််းကို သကောင််းကင်တိုသည် ထင်ရှော်းစွော ဖပ
ကလမ်မည်။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂-၆
“တရော်းအမှုကို တရော်းသဖြင် စီရင် ကသလော။ သနော်းဖခင််းကရိုဏောစတ်နင
ှ ် တစ်
သယောက်ကို တစ်သယောက် သကျ်းဇူ်းဖပြို ကသလော။ မဘမရှသသောသူ၊ မိုဆို်းမ၊ တစ်
ကျွန်း် တစ်နင
ို င
် သော်း၊ ဆင််းရသော်းကို မညှဉ််းဆ ကနှင။် တစ်သယောက်ကို တစ်
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သယောက် မသကောင််းသသောအ ကကို မ က ကနှငဟို
် သကောင််းကင်ဗိုလ်သဖခအရှင် ထော

ဝရဘိုရော်း မန်သတော်မူ၏။” - ဇောခရအနောဂတတကျမ််း ၇:၉-၁၀
ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းစီရင်ထ်းသည် သူရလူသတွကို ကိုြို၊ ကယ်ြပါ။
ို

။

“အမှုသရောက်သည်ကောလ၌ ငါကိုပတထနောဖပြိုသလော။ ငါသည် ကယ်လတ်မည်။ သင်
သည်လည််း ငါကိုချီ်းမွမ််းလမ်မည်ဟို မန်သတော်မူ၏။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၁၅

ချက်ချင််းထွက်လောတ သမ်းခွန်း် ကသတော အဆို်းဖပြိုလပ
ို ်သူသတွကို ဘယ်လဒ
ို ဏ်သပ်းမာလ
ဆိုတသမ်းခွန်း် ပါ။ အဆို်းဖပြိုလပ
ို ်လသ
ို သ
ူ တွကို ဘိုရော်းကမတော်းဘူ်းလော်း။ ဆောလ ၅၀ မှော
ဒီလလ
ို ောပါတယ်။

။

“မတရော်းသသောသူကိုကော်း၊ သင်သည် ငါ၏အထ်းို အြွြို့တိုကို ကော်းသဖပော၍ ငါ၏ပဋ
ညောဉ်တရော်းကို မက်ဆိုဖခင််းငှော အဘယ်သိုဆိုငသ
် နည််း။ ဆို်းမသွနသ
် င်ဖခင််းကို
သင်သည်မိုန်း် ၍ ငါစကော်းကို သင်သနောက်၌ ပစ်ထော်းပါသည်တကော်း။ သင်သည် သူ
ခို်းကိုဖမင်လျှင၊် သူနင
ှ ် သသဘောတူတတ်၏။ သူမယော်းကို ဖပစ်မှော်းသသောသူတိုနှင်
ဆက်ဆတတ်၏။ သင်၏နှုတ်ကိုဒစ
ို ရို က်၌အပ်န၍၊
ှ သင်၏လျှောဖြင် မိုသော်းကို စီ
ရင်တတ်၏။ သင်သည်ထင
ို လ
် ျက်၊ ကိုယ်ညီအစ်ကိုကို ဆန်ကျင်ဘက်ဖပြို၍ သဖပော
ဆိုတတ်၏။ ကိုယ်အမ၏သော်းကို ဆသရ်းတတ်၏။ ထသ
ို ိုကျင်၍ ငါသည်တတ်
ဆတ်စွောသနသသောသ ကောင်၊ ငါကို သင်နင
ှ တူ
် သည်ဟို ထင်သလပပီတကော်း။ သင်၏အ
ဖပစ်ကို ငါသြော်ဖပ၍၊ သင်မျက်သမှောက်၌ ခင််းထော်းမည်။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၁၆-၂၁

ဘိုရော်းသခင်ကသတော လူဆို်းသတွ ဘယ်မှောမှော်းသ ကောင််း၊ အနတရောယ်ဇိုထမှောသရောက်သ ကောင််း
ကို မနပ
် ါတယ်။ အဒီအသ ကောင််းကို သူတိုရမျက်စသရှ ြို့ မှော ဘိုရော်းက ချဖပပါတယ်။ ဆာလ
၅၀ ဟာ နအာြ ါအတင်းေဂ်းခ

ါတယ။

။

“ဘိုရော်းသခင်ကို သမသလျောသသောသူတို၊ ဤအမှုကို ဆင်ဖခင် ကသလော။ သိုမဟိုတ်
သင်တိုကို ကယ်နတ
ို ်သသောသူမရှ။ ငါသည် အပိုင်း် ပိုင်း် ဆွဖြတ်မည်။ သကျ်းဇူ်းချီ်း
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မွမ််းဖခင််းယဇ်ကိုပူသဇော်သသောသူသည် ငါ၏ဘိုန်း် ကို ထင်ရှော်းသစသသောသူဖြစ်၏။ မ
မသွော်းသသောလမ််းကို ဆင်ဖခင်သသောသူအော်းလည််း၊ ကယ်တင်သတော်မူဖခင််းသကျ်းဇူ်း
ကို ငါဖပမည်ဟို ဘိုရော်းသခင်မန်သတော်မူ၏။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၂၊ ၂၃

version အနတာမ ာ်းမျော်းက ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၂ ကို ဘိုရော်းသခင်က လူဆို်းသတွကို
တစ်စ

စီဆပွေဲ ဖတမယ်လ ှံ့ ဖပန်ကြပါတယ်။

အဒီ

version

မျြို်းက

ဘိုရော်းက

ဒီလလ
ို ိုပ်မှောဘဆတ
ို လ ှံ့စတကိုလစ
ှ ်ဖပဖခင််းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်သတော ဒီကျမ််းချက်မာ
ဒီလအ
ို ဓပပောယ်မျြို်း မဆို ထော်းသ ကောင််း နစန
ှံ့ စှံ့သလလောရင် သရပါတယ်။
“ဘိုရော်းသခင်ကို သမသလျောသသောသူတို၊ ဤအမှုကို ဆင်ဖခင် ကသလော။ သိုမဟိုတ်
သင်တိုကို ကယ်နတ
ို ်သသောသူမရှ။ ငါသည် ဆွဖြတ်မည်။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၂
(YLT)

သဟပဗသဝါဟောရမာ “ဆွဖြတ်” ဆိုတော ပြရို ပါဘ။ တစ်စစီဖြစ်သအောင် ဆွဖြတ်မယ်လို မဆ
လပါဘူ်း။

ဒီသဟပဗသဝါဟောရ28 “ဆွဖြတ်”ကို

သဟောသရှကျမ််းမှောလည််း

သို်းထာ်းပပီ်း

ဘိုရော်းက ဘောကဆ
ို ိုလတ
ို ောလဆိုတော တတပပဖပထော်းပါတယ်။
“အသ ကောင််းမူကော်း၊ ငါသည် ဧြရမ်၌ ဖခသသခကသိုလည််းသကောင််း၊ ယိုဒအမျြို်း၌
ဖခသသခပျြိုကသိုလည််းသကောင််း ဖြစ်မည်။ င သည် ကယ
ို ်တင
ို က
် က
ို ဖ် ြတ်၍ သွောြီး
ည်။ ျသွောြီး၍ အဘယ်သ ူ ျှ
ျက်နာှ ကို

နိုတရ
် ။ သူတသည်
ို ို့
ကိုယအ
် ဖ စ်ကို ဝန်

ျ။ င ို့

ရှာ တင
ို သ
် အာင် င သည် ကယ
ို သ
် နရာသ ို ို့ ဖ န်သာွေ ြီး၍ သန ည်။ အမှု

သရောက်သသောအခါ သူတသည်
ို
ငါကိုကကြို်းစော်း၍ ရှော ကလမ်မည်။” - သဟောသရှအနော
ဂတတကျမ််း ၅:၁၄၊ ၁၅ (YLT)

28

နဟပ ဲဘာသာမာ “qal” ပဖစ ါတယ။ နဝါဟာရဟာ တစစစဆွေဲပဖတမယလနပ
ှံ့ ာခ ငရင “Niphal”

(သ)ှံ့ “Poal” ြ သ်းရမာပဖစ ါတယ။
185

“ဆွဖြတ်” ဆတ
ို ောက ဘိုရော်းသည် သူအရပ်ဖပန်သနပပီ်း လူဆို်းသတွြ သသနဘာသ
နဆာင
ှံ့
နစတာလ ဆ
ို ောပါ။ အဒီတန််းစဉ်ကို ရှု ရသအောင်ပါ။
ှံ့ ိုလတ
၁။ ဘိုရော်းက ြယှံ့ြယြဆွေဖဲ ြတ်ပပီ်း အသဝ်းကိုထက
ွ ်
၂။ အခဆ လူဆို်းသတွမာ ကယ်သူမပပီ
၃။ ဘိုရော်းက သူသနရောဖပန်လောပပီ်း နစာငကြညှံ့
ှံ့
၄။ လူဆို်းမျော်း ဆို်းကျြို်းခရသည်အထ သစောငသ
် န
၅။ လူဆို်းမျော်း ဘိုရော်းသခင်ကရ
ို ှောဖ အခွေ
ငအလမ
်းရ
ှံ့
ှံ့
၎င််းရသော်းသမီ်းမျော်း

သူတိုရဆို်းကျြို်းကို

ခနစတအခါ

ဘိုရော်းသခင်လည််း

ရငနငရပါတယ်
။ သူတို ဘယ်သလောက်ခရရ လမ််းမလိုကမ
် ှောြသလ ှံ့ ဘိုရော်းသခင်က
ှံ့
သူတရ
ို သရွ ်းချယ်မှု အတိုင်း် နဘ်းထွကသ
် ပ်းရပါတယ်။
လူဆို်းသတွကလည််း ခလိုတ်ထမှ ဘိုရော်းတပပီ်း သရ်းကကီ်းသိုတပ
် ျော ရှော ကပါသကော။ ဆောလ
၅၀ ေဂ်း တဟာ ဘိုရော်းဆလ
ို ိုချင်တဲှံ့ အရာပါပ။
“သကျ်းဇူ်းချီ်းမွမ််းဖခင််းယဇ်ကိုပူသဇော်သသောသူသည် ငါ၏ဘိုန်း် ကို ထင်ရှော်းသစသသော
သူဖြစ်၏။ မမသွော်းသသောလမ််းကို ဆင်ဖခင်သသောသူအော်းလည််း၊ ကယ်တင်သတော်မူ
ဖခင််းသကျ်းဇူ်းကို ငါဖပမည်ဟို ဘိုရော်းသခင်မန်သတော်မူ၏။” - ဆောလကျမ််း ၅၀:၂၃

ဒီဝါစာမျော်းဟော လူဆို်းသတွကိုမနတ
် ဝါစာဖြစ်ပါတယ်။ လူဆို်းသတွြ တရော်းစီရင်တောက
သူတိုဖပြိုတကအတိုင်း် ခသစတောပါ။ ကိုယတ
် ိုငထ
် မှ ဘိုရော်းြက် လှည်ပပီ်း ပ ေနြာင်းကြ
မလော်းဆတ
ို ဲှံ့ သမျှော်လငခ
် ျက်နသပါ။ ဘိုရော်းကသတော အဖပစ်ဟာ သူတိုကို ဘယ်သလောက်
ဆ်းကျြို်းသပ်းသလဆိုတော သသအောင်ဖပတောပါ (အီဂျစ်ဖပည်မှော ကပ်ဆိုကခ
် တိုန်း် က သူတရ
ို
ဘိုရော်းသတွက ဘောမှမကယ်တိုငတ
် ောကို ဖပတအဖြစ်မျြို်းသပါ)။ “ခပ်သမ််းသသောအရောတို
သည် သူအော်းဖြငတ
် ည်၏” (သကောသလောသ ၁:၁၇)။ အကယ်လမျော်း
ို
အဖပစ်သော်းတစ်
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သယောက်က တစနြွေန
ွေ့ ြွေွေ့ မာ ကရိုဏောကိုဖမင်တတ်ပပီ်း သနောင်တရလရှ
ို ရင် ဘိုရော်းက သူကို
ဖပန်ပပီ်းလက်ခ၊ နမတတာပ မှောဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုရော်းရ စီရင်ထ်းို ကသတော ကိုသဖခင််းပါ။ အဖပစ်
သပ်းဖခင််း မဟိုတပ
် ါဘူ်း။
သမမောကျမ််းစောမှောသတော မျှတသသောဒဏ်ခတ်ဖခင််းကို ဒီလိုဆထ
ို ော်းပါတယ်။
“ထောဝရဘိုရော်းသည် တရော်းစီရင်ဆို်းဖြတ်သတော်မူဖခင််းအော်းဖြင် ထင်ရှော်းသတော်
မူ၏။ မတရော်းသသောသူသည် မမလိုပ်သသော အလိုပ်ထမှော သကျောမဖခင််းကိုခရ၏။”
- ဆောလကျမ််း ၉:၁၆

ထပ်သဖပော ါမယ၊ ဘိုရော်းက လူဆို်းသတွကို ဘယ်လစ
ို ီရင် ါသလ။ ဘိုရော်းကသတော သူတို
ဟောန သူတိုခရဖ ှံ့ လွှတထာ်း ါတယ။ ဘိုရော်းက သနေရာသ
ပ ေနေပ ်း သူတိုနတွေ အသဖခ
ှံ့
အသနဆို်း ကတအထ

လတ်ထော်း ါတယ။

အနှသ
ီ သဘောတရော်း

ပညတ်သတော်

(၁၀)

ပါ်းထမှော ြ ပါပါတယ်။
“ဦ်းမချဝတ်မဖပြိုနင
ှ ။် အသ ကောင််းမူကော်း၊ သင်၏ဘိုရော်းသခင် ငါထောဝရဘိုရော်း
သည်၊ သင်၌အဖပစ်ရသည်
ှ
ဟို ယိုလွယ်သသောဘိုရော်း၊ င ို့ကို ိုန်ြီးသသာသူတ၏
ို ို့ အ
ျ ြီးအစဉ်အဆက်၊ တတယအဆက်၊ စတိုတထအဆက်တင
ို သ
် အာင်၊ အဘတ၏အ
ို ို့
ဖ စ်ကို သာြီးတ၌ဆ
ို ို့
်သ ြီးစရင်သသာဘိုရာြီး၊ ငါကိုချစ်၍ ငါပညတ်တိုကိုကျင်သသော
သူတို၏ အမျြို်းအစဉ်အဆက် အသထောင်အသသောင််းတိုငသ
် အောင်၊ ကရိုဏောကိုဖပ
သသော ဘိုရော်းဖြစ်၏။” - ထွက်သဖမောက်ရောကျမ််း ၂၀:၅၊ ၆

ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းမျှတမှုကသတော ညှောတောမှုဖပဖခင််း၊ ကိုစော်းဖခင််းတို ဖြစ်ပါတယ်။ သူရ
ညှောတောမှုဟာ အဖငင််းခရရင်သတော သူသသဘောသူသဆောင်သစပါတယ။ သူတိုရ ဉာဏမဲမ
ှံ့ ှု
သ ကောင် ကပ်ဆက
ို ်ပပီ်း စတ်ကျ ကတအခါ ဘိုရော်းက သူတိုကို ဖပန်ကယ်ပါတယ်။ ဒါကပ
ို
ဆက်ဖငင််း ကတိုန်း် ဆိုရင်သတော
ဆီဇော(လူ အောဏော)

လက်လတ်လက
ို ်ပါတယ်။

အနှစ
ီ ရ
ီ င်ထ်းို ကသတော

ရ စီရင်ထ်းို န လော်းလော်းကကီ်းကို ဖခော်းော်းပါတယ်။ သြနတာှံ့
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ဒိုစရို ကသ
် ော်းကို

နောသစ၊

သထောင်ချ၊

သသမနခ
် ျပါတယ်။

ဒါကလည််း

ဘိုရော်းက

သူဆီဖပန်လောနင
ို ် ကြို ြွငသ
် ပ်း တလမ််း တစ်မျြို်းသပါ။ ဘိုရော်းက ဆီဇောရစီရင်ထ်းို ကို
တည်ရခွ
ှ ငသ
် ပ်းထော်းပါတယ်။

အဒါကို

သမမောကျမ််းစောက

ဘိုရော်းသခင်ရကလဲစ
ှံ့ ော်းလို

ဆပါတယ်။
“မင််းမူကော်း၊ သကောင််းသသောအကျင်ကိုကျင်သသောသူ သ ကောက်ြိုဖြစ်သည်မဟိုတ်။
မသကောင််းသသောအကျင်ကို ကျင်သသောသူ သ ကောက်ြပဖစ
ို ၏။ မင််းအောဏောကို မ
သ ကောက်ဘ သနချင်သသလော။ သကောင််းသသောအကျင်ကို ကျင်သလော။ ကျင်လျှင် မင််း
အောဏောသ ကောင် ချီ်းမွမ််းဖခင််းကို ခရလမ်မည်။ မင််းသည်ကော်း၊ သင်၏အကျြို်းအလို
ငှော

ဘိုရော်းသခင်၏

အသစခဖြစ်၏။

သကာင်ြီးသသာအကျင်က
ို့ ို

ကျင်လ
ို့ ျှင်၊

သ ကာက်ဖ င်ြီး ရှသစသလာို့။ အသ ကာင်ြီး ူကာြီး၊ င်ြီးသည်အ ျည်ြီးနှြီး ဓာြီးကသ
ို ဆာင်
သည် ဟိုတ။် သကာင်ြီးသသာအကျင်က
ို ို့ ို အဖ စ်တရာြီးစရင်၍
ို့ ို ကျင်သ
ို့ သာသူတက
ရာဇဝတ်သ ြီး ိုငသ
် သာ သူတည်ြီးဟူသသာ ဘိုရာြီးသ င်၏ အသစ ဖြစ်သတည်ြီး။” သရောမဩဝါဒစော ၁၃:၃၊ ၄

သရောမ ၁၃:၃၊ ၄ မှောပါတ ဖပဋ္ဌောန််းချက်သတွသည် ပညတ်သတော် (၁၀) ပါ်းထမှောပါတ
လအြ
ှံ့

သလသတွအသပေါ်

ဆီဇောလည််း
ဒီသနရောမှော

တန်ဖပန်သြနရာြတနယောမသတွပါပ။

အဓမမတရော်းကိုဒဏ်ခတ်ြို
ဆီဇောသည်

ဘိုရော်းရ

ဒီအူသ ကောအရ

ဘိုရော်းရအသ်းို သတော်ခ

ဖြစ်လောပါတယ်။

သကခောသတော်အတိုင်း် သနသူ၊

ကိုယစ
် ော်းဖပြိုသလ
ူ ို

ဆိုလတ
ို ောမဟိုတပ
် ါဘ်း။ ဘိုရော်းက သူသသဘောသူသဆောင်ခွင် ဖပြိုတောပါ။
ဆီဇောနခရစ်သတော်မှော တရော်းခရ
ို ို ်းရှပါတယ်။
“သပါလိုကလည််း၊ ကဲသာဘိုရင်၏ တရာြီး လလ င်သရှ ြို့ ှာ အကျွန်ို ်ရ ် ၏။ ထပ
ို
လလင်သရှ ြို့မှော အကျွနပ
်ို ်အမှုကို စီရင်အပ်ပါ၏။ ကိုယ်သတော်သည် အမှနသ
် သတော်မူ
သည်အတိုင်း် ၊ အကျွနပ
်ို ်သည် ယိုဒလူတက
ို ို အလျှင်း် မဖပစ်မှော်းပါ။” - တမန်သတော်
ဝတထြို ၂၅: ၁၀
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“အသ ကောင််းမူကော်း၊ င တရှ
ို ို့ သ ျှသည် ကိုယ်ခနဓော၌ကျင်သသောအကျင်၊ သကောင််းမ
သကောင််းရှသည်အတိုင်း် အကျြို်းအဖပစ်ကို အသီ်းအသီ်းခဖခင််းငှော၊ ရစ်သတာ်၏ တ
ရာြီး လလ င်သရှ ြို့၌ သ ေါ်လာရ က ည်။” - သကောရနသ ြိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၅:၁၀

အဒီခိုရို ်း (၂) ခိုက မတူ ကပါဘူ်း။ ခရစ်သတော်ရစီရင်ထ်းို က ဆီဇောရစီရင်ထ်းို န လို်းလ်း
ပခာ်းော်း ါတယ်။

သကောင််းကင်က

စီရင်ထ်းို က

အသက်ကမ
ို ပခမ််းသဖခောက်ပါဘူ်း။

အောဏောသို်း တယ်ဆတ
ို ော ခရစ်နင
ို င
် သတော်န ဆနက
် ျင်ပါတယ်။
“သယရှု က၊ ငါ၏နင
ို င
် သည် ဤသလောကနှငမစပ်
်
ဆိုင။် ငါ၏နင
ို င
် သည် ဤသလောက
နှင် စပ်ဆိုငလ
် ျှင၊် ငါသည် ယိုဒလူတိုလက်သို မသရောက်သစဖခင််းငှော၊ ငါ၏လူတို
သည် တိုက်လှန် ကလမ်မည်။ ယခိုမူကော်း ငါ၏နင
ို င
် သည် ဤသဒသအရပ်နင
ှ ် မ
စပ်ဆိုငဟ
် ို မန်သတော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၈:၃၆

တိုကတ
် ယ်ဆိုတောက အာဏာသ်းပခင်းပဖစပါတယ်။ ခရစ်နတာန
ို င
် က အောဏောမသို်းပါ
ှံ့ င
ဘူ်း။ ခရစ်နတာသရှ
ို ောက ဘောသသဘောလ။ ပခမ််းသဖခောက်
ှံ့ ြို့ မှော တရော်းစီရင်ဖခင််းခရမယ်ဆတ
တော မဟိုတဘ
် ူ်းလော်း။
“သင်သည် ညီအစ်ကိုချင််းကို အဘယ်သ ကောင် စစ်သ ကောစီရင်သနည််း။ ညီအစ်ကို
ချင််းကို အဘယ်သ ကောင် မထီမဖမင်ဖပြိုသနည််း။ ငါတိုရှသမျှသည် ခရစ်သတော်၏
တရော်းပလလင်သတော်သရှ ြို့သို သရောက်ရ ကမည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၁၄:၁၀

ရှငသ
် ပါလိုက သငရ
် ညီအစ်ကက
ို ို ဘောသ ကောင် တရော်းစီရင်ရသလလို သမ်းပါတယ်။ အဒီ
သနောက်မှော ကျွနသ
် တော်တအော်းလ
ို
ို်း စရငပခင်းခဖ ခရစ်
သတော်သရှ ြို့ မှောရပ်ရမယ်လို ဆပ
ို ါတယ်။
ှံ့
ဒီဝါစာက

ကျွနသ
် တော်တိုကို

သကောင််းမှုပ ြို

တွန်း် တောမဟိုတ်ဘူ်းလော်း။

ဒါက

မဖြစ်နင
ို ပ
် ါဘူ်း။ ကျွနသ
် တော်တက
ို
ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ တရော်းမစီရင်ဘေဲ ှံ့ ခရစ်သတော်ြ နတာှံ့
ကျွနသ
် တော်တက
ို ို တရော်းစီရင်မယ်ဆတ
ို ောကသတော အဓပပောယ်မရှ ါဘူ်း။ ကျွနသတော်
်
တသည်
ို
အဖခော်းသူသတွကို မစီရင်ရဘူ်းဆိုရင် ကျွနသ
် တော်တဟာ
ို
ခရစ်သတော်ြမစရငဘဲနေသလ
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သနြလ
ို ိုပါတယ်။

သယရှု မနခ
် ျင်တောသည်

ဒီအသ ကောင််းဖြစ်ပါတယ်။

သယရှု သည်

ဘယ်သက
ူ ိုမှ တရော်းမစီရင် ပါ (ရှငသ
် ယော ဟန် ၈:၁၅)။
ဒါဆိုရင် ခရစ်သတော် တရာ်း လလငသရှ ြို့ မှော ရပ်ကြရမယ်ဆတ
ို ောသည် ဘော ါလမ။ှံ့
“ချစ်သူတို၊ သူတစ်ပါ်းသည် သင်တက
ို ို ဖပစ်မှော်းလျှင၊် ကိုယ်တိုင် အဖပစ်ဖပန်၍ မတို
ကနှင။် အမျက်သတော်ကို အခွငသပ်း
်
ကသလော။ ကျမ််းစောလောသည်ကော်း၊ ငါသည် အ
ဖပစ်တရော်းကို စီရင်ပိုင၏
် ။ အဖပစ်နင
ှ အသလျောက်
်
ငါဆပ်သပ်းမည်ဟို ထောဝရဘိုရော်း
မန်သတော်မူ၏။- ထသ
ို ကောင် သင်၏ရန်သူသည် မွတ်သပ်လျှင် လိုပ်သကျွ်းသလော။
သရငတ်လျှင် သသောက်စရောြိုသပ်းသလော။ ထသ
ို ိုဖပြိုလျှင။် သူ၏သခါင််းသပေါ်၌ မီ်းခကိုပို
ထော်းလမ်မည်။” - သရောမဩဝါဒစော ၁၂:၁၉၊ ၂၀

သမတတောသတော်ရှင၊် ခွငလ
် တ
ွှ ်ညှောတောသသော သယရှု ဘိုရော်းသရှ ြို့ မှောရပ်ဖခင််းဆတ
ို ောက ကယ
ို ်စတ်
ကိုဖပန်ပပီ်း ဆေ်းစစ်ရဖခင််းပါ။ ခရစ်သတော်က သဖမသပေါ်မှောစောသရ်းချန်မှော ယိုဒသခါင််းသဆောင်
မျော်းဟော ခရစ်သတော်သရှ ြို့ မှော ရပ်သန ကတောပါ။ ခရစ်သတော်ဆတ
ို လူရပ
ို ်လို်းန သူသရ်းတစော
သတွက သူတို ဇ္ကိုဖပန်ပမငသစပပီ်း အသောနရာငထွကသ
် ွော်း ကပါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်ရ ချစ်ဖခင််း၊ ညှောတောဖခင််းသတွက တရော်းဖမင်သစနင
ို တ
် သတတ ရှပါတယ်။ ဘိုရော်း
သခင်ရ အနနတသမတတောတရော်းက သူရစင် ကယ်မှု၊ ကျွနသ
် တော်တိုရ ညစ်သထ်းမှုကို တရော်းရ
သစပါတယ်။

ကျွနသ
် တော်တိုရ

ကယ်တင်ရှငက
် သတော

ကယ
ို ်ကယ
ို ်ကို

သတ်သသမှု၊

လူသတ်မှု၊ သဆ်းမှု၊ ကယ
ို ်ဝန်ြျက်ချမှုသတွကို သနစဉ်သည််းခသနပါတယ။ အဲဒါနတွေြ
သည််းညည််း

ခသနတောသတွဟာ

ကျွနသ
် တော်တို

ဘယ်သတောမှ

အကိုနအ
် စင်နော်းမလည်နင
ို မ
် သမတတောကိုဖပ တော ဖြစ်ပါတယ်။
အနှသ
ီ မတတောတရော်းကကီ်းက အဖပစ်သဖြလွှတ်ဖခင််း မခရတအဖပစ်သော်းတစဦ်း ခရစ်သတော်သရှ ြို့
မှောရ တဲအ
ှံ့ ခါ သူရစတ်မလမ
ို သ
ှု တွကပ သူကို စီရင်သွော်းသစတအထ စွမ််းပါတယ်။ အဖပစ်
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သော်းကို အဖပစ်သပ်းတော ဘိုရော်းမဟိုတပ
် ါဘူ်း။ အသ ကောင််းကသတော အဖပစ်သပ်းဖခင််းဆိုတော
ဘရာ်းဆြမဟတ ဲ မောရ်နတ်နအောဒဆီက လောလိုဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုရော်းသခင်ရသမတတောကို ဒီသန ဲဆိုပ်ကိုငလ
် က
ို ပ
် ါ။ သငက
် ို အဖပစ်လတ
ွှ ်သပ်းပပီ်း စတ်မလမ
ို ှု
ဝန်ထပ
ို ်ကသန လွတ်သဖမောက်သစတာြ ဘိုရော်းသခင်ရ တရော်းမျှတဖခင််း ါ။
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၂၃။ ဗ္ ာန်သတာ်ကို သဆြီးသ ကာဖ င်ြီးနဲ အဖ
စ်သဖြရာသနကက
ို့
ို့ ြီး
ယိုဒတိုရဖပကခဒန်က ပသခါပွ၊ အဇိုမပွသတွန စပါတယ်။ အဒီဟောသတွက ရင် ကော်းသစသရ်း
အတွက်

သဖခလှမ််းအစ

အဖပစ်သဖြလွှတ်ဖခင််းသတွ

ဖြစ်ပါတယ်။
ကို

ဒီပသတွ
ွ
က

ယဇ်ပူသဇော်ဖခင််း၊

အောရို ဖပြိုတောပါ။

ဒီဟောသတွက

ဗမောန်သတော်ပရဝိုဏအ
် လယ်မှောရှတ ယဇ်ပသ
ူ ဇော်တ ပလလင်ကို မဏ္ဍြိုငဖ် ပြိုတောပါ။
ယိုဒသတွအတွက် တစ်နစ
ှ ်အတွင်း် အထူ်းဖမတ်ဆို်းသနကသတော Yom Kippur — အဖပစ်
သဖြရောသနကကီ်း ပဖစ ါတယ။ အဒီသနမှော ရင် ကော်းသစသရ်းြ အပပီ်းသတပါတယ်။ Yom
Kippur သည် သတတမလမှောကျသရောက်ပပီ်း နဆာငရွေ ြစရာဝတနတွေြ ဗမောန်သတော်ရ အ
သနရ
် ှင်း် ဆို်းအခန််းမှော သဆောင်ရွကပ
် ါတယ်။ လူထသ
ို တွကို ဘရာ်းနရ ွေ့ မာ အစောသရှောင်ပပီ်း
နှမချဖ
ှံ့ ၊ ှံ့

အဒီသနထူ်းကကီ်းမှော

ဘိုရော်းသခင်နအဆင်သဖပြို

ဆိုသတောင််းဖ ှံ့

ရွေ ာနဆာထာ်းပါတယ်။
အဒီသနမှော ဆတ်ထ်းီ နှစ်သကောင်က အဓကဇောတ်သကောင်သတွ ဖြစ်ပါတယ်။

။

“သန်ရှင်း် သသောပတ်သချောအကကျ၊ ပတ်သချောသဘောင််းဘီကိုဝတ်၍၊ ပတ်သချောခါ်းပန််း
ကို စည််းရမည်။ ပတ်သချောသဗောင််းကိုလည််း သဆောင််းရမည်။ ထအ
ို ဝတ်တန်ဆောတို
သည် သန်ရှင်း် သသောသ ကောင်၊ ကိုယ်ကိုသရချြို်းပပီ်းမှ ဝတ်ဆင်ရမည်။ အဖ စ်သဖြရာ
ယဇ်ြို ို့ ဆတ်သငယ်နစ
ှ ်သကာင်၊
ျ ြီးသာြီး

ရသတ်လက် ှ

ြီးရှု ြို့ရာယဇ်ြို ို့ သြီးို တစ်သကာင်က၊ို ဣသသရလအ

ယူရ ည်။ အောရိုနသ
် ည် မမနှငဆ
် ိုငသ
် သော မမအဖပစ်

သဖြရောယဇ်နောွ ်းကိုပူသဇော်၍၊ မမအြိုနှင် မမအမ်သူမျော်းအြို အဖပစ်သဖြဖခင််းကိုဖပြိုရ
မည်။ ဆတ်နစ
ှ ်သကာင်ကလ
ို ည်ြီးယူ၍

ရသတ်စည်ြီးသဝြီးရာ တဲသတာ်တ ြီးနာြီး၊

ထာဝရဘိုရာြီးသရှ ြို့သတာ်၌ ဆက်ရ ည်။ အောရိုနသ
် ည် ထဆ
ို တ်နစ
ှ ်သကောင်ကို ထောဝ
ရဘိုရော်းအြို စောသရ်းတတစ်တ၊ လွတ်လပ်လဟောအြိုတစ်တ၊ စောသရ်းတနှစ်တ
ချ၍၊ ထောဝရဘိုရော်းအြို စောသရ်းတကျသသောဆတ်ကိုသဆောင်ခ၍ အဖပစ်သဖြရော
ယဇ်ြို ပူသဇော်ရမည်။ လွတ်လပ်လဟောအြို စောသရ်းတကျသသောဆတ်ကို၊ အသက်
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ရှငလ
် ျက် ထောဝရဘိုရော်းသရှ ြို့သတော်၌ဆက်၍၊ သူအသပေါ်မှော အဖပစ်သဖြဖခင််းကိုဖပြိုပပီ်း
လျှင၊် သတော၌ လွတ်လပ်လဟောသို လတ်လိုက်ရမည်။” - ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၁၆:၄၁၀

ဗမောန်သတော်သည် ဘိုရော်းရသကခောစစ်စိုကို သြေါ် ဖပတောမဟိုတဘ
် လူသော်းသတွ ဘိုရော်းသခင်
န ရင် ကော်းသစနင
ို မ
် ယ် အကနက
် နသ
် တွကို ဖပဖခင််းဖြစ်သ ကောင််း အခန််း (၁၄) ထမှော ကျွန ်
သတော်တိုချဖပခပပီ်း
မမက်ပါဘူ်း

ဖြစ်ပါတယ်။

(ဆောလ

၄၀:၆)။

ဘိုရော်းသခင်က
ဒီအဂခ ါရပ်သတွက

ပူသဇော်သကကောတို၊

အလသငွတို

တရော်းစီရင်ထ်းို နပတ်သက်ပပီ်း

လူအမှတ်သတွသော ဖြစ်ပါ တယ်။
ဆတ်တစ်သကောင်ကို ထောဝရဘိုရော်းအဘို ဆတ်၊ အဖခော်းအသကောင်ကို လွတ်လပ်လဟောဘို
ဆတ် လိုသခေါ်ပါတယ်။ ဘာန
ှံ့ ကြာငှံ့ သ်းမသ်းဘဲ ဆတသ်းရတာလဲ။
ဆတ်နပတ်သက်လို စတ်ကိုြမ််းစော်းတောကသတော ဋီကောသို်းမျြို်း ြွငလ
် ိုရဖခင််းဘ ဖြစ်ပါ
တယ်။
၁။ အသမွ်းရှည်တယ် (ောမောမဝနသသေ)
၂။ ဆတ်ထ်းီ ၊ ဆတ်ြို (ပိုလလင်)
၂(က)။ ယဇ်ပသ
ူ ဇော်ြိုအသကောင်
၂(ခ)။

သယာကျ်ာြီးတစ် ိုငြီး် ၊ ဆတ်ထြီးတစ် ိုငြီး် (satyr) နတ်ပူ်းတဆတ် ဖြစ်နင
ို ်
တယ်၊ ဂါဒရမှော ဖြစ်ခတ ဝက်လိုမျြို်း (ရှငမ
် ဿ ၈:၃၀-၃၂)

ဆတ်နစ
ှ သ
် ကောင်ကို

စောသရ်းတခ ပ ်း

ဆို်းဖြတ်ပါတယ်။

ဘယ်အသကောင်ပဖြစ်ဖြစ်

ဘိုရော်းအြို (သို) လွတလ
် ပ်လဟောအြ(Scapegoat)
ို
ဖြစ်နင
ို ပ
် ါတယ်။ မချဖခင််းကို
ကျမ််းစောထမှော သတွြို့ နင
ို တ
် ော ဒီသနရောမှောပါ။ Adam Clark က ဒီမကို ဘယ်လိုချလဆတ
ို ော
ရှင်း် ဖပပါတယ်။
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မနစခကို သစ်၊ သကျောက်၊ သတတြိုတစ်ခိုခိုနလိုပ်တယလို ဂျ ်းသတွက ဆိုပါတယ်။
တစ်ခကို ယိုဒသတွ တစ်ခါမှ မသရ်း၊ မသခေါ်မယှံ့  יהוהသယသဟောဝါဘိုရော်းနောမ
အတွေြ  לשםLashem လို သရ်းထာ်းပါတယ်။ အဖခော်းတစ်ခမာ လွတ်လပ်လဟော
(Scapegoat) အတွေြ  לעזאזלLaazazel လ ှံ့ သရ်းထော်းပါတယ်။ အဒီနစ
ှ ်ခိုကို

 קלפיKalpey လိုသခေါ်တအို်းထမှော ထည်လိုက်ပါတယ်။ ဆတ်သတွကသတော အ
သနောက်ဘက်အရပ်ကို မျက်နောှ မူ ကပါတယ်။ အဲဒနောြမာ ပသရောဟတ်က ဆတ်
သတွဆလ
ီ ောပပီ်း တစ်သကောင်စီအသပေါ် လက်တင်လိုက်ပါတယ်။ မအို်းကိုလှုပ်ခါပပီ်း
သနောက်မှော ပသရောဟတ်က လက်နစ
ှ ်ြက်စလို်းန မကိုနက်
ှု ပပီ်း ညောဖက်မှောရှတ
အသကောင်က ညောလက်ြမနဆိုငပ် ပီ်း ဘယ်ဖြမာရတဲအ
ှံ့ သကောင်က ဘယ်လြ
ြမန ဆိုငပ
် ါတယ်။ မသပေါ်မှော သရ်းထော်းတစောြမပ ်း ဆတ်သတွဟာ ထောဝရ
ဘိုရော်းြို ဆတ်၊ လွတ်လပ်လဟောြို ဆတ် ဆိုပပီ်းဆ်းို ဖြတ်သွော်းပါတယ်။ Mishna,
Yoma စောသစောင ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၁၆:၈ အနက်ြွငဖ် ခင််းမှော သလလောနင
ို ပ
် ါတယ်။

ဘိုရော်းက သူရဆနဒြဖပြို

မေသို်းလောတာက ဥရမ်နသမမ်သတွဘ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ

သကျောက်နစ
ှ လ
် ို်းကို ပသရောဟတ်မင််းကကီ်းရ ပခို်းနှစြ
် က်မှော တင်ထော်းပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်
က သူရဆနဒကို သကျောက်လို်းသတွကို လင််းသစ၊ မှန်သစဖခင််းန ဖပပါတယ်။ သသပသ
အဖပစ်
ှံ့
သဖြရောသနမာသတော ဥရမ်နသိုမမ်ကမ
ို သို်းဘ ပိုပပီ်းအဆငန
် မ
ှ ်၊ ကကြိုတင် ကစည်ပ ်းသာ်းလို
ထငလရတဲ
ှံ့ ည််း သို်းခပါတယ်။ ဘိုရော်းက ဘယ်အသကောင်ကသ
ို ရွ ်းပပီ်းသော်းပါလို သဖပောလရ
ို
ှံ့ န
တ အသနအထော်းသလောက်မှော ရှပါတယ်။ ဒါသပမယ် လ်းလ်းြြ ေ်းပဖစသ ကောင််း
သပေါ်လွင် ပါတယ်။
တစမျြို်းသော်းလို်းရအဖပစ်ကို လူတစ်သယောက် (သ)ို အသကောင်တစ်သကောင်အသပေါ်လတ
ွှဲ ဲှံ့
ဓနလှံ့ြ ရိုပ်တက
ို ို်းကွယ်တ ဗောဟီရဘောသောမှော ကျငသ
် ို်းပါတယ်။ အဒါက ဇောတလူသော်း
မျော်း

အဖပစ်ကိုခဝါခ

ြွေြတပ တနည််း
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ဖြစ်ပါတယ်။

Adam

Clarke

က

အဒီအသ ကောင််း

ကို

ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း

၁၆:၁၀

ကို

ရှင်း် တသနရောမှော

ထပ်သလောင််းရှင်း် ထော်းပါတယ်။
သရှ်းနင
ို င
် မျော်းမှော ယဇ်ပူသဇော်နည််း အြိုြိုရှခပါတယ်။ သူတိုလည််း ယိုဒသတွက
လွတ်လပ်လဟောြို ဆတ်ကိုသို်းတနည််းအတိုင်း် လူထအ
ို ဖပစ်သတွကို လွှဲချ ကပါ
တယ်။ အီဂျစ်သတွကသတော Apis ဘိုရော်းြ နွော်းဖြ နပူသဇော်တာြ အဲဒဝတဘဲ
ပဖစ ါတယ။ အဒီအသကောင်ရသခါင််းကိုဖြတ်ပပီ်း “အြယ၍ အကိုသိုလ်ဟာ သူတို
အသပေါ် န နင
ို င
် သတော်မှော ကျန်သသ်းလိုရှရင် ဒီသခါင််းသပေါ်မှော သရောက် ါသစ” လို
အြ ေ တိုက်ပပီ်းတအခါ ဂရသတွဆသ
ီ ရောင််း (သို) နင
ို ်း် ဖမစ်ထ လွငပ
် စ် ကပါတယ်။
Herod. Euterp., p. 104, edit. Gale မှော ကည်ပါ။
Petronius

Arbiter

က

ဒီဓသလဟော

နရ်းနခတမောသဆ်းသာ်းနတွေရဓသလ
ဲ ှံ့

ဖြစ်တယ် လို ဆိုပါတယ်။ ကပ်ဆိုက်တိုင်း် ဆိုက်တိုင်း် မှော

နဇ္ာဖလ
ှံ့ ာထာ်းတဲှံ့

အသဖခအသန မဲတ
ှ ်လို်း ဝတနြာင်းစာ်းလေဲထာ်းထာ်းပ
်း
ှံ့ လူတစဦ်းကို တစ်နစ
ှံ့
သြ
ပမြိုြို့ထလမ််း တကောလညှံ့နစပ ်း အညသတွ သူအသပေါ်တင် ကပါတယ်။
ှံ့
တစ်ပမြိုြို့လို်းခရတအည

သတွ

သချောက်ကမ််းပါ်းသခေါ်သွော်းပပီ်း

သူအသပေါ်တင်ပပီ်းသနောက်မှော

တွန်း် ချလိုက်

ပါတယ်။

Suidas

သူကို
ကသတော

လူအမျော်းသကောင််းစော်းြို တစ်နစ
ှ ်တစ်သယောက် ပူသဇော်တော ဟော သူတိုရဓသလပါ။

Περιψἡμα ημων γενου “သင်ဟော သဆ်းသ ကောသူ ဖြစ်ပါသစ” လို တြပပီ်း
Neptune နတ်ကို ပူသဇော်တအသနန ပင်လယ်ထချလိုက်ပါ တယ်လို ဆိုပါတယ်။

ရငသယောနလည််း သူကို ပင်လယ်ထချြို သတောင််းဆတ
ို ောဟော အဒါကိုဆလ
ို ိုတော ဖြစ်နင
ို ပ
် ါ
တယ။

အဒီလလ
ို ိုပ်လိုက်ရင်

သူအဖပစ်လည််း

ထိုတ်ပပီ်းဖြစ်၊

မိုနတ
် ိုင်း် လည််းရပ်သွော်းမှောပါ။
ဣသသရလသတွလည််း အီဂျစ်ကသနထွကလ
် ောတောဆိုသတော သူတရ
ို အဖပစ်သဖြေည််းန ရင််း
နှ်းီ ပပီ်းသော်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုရော်းသခင်က ဣသသရလတိုရအဖပစ်သတွကို ဘယ်လလ
ို ပ
ို ်သပ်း
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မယ်ဆိုတောကို ဖပြအတွ
ို
က် ဒီနည််းသတွကို ဣသသရလတရ
ို ဝေည်းထမှော သို်းဖပပါတယ်။
ခရစ်သတော်ဘိုရော်းလောပွငတ
် ိုန်း် က ယဇ်ပိုသရောဟတ်မင််း ကယောြက တစ်နင
ို င
် လို်း ပျက်စီ်း
မာထက် လူတစ်သယောက်ကို ထ်းနြျွ်းသငတ
် ယ်ဆပ ်း ဒီနယောမကို ဲ သို်းခပါတယ်။
“ယိုဒလူမျြို်းအကိုနအ
် စင် ပျက်စီ်းသည်ထက်၊ လူတစ်သယောက်သည် လူမျော်းတိုအ
တွက်သသသသော် သော၍သကောင််းသည်ကို သင်တသည်
ို
မဆင်ဖခင်ပါတကော်းဟို သဖပော
ဆို၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၁:၅၀

ပလတ်မင််းလည််း သယရှု ကက
ို ယ်ြအ
ို ကန လူထက
ို ို သယရှု (သ)ှံ့ ဗောရဗဗ သရွ ်းခိုင်း် ပါတယ်။
“ပသခါပွ၌ လူတစ်သယောက်ကို သင်တအော်း
ို
ငါလတ်ပမထ်းို စရှသည်ဖြစ်၍၊ ယိုဒရှင်
ဘိုရင်ကို လတ်သစချင်သသလောဟို သမ်းလျှင၊် တစ်ြန် လူအသပါင််းတိုက၊ ဤသူကို
မလတ်သစချင်ပါ၊ ဗောရဗဗကို လတ်သစချင်ပါသည်ဟို သအော်ဟစ်၍ သလျှောက်ဆို
က၏။ ထဗ
ို ောရဗဗကော်း ဓော်းဖပဖြစ်သတည််း။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၈:၃၉၊ ၄၀

ဆတ်နစ
ှ သ
် ကောင်ကို ရှငြ
် ိုသသြို ကျပန််းနည််းသို်းခသလို ခရစ်သတော်လည််း ကြိုခတောက
အလွနထ
် ်းူ ပါတယ်။

သသွ်းဆူသနတ

လူထက
ို သတော

ဗောရဗဗ

ရှငသ
် စ၊

ခရစ်သတော်

သသသစဆိုပပီ်း သရွ ်းခ ကပါတယ်။
Yom Kippur အနကြာင်းဟာ ဘိုရော်းဟာ လူသော်းသတွေ ဲ ှံ့ ဘယ်လိုဖပန်ပပီ်း ရင် ကော်းသစလ
ဆိုတ အသ ကောင််းပါ။ သနည်
် တော်တရ
ို ဉောဏ်စဉ်အတိုင်း် ါ။ ဘိုရော်းရ
ှံ့ ်းကသတော ကျွနသ
ဉောဏ်စဉ်က ကျွနသ
် တော်တန
ို မတူပါဘူ်း။ အဒါသ ကောင် ကျွနသ
် တော်တို အလင််းရနင
ို ြ
် ို ကျွန ်
သတော်တို ဉောဏ်မတအဆင် ဲ သ်း ါတယ။29

29

fatheroflove.info မာရနငတဲှံ့ “အတတမနမတတောနတာ” စာအ အခေ်း (၁၆) ြရှု ါ။
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Yom Kippur ြ ကျွနသ
် တော်တိုကို ကနဦ်းအစကို သခေါ်သွော်းပါတယ်။ ဘောသ ကောငလ
် ဆို
သတော အသ ကောင််းတစ်ခိုခသ
ို ည် စဖြစ်တသနရောမှောဘ အဆ်းို သတ်လိုရလပါ။
ို
ဖပဿနောရ
မူလဘူတမှောသော ရင် ကော်းသစလိုရမှောမလ
ို ပါ။
ို
အောဒဟာ ဧဒင်ဥယျောဉ်ထမှောတိုန်း် က ဂဂ လနှစဦ
် ်းအသပေါ် အဖပစ်ပိုချခပါတယ်။

။

“လူကလည််း ကျွနသ
် တော်၌ အရှငအ
့် ပ်သပ်းသတော်မူသသော န်ြီး သည် ထအ
ို ပင်၏အ
သီ်းကိုသပ်း၍ ကျွနသ
် တော်စော်းမပါသည်ဟို သလျှောက်သလ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၃:၁၂

ခရစ်သတော်ဘိုရော်းဟာ ကမဘောမတည်မီကတည််းက အသတ်ခပပီ်းသော်း သို်းသငယ်ဖြစ်ပပီ်း
ထောဝရဘိုရော်းအတွက် စောသရ်းတကျတဆတ်ေ ဲ ပ
ှံ့ ိုသဆောင်ပါတယ်။ ဧဝက သူသယောကျ်ော်းကို
အဖပစ်လပ
ို ်သစတအဖပစ်ကို

တောဝန်ယူရပါတယ်။

သူဟော

အောဒရ

scapegoat

ဖြစ်ပါတယ်။ နှစသ
် ပါင််း ၁,၀၀၀ နီ်းပါ်း ဥယျောဥ်သတော်အဖပင်မောှ သနရတောက သမအတွေြ
သတောနှငခ
် ရတ ပရ
ို ပ်ပဖစပ ်း နောြဆ်းမာ နသရ ါတယ။
ကမဘောသမိုင်း် အဆို်းသတမှောလည််း အသင််းသတော်သခါင််းသဆောင်သတွက လူသတွကို သူတို
အမနအ
် တိုင်း် ကို်းကွယသ
် စမှောပါ။ ပစစည််းသတွသရောင််းဝယ်နင
ို ြ
် ို လူတိုင်း် က သော်းရတဆပ်
ကို သဆောင်ရမှောဖြစ်ပါတယ်။ အခန််း (၂၀) ကို သလလောတအခါမှော တနဂခသနွသနကို မသစောင်
တသူသတွကို သသမနသ
် ပ်းမယ်ဆိုတော သတွြို့ရပါတယ်။ ကမဘောကကီ်းဟော သဘောဝသဘ်း ကြို
လောမှောဖြစ်ပပီ်း ဒါြမပ ်း ဘိုရော်းရပညတ်သတော်က သစောငခ
် ိုင်း် တ သတတမသန သနရ
် ှင်း် နသာ
ဥပိုသသ
် တော်သနကို ြီလောတဥပသဒ ဖပဋ္ဌောန််းလောပါမယ်။
ကမဘောသပေါ်မှောကျသရောက်တ သဘ်းသတွအတွက် ဘိုရော်းရလူသတွကို အဖပစ်ရှော ကမှော ဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒီသဘ်းသတွချြိုပ်ပငမ််းြို တစ်ချြိုြို့သတွ အနြျွ်းခ(သတ) ကရမှောပါ။ ခရစ်သတော်ဘိုရော်း
က သူရသော်းသမီ်းသတွကို လောကယ်တအခါကျမှ လူဆို်းသတွက သူတိုအလမ်ခရမှန်း်
သ ကမှောပါ။ အဒအခါမာ သူတိုက ဓမမဆရောသတွြက်ြလှည်ပပီ်း သပါက်ကွ ကပါမယ်။
အဒီ ဓမမဆရောသတွရအသသွ်းနတွေန အဖပစ်သဖြြို လမ််းရှော ကမှော ဖြစ်ပါတယ်။
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အရင််းစစ်သတော မောရ်နတ်ဟော လူသော်းသတွကို လမ်ခတသူဖြစ်ပ ်း သူသတော်စင်နတွေ
သကောင််း

ကင်ကို

ယသဆောင်ဖခင််းခရပပီ်းသနောက်မှော

လူဆို်းသတွဟာ

သူတရ
ို သရွ ်းချယ်မှုအတိုင်း် ပျက် စီ်းသွော်း ကမှောပါ။ မောရ်နတ်ဟာ ကမဘောသပေါ်မှော နှစ် ၁,၀၀၀
ကော ကျန်သနမှောဖြစ်ပါတယ်။
“တစ်ြန် သကောင််းကင်တမန်သည် အနက်ဆြီးို သသာတွေငြီး် ၏ သသောနှင် သကကြို်းကကီ်း
ကိုကိုငလ
် ျက် သကောင််းကင်က ဆင််းသက်သည်ကို ငါဖမင်၏။ သရှ်းသ မသဟောင််း၊
မောရ်နတ်စောတန်တည််းဟူသသော နဂါ်းကို ကိုငြ
် မ််း၍၊ အနှစ်တစ်သထာင်ြို ို့

ျည်

သနှာင်သလ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂၀:၁၊ ၂

မောရ်နတ်န အသပါင််းအပါသတွကို ချည်သနှောင်မသကကြို်းသည် သူတရ
ို ပတ်ဝန််းကျင်ကို ဆိုလို
တောပါ။
“အသ ကောင််းမူကော်း၊ ဖ စ် ှာြီးသသာ သကာင်ြီးကင်တ န်တက
ို ို့ ို ဘိုရော်းသခင်သည် နှ
သဖ ာသတာ်

ူ၊ ငရထသို ချလိုက်ပပီ်းမှ စစ်သ ကောစီရင်ဖခင််းအလိုငှော ချြိုပ်ထော်း၍၊

သမှောင်မိုကသ
် ကကြို်းနှင် ချည်သနှောင်သတော်မူ၏။” - ရှငသ
် ပတရိုဩဝါဒစောဒိုတယ
သစောင် ၂:၄ (YLT)

မောရ်နတ်က လူသမိုင်း် မှော ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ အလွှတမ
် သပ်းခပါဘူ်း။ သူက အော်းလို်းကို အဖပစ်
ရှော၊ အဖပစ်တင်၊ မတရော်းစွပ်စခ
ွ ပါတယ်။ အခိုသတော သူဟာ သဖခောက်သသွြို့တကမဘောမှော သူ
ရင်ဆိုငရ
် မသရှ သ
ြို့ ရ်းကို နှစ် ၁,၀၀၀ သို်းသပ်သွော်းမှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီအဖြစ်ကို သမမော
ကျမ််းစောက အဆို်းမတွင်း် နက်လို ဆပ
ို ါတယ်။ မောရ်နတ်ရစ
ဲ ှံ့ တ်ဓောတ် အဆို်းမရှ ကျမယ်
သသဘောပါ။ သူလည််း သူရခွငမ
် လွှတန
် ငဖခင််းသတွန အချြိုပ်ကျသနမှော ဖြစ်ပါတယ်။
အဒါကို သယရှု ဘိုရော်းက ဥပမောဖပခပါတယ်။
“ထအ
ို ခါ သပတရိုသည် ချဉ််းကပ်၍၊ သခင်၊ ညီအစ်ကိုသည် အကျွနပ
်ို ်ကိုဖပစ်မှော်း၍
အကျွနပ
်ို ်သည် သူ၏အဖပစ်ကို ဘယ်နစ
ှ ်ကကမ် လတ်ရပါအနည််း။ ခိုနစ်ကကမ်
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သဖမောက်သအောင် လတ်ရပါအသလောဟို သမ်းသလျှောက်သသော်၊ သယရှု က၊ ခိုနစ်ကကမ်
သဖမောက်သအောင် လတ်ရမည် ငါမဆို။ အကကမ်ခိုနစ်ဆယ် ခိုနစ်လီသဖမောက်သအောင်
လတ်ရမည် ငါဆို၏။ ထသ
ို ကောင် သကောင််းကင်နင
ို င
် သတော်သည်၊ မမကျွနမ
် ျော်းတိုကို
စောရင််းယူဖခင််းငှော အလိုရသသောမင်
ှ
်းကကီ်း တစ်ဦ်းနှင် တူ၏။ စောရင််းယူစဉ်တွင၊် သငွ
အခွက်တစ်သန််းသကက်းတင်သသောသူတစ်သယောက်ကို သရှ ြို့သတော်သိုသဆောင်ခ က၏။
ထသ
ို ူသည် သကက်းဆပ်ရန်မရှသသောသ ကောင်၊ ကိုယ်မှစ၍ သော်းမယော်းဥစစောရှသမျှတို
ကိုသရောင််း၍ သကက်းကိုဆပ်သစဟို သူ၏သခင်စီရင်၏။ ထက
ို ျွနသ
် ည် ညွတ်ပျပ်ဝပ်
တွော်းလျက်၊ သခင်၊ ကျွနသ
် တော်ကို သည််းခသတော်မူပါ။ သကက်းရှသမျှကို ဆပ်ပါမည်
ဟို သလျှောက်လျှင၊် သူ၏သခင်သည် သနော်းဖခင််းရှသဖြင် သကက်းရှသမျှကိုလတ်၍
ချမ််းသောသပ်းသလ၏။ ထိုကျွနသ
် ည် ထွက်သွော်းရောတွင် မမသငွသဒနောရတစ်ရော
သကက်းတင်သသော ကျွနခ
် ျင််းတစ်သယောက်ကို သတွြို့လျှင၊် လည်ပင််းကိုကိုငည
် ှစ်၍ ငါ
သငွကိုဆပ်သပ်းသလောဟို ဆို၏။ ထက
ို ျွနခ
် ျင််းသည် သကျွ်းရှင၏
် သဖခရင််း၌ ပျပ်ဝပ်
လျက် ကျွနသ
် တော်ကို သည််းခသတော်မူပါ။ သကက်းရှသမျှကို ဆပ်ပါမည်ဟို သတောင််း
ပန်သသော်လည််း၊ သငွရှငသ
် ည် နော်းမသထောင်ဘသွော်း၍ သကက်းကိုမဆပ်မီတိုငသ
် အောင်
သူကိုသထောင်ထမှော သလှောင်ထော်း၏။- ထအ
ို မှုအရောကို အဖခော်းသသောကျွနခ
် ျင််းတို
သည် ဖမင်လျှင် အလွနန
် ော ကည််းသသောစတ်နင
ှ ် သွော်း၍၊ ဖပြိုသလသမျှတိုကို မမတို
သခင်၌ ကော်းသလျှောက် က၏။ ထိုအခါ သခင်သည် ထိုကျွနက
် ိုသခေါ်၍၊ ဟယ် ဆို်း
ညစ်သသောကျွန၊် သင်သည် ငါကိုသတောင််းပန်သသောသ ကောင် သင်၌တင်သမျှသသော
သကက်းကို ငါရှင်း် လင််းသစ၏။ ငါသည် သင်ကိုသနော်းသကသို သင်သည်လည််း ကျွန်
ချင််းကို မသနော်းအပ်သသလောဟို ဆိုလျက်၊ အ ျက်ထက
ွေ ၍
် သကကြီးရှသ ျှကို ဆ ်
တင
ို သ
် အာင် အာဏာသာြီးတလက်
ို ို့
ကို အ ် သလ၏။ သင်တိုသည်လည််း ညီအစ်
ကိုအချင််းချင််းတိုကို စတ်နလ
ှ ို်းပါလျက် အဖပစ်မလတ်လျှင၊် သကောင််းကင်ဘို၌ ရှ
သတော်မူသသော ငါ၏အဘသည် ထန
ို ည််းတူ သင်တိုကို စီရင်သတော်မူလတတဟို မန်
သတော်မူ၏။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၁၈: ၂၁-၃၅

199

သခငအ
် သပေါ်

အသကက်းရှတ

သကျ်းဇူ်းသကက်း

ရှသနရသော်းန

အဖပစ်ရှောပါတယ်။

ကျွနတ
် စ်သယောက်
သူအသပေါ်

ဆလတာြ

ဖပန်အသထောင််းခရမယ်လို

အသကက်းသလျှော်သပ်းတအတွက်

အသကက်းနည််းနည််းတင်တလူကို ကသတော
သူမျော်းကို

ဖပချင်တောပါ။

ဘိုရော်းက

ခွငမ
် လွှတတ
် တ်တသူဟာ
သူတက
ို ို

မရို ကပ
် ါဘူ်း။

သူသသဘောသူသဆောင်ြို ခွငဖ် ပြိုတောပရှတောပါ။ နတ်ရသတွ က ဒါကသ
ို ကောက် ကတောပါ။
“ကိုယ်သတော်ကိုဖမင်လျှင် ပျပ်ဝပ်၍၊ အဖမင်ဆို်းသသောဘိုရော်းသခင်၏ သော်းသတော်
သယရှု ၊ ကိုယ်သတော်သည် အကျွနပ
်ို ်နင
ှ ် အဘယ်သို ဆိုငသ
် နည််း။ အကျွန်ို ် ကို ညှဉ်ြီး
ဆဲသတာ်

ူ ည်အသ ကာင်ြီး အကျွန်ို ်သတာင်ြီး န် သည်ဟို ကကီ်းသသောအသနှင်

သအော်ဟစ်၍ သလျှောက်သလ၏။ သလျှောက်သည်အသ ကောင််းကော်း၊ နတ်ဆို်းသည် ထို
လူကို အြန်မျော်းစွောြမ််းဆီ်းလှပပီ။ သဖခချင််းသကကြို်းနှင် အကျဉ််းထော်းသသော်လည််း
သဖခချင််းသကကြို်းကိုဆွဖြတ်၍ နတ်ဆို်းသည် သတောအရပ်သို နှငပ် မရှသ ကောင််းကို
ကိုယ်သတော်သည်သထောက်၍၊ ညစ်ည ်းသသောနတ်၊ ထလ
ို မ
ူ ှ ထွက်သွော်းသလောဟို မန်
သတော်မူခပပီ။ သယရှု ကလည််း၊ သင်သည် အဘယ်အမည်ရသနည်
ှ
်းဟို သမ်းသတော်မူ
လျှင၊် ထလ
ို က
ူ ို နတ်ဆို်းအမျော်း စွသသောသ ကောင် အကျွနပ
်ို ်အမည်ကော်း သလသဂါင်
ဖြစ်ပါသည်ဟို သလျှောက်ပပီ်းမှ၊ အနက်ဆြီးို သသာ အရ ် သသွေ
ို ို့ ာြီးသစဖ င်ြီးငှာ

နှင ်

ည်အသ ကာင်ြီး သတာင်ြီး န်သလ၏။ ထအ
ို ရပ်၌ သတောင်သပေါ်မှော မျော်းစွောသသောဝက်
အစိုသည် ကျက်စော်းလျက်ရှ၏။ ထဝ
ို က်ထသို ဝင်ရပါမည်အသ ကောင််း အခွငသပ်း
်
သတော်မူပါဟို နတ်ဆို်းတိုသည် သတောင််းပန်ဖပန်လျှင် အခွငသပ်းသတော်
်
မူ၏။ နတ်ဆို်း
တိုသည် လူမှထက
ွ ်၍ ဝက်ထသိုဝင်သဖြင်၊ ဝက်အစိုသည် အိုငက
် မ််းသဇောက်ကို
တစ်ဟိုနတ
် ည််း သဖပ်းဆင််း၍ အသက်ဆို်း က၏။” - ရှငလ
် က
ို ောခရစ်ဝင် ၈:၂၈-၃၃

အနှအ
ီ ပဖစအ ြမှော ညင်းဆဲပခင်းေဲ ှံ့ အဆို်းမတွင်း် နက်အသ ကောင််း သတွြို့ရပါတယ်။ နတ်ရ
မျော်းဟာ သူတိုခရမယ်ဒဏ်အတွက် ဘိုရော်းသခငသော်းသတော်
ကို အဖပစ်ရှော ကပပီ်း သူတရ
ို
ှံ့
ဝသီအတိုင်း် ခရစ်သတော်ကို အဖပစ်ြို ကပါတယ်။ ပင်လယ်ထကျသွော်းတဝက်သတွက
တန်ြို်း ကကီ်းတ ပိုလရတနောကို ဖငင််းပယ် ကတ နတ်ရသတွကို ပိုသဆောင်ပါတယ်။
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အနှန
ီ တ်ရသတွဟာ ဘိုရော်းသော်းသတော်ကို သူတိုသဖခန နင််းသချခပပီ်း သူရသမာဓကလ
ို ည််း
မိုန်း် ကပါတယ်။
“ဖြ စင်သသောအရောကို သခွ်းတိုအော်း မသပ်း ကနှင။် ိုလရ
ဲ တနာတက
ို ို့ ို ဝက်တသရှ
ို ို့ ြို့ ှာ
ျ ထာြီး ကနှင။်ို့ သိုဖပြိုလျှင် ထိုအရောတိုကို သကျော်နင််း၍ သင်တိုကိုလှည်လျက်
ကိုက်ဖြတ် ကလမ်မည်။” - ရှငမ
် ဿခရစ်ဝင် ၇:၆

ဝြနတွေ ပင်လယ်ထ ဝရိုန်း် သိုန်း် ကော်းကျသွော်းတအဖြစ်က နတ်ရသတွလည််း သူတရ
ို
အမှတအ
် သတ်းသတွမှော သဒါင်ချောစင််း ကမှောြ ပ ပါတယ်။ သူတိုမှော သဆောင်ပိုဒရ
် ှပါတယ်။
ငါတို ဘယ်သတောမှ ခွငမ
် လွှတ်ဘူ်း။ ငါတို ဘယ်သတောမှ မသမဘူ်း။

ဒီဝါစာက နတ်ရသတွကို ဖပန်ပပီ်းပတင်ပါတယ်။ သူတိုက ခွငမ
် လွှတတ
် တ် ကသလို သူတို
လိုပ်ခတ အရောသတွကလ
ို ည််း မသမနင
ို ် ကပါဘူ်း။ သူတဟာ
ို
ခွငလ
် တ
ွှ ်ဖခင််းရမယ်လက
ို ို
မယို နင
ို ဖ် ြစ် ကပါတယ်။ သူတဟော
ို
ဘေ်းအပ ညှံ့ေဲရှံ့ မယှံ့ ဘိုရော်းသခင်ကို ရင်ဆိုငရ
် ြို နှစ်
၁,၀၀၀ အကျဉ််းကျသနမှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဒီအခါကျရင် သူတရ
ို အဖြစ်မန
ှ က
် ိုဖမင်ပပီ်း
ပင်လယ်ထ ကျသွော်းတ ဝက်သတွလိုဖြစ် ကမှောပါ။
“သင်ကို သဖမတွင်း် ထသိုနှမ်ချ၍၊

င်လယ်အလယ်၌ ဆြီးို ရှု ြီးသသာသူကသ
ဲို့ ို ို့ သင်အ
ို့

သက်သည် ဆြီးို ရှု ြီးရလ ်ို့ ည်။” - သယဇသကျလအနောဂတတကျမ််း ၂၈:၆-၈ (KJV)

ကမဘောြေတအခါ လို်းလို်းယယွေင်းမှော ဖြစ်ပါတယ်။ သမမောကျမ််းဂန်မှော ကမဘောကြ်းဟာ
လူသတွမသနမဲှံ့၊

အရောအော်းလ်း

သသာေတစဖပင် မာဖြစ်မယအ
် ချန်ရှတယ်လို

လောပါတယ်။
“ငါ ကည်ရှု ၍ လူမရှ။ မို်းသကောင််းကင်ငက
ှ ် အသပါင််းတိုသည် သဖပ်း ကပပီ။ ငါ ကည်
ရှု ၍ ဝသဖပောသသောဖပည်သည် သတောဖြစ်သလပပီ။ ပမြိုြို့မျော်းတိုသည် ပပြိုပျက်လျက် ရှ
က၏။ ထောဝရဘိုရော်းသရှ ြို့၊ ဖပင််းစွောသသော အမျက်သတော်သရှ ြို့၌ ထသ
ို ိုသသောအဖခင််း
အရောတသည်
ို
ဖြစ်ရ က၏။ ထောဝရဘိုရော်း မန်သတော်မူသည်ကော်း၊ တစ်ဖပည်လို်း
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ပျက်စီ်းရောဖြစ်လမ်မည်။ ပျက်စီ်းဖခင််းကို ငါမဆီ်းတော်း၊” - သယရမအနောဂတတကျမ််း
၄:၂၅-၂၇

မောရ်နတ်ဟော သသွ်းသဆောင်စရောလူမရှဘ သနရမှောဖြစ်ပါတယ်။ နတ်ရသတွခမ ာ လိုပ်စရော
ဘောဆဘ
ို ောမှမရှ ဖြစ်သနမှောပါ။ သူတဟော
ို
စတ်ဓောတ်ကျဖခင််း၊ ခါ်းသီ်းဖခင််း၊ အတွင်း် မီ်းသတွန
ချောခ ာလည်သန ကမှော ဖြစ်ပါတယ်။

ထဇ္ဉ်ဆတာြလည်း သသသူသသ၊ သကောင််းကင်

သရောက်သူသရောက်န သူတိုဘြ ေနေမာပဖစပ ်း အဖပစ်ရအကျ
ဲ ှံ့
ြို်းသတွကို သယ်ပို်းမှော ဖြစ်ပါ
တယ်။ လူအြသလသတွဟာ အခိုသတော မောရ်နတ်န အသပါင််းအပါနတ်ရသတွရသခါင််းသပေါ်
သရောက်ပါပပီ။
“သိုဖြစ်၍ သင်ညီ၏အသသွ်းကိုခယူဖခင််းငှော၊ မမပါ်းစပ်ကိုြွငသသော
်
သဖမကကီ်း၏
ကျန်ဖခင််းကို သင်သည်ခရ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၄:၁၁

မောရ်နတ်န သူရနတ်ရသတွ ပိုထဇ
ို ဉ်သတွြ သသွ်းစွန်း် သစခတအမှုက အခိုသတော နပမကြ်းြ
သူတက
ို ို ဖပန်ပပီ်းသဖခောက်ပါပပီ။
အဖပစ်သဖြလွှတ်ရောသနမာ ယဇ်ပိုသရောဟတ်မင််းက သူရလက်နစ
ှ ်ြက်စလို်းြ ဆတ်အသပေါ်
တင်ပပီ်း

ဝန်ခမှုလပ
ို ်ခပါတယ်။

သဟပဗစောအရ

အဖပစ်ကို

ဆတ်အသပေါ်တင်သပ်းလက
ို ်တာ ါ။
“အောရိုနသ
် ည် အသက်ရှငသ
် သောဆတ်သခါင််းသပေါ်မှော လက်နစ
ှ ်ြက်ကိုတင်လျက်၊
ဣသသရလအမျြို်းသော်းတို၏ ဒိုစရို က်မှစ၍ ဖပစ်မှော်းသသော အဖပစ်အမျြို်းမျြို်းရှသမျှ
တိုကိုသြော်ဖပ၍၊ ဆတ်သခါင််းသပေါ်မှော တင်ထော်းပပီ်းလျှင၊် သတော်သလျော်သသောလူတွင်
သတောသိုသစလတ်ရမည်။” - ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၁၆:၂၁

ဒါဟာ ဘောအဓပပောယ်လ။ အောဒက ခရစ်သတော်အသပေါ် အဖပစ်တင်ခသလို လြလိုပ်သနတော
လော်း။ ခရစ်သတော်က အရောအော်းလို်းအတွက် မောရ်နတ်ကို အဖပစ်တင်သနတောလော်း။
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သယရှု က သဟာ ဘယ်သက
ူ မ
ို ှ အဖပစ်မတင်၊ ဒဏ်မသပ်းဘ်းလ ှံ့ ကျွနသ
် တော်တိုြ မနခ
် ပါ
တယ်။ ဒါသပမ ခရစ်သတော်ရတရော်းရ
ဲ ှံ့
ို ်းမှော ဘောဖြစ် ြသလဆတ
ို ော ကျွနသ
် တော်တို အမှတရ
်
သနပါတယ်။
“ထောဝရဘိုရော်းသည် တရော်းစီရင်ဆို်းဖြတ်သတော်မူဖခင််းအော်းဖြင် ထင်ရှော်းသတော်
မူ၏။ မတရော်းသသောသူသည် မမလိုပ်သသော အလိုပ်ထမှော သကျောမဖခင််းကိုခရ၏။”
- ဆောလကျမ််း ၉:၁၆
“သင်ဖပြိုသည်အတိုင်း် သင်၌ သူတစ်ပါ်းဖပြိုလမ်မည်။ သင်ဖပြိုသသောအမှုသည် သင်
သခါင််းသပေါ်သို သရောက်ရလမ်မည်။” - ဩဗဒဗျောဒတ်ရူပါရို ၁:၁၅
“အလွမယူ ကနှင။် ဘိုရော်းသခင်သည် မထီမဖမင်ဖပြိုဖခင််းကို ခသတော်မမူ။ လူသည်
မျြို်းသစကကသည်အတိုင်း် အသီ်းအနှကိုရတ်ရလမ်မည်။” - ဂလောတဩဝါဒစော ၆:၇

မောရ်နတ်ဟာ သူအတတ်နသူ ဖပန်စူ်းမှောပါ။ သမော်ဒကကသ
ို တ်ြို ကကြို်းစင်ဖပင်ခတ ဟောမန်
အတိုင်း် ဲ (ဧသတော ၇:၁၀) မောရ်နတ်လည််း သူတကောကလ
ို က
ို ်သြော်ဖခင််းအတွက် သူကယ
ို ်
တိုင် ဒဏ်ခရမှောဖြစ်ပါတယ်။
ရသေဲပ ှံ့ စမာ်းတဲှံ့ အမျြို်းသမီ်းကို အဖပစ်သပ်းချင်လို သခေါ်လော ကတလူသတွ သယရှု က
သဖမကကီ်းသပေါ်စောသရ်းတအခါ စတ်မလိုဖြစ်ကြပပီ်း အလျှြိုလျှြို သပျောက်သွော်း ကတအတိုင်း် ဲ
ခရစ်သတော်က မောရ်နတ်ရဘဝကို အြေအစငသပါတယ်။ မောရ်နတ်လပ
ို ်ခတ အရောအော်း
လို်း ခရစ်သတော်ဆမ
ီ ှော နရ်းထ်းထာ်းပါတယ်။ လူသော်းသတွလိုပ်တ အဖပစ်သတွအော်းလို်း
သယရှု ဆီမှောရှပါတယ်။ “အောရိုနက
်
ဣသသရလအမျြို်းသော်းမျော်းရ အဖပစ်အာ်းလ်းကို
ဆတ်အသပေါ်

တငပါတယ်။”

ဒီမှောသို်းတ

သဝါဟောရက

“သြော်ဖပ”

အကျန်တိုကတ
် ော မဟိုတ် ပါဘူ်း။ “သြော်ဖပ” ရဲဆြ
စ အဓပပောယ်ကသတော
ှံ့
(လက်ဆနရ
် င််း)၊ (လက်တိုနတ
် ိုနန
် ) ဖမည်တမ််းသည်။
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ဖြစ်ပါတယ်။

ကောဣနတိုန်း် ကလည််း ခရစ်သတော်က ဘောမှအကျန်မတိုကခ
် ပါဘူ်း။ သူရအဖပြိုအမူနတွေြ
နဖာပ ပ ်း

မီ်းခို်းကကက်သလျှောက်

လိုကလ
် ောမယှံ့အြ ်းနတွေြဘ

မနသ
် ွော်းတောပါ။

သူအသပေါ် ဘောသတွဖြစ်မာကို ဝမ််းနည််းနည််းနဘ မနခ
် တောပါ။

“သိုဖြစ်၍ သင်ညီ၏အသသွ်းကိုခယူဖခင််းငှော၊ မမပါ်းစပ်ကိုြွငသသော
်
သဖမကကီ်း၏
ကျန်ဖခင််းကို သင်သည်ခရသသောသ ကောင်၊ ယခိုမှစ၍သဖမ၌လိုပ်သသောအခါ ပကတ
အတိုင်း် အသီ်းအနှကိုမရ ရ။ သဖမကကီ်းသပေါ်မှော သဖပ်းရသသောသူ၊ အရပ်ရပ်လည်ရ
သသောသူ ဖြစ်ရလမ်မည်ဟို မန်သတော်မူ၏။” - ကမဘောဦ်းကျမ််း ၄:၁၁၊ ၁၂

မောရ်နတ်လည််း ကောဣနလဘ
ို နှစ် ၁,၀၀၀ သလျှောက်ပတ်သနရမှောပါ။ နှစ် ၆,၀၀၀ သက်
တမ််းရှ အဖပစ်ရအကျြို်းသတွန သနရမှောပါ။ ခရစ်သတော်က ကောဣနတိုန်း် က မနခ
် သလမ
ို ျြို်း ဲ
မောရ်နတ်အသပေါ်မှောလည််း သရဲှံ့ မနြာင
်းမှုနကြာငှံ့ ပဖစလာမယှံ့မနြာင်းြ ်းြ မနတ
် ာပါ။
ှံ့
ပိုထဇ
ို ဉ်ြက်ကရှု ရင်သတော နင
ို င
် သတော်ရ အဖပစ်ထကို ကီ်းတစ်ခလ
ို ို်းကို မူလအရင််းအဖမစ်ဆီ
ဖပန်တင်သပ်းသလမျြို်း ဖမင်ရပါတယ်။ ဒါသပမယ် ဘိုရော်းသခင်ကသတော ဒီလလ
ို က်လြို မချ
မှတပ
် ါဘူ်း။ အဖပစ်ဆိုတာ သရ မ
ြို့ ရ၊ ကိုမရ၊ ခွငလ
် တ
ွှ လ
် မရဆ
ိုတ မောရ်နတ်ရ နယောမအ
ှံ့
တိုင်း် ဖြစ်သွော်းတောပါ။ ဘိုရော်းြက်ကကြညှံ့ရင ဖြစ်ပျက်တာနတွေဟာ တောတောလို လြပ
တပမ
ို ျြို်းလို

ပဖစပါတယ။

ခရစ်သတော်က
ကျွနသ
် တော်တိုန

မောရ်နတ်က

အသရောင်ပခယ်သနတော

သူဖပြိုထော်းတောကို
မဟိုတပ
် ါဘ်း။

ခရစ်သတော်ရလမ််းစဉ်က

ခရစ်သတော်န

ခမည််းသတော်တိုက

မတူပါဘူ်း။

ကယ်တင်ဖခင််းရပပီ်းသူနတွေရအဖပစ်ကို

ဖပန်ရင်ဆိုငရ
် တာပါ။

လွှတ်သပ်းပပီ်းသော်း

အပ စလွှတ်ြိုအတွက် ဲတ
ွေ ငြမလ
ို
အ
ို ပ်ပါဘူ်း။
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ပါ။

သူတဟာ
ို

လသာ်းနတွေ အပ စြနေ ဘယလလွေတတယဆတာြ
ဘရာ်းသခငဟာ

အပ စြ

နဆာငမှုနတွေေ ဲ ှံ့ ော်းလည ြ

နပဖရင်းန ်းမာပဖစနကြာင်း

မေတာဆ
ပ ်း
ှံ့

နြ ေ ကြ ါတယ။
လူသတွရအဖပစ်အော်းလို်း ဓော်းစောခဆတ်အန ေါ်တင်တောသ ကောင် ခရစ်သတော်ကို ပိုသဆောင်ပါ
တယ်လို မှတ် ကတလူြလည်း မျော်းပါတယ်။ ဆတ်သတွက စောသရ်းတန မသရွ ်းတောဖြစ်
သ ကောင််း၊ ဘယ်အသကောင်မဆို ဖြစ်နင
ို သ
် ချရှသ ကောင််း ကျွနသ
် တော်တို နော်းလည်ပ ်းသာ်းပါ။
သဟပဗသဝါဟောရမှောကိုက ဆတ်ဟာ မောရ်နတ်ဆတ
ို
အဓပပောယ်ပါပပီ်းသော်းပါ။ Azazel
ဆတာ လည်း ဒအဓ ပာယ ါပ ်းသာ်း ါ။ အဂဂလ လ scapegoat ဟာ နဟပ ဲလ Azazel
ါ။30

အခမ်းအော်းအာ်းလ်းြ

အပ စဆတာြ

မာရေတရဲစေစ
ှံ့ အတင်းသွော်းပ ်း

နောြဆ်းမာ စကြဝဋ္ဌာြနေ အပ ်း င ထတမာပဖစ ါတယ။
ဘရာ်းသခငြ ြျွေနတာတအပ
စအာ်းလ်းြ ခရစနတာအန ေါ်တငဖ မခ
ှံ့
ှံ့ မတခဲှံ့ ါဘ်း။
အာဒြ

အစြတည်းြခ မတခဲှံ့လသာ
ှံ့

ထဇ္ဉ်တြ
ှံ့

လြလ နေတာ ါ။

အပ စဆတာ လွှဲတငလရတယ
ဆတာြ ြျွေနတာတြ
ှံ့
ှံ့ ဒတစေည်းြဘဲသတာ ါ။
“ထအ
ို နှစ်တစ်သထောင်ကိုနပ် ပီ်းမှ၊ စောတန်သည် သထောင်ထက လတ်သသောအခွငက
် ို
ရ၍၊ အသရအတွက်အော်းဖြင် သမိုဒရ
ဒ ောသလို်းနှငအမျှ
်
မျော်းသသောသဂါဂ၊ မောသဂါဂ
တည််းဟူသသော သဖမကကီ်း သလ်းမျက်နောှ သပေါ်မှောသနသသော လူအမျြို်းမျြို်းတိုကို လှည်
ဖြော်းအသသောငှောလည််းသကောင််း၊

စစ်တိုက်ြို

စည််းသဝ်းသစဖခင််းငှောလည််းသကောင််း

တက်လမ်မည်။ ထသ
ို ူမျော်းတိုသည် သဖမကကီ်းမျက်နောှ သပေါ်သို တက်၍၊ သန်ရှင်း် သူ
တို၏ တပ်ကိုလည််းသကောင််း၊ ချစ်ြွယ်သသော ပမြိုြို့သတော်ကိုလည််းသကောင််း၊ ဝိုင်း်
က၏။ ထအ
ို ခါ ဘိုရော်းသခင်အထသတော်၊ သကောင််းကင်မှ မီ်းကျ၍ သူတိုကိုမျြို
သလ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂၀:၇-၉

30

1906 Jewish Encyclopedia entry: http://jewishencyclopedia.com/articles/2203azazel
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နစ (၁,၀၀၀) ပ ညှံ့မ လဆ်းနတွေထနပမာြလာ ါလမမယ
။ မာရေတြလည်း ဒလဆ်း
ှံ့
နတွေေ ဲ ှံ့ သရဲှံ့ ယနတ
ှံ့ ရာ်းြ ခ ြခ င်းပ ေလညနစမာ ါ။ မာရေတလည်း သရဲှံ့ ှံ့နငါငစဉ််းစဉ််း
အပဖစြနေ လ စရာရပ ဆတာြ နတွေလ
ွေ့ ာမာ ါ။ မာရေတဟာ မနပ ာင်းလဲ ါဘ်း။
သဟာ ခွေငမလွှ
တတတလ ှံ့ ခွေငလွှ
ှံ့
ှံ့ တပခင်းရမယလ ှံ့ မယနငခဲှံ့ ါဘ်း။ မာရေတလည်း ပမ ွေ့
နတာသမ်းဖ ှံ့ လဆ်းနတွေြ ဆွေယ ါတယ။ သတြလည
်း နြာင်းြငြနေ ဆင်းလာ
ှံ့
တဲပှံ့ မ ွေ့ထမ
ဲ ာ နေထငသမ ာ်းြသတ စဖ စ
ှံ့ တ င်းပဖတပ ်းကြ ါပ ။
လဆ်းနတွေလည်း ဘရာ်းရဲပမှံ့ ွေ့နတာြသမ်းဖ ှံ့ လမ်းရာ ါပ ။ ဒါန သ သာ်းနတာြ တစ
ဆငပှံ့ တဲှံ့ ဘရာ်းသခငရဲသ
ှံ့ ြခာတရာ်းြ သတြ
ှံ့ ပ ေနပခာြ ါတယ။ ဘရာ်းသခငသာ်း
ှံ့
နတာရဲ ဘ
လစတြ သတဆ
ှံ့ ေ်းနတာြ သတရဲှံ့ သတ
ှံ့
ှံ့ ပ ေလညှံ့နစ ါတယ။ သတဟာ
ှံ့
ဘရာ်းေဲသာ်းနတာ
ရဲဘ
ှံ့ ခါ ခရစနတာေဲ ှံ့ သစစာရသမ ာ်းြ မေ်းနလ
ှံ့
ှံ့ ေ်းနတာြ ရှု ကြတဲအ
နလပဖစပ ်း

သတအပ
စြ
ှံ့

ပမငနလနလပဖစကြ ါတယ။

အဆ်းမာနတာှံ့

သတအခ
ှံ့ ြနတွေလပဖစသွော်း ါတယ။
ှံ့ င်းခ င်း ပ ေ ြကြပ ်း ငလယထဲ ြ တဲဝ
“အရှငထ
် ောဝရဘိုရော်းမန်သတော်မူသည်ကော်း၊ ငါသတောင်မျော်း အရပ်ရပ်တိုတွင် သူ
တစ်ြက်၌ ဓော်းကို ငါမှောလိုက်သဖြင်၊ လူအသပါင််းတိုသည် တစ်သယောက်ကိုတစ်
သယောက် ဓော်းနှင် ခိုတ် ကလမ်မည်။” - သယဇသကျလအနောဂတတကျမ််း ၃၈:၂၁
“ထသ
ို နရက်၌ ထောဝရဘိုရော်း၏တန်ခို်းသတော်သ ကောင် သူတိုသည် အလွနရ
် ိုန်း် ရင််း
ခတ်မျှဖပြို၍၊ တစ်သယောက်ကိုတစ်သယောက် လက်ချင််းရို က်သသော်လည််း၊ တစ်
သယောက်ကိုတစ်သယောက် တိုက်၍ သတ် ကလမ်မည်။” - ဇောခရအနောဂတတကျမ််း
၁၄:၁၃
“စစ်တိုက်သသောသူရ၏သဖခစွပ်နင
ှ ် အသသွ်းလှသသော အဝတ်တန်ဆောရှသမျှတိုသည်
မီ်းရှု ြို့ြိုမီ်းစော ဖြစ်ရ ကလမ်မည်။” - သဟရှောယအနောဂတတကျမ််း ၉:၅
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“သ ကောက်မက်ြွယ်သသော တစ်ကျွန််းတစ်နင
ို င
် သော်းတိုကို သင်ရရောသ
ှ
ို ငါပိုသဆောင်
သဖြင်၊ သူတသည်
ို ို့
သင်၏ ညာဂိုဏ်ကို ဓာြီးနှင ်ို့ ိုတ၍
် ၊ သင်၏တင်တ
ို့ ယ်ဖ င်ြီး အ
သသရကရ
ို ှု တ် ျ ကလ ်ို့ ည်။ သင်က
ို ို့ ်ို့ ျ၍၊ င်လယ်အလယ်၌
ို့ ို သဖ တွေငြီး် ထဲသနှ
ဆြီးို ရှု ြီးသသာသူကသ
ဲို့ ို ို့သင်အ
ို့ သက်သည် ဆြီးို ရှု ြီးရလ ်ို့ ည်။” - သယဇသကျလအနော
ဂတတကျမ််း ၂၈:၇၊ ၈

မာရေတေဲလ
ှံ့ ာနရာေဲ သ
ှံ့ ဆ်းနတွေလည်း ငလယထဲ နစပမ သွော်းတဲဖ
ှံ့ ရဲှံ့ စစ
ှံ့ သာ်း၊ ဝြနတွေ
လ ဲ ဇ္ာတသမ်းသွော်းကြမာ ါ။
ဆတ (၂) နြာငြ သ်းသ တဲအ
ှံ့ ခါမာ သမ ာ်းအန ေါ် အပ စတငတတတဲှံ့ လသာ်းနတွေရဲ ှံ့
တရာ်းနရ်းစေစြ ပမငကြ ါစ။ှံ့ ဘရာ်းနရ ွေ့ မာ နောငတရ၊ နမှံ့ခ ပ ်း ဆတနစနြာငအ
နကြာင်းရဲအန
ှံ့ စပဖစတဲှံ့

—

အပ စြ

ခ ြခ င်းလွှဲတငပခင်းအနကြာင်းြ

ဝဘဇ္ဇပ ကြ ါစ။ှံ့
ဘရာ်းြ ဆတ ၂ နြာငအာ်းပဖငှံ့ လနတွေရစ
ဲ ှံ့ တထာ်းြပ ၊ အာဒရဲအပ
ဲ ဓာ်းစာခ
ှံ့ စလွှခ
ရာခဲှံ့တပဲှံ့ ဖစရ ဆ ပ ေပ ်းဆွေန
ဲ ခေါ် ါတယ။
ြျွေနတာတလည
်း ဘရာ်းနရ ွေ့ မာနမခ
ှံ့
ှံ့ ပ ်း အပ စလွှဲခ တာမ ်းြ ရ ကြရနအာငလာ်း။
လငမယာ်းနတွေ ဘယနလာြမ ာ်း နေတဓ
ဲ ကြ ါလမှံ့။ ဘယနလာြြမ ာ်း ဘယ
ှံ့ ဝလွှခ
သအန
ေါ် အပ စ ရမလဲဆပ ်း ဒ်း စကြသလဲ။ အပ စနပဖလွှတရာနေ ှံ့ အခမ်းအော်းြ
ှံ့
ြယှံ့ဒြခနတွေသည သမ ာ်းနကြာငပဖစ
ှံ့ ပ စတငတာမ ်းြ ရ နစ ါတယ။
ှံ့ တာ ဆတဲအ
ြျွေနတာတ ှံ့

နြာင်းဖအတွေ
ြ
ှံ့

အဖဘရာ်းြဘဲအာ်းြ်းပ ်း

သမ ာ်းြ

အပ စဖပခင
ှံ့ ်းနတွေ ရ ကြရနအာငလာ်း။
“ကိုယ်သတော်သည် အကျွနပ
်ို ်တက
ို ို တစ်ြန်သနော်း၍၊ အကျွနပ
်ို ်တို၏ ဒိုစရို က်ရသမျှ
ှ
တိုကို သကျော်နင််းသတော်မူလမ်မည်။ အကျွနပ
်ို ်တို၏ အဖပစ်အလို်းစိုတိုကို နက်န
သသော ပင်လယ်ထသို ချပစ်သတော်မူလမ်မည်။ သရှ်းကောလမှစ၍ ဘို်းသဘ်းတိုအော်း
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ကျန်ဆိုသတော်မူသည်အတိုင်း် ၊ ယောကိုပ်၌ သစစောသစောင်ဖခင််း၊ အောဖဗဟအော်း ကရိုဏော
သကျ်းဇူ်းဖပြိုဖခင််းကို စီရင်သတော်မူလမ်မည်။” - မကခောအနောဂတတကျမ််း ၇:၁၉၊ ၂၀
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၂၄။ တမန့်မဲခြင့်
ြျွေနတာတ ှံ့ အမ ာ်းကြ်းန်းနနာပ ်းခဲတ
ဲှံ့ တင်းဘဲ တရာ်းမျှတမှုေ ဲ တသြလ ှံ့ ထဇ္ဉ်
ှံ့ အ
တခှံ့ ယ ြ လတစဦ်းဦ်း နပ ာင်းလဲမှုရလာလရလာပငာ်း နစာငကြညှံ့
ဖြာလဆ
တာ ါ
ှံ့
ှံ့
ဝင ါတယ။ အဝငလာဖ ှံ့ ြရဏာြာလ န ်းထာ်း ါတယ။ တရာ်းနရ်းမာနတာှံ့ အမှု
လ လမရတဲ
အ
ှံ့ ခါ အမေခှံ့ တာ ကြေကြာနစဖ
နရ
ွေ့ ေရရ ါတယ။
ှံ့
ှံ့
ှံ့ န
ထေ်းသမ်းခ ေအတွေင်း အပ စရနကြာင်းန ေါ်ရငနတာှံ့ တရာ်းရ်းြ သအလ
သဆြလ
ှံ့
ပ ်း

ကြာ်းဝငဝေနဆာငန ်းပခင်းလည်း

ရ သွော်း ါတယ။

ဥ နဒြ

အပ စရသြ

စရငနငဖ ှံ့ ကြာ်းဝင ဝေနဆာငန ်းပခင်းြရ ရပ ်း ဥ နဒအတင်း အပ စန ်းရ ါတယ။
နလျှာြလဲ နငတဲလ
ှံ့ မ်းနတွေအာ်းလ်း တသွော်းတဲအ
ှံ့ ခါ နရ န
ွေ့ ေြလည်း တရာ်းခအတွေြ
ဝေမနဆာင န ်းနတာှံ့ ါဘ်း။
ခရစနတာဘရာ်းြ ပ ေနတာှံ့

အပမဲအသြရငပ ်း

ြျွေနတာတအတွေ
ြ
ှံ့

အစဉ်ဝေနဆာင န ်း ါတယ။
“သယရှု မူကော်း၊ နစစထောဝရတည်သသောသ ကောင် မသဖပောင််းမလသသော ယဇ်ပိုသရော
ဟတ်အရော၌ ခန်ထော်းလျက်ရှ၏။- ထသ
ို ကောင်၊ အ ကင်သူတိုသည် သယရှု အော်းဖြင်
ဘိုရော်းသခင်အထသတော်သို ချဉ််းကပ် က၏၊ ထသ
ို ူတို၏အမှုကို ကိုယ်သတော်သည်
သစောင်လျက်၊ ကာလအစဉ် အသက်ရှငသ
် သာသ ကာင်၊ို့ သူတက
ို ို့ ို အစဉ်ကယ်တင်
ဖ င်ြီးငှာ တတ်နင
ို သ
် တာ် ူ၏။” - သဟပဗဩဝါဒစော ၇:၂၄၊ ၂၅

ထဇ္ဉ်ြလည်း ဘရာ်းရဲ ှံ့ ညတနတာြ ခ ်းနဖာြမေ်းသတဲအ
ှံ့ ခါ ခရစနတာဘရာ်းြ
တမေအပဖစြ်းပ ်း ဘရာ်းရဲည
ှံ့ ာတာမှုြ နတာင်းန ်းမာ ါဆပ ်း ြ်းစာ်း ါတယ။
“ချစ်သော်းတို၊ သင်တသည်
ို
ဒိုစရို က်ကိုမဖပြိုသစဖခင််းငှော ဤအရောမျော်းကို သင်တို
အော်း ငါသရ်း၍သပ်းလိုက်၏။ တစ်စိုတစ်သယောက်သသောသူသည် ဒိုစရို က်ကိုဖပြိုမ
လျှင၊် သဖြောင်မတ်သတော်မူသသော အရှငသ
် ယရှု ခရစ်တည််းဟူသသော ငါတိုအမှုသဆောင်
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သခင်သည် ခမည််းသတော်ထ၌ ရှသတော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ဩဝါဒစောပထမသစောင်
၂:၁

တရာ်းမျှတမှုေ ဲ ှံ့ တသြလ ြျွ
နနကြာငှံ့ ဘရာ်းသခငြ ြျွေနတာတ ှံ့
ှံ့ ေနတာတရဲှံ့ ဉာဏ
ှံ့
ြ ညာတာနအာင ခရစနတာဘရာ်းြ တမေလ န ်းမယှံ့ ဂဂ လလ ှံ့ မတကြတာ ါ။
အမေြနတာှံ့

ဘရာ်းသခငသည

ခ စပခင်းနမတတာပဖစ၏လ ှံ့

ဆြတည်းြ

သဆ
ှံ့ နတွေြ နမတတာအစဉ်န ်း ါတယ။
ှံ့ အသော်း ခတဲသ
အမေြနတာှံ့ ခရစနတာဟာ ြျွေနတာတရဲှံ့ အမ
ှံ့ တအတင်း တမေလ န ်းပခင်းသာ ပဖစ
ါတယ။ ခရစနတာြ ြျွေနတာတ နရာြ
နလရာရာ အနပခအနေေဲ ခမည
်းနတာဆြ
ှံ့
ှံ့
လြစွေဲနခေါ်လစတရ ါတယ။
ခရစနတာဘရာ်း မနဿလစစစစအပဖစ လာနေပ ပခင်း၊ ြျွေနတာတအတွေ
ြ အသြ
ှံ့
လှူလပခင်းနတွေသည ဘရာ်းသခငသည သာ်းနတာရဲ နလျှ
ာြတငမှုနတွေြ ော်းနညာင်း
ှံ့
မာ ါလ ြျွ
ါတယ။
ှံ့ ေနတာတ စ
ှံ့ တခ နငဖပဖစ
ှံ့
“ငါတိုယဇ်ပိုသရောဟတ်မင််းသည် ငါတခ
ို ရသသော ဆင််းရဒိုကခမျော်းသ ကောင် မ ကင်နော
နင
ို သ
် သောသူမဟိုတ်။ ငါတိုခရသည်နည််းတူ၊ အမျြို်းမျြို်းသသော စိုစမ််းသနှောင်ယှက်
ဖခင််းတိုကို ခြူ်းသသောသူဖြစ်သတော်မူ၏။ သိုရောတွင၊် ဒိုစရို က်အဖပစ်နင
ှ ် ကင််းလွတ်
သတော်မူ၏။ ထသ
ို ကောင်၊ ငါတိုသည် သနော်းဖခင််း ကရိုဏောကိုလည််းသကောင််း၊ သတော်
သလျော်သသောမစဖခင််း သကျ်းဇူ်းသတော်ကိုလည််းသကောင််း ခရမည်အသ ကောင််း၊ ရရင်
သသောစတ်နင
ှ ် သကျ်းဇူ်းပလလင်သတော်သို တို်းဝင် ချည််းကပ် ကကိုနအ
် ။” - သဟပဗဩ
ဝါဒစော ၄:၁၅၊ ၁၆

ြျွေနတာတရဲှံ့ ခရစ
ှံ့ ယာေခရ်း အစ င်းမာဆရင ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ အပ စနတွေနကြာငှံ့
ဘရာ်းသခငြ ြျွေနတာတြ
ှံ့ သတမာြ ခရစနတာြတာ်းန ်းတယလ ှံ့ မတကြ ါ
တယ။ အမေြနတာှံ့ ခမည်းနတာြ ြျွေနတာတအမ
ှံ့ တမာ်းနေခ ေမာ ဲ ခရစနတာြ
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ြျွေနတာတေဲှံ့ အတ
ရနေန ်းတာ ါ။ အဲဒတစနလျှာြလ်းမာလည်း အပ စန ်းနေတာ
ှံ့
နတွေသည ြျွေနတာတဆ
ှံ့ ြသာပဖစပ ်း ဘရာ်းဆြမဟတနကြာင်းြ ပမငတတဖ ှံ့
သဖြ
ှံ့ ြနခေါ်နေ ါတယ။
အမေနတာှံ့ ခမည်းနတာသည အပ စလွှတန ်းလနကြာင်း၊ ညာတာမှုအပ ညှံ့ရနကြာင်း၊
ခရစနတာြ ဘရာ်းသခငြသြျွမ်းသလမ ်း ြျွေနတာတြလည
်း သြျွမ်းဖ ှံ့ ခရစ
ှံ့
နတာြ ြျွေနတာတြ
ှံ့ ဖတနခေါ်နေတာ ါ။ ခမည်းနတာဆမာ ခရစနတာော်းခ ဖရှံ့ တာ
ဆလ ှံ့ြမဘာကြ်းရဲအပ
ှံ့ နကြာင်းဘဲရ ါတယ (နဟရာ
ှံ့ စဝေထ ြ ဆြပ ်းထမ်းလတဲအ
ယ ၆၃:၉)။
“ခမည််းသတော်သည် ငါကိုသသတော်မူ၍၊ ငါသည်လည််း ခမည််းသတော်ကို ငါသ၏။ ငါ
သည် ကိုယ်အသက်ကို သို်းတအြ
ို
ိုအလိုငောှ စွန၏။”
်
- ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀:
၁၄၊ ၁၅

ဘရာ်းသခငြ
သတမှံ့ တတဲအ
ှံ့ တင်း
အြ ်းနဆာငန ်းမယှံ့

အပ စမန ်း ါဆတဲှံ့
ခရမာ ါ။

ရမတြပငင်းတဲသ
ှံ့ မ ာ်းသည

သတရဲှံ့ အနပခအနေအမ
ေြ
ှံ့

တမေြလည်း

မရနတာတ
ှံ့ ာနကြာငှံ့

သတဲအ
ှံ့ ခါ
သတအပ
စ
ှံ့

သတခှံ့ ရမာပဖစ ါတယ။
ဘရာ်းြယကြညတဲှံ့ လနတွေလည်း ဒလစတထငရတဲ
ှံ့ အပဖစနတွေကြ ဖ ဘ
ှံ့
ှံ့ ရာ်းြ ခွေငပှံ့
ထာ်း ါတယ။ ြျွေနတာတြ
ှံ့ အာဒလြြငထာ်းတဲှံ့ တရာ်းမျှတမှု ေယာမနအာြ
နရာြကြသမ ာ်း ပဖစတဲအ
ှံ့ တွေြ ြျွေနတာတဟာ
အပ စနတွေနကြာငှံ့ ဘဝဆ်းပ ဆတဲှံ့
ှံ့
ခစာ်းမှုမ ်းြ နောြဆ်းနသာြာလမာ ခစာ်းကြရမာ ါ။
“လူတစ်သယောက်မျှမရှသည်ကို ဖမင်သတော်မူ၏။ သတောင််းပန်သသောသူ တစ်သယောက်
မျှမရှသည်ကို အဩသတော်မူ၏။ ထသ
ို ကောင်၊ မမလက်သတော်သည် မမအြို ကယ်
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တင်ဖခင််းအမှုကိုဖပြို၍၊ မမသဖြောင်မတ်ဖခင််းတရော်းသည် မမကို သထောက်ပင်၏။” သဟရှောယအနောဂတတကျမ််း ၅၉:၁၆

အနြ မ်းခ ြြ ခရစနတာ

ထမအကြမလာ ွေငခ
ှံ့ ေေဲ ှံ့ အလွေေသြဆင ါတယ။

ဘရာ်း သခငြ သရဲှံ့ သ
ှံ့ ြခာြ အလ်းစညွှေ်းနငမယှံ့ ဂဂ လ ခရစနတာမတငခငမာ
ရာခဲှံ့န မယှံ့

တစနယာြမမနတွေွေ့ ခဲှံ့ ါဘ်း။

အဲဒါနကြာငှံ့

သရဲှံ့ သာ်းနတာ
ြ ဲ
ှံ့

လွှတလြ ါတယ။ သမမာြ မ်းဂေြလည်း အဲဒအနကြာင်းနတွေ ြျွေနတာတြ
ှံ့
လမ်းပ ပဖစဖ ှံ့ ရညသေပ ်း နရ်းထာ်းခဲှံ့ ါတယ။ (၁ နြာ ၁၀:၁၁)။ ခရစနတာဘရာ်း
နြာင်းြငမာ

ဝေနဆာငန ်း

ပခင်းြ

အဆ်းသတမယှံ့အခ ေြ

ြ မ်းစာြမေထာ်း
ါတယ။
ှံ့
“ဘိုရော်းသခင်၏ ဘိုန်း် တန်ခို်း အောနိုသဘော်သတော်သ ကောင်၊ ဗမောန်သတော်သည် မီ်းခို်းနှင်
ဖပည်၍ သကာင်ြီးကင်တ န် န
ို စ် ြီး၏ သဘြီးဒဏ် ိုနစ် ြီး

ကိုန် တင
ို သ
် အာင် ဗ္

ာန်သတာ်ထသ
ဲ ို အဘယ်
သ ူ ျှ ဝင်နင
ို ။် ” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၅:၈
ို့
“ထက
ို ောလ၌ သင်အမျြို်းသော်းချင််းတို၏အမှုကိုသစောင်သသော အရှငက် ကီ်းမသကခလ
သည် သပေါ်လောလမ်မည်။ လူမျြို်းတစ်စိုတစ်မျြို်းမျှ ဖြစ်သည်ကောလမှစ၍ ထက
ို ောလ
တိုငသ
် အောင်၊ မဖြစ်စြူ်းသသော ဆင််းရဒိုကခကပ်ကောလသည် သရောက်လမ်မည်။ ထို
ကောလအခါ စောသစောင်၌ စောရင််းဝင်သမျှသသော သင်၏အမျြို်းသော်းချင််းတသည်
ို
ကယ်လတ်ဖခင််းသို သရောက် ကလမ်မည်။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၁၂:၁

ြမဘာကြ်းဟာ နောြဆ်းြာလြ ခ ဉ််းြ လာတဲအ
ှံ့ ခါ လ်းဝ ရမ်း တာပဖစ၊ ဘရာ်းရဲ ှံ့
သေရှံ့ င်းသနတွေဟာ နသဒဏကြ ကြတဲအ
ှံ့ ခါမာ သတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စနတွေ အာရမာန ေါ်လာပ ်း
သတလည
်း စတြ လေ်း ါ်း ပဖစကြ ါလမမယ
။
ှံ့
ှံ့
ဘရာ်းသခငြ တစနယာြနယာြြ ဘယနတာမ
ှံ့ မသတဘဲ အစဉ်သော်းတယလ ှံ့
သတဲသ
ှံ့ နတွေြ “သတရဲှံ့ လြ
နတွေြ သတြ
ြ သြ
ှံ့
ှံ့ ြယတငပ ်း သရဲှံ့ သမာဓ
ှံ့
ှံ့
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အသြ ဆြန ်းမာ ါ” လ ပမင
နတာ
ှံ့ လာ ါမယ။ ဆလတာြ သတဟာ
ှံ့ ဘရာ်းရဲြတ
ှံ့
ြြငစွေဲပ ်း နယရှု သည ခမည်းနတာအနကြာင်း အလ်းစလာပ

ါတယဆတာြ ယကြ

တယလ ှံ့ ဆလပ ်း အဲဒါနကြာငှံ့ ဘရာ်းြ သတြ
အန
ှံ့ ဥန ြခာမပ ဘဲ သတဟာ
ှံ့
ယကြညပခင်းမာ ဆြပ ်းပမဲကြမာ ါ။ အနဟာ

မာေနတာထဲမာ ဘရာ်းရဲဘ
ှံ့ ေ်း ြေ်း ါ

တယဆတဲှံ့ အဓ ပာယ ါ။ ဘရာ်းရဲလ
ှံ့ နတွေြ အပ စရကြန မယှံ့ ဘရာ်းသည နမတတာ
ြရဏာရတယလ ပမင
ှံ့ ကြ ါတယ။ ခရစနတာဟာ တမေအပဖစ အပ စနတွေြ နပဖရင်း
န ်းဖ ှံ့ အသေရှံ့ င်းဆ်းအခေ်းမာ အလ ဆြလ ဖ ှံ့ မလနတာှံ့ ါဘ်း။ သနတာစငမ ာ်းြ
လည်း သတြ
ှံ့ ယြ ရ်းမယဖွေဲွေ့ ပခင်းြနအာငသွော်းပ ်း ဘရာ်းြလည်း အပ စန ်းသလ ှံ့
မပမငကြနတာှံ့ ါဘ်း။ နယရှု ြ အမ ်းသမ်းဆမာ “သငြ
ှံ့ ငါလည်း မစရင ါ” လ မ
ှံ့ ေတာ
ှံ့
မ ်းေဲ ှံ့အတတ ါ။
သနတာစငမ ာ်းရဲ ှံ့

ယကြညသဒဓါအာ်း

ဆြလြရငသေနစတာြ

ခရစနတာြနထာြ န ်းတဲှံ့ နယရှု ရယ
ဲ ှံ့ ကြညပခင်း ဲ ပဖစ ါတယ။ သနတာစငမ ာ်းဟာ
သတရဲှံ့ သ
ှံ့ လြ

အ

မမပ ဘဲ

ခရစနတာတစ ါ်းတည်းြဘဲ

မခဖ ှံ့

တရာ်းရလာကြ ါတယ။ သတဟာ
ှံ့ ယာြ ရဲဒှံ့ ြခြ ပဖတနြ ာလာခဲှံ့ကြသနတွေပဖစလ ှံ့
ဘရာ်းြ

သတြ
ှံ့

တရာ်းစရငပခင်းဆတာ

ဘယနတာမ
ှံ့

အပ စမဖ ှံ့

အပ စတငဖမဟ
ှံ့ တဘဲ

ဘ်းဆတဲှံ့

ရမတြသကြပ ်း

နမတတာပ

တာပဖစတယလ ှံ့

မတကြမာပဖစ ါတယ။
အနြ နပဖာငမတ
တဲယ
ှံ့ ကြညသဟာ အပ စရဲတစ
ှံ့
ှံ့ ဖြမာ နရ ွေ့နေလြန ်းမယှံ့သမရ
လည်း ဆြသွော်းနငတယ ဆတဲသ
ှံ့ နဘာ ါ။ အပ စသည ညတနတာြခ ်းနဖာြပခင်း
ပဖစ ါတယ။ ညတနတာဆတာြ ဘရာ်းရဲသ
၊
ှံ့ လ ါ။ ဘရာ်းသခငသည အပ စဖတယ
ှံ့
သတတယလ မယ
နတာတ
ဲှံ့ မ ာ်းဟာ ယာြ ရဲဒှံ့ ြခြ နြ ာပဖတပခင်းအာ်းပဖငှံ့ သတ ှံ့
ှံ့
ှံ့ သ
ရဲ ယ
ှံ့ ကြညသဒဓါအာ်းြ တဆ ခတပ ်းသာ်းပဖစကြ ါတယ။ ဘရာ်းသခငြ လနတွေြ
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နသဒဏန ်းတယလ ှံ့ လနတွေြ မတနေကြတာသည ဘရာ်းသာ်းသမ်းနတွေြ တဆ
ခတမယှံ့ လသမ
ှံ့ င်းနောြဆ်း တမာ ပဖစမာ ါ။ ဘရာ်းသာ်းသမ်းနတွေြနတာှံ့ ဘရာ်း
ဟာ သတအပ
စနကြာငှံ့ ဒဏန ်းခ ငမာဘဲလ ှံ့ နသွေ်းနဆာငခရတဲအ
ှံ့ ခါမာ သတသနတ
ှံ့
ှံ့ ာေ
မာရတဲှံ့ ခရစနတာရဲယ
တ ာနတာမာ အနပခခငနစပ ်း
ှံ့ ကြညပခင်းြ သတြ
ှံ့ ဘရာ်းရဲနမတ
ှံ့
သသယြ

ယသတကြမာ ပဖစ ါတယ။ သတဟာ
နအာငနငသမ ာ်း၊ ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့
ှံ့

ဣသနရလမ ာ်း ပဖစကြ ါတယ။
အဲဒအနကြာင်းတရာ်းနတွေနကြာငလည
်း သတဟာ
ဘရာ်းြ သတြ
ှံ့
ှံ့
ှံ့ ဒဏန ်းမာ ဲလ ှံ့
နကြာြနေခ ေမာ ဲ ကြာ်းပဖေန ်းသမရလည်း ဆြလြတညတန
ှံ့ ငကြမာ ပဖစ ါ
တယ။ ခရစနတာြ ဘရာ်းရဲလ
ှံ့ နတွေ ှံ့ ်းန ်းစရာ မလနတာှံ့ ါဘ်း။ သတဟာ
ှံ့ တရာ်းမေ
ြ သလာကြပ ်း ခရစနတာြလည်း သတအြ
်းအတွေြ လ န ်းဖ၊ ှံ့ သတနတာင
်း
ှံ့
ှံ့
တာြ ပဖညှံ့ဆည်းန ်းဖ ှံ့အစဉ်အသြရငလ ြရ ါတယ။ သတဟာ
ှံ့ အပ စတငခရမာ
(သ)ှံ့

ြယတငပခင်းရဖအတွေ
ြ
ှံ့

နသွေ်းသွေေ်းဖလ
ှံ့ တယဆတာမ ်းြ

စာမဖွေဲွေ့ ကြနတာှံ့ ါဘ်း။ သတဟာ
နဇ္ာသြကာဝတြနေ လွေတကြ ါပ ။
ှံ့
ဘရာ်းသခငရဲသ
ှံ့ နတွေြ ဘရာ်းြနတာှံ့ ဒလလ မာ ဲ
ှံ့ ြခာနတာြ မလြခကြတဲသ
ဆတဲှံ့ သတအမ
ှံ့ တအတင်း ခရမာပဖစ ါတယ။ သတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စနတွေနကြာငှံ့ ဘရာ်းြ
သတ ှံ့ ြ ဥန ြခာပ ပ ၊ ခရစနတာြ သတြ
ှံ့ ဘရာ်းလြထဲ ထ်းအ လြပ လ ှံ့
ခစာ်းကြ ါ တယ။
“ထသ
ို န၌ ပခြို်းဖခစွောမကျင်သသောသူမည်သည်ကော်း မမအမျြို်းမှပယ်ရှင်း် ဖခင််းကို ခရ
မည်။” - ဝတ်ဖပြိုရောကျမ််း ၂၃:၂၉

ြမဘာသ
ှံ့ မင်း တသမ်းခါေ်းမာ
အပ စဒဏ

ြယှံ့ြယြနမခ
ှံ့ ပ ်း

န ်းလ ါတယလ ှံ့

အမတမာ်းခဲှံ့တာြ
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ဘရာ်းြ

လဆ်းနတွေြ

နတာင်း ေတဲသ
ှံ့ နတွေ

အ ယြ မာမဟတ ါဘ်း။

အနကြာင်းြနတာှံ့

ဘရာ်းသခငြ

သတြ
ှံ့

နစာငကြ
ါတယ။
ှံ့ နေတယဆတာြ သကြလ ပဖစ
ှံ့
“ပဋညောဉ်တရော်းကို ဖပစ်မှော်းသသောသူတသည်
ို
သချောသမောရောသို လိုက်၍ ယိုယွင်း် က
လမ်မည်။

တို ို့ ဘိုရာြီးသ င်ကို သသသာသူတို ို့ ူကာြီး၊ ကကြီးစွောသသာအာြီးနှင ်ို့ ဖ

ကလ ်ို့ ည်။” - ဒသယလအနောဂတတကျမ််း ၁၁:၃၂

ဘရာ်းသခငရဲသ
ှံ့ ြခာနတာြသဖ ှံ့ သမမာြ မ်းစာြ မစ်းစမ်းကြတဲှံ့ ဂဂ လနတွေသည သ
တရဲှံ့ အပ
ဲ ှံ့
ှံ့ စနတွေေဘဲ

ေ မ်းသတနေကြမာ ါ။

သတဟာ
ှံ့

အာဒရဲ ှံ့ တရာ်းနရ်းမြ

လြြင ကြတဲအ
ှံ့ တွေြ ဘရာ်းရဲလ
်းပခာ်းသွော်းမာပဖစ ါတယ။
ှံ့ နတွေေ ဲ စည
ှံ့
ဘရာ်းရဲသာ်းသမ
်းနတွေ
ှံ့

ပဖေနပဖန ်းသမရ ဲ

အခြအခဲြ

ပဖတနြ ာကြရမယှံ့အ

နကြာင်းဟာ လနတွေဟာ တရာ်းမျှတမှုြ ဒလော်းလညကြလ ှံ့ ပဖစ ါတယ။ ခရစနတာ
သည ယကြညသဒဓါ အာ်းသေသမ ာ်းြ နြာင်းခ ်း၊ ြရဏာ၊ နမတတာနတွေန ်းဖ ထာဝရ
ှံ့
အသြရငနေ ါတယ။ ယကြညသနတွေြ ဒလ ှံ့ ်းနေတာြ သြနတာှံ့ ဘယနတာမ
ှံ့
ရ မာမဟတ ါဘ်း။ ယာြ ရဲ ှံ့ ဒြခြာလအတွေင်း ဘရာ်းေဲ ှံ့ သရဲှံ့ တရာ်းမျှ
တမှုအန ေါ်
ှံ့
ထာ်းရတဲဒ
ှံ့ ဋ္ဌအမာ်းြ နပ ာင်းနငမသာ ဒ ှံ့ ်းမှုြ ရနငမာပဖစ ါတယ။ ဘရာ်းရဲမျှှံ့ တမှု
ဆတာြ နမတတာြရဏာ နတာင်းတဲသ
ှံ့ တင်းြ သ
ါတယ။
ှံ့ ြန ်းဖပဖစ
ှံ့
တမေမဲြ
သနတွေြ ဘရာ်း
ှံ့ ာလအတွေြ ြျွေနတာတ ှံ့ စရာဘာမမရ ါဘ်း။ နပဖာငမတ
ှံ့
သခငြ အပ စဒဏန ်းမယှံ့ြစစြ လ်းလ်းနမန
ှံ့ ာြပ ်း တမေမဲလ
ှံ့ ည်း ပဖစ ါတယ
ဆတဲန
ှံ့ အာငစတ ရကြမာ ါ။ လဆ်းနတွေြ သတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စြ ပ ေနပခာြမာပဖစပ ်း ခရစ
နတာဆမာ ြရဏာနတာင်းဖရှံ့ ကြမာ ါ။ အနကြာင်းြနတာှံ့ သ
ှံ့ ြန ်းနကြာင်းြ
မယနတာလ
ှံ့ ှံ့ ါ။ အဲဒါနကြာငှံ့ ပမညတမ်းအခဲပခင်းနတွေရမာ ပဖစ ါတယ။ အနတရာ်း
အနကြာင်း

အလင်းရပ ်း

ြရဏာတခါ်း တတဲအ
ှံ့ ခါ

မရနတာဘ
ှံ့ ်းဆတဲှံ့ အန ရမတတရာ်းြရကြပ ်း ပငမ်းနအ်းနင ါနစ။
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ပဖေနပဖန ်းမယှံ့သ
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၂၅။ အြ ိန့် (Chronos) နှင့် ကရိုဏာတံြါားပိ တခ့် ြင့်ား
တရာ်းစရငပခင်းမာ အပခာ်းအခရာြ တာတစခ ရ ါတယ။ ဒါြနတာှံ့ အခ ေရဲသနဘာ
ှံ့
သဘာဝ ပဖစ ါတယ။
စေတာြနလာှံ့ ပ ငမာ

အခ ေဆတာ ါ ါတယ။

စေတာြနလာဟ
ှံ့ ာ

နစြေ င်း

ဒဇ္ငဘာလ ၂၅ ရြမာလာမာမလ
နဆာင ါ။
ှံ့ သတ
ှံ့
ြျွေနတာတဟာ
ွေ သတမတခ ေအတွေင်း (သ)ှံ့ ြေသတ
ခ ေေဲနပဖပ
်း ကြ်းပ င်း
ှံ့ စာနမ်း ဲြ
ှံ့
ှံ့
လာခဲှံ့ကြ ါတယ။ ြေသတ
ဆတာြ အခ ေေဲဘယ
လဆြန ွှယတာလဲ။
ှံ့
ှံ့
လတစနယာြြ ြရယာအစန ်းပ ်း ြေသတ
ခ ေအတွေင်း လ နစတဲအ
ှံ့ ခါ ဘာထ်းသ
ှံ့
လဲ။ ြေသတ
ဆတာြ အခ ေြငတွေယသြ အနပဖတစခခရဖ အဓမမ
ေခ
ဲ ှံ့ င်းပခင်းပဖစ ါ
ှံ့
ှံ့
တယ။
အဲဒြေသတ
တာြ ဒဏ (သ)ှံ့ နသမေေဲှံ့ ထ
န ါင်းလြတဲအ
ှံ့ ခါ စတ င်းဆငရာ အလွေဲ
ှံ့
ှံ့
သ်းစာ်းပခင်း ခရ ါနတာတ
ှံ့ ယ။
အခ ေေဲဖှံ့ ပခင်းေဲ ှံ့ တထွေငကြဆမှုကြာ်း ဆြန ွှယမှုြ သနတသေလ တာြနေ ရလာတဲှံ့
အနပဖြနတာ။ှံ့

။

လြရအဖွေဲွေ့အစည်းမ ာ်းမာ အနတာအသငှံ့မ ပ င်းပ င်းထေထေ အခ ေြေသတ
ှံ့
ပခင်းသည ကြဆမှုအ င်းမာ အနတလြခဏာ ပ တယ။31 လဆ
ှံ့ ါတယ။

ြေသတ
ခ ေအတွေင်းမာမပ ်းရင ဒဏန ်းမယလ ှံ့ ပခမ်းနပခာြပခင်းြ လခ ငတဲရ
ှံ့ လဒ
ှံ့
ထြ ဆေြ
ှံ့ ငဖြရလဒြရနစနကြာင်း အမ ာ်းအတွေြ မပမငသာ ါဘ်း။

31

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/02-073_03f1ecea-789d-4ce1b594-e74aa4057e22.pdf
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“ငါ သ်းအထနရမယ၊ အဲဒအတွေင်း ငါခင်းတာြမလ ရင ရြမယ (သ)ှံ့ အခေ်းထဲမာ
တထာ်းမယ” ဆတာမ ်း မဘဘယနစနယာြမ ာ်း သ်းခဲသ
ှံ့ လဲ။
အခ ေြေသတ
တာြ မလ တဲသ
ှံ့ နတွေြ နတာြနထာြကြညှံ့ဖ၊ ှံ့ စရငဖ၊ ှံ့ ဒဏန ်းဖ ှံ့
ှံ့
ပဖစ ါတယ။ အခ ေြေသတ
မှုေစ
ဲ ှံ့ တြဆွေပ ်း အလ လ ခင်းပခင်းဟာ အဆ်းပမငဝါဒြ
ှံ့
နေ

အနပခခတာပဖစပ ်း

အခင်းခရတဲလ
ှံ့ ဟာ

အခ ေမြေသတ
ရင
ှံ့

အလ မလ ကြဘ်းလ ှံ့ မတနစ ါတယ။ အဲဒါနကြာငှံ့ အခ ေေဲဖှံ့ ခင်းတာြ အမေနတာှံ့
အခင်းခရသြ ေြေ လစတရနစ ါတယ။
အခ ေြ ဘယလလ ပ ်း ဖအာ်းအပဖစ သ်းလရရတာလဲ
။ အနပဖြနတာှံ့ ရ်း ါတယ။
ှံ့
ြျွေ နတာတအာ်းလ
်းြ နသကြလ ှံ့ ါ။ အဲဒါနကြာငှံ့ အခ ေအြေအသတ
ရ ါတယ။
ှံ့
ှံ့
အခ ေ ဆတာ

ထဇ္ဉ်အတွေြ ရာ်း ါ်းသယဇ္ာတရင်းပမစ ပဖစ ါတယ။ အဲဒါနကြာငှံ့

လစှံ့ တ ပမငတင
န ်းတဲှံ့ ြရယာအပဖစ သ်းနငတာ ါ။
ှံ့
အနဟာ ဘရာ်းေဲ လ
ှံ့ ်းလ်းဆေြ
ှံ့ င ါတယ။
“အသ ကောင််းမူကော်း၊ သန်ရှင်း် ဖခင််းဟို နောမရှသတော်မူထသသော၊ အနနတကောလတည််းဟူ
သသော ဘိုဗမောန်၌ စသတော်မူထသသော၊ အထွဋအ
် ဖမတ် ဖြစ်သတော်မူသသောဘိုရော်း မန်
သတော်မူသည်ကော်း၊ ငါသည် ဖမင်ဖမတ်သန်ရှင်း် သသော အရပ်၌သန၏။ စတ်နမ်
ှ ချသသော
သူနင
ှ ၊် နှလို်းသ ကကွသသော သူတို၏စတ်ဝညောဉ်အသက်ရှငသ
် စဖခင််းငှော၊ သ ကကွနှမ်
ချသသော စတ်သသဘောရှသသောသူတို၌လည််း ငါသန၏။” - သဟရှောယအနောဂတတကျမ််း
၅၇:၁၅

နြာင်းြငမာရတဲှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ အဖဘ
ရာ်းြ ထာဝရအသြရငတာ ါ။ သရဲှံ့ ထာဝရ
ှံ့
ှံ့
ပဖစတညမှုနကြာငှံ့ အခ ေဆတာ ြျွေနတာတ ှံ့ တေဖ်းထာ်းသလ ပဖစမနေ ါဘ်း။
အဲဒါြ

ဆန ်းဒဏန ်းအပဖစ

ယကြညှံ့ ါ။
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ဘရာ်းအတွေြ

အခ ေမရာ်း ါဘ်း။

အဲဒါနကြာငှံ့ အခ ေ ရဲ ှံ့ သြနရာြမှုြ ြျွေနတာတအန
ေါ်မာလမ ်းမဟတ ါဘ်း။
ှံ့
အခ ေဆတာ သအ
ှံ့ တွေြ တစမ ်းတစဘာသာပခာ်းော်းနေ ါတယ။
“ချစ်သူတို၊

ထောဝရဘိုရော်းမှော ကောလတစ်ရက်သည်၊

အနှစ်တစ်သထောင်ကသို

လည််းသကောင််း၊ အနှစ်တစ်သထောင်သည် တစ်ရက်ကသို လည််းသကောင််းဖြစ်သည်
အရောတစ်ခိုကို မသမသလျော ကနှင။”
် - ရှငသ
် ပတရိုဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၃:၈

ဘရာ်းြနတာှံ့ သဖေဆင်းထာ်းတဲအ
ှံ့ ရာနတွေြ ထေ်းနြ ာင်းနေတာေဲ ှံ့ ဲ အခ ေပ ညှံ့နေ
ါတယ။ ဘရာ်းြ နစနထာငန ါင်းမ ာ်းစွော အလ လ နေ ါတယ။ တစဖြြနေ
နပ ာရရင သရဲှံ့ သာ်းသမ
်းနတွေြ ထေ်းနေရတာြ နစ (၁,၀၀၀) ကြာလည်း သအတွေ
ြ
ှံ့
ှံ့
(၁) ရြ မာ ါ ဲ။ ဒလအရသာမ ်းြ ြျွေနတာတ ှံ့ ခ စရသနတွေေ ဲ ှံ့ နေတဲအ
ှံ့ ခါမာ
ခစာ်းလ ှံ့ ရ ါတယ။

အခ ေြေမေ်းမသ

ပဖစတတ ါတယ။

ောရြကြညှံ့တဲအ
ှံ့ ခါ

ောရအမ ာ်းကြ်း စာ်းမေ်း သလြရ ါတယ။ အဲဒါနကြာငှံ့ ထာဝရဆတဲအ
ှံ့ ရသာြ
ြျွေနတာတ ှံ့ အပမည်း စမ်းလရှံ့ ါတယ။ ဒါန မယှံ့ အခ ေြ ြျွေနတာတမှံ့ တ ြ
တစဘာသာပခာ်းဆဲ ါ။ အနကြာင်းြနတာှံ့ — ြျွေနတာတအာ်းလ
်း နသကြလ ှံ့ ါ။
ှံ့
နသပခင်းြ အခ ေရဲတေ
ှံ့ ဖ်းြ နပ ာင်း စလြ ါတယ။ အခ ေသည အမ ာ်းစအတွေြ
အလွေေတေဖ်းရပ ်း ဓာေြ တဲှံ့ ြေသွေယ စစည်း ပဖစလာ ါတယ။ အဲဒါနကြာငှံ့ “အခ ေ
သညနငွေ၊” အခ ေ “ပဖ ေ်း” စတဲစ
ှံ့ ြာ်းလ်းနတွေ ကြာ်းလာရ ါတယ။
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အဲဒါနတွေြ

သနတာေမာသွေင်းရင်းေဲ ှံ့

ဂရမာ

Chronos လနခေါ်
ဲှံ့ ရာ်း တြယရ ါတယ။
ှံ့ တဘ
အခ ေ

နဆာငတဲဘ
ှံ့ ရာ်း ါ။

ဂရဒဏ္ဍာရြ

ြ ယပ ေ ှံ့ ါတယ။ ဒါေဲ ှံ့ တစခ ေမာ Chronos
ဟာ

လနတွေအန ေါ်

ြာလဆ်းြ နစခဲတ
ှံ့ ဲှံ့

Cronus ေဲ ှံ့ တစထ တည်း ြ ခဲှံ့ဖ်း ါတယ။ ဒ
သနဘာြနတာှံ့ အခ ေြ သရဲှံ့ သာ်းသမ
်းနတွေ
ှံ့
ြ စာ်းတဲသ
ှံ့ နဘာန ါ။ှံ့ Cronus ြ သရဲှံ့ သာ်း
ှံ့
သမ်းနတွေြစာ်းတဲှံ့
နဖေါ်ထာ်း

ါတယ။

ေတဘရာ်းအပဖစ
အနဂနတဝငနစဦ်းဟာ

အခ ေရဲရှံ့ ငကြ်း ပဖစဖ န
ှံ့ ါင်းစည်းခဲှံ့ကြ ါတယ။32
သြ
ှံ့ နခါင်းသ်းလ်းေဲနှံ့ မလ ှံ့ နပ ာစမတပ ကြတာြလည်း စတဝငစာ်းစရာ ါ။ နခါင်း
နတွေြနတာှံ့ လနခါင်း၊ နွော်းနခါင်း၊ ပခနသဂန
ှံ့ ခါင်းနတွေ ပဖစ ါတယ။33
Chronos (Aeon လလဲ
ပဖစတညလာပ ်း သယသဆ
ှံ့ နခေါ်တယ) ြနတာှံ့ သဟာသ
ှံ့
ှံ့ ြမ
ဘာမမရခဲှံ့ ါဘ်း။ သြ
ါ်းသင်းနမ ွှ်းရတဲအ
ှံ့ ဖ်းအပဖစ နဖေါ်ထာ်း ါတယ။ သြ လနတွေ၊
ှံ့
ြာလ ြနတွေြ လာရတဖ နြာြ
ရတဓာ်းရည ြငထာ်း ါတယ။
ှံ့
Ananke ဆတဲဘ
ှံ့ ရာ်းမလည်း ဂရဒဏ္ဍာရမာ ြေဦ်းတည်းြရ ါတယ။ သဟာ လအ
ပခင်း၊ ကြမမာေတ ပဖစ ါတယ။ သြ
ွေ့ ပ ်း စကြဝဠာ
ှံ့ လွေေ်းဆြြငထာ်းတဲှံ့ ေဲနတွေ
ှံ့ ရ

32
33

https://en.wikipedia.org/wiki/Chronos
https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Primordial/Chronos/chronos.html
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စတညခ ေြစပ ်း သရဲှံ့ ခင
ရခဲှံ့ ါတယ။ Ananke ေဲ Chronos
ဟာ
ှံ့ ွေေ်း Chronos ေဲအတ
ှံ့
ှံ့
န မ သဏ္ဍာေပဖစပ ်း ၂ နြာငသာ်းလမပ ်း ေဂမလဥြ တထာ်းကြ ါတယ။34
ြယဟ
ှံ့ ာြယပဖစတညပ ်း ထာဝရအသြရတဲှံ့ ါ်းသင်းနမ ွှ်းေဲဖခင
ရ ြ သမမာြ မ်း
ှံ့
စာလာ ဘရာ်းသခငအနကြာင်း လနတွေြ သလွေယနစ ါတယ။
နသပခင်းတရာ်းနအာြမာ နေကြရသအာ်းလ်းအတွေြ ဘရာ်းမေေဲ Chronos
ရဲ မှံ့ ြနာ
ှံ့
မ ်းစကြာ်း အမတမာ်းဖ ှံ့ မခြ ါဘ်း။ ထာဝရအသြ အာမခရထာ်းတဲှံ့ ဂဂ လအတွေြ
နတာှံ့ အခ ေရဲသတ
ှံ့ တလည်း န ာြသွော်း ါ
ှံ့ တ ယတသွော်းပ ်း နသပခင်းြနကြာြတဲစ
တယ။ ဒလေဲ န
ှံ့ မဘရာ်း Chronos ရဲ မှံ့ လဘတသရ မေြ ခွောပ လြ ါပ ။
ထာဝရသည အခ ေဆတာေဲလာ်းလာ်းြွေ
ာ ါတယ။ အခ ေြနတာှံ့ နသပခင်းေဲဆြ
န ွှယ
ှံ့
ှံ့
ပ ်း အခ ေြ ပဖ ေ်းပခင်း၊ မသ်းတတပခင်းတြ
ှံ့ စတြ နလာငဆနစ ါတယ။ ထာဝရ
ဆတာြနတာှံ့ အော်းရပခင်း၊ ပငမ်းခ မ်းပခင်း ပဖစ ါတယ။ ဥ သ (Sabbath) ေဲ ဆြ
န ွှယ
ှံ့
ါတယ။ ြမဘာဦ်းြ မ်းမာနတာှံ့ ထမဆ်းနသာ သတတမနေြ
ှံ့ နတာှံ့ ညဦ်းနငေ
ှံ့ ေြသည
သတတမနေပဖစ
ှံ့ သညလ ှံ့ မလာတာဟာ ထ်း ါတယ။ နရ ွေ့ (၆) ရြနတွေြ ညဦ်းနငေ
ှံ့ ေြ
လ လာ
ါတယ။ ဥ သဟာ အခ ေြေသတ
ပခင်းမဲှံ့ ါတယ။ အဲဒနေဟာ
ှံ့
ှံ့
ှံ့ ြျွေနတာတြ
ှံ့
နြာင်းြငမာရတဲှံ့ ခမည်းနတာေဲ ှံ့ သဟာယပ ရတဲှံ့ နေပဖစ
မ်းမှုြ
ှံ့ ပ ်း ဘရာ်းရဲနအ်းခ
ှံ့
ပမည်းစမ်းကြတဲန
ှံ့ ေပဖစ
ါတယ။35
ှံ့
စာန ဂရကြ်း တမေနတာရငန ါလြ ဂရစာဖတကြတဲသ
ှံ့ နတွေြ အကြ်းအြ ယ စေ
နခေါ်တစ
ဲှံ့ ြာ်း အမ ာ်းကြ်းဆခဲှံ့ ါတယ။

34
35

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Primordial/Ananke/ananke.html
အနအနကြာင်း အြ ယသခ ငရင fatheroflove.info မာရနငတဲှံ့ Fountain of Blessing

စာအ ြရှု ါ။
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“ထသ
ို ကောင်၊ ငါတိုသခင်ဘိုရော်း၏ သက်သသကိုလည််းသကောင််း၊ ထသ
ို ခင်သ ကောင်
အကျဉ််းခရသသောသူဖြစ်သသော ငါကိုလည််းသကောင််း ရှက်သ ကောက်ဖခင််းမရှနှင။် ဘို
ရော်းသခင်သပ်းသတော်မူသသော တန်ခို်းကိုရသည်အတိုင်း် ဧဝသဂလတရော်းနှင် ဆက်
ဆ၍

ဆင််းရဒိုကခကိုခသလော။

သထောက်သတော်မမူ။

ဘိုရော်းသခင်သည်

ငါတိုကျင်သသောအကျင်ကို

သရှ်းကပ်ကောလမသရောက်မီ[G5550]

[G166] [Chronos,

aeonious မရမ]၊ သယရှု ခရစ်အော်းဖြင် ငါတိုအြို ကိုယ်သတော်တိုင် ကစည်သတော်မူ
သသော သကျ်းဇူ်းသတော်နင
ှ အညီ
်
ငါတိုကိုကယ်တင်၍၊ သန်ရှင်း် သသောအရော၌ သခေါ်
သွင်း် သတော်မူ၏။” - တသမောသသဩဝါဒစောဒိုတယသစောင် ၁:၈၊ ၉

ရငန ါလြနတာှံ့

ခရစနတာဘရာ်းသည

Chronos

Aeon

မရခငြတည်းြ

ရပ ်းသာ်း လ ှံ့ ဆ ါတယ။ ဒါြနတာှံ့ ဂရနတွေော်းယဉ်ပ ်းသာ်းအနကြာင်းေဲ ှံ့ လ်းလ်းြ
ြွောပခာ်း ါ

တယ။

နဟပ န
ဲ တွေြ

ထာဝရြာလြ

စတဉာဏစဉ်မမနငတဲှံ့

ြာလ၊

မ်းြတစြဝင်းကြ်းရဲတစ
ှံ့ ဖြ

အစနနတယ လ ှံ့

Olam

လ ှံ့ နပ ာ ါတယ။

မ ြစပဖငမပမင
နငတဲြ
ှံ့ ာလ၊
ှံ့
နပ ာခ ငတာ

ပဖစ ါတယ။

ခရစနတာဘရာ်းအနကြာင်းြ အလင်းပ ရာမာ Olam ြ ဒလသ်းကြ ါ တယ။
“အို ဗက်လင်ဧြရတ်ပမြိုြို့၊ အစို်းရသသော ယိုဒပမြိုြို့တိုတွင် သင်သည် ပမြိုြို့ငယ်ပမြိုြို့ယိုတ်
ဖြစ်သသော်လည််း၊ ဣသသရလအမျြို်းကို အိုပ်စို်းရသသော သခင်သည် ငါအြို သင်၏
အထမှော သပေါ်ထန
ွ ်း် လတတ။ ထသ
ို ခင်သည် သရှ်းကပ်ကမဘော[Olam]မှစ၍ သပေါ်ထန
ွ ်း်
သသောသခင် ဖြစ်၏။” - မကခောအနောဂတတကျမ််း ၅:၂

ဂရနတွေအတွေြြနတာှံ့ ထာဝရပဖစတညသဟာ အစဆတာမရနငဘ်းလ ှံ့ မတကြတာ
ါ။ အဲဒါြ နဟပ ဲနတွေအတွေြ မခြ ါဘ်း။ ခရစနတာဟာ အခ ေမပဖစမြတည်းြ
ရပ ်းသာ်း ါ။ အဲဒါြ လဉာဏ
စဉ်ေဲ ှံ့မမနငတဲှံ့ အစနနတယ ါ။ အဲဒါြ ခရစနတာရဲအစေဲ
ှံ့
ှံ့
ှံ့
နဟပ ဲတရဲှံ့ ှံ့

ထာဝရဆတာ

သဆ
ဲ ြရနကြာင်းြ
ှံ့ မာဒွေေတွေလ

အလွေယလြခနစ ါတယ။
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ဂရအတွေြြနတာှံ့

အခ ေဟာ

သအလ
လပဖစတညတဲဘ
ှံ့ ရာ်းလ ှံ့ မတကြတာ ါ။
ှံ့

အခ ေရဲ ှံ့ နဘာငအပ ငဆတာြ လြမခနင ပဖစကြ ါတယ။ ခရစယာေနတွေလည်း
ခရစနတာ ြ ဘရာ်းမေပဖစနကြာင်း ပ ရင်းြနေ Chronos ြ သတမမဘဲ
နလ်းစာ်းမှုပ ကြပ ်း

ခရစနတာဟာ

ထာဝရဆတဲြ
ှံ့ ာလထဲမာ

ရပ ်းသာ်းပဖစပ ်း

ပဖစတညလာခ ေ မရဘ်းလ ဆ
တစခထဲပဖစနအာင
ှံ့ ကြ ါတယ။ ဒါြ အခ ေေဲထာဝရြ
ှံ့
န ါင်းပခင်း ါ။
နဟပ ဲတရဲှံ့ ထာဝရေဲ
ြ န ါင်းပခင်းဟာ ခရစနတာဟာ ဘရာ်းသာ်း
ှံ့
ှံ့ ဂရတရဲှံ့ Chronos
ှံ့
အစစအပဖစ ထာဝရြတည်းြ ပဖစခဲတ
ှံ့ ယဆတာြ ဖ ြဆ်း ါတယ။ Chronos ဟာ
ဂရတရဲှံ့ ဉာဏ
စဉ်ြနေလာတာပဖစပ ်း ထာဝရဆတဲှံ့ အြေြ
ှံ့
ှံ့ ဝငသွော်းပ ်း နယနဟာဝါ
ရဲသာ်းနတာ
ြ သတ ါတယ။ Chronos ြ ဘရာ်းသခငမာ သာ်းမရနငဘ်း။ ဘာလလဲ
ှံ့
ှံ့
ဆနတာှံ့ Chronos ရဲသနဘာြ
ဘရာ်းဆသညမာ မနမွေ်းဖွော်း၊ အနဖမရဘ်း။
ှံ့
ခရစယာေအမ ာ်းစြ ထာဝရြာလရဲတစ
ဲှံ့ မယ
ှံ့ နြွေွေ့ မာ ခရစနတာ စပဖစတညခဲှံ့တသ
ရတယလ ှံ့ လြမခနငကြ ါဘ်း။ ဘာနကြာငလဲ
ှံ့ ဆနတာှံ့ ဂရတရဲှံ့ ှံ့ Chronos/Aeon
ထြ

ေမသွေ
ှံ့ ာ်းမာမလ
ှံ့ ှံ့ ါ။

စပဖစတညလာခ ေ

အဲဒါနကြာငှံ့

မရနင ါဘ်း။

ခမည်းနတာေဲည
ှံ့ နငဖ ှံ့

အဲဒလေဲ ှံ့

ခမည်းနတာြနေ

ခရစနတာဟာ
အနမွေရပခင်းြ

ဖ ြဆ်း ါတယ။ ြျွေနတာ တဆ
ှံ့ တင်းဘဲ ဂရတြနတာ
ှံ့ ခဲှံ့ပ ်းတဲအ
ှံ့
ှံ့ အခ ေေဲထာဝရြ
ှံ့
အတတလ ှံ့ ပမငကြ ါတယ။ မနရတွေြနငတဲှံ့ အခ ေလ ှံ့ မတကြ ါတယ။ အဲဒါဟာ
ထာဝရမဟတ ါဘ်း။ အဆ်းမဲှံ့ ြာလ ပဖစ ါတယ။
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အခ ေ

နဟပ ဲတရဲှံ့ အယ
ြ နအာြြ အတင်း ါ။
ှံ့

အခ ေ

ရငန ါလြ

ခရစနတာသည

အခ ေ

(သ)ှံ့

Chronos

မရခငြတည်းြ

ပဖစတညပ ်းသာ်း လ ှံ့ ဆ ါတယ။ ခရစနတာဟာ ထာဝရြနေပ ်း အခ ေစြဝေ်းထဲြ
လာခဲှံ့တသ
ဲှံ့
ါ။

ထာဝရပဖစတညပ ်းသာ်းပဖစပ ်း

အခ ေရဲအြေ
အသတ
ေဲ ှံ့
ှံ့
ှံ့

မနေရ

ါဘ်း။

နသပခင်းြမနကြာြ၊
အဲဒနကြာငှံ့

ရငန ါလြ

ဒလနပ ာထာ်း ါတယ။
“မိုသော်းနှငကင်
်
်းစင်သတော်မူသသော ဘိုရော်းသခင်သည်၊ ြမဘာ [G4253] [Aeon (ios),
Chronos မတငခငြတည်းြ ြတထာ်း] မတညမီ ကတထော်းသတော်မ” - တတို
ဩဝါဒစော ၁:၁-၃

ြျွေနတာတြ
ှံ့ အခ ေြခ ည်း အဓြထာ်းနပ ာနေကြတာဟာ နသမာနကြာြလ ှံ့ ါ။
ြမဘာကြ်းမာ နသပခင်းတရာ်းမရရင ဘယလပဖစမလဲလ မနတွေ
်းတတနအာင ပဖစနေကြ
ှံ့
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လ ှံ့ အခ ေရဲနြ
ှံ့ ်းြျွေ ပဖစနေကြရ ါတယ။ ဒါန မယှံ့ ခရစနတာအာ်းပဖငှံ့ ထာဝရ
အသြရနကြာင်း

နသခ ာလရှံ့ ရင

ပမည်းစမ်းနင ါတယ။

ဆနဒရရ

(သ)ှံ့

ထာဝရဆတာြ

အခခ ေမာြ

နလျှာြနမျှာဖနပ
ှံ့ ာတာ

မဟတ ါဘ်း။

ခရစနတာနယရှု နကြာငှံ့ တြယ ြရနေပ ပဖစနကြာင်း နသခ ာြသလ ှံ့ ါ။
အခ ေေဲထာဝရြွေ
ာပခာ်း ြ ဂတာတ်းပ ်း သခ င်းဆတာေဲ ှံ့ တ ါလမမယ
။ နတ်းဂတမာ
ှံ့
ှံ့
စည်းခ ြဆတာ

ရ ါတယ။

ဒါန မယှံ့

အနရ်းန ်းမခရဘ်းန ါ။ှံ့

စာသာ်းြ

အနရ်းန ်းတာ ပဖစပ ်း ပမေနှုေ်းြ နတ်းဂတ၊ အသ၊ နောြခအတွေအ
ဲ ဖြနတွေြ
လြဖြညနစ ါ

တယ။

ဂတမာ

စည်းခ ြြတငဖအတွေ
ြ
ှံ့

စညအကြ်းတစခထညှံ့သ်းတဲအ
ှံ့ ခါ စည်းခ ြ ြ ဂတြ ပခယလယ ါနတာတ
ှံ့ ယ။
အရာအာ်းလ်း

နပ ာင်းသွော်း ါတယ။

စည်းရြခ ြရဲနအာြ
မာ
ှံ့

ဂတြန ်းမယ

တမပမ သွော်း ါတယ။

အနစသာရဟာ
နသပခင်းတရာ်း

ြမဘာမာဝငလာတာဟာ ြျွေနတာတရဲှံ့ ဘဝြ
လာပ ်းရြသလ ပဖစ ါတယ။ အခ ေြ
ှံ့
ေည်းတဲအ
ှံ့ တွေြ

ြျွေနတာတမနသခင
မာ
ှံ့

တစခခလ ဖ ှံ့

နထာင်းနေ ါတယ။

ြျွေနတာ တြ
ှံ့ ခါမာ စည်းခ ြလည်း
ှံ့ ထာဝရအသြြ ရပ ဆတာြ သတဲအ
ညငသာလာ

ါတယ။ အရာရာြ နအ်းနအ်းေဲ ှံ့ စေစြ နစ ါတယ။ စတနအ်းခ မ်းပ ်း

အာရခ လ
ဲွေ့ ာ ါတယ။
အခ ေဆတာ ြ မ်းစာလာ တရာ်းစရငပခင်းအနကြာင်း ော်းလညဖ ှံ့ အခရာ ါ။ အခေ်း
(၁၅) မာ တရာ်းစရငပခင်း စမယှံ့အခ ေအနကြာင်း န်းနနာပ ်းသာ်း ပဖစ ါတယ။ နစန ါင်း
၂,၃၀၀ ပ ညှံ့မ

မာေနတာြ နဆ်းနကြာမယ၊ Yom Kippur သည ၁၈၄၄ ခနစြ မ

စမယဆတာြ ဒနယလဆမာ နပ ာထာ်းပ ်းသာ်း ပဖစ ါတယ။
ဘရာ်းသခငြ အနအခ ေြနေမစပ ်း ဘယသရငမယ၊ နသမယြ မတတမ်းစာအ
နတွေေ ဲ စစ
ှံ့ တင်းဘဲ တရာ်းစရငပခင်း
ှံ့ မာ ါ။ ဒမာလည်း အခေ်း (၁၉) မာ နဆွေ်းနနွေ်းခဲပှံ့ ်းတဲအ
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ဆတာြ ဘရာ်းသခငြ သရဲှံ့ သာ်းသမ
်းနတွေြ မာရေတရဲစွေှံ့ စွေဲပခင်းြနေ ြာန ်းပခင်း
ှံ့
ါ။ အမ ာ်းစြ ဒတရာ်းစရငပခင်းြ တစမ ်းပမငကြ ါတယ။ တရာ်းစရငပခင်းြ “သတ
ထာ်း ါ” ဆတဲဖ
ှံ့ ြြနေ ပမငကြ ါတယ။
အဲဒအပမငြ

တရာ်းစရငပခင်းြ

“ေငမ
ှံ့ ာပ ပ ငဖ ှံ့

အခ ေအြေအသတ
ရတယ။
ှံ့

မပ ပ င လရှံ့ ရင အသတခရမယ” ဆတာမ ်း ပဖစနစ ါတယ။ တရာ်းစရငပခင်းြ
အဲဒလပမငပခင်း ြ အပ စသာ်းအတွေြ ရညရွေ ယထာ်းတာြ ဆေြ
ှံ့ ငဖြအြ ်း
ပဖစနစ ါတယ။ အ နကြာြတရာ်းြ အပ စြ နအာငပမငနငဖဆ
ှံ့ တာ မပဖစနငဘ်းလ ှံ့
မတနစ ါတယ။ ဘာှံ့ နကြာငလဲ
ှံ့ ဆနတာှံ့ နမတတာတရာ်းမာ အနကြာြတရာ်းမရလ ှံ့ ါ (၁ နယာ ၄:၁၈)။
ခရစနတာဒတယအကြမ မကြလာပခငမာ တရာ်းစရငပခင်းလ မယ ဆတဲအ
ှံ့ နကြာင်းြ
ြျွေနတာတြ
ှံ့ အခ ေလနစပ ်း ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့အခ ေြ်းြွေယမှုြ ထတပ

ါတယ။

ခရစယာေအမ ာ်းစြ ခရစနတာဒတယအကြမ မကြလာခငမာ တရာ်းစရငပခင်းရမာြ
ပငင်းကြတာနကြာငှံ့

ညတနတာ သတရဲှံ့ ဓမမ
ှံ့ ခရ်းထဲဝငမာြ နရာငကြပ ်း အပ စ ွော်း

နစ ါတယ - (နရာမ ၅:၂၀)။ လြဝါ်းြာ်းတငန ေါ်မာ

ညတနတာြ မာ်းယွေင်းစွော

ရြခဲကှံ့ ြလ ှံ့ ခရစနတာဆနရာြကြဖ ှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စြနထာြပ မယှံ့ ဘရာ်း
အစအမြ သတြ
ထတထာ်းကြ ါတယ။
ှံ့
ခရစနတာ နောြတစကြမမကြလာခငမာလ တဲှံ့ တရာ်းစရငပခင်းဟာ ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့
အခ ေြ်းြွေယတဲှံ့ ဇ္ြ နပမလေ စဖ အနရ်း
ါ ါတယ။ အနတရာ်းစရငပခင်းြ အပမင
ှံ့
နစာင်းသနတွေအတွေြ ကြညှံ့မေပ ငဘဲ ပဖစ ါတယ။ အပ စ ွော်းပခင်းနကြာငှံ့ ဘရာ်းရဲ ှံ့
နမတတာ ဆ ွော်းလနေ
ှံ့ ါတယ။
သမမာြ မ်းဂေြ တရာ်းစရငပခင်းရဲ အြ
်းဟာ အခ ေ [Chronos] ြ ေဂ်းခ
ှံ့
ဆထာ်း ါတယ။
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ပခင်းလ ှံ့

“ဘိုရော်းသခင်၏ ကျွနသ
် တော်မျြို်းပသရောြက်တိုအော်း ဝမ််းသဖမောက်စရောသတင််းကို ဗျော
ဒတ်ထော်းသတော်မူသည်နင
ှ ် စပ်ဆိုငသ
် သော ဘိုရော်းသခင်၏ နက်နသသောအရောသည်၊
ကောလမသနှ်းဘ သတတမသကောင််းကင်တမန် တပို်းမှုတဖ် ခင််း အသဖမည်သသော သန ို့
ရက်ကာလ၌ ဖ ည်ို့စဖို င်ြီးသ ို ို့ သရာက် ည်ဟို သကောင််းကင်၊ သဖမကကီ်း၊ သမိုဒရ
ဒ ောကို
လည််းသကောင််း၊ အရပ်ရပ်၌ ရှရှသမျှတက
ို ိုလည််းသကောင််း၊ ြန်ဆင််း၍ ကမဘောအ
ဆက်ဆက် အသက်ရှငသ
် တော်မူသသော သူကို တိုငတ
် ည်၍ ကျန်ဆိုဖခင််းကို ဖပြို
သလ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၀:၆၊ ၇

အနသ်းစတ တရာ်းစရငပခင်းသည ြယှံ့ရဲအခ
ှံ့ ေြမပ ်း တရာ်းစရငပခင်း၊ အပ စတငတဲှံ့
ဇ္နတွေြပ တဲှံ့ ဝညာဉ်နရ်းဆငရာ ြာြွေယနဆ်းမ ်း ါ။ ဘယသြ
ှံ့ မ မစရငတဲှံ့ ခရစ
နတာဘရာ်းဖြြ ရှု ရရင အနြာြွေယနဆ်းြ အခ ေြမတဲှံ့ စရငပခင်းြနေလွေတဖ ှံ့
လ န ်းပခင်း ါ။ အဲဒါနကြာငှံ့ ဒတရာ်းစရငပခင်းမာ ဘရာ်းသာ်းသမ်းနတွေြ အခ ေြ
အနရ်းန ်းပခင်းြနေ ရ ကြနတာမ
ှံ့ ာ ပဖစ ါတယ။ သတဟာ
ှံ့ ထာဝရြာလမာ နေြ ငှံ့
စကြနတာမ
ှံ့ ာပဖစပ ်း နသပခင်းြ မနကြာြကြနတာှံ့ ါဘ်း။
ြျွေနတာငယငယတေ်းြနတာှံ့ နအာြြြ မ်းခ ြြ နကြာြခဲရ
ှံ့ ါတယ။
“တစ်ြန်တို၊ ငါအော်းမန်သတော်မူသည်ကော်း၊ ဤစောသစောင်၏ အနောဂတတစကော်းကို တ
ဆပ်မခတ်နင
ှ ။် အသ ကောင််းမူကော်း၊ ကောလအချန် သရောက်လန
ို ်းီ ပပီ။ မတရော်းသသောသူ
သည် မတရော်းသဖြင် ဖပြိုသစဦ်း။ ညစ်ည ်းသသောသူသည် ညစ်ည ်းသစဦ်း။ သဖြောင်
မတ် သသောသူသည် သဖြောင်မတ်သစဦ်း။ သန်ရှင်း် သသောသူသည် သန်ရှင်း် သစဦ်း။” ဗျောဒတ်ကျမ််း ၂၂:၁၀၊ ၁၁

ဘရာ်းသခငဟာ
အဆငသငှံ့

သဲန ေါ်မာ

မ ဉ််းသာ်းသလမ ်း

မပဖစတဲသ
ှံ့ နတွေနတာှံ့

ဘရာ်းသခငြ

နတာပ လ ှံ့ မေလာမဲ
အ
ှံ့
ှံ့ ခ ေရပ ်း

ခရမယလ ှံ့ ြျွေနတာြ
ှံ့

ညစ်ည ်းသသောသူသည်
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ညစ်ည ်းသစဦ်းလ ှံ့

သငန ်းခဲှံ့ ါတယ။
မေလာမဲ
ှံ့
ှံ့အခ ေ

နရာြလာမယဆတာ မေ ါတယ။ အနဟာလည်း ဘရာ်းသခငမာ အခ ေမရနတာလ
ှံ့ ှံ့
သစြာ်းြ
ော်းမနထာငတဲသ
ှံ့ နတွေြ အပ စန ်းတာမ ်း မဟတ ါဘ်း။
ှံ့
ဘရာ်းသခငြ သရဲှံ့ သာ်းနတာ
အာ်းပဖငှံ့ နငငတစနငငဟာ ြရဏာဘယလ အ တခရ
ှံ့
လဲ ဆတဲအ
ှံ့ ပဖစြ နောြဆ်းနသာြာလအတွေြလည်း သငခေ်းစာပဖစ ါတယ။ ယဒ
နခါင်းနဆာငမ ာ်းြ ခရစနတာြ ပငင်းဆေခဲှံ့ကြတဲအ
ှံ့ ခါမာ ခရစနတာဟာ နယရရလင
ပမ ွေ့အတွေြ မ ြရညြ ခဲှံ့ ါတယ။ နောြဆ်းမာ နယရှု ြ “သငတနေနသာ
အမသည
ှံ့
သငတ၌ှံ့ လဆတညလ ြ ြ ေရစရ၏” လ ှံ့ မေ ှံ့ ါနတာတ
ှံ့ ယ (ရငမဿဲ ၂၃:၃၈)။
ြရဏာဆတာ ဘရာ်းသခငြ တခဲတ
ှံ့ ာမဟတ ါဘ်း။ ထဇ္ဉ်ြသာ တပ ်း ဘရာ်း
ြ ြျွေနတာတရဲှံ့ နရွေ
ှံ့ ်းခ ယမှုြ အနလ်းထာ်းပ ်း မပဖစမနေလြခလြတာ ါ။
သမမာြ မ်းဂေမာ ဘရာ်းသခငရဲြရ
ှံ့ ဏာနတာဟာ အပမဲတညတယလ ှံ့ လာ ါတယ
(ဆာလ ၁၀၀:၅။ ၁၀၇:၁။ ၁၃၆:၁။ ဧဇ္ရ ၃:၁၁။ နယရမ ၃၃:၁၁)။ ဘရာ်းြနတာှံ့
န ်းြမ်းဖ ှံ့ အပမဲအသငရ
ှံ့ ါတယ။ ြမဘာန
ှံ့ ောြဆ်း တြာလ င်းြ လနတွေြ သမမာ
ြ မ်းဂေလာ

ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့ အကြမ်းမဖြတဲှံ့

အေနတနမတတာနတာအနကြာင်းြ

ကြာ်းကြ ရမာ ါ။ ြမဘာလ
ှံ့ သာ်းနတွေြ အဲဒနမတတာလြခဏာြ ဘရာ်းသာ်းသမ်းမ ာ်းရဲ ှံ့
အသြ တာမာ ပမငကြမာပဖစ ါတယ။
“ထသ
ို နောက်မှ သကောင််းကင်တမန် တစ်ပါ်းသည် ကကီ်းစွောသသောတန်ခို်းနှင် ဖပည်စို၍
သကောင််းကင်က ဆင််းသက်သည်ကို ငါဖမင်၏။ သူ၏ သရောင်ဖခည်အော်းဖြင် သဖမကကီ်း
ထွန်း် လင််းလျက်ရှ၏။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၁၈:၁

လအနယာြတင်းြ ဘရာ်းသခငရဲလ
ှံ့ ြ
ှံ့ နတွေဖြ ါရင ါ (သ)ှံ့ သတြ
ှံ့ ဖ ြဆ်းတဲဖ
ါရမာ ပဖစ ါတယ။ အဲဒေည်းအာ်းပဖငေဲ
ှံ့ ှံ့ လသာ်းအာ်းလ်းြ ြယှံ့အဇ္ဈ တတေဲြ
ှံ့ ယ
နေရပ ်း ြရဏာတခါ်း တသွော်း ါလမမယ
။
ှံ့
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အခအခ ေမာ ဘရာ်းသခငြ ဘယအခ ေမာ ြရဏာတခါ်း တမလဲဆပ ်း ဇ္ယာ်းနတွေ
ဆွေပဲ ်း ကြ နဟာသအမ ာ်းကြ်းရ ါတယ။ ဒလြခဏာနတွေသည အခ ေ (Chronos) ြ
ဂါရဝပ ပခင်းပဖစပ ်း စေတာြနလာဒ
ှံ့ နကြာင်းြ နရာင
ှံ့ ဏ္ဍာရလာ သတထာ်း ါဆတဲအ
ပ ေဟ

ါတယ။

အသြအနတရာယပခမ်းနပခာြပ ်း
ဘရာ်း

သြခာ

လနတွေြအခ ေေဲဖှံ့ ပခင်းြ

စမတဲလ
ှံ့ အမ ်းအစာ်း

တဆ ခတထြတဲှံ့

န ေါ်နစမာမဟတ ါဘ်း။

လနတွေြ

ထာဝရြာလဆတာ ြ ပမည်းစမ်းပ ်း Chronos ြ သတဘဝမ
ာ မင်းမနစပခင်းြနေ
ှံ့
ရ နစဖလ
ှံ့ ါတယ။
“ထသ
ို ိုငါတိုသည် ချစ်ဖခင််းသမတတောနှင် ဖပည်စိုသသောအော်းဖြင်၊ တရော်းဆို်းဖြတ်သတော်
မူသသောသန၌ ရရင်ရသသောအခွင် ရှ ကလမ်မည်။ အသ ကောင််းမူကော်း၊ ငါတသည်
ို
ကိုယ်သတော်၏နည််းတူ ဤသလောက၌ဖြစ် က၏။ ချစ်ဖခင််းသမတတောသည် သ ကောက်
ဖခင််းသသဝဂနှင် မသပါင််းနင
ို ရ
် ော။ သသဝဂသည် ပူပန်ဖခင််းသဝဒနောကို ဖြစ်သစသသော
သ ကောင်၊ စလ
ို င်သသောသမတတောသည် သသဝဂကို ပယ်ရှော်းတတ်၏။ သသဝဂရှသသော
သူသည် သမတတောနှင် မဖပည်စိုသသ်း။” - ရှငသ
် ယောဟန်ဩဝါဒစောပထမသစောင် ၄:၁၇၊
၁၈

အခ ေဆတဲဘ
ှံ့ ရာ်းြ စွေေလွေ
ှံ့ တကြရနအာငလာ်း။ Chronos-Aeon ရဲ ှံ့ နထာြခမှုရတဲှံ့
ဘရာ်းနတွေြ စွေေကြ
ါစ။ှံ့ နယနဟာဝါေဲ ှံ့ ၎င်းရဲသာ်းနတာ
ဟာ ဘရာ်းပဖစကြနကြာင်း
ှံ့
ှံ့
ပ ဖ Chronos
ဆမာ နြ ်းဇ္်းနကြ်းမရ ါဘ်း။ ပ ေနပ ာ ါမယ။
ှံ့

။

“မိုသော်းနှငကင်
်
်းစင်သတော်မူသသော ဘိုရော်းသခင်သည်၊ သရှ်းကပ်ကောလ[Aeon(ios),
Chronos]မသရောက်မီ ကတထော်းသတော်မူ” - တတိုဩဝါဒစော ၁:၁-၃

ဘရာ်းရဲသာ်းနတာ
သည ဘရာ်းပဖစ ါတယလ ှံ့ ြျွေနတာတြ
ှံ့
ှံ့ ပ ဖလ
ှံ့ ရငလည်း လစစ
စစအပဖစ

လာပ ်းပ ခဲှံ့တဲှံ့

ပ ညှံ့စတဲမ
ှံ့ ဟာနမတတာနတာပဖငသာ
ှံ့
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ပ ကြစ။ှံ့

အဲဒါြ

ြျွေနတာ တ စ
ြ ဘရာ်းြ ြျွေနတာတြ
ှံ့ ်းစမ်းဖအတွေ
ှံ့
ှံ့ န ်းခဲှံ့တာ ါ။ စတေဲ မမ
ှံ့ ေ်းနင၊
မ ြပမင မရ၊ မ်းြတစြဝင်းရဲ အပ
ငဖြြ Olam မဟတ ါဘ်း။
ှံ့
“နှုတ်ကပတ်သတော်သည်လည််း လူဇောတအဖြစ်ကိုခယူ၍၊ သကျ်းဇူ်းသတော်နင
ှ လည်
်
်း
သကောင််း၊ သစစောသတော်နင
ှ လည်
်
်းသကောင််း ဖပည်စိုလျက် ငါတိုတွင် တည်သနသတော်မူ
သည်ဖြစ်၍၊ ခမည််းသတော်၌ တစ်ပါ်းတည််းသသောသော်းသတော်၏ ဘိုန်း် ကသို သူ၏
ဘိုန်း် သတော်ကို ငါတိုသည် ဖမင်ရ ကပပီ။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၄

ခရစနတာြ သရဲှံ့ တ
ှံ့ ညှံ့နတွေေ ဲ ှံ့ (၃) နစခွေဲ လာပ ်းအခ ေန ်းခဲှံ့တေ်းြ သရဲှံ့ အမတဘဝ
ှံ့
ြ စ်းစမ်းနစခ ငခဲသ
ှံ့ လာ်း။ မဟတ ါဘ်း။ ဘရာ်းသခငသည ခ စပခင်းနမတတာ ပဖစနတာ
မတယဆတာြပ တဲှံ့ သရဲှံ့ အတ
ှံ့ တ မဲန
ှံ့ မတတာြ ဲ စ်းစမ်းနစခ ငခဲတ
ှံ့ ာ ါ။ အခ ေ၊ နသပခင်း
စတာနတွေြ မနလှံ့လာခင်းခဲှံ့ ါဘ်း။ သြဖေဆင်းခဲှံ့တဲှံ့ အခ ေေဲသ
ှံ့ ြ ပ ေတင်းရမာ
မဟ တ ါဘ ်း။ ြျွေ နတာ တ လည
်း ဘ ရာ်းသခင ရဲ သ
ှံ့
ှံ့ ြခ ာေဲ ှံ့ သာ်းနတာ ေဲ ှံ့ ဘယ လ
သဟာယပဖစသလဲဆတာြ
ထာဝရဆတာ

ြ

အာရထာ်းကြပ ်း

ခမည်းနတာဘရာ်း

ထာ်းကြရနအာငလာ်း။
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ြျွေနတာတေဲှံ့ မအ
စ တဲှံ့
ှံ့

ခ ပ လာမယှံ့အခ ေအထ

ဒအတင်း ဲ

၂၆။ ဝိညာဉ်လရားဗိမာန့်လတာ့်ကိို လ

ားလ ကာမွမ့်ားမံခြင့်ား

ဒစာအ ထဲမာ နထာြတငအပဖစ သ်းထာ်းတဲအ
ှံ့ နကြာင်းနတွေ အမ ာ်းကြ်းရ ါတယ။
၁။ ဘရာ်းြ ဘယသြ
ှံ့ မ မစရင/အပ စမန ်း ါ။ ရငနယာဟေ ၅:၂၂
၂။ ခရစနတာြ ဘယသြ
ှံ့ မ မစရင ါ။ ရငနယာဟေ ၈:၁၅
၃။ ဘရာ်းရဲ ှံ့ ညတသည အရ ပဖစပ ်း သနတာေမာ အလ လ တာ ါ။ ဘရာ်းရဲနှံ့ ငင
နတာမာ ၎င်းရဲ ှံ့ ညတြ လြနလျှာြဖ ှံ့ အဓမမေပဲ ှံ့ ဋ္ဌာေ်းတာမဟတဘဲ သရဲှံ့ ှံ့
သြခာြပ တာပဖစပ ်း သရဲှံ့ စှံ့ တဓာတမ ်းေဲ ှံ့ဝမ်း မ်းတသာ နစာငကြတာ
ါ။
ှံ့
၄။ ဒြမဘာမာလာ ွေငခဲ
ှံ့ တ
ှံ့ ဲှံ့ ခရစနတာသည ဘရာ်းရဲသ
ှံ့ ြခာြ အြေအစင လာပ ခဲတ
ှံ့ ာ
ါ။ အနလာထငပ ပခင်းြ သမမာြ မ်းစာတစအ လ်းမာရတဲှံ့ ဘရာ်းရဲသ
ှံ့ ြခာနတာ
အနကြာင်း လာပ ခဲတ
ှံ့ ာ ါ။
၅။ အပ စတငပခင်းသည အာဒနကြာငှံ့ လသာ်းနတွေ ြ ငသာ်းရလာတာ
ါ။ အာဒြ
ှံ့
အသ်းြစာ်းမခဲရ
ှံ့ တာြ

ဘရာ်းရဲသာ်းနတာ
ေဲဧဝတ
ြ
ှံ့
ှံ့
ှံ့

အပ စတငခဲတ
ှံ့ ာြ

မာရေတ ြ သြ
ှံ့ နသွေ်းထ်းခဲလ
ှံ့ ှံ့ ါ။
၆။ ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့ မျှတမှုဆတာြ ဓမမြပ ပခင်း ပဖစ ါတယ။ ဓမမဆတာ ဘရာ်းအ
တွေြ ကြငောပခင်း၊ ြရဏာထာ်းပခင်း၊ ညာတာပခင်း၊ ြယှံ့အဇ္ဈ တတအတင်း စနစ၊
ခနစပခင်းနတွေ ပဖစ ါတယ။
၇။ ဘရာ်းသခငရဲ ှံ့ ြယတငပခင်းလမ်းစဉ်ြ

မာေနတာထဲြ ေည်းသရည်းနတွေမာ

နဖာပ ထာ်း ါတယ။ အြေတ
တမာ်းပခင်းြ နထာြ
ှံ့ င်းြ လတစနယာြရဲ အမ
ှံ့
ပ

ါတယ။ ဘရာ်းြ ယဇ္ နဇ္ာပခင်းအမှုြ တညခဲှံ့ ါတယ (ဘရာ်းရဲဆနဒ
ှံ့ နတာှံ့

မဟတဘ်းန ါ)။ှံ့ သရဲှံ့ တရာ်းစ
ရင
ှံ့

သနဘာသဘာဝြ စရငထ်းအဆငဆင
နတွေ
ေ ဲ ှံ့
ှံ့
ှံ့

ပ ခဲှံ့ ါတယ။
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၈။

ထမနြာင်းြငတမေြ
ြျွေနတာ

တြ
ှံ့

ဘရာ်းရဲသ
ှံ့ လြ

“တရာ်းစရငပခင်း

အခ ေနရာြပ ”

ဘရာ်းသခငရဲသ
ှံ့ ြခာနတာြ

စရငရာမာ

စစရမာြ

ြျွေနတာတရဲှံ့ ှံ့ စတမေ်းအတင်း

ဆတာြ
ဆလတာ ါ။
ြျွေနတာတ ှံ့

ပ ေအစရငခရမာ ပဖစ ါ တယ။
၉။ ဘရာ်းြ အပ စသာ်းနတွေြ အပ စန ်းဖ စာရင
်းနတွေမသမ်းထာ်း ါဘ်း။
ှံ့
၁၀။ ရသေဲပ ှံ့ စမာ်းခဲှံ့တဲှံ့ အမ ်းသမ်းြစစြကြညှံ့ရင တရာ်းမျှတမှုြနတာင်းတာြ
အသင်းလကြ်းနတွေ ါ။
တရာ်းစရင

အနယာြတင်းြ

ပခင်းရဲရလဒ
ြ
ှံ့

ြယှံ့ြယြ

နရ ွေ့လနောြနရာြ၊

ပ ေစစတဲအ
ှံ့ ခါ

နောြလနရ န
ွေ့ ရာြ

ပဖစသွော်း ါတယ။
၁၁။ တရာ်းရ်းမာနတာှံ့

မာရေတဟာ

တရာ်းလ ါ။

မာရေတရဲစွေှံ့ စွေမ
ဲ န
ှု တွေြနခ ဖ ှံ့

ဘရာ်း သခငြ ြျွေနတာတရဲှံ့ ရာဇ္ဝင
ြ ပ ေစစရ ါတယ။
ှံ့
၁၂။ အခ ေေဲ ှံ့ တသြလ ှံ့ ဘရာ်းရဲအနေအထာ်းြ
ြျွေနတာတေဲှံ့ ှံ့ လ်းလ်းြ ြွော ါ
ှံ့
တယ။ ဘရာ်းြ သဖေဆင်းထာ်းတဲအ
ှံ့ ရာြနေ အနြာင်းနတွေရဖ ှံ့အခ ေြ လြ
ြငတတအပဖစ မသ်း ါဘ်း။ သမမာြ မ်းစာလာ အခ ေေဲသွေ
ှံ့ ရာ်းစရငမှုဟာ
ှံ့ ာ်းတဲတ
ြျွေနတာတရဲှံ့ အပ
စနတွေြ ပမငတတ၊ နောငတရတတဖ ှံ့ ါ။
ှံ့
ဒအခ ြနတွေြ အနပခခပ ်းနတာှံ့ ြျွေနတာတသည
တရာ်းစရငပခင်းြမပ ်း ဘရာ်း
ှံ့
သခငေဲ ေ
ှံ့ ်းစ နင ါတယ။ သမမာြ မ်းစာမာ ဒလလာ ါတယ။

။

“သင်တက
ို ို စစ်သ ကောစီရင်ဖခင််းငှော ငါချဉ််းမည်။” - မောလခအနောဂတတကျမ််း ၃:၅
(KJV)

ခရစနတာဘရာ်းြ တရာ်းစရငထ်းအာ်းပဖငှံ့ ြျွေနတာတဆ
ှံ့ ြ နမတတာအရင်းခပ ်းလာ
တဲအ
ှံ့ ခါမာ

ခရစနတာသည

ြျွေနတာတအတွေ
ြ
ှံ့
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သစစာရနသာသြနသအပဖစ

ရသွော်းမာ

ါ။

ခရစနတာြ

ြျွေနတာတရဲှံ့ ပ ှံ့ ဿောဟာ

ြစာ်းဖရည
ြ ထတပ
ှံ့ သေ ပ ်း ြျွေနတာတရဲှံ့ အပဖစ
ှံ့

အပ စန ်းဖမဟ
ှံ့ တဘဲ

ါတယ။

ြျွေနတာ ခရစယာေဓမမခရ်း စနလျှာြတေ်းြ တရာ်းစရငပခင်းြ နကြာြခဲှံ့ရ ါ
တယ။ နယရှု ဆမာ စတခ မ်းသာနငန မယှံ့ တရာ်းစရငပခင်းြ ဘယလနြ ာပဖတနင
မလဲဆပ ်း စတ ခဲှံ့ရ ါတယ။ အခ ေြ ြျွေနတာြ
ဖဲန
ှံ့
ှံ့ ေ ါတယ။ ဘရာ်းြနတာှံ့
တစနြွေန
ွေ့ ြွေွေ့ မာ အပ စတငမာဘဲဆတဲစ
ှံ့ တြ ြျွေနတာြ
ှံ့ နပခာြ ါတယ။
ြျွေနတာလည်း တစပခာ်းအသင်းသာ်းနတွေလ ဲ ြယှံ့အနကြာြြ ပငမ်းသတပ ်း
ြမဘာ မာရတဲှံ့ ြျွေနတာထြ
ဆ်းတဲလ
ှံ့ နတွေြ လြပ ်းအာရစာ်းခဲှံ့ ါတယ။ ဘရာ်းြ
ှံ့
လမ်းမ

လြသနတွေြ

အသင်းနတာထဲြ

ဖ ြဆ်းမယဆတဲရ
ှံ့ ှု နထာငေဲ
ှံ့ ှံ့

လနတွေအတွေြ

ြမဘာမာလဆ်းရဖ ှံ့

စတသြသာကြဖ ှံ့
လအ နေကြ ါတယ။

ဒနဘာငအတင်းသာဆရင ဘရာ်းြ လတင်းြ မသတနလာြ ါဘ်း၊ အဲဒါနကြာငှံ့
ြျွေနတာသနေတဲလ
ှံ့ နတွေ

ထြ

ြျွေနတာြသာနေရင

နြာင်းြငနရာြသငှံ့ ါတယဆတဲအ
ှံ့ နတွေ်း န ေါ်လာ ါ တယ။ ဒစတမ ်းရတဲလ
ှံ့ ဟာ
တစခါမ ော်းရတယလမရ
ှံ့ ဘဲ လနတွေေ ဲ ှံ့လြလြပ ငနေ မာ ပဖစ ါတယ။
ဒစာအ ြ ဘရာ်းသခငဟာ ခင ာ်းြ ဘယတေ်းြမ အပ စမတငခဲှံ့၊ နောငလည်း
အပ စတငမာမဟတနကြာင်းြ ပမငတတ ါနစလ ှံ့ ဆနတာင်းန ်း ါတယ။ ြျွေနတာ
ြယ၌ြ ဒလလွေတနပမာြနရ်းအနတွေ်းမ ်းြ နတွေ်းပဖစခဲှံ့ ါတယ။ အဲဒအနတွေ်းြ
ြျွေ

နတာရဲ
ှံ့ ှံ့

အနကြာြတရာ်းြဖယ၊

ခမည်းနတာရဲနမတ
တ ာြ
ှံ့

ြျွေနတာန
ှံ့ လ်းသာ်းမာ အမေအမေအတင်း ဝငနစခဲှံ့ ါတယ။
ြျွေနတာတခှံ့ ခဲတ
ဖတနခေါ်တဲှံ့
ှံ့ ဲှံ့ အနအတပမစဖြြနေကြညှံ့ရင ြျွေနတာတြ
ှံ့
ဝညာဉ်နရ်း မာေနတာဆ နပခလမ်းနင ါပ ။
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“ထသ
ို ကောင်၊ သင်တိုသည် တစ်ကျွန်း် တစ်နင
ို င
် သော်း မဟိုတ်၊ ဧည်သည်လည််း မ
ဟိုတ်၊ သန်ရှင်း် သူတို၏ အမျြို်းသော်းချင််း ဖြစ် က၏။ ဘိုရော်းသခင်အမ်သတော်သော်း
လည််း ဖြစ် က၏။- အဘယ်သိုနည််းဟူမူကော်း၊ တမန်သတော်တိုမှစ၍ ပသရောြက်
မျော်းတည််းဟူသသော တိုက်ဖမစ်အသပေါ်၌ သင်တသည်
ို
ထပ်ဆင်၍ တည်သဆောက်
လျက်ရှ က၏။ ထတ
ို ိုက်သထောင်အဖမစ်သကျောက်ကော်း၊ သယရှု ခရစ်ဖြစ်သတည််း။
ထသ
ို ကျောက်နင
ှ ် တစ်တိုက်လို်းသည် သစစပ်၍ ကကီ်းပွော်းသဖြင်၊ သခင်ဘိုရော်းအြို အ
လိုငောှ သန်ရှင်း် သသော ဗမောန်သတော်ဖြစ်၏။” - ဧြက်ဩဝါဒစော ၂:၁၉-၂၁

မာေနတာကြ်း နဆ်းနကြာနငပ လ ှံ့ ြျွေနတာတ ှံ့ တြယနပ ာနင ါပ ။ ဘရာ်းသခင
ဟာ အပ စနပဖဖ အနသွေ
်းနတွေမလတဲ
ှံ့ တွေြ အနသွေ်းအာ်းလ်းဟာ အသေရှံ့ င်းဆ်းအခေ်း
ှံ့
ှံ့ အ
ြနေ ဖယ စလရှံ့ ါပ ။ သမ ာ်းြအပ စဖတတ
တဲှံ့ ြျွေနတာတရဲှံ့ အပ
ှံ့
ှံ့ စြ နောငတရ
ပ ်း ြျွေနတာတရဲှံ့ အပ
ှံ့ စနတွေ ဓာ်းစာခဆတအန ေါ်တငနငဖ ှံ့ ဘရာ်းသခငြ ဒအသ်း
အနဆာငနတွေြ သ်းနေရတာ ါ။
“အ ကင်သူသည် သအောင်ဖမင်၏။ ထသ
ို ူကို ငါသည် ငါ၏ဘိုရော်းသခင်ဗမောန်သတော်၌
တိုငဖ် ြစ်သစမည်။ သနောက်တစ်ြန် သူသည် ဖပင်သိုမသရွ ြို့ရ။ ငါ၏ ဘိုရော်းသခင် နောမ
သတော်ကလ
ို ည််းသကောင််း၊ ငါ၏ဘိုရော်းသခင်အထသတော် မှထက
ွ ်၍၊ သကောင််းကင်ဘိုမှ
ဆင််းသက်သသော

သယရရှလင်ပမြိုြို့သစ်တည််းဟူသသော၊

ငါ၏ဘိုရော်းသခင်ပမြိုြို့

သတော်၏ နောမကိုလည််းသကောင််း၊ ငါ၏ နောမသစ်ကိုလည််းသကောင််း၊ ထိုသူအသပေါ်၌ ငါ
သည် အကခရောတင်မည်။” - ဗျောဒတ်ကျမ််း ၃:၁၂

ဘရာ်းသခငန ်းမယှံ့

ောမညအသစဟာ

စရငပခင်းေဲ ှံ့

အပ စန ်းပခင်းြင်းတဲ၊ှံ့

ကြငောပခင်း ေဲ သော်းပခင
်း ါတဲေ
ှံ့ ာမည ပဖစ ါတယ။ သာ်းနတာအာ်းြ်းေဲ ြျွ
ှံ့
ှံ့ ေနတာတရဲှံ့ ှံ့
ထ်းပမတတဲှံ့ ခမည်းနတာြ ရှု တဲအ
ှံ့ ခါ တစ ါ်းြတစ ါ်း အပ စမဖကြတာြ
ကြညှံ့ပ ်း
ှံ့
ြျွေနတာတ လည
်း ဘရာ်းသခငေဲတ
ှံ့
ှံ့ နသာသဏ္ဌာေသ နပ
ှံ့ ာင်းနင ါနစ။ အာမင။
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တရာ်းစရငရာနေ!ှံ့ ဒဘဝမာ ပ ခဲှံ့တအ
ဲှံ့ ရာနတွေအတွေြ အနယာြတင်းြ တရာ်းစရငပခင်း
(အြ ်း) ခရမယဆတဲအ
ှံ့ ယ ဒြမဘာမာရတဲှံ့ လမ ်းတင်းမာ ရ ါတယ။ နယရှု ခရစနတာြ
ဒတရာ်းစရငမှုြ ကြှံ့ကြှံ့ ခရမယှံ့ ရ်းရ်းရင်းရင်းေည်းြ န ်းခဲှံ့ ါတယ။
“သင် စစ်သ ကောဖခင််းမခရရေ စစ်သ ကောဆို်းဖြတ်ဖခင််းကို မဖပြိုနင
ှ ။”
် - ရှငမ
် ဿ ၇:၁

အပခာ်းလနတွေြ စစနကြာဆ်းပဖတပခင်းမရတဲဝ
ှံ့ ေ်းြ ငမာ နေထငရပခင်းဟာ ဘာေဲတ
ှံ့ မလဲ။
ဒါြဘယလလ ပဖစနငမာလဲ။ ြျွေနတာတဟာ
လနတွေရရ
ဲ ှံ့ အဆင်း၊ ေမှံ့/ ပမငှံ့၊ ဝ/ ေ၊
ှံ့
တတြျွမ်းမှုနတွေြ အစဉ်အတင်းနပ ာနေကြ ါတယ။ ြျွေနတာတဟာ
ှံ့
လတရဲှံ့ အနရာင
အနသွေ်း၊ ြ်းြွေယယကြညမှု၊ လရာဝငမှု၊ ဝငနငွေ၊ ညာဂဏနတွေြ
ှံ့
အတင်းနပ ာကြ ါတယ။
ဘယသြ
ှံ့ မ မစစနကြာတဲှံ့ နရ ွေ့သွော်းေမောယဖ ဒ
ှံ့ လပ ်းပ ညှံ့စတဲှံ့ ဂဂ လ
ြျွေနတာတ ဘယ
မာရာနတွေွေ့ နငမာလဲ။
ှံ့
“သင်တိုသည် ဇောတပကတအတိုင်း် စီရင်တတ် က၏။ ငါမူကော်း
အဘယ်သူကိုမျှမစီရင်။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၁၅

နယရှု ဘရာ်းြ ဘယသြ
်းနတာအနကြာင်း
ှံ့ မ မစရငဘ်းဆတာ ဘယလပဖစနငမာလဲ။ သခမည
ှံ့
နယရှု ဘရာ်းဘာမေသလဲ
ဆတာ သ်းသ ကြ ါဦ်း။
ှံ့
“ထပ ှံ့ ငမြ ခမည််းသတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရော်းစီရင်သတော်မမူ။ တရော်းစီရင်ဖခင််း
အခွငရှ
် သမျှကို သော်းသတော်အော်း အပ်သပ်းသတော်မူ၏။” - ရှငသ
် ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၂၃

လတင်း တေရာတေရာြရမယဆတဲှံ့ ဘရာ်းရဲတရာ်းစ
ရငပခင်းအနကြာင်း ြ မ်းစာမာလာတယ
ှံ့
မဟတလာ်း။ ဒအနကြာင်းြ နယရှု မေတာနတွေ
ေဲ ှံ့ဘယလသဟဇ္ာတ ပဖစကြသလာ်း။
ှံ့
ြယြ ရှု ်း တဲအ
ှံ့ ခါ ြယှံ့ြယြအပ စတငတတပခင်း၊ အပခာ်းလနတွေြ ြယှံ့ြ
မနြာင်းကြပ ်း ဟာ်းတြကြတာြ ကြှံ့ကြှံ့ခနငမယှံ့နသာှံ့ခ ြြ ရာကြ ါ။
အပ စတငပခင်းြင်းစငတဲှံ့ ရမတြ ရာမ်း ါ။

235

