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သင္ခန္းစာ ၁ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ႏုိင္ျခင္း

                ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မယုံၾကည္မူေတြ နွင႔္ ျ
ပည္႔ေသာဤေလာကၾကီးထဲတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည္။ 
လူမ်ားစြာတုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္ကုိ အရာခပ္သိမ္း 
ဖန္ဆင္းေသာ သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ၾကျပီး ေခတ္သစ္ သိပၸံ 
အတတ္ပညာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ စာတန္၏ မုသာလိမ္ညာ မူကုိ 
လက္ခံေနၾကသည္။ ဤသုိ႔လက္ခံျခင္းသည္ သမၼာတရားႏွင္႔ 
အလြန္ပင္ ေဝးကြာပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဖန္ဆင္းေသာ 
ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူ၏ ဆင္ျခင္တုံ 
တရားႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ေခတ္သစ္သိပၸံ စမ္းသပ္မူနွင္႔ ေ
သာ္လည္းေကာင္း အလြန္ကုိက္ညီပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေၾကာင္း ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဆင္ျခင္တုံတရား 
ကင္းမဲ႔ေနျခင္္းေၾကာင္႔သာျဖစ္သည္။ 

 ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဖန္ဆင္းေသာ 
အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အလြန္တိက် မွန္ကန္ပါသည္။ 
အေၾကာငး္မွာ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားက ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ ေ
ဖာ္ျပေနေသာေၾကာင္႔ ့ျ့ဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ အိမ္လွလွေလး 
တစ္လုံးကုိ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ ေအာ္ ဒီအိမ္တစ္လုံးရွိေနတာ 
ငါအံံံံံံ့ၾသတယ္ကြာ ဟုေျပာဆုိလိမ႔္မည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမွာ 
ထုိေနရာတြင္ အိမ္တစ္လုံးရွိေနျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
တည္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သူသိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ကမၻာေျမၾကီးလည္း ထုိနည္းတူစြာပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားမွာ 
အရာ တစ္ခုတည္ရွိေနလွ်င္ ၄င္းကုိ ဖန္ဆင္းရွင္ (သုိ႔) 
တည္ေဆာက္ေသာသူ ရွိေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ “အိမ္မည္သည္ကား 
တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သူ ေဆာက္ေသာေၾကာင႔္ျဖစ္၏။ 
အလုံးစုံတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ေသာသူကား ဘုရားသခင္ေပတည္း”( ေ
ဟျဗဲ ၃း၄)

 အရာခပ္သိမ္းကုိ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည္ 
ဟုယုံၾကည္ျခင္းသည္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ယုံုုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ အသက္သည္ အသက္မွသာ လာႏုိင္သည္။ 
ေသေနေသာ အရာက အသက္ရွင္ေသာ အရာကုိ 
မျဖစ္ပြားေစနုိင္ေၾကာင္း လူတုိင္းနားလည္သည္။ 

 အလယ္ေခတ္ကာလတြင္ ဥေရာမလူတုိ႔သည္ အလြန္ပင္ 
အသိဥာဏ္မဲ႔ခဲ႔ၾကသည္။ သူတုိ႔က အသက္မဲ႔ေသာသူက 



အသက္ရွင္ေသာသူကုိ ေမြးထုတ္ေပးနုိင္သည္ ဟူေသာ 
“အလုိအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚျခင္း” ကုိ ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၁၉ရာစု
 တြင္ ျပင္သစ္နုိင္ငံသား သိပၸံပညာရွင္ Louis Pasteur က 
အလိုအေလ်ွာက္ျဖစ္ေပၚျခင္းဟူေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ 
မွားယြင္းေၾကာင္းသက္ေသထူခဲ႔သည္။ အသက္ရွင္ေသာ 
သူကသာလွ်င္ အသက္ကုိ ေပးနုိင္သည္။ 

 ဤကမၻာေျမၾကီးနွင္႔ အထဲ၌ရွိေနၾကေသာ လူမ်ားအား 
ဤအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပၾကပါစုိ႔။ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ 
မည္ကဲ႔သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာသနည္း။ ျဖစ္နုိင္သည္႔အေၾကာင္းရင္း 
နွစ္ခုသာရွိသည္။ ဤေလာကနွင္႔ အထဲ၌ရွိေနၾကေသာ အရာတုိ႔သည္ 
အေတြးအေခၚမရွိ၊ အသက္မဲ႔သည္႔ ေသေနေသာ သူမွ ျ
ဖစ္ေပၚလာသလား။ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ထက္ျမတ္ေသာ ဥာဏ္ပညာနွင္႔ 
ျပည္႔စုံသည္႔ ဘုရားသခင္မွ ျဖစ္ေပၚလာသလား ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ 
သင္သည္ မည္ကဲ႔သုိ႔ စဥ္္းစားပါသနည္း။

 ငွက္သုိက္က သူ႔အေပၚသုိ႔ ထုိင္မည္႔သူ ငွက္ကုိ 
ဖန္ဆင္းသလား။ သုိ႔မဟုတ္ ငွက္က သူထုိင္မည္႔ အသုိက္ကုိ 
ဖန္ဆင္းပါသလား။ ကားက သူ႔ကုိ ေမာင္းနွင္မည္႔ လူကုိ 
ဖန္ဆင္းပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ရွိေသာ လူက 
သူစီးမည္႔ကားကုိ ဖန္ဆင္းပါသလား။ အသက္မဲ႔ေသာ 
အရာအားလုံးတုိ႔သည္ အသက္ရွိေသာ သူမ်ားကသာ 
ဖန္ဆင္းထားသည္။ 

 ဤကမၻာေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကေသာ တိရိစၦာန္မ်ား၊ 
အပင္မ်ား၊ သတၱဝါအားလုံးတုိ႔သည္ အသက္မဲ႔ေသာ အရာမ်ားမွ ျ
ဖစ္လာျခင္းမဟုတ္ပဲ အသက္ရွင္ေသာ အရာမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ 
စဥ္းစားေတြးေခၚစရာပင္ မလုိေပ။ တိက်မွန္ကန္စြာ 
ယုံၾကည္ႏုိင္သည္႔ အရာတစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္သည္႔ 
ဤကမၻာေပၚရွိ ရွိရွိသမွ်ေသာ သက္ရွိသက္မဲ႔ 
အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ အလြန္တန္းခုိးၾကီးမားေသာ ဘုရားသခင္က 
ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင္႕ပင္ျဖစ္သည္။ 

 အရာခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေၾကာင္း 
သံသယရွိစရာမလုိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဤစၾကာဝဋာနွင္႔ 
ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 
ဤစၾကာဝဋာ တစ္ခုလုံးသည္ သူတုိ႔စည္းမ်ဥ္းနွင္႔သူတုိ႔ 
လုွပ္ရွားေနၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဤစၾကာဝဋာ 
ထဲ၌ရွိေသာ အရာမ်ားကုိ လူသားမ်ားအတြက္ အက်ဴိးရွိေစနုိင္ရန္ 
အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ဤေလာကနွင္႔ စၾကာဝဋာတုိ႔၏ ျ
ဖစ္ပ်က္ပုံမ်ားးက သူတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ကုိ ျပသေနၾကသည္။ 



ဤေလာကနွင္႔ စၾကာဝဋာ ထဲတြင္ ရွိသမွ်ေသာအရာတုိ႔သည္ 
အမွတ္တမဲ႔ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမဟုတ္။ ဥပမာ ဤကမၻာေျမၾကီးသည္ ေ
နနွင္႔ မုိင္ေပါင္း ၉၃ သန္းေဝးကြာပါသည္။ ဤကမၻာေျမၾကီးသည္ ေ
နနွင္႔ အနည္းငယ္ နီးကပ္လာပါက အရည္ေပ်ာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤကမၻာေျမၾကီးသည္ ေနနွင္႔အနီးငယ္ ေဝးကြာသြာ းပါက ေ
ရခဲတုံးျဖစ္သြားနုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဤအရာတုိ႔သည္ အမွတ္တမဲ႔ ျ
ဖစ္နုိင္မည္လား။ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ၾကီးျမတ္ ထက္ျမတ္ေသာ 
ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္သန္နုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ျပိီး ဖန္ဆင္းပါသလား။ 

 ဤကမၻာေပၚရွိ ရွိေလသမွ်ေသာ အရာအားလုံးတုိ႔သည္ 
သူ႔အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာသလား။ သုိ႔မဟုတ္ 
အလြန္ၾကီးျမတ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းပါသလား။ 

 “အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္နွင္႔ေျမၾကိီးကုိ 
ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏”( ကမၻာဦး ၁း၁ )။ ဤသည္ တိက်မွန္ကန္ေသာ 
ယုံၾကည္ထုိက္သည္႔အရာျဖစ္သည္။ အလြန္တန္းခုိးၾကီးမားေသာ 
ဘုရားသခင္ကသာလွ်င္ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္လ်ွက္ရွိေသာ 
ကမၻာေျမၾကီးနွင္႔ အထဲ၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ အံံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားကုိ 
ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ “ ဘုရားသခင္မရွိဟု မုိက္ေသာသူသည္ 
ထင္တတ္၏” ( ဆာလံ ၁၄း၁ )

 “ဤကမၻာေျမၾကီးနွင္႔အထဲ၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာတုိ႔ကုိ 
ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားသခင္ေရွ့ေတာ္၌ စိတ္နွလုံးနိမ္႔ခ်စြာ ေ
နၾကကုန္အ့”( တမန္ေတာ္ ၁၇း၂၄ )။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္အားျဖင္႔ အသက္ရွင္လ်က္၊ လုွပ္ရွားလ်က္၊ ျ
ဖစ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ဝန္ခံၾကကုန္အ့။”(တမန္ေတာ္ ၁၇း၂၈ )။
 ဘုရားသခင္ တည္ရွိေနျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ အလြန္မုိက္မဲေသာ 
လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
 



သင္ခန္းစာ ၂ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္း

 လူတုိင္းဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းသိေနေသာ္လည္း 
ဘုရားသခင္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး 
ရွူပ္ေထြးမူ ရွိၾကသည္။ ဤရူပ္ေထြးမူသည္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္း 
ဂုဏ္ပုဒ္အမွန္ေပၚတြင္ မွားယြင္းစြာ သြန္သင္ေသာ မွားယြင္းေသာ 
ဆရာမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာ 
တစ္အုပ္လုံးကုိ ဖတ္ရူ ေလ႔လာေသာအခါ ဘုရားသခင္္၏ျဖစ္ျခင္းနွင္႔ 
ဘုရားသခင္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
သိနုိင္သည္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ “လူ႔ဘဝ”ဟူေသာစကားလုံးကုိ ေျ
ပာေသာအခါ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ျဖစ္ျခင္း ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ေျ
ပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူ၏ သဘာဝတစ္ခုတည္းသာရွိသည္။ 
လူ႔ဘဝဟု ေျပာဆုိေသာအခါ လူတစ္ေယာက္တည္း အေၾကာင္းကုိ ေျ
ပာဆုိေနျခင္းမဟုတ္ပဲ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ အက်င္႔စရုိက္ကုိ ေျ
ပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ထုိနည္းတူစြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္ဟုေျပာဆုိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္းဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကုိ ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ဟု ေျပာဆုိေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ ျ
ဖစ္ျခင္း ဂုဏ္သတိၱနွင္႔ သူ၏ ဘုန္းတန္းခုိး အႏုေဘာ္မ်ားကုိ ေျ
ပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္း ရွိေသာေၾကာင္႔ 
ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ပုဒ္လည္း တစ္ခုတည္းသာရွိသည္။ 
ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္နွင္႔ 
ထပ္တူအရည္အခ်င္းရွိသည္႔ ပုဂၢိဳလ္သုံးပါးရွိသည္။
ထုိသူတုိ႔မွာ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရားနွင္႔ 
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ျခင္း ဂုဏ္ပုဒ္ ရွိသူ 
သုံးပါးရွိသည္ဟုေျပာေသာအခါ ဘုရားသခင္သုံးပါးရွိသည္ဟု 
ေျပာဆုိေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ သတိထားရမည္႔အခ်က္မွာ 
“ဘုရားသခင္”ဟုဆုိရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ေျ
ပာဆုိေနျခင္းျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားကုိ 
ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိျပီး ဘုရားသခင္၏ 
ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္သူ တစ္ပါးတည္းသာရွိသည္။ 

 သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ရွိေသာ 



တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းသြန္သင္သည္။ “ ေ
ဟရွာယ ၄၄း၆  ကၠသေရလလူမ်ဴိး၏ ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရား၊ 
ကၠသေရလ အမ်ိဳးကုိ ေရြးေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ 
အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ 
အဦးဆုံးေသာသူ၊ ေနာက္ဆုံးေသာသူျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာ 
ဘုရားသခင္မရွိ၊ “ ဂလာတိ ၃း၂၀ က ဘုရားသခင္သည္ 
တစ္ဆူတည္းရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ မာကု ၁၂း၃၂ “ 
က်မ္းျပဳဆရာကလည္း အရွင္ဘုရား အကယ္စင္စစ္ ကုိယ္ေတာ္သည္ 
ေလွ်ာက္ပတ္စြာ မိန္႔ေတာ္မူျပီ။ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏” 
ယာကုပ္ ၂း၁၉၊ ေရာမ ၃း၃၀။ 

 သတိထားရမည္႔အခ်က္မွာ 
ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ျ
ဖစ္ျခင္းဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ပုိင္ဆုိင္သူ 
ပုဂုိလ္သုံးပါးရွိသည္။ မွတ္ခ်က္။။ တရားေဟာရာက်မ္း 
၆း၄ “ အုိကၠသေရလအမ်ဳးိနားေထာင္ေလာ႔။ 
ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တစ္ဆူတည္းေသာ 
ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ “  ဤက်မ္းခ်က္ရွိ တစ္ဆူတည္းဟူေသာ 
ေဟျဗဲစကားလုံး၏ အဓိပၸါယ္မွာ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤက်မ္းခ်က္က ဘုရားသခင္သည္ အေရအတြက္အားျဖင္႔ 
တစ္ပါးတည္းကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္းဂုဏ္ပုဒ္ 
ရွိေနၾကေသာ ပုဂုိလ္တုိ႔သည္ စညး္လုံးညီညြတ္ေနၾကသည္ ကုိ ေျ
ပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအရာကုိ ေဘာ္လုံးသင္းတစ္သင္းကုိ 
ဦးေဆာင္ေနေသာ နည္းျပဆရာက စည္းလုံးညီညြတ္စြာ 
ကစားၾကရန္ ေျပာဆုိေနျခင္းႏွင္႔ ထပ္တူသည္။ နည္းျပဆရာက 
တစ္သင္းလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ ကစားၾကရန္ အမိန္႔ေပးေနသည္။ 
သု႔ိေသာ္ အသင္းတစ္သင္းထဲတြင္ လူတစ္ဦးတညး္သာ 
ရွိေနသည္မဟုတ္ပါ။ 

 ကမၻဦးက်မ္း ၁း၂၆ တြင္ ဘုရားသခင္မိ္န္႔ေတာ္မူသည္မွာ 
“ငါတုိ႔ႏွင္႔ သ႑ာန္နွင္႔ အညီလူကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႔”။ သတိထားရမည္႔ 
အခ်က္မွာ ဤေနရာတြင္ ဘုရားသခင္က မိမိကုိယ္ကုိယ္ ငါ႔တုိ႔ ေျ
ပာဆုိေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ 

 ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ျ
ဖစ္ျခင္းဂုဏ္ပုဒ္ ကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ပုိင္ဆုိင္သူ ပုဂုိလ္ သုံးပါးရွိသည္။ 
ထုိပုဂုိလ္သုံးပါးတုိ႔သည္ လုပ္ေဆာင္မူ က႑နွင္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔တြင္ ကဲြျပားမူရွိသည္။ ထုိပုဂုိလ္သုံးပါးတုိ႔သည္ 
စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းနွင္႔ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းတြင္ 
ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္သည္။ 



 ဤက်မ္းခ်က္ကုိ ထပ္ေလ႔လာၾကပါစို႔။ 
ဧဖက္ ၄း၆ “ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အဘျဖစ္ေသာ 
ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ထုိ္ဘုရားသခင္သည္ 
ခပ္သိ္မ္းေသာ ငါတုိ႔၏အေပၚတြင္ ရွိေတာ္မူ၏။ 
ခပ္သိမ္းေသာငါတုိ႔အတြင္းမွ ျပန္႔နွံံ့ေစေတာ္မူ၏။ ခပ္သိ္မ္းေသာ 
ငါတုိ႔၏အထဲ၌လည္း ရွိေတာ္မူ၏။ “ ။ ဤေနရာတြင္ ရွင္ေပါလုက 
တစ္ဆူတည္းေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ရွင္မသဲ ၁း၂၃ “ ၾကည္႔ရူေလာ႔။ သတုိ႔သမီးကညာသည္ 
ပဋိသေႏၵစဲြယူ၍ သားေယာက်ၤားကုိ ဖြားျမင္လတ့ံ။ ထုိသားကုိ 
ဧမာေႏြလ အမည္ျဖင္႔မည္႔ရလတံံ့။ ဧမာေႏြလ အနက္ကား 
ငါတုိ႔နွင္႔အတူ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဆုိလုိသတည္း။” 
ဤက်မ္းခ်က္တြင္ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အျဖစ္ 
ရည္ညြန္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေယာဟန္ ၃း၁၆ ။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္႔ 
ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းခ်က္မွာ 
တမန္ေတာ္ ၅း၃-၄ “ ေပတရု ကလည္း အာနနိ သင္သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိ လွည္႔စား၍ ေျမေရာင္းေသာ 
အဖုိး၏ တစ္ဖုိ႔ကုိ ထိမ္ဝွက္မည္႔အေၾကာင္း စာတန္သည္ သင္၏ 
စိတ္ႏွလုံးကုိ အဘယ္ေၾကာင္႔ျပည္႔ေစရသနည္း။ ထုိေျမရွိစဥ္တြင္ 
ကုိယ္ပုိင္သည္မဟုတ္ေလာ။ ေရာင္း၍ရေသာ  အဖုိးသည္ 
ကုိယ္ဥစၥာျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဤသုိ႔ 
ၾကံစည္သနည္း။ လူကုိသာ မုသာ ေျပာသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကုိ 
လည္းမုသာေျပာျပီဟု ေပတရု ဆုိ၏။” ဤေနရာတြင္ ေပတရုက 
အာနနိအား လူကုိသာ မုသာေျပာသည္ မဟုတ္။ သန္႔ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားသခင္ကုိ မုသာ ေျပာျပီဟု သုံးႏုန္းထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဤ ပုဂုိလ္သုံးပါးတုိ႔သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ 
ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ 

 ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူနည္း။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
သမၼာက်မ္းစာ ပထမဆုံး က်မ္းခ်က္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ 
မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ကမၻာဦး ၁း၁ “ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္နွင္႔ ေျ
မၾကီးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏” ။ ဤေနရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ 
ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔နုိင္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္က 
ဘုရားသခင္သည္ အလြန္တန္းခုိးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပပါသည္။ 

 အျခားအေရးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းကုိ 
အနည္းငယ္ စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါစုိ႔။

၁။ ဘုရားသခင္သည္ ထာဝရျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ 



အစမရွိ အဆုံးမရွိေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ( ဆာလံ ၉၀း၂ ) 
၂။ ဘုရားသခင္သည္ အနတၱတန္းခုိးရွင္ျဖစ္သည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားကုိ ၄င္း၊ ေ
ကာင္းကင္နွင္႔ေျမၾကီး ကုိ ဖန္ဆင္းေသာသူျဖစ္သည္။

၃။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေတာ္မူသည္။ ( သု 
၅း၂၁၊ ၁ေယာ ၃း၂၀ )

၄။ ဘုရာသခင္သည္ ေနရာတုိင္း၌ ရွိေတာ္မူေသာ 
ဘုရားျဖစ္သည္။ ( ဆာလံ ၁၃၉း၇-၁၀၊ ရာဇာဝင္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္ 
၁၆း၉။

၅။ ဘုရားသခင္သည္ စုံလင္ေတာ္မူသည္။ ( ၁ေယာ ၁း၅ )။
၆။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ ( ေဟျဗဲ ၁၃း၈ )
၇။ ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ( ေယာ ၄း၂၄၊

 လုကာ ၂၄း၃၉ )
 ထုိဘုရားသခင္သည္ သင္နွင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိးကြယ္ေသာ 

ဘုရားျဖစ္သည္။ 



သင္ခန္းစာ ၃ ေယရူသည္ အဘယ္သူနည္း

 ေယရူသည္ အဘယ္သူနည္း။ သူသည္ ဤေလာကသုိ႔ ၾကြလာ 
ေတာ္မူေသာအခါ ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ႔ၾကသည္။ 
သူသည္ လူသားတစ္ဦးမွ်လား သုိ႔မဟုတ္ ဤေလာက၏ ကယ္တင္ရွင္ 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္လား။ ၄င္း ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကုိ 
သမၼာက်မ္္းစာထဲတြင္ ေတြ႔နိုင္သည္။

 သမၼာက်မ္းစာ၏ ပထမဆုံးေနရာတြင္ ေယရူသည္ 
ဘုရားသခင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။ ပေရာဖက္ ေဟရွာယကုိ 
သူ႔ကို “ တန္ခုိးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္”ဟု ေခၚဆုိသည္။ ( ေ
ဟရွာယ ၉း၆-၇)။ ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁-၃ နွင္႔ ၁၄ ထဲတြင္ ေ
ယရူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာ ထုိနွတ္ကပတ္ေတာ္သည္ 
လူ႔ဇာတိ ကုိ ခံယူ၍ လူတုိ႔ အထဲ၌ ကိန္းဝပ္ သည္ဟု ဆုိသည္။ ေ
ဟျဗဲ ၁း၈ တြင္ “သားေတာ္ကုိ ကား အုိဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္၏ 
ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရ ပလႅျဖစ္ပါ၏။ ကုိေတာ္၏ နုိင္ငံသည္ 
တရားသျဖင္႔ စီရင္ေသာ နုိင္ငံျဖစ္ပါ၏ “ဟုဆုိသည္။ ေယာဟန္ 
၃း၁၆ တြင္ ေယရူသည္ ဤေလာက၏ အျပစ္မွ ကယ္တင္ရန္ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေစလြတ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေယရူသည္ 
သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပသည္႔အတုိင္း ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အျဖစ္၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္ 
( ဘိသိက္ျခင္းခံေသာသူ ) အျဖင့္၄င္း၊ အသက္ရွင္ေသာ ႏွ
တ္ကပတ္ေတာ္ အျဖင္႔၄င္း၊ ဘုရားသခင္အျဖင္႔၄င္း ေဖာ္ျပသည္။ ေ
ယရူသည္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ (သုိ႔ ) ေကာင္းေသာ ဆရာ 
တစ္ဦးမွ် မဟုတ္ေပ။

 ဒုတိယအခ်က္မွာ ေယရူက သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပသခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္မွ တစ္ပါး အဘယ္သူသည္ 
ဖန္ဆင္းနုိ္င္စြမး္ရွိပါသနည္း။ ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁-၃ ကို 
ဖတ္ရူေသာအခါ အရာခပ္သိ္မ္းတုိ႔သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ 
ဖန္ဆင္းေၾကာင္းေျပာသည္။ ဘုရားသခင္မွ တစ္ပါး အဘယ္သူကို 
ကုိးကြယ္ရမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာရွိ က်မ္းခ်က္ မသဲ 
၄း၁၀၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၀ နွင္႔ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၉ တုိ႔က လူသည္ 
ဘုရားသခင္ကုိ သာ ကုိးကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ 
ေယရူသည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ အခါ လူမ်ား၏ 
ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ လက္ခံခဲ႔သည္။ ( မသဲ ၂း၈၊ မသဲ ၉း၁၈) ။
 ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေယရူ သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေယရူသည္ 



ထာဝရဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေယရူသည္ ဖန္ဆင္းခံ ေ
သာသူ မဟုတ္။ ေယရူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ေ
ယရူသည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ ဖန္ဆင္းေသာ အသက္ရွင္ေသာ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

 ေကာေလာသဲၾသဝါဒစာေစာင္က ေယရူ၏ 
ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းကုိ ရွင္းျပသည္။ ( ေကာ ၁း၁၃-၂၀ ) 
ဖိလိပၸိၾသဝါဒစာထဲတြင္ ၂း၉-၁၁ ထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက ဤသုိ႔ ေ
ရးသားသည္။ “ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ 
အလြန္ခ်ီးေျမာက္၍ ဘဲြ႔နာမ တကာတုိ႔ထက္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမကုိ 
ေပးသနားေတာ္မူျပီ။ အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္သတၱဝါ၊ ေျ
မၾကီးသတၱဝါ၊ ေျမၾကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ 
ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔သည္ ေယရူ၏ ဘဲ႔ြနာမေတာ္ကုိ 
ဒူးေထာက္၍ ေယရူခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟု ႏွု
တ္ျဖင္႔ ဝန္ခံသျဖင္႔ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဘုန္းအသားေရေတာ္ကုိ 
ထင္ရွားေစမည္႔အေၾကာင္းတည္း”။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ေယရူသည္ ေ
ကာင္းကင္ တမန္ထက္ ေသာ္လညး္ေကာငး္၊ ပေရာဖက္ 
တစ္ပါးထက္ေသာ္လည္းေကာငး္ ၾကီးျမတ္ပါသည္။ ေ
ယရူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္လည္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။ 

 အဘယ္သူသည္ အျပစ္ကုိ လြတ္ပုိင္ေသာသူ ျဖစ္သနည္း။ 
ေယရူသည္ ဤေလာကတြင္ ရွိစဥ္အခါ အျပစ္ကုိ လြတ္နုိ္င္ေသာ 
တန္ခုိးနွင္႔ အံံ့ၾသဖြယ္ က်န္းမာျခင္းကုိ ေပးနုိင္သည္။ ( မာကု ၁း၁-၁၂
 )။ ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ အျပစ္ကုိ လြတ္ႏို္င္သည္။ 
ေယရူသည္ ဤေလာကတြင္ ရွိစဥ္အခါ အျပစ္ကုိ လြတ္နုိ္င္ ေ
သာေၾကာင္႔ သူသည္ ဘုရာ းသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင္႔  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွတ္သားရမည္မွာ ေ
ယရူသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားနွင္႔ တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္သည္။ ေ
ယာဟန္ ၁၀း၁၀ ကုိ ဖတ္ရူေသာအခါ “ ငါသည္ ခမည္းေတာ္နွင္႔ 
တစ္လုံးတစ္ဝ တည္းျဖစ္သည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ 
ဤစကားလုံးတုိ႔သည္ ေယရူနွင္႔ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ တုိ႔၏ 
ဆက္စပ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ပုံသ႑ာန္ ၊
 ရည္ရြယ္ခ်က္နွင္႔ သြန္သင္ခ်က္တုိ႔တြင္ တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္သည္။ 
တစ္ခါတြင္ တပည္႔ေတာ္ ဖိလိပၸဳက ေယရူကို ဤသုိ႔ ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ 
“ဖိလိပၸဳ က လည္း သခင္ ခမည္းေတာ္ကုိ အကၽြန္ပ္တုိ႔အား ျ
ပေတာ္မူပါ။ ထုိသုိ႔ ျပေတာ္မူလွ်င္ အကၽြန္ပ္တုိ႔ အလုိျပည္႔စုံပါမည္ဟု 
ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယရူက ဖိလိပၸဳ ဤမ်ွကာလပတ္လုံး ငါသည္ 
သင္တုိ႔နွင္႔အတူ ရွိျပီးမွ သင္သည္ ငါ႔ကုိ မသိေသးသေလာ။ 



ငါ႔ကုိ ျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကုိ ျမင္၏။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ 
ခမည္းေတာ္ ကုိ အကၽြန္ပ္တုိ႔အား ျပေတာ္မူပါဟု သင္သည္ 
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိရသနည္း”။( ေယာဟန္ ၁၄း၈-၉)။ 

 ဖိလိပၸိၾသဝါဒစာ ၂း၅-၈ ထဲတြင္ ေယရူသည္ 
ဘုရားသခင္နွင္႔ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 
“ ေယရူခရစ္၌ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တုိ႔၌လည္း 
ရွိေစၾကေလာ႔။ ထုိသခင္သည္ ဘုရား သခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္နွင္႔ ျ
ပည္႔စုံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္နွင္႔ ျပဳိင္ေသာအမူကုိ လုယူျခင္း 
အမူဟူ၍ မထင္မွတ္လွ်က္ပင္၊ မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကၽြန္ ၏
 သ႑ာန္ ကုိ ေဆာင္ယူလွ်က္ လူကဲ႔သုိ႔ေသာ အျစစ္ ၌ ဖြားျမင္ျခင္းကို 
ခံေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔လူ၏ ကုိယ္အဂၤါလကၡဏာနွင္႔ ျပည္႔စုံလွ်က္ 
အေသခံျခင္းသာမဟုတ္ လက္ဝါးကားတုိင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ 
အေစခံကၽြန္၌ ကုိ္ယ္႔ကုိယ္ကုိ နိမ္႔ခ်ေတာ္မူ၏။”

 ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ဖူးသမွ်ထဲတြင္ ေ
ယရူကဲ႔သုိ႔ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိ။ ေယရူ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သူသည္ 
လူသားတစ္ဦးမွ်သာ မဟုတ္။ သူသည္ ေကာင္းကင္ တမန္တစ္ပါး 
ကဲ့သုိ႔မဟုတ္။ ေယရူသည္ ဖန္ဆင္းခံေသာသူမဟုတ္။ သူသည္ ေ
ကာင္းကင္ သမန္အားလုံးထက္ ၾကီးျမတ္သည္။ ေဟျဗဲၾသဝါဒစာေစာင္ 
တစ္အုပ္လုံးသည္ ေမာေရွ၏ ပညတ္ေတာ္ ေဟာင္း နွင္႔ ခရစ္ေတာ္၏ 
ပဋိညာဥ္သစ္ နွစ္ခုကုိ ႏုိ္င္းယ်ဥ္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေ
ဟျဗဲၾသဝါဒစာေစာင္က ေယရူသည္ အရာခပ္သိ္မ္း၏ အထက္တြင္ 
ခ်ီးေျမာက္သည္။ ေဟျဗဲၾသဝါဒ စာေစာင္သည္ ဤသုိ႔ အစျပဳသည္။ 
“ ေရွးလြန္ေလျပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင္႔ ဘုိးေဘးတုိ႔အား 
အထပ္ထပ္အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ 
ဤေနာက္ဆုံးေသာ ကာလ အခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင္႔ 
ငါတုိ႔အား ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူျပီ။ ထုိသားေတာ္ကုိ အလုံးစုံတုိ႔၏ 
အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင္႔ လည္း ေ
လာကဓာတ္တုိ႔ကုိ တည္ေတာ္မူ၏။ ထုိသားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ဘုန္းေရာင္ျခည္နွင္႔ ဘုရား အျဖစ္ေတာ္၏ တန္ခုိးနွင္႔ျပည္႔စုံေသာ 
မိမိအမိ္န္႔ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ တည္ရွိတည္ေတာ္မူ 
လွ်က္ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျပီးလွ်င္ ျ
မင္႔ေသာအရပ္မွာ တန္ခုိးအာႏုေဘာ္၏ လက္ယာ၌ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ေ
ကာင္းကင္တမန္တုိ႔ ရေသာ ဘဲြ႔နာမထက္ ထူးျမတ္ေသာ ဘဲြ႔နာမ ကုိ 
ခံရသည္နွင္႔ အညီ ေကာင္းကင္ တမန္တုိ႔ထက္ၾကီးျမတ္ေသာ သူ ျ
ဖစ္ေတာ္မူ၏”။ ( ေဟျဗဲ ၁း၁-၄ )။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမိ္န္႔ေတာ္မ်ားကုိ 



မနာခံဘဲ အျပစ္ကုိ က်ဴးလြန္ၾကေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္နွင္႔ ကင္းကြာလွ်က္ရွိ၏။ 
အျပစ္တရား၏အခသည္ ေသျခင္းျဖစ္ သည္။ ( ေရာမ ၆း၂၃ )။ ေ
သျခင္းဆုိသည္မွာ ခဲြခြါျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ျ
ပန္လည္ ေရာက္ရွိ နုိင္မည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းမွာ ေယရူ၏ 
စကားေတာ္ကိုိနားေထာင္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ “ ေယရူက ငါသည္ 
လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ႔ကုိ 
အမွိီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ အေရာက္ရ”။ ( ေ
ယာဟန္ ၁၄း၆ ) ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ရန္ျဖစ္သည္။ ( ေယာဟန္ ၈း၂၄ )။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျပစ္မွ ေနာင္တ ရရမည္။ ေ
နာင္တဟု ဆုိရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ၏ မွားယြင္းေသာ 
အသက္ရွင္ျခင္း၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းမွ စိတ္ေျပာင္းလဲကာ 
ဘုရားသခင္ထံျပန္လာျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ ( လုကာ ၁၃း၃ )။
 ထုိ႔ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္အျခင္႔ ဝန္ခံ၍ အျပစ္မွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရရန္ ဗတိၱဇံခံရမည္။ 
( တမန္ေတာ္ ၈း၃၆-၃၉)။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္က မိမိအေသြးျဖင္႔ ေ
ရြးဝယ္ထားေသာ သူ႔အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ ေပါင္းထည္႔မည္ျဖစ္သည္။ 
( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၁-၄၇၊ တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၈၊)။ အသင္းေတာ္သည္ 
ခရစ္ေတာ္ ၏ ခႏၵာကုိယ္ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၁း၂၂-၂၃ ) ေယရူက 
အသင္းေတာ္ျဖစ္ေသာ သူ႔ ခႏၵာကုိယ္၌ သစၥာရွိေသာ သူမ်ားကုိ 
ကယ္တင္ရန္ ကတိေတာ္ထားခဲ႔သည္။ ( ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀၊ ဧဖက္ ၅း၂၃)။ 



သင္ခန္းစာ ၄ ဘုရားသခင္၏ ႏွ
တ္ကပတ္ေတာ္

 လူေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ 
ဘုရားသခင္၏နွတ္ကပတ္ေတာ္အျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ဖြင္႔ျပေတာ္မူျခင္းအျဖ
စ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျငင္းပယ္ၾက ေသာ္လည္း အျခားလူမ်ားစြာကမူ 
သမၼာက်မး္စာသည္ ဘုရားသခင္၏နွတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာ
င္း ရွင္းလင္း စြာ သိျမင္ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
သမၼာက်မ္းစာကုိ မိမိဘဝ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ 
အျဖစ္ သိျမင္၍ေလးစားျပိး နာခံရမည ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
သမၼာက်မ္းစာကုိ မိမိအသက္တာ တြင္ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင္႔ 
ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ္႔ျခင္းနွင္႔ ထာဝရ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမ်ားကုိ 
ရရွိႏိုင္သည္။

 တိေမာေသၾသဝါဒစာ ဒုတိယေစာင္ ၃း၁၆-၁၇ တြင္ 
တမန္ေတာ္ေပါလု က ဤသုိ႔ ေျပာဆုိသည္။ “ ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ 
ဘုရားသခင္အသက္ မွုတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင္႔ျဖစ္၍ 
ဘုရားသခင္၏လူသည္ စုံလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမူ 
အမ်ုိးမ်ဴိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလုိ႔ငွါ ျပင္ဆင္ေသာသူ ျဖစ္မည္႔အေၾကာင္း၊ 
ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင္႔မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ 
တရားကုိ သြန္သင္ျခင္းေက်းဇူကုိ ျပဳတတ္၏။” ႏုတ္ကပတ္ေတာ္သည္ 
မူရင္း ဂရိစကား “ဖြင္႔ျပျခင္း” ကုိ ဘာသာျပန္စားျခင္းျဖစ္ျပိး 
ဆုိလုိသည္မွာ “ဘုရားသခင္အသက္မွူတ္သြင္းသည္” 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာ က်မ္းစကားမ်ားသည္ 
ဘုရားသခင္၏ အသက္သြင္းထားေသာ စကားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
က်မ္းစကားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္က လူတုိ႔အား ဆက္သြယ္လုိသည္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
အျခားအရာဘာမွ်မရွိ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိအပ္သမ်ွတုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္၏ ႏွတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင္႔ ျပည႔္စုံသည္။ 

 သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဆန္႔က်င္သူမ်ားက 
အေျခအျမစ္မရွိပဲ ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ထုိျငင္းခုံမူမ်ားကုိ ဤစာအုပ္က 
ဘုရားသခင္၏ မွုတ္သြင္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေၾကာငး္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား 
ရွင္းလင္းစြာ ျပသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏စာအုပ္ ၊ 
သူ၏စကားေတာ္မ်ား မွုတ္သြင္းထားသည္။



 ျပင္ဆင္ျခင္း
 နွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ အတြင္း မတူညီေသာ စာေရးသူ 

၄၀ ေက်ာ္က ေရးသားထားသည္။ ဤ ဘုရားသခင္ ၏
 နွတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ႔သုိ႔ တစ္ခုနွင္ပ တစ္ခု ထပ္တူထပ္မွ် 
တူညီနုိ္င္ပါသနည္း။ မွန္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စီစဥ္ညြန္ၾကားသူသည္ 
အလြန္တန္ခုိးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ျဖစ္ေသာ ေ
ၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေက်ာက္တုံး ၾကိီးၾကီးတစ္ခုကုိ 
ထုခြဲကာ ပန္းပုဆရာ အေယာက္ ၄၀ ထံသုိ႔ ေပးလုိက္ ျ
ခင္းနွင္႔တူပါသည္။ ထုိပန္းပုဆရာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ရရွိထားေသာ ေ
က်ာက္တုံးကေလးမ်ားကုိ ကုိယ္စီကုိယ္စီ အသီးသီးလုပ္ေဆာင္ၾကျပိး 
ေနာက္ ထုိေက်ာက္တုံးကေလးမ်ားကုိ ျပန္လည္ စုစည္းလာ ေသာအခါ 
အလြန္လွပေသာ ေက်ာက္ရုပ္တု ကေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။ ဤသည္ မည္ကဲ႔သုိ႔ျဖစ္လာနုိင္သနည္း။ 
ဤသုိ႔ျဖစ္လာရျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
အလြန္ကၽြမ္းက်င္ ေသာ ပန္းပုဆရာတစ္ဦးက ထုလုပ္ရမည္႔ပုံစံကုိ 
ပန္းပုဆရာ အသီးသီးတုိ႔အား ေပးထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 
ထုိနည္းတူစြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္သည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တြင္ ထုိသမၼာက်မ္းစာ ျဖစ္လာရန္ ျပင္ဆင္ေသာ 
ဆရာသမား တစ္ဥိီးရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤ စၾကဝဋာ၏ 
အရွင္သခင္၊ ေကာင္းးကင္ဗုိ္္လ္ေျခ ဘုရားသခင္က သန္႔ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင္႔ လူေပါင္း ၄၀ တုိ႔အား ဖြင္႔ျပေတာ္မူ ေသာေၾကာင္႔ 
နွစ္ေပါငး္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔ခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က 
သူ၏ နွစ္သက္လုိခ်င္ သည္႔အတုိင္း ဖြင္႔ျပေရးသားေသာေၾကာင္႔ ျ
ပည္႔စုံမွန္ကန္ျခင္း၊ ညီညြန္ျခင္္း၊ အၾကံစည္ေတာ္ (သုိ႔) ေ
ယရူခရစ္ေတာ္၏ သြန္းေလာင္းေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင္႔ 
လူသားတုိ႔အား ကယ္တင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္နုိင္ သည္။ 

 လူသားမ်ား
 လူသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိေသာ ဤစာအုပ္၏ 

ဖြင္႔ျပျခင္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ၾကီးျမတ္ေသာ 
လူတစ္ဦး၏ အေၾကာင္းကုိ ေရးသာေသာအခါ ထုိသူက ပုံၾကီးခ်ဲ႔ျပီး ေ
ရးသားရန္ ရည္ရြယ္ေသာအခါ ထုိၾကီးျမတ္ေသာ သူနွင္႔ မတူညီပဲ 
လြဲသြားနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ထုိကဲ႔သုိ႔မဟုတ္။ 
သမၼာက်မ္းစာက ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ ျ
ဖစ္ပ်က္သည္႔ အတုိင္း တိက်မွန္ကန္စြာ ေရးသားထားေသာေၾကာင္႔ 
အျခားစာအုပ္မ်ားနွင္႔မတူေပ။ 

 ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္နွင္႔ေတြ႔ေသာသူျဖစ္ေ



သာ ရွင္ဘုရင္ၾကီးဒါဝိဒ္၏ အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည္႔ 
ၾကပါစုိ႔။ (တမန္ေတာ္ ၁၃း၂၂ )။ ရွင္ဘုရင္ဒါဝိဒ္သည္ 
ၾကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ႔သည္။ 
ထုိက်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသည္။ 
သူက်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ လည္း 
တုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ 
ခံစားခဲ႔ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ အင္ၾကင္ လကၡဏာသည္ 
ထုိသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ လူေရးသားေသာစာအုပ္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔မဟုတ္။ 
သုိ႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ သည္ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
မွုတ္သြင္းထားသည္။ 

 ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား
 ဤသမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ၾကီးမားေသာ 

ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား မည္မွ်ျပည္႔စုံပါသနည္း။ ဓမၼာေဟာင္းထဲ 
ရွိပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ 
တိက်မွန္ကန္စြာ ျပည္႔စုံသည္။ ထုိသုိ႔ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ 
မ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ ျပည္႔စုံျခင္းသည္ ဤစာအုပ္ကုိ ေ
ရးသားေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ျဖ
စ္သည္။ 

 ေဟရွာယ ၄၁း၂၁-၂၃ တြင္ ပေရာဖက္အားျဖင္႔ 
ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “သင္တုိ႔၏အမူကို 
အေၾကာင္းျပၾကေလာ႔ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင္တုိ႔၏ 
ခုိင္ခံ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ သက္ေသမ်ား ကုိ ထုတ္ျပၾကေလာ.
ဟု ယာကုပ္အမ်ုဳိး ၏ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုတ္ေဖာ္၍ 
အနာဂတၱိအရာတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔ အားျပၾကေစ။ အရင္ျဖစ္ဖူးေသာ 
အရာတုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ျဖစ္သည္ကုိ ငါတုိ႔ ဆင္ျခင္၍ ထုိအရာတုိ႔၏ 
အဆုံးကုိ သိရမည္႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကေစ။ သုိ႔မဟုတ္ ျ
ဖစ္လတ့့ံေသာ အရာတုိ႔ကုိ ငါတို႔အား ေဟာေျပာၾကေစ။ သင္တုိ႔သည္ 
ဘုရားျဖစ္သည္ကုိ ငါတုိ႔သည္ သိရမည္႔အေၾကာင္း ျဖစ္လတံ့ေသာ 
အရာတုိ႔ကုိ ျပၾကေစ။ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ 
ၾကည္႔ရူေတြ႔ျမင္မည္႔အေၾကာင္း ေကာင္းေသာအမူ၊ ဆုိးေသာအမူ 
တစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပဳၾကေလာ႔။ “

 ဤက်မ္းခ်က္သည္ မွားယြင္းေသာ ပေရာဖက္ 
(သုိ႔) မွားယြင္းေသာ ဘုရားမ်ားကုိ စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္၍ 
ဘုရားသခင္သည္ ပေရာဖက္ ေဟရွာယအားျဖင္႔ 
အနာဂတ္ကုိ ၾကိဳတင္ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ 
လာလတံ့ေသာအရာတုိ႔ကုိ ငါတုိ႔အားျပပါ။ သင္သည္ 
ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးရွိေၾကာင္း ဤအရာအားျဖင္႔ 



ရွင္းလင္းၾကပါစုိ႔။ ဘုရားသခင္မွလြဲ၍ သူတုိ႔သည္ ျ
ပဳလုပ္နုိင္မည္မဟုတ္။  ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ၏ႏွ
တ္ကပတ္ေတာ္ ဖြင္႔ျပျခင္းျဖင္႔ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ 
သက္ေသထူျခင္းျဖစ္သည္။စိတ္ဝင္စား စရာေကာငး္သည္မွာ 
ဤပေရာဖက္ ေဟရွာယက ဘုရားသခင္၏လူမ်ား ဗာဗုလုန္ကၽြန္ခံရာမွ 
ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္ခြင္႔ေပးေသာ ပါရွားအင္ပါယာ ဧကရစ္မင္းၾကီး 
ကုရု ၏ နာမည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည္႔အခ်ိန္ 
တြင္ ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္ ပါရွားဘုရင္ ကုရုမင္းၾကီး၏ 
နာမည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသနည္း။ ကုရု ရွင္ဘုရင္ မေမြးဖြားမွီ ႏွ
စ္ေပါင္း ၁၀၀ က ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာသည္ 
မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျပည႔္စုံနုိ္င္ပါ သနညး္။ ဘုရားသခင္ဖြင္
႔ျပေသာေၾကာင္႔သာျဖစ္သည္။ ရာနွင္႔ခ်ီေသာ ဓမၼာေဟာင္းထဲရွိ ေ
ယရူအေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼာသစ္ထဲတြင္ 
အမွန္အကန္ျပည္႔စုံၾကသည္။ 

 ၾကဳိတင္သိေသာပညာ
 သမၼာက်မ္းစာသည္ ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာနွင္႔ ပတ္သက္ျပိး 

ပထဝင္အေနအထား၊ သိပၸံနည္းပညာနွင္႔ ေဆးဝါးဆုိင္ရာမ်ားနွင္႔ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကဳိတင္ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ 
ဤသုိ႔ ၾကိဳတင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိ္ယ္ေတာ္တုိင္ 
ဖြင္႔ျပေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ဤကာလကုိ သိပၸံ နွင္႔ဆုိ္င္ေသာ 
ကာလဟု ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၇း၁၁ တြင္ ေ
မာေရွေျပာဆုိသည္မွာ “အေၾကာင္းမူကား ကုိယ္ခႏၵာအသက္သည္ ေ
သြး၌တည္၏။ သင္တုိ႔ျပဳေသာ အျပစ္ကုိ ေျဖေစျခင္းငွါ ထုိေသြး ကုိ 
သင္တုိ႔အား ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ငါေပးျပီ။ လူ႔အျပစ္ကုိ ေျဖရေသာ 
အရာကား ေသြးျဖစ္သတည္း။ “ အေသြး သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ကယ္တင္ျခင္းအၾကံအစည္၌ အျမဲအေရးၾကီးသည္။ ေယရူခရစ္ေတာ္၏ 
အေသြးေတာ္ သြန္းေလာင္းျခင္းအားျဖင္႔ တစ္ေလာကလုံး၏ 
အျပစ္မ်ားကုိ လြတ္ေစနုိင္ရန္အတြက္ ဓမၼာေဟာင္းကာလတြင္ 
တိရိစၦာန္မ်ား၏ အေသြးအားျဖင္႔ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳခဲ႔ၾကသည္။

 ေမာေရွက လူ႔အသက္သည္ အေသြး၌တည္သည္ဟု 
မည္ကဲ႔သုိ႔သိနုိင္သနညး္။ လူ႔အသက္သည္ အေသြး၌ရွိသည္ဟု 
သိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ခႏၵာကုိယ္မွ ေသြးမ်ားကုိ 
အကုန္ထုတ္ပစ္ပါက ေသနုိ္င္သလား။ မေသနုိ္င္ပါ။ အမွန္တကယ္ ျ
ဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ သမုိုင္းရွိပါသည္။ George Washington အသက္ 
ရွင္သည္႔ ကာလတုန္းက ေသြးထုတ္ပစ္ျခင္းကုိ က်င္႔သုံးေနၾကသည္။ 
ထုိသု႔ိလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ခႏၵာကုိယ္မွ ေသြးမ်ား ထုတ္ပစ္ပါက ေ
ရာဂါပုိးမ်ား ကင္းရွင္းသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္ 



ထုိအရာသည္ မမွန္ကန္ပါ။ George Washington  ကုိယ္တုိ္င္လညး္ 
ထုိသုိ႔ျပဳုလုပ္ျခင္းျဖင္႔ ေသြးခမ္းေျခာက္ေသာေၾကာင္႔ ေသခါနီးအထိ ျ
ဖစ္သြားခဲ႔သည္။ ထုိယ်ဥ္ေက်းမူသည္ အက်ဴိးမရွိေစပဲ ဒုကၡမ်ားကိုသာ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ နွစ္ေပါင္း ရာခ်ီ ကတည္းက ေ
မာေရွသည္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မည္ကဲ႔သုိ႔သိနုိ္င္သနည္း။ 
အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္ဖြင္႔ျပေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 

 ေယာဘဝတၳဳ ၂၆း၇ တြင္ “မုိးေကာင္းကင္ကုိ 
လြတ္လပ္လဟာ၌ ၾကက္ေတာ္မူ၏။ ေျမၾကီးကုိ အခုအခံ 
မရွိဆဲြထားေတာ္မူ၏။ “ ေယာဘဝတၳဳကုိ ေရးသားေသာ ေ
ရွးစေရးဆရာမ်ားက ဘုရားသခင္သည္ ေျမၾကီးကုိ 
အခုအခံမရွိ ဆဲြထားေၾကာင္း မည္သုိ႔သိနိုင္ၾကသနညး္။ 
လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ကမၻာေျမၾကီး သည္ 
မည္သည္႔အခုအခံမရွိပဲ ဆဲြထားေၾကာင္းသိနုိင္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္ဖြင္႔ျ
ပေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 

 ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း
 သမၼာက်မ္းစာသည္ တုိက္ခုိ္က္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ 

ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားစြာ ထဲမွ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာ
က္နုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖြင္႔ျပေတာ္မူေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ မည္ကဲ႔သုိ႔ မပ်က္ဆီးပဲ ရွိေနနုိ္င္သနည္း။ 
မပ်က္ဆီးပဲ ရွိေနနုိ္င္ျခင္းမွာ တန္ခုိးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ကြယ္ကာ ေစာင္႔ေရွာက္မူေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌ 
မူရင္း လက္ေရးစာမူမ်ား မရွိေသာ္လညး္ ထုိအရာ မ်ား 
မလုိအပ္ေပ။ ဓမၼာသစ္ မူရင္းစာမူ မ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဓမၼာေဟာင္းမူရင္းစာမူ မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကခဲ႔ေသာ္လည္း မပ်က္ဆီးပဲ ရွိေနနုိ္င္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္ 
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကြယ္ကာေစာင္႔ထိန္းေတာ္မူေသာေၾကာင္
႔ျဖစ္သည္။ ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ ေကာင္းကင္ နွင္႔ ေျ
မၾကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ႔စကားတည္လိမ္႔မည္။”လုကာ ၂၁း၃၃။
 ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္သည္ ျပင္ဆင္ေသာသူ၊ ကြယ္ကာေစာင္႔
ထိန္းေသာသူျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌ရွိေသာ 
သမၼာ က်မ္းစာအုပ္သည္ နွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာသည္ ျဖစ္ေစ၊ 
မူရင္းမွ ဘာသာျပန္ဆုိသည္ျဖစ္ေစ၊ မူရင္းအတုိင္း တိက် မွန္ကန္စြာ 
ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ဤသမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ လူသားမ်ား 
ေရးသားထားေသာ အျခားစာအုပ္ မ်ားနွင္႔အတူေၾကာင္း ေ
မးခြန္းထုတ္စရာမလုိေပ။ 

 
ရွင္သန္ေစျခင္း



သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္တာ၌ ျ
ငီမ္သက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစျပိး သာယာလွပေသာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ 
ဘုရားသခင္နွင္႔အတူ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း 
ကတိေပးထားသည္။ ၄င္းတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္ဖြင္႔ျပေတာ္မူေသာ သမၼာက်မ္းစာအတုိင္း 
နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင္႔ သာလွ်င္ ရရွိနုိင္သည္။ 

ရွင္ေပါလုက ေရာမျမဳိ႔၌ရွိေသာ ခရစ္ယာန္တုိ႔အား ဘုရားသခင္၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ မွိီဝဲျခင္းအား ျဖင္႔ ဆက္လက္ျပီး အသက္တာ 
သ႑ာန္ေျပာင္းလဲရန္ တုိက္သြန္းသည္။ ( ေရာမ ၁၂း၁ ) ရွင္ေပါလု 
ကလည္း ဧဖက္ျမိိဳ႔၌ရွိေသာ သင္းအုပ္မ်ားကုိ ဤသုိ႔ေျပာဆုိခဲ႔သည္။ “ 
ညီအစ္ကုိတုိ႔ ယခုငါသည္ သင္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၄င္း၊ သန္႔
ရွင္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔နွင္႔အတူ သင္တုိ႔အား အေမြေပးျခင္းငွါ၄င္း၊ 
တတ္နုိ္င္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးတရား၌၄င္း သင္တုိ႔ကုိ 
ငါအပ္နွံ၏” ( တမန္ေတာ္ ၂၀း၃၂ )။ 

ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာဆုိသည္မွာ “ငါသည္ 
ခရစ္ေတာ္နွင္႔အတူ လက္ဝါးကားတုိင္ မွာ အေသခံျပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အသက္ရွင္ေသး၏။ ထုိသုိ႔ဆုိေသာ္ ငါသည္ ကုိယ္တုိင္မရွင္ ၊ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္၏။ ကုိယ္ခႏၵာ၌ ယခုငါရွင္ေသာ အသက္သည္ 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔တည္ ၏။
 သားေတာ္သည္ ငါ႔ကုိ ခ်စ္၍ ငါ႔အဖုိ႔ ကုိယ္႔ကိုကိုယ္စြန္႔ေတာ္မူ၏”။( 
ဂလာတိ ၂း၂၀ )။ နွတ္ကပတ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ဤသုိ႔ 
မိန္႔ဆုိသည္။ “ ေကာင္းစြာေသာ တုိက္လွန္ျခင္းကုိ ငါျပဳျပီ။ ေျ
ပးရေသာ လမ္းကုိ အဆုံးတုိင္ေအာင္ေျပးျပီ။ ယုံၾကည္ျခင္းတရားကုိ 
ေစာင္႔ေရွာက္ျပီ။ ယခုမွစ၍စမၼသရဖူသည္ ငါ႔အဖုိ႔သုိ ထားလ်က္ရွိ၏။ 
ထုိေန႔ရက္၌ တရားသျဖင္႔ စီရင္ေသာသူ၊ သခင္ဘုရားသည္ 
ထုိသရဖူကုိ ငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူ မည္။ ထုိမွ်မက ေ
ပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကုိ ေတာင္႔တေသာ သူအေပါင္းတုိ႔၌လည္း 
အပ္ေပးေတာ္မူမည္။”( ၂တိ ၄း၇-၈ )။ ဘုရားသခင္၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္သည္ နာခံေသာသူ အေပါင္းတုိ႔အား ထာဝရ 
အေမြခံရာ ေနရာျဖစ္ ေသာ ေကာင္းကင္ေရႊအိမ္ေတာ္သုိ႔ ေ
က်နပ္ေရာင္႔ရဲစြာ ေနထုိင္မည္႔အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသည္။ 



သင္ခန္းစာ ၅ သိပၸံအတတ္ပညာက 
သမၼာက်မ္းစာကုိ သက္ေသထူ

 တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ 
သမၼာက်မ္းစာ (သုိ႔ ) သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ဘုရားသခင္ ကုိ 
မယုံၾကည္ျခင္းက ဦးေဆာင္တတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ထုိယုံၾကည္ခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္မွန္ေသာ 
သိပၸံအတတ္ပညာသည္ မည္သည္႔အခါမ်ွ သမၼာတရားနွင္႔ 
ဆန္႔က်င္ဘက္မျဖစ္။ သိပၸံအတတ္ပညာက သမၼာက်မ္းစာသည္ 
ဘုရားသခင္၏ မွတ္သြင္းေတာ္မူျခင္း ကုိ သက္ေသထူသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သမၼာက်မ္းစာသည္ သိပၸံပညာရွင္တုိ႔၏ လက္ဆြဲစာအုပ္မဟုတ္။ 
မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ မည္သည္႔အခ်ိန္မဆုိ သိပၸံြပညာရွင္မ်ားနွင္႔ 
သိပၸံအတတ္ပညာတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာ၏ မွန္ကန္ျခင္းကုိ သက္ေသ 
ထူေပးၾကသည္။ 

 သမၼာက်မ္းစာနွင္႔ သပၸံအတတ္ပညာ နွစ္ခုၾကားရွိ တူညီမူကို ေ
လ႔လာၾကည္႔ၾကပါစုိ႔။ “အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္နွင္႔ 
ေျမၾကီးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏”။ ( ကမၻာဦး ၁း၁ )။ ဤက်မ္းစကားသည္ 
ဘီစိ ၁၅၀၀ ခန္႔က သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဖြင္႔ျပျခင္းအားျဖင္႔ ေ
မာေရွ ေရးသားထားသည္။ ေအဒီ ၁၈၂၀ ခုနွစ္ တြင္ Hubert Spencer 
ဆုိသူက လူေတြမသိေသာ ကမၼာေျမၾကီးအေၾကာင္း သိပၸံပညာ 
ငါးခု ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ အခ်ိန္၊ ဖိအား၊ စြမ္းအင္၊ 
အာကာသနွင္႔ အက်ိဴးအေၾကာင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေ
မာေရွက ဤအေၾကာင္း ငါးခု ကုိ ေျပာထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ “ ကမၻာဦး 
၁း၁ အစအဦ၌- အခ်ိိန္၊ ဘုရားသခင္- ဖိအား၊ ဖန္ဆင္း- စြမ္းအား၊ ေ
ကာင္းကင္- အာကာသ နွင္႔ ေျမၾကီး-အက်ိဴးအေၾကာင္း။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 
သိပၸံပညာရွင္ Spencer ၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာဦးက်မ္း 
၁း၁ နွင္႔ ကုိက္ညီပါသည္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဆာလံကုိ ေလ႔လာေသာအခါ ဆာလံ 
၈း၈ တြင္ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ တစ္ခု ကုိ ေတြ႔နုိင္ပါသည္။ 
ဤက်မ္းခ်က္က ေဖာ္ျပသည္မွာ “ဖန္ဆင္းေသာအရာမ်ားကုိ 
အုပ္စုိးေစ၍ သုိး၊ ႏြားအစရွိေသာ ေျမတိရိစၦာန္၊ မုိးေကာင္းကင္ငွက္၊ 
ပင္လယ္ငါးနွင္႔ ပင္လယ္လမ္း၌ သြားတတ္ေသာ တိရိစၦာန္မွစ၍ 
ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ သူ၏ ေျခေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူ၏”။ 

 Mathew Fontaine Maury ဆုိသူက 



ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ ပင္လယ္လမ္းကုိ စတင္ရွာေဖြရာ ေ
တြ႔ရွိခဲ႔သည္။ Moury က ဘုရားသခင္၏ စာအုပ္ထဲတြင္ ေ
ရးသားထားပါက အမွန္တယ္ ရွိမည္ဟု ေျပာသည္။ 
သူ၏ေျပာဆုိခ်က္သည္ အလြန္မွန္ကန္ပါသည္။ 

 သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ပထဝင္စာအုပ္ (သုိ႕ ) ေရွးေဟာင္း 
သုတိသနစာအုပ္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေ
ဖာ္ျပသမွ်သည္ အမွန္တကယ္ရွိသည္။ 

 ရွင္လုကာ ၁၀း၃၀ တြင္ ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ 
လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရုစလင္ျမိဳ႔မွ ေယရိေခါျမိဳ႔ သုိ႔ သြာရာတြင္ 
ဓားျမ နွင္႔ေတြ႔ၾကဳံေလ၏။ ဓားျပ တုိ႔သည္ ထုိသူ၏ အဝတ္မ်ားကုိ 
ခြ်တ္၍ နာက်င္စြာ ရုိက္နက္ျပိး မွ ေသလုမသတ္ရွိေသာအခါ 
ပစ္ထား၍ သြားၾက၏။” ေယရိေခါျမိဳ႔သည္ ေယရုစလင္ျမိဳ႔၏ 
အေရွ့ေျမာက္ဘက္တြင္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေယရူက ေ
ယရုစလင္ျမိဳ႔မွ ဆင္းသြားသည္ဟု ေျပာရသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ေ
ယရုစလင္ျမိဳ႔သည္ ပင္လယ္ေရျပင္အထက္ ေပ ၂၅၀၀ ခန္႔တြင္ 
တည္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေယရုစလင္ျမိဳ႔မွ အျခားေနရာသုိ႔သြားလွ်င္ 
ဆင္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေယရူ၏ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းသည္ 
အလြန္မွန္ကန္ပါသည္။ 

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရွးေဟာင္း သုတိသန ပညာရွင္တုိ႔သည္ 
Palastine ျပည္တြင္ ေလ႔လာရွာေဖြမူေပါင္းမ်ား စြာ ျ
ပဳလုပ္ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္တုိ႔သည္  
သမၼာက်မ္းစာနွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား ရွိပါသလား။ 
လုံးဝမရွိပါ။ ေရွးေဟာင္းသုတိသနပညာရွင္မ်ား၏ ေ
တြ႔ရွိခ်က္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ မွတ္တမ္းတင္ ထားေသာ 
အရာမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္နွင္႔ 
ဆန္႔က်င္ေသာအရာ တစ္ခုမွ် မရွိ။ 

 သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ဘုရာသခင္မွတ္သြင္းျခငး္ျဖစ္ေ
ၾကာင္း ၂တိ ၃း၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားျပိးျဖစ္သည္။ ရုခဗီဒႏွင္႔ ေ
ရွးေဟာင္းသုတိိသနတုိ႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္နွင္ပ ထပ္တူထပ္မ်ွျဖစ္ေၾကာင္းသိနုိင္သည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ မယုံၾကည္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ဝိညာဥ္လည္း အဘယ္သုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္နုိ္င္မည္နည္း။ 
အမွန္စင္စစ္ ရုပ္ခဗီဒနွင္႔ သမုိင္း၌ ျဖစ္ပ်က္သမွ်တုိ႔သည္ 
သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္႔အတုိင္း ျ
ဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာမွ လြဲ၍ အျခားစာအုပ္မ်ားသည္ 
မွန္ကန္မူမရွိ။ ဤသမၼာက်မ္းစာအုပ္သာလွ်င္ မွားယြင္းမူမ်ား ကုိ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသည္။ 



 သိပၸံအတတ္ပညာနွင္႔ သမၼာက်မ္းစာတုိ႔၏ တူညီမူ 
ဥပမာ မ်ားစြာေပးထားျပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေ
လ႔လာထားသမွ်အားလုံးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ရွင္ေပါလု ေျပာဆုိသည္မွာ 
“ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မွုတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအားျ
ဖင္႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ လူသည္ စုံလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ 
အမူအမ်ဳးိမ်ိဴးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလုိငွါ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္ 
အေၾကညင္း ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ ေျဖာင္႔မတ္စြာက်င္႔ျခင္း၊ အျပစ္ကုိ ေ
ဖာ္ျပျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူး မ်ား ကုိ ျပဳတတ္၏”။ ( ၂တိ 
၃း၁၆-၁၇ )။

 သမၼာက်မ္းစာက ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္နုိင္ရန္ 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယရူခရစ္ေတာ္ ကုိ 
ယုံၾကည္ရမည္ဟုေျပာသည္။ “ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သင္တုိ႔သည္ 
ကုိယ္႔အျပစ္၌ေသၾကလိမ္႔မည္ဟု ငါဆုိ၏။ ငါသည္ 
ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကုိ သင္တုိ႔မယုံလ်ွင္ 
ကုိယ္႔အျပစ္၌ေသၾကလိမ္႔မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”။ ( ေယာဟန္ ၈း၂၄
 )။ ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ သာ၍အျပစ္ရွိသည္မဟုတ္။ 
သင္တုိ႔ရွိသမွ်သည္လည္း ေနာင္တမရ လွ်င္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ ေ
ရာက္ၾကလိမ္႔မည္ဟု ငါဆုိ၏” လုကာ ၁၃း၃ )။ 

 ေယရူက လူမ်ားေရွုတြင္ သူ႔ကုိ ဝန္ခံရန္ေျပာသည္။ 
“ အၾကင္သူသည္ လူ႔ေရွုမွာ ငါ႔ကုိ ဝန္ခံအ့ံ။ ေ
ကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာ င႔ါခမည္းေတာ္ေရွ့မွာ ထုိသူကုိ 
ငါဝန္ခံမည္။ အၾကင္သူသည္ လူတုိ႔ေရွ့မွာ ငါ႔ကုိ ျငင္းပယ္အ့ံ။ ေ
ကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသည ငါ႔ခမည္းေတာ္ေရွ့မွာ ထုိသူကုိ 
ငါ႔ျငင္းပယ္မည္။”( မသဲ ၁၀း၃၂-၃၃ )။ ထုိ႔ေနာက္ေယရူ 
မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ယုံၾကည္၍ ဗတိၱဇံကုိ ခံေသာသူသည္ 
ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္လတံ့။ မယုံၾကည္ေသာသူမူကား 
အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ ခံရလတ့ံ”။ ( မာကု ၁၆း၁၆
 )။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
သူ၏အသင္းေတာ္ျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖင္႔တည္ေဆာက္ထားသ
ည္႔ ဓမၼာသစ္အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ ေပါင္းထည္႔မည္။ 

 သင္သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ လက္ခံျပီလား။ 



အခန္း ၆ ဘာသာေရး၏အခ်ုုဳပ္အျခာအာဏာ

 ဘုရားသခင္သည္ ကၠသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား သူ၏ 
ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ မနာခံေၾကာင္းသိရွိေသာအခါ ေမာေရွအားျဖင္႔ 
သတိေပးေျပာခဲ႔သည္မွာ ေမာေရွနွင္႔တူေသာ ပေရာဖက္တစ္ပါးကုိ 
ေပၚထြန္းေစမည္။ ထုိသူ၏ စကားကုိ နားေထာင္ရမည္။ 
နားမေထာင္ေသာသူသည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ေရာက္မည္။(တရားေဟာ 
၁၈း၁၅-၁၉)။

 ကၠသေရလလူတု႔ိအားေပးေသာ ဤကတိေတာ္သည္ 
သခင္ေယရူခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္ေသာအခါ ျပည္႔စုံသည္။ (တမန္ေတာ္ 
၃း၁၉-၂၆ )။ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာကုိ ကယ္တင္ရန္ 
ဖြားျမင္ေတာ္မူမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူေမြးဖြား ၾကီးျပင္းရာ ကၠသေရလ 
လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကုိ ခံခဲ႔သည္။ 

 တစ္ေန႔တြင္ ေယရူသည္ သူ႔တပည္႔ေတာ္ ၃
 ေယာက္ကုိ ေခၚ၍ ေတာင္ထိပ္ေပၚသုိ႔ တက္ကာ သူတုိ႔၏ ေ
ရွ့ေမာက္တြင္ ရုပ္ေျပာင္းလဲျခင္းရွိသည္။ ( မာကု ၉း၂-၇ ) “ေျ
ခာက္ရက္လြန္ေသာအခါ ေယရူသည္ ေပတရု၊ ယာကုပ္ နွင္႔ 
ေယာဟန္တုိ႔ကို ေခၚ၍ အျခားသူမပါပဲ ျမင္႔လွစြာေသာ ေ
တာင္ေပၚတြင္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္ တြင္ ေဆာင္ၾကြေတာ္မူ၏။ 
သူတုိ႔၏ေရွ့ေမာက္၌ ထူးျခားေသာ အဆင္းအေရာင္နွင္႔ ျ
ပည္႔စုံသည္ျဖစ္၍ အဝတ္ေတာ္သည္ ေျပာင္လက္လွ်က္ 
ဤေျမေပၚ၌ အဘယ္ခဝါသည္မွ် မတတ္နုိင္ေသာ မုိးပြင္႔ကဲ႔သုို႔ 
အလြန္ျဖဴ လ်က္၇ွိ၏။ ေမာေရွနွင္႔ ဧလိယသည္ထင္ရွား၍ ေ
ယရူနွင္႔အတူ စကားေျပာလ်က္ရွိ၏။ ထုိအခါေပတရုက အရွင္ဘုရား 
ဤအရပ္၌ ေနဖြယ္ေကာင္းပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အဖုိ႔တဲတစ္ေဆာင္၊ ေ
မာေရွအဖုိ႔တဲတစ္ေဆာင္၊ ဧလိယအဖုိ႔တစ္ေဆာင္ တဲသုံးေဆာင္ 
ကုိ အကၽြန္ပ္တုိ႔ ေဆာက္လုပ္ပါရေစဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ 
တပည္႔ေတာ္တုိ႔ သည္ အလြန္ေၾကာက္ေသာေၾကာင္႔ ေပတရုသည္ 
ေယာင္ယမ္း၍ ဤသုိ႔ ေလ်ာက္သတည္း။ ထုိအခါ မုိးတိမ္ သည္ 
သူတုိ႔ကုိ လြမ္းမုိး၍ ဤသူသည္ ငါခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏စကားကုိ 
နားေထာင္ၾကေလာ႔ဟု မုိးတိမ္က အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။ “

 ဤစကားေတာ္သည္ မည္သည္႔အဓိပၸါယ္ရွိသနည္း။ ေ
မာေရွသည္ ပညတ္ေတာ္အတြက္ ရပ္တည္ သည္။ လူတုိ႔သည္ 
ေမာေရွ၏ ပညတ္ခ်က္အတုိင္း ဘုရားကုိ ကု္ိးကြယ္ရန္ 
မလုိအပ္ေတာ႔ေပ။ ဥပုဒ္ေစာင္႔ျခင္း။ ဆယ္ပုိ႔တစ္ပုိ႔ေပးျခင္း၊ 



တိရိစၦာန္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းနွင္႔ တိီးဂီတမ်ား တီးမွူတ္ျပီးကခုန္ျခင္းမ်ား 
အလုိအပ္ေတာ္႔ေပ။ ဒါဝဒ္၏ မိ်ဳးႏြယ္ထဲမွ ဤေလာကကုိ 
ကယ္တင္ေသာ အရွင္သည္ ေမြးဖြားလာမည္ဟု 
ပေရာဖက္ျပဳခဲ႔ေသာ ဧလိယသည္ မတ္သပ္ရပ္ေနသည္။ 
ယခုတြင္ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ ေမြးဖြါးေတာ္မူျပီး ျ
ဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ပညတၱိက်မ္းမ်ားနွင္႔ ပေရာဖက္က်မ္းမ်ားကုိ 
လုိက္ေလ်ာက္ရန္ မလုိေတာ႔ပဲ ေယရူ၏ တရားေတာ္ကုိသာ 
လုိက္ေလ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ခရစ္ေတာ္မိန္႔ဆုိသမ်ွတုိ႔သည္ သူ႔အလုိအတုိင္း 
မိန္႔ဆုိေနျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ 
စကားေတာ္အတုိ္င္း မိ္န္႔ဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယာဟန္ 
၁၁း၄၇-၅၀ ) “ထုိအခါယဇ္ပေရာဟိတ္အၾကီးတုိ႔နွ
င္႔ ဖာရိရွဲမ်ားသည္ လြတ္အရာရွိတုိ႔ကုိ စုေဝးေစျပိးလ်င္၊ 
ငါတုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ျပဳလ်က္ေနၾကသနည္း။ 
ထုိသူသည္ မ်ားစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာကုိ ျပ၏။ သူ႔ကုိ 
ဤသုိ႔လြတ္ထားလ်ွင္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ၾကလိမ္႔မည္။ ေ
ရာမလူတုိ႔သည္လည္းလာ၍ ငါတုိ႔အရပ္ ဌာနကုိ၄င္း၊ ငါတုိ႔အမ်ိဳးကုိ၄င္း 
သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၾကလိမ္႔မည္ဟု ေျပာဆုိၾက၏။ ထုိသူတုိ႔အဝင္ 
ထုိနွစ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ေသာ ကယာဖ အမည္ရွိေသာသူက 
သင္တုိ႔သည္ အလင္းမသိၾက။ ယုဒလူမ်ိဳးအကုန္အစင္ 
ပ်က္စီးသည္ထက္ လူတစ္ေယာက္သည္ လူမ်ားတုိ႔အတြက္ ေသေသာ္ 
သာ၍ေကာင္းသည္ကုိ သင္တုိ႔သည္ မဆင္ျခင္ပါတကားဟုေျပာဆုိ၏။ 
“

 လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္ကို မနာခံလုိၾက။ 
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးသမား မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ 
တရားေတာ္မွ ေနာက္ျပန္လွည္႔ျပီး ထုိတရားအစား သူတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚမ်ား ကုိ ေပါင္းထည္႔ၾကသည္။ ( မသဲ ၁၆း၁၈) 
တြင္ ေယရူက “ဤေက်ာက္ေပၚတြင္ ငါ႔အသင္းငါတည္ေဆာက္မည္” 
ဟု ေျပာဆုိေနျခင္းကုိ ပင္ မွန္သည္ဟု မထင္မွတ္ၾကပါ။ “ငါ” ဟူေသာ 
စကားလုံးသည္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းကို ျပသည္။ လူတစ္ဥိီးတစ္ေယာက္ 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုလုိက္ဖဲြ႔ျပီး မိမိဂုိဏ္းဂဏ ယုံၾကည္ခ်က္အတုိ္င္း 
ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ လုံးဝ မွားယြင္းသည္။ ေ
ယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ( မသဲ ၁၅း၁၃-၁၄ )”ကုိယ္ေတာ္ကလည္း ေ
ကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ႔ခမည္းေတာ္ စုိက္ေတာ္မမူေသာ 
အပင္ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ နွတ္ရလိမ္႔မည္။ ထုိသူတုိ႔ကုိ ရွိပါေလေစ။ 
သူတုိ႔သည္ လူကန္းတုိ႔အား လမ္းျပေသာ လူကန္းျဖစ္ၾက၏။ 
လူကန္းခ်င္း တစ္ဦးကုိ တစ္ဦးလမ္းျပလွ်င္ ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ တြင္းထဲသုိ႔ 



က်ၾကလိမ္႔မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”။ 
 ဂုိဏ္းဂဏအသင္းေတာ္ တည္ေထာင္သူနွင္႔ ၄င္း

 ေခါင္းေဆာင္အားလုံးတုိ႔သည္ မ်က္စိကန္းေသာ သူမ်ား ျ
ဖစ္ၾကသည္။ ထုိဂုိဏ္းဂဏထဲတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေ
နာက္လုိက္အားလုံးတုိ႔သည္လည္း မ်က္ကန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ေယရူက ဤသုိ႔ သတိေပးခဲ႔သည္။ ( မသဲ ၇း ၂၁-၂၃ )”သခင္ 
သခင္ဟု ငါ႔ကုိ ေလ်ာက္ေသာသူ တုိင္း ေကာင္းကင္နုိ္င္ငံေတာ္သုိ႔ 
ဝင္ရလိမ္႔မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာ 
ငါ႔ခမည္းေတာ္၏ အလုိေတာ္ကုိ ေဆာင္ေသာသူသာလ်ွင္ 
ဝင္ရလိမ္႔မည္။ ထုိေန႔၌ကား သခင္ သခင္ အကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ 
ကုိယ္ေတာ္အခြင္႔နွင္႔ ဆုံးမၾသဝါဒေပးၾကျပီမဟုတ္ေလာ။ 
ကုိယ္ေတာ္အခြင္႔နွင္႔ နတ္ဆုိးတုိ႔ကုိ နင္ထုတ္ပါျပီ 
မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ္အခြင္႔နွင္႔ မ်ားစြာေသာ တန္ခုိးတုိ႔ကို ျ
ပပါျပီမဟုတ္ေလာဟု မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ ေလ်ာက္ၾကလိမ္႔မည္။ 
ထုိသုိ႔ေလ်ာက္ၾကေသာအခါ သင္တုိ႔ကုိ ငါအလ်င္းမသိ။ 
အဓမၼအမူကုိ ျပဳေသာသူတုိ႔ ငါ႔ထံမွဖယ္ၾကဟု ထုိသူတုိ႔အား 
အတည္႔အလင္းငါေျပာမည္။”

 တရားစီရင္ေသာ ေန႔ရက္တြင္ ထုိသူအားလုံးတုိ႔ကုိ 
တစ္ေယာက္မွ်မက်န္ ေယရူက သင္တုိ႔ကုိ ငါမသိ ဟု ျ
ငင္းပယ္မည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ သူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ 
တရားအတုိင္း ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္မျပဳ ပဲ ခရစ္ေတာ္၏ 
တရားကုိ မနာခံေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားမ်ား ေရးထားေၾကာင္း 
ေကာင္းမြန္စြာ သိၾကသည္။ ေယရူသည္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ျ
ပန္လည္ၾကြသြား ေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ 
ဖြင္႔ျပေတာ္မူျခင္းအားျဖင္႔ သူ႔တပည္႔ေတာ္တုိ႔အား အခြင္႔အာဏာ 
အျပည္႔အဝေပးထားသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေယရူ၏ 
သာသနာလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေသာသူမ်ား ျ
ဖစ္ၾကသည္။ ( မသဲ ၂၈း၁၉-၂၀ )”သင္တုိ႔သြား၍ 
လူမ်ဳးိတကာတုိ႔အား ငါ႔တပည္႔ျဖစ္ေစလ်က္ ခမည္းေတာ္၊ 
သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံေပးၾကေလာ႔။ 
ငါသည္သင္တုိ႔အား ေပးသမ်ွေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေ
စာင္႔ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ဆုံးမၾသဝါဒေပးၾကေလာ႔။ ငါသည္လည္း 
ကပ္ကမၻာကုန္သည္႔ တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႔နွင္႔အတူ 
အစဥ္မျပတ္ရွိသည္ဟု တပည္႔ေတာ္တုိ႔အား မိ္န္႔ေတာ္မူ၏”။ 

 သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေ
ရးသားေသာသူတုိ႔အား တိက်မွန္ကန္စြာ ဖြင္႔ျပ ခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 



သူတုိ႔ေရးသားေသာ သမၼာက်မ္းစာတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္မွုတ္သြင္းျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္အသက္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ( ၂တိ ၃း၁၆
-၁၇ ) “ထုိက်မ္းစာရွိသမွ်တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္မွုတ္သြင္း ေ
တာ္မူျခင္းအားျဖင္႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏လူသည္ စုံလင္ေသာသူ၊ 
ေကာင္းေသာအမူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလုိ႔ငွါ ျ
ပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္႔အေၾကာင္း ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ 
အျပစ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင္႔မတ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း 
ေက်းဇူးမ်ားကုိ ျပဳတတ္၏”။ 

 သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္အသက္မွူတ္သြင္းေတာ္မူေ
သာ ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိအပ္သမ်ွေသာ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ ဆုံးမျခင္း၊ အျပစ္ကုိ 
ေဖာ္ျပျခင္းဟူေသာ ေကာင္းေသာအမူအရာအားလုံးအတြက္ ျ
ပင္ဆင္ေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏ အခြင္႔အာဏာရွိသမွ်တုိ႔သည္ 
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွိသည္။ 

 ဘုရားသခင္သည္ အိမ္ေတာ္တည္ေဆာက္ရန္က
တိေပးခဲ႔သည္။ ေဟရွယ ၂း၂-၃ တြင္ ထုိအိမ္ေတာ္ သည္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ငါ႔အသင္းေတာ္ဟုေခၚေသာ ခရစ္ေတာ္၏ 
အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ ေယရူခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္ကုိ 
သူ႔အေသြးေတာ္ျဖင္႔ ေရြးဝယ္ခဲ႔သည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၈
 ) “ထုိ႔ေၾကာင္႔သူတုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိ သတိနွင္႔ၾကည္႔ရူၾကေလာ႔။ 
ဘုရားသခင္သည္ မိမိေသြးနွင္႔ ဝယ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္ကုိ 
လုပ္ေကြ်းေစျခင္း ငွါ၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ကုိ 
အအုပ္အခ်ဳပ္ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ သုိးစုတစ္စုလုံးကုိလညး္ 
သတိနွင္႔ၾကည္႔ရူၾကေလာ႔။ “

 အဘယ္သူမွ် မိမိအသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းနွင္႔ 
မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာ ပုံစံျဖင္႔ ေခၚဆုိ၍မရ။

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အခြင္႔အာဏာေတာ္ကုိ ေ
လးစားၾကရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မိန္႔ေတာ္မူေသာ 
တရားမ်ားကုိ မိမိတို႔အေတြးအေခၚမ်ား ေပါင္းထည္႔၍မရေပ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားကုိ 
နွတ္ပယ္၍ မရေပ။ ( ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၈-၁၉ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားကုိ ေ
လးစားျခင္းမရွိပါက ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္နုိင္ပါ။ ( ၂ေယာ
 ၉-၁၀ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးတုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးေသာေန႔ရက္ 
တြင္ ခရစ္ေတာ္၏စကားေတာ္အာျဖင္႔ တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ကုိ 
သတိရၾကရမည္။ (ေယာဟန္ ၁၂း၄၈ )။”ငါ႔ကိုပယ္၍ စကားကုိ ျ
ငင္းပယ္ေသာသူအား အျပစ္စီရင္ေသာသူရွိေသး၏။ ငါေဟာေျပာေသာ 



စကားပင္ ေနာက္ဆုံးေသာေန႔၌ ထုိသူအား အျပစ္စီရင္လိမ္႔မည္။”



သင္ခန္းစာ ၇ ပဋိညာဥ္သစ္

 ယေန႕ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ဒိနေတာင္တြင္ ဘုရားသခင္က 
ကၠသေရလ လူတုိ႔အား ေပးေသာ ပညတ္ ေအာက္တြင္ 
မရွိေတာ္႔ပါ။ ဤပညတ္တရား ( ပဋိညာဥ္) အသက္ဝင္ေနခ်ိန္တြင္ 
ပေရာဖက္ ေယရိမိက ေနာက္ေနာင္တြင္ ကၠေရလလူတုိ႔အား 
ပဋိညာဥ္သစ္ကုိ ေပးမည္႔အေၾကာင္း ၾကဳိတင္ေျပာထားျပိးျဖစ္သည္။ 
( ေယရိမိ ၃၁း၃၁-၃၄ ) ။ ဤပေရာဖက္ျပဳ ခ်က္သည္ 
ဓမၼာသစ္က်မ္းေရာက္ရွိလာေသာအခါ ျပည္႔စုံသည္။ ( ေ
ဟျဗဲ ၈း၆-၁၃ )။ ဒီကေန႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္က 
ကၠေရလလူတုိ႔အားေပးေသာ ပညတ္ေအာက္ တြင္ မရွိေတာ႔ပါ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ပညတ္ေအာက္တြင္ 
အသက္ရွင္သည္။ ဓမၼာေဟာင္း ကာလ တြင္ မတူကဲြျပာေသာ 
လူမ်ားက အျမင္႔ဆုံးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တာဝန္ကုိ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္။ ယခုတြင္ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အျမင္႔ဆုံးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သည္။ ( ေဟျဗဲ 
၄း၁၄-၁၆၊ ေဟျဗဲ ၇း၁၂) “ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမ်ဳိးသည္ ေျပာင္းလဲလ်ွင္၊ 
ပညတ္တရားသည္ မေျပာင္းလဲပဲ မေနနုိ္င္ရာ”။ 

 ဒိနေတာင္ေပၚတြင္ ကၠသေရလအမ်ိုးတုိ႔အား ေပးေသာ 
ပညတ္တရားသည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚတြင္ 
အေသခံေသာအခါ အဆုံးသတ္ေလျပီ။ ( ေကာေလာသဲ ၂း၁၄
) “ငါတုိ႔နွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဝိိနည္းအထုံးအဖြဲ႔နွင္႔စပ္ဆုိ
င္ေသာလက္မွတ္ကုိ ေခ်၍ လက္ဝါးကားတုိင္မွာ ရုိက္ထား လွ်က္ 
ငါတုိ႔စပ္ၾကားထဲက ပယ္ရွင္းေတာ္မူျပီ။ “။ဂလာတိ အခန္းၾကီး ၃ ႏွင္႔ ၄၊ 
၂ေကာ အခန္းၾကီး ၃ မ်ားကုိ ဆက္လက္ေလ႔လာပါ။ 

 ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ေမာေရွ၏ ပညတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ 
ေမြးဖြါးခဲ႔သည္။ ေမာေရွ၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ 
ေစာင္႔ထိန္းခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔သူသည္ တရားစရပ္မ်ားႏွင္႔ 
ဗိမာန္ေတာ္မ်ားတြင္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယခဲ႔သည္။ 

 ေယရူသည္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ျပန္လည္ၾကြေရာက္ျပီးေနာက္ 
သူ႔တပည္႔ေတာ္တုိ႔အား သူ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဟာေျပာရန္ 
မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ( မသဲ ၂၈း၁၉-၂၀ )။ ေယရူ၏တပည္႔ေတာ္တုိ႔သည္ 
တရားစရပ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ သြားေရာက္ျပီး ေ
ဟာေျပာသြန္သင္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ 
တရားစရပ္တုိ႔တြင္ စုေဝးၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 



ေယရူ၏ တပည္႔ေတာ္တုိ႔သည္ ဥပုဒ္ေန႔ကုိ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ 
မေစာင္႔ထိန္းၾကေတာ႔ေပ။ တပည္႔ေတာ္တုိ႔သည္ တရားစရပ္မ်ားကုိ 
သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာနုိင္သည္႔ ေနရာအေကာင္းဆုံးဟု 
အသုံးျပဳခဲ႔ၾကသည္။ 

 သမၼာက်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာ သြန္သင္သည္႔အရာမွာ 
ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အထူးဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္သည္ 
ခုနွစ္ရက္တြင္ ပထမဆုံးေသာေန႔ရက္ျဖစ္သည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း၇၊ 
၁ေကာ ၁၆း၁-၂ ၀

 ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းက ကမၻာ႔သမုိ္င္းနွင္႔ ဘုရားသခင္သည္ 
လူသားမ်ားနွင္႔ ဆက္သြယ္သည္႔အေၾကာင္း ကယ္တင္ရွင္ေစ
လြတ္မည္႔အေၾကာင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ယခုတြင္ 
ထုိကယ္တင္ရွင္သည္ ၾကြလာေတာ္မူျပီျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
သူ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ပဋိညာဥ္သစ္ တရားမ်ားကုိ ေစာင္႔ထိ
န္းလုိက္ေလ်ွာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ( ေဟျဗဲ ၁း၁-၂ )

 အစုိးရသည္ ဥပေဒက်မ္းမ်ားကိုထုတ္ေဝေသာအခါ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အရင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ဥပေဒ 
မ်ားကိုလည္း ပါဝင္လာတတ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ 
ဓမၼာသစ္သည္လည္း “သူမ်ားသားမယား ကို မျပစ္မွားရ” 
ကဲ႔သုိ႔ေသာ ဓမၼာေဟာင္း၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားပါလာပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဓမၼာသစ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဓမၼာေဟာင္းရွိ 
ဥပေဒမ်ားကုိ လုံးဝ ဖ်က္ပယ္ထားသည္။ ဓမၼာသစ္က်မ္းတြင္ 
ဓမၼာေဟာင္းထဲရွိ တိရိစၦာန္ယဇ္ပူေဖာ္ျခင္းမ်ဳးိကုိ လုံးဝ 
ဖ်က္ပယ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဓမၼာသစ္သည္ ခုနွစ္ရက္တြင္ 
ပထမေန႔ ၌ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ရမည္ဟူေသာ ပညတ္မ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ထားသည္။ 

 ေရွ့ေနနွင္႔ တရားသူၾကီးတုိ႔သည္ ဥပေဒေဟာင္းထဲမွ 
သင္ယူေလ႔လာသည္႔နည္းတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
ဓမၼာေဟာင္းထဲမွ မ်ားစြာ သင္ယူေလ႔လာရသညါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဓမၼာေဟာင္းပညတ္မ်ားသည္ ဒီကေန႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား လုံးဝ 
အုပ္စုိးျခင္းမရွိေတာ႔ေခ်။ 



သင္ခန္းစာ ၈ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေျ
ခလွမ္းမ်ား

 သမၼာက်မ္းစာ က ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟုသြန္သင္ သည္။(၁ေယာ၃း၄ 
)။ အဆုိးအေကာင္းခဲြျခားတတ္ေသာ အရြယ္ေရာက္သည္႔ 
လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ အျပစ္ ရွိၾကသည္။ ( ေရာမ ၃း၂၃
 )။ အျပစ္၏အခသည္ ဘုရားသခင္နွင္႔ ခဲြခြါျခင္းျဖစ္ေသာ ေ
သျခင္းျဖစ္သည္။ ( ေရာမ ၆း၂၃၊ ေဟရွာယ ၅၉း၁-၂)။ ၄င္းသည္ 
မီးအုိင္ထဲသုိ႔ က်ေရာက္ေသာ ဒုတိယ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ( ဗ်ာ၂၁း၈)။ 

 ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခ်စ္သည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင္႔ ခဲြခြါရန္ အလုိေတာ္ မရွိေခ်။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ အျပစ္မွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရရွိနုိ္င္မည္႔ နည္းလမ္းကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ( ေယာ ၃း၁၆ )။
 ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ ဖန္ဆင္းေသာအခါ ျပည္႔စုံ၍ စုံလင္စြာ 
ဖန္ဆင္းခဲဲ႔ေသာ္လည္း လူသည္ အျပစ္က်ဳးလြန္ေသာအခါ 
ထုိျပည္႔စုံျခင္းကုိ ဆုံးရွုံးခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္ ဆုံးရုွံးခဲ႔ေသာ 
အရာကို ျပည္႔စုံ၊ စုံလင္ ေသာသူ တစ္ဦးကသာလွ်င္ ျ
ပန္လည္ရယူနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
အျပစ္ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ျ
ပန္လည္ေရာက္ရွိနုိ္င္ရန္ မလုပ္ေဆာင္နုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ 
မိမိ၌ တစ္ပါးတည္း ေသာ သားေတာ္ကုိ ေစလြတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ 
အျပစ္မ်ားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ ျပည္႔စုံ၊ မွန္ကန္စြာ အသက္ 
ရွင္ခဲ႔သည္။ ( ၁ေယာ ၄း၁၀ )။ ေယရူသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခံစားရမည္႔ ျ
ပစ္ဒဏ္ကုိ ကုိယ္စား ခံခဲ႔သည္။ ( ေဟရွာယ ၅၃း၄-၆ )။ ေယရူသည္ 
သူ႔အျပစ္ေၾကာင္႔ အေသခံသည္ မဟုတ္။ (၂ေကာ ၅း၂၁ )။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ ျပစ္မွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရရွိနုိ္င္္ရန္အတြက္ ေယရူသည္ 
လက္ဝါးကားတုိင္တြင္ ဒုကၡခံစားခဲ႔ရသည္။ ( ေရာမ ၅း၆-၈၊ ၁ေပ ၂း၂၄
 )။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ျပီး ထာဝရအသက္ကုိ 
ရရွိနုိ္င္ရန္ ေယရူ ခရစ္ေတာ္ျပင္ဆင္ေပးေသာ ကယ္တင္ျခင္း 
လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္နာၾကရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္း သုိ႔ 
ေရာက္ရွိနုိင္ရန္အတြက္ အဆင္႔ ၆ ခု ရွိပါသည္။ 

 ႏွတ္ကပတ္ေတာ္ ၾကားနာျခင္း
 ပထမဆုံးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေယရူ၏ သတင္းေကာင္းကို 



ၾကားနာၾကရမည္။ သမၼာက်မ္းစာ က ယုံၾကည္ျခင္းသည္ 
ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းအားျဖင္႔ လာသည္ 
ဟုသြန္သင္သည္။ (ေရာမ ၁၀း၁၇ )။ လူတစ္ေယာက္သည္ 
မိဘနွစ္ပါး ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာသည္ 
မဟုတ္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေမြဆက္ခံ၍ မရ။ ( ေယယ်ေက်လ 
၁၈း၂၀ )။ လူတုိင္းသည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ 
ယုံၾကည္ရမည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ သြန္သင္ေသာ 
ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ( မသဲ ၂၈း၁၉-၂၀ )။ လူတစ္ေယာက္က 
ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အျပစ္အတြက္ အေသခံေၾကာင္း၊ 
သျဂဳိလ္ျခင္းကုိခံ၍ ျပန္လည္ထေျမာက္ေၾကာင္းၾကားနာျခင္းမ
ရွိလွွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔မေရာက္နုိင္ပါ။ ( ၁ေကာ ၁၅း၁-၄)။
 တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု ေရးသားသည္မွာ ( ေရာမ ၁၀း၁၄ )” 
သုိ႔ရာတြင္ မယုံၾကည္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ပဌာနာ ျပဳနုိင္မည္နည္း။ 
သတင္းေကာင္းမၾကားလ်ွင္ အဘယ္သုိ႔ယုံၾကည္နုိင္မည္နည္း။ 
ေဟာေျပာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ၾကားနုိင္မည္နညး္။”။ 
လူတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းမရွိခင္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

 ယုံၾကည္ျခင္း
 ဒုတိယတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရူသည္ 

အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္း 
ယုံၾကည္ရမည္။ (မသဲ ၁၆း၁၆ )။ ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ ငါသည္ 
ဤမည္ေသာသူ ျဖစ္သည္ ကုိ သင္တုိ႔သည္ မယုံလွ်င္ ကုိယ္႔အျပစ္၌ 
ေသၾကလိ္မ္႔မည္။”( ေယာ ၈း၂၄) ။ ဖိလိပၸိျမိဳ႔ရွိေထာင္မူးက ေပါလုနွင္႔ 
ေသလတုိ႔အား ဤသုိ႔ ေမးျမန္းခဲ႔သည္။ “ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေ
ရာက္ျခင္းငွါ အဘယ္သုိ႔ ျပဳရမည္နည္း။” ထုိသူတုိ႔ က သခင္ေယရူကုိ 
ယုံၾကည္လွ်င္ သင္နွင္႔ သင္၏ အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔သည္ 
ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ္႔မည္ ဟု ေျပာၾကသည္။ ( တမန္ေတာ္ 
၁၆း၃၀-၃၁)။ ေယရူကလည္း ဤသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ “ယုံၾကည္၍ 
ဗတိၱဇံကုိ ခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္လတံ့။ 
မယုံၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ ခံရလတံ့”( မာကု ၁၆း၁၆
 )။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကုိ 
ၾကားေသာအခါ ယုံၾကည္ျခင္းရွိလာသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ 
ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားနာျခင္းအားျဖင္႔ ျ
ဖစ္ေသည္။(ေရာမ ၁၀း၁၇)။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သတင္းေကာင္းကုိ 
တစ္ကမၻာလုံးသုိ႔ ေဟာေျပာရန္ အလြန္ အေရးၾကီး သည္။ ( မာကု 
၁၆း၁၅ )။

 ေနာင္တရျခင္း
 တတိယတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေ



ရာက္နုိင္ရန္ သူ႔အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တ ရရမည္။ ( တမန္ေတ္ာ 
၁၇း၃၀-၃၁)။ ေနာင္တသည္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေသာ 
စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္တ ရျခင္းဟူသည္ 
ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ျ
ငင္းပယ္ေသာ အျပစ္မ်ားမွ စိတ္ေျပာင္းလဲ ျပီး အျပစ္မ်ား 
က်ဴးလြန္ေနျခင္းမွာ ရပ္သန္႔ကာဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိ 
စတင္လုိက္ေလ်ာက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ေ
နာင္တတရားနွင္႔ အျပစ္လြတ္ျခင္းတရားကုိ ေယရုစလင္ျမိဳ႔မွ စ၍ 
လူမ်ုိဳး အေပါင္းထံသုိ႔ ေဟာေျပာရမည္ဟု ဆုိသည္။ ( လုကာ 
၂၄း၄၇)။ ေနာင္တသည္ က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္မ်ား  အတြက္ 
ဝမ္းနည္းျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ( ၂ေကာ ၇း၁၀ )။ ပင္တိဂုတၱိေန႔၌ 
ဂ်ဴးလူမိ်ဳးမ်ားသည္ ရွင္ေပတရု ၏ သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္ကုိ လက္ဝါးကားတုိင္တြင္ ကြပ္မ်က္ၾကျပီဟူေသာ စကားကုိ 
ၾကားေသာ အခါ သူတုိ႔၏ စိတ္နွလုံးသည္ ၾကည္ကဲြဝမ္းနည္းၾကသည္။ 
( တမန္ေတာ္ ၂း၃၇ )။ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ က်ဴးလြန္ ေသာအျပစ္မ်ားမွ 
ခြင္႔လြတ္ျခင္းရလုိေသာေၾကာင္႔ ဤသုိ႔ေမးျမန္းၾကသည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ ျပဳရပါမည္နည္း”။ တမန္ေတာ္တုိ႔က 
“ေနာင္တ ရ၍ တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္း ေယရူခရစ္၏ နာမ၌ ဗတိၱဇံကုိခံ 
ၾကေလာ႔”( တမန္ေတာ္ ၂း၃၇-၃၈ )။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေနာင္တ 
ရေသာအခါ အျပစ္မ်ားကုိ ေက်ာခုိင္း သည္။ ( ၁သက္ ၁း၉ )။ သူသည္ 
ေကာင္းေသာ အက်င္႔မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ ေနာင္တရျခင္းကုိ ျ
ပသ သည္။ ( မသဲ ၃း၈ )။ 

ဝန္ခံျခင္း
စတုတၳမွာ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကုိ 

အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဝန္ခံရမည္။ ( မသဲ ၁၆း၁၆ )။ ဤၾကီးျမတ္ေသာ တရားသည္ 
ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ( မသဲ ၁၆း၁၈၊ တမန္ေတာ္ ၄း၁၁-၁၂
၊ ၁ေကာ ၃း၁၁ )။ ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေရွ့ေမာက္တြင္ ေယရူခရစ္၏ ဝန္ခံျခင္းကုိ 
ရယူလုိပါက လူမ်ားေရွ့ေမာက္တြင္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကုိ လုိလုိလားလား 
ဝန္ခံရမည္။ ( မသဲ ၁၀း၃၂-၃၃၊)။ တမန္ေတာ္ရွင္ ေပါလု က 
ဤသို႔ ေရးသားသည္။ ( ေရာမ ၁၀း၈-၁၀ )”တစ္ဖန္ဆုိသည္ကား 
တရားေတာ္သည္ သင္နွင္႔နီး၏။ သင္၏နွတ္၌၄င္း၊ သင္၏ 
နွလုံး၌ ၄င္း ရွိသည္ဟု ဆုိ၏။ ထုိသုိ႔ဆုိေသာ္ ငါတုိ႔ ေဟာေသာ 
ယုံၾကည္ျခင္းတရားကုိ ဆုိလုိသတည္း။ အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား 
သင္သည္ သခင္ေယရူကုိ နွတ္ျဖင္႔ ဝန္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိ 



ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေတာ္မူျပီဟု စိတ္နွလုံး၌ ယုံၾကည္ 
လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ္႔မည္။ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေ
ရာက္ျခင္းငွါ ႏွုတ္ျဖင္႔ဝန္ခံရ၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား ထုိေက်ာက္ကုိ 
အမွီျပဳေသာသူမည္သည္ကား ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိနုိင္ရာဟု 
လာသတည္း။”

ဖိလိပၸဳက ဧသေယာပိ အမတ္ကို ေယရူ၏ 
အေၾကာင္းေဟာေျပာေသာအခါ အမတ္က ငါ႔ကုိ ဗတၱိဇံ ေပးရန္ 
မည္သည္႔အတားအဆီးရွိပါသနည္းဟုေမးသည္။ ဖိလိပၸဳက 
သင္သည္ ယုံၾကည္လွ်င္ ဗတၱိဇံ ခံနုိင္သည္ ဟု ဆုိ၏။ “ ေယရူသည္ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။” ( တမန္ေတာ္ 
၈း၃၅-၃၈)။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္နုိင္ရန္ 
ဤအေရးၾကီးေသာ ဝန္ခံျခင္းကုိ ျပဳရမည္။ 

ဗတိၱဇံခံျခငး္
ပဉၥမတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရန္ 

ဗတိၱဇံခံရမည္။ ေယရူက “ ယုံၾကည္၍ ဗတၱိဇံ ကုိ ခံေသာသူသည္ 
ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္လတ့ံ” ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ( မာကု ၁၆း၁၆ )။ 

ဗတိၱဇံသည္ ယုံၾကည္ျခငး္၏ အသီးအပြင္႔ျဖစ္ေၾကာင္းသတိရပါ။ 
သတင္းေကာငး္ကုိ မယုံၾကည္ေသာ လူတစ္ေယာက္သည္သည္ 
စစ္မွန္ေသာ ဗတၱိဇံကုိ အျပဳနုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေမြးကင္းစကေလးသည္ 
ဗတၱိဇံ မခံနုိ္္င္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ အျပစ္က်ဴးလြန္ရန္၊ 
သတင္းေကာင္းၾကားရန္၊ အျပစ္မွ ေနာင္တရရန္၊ နွင္႔ ေ
ယရူခရစ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံနုိင္ရန္ 
အလြန္ငယ္ရြယ္ပါေသးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗတိၱိဇံသည္ ေ
နာက္တရျခင္း၏ ရလဒ္လည ္းျဖစ္သည္။ ပင္တိဂုတၱိေန႔တြင္ 
ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရန္ အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေ
ပတရုအား ေမးေသာအခါ “ေနာင္တရ၍ တစ္ေယာက္မွ် မၾကြင္း ေ
ယရူခရစ္ ၏ နာမ၌ ဗတၱီဇံခံၾကေလာ႔”ဟု ေျပာသည္။ ( တမန္ေတာ္ 
၂း၃၈ )။ လူတစ္ေယာက္သည္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တ မရွိလွ်င္ 
စစ္မွန္ေသာ ဗတၱိဇံမခံနုိင္ပါ။ 

ဗတိၱဇံသည္ ေရထဲ၌ ႏွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၆း၃-၄
 )။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေရဖ်န္းျခင္းနွင္႔ ေလာင္းျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ 
ဗတၱိဇံမဟုတ္။ ဗတၱိဇံသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္နုိင္ရန္ 
အမိ္န္႔ျဖစ္သည္။ ( မာကု ၁၆း၁၆ ၊ ၁ေပ ၃း၂၁)။ လူတစ္ေယာက္သည္ 
ဗတၱိဇံမခံမွိီ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ အေရာက္နုိ္င္ပါ။ ဗတၱိဇံသည္ 
အျပစ္မွ ခြင္႔လြတ္ျခင္း ရနုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂း၃၈ )။
 ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျပစ္မ်ားမွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရနုိ္င္ရန္ ေယရူသည္ 
အေသြးေတာ္ သြန္းေလာင္းခဲ႔သည္႔ နညး္တူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 



အျပစ္မ်ားမွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရနုိ္င္ရန္ ဗတၱိဇံခံ ၾကသည္။ ( မသဲ ၂၆း၂၈
 )။ ဗတၱိဇံခံေသာအခါ အျပစ္သား၏ အျပစ္မ်ားသည္ ေယရူခရစ္၏ 
အေသြးေတာ္ အားျဖင္႔ ေဆးေၾကာသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂၂း၁၆ )။

လူတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္မွ ခြင္႔လြတ္ျခငး္ရနုိင္ရန္
၁။ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။
၂။ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ယုံၾကည္ရမည္။
၃။ အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တ ရရမည္။
၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဝန္ခံရမည္။
၅။ အျပစ္မွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရနုိင္ ဗတၱိဇံခံရမည္။
လူတစ္ေယာက္သည္ ဤအခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေသာအခါ 

သခင္ဘုရားသည္ သူ႔အသင္းေတာ္ ထဲသုိ႔ ေပါငး္ထည္႔ေပးသည္။ 
( တမန္ေတာ္ ၂း၄၁-၄၇ ) ထုိသူသည္ ဒုတိယ ေ
မြးျခင္းခံေသာသူျဖစ္သည္။ ( ေယာ ၃း၃-၅ ၊ ၂ေကာ ၅း၁၇ )။
 သူသည္ အလုံးစုံေသာ ဝိညာဥ္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာရွိရာ ခရစ္ေတာ္ 
အထဲ၌ရွိသည္။ ( ဧဖက္ ၁း၃ ၊ ဂလာတိ ၃း၂၆-၂၇)။ သူသည္ 
ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ( တမန္ေတာ္ ၁၁း၆၊ ၁ေပ ၄း၁၆ )။

သင္သည္ အျပစ္မ်ားမွ ကယ္တင္ျခင္းခံရျပီလား။ သင္သည္ 
ဤရုိးရွင္းေသာ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစဥ္ မ်ားကုိ လုိက္နာျပီလား။ 
သင္သည္ မျပဳလုပ္ေသးပါက ဒီေန႔သည္ သင္႔အတြက္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်ိန္ မဟုတ္ပါလား။ 



သင္ခန္းစာ ၉ ေယရူ၏ တည္ေထာင္ေသာ 
အသင္းေတာ္

ေယရူက ေပတရုအားမိ္န္႔ေတာ္မူသည္မွာ ( မသဲ ၁၆း၁၈
 ) “ငါဆုိသည္ကား သင္သည္ ေပတရုျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ 
င႔ါအသင္းေတာ္ကုိငါတည္ေဆာက္မည္။ ထုိအသင္းကုိ မရဏာနုိင္ငံ၏ 
တံခါးတုိ႔သည္ မနုိင္ရာ။”

ေယရူက သူ႔အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ ကတိျပဳခဲ႔သည္။ 
ေယရူက အသင္းေတာ္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ရန္ ကတိမျပဳခဲ႔ပဲ 
အသင္းေတာ္ တစ္ပါးတည္း တည္ေဆာက္ရန္သာ ကတိျပဳခဲ႔သည္။ ေ
ယရူ သည္ သူ႔အသင္းေတာ္ကုိ ေပတရုေပၚတြင္ မတည္ေဆာက္ခဲ႔ပါ။ 
ဓမၼာသစ္က်မ္းရွိ ေပတရုဟူေသာ ဂရိစကား လုံး၏ မူရင္းမွာ 
“Petros” ျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ ေက်ာက္ခဲေသးေသးေလးျဖစ္သည္။ 
ေယရူက “ဤေက်ာက္ေပၚတြင္”ငါ႔အသင္းငါတည္ေဆာ
က္မည္ဟုမိန္႔ေတာမူသည္။ ဂရိစကားလုံးေက်ာက္သည္ 
“petra” ျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ေယရူသည္ ေက်ာက္ခဲေသးေသးေလးျဖစ္ေသာ ေ
ပတရုအေပၚတြင္ သူ႔အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္နုိင္ပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ “ေပတရု” ဟူေသာ စကားလုံးနွင္႔ “ေ
က်ာက္ေဆာင္”တုိ႔သည္ ၾကီးမားေသာ အဓိပၸါယ္ကြာဟ မူရွိသည္။

အသင္းေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေသာ ေ
ပတရု၏ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံမူအေပၚတြင္ 
တည္ေဆာက္ထားသည္။( မသဲ ၁၆း၁၆ )။ “ခရစ္ေတာ္”၏ 
အဓိပၸါယ္မွာ “ဘိသိက္ျခင္းခံေသာသူ” ျဖစ္သည္။ ေယရူသည္ 
ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းထဲရွိ ဘုရား သခင္သည္ လူသားမ်ားအား 
ကယ္တင္ရန္ၾကြလာမည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ 
အသင္းေတာ္သည္ ေပတရုအေပၚတြင္ တည္ေထာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ 
သမၼာတရားအေပၚတြင္ တည္ေထာင္သည္။

ရွင္ေပါလုက ေယရူခရစ္ေတာ္ ခ်ထားေသာ  အုတ္ျမစ္မွတစ္ပါး 
အဘယ္သူမွ် အုတ္ျမစ္မခ်နုိင္ဟု ေရးသားသည္။ (၁ေကာ ၃း၁၁
 )။ အသင္းေတာ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္ေထာင္ေသာ 
အသင္းေတာ္ ျဖစ္လ်ွင္ ထုိအသင္းေတာ္သည္ ေယရူတည္ေထာင္ေသာ 
အသင္းေတာ္မဟုတ္။



ေယရူသည္ အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ( ေ
ကာေလာသဲ ၁း၁၈ )။ “သူသည္ အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ 
ကုိယ္၏ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အရာရာ၌ထူးျမတ္ျခင္းငွါ 
မူလအရင္းျဖစ္၍ ေသေသာသူတို႔တြင္ သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏”။ ေ
ရာမျမိဳ႔၌ရွိေသာ ပုဒ္ရဟန္းမင္းၾကိီးသည္ ေယရူတည္ေထာင္ေသာ 
အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းမဟုတ္။ ဤကမၻာေပၚရွိလူတစ္ေယာက္ 
(သုိ႔) လူအုပ္စုတစ္စုသည္ ေယရူတည္ေထာင္ ေသာ 
အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းမဟုတ္။ ေယရူတစ္ပါးတည္းသာလ်ွင္ ေ
ကာင္းကင္နွင္႔ေျမၾကီးေပၚတြင္ အခြင္႔အာဏာ ရွိေသာသူျဖစ္သည္။ 
(မသဲ ၂၈း၁၈ )။

အသင္းေတာ္တြင္ ေယရူတစ္ပါးတည္းသာလ်ွင္ 
ဦးေခါင္းမဟုတ္ပါက ထုိအသင္းေတာ္သည္ ေယရူ တည္ေထာင္ေသာ 
အသင္းေတာ္မဟုတ္။ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ 
ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၁း၂၂-၂၃ )။” ခပ္သိမ္းေသာ 
အထြဋ္အျမတ္၊ အာဏာစက္၊ တန္ခုိး ၊ အစုိးရျခင္းမွ စ၍ ယခုဘဝ၊ 
ေနာင္ဘဝ၌ ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာ ဘဲ႔ြနာမအလုံးစုံတုိ႔ထက္၊ ေ
ကာင္းကင္အရပ္၌ မိမိလက္ယာေတာ္ဘက္မွာ အလြန္ျမင္႔ျမတ္ ေ
သာ ေနရာကုိ ခရစ္ေတာ္အား ေပးေတာ္မူ၍၊ ေျခဖဝါးေတာ္ေအာက္သုိ႔ 
အလုံးစုံတုိ႔ကုိ ခ်ထားသျဖင္႔ အသင္းေတာ္ဖုိ႔အလုိ႔ငွါ၊ သူ႔ကုိ 
အလုံးစုံတုိ႔၏ အခ်ဴပ္အျခာဦးေခါင္းျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ 
ထုိအသင္းေတာ္ကာ အလုံးစုံတုိ႔ကုိ အလုံးစုံနွင္႔ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ 
သူ၏ျပည္႔စုံျခင္းတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကုိယ္ျဖစ္သတည္း”။

လူတစ္ဦးတြင္ ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္းသာရွိသည္။ ေ
ယရူသည္ အသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္၍ အသင္းေတာ္သည္ 
သူ၏ ကုိ္ယ္ခႏၶာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေယရူ၌ အသင္းေတာ္ 
တစ္ပါးတည္းသာရွိသည္။ ( ဧဖက္ ၄း၄ )။” သင္တုိ႔ကုိ ေ
ခၚေတာ္မူျခင္းနွင္႔ စပ္ဆုိ္င္ေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းတစ္ပါးထဲသုိ႔ 
ေခၚသြင္းေတာ္မူသည္နွင္႔အညီ ကုိယ္တစ္ကုိယ္၊ 
ဝိညာဥ္တစ္ဝိညာဥ္တည္းရွိ၏။”

ေယရူသည္ သူ႔အသင္းေတာ္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ 
ကယ္တင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၅း၂၃
 ) “အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ 
အေပၚမွာ ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူသကဲ႔သုိ႔ ၊ ေယာက်ၤားသည္ 
မိမိခင္ပြန္းအေပၚမွာ ဦးေခါင္းျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကုိယ္ခႏၶာကုိ 
ကယ္တင္ေသာသူျဖစ္၏”။

အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ျပီး ေ
ယရူသည္ သူ၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ကယ္တင္ေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ 



လူတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လုိပါက 
ထုိသူသည္ ေယရူတည္ေထာင္ထား ေသာ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ 
ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေယရူကတိျပဳခဲ႔ေသာအသင္းေတာ္သည္ ေယရူေသျခင္းမွ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီးေနာက္ ပင္တိဂဳတၱိေန႔ ပထမေန႔ရက္တြင္ 
အစျပဳခဲ႔သည္။ ေပတရုက လူအုပ္ၾကီးအား ေယရူ၏ 
လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚအေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းနွင္႔ ေ
ကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ျပန္လည္တက္ၾကြသြားသည္႔အေၾကာင္းကုိ ေ
ဟာေျပာခဲ႔သည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂း၃၆-၃၇ )။”ထုိ႔ေၾကာင္႔သင္တုိ႔သည္ 
လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ကြပ္မ်က္ေသာ ေယရူကုိ ဘုရာသခင္ 
သည္ ခရစ္ေတာ္အရာ၌၄င္း၊ အစုိးရေသာ အရွင္အရာ၌၄င္း 
ခန္႔ထားသည္႔အေၾကာင္းကုိ ကၠသေရလ အမိိ်ဳးအေပါင္းတုိ႔ 
အတပ္အမွန္သိမွတ္ၾကေလာ႔ဟု ေပတရုေဟာေလ၏။ 
ထုိသူတုိ႔သည္ ၾကားရလွ်င္ စိတ္နွလုံး ပူပန္ျခင္းရွိ၍ ညီအစ္ကုိတုိ႔ 
အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေပတရုမစ၍ အျခားေသာ 
တမန္ေတာ္တုိ႔အား ေမးျမန္းၾက၏”။

ေပတရုက သူတုိ႔အား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အမိန္႔ေပးခဲ႔သည္။ 
( တမန္ေတာ္ ၂း၃၈ )။” ေပတရု ကလည္း သင္တုိ႔၏အျပစ္ကုိ 
လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္း ေ
ယရူခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကုိ ခံၾကေလာ႔။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္နွင္႔ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရၾကလိမ္႔မည္။”။ 

သမၼာက်မ္းစာေျပာသည္မွာ ( တမန္ေတာ္ ၂း၄၁ )။
 “ထုိစကားကုိ အသင္႔နွလုံးသြင္းမိေသာ သူတုိ႔သည္ ဗတၱိဇံကုိ ခံ၍ 
ထုိေန႔၌အေရအတြက္အားျဖင္႔ သုံးေထာင္မွ်ေလာက္ေသာ သူတုိ႔သည္ 
ဝင္ၾက၏”။ 

တမန္ေတာ္ဝတၳဳအခန္းၾကီး၂ ၏ ေနာက္ဆုံးက်မ္းခ်က္တြင္ 
“ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ေသာ သူတုိ႔ကုိ လည္း ေန႔စဥ္မျပတ္ 
သခင္ဘုရားသည္ သင္းဝင္ေစေတာ္မူ၏”။( တမန္ေတာ္ ၂း၄၇)။ 

လူသည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖ
စ္ေၾကာင္းယုံၾကည္၍ ၊ အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တရ ကာ၊ အျပစ္မ်ားမွ 
ခြင္႔လြတ္ျခင္းရနုိ္င္ရန္ ဗတၱိဇံခံပါက ဘုရားသခင္သည္ 
သူ႔အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ ေပါင္းထည္႔ ေပးသည္။

သင္သည္ ေယရူတည္ေထာင္ထားေသာ အသင္းေတာ္၏ 
သင္းဝင္သူျဖစ္ျပီလား။ သင္သည္ အသင္းေတာ္ 
အစျပဳေသာေန႔ ပင္တိဂဳတၱိေန႔တြင္ လူမ်ားျပဳလုပ္သည္႔ 
အတုိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင္႔ ယေန႔တြင္ အသင္းဝင္ျဖစ္နုိင္ပါသည္။  
ယုံၾကည္၍ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ 



ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံျပီး အျပစ္မ်ားမွ ေ
နာင္တရကာ သင္၏အျပစ္မ်ားမွ ခြင္႔လြတ္ျခင္းရရန္ ဗတၱိဇံခံပါ။ 
သင္သည္ ဤကဲ႔သုိ႔ျပဳလုပ္ေသာအခါ သခင္ဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ 
သူတည္ေထာင္ေသာ အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ သင္းဝင္ေစမည္။ 



သင္ခန္းစာ ၁၀ ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္၌ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း

 ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ ကုိးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်တုိ႔သည္ 
ခမည္းေတာ္ကုိ နံဝိညာဥ္နွင္႔၄င္း၊ သစၥာတရားနွင္႔၄င္း၊ 
ကုိးကြယ္ရမည္႔အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ ယခုပင္ေရာက္ လ်က္ ရွိ၏။ 
အေၾကာင္းမူကား ထုိသုိ႔ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ႔ကုိ ခမည္းေတာ္သည္ 
အလုိိေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ႔သည္ နံဝိညာဥ္နွင္႔၄င္း၊ 
သစၥာနွင္႔၄င္း၊ ကုိးကြယ္ရ မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”။ ( ေယာဟန္ ၄း၂၃-
၂၄ )။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ 
နွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ရန္ အခ်က္နွစ္ခု ကုိ ေ
တာင္းဆုိပါသည္။

၁။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နံဝိညာဥ္နွင္႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရမည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏နွလုံးသားသည္ မွန္ကန္ေနရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ 
အသက္တာသည္ မွန္ကန္ေနရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
အျပဳအမူတုိ႔သည္ မွန္ကန္ေနရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာမ်ားကုိ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားရမည္။ ( ေ
ဟရွာယ ၁း၁၁-၂၀၊ သု ၂၈း၉၊ မသဲ ၁၅း၈ )

၂။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သမၼာတရားနွင္႔ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ရမည္။ ဘုရားသခင္ကုိ သမၼာတရားနွင္႔ ဝတ္ျပဳ 
ကုိးကြယ္ရမည္ဟုဆုိရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာနွင္႔အညီဝတ္ျပဳကုိး
ကြယ္ျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္သည္ 
သမၼာတရားျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၇း၁၇ )။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏ နွစ္သက္ေတာ္မူေသာ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္ရန္ နွတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။

ဓမၼာသစ္ထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းပုံစံ ေ
ဖာ္ျပထားသည္။ ဓမၼာေဟာင္းထဲရွိဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းပုံစံျဖစ္ေသာ 
ကခုန္ျခင္း၊ တီးမွုတ္ျခင္း၊ တိရိစၦာန္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေ
န႔ထူးေန႔ျမတ္ေစာင္႔ျခင္းနွင္႔ နံ့သာဆီမီးယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတုိ႔သည္ 
ကၠသေရလ လူမိ်ဳးတစ္မ်ိဳးတည္းအတြက္သာ ေ
ပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼာေဟာင္းထဲရွိ ဘုရားသခင္၏ 



လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကၠသေရလလူမိ်ဳးမ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ 
ပညတ္ခ်က္မ်ား သည္ လက္ဝါးကားတုိင္တြင္ ကုန္ဆုံးျပီျဖစ္သည္။ 
( ေကာ ၂း၁၃-၁၄ ) ။ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ 
ပညတ္ျဖစ္ေသာ ၊ လူသားအားလုံးအတြက္ ေပးထားေသာ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ဓမၼာသစ္ထဲတြင္ သင္ယူ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္နွစ္သက္ျမတ္နုိ္းေသာ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းမ်ားကုိ 
ဓမၼာသစ္ထဲတြင္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သခင္ဘုရား၏ ညစာစားပြဲ
၁ေကာ၁၀း၁၆ တြင္ သခင္ဘုရား၏ညစာစားပြဲ (သုိ႔) 

ပြဲေတာ္မဂၤလာ သည္ အခ်က္နွစ္ခုပါဝင္သည္။ ၁။ တေဆးမဲ႔မွန္႔နွင္႔ ၂။
 စပ်စ္ရည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ သခင္ဘုရား၏ ညစာစားပြဲရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
သခင္ေယရူသည္ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
အျပစ္မ်ားအတြက္ မိမိကုိယ္ခႏၶာကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ကာ အေသြးေတာ္ 
သြန္းေလာင္းျခင္းကုိ ေအာက္ေမ႔သတိရရန္ျဖစ္သည္။ ( မသဲ ၂၆း၂၆
-၂၉ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပြဲေတာ္မဂၤလာ ကုိ ဆက္ဆံေသာအခါ ေ
ယရူခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိနွင္႔ အေသြးေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းကုိ 
ေအာက္ေမ႔ျခင္း ျဖင္႔ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားျပီး ဆက္ဆံၾကရမည္။( 
၁ေကာ ၁၁း၂၃-၃၀)။ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ခုနွစ္ရက္၏ ပထမဆုံးေသာ 
ေန႔ရက္တုိင္းတြင္ ပြဲေတာ္မဂၤလာကုိ စားသုံးၾကရမည္။ ( တမန္ေတာ္ 
၂၀း၇ )။

ဆုေတာင္းျခင္း
ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ဆုေတာင္ပဌာနာျပဳျခင္းသည္ 

ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းနွင္႔ ေန႔စဥ္အသက္တာ တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းနွင္႔ 
ပတသက္၍ သြန္သင္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။( ၁တိ၂း၁-၂၊
 ဖိလိပၸိ ၄း၆)။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ဆုေတာင္း 
ပဌာနာျပဳေသာအခါ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းနွင္႔ သူ၏ 
နာမေတာ္ကုိ ခ်ီေျမာက္ေထာမနာျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ အျခားသူမ်ားအတြက္ လည္းဆုေတာင္းၾကသည္။

ေယရူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ဆုေတာင္းရမည္႔ပုံစံကုိ ေ
ပးထားသည္။ ( မသဲ ၆း၅-၁၅ )။ ဤေနရာတြင္ ေ
ယရူက ထပ္ဖန္တလဲလဲျမြက္ဆုိျပီး အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ဆုေတာင္းရမည္႔ ပုံစံကုိ 
သင္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နွင္႔ 
ဘုရားသခင္ၾကားတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အျမင္႔ဆုံးေသာ 
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 



ေယရူနာမ၌ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။ ( ေယာ ၁၆း၂၃၊ ၁တိ ၂း၅၊ ေဟျဗဲ ၄း၁၄-၁၆၊
 ၁ေယာ ၁း၁-၂)။

ႏွတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာျခင္း
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား သူ၏ ႏွ

တ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေဟာေျပာသြန္သင္ရန္ မိန္႔ေတာ္မူ သည္။ ( 
မသဲ ၂၈း၁၉-၂၀ )။ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူျဖစ္ေစ၊ 
မေရာက္ေသးသူျဖစ္ေစသြန္သင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ သင္ၾကားျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ (တမန္ေတာ္ ၂း၄၂
 )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တုိးတက္ၾကီးထြားရန္၊ 
အျခားသူမ်ားကုိ သြန္သင္နုိ္င္ရန္ နွင္႕ မွားယြင္းေသာ 
သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္နုိင္ရန္ နွတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သင္ယူ ၾက 
ရမည္။( ၁ေပ၂း၂-၃၊ ၂တိ၂း၂ ၊ ၂တိ၄း၁-၅ )။

ေပးကမ္းျခင္း
ေပးကမ္းျခင္းသည္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၏ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္းသည္ သာသနာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္၌ တစ္ခုတည္းေသာ 
ရံပုံေငြျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေပးကမ္းရမည္႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ( ၁ေကာ ၁၆း၂ )။
 သမၼာက်မ္းစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေပးကမ္းျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္၍ 
အေယာက္စီတုိင္းေပးရန္၊ ခုနွစ္ရက္ တြင္ ပထမေန႔ရက္ ၌
 ေပးရန္၊ မိမိေကာင္းစားသည္႔အတုိင္းေပးရန္ သြန္သင္သည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရက္ေရာ စြာ ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင္႔ 
ဘုရားသခင္အား မည္မ်ွခ်စ္သည္ကုိ ျပသ သည္။( ၂ေကာ ၉း၇ )။

သီခ်င္းဆုိျခင္း
ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ သီခ်င္းဆုိ၍ ခ်ီးမြမ္းရန္ သြန္သင္ထားသည္။ 

( ေကာေလာသဲ ၃း၁၆ )။ အသင္းေတာ္ ထဲတြင္ 
ဘုရားသခင္နွစ္သက္ျမတ္နုိ္းေသာ တီးသံ မွာ ပင္ကုိအသံ ျဖင္႔ 
သီခ်င္းဆုိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ မ်ား၏ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၌ 
တီးဂီတမ်ား အသုံးျပဳရန္ ဓမၼာသစ္ထဲတြင္ သြန္သင္ျခင္းမရွိပါ။ တီးဂီတ 
ပါ၍ သီခ်င္း ဆုိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္ကို 
အပုိ ထပ္ထည္႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ပုိင္ခြင္႔မရွိပါ။( ဗ်ာ ၂၂း၁၈-၁၉၊ ၁ေယာ
 ၉-၁၁ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လူတီထြင္ေသာ တီးဂီတ မ်ားကုိ 
မဟုတ္ပဲ၊ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ တီးသံ ျဖစ္သည္႔ 



နွလုံးသားျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္း သီခ်င္း ဆုိ ရန္ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၅း၁၉ )။
 ထုိ႔ေနာက္ တစ္ပင္တုိင္သီဆုိျခင္းနွင္႔ အုပ္စုလုိက္ သီဆုိျခင္းတုိ႔သည္ 
လည္း ဘုရားသခင္တားျမစ္ထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
သီခ်င္းဆုိျခင္းအားျဖင္႔ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ၄င္း၊ သူတပါးကုိ ၄င္း
 ခြန္အားေပး တုိက္သြန္းၾကသည္။ ( ေကာေလာသဲ ၃း၁၆
 )။ ခရစ္ယာန္တုိင္းတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္စီ အတြက္ ပဲြေတာ္မဂၤလာ 
စားသုံးသကဲ႔သုိ႔ မိမိကုိယ္စီ သီခ်င္းဆုိရမည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ပရိသတ္ နွင္႔ နားေထာင္ေပးေသာသူမွာ 
ဘုရားသခင္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ေသာအခါ 
မိမိကုိယ္မိမိ ေက်နပ္ ရန္မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ၾကေသာအခါ မိမိေက်နပ္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္းအေပၚ 
အေျခအခံပဲ ဘုရားသခင္ နွစ္သက္ျမတ္နို္းျခင္းအေပၚတြင္ 
အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအာနုေဘာ္၊ တန္ခုိးေတာ္ 
အစြမ္းသတၱိနွင္႔ သနားျခင္းဂရုဏာေတာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျပစ္မွ 
ကယ္တင္ရန္အတြက္ သူ၏ သားေတာ္ေယရူ ေပးကမ္းျခင္းမ်ား 
ကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ နွလုံးသားသည္ 
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းနွင္႔ ျပည္႔လ်က္ရွိသည္။ ထုိအရာ မ်ားကုိ စဥ္းစားဆ
င္ျခင္ျခင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ ေျခခံျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နွလုံးသားမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ဝန္ခံျခင္း နွင္႔အတူ နွတ္ကပတ္ေတာ္အသီးျဖင္႔ 
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းဆုိၾကရမည္။ ( ေဟျဗဲ ၁၃း၁၅ )။



သင္ခန္းစာ ၁၁ ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္ 
ဖဲြ႔စည္းပုံ

အသင္းေတာ္သည္ ဘုရင္တစ္ပါးကဲ႔သုိ႔ 
ခရစ္ေတာ္အုပ္စုိးေသာ နုိင္ငံျဖစ္သည္။ ( ၁တိ ၆း၁၅၊ ေယာ 
၁၈း၃၇၊ ေယာ ၁၉း၁၉)။ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ထုိနုိင္ငံေတာ္ထဲရွိ ျ
ပည္သူျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ( ေကာ ၁း၁၃၊ ေဟျဗဲ ၁၂း၂၈
၊ ဗ်ာ ၁း၉)။ ဤကမၻာတစ္ခုလုံးသည္ ထုိနုိင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ 
အက်ယ္အဝန္းျဖစ္သည္။ ( မသဲ ၂၈း၁၉၊ မာကု ၁၆း၁၅၊
 တမန္ေတာ္ ၁း၈)။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ထုိနုိ္င္ငံေတာ္ထဲသုိ႔ 
ဒုတိယေမြးဖြားျခင္္းအားျဖင္႔ ဝင္ေရာက္နုိင္သည္။ ( ေယာ ၃း၅ )။ 

ဦးေခါင္းတစ္လုံး၊ ဘုရင္တစ္ပါး
အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကုိယ္ခႏၶာ ျဖစ္ျပီး 

ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိခႏၵာကုိယ္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၁း၂၂-
၂၃၊ ၄း၄)။ အခြင္႔အာဏာရွိသမွ်တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည္။( မသဲ 
၂၈း၁၈၊ ေကာ ၁း၁၈)။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ထုိဦးေခါင္းမွ သြန္သင္သည္႔အတုိင္း လုွပ္ရွားသည္။ 
သူသည္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သူ၏ 
အမိန္႔ေတာ္ကုိ နာခံရမည္။ ( ဧဖက္ ၅း၂၄)။

အသင္းေတာ္သည္ ဤေလာကတြင္ ဌာနခ်ဳပ္မရွိ။ ခရစ္ေတာ္၏ 
အသင္းေတာ္ ၏ ဌာနခ်ုဳပ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္တုိင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ 
လြတ္လပ္စြာ အုပ္စုိးထားသည္။ သခင္ဘုရား၏အသင္းေတာ္တြင္ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ ပုဒ္ရဟန္းမင္းၾကီး၊ ေကာင္စီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟူ၍ လုံးဝမရွိ။ 
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၏ အခန္းၾကီး ၂ နွင္႔ ၃ တုိ႔တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ 
အသင္းေတာ္အသီးသီးတုိ႔အား တုိက္ရုိက္ စကားေျပာ ေ
ၾကာင္းေတြ႔နုိ္င္သည္။ အသင္းေတာ္တုိင္းသည္ မိမိျပဳလုပ္သည္႔ 
အဆုိးအေကာင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္အား အစီရင္ခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္းအုပ္မ်ား
အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေယာက်ၤားမ်ားသည္ အသင္းေတာ္တုိင္းတြင္ 

သင္အုပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားၾကရမည္။ (တမန္ေတာ္ ၁၄း၂၃၊ တိတု ၁း၅
 )။ဓမၼာသစ္က်မ္းတြင္ သင္းအုပ္မ်ားကုိ သင္းလူၾကီးမ်ား ( ၁တိ ၄း၁၄
 ) သင္းအုပ္မ်ား ( ဖိလိပၸိ ၁း၁၊ တိတု ၃း၁-၂) အအုပ္အခ်ဳပ္မ်ား( 
တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၈၊ ၁ေပ၅း၂ )၊ ဓမၼဆရာမ်ား ( ဧဖက္ ၄း၁၁-



၁၂ ) နွင္႔ သုိးထိန္းမ်ား ဟုေခၚသည္။ ဓမၼဆရာ၏ ရုိးရွင္းေသာ 
အျခားစကားလုံးမွာ သုိးထိန္း ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ထဲရွိ 
တရားေဟာဆရာမ်ားသည္ သင္းအုပ္အမူကုိ မထမ္းေဆာင္နုိင္သေရြ. 
သုိးထိန္း ဟု မေခၚဆုိနုိင္ေပ။ အသင္းေတာ္အသီးသီးတုိ႔၏ 
သင္းအုပ္မ်ားသည္ သုိးထိိ္န္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ( ၁ေပ ၅း၁-၄
 )။ သင္းအုပ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ၁တိ၃း၁-၇ နွင္႔ တိတု 
၁း၅-၁၃ တြင္ စာရင္း ျပဳစုထားသည္။ သစၥာရွိေသာ ခရစ္ယာန္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင္းအုပ္တစ္ေယာက္သည္ သစၥာရွိေသာ မိန္းမနွင္႔ 
သားသမီးမ်ားရွိရမည္။ ထုိသူသည္ ဘာသာဝင္သစ္ မျဖစ္ရ။ ေ
ဒသႏၱရ အသင္းေတာ္ တစ္ခုတြင္ သင္းအုပ္သည္ တစ္ေယာက္ထက္ 
မ်ားရမည္ျဖစ္ သည္။ သမၼာက်မ္းစာက သင္းအုပ္မ်ားဟု ( 
အမ်ားကိန္း) ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၁၄း၂၃၊ ၂၀း ၁၇-၂၈
 )။ သင္းအုပ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သုိးစုမ်ားကို လမ္းျပျခင္း၊ 
ကာကြယ္ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းနွင္႔ အုပ္စုိးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
( ၁ေပ ၅း၁-၄၊ တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၈၊ ၁တိ၅း၁၇၊ ေဟျဗဲ ၁၃း၁၇ )။

သင္းေထာက္မ်ား
အရည္အခ်င္းရွိေသာ သင္းေထာက္မ်ားကုိ ေ

ဒႏၱရအသင္းေတာ္တုိင္းတြင္ ခန္႔အပ္ထားရမည္။( ဖိလိပၸိ 
၁း၁ )။ သူတုိ႔၏ ရွိထားရမည္႔ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ၁တိ
 ၃း၈-၁၃ တြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည္။ သင္းေထာက္မ်ား ၏
 လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အလုပ္သည္ တမန္ေတာ္ အခန္းၾကီး ၆း
 ၁-၆ ထဲရွိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္႔  အတုိင္းျဖစ္ ရမည္။ 
သင္းေထာက္သည္ ေယာက်ၤားမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ မိန္းမတုိ႔သည္ 
မယားတစ္ေယာက္တညး္သာ ရွိရမည္ ဟု မျဖစ္နုိ္င္ေသာေၾကာင္႔ 
သင္းေထာက္မျဖစ္နုိင္။( ၁တိ ၃း၁၂ )။ 

တရားေဟာဆရာမ်ား
တရားေဟာဆရာမ်ား၏ အလုပ္မွာ နွုတ္ကပတ္ေတာ္ေဟာေျပာျခ

င္းျဖစ္သည္။ ( ၁တိ ၄း၁-၅ ) သင္းအုပ္ နွင္႔ သင္းေထာက္သည္႔နည္းတူ 
တရားေဟာဆရာသည္ ေယာက်ၤားျဖစ္ရမည္။ ( ၁တိ
 ၂း၈-၁၅ ) ။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ နုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေ
ဟာေျပာေသာ အမူေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ( ၂တိ ၄း၅
 )။ ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ တရားေဟာဆရာမ်ားကုိ REVEREND 
သုိ႔မဟုတ္ အဘ ( FATHER )ဟု ဘယ္ေသာအခါမ်ွ ေခၚဆုိျခင္းမရွိ။ ( 
မသဲ ၂၃း၈-၁၂ )။

အသင္းသူအသင္းသားမ်ား
သတင္းေကာင္းကုိ နာခံေသာသူ အားလုံးတုိ႔သည္ အသင္းသူ 

အသင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (ဂလာတိ ၃း၂၇၊ ဧဖက္ ၁း၃ )။



 အသင္းသူအသင္းသား အားလုံးတုိ႔သည္ သင္းအုပ္ကုိ နာခံရမည္။ 
( ေဟျဗဲ ၁၃း၁၇ )။ သူတုိ႔သည္ မယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔ကုိ သြန္သင္ 
နုိင္ေသာသူျဖစ္ရမည္။( တမန္ေတာ္ ၈း၄ ၊ ၂တိ ၂း၂၄-၂၅ )။
 သူတုိ႔သည္ ဘာသာေရးကို ကုိင္းရုိင္းေသာသူျဖစ္ရမည္။( ယာကုပ္ 
၁း၁၇ )။ သူတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တည္ေဆာက္ၾကရမည္။( ေဟျဗဲ 
၃း၁၃ ) သူတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ ကူညီၾကရမည္။ ( မသဲ 
၂၂း၃၉၊ ၂၀း၂၆ )။ 

ခရစ္ေတာ္သည္ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ျပီး 
အရည္အခ်င္းရွိေသာ သူတုိ႔သည္ ေဒႏၱရ အသင္းေတာ္တုိင္း၏ 
သင္းအုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒႏၱသရ အသင္းေတာ္၌ 
သင္းအုပ္နွင္႔ သင္းေထာက္မရွိျဖစ္နုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေ
သဆုံးသြား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည္႔မွီသူ မရွိေသာ 
အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္နွင္႔ သင္းေထာက္မရွိေသာ ေ
ဒသႏၱရ အသင္းေတာ္သည္ ဓမၼာသစ္ ၏ စည္းကမ္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာ က်င္႔သုံးျခင္းအားျဖင္႔ ေနာက္ထပ္ အရည္အခ်င္းရွိသူ ေ
ပၚထြန္းလာသည္႔အထိ သစၥာရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 



သင္ခန္းစာ ၁၂ သစၥာရွိစြာ အသက္ရွင္ျခင္း

 ေပတရုၾသဝါဒစာ ဒုတိယေစာင္၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ပညာသည္ ေ
ယရူခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း အခန္းၾကီး ၁း၂ တြင္ 
မိတ္ဆက္ထားသည္။ စစ္မွန္ေသာ ပညာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ 
မိတ္သဟာယ ဖဲြ႔ျခင္းမွလာသည္။ ( ေကာေလာသဲ ၁း၉-၁၀ )။
 မွားယြင္းေသာ ပညာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းကုိ ျ
ငင္းပယ္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး ထုိသြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ 
ဘုရားသခင္၏ အခြင္႔အာဏာ ကုိ ဆန္႔က်င္၍ ဘုရားသခင္ ၏
 ကယ္တင္ျခင္းအၾကံအစည္ကို လည္း လဲြမွားေစသည္။ ဤစာအုပ္၏ 
အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယရူခရစ္ေတာ္ ၏ ဒုတိယၾကြလာျခင္းနွင္႔ 
ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားအား စိတ္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ေ
ပတရုၾသဝါဒစာ ဒုတိယေစာင္ ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
လူသားအားလုံးကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ေပတရုၾသဝါဒစာ ဒုတိယေစာင္ကုိ ေရွမုန္ေပတရုက ေ
ရးသားခဲ႔သည္။ ေရွမုန္သည္ ေဟျဗဲနာမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေ
ပတရု ( PETROS- APEBBLE) အျဖင္႔ေျပာင္းလဲထားသည္။ ( ေ
ယာ ၁း၄၂ )။ ေပတရုကိုယ္တုိင္က သူ႔ကုိသူ အေစခံကၽြန္နွင္႔ 
တမန္ေတာ္အျဖစ္ မိတ္ဆက္ထားသည္။ ( ၂ေပ ၁း၁ )။ သူသည္ 
ဘုရင္နွင္႔ သခင္ျဖစ္ေသာ ေယရူ၏ ကၽြန္ျဖစ္သည္။။ သူသည္ 
ထာဝရအသက္ကုိ ေပးစြမ္းနုိင္ေသာ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူ ေ
သာ ေမရွယျဖစ္သည့္ ေယရူ၏ တမန္ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ ေ
က်းဇူးေတာ္နွင္႔ ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယေဟာဝါဘုရားသခင္ကုိ 
သိကၽြမ္းျခင္းမွလာေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။

စာေရးသူ ေပတရု ကုိယ္တုိင္က ဤစာေစာင္သည္ မိမိ၏ 
ၾသဝါဒစာမဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္အားျဖင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ကယ္တင္ျခငး္သည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးေတာ္ 
အားျဖင္႔ ျဖစ္ေသာ သတင္းေကာင္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ျဖစ္သည္။ 
( ေရာမ ၁း၁၆ )။ ထုိသတင္းေကာင္းသည္ လူသား အားလုံးအတြက္ 
ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ရွင္ရန္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 
သတင္းေကာင္း၏ သြန္သင္ ခ်က္မဟုတ္ေသာ ၾသဝါဒမ်ားနွင္႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေ
ကာင္းေသာ အက်င္႔အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖ်က္စီးေစေသာ 



အရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ( ေကာ ၃း၁၇ )။
ေယရူခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကသာလ်ွင္ လူသားတုိ႔၏ ေ

ကာင္းေသာအက်င္႔နွင္႔ ဝိညာဥ္ေရးရာ အတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ 
ပုိေဆာင္နုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ဘုရားသခင္မိန္႔ဆုိသည္မွာ “သင္မူကား 
ဝန္ခံေသာသူ ရွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းမရွိပဲ၊ သမၼာတရားကုိ 
မွန္ကန္စြာ ပုိင္းျခားတတ္ေသာ ဆရာသမားျဖစ္လွ်က္၊ ဘုရားသခင္ေရွ့ 
မိမိကုိယ္ကို္ယ္ ဆက္သျခင္းငွါ အေကာင္းဆုံးၾကဳိးစားအားထုတ္ေလာ႔
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ( ၂တိ ၂း၁၅ )။ ဘုရားသခင္၏ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ 
ေလးေလးနက္နက္မစဥ္စားေသာသူနွင္႔ ေလ႔လာရန္ 
စိတ္အားထက္သန္မူ မရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ အေစခံရန္ 
မထုိက္သန္ေသာသူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏွု
တ္ကပတ္ေတာ္ကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာေလ႔လာေသာသူနွင္႔ 
ထုိတရား ကုိ မိမိအသက္တာ၌ က်င္႔သုံးေသာသူသည္ 
ရွက္ေၾကာက္စရာမရွိပဲ ဘုရားသခင္၏ အေစခံရန္ထုိက္သန္ေသာ သူ ျ
ဖစ္သည္။ 

ဘုရားသခင္၏နွတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘုရားသခင္၌ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ဆက္ကပ္အပ္နွံ ေ
သာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ မြန္ျမတ္ေသာ ကတိေတာ္မ်ားကုိ 
ခံစားမည္႔သူျဖစ္သည္။ ( ၂ေပ ၁း၄ )။ ဘုရားသခင္၏ 
ကတိေတာ္မ်ားသည္ ဤေလာက၏ ေရြ၊ ေငြ နွင္႔ အဘယ္သူမွ် 
ဝယ္၍ မရနုိ္င္ေသာ ၾကီးျမတ္ေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္သည္။ 
အျပစ္ကင္းမဲ႔ေသာ သုိးသူငယ္ ေယရူခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ 
အားျဖင္႔ ေရြးဝယ္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကုိ 
ဘုရားသခင္၏ နုတ္ကပတ္ေတာ္၌ ရွင္သန္ ၾကီးထြားျခင္းအားျဖင္႔ 
ဤေလာကတြင္ ရနုိင္သည္။

အခန္းငယ္ ၅-၇ တြင္ ဘုရားသခင္၌ စုံလင္စြာ 
အသက္ရွင္နုိင္မည္႔အေၾကာင္း မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
လူတစ္ေယာက္သည္ အရာအားလုံးတုိ႔တြင္ေလးနက္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္တာ ရင္႔က်က္နုိင္ ရန္ 
ဘုရားသခင္နွင္႔အတူ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။( ၁း၅ )။
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အက်င္႔သည္ မွန္ေသာ ပညာ၏ လမ္းျပမူသာ ျ
ဖစ္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဒါသ ထြက္ျခင္းကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္သည္းခံျခင္းကို ျပဳစု ရမည္။ 
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ ဝန္မ်ားကို ခ်ထားျခင္း၊ သည္းခံျခင္းနွင္႔ 
ခ်ဳပ္တည္းျခင္းမ်ားရွိရမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိ 
ေၾကာက္ရြံျခင္းနွင္႔ ေလးစားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္းေပၚတြင္ 
သနားၾကင္နာျခင္းရွိၾကရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမတၱာျဖင္႔ အခ်င္းခ်င္း 



ေပးကမ္းၾကရမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူတုိင္းအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ဝိညာဥ္ေရးရာနွင္႔ ဇာတိပုိင္းဆုိင္ရာ နွစ္ခုစလုံးကုိ 
တဖက္သတ္ေမတၱာျဖင္႔ ကူညီ ျခင္းျဖစ္သည္။( မသဲ ၅း၄၄၊-၄၆၊ ေ
ရာမ ၁၂း၂၀=၂၁၊ ဂလာတိ ၆း၁၀ )။ေမတၱာသည္ တစ္ဖက္လူအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးကို လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ေသာ ဆႏၵျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား အဘယ္မ်ေလာက္ ခ်စ္သည္ကုိ 
လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚတြင္ ျပသေလျပီ။ ေမတၱာသည္ ခရစ္ယာန္ 
အသက္တာ၏ အေကာင္းေသာ အက်င္႔ျဖစ္သည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာအက်င္႔တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေ
န႔စဥ္က်င္႔ဝတ္မ်ားျဖစ္သည္။( ၁း၈ )။ ထုိသုိ႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို 
ျပသျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေ
နာက္ေတာ္လုိက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာ အရည္အခ်င္းမရွိလွ်င္ မ်က္ကန္းနွင္႔ 
တူညီေနသည္။ ထုိသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကုိ မျမင္ေသာသူ၊ 
အနာဂတ္ကုိ မျမင္ေသာသူႏွင္႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 
လူတုိင္းသည္ သတိဝိရိယ နွင္႔ အသက္ရွင္ၾကရမည္။

သက္ဆုံးသည္႔တုိင္ေအာင္ သစၥာရွိျခင္းသည္ 
ကယ္တင္ျခင္းရရွိနုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေန႔တုိင္းက်င္႔သုံးျခင္းအားျဖင္႔ သူသည္ ေ
ကာင္းကင္လမ္းသုိ႔ သြားေနေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပသသည္။( 
၁း၉-၁၁ )။ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ျ
ငင္းပယ္ျခင္းနွင္႔ မိမိကိုယ္အတြက္သာ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ကို သိကြ်မ္းျခင္း၌ 
ထာဝရကယ္တင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ 
သခင္ဘုရားကုိ သိပါသလား။ ပုိ၍အေရးၾကီးသည္မွာ သခင္ဘုရားက 
သင္႔ကို သိပါသလား။ သင္သည္ သူ၏ နွုတ္ကပတ္ေတာ္ 
သတင္းေကာင္းကို နာခံျခင္းမရွိလွ်င္ သခင္ဘုရားသည္ သင္႔ကို 
သိမည္မဟုတ္။ ( မသဲ ၇း၂၁-၂၃ )



သင္ခန္းစာ ၁၃ စပ်စ္ႏြယ္ပင္နွင္႔ အခက္မ်ား

 ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာေပၚရွိ 
အၾကီးျမတ္ဆုံးသြန္သင္ေသာ ဆရာျဖစ္သည္။ သူသည္ 
ခဲယ်ဥ္းနက္နဲေသာအရာမ်ားကုိ လူမ်ား လြယ္ကူစြာ 
နားလည္နုိ္င္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။ သူသည္ လူမ်ားကုိ 
သြန္သင္ေသာအခါ သဘာဝျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳေလ႔ရွိသည္။ ထုိဥပမာတစ္ခုမွာ ေယာဟန္ အခန္းၾကီး ၁၅း၁-၈ 
ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေယရူက သူ႔ကုိ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကဲ႔သုိ႔ 
ခုိင္းႏုိင္းထားသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ 
ဥယ်ဥ္မူးျဖစ္သည္။ ေယရူ၏ တပည္႔ေတာ္မ်ားသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၏ 
အကုိင္းအခက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေယရူက ငါသည္ မွန္ေသာ 
စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ပင္မသည္ အကုိ္င္းအခက္မ်ားကုိ 
အသက္ေပးေသာသူျဖစ္ သည္။ အကုိင္းအခက္မ်ားသည္ ပင္မ နွင္႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနမွ သာလွ်င္ အသက္ရွင္နို္င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔သည္ ေယရူအားျဖင္႔သာလွ်င္ ထာဝရအသက္ကုိ ရနုိ္င္သည္။

လူအမ်ားက သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ေရာက္နုိင္
သည္႔လမ္းရွိသည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။ မူဟာမတ္ က 
ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ အၾကီးျမတ္ဆုံးနွင္႔ ေနာက္ဆုံးေသာ 
ပုေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟု ဝါၾကြားခဲ႔ သည္။ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔က 
မူဟာမတ္ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
မူဟာမတ္သည္ ေသ၍ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ သူသည္ မည္သူကုိမွွ် 
အသက္ကုိ မေပးနုိင္။

ဗုဒၶဘာသာတည္ေထာင္သူ ေဂါသမ က သူသည္ 
ထြက္ေပါက္ေတြ႔ေသာသူဟု ဝါၾကြားခဲ႔ေသာ္လည္း 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် အသက္ကုိ မေပးနုိင္။ ေဂါသမသည္ 
လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔က ေသဆုံးသြားျပီျဖစ္သည္။ သူသည္ 
လူသားတစ္ဦးမွ်သာျဖစ္သည္။ 

ေယရူသည္ ေသခဲ႔ေသာ္လည္း သၤခ်ိဳင္းတြင္ ရွိမေနေတာ႔ပါ။ 
သူသည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီ။ ( ၁ေကာ ၁၅ )။ ေယရူသည္ 
ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ျပီး ထာဝရအသက္ရွင္သူျဖစ္သည္။ 
( ဗ်ာ ၁း၁၇-၁၈ )။ သူသည္ ဤေလာကကို ဖန္ဆင္းသူနွင္႔ 
အသက္ေပးသူျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁း၃) သူသည္ ထာဝရျဖစ္သည္။ 
( ၁တိ ၁း၁၇ )။ ေယရူသည္ အသက္ကုိ ေပးပုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း 



သင္သည္ ေတြးမိပါသလား။ ( ေဟျဗဲ ၅း၉ )။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္၍ သူ႔ကုိ 

နာခံျခင္းအားျဖင္႔ သာလွ်င္ ထာဝရအသက္ကုိ ေျမွာ္လင္႔နုိ္င္သည္။ 
ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ “ ေယရူက ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ 
သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ႔ကုိ အမွွီမျပဳလွ်င္ 
အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ။ ( ေယာ ၁၄း၆ )။
 သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔အား 
ထာဝရအသက္ကုိ ေပးေတာ္မူ၍ ထုိအသက္သည္လည္း 
သားေတာ္၌ပါ၏။ သားေတာ္ကိုရေသာသူသည္ အသက္ကုိရ၏။ 
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိ မရေသာသူမည္သည္ကား အသက္ကို 
မရ။ ( ၁ေယာ ၅း၁၁-၁၂ )။ ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တုိ႔သည္ 
အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၌တည္၍ ငါသည္လည္း 
သူ၌တည္၏။ ထုိသူသည္ မ်ားစြာ ေသာ အသီးကုိသီးတတ္၏။ 
ငါနွင္႔ကြာလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ အဘယ္အမူကိုမွ် မတတ္နုိ္င္ၾက။ ( ေယာ 
၁၅း၅ )။ 

ဒီကေန႔တြင္ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္သည္႔ဆရာမ်ားက 
ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ျပီး ဂုိဏး္ဂဏ 
အသင္းေတာ္မ်ားသည္ အကိုင္းအခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏ ဟု 
ဆုိၾကသည္။ မွားယြင္းေသာ ဆရာမ်ားက နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္သည္ 
စပ်စ္ကုိင္းတစ္ခု၊ R.C အသင္းေတာ္သည္ စပ်စ္ကုိငး္တစ္ခု၊ 
စေနအသင္းေတာ္သည္ စပ်စ္ကုိင္းတစ္ခုဟု သြန္သင္ေနၾကသည္။ ေ
ယရူခရစ္ေတာ္က ငါသည္ မွန္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ျပီး ဂုိဏ္းဂဏ 
အသင္းေတာ္မ်ားသည္ အကုိင္းအခက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု 
မဆုိခဲ႔ပါ။ ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ( ေယာဟန္ ၁၅း၆
 ) “ ငါ၌မတည္ေသာသူသည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ အခက္ကဲ႔သုိ႔ ျ
ပင္သုိ႔ပစ္လုိက္ျခင္းကို ခံရ၏။ ထုိသုိ႔ေသာ အခက္မ်ားကုိ လူတုိ႔သည္ 
စုသိမ္း၍ မီးထဲသုိ႔ ခ်လုိက္ၾကသျဖင္႔ မီးေလာင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။”

ေယရူ၏ ေနာက္ေတာ္ကို လုိက္ေသာ တပည္႔ေတာ္မ်ားသာလွ်င္ 
စပ်စ္ႏြယ္ပင္၏ အကုိင္းအခက္မ်ားျဖစ္ ျပီး ဂုိဏ္းဂဏ 
မ်ားသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၏ အကုိင္းအခက္မ်ား လုံးဝ မဟုတ္ပါ။ 
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ ( စပ်စ္ႏြယ္ပင္) ၏ 
အကုိင္းအခက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာၾကီးကုိ ဖန္ဆင္းေသာအခါ 
တုိးပြါးျခင္းစနစ္ကို ေပးထားသည္။ သူဖန္ဆင္း ေသာ 
အရာအားလုံးတုိ႔အား သူတုိ႔၏ အမိ်ဳးအလုိက္ တုိးပြားရန္ 
မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ( ကမၻာဦး ၁း၁၁-၁၂ )။ သင္သည္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး 
မိ်ဳးေစ႔မွ စပ်စ္သီး၊ ပဲသီး၊ ေျပာင္းဖူး မ်ား သီးေနသည္ကုိ ျ



မင္ဖူးပါသလား။ မျဖစ္နုိင္ပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကုိသာ 
သီးနုိင္သည္။ စစ္မွန္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ 
မ်ားကုိ သာထုတ္လုပ္နုိင္သည္။ သူသည္ နွစ္ျခင္း၊ A.G နွင္႔ ေ
ယေဟာဝါသက္ေသခံ မ်ားကုိ မထုတ္လုပ္နုိင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ 
ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မ်ိဳးေစ႔ျဖစ္သည္။ ( လုကာ ၈း၁၁ )။
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ မိိ်ဳးေစ႔ကုိ ၾကဲလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၏ ေ
နာက္ေတာ္လုိက္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို သာ ထုတ္လုပ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
စစ္မွန္ ေသာ၊ မပ်က္ဆီးနုိင္္ေသာ ဘုရားသခင္၏ နွုတ္ကပတ္ေတာ္ 
မ််ိဳးေစ႔ကုိ ၾကဲလွ်င္ မပ်က္ဆီးနုိင္ေသာ ခရစ္ယာန္ မ်ား သာ 
ထြက္ေပၚနုိင္မည္ျဖစ္ျပီး နွစ္ျခင္း၊ ေအဂ်ီ နွင္႔ ဂုိဏ္းဂဏ 
အသင္းေတာ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္မဟုတ္။ 

ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ကတိေတာ္အတုိင္း တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ( မသဲ ၁၆း၁၈
-၁၉ )။ ထုိအသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္သုိ႔ ျ
ပန္လည္တက္ၾကြျပီးေနာက္ ပင္တိဂုတၱိေန႔၏ ပထမေန႔ရက္တြင္ 
တည္ေထာင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 
နွုတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံလွ်င္ ဘုရား သခင္၏ အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ 
ထည္႔သြင္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး လူ တည္ေထာင္ေသာ ဂုိဏ္းဂဏထဲတြင္ 
ေပါင္းထည္႔ ျခင္း ခံရမည္မဟုတ္။ ( လုကာ ၈း၁၁၊ တမန္ေတာ္ ၂း၃၆-
၃၈၊ ၄၁၊ ၄၇ )။ 

ေယရူသည္ မွန္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ 
အကုိင္းအခက္မ်ားလည္း မွန္ေသာ စပ်စ္သီးကို သာ သီးရမည္ ျ
ဖစ္သည္။ ( ေယာဟန္ ၁၅း၂ ) “ငါ၌အသီးမသီးေသာ 
အခက္ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ခုတ္ပစ္ေတာ္မူ၏။ အသီးသီးေသာ 
အခက္ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ သာ၍သီးေစျခင္းငွါ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေတာ္မူ၏။”

အသီးသည္ ပင္စည္မွ တုိက္ရုိက္သီးျခင္းမဟုတ္ပဲ 
အကိုင္းအခက္မ်ားမွ သီးသည္။ ေယရူက လူသည္ မည္ကဲ႔သုိ႔ ကယ္
တင္ျခင္းေရာက္နုိင္သည္႔အေၾကာင္း ေျပာထားခဲ႔သည္။ ( မသဲ ၂၈း၁၉
-၂၀၊ မာကု ၁၆း၁၅-၁၆၊ လုကာ ၂၄း ၄၆-၄၇ )။ သတင္းေကာင္းကုိ 
ေဟာေျပာျပီးေနာက္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား 
ဗတၱီဇံ ေပးျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ 

အသီးမသီးေသာ အခက္ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ခုတ္ပစ္၍ မီးထဲသုိ႔ 
ခ်ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းေကာင္းကုိ နာခံျခင္းအားျဖင္႔ 
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းေကာင္း မေဟာေျပာ၊ 
အလုပ္မလုပ္ေသာသူသည္ ခုတ္ပစ္ျခင္းကုိ ခံရမည္။ 
ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ကုိ္ယ္စီကုိယ္စီ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ 
ဆုေက်းဇူးအတုိင္း ဘုရညးသခင္၏ အမူေတာ္ကုိ ေ



ဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
မွားယြင္းေသာ ဆရာတုိ႔က ဘုရားသခင္၏ 

သားသမိီးျဖစ္ျပီးေသာသူတုိ႔သည္ ့ျပန္လည္၍ မရုံးုဆုံး 
နုိင္ေတာ္႔ပါဟု သြန္သင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေယရူ 
မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အသီးမသီးေသာ အခက္ရွိသမွ် သည္ 
ခုတ္ပစ္ျခင္းခံရမည္ဟု ဆုိသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု 
က သတိေပးသည္မွာ ( ၁ေကာ ၁၀း၁၂ ) “ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 
အၾကင္သူသည္ မိမိတည္ၾကည္လ်က္ေနသည္ဟု မိမိထင္မွတ္၏။ 
ထုိသူသည္ မလဲျခင္းငွါ သတိျပဳေစ။” ထုိ႔ေနာက္ ရွင္ေပါလုက 
တစ္ခ်ိဳ့ေသာသူတုိ႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္မွ ေရြ.ေလ်ာ႔ၾကျပီဟုဆုိသည္။ ( 
ဂလာတိ ၅း၄ )။ 

ခုတ္ပစ္၍ၽမီးရူျခင္းခံေသာအခက္မ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္၊ 
ပ်င္းရိ ေသာ ခရယာန္မ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ျပီး ထာဝရ မီးအုိင္ထဲသုိ႔ 
ခ်ပစ္ျခငး္ခံရၾကမည္။ ( မသဲ ၂၅း၃၀၊ ၄၂၊၄၆၊ ဗ်ာ ၂၁း၈ )။
 အကိုင္းအခက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ သစၥာရွိစြာ 
အသက္ရွင္ျခင္း၊ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာျခင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ 
ကူညီမစျခင္း၊ မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ကုိ 
အေစခံျပီး အသီးသီးၾကသည္။ လူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ေ
ကာင္းေသာ အက်င္႔ကို ျမင္၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမည္။ ( 
မသဲ ၅း၁၆ )။ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အမူကို ျပဳရန္ 
အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနရမည္။ ( ဂလာတိ ၆း၁၀၊ တိတု ၃း၁ )။

သင္သည္ခရစ္ေတာ္၌ စစ္မွန္ေသာ အခက္ျဖစ္ျပီလား။ သင္သည္ 
မျဖစ္ေသးပါက ထာဝရအသက္ ကုိ မရေသးသူျဖစ္ပါသည္။ 
သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ( ေ
ယာ ၈း၂၄ )၊ အျပစ္မွ ေနာင္တရျခင္းျဖင္႔ ( လုကာ ၁၃း၃
 )၊ လူမ်ားေရွ့ေမာက္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိ ုဝန္ခံျခင္းျဖင္႔ ( မသဲ 
၁၀း၃၂ )၊ ခရစ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံခံျခင္းအားျဖင္႔ ( မာကု ၁၆း၁၆ ) 
ခရစ္ေတာ္၏အခက္ျဖစ္နုိင္သည္။ သင္သည္ အခက္ျဖစ္ေသာလည္း ေ
ကာင္းေသာ အသီးကုိ မသီးပါက ခုတ္ပစ္ျခင္းကုိ ခံရမည္။ သင္သည္ 
ေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္၏ ခြင္႔လြတ္ျခင္းကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။     
( တမန္ေတာ္ ၈း၂၂၊ ၁ေယာ ၁း၆-၉ )။ 
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ေလာကအတြက္ သမၼာတရား သည္ 
အေမရိကန္နုိင္ငံ ၊Tennessee ျ
ပည္နယ္ရွ ိBethel Springs ၌ရွိေသာ 
Bethel Springs Church of Christ 
၏ ဦးေဆာင္မူျဖင္႔ ကမၻာတစ္ဝွမ္းသုိ႔ 
ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းကုိ ၾကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ဤကဲ႔သုိ႔ေသာ ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းသည္ 
ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္မ်ားနွင္႔ 
ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
စိတ္အားထက္သန္စြာ ေပးကမ္းလွဴဒန္း ျ
ခင္းအားျဖင္႔ ျဖစ္သည္။






