
    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    



    

    

မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    

နိဒါန္း 

၁။ အေၾကာင္းမူကား 

၂။ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခခံေမးခြန္းမ်ား 

၃။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္း 

၄။ မူလအေၾကာင္းတရား 

၅။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သိျမင္ျခင္းျဖစ္၏ 

၆။ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္း 

၇။ စာအုပ္တကာတို႔၏ စာအုပ္ 

၈။ ဘုရားသခင္၏ စံႏႈန္း 

၉။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္အျပစ္ကိုျပဳၾကၿပီ 

၁၀။ ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ပါသလား 

၁၁။ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါ 

၁၂။ ႐ိုးသားမႈသည္ လုံေလာက္ျခင္းမ႐ွိပါ 

၁၃။ ဘုရားသခင္ထံ သြားရာလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသလား 

၁၄။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌ ဆပ္ရန္အေၾကြးရွိ၏ 

၁၅။ ေယ႐ႈက အကုန္အစင္ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီ 

၁၆။ စံုလင္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း 

၁၇။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူသားအားလုံးကယ္တင္ျခင္းမခံရၾကပါ 

၁၈။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရား၏ နက္နမဲႈ 

၁၉။ ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္၊ လူျဖစ္ပါသည္ 

၂၀။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာခံရေသာသူ 

၂၁။ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ခုိင္ခ့ံေသာအုတ္ျမစ္ 

၂၂။ အျပစ္၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း 

၂၃။ ငရဲ၌ ထြက္ေပါက္မရွိပါ 

၂၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စားအေသခံေတာ္မူ၏ 

၂၅။ ကားတိုင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုန္းအသေရျဖစ္ပါ၏ 

၂၆။ အလြန္လွပၿပီး တရားေသာ ဖိတ္ေခၚျခင္း 

၂၇။ အမႈၿပီးၿပီ 

၂၈။ လုံး၀ျခားနားျခင္း 

၂၉။ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈျဖစ္၏ 

၃၀။ အ့ံဘြယ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ 



 

၃၁။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစျခင္းခံရ၏ 

၃၂။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္လက္ခံျခင္း 

၃၃။ ကားတုိင္သုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာစစ္သား 

၃၄။ သြား၍ေဟာေျပာၾကေလာ့ 

ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း က်မ္းခ်က္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

 

“အေၾကာင္းမူကား” ဟူေသာ ဤစာေစာင္သည္ သတင္းေကာင္း ရွင္းလင္းအနက္ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 

စာေစာင္က မ်ားစြာေသာလူတို႔အား သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သိေစၿပီး၊ သူတို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ 

ျခင္းငွါ ကူညီေပးခ့ဲပါသည္။ 

Robert A Laidlaw, CBE, သည္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ 

တည္ေထာင္ေသာသူျဖစ္၍ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆုံးႏွင့္ ေလးစားျခင္းအခံရဆုံး စီးပြားေရးသမား 

တို႔တြင္ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္၌ေမြးဖြားခ့ၿဲပီး၊ သူ႔မိဘမ်ား နယူးဇီလန္သို႔ 

ေနထိုင္ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္၌သူသည္ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ႏွစ္ဆယ့္သုံးႏွစ္တြင္ စာျဖင့္မွာယူျခင္း 

လုပ္ငန္းကို Auckland ၌စတင္ခ့ၿဲပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းသည္ လက္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတခုအျဖစ္ 

ႀကီးထြားခ့ဲၿပီး၊ ရုံးလုပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခုႏွစ္ရာအထိ ရွိခဲ့၏။ Robert Laidlaw သည္ မိမိ၏ ရုံးလုပ္သားတို႔ကို 

အေလးထားေသာစိတ္ျဖင့္ မိမိ၏ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ေသာ ဤ 

အေၾကာင္းမူကား ဟူေသာ စာေစာင္ကို ေရးသားျခင္းျဖစ္၏။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အထိ၊ ဤ စာေစာင္ကုိက ဘာသာစကား 

၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အေစာင္ေရ ၁၆ သန္းေက်ာ္ ထုတ္ေ၀ပုံႏွိပ္ခ့ၿဲပီးျဖစ္၍ ဤသတင္းေကာင္းတရားအားျဖင့္ 

ေထာင္ေသာင္းမကေသာ လူတို႔၏ အသက္တာသည္ ေျပာင္းလဲခ့ဲ၏။ အေျပာအဆိုေကာင္း၍ သူတပါးကို 

ႏုိးေဆာ္တတ္ေသာေခါင္းေဆာင္ Robert Laidlaw သည္ “ဤကမၻာေလာကရွိ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ အခ်ိန္ၿပည့္ 

အမႈေတာ္ေဆာင္မဟုတ္ေသာ၊ သာမန္ခရစ္ယာန္တို႔တြင္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္:” ေဖာ္ျပျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



၁၁၁၁။။။။    အေၾကာင္းမူကားအေၾကာင္းမူကားအေၾကာင္းမူကားအေၾကာင္းမူကား    

သင္၏အသက္၀ိညာဥ္ ယေန႔မည္သို႔ရွိပါသနည္း 

    

ေကာင္ေလးတေယာက္သည္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ တန္စြပ္တကြင္းကို၀ယ္၌ ရတနာေရာင္းေသာသူ 

လြင့္ပစ္ထားေသာ ဘူးေလထဲ၌တည့္လ်က္ မိမိႏွင့္ ေစ့စပ္ထားေသာ ေကာင္မေလးထံ ပုိ႔ခ့ဲသည္ ဆိုပါစုိ႔။ 

ရက္အနည္းငယ္ၾကာမွ သူတို႔ဆံုၾကေသာအခါ၊ သူမက “အခ်စ္၊ ကိုကို ပုိ႔လိုက္တ့ဲဗူးေလးက အလြန္ခ်စ္စရာ 

ေကာင္းတယ္။ လုံး၀မပ်က္စီးေအာင္ ကၽြန္မ ေကာင္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းထားပါမယ္” ဟု ဆိုခ့လွဲ်င္၊ 

ေကာင္ေလးအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ အလြန္ေကာင္းမည္ မဟုတ္ပါလား။ 

အလြန္မုိက္မဲရာက်သည္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုနည္းတူပင္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ဆိုၿပီး 

မိမိတို႔၏ အခ်ိန္အားလုံးကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကျခင္းသည္ မုိက္မမဲႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ 

တကယ့္အသက္၀ိညာဥ္ ကိန္း၀ပ္ရာ အခံြသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအသက္၀ိညာဥ္သည္၊ သမၼာက်မ္းစာ 

ေဟာထားသည္အတိုင္း၊ ဤခႏၶာကိုယ္ ေျမမႈန္႔အျဖစ္သို႔ ပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္၌လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ 

ျဖစ္၏။ အသက္၀ိညာဥ္သည္ ထာ၀ရတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Longfellow က ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၀မ္းနည္းျခင္း စကားလုံးတို႔ျဖင့္၊ ဘ၀သည္ အဓိပၸါယ္မရွိ၊ 

အသက္၀ိညာဥ္သည္ ထင္သလိုမဟုတ္၊ 

ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီးလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ကို မေျပာပါႏွင့္။ 

ဘ၀အသက္တာသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္၏၊ အလြန္အေရးႀကီးလွ၏။ 

သၤခ်ဳိင္းသည္ ဘ၀၏နိဂံုးမဟုတ္ပါ။ 

သင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္သြားရမည္ ဟူေသာစကားသည္ 

အသက္၀ိညာဥ္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

 အသက္၀ိညာဥ္အေၾကာင္း ေယရႈ၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ကို ၾကားနာၾကပါစုိ႔။ “လူသည္ ဤစၾက၀ဌာကို 

အၾကြင္းမ့ဲ အစုိးရ၍ မိမိအသက္၀ိညာဥ္ရံႈးလွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးရွိသနည္း။” ခရစ္ေတာ္၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္အရ၊ 

လူ႔အသက္၀ိညာဥ္သည္ ဤေလာကတခုလုံးထက္ မ်ားစြာပို၍ အဖုိးတန္လွပါသည္။ ဤအခ်က္ကို 

ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။  

 အသက္၀ိညာဥ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ရေသာ ဤဘ၀ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္၊ ေသျခင္း၌ 

အဆုံးမသတ္ဘဲ၊ ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဘ၀သည္ ဤကမၻာေလာက၌ ျမင္ေတြ႔ရေသာ 

ဘ၀မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၌ တည္ေသာ ဘ၀အသက္တာျဖစ္ၿပီး၊ ထိုဘုရားသခင္ထံ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားၾကရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

ဆင္ျခင္ရန္ - အသက္၀ိညာဥ္သည္ ေကာင္းေသာေနအိမ္၊ တေန႔ ထမင္းသုံးႏွပ္တို႔ထက္ ပုိ၍ တန္ဖုိးႀကီး 

လွ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ထာ၀ရဘုရား၊ “ဗူး” ထဲ၌ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ “စိန္”ကို လွစ္လွဴမရႈျခင္းငွါ မစေတာ္မူပါ။ 

 

 



၂၂၂၂။။။။    အခ်ဳိ႕ေသာအေျခခံေမးခြန္းမ်ားအခ်ဳိ႕ေသာအေျခခံေမးခြန္းမ်ားအခ်ဳိ႕ေသာအေျခခံေမးခြန္းမ်ားအခ်ဳိ႕ေသာအေျခခံေမးခြန္းမ်ား 

အလုံးစုံသေဘာေပါက္ နားလည္၍ရေသာဘုရားသည္ ဘုရားမဟုတ္    

 

 သင္ပုိင္ဆိုင္ေသာအရာတို႔တြင္ အဖိုးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ သင့္အသက္၀ိညာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ 

ေမးခြန္းအခ်ုဳိ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ သင္ႏွင့္အတူ ေလ့လာေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္ ရိွပါသလား။ 

သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ပါသလား။ လူ၌ တာ၀န္တၱရားရွိပါသလား။ ဘုရားသခင္၏ အျပစ္လႊတ္ျခင္း 

ရွိပါသလား။ 

 ဤအခ်က္တို႔သည္ အနာဂတ္ကို အမွန္တကယ္ေတြးေတာေသာသူအဖုိ႔ စိတ္ရႈပ္ေစေသာျပသနာအခ်ဳိ႕ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔သိႏုိင္မည္နည္း။ 

 အကၽြႏု္ပ္၌ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း ေမြးရာပါ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္ အသိဥာဏ္က 

ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းငွါ အဘယ္မွ်ေလာက္ အေၾကာင္းရင္းရွာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္ 

မရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ျခင္းငွါ ကၽြန္ေတာ္ မည္မွ်ပင္ အလိုရွိခ့ပဲါေသာ္လည္း၊ သင္တကိုယ္တည္း အာရံုစူးစုိက္လ်က္ 

ၿငိမ္သက္ေနေသာအခ်ိန္၌ ခံစားရသက့ဲသို႔၊ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔လည္း ထို “ျဖည္းညွင္းေသာ အသံ” သည္ 

အဖန္တလဲလဲ ေရာက္ရိွခ့ပဲါသည္။ ဟုတ္ပါ၏၊ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း 

သိခ့ဲပါသည္။ အျခားေသာ လူတို႔သည္လည္း၊ ကၽြႏု္ပ္ၾကားရေသာအသံႏွင့္တူေသာ ထိုအသံကို ၿငိမ္သက္ေစ ျခင္းငွါ 

“ဘာသာတရား” ၌ ဘုရားသခင္ကို ရွာေနၾကေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိခ့ပဲါသည္။  

 မွန္ပါ၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာလူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ ဘုရားမယံုၾကည္ျခင္း ျပသနာသည္ 

ယံုၾကည္ျခင္းျပသနာထက္ ပုိ၍ႀကီးမားပါသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါ၏။ မရွိေသာအေၾကာင္းတရားက 

စိတ္ကိုျဖစ္ေစ၍၊ စိတ္က အသိဥာဏ္ကိုျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားေသာ 

ရႈပ္ေထြးမႈႀကီးက ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ရေသာ၊ စနစ္က်ေသာ ဤကမၻာႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစ၏ ဟူေသာ 

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မုိက္မမဲႈသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 စစ္မွန္ေသာသားက မိမိအဘကို အဘမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းငွါ မေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။ 

အဘကလည္း ထိုသို႔သက္ေသျပရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းသိ၏။ အေၾကာင္းမွာ ျငင္း၍မရေသာ 

သက္ေသမ်ားစြာအားျဖင့္၄င္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပသျခင္းအားျဖင့္၄င္း မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘုရားသခင္သည္လည္း ထိုနည္းတူ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရားသခင္ တည္ရွိေၾကာင္း 

ႀကိဳးစားရွင္းျပေသာစကားလုံး တစ္လုံးမွ်မေတြ႔ရပါ။ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္း အေၾကာင္းသက္ေသသည္ 

ေနရာတကာ၌ ရွိ၏။ မ်က္ကန္းကသာ မျမင္ဘဲရွိလိမ့္မည္။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ဘုရားသခင္မရွိဟု မုိက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏။ ထိုသို႔ေသာသူတို႔သည္ ေဆြးေျမ့ယို 

ယြင္း၍ စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာအမႈကို ျပဳတတ္ၾက၏။ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳေသာသူတ 

ေယာက္မွ်မရွိ (ဆာလံ ၁၄း၁)။  

ဆုေတာင္းခ်က္ - ကိုယ္ေတာ္၏ ပညတ္တရားထမဲွ အ့ံဖြယ္အမႈတို႔ကို ျမင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း 

အကၽြႏု္ပ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါ။  

 



၃၃၃၃။။။။    ဘုရားသခင္တည္ရိွေၾကာင္းဘုရားသခင္တည္ရိွေၾကာင္းဘုရားသခင္တည္ရိွေၾကာင္းဘုရားသခင္တည္ရိွေၾကာင္း    သက္ေသျပျခင္းသက္ေသျပျခင္းသက္ေသျပျခင္းသက္ေသျပျခင္း 

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းသည္ ရွင္းျပရန္မဟုတ္ဘဲ၊ ေၾကျငာရန္ျဖစ္ပါသည္ 

 

New York Scientific Society ၏ ဥကၠဌက ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း မိမိယံုၾကည္ရျခင္း 

အေၾကာင္းရင္း ၈ ခ်က္ေပးခ့ဖဲူးပါသည္။ ပထမအခ်က္ကား ဤအခ်က္ျဖစ္၏။ တူညီေသာအေၾကြေစ့ ၁၀ ေစ့ကို 

ယူ၍ နံပါတ္ ၁ မွ ၁၀ အထိ မွတ္သားထားပါ။  သင့္အိပ္ကပ္ထဲသို႔တည့္ထားပါ။ တခုကို အခုႏႈိက္ယူပါ။ နံပါတ္ ၁ 

ႏႈိက္ယူရျခင္းငွါ သင့္၌ ၁၀ ႀကိမ္မွာ ၁ ႀကိမ္ အခြင့္အေရးရိွ၏။ နံပါတ္ ၁ ေနာက္၌ နံပါတ္ ၂ ႏႈိက္ယူရျခင္းငွါ၊ 

အခြင့္အေရးသည္ ၁၀ ႀကိမ္၌ ၁ ႀကိမ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ၁၀၀ မွာ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အေၾကြေစ့သစ္တေစ့ 

ႏႈိက္ယူၿပီးတိုင္း၊ အခြင့္အေရးသည္ ၁၀ ဆခ်င္းစီၾကီးထြားၿခင္းရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပါတ္ ၉ ေနာက္ နံပါတ္ ၁၀ 

ႏႈိက္ယူရျခင္းငွါ အခြင့္အေရးသည္ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ႀကိမ္ (၁၀ ဘီလီယံ) ၌ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္မယံုၾကည္ႏုိင္သျဖင့္၊ ခတံဲႏွင့္ စာရြက္ကို ခ်က္ခ်င္းယူ၍ စမ္းၾကည့္ေသာအခါ၊ သူသည္မွန္ကန္ေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခ့ဲ၏။ ကိုယ္တိုင္စမ္းၾကည့္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ အေမရိကန္ နည္းစနစ္ပညာရွင္ George Gallup က 

“နည္းစနစ္က်က် ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သက္ေသျပႏုိင္ပါတယ္။ လူ႔ခႏာၶကိုယ္ 

ကိုသာယူၾကည့္ပါ - ခႏၶာကိုယ္ အလုပ္လုပ္ပုံ၊ အရာအားလုံးတို႔၏ ျဖစ္စဥ္သေဘာသည္ 

အလြန္အ့ံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ နည္းစနစ္က်လွပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။  

ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမ့ဲေသာ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ထာ၀ရအနာဂတ္အေရးကို “အလြန္အံ့ၾသစရာေကာင္း 

ေသာ နည္းစနစ္က်မႈ” အေပၚ၌ အေျခခံၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက ဆာလံ ၁၄း၁ ထတဲြင္၊ 

“ဘုရားသခင္မရွိဟု မုိက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏။ ထိုသို႔ေသာသူတို႔သည္ ေဆြးေျမ့ယို ယြင္း၍ 

စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာအမႈကို ျပဳတတ္ၾက၏။ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳေသာသူတေယာက္မွ်မရွိ၊” ဟူ၍ 

ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  

လူတို႔သည္ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းငွါ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ရႈတ္ေထြးေသာ 

နည္းစနစ္မ်ားကို အားကိုးတတ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအရာတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အရာမဟုတ္ပါ။ 

ႏွိမ့္ခ်ျခင္းစိတ္သေဘာ အနည္းငယ္ရွိရံုျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိႏုိင္ပါသည္။ 

ဆာလံဆရာႏွင့္အတူ “အုိထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကိုစစ္ေၾကာ၍ သိေတာ္မူ၏ … ၀ိညာဥ္ေတာ္ 

ႏွင့္လႊတ္ျခင္းအလိုငွါ အဘယ္အရပ္သို႔သြားႏုိင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ျခင္းအလိုငွါ အဘယ္အရပ္သို႔ 

ေျပးႏုိင္ပါမည္နည္း” ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုၾကပါစုိ႔။  

ေနရာတိုင္း၌ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို စိတ္ႏွလုံးႏူးည့ံေသာသူတို႔က လက္ခံၾကပါသည္။ 

ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းသည္ လူတိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ 

မ၀မ္းေျမာက္တက္ေသာသူသာလွ်င္ ထိုအမႈကိုျငင္းပယ္၏။ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းငွါ 

မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ထိုဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း နာမေတာ္ကိုသာ ေနရာတကာ ေၾကျငာေဟာေျပာပါ။  

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္သည္ အေကာင္းဆုံး သက္ေသျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - “အုိ ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏု္ပ္ကိုစစ္ေၾကာ၍၊ အကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလုံးကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ။” 

 



 

၄၄၄၄။။။။    မူလအေၾကာင္းတရားမူလအေၾကာင္းတရားမူလအေၾကာင္းတရားမူလအေၾကာင္းတရား 

ဘုရားသခင္သည္ အေၾကာင္းတရားအေပါင္းတို႔၏ မူလအေၾကာင္းတရားျဖစ္၏ 

 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေလယာဥ္ကြင္း၌ ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီး ဆင္းသက္လာသည္ကို ၾကည့္လ်က္ 

ရပ္ေနၾကသည္ ဟုဆိုၾကပါစုိ႔။ ထိုအခါ သင္အား ကၽြန္ေတာ္က - “မ်ားစြာေသာလူတို႔က ေလယာဥ္ပ်ံသည္ 

လူအခ်ဳိ႕၏ ေသျခာစြာ ဒီဇုိင္းဆြဲလ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ထင္ၾကတယ္။ သူတို႔ထက္ ကၽြန္ေတာ္ 

ပုိသိတယ္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အသိဉာဏ္အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အ့ံၾသစရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ 

ေျမႀကီးထဲမွ သတၱဳထြက္လာၿပီး၊ အလိုလုိျပားခ်ပ္ လာၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသတၱဳျပားတို႔သည္ တျဖည္းျဖည္း 

ႀကီးထြားလာၾကၿပီး၊ ကိုယ္လုံး၊ အေတာင္ပံႏွင့္ အၿမီးေပါက္လာခ့တဲယ္။ ထုိ႔ေနာက္ အင္ဂ်င္သည္လည္း သူ႔အလိုလို 

သူ႔ေနရာ၌ ေပၚထြက္လာၿပီး၊ ထိုၿပီးျပည့္စံုေသာ ပ်ံသန္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ 

အခ်ဳိ႕ေသာလူတို႔က တေန႔၌ အမွတ္မထင္ ေတြ႔ခ့ၾဲကတယ္” ဟု ဆိုလိုက္တယ္။ 

 သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို စိတ္မမွန္ေသာသူဟု သတ္မွတ္၍ အကၽြႏု္ပ္၏ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ အေျပာအဆိုကို 

ေရွာင္ရွားရန္ လူအုပ္ထဲသို႔ သင္ထြက္သြားပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ကုိယ္လုံးဒီဇုိင္းၿမင္ေတြ႔ရျခင္းသည္ 

ဒီဇိုင္းနာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သင္သိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ေလယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ လူတို႔၏ အသိဉာဏ္ျဖင့္ 

ျပဳလုပ္ထားေသာ အရာမ်ားျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ၊ ထိုအရာတို႔ကို လူ႔အသိဉာဏ္ႏွင္ ့ လူ႔အစြမ္းသတိၱတို႔အားျဖင့္ 

ေသခ်ာျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္လက္ခံယံုၾကည္ထားပါသည္။  

 သို႔ေသာ္လည္း၊ ဤစၾက၀ဌာတခုလုံးသည္ အလိုလို၊ မေတာ္တဆျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

အဘယ္သူကမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာပညာတတ္၊ လူေတာ္မ်ားရိွၾကပါသည္။ ဘုရားကိုမသိ၊ 

သဘာ၀တရားကိုသာ သိၾကသည္ဟု ဆိုၾက၏။ တဖက္တြင္၊ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းအေပၚ၌ 

တန္ခုိးရွိေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေသာသူ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာ လူမ်ားစြာရွိၾက၏။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာတို႔၌ ေဖာ္ျပေသာအခါ 

(ဖန္ဆင္းထားေသာအရာ၌ ေတြ႔ရေသာ နိယာမႏွင့္ နည္းစနစ္တို႔အားျဖင့္ မိမိ၏ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ကို 

ေဖာ္ျပလ်က္ရွိ၏)၊ သူသည္ ဤစၾက၀ဌာထက္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ 

ဘုရားမ့ဲ၀ါဒီသမားတို႔ ယူေဆာင္လာေသာ ပေဟဠိမူကား ဒီဇုိင္းနာ မျပဳလုပ္ေသာ ဒီဇုိင္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္ 

မဖန္ဆင္းေသာဖန္ဆင္းျခင္း၊ အေၾကာင္းတရားမရွိေသာ အက်ဳိးကား အဘယ္နည္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာသူတိုင္းက အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိး၏ ဆက္စပ္မႈ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးတိုင္းသည္ 

အျခားအေၾကာင္းတရား၏ သက္ေရာက္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ဤအခ်က္ကို လက္ခံေသာသူ 

တိုင္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အရာရာတိုင္း၌ အစအဦးရွိေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ရပါမည္။ ပထမဆုံးျဖစ္ပ်က္ေသာ 

အက်ဳိးသည္ မႈလပထမအေၾကာင္းတရား မရွိဘဲ လုံး၀မျဖစ္ပ်က္ႏုိင္ပါ။ ဤမႈလပထမအေၾကာင္းတရားသည္ 

ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါ၏။  

ဆင္ျခင္ရန္ -  “အစအဦး၌ ထာ၀ရဘုရားသည္ … “ (ကမၻာ ၁း၁)။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းတရားအေပါင္း၏ မူလအေၾကာင္းျဖစ္ 

ေတာ္မႈေၾကာင္း သိျမင္ျခင္းငွါ ယံုၾကည္ျခင္း မ်က္စိ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ 



 

၅၅၅၅။။။။    ယံုၾကည္ျခင္းသည္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ယံုၾကည္ျခင္းသည္    သိျမင္ျခင္းျဖစ္၏သိျမင္ျခင္းျဖစ္၏သိျမင္ျခင္းျဖစ္၏သိျမင္ျခင္းျဖစ္၏ 

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာအရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိျမင္ရ၏ 

 

လူတို႔သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ နိယာမမ်ားစြာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ့ၾဲကေသာ္လည္း၊ ထိုအရာကို 

အေတာ္ဆုံးေသာ သိပၸံပညာရွင္တို႔ကပင္ အနက္မဖြင့္ႏုိင္ၾကပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္တည္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို 

မည္သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုရမည္နည္း။ အေၾကာင္းမွာ ထိုလွ်ပ္စစ္တည္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အိမ္၊ စက္ရုံႏွင့္ 

လမ္းမ်ား၌ ထင္ရွားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္အရပ္မွ ဘုရားသခင္ေပၚထြက္လာေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္မသိေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါ၏။ အေၾကာင္းမွာ ေနရာတိုင္း၌ 

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းအေၾကာင္း ထင္ရွားမႈကို ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္တည္း။  

နာဆာ၏ သုေတသီဒါရုိက္တာ၊ အေမရိက၏ ပထမဆုံး အာကာသလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အာကာသၿဂိုလ္တု 

ယာဥ္ လႊင့္တင္ျခင္း၌ပါ၀င္ေသာ ေဒါက္တာ Wernher von Braun က “ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယေန႔ ေခတ္သစ္ ကမၻာ၌ 

မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ သိပၸံပညာဖက္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတတ္ျခင္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ဘာသာေရး 

ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ၊ ေရွးရုိးဆန္ေသာအယူဟု ထင္မွတ္ၾကပါသည္။ 

သိပၸံပညာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မ်ားစြာေသာအရာ ‘သိ’ ေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တစံုတခုကို ‘ယံုၾကည္’ ရုံမွ်ျဖင့္ 

ေက်နပ္သင့္သည္ဟု ထင္ၾက၏။ ဤထင္ျမင္ခ်က္အတြက္ အေျဖဟူမူကား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သိပၸံအတတ္ပညာ 

ေပၚထြန္းစကထက္ ယေန႔၌ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာတို႔၏ နက္နမဲႈ၊ အ့ံဖြယ္ေသာအမႈမ်ားစြာ 

ႀကံဳေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ မေက်နပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေသာအေျဖ တခုေတြ႔ရွိတိုင္း၊ သိပံၸအတတ္ပညာက 

အသစ္ေသာေမးခြန္း အနည္းဆုံးသုံးခုေလာက္ ထပ္၍ ေတြ႔ရွိတတ္၏။ 

ဆိုလိုသည္မွာ အရာရာတိုင္း စနစ္တက် စီစဥ္လ်က္၊ စုံလင္စြာ ဖန္ဆင္းထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ စၾက၀ဠာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ဒီဇုိင္းပညာရွင္၏ လက္ရာျဖစ္ရပါမည္။ အရာခပ္သိမ္း စနစ္က်စြာ၊ 

စုံလင္စြာ၊ ဟန္ခ်က္ညီစြာႏွင့္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းလွစြာ ဖန္ဆင္းထားေသာ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ 

ဉာဏ္ေတာ္မွ ေပၚထြက္လာေသာအရာသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္…” ဟု ဆိုခ့ပဲါသည္။ 

ကြယ္လြန္ၿပီျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ဇီ၀ေဗဒပညာရွင္ ပါေမာကၡ Edwin Conklin က ဆီေလ်ာ္စြာ 

ဤသို႔ ဆိုခ့ဲပါသည္ - “ဇီ၀အသက္ အစပ်ဳိးျခင္းသည္ မေတာ္တဆမွ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်သည္ 

Chamber’s Dictionary သည္ ပုံႏွိပ္စက္ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟူေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ 

ႏႈိင္းယွဥ္၍ရပါ၏။” 

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က “ယခုျမင္ရေသာအရာတို႔သည္၊ အရင္ထင္ရွားေသာအရာထကဲ 

မျဖစ္ဘဲ၊ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ေၾကာင့္သာတည္သည္ကို ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း 

အားျဖင့္ သိၾက၏” (ေဟၿဗဲ ၁၁း၃)။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - မုိးေကာင္းကင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏စကားကို ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း ယံုၾကည္ေသာ 

စိတ္ႏွလုံး အကၽြႏု္ပ္အား ေပးသနားေတာ္မူပါ။ 



 

၆၆၆၆။။။။    ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္း 

ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားေထာင္ၾကရပါမည္ 

 

 လူတို႔က ဘုရားသခင္ကို ယံုသည္ျဖစ္ေစ၊ မယံုသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္သည္္တည္ရွိေတာ္မူ၏။ 

မ်ားစြာေသာလူတို႔က ဘုရားသခင္ မယံုၾကည္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 

အသိဉာဏ္မရွိေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လွ်င္ ထိုဘုရားအေပၚ၌ ျပဳရမည့္ မိမိ၀တၱရားရွိ 

ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေသာသူက သိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ 

ထို၀တၱရားရွိသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုျပဳရမည့္၀တၱရားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းငွါ လူမ်ားစုသည္ 

ဘုရားမ့ဲ၀ါဒီ၌၄င္း၊ လူသည္ ဘုရားသခင္ကို မသိႏုိင္ဟူေသာ၀ါဒီ၌၄င္း ခုိလႈံခ့ၾဲကသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ 

မယံုၾကည္လိုပါ” ဟူေသာ အခ်က္က အဓိကက်ပါသည္။ 

 ဘုရားသခင္၏ အႀကံစည္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္သိႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းႏွစ္လမ္းသာ 

ကၽြန္ေတာ္သိပါ၏။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ဆင္ျခင္ေတြးေတာျခင္း လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ 

ကၽြမ္းက်င္ေသာစုံေထာက္သည္ ကၽြန္ေတာ္ျပဳခ့ဲေသာ၊ ကိုင္တြယ္ခ့ဲေသာအရာတို႔ကို စမ္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ 

အရည္အခ်င္း၊ အက်င့္စရိတၱတို႔ကို မ်ားစြာေျပာျပႏုိင္သက့ဲသို႔၊ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကိုလည္း သူ၏လက္ 

ရာေတာ္ျဖစ္ေသာ ဤစၾသ၀ဠာကို ေသခ်ာစမ္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ မ်ားစြာေလ့လာသိရွိႏုိင္ပါသည္။  

 သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ျပဳေသာအရာကိုသာ စမ္းစစ္ေသာစုံေထာက္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို သိသည္ဟု 

မဆိုႏုိင္ပါ။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္အေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကို သိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏု္ပ္ကို သူမသိႏုိင္ပါ။ ထိုသို႔သိသည္ဟု 

ဆိုပါလွ်င္၊ ထိုမတိုင္မွီေဖာ္ျပျခင္းရိွကိုရွိရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူႏွင့္စကားေျပာရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္အေတြး၊ 

ကၽြႏု္ပ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ျပဳလိုေသာအရာကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာၿပရပါမည္။ ဤမိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းကို 

အေျပာအားျခင့္၄င္း၊ စာအားျခင့္၄င္း (သို႔မဟုတ္) တနည္းနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ သို႔မွသာ သူက ကၽြႏု္ပ္ကို 

သိႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ၊ ဘုရားသခင္ကို သိျခင္းငွါ၊ သူ၏စိတ္သေဘာ၊ ဆႏၵႏွင့္ အႀကံအစည္္တို႔ကို သိျခင္းငွါ၊ 

သူကိုယ္တိုင္အစျပဳ၍ မိမိအေၾကာင္းတစုံတရာကို လူတို႔ထံေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေယာဘထံေျပာၾကားေသာ ေဇာဖာ၏စကားကို ျပန္၍အမွတ္ရၾကပါစုိ႔။ “သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ 

ဇာတိေတာ္ကိုစစ္၍ ေတြ႔ႏုိင္သေလာ။ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၏ဇာတိကို စစ္၍ အကုန္အစင္ နားလည္ႏုိင္သေလာ။ 

မုိဃ္းေကာင္းကင္ကိုမွီသည္ျဖစ္၍ သင္သည္ အဘယ္သို႔ျပဳႏုိင္သနည္း။ မရဏာႏိုင္ငံထက္ နက္သည္ျဖစ္၍ 

သင္သည္ အဘယ္သို႔သိႏုိင္သနည္း” (ေယာဘ ၁၁း၇-၈)။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပေတာ္မူ 

ေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ၾကပါစို႔။  

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ဘုရားသခင္ကို သင္ဘယ္ေလာက္သိကၽြမ္းပါသနည္း။ သင္႔ကို ဘုရားသခင္ သိပါသလား။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ 

ကို သိျခင္းငွါ မစေတာ္မူပါ။ 

 

 



 

၇၇၇၇။။။။    စာအုပ္တကာတို႔၏စာအုပ္တကာတို႔၏စာအုပ္တကာတို႔၏စာအုပ္တကာတို႔၏    စာအုပ္စာအုပ္စာအုပ္စာအုပ္ 

“ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သင္သိရမည္႔အရာကား က်မ္းစာေပတည္း” 

 

 ဤေလာက၌ရွိေသာ စာအုပ္အေပါင္းတို႔တြင္၊ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ 

အႀကံအစည္ေတာ္ကိုေဖာ္ျပေသာ၊ ဘုရားသခင္ထံမွ တိုက္ရုိက္ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္ပါသည္ဟုေၾကျငာေသာ 

စာအုပ္တအုပ္သာလွ်င္ရွိ၏။ ထိုစာအုပ္သည္ သမၼာက်မ္းစာပင္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ 

အလြန္အေရးႀကီးသည္ျဖစ္၍ ေသခ်ာစြာ ဆင္ျခင္ေတြးေတာေလ့လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

လက္ခံရန္မဟုတ္၊ ျငင္းပယ္ရန္လည္းမဟုတ္၊ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ျခင္းငွါဟု Francis Bacon အႀကံျပဳသက့ဲသို႔၊ 

ဤစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာၾကပါစုိ႔။ 

 သမၼာက်မ္းစာကို တရားသျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ျခင္းငွါ ဦးစြာ အစအဆုံး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္သင့္ပါသည္။ 

တရားသူႀကီးက အမႈကိုတ၀က္တပ်က္ စစ္ရုံျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်သက့ဲသို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုသို႔မျပဳရပါ။ 

တရားသူႀကီးနည္းတူ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သက္ေသအေထာက္အထားတို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္၍၊ ျပဳေသာအမႈတိုင္းကို 

ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ၿပီး၊ အေပၚယံအဓိပၸါယ္ကို မေကာက္ယူဘဲ ေလးနက္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ရွာေဖြၾကရပါမည္။ 

သမၼာက်မ္းစာသည္ မတူညီေသာ စာေရးဆရာ ၄၀ ေက်ာ္ (အခ်ဳိ႕သည္ ပညာတတ္ျဖစ္၍၊ အခ်ဳိ႕သည္ 

ပညာမတတ္၊ အခ်ဳိ႕သည္ ရွင္ဘုရင္၊ အခ်ဳိ႕သည္ လယ္သမား ျဖစ္ၾက၏) က အာရွတိုက္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕မွ ဥေရာပ 

ေရာမၿမိဳ႕တိုင္ေအာင္၊ ေရးသားထားေသာ ၆၆ က်မ္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းငွါ အခ်ိန္ယူဖုိ႔ 

လိုပါသည္။ ထိုသို႔ မ်ားစြာေသာ စာေရးဆရာတို႔က ေရးသားေသာေၾကာင့္၊ အခ်ဳိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာ၌ အခ်င္းခ်င္း 

ဆန္႔က်င္ေသာ အမႈရွိမည္ဟု ထင္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ က်မ္းစာ၏ တလုံးတ၀ျဖစ္ျခင္းသည္ 

အလြန္အ့ံၾသစရာေကာင္းလွပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ခံအားေပးခ်က္ တို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိ၏။  

 ဤအေၾကာင္းအလုံးစံုကို ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားေတြးေတာေသာအခါ ၂ ေပ ၁း၂၁ မွ သမၼာတရားသည္ 

တကယ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သိျမင္လာ၏။ အျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရွင္းျပခ်က္မရွိနုိင္ေတာ့ပါ။ 

“ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ထိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကိုခံရ၍ 

ေဟာေျပာၾက၏။” ဤယံုၾကည္ျခင္းသည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထမဲွ ပေရာဖက္ 

ျပဳခ်က္တို႔ကို ဖတ္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကၿပီးမွ ထိုပေရာဖက္ျပဳခ်က္တို႔သည္ အတိအက်ျပည့္စံုျခင္းရွိေၾကာင္း 

ျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္ခ့ဲ၏။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေဟရွာယ ၅၃ ထတဲြင္ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္း 

အေၾကာင္းကို ကားတိုင္၌ တင္သတ္ျခင္းမခံမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ကတည္းက အေသးစိတ္ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပခ့ပဲါသည္။ 

ဟုတ္ပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္အတြက္ ဤသမၼာက်မ္းစာ သံသယ၀င္ျခင္းသည္ ဤက်မ္းစာ ယံုၾကည္ျခင္းထက္ 

ပုိ၍ခက္ခဲပါသည္။ ျပသနာမူကား မယံုၾကည္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - “သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူ၍ 

အမွားကင္းစင္ေသာ၊ မမွားႏုိင္ေသာအရာျဖစ္သည္ဟု သင္ဆိုႏုိင္ပါသလား။” 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ သမၼာက်မ္းစာကို ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟု တန္ဖုိးထားမည္ 

အေၾကာင္း မစေတာ္မူပါ။ 



 

၈၈၈၈။။။။    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသခင္၏သခင္၏သခင္၏သခင္၏    စံႏႈန္းစံႏႈန္းစံႏႈန္းစံႏႈန္း 

“ငါသည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔လည္း သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိၾကေလာ့” 

 

 သမၼာက်မ္းစာ လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဟူဲမူကား၊ 

ကၽြန္ေတာ္မမွီႏုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းစံႏႈန္းကို သမၼာက်မ္းစာက ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ထိုစံႏႈန္းမျပည့္မွီေသာ 

အရာတိုင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာထား၏။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏လိႈ႔၀ွက္ေသာစိတ္အေတြးကိုပင္ 

သိေတာ္မူေၾကာင္း သိမွတ္လ်က္၊ ထိုစံႏႈန္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါေလာ့။ “ေယရႈက၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ 

ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမ့ဲ ဉာဏ္ရိွသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊ ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ျဖစ္၏။ 

ႀကီးျမတ္ေသာ ပညတ္လည္း ျဖစ္၏” (မသဲ ၂၂း၃၇-၃၈)။ 

 ဤက်မ္းပုိဒ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိစြာ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး အသက္ရွင္ပါသည္ဟု သင္ဆိုႏုိင္ပါသလား။ 

အရာရာတိုင္း၌ ဘုရားသခင္ကို ပထမေနရာ၌ သင္ထားပါသလား။ အဘယ္သူကမွ် ထုိသို႔ေသာစုံလင္ျခင္း ရိွသည္ 

ဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ ရုိးသားေသာ စိတ္သေဘာရွိသူတိုင္းသည္ ေရာမ ၃း၁၀ ႏွင့္ ၃း၂၃ အတိုင္း ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ … လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ ေ႔ရွေတာ္၌ 

အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” လူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စံႏႈန္းကို မမီွႏုိင္ၾကပါ။  

လူငယ္တဦးက ကၽြႏု္ပ္ကို ဤသို႔ေမးခ့ဖဲူးပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ မမီွႏုိင္ေသာ သန္႔ရွင္းျခင္းစံႏႈန္းကို 

ခ်မွတ္ထားၿပီး၊ ထိုစံႏႈန္းမမွီေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တရားစီရင္ေသာ ဘုရားသခင္ဟာ တရားသျဖင့္ ျပဳသည္ဟု 

သင္ ထင္ပါသလား။” ကၽြန္ေတာ္ ဤသို႔တုန္႔ျပန္ခ့ပဲါသည္။ “အာဏာရိွေသာပုဂၢိဳလ္က မိမိကိုယ္ရံေတာ္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အရပ္အျမင့္စံႏႈန္းကို တမင္တကာ မတရားခ်မွတ္သက့ဲသို႔၊ ဘုရားသခင္က သန္႔ရွင္းျခင္းစံႏႈန္းကို 

မတရားခ်မွတ္ထားသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ရံေတာ္သည္ အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည့္စုံျခင္းရွိၿပီး အရပ္အျမင့္ တလက္မလိုခ့ပဲါလွ်င္ ကိုယ္ရံေတာ္အတြက္ ျပည့္မွီျခင္းမရွိပါ။ အမွန္မွာ 

ဘုရားသခင္က စံႏႈန္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သူကိုယ္တိုင္က စံႏႈန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ 

လုံး၀သန္႔ရွင္းျခင္းရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ထိုမိမိ၏ဂုဏ္ပုဒ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းငွါ သူျပဳေသာအမႈအရာအားလုံးတို႔သည္ 

လုံး၀သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရပါမည္။ လူတို႔အတြက္ မည္သို႔ေသာအဓိပၸါယ္ ေကာက္ႏႈတ္ျခင္းရွိႏုိင္ေစကာမူ ထိုစံႏႈန္းကို 

ဘုရားသခင္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္၏။” 

ထိုအခါ ဘုရားသခင္က မိမိ၏အလုံးစုံ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္သာမက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

သနားစရာအေျခအေနကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လုံး၀လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ကို၄င္း 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပသေတာ္မူေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္သိရ၏။ 

 

ေမးခြန္း  - ကိုယ္ေတာ္ သန္႔ရွင္းသည္နည္းတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔သန္႔ရွင္းႏုိင္ပါမည္နည္း။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္အထဲ၌ စင္ၾကယ္ေသာႏွလုံးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ။ 

 

 

 



 

၉၉၉၉။။။။    လူအေပါင္းတို႔သည္လူအေပါင္းတို႔သည္လူအေပါင္းတို႔သည္လူအေပါင္းတို႔သည္    ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုျပဳၾကၿပီဒုစရိုက္အျပစ္ကိုျပဳၾကၿပီဒုစရိုက္အျပစ္ကိုျပဳၾကၿပီဒုစရိုက္အျပစ္ကိုျပဳၾကၿပီ 

အျပစ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ 

 

 အကၽြႏု္ပ္၏ ၾသတၱပၸစိတ္ႏွင့္ ပုံမွန္အသိဉာဏ္တို႔က အကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္၏စုံလင္ေသာ 

သန္႔ရွင္းျခင္းစံႏႈန္းကိုမမွီ၊ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းငွါ 

တိုက္တြန္းခ့ဲပါသည္။  

ထိ္ုသို႔အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္၏ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ေရာက္လာခ့ဲ၏။ 

“ျပစ္မွားေသာ၀ိညာဥ္သည္ အသက္ေသရမည္” (ေယဇ ၁၈း၄)။  

ကၽြႏု္ပ္၌ ဤသို႔ေသာအေတြး၀င္လာ၏ - ၿဗီတိန္ဥပေဒအရ ယာဥ္ေမာင္းတိုင္းသည္ လက္၀ဲဘက္ 

လမ္းေၾကာမွ ေမာင္းႏွင္ရပါမည္။ နယူးေယာက္၏ လမ္းစည္းကမ္းတြင္မူ လကၤ်ာဘက္လမ္းေၾကာမွ 

ေမာင္းႏွင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ေမာင္းႏွင္ၿပီး၊ လက်ၤာလမ္းေၾကာမွ 

ေမာင္းႏွင္သည္ဆိုပါစုိ႔။ ထိုအခါ တရားသူႀကီးေရ႔ွ၌ ေရာက္ေသာအခါ၊ ကၽြန္ေတာ္က၊ “ဒါကမတရားဘူး၊ အေမရိက 

တြင္ လက်ၤာလမ္းေၾကာ ေမာင္းႏွင္ျခင္းခြင့္ ျပဳထားတယ္” ဟုဆို၏။ 

ထိုအခါ တရားသူႀကီးက “အေမရိက၏ ဥပေဒအားျဖင့္ စီရင္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ အျခားေသာႏုိင္ငံ၏ 

ဥပေဒတို႔သည္ မည္သို႔ပင္ရွိေစကားမူ၊ သင္သိထားရမည့္ ဥပေဒက ယခုသင္ရွိေနေသာေနရာ၊ သင့္ကို 

စီရင္ေနေသာ ဥပေဒပင္ျဖစ္ပါသည္” ဟု ဆို၏။ ထိုနည္းတူ၊ ဘုရားသခင္၏ စံႏႈန္းအတိုင္းဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ 

အရံႈးသမားျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထာ၀ရႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈ၌ ကၽြႏု္ပ္ကို စီရင္မည့္တခုတည္းေသာ 

ဥပေဒသည္ ဘုရားသခင္၏ စံႏႈန္းပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လုံး၀အရံႈးသမား ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိကိုယ္ကို မည္သို႔ထင္ထင္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက မည္သို႔ေျပာေျပာ အဓိကမက်ပါ။ စီရင္ခ်က္သည္ 

သူငယ္ခ်င္းတို႔၏အျမင္၌ မတည္၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူခ်က္၌ တည္ပါ၏။ ထို႔ျပင္၊ ဘုရားသခင္၏ စီရင္ခ်က္၌ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးသည္ အျပစ္ဒုစရုိက္ကိုျပဳၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြန္ေတာ္က့ဲသို႔ ျပစ္ဒဏ္ 

စီရင္ျခင္းခံရေသာ အျခားလူတို႔အား အကူအညီေတာင္းျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိပါ။ 

ဘုရားသခင္က မိမိ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ပညတ္ေတာ္ ႏွင့္ တရားေသာစီရင္ခ်က္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 

ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ပညတ္တရားက အကၽြႏု္ပ္၏ အေျခအေနမွန္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိ၏။ 

“ထိုသို႔ ပညတ္တရားသည္ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ထင္ရွားေစသည္” (ေရာမ ၃း၂၀)။ ပညတ္တရားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္ေသာ၊ ပညတ္တရား၏  က်ိန္ျခင္းမွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ တပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ထံ 

ေခၚေဆာင္လမ္းျပလ်က္ရွိ၏ (ဂလာတိ ၃း၁၃၊ ၂၄)။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔ 

အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ 

ထိုသူအား ျဖင့္ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း” (၂ 

ေကာ ၅း၂၁)။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကၽြႏု္ပ္ျပစ္မွားပါၿပီ။ အကၽြႏု္ပ္အား သနားေတာ္မူပါ။ 



 

၁၀၁၀၁၀၁၀။။။။    ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ေယရႈခရစ္ေတာ္၊    ဘုရားသခင္၏ဘုရားသခင္၏ဘုရားသခင္၏ဘုရားသခင္၏    သားေတာ္ျဖစ္ပါသလားသားေတာ္ျဖစ္ပါသလားသားေတာ္ျဖစ္ပါသလားသားေတာ္ျဖစ္ပါသလား    

ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ ဘုရားသခင္ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ပုံသ႑ာန္ 

 

 အကၽြႏု္ပ္အျပစ္ကို ေဖာ္ျပေသာ သမၼာက်မ္းစာကပင္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရႈ 

ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္လွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ခ် 

ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ဟူမူကား - ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 

သားေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသလား ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ (သို႔) 

လွည့္စားေသာသူ (သို႔) ရုိးသားေသာစိတ္ေ၀ဒနာရွင္၊ ဤသုံးမ်ဳိးထဲ၌တဦးဦးသာ ၿဖစ္ရမည္ဟုထင္ေသာ၊ 

ပညာအရိွဆုံးေသာသူ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်ာ့မိျခင္းငွါ 

ခ်ဥ္းကပ္ၾကေသာ္လည္း ထိုသူတို႔အား ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း ေမးျခင္းငွါ ပါးစပ္မဟႏုိင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္ 

ၿငိမ္သက္ေစခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္ (မသဲ ၂၂း၄၆)။ ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဆင္ျခင္ေတြးဆေသာအခါ သူသည္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာလွပါသည္။ သူ၏ အသိဉာဏ္သည္ 

ႀကီးျမတ္လြန္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္၊့ လူတို႔ကို လွည့္စားျခင္းငွါ အသုံးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္လား။ 

 လူငယ္တဦးသည္ လိမ္လည္လွည့္စားေသာသူ၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းျပဳ၍ ထိုသို႔ေပါင္းေဖာ္ျခင္း 

အားျဖင့္သူသည္ ပုိ၍ စင္ၾကယ္ေျဖာင့္မတ္လာသည္ကို သင္ေတြ႔ဖူးပါသလား။ ထိုသို႔ေသာအမႈမရွိေၾကာင္း 

သင္၀န္ခံရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ နိမ့္ခ်ေသာဘ၀မွ ရုိေသထိုက္ေသာ 

ပုဂၢဳိလ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခ့ဲေသာလူငယ္တဦး ကၽြန္ေတာ္သိပါ၏။ လွည့္စားေသာသူကို လက္ခံျခင္းျဖင့္ 

လူေကာင္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလႏဲုိင္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မယံုၾကည္ႏုိင္ပါ။  

 တေန႔၌ လူတဦးက ဤသို႔ဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားရ၏။ “ေယရႈခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ 

ေခါင္းေမာ့ၿပီး၊ ပခံုးကား၍ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ၿပီ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ စင္ၾကယ္ေသာ မိန္းမကို မ်က္ႏွာခ်င္း 

ဆိုင္ႏုိင္ၿပီ၊ ရုိးသားေသာသူ၏လက္ကို ဆြဲကိုင္ႏုိင္ၿပီ။” အလုပ္မပါေသာစကားသည္ အခ်ဥ္းႏွီးျဖစ္၏။ ေယရႈက 

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုမိန္႔ေတာ္မူခ်က္ကို အလုပ္အားျဖင့္ သက္ေသျပခ့ဲ၏။ 

မယံုၾကည္ေသာ ယုဒလူတို႔အား ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ “… ငါ့ကို မယံုေသာ္လည္း ထိုအမႈတို႔ကို ယံုၾကေလာ့။ 

ထိုသို႔ယံုလွ်င္ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရိွေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ရိွသည္ကို၄င္း ယံု၍ 

သိမွတ္ၾကလိမ့္မည္” (ေယာဟန္ ၁၀း၃၈)။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ေယရႈျပဳေသာ အ့ံဖြယ္အမႈ အလုံးစုံတို႔တြင္ အႀကီးျမတ္ဆုံးသည ္မိမိကိုယ္တိုင္ ေသျခင္းမွ 

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏု္ပ္အတြက္ အေသခံျခင္းငွါ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို 

ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

 

 



 

၁၁၁၁၁၁၁၁။။။။    ခခခခရစ္ေတာ္၌ရစ္ေတာ္၌ရစ္ေတာ္၌ရစ္ေတာ္၌အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱအသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱအသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱအသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀၀၀၀ါါါါ    

“ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ အသစ္ဖန္ဆင္းသည္“ 

 

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဤကမၻာလူသားတုိ႔က လက္ခံထားေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္သိပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ရိုးသားေသာသူျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ရိုးသားေသာ သူက 

မိမိသည္သင့္အျပစ္ေၾကာင့္ သင့္ကုိယ္စား မိမိ၏အျပစ္ကင္းေသာ အသက္တာကုိ စေတးျခင္းငွါ 

ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္တုိ႔က 

ဤသုိ႔ ဆုိခဲ့ၾက၏။ 

အေမရိက၀န္ႀကီး Mark O Hatfield က ဤသုိ႔သက္ေသခံခဲ့၏။ “ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ ႏွစ္ လုံးလုံး 

မိမိအတြက္ အသက္ရွင္ခဲ့ပါၿပီ။ ယခု က်န္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ကုိ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ေတာ့မည္ဟု 

ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံခြင့္လႊတ္ျခင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ 

ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအသက္တာကုိကုိယ္ေတာ္အတြက္ ျဖစ္ေစရန္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္သုိ႔ 

လုိက္ျခင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေတြ႕အႀကံဳ၊ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္၀မ္းေျမာက္ျခင္းတုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ေစပါသည္။ ဆက္ကပ္ျခင္း 

ခရစ္ယာန္ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရျဲခင္းရွိပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိမိအတြက္ 

မဟုတ္ဘဲ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ျခင္းက ဘ၀ကုိအဓိပၸာယ္ရွိေစေသာေၾကာင့္ တည္း။“ 

ေက်ာ္ၾကားေသာအိုလံပစ္အားကစားသမားေဟာင္း Robert E. (Bob) Richards က “ကၽြန္ေတာ္ 

အားကစားေလာက၌ က်င္လည္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ဤကမၻာေလာကရွိ လူငယ္တုိ႔အား ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ 

သည္ အျပစ္မွကယ္တင္ ႏိုင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၎၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လ်က္ပင္ ေကာင္းေသာအမႈျပဳျခင္းျဖင့္ 

ေက်ာ္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းကုိ၎ ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာအားျဖင့္ ျပသလုိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကားတုိင္ေပၚ၌ 

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က အ့ံဖြယ္၀ိညာဥ္တန္ခိုးကုိ ေပးေတာ္မူေၾကာင္း 

လူငယ္မ်ားသိဖို႔လုိပါသည္“ ဟု ဆုိ၏။ LtGen (Ret) William K. Harrison (Ret.), က ဤသုိ႔ဆုိခဲ့၏။ 

“သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အလြန္အံ့ၾသစရာေကာင္းလွၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္၌ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ 

ဆုိင္ေသာယုံၾကည္ျခင္း ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ 

ခရစ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာ အသစ္ေသာအသက္တာ၏ 

စစ္မွန္မႈကုိ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ခံ စားေစေတာ္မူ၏။“ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - လူသည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္လွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။  “ရြက္သစ္ 

ေျပာင္းလျဲခင္းသာသာ မဟုတ္၊ လူသစ္ အသက္တာသစ္သုိ႔ ေျပာင္းလျဲခင္း ျဖစ္ပါသည္။“ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္အားအသစ္ေသာအသက္တာေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူး 

တင္ပါ၏။ 

 

  



၁၂၁၂၁၂၁၂။။။။    ႐ုိးသားမႈသည္႐ုိးသားမႈသည္႐ုိးသားမႈသည္႐ုိးသားမႈသည္    လုံေလာက္ျခင္းမ႐ိွပါလုံေလာက္ျခင္းမ႐ိွပါလုံေလာက္ျခင္းမ႐ိွပါလုံေလာက္ျခင္းမ႐ိွပါ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ႐ိုးသားျခင္းက ကယ္တင္သည္မဟုတ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိ႐ိုးသားမႈမ႐ွိလွ်င္ ေပ်ာက္ဆုံးေသာသူ 

ျဖစ္ႏိုင္၏ 

 

ေယ႐ႈကုိ သင္လက္ခံျခင္းငွါ ကၽြန္ေတာ္မတုိက္တြန္းလုိပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္လက္မခံရျခင္း 

အေၾကာင္း ႐ိွႏိုင္ပါ သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္၏ဟူေသာအခ်က္သည္ လက္ခံႏိုင္စရာေကာင္း 

ေသာ္လည္း၊ ထုိအျမင္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္သည္လည္း လက္ခံႏိုင္စရာေကာင္းမေကာင္းကုိ တရားသျဖင့္ 

စမ္းစစ္ ျခင္းငွါ ေလ့လာသင့္သည္ မဟုတ္ေလာ။ 

 ကၽြႏ္ုပ္၏ခံယူခ်က္ကုိ သူငယ္ခ်င္းအား ေျပာၿပေသာအခါ၊ သူက ဤသုိ႔တုန္႔ျပန္ခဲ့၏ - “သင္မွန္ပါတယ္၊ 

သင္ျမင္သလုိ ကၽြန္ေတာ္မျမင္ေသာ္လည္း၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း မွန္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ေတာ့ ဘယ္အရာကုိ 

ယုံၾကည္သလဲဟူေသာ အခ်က္ကအေရးမႀကီးပါဘူး။ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းမွာ သူ႐ိုးသားမႈရွိေနသေရႊ႕ ယုံၾကည္ေသာ 

အရာက အဓိကမက်ပါဘူး။“ 

 ထုိမွတ္ခ်က္စကားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စမ္းစစ္ၾကပါစို႔။ သာယာေသာတနဂၤေႏြေန႔နံနက္၌ ကၽြႏ္ုပ္၏အိမ္နီးခ်င္း 

တဦးက မိမိ၏ ဇနီးႏွင့္မိသားစုအား “ကားႏွင့္ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ၾကစို႔“ ဟုဆုိခဲ့၏။ ေျမာက္ဘက္သို႔ခရီးသြားၾကၿပီး၊ 

ရထားသံလမ္းျဖတ္ကူးရမည့္ေနရာ ေရာက္ေသာအခါ၊ တနဂၤေႏြမနက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရထားမရွိေလာက္ဘူးဟု 

႐ိုးသားစြာယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ထိုရထားလမ္းကုိျဖတ္ေမာင္းျခင္းငွါ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ သူသည္ ထုိေနရာ၌ ပြဲခ်င္းေသ 

ခဲ့ၿပီး၊ သူ႔သားသည္ လက္တဖက္က်ိဳး၍ သမီးငယ္ေလးသည္ ပတ္တီးႏွင့္လေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ရ၏။ သူ၏႐ိုးသား 

ေသာယုံၾကည္မႈက သူ႔ကုိကယ္တင္ခဲ့ပါသလား။ မကယ္တင္ခဲ့ပါ။ ညေစာင့္သူနာျပဳတဦးက မိမိလက္ထတဲြင္ 

မွန္ကန္ေသာေဆးကုိင္ထားသည္ဟု ႐ုိးသားစြာယုံၾကည္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူသည္ မွားေသာေဆးကုိကုိင္ေသာ 

ေၾကာင့္ သူ၏လူနာသည္ မိနစ္ ၂၀ အတြင္း၌ ႀကိဳးစားကယ္ဆယ္ျခင္းငွါ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း အသက္ဆုံးခဲ့ရ၏။ 

႐ိုးသားမႈကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အမွားမဟုတ္ဘဲ၊ အမွန္ကုိ႐ုိးသားစြာ 

ယုံၾကည္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ အမွန္မွာ၊ မွားယြင္းေသာအရာကုိုိ ႐ိုးသားစြာယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ 

လွည့္စားလ်က္၊ ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိေနေသာအရာျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။ 

 ပညာရိွေသာရွင္ဘုရင္၏စကားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္ - “လူထင္သည္ 

အတုိင္း မွန္ေသာလကၡဏာရွိေသာ္လည္း၊ အဆုံး၌ေသျခင္းသုိ႔ပို႔ေသာလမ္းတမ်ိဳးရွိ၏“ (သုတံၱ ၁၄း၁၂)။ 

ဤလူ၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ိုးသားျခင္းရွိေသာ္လည္း၊ ထို႐ိုးသားေသာ ယုံၾကည္ျခင္းက 

သူ႔ကုိက်ဆုံးေစပါ၏။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - “ေယ႐ႈက၊ သမၼာတရားကုိလည္း သိၾကသျဖင့္၊ ထုိတရားသည္သင္တို႔ကုိ လႊတ္လိမ့္မည္ … 

ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏၊ အသက္လည္း ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏“ 

(ေယာဟန္ ၈း၃၂၊ ၁၄း၆)။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အို ထာ၀ရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏သမၼာတရားကုိ သိျမင္မည္အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္ မ်က္စိကုိ 

ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါ။ 

 



 

 

၁၃၁၃၁၃၁၃။။။။    ဘုရားသခင္ထံဘုရားသခင္ထံဘုရားသခင္ထံဘုရားသခင္ထံ    သြားရာလမ္းမ်ားစြာသြားရာလမ္းမ်ားစြာသြားရာလမ္းမ်ားစြာသြားရာလမ္းမ်ားစြာ    ရိွပါသလားရိွပါသလားရိွပါသလားရိွပါသလား 

ဘုရားတဆူတည္းရွိ၏၊ သားေတာ္တပါးတည္းရွိ၏၊ လမ္းတလမ္းတည္းရွိ၏ 

 

 သမၼာက်မ္းစာကုိ လုံး၀သံသယ၀င္၍မရပါ။ ေယာဟန္ ၁၄း၆ ထတဲြင္ ခရစ္ေတာ္က “ငါသည္လမ္းခရီး 

ျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ 

မေရာက္ရ“ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တမန္ ၄း၁၂ ကလည္း “ထုိသခင္၏ နာမေတာ္မွတပါး ငါတုိ႔ကုိကယ္တင္ႏိုင္ေသာ 

နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတ႐ုသည္ထိုသူတုိ႔အား ျမြက္ဆုိ၏“ ဟုဆုိ 

ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာလမ္းျဖင့္ သင္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ သင္သည္အျခားေသာလမ္းမရွိဟု 

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ 

၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုလင္ေသာသက္ေသျပခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သတ္မွတ္ေတာ္မူေသာလမ္း 

ျဖစ္သည္ဟု မိမိကုိယ္ကုိေဖာ္ျပေတာ္မူေသာ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေသာလမ္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ 

ထံ သြားေရာက္ဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းသည္ မိုိက္မမဲႈသက္သက္မဟုတ္ပါသလား။ 

 အျခားေသာလမ္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွန္ဟူမူကား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံး 

၀ါၾကြားျခင္း ရွိၾကၿပီး၊ ကားတုိင္လမ္းသည္ နိမ့္ခ်ေသာလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ခရစ္ေတာ္အဖုိ႔လည္း ဤကားတိုင္လမ္းသည္ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖိလိပၸိ ၂း၅-၈ ကုိ 

ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေမ့ ၾကပါစို႔။ “ေယ႐ႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကုိ သင္တုိ႔၌လည္းရိွေစၾကေလာ့။ 

ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ၿပိဳင္ေသာအမႈကုိ 

လုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္ လ်က္ပင္၊ မိမိအသေရကုိစြန္႔၍ အေစခံကၽြန္၏သ႑ာန္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္၊ 

လူကဲ့သု႔ိေသာအျဖစ္၌ ဘြားျမင္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ လူ၏ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ 

အေသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစကၽြန္ခံ၍ ကုိယ္ကုိကုိယ္ 

ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။“ 

 ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာအဖန္တလဲလဲေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ယုံၾကည္လက္ခံ 

ခဲ့လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ထံသြားရာလမ္းမ်ားစြာရိွသည္ဟု ေျပာဆုိျငင္းခံုျခင္းလုိအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈက “… ငါ့ကုိ 

ျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကုိျမင္၏ … ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ ႐ွိသည္ကုိ၎၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရိွေတာ္မူ 

သည္ …“ (ေယာဟန္ ၁၄း၉-၁၀) ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 

 “ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူတုိ႔၏ စပ္ၾကားမွာ၊ လူျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ 

တည္းဟူေသာ အာမခံတစ္ဦးတည္းရွိ၏“ (၁ တိ ၂း၅)။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ေယ႐ႈကုိ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အဘဘုရား၊ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အဖခမည္းေတာ္ထံ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ဥ္းကပ္ 

ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 



၁၄၁၄၁၄၁၄။။။။    ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၌    ဆပ္ရန္အေၾကြးရိွ၏ဆပ္ရန္အေၾကြးရိွ၏ဆပ္ရန္အေၾကြးရိွ၏ဆပ္ရန္အေၾကြးရိွ၏ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မပိုင္ေသာအရာျဖင့္ ဆပ္၍မရပါ 

 

လူအခ်ိဳ႕က ဤသုိ႔အႀကံျပဳၾကပါသည္။ လူတုိင္း လုိအပ္ေသာအရာမူကား၊ အရင္ကျပဳခဲ့ေသာအမွားမ်ားကုိ 

႐ိုးသားစြာျပဳျပင္၍ အနာဂတ္၌ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔သာျဖစ္ပါသည္ဟု ဆုိၾက၏။ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ 

ႏိုင္ငံ ၀င္ေရာက္ရန္ လူကုိထိုက္တန္ေစသည္ဟု ထင္ၾက၏။ တကယ္ထိုက္တန္ေစပါမည္ေလာ။ 

လုပ္ငန္းတခု၏ မန္ေနဂ်ာတဦးသည္ မိမိစာရင္းကုိင္ထံသြားၿပီး၊ သူ႔ကုပၸဏီက ထုတ္လုပ္ေသာသူႏွင့္ 

အျခားစီးပြားေရးသမားတုိ႔အား ေပးရန္အေၾကြးေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ႐ွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိသည္ဟု ဆုိၾကပါစို႔။ ထိုအခါ 

သူက သူ႔စာရင္းကုိင္အား “ထိုပုဂၢဳိလ္တုိ႔အားလုံးထံသုိ႔ ဤသုိ႔စာပို႔လုိက္ပါ။ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

စိတ္ထဲထားမည္ မဟုတ္၊ စာရင္းစာအုပ္သစ္ျပဳလုပ္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလုံးေမ့ပစ္လုိက္ၾကစို႔။ သို႔ေသာ္လည္း 

အနာဂတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ငန္းတြင္မူ အေၾကြးမတင္ဘဲ တိတိက်က်ေငြေပးေခ်ပါမည္ဟု ဂတိျပဳပါတယ္။ 

ယခုကစၿပီး လုပ္ငန္း၌႐ိုးသားမႈကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ၾကမည္“ ဟု ေရးခုိင္း၏။ 

စာရင္းကုိင္က သူ႔အလုပ္ရွင္အား ႐ူးသြားၿပီဟုထင္၍၊ ထုိသုိ႔ေသာစာကုိ အေၾကြးရွင္တုိ႔ထံ ေရးလိမ့္ 

မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာလူတုိ႔သည္ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ လုံး၀အေလးမထားလုိဘဲ၊ 

အနာဂတ္၌ဘုရားအေပၚ၀တၱရားေက်ပြန္နုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားမည္ဟုဆုိလ်က္၊ ထုိနည္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ 

၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေဒသနာက်မ္း ၃း၁၅ ထဲတြင္၊ “လြန္ၿပီးေသာအရာတုိ႔ကုိလည္း 

ဘုရားသခင္ေတာင္းျပန္ေတာ္မူ၏“ ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖတ္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စံုလင္ေသာ 

အသက္တာျဖင့္ ယခုမွစ၍ အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမွန္မွာလုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မဆပ္ႏိုင္ေသာအေၾကြးကုိ ဆပ္ေပးျခင္းငွါ၊ 

ေယ႐ႈသည္မိမိ၌အေၾကြးမရွိေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ၾကြလာ ေတာ္မူခဲ့၏။ ဘုရားသခင္၏ 

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က “ျပစ္မွားေသာ၀ိညာဥ္သည္ အသက္ေသရမည္“ ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ “ငါတုိ႔သည္ 

အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကုိ 

အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါတုိ႔အားထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏“ (ေရာမ ၅း၈)။ ထိုသို႔ အေသခံေတာ္ 

မူျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္စား အျပစ္ကင္းေသာမိမိအသက္ကုိ ခရစ္ေတာ္စေတးေတာ္မူလ်က္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေၾကြး 

ကုိ တႀကိမ္တခါတည္းျဖင့္ အၿပီးဆပ္ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ -  ေယ႐ႈက “ေျမႀကီးစြန္းသားအေပါင္းတုိ႔၊ ငါ့ကုိေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကုိ 

ခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ“ ဟု 

ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - သခင္ေယ႐ႈ၊ အကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ား လႊတ္ျခင္းငွါ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အေသခံေတာ္မူေသာ 

ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

 

  



၁၅၁၅၁၅၁၅။။။။    ေယ႐ႈကေယ႐ႈကေယ႐ႈကေယ႐ႈက    အကုန္အစင္ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီအကုန္အစင္ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီအကုန္အစင္ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီအကုန္အစင္ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီ    

ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကုိ ငါတုိ႔သည္ခံရ၏ 

 

 ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားက အတိတ္အေၾကြးႏွင့္ပတ္သတ္၍ေနာက္ဆုံးတျပားအထိ၊ တရားသ 

ျဖင့္စီရင္ခ်က္အတုိင္း မေပးေသးသေရြ႕ ေက်ေအးၿပီဟုသတ္မွတ္မထားပါ။ လူသတ္သမားတဦးသည္ မိမိအျပစ္ကုိ 

ဖံုးကြယ္လ်က္၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္ေနာက္၌ ၁၀ ႏွစ္တုိင္တုိင္ စံျပႏုိင္ငံသားအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ပါ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ၏အျပစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ဥပေဒအရေသဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရ၏။ သူသည္ ၁၀ 

ႏွစ္အတြင္း၌ အဘယ္သူကုိမွ် မသတ္ေသာ္လည္း၊ လူသတ္သမားဟုပင္ ဥပေဒကစီရင္သတ္မွတ္လ်က္ရွိ၏။ 

 အတိတ္ကအျပစ္ျဖစ္ေသာ အေတြး၊ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳႏွင့္ဆိုင္ေသာအျပစ္တုိ႔ကုိ ဖုံးကြယ္ျခင္းငွါ စံုလင္ 

သည္ဟု ထင္ရေသာအသက္တာျဖင့္အသက္ရွင္သည့္တုိင္၊ ပစၥဳပန္ကဲ့သုိ႔ အတိတ္ႏွင့္အနာဂတ္ကုိျမင္ေတာ္မူေသာ 

ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္အျပစ္သားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းျခင္းစံႏႈန္းအရ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

အားလုံးသည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကုိ ျပဳၾကၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ တရားသျဖင့္ ထုိအျပစ္ကုိ 

စီရင္ရပါမည္။ 

 ထိုအျပစ္ေၾကြးစာရင္းကုိရွင္းေပးႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤအျပစ္ 

ေၾကြးကုိ ဆပ္ေပးႏိုင္ေသာတဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သာလွ်င ္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိသဟာယဖြဲ႕ျခင္း 

ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရသည္“ (ေရာမ ၅း၁၀)။ ဟုတ္ပါ၏၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏လႊတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

ကုိယ္စား သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအသက္ကုိ စေတးေတာ္မူခဲ့၏။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အတိတ္က အျပစ္ 

ေၾကြးမ်ားကုိဆပ္ေပးေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္က ကားတုိင္ေပၚ၌ 

ခရစ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာအမႈ၌ ေက်နပ္ျခင္းရွိလ်က္၊ ေသျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္ကုိထေျမာက္ေစေတာ္မူျခင္းျဖင့္ 

အျပစ္မွလႊတ္ေတာ္မူျခင္းေျပစာကုိေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ကားတုိင္၌ တင္သတ္ျခင္းခံရေသာခရစ္ေတာ္သည္ ယခုကၽြႏ္ုပ္ 

တုိ႔၏အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ဒဏ္မွကယ္တင္ျခင္းငွါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ 

အေသခံခဲ့ၿပီး၊ ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အျပစ္တန္ခိုးမွ ကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ အသက္ရွင္ေတာ္မူ၏။ 

ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း    

ငါျပဳရာက်င့္ရာတရား၊ အလ်င္းမရွိကုန္ၿပီ 

ျမတ္ေယ႐ႈရွင္ ငါ့ဖို႔ပင္ျပစ္ေၾကြးဆပ္ေတာ္မူၿပီ။ 

ေယ႐ႈေၾကြးဆပ္ၿပီ၊ ရွိသမွ်ေျပၿပီ။ 

ေယ႐ႈရွင္ ခၽြတ္ပိုင္သခင္ ငါ့ေၾကြးအကုန္ဆပ္ၿပီ။ 

-Evina M Hall 

ဆင္ျခင္ရန္ - “လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ေသျခင္းသုိ႔ ေရာက္သည္နည္းတူ၊ လူအေပါင္းတို႕သည္ 

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရၾကလတ့ံ။“ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - သခင္ေယ႐ႈ၊ အကၽြႏ္ုပ္ထာ၀ရအသက္ရႏုိင္ျခင္းငွါ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းကုိ ေအာင္ႏုိင္ 

ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 



 

၁၆၁၆၁၆၁၆။။။။    စုံလင္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစုံလင္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစုံလင္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစုံလင္ေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း 

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ စံုလင္ေတာ္မူ၏ 

 

အဘယ့္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အေသခံဖို႔ လုိအပ္ခဲ့သနည္း။ အေသမခံဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ မကယ္တင္ 

ႏိုင္သေလာ။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုအျပစ္ဒဏ္သည္ ေသျခင္းျဖစ္၏။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ခံရမည့္အျပစ္ဒဏ္ကုိ စံုလင္စြာမေပးဆပ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ တရားသျဖင့္ အဘယ္သုိ႔ 

ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူႏိုင္မည္နည္း။ စံုလင္ေသာအျပစ္ဒဏ္ေပးဆပ္ျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထပ္၍ တရားစီရင္ 

ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္အေသခံေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ 

ပညတ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ စီရင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။ 

သမၼာက်မ္းစာက ေရာမ ၈း၁ ထဲတြင္၊ “ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေသာသူတုိ႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့ ္

လြတ္ၾက၏“ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တုန္းက အမႈတစ္ခုစစ္ရာတြင္ မၿပီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္ဆက္၍အမႈစစ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾက၏။ 

ထုံးစံအတိုင္း အမႈစစ္တို႔သည္ အျပင္လူ၏လႊမ္းမိုးျခင္းမခံရေစရန္ တစ္ညတာထိန္းသိမ္းခံရၾက၏။ နံနက္အမႈစစ္ရန္ 

တရား႐ံုးသုိ႔ ၀င္ၾကေသာအခါ တရားသူႀကီးက အမႈစစ္တုိ႔အား “လူႀကီးမင္းတုိ႔၊ အမႈပိတ္သိမ္းပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားသည္ အထက္ခံု႐ံုးသုိ႔ ေခၚျခင္းခံရခဲ့ၿပီ“ ဟုဆုိခဲ့၏။ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာသူသည္ ည၌ 

ေထာင္ထဲတြင္ေသခဲ့ၿပီး၊ ေသေသာသူကုိ တရားဥပေဒက စီရင္ခ်က္မခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမႈကုိ ဆက္၍ 

စစ္ေနစရာမလုိေတာ့ပါ။ 

ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦးသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိသတ္ခဲ့လွ်င္ ေသဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္၏။ လူေျခာက္ဦးကုိ 

သတ္ခဲ့လွ်င္လည္း ေသဒဏ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဥပေဒအရ ေသဒဏ္သည္အျမင့္ဆုံးျဖစ္၏။ 

အဘယ္အျပစ္ကုိမဆုိ စီရင္ျခင္းအမႈ၌ ေသဒဏ္ထက္ႀကီးေလးေသာအျပစ္ဒဏ္ဟူ၍ ဥပေဒ၌မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာ၌ မည္သည့္အျပစ္ပင္ရွိခဲ့ပါေစ အေရးမႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ လုံး၀မရွိပါ။ 

အေၾကာင္းမူကား၊ ကၽြႏု္ပ္အေပၚ စြဲခ်က္တင္ေသာ အျပစ္အႀကီး၊ အေသး အလုံးစံုမွ လုံးလုံးလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းငွါ 

ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္စား သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္ခံထုိက္ေသာ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ကုိ အလုံးစံုခံေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိ ေသာေၾကာင့္တည္း။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ေယ႐ႈက အကုန္ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္အသက္ရွင္ျခင္းငွါ ကုိယ္ေတာ္အေသခံေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္အ 

တြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းအမႈ တစ္စံုတစ္ခုသည္ အလြန္ႀကီးမားလွ၏ ဟု 

သတ္မွတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ 

 

  



၁၇၁၇၁၇၁၇။။။။    သုိ႔ေသာ္လည္းသုိ႔ေသာ္လည္းသုိ႔ေသာ္လည္းသုိ႔ေသာ္လည္း    လူသားအားလုံးကယ္တင္ျခင္းမခံရၾကပါလူသားအားလုံးကယ္တင္ျခင္းမခံရၾကပါလူသားအားလုံးကယ္တင္ျခင္းမခံရၾကပါလူသားအားလုံးကယ္တင္ျခင္းမခံရၾကပါ 

လူသားအားလုံးဖိတ္ေခၚျခင္းခံရၾကေသာ္လည္း၊ အားလုံးမလာၾကပါ 

 

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိအေျခခံလွ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာလူတုိ႔က ခရစ္ေတာ္ 

သည္ လူသားအားလုံးအတြက္ အေသခံေတာ္မူခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသားအားလုံး ကယ္တင္ျခင္း ရၾကမည္ဟု 

ဆုိၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထုိသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မမူေခ်။ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ 

ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူသားအားလုံးအတြက္ျဖစ္၏ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ လူသားအားလုံးကယ္တင္ၿခင္းခံရမည္ဟု 

မိန္႔ေတာ္မမူေခ်။  

ရွင္းျပခ်က္တစ္ခု ၾကည့္ၾကပါစို႔။ အလြန္ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းရာသီတစ္ခု၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ၿမိဳ႕ႀကီး 

တစ္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာသူ မ်ားျပားလွသျဖင့္ အကူအညီအလြန္လုိအပ္လွ်က္ရွိၾက၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ 

သာယာအဖြဲ႕က အခမဲ့အစားအစာေပးကမ္းၾက၏။ လမ္းေပၚ၌ “ကၽြန္ေတာ္အရမ္းဗုိက္ဆာတယ္ကြာ“ ဟုဆုိေန 

ေသာ ဆင္းရဲသား တစ္ဦးကုိ သင္ေတြ႕ခဲ့၏။ အားလုံးအတြက္ အစားအစာ အလကား ေပးကမ္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း 

ၿမိဳ႕အႏွံ႕ေၾကာ္ျငာထားသည္ကုိ သင္မယုံၾကည္သေလာဟု သင္ေမးခဲ့၏။ 

ထိုသူက - “ယုံၾကည္ပါတယ္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုသတင္းကအမွန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ကၽြန္ေတာ္ ဗိုက္ဆာလွ်က္ပါဘဲ“ ဟု ျပန္ေျဖခဲ့၏။  

သင္က ထိုသူအား “ထိုသုိ႔အားလုံးအတြက္ ေကၽြးေမြးေပးကမ္းေသာအစားအစာကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ 

မစားမေသာက္ ေသာေၾကာင့္ ယခု ဤသုိ႔ သင္ဆာေလာင္ေနတာျဖစ္မည္“ ဟု ဆုိေလ၏။ ထုိနည္းတူပင္ 

ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းသည္ လူသားအေပါင္းတုိ႔၏ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိကုိယ္စား 

ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူေၾကာင္း လက္ခံယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၾက၏။ 

ခရစ္ေတာ္ကုိ အကၽြႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ 

ေသျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုူပ္အတြက္ လုံး၀အက်ိဳးရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ စမ္းေခ်ာင္းေဘး၌ရွိေနလွ်က္ပင္ 

ထိုစမ္းေခ်ာင္းေရကုိမေသာက္ဘဲေနပါလွ်င္ ေရဆာ လွ်က္ အသက္ဆုံး႐ံႈးႏိုင္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ရွင္၏ 

ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူတုိင္းအတြက္ ျဖစ္ပါ၏။ ေရငတ္ေသာသူတုိင္း လာေရာက္ေသာက္သုံးခြင့္ရွိ၏။ “၀န္ေလး၍ 

ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။“ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အလကားျဖစ္၍ အဖိုးအခေပးစရာမလုိပါ။ 

သို႔ေသာ္လည္း မည္သူကိုမွ် အတင္းအဓမၼျပဳေတာ္မမူ။ ဖိတ္ေခၚျခင္းျပဳလွ်က္ေနသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

သင္တုံ႕ျပန္ဖို႔လုိပါသည္။ သင္လက္ခံမွာလား (သုိ႔) ျငင္းပယ္မွာလား။ သင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါမည္။ 

ကယ္တင္ရွင္ထံၾကြလာခဲ့ပါ။ ေနာက္မက်ပါေစႏွင့္။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ယခုပင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအခ်ိန္ရွိ၏။ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ကာလရွိ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၊ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ အကၽြႏ္ုပ္၏အရွင္သခင္၊ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါ၏။ 

 

  



၁၈၁၈၁၈၁၈။။။။    အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရား၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရား၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရား၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရား၏    နက္နဲမႈနက္နဲမႈနက္နဲမႈနက္နဲမႈ    

၀ိညာဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဂဏန္းသခၤ် ာသည္ ေလာကီလူတို႔အဖုိ႔ နက္နလွဲ၏ 

 အခ်ဳိ႕ေသာလူတို႔သည္ ဤသို႔ေမးခြန္းထုတ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ ယံုၾကည္ေသာသူ 

အေပါင္းတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းေပးျခင္းငွါ၊ မ်ားစြာေသာလူတို႔၏ အသက္အတြက္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ 

အသက္တာက မည္သို႔ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မည္နည္း။ ဤေမးခြန္းသည္ ေမးသင့္ေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤျပသနာသည္ သခၤ် ာႏွင့္ဆိုင္ေသာျပသနာ၊ စာရြက္ေပၚ၌ ေဖာ္ျပ၍ရေသာ ျပသနာျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ 

လူ႔ဇာတိခံယူေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူစေတးေတာ္မူေသာအသက္သည္ ေရတြက္ 

၍မရေသာ၊ အစမရွိ အဆုံးမရွိေသာ၊ အနႏၱအသက္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရတြက္၍ရေသာ လူသား အားလုံးအတြက္ 

လံုေလာက္ျခင္းရွိ၏။ စာရြက္တရြက္ကိုယူၿပီး သင္သိေသာ၊ စဥ္းစား၍ရေသာ ဂဏာန္းအကၡရာ မ်ားကို ေရးခ်ပါ၊ 

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေရးပါ၊ ထပ္၍ေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ ထိုအလြန္မ်ားျပားေသာအကၡရာကို ၁၀ သို႔ ၁၀၀ (သို႔) 

သင္ႀကိဳက္ေသာ သန္းဂဏာန္းျဖင့္ ေျမွာက္လိုက္ပါ။ ထို႔သို႔ ဘယ္လိုဘထဲပ္၍ထပ္၍ေျမွာက္ေျမွာက္ 

ေနာက္ဆုံးသင္ရရွိေသာ အကၡရာဂဏာန္းသည္ အစရွိေသာ အဆုံးရွိေသာ၊ ေရတြက္၍ရေသာ ဂဏာန္းတခုသာ 

ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေရတြက္၍ရေသာအရာ၌ ေရတြက္္၍ရေသာအရာမည္မွ် ေပါင္းထည့္ေပါင္းထည့္၊ ေရတြက္၍ 

မရေသာအရာ အနႏၱ ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အျပစ္သားတို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ စေတးေတာ္မူေသာ 

အနႏၲအသက္သည္ မိမိကိုယ္စား အေသခံေတာ္မူသည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူအေပါင္းအား ကယ္တင္ျခင္းငွါ 

လိုအပ္သည္ထက္ လံုေလာက္ျခင္းရွိပါ၏။  

 ခရစ္ေတာ္ အေသခံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ၾကာမွ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ 

ခရစ္ေတာ္မည္သို႔ အေသခံခ့နဲုိင္ပါသနည္း။ ဤအခ်က္သည္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ျပသနာဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊ 

အမွန္တကယ္ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ ဤျပသာနာအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို သင္ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ အလုံးစုံကို သိေတာ္မူေသာဘုရား၊ အနႏၱဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း 

၃း၁၄ ထဲတြင္၊ ဘုရားသခင္က မိမိကိုယ္ကို “ငါျဖစ္သည္အတိုင္း ငါျဖစ္၏” ဟု ေဖာ္ျပ၍၊ ခရစ္ေတာ္က ေယာဟန္ 

၈း၅၈ ထဲတြင္၊ “အာျဗဟံ မျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ အရာခပ္သိမ္းကို သိေတာ္မူေသာ၊ 

အနႏၱပုဂၢိဳလ္အတြက္ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္ဟူ၍မရွိ၊ အစဥ္ပစၥဳပန္ျဖစ္၍၊ အစဥ္ထာ၀ရတည္ေတာ္မူ၏။ 

ထိုပုဂၢိဳလ္အတြက္ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ၌ ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာသည္၊ အတိတ္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ၌ 

ျဖစ္ခ့ဲေသာအရာက့ဲသို႔ပင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းရွိၿပီး၊ ဘုရားသခင္အတြက္ ထိုအျဖစ္အပ်က္တို႔သည္ ယခု 

ျဖစ္ေနေသာအမႈက့ဲသို႔ပင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားလွပါ၏။  

 

ဆင္ျခင္ရန္ - “ဘုရားသခင္က ဤကမၻာမတည္မရွိမီွ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္” 

(ဧဖက္ ၁း၄)။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလုံးစုံကို သိေတာ္မူေသာ၊ အနႏ ၱထာ၀ရဘုရားသခင္ 

ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။   



၁၉၁၉၁၉၁၉။။။။    ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္၊ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္၊ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္၊ရုပ္ေသးရုပ္မဟုတ္၊    လူျဖစ္ပါသည္လူျဖစ္ပါသည္လူျဖစ္ပါသည္လူျဖစ္ပါသည္ 

အာဒံ၌ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေသၾက၏၊ ခရစ္ေတာ္၌ လူအေပါင္းတို႔သည္ အသက္ရွင္ၾကရ၏ 

 ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူကို မိမိ၏ အလိုေတာ္မဆန္႔က်င္ႏုိင္ေသာ၊ အျပစ္မျပဳႏိုင္ေသာသူ 

အျဖစ္ မျပဳလုပ္ခ့ဲပါသနည္း။ ဤသို႔ေသာေမးခြန္းသည္ ဘုရားသခင္အား အဘယ္ေၾကာင့္ တခ်ိန္တခါတည္း မွာဘဲ၊ 

ေျဖာင့္ေသာမ်ဥ္းႏွင့္ေကြးေသာမ်ဥ္း (သို႔) စက္၀ိုင္းလည္းျဖစ္၊ စတုရန္းလည္းျဖစ္ေသာအရာ (သို႔) 

အကုန္းလုံးအနက္ျဖစ္လ်က္ပင္ ျဖဴေသာအရာကို မဆြဲသလဲ ဟု ေမးျခင္းႏွင့္တူ၏။ လူသည္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ 

အသိဉာဏ္ရွိေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္း၏ အဓိပၸါယ္ဟူမူကား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဘုရားသခင္သည္ တခ်ိန္တခါတည္းမွာဘဲ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိလ်က္ပင ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿခင္းမရွိေသာ 

အသိဉာဏ္မ့ဲေသာလူ မဖန္ဆင္းပါသလဟူဲ၍ ျဖစ္ပါသည္။  

 အကၽြႏု္ပ္၌ အိပ္ေမြ႔ခ်ျခင္းတန္ခုိးရွိခ့လွဲ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္၏သားႏွစ္ေယာက္ကို အိပ္ေမြ႔ခ်လ်က္၊ သူတို႔၏ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါမည္။ ထိုအခါ - “ငါမျပန္လာမခ်င္း၊ ဒီကုလားထိုင္မွာ ထိုင္ေနပါ” – 

“ထ၍ ထမင္းစားပါ” – “မစားနဲ႔ေတာ့” – “အိပ္ယာ၀င္အနမ္းနမ္းပါ” ဟု အမိန္႔ေပးႏုိင္ပါမည္။ ထိုအခါ အဘယ္ခံစား 

ခ်က္မွ်မပါဘဲ သူ၏ လက္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုေဖြ႔ဖက္လ်က္ ခံစားခ်က္မ့စဲြာ နမ္းပါလိမ့္မည္။ အကၽြႏု္ပ္အမိန္႔ေပး 

သမွ် တခုမက်န္ နာခံလ်က္ ခ်က္ခ်င္းလိုက္နာၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုအရာ၌ ကၽြန္ေတာ္ေက်နပ္မည္ 

ထင္ပါသလား။ လုံး၀ေက်နပ္ျခင္းရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာသား၊ ကၽြႏု္ပ္ကို မနာခံဘဲ ဆန္႔က်င္ႏိုင္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ သူတို႔ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၾကည္ျဖဴစြာ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေသာသားကို ကၽြန္ေတာ္အလိုရွိပါ၏။ ဤသို႔ေသာ ဆႏၵမ်ားကို သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ 

ထားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သေဘာမေပါက္ႏုိင္ပါ။ 

 ဘုရားသခင္သည္ လိုရာဆြဲကေစ၍ရေသာ ရုပ္ေသးရုပ္၊ စၾက၀ဠာထဲ၌ လည္ပတ္ေနေသာ ၿဂိဳလ္မ်ားက့ဲ သို႔ 

မိမိ၏အလိုေတာ္ကို တေသြမတိမ္းလိုက္နာမည့္ စက္ရုပ္က့ဲသို႔ေသာလူသားကို အလိုမရွိပါ။ ဘုရားသခင္သည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးေရြးခ်ယ္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္ကိုျပဳလ်က္ 

ရုိေသေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္းအမႈ၌ အားရေက်နပ္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူ ေသခ်ာေသာ အရာဟူမူကား၊ 

ထိုေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္၍ အရွက္ရေစႏုိင္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခ့မဲည္ ဆိုလွ်င္။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - နာခံမည္ေလာ၊ ဆန္႔က်င္မည္ေလာ။ သင္ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ထာ၀ရဘုရား၊ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

ကိုယ္ေတာ္ကို နာခံေရြးခ်ယ္မည္အေၾကာင္း မစေတာ္မူပါ။ 

 



၂၀၂၀၂၀၂၀။။။။    ဘုရားသခင္၏ဘုရားသခင္၏ဘုရားသခင္၏ဘုရားသခင္၏    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာခံရေသာသူခ်စ္ျခင္းေမတၱာခံရေသာသူခ်စ္ျခင္းေမတၱာခံရေသာသူခ်စ္ျခင္းေမတၱာခံရေသာသူ 

လူသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါသနည္း 

 လူသည္ တိရိစာၦန္တို႔ထက္ အလြန္ထူးကဲသာလြန္စြာဖန္ဆင္းထားေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ပါသည္။ တိရိစာၦန္ ႏွင့္ 

လူ၏ ကြာျခားမူသည္ အလြန္ႀကီးမားလွပါ၏။ အေၾကာင္းမွာ လူအား ဘုရားသခင္က မိမိအေပၚ နာခံႏုိင္ေသာ၊ 

ဆန္႔က်င္ႏုိင္ေသာ အ့ံဖြယ္အသိဉာဏ္ ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္တည္း။ ယခုသင္သည္ ဘုရားသခင္ကို 

ဆန္႔က်င္ေနပါသလား (သို႔) နာခံေနပါသလား။ 

 အလြန္က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဤစၾက၀ဠာႀကီးထတဲြင္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ေသာ 

ဤ ကမၻာငယ္ေလးကို အထူးဂရုစုိက္ေနပါသနည္း။ 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  ေနအဖြဲ႔အစည္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေနႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳလ္အကြာအေ၀းထက္ အဆေပါင္း ၃၀ 

အကြာတြင္ နပကၽြန္းၿဂိဳလ္ရွိ၏။ ထိုနပကၽြန္းၿဂိဳလ္သို႔ ေရာက္ဖို႔ရန္ လူ႔ႏွစ္အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၄ ၾကာျမင့္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ နပကၽြန္းၿဂိဳလ္သည္လည္း ေနကို အျခားၿဂိဳလ္ ထို႔က၀န္းရံ လွည့္ပတ္ေနသက့ဲသို႔ မိမိ၏ၿဂိဳလ္ရံ 

လႏွင့္ၿဂိဳလ္မ်ားက ၀န္းရံလ်က္ရွိပါသည္။ ကမၻာၿဂိဳလ္သည္ မည္မွ်ေလာက္ဘုရားသခင္အဖုိ႔ အေရးပါ ပါသနည္း။ 

လူသည္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္ အေရးပါ ပါမည္ေလာ။  

 နကၡတာရာ ပညာရွင္တဦးက တယ္လီစကုပ္ (သို႔) အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္း၏အစြမ္းေၾကာင့္ မိမိ၏ 

ငယ္ရြယ္စဥ္ယံုၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ဆိုခ့ဖဲူးပါသည္။ မုိးေကာင္းကင္၏ က်ယ္ျပန္႔မႈႀကီးက 

အမိကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္အေပၚထားရွိေသာယံုၾကည္ျခင္းကို လုယူခ့ဲပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလြန္ေသး 

ငယ္လွေသာ၊ သဲပြင့္ထက္ ေတာင္မွေသးငယ္လွေသာလူကို ဘုရားသခင္ အပင္ပန္းခံ ဂရုိစိုက္ပါမည္ေလာဟု 

သူသံသယ၀င္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သိလိုေသာစိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ေလ့လာခ့ပဲါသည္။ 

မုိးေကာင္းကင္ႏွင့္ နကၡတာရာအေၾကာင္းကို ည၌သာေလ့လာ၍ ရပါ၏။ သို႔ဆိုလွ်င ္ ေန႔အခါ အားလပ္ေသာ 

အခ်ိန္ကို မည္သို႔အသုံးျပဳပါမည္နည္း။ မုိင္ခရိုစကုပ္ (သို႔) အနီးၾကည့္မွန္ေျပာင္း အသုံးျပဳသင့္သည္မဟုတ္ေလာ။ 

ထိုအခါ ဤကမၻာေျမႀကီး အေၾကာင္းကို ေလ့လာၿပီး၊ ထိုနကၡတာရာမ်ားက့ဲသို႔ပင္ ကမၻာႀကီးသည္ အလြန္အ့ံဖြယ္ 

ေကာင္းလွသည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမင္ေတြ႔၍၊ မိမိ၏ ယံုၾကည္ျခင္းျပန္၍ ရွာေတြ႔ခ့ပဲါသည္။ ဟုတ္ပါ၏။ အေသးငယ္ 

ဆုံးေသာ အပင္ေလးမ်ားကို မုိးေရစက္ကေလးမ်ားတို႔ျဖင့္ ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳစုေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ 

မိမိဖန္ဆင္းထားေသာအရာတို႔တြင္ အထြဍ္အထိပ္ျဖစ္ေသာလူကို အမွန္ဂရုစုိက္မည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ 

ထိုအခါ ထိုသူသည္ သံသယမ၀င္ေတာ့ဘဲ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လာခ့ဲ၏။ ေယာဟန္ ၃း၁၆ သည္ 

အစဥ္မွန္ကန္မႈရွိပါ၏။ 

ဆင္ျခင္ရန္ - ေရွးဦးစြာကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အိုိ ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏု္ပ္အား ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ထုိက္တန္ 

ေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ 

 



၂၁၂၁၂၁၂၁။။။။    ယံုၾကည္ျခင္း၏ယံုၾကည္ျခင္း၏ယံုၾကည္ျခင္း၏ယံုၾကည္ျခင္း၏    ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္ခိုင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္ 

သင္၀န္ခံေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ၿမံၿမံစြာစြဲကိုင္ပါေလာ့ 

 ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆီေလ်ွာ္ေသာ၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာအရာ ျဖစ္ပါသလား။ ျဖစ္ပါ၏။ 
ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဆင္ျခင္ေတြးေတာျခင္းႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟုဆိုျခင္းမွာ မွားေသာအယူအဆ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္းတို႔သည္ အတူတကြ လက္တြလဲ်က္ရွိၾက၏။ 
ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာ၊ မလုပ္ႏုိင္ေသာအမႈ၌ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဆက္လက္၍ လုပ္ေဆာင္သြား 
ႏုိင္၏။ ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ မ်ားစြာတည္မွီလ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမွာ အသိဉာဏ္မရွိဘဲ 
ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ အသိဉာဏ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ လက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ ျမင္ဖူးျခင္းမရိွေသာ္လည္း၊ strychnine 
(ေဆး၀ါးတမ်ဳိး) ကို မ်ားစြာအသုံးျပဳလွ်င္ လူသားကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔သို႔ 
လူတို႔၏ ေရးမွတ္ထားေသာ သက္ေသခံခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေဆးကို မ်ားမ်ား 
ကၽြန္ေတာ္အသုံးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 သင္ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါလွ်င္၊ သင္ သိေသာအရာ အမ်ားစုသည ္ လူတို႔၏ ေျပာဆိုျခင္း၊ 
ေရးမွတ္ထားျခင္းႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္တို႔အေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သင္ ျမင္ေတြ႔ရ 
ပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္ကိုယ္တိုင္မွန္မမွန္လက္ေတြ႔ မစမ္းၾကည့္ဘဲ ယံုၾကည္ခ့ေဲသာေၾကာင့္တည္း။ သို႔ဆိုလွ်င္၊ 
အျခားေသာအေၾကာင္းအရာ၌ လူတို႔၏ သက္ေသခံခ်က္၊ ေျပာဆိုခ်က္ကို သင္လက္ခံခဲ့ပါလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ မ်ားစြာေသာခရစ္ယာန္တို႔၏ သက္ေသခံခ်က္ကို သင္ မယံုဘ၊ဲ 
လက္မခံဘဲ ေနမည္ေလာ။ 

 လူတို႔သည္ မယံုဘဲေနၾက၏။ အေၾကာင္းမွာ၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ သိရွိျခင္းငွါ လံုေလာက္ေသာ 
သက္ေသမရွိေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံး ခုိင္မာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းထဲ မွ 
ဖာရုိမင္း၏ စိတ္ႏွလုံးခုိင္မာမႈကို ျပန္၍ေအာက္ေမ့ပါေလာ့။ ေမာေရွ၏ လက္ျဖင္ ့ ျပဳေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ 
အ့ံဘြယ္အမႈတို႔သည္ သူ၏ မယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ကို ပုိ၍ မာေက်ာေစခ့ဲ၏။ ပုိ၍ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေသာ၊ 
အ့ံအားသင့္စရာေကာင္းေသာအမႈမွာ ေတာထဲ၌ ကၠဳသေရလလူတို႔၏ မယံုၾကည္ျခင္းပင ္ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာ 
ေသးမွီအခ်ိန္၌ သူတို႔ျမင္ေတြ႔ခ့ဲေသာ၊ ပင္လယ္နီထက္ျခမ္းကြဲျခင္းႏွင့္ ဖာရုိမင္း၏ စစ္သားမ်ား ေသေၾကပ်က္ 
စီးျခင္းအမႈက ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေမာေရွအေပၚ သူတို႔ ဆန္႔က်င္မႈမၿပဳေအာင္ မဆီးတားႏုိင္ခဲ့ပါ။  

 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္အေတြးအထင္၌ မဟုတ္ဘဲ၊ အျမင့္ဆုံးေသာအရပ္၌ 
စုိးစံေတာ္မူ၍၊ ဤယံုၾကည္ျခင္းမရွိေသာေလာကီလူတို႔ကို စီရင္ျခင္းငွါ မၾကာမွီ ၾကြလာေတာ္မူမည့္၊ 
ထာ၀ရအသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပဳေသာအမႈတို႔၌ အေျခခံတည္မွီျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ သင္ ၀န္ခံေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို စြဲၿမစဲြာ၊ ကိုယ္ေတာ္ 
ၾကြလာေတာ္မူသည္အထိ၊ ကိုင္ထားပါေလာ့။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို ရိုးသားစြာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ကၽြႏု္ပ္၏ မယံုၾကည္ျခင္းကို အသက္ရွင္ေတာ္မူၿပီး စစ္မွန္ေသာ၊ တပါးတည္းေသာ 
ဘုရားသခင္ ယံုၾကည္ျခင္းက ဖယ္ရွား၍ အစားထိုးေနရာယူ ပါေစေသာ္။ 



၂၂၂၂၂၂၂၂။။။။    အျပစ္၏အျပစ္၏အျပစ္၏အျပစ္၏    အခကားအခကားအခကားအခကား    ေသျခင္းေပတည္းေသျခင္းေပတည္းေသျခင္းေပတည္းေသျခင္းေပတည္း 

အျပစ္ဒုစရုိက္သည္ သနားညွာတာျခင္းမရိွေသာ သခင္ျဖစ္၏ 

 အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ားကို ေသဒဏ္ထိုက္တန္သည္ဟု စီရင္ပါသနည္း။ 

အေၾကာင္းမွာ မိမိ၌ အျပစ္လုံး၀မရွိဘဲ အနႏၱ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ ေရွးေခတ္ 

ထုံးထမ္းစဥ္လာထဲတြင္၊ ရြာသူႀကီးသည္ မိမိဇနီးသည္က အနည္းငယ္ ေဒါသထြက္ေစလွ်င္ပင္ ေသေအာင္ 

ရုိက္ရေသာအခြင့္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံ၌ ထိုသို႔ေသာျပစ္ဒဏ္သည္ လူ႔အသက္ကို 

သတ္ေသာသူခံရမည့္ အျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ဒဏ္သည္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တေနရာတြင္ 

တရားမွ်တမႈမရွိျဖစ္၍၊ တေနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္စားေခ်မႈကို ေတြ႔ရ၏။ ျခားနားမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသိဉာဏ္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ကအျပစ္မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ေသာအျပစ္ဒုစရုိက္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ 

လူတဦးကို အသက္ရႈံးဆုံးေစႏုိင္ေသာ အျပစ္ဒုစရိုက္ ျဖစ္ခ့ပဲါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 

အခ်ဳိ႕ေသာအျပစ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အျပစ္ဟု မသတ္မွတ္ေသာအျပစ္တို႔သည္ အလုံးစုံ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ 

ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ မည္သို႔ရွိမည္နည္း။ “ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၌ 

ေမွာင္မိုက္အလွ်င္းမရွိ” (၁ ေယာ ၁း၅)။ 

 ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္သယ္ေဆာင္ေသာသူဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 

အားလုံးအား ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႔ မ၀င္ေစဘဲ ဘုရားသခင္ျငင္းပယ္ျခင္းသည ္ တရားေသာအမႈျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ 

ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာေတာ္ဟု ဆိုႏုိင္မည္ေလာ။ ဟုတ္ပါ၏၊ တရားေသာအမႈႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္ ျဖင့္ 

ျပဳေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရစဲုတ္ျပတ္ေနေသာ သူေတာင္းစားကို အလြန္ေတာက္ပခန္းနားလွေသာ 

အခန္းထဲသို႔ ေခၚေဆာင္ျခင္းသည္ သနားၾကင္နာျခင္းျဖစ္ပါသလား။ သူသည္ ထိုအခန္းထဲသို႔ေရာက္လွ်င္ သူ၏ 

စုတ္ျပတ္ေနေသာ အ၀တ္အစားႏွင့္ ညစ္ပတ္မႈကို ပုိ၍ ျမင္ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုအခါ လမ္းေဘးအေမွာင္ 

ထဲသို႔ ထြက္သြားျခင္းငွါ ႀကိဳးစားအားထုတ္မည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုအေမွာင္ထဲ၌ သူသည္ ပုိ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ပါလိမ့္မည္။ 

ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေစျခင္းတန္ခုိးကို ျငင္းပယ္ေသာအျပစ္သားကို ေကာင္းကင္ဘံု 

သန္႔ရွင္းျခင္းအလင္းထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ သနားၾကင္နာျခင္း ဂရုဏာဟု ေခၚရပါမည္ေလာ။ 

အၿခားသူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကို သိျမင္၍၊ ေတြးခ့ဲေသာ အေတြးအားလုံးကို နားလည္ျခင္းငွါ သင္ႏွင့္ 

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆႏၵမရွိျဖစ္ခ့လွဲ်င္ (ထိုမိတ္ေဆြတို႔၏ စံႏႈန္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စံႏႈန္းထက္ မျမင့္ေသာ္လည္း)၊ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္တို႔ကို အကုန္အစင္သိျမင္ေတာ္မူေသာ၊ လုံး၀သန္႔ရွင္း စုံလင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ 

ရပ္ေနျခင္းသည္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ 

ဆင္ျခင္ရန္ - “အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္သို႔ က်ေရာက္ျခင္းအမႈသည္ 

ေၾကာက္မတ္ဘြယ္ေသာအမႈ ျဖစ္သတည္း” (ေဟၿဗဲ ၁၀း၃၁)။ “ငါတို႔ ဘုရားသခင္သည္ 

ေလာင္ေသာမီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏” (ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉)။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အဘဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို 

ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

 



၂၃၂၃၂၃၂၃။။။။    ငရဲ၌ငရဲ၌ငရဲ၌ငရဲ၌    ထြက္ေပါက္မရိွပါထြက္ေပါက္မရိွပါထြက္ေပါက္မရိွပါထြက္ေပါက္မရိွပါ 

လူတိုင္း ငရဲသို႔ သြားဖုိ႔မလိုပါ 

 ဗ်ာဒိတ္ ၆း၁၆ ထတဲြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံလိုဘဲ၊ အျပစ္၌ 

ထာ၀ရက်င္လည္ျခင္းငွါ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ေသာသူတို႔၏ ခံစားခ်က္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သူတို႔သည္ “ပလႅင္ေပၚမွာ 

ထိုင္ေတာ္မူေသာသူ၏ မ်က္ႏွာ” ကို ရင္မဆိုင္ရဲဘဲ အကြယ္အကာအျဖစ္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တို႔ကို 

သူတို႔အေပၚက်၍ ဖံုးအုပ္ျခင္းငွါ ေခၚၾက၏။ ဤခရစ္ေတာ္ အတူပါရိွေတာ္မူျခင္းသည္ ထိုခရစ္ေတာ္အား မိမိ၏ 

ကယ္တင္ရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံေသာသူတို႔အဖုိ႔ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ 

 လူူသားအားလုံး ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႔ ဘုရားသခင္ ေခၚေဆာင္ေတာ္မူမည္ဟူေသာ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္းကို သင္ႀကံဳဖူးပါသလား။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသည္ စိတ္အေျခအေနျဖစ္သက့ဲသို႔ ေနရာ 

လည္းျဖစ္၏။ အျပစ္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းခံရေသာသူတို႔အဖုိ႔ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ အတူပါရွိေတာ္မူျခင္းသည္ 

ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံျဖစ္သက့ဲသို႔၊ မိမိအျပစ္၌ က်င္လည္လ်က္ရွိေနေသာ၊ ဘုရားသခင္၏စုံလင္ေသာ သန္႔ရွင္းျခင္း 

အလင္းေရွ႕၌ ရပ္ၾကမည့္သူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးထတဲြင္ ခရစ္ေတာ္ပါရွိေတာ္မူျခင္းသည ္ ငရက့ဲဲသို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဤသို႔ စဥ္းစားၾကပါစုိ႔ - သင္ျငင္းပယ္ခ့ဲေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပုိင္ရွင္၊ သင္လက္မခံထိုက္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ 

စေတးျခင္းေမတၱာပုိင္ရွင္၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ သင္အမွန္တကယ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိႏိုင္ပါမည္ေလာ။ 

 ငရဲသည္ ျပန္လမ္းမရွိေသာ၊ ထြက္ေပါက္မရွိေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္ေသာ 

သူသည္ ထိုအရပ္၌ အစဥ္ေနရၾကမည္။ ငရဲသို႔သြားရာလမ္းသည္ ျပန္လမ္းမရွိ၊ တလမ္းေမာင္း ျဖစ္၏။ ဤလမ္း၏ 

အ၀င္၀၌ သတိေပးခ်က္ ဆိုင္းဘုတ္ ဤသို႔ ခ်ိတ္ထား၏။ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္မခံရေအာင္ သားေတာ္၏ 

ရင္ခြင္ထဲသို႔ တိုး၀င္ပါေလာ့။ သားေတာ္ ပုိင္ဆိုင္ေသာသူသည္ အသက္ရွင္ျခင္းကို ရၾက၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္ 

အသက္ရံႈးဆုံးရမည္နည္း။ ဤဆိုင္းဘုတ္က ယေန႔ သင့္ကိုစကားေျပာပါေစ။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူကိုမွ် 

ငရဲသို႔ပုိ႔ေတာ္မမူ၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိ၏သားေတာ္ကို မထီမ့ျဲမင္ျပဳေသာသူတို႔သည္ ထိုေနရာသို႔ သြားၾကရမည္။ 

ထိုသူတို႔သည္ အဘယ္သူကိုမွ် အျပစ္တင္ခြင့္မရွိ၊ မိမိကိုယ္ကိုသာ အျပစ္တင္ၾကရပါမည္။ John Calvin က 

“ဆိုုးယုတ္ေသာသူ၏ စိတ္ႏွလုံးထတဲြင္ ငရဲမ်ဳိးေစ့တည္လ်က္ရွိ၏” ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဤလူတို႔သည္ 

မည္သူမ်ားနည္း။ သူတို႔သည္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာသူ၊ လူ႔အသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမတုန္၌ 

မွီ၀ဲေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာသူအေပါင္းျဖစ္ၾကၿပီး၊ 

ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာ မီးအုိင္ထဲ၌ မိမိတို႔ အဘိုးကိုရၾကလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၈)။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမျပဳဘဲ၊ ကယ္တင္ရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ပါေလာ့။  

ဆုေတာင္းခ်က္ - ဟုတ္ပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္သခင္ေယရႈ၊ ကိုယ္ေတာ္ထံ ကၽြႏု္ပ္လာပါ၏။ 

 

    



၂၄၂၄၂၄၂၄။။။။    ခရစ္ေတာ္သည္ခရစ္ေတာ္သည္ခရစ္ေတာ္သည္ခရစ္ေတာ္သည္    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔    ကိုယ္စားအေသခံေတာ္မူ၏ကိုယ္စားအေသခံေတာ္မူ၏ကိုယ္စားအေသခံေတာ္မူ၏ကိုယ္စားအေသခံေတာ္မူ၏ 

ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ပႆခါသိုးသငယ္သည္ ငါတို႔အဘို႔ယဇ္ပူေဇာ္ရာ ျဖစ္၏ 

 ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ လူတို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ မိမိ၏ သန္႔ရွင္းေသာပညတ္ 
တရားတို႔ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရားသခင္ ေဖာ္ျပေတာ္မူေၾကာင္းကို အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ 
သက္ေသျပခ်က္ႏွင့္တကြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခ့ၿဲပီး ျဖစ္ပါသည္။ “လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ 
ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ” (ေရာမ ၃း၂၃) ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။ လူသား၏ 
အျပစ္အတြက္ အေသခံျခင္းငွါ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာေတာ္မူေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္၊ ေယရႈခရစ္ 
ေတာ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာခ့ၿဲပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း အႀကံအစည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လူတို႔၏ အေတြးအေခၚျဖင့္ ျငင္းဆန္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာခ့ၾဲကၿပီး ျဖစ္၏။ 
ယခုတြင္၊ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အ့ံၾသဖြယ္ကယ္တင္ျခင္း အႀကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ 
အေၾကာင္းကို ေလ့လာဆင္ျခင္ၾကရပါမည္။ ထိုအခ်က္မူကား၊ ကိုယ္စားခံျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းအမႈျပဳျခင္း 
ေပတည္း။  

 ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္သည္ အျပစ္သားကို ခြင့္လႊတ္လိုေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ 
ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းက ထိုခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ဆီးတားေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းက 
အျပစ္သားကို ျပစ္ဒဏ္စီရင္လုိေသာ္လည္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္သည္ ထုိျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿခင္းကို ဆီးတားျပန္၏။ 
ထိုဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္တို႔အား အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳဘဲ 
ေျပလည္စြာ အတူတကြတည္ရွိျခင္းငွါ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ အဘယ္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ကမွ် မေျဖရွင္းႏိုင္ 
ေသာျပသနာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္တို႔က ထိုေျဖရွင္းခ်က္ကို 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ့ဲၾက၏။ သားေတာ္ဘုရားသခင္၏ကိုယ္စားေ၀ဒနာခံ၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း ေပတည္း။ 

 သို႔ေသာ္လည္း၊ တေယာက္ေယာက္က ဤသို႔ျငင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ “အစားထုိးျခင္း၌အေျခခံေသာ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္ အုတ္ျမစ္၌ မွားယြင္းခ့ဲသည္မဟုတ္ေလာ။ ေသခ်ာ ေလ့လာ 
စမ္းစစ္ျခင္းျပဳလွ်င္ အစားထိုးျခင္းသည္ ခုိင္လံုေသာအမႈမဟုတ္ပါ။ ျပစ္မွားေသာသူ ခံရမည့္အျပစ္ဒဏ္ကို၊ 
အျပစ္ကင္းေသာသူ၊ ခရစ္ေတာ္ခံေစၿပီး၊ ျပစ္မွားေသာသူ လႊတ္သြားခ့ဲ၏။ ဤသည္ကား တရားမွ်တမႈ 
အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ လုံး၀ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ တရားမွ်တမႈသည္ အျပစ္မ့ဲေသာသူကို 
ကာကြယ္ၿပီး၊ ျပစ္မွားေသာသူကို ခံရမည့္အျပစ္ဒဏ္ခံေစျခင္းဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါသည္။“ 

အဲဂုတၱဳျပည္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆုံး ပသခါပြဲတြင္၊ သိုးသငယ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ေသမင္းတမန္လက္မွ ကၠဳသေရလ မိသားစုတို႔ကို ကယ္တင္ခ့ပဲါသည္။ ကၠဳဇက္၏ အသက္ကိုလည္း 
သိုးထီးအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းခံခ့ဲရ၏။ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အျပစ္ကင္းေသာ ဘုရားသခင္၏ 
သိုးသငယ္၏ကိုယ္စား အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းသည္ ကိုယ္စားအ 
ေသခံျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းအမႈ ျပဳျခင္းေပတည္း။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအသက္ကို 
စေတးေတာ္မူခ့ဲ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အုိ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္စားအေသခံျခင္းျဖင့္ ျပဳေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ကယ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ အစဥ္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရိွပါ၏။ 



၂၅၂၅၂၅၂၅။။။။    ကားတိုင္သည္ကားတိုင္သည္ကားတိုင္သည္ကားတိုင္သည္    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏    ဘုန္းအသေရျဖစ္ပါ၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ပါ၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ပါ၏ဘုန္းအသေရျဖစ္ပါ၏ 

ကားတိုင္သည္ အကၽြႏု္ပ္ အစဥ္၀ါၾကြားရာ ျဖစ္ပါ၏ 

 ဘုရားသခင္၏ စုံလင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္စုံလင္ေသာဂရုဏာေတာ္တို႔ကို ကားတိုင္၌ 
ေပၚလြင္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ျပစ္မွားေသာသူခံရမည့္အျပစ္ဒဏ္ကို အျပစ္ကင္းေသာသူအား 
အတင္းအဓၶမခံေစေတာ္မမူ။ ဘုရားသခင္သည္ ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားေသာပုံျပင္မ ွ တရားသူႀကီးက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါ၏။ 
ထိုပုံျပင္မူကား၊ လူငယ္ႏွစ္ဦးသည္ အတူတကြ ဥပေဒပညာကို ဆည္းပူးခ့ၾဲကၿပီး၊ တဦးသည္ ႀကိဳးစားသင္ယူ၍၊ 
တဦးမူကား ေသာက္စားလ်က္ ဘ၀ကို ကုန္ဆုံးေစခ့ဲ၏။ တခ်ိန္တြင္၊ ဤသနားစရာေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ 
အမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီးေရွ႕၌ အမႈစစ္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ထိုေနရာ၌ရိွေနၾကေသာ 
ေရွ႕ေနမ်ားတို႔သည္ ဤသို႔ေသာ ခက္ခဲေသာအေျခအေန၌ တရားသူႀကီးက မည္သို႔အမႈစီရင္၍ တရားသျဖင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက၏။ သူတို႔အ့ံအားသင့္ေလာက္ေအာင္၊ သူသည ္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြ 
ေဟာင္းႀကီးကို ဥပေဒအရ အျပင္းထန္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ၿဲပီး၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုအျပစ္ဒဏ္ကို ေပးေဆာင္လ်က္၊ 
မိမိမိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီးကို လႊတ္ေပးခ့ဲ၏။ 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆန္႔က်င္ျပစ္မွားေသာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ တရားပလႅင္ေပၚ၌ ထိုင္လ်က္၊ 
အျပင္းထန္ဆုံးေသာ အျပစ္ဒဏ္တည္းဟူေသာ အျပစ္သားအေပၚ ေသဒဏ္ကို တရားသျဖင့္ ခ်မွတ္ေတာ္မူခ့ဲ၏။ 
ထို႔ေနာက္၊ ဂရုဏာေတာ္အားျဖင့္၊ ထိုပလႅင္ေပၚမွ ဆင္းေတာ္မူၿပီး၊ သားေတာ္အေနျဖင့္ အျပစ္သား၏ ေနရာ၌ 
ထိုအျပစ္ဒဏ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထမ္းရြက္ေတာ္မူခ့ဲ၏။ အေၾကာင္းမူကား ၂ ေကာ ၅း၁၉ ထတဲြင္ “ဘုရားသခင္ 
သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရွိေနလ်က္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ 
ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေနလ်က္ျဖင္႔ “ေလာကီသားတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို မွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကိုျငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ 
မိႆဟာယဖြ႔ဲ ေစေတာ္မူ၏။“ 

ရွင္ေပါလု၏ မေျပာင္းလဲေသာ တရားေဟာခ်က္ဟူမူကား “ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာ လက္၀ါးကားတိုင္မွာ 
အေသခံေတာ္မူေသာ သခင္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဤတရားအားျဖင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ၀ိညာဥ္တို႔သည္ 
ထာ၀ရအသက္ကို ရၾက၏။ ဤပ်က္စီးေနေသာ ေလာကီလူသားတို႔သည္ ထိုကားတိုင္ေတာ ္ သတင္းေကာင္းကို 
ျငင္းပယ္၍ လႊဲမွားစြာ မွတ္ယူၾက၏။ ထိုသူတို႔အတြက္ ကားတိုင္ေတာ္သည္ မုိက္မဲမႈသာ လွ်င္ျဖစ္၏။ 
ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ သတင္းေကာင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္၏။ 
ဤေလာကီလူသားတို႔သည္ မာနေထာင္လႊားျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းၾကၿပီး၊ ကားတိုင္၌ အေသခံေတာ္မူေသာ 
ကယ္တင္ရွင္ကို ျငင္းပယ္လ်က္ ရွိၾက၏။  

ေက်ာ္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး၊ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေရးဆရာ၊ Isaac Watts က ကားတိုင္ေတာ္အေၾကာင္းကို 
ဤသို႔ေဖၚျပခ့ဲပါသည္။ 

ဘုန္းႀကီးဘုရင္ အသက္စြန္႔ေသာ၊ 
လက္၀ါးကပ္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္ျမင္လွ်င္ 

အက်ဳိးစီးပြါးအရံႈးေခၚေ၀ၚ၊ 
မာနအကုန္ ပယ္ရွားရာထင္။ 

 
ဆင္ျခင္ရန္ - ကားတိုင္သည္ ေနာင္တရေသာသူတို႔အဖုိ႔ အသက္ရွင္ရာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆုေတာင္းခ်က္ - ေယရႈသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေတာ္ႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္ကို အစဥ္နီးေစေတာ္မူပါ။ 
 
 



၂၆၂၆၂၆၂၆။။။။    အလြန္လွပၿပီးအလြန္လွပၿပီးအလြန္လွပၿပီးအလြန္လွပၿပီး    တရားေသာတရားေသာတရားေသာတရားေသာ    ဖိတ္ေခၚျခင္းဖိတ္ေခၚျခင္းဖိတ္ေခၚျခင္းဖိတ္ေခၚျခင္း 
လာလိုေသာသူတိုင္း လာႏုိင္၏ 

 ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားတို႔သည ္ ဘုရားတစ္ဆူတည္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ထိုဘုရားသခင္သည္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ေတာ္မူၿပီး၊ 

ထိုျပစ္ဒဏ္ကို သူကိုယ္တိုင္ ေပးဆပ္လ်က္၊ မိမိ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၌ အေျခခံေသာ အျပစ္လႊတ္ျခင္း 

တရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ယခုေဟာေျပာေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ေပါလု က ေရာမ ၁း၁၆-၁၇ ထတဲြင္၊ 

“ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ အေၾကာင္းမူကား ထိုတရားသည္ … 

ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ျဖစ္၏ … ဘုရားသခင္၏ 

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ … ဧ၀ံေဂလိတရားအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏” ဟု ေရးထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ 

လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို မရွက္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ လူတို႔ထံ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ 

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၌ အဘယ္သူကမွ် မွားယြင္းမႈ ရွာေတြ႔ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိသို႔ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို 

သင္လက္ခံပါလွ်င္၊ ယခုလက္ေတြ႔ သင္ပုိင္ဆိုင္ႏုိင္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္ ထာ၀ရအသက္ရျခင္းငွါ လိုအပ္ေသာအရာ 

ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းတခုတည္းေလာ။ မွန္ပါ၏။ ဤအလြန္ရုိးရွင္းမႈ သည္ 

လက္ခံရန္ ခက္ခဲေစေသာအမႈျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ အေၾကြး 

ေဒၚလာ ၅၀၀ ေပးစရာရွိၿပီး၊ ပုိက္ဆံမရွိေသာေၾကာင့္၊ မိတ္ေဆြတဦးက ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ေပးခ့ၿဲပီး၊ ေျပစာကို 

ကၽြႏု္ပ္အား ျပလာေသာအခါ၊ ထိုအေၾကြးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ပူပင္စရာမလိုေတာ့ပါ။ အေၾကြးရွင္ကို 

ကၽြန္ေတာ္ရဲရဲႀကီးၾကည့္၀့ံၿပီ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမွာ သူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ ထိုေငြရေျပစာ ကၽြႏု္ပ္ 

လက္ထဲ၌ရွိေသာေၾကာင့္တည္း။ ထိုနည္းတူ၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား မိမိအသက္ကိုေပးေတာ္မူ ၍၊ 

“အမႈၿပီၿပီး” ဟု ကိုယ္စား အေသခံျခင္းအမႈ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ့ၿဲပီး၊ ဘုရားသခင္က မိမိေျပစာကို ကၽြႏု္ပ္ 

အားေပးေတာ္မူခ့ဲ၏။ ခရစ္ေတာ္ျပဳေသာအမႈ၌ ေက်နပ္ျခင္းရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ထိုခရစ္ေတာ္အား သုံးရက္ေျမာက္ 

ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေစေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပေတာ္မူခ့ဲ၏။ 

 သခင္ေယရႈက ဤပုံသာဓကကို ေျပာၾကားခ့ပဲါသည္ (မသဲ ၂၂း၁-၁၄)၊ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ရွင္ဘုရင္က 

မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားစြာကို ဖိတ္ၾကားထားေသာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲက့ဲသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ဘုရင္က 

ပြဲကိုျပဳလုုပ္သည္သာမက၊ ပြဲတတ္၀တ္စုံကို တတ္ေရာက္ေသာသူတိုင္း အလကားေပးခ့ဲ၏။ စစ္မွန္ေသာ 

ဧည့္သည္မ်ားသာ ထိုသို႔ ပြဲတတ္၀တ္စုံ ေပးျခင္းခံရၾက၏။ ထိုပြဲ၌၊ ပြဲတတ္၀တ္စုံမပါဘဲ၊ လူတေယာက္သည္ 

တိုး၀င္ခ႔ဲ၏။ ပြဲတတ္၀တ္စုံမ၀တ္ေသာေၾကာင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရ၍၊ အျပင္အေမွာင္ထဲသို႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္း 

ခ်က္ခ်င္းခံရ၏။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - အကၽြႏု္ပ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၀တ္လံု ရရွိထားၿပီးၿပီလား။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - သခင္ေယရႈ၊ အကၽြႏု္ပ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၀တ္လုံအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏ အသက္ကို 

ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 



၂၇၂၇၂၇၂၇။။။။    အမႈၿပီးၿပီအမႈၿပီးၿပီအမႈၿပီးၿပီအမႈၿပီးၿပီ 

ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူၿပီးေသာအမႈကို လူသားက ပုိေကာင္းေအာင္ ထပ္၍ မျပဳႏုိင္ပါ 

 မဂၤလာပြဲတတ္၀တ္စုံက့ဲသို႔၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သင္လက္ခံရရွိေသာအခါ၊ ထိုေျဖာင့္မတ္ 

ျခင္းသည္ စုံလင္ျပည့္စုံျခင္းရွိ၏။ ထိုအမႈ၌ အ၀တ္စုတ္က့ဲသို႔ျဖစ္ေသာ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ထပ္၍ 

ျဖည့္စရာမလိုပါ။ 

 “သို႔ေသာ္လည္း၊ ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ႏိုင္ဘူး” ဟု လက္သမားတဦးက ထို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္း ကုိ 

ရွင္းျပေနေသာ မိတ္ေဆြအား ဆိုခ့ဲ၏။ ထိုအခါ သူ႔မိတ္ေဆြက အႀကံတခုရၿပီး၊ တံစဥ္းကိုယူ၍ မိမိေဘး၌ရွိေသာ၊ 

လွပစြာအေရာင္တင္၍ အေခ်ာသပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ စားပြဲ၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို တိုက္မလိုလို လုပ္ေလ၏။ ထိုအခါ၊ 

လက္သမားက “မလုပ္ႏွင့္။ ဒီစားပြဲကၿပီးၿပီသား၊ မျမင္ဘူးလား။ သင္တံစဥ္းႏွင့္ ထပ္တိုက္ရင္ ပ်က္စီးရုံ ဘဲရွိတယ္” 

ဟု ဆိုုေလ၏။  

 ထိုအခါ သူ႔မိတ္ေဆြက “ခရစ္ေတာ္၏ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ 

ရွင္းျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနဒါ ဒီအခ်က္ပါဘဲ။ သင့္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ မိမိအသက္ စေတးျခင္းျဖင့္ အမႈၿပီးပါၿပီ။ 

ထိုၿပီးစီးေသာအမႈ၌ သင္ ထပ္၍ျဖည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလွ်င္ ပ်က္စီးရုံဘဲရွိမယ္။ လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး၊ လႊတ္ေျမာက္ 

ကယ္တင္ျခင္းခံပါေလာ့” ဟု ဆိုခ့ဲ၏။ ထိုလက္သမားသည္ ခ်က္ခ်င္း အျမင္ၾကည္လင္၍ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ 

ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ သခင္၊ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံခ့ပဲါသည္။ 

 “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ 

ေရာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း 

သို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္” (ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေသာအမႈ၊ ေက်းဇူးေတာ္ 

သက္သက္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လက္ဗလာျဖင့္ လက္ခံယံုၾကည္ရန္သာျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈ 

ျပဳၿပီးေသာအမႈ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္အရာမွ် ထပ္၍ ျဖည့္စရာမလို၊ ပုိ၍ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံစရာမလိုပါ။ 

စုံလင္စြာ ကိုယ္ေတာ္ၿပီးစီးေဆာင္ရြတ္ေတာ္မူျပီ၊ အမႈၿပီးၿပီ။ 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ် ျပဳစရာမလိုဟု ဆိုလိုပါသလား။ 

လုံး၀မဟုတ္ပါ။ ယခုမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေသခံေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အတြက္ 

အသက္ရွင္ရပါမည္။ အသစ္ေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ ျခင္းငွါ 

အသက္ရွင္ၾကရပါမည္။ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းအမႈၿပီးၿပီ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳရမည့္အမႈ 

စတင္ေလၿပီ။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - “အမူၿပီးၿပီ” ဆိုသည္မွာ “အမူၿပီးၿပီ” ဟူ၍ျဖစ္၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏု္ပ္၏ အသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ဆက္ကပ္သန္႔ရွင္း ေစေတာ္ 

မူပါ။ 



၂၈၂၈၂၈၂၈။။။။    လုံးလုံးလုံးလုံး၀၀၀၀ျခားနားျခင္းျခားနားျခင္းျခားနားျခင္းျခားနားျခင္း    

အသက္ရွင္ေသာသူ (သို႔) ေသေသာသူ။ သင္သည္ တခုမဟုတ္တခုျဖစ္ကုိျဖစ္ရမည္၊ ႏွစ္ခုစလုံးတၿပိဳင္နက္ 

မျဖစ္ႏိုင္ပါ 

 

တစံုတေယာက္က “ကၽြႏ္ုပ္ကုိ အံ့ၾသေစေသာျပႆနာတခုရွိပါတယ္။ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ၊ အလြန္ 

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာလူတစ္ဦးရွိ၏။ ထုိနည္းတူ စစ္မွန္ေသာယုံၾကည္ျခင္းရိွေသာ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္း 

မရွိေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ဤယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္းမရိွေသာသူအား ခရစ္ေတာ္ 

ကုိမိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ပို၍ဂ႐ုစိုက္ၿပီး၊ ပို၍ခ်စ္သည္ဟု သင္ဆုိလုိပါသလား“ 

ဟု ေမးခဲ့၏။ ဤေမးခြန္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာစိတ္အေတြးမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္သည္ 

ခရစ္ယာန္မဟုတ္ ေသာသူႏွင့္ အဆင့္ကြာျခားျခင္းမရွိပါ။ မတူညီျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားျခားနားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

စိန္ႏွင့္ေဂၚဖီထုပ္တုိ႔၏ ျခားနားမႈသည္ အဆင့္ကြာျခင္း၌မဟုတ္ဘဲ၊ အမ်ိဳးအစားမတူျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိနည္းတူ ယုံၾကည္သူႏွင့္ မယုံၾကည္သူသည္ အမ်ိဳးအစား မတူေပ။ တစ္ဦးသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၍ 

တစ္ဦးသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဦးသည္ေသေသာသူျဖစ္္၍ က်န္တစ္ဥိးသည္ 

အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္၏။ တစ္ဦးမပုိင္ဆုိင္ေသာအရာကုိ က်န္တစ္ဦးကပိုင္ဆုိင္၏။ ထိုအရာမူကား 

အသက္ရွင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္၏ အျမင္၌ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ 

သူတုိ႔သည္ ျခားနားျခင္းရွိ၏။ မိိမိ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ဘုရားသခင္က ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁ ေယာ ၅း၁၁-၁၂၊ “သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ သည္ ငါတုိ႔အားထာ၀ရအသက္ကုိ 

ေပးေတာ္မူ၍ ထုိအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ပါ၏။ သားေတာ္ကုိရေသာ သူသည္ အသက္ကုိရ၏။ 

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိမရေသာသူမူကား၊ အသက္ကုိမရ။“ ထုို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အားလုံးအတြက္ အဓိက 

အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းဟူမူကား၊ ကၽြန္ေတာ္ပညာတတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟူေသာ ေမးခြန္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ 

ေရွ႕၌ ကၽြန္ေတာ္သည္အသက္ရွင္ေသာသူေလာ (သုိ႔) ေသေသာသူေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ 

သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ထာ၀ရအသက္ကုိေဖာ္ျပထားေသာ၊ ဘုရားသခင္ထံမွ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ထံ 

ယူေဆာင္လာေသာ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္လက္ခံရရွိၿပီး ၿပီလား။ 

မရရွိေသးေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဘုရားသခင္က “အသက္မရွိေသာသူ“ တုိ႔ႏွင့္တကြ အမ်ိဳးအစားတူ အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ေနပါသလား။ 

ဤေလာက၌ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေမြးဖြားလာေသာအခါ မိဘမ်ားထံမွ ဤခႏၶာကုိယ္အသက္ရွင္ျခင္းကုိ 

ရရွိခဲ့ၾက၏။ ထိုအသက္ျဖင့္ ဤကမၻာေလာက၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္ရွင္ၾက၏။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ မည္သုိ႔ 

ရွိမည္နည္း။ ေယ႐ႈက “ငါ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကုိရ၏“ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအသက္ကုိ 

ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္က ေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ ထိုအသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရႏုိင္ငံေတာ္၌ 

အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၌ဤအသစ္ေသာအသက္တာရွိပါသလား။ မရွိလွ်င္ သင္သည္ေသေသာသူႏွင့္ 

ျခားနားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ႈထံလာ၍ ထာ၀ရအသက္ကုိ လက္ခံရယူပါေလာ့။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္  - ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းက ထာ၀ရအသက္တည္းဟူေသာ စစ္မွန္ေသာအသက္ကုိ ေပးလ်က္ရွိ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္  - ထာ၀ရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္၏ႏုိင္ငံေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္အသက္ရွင္လုိပါ၏။ 



 

၂၉၂၉၂၉၂၉။။။။    စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈျဖစ္၏စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈျဖစ္၏စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈျဖစ္၏စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈျဖစ္၏    

“ငါ့သား၊ သင့္ႏွလုံးကုိငါ့အားေပးေလာ႔“ 

 

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ အကၽြႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မည္သုိ႔လက္ခံရပါမည္နည္း။ ဧဖက္ ၂း၁ အရ၊ 

အကၽြႏ္ုပ္ သည္ “ဒုစ႐ိုက္အျဖစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာသူ“ ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ုပ္ကုိယ္စား 

မိမိ အသက္ကုိ ေပးေတာ္မူေၾကာင္း ယုံၾကည္ၿပီး၊ အကၽြႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ ္ေယ႐ႈကုိလက္ခံယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ 

ထာ၀ရအသက္ကၽြန္ေတာ္ရသည္ဟု ဆုိရာတြင္၊ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ စိတ္ႏွလုံးမပါဘဥဲီးေႏွာက္အသိျဖင့္ သိ႐ံုမွ်ျဖင့္ 

ထာ၀ရအသက္ရသည္ဟု ဆုိလုိပါသလား။ လုံး၀မရႏိုင္ပါ။ 

သူေဌးတဦးသည္ မိမိ၏ေငြေၾကးအားလုံး႐ံႈးဆံုးခဲ့ၿပီး၊ မိမိ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အဖတ္ဆယ္ရန္အတြက္၊ သူ႔ 

သမီးအား သူ မခ်စ္ေသာသူေဌးတစ္ဦးႏွင့္လက္ထပ္ေစျခင္းငွါ သေဘာတူခဲ့၏။ ပထမတြင္ သူ႔သမီးက 

အက်ိဳးအေၾကာင္းမသိေသာေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူ႔အေဖက ထိုသုိ႔လက္ထပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရိွမည့္ 

အက်ိဳးႏွင့္ဤနည္းလမ္းသည္သာ မိမိ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေသာအခါ 

သေဘာတူခ့ဲ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မဂၤလာေဆာင္ၾကၿပီး၊ သူသည္ဥပေဒအရ သူေဌး၏မိန္းမ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သူ၏စိတ္ႏွလုံးကုိသူေဌးက ပိုင္ပါသလား။ လုံး၀မပိုင္ဆိုင္ရပါ။ 

ယခု သင္သေဘာေပါက္ၿပီမဟုတ္ေလာ။ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမတကုိယ္တသားတည္းျဖစ္ျခင္းငွါ သူတုိ႔သည္ 

ခံစားခ်က္ကုိ စကားလုံးျဖင့္မေဖာ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ သူတုိ႔၏အနက္႐ိႈင္းဆုံးစိတ္နွလုံးထမဲွ အခ်င္းခ်င္းႏွစ္ႏွစ္ခါခါ 

လက္ခံခ်စ္ၾကရပါမည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး၌ အျခားဘယ္သူမွ် မသိနားမလည္ႏိုင္ေသာ၊ ခံစားခ်က္ စတင္ရာ၊ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ အနက္႐ိႈင္းဆုံးေနရာအခန္းရွိၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ ထိုေနရာသုိ႔၀င္ခြင့္ရွိပါ၏။ သူသည္ အျခားေနရာကုိမယူလုိပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုုိခ်စ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ထုိေနရာကုိဦးထားလ်က္ရွိ၏။ ထုိေနရာကုိမေပးဘဲ 

ကၽြန္ေတာ္ေနမည္ေလာ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိအလြန္ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္၏ 

ဘုန္းေတာ္ကုိထားခဲ့ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္စား အေသခံ၍ ထာ၀ရအသက္ကုိေပးျခင္းငွါ ဤေလာကသုိ႔ 

လူ႔ဇာတိခံၾကြလာေတာ္မူေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္ေတြးေတာေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႏွလုံးသည္ ကုိယ္ေတာ္အဖုိ႔ 

ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းရိွပါ၏။ 

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေနမေကာင္းျဖစ္၍အိပ္ေနစဥ္ အိမ္မီးေလာင္၍ အကူအညီမဲ့ေနေသာအခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္ 

မိတ္ေဆြတဦး သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိကယ္ျခင္းငွါ မီးထဲသုိ႔အတင္း၀င္လာၿပီး ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ 

ေစာင္ႏွင့္ၿခံဳထားၿပီး၊ သူကုိယ္တုိင္သည္ မ်က္ႏွာႏွင့္လက္တုိ႔ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရခဲ့လွ်င္ ကၽြနု္ပ္စိတ္ႏွလုံးသည္ 

သူ႔အေပၚမတည္ဘဲ ေနမည္ေလာ။ ဘုရားသခင္သိေတာ္မူ၏၊ တည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္  - အကၽြႏု္ပ္စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ဘယ္သူစိုးစံပါသနည္း။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အို ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ႏွလုံးကုိ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း 

ေမတၱာကုိ လက္ခံျခင္းငွါ ျပဳျပင္ေတာ္မူပါ။ 



၃၀၃၀၃၀၃၀။။။။    အ့ံဘြယ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အ့ံဘြယ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အ့ံဘြယ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အ့ံဘြယ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္    

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏ 

 

 ယခု ကၽြန္ေတာ္သည္ကယ္တင္ရွင္ကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ျမင္ေနရပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ကားတုိင္ 

ေပၚ၌ေသမည့္ အေၾကာင္းကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္၌ ေ၀ဒနာခံစားေနသည္ ကုိျမင္ေယာင္မိပါသည္။ 

ပိလတ္မင္း၏ တရားစီရင္ရာခန္းမထဲ၌ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္သိျမင္ လွ်က္၊ စစ္သားတုိ႔က 

မ်က္ႏွာကုိ႐ိုက္ၿပီး “အဘယ္သူ႐ိုက္သည္ကုိ ပေရာဖက္ျပဳ၍ေဟာေတာ္မူပါ“ ဟုဆုိၾက၏။ ဆူးဦးရစ္သရဖူကုိ 

ေခါင္းေပၚ၌ေဆာင္းေစခဲ့ၾက၏။ တရားစီရင္ရာေနရာမွ ေသြးထြက္လွ်က္ေခၚေဆာင္ၾကၿပီး၊ ကာရာနီေတာင္၌ 

ကားတိုင္ေပၚတြင္ ကုိယ္ေတာ္၏လက္ႏွင့္ေျခကုိ သံမိႈ႐ိုက္ထားၾက၏။ ထိုသုိ႔ သူခိုးႏွစ္ဦး အလယ္တြင္ ကားတုိင္ 

ေပၚ၌တင္ထားၾကၿပီး၊ လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အတြက္ အသက္စြန္႔ေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈကုိ ျပက္ရယ္ျပဳၾက၏။ 

ေယ႐ႈက “အို အဘ၊ အို အဘ၊ သူတုိ႔၏အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္ျပဳေသာအမႈကုိမသိၾက“ 

ဟု ျမြက္ဆုိေသာအခါ မိမိကုိယ္ကုိ စေတးျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အမွန္ကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာ 

ေပါက္နားလည္လာခဲ့ပါသည္။  

 သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ေ၀ဒနာခံျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ သနားျခင္းရွိ၍ 

မ်က္ရည္က်လ်က္ ေနၾကၿပီး၊ ထုိမွ်ႏွင့္သာၿပီးဆုံးခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ကားတုိင္ေတာ္၏ စစ္မွန္ေသာ 

အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ၂ ေကာ ၅း၂၁ ထတဲြင္ “ဘုရားသခင္သည္အျပစ္ 

ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကုိ ငါတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏“ ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖတ္ရပါသည္။ 

ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ စိတ္၀ိညာဥ္ေ၀ဒနာခံစားခ်က္အမႈ၌ ဦးညႊတ္လ်က္ 

စိတ္ႏွလုံးႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတူတူ ေ၀ဒနာခံစားၾကဖုိ႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္သင့္ကုိဖိတ္ေခၚလုိပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႔သည္ ႏူနာကုိရြံ႕ရွာသကဲ့သုိ႔ အျပစ္ကုိရြံ႕ရွာေတာ္မူေသာ ထုိသန္႔ရွင္းေသာသူသည ္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 

အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစျခင္း“ ကုိ ခံခဲ့ရ၏။ 

 သင္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆန္႔က်င္ေသာသူအဖို႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ အံ့ဖြယ္ 

ေမတၱာေတာ္ကုိ သင့္စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ Isaac Watts ၏စာသားမ်ားကုိ ျပန္၍အမွတ္ရၾကပါစို႔ -  

ၾကည့္ေလာ့၊ လက္ေျခ၊ နံေဘး၊ ေခါင္းေတာ္ 

ဒုကၡေမတၱာေရာလ်က္ယိုစီး၊ ဤသုိ႔တစ္ခါေတြ႕ဖူးသေလာ၊ 

ဆူးဦးရစ္ေတာ္ မတုႏိုင္ၿပီ။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္ - ထိုဘုရားသခင္၏အံ့ဘြယ္ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္စိတ္၀ိညာဥ္၊ အကၽြႏု္ပ္ အလုံးစံုကုိ 

ဆက္ကပ္ျခင္းငွါ ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရွိ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အို ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ကၽြန္ေတာ္လာပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္ 

အေပၚထားရွိေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ႀကီးမားလွေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ 

ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

  



၃၁၃၁၃၁၃၁။။။။    သူသည္သူသည္သူသည္သူသည္    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အျပစ္ရိွေသာသူျဖစ္ေစျခင္းခံရ၏ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အျပစ္ရိွေသာသူျဖစ္ေစျခင္းခံရ၏ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အျပစ္ရိွေသာသူျဖစ္ေစျခင္းခံရ၏ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အျပစ္ရိွေသာသူျဖစ္ေစျခင္းခံရ၏    

ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္အေသခံေတာ္မူခဲ့၏ 

 

ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႕စည္းမႈႀကီးထြားႀကီးရင့္ေလေလ၊ ေ၀ဒနာခံစားႏိုင္စြမ္းႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ စိတ္ႏွလုံး 

သန္႔ရွင္းျခင္းရွိေလေလ၊ နာက်င္ျခင္းစိတ္ေ၀ဒနာ ခံစားႏုိင္စြမ္းႀကီးမားေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိလက္ကုိ မေကာင္းမႈျပဳျခင္း၌ အသုံးျပဳမည့္အစား ထိုလက္ကုိ ပို၍အဆုံး႐ံႈးခံလုိေသာ ႐ိုေသ 

ေလးစားထုိက္ေသာ အဖုိးႀကီးအေၾကာင္း သင္ၾကားဖူးပါသလား။ သူ၏သားတို႔သည္ လိမၼာေရးျခားမရွိဘဲ အရက္မူး 

စကားမ်ားၾကၿပီး၊ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾက၏။ ထုိအဖိုးႀကီးသည္ ေခါင္းမေဖာ္ရဲေတာ့ဘဲ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ 

လည္းရွက္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းငုံ႔ေလွ်ာက္၍ မ်ားမၾကာမီ သူခံစားရေသာစိတ္နာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာေၾကာင့္ 

၀မ္းနည္းစြာေသဆုံးခဲ့ေလ၏။ 

မျပဳဖူးေသာ ႀကီးမားေသာအျပစ္ကုိျပဳမိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အရွက္ရသကဲ့သုိ႔ လုံး၀သန္႔ရွင္းေတာ္ 

မူေသာဘုရားသခင္ေရွ႕၌ အျပစ္သည္မည္မွ်ေလာက္ ရြံ႕ရွာစရာေကာင္းလိမ့္မည္နည္း။ ေဂသရွာမန္ဥယ်ာဥ္ 

ထဲတြင္ “အို အကၽြႏ္ုပ္အဘ၊ ဤခြက္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကုိလြန္သြားႏုိင္လွ်င္ လြန္သြားပါေစေသာ။ သို႔ေသာ္လည္း 

အကၽြႏ္ုပ္ အလုိရွိသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္အလုိရွိသည္အတုိင္း ျဖစ္ပါေစေသာ“ (မႆဲ ၂၆း၃၉) 

ဟု ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ကုိရြံ႕ရွာလွ်က္ စိတ္ႏွလုံးအလြန္ၿငိဳးငယ္စြာ ဆုေတာင္းရျခင္းအေၾကာင္းကုိ 

ယခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ စိတ္ႏွလုံးေၾကကြဲစြာ ေတာင္းေလွ်ာက္ 

ျခင္းျပဳေသာ္လည္း၊ “ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကုိရေစျခင္းငွါ“ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ “အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊“ “ဘုရားသခင္သည္မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ 

စြန္႔ေတာ္မူသည့္ တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏“ (ေယာ ၃း၁၆၊ ၂ ေကာ ၅း၂၁)။ 

ဤသည္ကား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း၏နက္နမဲႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ မိမိ၏ 

တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၊ “အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကုိ ငါတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရိွ 

ေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ 

ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။“ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အျပစ္တုိ႔ကုိ ထမ္းရြက္လွ်က္ကားတုိင္ေပၚ၌ 

အေသခံေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္ကုိၾကည့္၍ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္၏စံုလင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 

ကုိရယူပါေလာ့။ “ကၽြန္ေတာ္ ျပဳေသာအမႈဟူ၍မရွိ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ကားတုိင္ကုိသာ ဖက္တြယ္ပါ၏။“ 

 

ဆင္ျခင္ရန္  - ေယ႐ႈသည္ အကၽြႏ္ုပ္ကုိႏႈတ္အားျဖင့္သာမဟုတ္၊ အသက္ေပး၍ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - ထာ၀ရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၀တ္လုံေၾကာင့္ 

ကုိယ္ေတာ့္ကုိေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

 

  



၃၂၃၂၃၂၃၂။။။။    သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိသခင္ခရစ္ေတာ္ကုိသခင္ခရစ္ေတာ္ကုိသခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ    ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္း    

စိတ္ထားႏူးညံ့ေသာေယ႐ႈကဲ့သို႔ေသာ မိတ္ေဆြမရွိပါ 

 

ဆုေတာင္းခ်က္၊ “အို ဘုရားသခင္၊ နက္နဲေသာအရာအလုံးစုံကုိ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေဘာေပါက္ 

ျခင္းမရွိပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ခံရမည့္အျပစ္ဒဏ္ကို ခံေစျခင္းငွါ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေစလႊတ္ရေလာက္ေအာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ 

ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဂ႐ုျပဳစိုးရိမ္ေတာ္မူသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမေပါက္နုိင္ပါ။ ထိုသုိ႔သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း 

မရွိေသာ္လည္း၊ လုံးလုံးကုိယ္ေတာ္ထံခ်ဥ္းကပ္ျခင္းငွါ ကၽြန္ေတာ္အလုိရွိပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေယ႐ႈ 

အေသခံျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ေယာဟန္ ၃း၁၆ ထဲ၌ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ 

ထာ၀ရအသက္ကုိရ၏ဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ဂတိေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါ၏။“ 

သင္သည္ လွ်ပ္စစ္၏နက္နဲေသာအေၾကာင္းကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ အလင္း၏ 

အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ သင္ခံစားရသကဲ့သုိ႔၊ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း နက္နမဲႈကုိ သင္ 

အကုန္အစင္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ ထိုကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးကုိ ရယူ၍၊ ကယ္တင္ရွင္၏ 

အနႏၲဆုေက်းဇူးကုိလက္ခံပါေလာ့။ ကုိယ္ေတာ္ထံ ယခုခ်ဥ္းကပ္ပါေလာ့။ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္အသက္တာ၌ 

၀င္လာလုိလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ စိတ္ႏွလုံးထဲမွ အမွန္ ဆုိပါေလာ့။ “သခင္ေယ႐ႈ၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ 

ကိုယ္ေတာ္အပိုင္ျဖစ္ပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္ခႏၶာ၊ စိတ္၀ိညာဥ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္ထံဆက္ကပ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း 

အကၽြႏ္ုပ္အပိုင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။“ 

ကၽြႏု္ပ္၏သက္ေသခံခ်ကကၽြႏု္ပ္၏သက္ေသခံခ်ကကၽြႏု္ပ္၏သက္ေသခံခ်ကကၽြႏု္ပ္၏သက္ေသခံခ်က္ 

အကၽြႏု္ပ္၏အနက္႐ိႈင္းဆုံးစိတ္ႏွလုံးကုိ သိကၽြမ္းေတာ္မူေသာ၊ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား 

အကၽြနု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္သခင္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္လက္ခံပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္လုံးလုံး 

မွီခုိဆက္ကပ္လုိပါ၏။ အကၽြန္ပ္သည္ ထာ၀ရအသက္ကုိရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေယာဟန ္ ၅း၂၄ ထမဲွ ကုိယ္ေတာ္၏ 

ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္၏ တန္ခုိးအာဏာကုိ ကၽြန္ေတာ္သိပါ၏။ ထိုက်မ္းခ်က္ထဲ၌ ကုိယ္ေတာ္က 

“ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္၍ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကုိ ယုံၾကည္ေသာသူသည္ 

ထာ၀ရအသက္ကုိ ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ မခံရ၊ ေသျခင္းမွအသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူ 

ျဖစ္၏“ ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ 

ဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ နာခံျခင္းရွိေသာသားက့ဲသုိ႔၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ 

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေန႔စဥ္ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္ေတြးေတာႏွလုံးသြင္းျခင္းအမႈႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘုံရွိအဘ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္မိႆဟာယဖြဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကုိ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားျပဳလုပ္ပါမည္။ ဤသည္ကား 

အကၽြႏ္ုပ္၏ဆႏၵအမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္မစေတာ္မူပါ။ 

 

လက္မွတ္          ေန႔စြဲ     

 

ဆင္ျခင္ရန္ - “ကုိယ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူမည္သည္ကား ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိႏုိင္ရာ။“ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - သခင္ေယ႐ႈ၊ အကၽြႏ္ုပ္အသက္ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့ ္ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ 

 



၃၃၃၃၃၃၃၃။။။။    ကားတုိင္သုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာစစ္သားကားတုိင္သုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာစစ္သားကားတုိင္သုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာစစ္သားကားတုိင္သုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာစစ္သား                                
သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ သူသည္ကယ္တင္ျခင္းခံရခဲ့၏    

ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္သားတဦးကုိ သခင္ေယ႐ႈလက္ခံျခင္းငွါ တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္ေသာအခါ၊ သူသည္ 

အျခားလူမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ “ကၽြန္ေတာ္ျပန္၍စဥ္းစားၾကည့္ဦးမည္“ ဟု ဆိုလ်က္ ေရွာင္ထြက္သြားျခင္းငွါ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ 

ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္က “ဟယ္ရီ၊ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပပါရေစ။ သင္သည္လက္ေအာက္ငယ္သားတုိ႔ႏွင့္ တစ္ည၌ 

ရန္သူစခန္းကုိသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္။ အျပန္လမ္း၌သင္သည္ျပင္းထန္စြာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။ အျခား 

စစ္သားတစ္ဦးက သင့္အားထမ္းလ်က္သင့္စခန္းအထိ အေ၀းႀကီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့တယ္။ ထုိသုိ႔ သင့္ကုိ 

ကယ္ခဲ့စဥ္ သူလည္း မိမိေက်ာ၌ ေသနတ္ဒဏ္ ႏွစ္ခ်က္ထိခဲ့ပါတယ္။ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးေဆး႐ံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ 

ျခင္းခံရၿပီး၊ ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ေသမင္းႏႈတ္ခမ္း၀မွ သင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး အသက္ 

မေပ်ာက္ဘဲ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရၾကတယ္။ 

ႏွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္က ဒဏ္ရာအနာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းမသြားႏိုင္၊ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာ 

ခံစားလ်က္ ေျဖးေျဖးခ်င္းလမ္းေလွ်ာက္ေနရေသာ၊ သနားစရာလူတစ္ဦးကုိ ေခၚလာခ့တဲယ္။ သင့္ကုတင္ေဘးသုိ႔ 

ေရာက္ၾကေသာအခါ ရပ္လ်က္၊ ဆရာ၀န္က `ဟယ္ရီ၊ သင့္ကုိကယ္ျခင္းငွါ မိမိ၏အသက္ကုိစြန္႔စားခဲ့ေသာ 

ဘီလ္စမစ္ ႏွင့္သင့္အား မိတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္´ ဟုဆုိ၏။ သင္ကလည္း လက္ပိုက္လ်က္ `ကၽြန္ေတာ္ 

သူ႔ကုိေတြ႕ခ်င္သလား မေသခ်ာေသးဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္ဦးမယ္´ ဟု ဆုိခဲ့တယ္။ ကဲ 

သင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ သင္ထိုသုိ႔ဆုိမည္ေလာ။ ထိုသို႔ သင္ေျပာမည္ဟု မထင္ရပါ။ သင္သည္ သူ႔လက္ကို 

ဖမ္းဆုပ္လ်က္၊ သင္ခံစားရေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္စကားတစ္စံုတစ္ရာေျပာကုိ ေျပာမည္ဟု 

ထင္ရပါသည္။ သင့္ကုိကယ္တင္ျခင္းငွါ မိမိအသက္ကုိစြန္႔စားသည္ သာမက၊ စေတးေပးဆက္ေတာ္မူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ 

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သင့္အား ကၽြန္ေတာ္မိတ္ဆက္လုိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ကလွည့္ထြက္ 

ေက်ာခုိင္းလုိလ်က္၊ `ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္ဦးမည္´ ဟု ဆုိခဲ့ပါတယ္“ ဟု ရွင္းျပခဲ့၏။ 

ထိုအခါ သူက “မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္ေတာ့္ကုိ လက္ခံလုိပါတယ္“ ဟုဆုိခဲ့၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတူတူ 

ဒူးေထာက္လ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္အား မိမိစိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့၊ မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံေၾကာင္း၊ 

ဘုရားသခင္ထံ သူဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ 

စာဖတ္သူ၊ သင္သည္လည္း “စဥ္းစားၾကည့္ဦးမည္ေလာ။“ ဤအလြန္အေရးႀကီးေသာအရာကုိ လ်စ္လ်ဴ 

႐ႈျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းေက်ုးဇူးေတာ္စားေသာက္ပြဲသုိ႔ ထာ၀ရမ၀င္ဘဲ မိမိကုိယ္ကုိ အျပင္၌ 

ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ သင္ျပဳႏုိင္ေသာ၊ ျပဳသင့္ေသာအရာကုိ “ပို၍အဆင္ေျပေသာေန႔အဖို႔“ 

ျပဳရန္ဟူ၍ ရက္မေရႊ႕ပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ “နက္ျဖန္ေန႔၌ အဘယ္သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ကုိ မသိၾက။ 

သင္တုိ႔အသက္သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း။ ခဏထင္ရွားၿပီးမွ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ 

အခိုးအေငြ႕ျဖစ္၏“ (ယာကုပ္ ၄း၁၄)။ 

 

ဆင္ျခင္ရန္  - ေယ႐ႈထံ ယေန႔ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အို ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္၏မယုံၾကည္ျခင္းကုိ သနားမစေတာ္မူပါ။ ကယ္တင္ 

ျခင္းခံရျခင္းငွါ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားကုိေနာင္တရေစၿပီး ကုိယ္ေတာ္ထံေခၚေဆာင္ေတာ္မူပါ။ 



 

၃၄၃၄၃၄၃၄။။။။    သြား၍ေဟာေျပာၾကေလာသြား၍ေဟာေျပာၾကေလာသြား၍ေဟာေျပာၾကေလာသြား၍ေဟာေျပာၾကေလာ့ 

“သင္တို႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္“ 

ယခု ေနာက္ဆုံးအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိလွန္၍ ေရာမ 

၁၀း၉-၁၁ ကုိ သင္ဖတ္လွ်င္ ဤသုိ႔ေတြ႕ရလိမ့္မည္၊ “အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ သင္သည္သခင္ေယ႐ႈကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ 

၀န္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကုိေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ယုံၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း 

သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ စိတ္ႏွလုံးျဖင့္ယုံၾကည္ရ၏။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ 

ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံရ၏။ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ထိုေက်ာက္ကုိအမွီျပဳေသာသူမည္သည္ကား ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိနိုင္ 

ရာဟု လာသတည္း။“ ခရစ္ေတာ္ကုိသင္လက္ခံၿပီဟု သင္ဆုိ၏။ သြား၍တစံုတစ္ေယာက္ေသာသူကုိ သြားေျပာပါ 

ေလာ့။ ထိုသုိ႔ခရစ္ေတာ္လက္ခံရရွိေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းအမႈ၌ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိပါႏွင့္။ သင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရွက္ 

ေၾကာက္ရမည္နည္း။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၌ေရထသုိဲ႔က်၍ ထိခိုက္မိသျဖင့္ ေရမကူး 

ႏုိင္ျဖစ္ေနစဥ္ မီးေသြးတင္ေဆာင္ေသာသေဘၤာ၌ အလုပ္လုပ္ေသာအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေရထဲသုိ႔ ခုန္ဆင္းၿပီး 

ကၽြႏု္ပ္ကုိကယ္တင္ခဲ့၏။ တစ္လၾကာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္လမ္းမႀကီး၌လမ္းေလွ်ာက္သြား၍ ထိုအလုပ္သမား 

သည္လည္း မီးေသြးမႈန္႔အလူးလူးျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အရပ္မွလမ္းေလွ်ာက္လာသည္ကုိ သင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ 

သူ႔ကုိကၽြန္ေတာ္အရင္ျမင္၍ မွတ္မိသည္ကုိ၎၊ ထုိ႔ေနာက္ သူ႔ကုိရပ္၍ကၽြန္ေတာ္ႏႈတ္မဆက္လုိေသာေၾကာင့္ 

လမ္းေဘးဆိုင္ ျပတင္းေပါက္ဘက္သုိ႔ တမင္တကာ ကၽြန္ေတာ္အၾကည့္လႊဲသည္ကုိ၎၊ သင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့လွ်င္၊ 

သင္သည္္ကၽြႏု္ပ္ကုိ မည္သုိ႔ထင္မည္နည္း။ 

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ သင့္ကုိကယ္တင္ျခင္းငွါ မိမိအသက္ကုိေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း သင္ေၾကျငာ 

၀န္ခံခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကုိအထင္အျမင္ေသးေသာလူတုိ႔ေရွ႕၌ သူႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆုံေတြ႕ရေသာအခ်ိန္ ရွိလာ 

ခဲ့လွ်င္၊ သင္သည္ ရွက္သျဖင့္ အျခားအရပ္သုိ႔မ်က္ႏွာလႊမဲည္ေလာ (သုိ႔) အကၽြႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္သခင္ 

ျဖစ္သည္ဟု ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္၎၊ အျပဳအမူအားျဖင့္ေသာ္၎ သင္႐ိုေသေလးစားျခင္းျပမည္ေလာ။ သူ႔ကုိအမွန္ 

ယုံၾကည္လက္ခံခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ သူတစ္ပါးတုိ႔ေရွ႕၌ သူ႔ကုိမျဖစ္မေန၀န္ခံရပါမည္။ 

သူတစ္ပါးတုိ႔ထံ ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္းသည္ ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိေၾကာင္း သင္ 

ျပသႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

“ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအေၾကာင္းကုိ သြားေလရာရာေျပာၾကားေလာ့။  

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ သူတစ္ပါးတုိ႔သိၾကျခင္းငွါ ေျပာၾကားေလာ့။  

ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေၾကာင္းကုိၾကားေျပာေလာ့။ 

ကုိယ္ေတာ္ၾကြလာေတာ္မူမည့္အေၾကာင္းကုိလည္း ၾကားေျပာေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ 

ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ သင္သြားေလရာရာအရပ္၌ ထုိအေၾကာင္းကုိၾကားေျပာပါေလာ့။“ 

- Al Smith 

ဆင္ျခင္ရန္ - ေယ႐ႈထံ ယေန႔လွမ္းလာခဲ့ပါ။ 

ဆုေတာင္းခ်က္ - အို ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္၏မယုံၾကည္ျခင္းကို မစသနားေတာ္မူပါ။ ကယ္တင္ျခင္းခံရျခင္းငွါ 

အကၽြႏ္ု္ပ္အျပစ္မ်ားကုိ ေနာင္တရေစၿပီး ကုိယ္ေတာ္ထံအကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေခၚေဆာင္ေတာ္မူပါ။ 



ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း    က်မ္းခ်က္မ်ားက်မ္းခ်က္မ်ားက်မ္းခ်က္မ်ားက်မ္းခ်က္မ်ား    

 

ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိခ်စ္ေတာ္မူ၍ သင့္အဘုိ႔ အံ့ဘြယ္ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ရိွေတာ္မူ၏ 

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ 

ထာ၀ရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ 

စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူ၏။“ 

(ေယာဟန္ ၃း၁၆) 

 

အျပစ္တရားေၾကာင့္ လူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့ပါ၏ 

“အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိျပဳ၍  

ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။“ 

(ေရာမ ၃း၂၃) 

 

အျပစ္တရား၏ျပစ္ဒဏ္သည္ ေသျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရအသက္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏ 

“ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား  

ငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။“ 

(ေရာမ ၆း၂၃) 

 

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ တခုတည္းေသာေကာင္းကင္သြားရာလမ္းျဖစ္၏ 

“ေယ႐ႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။  

ငါ့ကုိအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ။“ 

(ေယာဟန္ ၁၄း၆) 

 

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ခံယုံၾကည္ေသာအခါ  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္၍ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရၾက၏ 

“ထိုသူကုိ လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား  

ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။“ 

(ေယာဟန္ ၁း၁၂) 

  



“… သင္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏အေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းေသာသူရိွသမွ်တို႔အား ႏူးည့ံေသာသေဘာ၊ 

 ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာႏွင့္ျပန္ေျပာျခင္းငွါ ကာလအစဥ္မျပတ္ အသင့္ရိွေနၾကေလာ့။“ 

၁ ေပ ၃း၁၅ 
 

“အေၾကာင္းမူကား” ဟူေသာ ဤစာေစာင္သည္ သတင္းေကာင္း ရွင္းလင္းအနက္ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 

စာေစာင္က မ်ားစြာေသာလူတို႔အား သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သိေစၿပီး၊ သူတို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ 

ျခင္းငွါ ကူညီေပးခ့ဲပါသည္။ 

Robert A Laidlaw, CBE, သည္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ 

တည္ေထာင္ေသာသူျဖစ္၍ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆုံးႏွင့္ ေလးစားျခင္းအခံရဆုံး စီးပြားေရးသမား 

တို႔တြင္ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္၌ေမြးဖြားခ့ၿဲပီး၊ သူ႔မိဘမ်ား နယူးဇီလန္သို႔ 

ေနထိုင္ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္၌သူသည္ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ႏွစ္ဆယ့္သုံးႏွစ္တြင္ စာျဖင့္မွာယူျခင္း 

လုပ္ငန္းကို Auckland ၌စတင္ခ့ၿဲပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းသည္ လက္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတခုအျဖစ္ 

ႀကီးထြားခ့ဲၿပီး၊ ရုံးလုပ္သားေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခုႏွစ္ရာအထိ ရွိခဲ့၏။ Robert Laidlaw သည္ မိမိ၏ ရုံးလုပ္သားတို႔ကို 

အေလးထားေသာစိတ္ျဖင့္ မိမိ၏ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ေသာ ဤ 

အေၾကာင္းမူကား ဟူေသာ စာေစာင္ကို ေရးသားျခင္းျဖစ္၏။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အထိ၊ ဤ စာေစာင္ကုိက ဘာသာစကား 

၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အေစာင္ေရ ၁၆ သန္းေက်ာ္ ထုတ္ေ၀ပုံႏွိပ္ခ့ၿဲပီးျဖစ္၍ ဤသတင္းေကာင္းတရားအားျဖင့္ 

ေထာင္ေသာင္းမကေသာ လူတို႔၏ အသက္တာသည္ ေျပာင္းလဲခ့ဲ၏။ အေျပာအဆိုေကာင္း၍ သူတပါးကို 

ႏုိးေဆာ္တတ္ေသာေခါင္းေဆာင္ Robert Laidlaw သည္ “ဤကမၻာေလာကရွိ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ အခ်ိန္ၿပည့္ 

အမႈေတာ္ေဆာင္မဟုတ္ေသာ၊ သာမန္ခရစ္ယာန္တို႔တြင္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္:” ေဖာ္ျပျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ 
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