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1. စသောသ ့််ရှငာ်းစသောစ ့်ရကမ်ျောား လူကက ြိုက်မျောားစသောအောားလပ်ရက် 

ခရ ယ်ော ဘ်ောသောအမညခ် သစူပမောက်ပမောား ွောအုပ ်ုမျောား, 

လု ာီးပါားအောားလ ုားအချ  ျ့အောားလပ်ရကသ် ု ့်မဟတု်ညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရကမ်ျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်မည။် 

သငျသညျဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားသ ု ့်မဟတု် တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက်စ ောငျျ့စရေှာကျသငျျ့သစလော 

ဒါဟောလယွက်တူြဲ့်အစပြ ြဲ ့်လယွက်စူသောဆ တုြဲ့်စမားခွ ာ်းက  ုြဲ ့်တူပ ုရသည။် ထ အုခါကမများ ောက ယု ုကကညြ် ု ့်ဆနဒရှ သတူ ု ့်အဘ ု ့်, 

အ ောားအမျ  ားမျ  ားစသောလအူ ုအစဝား၏, ကပြ ပ်ါတယ်။ 

သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားနငှ့််အောားလပရ်က်မျောားအဘယ်အရပက်လောသ ညာ်း သတူ ု ့်ကျမ်ား ောကစ လောကကဘာူးဒါမှမဟတု်သတူ ု ့်  ုားရော

အယူမှောား /  တ်ဆ ာုးစလ့်လောစတွျ့ ရှ ချကန်ငှ့်ဆ်က် ပစ်သောစ ကကသ ညာ်း 

သငခ်ရ ယ်ော တ် ဥ်ီားပြ စ်ကကောငာ်းယ ုကကညလ်ျှငသ်ငအ်မ ှတ်ကယ်အဘယအ်ရောက ုရက်ရှ လျှငသ် လောား, 

သငျသညျအဘယျစကွောငျျ့ထောားသင့််သ ညာ်း 

ဤသညတ် ုစတောငာ်းစသော ောအုပန် ှပ်တလ်ညသ်မမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားအစပေါ်အစလားစပားနငှ့််အပခောားသမူျောားစ ောင့်စ်ရေှာ

က်မညအ်စကကောငာ်းန ှ ်ဉ်အောားလပ်ရက်အချ  ျ့က ုအစပေါ်သတငာ်းအချကအ်လက်ရှ ပါတယ်။ 

နှေုတက်ပတစ်တေ်ာအောားလပ်ရက ်

ရြဲ ့်အဘ ဓါ အ်ဆ အုရကမဘောတွငအ်ောားလပ်ရကမ်လူစဟောငျားမ ှလော. အ ဂလ ပ ်hāligdæg။ လူစတကွအခ ုဉ်ား ောားဟ အ်ဘယျသ ု ့်ပငောားလညာ်း, 

ထ အုသ ာုးအနှေု ာ်းအမ ှတ်ကယက် ုသ ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကအဓ ပပ်ောတ ဥ်ီား  - အောားလပ်ရက်ရှ သညြ် ု ့်အချ  က် ခုျွတ်မဆ လု ခုြဲ့်ပါဘာူး။ 

ဟတု်ပါတယ,် အောားလ ုားမဟတု ် '' အောားလပ်ရက ် '' 

ဘောသောစရားသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျအပြ ရ်ညရွ်ယ်ခြဲ့်သည။် အမျ  ားသောားအောားလပ်ရကစ်သချောစပါက်ဘောသောစရားပြ ြ် ု ့် ဉ်ား ောားနငှ့််ပငသ်

ညျယစ ှေုပ ုသတူ ု ့်အောား (စယောဟ  ်10: 22-23) ၏တဦားတညာ်းသ ု ့်မဟတုထ် ထုက်ပ ုစလ့်လောစတွျ့ ရှ မခ ခြဲ့်ရပါ။ 

အပြ စ်ဝားသညျယစ ှေုတတ်သကြဲ့်သ ု ့်, သမ်မောကမများအထာူးသထူ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောပသခါပွြဲ (: 41-42; 22: လုကော 2 7-19) 

အပြ သ်မမောကျမ်ားသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားနငှ့််ပွြဲစတော်မျောားစလ့်လောစတွျ့ ရှ စကကောငာ်းမတှတ်မ်ားတင,် တြဲစတောပ်ွြဲ (စယောဟ  ်7: 10-26) 

နငှ့်် စ ောက်ဆ ာုး ရ တစ် ့် (စယောဟ  ်7: 37-38; 8: 2) ။ ပသခါပွြဲက ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းကစယ ှေုရြဲ ့်တမ စ်တောဓ်မမသ က်ျမ်ားအချက်မျောား (1 

စကော 5 းား 7) အဇုမပွြဲ, ထ စု ့်ရက်မျောား (20 တမ စ်တော်ဝတထ  : 6; 1 စကောရ  သ် ု 5: 8), ပငစ်တကုစတေ  (တမ စ်တော် 2: 1-14), 

တ ပ ုားမှေုတသ် တညာ်းဟူစသော ( cf. ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23: 24,33-37; 18:21 တမ စ်တော်ဝတထ  ; 21: 18-24; 28:17) နငှ့််အပပ စ်ပြရောစ ့် 

(27: 9) ။ 

ကမများ ောကသညျယစ ှေုမဟတု်သလ တုမ စ်တော်အယမူှောားစရောမစလ့်လောစတွျ့ ရှ စသောသပူမောားကြဲ့်သ ု ့်အဘောသောစရားအောားလပ်ရကစ်လ့်လော

စတွျ့ ရှ စကွောငျားစြျောပွဘာူး။ သ ု ့်စသျောလညျား, 

သတူ ု ့်ရြဲ ့်ဘောသောတရောားက ုအပြ ခ်ရ ယ်ော ဘ်ောသောစတောငာ်းဆ သုအူမျောားအပပောားကမများ ောက ုအပပငဘ်က်ရငာ်းပမ မ်ျောားမလှောဘောသောစရားအောားလ

ပ်ရကဗ်ောားရငှာ်းက စု ောင့်စ်ရေှာက်မည။် 



သတူ ု ့်ထောားသငျျ့သစလော 

လူမမ  ားအောားလ ုားညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်သ ု ့်မဟတုမ် ုားစခါငပ်ခငာ်းနငှ့််စဘားဒဏ ် (: 16-19 ဇောခရ  

14) 

မဘှောသောရပ်ပြ လ် မ့််မညသ်ည့်အ်ခါအချ  က်ောလသညစ်ရောကလ် မ့််မညပ်ြ စ်ကကောငာ်းသမမောကျမ်ား ောပစရောြက်ပပ ။ စသောအမှေုပြ ပ်ါသညက်

တညာ်းကယခသုငတ် ု ့်ဒစီတော့်ဘောလပု်သင့််ရှ မရှ ထည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားမရသင့််သလြဲ 

အ ညာ်းဆ ာုးန ှက်က မတ်ခလု ုား၌ဤ ောအပုက် ုြတ်ပါ။ အမခ  ျ့စသောကမများ ောက ုပပပွြဲကအတငွာ်းက ုငတ်ယွစ်ပြရငှာ်းကကသညအ်ဘယ်သ ု ့်စသောအ

စကကောငာ်းကကီားပပငာ်းခြဲ့်ကကစကကောငာ်းအချ  ျ့က ် ့်ကကွ်။ တ ဥ်ီားကက  ု -

ြတစ်မျှောလ်င့်သ်ငျသညျရှ စ ပခငာ်းငါှပ ုမ စုလား ကစ်သောစမားခ ွာ်းမျောားက စုပြပါလ မ့််မယ်။ 

အမ ှတ်ကယပ်ွင့််လငာ်း  တ်ထြဲနငှ့်အ်တူဤစခါငာ်း ဉ်က စုလ့်လောြ ု ့်ကက  ား ောားပါ။ ကျစ ောတ် ု ့်ကဆ ် ့်ကျငက်ျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်က ယု်ရ စတော်အစပေါ်မဟု

တလ်ျှငမ်လ ုမ ုာ်းတြဲ့်  တ်ဝ ညောဉ်အောားပြင့်ဤ်သသူညန် ှ ်ဉ်ညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားမဆ တုငဆ်ကမ်ှေုကကည့် ်ှေုြ ု ့်, 

လူသောားအောားလ ုားတ ု ့်အတကွ်သဘောဝပါပြဲ။ ကမများ ောက ဤုစ ရောတငွဤ်အရောတ ု ့်က ုဒါ (တမ စ်တော် 17:10 လျှငဒ်ါကကည့်ြ် ု ့်အစဟောငာ်း၏ 

ကြဲ့်သ ု ့်ပြ ,် (သ ု18:13) "သကူကကောားစရှျ့စတော၌်က  စပပ စ်ပပောစသောသသူည,် သ၏ူမ ကု်မြဲပခငာ်း, အရကှက်ွြဲ" သ ှ-11) ။ 

ကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်က ယုပ် ုငလ်မ်ားထက်ပ ုမ အုမ ှတ်ရောား, 

ဘရုောားသခင၏်သ ် ့်ရငှာ်းစသောသ ့်ရ်ငှာ်းန ှေုတက်ပတ်စတောက် မုစရောက်မတီု လ်ှေုပ်ပခငာ်းငါှအလ ွပ်ငွ့််လငာ်း  တန်ငှ့််အတ ူ တ် ွ ာ်းကကွက်စ အခမြဲ့်

စကလ ော့်နလှ ုားသောားမျောား, အတဘူရုောားသခငန်ငှ့််သ၏ူအလ စုတော်ဆနဒရှ တငသ်ငွာ်းခြဲ့်တြဲ့်အတကွ်ထ ု ့်စကကောင့််ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ု  ု ့် (စဟရေှာယ 66: 2) 

ဘရုောားသခင့်စမားြ ု ့် နှ မ့်ခ်ျသ၏ူသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဝ ညောဉ်၏ည နျကေွာားပါ။ ဤစရွျ့ကောား,, ဆစုတောငျားလကျစအောကျခ , ဆနဒရှ စသောလ်ညာ်း, 

သတ ထောား ြဲ ့်သတ ထောားသစဘောထောားဤအမှေုက စုလ့်လောအတကွ် - ခပ်သ မ်ားစသောအရောတ ု ့်က  ု ( cf. 1 သက်သောစလော  တ် 5:21 တြ  ် / 

DRB) သကစ်သပပ။ 

ဘရုောားသခငျ၏တပ ဲစတေ်ာမျောားနငှ့််သ ် ့်ရှငာ်းစသောစ ့်ရကမ်ျောား 

သငျသညျဘရုောားသခငျ၏တပွြဲစတော်မျောားကျမ်ား ောထြဲမေှာ ောရငာ်းသငွာ်းကကသညက် ငုါတ ု ့်သ ကက၏သလောား? ဒဘီ သုစဘောမျ  ားပြ သ်င့််စပမယ့််, 

မျောား ွောစသောဒဒီါစကကောငာ်း ောားလညသ်စဘောစပါကန် ငု,် မဘယ်မေှာအညကီျမ်ား ောလောသညသ်တူ ု ့်က ုရေှာစတွျ့ ြ ု ့်မပါဘာူး။ 

ထ ု ့်ပပငသ်တူ ု ့်နငှ့််အတတူဦားတညာ်းက  စလူအမျောား ယုခအုသ ာုးပပ န ငုသ်ညထ်ကသ်တူ ု ့်တ စ်တကွွြဲပပောားပခောား ောားစသောပပကခဒ  စ်ပေါ်အစပခခ မပီားပြ ်

စကကောငာ်းပြ ပ်ါသည။် ဘရုောားသခင့်ပပကခဒ  အ်စပခခ အောားပြင့််တ လ်-

စ စရောငပ်ခညတ် ခ်ုပြ ပ်ါသည။် သငျသညျပ ုစကောငာ်းညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောား၏အချ  က် ကု ်ောားလညက်ူညြီ ု ့်ရ

 ,် သမမောကျမ်ားပပကခဒ  ၏်စအောကပ်ါနှေု ငာ်းယှဉ်ဇယောားနငှ့််စရောမ ပပကခဒ   ်(သတူ ု ့်န ှ ်ဉ်အတူတစူရောမပပကခဒ  စ် ့်၌မကျဘာူး) ထတု်  စ်ဆား: 

အပြ စ်ဝားညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားအပြ ရ်ြဲ ့်ပထမဦားဆ ာုးတ ဥ်ီားပ  ုတက် နငှ့််တ ဥ်ီားကက်သလ ဘ်ောသောပပ ခ်ျ

ကန် ှခ် ုလ ုားစြေါ် ပပပခငာ်း, ကမဘ်ောဦားကမများ ော၌တ ဥ်ီားက ကု ုားကောားနငှ့်အ်တူ တငပ်ါစ : 

14 ထ အုခါဘရုောားသခငျသညျတညဉ ျ့ကစ စ ့်က ခုွြဲပခောားရ မ် ဃုာ်းစကောငာ်းကင၌်အလငာ်းအ မတ်ညစ်  "ဟဆု သုည။် 

သတူ ု ့်ကအရ ပလ်ကခဏောပြ လ် မ့််မညန်ငှ့််ဘောသောစရားပွြဲစတော်မျောား, ရက,် န ှအ်ထ မ်ားအမတှ်ပါလ မ့််မယ်။ (ကမဘောဦား 1:14, 

ဘရုောားသခင၏်နှေုတက်ပတ်စတောက် ုဘောသောပပ  ်ောစပ, GWT) 

14 ဘရုောားသခငရ်ှ စတောမ်ူညဥ့််ကစ စ ့်ကက စုဝ, သတူ ု ့်ပွြဲစတော်မျောား, ရက်စပါငာ်းနငှ့််န ှစ်ပါငာ်းညွှ ပ်ပကကက ုအ် ့်မှစကောငာ်းကငဘ် ၏ု 

၌အလငာ်းအ မြွ် ျပါစ  '' ဟုစပပောသည။် (ကမဘောဦား 1:14,  ယူားစ ျ ုဆလငက်ျမ်ား ော NJB) 



(သ ် ့်ရငှာ်းစသောဘုရောားစ ့်ရက်မျောားနငှ့််အတူတ ဦ်ားသည်စခတ်သ စ်ရောမပပကခဒ  က် ုဤ ောအုပ်ငယ်ရြဲ ့်အဆ ုားမှောပပထောားပါသည်။ ) 

 

ယငာ်းကျမ်ားပ ုဒ ်14 မှော '' mowed ဟီားဘ ူား ကောားလ ုားတ ဥ်ီားဘောသောစရားပွြဲစတောက် ုရညည်ွှ ာ်းသည။် 

သငျသညျကမများ ောက ၎ုငာ်း၏ပထမဦားဆ ာုး ောအုပ်ထြဲတငွဘ်ောသောစရားပွြဲစတောမ်ျောား၏တညရ်ှ မှေုနငှ့်် ပတသ်က်. 

စပပောဆ စုသောသ ပါသလောား ဆောလ ကအဆ ပုါ ောအပုလ်ညာ်းဘရုောားသခငျသညျလက ြု ဆ်ငာ်းဘောပြ လ် ု ့်ဒအီစပခခ အောားပြင့််ပြ ပ်ါသညအ်တ

ညပ်ပ : 

19 က ယုျစတျောသပွြဲစတော်မျောား (ဆောလ  104: 19, ခရ ယ်ော န်ျ    သမ်မောကမများ) အထ မ်ားအမတှလ်က ုြ ဆ်ငာ်း 

ဤသသူညသ်ငတ် ု ့်မစရောက်မှီကကောားြူားတ ခ်ခုုရှ ပါသလောား? 

လ       ဂဏ ်ား အရှည ်   ပမ ြို ျ့ ဖပ တညူ စသော 

Abib/Nisan  1  30 ရက်စပါငာ်း    မတလ် - ဧမပီလ 

Ziv/Iyar  2 29 ရက်စပါငာ်း    ဧမပီလ - စမ 

Sivan/Siwan  3  30 ရက်စပါငာ်း    စမ - ဇွ လ် 

Tammuz  4  29 ရက်စပါငာ်း    ဇွ လ် - ဇူလ ုငလ် 

Av/Ab   5  30 ရက်စပါငာ်း    ဇူလ ုငလ် - ကသ ုတ်လ 

Elul   6  29 ရက်စပါငာ်း    ကသ ုတလ် -  က်တငဘ်ောလ 

Ethanim/Tishri 7  30 ရက်စပါငာ်း     ကတ်ငဘ်ောလ - စအောက်တ ုဘောလ 

Bul/Cheshvan  8  29 သ ု ့်မဟုတ် 30 ရက်စပါငာ်း  စအောကတ် ုဘောလ - န ဝုငဘ်ောလ 

Kislev   9  30 သ ု ့်မဟုတ် 29 ရက်စပါငာ်း  န ဝုငဘ်ောလ - ဒဇီငဘ်ောလ 

Tevet   10  29 ရက်စပါငာ်း    ဒဇီငဘ်ောလ - ဇနနဝါရီလ 

Shevat   11  30 ရက်စပါငာ်း    ဇနနဝါရီလ - စြစြေါ်ဝါရီလ 

Adar   12  30 ရက်စပါငာ်း    စြစြေါ်ဝါရီလ - မတလ် 

(ဒါ့်အပပငသ်မမောကျမ်ား ော '' ခု န် ှ်က '၌အောဒါ 2 ဟုစခေါ်တွငအ်ပခောားလလညာ်းမရှ )  

 



က "မ ုဃာ်းစကောငာ်းကင၌်အလငာ်းအ မ်" ဘရုောားသခအထ မ်ားအမတှရ်ှ ကက၏ထောားရှ စသောဘောသောစရားပွြဲစတော်မျောားဘောစတလွြဲ? 

စကောငာ်းမပ,ီ 

( 'mowed)  ောရငာ်းနငှ့််အချ  ျ့စသောအလငာ်းအ မ်စြျောပထွောားရှ ရောအစပါငျားတ ု ့်သညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားကျမ်ား ောထြဲမေှာတ စ် ရောတ

ညာ်းရှ စသား၏။ 

ဒါဟောအမျောားအပပောားဆနဒလျ လ်ျျူ ှေုြ ု ့်စသောကမများ ော၏အ  တ်အပ ငုာ်းတ ခ်၌ုတညရ်ှ ၏, 

ဒါမမှဟတုစ်ကောက်ချက်ချသည၎်ငာ်း၏တခလု ုားက ုသမျှတ ု ့်သညက်ယွ်စပျောကခ်ြဲ့်တောပြ ပ်ါတယ်။ စအောက်ပါသ အ်စမရ က သ်မမ်ောကမများ 

(NAB), စရောမကက်သလ ဘ်ောသောပပ ခ်ျက ်

(အမျောားဆ ာုးပ  ုသတူ ု ့်လပုျလကျထကျအပမောားအပွောားနငှျျ့ပတျသကျစသောစရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းက လု ကု ်ောနငှ့်အ်ဘယသ် ု ့်ဆ ငုက်ျမ်ား

 ော၌ပါပပည ်ယမ်ျောားရှ စ စသောလ်ညာ်းစ ောငျျ့စရေှာကျကကဘာူးအပြ  ်NAB စအောကတ်ငွစ်ြော်ပပထောားစသောအသ ာုးပပ သည)် မှပပသသည:် 

2 ... စအောကပ်ါသငသ်ညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောအရက်ပတလ် ုားစကကညောတ ့်စသောထောဝရဘရုောား, 

အမျောား၏ပွြဲစတော်မျောားပြ က်ကသည။် သတူ ု ့်သညင်ါ့်ပွြဲစတောမ်ျောားစ စသောစခါငာ်း ဉ်: 

3 စပခောကရ်က်ပတလ် ုားအလုပအ်မှေုက ုပပ စ ပခငာ်းငါှ, ဒါစပမယ့််သတေ မစ ့်၌မင မ်ဝပ ်ွောစ ရစသောဥပုသစ် ့်တ ဥ်ီားအပြ စ်ကကညော

သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကောား, သငျသညျဘယအ်လုပက် ုမျှမလုပ်ရ။ သငျသညျ စ . 

စ ရောတ ငုာ်းမှောထ သု ု ့်ထောဝရဘရုောားရြဲ ့်ဥပသုစ် ့်ပြ ၏်။ 

4 ဤစရွျ့ကောား, 

သငသ်ညသ်တူ ု ့်၏စလျော်စသောအချ  တ်ငွစ်ကကညောရစသောအဘ ု ့်သ ့်ရ်ငှာ်းရက်စပါငာ်းထောဝရဘရုောား၏ပွြဲစတော်မျောားပြ က်ကသည။် 5 

ထောဝရဘရုောား၏ပသခါပွြဲက ုညစ ပ ငုာ်းတွငဆ်ညာ်းဆောမေှာပထမဦားဆ ာုးလတဆယစ်လားစ ့်၌ကျစရောက်စသော။ 6 ယခလုဆယ်ငါားရ

က်စ ့်တငွဇု်ထောဝရဘရုောား၏အဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲပြ ပ်ါတယ်။ ခု  ရ်ကပ်တလ် ုားတစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု ောားရကကမည။် သငတ် ်

ဦားအပြ စ်ကကညောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကရပါလ မ့််မယ,် 

ဤကောလ၏ပထမဦားဆ ာုးအတငွ ်7; သငျသညျအဘယ်သမူျှမစလားလ အလုပ်ပပ ရမည။် (ဝတ်ပပ ရော 23: 2-7, NAB) 

15 ဥပသုမ်ပီားစ ောက်စ ့်, သငျသညျပမင့်ဘ် ု ့်စကောကလ်ှေု ငာ်းက စုဆောငက်ကဉ်ားစသောစ ့်က အုတကူ မပီား, 

သငခ် ု ျပါားအပပည့််အဝရကသ်တေ ပတ်စရတွကရ်မည;် 16 သငျသညျအရကင်ါားဆယတ် ုငတ် ငု,် 

သတေ မတပတ်အကကောတွငစ် ့်စရတကွ်ရမည။် (ဝတ်ပပ ရော 23 းား 15-16, NAB) 

24 ... 

သတေ မလပဌမစ ့်ရကတ်ငွသ်ငသ်ညသ်တ စပားတ ဥ်ီားအပြ စ်ကကညောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကအပြ တ် ပ ုားစပါကက်ွြဲမှေုမျောားနငှ့််အ

တူဥပုသစ် ့်ကကငာ်းစသောအရောရှ သညလ် မ့်မ်ယ;် (ဝတ်ပပ ရော 23:24, NAB) 

26 ထောဝရဘရုောားသညစ်မောစရအှောားမ  ့်:် 27 ယခုဤသတေ မလဆယစ် ့်ကအပပ စ်ပြရောစ ့်ပြ ပ်ါတယ်။ သငတ် ဥ်ီားအပြ စ်ကကညော

သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကရပါလ မ့််မယ်။ သငျသညျက ယုက် ကု ယုန် ှ မ့်ခ်ျပခငာ်းနငှ့််ထောဝရဘရုောားအောားပူစဇော်သကက ောက ုဆကက်ပ်ရကက

လ မ့်မ်ည။် အပပ စ်ပြပခငာ်းက ုပပ ထောဝရဘရုောားက, သင့််ရြဲ ့်ဘရုောားသခငစ်ရှျ့စတော၌်သငတ် ု ့်အဘ ု ့်ြ ဆ်ငာ်းထောားသညအ်ခါ, 

အပပ စ်ပြရောစ ့်ပြ စ်သောစကကောင့်,် 

သငသ်ညအ်ဘယအ်လုပက် ုမျှမပပ ရဘြဲဤစ ့်တငွ ်28 ။ ဤသညစ် ့်ရကအ်စပေါ် မ မ တ ု ့်က ယုက် ုန ှ မ့််ချမ 29သမူျောားသညလ်ူ ထုြဲကပ

ယ်ရငှာ်းပခငာ်းက ခု ရကကလ မ့်မ်ည။် အသက ်



30 မညသ်မူဆ ဤုစ ့်၌အဘယအ်လုပက် မုျှမပါလျှငင်ါ၏လတူ ု ့်အလယ၌်စ သတူ ဥ်ီားက ုြယ်ရေှာားပါလ မ့််မယ်။ 31 သငက်ဘယ်အ

လုပက် မုျှမလုပ်ရ; သငျသညျ စ . 

စ ရောတ ငုာ်းမှောဒကီသင၏်သောား ဉ်စပမားဆကတ် စ်လျှောကလ် ုားထောဝရပညတ်စတော်ပြ စ်တော်မူ၏ 32 သငတ် ု ့်အဘ ု ့်မင မ်ဝပ ်ွောစ ရ

စသောဥပုသစ် ့်ပြ ၏်။ သငျသညျက ယုက် ကု ယုန် ှ မ့်ခ်ျရကကမည။် လတ လ်ရြဲ ့် ဝမ၏ညစ ပ ငုာ်းတငွအ်စပေါ်က မပီား, 

သငည်ဦားည စပ ုငျားကစ သင့််ရြဲ ့်ဥပသုစ် ောင့်ရ်ကကမည။် 

33 ထောဝရဘရုောားသညစ်မောစရအှောားမ  ့်:် 34 ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညစ်ပပောပပပါ: ဤသတေ မလဆယ်ငါား ရက်စ ့်မှ . 

တ စ် ့်လျှငခ်ု  ရ်က်ပတလ် ုားဆကလ်ကတ် ့်စသောစကထောဝရဘရုောား၏အဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲပြ ပ်ါတယ်။ ပဌမစ ့်၌ 35, တ ဥ်ီားအ

ပြ စ်ကကညောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်, 

သငျသညျအဘယသ်မူျှမစလားလ အလုပ်ပပ ရမည။် သငျသညျက ုထောဝရဘရုောားအောားပစူဇော်သကက ောက ုဆကက်ပ်ရကကလ မ့််မညက် ု

၎ငာ်း, 

အဋ္ဌမစ ့်၌သငက်စကကညောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကရပါလ မ့််မယ်ခ ု ရ်က်ပတလ် ုား 36 ။ သငျသညျက ုထောဝရဘရုောားအောားပစူဇော်

သကက ောက ဆုကက်ပ်ရကကလ မ့်မ်ည။် ဒါဟောပွြဲစတော်ပ တ်ပွြဲပြ ပ်ါတယ်။ သငျသညျအဘယ်သမူျှမစလားလ အလုပ်ပပ ရမည။် 

37 ဤစရွျ့ကောား, ဒါစကကောင့်,် ထောဝရဘရုောား၏ပွြဲစတော်မျောား (ဝတ်ပပ ရော 23: 26-37, NAB) ... မျောားမှော 

ကမများ ောက ုရငှာ်းလငာ်း ွောညျဘရုောားသခငျ၏ပွြဲစတောမ်ျောားနငှ့််ညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောား ောရငာ်းပပ လုပ်ထောားသည။် သ ု ့်

စသျောလညျား, 

ခရ ယ်ော ပ်ြ ဆ် ကုကသညသ်ကူ လုအူမျောား အုမ ှတ်ကယ်ဘရုောားသခငျသညျအမ နျျ့စကွောငျားသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်

ကကပါဘာူး။ 

ကျမ်ား ောထြဲမေှာတ ဥ်ီားကအပပည့််အဝစ ့်ကစ ဝငခ်ျ  -်to-စ ဝငခ်ျ  က်စ စပွားစလ၏ (ကမဘောဦား 1:: 5; ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23:32; 

တရောားစဟောရော 16: 6; 23:11; စယော ှေုက 8: 9; မောက ု 1:32) မတှ်ချက,် မသ ာ်းစခါငမ် ှ

ရကစ်ပါငာ်းအပြ သ် ာ်းစခါငယ်စ ့်စရတကွ်စ ကကသည။် ဒါ့်အပပငစ်  ဉ်ဓမမသ က်ျမ်ား - ဥပမောမဿြဲ 26:18, 26-30 

စအောငက်ူညစီပားသညအ်ပြ ခ်ရ ယ်ော မ်ျောားအတကွ်စပပောငာ်းထောားပါတယစ်သောဓမ်မစဟောငျားကမများအတကွ်သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောား

 ြဲ ့်ဆက် ပပ်ှြဲ၏ ှေုစထောင့််ရှ ပါတယ်သတ ပပ ပါ; စဟမဗြဲ 10: 1-14 - 

အပြ မ် ှဤ်သညစ် ့်ရကက်ောလနငှ့််ပွြဲစတော်မျောားစ ဆြဲတညရ်ှ ပခငာ်းနငှ့််လမူျ  ားပခောားသစူတကွ ုအပါအဝငအ်စ ောပ ုငာ်းခရ ယ်ော ,် 

က ုသ ထုောားခြဲ့်သည။် 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့်ယစ ှေု, တပညျျ့စတျောတ ု ့်, သတူ ု ့်၏သ စောစ ောင့်စ်သောစ ောကလ် ကု် ၏ 

 ြဲ ့်တူလမူျ  ားပခောားခရ ယ်ော စ်ခါငာ်းစဆောငမ်ျောားအပါအဝငထ်ောားရှ မညစ်သောတူညစီသောသမမောကျမ်ားသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျစ ောင့်စ်ရေှာက်

စလော့်။ ကျစ ောတ် ု ့်အစ ောပ ငုာ်းစ ောက်ပ ငုာ်းတငွခ်ရ ယ်ော မ်ျောားသညသ်တူ ု ့်အောားထောားရှ မညစ်သောထ ာုး  ၌သတူ ု ့်က ုစ ောင့်စ်ရေှာကစ်လော့်။ ယုဒလတူ ု ့်

အောားလ ုားဒရီကအ်ဘယ်သ ု ့်ဆ လု ုသညက် ုစပေါ်တငွသ် ု ့်မဟတု်ဘယ်စလောကသ်တူ ု ့်ကခရ ယ်ော စ်တကွ သု ထုောားရမညပ်ြ စ်ကကောငာ်းဓမမသ က်ျမ်ား

သ ွသ်ငခ်ျကက် လုကမ်ခ ကကဘာူးအပြ ဒ်ယီုဒလတူ ု ့်စ ောင့်စ်ရေှာကစ်သောတညူစီသောအစပခခ လက်ထက ် မှ . 

အချ  ျ့စသော ညာ်းလမ်ားစတွထြဲမှောကွြဲပပောားစ သည။် 

ဘရုောားသခငျ၏တပွြဲစတော်မျောားစ ောင့်စ်ရေှာက်မညအ်စကကောငာ်းအစတောမ်ျောားမျောားကခရ ယ်ော စ်တကွ ကုယျတငျစတျောမစူသောဘရုောားသခငျ၏

တအ အီ ဉ်က ပုထမဦားဆ ာုးနငှ့််ဒတု ယစယ ှေု၏လောမယ့််အပြ အ်ကအူည ီြဲ ့် ုပ်ပ ဆုသီ ု ့်သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားအမတှ်

သစဘောစပါက်။ 



2. ပသခါပ ဲက :ု ဒါဟောသောလျှငခ်ရ ်စတေ်ာရဲ ့်စသဖခငာ်းကအစ ကောငာ်းရှ ပါသလောား? 

ခရ ယ်ော စ်တကွ ပုသခါပှြဲက ုစ ောင့်စ်ရေှာက်သင့်သ်စလော 

အမျောားကကီားသတ ထောားမ ကကသညန်ငှ့််အမျှ, 

ဣသစရလအမျ  ား၏အမမ  ားသောားအတ တ ကျကျထကှျစမွောကျရောကမများအတကွ်ပသခါပှြဲက စု ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်စပပောတယ်။ , ယယဇျဘ ု ့် 

(ထကွ်စပမောက်ရော 12: 3-4): မ သောား ုမျောားအပပ  ်(5 ထကှျစမွောကျရော 12) မရှ ဘြဲ, သ ာုးသငယက် ယုူ။ သ ာုးသငယက်  ု(ထကွစ်ပမောကရ်ော 12: 

6) ညဦားယ မှောတဆယစ်လားရက်စ ့်တွငယ်ဇ်ပစူဇော်ကက၏ခြဲ့်ပါတယ်နငှ့််၎ငာ်း၏အစသာွးအချ  ျ့မ သောား ုရြဲ ့်အ မျ (ထကွ်စပမောက်ရော 12: 7) 

၏တ ခါားက စုပေါ်မှောစ ရောချစပားခြဲ့်သည။် 

ဤအမှေုက ုမပပ ခြဲ့်သကူ ုအြဲ ုတေ  လူ (: 28-30 ထကှျစမေွာကျရော 12) 

မဟတု်ကကစသောလ်ညာ်းဘရုောားသခငျသညျညွှ က်ကောားသည့််စပခလမှ်ားမျောားက ယုူစသောသတူ ု ့်က, စသပခငာ်းမ ှ'' က ကုူား '' ခြဲ့်ကကသည။် 

နငှ့််သ၏ူတ ျခုလ ုားက ဘုဝ (လု 22:15) တစလျှောကလ် ုား: အမျောားအပပောားသ ထောားတြဲ့်အချ  န်ငှ့််အမျှ, ယစ ှေုက ယုျစတျော၏လူငယ ် (41-42 

လကုော 2) ၏အချ  က်စ န ှ ်ဉ် (ထကွ်စပမောက်ရော 13:10) ပသခါပှြဲက စု ောင့်စ်ရေှာက်။ 

(: 5; တရောားစဟောရော 16 ဗ ဗဟစုခေါ်စဝေါ်: ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23 ဧသတောသည ် 3 1 သ ု ့်မဟတု်  သ :် 7) 

ပသခါပွြဲပဌမလလတဆယ်စလားရက်စ ့်တငွစ်လ့်လောစတွျ့ ရှ ခြဲ့်သည။် ဒါဟောယခုန ှစ်နဥွီားရောသကီ စုတွျ့ ရှ န ငုပ်ါသည။် 

ယစ ှေုသညျနငှျျ့ဆကျနယှျအမျောားအပပောားအစလ့်အကျင့်် (: 19-22; စယောဟ  ် 13: လကုော 22 1-17) 

က ုစပပောငာ်းလြဲစပမယ့််ကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်ကယတ်ငရ်ငှက် လုညာ်း (လကုော 22: 7-13) 

ကစ ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်သူ ့်တပည့်သ် ု ့်စပပောသည။် ဒါ့်အပပငဓ်မမသ က်ျမ်ားစကကောင့်စ်ယ ှေုရြဲ ့်ယဇျပစူဇျော၏အစကကောငာ်း, 

ရငှာ်းပါတယ်သ ာုးသတ်ပြတ်ပခငာ်းနငှ့််သ ာုးသငယ ် (ထကွစ်ပမောကရ်ော 12: 6-7) စပေါ်တွငစ်သာွးသငွာ်းစတော့်ဘာူးမလ ုအပ်စ သည ် ( cf. စဟမဗြဲ 7: 

12-13,26-27; 9:11 -28) ။ 

တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလအုထာူးသခရ ယ်ော စ်တဟွောစယ ှေုရြဲ ့်ညွှ က်ကောားချက ် (23-26 11 7-8 1 စကောရ  သ် ု 5) 

နငှ့််အညပီသခါပွြဲက စု ောင့်စ်ရေှာက်ရ ပ်ြ စ်ကကောငာ်းသငစ်ပားတယ်။ 

ကမများ ောက ု (ဗျောဒ တ် 13 းား 8) "ကမဘော၏အစပခခ အတု်ပမ က်စ သ ာုးသငယ်သညအ်စသစကောငတ် ု ့်၌" ြွ ျ (ပစတ ုသ 1:20 1) 

သညျယစ ှေု "စလောကမတညမ်ရှ မှ ီ ခြဲ့်ပါတယ်" 

အြဲဒသီငစ်ပားတယ်။ လူသောားစတဟွောမ   လ်စပေါ်ထောားရှ ခြဲ့်ကကသညမ်တ ငုမ်ထီ ု ့်စကကောင့်သ်၏ူသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားနငှ့််ယစ ှေုသညျပြ ်

ပခငာ်းအပါအဝငပ်ွြဲစတောမ်ျောား, အောားပြင့်က်ယတ်ငပ်ခငာ်း၏ဘရုောားသခငရ်ြဲ ့်အ အီ ဉ်က ု "ပသခါသ ာုးသငယက် ,ု" 

ဟလုူသ မျောားခြဲ့်သည။် အဆ ပုါစကောငျားကငျအစလောငာ်းအချ  ျ့က ုချန ငုမ်ှစကောငာ်းကငဘ် ၌ုထောားကက၏ဒါစကကောင့််ပြ ပ်ါသည ်

သတူ ု ့်က တုကွခ်ျက်! 

စတော်စတောမ်ျောားမျောားအသငာ်းစတောအ်စပါငာ်းတ ု ့်၌ကမများ ောက ုသကူအစသသတခ် ခြဲ့်ရသည့််အခါသညျယစ ှေုပသခါပွြဲနငှ့်ဆ်က်နယွ်ရောတ ခ်ခုု

က ုမပပည့် ် စုကကောငာ်းသ ွသ်ငအ်သ အမတှ်ပပ ရ ။် 

ဤကွီား ေှာစသောအ   ်ောခ ၏  ဆ်ငစ်ရားပငဧ်ဒငဥ်ယျောဉ်မှောစဆာှးစနာှးကျစ ောတ် ု ့်က ုရေှာပါ။ ယစ ှေုသညျ (ကမ်ဘောဦား 3:15) 

ပစရောြက်ပပ ခြဲ့်သညမ်ပီားစ ောက,် ဘရုောားသခငက်၎ငာ်း၏အစရခွ  (ကမ်ဘောဦားနငှ့််အတအူောဒ  ြဲ ့်ဧဝရြဲ ့်အချညာ်း ညာ်းရှ ပခငာ်း 



(ဒပီြ ပ်ွောားမှေုအတကွအ်ပပ တ်ရောား၏အမျ  ားအ ောားတ ခ်ကု ယု် ောားပပ မှေု) က ုြ ုားလွှမ်ားန ငုရ် အ်တကွတ် ဥ်ီားက တု ရ ဆော  ်

(ပြ စ်ကောငာ်းသ ာုးသငယသ် ု ့်မဟတု်ဆ တ်သငယ)် ဦားစသဆ ာုး 3:21) ။ အောစဗလမ မ သ ာုး  ု (: 2-4 ကမ်ဘောဦား 4) 

မသှ ာုးသငယက် ယုဇ်ပစူဇော်ကက၏သည့််အခါငါတ ု ့်သညလ်ညာ်းယဇျပစူဇျောစသော ၏ဤ  ယောမက ုကကည့််ပါ။ 

စမောစရ၏ှကောလ၌ရှ  ောမညစ်ကျော်ပသခါပွြဲက အုြဲ တုတ်ုပွညျ (1-38 ထကှျစမွောကျရောက 12) 

မဣှသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်၏အကယျလတှျပပသခြဲ့်သည။်နငှ့််သ၏ူပွြဲစတော်မျောား (ဝတ်ပပ ရော 23) 

စမောစရသှညဘ်ရုောားသခငျျ့ဒအီစကကောငာ်းညွှ က်ကောားချကအ်ပြ ပ်ပကခဒ   ် (;:; 1 ထကှျစမေွာကျရော 12 1 2 ကမဘ်ောဦား 1:14) 

မတှတ်မ်ားတငခ်ြဲ့်တယ်။ ပသခါပွြဲက ုအစပခခ အောားပြင့််ကယတ်ငစ်တောမ်ူစသောဘရုောားသခငျ၏သောားစတော်သညက်ကီားပမတအ် အီ ဉ်ပ ုစြော်န ှ ်ဉ်

ကဤပြ ရ်ပ်မျောား၏ပထမဦားဆ ာုးပြ လ်ောခြဲ့်သည။် 

ဓမ်မစဟောငျားကမများတငှျ, 

ပသခါပှြဲက အုြဲ တုေ  ကျွ ခ် နငှျျ့ဘရုောားသခငျရြဲ ့်ဝငစ်ရောက ်ကွ်ြက်မှေုကစ ကယျလတှျပ ု။ ဒါစပမယ့််ပစရောြကျကလညာ်း (1 စကော 5 းား 7) 

စယ ှေုသညက်ျွန်ပုတ် ု ့်၏ပသခါသ ာုးသငယက် လုောပြ လ် မ့််မညဟ်စုသောအချ  ဆ်သီ ု ့်ဦားတညရ်ေှာစြွစ ခြဲ့်သည။် ကမဘော၏ဒ ု  ုက်အပပ တ် ု ့်က ုမ

ပယ်ရေှာားစတောမ်ူရ က်ကလောစသောသဘူရုောားသခင၏်သ ာုးသငယ် (စယောဟ  ်1:29; cf. 3: 16-17) ။ 

လူသောားတ ဥ်ီားပြ တ်ညမ်ှေုအပြ စ်ယ ှေုရြဲ ့်စ ောက်ဆ ာုးပသခါတွင,် 

သစူနေှာငာ်းပ ငုာ်းညဦားယ အချ  က်စ ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်ဆကလ်က်ပပ လုပထ်ောားရ တ်ပညျျ့စတျောတ ု ့်က ုစပပောသည ် (လကုော 22: 14-19; cf. 

စယောဟ  ်13: 2,12-15) နငှ့််အစပေါ်   သ လ် / ဗ ဗ (; 52-54 23 cf. လု 22:14) ၏ 14 ကက မစ်ပမောက်။ 

ယစ ှေု, 

သ ု ့်စသော၎်ငာ်း၏ပှြဲ ြဲ ့်သက်ဆ ငုတ်ြဲ့်အစလ့်အကျင့််မျောားအမျောားအပပောားစပပောငာ်းလြဲသေွာားတယ်။ ယစ ှေုသညျတစဆားမပါစသောမ ု ့်န်ငှ့် ်ပျ ရ်ညက် ပု

သခါပွြဲ၏အစရားပါစသောအ  တအ်ပ ငုာ်း (မဿြဲ 26:18, 26-30) လပု်. (စယောဟ  ်13: 12-17) မျောား၏အစလ့်အကျင့််ကဆကစ်ပပောသည။် 

အဘယ်သမူျှမလမ်ားအတကွယ်စ ှေုသညျန ှ ်ဉ်ပသခါပြ မ်ဟတုျစကွောငျားဆ ာုးမသ ွသ်င,် 

မသ ူရ စရောမအ ဉ်အလောမရှ ဘာူးအတ ငုာ်းလ ကု် ောစသောသကူြဲ့်သ ု ့်တ ဥ်ီားတ  ဂစန ွ  က်ရ ၎်ငာ်း၏စလ့်လောစရား၏စ ့်၏အချ  က် ုစပပောငာ်းလြဲခြဲ့်

စပ။ ဘရုောားသခငျသညျမမျောား၏တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းငါတ ု ့်သည ်ြဲ ့်တ ူ- စတောငမ်ှ ရ ကသသစဒါကပ်ညောရငှမ်ျောား 1 st နငှ့်် 

2 nd ရော ုခရ ယ်ော မ်ျောား (အပ ငုာ်းမဗြဲသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားလက်ဝါားကပတ် ငုက်သသစဒါက ်ော ယဇ်ငာ်း, 1992 နငှ့်် ရ တ်အပတ်၏) 

ညအချ  တ်ွငပ်သခါပွြဲက ုထောားရှ မညစ်ကကောငာ်းဝ ခ်  21 ရော ၌ုတည်၏။ ပသခါပွြဲသော   တ်ကျဗတေ  ဇ က ခုရ ယ်ော မ်ျောားအစ ပြင့််ယူခ ရြ ု ့်ပြ တ်ယ် ( 

cf. 1 စကောရ  သ် ု11: 27-29; စရောမ 6: 3-10; ထကှျစမေွာကျရော 12:48;   ပါတ ်9:14) ။ 

ဒါဟောပြ န် ငုစ်ရောမဘရုောားစကျောငာ်း (အပြ က်၎ငာ်း၏ပ  ုတက် တသောား ဉ်စပမားဆက်မျောား ွောစသော) 

တရောားဝငအ် ဂလ ပဘ်ောသော ကောားမှောကွြဲပပောားပခောား ောားစသောအရောတ ခ်ခုုစကကောင့််စခေါ်ဆ နုငှျျ့ယစ ှေုကက်သလ ဘ်ရုောားစကျောငာ်း 

(ဓမမ်ပု ဆ်ောပပ သကြဲ့်သ ု ့်စကကောင့််မစ ောင့်စ်သောလ်ညာ်းထ သု ု ့်ပသခါပွြဲက စု ောင့်စ်ရေှာက်သသှကူဆကစ်ပပောသညရ်ပါမည။်,  ယူားစယော့် 1995, p 

။ 332) ။ 

 ပျ ရ်ညက် မု ပျ သ် ားစြျေ်ာရည ်

(တ စမောစသ 3 cf. 1: 8) နငှ့််ဓမမသ က်ျမ်ား (oinos) တငွအ်သ ာုးပပ စသော ရ စဝါဟောရက  ုပျ ရ်ညက် ုရညည်ွှ ာ်းသည,် 

အမျ  ားမျ  ားစသောသစူတကွ ုစကကောင့်် ပျ သ်ာီးခြဲ့်စကကောငာ်းစပပောဆ ထုောားသညမ်ပီသညျယစ ှေုက  ုပျ ရ်ည ် (3-10 စယောဟ  ် 2) 

သ ု ့်စရလှည့််ဆ တုြဲ့်အချကက် စု စသောလ်ညာ်း 



ပသခါပွြဲမျောားအတကွအ်သ ာုးပပ ခြဲ့်စြျော်ရညန်ငှ့်မ် ပျ ရ်ညက် ု။ ယုဒလတူ ု ့်သတူ ု ့်က ယုသ်တူ ု ့်စသောလ်ညာ်း, 

ပသခါပွြဲမှော ပျ ရ်ညက် အုသ ာုးပပ န ငုသ်ည ်(ဥပမော ။ ဝ ုင။်  ျျူား ယွ်  ကုျမာ်း။ 1907,   ။ 532-535) ။ 

ကျွ စ်တောတ် ု ့်ဘယ်လ  ုပျ သ်ာီးစြျော်ရညပ်ြ န် ငုသ်ညသ်ညျယစ ှေုအောားပြင့််အသ ာုးမပပ ခြဲ့်စကွောငျားသ ရသလြဲ 

 ပျ သ်ာီးပ ုမှ အ်ောားပြင့်် ကတ်ငဘ်ောလ ာ်းကျငရ် တသ် မ်ားပခငာ်းနငှ့််ပသခါပွြဲက ုဧမပလီလ ု ့်စခေါ်တြဲ့်စရောမပပကခဒ  လ်၌မျောားစသောအောားပြင့်ပ်ြ ပ်ါသ

ညစ် ကကသည။် ယစ ှေုခစတျတငှျသတူ ု ့်စခတ်သ ပ် ုားသတ်သ ု ့်မဟတုအ်စအားရှ သညမ်ဟတု်ခြဲ့်စပ။ ထ ု ့်စကွောငျျ့, 

 ပျ သ်ာီးစြျော်ရညက်  ုပါားရ တ်ရောကောလမျောားနငှ့််ပသခါပွြဲ၏အချ  အ်ကကောားက လုယုူကကလ မ့််မယ်။ 

အပခောားသမူျောားက ယုုဒလတူ ု ့်စကကောင့််ကကောပမင့်် ွော ( Cf. ကစ ဒ ီ။ အလျငအ်ပမ သ်မမောကျမ်ား ောအဘ ဓော ။် C. ခရ ဗ်် ောသောားစတောက် ုရြဲ ့်, 1909 

p ။ 974) 

သ မ်ားဆညာ်းထောား ပျ သ်ာီးစြျော်ရညရ်ှ သညြ် ု ့်အတကှျကမပြ န် ငုခ်ြဲ့်သညဟ်ုမတှခ်ျက်ချကကပါသည။် ထ ု ့်စကကောင့်ပ်ငန် ှစ်ပါငာ်းမျောား ွော 

ဆကလ်ကတ်ညရ်ှ န ငုသ်ည့်သ်ော ပျ ရ်ညက် ုအသ ာုးပပ ခြဲ့်ကကစပသည။် (အရက်မျောားအသ ာုးပပ မှေု,  ပျ ရ်ညက်ြဲ့်သ ု ့်တရောားစဟောရော 26:14 

အတကွ်တညာ်းဟစူသောပွြဲစထောက်ခ စပမယ့််မလ ုအပ်ပါ။ ) 

ခရ ယ်ော စ်တကွ ုရငှစ်ပါလု (ဧြက် 5:18, တြ )် စရားသောားခြဲ့်သညအ်ပြ  ် "ပ လုျှ သညအ်ဘယ်သ ု ့်စသော ပျ ရ်ညန်ငှ့်ယ် မ်ူား" 

ြွ ျမဟတုျပါ။  ပျ ရ်ညက် ုသောအလ ွစ်သားငယတ်ြဲ့်သောမ အ်ောားပသခါပွြဲက ု (အပပည့်အ်ဝသ ု ့်မဟတုထ် ထုက် ညာ်းတြဲ့်လက်ြကရ်ညဇွ် ာ်းခ ့်)် 

မှော ောားသ ာုးပါ။ 

ပသခါပ ဲ 14 ကက မ်စဖမောက်မ 15 ရကစ် ့်ခဲ့် 

တချ  ျ့ကသမမောကျမ်ားပသခါပွြဲ၏စ ့် ွြဲနငှ့်် ပတ်သက.်  ှေုပ်စထာွးခြဲ့်ကကမပီ။ 

ကမများ ောက ုဘရုောားသခငျျ့ ပပကခဒ   ်(: 5 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) ၏ပထမဦားဆ ာုးလတ လ်၏ 14 ကက မစ်ပမောက်စ ့်၌စ ောင့်စ် ခြဲ့်စကကောငာ်းသငစ်ပားတယ်။ 

ထကှျစမွောကျရောအခ ာ်း 12 ၏ 6 ကက မစ်ပမောက်ကျမာ်းပ ဒုမ်ေှာ, သ ာုးသငယ် "မ ဃုာ်းမလငာ်းမှမီှော" ဦားစသဆ ာုးမပီားတ ့်စသော (GWT နငှ့်် ျျူားထတု်စဝမှေု ကဘောသော) 

ကစြော်ပပသည။် 8 ကက မစ်ပမောက်ကျမာ်းပ ဒုသ်တူ ု ့်ထ ညုဉ့်အ်သောားက ု ောားရကကမည်ကစပပောပါတယ်။ ဒါဟောကငန်ငှ့််ထ ညုဉ့်က် ု ောားရမည။် နငှ့်အ်ည,ီ 

ဟတုက်ြဲ့်သ ာုးသငယတ် ု ့်က ုဦားစသဆ ာုးခြဲ့်သတူ ဥ်ီားအပြ ,် တဦားတညာ်းက အုလယွ်တက ူ (ထကွ်စပမောက်ရော 12: 5), ကငသ်တ်မပီားမ ှ '' 

ပထမန ှတ်ငွ၏် '' 

သ ာုးသငယက် ု ောားန ငုစ် ဝငခ်ျ  မ်ျောားနငှ့််အကကောားဣသစရလအမျ  ား၏အမမ  ားသောားတ ု ့်တငှျမတှျတများတငျထောားအစပေါ်ဘောလုပခ်ြဲ့်သလြဲဆ တုောအ

စပခခ အောားပြင့််ပြ ပ်ါသညသ် ာ်းစခါင-်ရော ထကှျစမေွာကျရော 12 ခုန ှတ်ွငပ်သခါပွြဲနငှ့် ်   က်ထကှျစမွောကျရော 12:10 

နှေု ာ်း ောားကကသညအ်ထ  ညာ်းပညောပ ုငာ်း, သတူ ု ့်ကရှ ခြဲ့်ပါတယ်။ အခုစတော့်ကျမ်ား ောကစကောငျားကငျတပသခါ, "ထ ညုဉ့်တ်ွင"် 

14 ကက မစ်ပမောက်၏တူညီစသောညဥ့်် (ထကွ်စပမောက်ရော 12:12) ပြ ပ်ွောားခြဲ့်သညစ်ကကောငာ်းရငှာ်းပါတယ်။ 

ကမများ ောက ယုစ ှေုသညျကွ မျသောယဇျပစူဇျောခ ရြ ု ့်ခြဲ့်သ ွသ်င ် (1 စပတ ု 3:18; စဟမဗြဲ 9:28; 10: 10-14) ။ , အစသသတခ်ြဲ့်သည:် 

ဓမမသ က်ျမ်ားမှော, ယစ ှေုသညျက ယုျစတျော၏စ ောက်ဆ ာုးပသခါပွြဲ (14-16 လကုော 22) 

ထောားရှ မညစ်ကကောငာ်းရငှာ်းပါတယ်။ ကမများ ောကသညျယစ ှေုမတ ုငမ် ီ 15 ကက မစ်ပမောက်ြ ု ့်ရှယ်ယောမြှယ်ရှောားပ ခ်ြဲ့်စကွောငျားစြျောပသွညျ။ အဘယ်စကကောင့််? 15 ကက မစ်ပမောက် a 

"က ုပမင့််မောားတြဲ့်စ ့် 'စကကောင့် ် (စယောဟ  ် 19: 28-31), တစဆားမပါစသောမု ့်က် အုထာူးသပဌမစ ့် (ဝတ်ပပ ရော 23: 6) ။ ထ ု ့်စကွောငျျ့ယစ ှေု 

14 ရက်စ ့်တွငပ်သခါပှြဲက ုစ ောင့်စ်ရှောက်ပခငာ်းနငှ ့်မ်ပပည့််  ။ု 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းသမ ငုာ်းက လုညာ်းပသခါပွြဲဒတု ယ, 

ပထမဦားဆ ာုး၌သ  ်ောစ ောငျျ့ ျျူားနငှ့််တ ပ်ါားအမျ  ားသောားခရ ယ်ော စ်ခါငာ်းစဆောငမ်ျောားက  သ လ်၏လ 



14 ရက်စ ့်စ ောင့်စ်ရှောက်လျှင,် နငှ့််တတ ယရော နု ှမ်ျောား ွော (ယူ ာီးဘာီးယပ်။ ဘရုောားစကျောငာ်းသမ ငုာ်း,  ောအုပ် V က ုအခ ာ်း 24) 

နငှ့််ကထောားရှ မညခ်ြဲ့်စကွောငျားခြဲ့်စကွောငျားမတှျတများတငျထောား ညစ ပ ုငာ်းတငွ ် ၌တည၏်။ 

အပမောားအပွောားသည,် အချ  ရ်က် ွြဲ ောမစတောက် အုမှီ ပပ . စပပောငာ်းလြဲမပစီသောလ်ညာ်း, ပသခါပွြဲက အုချ  ျ့ 

း းစု ောငျျ့စရေှာကျခရ စ်တော်စပပောဆ ခုျကက် အုမညခ် သအူမျောား မုှောစခါငာ်းစဆောငမ်ျောား, 

သစကဂတမျောားနငှ့််အဓ ပပါယက်  ု(အခ ာ်း 10 မှောအ ီတောအပ ငုာ်းက ုကကည့််ပါ) ။ 

: 

ကမများ ောက ုရငှာ်းလငာ်း ွောစယ ှေုခရ က် ုပသခါသ ာုးသငယက် ကုျွ စ်တောတ် ု ့်အဘ ု ့်ယဇ်ပူစဇော်ကက၏ကျစ ောတ် ု ့်တစဆားမပါစသောမု ့်န်ငှ့်စ်ကကောင့််ပွြဲ

စ ောင့်စ်ရေှာက်ရ ပ်ြ စ်ကကောငာ်းခြဲ့်သ ှ

7  က ုထကွစ်ဟောငာ်းစသောတစဆား, သငတ်စဆားမြဲ့်စ ကကသညအ်ပြ စ်ကလောကျ, 

မု ့် ် မ်ားတ ဥ်ီားလတ်ဆတတ်ြဲ့်အသတု်ပြ လ်ောစ ပခငာ်းငါှဒါ။ ကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့် သ ာုးသငယ်အဘ ု ့်, ခရ ျစတျော, 

ယဇျပူစဇျောခြဲ့်တောပြ ပ်ါတယ်။ 8 ထ စုကကောင့်က်ျွ စ်တောတ် ု ့်က ုဒါစပမယ့််  ုားသောားမှေုနငှ့််အမှ တ်ရောား၏တစဆားမပါစသောမု ့်န်ငှ့်,် 

စဟောငာ်းစသောတစဆား, မင  ား ြဲ ့်ဆ ာုးသမှျားတစဆားနငှ့်ပ်ွြဲခ မဟတု်ဆငန် ွှြဲကကက ုအ် ့်။ (1 စကောရ  သ် ု5: 7-8, NAB) 

ပှြဲ  ုားသောားမှေုနငှ့််အမ ှတ်ရောား၏တစဆားမပါစသောမ ု ့်န်ငှ့်စ် ောင့်စ် ပခငာ်းစကကောငာ်းသတ ပပ ပါ။ တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလယုစ ှေုသညျပ ျူားလူမမ  ားအသ ာုး

ပပ ခြဲ့်တြဲ့်ပသခါသ ာုးသငယက် ုမျောားအတကွ်အ ောားထ ာုးသစဘောစပါက်ခြဲ့်သည။် သလူညာ်းခရ ယ်ော မ်ျောားသညစ် ဆြဲပသခါပွြဲက စု ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်း

ငါှအောားဆကလ်က်သင့််စကကောငာ်းသငစ်ပားတယ်။ 

ဒါစပမြဲ့်အစပခခ အောားပြင့််ဘယလ် ုဒလီ လုပု်ြ ု ့်ကခရ ယ်ော စ်တွရှ သ ညာ်း 

တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလကုဤသ ု ့်ရငှာ်းပပသည:် 

; သခငစ်ယ ှေုက သုသူ စောစြောကခ်ြဲ့်သည့််အတကွတ်ူညတီြဲ့်ညဉ့်တ်ွငစ်ပါငမ် ု ့်က် ု ယ.ူ 

: 23 ငါသညလ်ညာ်းသငတ် ု ့်က ကုယ်နှေုတစ်တော်မ၏ူစသောအရောသခငဘ်ရုောားထ မှလကခ် ရရှ သည ်24  ြဲ ့်သစူကျားဇူားစတောက် ုချီားမွမ်ားမပီား

မ,ှ သကူြြဲ့်, "ဟကု ု ောားကကစလော့်ဤသသူညသ်ငတ် ု ့်အဘ ု ့်အကျ  ားပြဲ့်စသောငါ၏က ယု်ပြ ၏်။ 

ငါ့်က စုအောက်စမ့်ဘ ု ့်ရောဤသ ု ့်ပပ ကကစလော့်" သလူညာ်းဟူမကူောား, ည ော ောမပီားမှခကွက် လုညာ်း ယ.ူ 

 ညာ်းတခူုန ှတ်ွင ်25 "ငါ့်က ုစအောက်စမ့်ဘ ု ့်အတကွအ်ပြ က် မုကကောခဏသငစ်သောက်အပြ ,် 

ဤခကွက်ောားငါ၏အစသာွး၌အသ စ်သောပဋ ညောဉ်တရောားက ုပြ ပ်ါတယ်။ ဒလီုပ်ပါ။ 

" သကူလောမှတီ ုငစ်အောင ်26 အပြ မ်ကကောခဏသငဤ်မ ု ့်က်  ု  ောား. ထ ခုကွက် ုစသောက်သကြဲ့်သ ု ့်, 

သငတ် ု ့်သညသ်ခငဘ်ရုောား၏အစသခ ပခငာ်းက စုကကားစကကော်။ (1 စကောရ  သ် ု11: 23-29) 

ဒါစကကောင့််တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလကုခရ ယ်ော စ်တယွစ ှေုသညျမု ် ့်နငှ့်် ပျ ရ်ညန်ငှ့်သ်၏ူစ ောကဆ် ာုးပသခါပွြဲက ုစလ့်လောစတွျ့ ရှ စသောထ ာုး  ၌ပ

သခါပှြဲက ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ရ ပ်ြ စ်ကကောငာ်းသငစ်ပားတယ်။ ထ စုအောကျစမ့်သ ု ့်မဟတုစ်အောက်စမ့်ြွယ်အပြ ည်အချ  တ်ငွခ်ြဲ့် - 

တ ဥ်ီားစအောက်စမ့်ြွယ်အစ  ြဲ ့်န ှ ်ဉ်မဟတု်ဘြဲအပတ် ဉ်ပြ ရ်ပ်ပြ ပ်ါတယ်။ 

ကက်သလ ဘ်ရုောားစကျောငာ်း၏ဓမ်မပု ဆ်ောမှ က်  ်ွောစကကောငာ်းမတှ်ချက်ပပ  "ယစ ှေုသညျပသခါပွြဲ၏အချ  က်  ု စရွားချယ်. ... စပါငမ် ု ့်က်  ု

ယ.ူ , ... သကူြြဲ့်" နငှ့််လညာ်း ောားရအောားစပား၏။ 



ယစ ှေုသညျတစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ုြြဲ့် ောားရ သ်၏ူစ ောကလ် ကု်မျောားကစအောငပ်မငမ်ပီားစသောကျမ်ား ောထြဲမှောမတှတ်မ်ားတငထ်ောားသည။် စယ ှေုသ

ညလ်ညာ်းစသားငယတ်ြဲ့်စငပွမောဏက ုစသောက်သူ ့်စ ောကလ် ကု်ြ ု ့် ပျ ရ်ညက် လုွ ။် ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ော်

တ ု ့်ဆစုတောငာ်းက ခုျ  ားြျက်နငှ့််တစဆားမပါစသောမု ့်က် ုပြ ် ့်စဝနငှ့််သ၏ူသ စောစ ောင့်စ်သောစ ောကလ် ကု်မျောားစလောငြ် ု ့်ဘ ု ့် ပျ ရ်ညပ်ြ ် ့်စဝ။ သ ု ့်

စသျောလညျား, ( ပျ ရ်ညက် ုမျောားပြ ် ့်ပြျူားစရောမအသငာ်းစတော်အောားပြင့်် က  ုဉ်ား ောားသည ်(အပခောားစသောသမူျောားကြဲ့်သ ု ့်) 

စရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းမရှ စတော့်တစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ုချ  ား (ကတ ြွ်ြဲျ့လ ုား '' အ မ်ရငှ ်'' 

က အုသ ာုးပပ သည)် မမျောားစသောအောားပြင့််စသောကရ်ရ ၎်ငာ်း၏စ ောကလ် ုကမ်ျောားအဘ ု ့် ပျ ရ်ညက် ုပြ ် ့်စဝစပ ထ သု ု ့်မကကောခဏ) 

ပ  ုတက ်သညအ်သငာ်းစတော၌်ပပ စသောအမှေုမဟတုပ်ါ။ 

အဘယအ်ရောက  ု'' အမျှမ ကောခဏ ... သငဟ်ော ကောားစဖပော '' အစ ကောငာ်း? 

ဘယလ် မုကကောခဏစခေါ်စဆောငသ်ေွာားပခငာ်းက ု ပသခါပွြဲ သင့််သလြဲ 

ယစ ှေုသညျ "သကူကလောမှ တ ငုစ်အောငသ်ငတ် ု ့်သညသ်ခငဘ်ရုောား၏အစသခံဖခငာ်းစကကားစ ကေ်ာအဖြ မ် ကောခဏသငဤ်မု ့််က  ု ောား. ထ ခု က်

က စုသောကသ်ကဲ့်သ ု ့်။ " စြော်ပပထောား 

ဒအီထ မ်ားအမတှ်စယ ှေု၏စသပခငာ်းစကကောငာ်း ဉ်ား ောားပါ။ 

ခရ စ်တော်ရြဲ ့်စသပခငာ်းဘရုောားသခငျသညျ (စရောမ 5:10) မကှျွ စ်တောတ် ု ့်က ုသင့််ပမတန်ငှျျ့ယစ ှေုကျွန်ပုတ် ု ့်၏ကယတ်ငပ်ခငာ်း (စယောဟ  ် 3: 

16-17; စဟမဗြဲ 5: 5-11) 

အတကွ်သ၏ူအသကတ်ောက ုစပား ောားစလ၏။ သ၏ူအစသခ ပခငာ်းခရ ယ်ော စ်တဟွောကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်စသတတ်စသောက ယု်ခနဓောသည ်(: 3-12 

စရောမ 6) 

စကျော်အပွ ျက  ု ာ်း  ရှ သညြ် ု ့်မ ပ်ဆ ငုစ်ကကောငာ်းက ကုျွ စ်တောတ် ု ့်က ုသငစ်ပားတယ်။ ခရ ယ်ော ပ်သခါပွြဲက ုစယ ှေု၏စသပခငာ်းန ှပ်တလ်ညအ်

ထ မ်ားအမတှ်ပြ ပ်ါတယ်။ 

ယစ ှေုသညျသငျကလုပျတြဲ့်အခါမှော, သငက်သ၏ူအစသခ စကကားစကကောစ် ကကသညသ်ောစကကောငာ်း, AS မကကောခဏန ှသ်ကဘ်ယွ် AS 

ကဒအီခမ်ားအ ောားလုပြ် ု ့်မစပပောခြဲ့်ပါဘာူး။ 1 စကောရ  သ် ု

11:26, hosakis အတကွမ်ကကောခဏမျောားအတကွ် ရ အသ ာုးအနှေု ာ်း, ဓမမသ က်ျမ်ားတွငတ်ဦားတညာ်းက ုအပခောားအချ  က် အုသ ာုးပပ သည။် ဒါ

ဟောအပြ မ်ကကောခဏသင ် သ ု ့်မဟတု ်, ( 

ဒအီထာူးသပြင့်သ်ကတ်မ်ားက ုအသ ာုးပပ သညက်ျမ်ား ောထြဲတငွတ် ခ်တုညာ်းစသောသညအ်ပခောားစ ရောအရပ် 6 ပဗောဒ တျ 11 ၌တညစ်သော) 

က လုညာ်းပ စ ပပ ပ်ြ ပ်ါတယ ်"သင,် အလ ုရှ ကကသညတ်ငွ"် ဟူစသော ရ စဝါဟောရက မုဟတုလ်ျှငအ်လ ုရှ ကကသညတ်ငွအ်ပြ မ်ဆ လု ုပါ။ ဒ ီ1 

စကောရ  သ် ု 11:26 အတကွပ် စ ပပ မ်ဟတု်ပါကတညာ်းကသ ု ့်စသောစ်ပါလုသညအ်ပြ မ်ကကောခဏ 

ခွငျားငါှအလ ုရှ အပြ သ်ခငဘ်ရုောား၏ပသခါပွြဲက စု ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ကျွ စ်တော်တ ု ့်က စုပပောပပသညမ်ဟတု,် 

ကျစ ောတ် ု ့်ပသခါပွြဲစပေါ်မေှာစ ောင့််ကကည့််ကကစသောအခါ, ကမစပြောင့််စကကောငာ်း 

အခမ်ားအ ောားပပ လုပ်ခရ စ်တော်ရြဲ ့်စသပခငာ်းစြေါ် ပပပခငာ်းပြ ပ်ါတယ်။ 

ထ ု ့်အပငွျ, စပါလသုညဤ်: 

27 ထ ု ့်စကကောင့်ထ် မုု ့်သ် ု ့်မဟတု်အချ  ရည ်ောားစသောသမူညသ်ညက်ောား, 

တ ဥ်ီားမထ ကုတ် ထ် ာုး  ၌သခငဘ်ရုောား၏ဤခကွ်ကောားသခင၏်ခနဓောက ယုန်ငှ့််စသာွး၏အပပ ရ်ှ စကကောငာ်းပြ လ် မ့််မည။် 28 သ ု ့်စသောလ်



ညာ်းလတူက ယုက် ကု ယု်  စ်ကကောကကက ုအ် ့်, 

ဒါစကကောင့်သ်ူ ့်က ုြလောားမု ့်န်ငှ့်စ်သောကက်  ုောားကကကု အ် ့်။ မ မ က မု မ အစ  ြဲ ့်ထ ကုတ် ထ် ာုး   ောားမျောားနငှ့််အချ  ရညတ်ရောား ရီငပ်ခငာ်းက ု

 ောားပခငာ်းနငှ့််အချ  ရညစ်သောသမူကူောား, သခငရ်ြဲ ့်ခနဓောက ယုပ် ုငာ်းပခောားမရ 29 ။ (1 စကောရ  သ် ု11: 27-29) 

ရငှစ်ပါလရုငှာ်းလငာ်း ွောဒမီ ု် ့်နငှ့်် ပျ ရ်ညက် ယုစူကကောငာ်းဆ ာုးမဩဝါဒစပားစ သည,် 

တဦားတညာ်းမ မ က ယုက် ုဆ ာ်း  ရ်စပမည။်ပသခါပွြဲက အုတလူ ကု်ပါြ ု ့်ထငစ်သော 

ငါတ ု ့်အမေှာားနငှ့််အပပ မ်ျောားက အုော  ု  ကုက်ူညစီပားသညန်ငှ့််အရငှက် ယုျျ့က ယုျက ုဆနျား  ျစပါလကုစ ဒ ီ ပြည့််ဆညာ်းကူညစီပားသည။်  

အောားထတု်မှေုအမျောားကကီားယူန ငုသ်ကြဲ့်သ ု ့်, ဒကီ လုညာ်းန ှ ်ဉ် ောစမားပွြဲ 

(လူစတကွ စု ့်တ ငုာ်းသ ု ့်မဟတု်ရကသ်တေ ပတတ်စဆားက မုြယ်ရေှာားကကသညမ်ဟတု)် ၏အယအူဆက ုစထောက်ခ ပါတယ်။ 

ဓမမသ က်ျမ်ားစယ ှေုနငှ့်စ်ပါလကု ုန ှဥ်ီား လ ုားသညခ်ရ ယ်ော ထ် ာုး  ၌ပသခါပှြဲက စု ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ဆ ာုးမသ ွသ်ငစ်သောမတှတ်မ်ားတငထ်ောားသည။်

 ထ နု ှ ်ဉ်စလ့်လောစရားပြ ခ်ြဲ့်သည။် 

စဖခမစလျှေ်ာ 

စပခမစလျှော ် နှ မျျ့ခခခငျားက ုပပ ြဲ ့်ခရ စ်တောတ်ညာ်းဟူစသောစ ောကလ် ကုစ် တ ုာ်းပြဲ ငက်ကယ်စ ြ ု ့်လ ုအပစ်ကကောငာ်းစဒသမျောား ( cf. 

ဆရောစယောဟနျ 13:10) ရှ သညြ် ု ့်စလ့်စကကောငာ်းကူညစီပားသည။် 

ယစ ှေုသညျက ယုျစတျော၏စ ောကလ် ကု်ဤသ ု ့်ပပ သင့််စကကောငာ်းဆ ာုးမသ ွသ်င:် 

13 သငျဆရောနငှ့််သခငင်ါ့်က ပုဌ ော, သငစ်ကောငာ်း ေွာဆ သုညျကောား, ဒါစကကောင့််အဘ ု ့်ငါပြ ၏်။ အြဲဒစီ ောက,် 

သင့််သခငဘ်ရုောားနငှ့််ဆရော, 

သငတ် ု ့်၏စပခက စုဆားလျှင ်14, သငသ်ညလ်ညာ်းအချငာ်းချငာ်းရြဲ ့်စပခက စုဆားရကကမည။် ငါသညသ်ငတ် ု ့်က ငုါအမနှျပွ ပါပွီပါဘာူးသငျျ့

သညျအပြ အ်စကကောငာ်း, သငျသညျဥပမောတ ခ်ုစပားမပီသည ်15 ။ 16 အမျောား ုမှောဆက်ဆက်ငါကျွ သ်ညမ် မ သခငထ်က် သော. 

ကကီားပမတ်သညမ်ဟတု,် သငျသညျဆ သုညျကောား, မဟတုသ်လ ုသူ ့်က စု လွှတစ်တော်မစူသောသထူက် သော. 

ကကီားပမတ်စ လွှတ်စတောမ်ူစသောသပူြ ပ်ါတယ်။ သငသ်ညထ် သုတူ ု ့်ကျင့်က် ကုျင့်လ်ျှငမ် ဂလောရှ  17 သငတ် ု ့်သညဤ်အမှေုအရောက သု 

လျှင,် သငပ်ြ က်ကသည။် (စယောဟ  ်13: 13-17) 

စယ ှေုကြဲ့်သ ု ့်ခရ ယ်ော ဘ်ောသောလက်စဆားစပခဘဝါားအမညခ် သကူ အုစတော်စလားအ ညာ်းငယလ်ုပြ် ု ့်ကဆ သုည။် 

သ ု ့်စသောဘ်ရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမေှာကျစ ောတ် ု ့်န ှ ်ဉ်ဒအီစပေါ်စယ ှေုရြဲ ့်ညွှ က်ကောားချကက် လု ကု ်ော။ 

သမမောကျမ်ား၏အဖပငဘ်ကတ် ငသ်တငာ်းရငာ်းဖမ  ်

ဒါဟောကျစ ောတ် ု ့်ပသခါပွြဲက ခုရ ယ်ော မ်ျောားန ှ ်ဉ်ထောားရှ မညခ်ြဲ့်စကွောငျားပမငစ်သောင့််ကျမ်ား ောထြဲမှောမဟတုပ်ါဘာူး။ သ စောရှ စသောမလူတမ ်

စတော်မျောား၏အချ  ထ်ြဲကစ နငှ့််အသကအ်ရွယ ် (သရီြဲလခ်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားသခင၏်အသငာ်းစတောမ်ျောား၏သမ ုငာ်း။ 

2 ကက မစ်ပမောက်ထတု်စဝ။  ောဇရက်မမ  ျ့သောား ောအပု်မျောား, 2016) တစလျှောကလ် ုား 14 ရက်စ ့်က ုန ှ ်ဉ်ပသခါပွြဲက ုစ ောငျ ျ့စသောသမ ငုာ်းမတှ်တမာ်းမျောား။ 

၏ဘဝအပြ လ်ူသ မျောားသည့််ယ ယုငွာ်း ောသောားထြဲမှောတချ  ျ့  တ်ဝင ်ောားြ ု ့်သတငာ်းအချကအ်လက်ရှ ပါသည ်(ဤ ောရွက ်ောတမ်ားဒတု ယရော အု

တငွာ်းအစရားအသောားအစပေါ်မေှာအစပခခ ရမည့်ပ် ုစပေါ်စပမယ့််ကျွ စ်တောယ်ခုပမင ်

ဗောားရငှာ်း တတုထ ရော ုအတငွာ်းကဆက်စပပောသညခ် ရြ ု ့်ပ ရုသညသ်တငာ်းအချကအ်လက် / အစပပောငာ်းအလြဲမျောားက ုပါရှ သည;် ။ 



သမ ုငာ်းနငှ့််တ ဥ်ီား ခရ ယ်ော အ်ဝ ာ်း၏ဓမမပစတ ုသ ထတုစ်ဝ, 2015, p 31) ။ ။ က 

မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းက ုကကည့််ပါ။ အဘယအ်ရောက ု  တဝ်င ်ောားြွယ်ပြ ပ်ါသညစ်ကကောင့််အောရမှ ငုာ်း ောားမှောရှ တြဲ့်ပသခါပွြဲက စုလ့်လောစရားပထမ

ဦားဆ ာုးအပငအ်စ ောပ ုငာ်းကတမ စ်တော်ရငှစ်ပါလု (၏ ။ ဘဝကအခ ာ်း 2) ကစ တမ စ်တော်စယောဟ က်ထြဲကစ  ထ သ ု ့် လော. , 

ဒါစပမယ့််ရှ သညမ်ဟတု်စ ပခငာ်းငါှအကက ပပ စသောစကေွာငျျ့ ြွ ျသညျ။ 

၏ဘဝတစဆားမပါစသောမ ု ့်န်ငှ့် ်ပျ ရ်ညန်ငှ့်ပ်ဋ ညောဉ်တရောားသ ပ်သခါအဇုရောသကီောလအတငွာ်းစလ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်ခြဲ့်စကကောငာ်းအကက ပပ 

ထောားသည။် ဒါဟောအယူမှောားသကူအပခောားစသောလမ်ားခြဲ့်စြော်ပပသည။် ထ အုစရားအသောားက လုညာ်းတစဆားမြဲ့်မ ု ့်န်ငှ့် ်ပျ ရ်ညက် စုခေါ်စဆောငသ်ေွာား

ခြဲ့်သညန်ငှ့််န ှပ်တလ်ညစ်ခေါ်စဆောငသ်ေွာားစသော  တက်ူားစထောက်ခ သည။် 

အပခောားသမူျောားက ုသမ ငုာ်း၏။ ယူ ာီးဘာီးယပ် (14 ရက်စ ့်က ုန ှ ်ဉ်ပသခါပွြဲက ုထောားရှ မည် (ြ လ ပပ နငှ့်စ်ယောဟ အ်ပါအဝင)် က ုသမမောကျမ်ား ော-

 ောရငာ်းဝငစ်သောတမ စ်တော်စကကောငာ်းအပြ စ်ကောငာ်း ေွာပငဘ် ုာ်းကကီား / တရောားစဟောဆရော နငှ့််သမ ငုာ်းမတှတ်မ်ားမျောား အသငာ်းစတော,်  ောအုပ ်

က ,ု 2-7 ကျမ်ားပ ုဒအ်ခ ာ်း 24) ။ စရောမ, 

အစရှျ့ ကသသစဒါက်မျောားနငှ့််အ ဂလကီ က်က်သလ သ်အူစပါငျားတ ု ့်စခါငာ်းစဆောငမ်ျောားသညသ် ့်ရ်ငှာ်းသပူြ ရ်မပီြ ု ့် ဉ်ား ောားပါ, 

စသားသစူတကွ ဘုောသောတရောား၏အဘယသ်မူျှမဒအီစပေါ်၎ငာ်းတ ု ့်၏ဥပမောလ ကု် ောပါ။ 

အောရမှ ငုာ်း ောား၏ အတကွဟ်စရစပါလ ၏ဆရောစတော် / သငာ်းအပု်ဆရော 14 ရက်စ ့်တွငပ်သခါပွြဲက ုစ ောင့်စ်ရှောက်ြ ု ့် 180 စအဒစီပပောပပခရ ယ်ော စ်တကွ လုှည့်ပ်တ:် 

ဆယစ်လားရက,် 

သခငဘ်ရုောား၏  မ် ှတ်ြဲ့်ပသခါပွြဲက ;ု ကကီား ွောစသောခညညျစနေှာငျသယူဇျပစူဇျောအ ောားသ ာုးသငယ်၏ဘရုောားသခင၏်သောားစတော ် ... 

သပူ တ်စသောစကျောကသ်ခ္ျ ငာ်းစပေါ်မှောစ ရောချထောားစကကောငာ်း, ထ ပုသခါပွြဲ၏စ ့်၌သမ  ္ဟ်စလ၏။ 

ယစ ှေုသညျ  ောား. 14 ရက်စ ့်တွငပ်သခါပွြဲက ုစ ောင့်စ်ရှောက်လျှင,် 14 ကက မစ်ပမောက်အစပေါ် ဦားစသဆ ုားခြဲ့်သည,် နငှ့် ် 14 ရက်စ ့်တွငသ်မ  ္ဟ်စလ၏။ ဒါက 15 ရက်စ ့်မဟုတ်ခြဲ့်, နငှ့််သ၏ူစသပခငာ်း၏န ှျ, 

ဒတီ  ဂစနမွပြ ခ်ြဲ့်သည။် ယစ ှေုသညျြွင့််စ ဝငခ်ျ  မ်ပီားစ ောက်ပသခါပှြဲယူကကမပမီယလ် ု ့်နငှ့်် (အသ တ်ခစုသောစ ့်ရကက်  ုတငရ် )် 

စ ့်စ  ဉ်အတငွာ်းစသသတ်ပခငာ်းက ုခ ရမညဟ်ုနငှ့််စ စရောငက် ုထပမ်သတမ်ှတမ်ီသမ ္ ဟ်ပခငာ်းက ခု ရလ မ့််မည။် 

ဗ တ်ောအ ောား 14 ကက မစ်ပမောက်၏တ  ဂစနပွသခါပွြဲ၏ပှြဲအတငာ်းရ က်က  ား ောားခြဲ့်သည့််အခါစနေှာငာ်းပ ငုာ်းဒတု ယရော တှုငျဧြက်ဆရောစတော် / သငာ်းအုပ်ဆရော စရောမဆရောစတော်ဗ တ်ောမ ှောတ စ် ောငက် ု စလတှျ: 

ကျစ ောတ် ု ့်အတ အကျစ ့်ရကက် စု ောငျျ့စရေှာကျ "ဟုစရားသောားခြဲ့်သည;် ပြည့်် ကွ,် 

မကေွာတောမဟတု်။ အောရရှှ ဘ ု ့်လညာ်းအလငာ်းအ မ်ကကီားသသူညျစကောငျားကငျမှဘ ုာ်းအသစရနငှ့််အတ ူ လော. , 

သ ့်ရ်ငှာ်းသအူစပါငာ်းတ ု ့်အထြဲကရေှာကကလ မ့််မညသ်ည့််အခါသခငဘ်ရုောား၏လော၏စ ့်၌ထစမွောကျရစသောအ ပစ်ပျော်ပါမပီ။ ယငာ်းတ ု ့်အ

 က်ြ လ ပပ , 

ဟစရစပါလ ထြဲမှောအ ပစ်ပျောစ်သောသတူကျ ပ်န ှပ်ါားစသောတမ စ်တောမ်ျောား၏တဦားတညာ်းပြ ၏် နငှ့််သ၏ူန ှခ်ုအသက်သမီားကညော, 

သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဝ ညောဉ်စတော၌် စထ ငုျခြဲ့်ပွီားယခုဧြက်မမ  ျ့၌ကျ  ာ်းဝပစ်သောသသူညအ်ပခောားသမီား, နငှ့််, ထ မုတှပါား, 

န ှဥ်ီား လ ုားထောဝရဘရုောား၏ရငျခငှျစပျါမှောစလျောငာ်းစတော်မလူျက,် ယဇ်ပုစရောဟ တ်ပြ ပ်ခငာ်းသတူ ဥ်ီားသကျသစခ နငှ့််ဆရော, 

သဆူရောစယောဟနျ, ထ  ု ပ ာ်းက ဝ်တဆ်င။် သဧူြက်မမ  ျ့၌အ ပစ်ပျော်။ ထ အုခါဘ စရေှာ့်နငှ့််အောဇော ညသ် ူ အတကွ ်နငှ့်် 

အတကွ်အ ပစ်ပျော်စသောသ ူ မဘှ စရေှာ့်နငှ့််အောဇော ည။် အဘယ်စကကောင့်င်ါစလောဒ က , ဒါမှမဟတု်မ ဂလော, ဒါမမှဟတု ်

သထူ မှထစပမောက်ကကလ မ့်မ်ညသ်ည့််အခါ, သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဝ ညောဉ်စတော၌်လ ုားလ ုားအသက်ရငှသ်သူောဒ တညရ်ှ သည,် 

စကောငာ်းကငက်စ  စ ောင့််ဆ ငုာ်းသမူ နျားမ  ုားအတကွအ် ပစ်ပျော်သဘူ စရေှာ့်နငှ့််အောဇော ည ် စြော်ပပထောားပခငာ်းလ အုပ်ပါတယ ်

စသလွ စ်သောသတူ ု ့်သည?် ဤသအူစပါငာ်းတ ု ့်သညအ်ဘယ်သမူျှမ  ုစသစလား ောားမှေုအတကွသ်စှြညျသေှာား, 



ဧဝ စ လ တရောားနငှ့်အ်ညပီသခါပှြဲ၏အဆယစ်လားရက်စလ့်လောစတွျ့ ရှ စပမယ့််ယ ုကကညပ်ခငာ်း၏အုပ ် ုားမှေုက ုစအောက်ပါ။ ငါသညလ်

ညာ်း, , သငအ်စပါငာ်းတ ု ့်၏အ ညာ်းဆ ာုး, 

ငါ့်စဆမွျ  ားသောားချငာ်းမျောား၏အ ဉ်အလောအရသ ရသညဘ်ယသ်ကူ ုအချ  ျ့က ငုါအ ာီးကပ်စ ောက်စတော်သ ု ့်လ ကု်ကကပါမပီကကဘာူး။ ကက နျ

စတးျးေား ့်စဆမွျ  ားသောားချငာ်းခု  ဘ် စရေှာ့်ခြဲ့်ကကသညသ်ည ် ပြ .် 

, ငါအဋ္ဌပြ ၏်။ နငှ့််ငါ ့်စဆမွျ  ားမျောားအ ဉ်အမမြဲလူမျောားက တုစဆားက ုသတုသ်ငပ်ယ်ရငှာ်းစသောအခါစ ့်ကစလ့်လောသည။် ငါထ ု ့်

စကကောင့််သခငဘ်ရုောား၌အစပခောက်ဆယ်ငါားန ှရ်ှ စသော်ကကနငှ့််ကမဘောတ စ်လျှောကလ် ုားညအီ က် တု ု ့်နငှ့်အ်တူစတွျ့ဆ ခုြဲ့်ကကသညသ် ့်ရ်ငှာ်း

စသောဘရုောားအညကီျမ်ား ောလောသညမ်တှဆင့််သေွာားစသောညအီ က် တု ု ့်, 

 ကောားလ ုားမျောားက စုခေွာကျတတျစသောအောားပြင့််ထ တလ် ့်မ်ဟတု်ဘာူး။ ငါ '' 

ကျွန်ပုတ် ု ့်သညဘ်ရုောားသခင၏် ကောားက ု ောားစထောငျထကလ်ကူ ုြ ုားရမည ် '' ဟုစပပောသညရ်ှ သညဟ်ုထက် သော. 

ကကီားပမတ်သတူ ု ့်အဘ ု ့် ... 

ငါကသင၏်အလ ုဆနဒမှောက စုခေါ်စတော်မူစသောပ စ ပပ စ် စသော  ဏုာ်းအုပစ်ြော်ပပထောားပခငာ်းန ငုျဘြဲ, အဘယ်သ၏ူအမညမ်ျောား, 

သတူ ု ့်က ငုါစရားလ ကု်သင့််တယ,် တ ဥ်ီားကကီား ွောစသောအလ ုားအရငာ်းြွြဲျ့ ညာ်းမယ်။ ထ သုတူ ု ့်က, 

ငါ့်စသားက ုကကည့် ်ှေုစတောင်ါအချညာ်းနှာီးစသောအရော၌ငါမီားခ ုားစရောငဆ် ပငမ်ခ ခြဲ့်ပါဘာူး, 

ဒါစပမယ့််အမမြဲတမ်ားသခငစ်ယ ှေုခရ အ်ောားပြင့််ငါ ့်အသက်က အုုပခ်ျ ပခ်ြဲ့်စကွောငျားက ု သ . ထ  ုော၎ငာ်းတ ု ့်၏ခွင့််ပပ ချကက် စုပား၏။ 

သူ ့်ရြဲ ့် ော, အတကွအ်သ စပား ော: 

1) သသူညတ်မ စ်တော်စယောဟ က်စ အစပေါ်လွ သ် ွသ်ငခ်ျက်စအောကပ်ါစပပောပါတယ်။  

2) သသူညခ်ရ ဝ်ငက်ျမ်ား၏သ ွသ်ငခ်ျက်အစပေါ်သ စောပြ ပ်ခငာ်းခ ခြဲ့်ရသညဟ်ုဆ သုည။်  

3) သမမောကျမ်ား ောမသှ ွသ်ငခ်ျက်စတကွ စုရောမ-လက်ခ ခြဲ့်သညအ် ဉ်အလောပမောားအထကပ်ါစသောအစ အထောားအစပေါ် မှခီ ု။  

4) သအူစ ောပ ုငာ်းကဘရုောားစကျောငာ်းစခါငာ်းစဆောငမ်ျောားကသူ ့်က ဆုငာ်းလွ သ် ွသ်ငခ်ျကအ်စပေါ်သ စောပြ ပ်ခငာ်းစပပောပါတယ်။  

5) သထူ ု ့်စ ောကအ်ောရမှ ုငာ်း ောား၌သ  ်ောစ ောငျျ့မျောားအတကွ်စပပောခငွ့််ရပ ု္  လ်ပြ ခ်ြဲ့်သညပ်ပသခြဲ့်သည။်  

6) သ ူြဲ ့်သူ ့်အရငတ်စဆားမပါစသောမ ု ့်က် ုအချ  က် စု ောင့်က်ကည့်စ်လ့်လောစပပောပါတယ်။  

7) သမမောကျမ်ား ောစကျော် -သမမောကျမ်ား ောစရောမအ ဉ်အလောမျောားအခွင့််အောဏောက လုက်ခ ရ ပ်ငငာ်းဆ ခ်ြဲ့်သည။်  

8) စရောမမမ  ျ့ ရြဲ ့်ဆရောစတော်မျောား၏အခွင့််အောဏောက လုက်မခ ြ ု ့်ပငငာ်းဆ  ်- သသူာီးပခောား ( cf. ပဗောဒ တျ 18 ပြ ပ် ုမ ုန ှသ်က်: 4) ။  

9) မ မ အသကက် ုစယောက်ျောားသောားယစ ှေုနငှ့်မ်ထငပ်မငခ်ျက်မျောားအောားပြင့််အုပ်ချ ပ်ခ ရြ ု ့်ခြဲ့်စကကောငာ်းစြော်ပပထောားသည။် 

လုပခ်ြဲ့်တယက်ြဲ့်သ ု ့်သငတ် ု ့်သခငစ်ယ ှေုနငှ့််တမ စ်တော်မျောား၏   မူ ောမလောား? 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော  ် 14 ရက်စ ့်တွငပ်သခါပွြဲက ုစ ောင့်စ်ရှောက်စသောစကကောင့်,် သတူ ု ့်နငှ့််ပပ သအူမျောားအပပောားသမ ုငာ်းပညောရငှတ် ု ့်က 

(တဆယ်စလားမျောားအတကွလ်ကတ်င)် တ ဆ ပက်ပခ်ြဲ့်သည။် 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော စ်တွပသခါပွြဲက ုဘရုောားသခင၏်ကယတ်ငပ်ခငာ်းအ အီ ဉ်နငှ့်အ်တလူုပြ် ု ့်ခြဲ့်သစဘောစပါကလ်ောတယ်။ : 180 

စအဒအီသ ာုးပပ ပ သုောဒ ၏ဘ စရေှာ့် / သငာ်းအပု်ဆရော စရားသောားခြဲ့်သညစ်ကကောငာ်းသတ ထောားမ  

အခစုတော့်ပသခါပှြဲ၏ က် ြဲစသောအရောက စုကကောင့််ပညတေ  ကျမ်ား၌စရားထောားလျက်ရှ ၏ရပ်ပငအ်ပြ  ် ... 

လူထ ု ့်စကကောင့််အသငာ်းစတော်အဘ ု ့်အစမော်ဒယ်နငှ့််တရောား 

ပ ုကကမ်ားပြ လ်ောမပီားလောပါတယ်။ အဆ ပုါဘရုောားစကျောငာ်းသညသ်မမောတရောား၏ ပါားကျီပြ လ်ောခြဲ့်သည ်ဉ်သ ု ့်စသော်ဧဝ စ လ တရောား

က ုဒတီကျွန်ပုတ် ု ့်၏ကယတ်ငပ်ခငာ်း၏ပသခါပွြဲပြ ပ်ါတယ ် ... 



သညပ်ညတတ်ရောားနငှ့်၎်ငာ်း၏ပွညျျ့   ု၏ရငှာ်းပပချက်ပြ လ်ောခြဲ့်သည။် ဤသည ် တ်ရညှရ်ညှ ်ြဲ ့်လူအစတော်မျောားမျောားအတကွအ်ရော

မျောား ွောက ုကက ့်ကက ့်ခ သတူ ျဦားြွ ျသညျ ... 

ဒစီသလွ စ်သောသတူ ု ့်သညအ်ထြဲမှရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ခြဲ့်စသောစပမ၌သမ  ္ဟပ်ခငာ်းက ုခ စသောသ ပ်င၌်ဆွြဲထောားသတူ ဥ်ီားကညောလူ ့်ြွ ျ

လောသတူဦားက ,ု ပြ မ်ပီား, သကူ ုလသူောားထကုကီားပပငာ်း 

စကောငာ်းကငဘ် ၏ုအထဋွြ် ု ့်စအောကက်သခ္ျ ငာ်းတငွာ်းထြဲကတက်။ ဒါဟောအစသခ စလမပီစသောသ ာုးသငယတ်စကောငပ်ြ ပ်ါတယ်။ 

ပသခါပွြဲအကကောတငွရ်ော နု ှမ်ျောား ွော၌သ  ်ောစ ောငျျ့ နငှ့််အပခောားသမူျောားအောားပြင့််  သ လ်၏ 14 ကက မစ်ပမောကအ်စပေါ်န ှ ်ဉ်ထောားရှ မညခ်ြဲ့်သည။် ကက်သလ ပ်ညောရငှမ်ျောား 

(ယူ ာီးဘာီးယပ,် ဆ ကုစရားတာီး) ဒမီတှ်တမာ်းတငက်က မစ်ပမောက် -8 ကက မစ်ပမောက်နငှ ့််စ ောက်ပ ငုာ်းရော နု ှ် 4 ကက မစ်ပမောက,် 5 ကက မစ်ပမောက်, 6 

ခုန ှတ်ငွပ်ြ ပ်ွောားခြဲ့်သည။် အမျ  ားမျ  ားစသောဘရုောားစကျောငာ်းဘရုောားသခင၏် ောစရားဆရောမျောား 

(စခတ်သ က်က မ်မတှမ စ်တောမ်ျောား၏အချ  က်စ ဥပမော ။   မ် ှစ်သောဘောသောတရောား, 3 ၏တ ဥ်ီားကသမ ုငာ်းက၎ငာ်း၏ပှြဲစပခရောခ ပါမပီ။ 

စ ျ ုဆလင,် 1972 ညျဘရုောားသခငျ၏ (ဘရုောားစကျောငာ်း, 7th စ ့်) ။ သရီြဲလခ် ဆကလ်က်ဘရုောားသခင၏်အသငာ်းစတော်မျောား၏သမ ငုာ်း။ 

 ောဇရက်မမ  ျ့သောား ောအုပမ်ျောား, 2016) ။ 

 ရ စရောမပညောရငှမ်ျောား (ဥပမော အ ပ်ချး ် (1912) ။ စပခလက်မျောား၏စလျှော်။ အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ားမျောားတငွ)် 

ပသခါပွြဲ၏ ှေုစထောင့််, စပခမစလျှော ်

ကြဲ့်သ ု ့်လညာ်းသတူ ု ့်အစ ောပ ငုာ်းသ စောရှ ခရ ယ်ော မ်ျောားပြ  ်ဉ်ား ောားစသစူလ့်လောစတွျ့ ရှ ကကသညဟ်အုသ အမတှ်ပပ ရ ်။ 

ပသခါပွြဲဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23 ကက မစ်ပမောကအ်ခနျားမေှာ ောရငာ်းဝငပ်ထမဦားဆ ုားန ှပ်တ်လည်ပွြဲက ခု ရမည်။ 

ပသခါပွြဲက ခုရ ယ်ော မ်ျောားအတကွ် ုပပ် လုွှောက ကုယျတငျစတျောမူနငှ့််စကျားဇူားစတောက်ူညစီပားသည။် ဒါဟောအစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော အ်စရားအ

သောားအမျောားဆ ာုးမကကောခဏပသခါပှြဲမဟတုျဘြဲအပြ က်ရညည်ွှ ာ်းစကကောငာ်းသတ ပပ သင့််ပါတယ် "သခငရ်ြဲ ့်ည ော ောားပွြဲ။ " 

အချ  ျ့စပျောက်ပသခါပွြဲရြဲ ့်ပှြဲ၏လ ုအပ်ချက် '' ဝ ညောဉ်စရားရော၌ ''  စခငွျားငါှ ဉ်အခါ,  ရ -

စရောမနငှ့်ဘ်ရုောားသခင၏်အသငာ်းစတောအ်ောားပြင့််သ ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်ပြ ြ် ု ့် ဉ်ား ောားစခါငာ်းစဆောငမ်ျောား ောသောားစ ောင့်စ်ရေှာက်ခြဲ့်စပ။ 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့်စ ဆြဲယစ ့်ဒါလုပပ်ါ။ 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့်ပသခါပွြဲက ုစ ောင့််စရေှာက်ပခငာ်းနငှ့််အဝတစ်လျှော်အချငာ်းချငာ်းတ ု ့်၏စပခ၏သမ ငုာ်းနငှ့််

သမမောကျမ်ား, အစလ့်အကျင့်မ်ျောားပါဝငသ်ည။် 

စရှ ျ့ ဥ ား  ော မှ . အ  အ ဉ် 

ပသခါပွြဲဘရုောားသခငက်ကျွန်ပုတ် ု ့်က ကုယ်မနှေုတ်န ငုစ်ကကောငာ်း, ဘရုောားသခငသ်ညင်ါတ ု ့်အောား (စယောဟ  ် 3:16) ချ စ်ကကောငာ်း, 

ငါတ ု ့်အပပ စ်ကကောင့်အ်စသခ ရ သ်ညျယစ ှေုက ုစပားပ ု ့်နငှ့််သောားစတော်စကကောငာ်းမှ (1 စပတ ု 1:20) 

ဘရုောားသခငျသညျဤစလောကနငှျျ့မတညမ်ရှ မှတီြဲ့်အ အီ ဉ်ရှ ခြဲ့်စကွောငျားစြျောပသွ 

ခ  ောားခြဲ့်ရနငှ့််ငါတ ု ့်အဘ ု ့်အစသခ စတော်မူ၏။ ပသခါပွြဲခရ ယ်ော စ်တဟွောသူ ့်စသပခငာ်းအောားပြင့်အ်ပပ တ်ရောား၏လကမ်လှတွ်စပမောကလ်ောကကသ

ညန်ငှ့််အပပ  ်(: 1-5 စရောမ 6) တငွဆ်ကလ်က်ရှ စ ရ မ်ပပသထောားတယ။် 

သ ု ့်စသော်  ုား  ုားစယ ှေု၏ယဇ်ပူစဇော်ပခငာ်းက လုက်ခ အောားလ ုားဘရုောားသခင၏်ကယတ်ငပ်ခငာ်းအ အီ ဉ်လညာ်းမရှ ဘာူး။ 



အမျ  ားမျ  ားစသောလစူတွညျဘရုောားသခငျ၏စကျားဇူားစတော် ( cf. စရောမ 11:33) (2 စပတ ု 3:18) အတ င်ယ်ပသခါပွြဲနငှ့်် / 

သ ု ့်မဟတု်ပငစ်တကစုတေ အသ အမတှ်ပပ ပခငာ်းပြင့််ဘရုောားသခင၏်ကယတ်ငပ်ခငာ်းပွြဲစတော်မျောား၏အ အဦားစ ောင့်စ်ရေှာကစ်ပမယ့်် 

" ညာ်း  မ်၏အတ မ်အ ကက် ု" သ ရ သ်ေွာားဘယ်စတော့်မှ အပခောားသမမောကျမ်ား ောပွြဲစတော်မျောားပ ု။ 

(1-9 စပ 1 1 2 ဟစဗွြဲ 12): (စဟမဗြဲ 5 းား 9) ခရ စ်တော်မသောကျွန်ပုတ် ု ့်၏ကယတ်ငပ်ခငာ်း၏ ောစရားဆရော / အ ပပ သပူြ ပ်ါသည,် 

ဒါစပမယ့်လ်ညာ်းကျွန်ပုတ် ု ့်၏ကယတ်ငပ်ခငာ်း၏အစချောပြ ပ်ါတယ်။ သူ ့်စ ောကလ် ကု်  သ်ူ ့်စနဥွီားရောသကီ ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းနငှ့်သ် ့်ရ်ငှာ်းစသော

ဘရုောားစ ့်ရက်မျောား ။ 

3. ထ ညုဉ့််စ ောင့် ်ကည့််စလ့်လောမျောားနငှ့််ဇု၏စ ့်ရကမ်ျောားခံရရ ် 

ကမများ ောက ုအြဲ တုေ  ပပည၌်ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်လက်သ ု ့်အပ်ခ ရြ ု ့်ရှ ခြဲ့်ရောကစ အပပ တ်ရောား၏အမျ  ားအ ောား (:; ပဗောဒ တျ 11 3: 8 cf. 

ထကှျစမွောကျရော 13) ပြ ခ်ြဲ့်သညစ်ကကောငာ်းစြော်ပပသည။် ကမများ ောက ယုစ ့်ခရ ယ်ော ဝ် ညောဏ "ဗောဗုလု မ်မ  ျ့" (းား 1-6 ဗျောဒ တက်ျမ်ား 17) 

အမျ  ားအ ောားတ ခ်ုပြ ပ်ါတယစ်သောကမ်ဘောစပျါတှငျ စထ ငုျစကွောငျားစြျောပွ။ ကမများ ောက ုဘရုောားသခငျသညျဗောဗုလ ုမ်မ  ျ့ (: 1-8 

ဗျောဒ တက်ျမ်ား 

18) အစပေါ်သ ု ့်သူ ့်စဘားဒဏသ် ွာ်းစလောငာ်းမပီားစ ောကခ်ရ ယ်ော စ်တဟွောအစတော်စလားမကကောမကီအထြဲကနှေုတယ်ူမညပ်ြ စ်ကကောငာ်းပပသထောားတ

ယ။် ဗျောဒ တက်ျမ်ားထြဲတငွ ်ောရငာ်းသငွာ်းစဘားအမျောားအပပောားသညျဘရုောားသခငျရြဲ ့်လမူျ  ားက ုအပခ်ြဲ့်သညမ်တ ုငမ်တီ ခ်ျ  က်အြဲ တုတ်ုပွညျမှောအ

သ ာုးပပ တြဲ့်သစူတကွ ုဆငတ်ူသည။် 

ဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်ဇုပထမစ ့်၌အြဲ တုေ  ပပည၌်ကျ က်ကငာ်း။ 

ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23 အတကွသ်မမောကျမ်ား ော: 7-8 

တစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ုပထမဦားဆ ာုးနငှ့််စ ောက်ဆ ာုးစသောစ ့်ရကက်ောလန ှဥ်ီား လ ုားသ ့်ရ်ငှာ်းစသော "ဘွြဲျ့ နငှာ်းသဘင"် (NKJV), a 

"က ုဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ု" (NJB) အတကွ်ကက မ်ပြ စ်ကကောငာ်းသငစ်ပားတယ်။ (စသောသ ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်က တငခ်ြဲ့်သည)် 

က  ု သ လ်တဆယင်ါား၏ညစ ပ ငုာ်းတွငအ် ော ောားပခငာ်းပါဝငပ်တသ်က်စ သည့်ဇု်၏ပွြဲ တင ် ( cf. ထကှျစမွောကျရော 12:16; 

ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23: 6) ။ 

ကမများ ောကစအောက်ပါမတှတ်မ်ားတင:် 

42 အြဲ တုေ  ပပညမ်နှှေုတ်စဆောငဘ် ု ့်ထောဝရဘရုောားအောားစလ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်တညဉ့််ပြ ပ်ါသည:် 

ဤသတူ ု ့်၏သောား ဉ်စပမားဆက်အတကွ်ဣသစရလအမျ  ားသောားအစပါငာ်းတ ု ့်သညသ်ောားသမီားမျောား၏စလ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်သခငဘ်ရုောား

၏ထ ညုဉ့််သည။် (ထကွစ်ပမောက်ရော 12:42, တြ )် 

သ၏ူစပမထြဲကထကွ်သတူ ု ့်က ငုါစဆောငသ်ငွာ်းစသောအခါဤငါတ ု ့်သခင၏် ညဥ့််သည:် 

ယစ ့်ညဉ့််ဣသစရလအမျ  ားသောားအစပါငာ်းတ ု ့်သညသ်ောားတ ု ့်သညမ် မ တ ု ့်သောား ဉ်စပမားဆက်အတကွစ် ောငျျ့စရေှာကျရစပမည။် (မူရ

ငာ်းမ)ွ 

ဒခီရ ယ်ော စ်တကွ အုမှီ ပပ . ဝမ်ားစပမောကစ် သင့််စကကောငာ်းအရောတ ခ်ုခသုည ် - 

ခရ ယ်ော မ်ျောားအတကွယ်ငာ်းညဝ ညောဉ်စရားရောအြဲ တုတ်ုပွညျ (8 cf. ဗျောဒ တက်ျမ်ား 11) 

မထှကွ်ခွောဓောတ်ပ မုျောားက ကုျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်ဆညာ်းပူားစ အစရားယစူ ောင့် ်ရော။ 



သမ ုငာ်းစကကောငာ်းအရ, 

ပ ုမ ှအ်ောားစ ောင့် ်ရောြ ု ့်ညတ ပ်ွြဲလမ်ားသဘငည် ောပါဝငပ်တ်သက်။ အဆ ပုါည ော ောားပွြဲသ ု ့်ပ မုှ အ်ောားပြင့််ထည့််သငွာ်းစပမယ့််တစဆားမပါစသော

မု ့်,် က ် ့်သတ်မရပြ ခ်ြဲ့်သည။် 

ယဒုအမျ ြိုား၏အ ုလ ကု ်15 ကက မ်စဖမောက်ပသခါပ ဲက ု  

 ျျူားစခါငာ်းစဆောငမ်ျောားကရက ်ွြဲနငှ့််ပသခါပွြဲနငှ့်ဆ်က်နယွသ်တူ ု ့်ရြဲ ့်အစလ့်အကျင့််အချ  ျ့က ုစပပောငာ်းလြဲပ ခ်ြဲ့်ပါတယ်။ တချ  ျ့ကရဗ်ဗ သတငာ်းရငာ်းပမ

 သ်တူ ု ့်ကသ စောရှ ခရ ယ်ော မ်ျောားကြဲ့်သ ု ့်တူညစီသောစ ောင့်စ်ရေှာက်ချငက်ကဘာူးဘောလ ု ့်လြဲဆ စုတော့်ဒခီြဲ့်အကက ပပ  (က G. အ 

နငှ့််သမမောကျမ်ား ောနငှ့််ရဗ်ဗ ပသခါပွြဲအစပေါ်သမ ငုာ်းဆ ငုရ်ောအလှူငစှပမောား။ G. အ က 1991 ခနု ှ)် ။ 

ဒါစပမယ့််လညာ်း, ပြ စ်ကောငာ်းစကကောင့်ယ်ုဒလတူ ု ့်စကကောင့်ရ်ှ မေှာ (ဣသစရလပပညအ်ပပငဘ်ကယ်ုဒလတူ ု ့်) နငှ့််ပပကခဒ  ဆ် ငုရ်ောက  စရပ်မျောား 

(၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောရကစ်ပါငာ်းနငှ့်အ်တကူ ငုတ်ယွ်ရ စ်တောမ်ှောဘယလ်  ုြဲ ့်စပါငာ်း ပစ် တြဲ့်စလ့်လောစတွျ့ ရှ ရရ ည်အစပေါ်တ ဥ်ီားမ ု ့်ည်က် ောားသ ာုးမှေု

နငှ့််အချ  ျ့စသောအ ဉ်အလော၏ သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောား 1906 ၏။  ျျူား ယွ်  ကုျမ်ား), ယုဒလတူ ု ့်အမျောားဆ ာုးယုဒလတူ ု ့်က  သ လ် / 

ဗ ဗ၏ 15 ကက မစ်ပမောက်၏ညစ ပ ငုာ်းတွငစ် ောင့််စရှောက်အပြ ပ်သခါပွြဲက ုစ ောင့် ်ရောြ ု ့်ညက စုခေါ်စလ့်ရှ ပါတယ်။ အချ  ျ့ကပသခါပွြဲအပြ  ်14 ကက မစ်ပမောက်နငှ ့်် 15 ကက မစ်ပမောက်န ှဥ်ီား လ ုားက ုစ ောင့်စ်ရှောက်။ 

စယ ှေု၏ထ အုချ  တ်ွငဇ်ဒဒ ကြဲ 15 ရက်စ ့် 14 ကက မစ်ပမောက်နငှ ့််ြောရ ရှြဲတ ု ့်အစပေါ်ပသခါပွြဲက ုစ ောင့်စ်ရှောက်ြ ု ့်စတော်မေှာ (မှောယုဒလတူ ု ့်န ှဥ်ီားက ုပသခါပွြဲက ု ရှ ဘာူးအဘယစ်ကကောင့််။ 

အရငှဘ်ရုောား ျက်ြရီဒဗလျျူ?) ။ 

သ ု ့်စသျောလညျား, 

သမမောကျမ်ား ောန ှခ်ကုွြဲပပောားပခောား ောားစသောအဆန ှခ်ကုွြဲပပောားပခောား ောားစသောရညရွ်ယခ်ျက်ရှ ပါတယ်သငစ်ပားတယ်။ ဓမ်မစဟောငျားကမများပသခါပွြဲ

က ုဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်အောားကောကယွ်စ ောင့််စရေှာကခ်ြဲ့်ကကပခငာ်းနငှ့််အစသခ ပခငာ်းစကောငာ်းကငတ်မ တ်ပါားသညက်စ မခ  ောားခြဲ့်ဘာူးစကကောငာ်း

ပပသထောားတယ်။ ဓမမသ က်ျမ်ား, 

ပသခါသညျယစ ှေုက ယုျစတျော၏အစသခ မတှဆင့််ကျွန်ပုတ် ု ့်၏အပပ မ်ျောားက ယု်စတောတ် ုငမ်ျောားအတကွ်ပပ ဒ်ဏစ်ယောက်ျောားက ုဘေွာားပမငစ်လ

၏စကကောငာ်း, ခရ ယ်ော မ်ျောားအတကွ,် ပပသထောားတယ်။ 

ဒါစပမယ့််စ ောင့် ်ရောြ ု ့်ညသတူ ု ့်အ ီျ က်ျွ  ်   ် (ထကွစ်ပမောက်ရော 12:42) 

၏ကျွ ခ် ရောမှဘရုောားသခငျ၏တကယျလတှျအတကှျစကကားဇူားတငျပြ သ်င့််စသောယုဒလတူ ု ့်သတ စပားခြဲ့်သည။် ခရ ယ်ော မ်ျောားအတကွ,် 

စ ောင့် ်ရောြ ု ့်ညကျွ စ်တော်ဝမ်ားစပမောက်ပခငာ်းရှ ကကစလော့်နငှျျ့ယစ ှေုအပပ တ်ရောား (: 34-36, စယောဟ  ် 8) 

၏ကျွ ခ် ရောမှစပားလွှတစ်ပားရ စ်ကျားဇူားတငပ်ြ ရ်ကကမညသ်ငစ်ပားတယ်။ 

အမခ  ျ့စသော ျျူားလူမျ  ားပညောရငှမ်ျောားကမများ ောက တုစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု၎ငာ်းပွြဲစတောထ်ကတ် ဥ်ီားကွြဲပပောားပခောား ောားသည့််ရက် ွြဲမှောအပြ ပ်သခါပွြဲ

က ု lists သစဘောစပါက်ကကပါ: 

။ ။ xxiii သ ု ့်စသောလ်တဆယစ်လားစ ့်အဘ ု ့်ခ ့်ထ်ောားစသောပသခါပွြဲက ၎ုငာ်း, အဇုမ (ထ ပုွြဲစတောအ်ကကောားခွြဲပခောားဟ ;် 

ἑορτήτῶνἀζύμων, လကုော xxii 1; ။ မ    "BJ" ii 1, 3 §။ ), ဆယင်ါားရက်စ ့်တွငမ်ျောားအတကွခ် ် ့်အပခ်ြဲ့်သည။် (1906 

၏ပသခါပွြဲ။  ျျူား ယွ်  ကုျမ်ား) 

ထ ု ့်စကကောင့်,် အရှ ဆ ာုးယုဒလတူ ု ့်သညသ်တူ ု ့်ပသခါပွြဲကြဲ့်သ ု ့်စသောအသက ်

15 ကက မစ်ပမောက်အစပေါ်စ ောင့််စရှောက်စသောအရောက ုစတောငာ်းဆ ုစ စသော်လည်ား, 15 ကက မစ်ပမောက်သမမောကျမာ်း ောတစဆားမပါစသောမ ု ့်ခ်ု  စ် ့်ကပွြဲစတော်ရြဲ ့်အ  တ်အပ ငုာ်းပြ  ်ဉ်ား ောားသည်။ ယုဒလတူ ု ့်က အုြဲ တုတ်ုပွညျမှအထကွ်ခွောသေွာားအစလားစပားစလ့်

အမခ  ျ့က ု -သမမောကျမ်ား ောအ ဉ်အလောအစပေါ် မှီခ စုသောစကကောင့်,် သတူ ု ့်အမျောားအောားပြင့််သောဒတု ယရက် ွြဲက စု ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်စလ့်ရှ ပါတယ်။ 



ထကှျစမွောကျရောခနျားကွီား 12 

ပသခါပွြဲစကဆားပးစးး း းားနငှျျ့ဘရုောားသခငျက သုတူ ု ့်ပြ ပ်ျက်သေွာားခြဲ့်ရောလအူသငစ်ပားအပြ စ်ကောငာ်း ွောအပြ ခ်ြဲ့်ကကသညဘ်ယ်သ ု ့်စသောအ

စကကောငာ်းသညစ်မောစရနှငှ့်အ်ော ု က် ုညွှ က်ကောားချက်နငှ့််အတူ တငခ်ြဲ့်သည။် 14 ကက မစ်ပမောက၏်အ  - 

ဤညွှ က်ကောားချကဟ်ောဗ ဗဟုစချါသညျဤပဌမလဆယ်ဘ ု ့်တဘ ု ့်စ ့်၌သ ာုးသငယ်ထြဲကယူမပီား, ထ သု ု ့်ဆညာ်းဆောမှောအသတ်ခ ရခ ရြ ု ့်အခါ 

14 ကက မစ်ပမောက်စ ့်ရက်တ ုငစ်အောငတ်က်စချွတောပါဝငသ်ည။် 

ပသခါပွြဲက အုစကကောငာ်းက ုစအောကပ်ါညွှ က်ကောားချကဆ်ကီတ ခ်ုခုသတ ထောားမ : 

21 ထ အုခါစမောစရသှညဣ်သစရလအမျ  ားသောားအစပါငာ်းတ ု ့်အကွီားအကြဲပမောားအဘ ု ့်အစခေါ် "အထြဲက 

နငှ့််က ယုအ်ဘ ု ့်က ယုက် ုသင၏်အစဆအွမျ  ားအလ ကု်အဘ ု ့်သ ာုးသငယ်က  ု ယ.ူ , ပသခါသ ာုးသငယက် ုသတအ် ့်စသောငါှ, 

သတူ ု ့်က အုောားဆ ၏ု။ 22 တြ သ်ငတ် ု ့်ဟဿုုပပ်ငတ် ညာ်းက ု ယ.ူ ရကကလ မ့်မ်ည,် ထ ထု အုစသာွးထြဲမေှာန ှမ်ပီားလျှင ်

အငတ် ၌ုတညရ်ှ ၏, 

ထ အုငတ် ၌ုထည့်စ်သောအစသာွးစတောအ်ောားပြင့်သ် ာုး ုမျောားနငှ့််န ှဥ်ီားက ုသ ာုးသငယ်ဒဏခ်တတ်ြ သ်ငတ် ု ့်အဘယ်သအူောားမျှ   ကတ် ငု်

စအောငသ်ူ ့်အ မစ်တောတ် ခါားမထှကွ်သေွာားရကကမည ်(ထကွ်စပမောက်ရော 12: 21-22) ။ ။ 

"   ကတ် ငုစ်အောင"် ဟစူသောအသ ာုးအနှေုနျား, မ ုဃာ်းလငာ်းသညက်ကလော "ဒါမမှဟတု်" စ ထကွ်ကကလော "", မ ုဃာ်းလငာ်း၏မတှဆင့််စကကကွြဲ 

"အဓ ပပောယဟ်ဘီ ူား ကောားလ ုားကစ လောပါတယ်။ " 

ဒါစကကောင့််ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သည ်14 ကက မစ်ပမောက်အစပေါ်အ ဏုမ်ပာီးစ ောက်သည်အထ ၎ငာ်းတ ု ့်၏စ အ မမ်ျောားမထှွက်မသေွာားခြဲ့်ပါဘာူး။ အဘယအ်ရောက အုစ ောပ ငုာ်းကထ ညုဉ့််ြွ ျခြဲ့်သလြဲ 

29 ထ စုကကောင့််သခငဘ်ရုောားက ုစထောငထ်ြဲမှောအချ ပခ် ရစသောသ၏ူသောားဦားနငှ့််တ ရ ဆော သ်ောားဦားအစပါငာ်းတ ု ့်က ုရ သ်၏ူရောဇပလလ ငစ်ပေါ်

မှောထ ငုစ်သောြောစရောဘရုင၏်သောားဦား မှ . , အြဲ တုေ  ပပည၌်သောားဦားအစပါငာ်းတ ု ့်က ု  ုက်စသောသ ာ်းစခါငအ်ချ  ၌် လော. 

... 33 အြဲ ုတေ  လကူ ုသတူ ု ့်အလျငအ်ပမ ပ်ပညထ်ြဲကသတူ ု ့်က စုပားပ ု ့်အ ့်စသောငါှ, လမူျောားတ ကုတ်ွ ာ်းခြဲ့်သည။် သတူ ု ့်ကစပပောသည ်

"ငါတ ု ့်ရှ သမျှသညအ်စသစကောငပ်ြ က်ကလ မ့််မည။် " (ထကွစ်ပမောကရ်ော 12: 29,33) 

စမောစရနှငှ့်အ်ော ု သ်ညည်ဉ့်စ်  ဉ်အတွငာ်းထကွမ်သေွာားဘြဲ - မျောား ွောရှ သညက်ောမမ ှက် စ်သောယူဆချက်ပြ ပ်ါသည:် 

28 ထ အုခါြောစရောဘရုငသ်ည ် "က ယု့်က် ကု ယု်ပခငာ်းငါှသတ ပပ ပါနငှ့််စ ောကတ်ြ င်ါ့်မျက်နေှာက ုမပမငရ်! ငါ့်က ုပယရ်ယူပါ! 

သညစ် ့်ရကက်ောလ၌သငစ်သရလ မ့််မညင်ါ့်မျက်နေှာက ုမပမငရ်!" ဟုဆ ၏ု 

29 စမောစရသှည ်"သငစ်ကောငာ်းစကောငာ်းစပပောမပီ။ တြ င်ါသင၏်မျကန်ေှာက ုမပမငရ်ပါလ မ့််မယ်။ " ဟုစပပောသည ်(ထကွ်စပမောက်ရော 

10: 28-29) 

သောားဦားအစသခ မပီားစ ောက်ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညအ်ြဲ တုေ  ပပည၌်မထကွ်ခွောမီပြည့်် ကွ်ရ အ်လပု်မျောားက  ု ပါတ်ရှ ခြဲ့်ပါတယ်။ သတူ ု ့်က

,    ကတ် ငုစ်အောငသ်တူ ု ့်၏အ မ်မျောားအတွငာ်း၌စ ထ ငုရ် မ် ုဃာ်းလငာ်း၏စကကကွြဲ ောားခြဲ့်ဘာူးစသောသ ာုးသငယ်၏အကကငာ်းအကျ က် ုမီား ှေု  ျ့, 

အြဲ တုေ  လူစ ထ ငုခ်ြဲ့်ရှ ရောစကျားရွောမျောားနငှ့််မမ  ျ့ ကကီားမျောားသ ု ့် သေွာား. သတူ ု ့်က စုင,ွ စရွှ, အဝတအ် ောားစပားစ ပခငာ်းငါှသတူ ု ့်က စုမားရ ရ်ှ ကက၏ 

သတူ ု ့်သယ်စဆောငရ် ခ်ြဲ့်ကကသညန်ငှ့််၎ငာ်းတ ု ့်၏နေွာားမျောားက ုသ ာုးအြဲ တုေ  ပပညသ်တူ ု ့်၏   တ်ကျခရီား တငရ်ှ ရောအရပ်ရောမသက်ြ ု ့်, 

အမခ  ျ့သစလောက်န ှဆ်ယ်အပြ မ် ငုအ်ဘ ု ့်, စပခလျငခ်ရီားနငှ့််အတသူမျှပ စညာ်းဥ စောက ု သု မ်ားပခငာ်းနငှ့််ြွင့်် ။ အသ စပား ော: 

တစဆားမ 34 လမူျောားတ ု ့်သညမ် မ တ ု ့်၏ပွောားကျငာ်းသတူ ု ့်ရြဲ ့်ပခ ုားစပေါ်မေှာမ မ တ ု ့်အဝတက် ုြွင့််ခညညျစနေှာငျခ ရ, 

သတူ ု ့်ရြဲ ့်မု ့် ် မ်ားက ယုူ။ 35 ဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်သညစ်မောစရ၏ှတရောား ကောားနငှ့်အ်ညပီပ သပြင့်,် သတူ ု ့်သညအ်ြဲ တုေ  လတူ ု ့်သ



ညစ်ငအွရတ ော, စရွှရတ ော, 

အဝတ်စချား: 36 ထ အုခါထောဝရအရငှသ်တူ ု ့်လ ုအပ်သည့််အပြ သ်တူ ု ့်တ ု ့်အောားဤသ ု ့်စသောအမှေုအရောထတု်စချားန ငုစ်အောင,် 

လူမျောားတ ု ့်သညအ်ြဲ တုေ  လတူ ု ့်မျကစ်မှောက၌်, 

မျကန်ေှာသောစပား ောားစလ၏။ ထ သုတူ ု ့်ကအြဲ တုေ  လလူယုူကက၏။ 37 ဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်, 

သကုတု်ြ ု ့်ရောမသက်မမ  ျ့ မှအစကကောငာ်းက စုပခောက်သ  ာ်းကစလားစတွစဘားမေှာစယောက်ျောားပြ စ်ကကောငာ်းစပခလျငခ်ရီားသေွာား။ 38 ထ အုခါ

စရောစထာွးအလ ုားအရငာ်းသတူ ု ့်နငှ့််အတလူညာ်းတက် သေွာား. , နငှ့််သ ာုး, နေွာား, 

ပငအ်လွ တ် ရ ဆော မ်ျောား။ 39 ထ သုတူ ု ့်ကတစဆားမခ ခြဲ့်ရမှေုအတကွ်သတူ ု ့်က, 

အြဲ တုေ  ပပညမ်ှစဆောငခ်ြဲ့်စသောမ ု ့် ် မ်ားတစဆားမပါစသောမု ့်က် ုြုတ်ရကက၏ အြဲ တုေ  ပပညထ်ြဲကထ ာုးခြဲ့်ကကတယန်ငှ့််ြင့်န် ွှြဲန ငုဘ်ာူး, 

မသတူ ု ့်က ယုတ် ုငဘ် ု ့်မဆ  ုောား ရောက ုပပငဆ်ငခ်ြဲ့်လ ု ့်ပြဲ။ (ထကွစ်ပမောကရ်ော 12: 34-39, တြ )် 

စလ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်ညဉ့်က် ုသတူ ု ့်မသက ်စသောညဥ့််သည။် ညဉ့််က ုသတူ ု ့်တကယ်အြဲ တုေ  ပပည၌်ကျ က်ကငာ်း။ 

ဘရုောားသခင့်လုပ်ြ ု ့်သတူ ု ့်က ုစပပောပပသညဘ်ောလုပစ် လြဲမပီားစ ောကသ်တူ ု ့်ထကွခ်ွောသေွာားခြဲ့်သည။် 

ထကှျစမွောကျရော 13:18, "ဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်က ုအြဲ တုေ  ပပညမ်ကှယ်   တ်ကျရောထာူးတက်သေွာား၏။ " 

လူမျောား၏အစရအတကွက် နုငှ့််အသကအ်ပ ငုာ်းအပခောား ဉ်ား ောားပါကသတူ ု ့်အမပီားအစပါငျားတ ု ့်သညဉ့်အ်ခါဒလီ ုစဆောငရွ်က်န ငုက်က၏ထာူးပခောားတြဲ့်ပြ

 ပ်ါတယက်ျွ စ်တောတ် ု ့်က ုစပပောထောားသည ်ပသခါပှြဲ။ 

တစဆားမဲ့်မု ် 

(က ကု ယု: 1, 12) 

က ကု ယု် ောားပပ န ငုပ်ါတယက်ျစ ောတ် ု ့်ခရ ယ်ော စ်တကွ ယုစ ှေုသညျပသခါပွြဲစပေါ်မှောငါတ ု ့်အပပ အ်တကွ်ပပ ဒ်ဏစ်ပားစချစကကောငာ်းအသ အမှ

တ်ပပ ရ န်ငှ့််ကျွ စ်တော်သပူပ သကြဲ့်သ ု ့်အပပ  ်ြဲ ့်လျှ  ျ့ ဝကှ်ပခငာ်းမရှ ဘြဲ, အသက်ရငှရ် က်က  ား ောားရ ပ်ြ စ်ကကောငာ်း, 

ပ ုစဆောငသ်စဘောအရတစဆားရော၏။ 

စနေှာငာ်းပ ငုာ်းဟောားဘတ်ဒဗလျျူအမ်ား ထစရောငာ်းသညဤ်အစကကောငာ်းက :ု 

, ဣသစရပမင့််မောားလက်နငှ့်ထ်ကွသ်ေွာားကက၏အပြ :် - စပျော်ရွှငမ်ှေုနငှ့််ဝမ်ားစပမောက်ပခငာ်းမ ဃုာ်းတ မက် ု ာီးတက် (စတော 33 3), 

ကျွ ခ် ရောမှသတူ ု ့်၏လတှျစမွောကျခွငျားစကျောအ်ကကီားအရငှျလနျား ြဲ ့်ဘ ုာ်းကကာီးအတကွ်ဒါအသ တ် ပ်ါားတညာ်းစသောခရ ယ်ော သ်ည်

သ၏ူခရ ယ်ော အ်သကတ်ောက ုထတုမ် တငထ်ောားဘာူး။ သ ု ့်စသောဘ်ောပြ သ်ေွာားမလြဲ 

မောရ် တန်ငှ့််အပပ ခ်ျကခ်ျငာ်းလ ကုအ်သ  ်ျပါားတညျားစသောဘရုောားသခငျ၏သောား - 

မကကောမီနငှ့််အသ န်ငှ့််အစတွျ့အကက  ခရ ယ်ော သ်ဆူငာ်း  တ်ဓောတ်၏ က ်ြဲစသောပငလ်ယ၌်တညရ်ှ ၏စတွျ့မျောားနငှ့််  ွ် ့်လွှတ်ပခငာ်းနငှ့််

စဆားလ ပ်ပြတ်ြ ု ့်   ုမ်ားကက၏။ 

ကျမ်ားပ ုဒ ် 10  တငအ်သ စပား ောထကှျစမွောကျရော 14 - 

အပြ မ်ကကောမီဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညသ်တူ ု ့်က လု ကု်ရေှာထ ကုကီား ေွာစသောအလ ုားအရငာ်းပမငသ်ညအ်တ ငုာ်း, 

သတူ ု ့်ရြဲ ွမ်ားသတေ  ဆ ာုး ှေု  ားခြဲ့်ရသည။် စကကောကလ် ့်သ်တူ ု ့်အစပေါ်မှောလော၏။ သတူ ု ့်ကညညျားညျူနငှ့််တ ငုက်ကောားမ ှတငခ်ြဲ့်သည။် သတူ ု ့်က

သတူ ု ့်က ပုယ်ြောစရောဘရုငန်ငှ့်သ်၏ူတပ်ထ မှရရ အ်ဘ ု ့်အသထူ သုတူ ု ့်အဘ ု ့်လညာ်းအ ွမ်ားထကစ်သောစကကောင့်ထ် သု ု ့်မပြ န် ငုခ်ြဲ့်ငါသ 

ပမင၏်။ ထ သုတူ ု ့်ကအကအူညမီြဲ့်ခြဲ့်သညျ။ ဒါစကကောင့််ကျွ စ်တောတ် ု ့် ြဲ ့်အတူပြ ပ်ါတယ်။ 



ကျွန်ပ်ုတ ု ့်၏အငအ်ောားလံစုလောကဖ်ခငာ်းမရှ ! 

ရပ်စ နငှ့််အြဲ တုေ  လူအဘ ု ့်အ ... သခင၏်ကယတ်ငပ်ခငာ်းက ုကကည့် ်ှေု, စကကောကလ် ့်သ်ငျတ ု ့်သမရ " ... 

အသငတ် ု ့်သညအ် ဉ်အမမြဲမပ ုသခငဘ်ရုောားအဘ ု ့်အတ ကု်ကကလ မ့်မ်ညစ် ောကတ်ြ သ်တူ ု ့်က ုပမငရ်ကကလ မ့်မ်ည:် 

ဒါစပမယ့််စမောစရအှောားပြင့််သတူ ု ့်က ုဘရုောားသခင၏်မက်စဆ့်ခ်ျက ုသတ ထောားမ ။ သငျသညျ "! ဘယလ် အု ့်ကသ ရော! 

အကူအညမီြဲ့်ကျစ ောတ် ု ့်ရပစ် , 

နငှ့်သ်ခင၏်ကယတ်ငပ်ခငာ်းက ုကကည့် ်ှေုရ စ်ပပောသညစ် ကကသည။် သကူကျွ စ်တောတ် ု ့်က တု ကု်ကကလ မ့်မ်ည။် ကျစ ောတ် ု ့် ောတ န်ငှ့််

အပပ တ်ရောားစအောငန် ငုလ် ု ့်မရပါဘာူး, ဒါစပမယ့််သကူန ငု။် ဒါဟောထစပမောကစ်တော်မသူညခ်ရ စ်တော ် - 

ကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်ယဇ်ပစုရောဟ တ ် - ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ု ငက်ကယ်စ စတော်မလူ မ့််မည ် - ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုသ ့်ရ်ငှာ်းစ ပခငာ်း - 

ငါတ ု ့်က ကုယယ် ူ- သကူျွ စ်တောတ် ု ့်က ု  ွ် ့်ခေွာမဟတု်သလ ကုျွ စ်တောတ် ု ့်က ု နှျျ့ပ ျဘယ်စတော့်မှမယလ် ု ့်ဆ ပုါတယစ်သောသ!ူ 

ကျွန်ပုတ် ု ့်၏က ယု်ပ ငုတ် ခ် ုားနငှ့််အ ွမ်ားသတေ  က အုတကွ်ပညတစ်တောက် ုစ ောင့်စ်ရေှာကလ် ု ့်မရပါဘာူး။ သ ု ့်စသောအ်စမရ က ခ်ရ ်

စတောက်သတူ ု ့်က ုစ ောင့််စရေှာက်န ငုသ်ည!် ကျစ ောတ် ု ့်ယ ုကကညပ်ခငာ်း၌က ယုစ်တော်အစပေါ်အောားက ုားရမညပ်ြ သ်ည။် အမ်ား ထစရောငာ်း 

။ ဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောား-သ ု ့်မဟတု်ပ ု အောားလပ်ရက-်

ဘယ?် ဘရုောားသခငျ၏ကမဘောတ ဝ်ှမ်ားဘရုောားစကျောငာ်း, 1976) 

ပ ဲစတေ်ာ၏ရညရ် ယခ်ျက ်

သ ု ့်စသောက်ျွ စ်တောတ် ု ့်က ုဒအီပပည့်အ်ဝအဓ ပပ်ောယျက ုသငယ်ူကကကု အ် ့်။ ဘောစကကောင့်လ်ြဲဘရုောားသခငျသညျဤအပွြဲစ ့်ပညတ်၏

ခြဲ့်တောလြဲ သူ ့်အကကီားအရညရွ်ယခ်ျကက်ဘောလြဲ ထကှျစမွောကျရော 13, ကျမ်ားပ ုဒမ်ှ 3 ယခ:ု " ... 

စမောစရသှညဤ်စ ့်က စုအောက်စမ့်စလော့်, လူမျောားကလညျား, အြဲ တုေ  ပပညမ်ှထကွလ်ောစသောအရောအသငတ် ု ့်သညအ်တကွ် ... " 

ဒအီဗ ဗ 15 ခြဲ့်သည။် အခနျားငယျ 6: ယျစတျောသညျတစဆားမပါစသောမု ့်က်  ုောားရမညက် ၎ုငာ်း, သတေ မစ ့်၌ ... 

ဒါကစကကောင့်ထ်ောဝရ [စအောကစ်မ့်] ပွ စတျောမစူသောစကကောင့််မျောား၏ထောဝရအဘ ု ့်ပွြဲခ ပခငာ်းပပ ရကကလ မ့််မည ် ... 

ထ သု ု ့်လကခဏောသက်စသဘ ု ့်ပြ ရ်လ မ့််မည ် "ခု  ရ်က်ပတလ် ုား "- (ဝ စသသလကခဏော၏အ ့်ြွယ်သကစ်သ) -" 

သင့်ထ် သ ု ့်သင့်လ်က၌်၎ငာ်း, သင၏်မျက်  ကကောားမေှာစအောက်စမ့် ရောဘ ု ့် "- ဘောစကကောင့်လ်ြဲ? - " ... ထောဝရဘရုောားအ'S 

ဥပစဒသင၏်နှေုတ်ထြဲမေှာပြ မ်ညအ်စကကောငာ်းရမညထ် ု ့်စကကောင့်် ... ဒထီ ာုး  လ ုပါတယ်" 

အ ုားချ စ်သောညအီ က် တု ု ့်, 

သငအ် ့်ကသြွယ်အဓ ပ်ပောယျက ုပမငသ် ညာ်း သငက်အစပါငာ်းတ ု ့်၏  မ် ှတ်ြဲ့်အစရားပါမှေုက ဆုပုက် ငုပ်ါသလောား သငျသညျဘရုောားသ

ခငျ၏တရညရွ်ယ်ချကစ်တွျ့ ပမငပ်ါသလောား ပသခါပွြဲက ုအတ တ်ပြ စ်ကကောငာ်းအပပ မ်ျောားလွှတ်ဘ ု ့်အခရ စ်တောစ်သပခငာ်းပ ု။ အဆ ပုါ

သ၏ူအစသာွး၏လက်ခ ကျစ ောတ် ု ့်ကျျူားလ ွရ်မညအ်ပပ လ်ွှတမ်ထောားဘာူး - 

ငါတ ု ့်သညလ်က်ခ တြဲ့်အခါထ ု ့်စကကောင့််ကျွန်ပုတ် ု ့်၏အပပ မ်ျောားက သုောအချ  အ်ထ မလှွှတ်ပခငာ်း - - 

အပပ စ်ဟောငာ်းကအပပ ၌်ဆကလ်ကလ် ငု ်ငစ်ပားမထောားဘာူး။ 

ဒါစပမယ့််ကျစ ောတ် ု ့်အြဲဒမီှောက ုရပ်တ ် ့်ရမည ်ညာ်း အတ တ်အပပ က် လုတွ်စ ။ ဒါစပမယ့််ကျစ ောတ် ု ့်စ ဆြဲသတေ ဝါအမြဲသောားစ 

ကကသည။် ကျစ ောတ် ု ့်စ ဆြဲစသာွးစဆောငခ် ရကကလ မ့််မည။် သ  က်၎ငာ်း၏ အတကွက်ျွ စ်တောတ် ု ့်က ကုျငာ်းပခြဲ့်ပါသည ် - 

ငါတ ု ့်သညင်ာ်း၏ပါဝါအတကွအ်ပပ တ်ရောားမှ ကုျွ ပ်ါမပီ။ ငါတ ု ့်သညက် ယုက် ကု ယုက်ယလ်ွှတ်ပခငာ်းငါှမတတ်န ငုမ်ျောားမှော! ကျစ ော်

တ ု ့်အပပ တ်ရောားမကှျွ ခ် ရ၏ခြဲ့်ကကမပီ။ ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုပ ကု  ုောားလညသ်စဘောစပါကပ်ါ  ု ့် - အဓ ပပောယက် ု။ (အမ်ား ထစရောငာ်း ။ 

သငျသညျအဇုမပသခါပွြဲက နုငှ့််ပွြဲစတောအ်စကကောငာ်းသ ထောားသင့်အ်ဘယျသ ု ့်။ စကောငာ်းစသောသတငာ်း, မတလ် 1979) 



အဘယ်အရောက ုဒ ီရီမခှရ ယ်ော မ်ျောားက အုပပ တ်ရောားက ုပယ်သင့််သလြဲ ယစ ှေုသညျဆ ာုးမဩဝါဒစပားအပြ လ် ုားဝ, 

"သငစ်ကောငာ်းကငဘ် ၌ုရှ စတော်မူစသောသငတ် ု ့်အဘသည ် လုငပ်ခငာ်းပြ ပ်ါတယ်သကြဲ့်သ ု ့်,   ုလငစ်သောရကကလ မ့်မ်ည"် (မဿြဲ 5:48) 

။ ပ ုစဆောငသ်စဘောအရအပပ တ်ရောား (7-8 cf. 1 စကောရ  သ် ု5) အမျ  ားအ ောားန ငုပ်ါတယတ်စဆားပါစသော။ အပပ တ်ရောားသညတ်စဆားက ု 

တကက်ြဲ့်သ ု ့်ပင။် 

ခု  ျပါားပပည့််  ုပ စုဆောငတ်ြဲ့်ညျဘရုောားသခငျ၏  ပါတတ် သ်ညအ်တ ငုာ်း, 

ခရ ယ်ော စ်တကွ တုစဆားမပါစသောမု ့်က် ခုု  ရ်က်ပတလ် ုားအတပူသခါပှြဲက လု ကု် ောရကကမည။် အဓ ပပောယန်ငှ့််အမတှလ်ကခဏောစတွပြဲပသခါ

ပွြဲနငှ့််အတူမပီားပပည့််  ုသညမ်ဟတု်။ ပသခါပွြဲက လုွ ခ်ြဲ့်စသောအပပ မ်ျောားလွှတ်ပခငာ်းနငှ့််စယ ှေု၏အစသခ ပခငာ်းအဘ ု ့်အခရ စ်တော်ရြဲ ့်အစသာွးလက်

ခ မှေုပ ။ု 

ကျစ ောတ် ု ့်ပ ုစဆောငသ်စဘောအရသူ ့်စသပခငာ်းတရောား ( cf.  လောတ  3:13) 

၏သ ပ်ငစ်ပေါ်ဆွြဲထောားခရ စ်တောအ်ောား  ွ် ့်ခေွာသငျျ့သစလော အကက နျ ပျတ ု ့်အောားပသခါပွြဲက ုအကအူည ီြဲ ့် ုပ်ပ စုအောက်ပါတစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု

အမတှ်အဆ ပုါခ ု ရ်ကပ်တလ် ုားအပပ တ်ရောား၏အပယ်ရေှာားမပီားပပည့််  ုပခငာ်း, ပညတ်စတောမ်ျောား၏ထ  ာ်းသ မ်ားမှေု - 

အတ တ်ကအပပ မ်ျောားက ယုစ ှေုသညျ '' ယဇျပူစဇျော၏ရလဒအ်ပြ လ်ွှတမ်ပီားစ ောက်။ 

တစဆားမြဲ့်မ ု ့် ု်ပပ် ုလွှော၏စ ့်ရက်မျောားရငှပ်ပ ထ်စပမောကသ်ခငစ်ယ ှေု၏ဘဝနငှ့််အလုပ်။ ယငာ်း၏တ ခ် ုားမလှ ုားဝကျွ စ်တောတ် ု ့်က ပု ု ့်စဆောင:် 

ယစ ှေုသညျ (17-18 စဟမဗြဲ 2) အပပ တ်ရောား၏အကျွ စ်တောတ် ု ့်က ု ငက်ကယ်စ , 

ငါတ ု ့်ယဇ်ပစုရောဟ တအ်ပြ က်ျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်က ယု ်ောားအတကွတ်ကတ်က်ကကကကအလပု်မှောယခုသသူညအ်ဘယမ်ှောရှ စတော်မစူသောဘရုောားသခ

င၏်ပလလ ငစ်တောမ်တှက်မပ!ီ 

ဤတငွဟ်ီားဘ ူားကျမ်ားချကမ်ျောားက ုဇု၏စ ့်ရက်မျောားအစကကောငာ်းက ုအဘယ်သ ု ့်စပပောသညအ်ချ  ျ့ ပြ ပ်ါသည:် 

သငျသညျတစဆားမပါစသောမု ့်က်  ုောားရကကလ မ့််မည ်15 ခု  ရ်က်ပတလ် ုား။ ပဌမစ ့်၌သငသ်ညသ်င၏်အ မ်မျောားကစ တစဆားက ု

ြယ်ရေှာားရလ မ့််မည။် သတေ မစ ့်တ ုငစ်အောငပ်ထမဆ ာုးစ ့်ကစ တစဆားပါစသောမ ု ့်က် ု ောားစသောသသူည,် 

ထ ပုု ္  လက် ုဣသစရလအမျ  ားမပှယ်ရငှာ်းပခငာ်းက ခု ရကကလ မ့််မည။် 16 ပဌမစ ့်၌ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ စတောမ်လူ မ့််မညက် ၎ုငာ်း, 

ခု  ရ်ကစ်ပမောကစ်သောစ ့်၌သငတ် ု ့်အဘ ု ့်ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ ရှ လ မ့်မ်ည။် အဘယ်အလပုက် ုမျှထ ာုး  သတူ ု ့်အစပေါ်မှောပပ ရမည;် 

ဒါစပမယ့််အရောလတူ ုငာ်းက ု ောားရကကမည ် - 

သောသငျသညျကပပငဆ်ငစ် ပခငာ်းငါှ။ 17 ဒတီူညတီြဲ့်စ ့်၌ငါက အုြဲ တုေ  ပပညမ်ှနှေုတ်သညသ်င၏်ဗ ုလစ်ပခစဆောငခ်ြဲ့်ပါမပီမညဟ်ုဒါသငျ

သညျ, 

အဇုမပွြဲစ ောင့်ရ်ကကမည။် ထ စုကကောင့်သ်ငသ်ညထ်ောဝရထ ာုး  အတ ုငာ်းသင၏်သောား ဉ်စပမားဆကတ်စလျှောကလ် ုားဤသညစ် ့်ရက်

စ ောင့်ရ်ကကမည။် ပဌမလ၌ 18 ညဦားယ မှောလတဆယ်စလားရက်စ ့်တငွ,် သငည်ဦားယ ၌လန ှဆ်ယ်ပထမဦားဆ ာုးစ ့်တ ုငစ်အောင,် 

တစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု ောားရကကမည။် အကကငသ်သူညတ်စဆားပါစသောအရောက ု ောားကတည်ားကခု  ရ်က်ပတလ် ုားအဘယ်သမူျှမတစဆားသည်အသက် 

19 အတတူူပငလ်တူ ဥ်ီားသတူ ဥ်ီားလ ူ မ်ားသ ု ့်မဟတုစ်ပမကကွတ် ဇ်ောတ ပြ ပ်ါတယ်ပြ စ် , 

ဣသစရလပရ သတ်မှပယရ်ငှာ်းပခငာ်းက ုခ ရကကလ မ့််မညစ်ကကောငာ်း, 

သင၏်အ မ်မျောားတငွစ်တွျ့ရလ မ့််မည။် 20 သငျသညျတစဆားပါစသောဘောမျှမ ောားကကလ မ့််မည;် သငတ် ု ့်စ ရောအရပ်ရပ၌်သငတ် ု ့်က ု

တစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု ောားရကကလ မ့််မည ်' "(ထကွ်စပမောက်ရော 12: 15-20) ။ 

ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23: 6-8 အပြ စ်ကောငာ်း ွောအစကကောငာ်းက ုသငစ်ပားတယ်။ နငှ့််တရောားစဟောရောကျမ်ား 16:16 ပပ စသောပစူဇော်သကက ောအဇုမ, 

ပငစ်တကစုတေ နငှ့်,် 

ကျဆ ာုးပခငာ်းသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောား၏စ ့်ရက်မျောားအစပေါ်စပားထောားစသောခ ရြ ု ့်စမျှောလ်င့််ထောားကကသညဟ်ုပပသထောားတယ်။ 



ဘရုောားသခငျသညျ (စယရမ  7:22) "က အုြဲ တုေ  ပပညမ်ှနှေုတစ်ဆောငစ်တော်" စသောအခါ။ မလူကမရှ , 

"မီား ှေု  ျ့ရောယဇ်သ ု ့်မဟတု်ပစူဇောစ်သောယဇ်" ရှ ခြဲ့်သည ်သတူ ု ့်ကဘောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်မ ောခ မှေု (စယရမ  7: 21-27) 

၏ဆကစ်ပပောသညခ်ြဲ့်ကကသညန်ငှ့််ဓမမသ က်ျမ်ားယခုကက နျ ပျတ ု ့် (စဟမဗြဲ 9: 11-15) 

မီား ှေု  ျ့ရောယဇ်သ ု ့်မဟတုတ် ရ ဆော ယ်ဇ်ရှ သညြ် ု ့်မလ ုအပ်ပါဘာူးစကကောငာ်းရငှာ်းပါတယ်။ 

ကျစ ောတ် ု ့်တစဆားမပါစသောမု ့်လ်ကျထကျတ ျခ ုကီ ု ောားသကြဲ့်သ ု ့်, 

ကက နျ ပျတ ု ့်က လုှည့်ပ်တက်မဘောစပေါ်မှောပျ ျ့ န ှ ့်စ တြဲ့်စကကောငာ်းအပပ တ်ရောားက စုရေှာငရ်ေှာားရ ရ်ှ သညသ်စဘောစပါက်။ 

ကယှျစဖပောကျသေှာား သ ု ့်မဟတုသ် မ်ား? 

ဇု၏စ ့်ရက်မျောားသမျှတ ု ့်သညက်ယွစ်ပျောက်ကကသလြဲ ဟောားဘတ်ဒဗလျျူအမ်ား ထစရောငာ်းစရားသောားခြဲ့်သညစ်ကကောငာ်းအပခောားအရောတ ခ်ခုု ဉ်ား

 ောားကကည့််ပါ: 

စဟောငျားပဋ ညောဉ်နငှ့််အတြူျကသ် မ်ားမစပား 

ဇု၏စ ့်ရက်မျောားန ှခ်ုက -စ ့်ကဥပသုျစ ့်ရှ ပခငာ်း, 

တ က်ောလအတငွာ်းပြ စ်ကကောငာ်းစ ောငျျ့စရေှာကျ။ နငှ့််ဤကောလအတငွာ်းအ ဉ်အမမြဲတညစ် သည ် - 

ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်က အုြဲ တုေ  ပပည၌်စ ဆြဲ ဉ် - စမောစရ၏ှအခမ်ားအ ောားဥပဒစပားစသောသ ု ့်မဟတု် ောပြင့််စရားသောားခြဲ့်မတ ငုမ် ီ

- ဘရုောားသခင့်ပငအ်စဟောငာ်းပဋ ညောဉ်တရောားက အုဆ ပုပ ထောားမတ ငုမ်ီ! စမောစရ၏ှပညတေ  ကျမ်ား, 

ဒါမမှဟတုအ်စဟောငာ်းစသောပဋ ညောဉ်တရောားက ုစဆောင ် ခြဲ့်. သ ု ့်မဟတုအ်ြွြဲျ့အ ညာ်းဘာူးအဘယျယူသေှာားလ ု ့်မရဘာူး!  

ရြဲ ့်ဘောသောပပ ခ်ျက,် 17 ကျမ်ားပ ုဒဘ်ောသောပပ ထ်ောားစသောပြ ပ်ါတယ်: "အကျ  ားဆက်မပပတ်စ ောက်ဆ ာုး 

ကလညာ်းဒ ီညာ်းက ကုောလအတွငာ်းစ ောင့်စ်ရေှာက်စလော့်။ " စပမတပပငလ် ုားကောလပါဝငသ်ည။် 

ဒါကတ စ်ယောကတ်ညာ်းသ ့်ရ်ငှာ်းက ု စကကောငာ်းသက်စသပပသင့်၏် - နငှ့််ဇုခု  စ် ့်ရက်မျောား - ယစ ့် နငှ့််ထောကကသည!် 

ဤအခညကျပမောားက သုတူ ု ့်ဆက်ဆက်ပပ မညသ်ကြဲ့်သ ု ့်, 15, မ 14 စလျှောက်ထောား, ဒမီှောအြျောားသကစ်သပပလ လုျှငယ်ခ,ု ထ ု ့်စ ောက ်

 ဉ်ထစူထောငပ်သခါပြ သ် ညာ်း အမှ မ်ှောကပါ! သ ု ့်စသော်ဤကျမ်ားအထကအ်ဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲနငှ့်မ်ပသခါပှြဲက ကု ုားကောားပါ။ ထှ

ကျစမွောကျရော 12:21 မှ . အပ ုဒ၌်ပသခါစ ောကတ်ြ ရ်ညည်ွှ ာ်းနငှ့််ကျမာ်းပ ုဒ ်24 အ ဉ်အမမြဲတညစ် စ ပါသည!် ... 

တ ဥ်ီားတညာ်းပသခါပွြဲက ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းငေှာ, မပီားစတော့်ဇုခု  စ် ့်ရက်မျောားက ုစ ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ပညကျကကှျြ ု ့်သည,် 

အမတှလ်ကခဏောစတအွတကွ်ခရ စ်တော်ရြဲ ့်အစသာွးအောားလကျခ ြ ု ့်, နငှ့််အပပ အ်တကွအ်စပေါ်ဆကလ်က်ဆ လု သုည ် - စပပော ... 

အဥပစဒသမျှတ ု ့်သညက်ယွ်စပျောက်ပြ ပ်ါတယ,် ငါတ ု ့်စကျားဇူားတရောားစအောကတ်ငွရ်ှ ပါသည ် , လ ငု ်ငအ်ဓ ပ်ပောယျ, 

အပပ တ်ရောားအတကွ်ဆကလ်က်! 

အဇုမ ုပ်ပ လုွှောခု  စ် ့်ရက်မျောားအပပ ပ်ယ်ရေှာားဟုစ ောက်ထပ် ညာ်းလမ်ားပြ ပ်ါတယ်စသောပညတစ်တောတ် ု ့်က ုစ ောင့်စ်ရေှာက်။(အမ်ား

 ထစရောငာ်း ။ သငျသညျအဇုမပသခါပွြဲက နုငှ့််ပွြဲစတော်အစကကောငာ်းသ ထောားသင့်အ်ဘယျသ ု ့်။ စကောငာ်းစသောသတငာ်း, မတလ် 1979) 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော ဇု်၏စ ့်ရက်မျောားသမျှတ ု ့်သညက်ယွစ်ပျောကခ်ြဲ့်မယ ုကက။ တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလု   တ်ကျလပု်စသောတစဆားမြဲ့်မု ့် ် (7 1 

စကော 5)  ြဲ ့်ပွြဲထ  ာ်းထ  ာ်းသ မ်ားသ မ်ားစထောကခ် ။ သနူငှ့််စ ဆြဲ / 

မတှသ်ောားအပခောားသမူျောားကစလ့်လောစတွျ့ ရှ ပခငာ်းနငှ့််ယုဒပပည၌်ရှ စသောပပငပ်ကစလ့်လောစတွျ့ ရှ : 

6 သ ု ့်ရောတငွက်ျွ စ်တော်ဇု၏စ ့်ရက်မျောားမပီားစ ောက်ြ လ ပပ မမ  ျ့ မလှွှင့် း.် , 

နငှ့်င်ါားရက်ငါတ ု ့်သညခ် ု ရ်က်ရှ ရောတစရောမှောသတူ ု ့်က ုဝငစ်ရောက်ခြဲ့်သည။် (တမ စ်တော ်20: 6) 



ခရ ယ်ော မ်ျောားအဇု၏စ ့်ရကမ်ျောားစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းမခ ခြဲ့်ရပါလျှင,် 

သ ် ့်ရငှာ်းစသောဝ ညောဉ်ဤကြဲ့်သ ု ့်စသောမတှတ်မ်ားတငထ်ောားရ ဤ်မှေုတ်သငွာ်းကကမညမ်ဟတု်စပ။ အခုစတော့်ြ လ ပပ မက်ဆဒီ ာုး ာီးယောားအတကွလ်ူ

မျ  ားပခောားမမ  ျ့ ပြ ခ်ြဲ့်သည။် အရငှစ် ျ ုဆလငက်ြဲ့်သ ု ့်စသောအရပ်မကှ ် ့်သတမ်ခ ခြဲ့်ရဤသညစ် ့်ရကက်ောလက စု ောင့်စ်ရေှာက ် - 

ဒါဟောစရောမကအုပ်ချ ပ်ခြဲ့်သည။် ဓမမသ က်ျမ်ားအ ညာ်းဆ ာုးန ှခ်ုစသောအရပ်တ ု ့်က မုတှငျကက နျ ပျတ ု ့်ဇု၏စ ့်ရက်မျောားလမူျ  ားပခောားစဒသမျောားရှ 

စ ောင့်စ် ပခငာ်းသ ပမငက်က၏ (1 စကောရ  သ် ု5: 7; 20: 6) ။ 

3: တမ စ်တော ် 12 မှောက "ဇု၏စ ့်ရကမ်ျောား ဉ်အတငွာ်းခြဲ့်" 

လညာ်းစကကညောချက် ဉ်ား ောားပါ။ အဘယစ်ကကောင့််သသူတူ ု ့်ကလူမျ  ားပခောားခရ ယ်ော မ်ျောားအမညမ်သ တ ု ့်တညရ်ှ ရ  ်ြဲခြဲ့်မယဆ် ရုငဒ်ရီကစ်ြော်ပပခြဲ့်

တြဲ့်ပါမပမီယလ် ု ့်: အပါားအမမ  ားသောား ောစရားဆရောကတညာ်းကလကုောအပခောားလူမျ  ားပခောားမျောား (1 တမ စ်တော်ဝတထ   1) 

မတှမ စ်တော်၏အ ောအုပစ်ပြရငှာ်း? 

ပြ စ်ကောငာ်းပြ န် ငုပ်ါက 3 ကက မစ်ပမောက်ရော ု  

စယ ှေုကသပူပ လ်ောချ  အ်ထ သူ ့်စ ောကလ် ကုဇု်၏စ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်ရ်မညဆ် ာုးမဩဝါဒစပားမလုပပ်ြဲသကူဆက်စပပောသညရ်ပါမည။် ကျွ ်

စတော် ောရွက ်ောတမ်ားအစပေါ်အောားက ုားလ ု ့်မရပါဘာူးစ  ဉ်, အချ  ျ့ 3 ကက မစ်ပမောက်ရော သု ု ့်ထ ုစ ့်ရက်ကောလက ုစ ောင့်စ်ရှောက်ခြဲ့်ကကစကကောငာ်းညွှ ပ်ပထောားဘာူး။ 

ကမများ ောက ုပပငပ်ကစ သတငာ်းအချက်အလကတ်မ စ်တော်စပါလသုညစ်ယောဟ ,် ြ လ ပပ , ၏ နငှ့််အပခောားအစ ောပ ုငာ်းခရ ယ်ော န်ငှ့််အတ,ူ ( 

အခ ာ်း 2 ။ ဘဝက) တစဆားမြဲ့်မ ု ့်၏်စ ့်ရက်မျောားထောားရှ မညပ်ြ သ်ည။် သတငာ်းစပားပ ု ့်ထောားပါတယ ်

ဒစီ စသောလ်ညာ်း,  တတုထ ရော ုစလောဒ က ၏စကောင ်ကီ  ု 38 ( ။ 363-364) 

တစဆားမြဲ့်မ ု ့်၏်စ ့်ရက်မျောားမျောား၏စလ့်လောစရားတောားပမ သ်ည။်ဘရုောားသခင၏်အသငာ်းစတော၌်သတူ ု ့်သညသ်မမောကျမ်ား ောနငှ့်သ် စောရှ စသော၏

အစ ောပ ငုာ်းထ ာုးတမ်ား ဉ်လောဆ ် ့်ကျငသ်ည ်သေွာား. စသောဤစကောင ်အီမျောားအပပောားထ ာုးအြွြဲျ့စတောတ် ု ့်နငှ့််အတလူ ကု်စလျောန ငုဘ်ာူး။ 

ထ ု ့်စကကောင့်,် အမျ  ားမျ  ားစသောဥပုသျစ ့်-အစ ောင့်အ်ထ  ာ်း 

(စ ောက်မတှစဆားမြဲ့်မ ု ့်၏်စ ့်ရကမ်ျောားက ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ရ ဆ်ကလ်က် ောဇရက်မမ  ျ့သောား ျျူားခရ ယ်ော ဘ်ောသော စ ျ ုဆလင,် 1988, p 35; ။ 

။ ။  ျ ုမ်ား,   အတကွက် ုားကောားအပြ  ်58,62,63; ။ အဆ ပုါ ။  ောအပု ်II က ု (  ဏုာ်း 1-46) ပုဒမ် 1, အခ ာ်း 19, 7-9 1987, p 117-

119) နငှ့်အ်လယစ်ခတ်သ ု ့်နငှ့််တ ဆ်ယ့်စ်ပခောက်ရော အုတွငာ်း (ဃ စကျောလ်ွ :် ဆလောမီ၏ ၏။ ။ ။ ကတကကသ လု် ော ယ်ဇငာ်း, 1993,    

61-62; စယောဟ သ်ညစ်ယောဟနျသ နငှ့််,   တ  ်စချပချက် 57-58, က ုခသတေ မစ ့်အမျ  ားသောားမျောားအတကွက် ုားကောားအပြ :် ။ ။ ။ နငှ့်် 

အ ဂလ န်ငှ့််စဝလ ယ်မျောားတငွ,် 1600-1800, 2 ထတု်စဝ။  ျ မ်ား, 2009,   ။ 49-50) ။ 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းငါတ ု ့်သညစ်လောဒ က ၏စကောင ် ီ မ် ှတ်ြဲ့်ခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းအဘ ု ့်မ  ့်စ်တောမ်ူစကကောငာ်းက ု

လက်မခ ကကဘာူးအပြ က်ျစ ောတ် ု ့်စ ဆြဲဇု၏စ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်။ ကမများ ောက တု ကုျတှနျားအပြ က်ျစ ောတ် ု ့် (ထကွစ်ပမောက်ရော 

12:15; 13: 6; 23:15; 34:18) 

သညခ်ု  ရ်က်ပတလ် ုားအသာီးအသာီးအဘ ု ့်အမခ  ျ့စသောတစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု ောားကကစလော့်။ ထ မုု ့်က်ွြဲပပောားပခောား ောားစသောအစ ့် / 

ထောားန ငုပ်ါတယ်အခွ မောသာီး- ျ  ၏အသ ာုးပပ မှေုက ုသမမောကျမ်ား ော-မလ အုပ်ပါ။ 

(ဒါဟောပြ စ်ကောငာ်းတဦားတညာ်းကဒပီွြဲ ဉ်အတွငာ်းသောတစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ုထကအ်ပခောားအ ောားအ ောမျောားက ု ောားန ငုသ်ညက် ုစြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်ရပါ

မည,် မတစဆားပါစသောမ ု ့် ောားရကကမညပ်ြဲပြ ပ်ါတယ်။ 

ဒါ့်အပပငပ်သခါပွြဲနငှ့််မတူဘြဲဇု၏ပထမဦားဆ ာုးနငှ့််စ ောက်ဆ ာုးစ ့်ရက်စပါငာ်းပြ က်ကသညတ်ူ 

တဦားတညာ်းလုပက် ငုြ် ု ့်မဟတုျစကွောငျားအပတ် ဉ်ဥပသုစ် ့်, ။ ) 

အမခ  ျ့စသောသမ်မောကမများပမောား ှောက စုဝမျှကွော 

လ ုစ ချ  မ်ေှာဆက်ဆက်သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားမှဝ ညောဏ ောားလညမ်ှေုလညာ်းမရှ စပမယ့််, 



 ုပ်ပ ုငာ်းဆ ငုရ်ောတဦားတညာ်းလညာ်းရှ စသား၏။ ထ အုခါ ုပ်ပ ငုာ်းဆ ငုရ်ောပှြဲပ ုစကောငာ်းဝ ညောဉ်စရားရောသငခ် ာ်း ောမျောား ောားလညရ် က်ျွ စ်တောတ် ု ့်က ကုူ

ညစီပားသည။် 

အဆ ပုါကျစ ောတ် ု ့်ခရ ယ်ော စ်တကွကျွန်ပုတ် ု ့်၏အသကတ်ောထြဲကအပပ  ်ြဲ ့်လျှ  ျ့ ဝကှ်ထောားရ က်က  ားပမ်ားပြ စ်ကကောငာ်းဇုအကအူည ီြဲ ့် ုပ်ပ ၏ုစ ့်

ရက်မျောား ( cf. မဿြဲ 16: 23:28; 6-12 လကုော 12 းား 1) ။  ုပ်ပ ငုာ်းဆ ငုရ်ောသတူ ု ့်က ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းအောားပြင့််, 

ကပ စုကောငာ်းသညျဘရုောားသခငျက ုရညရွ်ယစ်သောဝ ညောဉ်စရားရောသငခ် ာ်း ောမျောားသငယ်ူြ ု ့်ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ကုူညစီပားသည။် 

4. ပငစ်တကစုတေ : သင့် ် မှအစ ကောငာ်းအမှ ်တရောားနငှ့််ဘရုောားသခင၏် 

လက်စဆောငစ်ပားမယ် 

ခရ စ်တော်အောားအမညခ် သအူမျောား မုှောပငစ်တကစုတေ အစကကောငာ်းက တု ခ်ုခကု ငုါသ ၏။ အစတောမ်ျောားမျောားက   တ်ကျပပ လုပ်ဓမမသ က်ျ

မ်ားဘရုောားစကျောငာ်းရြဲ ့်  ဉ်ား ောားပါ။ 

စယ ှေုသညစ်သစသောစ ောက,် 

တပညျျ့စတျောတ ု ့်သညျသနျျ့ ရငှျားစသောဝ ညောဉ စတျော၏တနျခ ုားက လုက်ခ ရရှ ရ စ် ောင့််ဆ ငုာ်းရ စ်ပပောကကောားခြဲ့်ကကသည:် 

4 ထ သုတူ ု ့်နငှ့်အ်တူ ုစဝားခ ရ, သသူညစ်ယ ုရလှငမ်မ  ျ့ မှမထကွမ်သတူ ု ့်က ုမှောထောားစတောမ်ူစသောလ်ညာ်း, "အရော" 

သသူညသ်ငတ် ု ့်က ုငါ ့်ထ မှကကောားရကကမပ ီ "ဟုစပပောသညခ်မညာ်းစတော်၏ကတ စတော်အဘ ု ့်အစ ောင့််ဆ ငုာ်းရ ,် 

ဆရောစယောဟနျအတကှျ 5 အမ ှတ်ကယစ်ရ၌ဗတေ  ဇ , ဒါစပမယ့်် 

သငျသညျယခုမမှဟတု်စ ့်ရက်မျောား ေွာသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောဝ ညောဉ်စတောန်ငှ့်ဗ်တေ  ဇ က ခု ရကကလ မ့််မည။် "(တမ စ်တော် 1: 4-5) 

ဒါစကကောင့််သတူ ု ့်ကစ ောင့််ဆ ငုာ်းပခငာ်းနငှ့််: 

1 ပငစ်တကုစတေ ၏စ ့်အပပည့််အဝစရောက်သည့််အခါသတူ ု ့်တ စ် ရောတညာ်း (: 1 တမ စ်တော ် 2) 

တငွတ်ဦားတညာ်းအညနီငှ့််အတအူောားလ ုားရှ ကက၏။ 

စ ကောငာ်းစ ကညောချကပ်ငစ်တကစုတေ၏စ ့်အဖပည့််အဝစရောကစ် ကောငာ်းက တုကယစ်တော့်အစလားစပားသတ ဖပြိုပါ။ သမမောကျမ်ား ောကရှငာ်း

လငာ်း  ောအတ ငုာ်းလ ကု ်ောစသောဖြ ရ်ပ်မျောားက တု ကု ် ုကပ်ငစ်တကစုတေ၏စ ့်အဖပည့််အဝစရောကစ် ကောငာ်းက ဆု တုဲ့်အချကက်  ု 

ခြဲ့်စအောငပ်ြ ပ်ါတယ်။ ထ သုအူစပါငာ်းတ ု ့်သညအ်တစူ ောင့််ကကည့််ခြဲ့်ကကစသောစကကောင့်,် ကတပည့်မ်ှပြ ပ်ျကခ်ြဲ့်သည။် 

ဤတငွမ်ပီားစတော့်ပြ ပ်ျက်ပြ ပ်ါသည:် 

2 ထ အုခါ ုတတ်ရက်အြဲဒမီေှာစကောငာ်းကငဘ် မုအှသ တ ဥ်ီားလစပငွျားမနုျတ ငုျားကြဲ့်သ ု ့်, လော. , 

ဒါစကကောင့််သတူ ု ့်ကထ ငုက်က ဉ်ရှ ရောစပမတပပငလ် ုားအ မ်သအူ မ်သောားနငှ့်ပ်ပည့်၏်။ 3 ထ အုခါမီားအပြ ,် 

ထ သုတူ ု ့်အောားကွြဲပပောားလျှောရှ ထငရ်ေှာားလျက,် 

တဦားတညာ်းကသတူ ု ့်က တု ဥ်ီားချငာ်း စီပေါ်မှောထ ငုစ် ၏။ 4 ထ သုတူ ု ့်ကအစပါငျားတ ု ့်သညျသနျျ့ ရငှျားစသောဝ ညောဉ စတျောနငှျျ့ ပွညျျ့   ု

ပခငာ်းနငှ့််ဝ ညောဉ်စတော်သညသ်တူ ု ့်အမ နျျ့စပားစတျောမူသကြဲ့်သ ု ့်, 

အပခောားအပခောားစသောဘောသော ကောားပြင့်စ်ဟောစပပော ပပ သခြဲ့်ကကသည။် ... 

38 ထ အုခါစပတ ုစ ောငတ်ရ "ကလညျား, သငျ၏အသာီးအသာီး၏လွှတဘ် ု ့်အစယ ှေုခရ ၏် ောမ၌ဗတေ  ဇ က ုခ ရကကက ုအ် ့် 



အပပ မ်ျောားက ;ု သငျတ ု ့်သညျသနျျ့ ရငှျားစသောဝ ညောဉ စတျော၏ဆစုကကားဇူားက ုခ ရလ မ့််မည။်  တ စတောန်ငှ့်ဆ် ငုစ်သောသည ်39 သငန်ှ

င့်သ်င၏်သောားသမီားရ န်ငှ့််, 

အစဝားကကက နျ ပျတ ု ့်၏ဘရုောားသခငျက စုခေါ် ကကလ မ့််မညထ်ောဝရဘရုောား၏အပြ အ်မျောားအပပောား၌စ စသောသအူစပါငာ်းတ ု ့်ြ ု ့်ပြ ပ်ါ

တယ်။ " 

40 ထ မုငာ်းသညသ်ကစ်သခ နငှ့်ဟ်ုဆ လုျက,် သတူ ု ့်က တု ကုျတှနျားအပခောားစသော ကောားမျောားနငှ့််အတူ 

"ဒစီကောကစ်သောမျ  ားဆက်မကှယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောက်ရ၏ယူကကနငှ့်။် 

" 41 ထ အုခါဝမ်ားစပမောက် ေွာသညသ်၏ူ ကောားလ ုားလကခ် ရရှ တြဲ့်သစူတကွ ဗုတေ  ဇ က ုကကသည ် ဟူ. 

၎ငာ်း, သ ာုးစထောင ် တ်ဝ ညောဉ်အစကကောငာ်းက ထု စု ့်ရက်သညသ်တူ ု ့်က ုထည့််သငွာ်းခြဲ့်ကကသည။် 42 ထ သုတူ ု ့်ကတမ စ်တော် '' 

ဆ ာုးမဩဝါဒမျောားနငှ့််မ တ်သဟောယြွြဲျ့ထြဲမှောမု ့်မ်ျောား၏စကကကွြဲ၌၎ငာ်း, 

ဆစုတောငာ်းစ ့်စ ့်ဆကစ်ပပောသည။် ... 47 ဘရုောားသခငက် ုချီားမွမ်ားနငှ့်လ်ူအစပါငာ်းတ ု ့်သညအ်တူမျကန်ေှာသောရှ ပခငာ်း။ ထ အုခါထောဝရ

အရငှစ် ့် ဉ်ရှ သမူျောားသညက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကခ် ရပခငာ်းခ ခြဲ့်ရသညသ်ဘူရုောားစကျောငာ်းကဆက်စပပောသည။် (တမ စ်တော် 2: 2-

4, 38-42, 47) ။ 

သတူ ု ့်ကသ ် ့်ရငှာ်းစသောဝ ညောဉ်၏တ ခ် ုားအချ  ျ့က လုက်ခ ရရှ ခြဲ့်သည။် ဤစရွျ့ကောား, စရောမကကသ်လ ,် 

အစရှျ့ ပ ုငာ်းကသသစဒါက်အမျောား ုပ  ုစယစဟောဝါသကစ်သမျောားနငှ့််ဘရုောားစကျောငာ်းဘရုောားသခင၏်အပု် ုမျောားကခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းရြဲ ့် 

ပြ  ်ဉ်ား ောားသည။် ဒါစကကောင့််သ ် ့်ရငှာ်းစသောဝ ညောဉ်တစယောအချ   ်

(ယုဒလတူ ု ့်အမျောားအပပောားပငစ်တကုစတေ စလ့်လောစတွျ့ ရှ စသောတူညစီသောအချ  )် မှောစယ ှေုရြဲ ့်တပည့်စ် ဆြဲကစ ောင့််ကကည့််ခြဲ့်စပားထောားခြဲ့်သည။် 

ဆ လု ုသညမ်ှောတ ဥ်ီားတ ကု်ဆ ငုမ်ှေုမဟတုခ်ြဲ့်စပ။ 

ပငစ်တကစုတေ မှပ ုရှ ပါသစလော 

အစတောမ်ျောားမျောားပငစ်တကုစတေ ညျသနျျ့ ရငှျားစသောဝ ညောဉ စတျော၏စပားကမ်ားပခငာ်းနငှ့််ဓမမသ က်ျမ်ားဘရုောားစကျောငာ်းရြဲ ့် 

ထကပ် ုမ ကု ယု် ောားပပ စကကောငာ်း ောားလညသ်စဘောစပါက်ကကပါဘာူး။ 

စဟောငျားနငှ့််ဓမမသ က်ျမ်ားတငွက်ျမ်ားပ ုဒမ်ှောရေှာစ ဤစ ့်နငှ့််၎ငာ်း၏အဓ ပပောယက် အုစကကောငာ်းက ုပ ုမ သု ရှ လ ုပါကစပားပါသည။် 

ပငစ်တကစုတေ ၏ပွြဲဒါစပမယ့််ဘောသော ကောားစပပောပခငာ်းမစြျောပထွောားသပြင့်,် 

က ဦားတဦားတညာ်းအမပီားခရ ယ်ော စ်တကွ ကု ုသ ထုောားခြဲ့်ပါတယ်။ ယငာ်းပငစ်တကစုတေတမ စ်တော်မျောား၏ ောအပု်၏ဒတု ယအခနျားမှောစြော်ပပခြဲ့်

တြဲ့်မပီားစ ောကတ်မ စ်တော်ရငှစ်ပါလကုပငစ်တကုစတေ ဆယ ်ုန ှစ် ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်ဆက်စပပောသည။် သစူရားသောားခြဲ့်ရောသတ ထောားမ စလောက် 56 

စအဒ:ီ 

ငါသညလ်မ်ားခရီားစပေါ်မှောယခုသငတ် ု ့်က ုစတွျ့ ပမငရ် ဆ်နဒရှ ကကဘာူးသည ်8; သခငဘ်ရုောားက ုခငွ့််ပပ လျှငမ်ကူောား, 

ငါသညသ်ငတ် ု ့်နငှ့်အ်တူရှ တ ဥ်ီားအစ ပြင့််ဆက်စ ရ စ်မျှောလ်င့််ပါတယ်။ သ ု ့်စသောလ်ညာ်းငါသညပ်ငစ်တကုစတေ  (8 1 

စကောရ  သ် ု16) တ ငုစ်အောငဧ်ြက်အတကွ်ြင့်န် ွှြဲပါလ မ့််မယ်။ 

ဤသညက် ုသစူကောရ နသ ပငစ်တကုစတေ အခါက သု နငှ့််ပငစ်တကစုတေ အခါဧြကသ် မယလ် ု ့်ရမယလ် ု ့်ခ  ောားခြဲ့်ရစကကောငာ်း, 

စပါလုသညပ်ငစ်တကုစတေ အခါက ုသ စကကောငာ်းပပသထောားတယ်။ ထ ု ့်စကွောငျျ့ ပ ုဧြက်စကောရ နအတကွ်စပါလနုငှ့်တ်ပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်အောားပြင့််

စလ့်လောစတွျ့ ရှ ထောားစကကောငာ်းခြဲ့်သည။် 



စ ောကထ်ပတ် န် ှမ်ေှာစတော့်တမ စ်တော်စပါလလုညာ်း 60 စအဒပီတလ်ညပ်ငစ်တကုစတေ စယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌ပြ စ် လ ုစကကောငာ်း: 

ရငှစ်ပါလသုည ်16 သအူောရတှ ကု်မှောအချ  ပ်ြ  ာ်းြ ု ့်ရှ သညမ်ဟတုဘ်ာူးန ငုစ်အောင,် 

ဧြကအ်တ တ်ရွကလ်ွှင့်ြ် ု ့်ဆ ာုးပြတ်ခြဲ့်; သကူစ ျ ုဆလင,် ပြ န် ငုလ်ျှင,် ပငစ်တကစုတေ ၏စ ့်တငွ ် (တမ စ်တော ် 20:16) 

မှောပြ စ်ပွားသေှာားတောခ ခြဲ့်ရသည။် 

ထ ု ့်စကကောင့်စ်ယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌ခရ ယ်ော မ်ျောားသညစ် ဆြဲပငစ်တကစုတေ စ ောင့််ကကည့််ခြဲ့်ကကနငှ့်စ်ပါလလုညာ်းကစ ောင့််ကကည့််ခြဲ့်ပါတယ်။ ဒလီ ုမမှ

ဟတု်ရင,် 

စပါလုသညပ်ငစ်တကုစတေ ၏စ ့်၌စယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌ြွ ျခမငျအဘယ်စကကောင့််အဘယ်သမူျှမထငရ်ေှာားစသောအစကကောငာ်းရငာ်းရှ ပါလ မ့််မယ်။ 

အဆ ပုါစဝါဟောရက ုပငစ်တကစုတေ  

50 ကက မစ်ပမောကအ်ဓ ပပ်ောယျက ရ အသ ာုးအနှေု ာ်းပြ ပ်ါတယ။် အြဲဒသီကတ်မ်ားရက် ွြဲတကွ်ချက်၏စအောက်ပါဟီဘ ူားစြော်ပပချကက်စ ဆငာ်းသကလ်ောတောပြ ပ်ါတယ်: 

15 သငလ်ှေု ငာ်းရောပစူဇော်သကက ောစကောကလ်ှေု ငာ်းက စုဆောငခ်ြဲ့်စသောစ ့်, ဥပုသမ်ပီားစ ောက ် စ ့်မ ှ. 

က ယုအ်ဘ ု ့်စရတကွရ်မညခ် ု ရ်ကဥ်ပသုစ် ့်မပီား ာီးခြဲ့်ရလ မ့််မည။် သတေ မဥပုသစ် ့် (ဝတ်ပပ ရော 23 းား 15-16) 

မပီားစ ောကအ်ရကင်ါားဆယတ် ငုတ် ငုစ် ့် 16အစရအတကွ်။ 

ပငစ်တကစုတေ ၏စ ့်စပါငာ်းမျောား ွောအမညမ်ျောားရှ ပါတယ,် 

စကကောင့်စ်ကကောင့််အချ  ျ့ကအစကကောငာ်းစရောစထာွးမပီ။ ၎ငာ်း၏သညအ်ပခောားသမမောကျမ်ား ောအမညမ်ျောားပါဝငသ်ည:် ရ တ်သ မ်ား၏ပွြဲ, 

ရက်သတေ ပတ်၏ပွြဲနငှ့််ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ၏စ ့်။ 

ပငစ်တကစုတေ ဂျ ား ဉ်အလောနငှ့််လ ကုတ်ဲ့်အခါပါသလ ဲ

မကကောခဏစ ဝငခ်ျ  မ်ှော တငခ်ြဲ့်စသောဘရုောားသခင၏်၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောပွြဲစတောမ်ျောားလ ကု်ပါသေွာားသဆီ :ု 

တဦားတညာ်းဣသစရလအမျ  ား၏တ ခ် ုားကကီားစသောတ ခ်မုှောရ ,် 

ထောဝရဘရုောား၏စတောငစ်တော်သ ု ့်စရောက်ရ အ်တကွတ် ဥ်ီားပုစလနွငှ့််အတသူေွာားရစသောအခါအပြ  ်29 သငျတ ု ့်အဘ ု ့်သ ့်ရ်ငှာ်းပွြဲ

စတော်ထောားသည့််အခါညဉ့််အခါအမျှသခီျငာ်းတ ပ်ုဒရ်ှ သည,် ထ ဝုမ်ားစပမောက်ရကကလ မ့်မ်ည။် (စဟရေှာယ 30:29) 

စခတ်သ ယ်ုဒလတူ ု ့်သညစ်ဝါဟောရက  ု အောားပြင့််ပငစ်တကုစတေ မစခေါ်စလ့်ရှ ပါတယ်။ 

ပငစ်တကစုတေ အခါအချ  ျ့က ှေုပစ်ထာွးခြဲ့်ကကမပီ။ ပ ျူားပမောား ှောသညျဘရုောားသခငျ၏တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းကစ ောင့်စ်ရေှာကစ်သောစ ့်၌စ ော

င့်စ်ရေှာက်ကကပါဘာူး။ 

 ျျူားဇဒဒ ကြဲမှ က်  ်ွော (ရောကျမ်ားဎ နငှ့််  ောစပ ... ပငစ်တကစုတေ  ၏ 6 ရက်စ ့်တငွက်ျစရောက်" သ ု ့်စသော ်

"ပငစ်တကစုတေ အမမြဲ  ဂစနစွ ့်ကစမ ောကျမယလ် ု ့်" ဟစုပပောသည။် 212 ဗီယင ်ော, 1861; ။ ။ 1906 ၏ပငစ်တကစုတေ  ျျူား ယွ ် ကုျမ်ား) 

ပ ျူားပမောား ှောယခ)ု ဓမမစဟောငာ်းကျမ်ားမပီားစ ောကအ်တတူူထောားခြဲ့်စသော -  ောစပ၌တညရ်ှ ၏နငှ့််အညကီျမ်ား ောလောသညမ်ဟတုစ်သောအရော 

(က ုအသ ာုးပပ ြ ု ့်အဆ ပုါရက် ွြဲ, စ ောကပ် ုငာ်းစပပောငာ်းလြဲမှေုနငှ့််မသမမောကျမ်ား ောစ ့် ွြဲပြ ပ်ါသည ်

။ဘရုောားသခငျ၏တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့်သမမောကျမ်ား ော ညာ်းလမ်ားစ ောငျျ့စရေှာကျ။ 

အသ စပား ောက လုညာ်းယခငက်ောကယွစ်ရားဦား ာီးချ ပအ်ရငှဘ်ရုောားသခငဘ်ရုောားသညအ် တက်စ စအောကပ်ါ: 



အဆ ပုါခ တငွာ်းဥပစဒအပြ စ်ရားသောားတဦားတညာ်းက ယု ုကကညသ်ြူောရ ရှြဲတ ု ့်, ဒမီှော (15   သ လ်) ၏ပထမဆ ာုးစ ့်က ဆု လု တုောြ ု ့် 

"ဥပုသ"် သ  ောားလညက်က၏။ က ုသောစရားသောားဥပစဒတငွယ် ုကကညစ်သောသဇူဒဒ ကြဲ, 

 ောသောား ောသောားယူခြဲ့်ပါတယ်။ ဥပုသမ်ပီားစ ောက်စ ့်ကတ  ဂစနသွည။် အရငှ ် ကအမမြဲတမ်ား  ဂစနစွ ့်က တငခ်ြဲ့်သညန်ငှ့််, 

အရက်ငါားဆယတ် ငုတ် ုငစ် ောက်ပ ငုာ်းတငွလ်ညာ်းအမမြဲတမ်ားတ  ဂစနကွျစရောကပ်ါတယ်။ (အ တအ်ယလ်် ျျူားဘောသော: ။ ဇွ လ် 3, 

2014. တ အ်စတွားအစခေါ်) 

ခရ ယ်ော စ်တကွ ယုစ ှေုသညျတ ကျမ်ား ော၌လောသညဥ်ပစဒ (: 5-13 မောက ု 7) 

စကျော်ပါား ပဥ်ပစဒအလ ွအ်ကျွ မှီခ ုဘ ု ့်ြောရ ရှြဲတ ု ့်သညပ်ပ တ်င ်ှေုတ်ချစကကောငာ်းသတ ရသင့််တယ်။ ယစ ှေုသညျသတူ ု ့် 

"သငခ်ျစပားအပ်ခြဲ့်ကကရစသောသင၏်အ ဉ်အလောမတှဆင့််မျှအကျ  ားသကစ်ရောက်၏ဘရုောားသခင၏်နှေုတက်ပတတ်ရောားစတောက် ုစအောင။် 

ထ အုသငပ်ပ အမျောားအပပောားထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောအရော" (မောကု 7:13) ခ ခြဲ့်ရသညသ်တူ ု ့်က သု ု ့်စပပောသည။် 

စအောကမ်ှောပပထောားတြဲ့်အတ ငုာ်းနငှ့််, ပငစ်တကုစတေ ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ နငှ့််ဆက် ပလ်ျက်ရှ အပြ င်ါားဆယစ်ရတကွ်၏အချ  က် ရုညည်ွှ ာ်း: 

သတေ မဥပသုစ် ့်အလ ွ ်က်ပြ စ် ့်က  ု16 အစရအတကွင်ါားဆယ်ပတလ် ုား; ထ ု ့်စ ောက်သငျသညျက ုထောဝရဘရုောားအောားအသ စ်သော

စဘောဇဉ်ပစူဇောသ်ကက ောက ုဆကက်ပရ်ကကလ မ့််မည။် 17 သငတ် ု ့်သညသ်ငတ် ု ့်စ ရောအရပရ်ပက်စ တဧြောန ှဩ်မြဲန ှခ်လုှေု ငာ်းမနုျျ့က ု

စဆောငခ်ြဲ့်ရမည။် သတူ ု ့်ကမ ု ့်ည်က်ရလ မ့််မည ်သတူ ု ့်တစဆားနငှ့််အတူြုတခ် ရကကလ မ့််မည။် သတူ ု ့်သညထ်ောဝရဘရုောား၏ (းား 16-

17 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) မှဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပြ က်ကသည။် 

သငသ်တေ မဥပသုစ် ့်အလ ွ ်က်ပြ စ် ့်က ုမအှရကင်ါားဆယတ် ငုတ် ငုစ်ရတကွတ်ြဲ့်အခါမှော, 

သငပ်ငစ်တကစုတေ စ တြဲ့်တ  ဂစနလွောရ အ် ဉ်အမမြဲစကကောငာ်းရေှာပါ။ ပငစ်တကစုတေ စ ဝငခ်ျ   ်စ စ ့်ကစ စ ဝငခ်ျ  တ်  ဂစနသွညအ်ထ 

စပပား။  ၏ စတွျ့ဆ ခုြဲ့်မပီားကကပါမပီမအှခ ငုအ်မောသကူ ,ု တမ စ်တောတ် ဥ်ီားတ  ဂစန ွ ( 7 ၏အပ ငုာ်းအ မျောားက )ု 

ရကစ် ့်တငွပ်ငစ်တကစုတေ ထောားရှ မညစ်ကကောငာ်းစရားသောားခြဲ့်သည။် 

ဥ ားသ ားစသောအသ ားအနှ ံ

ဟူစသောစဝါဟောရက  ု "ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ " 

၏အသ ာုးပပ မှေုက ုတ  ်ကက  ် ့် ပါားရ တ်ရောကောလအကက ပပ ထောားသည။် အမ ှတ်ကယက်ဒလီ ွာ်းဓမမ်စဟောငျားကမများထြဲမှောစထောက်ပပတောပြ ပ်ါ

တယ်: 

16 ... ရ တသ် မ်ား၏ပွြဲ, သငသ်ညထ် လုယ်၌မျ  ားစ ့်ကကြဲရစသောသင၏်အ ညာ်း  မ၏်ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ; 17 သငျတ ု ့်လယ်ပပင ်

(ထကွ်စပမောက်ရော 23: 16-17) မသှင၏် ညာ်း  မ၏်အသာီးက ုသ မ်ားယစူသောအခါဒနီ ှက်ု မ်ှော သု မ်ား၏ပွြဲ။  

 
22 တြ သ်ငတ် ု ့်ရက်သတေ ပတ်၏,  ျ   ပါားရ တ်ရောကောလ၏ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပွြဲစ ောငျျ့စရေှာကျ, 

နငှ့်တ် န် ှရ်ြဲ ့်အဆ ာုးမေှာ ုသ မ်ား၏ပွြဲ (ထကွစ်ပမောက်ရော 34:22) မူလ မ့်မ်ည။် 

သငျသညျရက်သတေ ပတ်သင့်ရ်ြဲ ့်ပွြဲမှောထောဝရဘရုောားအောားအသ စ်သောစဘောဇဉ်ပူစဇော်သကက ောက စုဆောငခ်ြဲ့်ကကစသောအခါ 26 ဒါ့်အပပင်

ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ စသောစ ့်၌, သငတ် ု ့်ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ  (စတော 28:26) မူလ မ့်မ်ည။် 

အချ  ျ့စသောပ  ုတက ်စဝြ သ် ာုးသပ ် (ဥပမော ။ အဆ ပုါ ယလ််ဆငစ်လ့်လောမှေုသမ်မောကမများ။ စသောမတ်  ်ယလ််ဆငထ်တုစ်ဝသမူျောား, 

1997, p ။ 213) ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပှြဲအပြ လ်ှေု ငာ်းစကောက်လှေု ငာ်းပစူဇောသ်ကက ောက ုရညည်ွှ ာ်းစ  ဉ်, ဒ ီ



ပြ ပ်ါတယ်။ "ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ စကောကလ်ှေု ငာ်း" သ ု ့်ပြ လ်ျှင ် (ဝတ်ပပ ရော 23: 10-11) 

က ကုမ်ားလှမ်ားခြဲ့်ပါတယ် ဉ်တွငအ်ထက်ပပထောားတြဲ့်အတ ငုာ်း, သမမောကျမ်ား ောဦားသာီးစသောအသာီးအနှ အချ  က်  ု

(မ  ုား  ုားတဦားတညာ်းစကောကလ်ှေု ငာ်း) အပြ ရ်က်သတေ ပတ်၏ပွြဲက ုရညည်ွှ ာ်းသည။် 

ဘယလ် ဥုီားသာီးစသောအသာီးအနှ   တက်ူားကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုဤစ ့်က ု ောားလညက်ူညစီပားသ ညျား 

ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပငစ်တကုစတေ သ ု ့်မဟတု်ပွြဲ၏ပွြဲ (ထကွစ်ပမောက်ရော 34:22) ဘရုောားသခယခအုခါ သော. 

ကကီားပမတ် ပါားရ တရ်ောကောလစ ောကပ် ုငာ်းတငွပ် ုရစသောကကလောစ ောကဆ် ာုး ရ တစ် ့်နငှ့်အ်တ,ူ 

ဝ ညောဉ်စရားရော ပါားရ တ်ရောကောလတ ခ်ုသောစသားငယတ်ြဲ့် "ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ " 

စခေါ်ဆ စုကကောငာ်းကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုသတ စပားစ ပါတယ်။ အဆ ပုါစနအွမျောားဆ ာုးစဒသမျောားရှ  ပါားရ တ်ရောကောလ, သော. 

ကျဆ ာုးပခငာ်း ပါားရ တ်ရောကောလထကအ်မျောားကကီားစသားငယအ်တွက,် 

ဤလူသောားမျောားအတကွဘ်ရုောားသခင၏်ကယတ်ငပ်ခငာ်းအ အီ ဉ်နငှ့််က ကုည်သီည။် 

သ ု ့်စသောလ်ညာ်းအဘယ်သ ု ့်ယစ ှေုသညျစကော? သကူဦားသာီးစသောအသာီးအနှ အမျ  ားအ ောားမဟတု်ခြဲ့်သလောား 

ဟတုတ်ယ,် သကူဆကဆ်က်ပြ ခ်ြဲ့်သည။် ရငှစ်ပါလုမတှခ်ျက်ပပ : 

20 ယခုမကူောား, ခရ စ်တောသ်ညစ်သပခငာ်းမထှစပမောက်စတောမ်ူသည,် 

အ ပ်စပျောစ်သောသတူ ု ့်၏အဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပြ လ်ောသည။် လကူ အောားပြင့််စသပခငာ်းတရောားသည ် လော. 

ကတညာ်းက 21 လညာ်းစသလ ွစ်သောသတူ ု ့်သည၏်ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းသ ု ့်စရောက်ကက၏။ အောဒ က ုကောလ၌ရှ သကြဲ့်သ ု ့် 22 လ ုားက ု

အောားလ ုားအသက်ရငှလ်ျကလ်ုပ်ရမညခ်ရ စ်တောတ်ညာ်းဟစူသောအတကွ်ဒါစသဆ ာုးလျက်ရှ သည်။ 23သ ု ့်စသောသ်၏ူက ယု်ပ ငုန် ငုရ် ်

အတကွ်တ ဥ်ီားချငာ်း တီဦားတညာ်းခရ စ်တောသ်ညအ်ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ , 

စ ောကမ်ှခရ စ်တော်ရြဲ ့်သူ ့်ကကလောမှောစ စသောသတူ ု ့်က ု။ (1 စကောရ  သ် ု15: 20-23) ။ 

ခရ ျစတျောဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23 အတွငာ်းလှေု ငာ်းစကောကလ်ှေု ငာ်းပူစဇော်စသောနေွာား၏ပပည့် ် ခုျက်ပြ ပ်ါသည:် 10-11 

။ သကူဦားသာီးစသောအသာီးအနှ စကောကလ်ှေု ငာ်းသည။် သကူတ  ဂစန,ွ စကောငာ်းကငဘ် သု ု ့်မတက်မပစီသောအခါသ ူ (1,17, စယောဟ  ် 20) 

ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်မပီားစ ောကသ်လူညာ်း (ထ လုှေု ငာ်းစကောကလ်ှေု ငာ်းပူစဇော်သကက ောက တု ဥ်ီားတ  ဂစနခွြဲ့်) 

ထ အုခ ာ်းကဏ္ဍမပပည့် ် ု။ သ ု ့်စသောသ်မူဟတု်သလ ုသူ ့်စ ောကလ် ကု်  မ်ယခအု ီတောဟုစခေါ်စသောအရောက ုကကည့် ်ှေုစလ့်လောကကသည။် 

ဒါ့်အပပင ်ျ မ်ားစယ ှေုသညလ်ညာ်းဦားသာီးစသောအသာီးအနှ အမျ  ားအ ောားပြ ြ် ု ့်ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ထုကွစ်ဆောငခ်ြဲ့်စသောမတှ် မုျောား: 

မ မ ၏ 18 သကူျွ စ်တော်သူ ့်သတေ ဝါမျောား (ယောကုပ ် 1:18) ၏ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ တ မ်ျ  ားပြ အ် ့်စသောငါှ, 

သမမောတရောား ကောားအောားပြင့်က်ျွ စ်တောတ် ု ့်က ုဘေွာားစလ၏လ မ့််မယ်။ 

ယစ ှေုသညျလှေု ငာ်းစကောကလ်ှေု ငာ်းပူစဇော်သကက ောက ကု ယု် ောားပပ မလူဦား စ  ဉ်ဒစီတော့်  မ် ှစ်သောခရ ယ်ော မ်ျောားပငစ်တကစုတေ ၏စ ့်ကက ယု်

 ောားပပ ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ တ ဥ်ီားကကငက်ကင ်ော ော, ပြ က်ကသည။် "ရမည"် သောအ ညာ်းငယက်ဒအီသက်အရွယအ်တကွ ် (; စရောမ 9:27; 

cf. လု 12:32 11: 5)  ပါားရ တ်ရောကောလ၏အ  တ်အပ ငုာ်းတ ခ်ုပြ လ် မ့်မ်ညဟ်ုဆ လု  ု - 

ဒါစပမြဲ့်သတူ ု ့်မေှာလညာ်းကကီားပမတ်စသော ပါားရ တ်ရောကောလရှ လ မ့််မညဟ်ဆု လု ု - တ ဥ်ီား 

ကယျတငျစတျောမူခငွျားအဘ ု ့်အခွင့််အလမ်ားမရှ ခြဲ့်ဘာူးစသောသအူစပါငာ်းတ ု ့်သညစ် ောက်ပ ငုာ်းတငွ ် မ် ှစ်သောနငှ့််အ  အ်မ ှအ်ခွင့််အလမ်ားရှ သ

ညလ် မ့်မ်ယ်ဘယ်မေှာအချ  ။် 



ပစတ ုသပငစ်တကုစတေ ရကစ် ့်တငွစ်ြော်ပပထောားစသောအရောက သုတ ထောားမ : 

29 "စယောက်ျောားနငှ့််ညအီ က် တု ု ့်, ငါ့်က သုစူသဆ ာုး, 

သမ ္ ဟ်ပခငာ်းက ုခ န ှဥ်ီား လ ုားသညန်ငှ့််သ၏ူသခ္ျ ငာ်းက ယုစ ့်တ ုငစ်အောငအ်ကက နျ ပျတ ု ့်နငှျျ့အတစူကကောငာ်းက ,ု 

ဘ ာုးစဘားဒါဝ ဒျ၏က ုသငလ်တွလ်ပ် ွောစဟောစပပောပါစလစ ။ အသက ် 30 ထ စုကွောငျျ့, ပစရောြကျတပြ ပ်ခငာ်းက ၎ုငာ်း, 

ဘရုောားသခင၏်တ ခ်ုနငှ့််အတကူျမ်ားသ စောကျ  ဆ် ခုြဲ့်ကကသညက် မုသ  သူ ့်ခနဓောက ယု်၏အသာီးက ,ု ဇောတ ပကတ အောားပြင့်,် 

သသူညသ်၏ူရောဇပလလ ငစ်ပေါ်မှောထ ငုြ် ု ့်ခရ ျစတျောအဘ ု ့်စပေါ်ထ ွာ်းစ မယလ် ု ့်သူ ့်က မုှကက နျဆ ,ု 31 သသူညဤ် ရှ . 

သ၏ူ  တ်ဝ ညောဉ်က ုမရဏန ငုင် ၌ကျ က်ကငာ်းမခ ခြဲ့်ရစကကောငာ်း, ခရ စ်တော်၏ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းက ုရညမ်တှ်စပပောစသော , 

မစတော်သညဇ်ောတ ပကတ အောားအကျင့််ပျက်ပခ ောားမှေုက ုစတွျ့ ပမငခ်ြဲ့်သညျ။ 32 ထ ယုစ ှေုသညျဘရုောားသခငျငါတ ု ့်ရှ သမျှသညသ်က်

စသခ ပြ က်က၏၏, ထစမွောကျခြဲ့်သညျ။ 33 ထ စုကကောင့်သ်ညျဘရုောားသခငျ၏လက်ျောစတော်မခှျီားစပမ ောက်ပခငာ်းခ ရသပြင့်,် 

ခမညာ်းစတောထ် မှညျသနျျ့ ရငှျားစသောဝ ညောဉ စတျော၏ တ က လုကခ် ရရှ မပာီးမှ, သကူ သု ွာ်းစလောငာ်း 

ဤသသူညသ်ငတ် ု ့်ယခုပမငစ်သော ကောားက ု ောားစထောငစ်တော်မူစသော (တမ စ်တော ်2: 29-33) ။ 

အသ စပား ောစကကောင့််စပတ ုသညပ်ငစ်တကစုတေ စပေါ်အသာီးအပြ န်ငှ့််သကူကီားပပငာ်းခြဲ့်သညျယစ ှေုစတကွ ုရညည်ွှ ာ်းပါတယ်။ ပငစ်တကုစတေ  

( လောတ  1: 4) ငါတ ု ့်သညစ်ကျောလ်ွှောားသူ ့်အလုပက် ုပင ် "ဆ ာုးည စ်သောဤပ စ ပပ အ်သက်အရွယ်" 

စ ထ ငုစ်သောလ်ညာ်းဝ ညောဉ်အောားပြင့်က်ကီားပေွာားန ငုန် ငုစ်အောငဘ်ရုောားသခငသ်ညသ်၏ူသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဝ ညောဉ်စပားအပ်ြွငျျ့ဤအစသား ောား ပါားရ တ်

ရောကောလစကောငျားမခီားစပားစကွောငျားစြျောပွသ 

အခုဆ ရုငယ်စ ှေုသညျဦားသာီးစသောအသာီးအနှ က ုပထမဦားဆ ာုးမသောခြဲ့်, သလူညာ်းအမျောားအပပောားညအီ က် ုအမျ  ားသောားချငာ်းက ုသောားဦားပြ ခ်ြဲ့်သည:် 

29 သအူထကက်သ မတှစ်တော်မစူသောအောားပြင့်,် သလူညာ်းသအူမျောားအပပောားညအီ က် တု ု ့်သည ် (စရောမ 8:29) 

တ ု ့်တငွသ်ောားဦားပြ အ် ့်စသောငါှ, သောားစတော်မျောား၏ပ ုရ ပက် တုညတီညာ်းခ ရြ ု ့်ခွြဲခ ် ့်မတှ်သောား။  

 
5 ယစ ှေုခရ ျသ, သ စောစ ောင့်စ်သောသကစ်သခ စသပခငာ်းမအှဦားဘေွာားစသော (ဗျော 1 းား 5) ။ 

ယစ ှေုသညျသောားဦားပြ ပ်ါတယက်တညာ်းက, 

ဒဆီက်ဆကက် ယုစ်တောက်ြဲ့်သ ု ့်ပြ ရ်ကကမညသ်ကူ အုပခောားသမူျောားကအြဲဒမီှောပြ လ်ောလ မ့််မညဟ်ဆု လု ု။ ထ ု ့်စကကောင့််သခငစ်ယ ှေုခရ စ်တော်နငှ့််

တူပြ လ်ောလညာ်းပငစ်တကုစတေ၏မက်စဆ့်ခ်ျက ု၏အ  တအ်ပ ငုာ်းတ ခ်ုပြ ပ်ါတယ်။၏သငတ် ာ်းခရ စ်တောန်ငှ့််တူပြ လ်ော၏  တက်ူားကမများ

 ောက တုစလျှောကလ် ုားသငက်ကောားပ ု ့်ချကကမပီားပငစ်တကစုတေက ် ့်သတ်ထောားသညမ်ဟတု်။ စယောဟနျသစရားသောားခြဲ့်သညစ်သောအရောက ုသတ 

ထောားမ : 

2 ... ကျွ စ်တော်သူ ့်က ကုြဲ့်သ ု ့်ပြ ရ်ကကလ မ့််မည ်(စယောဟ  ်3 1 းား 2) ။ 

ဒါစကကောင့််ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ စသောစကကောင့်ထ် သု ု ့်ပပ စပမယ့််ယဇျပစူဇျော (တရောားစဟောရော 16:16) 

နငှ့််အတူအပတ် ဉ်ဥပသုစ် ့်က ုအလောားတူ ှေုစလ့်လောသည။် ဓမ်မစဟောငျားကမများတငှျ, 

ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ နငှျျ့ပတျသကျစသောရက်သတေ ပတ၏်ပွြဲ, 50 ရကအ်တွငာ်းပသခါပွြဲအမပီားဥပုသမ်ပီားစ ောကထ်ောားရှ မညခ်ြဲ့်သည။် 

ခရ စ်တော်၏အစသခ မပီားစ ောကတ်မ စ်တော်ထ ရုက် ွြဲစပေါ်တွင ်ုစဝားစ ၏။ ထ စု ့် ွြဲအစပေါ်, 

သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဝ ညောဉ်စတောသ်ညဥ်ီားသာီးစသောအသာီးအနှ တ မ်ျ  ားအပြ ဘ်ရုောားသခငအ်ောားခရ ယ်ော စ်တကွ ု 

က ုစပားသ ွာ်းစလောငာ်းခြဲ့်သည။် ယစ ှေုသညျဒအီသက်အရွယ၌်စခေါ်သသူညဤ်ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ က ပုထမဆ ာုးနငှ့််ခရ ယ်ော ပ်ြ ခ်ြဲ့်သည ်



(စ ောက်ပ ငုာ်းက ုစခေါ်သစူတကွ ုစယ ှေုကြဲ့်သ ု ့်ပြ ြ် ု ့်လညာ်းရှ ပါတယ,် ဒါစပမယ့််  ုားရငှာ်း ွောဦားသာီးစသောအသာီးအနှ လ မ့််မညမ်ဟတုစ်ပ) 

သပူြ သ်ကြဲ့်သ ု ့်ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပြ ြ် ု ့်လညာ်းရှ ပါတယ်။ 

သ ့််ရှငာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရကမ်ျောားစယ ုရလှငပ်မ ြို ျ့အဖပငဘ်ကမှ်ောထောားန ငုသ်လောား? 

တချ  ျ့ကသတူ ု ့်လတူ ုငာ်းစယ ုရလှငမ်မ  ျ့သ ု ့်သေွာားရလ မ့််မယလ် ု ့်မလ အုပ်မယလ် ု ့်အပြ သ်မမောကျမ်ားသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားယခုထောားရှ မ

ညမ်ရန ငုသ်ညက် ုညွှ ပ်ပကကသည။် 

သ ု ့်စသောပ်ငစ်ယ ှေုနငှ့်အ်တ,ူ သမ ုငာ်းစကကောငာ်းအမှေုမဟတု်ပါ။ 

 ောဇရက်မမ  ျ့သောားရှ စ  ဉ်သူ ့်ဝ က်ကီားဌော ကရြဲ ့် ဆသီ ု ့်, ယစ ှေုသ (လကုော 4:16) တငွ ် "ဥပုသစ် ့်၏စ ့်" 

စပေါ်တငွမ်  ် ့်ခမကစ်တော်မူ၏။ ပငစ်တကုစတေလညာ်းသတီငာ်းပါတ် / ဥပသုစ် ့် (10,16 တရောားစဟောရောကျမ်ား 16) 

၏ပွြဲဟစုခေါ်တငွသ်ည။် လကုောအမျောားက  ာ်းအမ ှတ်ကယ် ရ အသ ာုးအနှေု ာ်းမှောရေှာစြွစ ကအတညပ်ပ န ငုပ်ါတယ်ဓ ပ်ပောစသော။ (: 1, 

အ ညာ်းက  ာ်းပြ ပ်ါတယσ်αββάτω, လကုော 14 မှောကြဲ့်သ ု ့်) ဥပုသစ် ့်အဘ ု ့်အမှ တ်ကယ ်ကောားလ ုား ( ကောားမျောားနငှ့်တ်ူ၏ြွင့််က  ု 

မဟတုအ်ောဆယီ ), σαββάτων, 

အမျောားက  ာ်းပြ ပ်ါတယ်။ စအောက်မှောစြေါ် ပပတြဲ့်အတ ုငာ်းကျမ်ားပ ုဒ ်ောသောားဘောသောပပ ထ်ောားစသောပြ ပ်ါတယ်: 

16 ထ အုခါသစူဆောငခ်ြဲ့်ရော ောဇရက်မမ  ျ့သောားသ ု ့်စရောက်ကက၏။ နငှ့််သ၏ူထ ာုး  နငှ့်အ်ည,ီ သကူတရောား ရပ်သ ု ့်, ဥပုသစ် ့်၏ရက် ဝင.် 

, ြတ် ှေုြ ု ့်ထရပစ် ၏။ (လကုော 4:16, အ  မ်ားစရောင)် 

ဒါစကကောင့််ဒသီညျယစ ှေုက ုပပ သကြဲ့်သ ု ့်တ ျခုစ ျ ုဆလငထ်က်အပခောားတညစ် ရောတ ခ်အုတကွတ် ဥ်ီားသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်က စု ောင့်စ်ရေှာ

ကန် ငုစ်ကကောငာ်းပပသကူညစီပားသည။် သလူညာ်းပြ န် ငုသ်ညလ်ကုော 6 

မှော ါလ လြဲပပည၌်အပခောားသ ့်ရ်ငှာ်းစသောအတ ရ်ကစ် ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်သလ ပုြဲ: 1-2 (အ  မ်ားစရောင;် ည  ရ -အ ဂလ ပ်ဓမမသ က်ျမ်ား, 

တတ ယထတုစ်ဝ  ောအပု်မျောား, 2002 ။ ) ။ 

: ပြ စ်ကောငာ်းပြ န် ငုက်ရမှောရ အမျ  ားသမီားက ုားကယှျမှေုပြ န် ငုသ်ညစ်ယ ုရလှငမ်မ  ျ့ဧရ ယော (စယောဟ  ် 4:19) 

မကှ ် ့်သတ်သင့််စကကောငာ်းညွှ ပ်ပသည့််အခါ, 

ယစ ှေုသညျစယ ုရလှငက် ုားကယှျမှေုက ် ့်သတလ်ညာ်းမရှ စသားသညဟ်ုဆ သုညစ်ကကောငာ်းစြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်ရပါမည ်

21 ယစ ှေုသညျမ နျားမ, ငါ့်က ယု ုကကည ် "သမူ၏ကလညာ်း, သငသ်ညမ်သညဤ်စတောငစ်ပေါ်မှော, မစယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌, 

ခမညာ်းစတောက် ကု ုားကယွ်ကကလ မ့််မညစ်သောအခါ,  ောရီလောစသား၏ 22 သငမ်သ စသောအရောက ကု ုားကယှျ; ။ 

ကက နျ ပျတ ု ့်က ုားကယှျစသောအရောက ုသ စသောကယတ်ငပ်ခငာ်းသည ် ယုဒလတူ ု ့်က  ု23  ောရီလောမယ့််, 

ယခ ု မ်ှ တ်ြဲ့်ဝတ်ပပ က ုားကယွ်သမူျောားဝ ညောဉ က တုရောားနငှ့်သ် စောတရောားက အုတကွ်ခမညာ်းစတောက် ကု ုားကယွ်ကကလ မ့််မညသ်ည့််အ

ခါ, သည ် ပြ .် , 

။ 24 ဘရုောားသခင့်စသောဝ ညောဉ်စတော်သညအ်ခမညျားစတျောထ စတောက် ုားကယွ်ြ ု ့်ထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောရေှာစသောအဘ ု ့်နငှ့်က် ယုစ်တောက် ုပပပဝ်

ပ်က ုားကယွတ်ြဲ့်သစူတကွ ကု ုားကယှျရမညျ။   တျဓောတျ ြဲ ့်အမှ တ်ရောားပါ။ " (စယောဟ  ်4: 21-24) 

ဓမမသ က်ျမ်ားရငှာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်း (; 23:24 လညာ်းမဿြဲ 10:23 က ုကကည့််ပါ) 

သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်သ ု ့်မဟတုအ်ပခောားက ုားကယွအ် ့်စသောစယ ုရလှငမ်မ  ျ့သ ု ့်က ် ့်သတ်မစပားစကကောငာ်းပပသထောားတယ်။ 



ဒါမမှဟတုဓ်မ်မစဟောငျားကမများအတကွဥ်ီားသာီးစသောအသာီးအနှ  (  ပါတ ် 28:26) ၏စ ့်, ခရ ယ်ော အ်စရားပါမှေုခြဲ့်: 

ဒါဟော ရ စရောမအသငာ်းစတော်မျောားလညာ်းတ ခ်ါတ ရ် တငွရ်က်သတေ ပတ ် (15-16 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) 

၏ပွြဲခ အပြ ရ်ညည်ွှ ာ်းပငစ်တကစုတေ , စသောအသ အမတှ်မပပ စကကောငာ်းမတှ်သောားရပါမည ်

။ ထ သုတူ ု ့်ကမမ  ျ့တမမ  ျ့သ ု ့်သေွာားရ ၎်ငာ်း၏ပှြဲက ့်သ်တထ်ောားပါဘာူး။ 

ခရ ယ်ော မ်ျောား၏  တက်ူားဦားသာီးစသောအသာီးအနှ ပြ ပ်ခငာ်းစကကောင့််လညာ်း ဉ်ား ောားကကည့််ပါဓမမသ က်ျမ်ား (ယောကပု် 1:18) 

တငွအ်တညပ်ပ ခြဲ့်သညပ်ြ ပ်ါတယ်။ စရာှးစခတ်အ စစရားမှောစနဥွီားအတကွစ်သားငယတ်ြဲ့် ပါားရ တ်ရောကောလနငှ့််ကျဆ ာုးပခငာ်းအတကွ်ပ ုကကီားတြဲ့် 

ပါားရ တ်ရောကောလရှ ၏။    တ်ကျ ောားလညသ်စဘောစပါကလ်ောစသောအခါစနဥွီားသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ပငစ်တကစုတေ , ဘရုောားသခင၏်သော 

(စယောဟ  ် 6:44; 1 စကောရ နသ  1:26; စရောမ 11:15) 

ကယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောက်ဘ ု ့်ယခတုချ  ျ့စတောငာ်းဆ စုကကောငာ်း ုပ်ပ ကုူညစီပားသညပ် ုကကီားတြဲ့် ပါားရ တ်ရောကောလစ ောက်ပ ငုာ်းတငွလ်ောမယ့််အတူ 

(စယောဟ  ်7: 37- 38) ။ 

အစတောမ်ျောားမျောားက ရ စရောမအသငာ်းစတော်မျောားပငစ်တကုစတေ အချ  ျ့ 

က ုစ ောငျျ့စရေှာကျ။ သတူ ု ့်အချ  ျ့  ြဲ ့်အပခောားသမမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျက စု ောငျျ့စရေှာကျဘာူးဘောလ ု ့်လြဲဆ စုတော့်တ ငု,် 

တ  ် တတ် ပ် ငုာ်းက ုသတူ ု ့်သညျဘရုောားသခငျသောယခတုချ  ျ့စတောငာ်းဆ သုအူစပါငျားတ ု ့်သကယျတငျစတျောမူခငွျား (:; ကျဟစရေှာယ 52:10 

6 လကုော 3) 

ပူစဇော်ြ ု ့်အ အီ ဉ်ရှ မရှ စကကောငာ်းအဘယစ်ကကောင့် ်ောားလညရ် ပ်ျကက်ကွ်။ တရောားသပြင့် ်ရီငစ်ကျော်သ ောားပခငာ်းက ုဏောအစအောငျမွငျ 

"(ယောကုပ် 2:13) ။ 

5. ပ ဲ 

ခရ ်စတေ်ာရဲ ့်ဖပ ်သ ောားနငှ့်က်မှဥ ား  ားသည့််ဖြ ်ရပ်မျောား: တပံ ုား  

အဆ ပုါ ရ စရောမအသငာ်းစတော်မျောား၏အမျောား မုှောစယဘယုျအောားကျဆ ာုးပခငာ်းအတကွစ်ပေါ်စပါကစ်သောသမမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရ

ကျမထောားကကဘာူး။ သ ု ့်စသျောလညျားဤသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက ဘုရုောားသခငျရြဲ ့်အ အီ ဉ်ထြဲမှောအမျောားအပပောားအစရားပါစသောပြ ရ်ပ်

မျောားစြောက်ျျူား။ 

တ ပ ုားမှေုတသ် မသော၏အဆ ပုါပွြဲပစုသပခငာ်းမဥှီားသာီးစသောအသာီးအနှ ထစမွောကျခရ စ်တော်ကကလောပ စုကကောင့််လညာ်းပြဲစရှျ့ဆက်ပျက် ာီးမှေုမျောား၏

စကကောက်မက်ဘယွစ်သောအချ  န်ငှ့််  ုုစပါငာ်းြညကျဆာီးခွငျားမအှလူစ မှေုကယ်ြ ု ့်နငှ့််ဘရုောားသခငအ်စပေါ် န ငုင် စတောတ်ညစ်ထောငရ် သ်ညျယစ ှေု

ခရ ျ၏ဝငစ်ရောက် ကွ်ြကမ်ှေုပ ု စပမကကီားတပပင။် 

ဒပီွြဲစတော်ညျဘရုောားသခငျ၏အကကီားမော တောအ အီ ဉ်သ ု ့်က ကု်ညဘီယလ် ု ောားလညက်ကက ုအ် ့်။ 

ပငစ်တကစုတေ ၏စ ့်နငှ့််တ ပ ုားမှေုတ်ပွြဲအကကောားအဓ ကအချ  က်ွောဟမှေုရှ စကကောငာ်း ဉ်ား ောားပါ။ ဓမမသ က်ျမ်ားဘရုောားစကျောငာ်းပငစ်တကစုတေ ရက်

စ ့်တငွ ်တငခ်ြဲ့်မပီားအစပခခ အောားပြင့််စယ ှေုကစ ောကဆ် ာုးတ ပ ုား (1 စကောရ  သ် ု 15: 51-57) 

မှောပပ လ်ောသည့််အခါအဆ ာုးသတက်တညာ်းကတ သ်စဘောပငစ်တကုစတေ ပခငာ်းနငှ့််တ ပ ုားမှေုတ်ပွြဲအကကောားအချ  က်ောလက အုသငာ်းစတောအ်သက်

အရွယက် ယု် ောားပပ အပြ ထ်ည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားန ငုပ်ါ ။ 

 တတုထ သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်, တ ပ ုားမှေုတ်ပွြဲ, (ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23: 23-25) "လ၏ပထမစ ့်၌သတေ မလ" တငွစ်လ့်လောစတွျ့ ရှ ထောားပါသည။် 



ဘရုောားသခင၏်အ အီ ဉ်အတကွ်အစရအတကွက်ခု  ခ်ုမပီား ာီးနငှ့််  လုငစ် တြဲ့်အစကကောငာ်းအချက်ပပ။ ဘရုောားသခင့်ပပကခဒ   ်

( ကတ်ငဘ်ောလနငှ့်် / သ ု ့်မဟတုစ်အောကတ် ဘုောလတွငပ်ြ စ်ပေါ်) 

၏သတေ မလသညင်ါတ ု ့်အဘ ု ့်ဘရုောားသခငျျ့အကကီားမော တောအ အီ ဉ်၏မပာီး ာီးပ ုစြော,် 

စ ောက်ဆ ာုးစလားပွြဲစတော်မျောားပါရှ သည။် ဒလီရြဲ ့်ပထမဦားဆ ာုးစ ့်၌ကျစရောကစ်သောစသောပွြဲစတော်ဘရုောားသခင၏်အ အီ ဉ်အတကွ်စ ောက်ဆ ာုးပြ

 ရ်ပ်မျောား၏အ အဦားစပခတ လ်မှ်ားရခြဲ့်သည။် 

ဒါဟောတဦားတညာ်းရြဲ ့်ပ မုှ အ်လုပက်စ မင မ်ဝပ် ွောစ ရစသောအပခောားန ှပ်တလ်ညဥ်ပုသစ် ့်ပြ ၏်, ထ သု ု ့်တ ပ ုား (ဝတ်ပပ ရော 23: 24-25) 

၏မှေုတတ် ဥ်ီားစအောကစ်မ့်ြွယ်ပြ ြ် ု ့်ပြဲ။ ဒါဟောအ က ုဘရုောားသခငျ၏ ညျားလများ (1-7 cf. ဧဇရ 3 2-3 ဟမ  8) 

သငယ်ူြ ု ့်အချ  ပ်ြ ပ်ါတယ်။ဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်မှပြ ပ်ျကတ်ောကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်အဘ ု ့်ကျမ်ား ော၌စရားထောားခြဲ့်ပါတယ် "ဥပမော, 

သတူ ု ့်သညအ်သက်အရွယ်ကကီား  ွာ်းလောကကမပီဘယသ်ကူ ုစပေါ်မှောငါတ ု ့်ဆ ာုးမ ကောားမျောားအတကွက်ျမ်ား ော၌စရားထောားလျက်ရှ သတညာ်း" (1 

စကောရ  သ် ု10:11) ။ 

ဒါဟောတ ပ ုားမှေုတပ်ွြဲ၎ငာ်း၏အမညက် ုဆွြဲယူစကကောငာ်းတ ပ ုား၏မှေုတက်စ ပြ ပ်ါတယ်။ 

ထ အုတ ပ ုား၏မှေုတ ်ြဲ ့်ချညထ်ောားပ စုဆောငအ်ဓ ပပောယက် မုျောား ွောစသောသစဘောတူညခီျက်အထာူးသပြင့််ကျစ ောတ် ု ့်အသကျရငှျစ သည့်အ်တကွအ်

ဆ ာုးအဆနငှ့်် ပတ်သက.် ရှ ပါသည။် ဒရီက ်ွြဲ, 

မျောားအတကွ်စခတ်သ  ်ျျူားအမညပ်ြင့်ယ်ုဒလတူ ု ့်အဘ ု ့်အသမမောကျမ်ား ောမဟတု်သလ ပုငက် မုူလမဟတု်စကကောငာ်းမတှသ်ောားရပါမည။် ဒါဟော ( 

စမီစ ျ ။ မူပ ငုခ်ငွ့််© 1998-1999 အရောအောားလ ုား ျျူား) 

ဘရုောားသခသတူ ု ့်က အုောားစပား၏မပီားစ ောက်သတူ ု ့်ရော နု ှစ်ပါငာ်းမျောား ွောစမွား ောားစသောအရောတ ခ်ခုုနငှ့််ဓမမစဟောငာ်းကျမ်ားစရားသောားခြဲ့်မပီားစ ောက်။ 

ကမများ ောက တု ပ ုားမှေုတ်သ ညျဘရုောားသခငျ၏ပွြဲစတော်မျောားက စုကကညောရ အ်ပြ  ် (: 1-3, 10   ပါတ် 10) 

 ုစဝားြ ု ့်လစူခေါ် ပခငာ်းလွခြဲ့်သငစ်ပားတယ်။ 

အသကတ်ော၏ ောအပ်ု 

  တဝ်င ်ောား ရော ျျူားပညောရငှစ်တကွ  ု 'ဘဝ၏ ောအုပ'် ' ြဲ ့်တ ပ ုားမှေုတပ်ွြဲချညထ်ောားကကပါမပ ီ (က, အရငှဘ်ရုောား။ တ ဥ်ီား 

နှေုတ်ဆက်ပခငာ်းအတကွ်ဘောလြဲ  ကတ်ငဘ်ောလ 17, 2012) ။ အဘယစ်ကကောင့််အကျ  ား ာီးပွောားစကကောင့််ပြ သ် ညာ်း 

(:; ဗျောဒ တက်ျမ်ား 3 3: 5 ြ လ ပပ  4) (: 22-23 စဟမဗြဲ 12) ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ကကလ မ့််မညစ်ကောငာ်းမပ,ီ ကျမ်ား ောက '' ဘဝ၏ ောအပု် 

'၌ ောရငာ်းဝငစ်သောသတူ ု ့်ကသ ွသ်င။် ဘယစ်တော့်လြဲ? သတေ မနငှ့််စ ောကဆ် ာုးတ ပ ုားမှေုတစ်သောအခါ: 

51 ကးှ  ျကးှ  ျ, သငတ် ု ့်က ငုါ က ်ြဲစသောအရောတခကု ုစပပောပပ: 

ငါတ ု ့်ရှ သမျှသညအ် ပ်စပျော်ရကကမညမ်ဟတု်စပမယ့််ငါတ ု ့်ရှ သမျှသညစ်ပပောငာ်းလြဲပခငာ်းခ ရကကလ မ့်မ်ည ် - 

တခဏအတွငာ်း 52, မျက်  မျောား၏မှ တ်အတငွာ်း, စ ောက်ဆ ာုးစသောတ ပ ုားမှေုတစ်သောအခါ။ တ ပ ာုးမှေုတ်မည,် 

နငှ့််စသလွ စ်သောသတူ ု ့်သညမ်ပျက် ာီးန ငုစ်သောထစပမောက်စတောမ်ူပါလ မ့််မည,် 

ကက နျ ပျတ ု ့်က ုစပပောငာ်းလြဲရကကလ မ့််မည။် ဒစီြောက်ပပ မ်ပျက ်ာီးတတ်စသောသည ်53 မပုပစ်ပေါ်တွငတ်ငရ်မယ,် 

ဤစသတတ်စသောမပမငဘ်ာူးစပေါ်တွငတ်ငရ်မညပ်ြ သ်ည။် (1 စကောရ  သ် ု15: 51-53) 

ဗျောဒ တက်ျမ်ားရငှာ်းလငာ်း ွောတ ပ ုားခု  လ် ုားစြောကခ်ွြဲြျက်ဆာီးမည ် (8: 2) သနှျသငျ, 

ပပ ဒ်ဏဘ်ရုောားသခငျသညျပြင့်က်ောကယွထ်ောားကကသညမ်ဟတုတ်ြဲ့်သစူတကွ  ု (9: 4) အစပေါ်သ ု ့်ကကလော, 

မပီားစတော့်ဘရုောားသခင၏်န ငုင် စတောန်ငှ့် ်ရီင ် (11: 15-18) 



လောပါလ မ့််မယ်။စ ောက်ဆ ာုးအစ  ြဲ ့်ကသ၏ူအမညမ်ျောားက ုအသက် ောစ ောင၌်စရားထောားလျက်ရှ ၏ကကသညမ်ဟတု်သတူ ု ့်သညဒ်တု ယစသပခငာ်း 

(: 14-15 ဗျောဒ တက်ျမ်ား 20) စတွျ့ ကက  ခ  ောားလ မ့််မညဟ်ုသငစ်ပားတယ်။ 

တပံ ုားစပါကက် မဲှေု 

အ ဉ်အမမြဲတပပငလ် ုားက ုမှကကီားမောားတြဲ့်သငွာ်းကု မ်ျောား၏ပြ ရ်ပတ် ခ်ုအထ မ်ားအမတှ် - 

သမ်မောကမများအကကီားအကျယ်ပဋ ပကခမျောားနငှ့််ပ ုက် မ်ှေုနငှ့််အတပူုဒပ်ြတ်ခြဲ့်သည့််အ စစရား၏သမ ငုာ်း, 

 ဉ်အတငွာ်းတ ပ ုားလက် ကြ် ု ့်ဒါမှမဟတု်အစရားကကီားစသောမက်စဆ့်ခ်ျမ ှ ဒါနျားအပြ စ်ခေါ် ပခငာ်း, 

သတ စပားက ရ ယောမျောားအပြ အ်သ ာုးပပ တြဲ့်ခ ရြ ု ့်ဆကလ်က်စကွောငျားစြျောပစွကကောငာ်းက ု ဉ်ား ောားပါ လမူျ  ားသည။် 

ဘရုောားသခငျသညျအ သူ ့်ဥပစဒမျောားက ုဆ ် ့်ကျငသ်တူ ု ့်၏ ဉ်ဆက်မပပတပ်ု က် မ်ှေုအဘ ု ့်ထ သုတူ ု ့်အစပေါ်သ ု ့်စဆောငက်ကဉ်ားမယလ် ု ့်ပပ ဒ်ဏမ်ျောား

အစကကောငာ်းက ုဣသစရလအမျ  ားက သုတ စပားြ ု ့်, သတူ ု ့်က စုဟရေှာယက, စယဇစကျလ, စဟောစရနှငှ့်စ်ယောလအကကောား, 

ပစရောြကက် အုသ ာုးပပ ခြဲ့်သည။် ဤစရွျ့ကောားပစရောြကျတ ု ့်သညျဘရုောားသခငျရြဲ ့်လ၎ူငာ်းတ ု ့်၏သတ စပားချက်မျောား 

မတှ ပ ုားနငှ့််တူသတူ ု ့်ရြဲ ့်အသ စတကွ သု ာုး ွြဲြ ု ့်ရှ ကက၏။ 

1 ကျယစ်လောင ်ွောင ,ု အောားလပခ်ျ  မ်ေှာမဟတု;် တ ပ ုားခကြဲ့်သ ု ့်သင၏်အသ လွှင့်;် သတူ ု ့်ရြဲ ့်လွ က်ျျူားငါ၏လကူ ုစပပောပပပါ, 

ယောကပု်၏အ မ်စတောသ်တူ ု ့်အပပ ။် (စဟရေှာယ 58: 1) 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့်ကယစ ့်ပပ လုပလ်ပု်ြ ု ့်အလပုလ်ုပက် ငုစ် ကကသည။် ကျစ ောတ် ု ့်ရြဲရငျျ့  ှောလူ ့်အ

ြွြဲျ့အ ညာ်းရြဲ ့်အပပ မ်ျောားက ုစပပောပပနငှ့်မ်ညသ် ု ့်ကမဘောကပြ ရ်ပမ်ျောား   တ်ကျ ောားလညသ်စဘောစပါက်အ ော တေ  နငှ့််အတူ လုပြ် ု ့်ကကသည ် - 

ငါတ ု ့်သညလ်ညာ်းရငှာ်းပပြ ု ့်ကွ  ား ောားရော။ 

ဒါစပမယ့််လညာ်းဗျောဒ တက်ျမ်ား (1-18: 1-13, 9 ပဗောဒ တျ 8) 

သ ွသ်ငအ်ပြ အ် ော တျမှောလောမယ့််ပကတ တ ပ ုားစပါကက်ွြဲမှေုမျောားရှ ရလ မ့််မည။် သ ု ့်စသောအ်မျောားဆ ာုးရှ သမူျောားသတ စပားချကမ်ျောားက လု ကု် ော

လ မ့််မညမ်ဟတု်ပါ။ 

အစတောမ်ျောားမျောားကဗျောဒ တက်ျမ်ားထြဲမှောလနွငှ့််စတွအမျောားကကီားတ ပ ုားမှေုတ်ပွြဲ (ဝတ်ပပ ရော 23:24) 

ရကစ် ့်မေှာစြောက်ခွြဲြျက်ဆာီးခ ရြ ု ့်ခြဲ့်ကကသညက်ကသည ်- စမျှောလ်င့်အ်မျောားအပပောားကချ တဆ်က်မှေုက ုစတွျ့ ပမငန် ငုသ်ည။် 

ဒါစပမြဲ့်အစရားကကီားဆ ာုးတ ပ ုား, တ သ်စဘော, စ ောက်ဆ ာုး, 

သတေ မတဦားတညာ်းပြ န် ငုသ်ည။် ဤတွငဗ်ျောဒ တက်ျမ်ားအစကကောငာ်းသ ွသ်ငရ်ောပြ ပ်ါသည:် 

15 ထ အုခါသတေ မစကောငာ်းကငတ်မ သ်ညတ် ပ ုားမှေုတ်စသောအခါ: စကောငာ်းကင၌်ကျယ်စလောငစ်သောအသ ရှ ကက၏, 

ဟ ု"ဤစလောက၏အဆ ပုါန ငုင် တ ု ့်ငါတ ု ့်သခင၏်နငှ့််သ၏ူခရ စ်တော၏်န ငုင် တ ု ့်ပြ လ်ောကကပါမပ,ီ သသူညအ် ဉ်အမမြဲအ ဉ်အမမြဲ  ုား

  လ မ့််မည!်" 16 ထ သုတူ ု ့်၏ရောဇပလလ ငစ်ပေါ်ဘရုောားသခငစ်ရှျ့စတော၌်ထ ငုလ်ျက်သအူသက်ကကီားသနူ ှဆ်ယစ်လားပါားသတူ ု ့်ရြဲ ့်မျကန်ေှာ

မျောားစပေါ်မှောလှြဲပခငာ်းနငှ့််ဘရုောားသခငက် ကု ုားကယွ,် 17 စပပောစ : 

"ကျစ ောတ် ု ့်က ုသင ်ုဏစ်ကျားဇူားစတောက် ခုျီားမွမ်ားကကစလော့်အ ုထောဝရဘရုောား, အ နေတ ခ် ုားရငှဘ်ရုောားသခငပ်ြ ၏်နငှ့််သ၏ူ 

ကကီားလောသပူြ ပ်ါသည,် စသောစကကောင့် ် သငျသညျသငျ၏ကကီားစသောတ ခ် ုားစခေါ်စဆောငသ်ေွာားပခငာ်းနငှ့််  ုား  စလ၏ပါမပီ။ အသက ်

18 လမူျ  ားတ ု ့်သညအ်မျက်ထကွခ်ြဲ့်ကကသည,် သင၏်အမျကစ်တော်သည ် လော. , ထ စုသလ ွစ်သောသတူ ု ့်သည၏်အချ  ,် 

သတူ ု ့် ရီငပ်ခငာ်းက ခု ရသင့််စကကောငာ်း, အသငျသညျသငျ၏ကျွ ပ်စရောြက်မျောားနငှ့်သ် ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်ဆခုျသင့််စကကောငာ်းသ ရပါတယ,် 

ထ သုကူ ု သင၏် ောမစတောက် စုကကောက်ရွ ျ့အကကီားအငယ,် ထ စုပမကကီားက ြုျက်ဆာီးစသောသတူ ု ့်အမြညကျဆာီးသငျျ့သညျ။ 



" 19 ထ အုခါဘရုောားသခင၏်ဗ မော စ်တော်သညစ်ကောငာ်းကင၌်ြွင့််လ ှခ်ြဲ့်ပါသညန်ငှ့််သ၏ူပဋ ညောဉ်စသတေ ောစတော်သညဗ် မော စ်တော်၌

ထငရ်ေှာားစလ၏။ နငှ့််လျှပ်  ပ်ပက,် ဆညူ သ , ငလျငလ်ှေုပ,် ကကီား ွောစသောမ ဃုာ်းသာီးရှ ကက၏။ (ဗျောဒ တ် 11: 15-19) 

တ ပ ုားမှေုတပ်ွြဲယစ ှေုသညျမစွကွီားစပျါမှောဘရုောားသခင၏်န ငုင် စတောက် လုော ြဲ ့်တညစ် မညစ်ကကောငာ်းတ ပ ုားမှေုတ်အ ော တ်မှောနငှ့််အပြ မ်ှ ပ် ု။ ဘု

ရောားသခင့်ကကလောန ငုျင စတျော၏စကောငာ်းစသောသတငာ်းယစ ှေုသညျက ယုျစတျော၏အစ ခ ကျွ ယ်ခ ု (မဿြဲ 24:14; 28: 19-20) 

ကကောားစပပောစ ပခငာ်းလ လုောားအရောက ုကကီားမောားတြဲ့်အ  တအ်ပ ငုာ်းတ ခ်ုပြ ပ်ါသည,် သ ု ့်မပီားမအှဆ ာုး (မဿြဲ 24:14) 

စရောကလ် မ့််မည။် တ ပ ုားမှေုတ်ပွြဲဤစလောကက စုကျော်ခရ စ်တော်ရြဲ ့်စအောငပ်ွြဲမှစထောက်ပပသည။် 

1542A,    922, 930 နငှ့််ဆလောမ၏ီ ၏ (အဆ ပုါ - ။ ။ ထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသော ျ ုမ်ားနငှ့်် (က ုက်ကမ်ား MPL025 စကကော်ပငော 1415 

အပြ  ်ရ စရောမသမ ငုာ်းပညောရငှ,် :  ောအုပ ်II က  ု (  ုဏာ်း 1-46) ပုဒမ် 1, အခ ာ်း 19, 7-9 ြရ ် ့် က, အယ်ဒတီောထတု်စဝသ,ူ 1987, p 

117-119), က  ု ' ောဇရက်မမ  ျ့သောားခရ ယ်ော စ်တကွ ကု' 

ကျဆ ာုးပခငာ်းသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်ရ ဆ်ကလ်က်စကကောငာ်းမတှတ်မ်ားတငခ်ြဲ့်တယ်။ ။ ။ 

 တတုထ နငှ့််ပဉ္စမရော နု ှမ်ျောား ွောသ ု ့်။ သတူ ု ့်ကအ သတူ ု ့်ကစတောငက် ုဇ အ ုစ်တောငစ်ပေါ်စပေါ်စတွျ့ မေှာ အောဏောပ ငုမ်ျောား (ထ တုမ စ်တော်မျောား၏ 

ခဘရုောားစကျောငာ်းအောားပြင့််ရပတ် ် ့်မကု မ်ှတီ ုငစ်အောင ်တတုထ ရော သု ု ့်စယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌မူရငာ်းခရ ယ်ော အ်စဆောက်အဦားအခ ုငအ်မောသကူ ုစယ

 ုရလှငမ်မ  ျ့၌သ စောရှ ခရ ယ်ော မ်ျောားအောားပြင့််သ ထုောားခြဲ့်ကကသည။် ကျမ်ား ောစရာှးစဟောငာ်းသစုတသ ပညောက ုပပ လ်ညဆ် ာ်း  ပ်ခငာ်း, စမလ / 

ဇွ လ် 1990: 16-35,60) ။ 

ဆာီးမ ုက ်အထာူးသစနေှာငာ်းပ ုငာ်း တတုထ ရော အုတငွာ်းတ ပ ုားမှေုတပ်ွြဲစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းမလှမူျောားက ုရပတ် ် ့်ရ က်က  ား ောားခြဲ့် (ယုဒလတူ ု ့်ဆ ် ့်ကျင ်ငါ: 5; 

VI က ု။ 5; VII: 2) 

။ သ ု ့်စသောသ် စောရှ စသောသပူြ ြ် ု ့်ကက  ား ောားစ သစူတကွ သုမ ငုာ်းတ စ်လျှောကလ် ုားအြဲဒလီ လုုပြ် ု ့်ဆက်စပပောသည။် ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့််

ဘရုောားစကျောငာ်းဒစီတော့်ယခုပါဘာူး။ 

6. အဖပ ်စဖြရောစ ့်:  ောတနျက နုငှထ်တုလ်ော 

စ ောကတ် စ် ့်ကျဆ ာုးပခငာ်းသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ကအပပ စ်ပြရောစ ့်သည:် 

။ , သငသ်ညသ်င၏်အသက်ဝ ညောဉ်က ုစနေှာင့်ရ်ကှ်ပခငာ်း, 

အောားမီားပြင့်ပ်ပ စသောပစူဇောသ်ကက ောက ုဆကက်ပရ်ကကလ မ့််မည ်27 "ဒါ့်အပပငဒ်သီတေ မလဆယ်စ ့်ကအပပ စ်ပြရောစ ့်ပြ ရ်လ မ့််မည်

ဒါဟောသငတ် ု ့်အဘ ု ့်ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ ရကကလ မ့််မည:် 26 ထ အုခါထောဝရအရငှတ်ြ စ်မောစရအှောားမ  ့်စ်တောမ်ူ 

သခငဘ်ရုောား။ 28 ထ အုခါအပပ စ်ပြရောစ ့်သညက် ုသငသ်ငတ် ု ့်၏ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားစရှျ့စတော၌်သငတ် ု ့်အဘ ု ့်အပပ စ်ပြပခငာ်း

က ုပပ စ ပခငာ်းငါှ, 

ထ စု ့်ရကတ်ငွအ်လုပ်မျှမပပ ရမည။် 29 ထ စု ့်ပခငာ်းအစပေါ်   တ်ဝ ညောဉ်က ုမခ  ားပခ မစပားသသူညမ်ညသ်ည့််ပု ္  လတ် ဥ်ီားပြ ရ်လ မ့််မ

ညမ်ျောားအတကွ် 

။ 30 ထ စု ့်ပခငာ်းအစပေါ်မညသ်ည့််အလုပက် မုဆ လုတူ ဥ်ီားသညသ်၏ူအမျ  ားမှပယ်ရငှာ်းစသောလတူ ဥ်ီားငါသညသ်၏ူလ ူုထြဲကငါြျ

က်ဆာီးမည ်31 သငျတ ု ့်အဘယ်အလပုက် ုမျှမလပု်ရ။ , 

အောားလ ုားသင့််ရြဲ ့်၌သငတ် ု ့်၏သောား ဉ်စပမားဆကအ် ဉ်အပညတစ်တောအ်တ ုငာ်းပြ ရ်လ မ့််မည ် ။ 

စ ရော 32 သငတ် ု ့်တငွမ်င မ်ဝပ ်ွောစ ရစသောဥပုသစ် ့်ပြ ရ်လ မ့််မည,် 

သငသ်ငတ် ု ့်  တဝ် ညောဉ်က ုည ဉ်ားဆြဲရလ မ့်မ်ညည် စပ ငုျားမှော ဝမစ ့်၌ညဦားယ  မ ှ.  က်ပြ ည်ဦားတ ငုစ်အောင,် 

သငသ်ညသ်င၏်ဥပသုဆ်ငန် ွှြဲရကကလ မ့်မ်ည ်"။ (ဝတ်ပပ ရော 23: 26-32) ။ 



7 'ဤသတေ မလဆယစ် ့်ရကတ်ွငသ်ငသ်ညဓ်မမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ ရကကမည။် သငသ်ညသ်င၏်အသကဝ် ညောဉ်က ုစနေှာင့်ရ်ကှ်ကက

လ မ့်မ်ည ်သငသ်ညမ်ညသ်ည့်အ်လုပက် ုမလပု်စဆောငက်ကလ မ့််မည။် (စတော 29 းား 7) 

အ ောစရေှာငပ်ခငာ်းသမ ငုာ်းစကကောငာ်းအအဓ ကအောားပြင့်ထ်ောားစသော ောပ ုဒတ် မုျောား "သင၏်  တ်ဝ ညောဉ်က ုစနေှာင့်ရ်ကှ်" ဘယ်စလောက ်

(ဒကီ လုညာ်းဆောလ  35:13 ကြဲ့်သ ု ့်စသောကျမ်ားပ ုဒက်    လ်ျက်ရှ ၏ 69:10 စဟရေှာယ 58: 5) 

ဘရုောားသခအသ ငုာ်းအဝ ငုာ်းမျောား၏ ျျူားနငှ့််ခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းအောားပြင့််အ က်ထောားမပီားပြ ပ်ါတယ်အ ောစရေှာငပ်ခငာ်းက ုဆ လု တုောရ ,် 

တဦားတညာ်းတ  ်ညာ်း ညာ်း ြဲ ့်စ မစကောငာ်းပြ မ်ပီား, 

အရငှမ်ပီားသောားည ဉ်ားဆြဲပခငာ်းက ခု ရစသောသပူြ ပ်ါသညမ်ဟတုလ်ျှင။် ညဦားည စပ ငုျားစ ဝငခ်ျ  က်စ စ ဝငခ်ျ  မ်ှဆ လု ုသည။် 

စသောတမ စ်တော်စပါလသုညျတမ စ်တော ် 21 ထတု်ပပ ခ်ျက်မျောားနှေု ာ်းလ မ့််မညသ်ည့် ်

(ကစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းခ ခြဲ့်ရစကွောငျားစြျောပွရောမဟတုသ်ော  စ်ဆားန ငုသ်ည;် 28:17 18-24: ဓမမသ က်ျမ်ားက ယုတ် ုငက် "ဟုပမ "် (9 27 

တမ စ်တော်ဝတထ  ), အပပ စ်ပြရောစ ့်က ုစခေါ် ), ဒါစပမယ့််စသျောြ လု (တမ စ်တောမ်ျောား၏ ောအုပတ်မ စ်တော်ဝတထ   1 

မှောမကှ ငုတ်ယွ်စပြရငှာ်းခြဲ့်သည့််ခရ ယ်ော  ်ရ -အမညရ်ှ စကကောငာ်း: 1), အ ပါမပီရမယ်သ ု ့်မဟတု်အပခောားစဝါဟောရက ုအ ောားထ ာုးခြဲ့်ကကစပသည။် 

ဘရုောားသခင၏်အသငာ်းစတော်မျောားနငှ့််အတူဆကန်ယွ်စလ့်လောသမူျောားတ ဥ်ာီးချငာ်း အီ ောစရေှာငပ်ခငာ်းစ ဝငခ်ျ  မ်ှဤညဥ့််စ ဝငခ်ျ  အ်ထ စ ောက်

တ စ် ့်ညဥ့်် (သတူ ု ့်က ယုထ် လက်စရောကန် ငုက်ကသညလ် မ့််မယ်ဆ ပုါက - သ ူောပပ မ ခငမ်ျောား, အစသား ောားကစလားမျောား, 

က ယု်ဝ စ်ဆောငအ်မျ  ားသမီားမျောား, 

နငှ့််အမျ  ားမျ  ားစသောည ဉ်ားဆြဲပခငာ်းက ုခ ရစသောသအူပခောားသမူျောားက အု ောစရေှာငျြ ု ့်ပမးျးှစးးောလငျျ့ထောားကကသညမ်ဟတု ် - 

ဤတသမတတ်ညာ်းပြ တ်ယ ် ဤစဒသရှ  ျျူားအစလ့်အထမျောားနငှ့်ဝ်သကြဲ့်သ ု ့်စကောငာ်း ွော) 

။ ဒအီ ောစရေှာငပ်ခငာ်းအတကွက်ျစ ောတ် ု ့်အ ောားအ ောသ ု ့်မဟတု်စသောက် ရောမပါဘြဲသေွာားပါ။ 

ဒါပစမြဲ့်အ ့်သ,ွ 

တဦားတညာ်းပ  ုတက် အ ရီငခ်  ောမျှမ ျျူားဗ မောနျစတျောက ယုစ ့် ရောရှ စသောစကကောင့်ခ်ရ ယ်ော စ်တကွ အုပပ စ်ပြရောစ ့်က စု ောင့်စ်ရေှာက်ရ မ်

လ အုပ်ပါဘာူးအစကကောငာ်းရငာ်းတ ခ်ုပြ တ်ယ်ဆ တုောအခ ငုအ်မော (။ အပပ စ်ပြရောစ ့်တငှျသငျျ့သညျခရ ျစတျော၏စ ောကလ် ကု?်) 

။ သ ု ့်စသောသ်မမောကျမ်ား ောအမှ တ်ကယအ်ြဲဒမီှောဗ မောနျခြဲ့်တြဲ့်နငှ့််အပခောားအပြ မ်ှ ဓ်မမသ က်ျမ်ားခရ ယ်ော စ်တကွ ု (းား 16-17 1 စကောရ  သ် ု3) 

ယခဘုရုောားသခင၏်ဗ မော စ်တော်ပြ က်ကသညက် ုပပသစသောစကေွာငျျ့ ြွ ျသညျစရှျ့ မှောဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညရ်ော ုန ှစ်ပါငာ်းမျောား ေွာအ

ပပ စ်ပြရောစ ့်က ုစ ောင့်စ်ရေှာကစ်သောစကွောငျျ့ ြွ ျသညျ ။ 

ဆ တန် ှစ်ကောင ်

ဓမ်မစဟောငျားကမများတငှျ, အပပ စ်ပြရောစ ့်အတကွ် ဆ တက် ုစတော၌အ (: 1-10 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 16) 

ထ သ ု ့်စ လွှတခ်ြဲ့်သညဘ်ယ်မှောအခမ်ားအ ောားပါဝငသ်ည။် အချ  ျ့စသောခရ ယ်ော မ်ျောားသည ်ောတ အ် က်ဆ ာုးစသောတွငာ်း (: 1-4 ပဗောဒ တျ 20) 

တငွအ်န ှတ်စထောငဘ် ု ့်ချညစ်နေှာငလ်ျက်မညပ်ြ စ်ကကောငာ်းအခါစထောင ်ုန ှအ်တငွာ်းအချ  ပ် စုြောအ်တ ုငာ်းဤစဝား 

ဆ တစ်ပားပ ု ့်ပခငာ်းက ုပမငစ်တော်မူ၏။ ဒါဟောသကူအချ  က်ောလအတွငာ်း   ုမာ်းပခငာ်းနငှ့််လှည့််ပြောားန ငုလ် မ့််မညမ်ဟတုဆ် လု သုည။် စသောစကကောင့််

စယ ှေု၏ယဇျပူစဇျော၏, တ ဆ် တက် ဤုစ ့် (: 1-10 cf. ဟစဗွြဲ 10) က စု ောငျျ့စရေှာကျယဇျပစူဇျောမစပားပါ။ 

စယ ှေုသညက်ျွန်ပုတ် ု ့်၏ပသခါသ ာုးသငယက် ငုါတ ု ့်အဘ ု ့်အ (1 စကောရ  သ် ု5: 7-8) ယဇျပစူဇျောခြဲ့်စပမယ့််သသူောတ ခ်ျ  က် (စဟမဗြဲ 9:28) 

အစသသတ,် 

ငါတ ု ့်သညလ်ညာ်းသညျယစ ှေုထ ာုးတများအစသသတ်ပခငာ်းက ုခ ရစသောသညအ်ဘယ်မေှာရှ ပသခါပွြဲထကအ်ပခောားအချ  က် ုကကည့််ပါ။ 

အဘယ်စကကောင့််? 



အစတောမ်ျောားမျောားကခ ် ့်မ ှာ်းသ ာုးသပသ်ညက်ကပါမပ,ီ 

ဒါစပမယ့််ဒယီဇျပူစဇျောဒတု ယဆ တလ်ွှတစ်ပားရ မ်တ ငုမ်ီပြ ပ်ျက်ဆ တုြဲ့်အချကက်  ုြဲ ့်အတူသြဲလ ွ ်ရှ တယ်ပြ န် ငုပ်ါတယ်။ 

မူရငာ်းပသခါပွြဲသောမ မ တ ု ့်၏အပပ မ်ျောားအတကွ်မကူားခ ရဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်အတကွ်ရလဒ။် ဒအီသကအ်ရွယ်မှောစတော့်  မ် ှစ်သောခရ

 ယ်ော မ်ျောားစ စသောသတူ ု ့်က ုငါတ ု ့်အပပ မ်ျောားမျောားအတကွ်ပပ ဒ်ဏစ်ပားစဆောငသ်၏ူစ ောက်ဆ ာုးမစွကွီားပသခါပွြဲအစပေါ်စယ ှေု၏ယဇ်ပစူဇော်ပခငာ်း

က အုခ ငုအ်မောစပပောဆ သုည။် သ ု ့်စသော်  မ်ှ စ်သောခရ ယ်ော မ်ျောားက  ု (လ ု 12:32; စရောမ 11: 5) 

စလောကလူဦားစရရြဲ ့်စသားငယတ်ြဲ့်လူ ညာ်း ုပြ က်ကသည။် 

သမ်မောကမများ (2 စကော 4 းား 4) စလောက "မညကျ  ကှ" သ ူ "ဒအီသကအ်ရွယ်၏ဘရုောား" 

 ောတ က် စုခေါ်ကတညာ်းကအမျောားဆ ာုးပမငန် ငုခ်ြဲ့်ကကစသောလ်ညာ်းသခငစ်ယ ှေု၏ယဇ်ပူစဇောစ်သောအောားပြင့်ြ် ုားလွှမ်ားကကမပီမဟတု်။ တ ခ်ုခကုဒအီ

သကအ်ရွယ်ဒါမှမဟတုအ်သကအ်ရွယ်အတကွ ် (မဿြဲ 12:32) လော - 

သ ု ့်စသျောလညျားဒအီောားလ ုား ာီးပါားဟုစခေါ်စဝေါ် ပခငာ်းက ုခ ရလတ ့်စသောအဘ ု ့်အပြ ပ်ျက်ပါလ မ့််မယ်။ အဆ ပုါဘရုောားစကျောငာ်းသညအ်သကက် ု်

ဆ ာုးအခမ်ားအ ောားအမပီားတွငဟ်ောယယဇ်အစြေါ် ပပသညဘ်ရုောားသခငျျ့အ အီ ဉ်ပြဲဒစီ ့်စရွားစကောက်အစပါငာ်းတ ု ့်အောားကယျတငျစတျောမူခငွျားက ု

ပူစဇော်သကက ောဘ ု ့်မဟတု,် 

ပါဝငသ်ညအ်ပြ စ်ယ ှေု၏ယဇ်  ုဘရုောားစကျောငာ်းအသကအ်ရွယစ်ခေါ်သတူ ု ့်အဘ ု ့်မဟတုခ်ြဲ့်စကွောငျားတငျပကွူညစီပားသည။် 

ကက  တငပ်ြ ် ့်ချ လျက်ရှ အပခောားဆ တ်သငယ်ြ ု ့်ယဇျပစူဇျောစြေါ် ပပပခငာ်းပြင့််အသ ာုးပပ ပ ,ု 

ဒယီစ ှေုသညျ ောတ ၏်ဒ ု  ုကအ်ပပ တ် ု ့်က ုစပျောကတ်ောမခ ခြဲ့်ရစကကောငာ်းပပသထောားတယ်။ 

ယစ ှေုသညျအောားလ ုားလသူောားစတွ၏ပင ်ယတ်ကီ ယုူ။ ဒါစပမယ့််ဘရုောားသခငက်ကျွန်ပုတ် ု ့်က စုခေါ်ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုစ ောငတ်တရောား (စယောဟ  ်

6:44) စပားအပ်နငှ့််ကျွ စ်တောစ် ောငတ်ရရ ဆ်နဒရှ ပြ  ် လော. 

ထ ကုျစ ောတ် ု ့်ယ ုကကညြ် ု ့်လောမပီားစ ောကသ်ညအ်ထ လသူောားစလျှောကထ်ောားမထောားဘာူး။ စယ ှေု၌, 

ဒါစပမယ့််ကျစ ောတ် ု ့်သောားစတောက် ယု ုကကညင်ါတ ု ့်သညခ်မညာ်းစတော်ဘရုောားက ယု ုကကညမ်သော, သည,် 

ငါတ ု ့်သတူ ု ့်ဟောဆ သုညျကောားအဘယျသ ု ့်ယ ုကကညပ်ါတယ်။ ဒါ့်အပပငက်ျစ ောတ် ု ့်ညျသနျျ့ ရငှျားစသောဝ ညောဉ စတျော (တမ စ်တော ် 2:38) 

ခွင့််ပပ ခြဲ့်ပခငာ်းနငှ့််အမ ှတ်ကယ်သတူ ု ့်ကကျွ စ်တောတ် ု ့်က အုသကျရငှျရှ သညမ်ယလ် ု ့်အပြ အ်သက်ရငှရ် က်က  ား ောားစ ခ ရ, ဗတေ  ဇ က ခု , 

စ ောငတ်ကသကစ်သပပ (စယောဟ  ်2 cf. 1: 6) ။ 

သမ ုငာ်းတ စ်လျှောကလ်ံာုးထောားရှ မည ်

အပပ စ်ပြရောစ ့် (ငါယုဒလတူ ု ့်တဘက်၌ငါ: 5; VI က ု။ 5; VII: 2) ကဆ ် ့်ကျငတ်ရောားက ုစဟောစပပောစသောသအူ အဆ အုရ 4 ရော အုတွငာ်းထောားရှ မည်ခြဲ့်သည်။ 

ဤသညက် လုညာ်း (je ကတောားပမ ရ် က်က  ား ောားခြဲ့်စသောဤအချ  အ် ာီးရှ ဆာီးရီားယောားတမ စ်တော် ၏က  ု 69/70 

တငွစ်တွျ့ ပမငန် ငုပ်ါသညစ်ရောမအငပ်ါယော (300-438) တငွယ်ုဒလူတ ု ့်က နု ှ ပ် က်ည ဉ်ားပ ာ်း, တကက သ လု ် ပပည ်ယ်၏ ောစပ 30: ။ လူသောား 

စလ့်လောမှေုမျောား ပပည ်ယ်ပ ုန ှ ပ်ထတုစ်ဝပခငာ်း, 1952 ၏။ တကကသ လု,်   ။ 34-35) ။ 

ပဉ် မ-ဒသမရော ကုောလကစ ရက ်ွြဲပါတ ဥ်ီားကမတွ် လ်င ်ောရွက ်ောတမ်ား, 

စယ ှေု ြဲ ့်သူ ့်တပည့်ယ်ုဒလတူ ု ့်ကြဲ့်သ ု ့်တူညစီသောရကစ်ပါငာ်းအစပေါ်အ ောစရေှာငပ်ခငာ်းထောားရှ မညစ်ကကောငာ်းစြော်ပပသည။် ဒါဟော ရ -စရောမ 50 

စ ့်ကအတတူက ်လော. စ ချ  တ်ငွ ်-ခရ ယ်ော စ်တကွ ုစ တု ာ်းပြဲအပပ စ်ပြရောစ ့်က စု ောင့်စ်ရေှာကခ်ြဲ့်ကကစကကောငာ်းညွှ ပ်ပ - 

။ ပော '၌စပါခရ ဝ်ငက်ျမ်ားကစ က ုားကောားချက်မျောား; ။ ယစ ှေုသညျစရာှးစဟောငျားအ ီျျူားနငှ့််ခရ ယ်ော  ်ောစပ, အတှြဲ 158, 2003,   အတကွ် 

- အယလ်က် ု (-ခရ ယ်ော မ်ျောား၏အဆ ပုါပ ုရ ပ်မျောားက မုစ ောင့်ဘ်ြဲစကကောငာ်း 70-72 အ ောစရေှာငပ်ခငာ်းကောလ ။ စလ့်လောစရား, ၏  ျော ယ ်



XVIII, (1) ဧမပီလ 1967: ။ ။ 34-57) ။ အပခောားအသမ ုငာ်းပညောရငှထ် မအှ ရီငခ်  ောမျောား (ဥပမောထငာ်းရျှူား,   ။ 32-34) 

ဒပီမငက်ွငာ်းက စုထောကခ် ပါတယ်။ ထ ု ့်ပပငက်ျွ စ်တောစ် ဆြဲ 16 ရော အုတွငာ်း  ထောားခ ရခြဲ့်သမ ုငာ်းဆ ငုရ်ောအ ရီငခ်  ောမျောား (   ။ 61-62) က ုကကည့််ပါ။ 

ဘရုောားသခငျ၏အစဟောငာ်းက ုစရဒယီ ုဘရုောားစကျောငာ်း 20 ရော တုစလျှောက်လ ုားအပပ စ်ပြရောစ ့် (နငှ့််အပခောားသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောား) 

စလ့်လောသည။် ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်အ်သငာ်းစတော၌်ယစ ့်ကျွန်ပုတ် ု ့်ကစ ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ဆကလ်က်။ 

7. ပ ဲ: တည်ားဟစူသော 

ကမ္ော့်ြလောားလကစ်အောကတ် ငခ်ရ ်စတေ်ာရဲ ့်အပုျဖခြိုပျလ ပဲု ကည့််ဘယအ်ရောက တု ်လျှပ်

တ ်ဖပက ု်ပ်ပုံလ ော 

တြဲစတော်ပွြဲဘရုောားသခင၏်အ အီ ဉ်အတကွ်အထတှျအထ အပြ အ်ပျကပ် ု။ ယစ ှေုသညျလသူောားတ ု ့်စရွားနှေုတ်စတောမ်ူရ က်ျွန်ပုတ် ု ့်၏အပပ ်

မျောားအတကွ်အစသခ မပီားစ ောက,် နငှ့်် (ဗျောဒ တက်ျမ်ား 5:10) သကူ သု ် ့်ရငှာ်းစသောဝ ညောဉ်က ု စလတှျ, 

စပမကကီားစပေါ်မှောက ယုစ်တောန်ငှ့်အ်တူ  ုား  ရငှဘ်ရုငတ် ု ့်သညယ်ဇ်ပစုရောဟ တ်ပြ လ်ောြ ု ့်သူ ့် ောမအဘ ု ့်ကလူထကွစ်ကောကယ်ူမပီားစ ောက,် 

နငှ့််သ၏ူဒတု ယအလောမပီားစ ောက,် သကူစ ောက်ဆ ာုးစတော့်ဘရုောားသခငန်ငှ့််မ မ လ ူ

(ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုစ ောက်ဆ ာုးစတော့်က ယု်စတောန်ငှ့််အတအူ ညာ်းဆ ာုး- ဝငစ်ရောက်ခြဲ့်မပီားစအောင,် အပပ စ်ပြပခငာ်းက ုပပ ) 

၏ထ စတော်မသှူ ့်က ုနငှ့််အပပ မ်ျောားက ုန ှဥ်ီား လ ုားခွြဲထတု် ောတ ၏်ဦားစခါငာ်းက အုစပေါ်သ ု ့်အစပါငျားတ ု ့်သအပပ မ်ျောားက ုစ ရောချထောားမပီားစ ောက,် 

ထ ု ့်စ ောကက်ျွ စ်တော်စ ောက်ဆ ာုး ာီးရီားဘ ု ့်အဆငသ်င့််ပြ စ် ပါမပ ီ ပြ ရ်ပမ်ျောား၏, 

သညစ်ပမကကီားစပေါ်မှောဘရုောားသခင၏်အန ှတ် စ်ထောငန် ငုျင စတျော၏တညစ်ထောငပ်ခငာ်း၏တငသ်ည့််။ 

တြဲစတော်ပွြဲကလူ ောတ ၏်ပရ ယော (: 1-6 ဗျောဒ တက်ျမ်ား 20) 

မပါဘြဲညျဘရုောားသခငျ၏ဥပစဒမျောားစ ောင့်စ်ရေှာကမ်ညသ်ည့််အခါသညျယစ ှေုခရ ျ၏အန ှတ် စ်ထောင ် ုား  ရစသောကောလအတွငာ်းပြ စ်ပေါ်

လတ ့်စသောဝ ညောဉ်စရားရောနငှ့််ပ စညာ်းကကယ်ဝစသော ညာ်း  မ်ပ ု။ ဤသညက်  ုောတနျ (းား 9 ပဗောဒ တျ 12) 

ကလှည့််ပြောားစ တြဲ့်ကမဘောကကီားထြဲမှောယခုပြ ပ်ျက်စသောအမူအရောက မုတဘူြဲ၌တညရ်ှ ၏။ (ဗျောဒ တ ် 20: 1-3) 

ထ ု ့်စ ောက်သေွာားမပလီ မ့််မညသ်ည့် ်ောတပရ ယောယ်: အမျောား ုမေှာခရ ယ်ော ဘ်ောသောအမညခ် သကူ ု '' စကောငာ်းတြဲ့် '' 

အယူမှောားဝ က်ကီားမျောားအပြ အ်ဘယ်စကကောင့််သတူ ု ့်အောားဝ က်ကီားစတွအမျောားအပပောား (2 စကောရ  သ် ု 11 

လမ်ားလွြဲခြဲ့်ကကသပြင့််လမ်ားလွြဲခြဲ့်ကကဘောပြ လ် ု ့်၏အ  တအ်ပ ငုာ်းတ ခ်ုပြ သ်ည ်14-15) ။ 

စယ ှေုက ယု်စတောတ် ငု,် တြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်စ်ရေှာကလ်ျှင,် ထ ု ့်အပပငစ်ယောဟ  ်7 နှေု ာ်းကဆ ာုးမသ ွသ်င:် 10-26 ။ 

ဤတငွဟ်ီားဘ ူားကျမ်ားချကမ်ျောားက ုအစ ပြင့််ကအစကကောငာ်းတချ  ျ့ ညွှ က်ကောားချက်စ စသောစခါငာ်း ဉ်: 

33 ထ အုခါထောဝရဘရုောား၏ 34 "ဟုဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်အောားဆင့်ဆ် ရုမညမ်ှော, တြ စ်မောစရအှောားမ  ့်စ်တော်မူ။ 

'ဤသတေ မလဆယင်ါား ရကစ် ့်မ ှ. 

တ စ် ့်လျှငထ်ောဝရဘရုောားစရှျ့စတော၌်ခ ု ရ်က်ပတလ် ုားအဘ ု ့်တြဲစတော်ပွြဲပြ ရ်လ မ့််မည ်35 တငွပ်ဌမစ ့်ရက၌်ပြ လ် မ့်မ်ည ်

ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ ။ သငက်မဓစလ့်ထ ာုးတမ်ားအလုပ်ပပ ရမည။် 

41 သင့်အ်စ ပြင့်တ် န် ှအ်တကွခ်ု  ရ်က်ပတလ် ုားထောဝရဘရုောားအောားပွြဲခ အပြ စ် ောင့်စ်ရေှာက်ရကကမည။် ဒါဟောသင့််ရြဲ ့်သောား ဉ်စပမား

ဆကအ်တကွ်အ ဉ်အမမြဲစ တြဲ့်ပညတစ်တောအ်တ ုငာ်းပြ ရ်လ မ့််မည။် သငက်သတေ မလ၌ကျငာ်းပရလ မ့်မ်ည။် 42 သငျခု  ရ်က်ပတ်

လ ုားတြဲ၌စ ရလ မ့််မည။် ဇောတ ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညစ် စသောသအူစပါငာ်းတ ု ့်, သ ခ်ကတ်ြဲ၌ (: 33-35,41-42 

ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) တ ု ့်သညစ် ကကလ မ့်မ်ည ်



13, "သင ်14 ... , ခ ု ရ်က်ပတလ် ုားတြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်ရ်ကကမညတ်ြ သ်ငတ် ု ့်, 

သင့််အဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲအတကွသ်ငန်ငှ့််သင၏်သောားနငှ့််သင့််သမီား, 

သင့််အထာီးကျွ သ်ညန်ငှ့််သင့််အမျ  ားသမီားစ ခ ကျွ မ်ျောားနငှ့်စ်လဝ လ,ူ တပါားအမျ  ားသောားနငှ့်မ် ဘနငှ့််မဆု ာုးမဝမ်ားစပမောကလ် မ့််မည ်

သင၏်တ ခါားကအတွငာ်းတြဲ့်သပူြ က်က၏။ သငတ် ု ့်၏ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားဒါ, 

ရှ သမျှက ုသင၏်အသာီးအနှ နငှ့််သင၏်လက်၌ရှ သမျှစသောအမှေုအမျ  ားမျ  ား၌သငတ် ု ့်က ုစကောငာ်းကကီားစပားစတော်မပူါလ မ့််မယဘ်ောပြ လ် ု ့်

လြဲဆ စုတော့်သငျသညျ, 

သခငဘ်ရုောားက ုစရွားစကောက်စတော်မစူသောအရပ၌်သင၏်ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားက ုမဓှမမပွြဲက ခု ရကကလ မ့််မည ်15 ခု  ရ်က်ပတ်

လ ုား အကယ် င ် သ်ငသ်ညဝ်မ်ားစပမောကစ်သော။ 

16 "သ ာုးကက မ်သငတ် ု ့်စယောက်ျောားအစပါငာ်းတ ု ့်သညသ်စူရွားစကောက်စသောအရပ်၌သငတ် ု ့်၏ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားစရှျ့စတော်မှောမျ

ကန်ေှာပပရကကလ မ့်မ်ညတ် န် ှ:် ဇုမပွြဲမှောရက်သတေ ပတ၏်ပွြဲမေှာတညာ်းဟစူသောပွြဲမှော; နငှ့််သတူ ု ့်စရှျ့ မေှာမျကန်ေှာပပရမညမ်ဟတု် ။ 

သတူတန် ငုသ်ညအ်တ ငုာ်းလက်ချညာ်းသခငဘ်ရုောားသည ်17 စယောက်ျောားမညသ်ညက်ောားသသူညသ်င့််အောားစပားစတော်မူမပီပြ စ်သောသခ

င၏်စကောငာ်းကကီားမ ဂလောသငတ် ု ့်၏ဘရုောားသခငသ်ညန်ငှ့်အ်ည,ီ က ုစပားရမည ်(တရောားစဟောရော 16: 13-17) ။ 

ဘရုောားသခငျသညျက သုတူ ု ့်ကတ ထောားရောစပမယောထြဲသ ု ့်ဝငမ်တ ငုမ်စီရာှးစခတအ် စစရားဆယ ်ုန ှစ်ပါငာ်းမျောား ွောစတော၌သ ခ်က် / တြဲ 

(စဟမဗြဲတငွ)် ၌စ စသောရှ ခြဲ့်ပါတယ်။ သမူျောားသညပ်ပခ ာ်းတ ခ်သုစဘော, 

သတူ ု ့်ကကတ ထောားရောပပညသ် ု ့်သောအစမခွ ခြဲ့်ပ ု။ ဘရုောားသခင၏်န ငုင် စတောက် ုစသတတ်စသောလူအမျ  ားမျ  ားစကျော်အောဏောရချ  တ်ငွပ်ငစ်ထောင်

 ုန ှ ်ဉ်အတွငာ်းသည,် 

စသတတ်စသောလူမျ  ားက နု ငုျင စတျောမှသောအစမွခ ပြ လ် မ့်မ်ည။် သတူ ု ့်ကကတ စတော်မျောားက အုစမမွှစကျော်လွှောားနငှ့််အသ ပညောနငှ့််ပညော၌ကကီား

ထေွာားရမညပ်ြ သ်ည။် 

ဘရုောားသခငျသညျသတူ ု ့် (: 9, ပမောားအတကှျစဟောစရ ှ 12) "ပွြဲခ ရောကောလ၌ရှ သကြဲ့်သ ု ့်, တြဲ၌စ စသော" လ မ့််မညဟ် ု

(တ ခ်ါတ ရ် အညကီျမ်ား ောလောသညဣ်သစရလအမျ  ားသောားအစပါငာ်းတ ု ့်သညအ်မျ  ားအ ောားပ စုြော)် 

ဧြရ မ်အမျ  ားကစပပောပါတယ်။ ဣသစရလအမျ  ား, စတော၌,  တ စတော် (1 စကောရ  သ် ု 10:11) 

အမစှခ  မ်ားသပ်မှေုစတွ ြဲ ့်ဆငျားရြဲဒကု်ခပြတ်သ ာ်းသေွာားရပါမညသ်အူစပါငာ်းတ ု ့်သညလ်မူျောား၏အမျ  ားအ ောားပြ ခ်ြဲ့်သည။် သတူ ု ့်ကဘရုောားသခင်

၏ တ စတောအ်စမွခ ရြ ု ့်စ ောင့််ဆ ငုာ်းစ , ဧည့်ခ်ြဲ့်ကကသည။် 

ကျစ ောတ် ု ့်ခရ ယ်ော စ်တကွကက နျ ပျတ ု ့်သညျဤအသက်အရွယ်မအမမြဲတမ်ားမမ  ျ့ ရှ သည ်ောားလညသ်စဘောစပါကလ်ောရ တ်ဦားတညာ်း (စဟမဗြဲ 

13:14) 

မကှကည့်ြ် ု ့်ရှ ပါတယ်။ တြဲစတော်ပွြဲ ဉ်အတငွာ်းယောယီစ ရောအရပ်ရပ်၌စ စကကောငာ်းက ုသတ ရကူညစီပားသည။် ပြ န် ငုလ်ျှငခ်ရ ယ်ော မ်ျောားက ုသ

ငယ်ူြ ု ့်, (တရောားစဟောရော 31: 10-13; ဟမ  8: 17-18) 

တြဲစတော်ပွြဲအသာီးအသာီးစ ့်ကဘရုောားစကျောငာ်း စ်ဆောငမ်ှေုမျောားတက်စရောက်ရ သ်င့််ပါတယလ်ူစ မှေုယဇျပူစဇျောပြ ပ်ခငာ်း, ကျွန်ပုတ် ု ့်၏ 

"ကျ  ားစကကောငာ်းဆစီလျော်ဝ စ်ဆောငမ်ှေု" ပြ သ်ည့် ်(စရောမ 12 းား 1) ။ 

တြဲစတော်ပွြဲ (; 16:15 တရောားစဟောရော 

14:26) ဝများစမ ောကျြ ု ့်အချ  ်ဖြ ပ်ါသည။် အဆ ပုါဝ က်ကီားဌော ကဒအီသကအ်ရွယ်အတကွစ် ောင့််စရေှာကစ်ခေါ်စဆောငသ်ေွာားသင့််စကကောငာ်း, 

ဒါစပမယ့််လညာ်း (တရောားစဟောရော 14: အဆ ပုါပတ်သက်ဆက ်ပစ် စသောဆယ် တု  ု (အမျောားအောား "ဒတု ယဆယ ်တု ု" ဟစုခေါ်) 

ဒကီကယ်ဝစသော ညာ်း  မ် (22-26 တရောားစဟောရောကျမ်ား 14) စ တြဲ့်အချ  ပ်ြ စ်ကကောငာ်းပပသ၏အသ ာုးပပ မှေု: 27) 

။ တြဲစတော်ပွြဲ ုပ်ပ ုန ှတ် စ်ထောငမ်ျောား ေွာစသော၏အချ  က်ညူစီပားသည။် ဤသညက် ုအသညျယစ ှေုပပ မ်ပီားစ ောကအ်ချ  သ် ု ့်တစ ့်တစ ောငာ်း

စပားသည။် 



အဆ ပုါစထောင ်နု ှည်ျဘရုောားသခငျ၏ 7000 န ှတ်ငွအ် အီ ဉ်၏သတေ မစ ့်၌က ယု် ောားပပ တယ်။   တ်ဝင ်ောား ရောတ ငုာ်းခ ု န် ှ,် 

ထ ပုညတေ  ကျမ်ားတညာ်းဟူစသောပွြဲ (: 10-13 တရောားစဟောရောကျမ်ား 31) 

မှောြတ်ပါခ ရြ ု ့်မှောထောားစတောမ်ူခြဲ့်သည။် ပညတ်စတောတ် ု ့်က ုပ ုမ ကုျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်အခမြဲ့်အ ွလ် ုငာ်း ောအုပင်ယအ်ဆ ပုါမျောားတငွစ်တွျ့ န ငုပ်ါသည;် 2

-3: ဤကျမ်ား ောကဥပစဒ (ထ ု ့်စ ောက်စဟရေှာယ 2 

ဆ ာုးမသ ွသ်ငလ် မ့််မညပ်ပသထောားတယ်အပြ ပ်ညတစ်တော်ဆယ်ပါားအပါအဝငပ်ညတေ  ကျမ်ား, 

ဟောစထောင ်နု ှထ်ောားမညပ်ြ စ်ကကောငာ်း ုပ်ပ ကုူညစီပားသည ်ပညတစ်တောဆ်ယပ်ါား) ။ ဒါဟောစထောင ်နု ှ ်ဉ်အတငွာ်းစကောငာ်းကကီားမ ဂလောမျောား

နငှ့််မျောား ွောစသောစဆောငခ်ြဲ့်ဦားမညစ်တော်မစူသောဘရုောားသခငက် ုမယ့််ဥပစဒမျောားနငှ့်အ်ညစီ ထ ငုစ် ကကတောပြ ပ်ါတယ်။ 

ကျစ ောတ် ု ့်ခရ ယ်ော စ်တဟွောအခလုောမယ့််စထောင ်နု ှန်ငှ့််လညာ်းပထမဦားဆ ာုးရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းဟုစခေါ်စဝေါ်စသောစ ောက်ဆ ာုးတ ပ ုား (1 

စကောရ နသ  15:52) မှောပြ စ်ပေါ်စသောစပပောငာ်းလြဲမှေုက ုစ ောင့််ဆ ငုာ်း: 

4 ထ အုခါငါက ုရောဇပလလ ငက် ုမငွျကလ ငျ, သတူ ု ့်သညစ်ပေါ်မှောထ ငုလ်ျက,် 

တရောားသပြင့် ်ရီငသ်တူ ု ့်က ကုျျူားလ ွခ်ြဲ့်သည။် ထ အုခါငါသောားရြဲသ ု ့်မဟတုသ်၏ူ ုပတ်ကု ုပပပ်ဝပက် ုားကယွ်မဟတုခ်ြဲ့်စသောစယ ှေုအောား

၎ငာ်းတ ု ့်၏သကစ်သဘ ု ့်နငှျျ့ဘရုောားသခငျ၏တရောား ကောားမျောားအတကွ်စခါငာ်းပြတ်သတခ်ြဲ့်သမူျောား၏အသကဝ် ညောဉ်က မုွငျကလ ငျ, 

သတူ ု ့်၏ ြူားစပေါ်တငွသ် ု ့်မဟုတမ် မ တ ု ့်လကက် အုစပေါ်သ၏ူအမတှအ်သောားစပားခ ခြဲ့်သည။် ထ သုတူ ု ့်ကအသကရ်ငှစ် တြဲ့်အန ှတ်

စထောငပ်တလ် ုားခရ စ်တောန်ငှ့်အ်တူ  ုား  စလ၏။ (ဗျောဒ တ် 20: 4) 

ကမများ ောကသညျယစ ှေုက ယု်စတောတ် ငုမ်အှသငာ်းစတောတ် ု ့်က  ုုစဝားစ , 

သကူျွ စ်တောက် ယု်စတောန်ငှ့််အတအူောဏောရလ မ့််မညသ်ည့်စ် ရောတငွသ်၏ူရောဇပလလ ငစ်ပေါ်မှောထ ငုမ်ပီားစ ောက်သသူညစ်ရှျ့စတော၌်တပါားအမျ  ား

သောားတ ု ့်က  ုုစဝားစ မပီားလျှငန်ငှ့််ခရ ယ်ော မ်ျောားအြ ု ့်စပပောပါလ မ့််မယ်မပီားစ ောကစ်ကွောငျားတငျပွ: 

34 ငါ့်ခမညာ်းစတော်၏သငျသညျမငျ် လော, လောကက, န ငုင် စတောက် အုစမ ွ

(မဿြဲ 25:34): ကမဘော၏အစပခခ အတု်ပမ က်စ သငတ် ု ့်အဘ ု ့်ပပငဆ်ငက်က၏။ 

က ုပျပ ုအန ှတ် စ်ထောငအ်ုပ ် ုားကူညစီပားသညအ်ပြ ယ်ခ,ု တြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်စ်ရေှာကစ်သောသတူ ု ့်သညဤ်စမျှောလ်င့််စ ပါတယ်။ 

အစ ောပ ငုာ်းဒတု ယရော တုငှျဟစရစပါလ ၏: 

 ဤစ ရောတငွစ်သလ ွစ်သောသတူ ု ့်သည၏်ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းမပီားစ ောကအ်ချ  ျ့စသောန ှတ်စထောငတ်ြဲ့်ကောလပြ ,် 

ခရ စ်တော်၏န ငုင် စတောက် ုဒကီအရမ်ားမစွကွီားစပျါမှောပ စညာ်း မှောက  ုမညပ်ါလ မ့််မယ်။ 

တြဲစတော်ပွြဲ၏ပှြဲသ စောရှ ခရ ယ်ော မ်ျောားဓမမသ က်ျမ်ားကက မက်တညာ်းကဆာီးတောားစလမပီစသောဘရုောားသခငျ၏လောမယ့််အန ှတ် စ်ထောငအ်ပု်  ုား

၏အရ ပပ်ါပြဲ။ 

အဘယမှ်ောရှ ပါကထောားန ငုပ်ါသလောား? 

ဒါစကကောင့််အမျောားအောားပြင့််တဦားတညာ်းရြဲ ့်ပ ုမ ှအ်သ ငုာ်းအဝ ငုာ်းပပငပ်ခရီားသေွာားကပါဝငပ်တ်သက်အဓ ပပောယက်ောလ: 

တြဲစတော်ပွြဲမရှ မပြ လ် အုပတ်ြဲ့် (1-5 ဆောလ  84) တ ဥ်ီား '' ဘရုောားြူား '' ပြ ပ်ါတယ်။ သကူဒမီေှာအခါ (စယောဟ  ် 1:14 

အတကွ် ရ  ကောားလ ုားἐσκἠνωσενအ  မ်ားစရောင ် နှေု ာ်းဘောသောပပ ထ်ောားစသောန ငုပ်ါတယအ်မျှ။ ည  ရ -အ ဂလ ပဓ်မမသ က်ျမ်ား။ Baker 

 ောအုပမ်ျောား, 1996, 5 ပ ုန ှ ပ် 2002, ။ 282) ယစ ှေုသညျလူသောားတ ု ့်နငှ့််အတူ '' '' ။ 



အချ  ျ့စသောမဟတုမ်မှ စ်တောငာ်းဆ စု ချ  မ်ေှာလကရ်ှ ကက မက်စ တဆင့််အတ တ်ထြဲကစ တြဲစတော်ပွြဲသောစယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌ထောားရှ မညရ်ပါမည်

အစကကောငာ်း, ဒအီမှောားပြ ပ်ါတယ်။ ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23 အတကွ်၎ငာ်း၏ပှြဲမျောားအတကွ် မျောားက ုမတှတ်မ်ားတငထ်ောားစသော-

ဤအရပမ်ှမပီားစ ောက်စ ျ ုဆလငသ်တူ ု ့်အဘ ု ့်အကောက ဦား 

က ုမဟတုခ်ြဲ့်ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်အောားရော နု ှပ်ငစ်ယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌ကကဘာူး။ကမများ ောက တုြဲစတော်ပွြဲစ ျ ုဆလင ် (; းား 23-24 cf. 

တရောားစဟောရော 14 စ ဟမ  8:15) ထကအ်ပခောားမမ  ျ့မျောားထောားရှ မညန် ငုပ်ါသညပ်ပသထောားတယ်။ဒတု ယဗ မောနျကောလ (530 ဘ ီ ီ- 70 စအဒ)ီ 

 ဉ်အတငွာ်းယုဒလတူ ု ့်မကကောခဏတပခောားစ ရောကထောားရှ မည ် ("ပငစ်ယ ုရလှငမ်မ  ျ့အပပငဘ်ကက် ုကကီား ွောစသောပွြဲစတောခ်ြဲ့်ပါတယ်။ " 

မတှခ်ျက်ချ အ ပ်ချး် ျျူားပွြဲစတော်မျောား: သတူ ု ့်၏သမ ငုာ်းနငှ့််ပှြဲမတှ ဥ်ီားကလမ်ားညွှ ,် 1938. p ။ 184) ။ 

ဒါဟောအ စနေှာငာ်းပ ုငာ်း 4 ရော အုတငွာ်း 2 ကက မစ်ပမောကရ်ော အုတွငာ်း  ၏ (၏ဘဝအသကတ်ော, အခ ာ်း 19) 

နငှ့််အောရမှ ငုာ်း ောားထြဲမှောအမခ  ျ့စသောအပခောားသမူျောားက ုသတ ပပ ပါ  တ်ဝင ်ောားပြ န် ငုသ်ညအ်ောရမှ ငုာ်း ောား, 

မစယ ုရလှငမ်မ  ျ့၌တြဲစတောပ်ွြဲထောားရှ မည။် ။ နငှ့််သစုတသ  20 ရော ု   ျငာ်းဒ ယစလသ (ဒ စယလ,  ျျူားခရ ယ်ော ဘ်ောသော၏ဓမမပပ  - 

ဤကြဲ့်သ ု ့်စသော ျ ုမ်ား (1542A MPL025 စကကော်ပငော 1415) က ကုက်သလ သ်စူတော ်ငအ်ပြ သ်တငာ်းရငာ်းပမ မ်ျောားကအတညပ်ပ  ။ အဆ ပုါ 

 ော ယဇ်ငာ်း, 1964,   ။ 343-346) ။ ဆရောစယောဟနျစအ တ ု ့်ကသော။ 

အမညရ်ှ က ုားရော  ု -န ှတ် စ်ထောငပ်ညောရငှတ်တ ယရော အု ီျ ဆ်ရောစတော် 

အစကကောငာ်းက ုစအောက်ပါစရားသောားခြဲ့်သညန်ငှ့််စထောင ်ုန ှစ်ထောက်ခ တြဲ့်သစူတကွ ု: 

အဆ ပုါစထောင ်နု ှ ်ဉ်အတငွာ်း, စမောစရသှညပ်ညတတ်ရောားပနွျလညျထစူထောငျရလ မျျ့မညျဟ,ု 

တ ဥ်ီားစထောင ်ုန ှ ်ျျူား  တက်ူားမျောားသညန်ငှ့်အ်ည ီှေုပမငသ် ာုးသပ်ကကသငစ်ပားတြဲ့်သ ူ ... သအူစပါငျားတ ု ့် ... အြဲဒ ီ

မဟတုယ်ုဒလတူ ု ့်ပြ ပ်ခငာ်းအပြ စ်ထောင ်နု ှ,် 

ဒါစပမယ့််တီထငွပ်ခငာ်းနငှ့််အညတီ ဥ်ီားစထောင ်နု ှစ်ထောက်ဘြဲလျကအ်ပြ ဟ်စုခေါ် ကကသည ် ... ထ စုကျောငာ်းအပု်ကကီား 

ဒအီမှောား၏ ောစရားဆရောမျောား   ် ့် ကတ အစပေါ်သ၏ူန ှခ်ု ောအုပမ်ျောားစရားသောားခြဲ့်သညဘ်ယ်သကူ ုဆ ် ့်ကျင ်

တ ခ်ုအောြရ က ဘ် စရေှာ့်ပက်, ရှ . , နငှ့်် အမှ ဆ် ရုလျှငဆ် ် ့်ကျငသ်ညသ်၏ူအလုပအ်တကွ်ရကှစ်ကကောက်စတောမ်ူစသော ။ (။ 

ချောားလ် ,် 1855,   ပခငာ်းပြင့််ထတုစ်ဝသည။် 252-253) 

ဒါဟောစတျောကွီားပမောား မဟတု်သလ  ု မယုဒလတူ ု ့်ပြ က်ကသည,် ဒါစပမယ့်် " ျျူား" 

ယ ုကကညခ်ျက်ရှ ခြဲ့်တြဲ့်ဘောသောတရောားရှ ပခငာ်းမျောားအတကွ်ပပ တ်င ်ှေုတ်ချခြဲ့်ကကစကကောငာ်းသတ ပပ ပါရ အ်ကျ  ား ာီးပွောားပြ သ်င့််သည။်  

ကက်သလ သ်စူတော် ငဟ်ုစခေါ်ကတညာ်းကထ အုကအစ ောပ ုငာ်းတတ ယရော ုအတငွာ်းစလား ောား -

 ျျူားခရ ယ်ော စ်ခါငာ်းစဆောငမ်ျောားရငှာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်း 

အောားပြင့််ပပ တ်င ်ှေုတခ်ျခြဲ့်အစတွားအစခေါ်မျောားမကှ ငုခ်ြဲ့်ဘာူးစကကောငာ်းရငှာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်းပြ သ်င့််သည။် သတူ ု ့်က "စမောစရတှရောား" 

မကှျငာ်းပသည့်အ်ချကက် ုသတူ ု ့်န ှဥ်ီား လ ုားရြဲ ့်အဓ ပပောယက် ု ောားလညစ်ပမယ့််ခရ ယ်ော တ် ဥ်ီားအစလားစပားအတတူြဲစတော်ပွြဲထောားရှ မညစ်ကကောငာ်း

ထ ု ့်စ ောက်သက်စသအစထောကအ်ထောားပြ ပ်ါတယ်။ 

အဆ ပုါစနေှာငာ်းပ ငုာ်း 3 ကက မစ်ပမောက်အတကွ်  တ ု ့်၏ ရ စရောမဘ စရေှာ့် သစူတော် င ်သ ု ့်မဟတု်အစ ောပ ငုာ်း 4 ရော တုြဲစတော်ပွြဲမေှာထောားစတော်မခူြဲ့်စကွောငျားဆ ုားမသ ွသ်ငက်ခရ ယ်ော မ်ျောားအတွက်သငခ် ာ်း ောမျောားခြဲ့်: 

စပခောက်ရကပ်တလ် ုား၌ဘရုောားသခငသ်တေ မအတကွက်  ာ်း ဏ ာ်းအောားပြင့််စကောငာ်းကငန်ငှ့်စ်ပမကကီားက ုြ ဆ်ငာ်းစတောန်ငှ့််စလောကဓော

တလ် ုားက လုက် သတန်ငှ့််သြူ ဆ်ငာ်းသမျှသူ ့်အမှေုအရောခ ု ရ်ကစ်ပမောကစ်သောစ ့်၌မင မဝ်ပ် ွောစ နငှ့််သတေ မစ ့်၌စကောငာ်းကကီားမ ဂ

လောမျောားနငှ့််သ ့်ရ်ငှာ်းစ , ဒါကတညာ်းကမျောားအတကွ ် တ လ်, 

စပမ၏အသာီးအနှ က ုသ မ်ားယခူြဲ့်ကကစသောအခါငါတ ု ့်သညသ်ခငဘ်ရုောားမှမပွြဲက ုခ ြ ု ့်မှောထောားစတောမ်ူကကသည ် ... 

ထ သု ု ့်ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညက်ြဲ့်သ ု ့်သည ် ... ကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်တြဲစတော်ပွြဲထောဝရဘရုောားစရှျ့စတော၌်ကျငာ်းပလ မ့််မည ် ဟ.ူ 



၎ငာ်းမေှာထောားစတော်မူသညရ်ှ ပခငာ်း ပထမဦားဆ ာုးအရောတြဲစတောသ် ု ့်စရောက် လော. , အြဲ တုေ  ပပည ်ွ ာ်းကျ ရ် န်ငှ့််ဤအရပက်စ , 

တြနျထကှျသတမ်တှ်ထောားစတော်မူမပီားမ,ှ  တ စတော်ပပညသ် ု ့်စရောကလ်ောသညက်ောား, 

ဒါစကကောင့််လညာ်းငါတ ု ့်လပု်ပါ။ ငါသညျလညျား, ငါ့်ခရီားက ယုူမပီား, ဤအသကတ်ော၏အြဲ ုတတ်ပုွညျမထှကွ်စသောအဘ ု ့်, အစပေါ်, 

သလီ၏အသာီးအပွနငှ့််အတတူ ဆ်ောဆင,်  ညာ်းစဝားရောတြဲစတော်၌မှ စ်သောပွြဲပြ စ်သောရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းအောားစရှျ့ ဦား ွော လော. , 

ငါ့်တြဲစတောက် အုြဲဒမီှောက  ု ဘြဲလျက ် တရောားဆ ာုးပြတစ်တော်မစူသောစ ့်ရကက်ောလက ုအရောထစပမောက်ပခငာ်း၏ပထမဆ ာုးစ ့်, 

ခရ စ်တော်နငှ့်အ်တသူတေ မစ ့်၌ဟုစခေါ်စဝေါ်စသောအရောကကငာ်းစလ၏စထောင ်နု ှ,် 

စတောင ် မ် ှတ်ြဲ့်ဥပုသျစ ့်ကျငာ်းပ။ (အပျ  ကညောဆယ် ။ ပွြဲ, သတုျ 9) 

ကက်သလ ယ်ဇ်ပစုရောဟ တမ်ျောားနငှ့်ပ်ညောရငှ ်ျ ုမ်ား ောဇရက်မမ  ျ့သောားခရ ယ်ော စ်တကွ ုသကူစ ောင့်စ်ရေှာကသ်တူ ု ့်ကစယ ှေုခရ စ်တော်၏ (- 

1542A MPL025 စကကော်ပငော 1415) 

၏အန ှတ် စ်ထောင ် ုား  ရစသောအြ ု ့်စထောက်ပပယ ုကကညစ်ကကောငာ်းသကူစပပောပါတယ်။ စနေှာငာ်းပ ုငာ်း တတုထ ရော အုတွငာ်း ောဇရက်မမ  ျ့သောားခရ ်

ယော မ်ျောားတြဲစတော်ပွြဲ၏ဤစ ောင့်စ်ရေှာကက် လုညာ်းကက်သလ န်ငှ့််ဆလောမီ၏အစရှျ့ ပ ငုာ်းကသသစဒါကသ်စူတော ်င ်ကအတညပ်ပ ခြဲ့်ပါတယ်။ 

ဣသစရလအမျ ြိုားသောားတ ု ့်သညအ်စ ဖြင့််ခရ ယ်ော ်က ောဖခောားချကမ်ျောား 

အဓ ကအောားပြင့််ဓမမသ က်ျမ်ားကျမ်ားချကမ်ျောားက ုအစပျါ၌အစပခ  ုကခ်ရ ယ်ော ဣ်သစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညပ်ပ ကက၏ထက ်ညာ်း ညာ်းကွြဲ

ပပောားပခောား ောားစသောတြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်စ်ရေှာက်စလော့်။ 

6: မတှတ်မ်ားမျောားဗျော 12 " ... ထ မု  ာ်းမသညစ်တောမ်ူစသောအရပ်သညစ်တောက ုသ ု ့်စပပားစလ၏" တညာ်းဟစူသောပွြဲအလယ်စခတ ်

(သ အမတ်ကကီားစကောလ ပ်စပား ောယူသငတ် ာ်း, သငခ် ာ်း ော 51 ကောလအတွငာ်းဥစရောပတ ကုတ်ွငထ်ောားရှ မညခ်ြဲ့်ကကပ ုရသညစ်ကကောငာ်းညွှ ပ်ပ ။ 

1968) အပြ စ်ကောငာ်း ေွာအပြ အ်ထာူး အတကွ် 1500 ခုန ှ ် (  ။ 61-62),  ွ ပ်လွ က ုငာ်းအခက်မရှ ဘြဲစသောစ ရောမျောားမှော။ က 1600 နငှ့်် 

1700 ခုန ှအ်စမရ ကတ ကု်မျောားတငွထ်ောားရှ မညခ်ြဲ့်အကက ပပ အချ  ျ့သက်စသအစထောက်အထောားမျောားရှ ပါသည။် ဒါဟော 

20 ရော အုတငွာ်းစလောကီန ငုင်  အရပရ်ပရှ် သမျှ ာ်းကျငအ်စဟောငာ်းက ုသညျဘရုောားသခငျ၏စရဒယီ ုဘရုောားစကျောငာ်းနငှ ့်ဘ်ရုောားသခင၏်  မှဘရုောားစကျောငာ်းက ုသ ထုောားခြဲ့်ပါတယ်။ 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့်ကမဘောတဝမှ်ားစသောစ ရောမျောား၌စ ောင့်စ်ရေှာက်ရ ဆ်ကလ်ကင်ါတ ု ့်သညလ်ညာ်းဘု

ရောားသခင၏်န ငုင် စတော၌်သညျယစ ှေုခရ ျ၏အန ှတ် စ်ထောင ် ုား  ရစသောအြ ု ့်တညာ်းဟူစသောပွြဲရမတှ်သ ွသ်င။် 

တြဲစတော်ပွြဲရွက်ြျငတ်ြဲသ ု ့်မဟတု်  နငှ့်မ်ယ့််ဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်သညပ် ုမ ှအ်ောားပြင့််သ ာုး ွ ပ်လွ နျဌော ခှြဲတြဲထြဲမေှာ "တြဲ" 

အပြ လ်ညပ်တမ် တုယ ် / 

ဟ တုယ်အခ ာ်းစပါငာ်းပြ စ် အမျောားအပပောားစခတသ် ခ်ရ ယ်ော စ်တကွ တု ု ့်ကစလ့်လောစတွျ့ ရှ ထောားသည။်  ွ ပ်လွ -

တြဲစဆောကလ်ုပ်ြ ု ့်ပု ္  လစ်ရားအရရ ရ်ှ ပခငာ်းမဟတုန်ငှ့််က ကု်ညစီသောအရော:; 

ဓမမသ က်ျမ်ားခရ ယ်ော စ်တကွ တု ဥ်ီားကွြဲပပောားပခောား ောားသညတ်ြဲစတော ် (11-15, 9 2 cf. စဟမဗြဲ 8) 

ရှ သညပ်ပသထောားတယ်။ သတူ ု ့်အန ှစ်လားဆယ်ပတလ် ုားစတော၌ရှ ကက၏နငှ့််ဘရုောားသခင ်

"အပြ သ်စူတကွ ုထည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားစကကောငာ်းစ ချ  မ်ေှာ: 8 (45-49, စ အ မ်မျောားနငှ့််တ ခ်ါတ ရ် တွငက်တပခောားပ ယုောယ,ီ တရောားစဟောရော 4 

နှေု ာ်း:) သမမောကျမ်ား ောဣသစရလအမျ  ားသောားတ ု ့်အောားအဓ ကအောားထကှျစမေွာကျရော 33 နှေု ာ်းတြဲ၌စ စသောပပသ ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23:43 နှေု ာ်းတြဲ 

"။ ရွက်ြျငတ်ြဲသ ု ့်မဟုတမ် တုယ်ခ ာ်းတွငစ် ထ ငုစ်သောယောယီကျ  ာ်းဝပ် /  ညာ်းစဝားရောတြဲစတောယ်စ ့်အလောားတအူမျ  ားအ ောားပြ ပ်ါတယ်။ 

ဣသရစလအမမ  ားသောားတ ု ့်တြဲစတော်ပွြဲ (: 36-37 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) ကောလအတငွာ်းစပားြ ု ့်အသ ာုးပပ ရစသောမီား ှေု  ျ့ရောယဇ်နငှ့်တ်:ူ 

အဆ ပုါသမ်မောကမများခရ ယ်ော စ်တဟွောတ ရ ဆော ယ်ဇ် / ပပ စသောပူစဇော်သကက ောမျောား (9 စဟမဗြဲ 9) 

လုပမ်လ ုပပသထောားတယ်။ ပ ုမ ှအ်ောားပြင့််မ ှမ် ှတ်ြဲစတောပ်ွြဲ ဉ်အတငွာ်းဘရုောားစကျောငာ်း စ်ဆောငမ်ှေုမျောားတကစ်ရောက်ပခငာ်းလညာ်းပါဝငသ်ည ် -: 



မယ့််အ ောားကျွ စ်တော်တ ု ့်ရြဲ ့်ကျ  ားစကကောငာ်းဆစီလျော်ဝ စ်ဆောငမ်ှေု (1 စရောမ 12) 

ပြ ပ်ါသညစ်သောလစူ မှေုယဇျပစူဇျောအပြ က် ယုျျ့က ယုျက ပုူစဇော်ရကကမည။် 

 စ်ဆောငမ်ှေုမျောားတက်စရောက်ပခငာ်းတညာ်းဟစူသောပွြဲမှောအောားလ ုားလကျထကျအဘ ု ့်ပပ ၏, 

စသားကဒဇုီ၏စ ့်ရက်မျောားဘ ု ့်မလ အုပ်ပါအဘယစ်ကကောင့််တချ  ျ့ကစတွားမ စပမည။် အစပခခ ကမများ ောအစကကောငာ်းပပချက် (13,15 

တရောားစဟောရောကျမ်ား 16) 

"သငတ် ု ့်သညသ်ခငဘ်ရုောားက စုရွားစကောကစ်တော်မစူသောအရပ၌်သင၏်ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားက ုမဓှမမပွြဲက ခု ရကကလ မ့်မ်ည ် ... 

သငဟ်ောခု  ရ်က်ပတလ် ုားတြဲစတောပ်ွြဲစ ောင့်ရ်ကကမညခ် ု ရ်ကပ်တလ် ုား" အမ  ် ့်ကဆ ပုါတယစ်သောစကွောငျျ့ ြွ ျသညျ ကျစ ောတ် ု ့်လပု ်

(ခ ု ရ်က်ပတလ် ုားပွြဲခ စ ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ဆ ် ့်ကျငအ်ပြ ,် 3: 6 နငှ့််တရောားစဟောရောကျမ်ား 16: ကဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23 

ခု  ရ်ကပ်တလ် ုားတစဆားမပါစသောမု ့်က်  ုောားရမစှပပောပါတယဘ် ု ့်, ဒါစပမယ့််ဒါဇု-

ပညတစ်တော်၏စ ့်ရကမ်ျောားနငှ့််ဆက ်ပ်စသောစြော်ပပထောားသညမ်ဟတု် 

လကျထကျတ ျခ ုစီပေါ်တစဆားမပါစသောမ ု ့်က် ု ောားပခငာ်းအောားပြင့်လ်ပု်စသောတစဆားမြဲ့်မု ့်ခ်ု  လ် ုားက ုရက် '' ယဇျပစူဇျော ') 

။ ကမများ ောကလညာ်းတြဲစတောပ်ွြဲ (ဝတ်ပပ ရော 23:42) ကောလအတငွာ်းယောယစီ ရောအရပ်ရပ၌်ပြ စ်ပပောပါတယ,် 

ဒါစပမယ့််အပခောားသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားဤဆက် ပစ်ြော်ပပမထောားဘာူး။ 

 ောတ န် ှတ် စ်ထောင ် ုား  ရစသော (ဗျောဒ တ် 20: 1-2) အတကွခ်ညညျစနေှာငျပါလ မ့််မညက်တညာ်းက, 

ထ ု ့်စ ောက်စလျော့် ညာ်းပရ ယောယရ်ှ ရလ မ့််မည။် တြဲစတော်ပွြဲ၏အချ  အ်ဘ ု ့်အပယသ်ေွာား 

နငှ့််စ ့် ဉ်စတွျ့ဆ  ုုပပ် ကုမဘောကကီားယခပုငပ်ြ ၏်ထကအ်စတောစ်လားကွြဲပပောားပခောား ောားပါလ မ့််မညသ်ည့််အခါအချ  က်ူညစီပားသည။် 

"န ငုျင စတျောလောပါ!" (မဿြဲ 6:10) ။ 

ကမများ ောက ကြှနျြိုပျတ ု ့်က အုတလူ မ့််မညစ် ောကဆ်ံာုးတ င ်'' တ ဲ'' တညာ်းဟစူသောပ ဲစထောင ်ုန ှန်ငှ့််ဘရုောားသခင၌်ထောားမညစ် ကောငာ်းသ  ်သင ်

ကျမ်ား ောပစရောြက်ပပ တြဲစတောပ်ွြဲအဆ ပုါစထောင ်ုန ှထ်ောားပါလ မ့််မညစ်ကေွာငျားစြျောပွ: 

16 ထ အုခါကလတူ ုငာ်းက ုစယ ုရလှငမ်မ  ျ့က တု ကုလ်ောစသောလူမျ  ားအစပါငာ်းတ ု ့်က ုရငှျဘရုငျ, 

စကောငာ်းကငဗ် လု်စပခအရငှထ်ောဝရဘရုောားက ကု ုားကယွ်ရ န်ငှ့်တ်ြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်စ်ရေှာက်ရ တ် န် ှမ်တှ န် ှအ်ထ သေွာားရကကမညက်ျ ်

ကကငာ်းစသောသသူေွာားစရောကလ် မ့််မည။် 17 ထ အုခါရငှျဘရုငျသညျက ုားကယှျစယ ုရလှငမ်မ  ျ့သ ု ့်တက်မလောကကဘာူးစပမကကီားသောားအ

စဆကွ ုမဆ ,ု စကောငာ်းကငဗ် လု်စပခအရငှထ်ောဝရဘရုောား, 

သတူ ု ့်အစပေါ်မှောမ ဃုာ်းမရွောစသောအရပ်ပြ လ် မ့််မညဟ်ုရလ မ့််မည။် 18 အြဲ တုေ  ပပညက်မ သောား ကု တုကလ်ောနငှ့််မဝငန် ငုပ်ါလ မ့််မယ်

ဆ ရုငသ်တူ ု ့်မ ုဃာ်းမရွောရကကလ မ့််မည ်သတူ ု ့်သညထ်ောဝရဘရုောား၏တြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်တကမ်လောကကဘာူးသတူ ငုာ်းအပပညပ်ပ

ည ် ုကအ်ရောနငှ့််အတူစဘားဥပဒခ် ရလ မ့််မည။် 19 ဤသညအ်ြဲ တုေ  ပပ ဒ်ဏတ်ညာ်းဟစူသောပွြဲ (ဇောခရ  14 းား 16-19) 

က ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ရ တ်ကမ်လောကကဘာူးစသောသအူစပါငာ်းတ ု ့်သညတ်ပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်၏အပွ ျဒဏျရလ မ့််မည။် 

ဒစီတော့်ကမများ ောက ုဘရုောားသခငျသညျအစပါငျားတ ု ့်သအ ော တ၌်တြဲစတော်ပွြဲစ ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်စမျှောလ်င့််ထောားလ မ့််မညဟ်ုသငစ်ပားတယ်။စတောင်

မကှကသ်လ စ်ဝြ သ် ာုးသပ်ညျဘရုောားသခငျ၏အ အီ ဉ်က တုြဲစတောပ်ွြဲပါဝငစ်သောအသ အမတှ်ပပ ရ ။် ဇောခရ  14 

ပပည ်ယ်မျောားရှ ကျမ်ားပ ုဒအ်စပေါ်တ ဥ်ီားကကကသ်လ စ်ဝြ သ် ာုးသပခ်ျက်: 

အသငာ်းစတောက်ူားစပပောငာ်း & 

ကကီားပမတ်ဆညာ်းကပန်ငှ့််အတူပြ ရ်လ မ့််မညက် ညု ဉ ားဆြဲထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောအရငက်ြဲ့်သ ု ့်ထ အုစတောအတငွာ်းအတကွ်ပွြဲစတောက်ျငာ်းပမည,် 



နငှ့််ဘရုောား ုဏအ်သစရမဘှောသောစရားဘောသောစရားထ ာုးတမ်ားစလ့်ကျင့််ခ ာ်း: 

တ ု ့်နငှ့်က်ကီားစသောဆလုောဘထ် ကု်ရလ မ့်မ်ည။် (အဆ ပုါမရူငာ်းမပီားစတော့် ၏  မ်ှ စ်သောမွဓမမ်စဟောငျားကမများ 1610 က ု 2, p ။ 824) 

ဘရုောားသခင၏်န ငုင် စတော်သညဤ်စလောက၏တ ငုာ်းန ငုင် ရှ သမျှတ ု ့်က  ု (ပဗောဒ တျ 11:15) က ုအ ောားထ ာုးပါလ မ့််မယ,် 

ဤပွြဲစတောခ်ွြဲထတု်ပခငာ်းပြင့်် ုပပ် ုဒကီူညစီပားသည ်( cf. ဗျောဒ တက်ျမ်ား 18: 4; 1 စယော 2 းား 18-19) ခရ ယ်ော ဘ်ရုောားြူား (1 စပတ ု 2: 1-

12) သတူ ု ့်ရြဲ ့်ပ ုမ ှလ်ုပ်  ုားလုပ် ဉ်ကစ ။ 

တြဲစတော်ပွြဲမျောား၏ထ  ာ်းသ မ်ားမှေုက ုအ ော တ်န ှတ် စ်ထောငန် ငုျင စတျော၌အဘယသ် ု ့်ပြ မ်ညက် ၏ုဤအသက်အရွယတ် ဥ်ီားအစကကောငာ်းတစ ့်

တစ ောငာ်းက စုပားသည။် ကမများ ောကလညာ်းစ ောက်ပ ငုာ်းမှော "ဘရုောားသခငျ၏တြဲ" စပမကကီားစပေါ်မှောရှ ပါလ မ့််မယ ်

"နငှ့််သနူငှ့်အ်တစူ ကကပါလ မ့််မယ်" ကျွ စ်တောတ် ု ့် (: 3 ပဗောဒ တျ 21) ထ ပုပသထောားတယ်။ 

ယခတုြဲစတောပ်ွြဲ ဘရုောားသခင၏်န ငုင် စတော၌်လောရ အ်ရောတ ဥ်ီား ပြ ပ်ါတယ်။ 

8. စ ောက်ဆံာုးဂရ တစ် ့်: လသူောားမျောားအတ က်ကယ်တငဖ်ခငာ်း၏ဘရုောားသခငရဲ် ့် အ  အ ဉ် 

ဒါကအဋ္ဌမစ ့်, ချက်ချငာ်းတြဲစတောပ်ွြဲ၏ခ ု ရ်ကပ်တလ် ုားစအောက်ပါအတ ငုာ်းစသောစ ့်, စရွားနှေုတ်ပခငာ်းအ အီ ဉ်၏မပီား ာီးပ ု။ 

အဆ ပုါ "အသက် ောအုပ်" - ကယျတငျစတျောမူခငွျား - (ဗျောဒ တက်ျမ်ား 20:12) 

ြွင့််လ ှပ်ါလ မ့််မည။် ဒါကအသ စ်သောစကောငာ်းကငန်ငှ့်စ်ပမကကီားသ  ် (: 1 ဗျောဒ တက်ျမ်ား 21) မှြွင့််ကက  တငပ်ြ ပ်ါတယ်။ ယုဒလတူ ု ့် 

( တြဲစတော်ပွြဲ၏ယခငခ်ု  ရ်က်ပတလ် ုားပရ လကထ်က်၌စကကောငာ်းစတွျ့ ရှ ခြဲ့်ရသည)် "ပရ သအဋ္ဌမစ ့် 'က ုဆ လု ုသညစ်သော Shemini' 

'Azeret ဒပီွြဲစတောက် ုစခေါ်ပါ။ 

ဤတငွက်ျမ်ား ောထြဲကအဋ္ဌမစ ့်၌လညာ်းပ ုမပီားပြ ပ်ါသည:် 

34 ... 'ဤသတေ မလဆယင်ါား ရက်စ ့်မှ . 

တ စ် ့်လျှငထ်ောဝရဘရုောားစရှျ့စတော၌်ခ ု ရ်က်ပတလ် ုားအဘ ု ့်တြဲစတော်ပွြဲပြ ရ်လ မ့််မည။် ... 

သငက်ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ ရကကမညအ်ဋ္ဌမစ ့်၌ 36 ။ ... ဒါဟောဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပြ တ်ယ,် 

သငက်မဓစလ့်ထ ာုးတမ်ားအလုပ်ပပ ရမည။် (ဝတ်ပပ ရော 23: 34,36) 

ဤသညစ် ့်ရက်သညမ်ကကောခဏဘောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်ဓမမသ က်ျမ်ားကအစကကောငာ်းကဤသ ု ့်ဆ ရုော၏, စ ောက်ဆ ာုး ရ တစ် ့်အပြ ဘ်ရုောား

စကျောငာ်းဘရုောားသခင၏် က်ဝ ငုာ်းထြဲမှောရညည်ွှ ာ်း: 

ပှြဲ၏ကကီား ွောစသောစ ့်၌စယ ှေုသညရ်ပန်ငှ့််မညသ်မူဆ စုရငတလ်ျှင,် သူ ့်က ငုါ ့်ထ သ ု ့် လော. စသောကစ်လော့်က ုအ် ့် 

"ဟဟု ျစကျွောစလ၏စသောစ ောက်ဆ ာုးစ ့်တငွ ်37 ။ 38 ကျမ်ား ော၌မ မ အထြဲက, စပပောကကောားခြဲ့်သညအ်ပြ ,် 

ငါ့်က ယု ုကကညစ်သောသသူည ်နလှ ုားအသက်စရပမ  ်ာီးဆငာ်းပါလ မ့််မယ်။ " (စယောဟ  ်7: 37-38) 

ဒါစကကောင့်စ်ယ ှေုချကခ်ျငာ်းပွြဲစတောက် စုထောင ်နု ှပ် စုြောစ် ောက်ကကလောစသောဤစ ့်ရကက် ုမစ ောင့်,် ထ သု ု ့်အစပေါ်သငစ်ပားတယ်။ 

အဆ ပုါစထောင ်နု ှမ်ပီားစ ောက်ဘောပြ သ်ေွာားမလြဲ 

တ ဥ်ီားကရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်း (ဗျောဒ တ် 20 းား 5) ။ 



ဘရုောားသခငစ်ရှျ့စတော၌်စသလွ စ်သောသတူ ု ့်သညရ်ပတ်ညခ်ျက်။ ယစ ှေုသညျပပ လ်ညစ်ရောက်ရှ သည့််အခါသတူ ု ့်ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ကကသည်

အတ ုငာ်းဤယစ ့်  မ် ှစ်သောခရ ယ်ော မ်ျောားမပါဝငမ်ညပ်ြ သ်ည။် ဒရီငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းက ုသမူျောားသညည်ျဘရုောားသခငျ၏ ကောားမ ှအ်

 အီ ဉ်၏အဝ ဇဇောစသဆ ာုးတြဲ့်သစူတကွ ုသပူြ ရ်မည ်

အတ တ်အသကအ်ရွယ၌်တည၏်။ ထ ယုစ ှေုက ုထပတ်လြဲလြဲစြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်စကကောငာ်းတရောားသပြင့် ်ရီငစ်သောစ ့်ပြ ၏်: 

7 သငျသေှာားအပြ သ်ညျကောား, တရောားက စုဟောစပပော '' စကောငာ်းကငန် ငုင် စတောတ်ညလ်ု ာီးမပီပြ ပ်ါတယ်။ 

'' ... 14 အကကငသ်သူညသ်င့်က် လုက်ခ ရရှ မဟတု်သလ ုသင၏် ကောား ောားမစထောင,် 

သငျသညျထ အု မျသ ု ့်မဟတု်မမ  ျ့ မှထကွ်သေွာားစသောအခါ, 

သင၏်စပခအစ ပြင့််ြု မ်ှေု ် ့်ပယလ်ှေုပ်မညမ်ဟတု်။ 15 တျသငတ် ု ့်အောားငါဆ သုညက်ောား, 

ထ သု ု ့်မမ  ျ့အဘ ု ့်ထကတ်ရောားဆ ာုးပြတစ်တော်မစူသောကောလ၌စသောဒ မုမ  ျ့ နငှ့််စ ါစမောရဘ ု ့်ကပ ခု ရလတ ့်, (မဿြဲ 10: 7,14-15) 

23 သငျသညျ, စကောငာ်းကငမ်ှမခီားစမ ွှောကျထောားသကူစပရစ ောင,် 

စဟားဒာီးမနှ ှ မ့််ချပခငာ်းက ခု ရကကလ မ့််မည ်သင၌်ပပ စသောအမှေုခ ခြဲ့်ရစသောအောားကကီားစသောအကျင့်က် ကုျင့်စ်သောဒ မုမ  ျ့၌ပပ မ်ေှာားမ ခြဲ့်လျှင,် 

ဒစီ ့်တ ုငစ်အောငစ် ကကလ မ့််မယ်။ 24သ ု ့်စသောလ်ညာ်းငါသညသ်ငတ် ု ့်အဘ ု ့်ထကတ်ရောားဆ ာုးပြတစ်တော်မစူသောကောလ၌စသောဒ ပုပညသ်

ည ်သော. ခ ရလတ ့်စသောသငြ် ု ့်စပပောကကပါတယ်။ (မဿြဲ 11 းား 23-24) 

ဘရုောားသခငျသညျသ လျက်ခရ စ်တောန်ငှ့််သ၏ူန ငုျင စတျော၏မကစ်ဆ့်ခ်ျက ုပယခ်ျခြဲ့်စသောသတူ ု ့်အဘ ု ့်ထက်စသောဒ မုမ  ျ့ နငှ့်စ် ါစမောရ 

(ကမ်ဘောဦား 19:24) တွငြ်ျက်ဆာီးခ ရသတူ ု ့်အဘ ု ့်တရောား ရီငရ်ောစ ့်က ုပ မု ခု သောစကကောငာ်းသတ ပပ ပါ။ 

ယစ ှေုသညျက လုညာ်း '' အပပ တ်ရောား '(မောကု 3:29) မလှွြဲ. (မောကု 3:28) "အောားလ ုားအပပ က် လုတွ်စ ပါလ မ့််မယ်" 

အြဲဒသီငစ်ပားတယ်။ ဒါဟောကယျတငျစတျောမူခငွျားအဘ ု ့်အခငွ့််အလမ်ားရှ ခြဲ့်ကကမပမီဟတု်စသောသအူစပါငျားတ ု ့်သညျအမှနျတကယျစကကောင့််အ

ခွင့််အလမ်ားရှ သညလ် မ့််မယ,်  ာီးပါားသမျှစသောကမ်ားလှမ်ားမှေုက လုကခ် လတ ့်စသောစ ောက်ဆ ာုး ရ တ်စ ့်ပွညျျ့   နုငှျျ့အတူရှ ၏။ 

အ ဉ်အဆကစ် စသော ာီးပါားလသူောားအောားလ ုားကယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကလ် မ့််မည!် 

2 nd ရော တုှငျ ၏ သတငာ်းမျောားအရတြဲစတောပ်ွြဲနငှ့််စ ောက်ဆ ာုး ရ တ်စ ့် ( အခ ာ်း 19 ၏ဘဝအသကတ်ော) အစကကောငာ်းက သုငစ်ပားတယ်။ 

အဆ ပုါသမမောကျမ်ား ောအမ ှတ်ရောားပြ စ်သောစကကောင့်ဘ်ရုောားသခင၏်စမတေ ောစတော်၏, 

ယစ ှေုသအလ ုား  တု ု ့်အဘ ု ့်အစသခ ရ စ်ရောကလ်ောသညက်ောား, စကကောငာ်းပြ ပ်ါသည:် 

ဘရုောားသခငျသညျ 16 ဒါအကကငသ်သူညက် ယု်စတောက် ယု ုကကညစ်သောထောဝရအသကျပျက် ာီးပခငာ်းသ ု ့်စရောက်ရစပမယ့််တ ုမစ သ

င့််စကကောငာ်း, သူ ့်တပါားတညာ်းစသောသောားစတောက် စုပားစသောကမဘောကကီားက ုချ စ်တော်မူ၏။ ဘရုောားသခငျသညျကမ်ဘောက အုပပ  ်တင.် 

ဤစလောကသ ု ့်သောားစတောက် စုပားပ ု ့်စပမယ့််က ယုစ်တောက်တဆင့််ကမဘောကကီားက ုသညက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောက်မညအ်စကကောငာ်းတညာ်း

မဟတုခ်ြဲ့်ပါသည ်17 ။ (စယောဟ  ်3: 16-17) 

ဒစီတော့်စမတေ ောရငှဘ်ရုောားသခငအ် ညာ်းငယ်စဆမွျ  ားသ ု ့်မဟုတက်မဘောကကီားအဘ ု ့်အစသခ ရ သ်ူ ့်သောားစတောက် ုစပားပ ု ့်ခြဲ့်တောလြဲ 

မကကောခဏစယောဟ  ် 3:16, 

က ုားကောားတြဲ့်သပူ  ု, စလောကီသောားသညက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကန် ငုစ်ကကောငာ်းစပမယ့််အ ဉ်အဆက်စ ထ ငုခ်ြဲ့်ရသအူမျောား ုမေှာအ ဉ်အမမြဲဝမ်ား 

ညာ်းခ ရလ မ့််မညဟ်သုငစ်ပားစလ့်ရှ ပါတယ်။ သတူ ု ့်ကအ ရှ သမျှတ ု ့်က ုစယ ှေုသည ် (စယောဟ  ် 3:17) 

အတကွ်အစသခ ရ လ်ောသညဟ်လုျ လ်ျျူ ှေုပ ုရသည။် ကယျတငျစတျောမူစသောအ အီ ဉ်အမျ  ားအ ောားအောားလ ုားသ သညန်ငှ့်ခ်ျ ပ်ခငာ်းစမတေ ော



ပြ သ်တူ ဥ်ီားသညဘ်ရုောားသခငန်ငှ့်အ်တတူကလ်ောလ မ့််မညဟ်စုကကောငာ်းက လုောား? ကမများ ောက လုတူ ငုာ်းယခကုယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကလ် မ့််န ငုျ

စသော  တက်ူားက စုထောကျပ ့်ပါသလောား? မရရှ လျှင,် တရောားမျှတမှေုရှ ရြဲ ့်လောား 

ဘရုောားသခင့်အောားလ ုား သ . အစပါငာ်းတ ု ့်နငှ့်တ်ကတွ ခ် ုားနငှ့်ပ်ပည့် ် ုနငှ့််ချ ပ်ခငာ်း (1 စယောဟ  ် 4: 8,16) 

ပြ ပ်ါသညက်တညာ်းကဘရုောားသခငျသညျအ ဉ အမွြဲစသောထောဝရည ဉ်ားဆြဲရ စ် စသောအမျောားဆ ာုးခွြဲခ ် ့်မတှ်သောားကကမလြဲ? 

အမတှ ်

အကယ် င ် ဘ်ရုောားသခင့်အမ ှတ်ကယအ်လုပ်ပြ တ်ြဲ့်အ အီ ဉ်ရှ သညြ် ု ့်အလ ုအစလောက်ပညောရှ ပြ ၏်။ 

စရောမ 9: 14-15 မှောဒလီ စုြော်ပပထောား: 

14 သ ု ့်ပြ .် 

အဘယ်သ ု ့်စပပောရမည ်ညာ်း ဘရုောားသခငန်ငှ့်အ်တူမတရောားစသောအမှေုက ုပပ ရှ ပါသလောား? ဆကဆ်ကမ်ရ! 15 သသူညစ်မောစရအှောားမ 

 ့်စ်တောမ်ူ၏မျောားအတကွ် "ငါမသ ောားစတျောမူပါမညျစသောသကူ ုသ ောားစတျောမူပါလ မ့််မည,် 

ငါမသ ောားဦားမညဟ်အုကကငသ်၏ူသ ောားပါလ မ့််မယ်။ " 

ငါတ ု ့်သညဘ်ရုောားသခင၏်ဓမမစဟောငာ်းကျမ်ားနငှ့််အ ညာ်းငယ်အပခောားသမူျောားက ုဣသစရလအမျ  ား၏တ  ် တတ် ပ် ငုာ်းက ု စရွားချယ.် 

စကကောငာ်းက ငုါသ ၏။ ကကငာ်းစသောအရောသညထ်ောဝရည ဉ်ားပ ာ်းနှ ပ် က်ပခငာ်းမှပပ တ်င ်ှေုတ်ချလျှငမ်ညသ် ု ့်မစတတ်ောရသ ညာ်း 

ဘရုောားသခငျသညျ (4 1 တ စမောစသ 2) 

"လူအစပါငာ်းတ ု ့်သညက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကလ် မ့်လ် ုနငှ့််သမမောတရောားက သု ကျွမ်ားပခငာ်းပညောလောရ "် 

။ သကူအမျောားဆ ာုးကယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကလ် မ့််မအှဆ ာုးတ ငုစ်အောငအ်မ ှတ်ရောားနငှ့််အတ ူ (5-15 လကုော 8 cf. မောက ု 13:13) 

က တု ု ့်ပပ မ်ျောားနငှ့််မတညမ်ယလ် ု ့်သ လ ု ့်မရဤအမှေုအလ ုား  တု ု ့်က ုအသကအ်ရွယအ်တွငာ်းရှ ဟစုခေါ် ကကသညစ်သောအစကကောငာ်းပပချက်ပြ ခ်ြဲ့်သည်

။ သ ု ့်စသောယ်ခုမစချါမသစူတကွ အုောားလ ုားက ပုယ်ပြတ်ပခငာ်းနငှ့်် ှေု  ား  မ့််ခြဲ့်ဟမုဆ လု ပုါ။ 

ကမများ ောက ုအမျောားကကီားရညရွ်ယ်ချက်ရှ ရှ ဒအီသကအ်ရွယ်အတကွမ်ညကျ  ကခှြဲ့်ကကစကကောငာ်းသ ွသ်င ် (စယောဟ  ်12: 37-40; ကျဟစရေှာယ 

44:18) ။ ဒအီသကအ်ရွယ်အတကွမ်ညကျ  ကခှြဲ့်ကကသညသ်မူျောားသညစ် ဆြဲအခွင့််အလမ်ား (16-18 စဟရေှာယ 42 cf. ဆရောစယောဟနျ 

9:41) ရှ သည။် အသ စပား ောလညာ်း: 

14 ငါသညစ် ောကတ်ြ ဤ်လမူျ  ားက ုအကကောားတ ဥ်ီားအ ့်ဘယွ်စသောအလုပျက ုပပ လ မ့််မည ်

... 24 ဤစရွျ့ကောားလညာ်းဝ ညောဉ က ုရော၌မေှာားယငွာ်းလျက်အဘယ်သသူညဥ်ောဏစ်ရောက်ရလ မ့််မညက် ၎ုငာ်း, 

စ ောဒကတက်စသောသတူ ု ့်အောားဆ ာုးမဩဝါဒစလ့်လောသေွာားမှောပြ ပ်ါတယ်။ (စဟရေှာယ 29: 14, 24) 

ဘရုောားသခငျသညျ (စရောမ 2:11) 

ပြင့််အဘယ်သမူျှမငြဲ့်ကကွ်ရှ ပါသည။် "စပမကကီား ွ ာ်းရှ သမျှတ ု ့်သညင်ါတ ု ့်ဘရုောားသခငျ၏ကယတ်ငပ်ခငာ်းအစကကောငာ်းသညပ်မငရ်ကကလ မ့််မည"် 

အပြ  ်(စဟရေှာယ 52:10) အလ ုား  တု ု ့်အဘ ု ့်အခငွ့််အလမ်ားရှ ပါတယ်ပြ လ် မ့်မ်ည။် 

"စသလွ စ်သောသတူ ု ့်သည၏်ကျ "် ဟုစခေါ်သမူျောားသညဤ်ပထမထစပမောက်ပခငာ်းမတ  ် တတ် ပ် ငုာ်း: 

အန ှတ် စ်ထောငက်ောလမပီားဆ ာုးမပီားစ ောက် (ဗျောဒ တ ် 20 းား 5), 

ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ကကသည။် ဒါက ုပပ် ုငာ်းဆ ငုရ်ောရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းသညန်ငှ့်၎်ငာ်းတ ု ့်၏စမျှောလ်င့််ချက် (စယဇစကျလ 37: 1-14) 

က ုပယ်ပြတထ်ောားမပီားစကကောငာ်းခ  ောားရတြဲ့်သစူတကွ ုပါဝငပ်တ်သကစ် ပါလ မ့််မယ်။ 



သတူ ု ့် (ပဗောဒ တျ 20:12; စရောမ 3:23; cf. 1 စပတ ု 4:17) အပပ တ်ရောား၏အပပ ရ်ှ စကကောငာ်း ရီငပ်ခငာ်းက ခု ရပါလ မ့််မညစ်သောလ်ညာ်း, 

"တရောားသပြင့် ်ရီငစ်ကျောက် ုဏောစအောငျမငွျ" (ယောကုပ် 2:13) ။ (စယရမ  25:31; ကျဟစရေှာယ 3:13) 

ဘရုောားသခလူသတေ ဝါအစပါငာ်းတ ု ့်သညင်ါ  စ်ကကော ရီငမ်ညန်ငှ့်မ်ျောား ွောစသော (စဟရေှာယ 65:24) 

က တု ု ့်ပပ ပ်ါလ မ့််မယ်။ အောားလ ုားမဟတုသ်ူ ့်ကမ်ားလှမ်ားမှေုက လုက်ခ ကကလ မ့််မည,် ဤဒတု ယအခငွ့််အလမ်ား 

(အမှ တ်ကယအ်ခငွ့််အလမ်ားနငှ့််အပပည့််အဝညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဝ ညောဉ်ပယ်ချခြဲ့်စသောသတူ ု ့်အောား, 3:29 

နှေု ာ်းခငှျျ့လတှျခ ရြ ု ့်အခွင့််အလမ်ားမရကကလ မ့််မည)် မပြ စ်ပမယ့််, 

မျောား ွောစသောစ ောငတ်ရလ မ့််မယ်။ စ ောက်ဆ ာုး ရ တစ် ့်ကဒပီပသကူညစီပားသည။် 

ထ ု ့်အပပငစ်အောက်ပါ ဉ်ား ောားကကည့််ပါ: 

ဒကုခစသောကောလ၌ငါ၏အခ လုှေု ရော 19 အ ုထောဝရဘရုောား, အကက နျ ပျ၏ခနှျအောားဗလ, ငါ၏ရြဲတ ကု,် 

အဆ ပုါတပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်သညစ်ပမကကီား  ွာ်း မ ှ. သငက်မလှောကကလ မ့်မ်ညန်ငှ့််ဆ သုညက်ောား 

"အကယ ်င ် င်ါတ ု ့်ဘ ာုးစဘားမျောားသညမ်သုော ကောားတ ြ် ုားမရှ နငှ့််အပမတမ်ရစသောအရောတ ု ့်က အုစမွဆက်ခ မပီ။ 

" 20 ဘရုောားမဟတုဘ်ယက် ယု်စတောအ်ဘ ု ့်ဘရုောား, လတူစ စတောမ်ူမညစ်လော 21 " သ ု ့်ပြ .် , 

ငါသညျဤတ က်က မ်သတူ ု ့်က ငုါကငါ့်လကင်ါ့်အ မွ်ားသတေ  က ုသ စ မည,် 

သတူ ု ့်က သု ပါစ စတောမ်ူမညသ်တူ ု ့်သညင်ါ၏ ောမက ုအမှသီခငဘ်ရုောားစကကောငာ်းက ုသ ရကကလ မ့်မ်ည ်(စယရမ  16: 19-21) ။ 

17 ထ မုငာ်းသညဘ်ရုောား, သူ ့်ထငွာ်းပ ုရ ပ်သ ု ့်စ သညစ်ကကောင့််၏ကျ ။် သကူ "သငသ်ညင်ါ၏ဘရုောားပြ က်က၏, ငါ့်က ကုယယ်ူ!", 

ကစရှျ့ မှောကျစရောကစ်ကကောင့််က ုားကယွ,် 

အြဲဒါက ုဆစုတောငာ်းနငှ့််ကစပပောပါတယ ်18 သတူ ု ့်ကငါတ ု ့်သ ကက၏မဟတု်သလ ု ောားမလညဘ်ာူး; သတူ ု ့် ောားမလညျန ငုျစအောငျအဘ ု ့်သူ

, သတူ ု ့်ကမမငွျန ငုျစသောစကကောင့်,် ၎ငာ်းတ ု ့်၏မျက်  ပ တ်မပီားစတော့်သတူ ု ့်ရြဲ ့်နလှ ုားသောားမျောားသ ရသည။် ... 22 ငါထစူသောမ ုဃာ်းတ မ,် 

သင့််အပပ န်ငှ့်မ် ုဃာ်းတ မက်ြဲ့်သ ု ့်သင၏်အပပ မ်ျောားကြဲ့်သ ု ့်ထကွ်စပပပါမပီ။ ငါသညသ်ငတ် ု ့်က စုရွားနှေုတစ်တော်မူမပ,ီ 

ငါ့်က ုပပ သ်ေွာားရ ။် (စဟရေှာယ 44: 17,18,22) 

စတောငမ်ှသတူ ု ့်အက ုားကယွသ်မူျောား (စဟရေှာယ 44: 17-18) ခြဲ့်ကကစသောသတူ ု ့်အပါအဝငမ်ှောားယငွာ်းစသောအ ဉ်အလော, 

လကျခ သကူယတ်ငပ်ခငာ်း (စဟရေှာယ 44:22) အတကွ်သတူ ု ့်ရြဲ ့်ပထမဦားဆ ာုး  မ် ှတ်ြဲ့်အခွင့််အလမ်ားရလ မ့််မည။် အောြရ က, ဥစရောပ, အောရ,ှ 

အစမရ က, နငှ့်က်ျွ ာ်းမျောားထြဲမှောအသက်အရွယတ် စ်လျှောကလ် ုားဘလီယီ သခငစ်ယ ှေု၏ ကောားက ုကကောားစတော့်မ,ှ န ငုျင -

ဘရုောားသခငျ၏  မ် ှစ်သောဧဝ စ လ တရောားက ုဒအီထကက်သ မတှ်မပီားအ အီ ဉ် (စရောမ 11: 2) ရှ ခြဲ့်ပါတယ်။ 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းထြဲမှောကျစ ောတ် ု ့် (ဆောလ  68:20) 

"ငါတ ု ့်၏ဘရုောားသခငက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောက်ရောစသောဘရုောားပြ "် 

စကကောငာ်းသစဘောတစူတော်မအူမ ှတ်ကယ့််စဆမွျ  ားအ ညာ်းငယထ်က်ပ ုမပီားအလုပလ်ုပစ်ကကောငာ်းကယျတငျစတျောမစူသောအ အီ ဉ်တ ခ်ုရှ 

စကကောငာ်းသငစ်ပား။ 

အြဲဒမီှောလူစသောမ ဃုာ်းစကောငာ်းကငစ်အောက်၌တ ဥ်ီားတညာ်းသော ောမက အုမှသီညက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကန် ငုပ်ါသညပ်ြ ပ်ါသည ် (4:12 

တမ စ်တော်ဝတထ  ; cf. ကျဟစရေှာယ 43:11) နငှ့််စယ ှေုသညခ်ရ စ်တော် (တမ စ်တော် 4:10; စယောဟနျသ 3:18) 

။ လူသောားမျ  ားနယွအ်စပေါ်အမျောား စုယ ှေုအစကကောငာ်းအမ ှတ်ရောားနငှ့််ဘရုောားသခင၏်န ငုင် စတော် (အစသား  တအ်တကွ် 

www.ccog.org မှောကျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်အခမြဲ့် ောအပု်ငယသ်ညျဘရုောားသခငျ၏န ငုျင စတျော၏ဧဝ စ လ တရောားက ုကကည့််ပါ) ၏ဧဝ စ လ တရောား

က ုကကောားသ ဘယ်စတော့်မှထောားပါတယ,် နငှ့်် "လူသတေ ဝါအစပါငာ်းတ ု ့်သညက်ယတ်ငပ်ခငာ်းက ုပမငရ်ကကလ မ့််မညက်တညာ်းက (လကုော 3: 6) 

"ဘရုောားသခင၏်, ဤအမှေုအလ ုား  ုတ ု ့်က အုသကအ်ရွယ်သ ု ့်မဟတု် (: 31-32; လကုော 13: cf. မဿြဲ 12 29-30) 

လောရ အ်သကက်ယတ်ငပ်ခငာ်း-ပြ စ် မှီရ အ်ဘ ု ့်အခွင့််အလမ်ားရှ ရလ မ့််မည။် 



လောအ ော တတ်ွငအ်သကအ်ရွယ်ဒတု ယထစပမောက်ပခငာ်းမပီားစ ောကစ်ရောက်ရှ  (အချ  မ်ေှာ  မ်ှ စ်သောခရ ယ်ော မ်ျောားအပြ ပ်ဗောဒ တျ 20 

နှေု ာ်းက ုပထမဦားဆ ာုးရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းမှောကကီားပပငာ်းစ ကကသည:် 5-6) နငှ့််ပလလ ငပ်ြျူတရောား ရီငပ်ခငာ်းက ု (ဗျောဒ တ် 20: 11-12) 

၏အချ  ပ်ါဝငသ်ည။် ကျဟစရေှာယ (စဟရေှာယ 65:20) အပြ စ်ရောမနငှ့််ကသသစဒါကက်က်သလ သ်စူတော် င ်  ောအပု် က အုခ ာ်း 34 

အခနျားငယျ 2-3,4), လောရ ဤ်အထာူးသပြင့််အသကအ်ရွယ်နငှ့်် ပတ်သက.် တရောန ှစ်ပါငာ်းကကောပမင့်် ွောပြ လ် မ့််မယလ် ု ့်ညွှ ပ်ပ။ 

ဒါက  တက်ူားစ ဆြဲ ဘ စရေှာ့်ဘောား (အခနျား 5 က )ု 

ကသတငာ်းပ ု ့်အပြ စ်ရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းက ုည ဉ ားဆြဲစသောသတူ ု ့်အောားပြင့််အလယ်စခတတ်ွငက်ျငာ်းပခြဲ့်သည။် 

ဒါဟောအယဝူါဒ 20 ရော ၌ုဘရုောားသခငျ၏စရဒယီ ု / 

မဘှရုောားစကျောငာ်းအောားပြင့််ဆ ာုးမသ ွသ်ငပ်ခငာ်းနငှ့််စ ဆြဲညျဘရုောားသခငျ၏တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းအောားပြင့််ဆ ာုးမသ ွသ်ငခ်ြဲ့်ပါတယ်။ 

ကယတ်ငဖ်ခငာ်း၏ဘရုောားသခငရဲ် ့်အ  အ ဉ် 

သမမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျ 

ကယျတငျစတျောမူစသောဘရုောားသခငျ၏တ  မ်ှ တ်ြဲ့်အ အီ ဉ်၏  မ်ှ စ်သောခရ ယ်ော မ်ျောားသတ စပားစ ပါတယ်။ ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲ

သည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းကဒနီငှ့်် ပတ်သက.် ဘရုောားသခင၏်အ အီ ဉ်သ၏ူပွြဲစတော် (ဝတ်ပပ ရော 23:37) 

၏ကမငျားပခငွျားအောားြွငျျ့ထကွခ်ျထောားလျက်ရှ သညက် ုမညသ် ု ့် ောားလညသ်ည။် 

ဘရုောားသခင့်ရငှာ်းလငာ်း ွောသကူ ယု်စတောက် ုပပပ်ဝပက် ုားကယွရ် အ်သ ာုးပပ ယူမေှာားအစလ့်အကျင့််ချငစ်သောမမသ ွသ်င:် 

သတူ ု ့်သညသ်င့်စ်ရှျ့ မှောပျက ်ာီးမပီားစ ောက,် 

သငသ်ညသ်တူ ု ့်က လု ကုျ ောြ ု ့်စကျော့်မ ကကသညမ်ဟတုစ်ကကောငာ်းက ယု့်က် ကု ယု်မသှငတ် ု ့်၏ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားသညသ်ငတ် ု ့်

စရှျ့ မှောထ မှသငတ် ု ့်နငှထ်တုြ် ု ့် စသောလူမျ  ားက ခုျွတ်စလျှော့်ချ, သငက်သတူ ု ့်က စု ွှျ့စပပောငာ်းနငှ့််၎ငာ်းတ ု ့်၏ပပည၌်စ စသော 30 

ယူသတ ပပ လ ကုတ်ြဲ့်အခါ 29 နငှ့််သငျသညျထ လုူမျ  ားတ ု ့်သညသ်တူ ု ့်ဘရုောားက ဝုတ်ပပ ခြဲ့်ပါကဘယလ်  ု '' ဟူမကူောား, 

သတူ ု ့်ဘရုောားမပီားစ ောကစ်မားစလျှောက်ကကသညမ်ဟတု်စလော ငါသညလ်ညာ်းထ  ုညာ်းတူပပ လ မ့်မ်ည။် '' 31 

သငျတ ု ့်စကကောင့််လမ်ားအတကွ်သငတ် ု ့်၏ဘရုောားသခငထ်ောဝရဘရုောားက မုက ာုးကယွ်ရလ မ့်မ်ည ်သကူသတူ ု ့်ဘရုောားမှပပ မ ပါမပီမု ာ်း

စသောထောဝရဘရုောားစရှျ့စတော၌်ရှ သမျှစသောရွ ျ့ ရေှာဘယွအ်ဘ ု ့်, သတူ ု ့်ဘရုောားအောားမီားအတကွပ်ငမ် မ တ ု ့်၏သောားသမီားမျောားက ုမီား ှေု  ျ့ ပခငာ်း

အဘ ု ့်အ။ 32 သငတ် ု ့်က ငုါမှောထောား၏ဘောပြဲ, 

ကစ ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်သတ ထောားပါ, သငက်ထည့်သ်ငွာ်းမပယ်မယူကကလ မ့််မည။် (တရောားစဟောရော 12: 29-32) 

စယဘယုျအောားပြင့်က်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောက်၏သမမောကျမ်ားသစူတကွ ုထငရ်ေှာားတြဲ့်ညျဘရုောားသခငျ၏အ အီ ဉ်နငှ့််အတအူယူမှောားက ုားကယွ်အ ့်

စသောအစလ့်အကျင့််စပါငာ်း ပန်ငှ့််သမူျောားသညက် ောားမလညက်ကဘာူး။ 

သသူညျမ မ ဒဥပစဒနငှ့််အစကောက်ခ ွထ်ောားရှ မညအ်ပြ ဓ်မမသ က်ျမ်ားတမ စ်တော်ရငှစ်ပါလ ု( 6,16; 27 9 1 စကောရ  သ် ု5: 7-8, 16 8 20 

ဥပမော 18:21 တမ စ်တောဝ်တထ  ) သမမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျစလ့်လောစတွျ့ ရှ စကွောငျားစြျောပွသ လစူတွ။ 

ရငှစ်ပါလအုထာူးသသမမောကျမ်ား ောပှြဲစ ့် ( 20-23 1 စကောရ  သ် ု 10) 

နငှ့််အတူအယမူှောားစလ့်အကျင့််မျောားထည့််သငွာ်းပပ တ်င ်ှေုတခ်ျလ ကု်ပါတယ်။ (18-24 cf. 21 တမ စ်တော ် 17-19 တမ စ်တော ် 28) 

နငှ့််ဝတ်ပပ ရောကျမ်ားအတကွ် ောရငာ်းအစပါငျားတ ု ့်သညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရကက်ောလက ထုည့််သငွာ်းရ ခ်ြဲ့်ကကလ မ့််မယ်ရငှစ်ပါလုသညက် ယု်

စတောတ် ုငသ်ယူုဒလတူ ု ့်က စု ောင့်စ်ရေှာက်ရ လ် ုအပအ်စပါငျားတ ု ့်သအစလ့်အကျင့််ထောားရှ မညမ် မ အသကတ်ော၏အဆ ာုးအ ာီးစြော်ပပထောား 23 ။ 



သသူညခ်ရ စ်တော၏်တုပအပြ  ်ညာ်းကမ်ားအတ ုငာ်း,  ရ စရောမအသငာ်းစတောမ်ျောား (11 1 စကောရ  သ်:ု 1) 

သူ ့်က တုပုရ တ်မ စ်တော်စပါလရုြဲ ့်တ ကုျတှနျားခညကျက လု ကုျ ောဘာူး: 6 သနူငှျျ့ယစ ှေုစယောဟ  ် 2 (1 

လမ်ားစလျှောက်အပြ မ်ဟတု်သလ တုမ စ်တော်စယောဟ ၏်တ ကုတ် ွာ်းချကလ်မ်ားစလျှောက်ြ ု ့်က ုဆကလ်က် , 18-19), 

ထ သုအူစပါငာ်းတ ု ့်သညသ်မမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျက စု ောငျျ့စရေှာပါဘာူးကတညာ်းက။ ဒါ့်အပပငအ်ြဲဒအီသငာ်းစတော်မျောားပ ုမ ှအ်ောား

ပြင့််တမ စ်တောဆ် ် ့်ကျငရ်ော၎ငာ်းတ ု ့်၏က ုားကယှျမှေုပပကခဒ  မ်ျောားအတကွတ်ပါားအမမ  ားသောားအစလ့်အကျင့််စပါငာ်း ပ် (1 စကောရ  သ် ု 10: 20-

23; 2 စကောရ နသ  6: 14-18; ယ ု3-4, 12; 1 စယော 2 းား 6) ။ 

ဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားက ုစ ောင့်စ်ရေှာက,် ဒါစပမယ့််အ ောား -

သမမောကျမ်ား ောအ ောားထ ာုးမရအောားပြင့််မျောား ွောစသောဘရုောားသခငျသညျသောဤအမှေုအလ ုား  တု ု ့်က ုအသက်အရွယအ်တကွက်ယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်

စရောက်ဘ ု ့်အခငွ့််အလမ်ားမျောားပါသ ု ့်မဟတု်မညျြွ ျစကွောငျား, ယခတုချ  ျ့စတောငာ်းဆ စုကကောငာ်း, 

အပပ တ်ရောားကျွန်ပုတ် ု ့်၏အသကတ်ောထြဲကအမှ တ်ကယ်ပြ ရ် လ် အုပစ်ကကောငာ်းသစဘောစပါက်ကကဘာူး 

လောအသကအ်ရွယ်နငှ့််အောားလ ုား ာီးပါားအ ဉ်အဆက်စ ထ ငုခ်ြဲ့်ရသအူကကောတငွ ်ပါားရ တ်ရောကောလ၌ကယတ်ငပ်ခငာ်းသ ု ့်စရောကလ် မ့််မည။် 

ဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားအမျောားဆ ာုး ောားလညမ်ကယျတငျစတျောမူစသောသ၏ူအ အီ ဉ်၏အ  တ်အပ ငုာ်းထြဲကအအ 

ပ်စလ၏။ ဒါဟောအ ့်ဩဘယွစ်သောအပခငာ်းနငှ့််စမတေ ောရငှအ် အီ ဉ်ပြ ပ်ါတယ်။ 

9. ဘောသော နငှ့််ဥပုသျစ ့် 

စယ ှေုအဘယစ်ကကောင့်အ်မညခ် တြဲ့်သအူမျောား ကုသမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်ကကသညမ်ဟတုစ်လော  

  တဓ်ါတ်မျောား, စ ့် ပ်ည  န ှေု ငာ်း, အဝ ဇဇောနငှ့််အစကကောငာ်းက စု ရောထောား  တက်ူားမျောားအပပင ် '' အ ဉ်အလော, 'ဘောသော 

အမျောားအပပောားထ သုတူ ု ့်သညဘ်ရုောားသခင၏်ရြဲ ့်ပွြဲစတော်မျောားက စု ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်လ အုပျစကွောငျားလကျခ ြ ု ့်ဆနဒရှ မထငက်ကဘာူးအစကကောငာ်းပပချက်

ပြ က်ကသည။် 

လူမျောားတ ု ့်သညသ်မမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျကယှျစပပောကျသေှာားပြ စ်ကကောငာ်းယူဆ '' သကစ်သ '' 

အပြ စ်ထောက်ပပစလ့်စကကောငာ်း ဘောသော /  ောားလညမ်ှေုလွြဲကျမ်ားပ ုဒ၏်  တုွြဲတ တ်ွြဲမျောားစသောအောားပြင့််ရှ ပါတယ်။ 

စကောစလောသ ဲ2 ာား 16-17 

16-17: ပြ စ်ကောငာ်း, ဥပုသျစ ့်နငှ့််သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရကမ်ျောားသမျှတ ု ့်သညက်ယွ်စပျောက်ကကသညက် ုမကကောခဏ 

"သကစ်သ" အပြ က် ုားကောားစကကောငာ်းသမမောကျမ်ား ောက အုသ ာုးအမျောားဆ ာုးစသောအဘ ု ့်က စုကောစလောသြဲ 2 

ပြ ပ်ါတယ်။ ဒစီတော့်ရြဲ ့်ကတ ဥ်ီားအ ညာ်းငယ ်ဘောသော ဆ ာ်း  ပ်ါစ : 

16 အဘယသ်မူျှမထ ု ့်စကကောင့််အသောားအတကွ,် ဒါမှမဟတုစ်သောက်ပခငာ်းအမှေု, သ ု ့်မဟတုက်ော ၏စလား ောားမှေုအတကွ,် 

ဒါမမှဟတုလ်ဆ ာ်း, ဒါမှမဟတု်ဥပသုက်ောလ၏သငျသညျ  စ်ကကောမ ရီငစ် : 

လောရ အ်ရောတ ု ့်၏အရ ပ်ပြ က်က၏ 17 ဘယဟ်ော; ဒါစပမယ့််ခနဓောက ယုခ်ရ စ်တောအ်ောား (းား 16-17, တြ စ်ကောစလောသြဲ 

2) ၏ပြ ပ်ါတယ်။ 

အထက်ပါဘောသောပပ ခ်ျကန်ငှ့်် ာီး ပ်သပူြ ပ်ါသည,် 

သ ု ့်စသောသ်ကူမူရငာ်း ရ ထြဲမှောမစသော ကောားလ ုား (အတြ ဘ်ောသောပပ မ်ျောား ောလ ုားစ ောငာ်း၌တညရ်ှ ၏ထောားအဘယ်စကကောင့််ပြ စ်သော) "" 

ဟုထည့််သငွာ်းစပပောကကောားခြဲ့်သည။် 



အြဲဒမီှောမပြ သ်ကြဲ့်သ ု ့်တ ဥ်ီားကအမှ တ်ကယပ်ကတ ဘောသောပပ ခ်ျက်ထတု်  ွ် ့်ခေွာလ မ့််မယ်။ ကျမ်ားပ ုဒ ်

17 ရြဲ ့်ခ ုငခ် ့်   ပါတ်မျောားနငှ့််ဆက် ပ ်ကောားလ ုားမျောားက ုသတ ထောားမ : 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

လောအရောတ ု ့်၏အရ ပ်ပြ ်ကက၏ဘယ်; ယင်ား ... ။ ဒါစပမယ့်် ... ။ ဒ ... ခရ ်စတော်အောားခနဓောက ုယ် ............ ။   

ဒါဟော 9999 အတကွ်သမမောကျမ်ား ော Text-ဟူစသော ကောားလ ုားသညဤ်ကျမ်ား ော၌ပါမ "ပြ ပ်ါတယ်" 

၌အဘယ်သမူျှမနှေုတက်ပတတ်ရောားစတောက် ုရှ စကွောငျားက ဆု လု တုယ်စကကောငာ်းမတှ်သောားရပါမည။် 

အတတူူသ ာုးမယ့််အပပငာ်း ောား ကောားမျောား (# 4983, 3588, & 5547) 

ကဓမမသ က်ျမ်ားတငွစ်လားကတပခောားကက မအ်သ ာုးပပ စသောနငှ့််ထ အုချ  မ်ျောားအတွငာ်းတြ စ်ရောမ 7 ( 

"ခရ ျစတျောက ယုျခ ဓ်ော" အပြ သ်တူ ု ့်က ုဘောသောစကကောင့်:် 4; 1 စကောရ  သ် ု10:16; 1 စကောရ  သ် ု12:27; ဧြက ်4:12) - ပု NKJV-

ဒါတြ ရ်ှ သင့််ပါဘာူးအပြ ။် 

ပပည ်ယ်မှ 16-17 (နငှ့််ကွငာ်းသ ု ့်မဟတု်စကောမ်ောထည့််သငွာ်း): 

သတူ ု ့်အောားဘောသောပပ မ်ျောားသတူ ု ့်က ယုသ်တူ ု ့်နငှ့််အတူ  ုားရငှာ်း ွောတသမတတ်ညာ်းပြ လ်ျှငထ် စုကွောငျျ့, သတူ ု ့်စကောစလောသြဲ 2 

ထောားစသောမယလ် ု ့်: 

16 ထ စုကကောင့် ်ောားစသောက်ပခငာ်းအတကွတ် ခ်ုသ ု ့်မဟတုပ်ွြဲစတောသ် ု ့်မဟတုလ်ဆ ာ်းတ ခ်သု ု ့်မဟတု်ဥပုသ ်17 (သတူ ု ့်အမှေုအရောတ ု ့်က ု

စ ောငလ်ောလတ ့်စသောအရောတ ု ့်က တု ဥ်ီားတ ု ့်၏အရ ပ်ပြ က်က၏မျောားအတကွ)်, 

ဒါစပမယ့််ခရ စ်တော်၏က ယု်ခနဓောတ ခ်ုပှြဲ၏စလား ောားမှေုအတကွ်အဘယသ်မူျှမတရောားသကူကီားသငက်ကက ုအ် ့်။ 

သ ု ့်မဟတု်အပခောားစသော ကောားမျောားအတကွ,် သငျသညျသနျျ့ ရငှျားစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားနငှ့်် ပတ်သက.် သတူ ု ့်သည ် '' 

ခရ စ်တော်၏ခနဓောက ယု် '' ပပငပ်မှော (ထ အုသငာ်းစတောသ်ညစ်ကောစလောသြဲ 1:18) တရောားသကူကီား, 

ဒါစပမယ့််တ ခ်တုညာ်းစသော  မ်ှ တ်ြဲ့်ခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းက ယုတ် ငုက်မသေွာားပါစ ပါဘာူး။ စကောစလောသြဲ 2 းား 16-17 

ဥပုသန်ငှ့််သ ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားသမျှတ ု ့်သညက်ယွစ်ပျောက်ကကသညဟ်ုမစပားပါ။ 

မီလ ၏်စတောငမ်ှအစ ောပ ုငာ်းကသသစဒါက်ဘ စရေှာ့် သကူျမ်ားပ ုဒအ်စပေါ်မတှခ်ျက်စပားစအောကပ်ါစရားသောားခြဲ့်သညအ်ပြ စ်ကောစလောသြဲ 2:17 က 

"ခရ စ်တော်၏ခနဓောက ယု်" က ုရညည်ွှ ာ်းစကကောငာ်းအသ အမတှ်ပပ : 

ခရ စ်တော်၏ခနဓောက ယု်သညအ်ဘယက်ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ုပြ လ်ျှင,် အမ ှတ်ရောားလညာ်းမရှ  ... 

ခရ စ်တော်ရြဲ ့်က ယု်ခနဓောက ုရေှာစ ။ (မီလ ၏် ။  ောအုပ ်II က ု။ ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းအတကွယ် ကုွညျတငွ,် အပ ုငာ်း 107) 

ဒါဟော ရ ၏စခတသ် ဘ်ောသောပပ မ်ျောားက မုကကောခဏဟူစသောအသ ာုးအနှေုနျားက တုကယ်အဓ ပ်ပောယျစသောအရောက ုလျ လ်ျျူ ှေုခြဲ့်ကကစကကောငာ်းဝ

မ်ား ညာ်းြွယ်ပြ ပ်ါသည။် 

ဒါဟောသ ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျကယှျစပပောကျသေှာားပြ စ်ကကောငာ်းဆ ကုကသညတ်  ် အစပေါ် မှီခ အုောားထောားဆငာ်းရြဲသောားက ု (သမမောကျမ်ားအ က်) 

ပြ ပ်ါသည။် 

ဂလောတ  4: 8-10 



စ ောကထ်ပ်ဘ ကု ် ့်ကကွ်သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက ုစ ောင့်စ်ရေှာကြ် ု ့်ပြ ပ်ါတယ် လောတ  4 ပြ ပ်ါသည:် 8-10 

။ တချ  ျ့ကပ  ုမျှသမမောကျမ်ား ောရက် ွြဲမျောားစလ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်ပြ စ်ကကောငာ်းစပပောပါရ ဤ်သ ာုး ွြဲြ ု ့်စလ့်ရှ ပါတယ်။ ဒစီတော့်သတူ ု ့်အကျမ်ား ောက ု

အမှ ီပပ . အမ ှတ်ကယ်သငစ်ပားစသောအရောက ုကကည့် ်ှေုကကက ုအ် ့်: 

8 သငတ် ု ့်မကူောားဘရုောားသခငျသညျမသ စသောအခါ, ထ ု ့်စ ောကဧ်က အ်မှ ,် 

သငတ် ု ့်က ုသဘောဝအောားပြင့်ဘ်ရုောားမဟတုစ်သောဝတ်ပပ ကက၏။ 9ယခမုကူောား, သငတ် ု ့်သညဘ်ရုောားသခငက် ုသ ကကပါမပ,ီ 

ဒါမမှဟတုမ်ဟတု်ဘြဲရစသောသငျသညျကက နျခ အတကွ်ပြ တ်ြ အ်လ ုရှ ကကသညတ်ငွ၎်ငာ်းထ သု ု ့်သငအ်ောား ညာ်းစ ပခငာ်းနငှ့်် 

ပဒပ် ငမ်တှြ လ် ှစ်သောဘယ်စလောက,် ဘရုောားသခငအ်ောားပြင့််လူသ မျောားကကသ ညာ်းမပီားစ ောက ်10 

သငက်ရကစ်ပါငာ်းနငှ့််လနငှ့််ရောသနီငှ့််အန ှက် ုစ ောင့်စ်ရေှာကမ်ည။် 

ဒမီှော -သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်အပငငာ်းအခ ုစတ ွြဲ ့်စတောစ်တော်မျောားမျောားပပဿ ောစတွရှ ပါတယ်။ 

 ြဲ ့်ကက  တငစ်ပပောငာ်းလြဲပခငာ်းြ ု ့်သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရကမ်ျောားက ုစ ောင့်စ်ရေှာက်မဟတု်ပါခြဲ့်ကကသည ်

(ပ အုချ  ျ့ယုဒလတူ ု ့်အကကောတငွက်ျမ်ားပ ုဒမ်ျောားတွငက် ငုတ်ယွ်စပြရငှာ်းရှ ခြဲ့်သညစ်ပမယ့််) အ လောတ သောသ ောပလူ ပြ .် ပြ ပ်ါတယ်။ 

အောား, သမမောကျမ်ား ောအပြ သ်မမောကျမ်ားလ ုအပ်ချကမ်ျောားက ုမစခေါ်မယ်ဆ မုပီား "ပဒပ် င။် " 

ဟအုဆ ပုါ လောတ အတ ငုာ်းစပါလကု ုရငှာ်းလငာ်း ေွာအယူမေှာားပှြဲဆ ် ့်ကျငသ်တ စပားခ ခြဲ့်ရသညလ်မ်ားမရှ စသော 

"သဘောဝအောားပြင့်ဘ်ရုောားမဟတု်ကကရစသောသတူ ု ့်အဝတ်ပပ ကက၏။ " 

စ ောကထ်ပက်က်သလ  ် / ပ  ု / အဘ ဓါ  ် သတူ ု ့်မကကောခဏအမျ  ားမျ  ားစသောရကစ်ပါငာ်းနငှ့််န ှစ်ပါငာ်း (တ  ဂစန,ွ အ ီတောခရ စမတ,် 

န ှသ် က်ူားရြဲ ့်) စ ောငျျ့စရေှာကျပါဘာူး, 

ဒါစကကောင့််သတူ ု ့်မပါဘောသောစရားရကစ်ပါငာ်းစလ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်ပြ စ်ကကောငာ်းခ  ောားမ တယ်ဆ ရုငသ်တူ ု ့်ဘောမှစ ောငျျ့စရေှာကျမစ သင့််စကကောငာ်း

ထည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားသင့််စကကောငာ်းပြ ပ်ါသည။် 

 လောတ  4: 8-10 ဟောသမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားနငှ့််အတစူဝားလုပစ် တော, ဒါစပမယ့််အ ောား -

သမမောကျမ်ား ောပှြဲြကတ်ယွ်ဆ ် ့်ကျငစ် တြဲ့်သတ စပားပြ ပ်ါတယ်မဟတုပ်ါ။ 

အဘယအ်ရောက သုတေ မစ ့်၌ဥပုသျစ ့်စကောအသ ု ့် ညာ်း 

သတေ မစ ့်၌ဥပုသျစ ့်ကအပတ ်ဉ်, 

န ှ ်ဉ်မဟတု်စသောသ ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ပြ ပ်ါသညစ်သောလ်ညာ်းအချ  ျ့စသောအကျဉ်ားမတှခ်ျက်မျောားန ငုရ် အ်တကွ်ပြ ဟ် မ်ယလ် ု ့်ပထမဦားဆ ာုးဝ

တ်ပပ ရောကျမ်ား 23  ောရငာ်းဝငည်ျဘရုောားသခငျ၏ပွြဲစတော်မျောားပြ ပ်ါတယ်။ 

ထ ရုကသ်တေ ပတ်၏သတေ မစ ့်, သမမောကျမ်ားဥပုသစ် ့်, 

ယခ ုစ စ ့်ဟုစခေါ်သည။် တ  ဂစနထွ ရုက်သတေ ပတ်၏သတေ မစ ့်၌အပြ အ်ချ  ျ့စသောပပကခဒ  မ်ျောားစပေါ်တွငပ်ပသစသောလ်ညာ်း, 

အပြ မ် ှတ်  ဂစနတွ ပ်တ၏်ပထမဦားဆ ာုးစ ့်ကပြ ပ်ါတယ်။ အပြ တ်မ စ်တောတ် ု ့်နငှ့်သ် စောရှ စသော (တမ စ်တော် 13 းား 13-15, 42-44; 

17: 1-4; 18: ဓမမသ က်ျမ်ားရငှာ်းလငာ်း ေွာစယ ှေု (6 13:10 6 လကုော 4:16, 21) ပပသ : 4; စဟမဗြဲ 4: 9-11) 

သတေ မစ ့်၌ဥပုသျစ ောငျျ့စရေှာ။ 

အစတောမ်ျောားမျောားကစပပောဆ ခုျကက် ုစသောသတေ မစ ့်၌ဥပုသျဓမမသ က်ျမ်ားတငွပ်ညတ်မပါ, 

ဒါစကကောင့််ယစ ့်ထောားရ မ်လ အုပပ်ါဘာူး။ ဒါစပမယ့််အစရားဆ မုှေုစ ရ တ် ခ်ုတညာ်းစသော ညာ်းလမ်ားကမများ ော၏ ဘောသော 

အစပေါ် မှခီ ုရ ပ်ြ ပ်ါသည။် တဦားတညာ်းမူရငာ်း ရ , မူရငာ်း 



ပြ မ်ညဟ်ယု ုကကညစ် သညစ်သောအရောက ုကကည့် ်ှေု ပခငာ်းနငှ့််မူရငာ်းလကတ်ငဗ်ောား  ပါကသတေ မစ ့်၌ဥပုသျစ ့်ခရ ယ်ော မ်ျောားအတကွ်ပညတ်

စကကောငာ်းထ ဘုောသော ကောား၏အောားလ ုားအတကွ်ရငှာ်းပါတယ်။ 

စတောငမ်ှသမမ်ောကမများအချ  ျ့ကက်သလ န်ငှ့််ပ  ုတက ်တဘောသောနငှ့်အ်ည,ီ 

သတေ မစ ့်၌ဥပုသျစ ့်ကကငာ်းစသောအရောသညျဘရုောားသခငျ၏ ောခ မှေုရှ တြဲ့်ခရ ယ်ော လ်မူျောားအတကွ်ဆကလ်ကတ်ညရ်ှ ြ ု ့်ပြဲ: 

4 သသူညဤ်ထ ာုး  ၌တ စ် ရောရောမှောသတေ မစ ့်၌အစကကောငာ်းက ုအမ  ့်စ်တော်ရှ ၏ 

"တြ ဘ်ရုောားသခငအ်စပါငာ်းတ ု ့်သညသ်၏ူအမှေုအရောခ ု ရ်ကစ်ပမောကစ်သောစ ့်၌မင မဝ်ပ် ွောစ " သည ် ပြ .် , 5 တြ တ် ,ု 

ယခငက်ရောအရပျစြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်အတကွ ် "သတူ ု ့်ကငါ၏ချမ်ားသောထြဲသ ု ့်မဝငရ်ကကလ မ့်မ်ည။် 

" 6 ဒါစကကောင့််ပြ စ်သောစကကောင့်မ် ောခ မှေုအချ  ျ့စကကောင့််ထြဲသ ု ့်မဝငရ်ကကလ မ့််မည,် 

နငှ့်ယ်ခငသ်တငျားစကောငျားလကခ် ရရှ တြဲ့်သစူတကွ ုမဝငန် ငုဘ်ာူးပြ စ် ဆြဲကတညာ်းက .. ။ 9 ထ ု ့်စကကောင့်,် 

ဥပုသစ် ့်ကကငာ်းစသောအရောစသားသညျဘရုောားသခငျ၏လူတ ု ့်အဘ ု ့်စ ဆြဲပြ သ်ည။် 10 အကကငသ်သူညဘ်ရုောားသခငက်သူ ့်အစ ပြင့််

ပပ သကြဲ့်သ ု ့်မ မ အမှေုအရောကျ  ာ်းဝပဘ်ရုောားသခငျျ့ချမ်ားသောထြဲသ ု ့်ဝင။် 11 ထ စုကကောင့်အ်ဘယ်သမူျှမ ောခ မှေု၏တညူစီသောဥပမောမပီားစ ော

ကလ်ြဲကျစ ပခငာ်းငါှငါတ ု ့်က ုဤမျှစသောချမ်ားသောထြဲသ ု ့်မဝငရ်ြ ု ့်ကွ  ား ောားကကက ုအ် ့်။ (စဟမဗြဲ 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 တ စ် ရောရောသညသ်သူညဤ် ကောား၌အသတေ မစ ့်၌အစကကောငာ်းက အုမ  ့်စ်တော်ရှ ၏: 

"ထ သုတေ မစ ့်၌ဘရုောားသခငျသညျအောားလ ုားမ မ လုပ်ရောမှအ ပ်စပျော်။ 

" 5 ထ စု ောကတ်ြ သ်ကူစပပောပါတယအ်ထက်ပါကျမ်ားပ ုဒမ်ျောားတငွ ် "သတူ ု ့်သညင်ါ၏ချမ်ားသောထြဲသ ု ့်မဝငရ်ကကလ မ့်မ်ည။် 

" 6 စ ဆြဲတချ  ျ့ချမ်ားသောထြဲသ ု ့်ဝငလ် မ့််မညဟ်ုပြ စ် ဆြဲနငှ့််ယခငက်ဧဝ စ လ တရောားက ုသတူ ု ့်အြ ု ့်တရောားက စုဟောစပပောခြဲ့်ကကတြဲ့်သူ

စတကွ ဘုောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်သတူ ု ့်ရြဲ ့်မ ောခ မှေုမျောားအတကွ်မသေွာားခြဲ့်ပါဘာူး ... 

အြဲဒမီှော 9, ထ ု ့်စ ောက်ဘရုောားသခင၏်လတူ ု ့်အဘ ု ့်အလ ငုါှမင မဝ်ပ်ပခငာ်းချမ်ားသောပြ စ် ဆြဲ; ဘရုောားသခငျ၏တကကငာ်းစသောအရောက လု

ညာ်းဘရုောားသခငက်သူ ့်အစ ပြင့််ပပ သကြဲ့်သ ု ့်မ မ အလုပက် ုအစ ပြင့််ကျ  ာ်းဝပ်ဝငစ်သောသမူညသ်မူဆ အုဘ ု ့် 10 ။ 11 (4-6,9-11, 

ငာ်းစဟမဗြဲ 4) အဘယ်သမူျှမ ောခ မှေု၎ငာ်းတ ု ့်၏ဥပမောစအောက်ပါပြင့်လ်ြဲပါလ မ့််မယ်ဒါစကကောင့််တ ု ့်က, 

ချမ်ားသောထြဲသ ု ့်ဝငတ် ုငာ်းကက  ား ောားအောားထတုမ်ှေုစ , ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ု  ု ့် 

ဓမမသ က်ျမ်ားက ရုငှာ်းလငာ်း ွောခရ ယ်ော စ်တသွတေ မစ ့်၌ဥပသုစ် ောင့်ြ် ု ့်ပြ စ်ကကောငာ်းစြော်ပပထောားသည။် ဝ ညောဉ်စရားရောကကီားထေွာားပခငာ်းနငှ့််ပု ္  လ်

စရားပပ လ်ညန်ပုျ  ပခငာ်းဘ ု ့်ခငွ့််ပပ အပပင,် 

ဥပုသျစ ့်လညာ်းညျဘရုောားသခငျ၏အန ှတ် စ်ထောငမ်င မ်ဝပ ်ွောစ ရစသောတ ဥ်ီားလောမယ့််အချ  က် ုပ ု။ 

အမျောားအပပောားသတေ မစ ့်၌ဥပုသျစ ့်တ ည်ျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်စကကောငာ်းထည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားကကဘာူးစ  ဉ်, သမ်မောကမများ (:;: 8; 

ကျဟစရေှာယ 58:13 ထကှျစမေွာကျရော 20 3 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) မ။ "အချညာ်းနှာီးစသော ကောားမျောား" ( cf. ဧြက် 5:26) 

 ြဲ ့်ပတလ်ညစ်သားအမျောားအပပောားအစကကောငာ်းပပချက်: ဓမမသ က်ျမ်ား (4-11 ဟစဗွြဲ 4) ကမစ ောင့်ဆ် ် ့်ကျငသ်တ စပားလ ကု်သည။် 

ဒါဟောပြ စ်ကောငာ်းလညာ်း ဘောသော မဟတု်ရငအ်မ ွှရှ စ စသောလ်ညာ်းအနေ အတု်မမ  ျ့သ ု ့်၏ဒတု ယရော ဆုရောစတော် 

သတေ မစ ့်၌တ  ဂစနနွငှ့််အတူဥပုသျစ ့် (သရီြဲလ်ခ နငှ့််ဥပုသျစ ့်က အု ောားထ ာုးမပပ ခြဲ့်စကကောငာ်းစြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်ရပါမညဥ်ပသုစ် , အတှြဲ 69 (3): ။ 

18-21 , နငှ့််ဥပုသစ် ့်၌စ ောက်ထပ ် 2016 နငှ့််သရီြဲလခ်ဥပုသစ် ့်, အတှြဲ 70 (2): ။ 15-17, 2017) ။ မစရာှး ောရွက ်ောတမ်ား  

(သရီြဲလခ်အဆ ပုါ နငှ့််ဥပုသျစ ့်ဥပုသစ် , အတှြဲ 69 (2) ။ : 10, 19-20, 2016) က စုခေါ် ခြဲ့်ပါ။ 

အသငာ်းစတော်၏သမ ုငာ်းအစပေါ် ပ ုမပီားစြော်ပပထောားမပီားစသောသတငာ်းအချကအ်လကအ်ဘ ု ့်,   မ် ှစ်သောခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းယစ ့်တငွသ်

ညအ်ဘယ်မေှာရှ  ောအုပင်ယ်စတထွတု်  စ်ဆား? နငှ့်် www.ccog.org မှောဘရုောားသခင၏်အသငာ်းစတော်မျောား၏တညမ်မြဲသည့်သ်မ ငုာ်း။ 



10. ထပ်ုပ ုား  တျဆ ာုးအောားလပ်ရက် 

အဘယ်အရောက ုခရ စမတ,် 

အ ီတောနငှ့််ခရ စ်တော်၏မျောား ွောစသောပါစမောကခစ ောင့်စ်ရေှာက်မညအ်စကကောငာ်းကတပခောားဘောသောစရားရက်စပါငာ်းစကော? 

သတူ ု ့်ကသမမောကျမ်ား ောမလှောသလောား? မရဆ ရုငသ်တူ ု ့်ကဘယအ်ရပက်လောသလြဲ? သတူ ု ့်က သုငစ် ောင့်စ်ရေှာကလ်ျှငက်, 

သမမောကျမ်ား ောသညန်ငှ့်အ်ည,ီ အစရားပါသလောား? 

၎ငာ်းတ ု ့်အောားလ ုားက ုထ သုအူစပါငာ်းတ ု ့်သညအ်ောားပြင့််စထောကခ် စ ကကစသောလ်ညာ်းကမဘော့်အသငာ်းစတောမ်ျောား, 

စထောက်ခ စကကောငာ်းစပမောက်ပမောား ွောအောားလပ်ရကရ်ှ ပါသည။် သမ ုငာ်းတစလျှောကလ် ုား, 

အမခ  ျ့အသငာ်းစတော်မျောားတခါတရ စထောက်ခ ခြဲ့်ကကသကြဲ့်သ ု ့်တ ခ်ါတ ရ် တငွထ် တုူညစီသောအောားလပ်ရက်ပပ တ်င ်ှေုတခ်ျလ ကု်ပါတယ်။ 

ကလူအစပါငာ်းတ ု ့်သညအ်သာီးအသာီးအောားလပ်ရကအ်စကကောငာ်းအစသား  တန်ငှ့််၎ငာ်းတ ု ့်၏ဇ ပ်မ သ် ု ့်သေွာားရ ဤ် ောအပု်ငယ်၏အတ ငုာ်းအတောထ

က်စကျောလ်ွ ပ်ြ ပ်ါတယ်စ  ဉ်, အပြ မ်ှ  ် / အမျ  ားမျ  ားစသောအသငာ်းစတောမ်ျောားစမွား ောားမတ ငုမ်ီသတူ ု ့်မကကောခဏမလူကအယူမှောားဘရုောား / 

 တ်ဘရုောားမက  ုုဏပ်ပ တြဲ့်ရညရွ်ယ်ခြဲ့်ကကသညအ်ပြ အ်မျောားအပပောား တ်ဆ ာုးသစူတကွ ု ထပုပ် ုား ပြ စ်ကကောငာ်းပြ ပ်ါတယ ်

သ ု ့်မဟတု်သတူ ု ့်က ုအမညစ်ပပောငာ်း။ 

အစတောမ်ျောားမျောားက ရ စရောမဓမမ်ပညောရငှျပမောားတ ခ်ါတ ရ် ခရ ယ်ော မ်ျောားသည-်

ရှ စ စသောလ်ညာ်းအမျ  ားမျ  ားစသော ရ စရောမအသငာ်းစတော်မျောားတ ု ့်သည ်21 ရော ၌ုသတူ ု ့်ပမ င ့််တငရ် ဆ် တုြဲ့်အချက်က ုအဘ ု ့်အယူမေှာားနငှ ့််အမသင့််စလျောတ်ြဲ့်အတ ငုာ်းဒအီောားလပရ်က်ပပ တ်င ်ှေုတ်ချမပသီငယူ်ြ ု ့်အ ့်ကသသေွာားပါလ မ့််မယ်။ 

ဂျန ူ(အချ  ်ဘရုောား) နငှ့်် (သ ် ့် င၏် တဘ်ရုောားမျောားနငှ့််စကောငာ်း  ောဖြ ဖ်ခငာ်း) ဂုဏျန ှသ် က်ာူးစ ့် 

ကျမ်ား ောကစနဥွီား (ထကွစ်ပမောက်ရော 12: 2) တငွယ်ခနု ှ ်တငစ်ပမယ့််ဘယအ်ရောက စုလ့်န ှသ် က်ူားစ ့်ဟုစခေါ်စခတသ် ပ်ပကခဒ  မ်ျောားစပေါ်

တငွဇ်  ်ဝါရီလ 1 ရက်စ ့်တွင်စလ့်လောစတွျ့ ရှ ထောားပါသည်။ စနေှာငာ်းပ ငုာ်း 2 ကက မ်စပမောက်ရော ုစအဒမီျောားတွင ်ရ စရောမဓမမပညောရှင ် က 

တ ခ်ကုျငာ်းပစ ခြဲ့်ကကစတော်မစူသောခရ စ်တော်အမညခ် စသောသတူ ု ့်အောားပပ တ်င ်ှေုတခ်ျလ ကု်ပါတယ်။ ဒါစပမယ့််စကကောငာ်းဆငန် ွှြဲလ ုသအူမျောား

အပပောားရပတ် ် ့်ခြဲ့်ပါဘာူး။ 

ကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ားသတငာ်းစပားပ ု ့်ထောားပါတယ်: 

ခရ ယ်ော  ်ောစရားဆရောမျောားနငှ့််စကောင ်ယီခနု ှရ်ြဲ ့်အ မေှာကျငာ်းပ ... ပွြဲစတောစ်တွ ြဲ ့်ချ တ်ဆကတ်ပါားအမမ  ားသောား 

နငှ့််အလွ အ်ကျွ ပပ တ်င ်ှေုတခ်ျ: အဆ ပုါဓစလ့်ထ ာုးတမ်ားလကစ်ဆောငမ်တှတ်ြဲ့်သခူရ ယ်ော မ်ျောားက ုအပပ တ်င ် - 

န ှသ် က်ူားစ ့်က စုကျော်သဘောပတ အပြ သ် ူတ်ဘရုောားမ မ ှ လ ု ့်စခေါ်တြဲ့် ( cf. 185-90) - 

စြော်စရွလ ငဆ်ကဆ် မှေု၏မျှသောတ ကုငအ်ပြ  ်(xiv ။ ) ။ (စ ျန ှသ် က်ူားစ ့်။ အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား။ ။ 11, 1911) 

487 စအဒ ီာ်းကျငသ်ည ်ရ -စရောမဇ  ်ဝါရီ 1 ရက်စ ့်တွင် "ဟုအဆ ပုါစပြောားလှီား၏ပွြဲ" ချမတှ်ရ သ်လ ုပြဲ။ ဤသည,် သ ု ့်စသော,် 

အောားလ ုားတပါားအမမ  ားသောားလှေုပ်ရေှာားမှေုရပတ် ် ့်ခြဲ့်ပါဘာူး။ 

ကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ားမတှ်ချက်ပပ : 

စတောငမ်ကှျွ စ်တောတ် ု ့်ရြဲ ့်က ယု်ပ ငုစ် ့်ရကက်ောလ၌န ှသ် က်ူား၏ြွင့််ပွြဲ၏စလောက 

စတအွစရြျောားလှီား၏ဘောသောစရားပွြဲစတောန်ငှ့််အတူစရောက် ကွ်ြက်ပခငာ်း, 

တ ဥ်ီားသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်၏သ ် ့်ရငှာ်းစသောဇောတ်စကောငရ်ှ သင့််စသောအရောတခမုျှသောအောားလပ်ရကလ်ပု်စလ့်ရှ ပါတယ်။ (cxcvi



i, XXXVIII, 1024; cxcviii ။ ) အယူမှောားပွြဲနငှ့််အလ ွအ်ကျွ ခရ ယ်ော အ် ောစရေှာငပ်ခငာ်းနငှ့််ဆစုတောငာ်းပခငာ်းအောားပြင့်် 

ခ ရြ ု ့်ခြဲ့်ကကသည:်    ် ့်ကသ တ် အယူမေှာား, စ ့်ကျငာ်းပစ ၏ခရ ယ်ော ထ် ာုး  အကကောားပခောား ောားချကက် ထုတု်စထောက်ပပသည။် 

ဒါစကကောင့််လညာ်းဤသ ု ့်ဆ ၏ု 

... ဆဋ္ဌရော ုအက ုဆ်သီ ု ့်ဦားတည ်၏စကောင ် ီ(လုပန် ငုတ်ြဲ့်။ ငါ) ခရ ယ်ော  ် တောားမ ွျ။ 

ဟူစသောအသ ာုးအနှေုနျား  အကကမ်ားြျငာ်းအပြ လ်ကတ်ငက်စ အ ဂလ ပဘ်ောသော  "မော ျ တျ၏အသ က်အချ  စ် ောင့််ကကည့််။" 

ဒါဟောန ှသ် က်ူားရြဲ ့်ဆ ာုးပြတခ်ျက်စတတွ ခ်ျ  က်အယမူှောား တ်ဘရုောားမအဘ ု ့်စပားထောားတြဲ့်ဆစုတောငျားခညကျပမောားနငှျျ့အစလ့်အကျင့််နငှ့််ပတ်သ

က်စသောပြ စ်ကကောငာ်းြွယ်ရှ သည။် 

ဇ  ်ဝါရီလ 1 st တ သ်မမောကျမ်ား ောအောားလပ်ရက်မဟတုပ်ါဘာူး, ပငစ်ရောမအသငာ်းစတော ်တ်ဆ ာုးအပြ က်၎ငာ်း၏ 

စတအွချ  ျ့က တုောားပမ ထ်ောားခြဲ့်သည။် 

 ပ ် (န ောားမျောားနငှ့််ကစလားစမ ားြ ောား၏ဘရုောား) ဂုဏျ က  ု

ကမများ ောက က ကုြဲ့်သ ု ့်အောားလပ်ရက်မရှ ပါဘာူး, ဒါစပမယ့််လူအစတော်မျောားမျောားကစ ောငျျ့စရေှာကျ။ 

ဒစီ ရောမှောတ ဥ်ီားကကသ်လ အ်ရငာ်းအပမ က်အစကကောငာ်း ောပြင့််စရားသောားထောားမပီားကောားအဘယ်သ ု ့်: 

စရောမဘရုောား ယစ ့်လှူ 800 န ှက်ကောစြစြောဝ်ါရီ 15 ရကတ်ငွက်ျငာ်းပခြဲ့်သည့်် ၏စရာှးစခတစ်ရောမပွြဲစတောအ်တကွ ်

က ုမသုောား၏အပမ မ်ျောား။  တွငလ်ငူယတ် ဥ်ီားသညလ်တူ ဥ်ီားထအီတကွ်အမျ  ားသမီားငယတ် ဥ်ီား၏အမညက် ုဆွြဲလ မ့််မယ,် 

မပီားစတော့်န ှတ်ွငတ် လ် ငပ် ုငာ်းဆ ငုရ်ောအစြော်အပြ အ်မျ  ားသမီားတ ဥ်ီားက စု ောင့်စ်ရေှာက်မယလ် ု ့် ... 

ကက်သလ ဘ်ရုောားစကျောငာ်းမရှ စတော့်တရောားဝင ်  ် ့်ဗယ်လငတ် ငုာ်းက ု  ုစသစပမယ့််အောားလပ်ရကစ်ရောမနငှ့််ကက်သလ ပ်မ မ်ျောားက ု

န ှဥ်ီား လ ုားရှ ပါတယ်။ (က ု၏မလူ http: ။ //www.american catholic.org) 

အယူမှောားအပမ မ်ျောားနငှ့််လ ငပ် ုငာ်းဆ ငုရ်ောလ ငု ်ငစ် ့်ဆက်ဆကစ် ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ခရ ယ်ော မ်ျောားအတကွတ် စ် ့်လျှငမ်ဟတု်ပါဘာူး။ အပပ အမူ

၏ဤအမျ  ားအ ောားဓမမသ က်ျမ်ား (; ယ ု4 1 စကောရ နသ  6:18) တွငဆ် ် ့်ကျငသ်တ စပားခြဲ့်သညခ်ြဲ့်သည။် 

က အုစကကောငာ်းက ုအချ  ျ့စသောအ စလောမ်မ မ်တှခ်ျက်မျောားက ုသတ ပွ : 

ခရ ယ်ော စ်တဟွော က ၏ုပု  အပမ မ်ျောားသတ ထောားခြဲ့်ကကသညပ်ထမဦား ေွာပပ လုပတ် ခ်ုြ တ်ီားအောားလပ်ရက်ပြ ပ်ါတယ် ... : 

စကကောင့်ခ်ျ သ်မူျောားစ ့်က ု ဏုပ်ပ စသောခွင့််မဟတု်ပါဘာူး။ ခရ ျယော 

က မု တ ်လ်ငမ်ျောားအတ ကသ်ငခ် ်ား ောဖြ သ်င့််စမ ား ောားလမ်ားက  ု... ကျစ ေ်ာတ ု ့်မ သောား ုစတ , မ တစ်ဆစွတွ ြဲ ့်လက်ထပ်ပပညသ်မူျောား

အကကောားချ ပ်ခငာ်းစမတေ ောသညထ် ကုြဲ့်သ ု ့်စသောနငှ့်အ်တတူ စ် ့်၌ကျငာ်းပခ ရြ ု ့်မလ အုပပ်ါဘာူး 

.. အယမှူောားကျင့်ပ်ျကအ်စလ့်အကျင့်် ဲ ့်ဆက ်ပ်ဘောမှက စုရှောငရှ်ောားသင့််ပါတယ။် ... ဇ ပ်မ ။် (။ 

က ု ဏုပ်ပ စသောအစပေါ်အုပခ်ျ ပစ်ရား http: ။ : // www contactpakistan.com) 

မွတ ်လ်ငခ်ရ ယ်ော ဘ်ောသော (သ သောတြဲ့်မ  ဆောအစလျှော့်မျ  ား) နငှ့််အပပ တ်ရောား ြဲ ့် က ုစပါငာ်းသငာ်းစကကောငာ်းသတ ပပ ပါ။ 



တ ညာ်းအောားပြင့်် က ု (စရောမ 2:24; ဟစရေှာယ 52: 5) ခရ ျစတျော၏ ောမက  ု (ထ အုသ ာုးအနှေု ာ်းမတှဆင့်် '' ခရ ယ်ော ဘ်ောသော ') 

တပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်ကြဲ့်ရြဲ ့်ခ ရြ ု ့်က ုပြ စ်ပေါ်စ သည။် အယမူှောားအောားလပ်ရက်စ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်း (စရောမ 2:24) 

"ဘရုောားသခငျ၏ ောမစတျောက ုစသောစကေွာငျျ့သငျတ ု ့်ကြဲ့်ရြဲ ့်" မစ ပါ ြဲ ့်။ 

ရီားရြဲလက်ခရ ယ်ော စ်တွ  တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက် ( cf. 1 စကောရ  သ် ု10:21) မထောားကကဘာူး။ 

မော ျ တျရဲ ့်ပ ဲစတေ်ာကက ား 

နငှ့်် က  ု(စအောကတ်ွင ်စခေါ်) တစူသောကျငာ်းပတြဲ့်ပွြဲစတွအယမူှောားဝါဒမှ လော. , 

န ှ ်ဉ်စနဥွီားပွြဲစတော်ရြဲ ့်ပထမဦားဆ ာုးမတှျတများတငျထောားသောဓကတ ခ်ုမှောအြဲ တုေ  ပပည၌် 

၏ပွြဲစတော်ပြ ၏် ဒါစကကောင့််ပမ ၏်န ှ ်ဉ်စရကကီားမှေုမျောားကအစကကောငာ်းက ယုူစဆောငအ်သကတ်ော၏သကတ်မ်ားတ ုားမငျား။ 6 

ရောခ ငုန် ှေု ာ်းကောလအတငွာ်းစအသင၌်တည၏်။ ဘ ီ,ီ ဘရုောား ၏ ုဏအ်သစရအတကွ်န ှ ်ဉ်အခမ်ားအ ောားတ ဥ်ီားကစတော့် 

၏အသ ာုးပပ မှေု၏ပထမဦားဆ ာုးမတှျတများတငျထောားဥပမောအောားပြင့််ပြ ခ်ြဲ့်သည။် ဒါဟောကျငာ်းပတြဲ့်ပွြဲစတွအရပ်ဘက်စရော ါနငှ့်် 

တ ဥ်ီားမတူန ငုတ်ြဲ့်အပမင့််ဆ ာုးသ ု ့်စရောက်ရှ စသောစရောမအငပ်ါယောကောလအတငွာ်းပြ ခ်ြဲ့်သည။် အဓ ကစရောမကျငာ်းပတြဲ့်ပွြဲစတဟွော 

သည ်စ မ   ဟ ်တ်ဘရုောားမျောားနငှ့် ်

ခြဲ့်ကကသည။် ကျငာ်းပတြဲ့်ပွြဲစတ ွက် က ်ှေု  ငာ်း ှေု  ငာ်းအယမူှောားအယူသာီးမှေုနငှ့််ဥစရောပ၏လူထပု ုပပငမ်ျောားထြဲမေှာအပမ တ်ယွ်စ ကကသညဆ် ု

စသောစကကောင့်ဥ်စရောပမေှာစတော့်စနဥွီားစမွားြွောားအထ မ်ားအမတှပ်ွြဲမျောားကျငာ်းပ၏အ ဉ်အလော ... 

ခရ ယ်ော က်က မ်သ ု ့်စကောငာ်း ွောတညမ်မြဲမှေု, 

  ုမ က်က်သလ ဘ်ရုောားစကျောငာ်းကသတူ ု ့်က ထုကွ်စချမှေု ာ်းပ ြ် ု ့်န ငုပ်ခငာ်းမရှ ခြဲ့်ပါနငှ့်စ် ောက်ဆ ာုးတငွဘ်ရုောားစကျောငာ်းလှေုပ်ရေှာားမှေု၏တ ်

  တတ် ပ် ငုာ်းအပြ သ်တူ ု ့်ထြဲကအစတောမ်ျောားမျောားလက်ခ ခြဲ့်သည။် (ပွြဲစတောက်ကီား။ အဆ ပုါက လု ဘယီော ယွ ် ကုျမ်ား, 6 ။ 2015) 

အဆ ပုါ လညာ်း လ ု ့်စခေါ်တြဲ့်ဘရုော, ြ ု ့်ပြ တ်ယ်။ သကူ  ုားရောဓစလ့် ူား, စမွားြွောား, ပပဇောတ်  ုမျောားနငှ့်် ရ ဒဏ္ဍောရီထြဲမှောဘောသောစရား 

၏ ပျ သ်ာီး ပါားရ တ်ရောကောလ၏ဘရုောား, ဝ ုငပ်ပ လုပ ်ညာ်းမျောားနငှ့်် ပျ ရ်ည,် ပြ ခ်ြဲ့်သည။် လ ငပ် ငုာ်းဆ ငုရ်ောအဓမမအမှေုတ ု ့်သည ်

အခမ်ားအ ောား၏တ  ် တတ် စ်ဒသပြ ခ်ြဲ့်သည။် မ မ အဝတျပွ ခငွျားတတ ယရော ုအတငွာ်း ရ စရောမစခါငာ်းစဆောင ် အောားပြင့်် (။ 

ခရ ယ်ော  ်ညာ်းကမ်ားတငွ။် စအောက်စြော်ပပပါမျောားမ-ှ အဘတ ု ့်, ။ 4 မ)ှ ပပ တ်င ်ှေုတခ်ျခြဲ့်သည။် 

အရက,် အထာူးသပြင့် ်ပျ ရ်ည,် တ  ်

ဘဝ တ ငုအ်စရားပါစသောအစကကောငာ်းရငာ်းပြ ပ်ခငာ်းနငှ့််အတူ ရ ယဉ်စကျားမှေုအတကွ်အစရားပါစသောအခ ာ်းကဏ္ဍ (မဗြဲစသောက်။  ောအပု်မျောား, 

2008, ။ 11) ။ နငှ့်် ဤ ခ ရြ ု ့်ပ ုရသည။် 

ကယွလ်ွ သ်ဒူတု ယရော မုှောစတော့်စရောမကက်သလ ဆ်ရောစတော်နငှ့််အစရှျ့ ကသသစဒါက်သစူတော် င ်

သစူရားသောားခြဲ့်သညအ်ပြ တ်ပါားအမမ  ားသောားပှြဲစတျောအ ော ောားပခငာ်းအသောားမျောားတငွပ်ါဝငမ်ျောားအတကွယ်ူမေှာားသအူပြ  ်

၏စ ောကလ် ကုမ်ျောားပပ တ်င ်ှေုတခ်ျ: 

အဘယ်စကကောင့်လ်ညာ်းသတူ ု ့်တငွသ်ည ် "အမျောားဆ ာုး  ုလငစ်သော" 

ကမများ ောက ကု ုအောမခ စသောတောားပမ ထ်ောားကျင့်စ်သောသအူစပါငျားတ ု ့်အမျ  ားမျ  ားမှစကကောက်ရွ ျ့ ပခငာ်းမရှ ဘြဲမ မ တ ု ့်က ယုက် ု ွြဲလမ်ား

စကကောငာ်း "ဒလီ အုမှေုတ ု ့်က ုပပ စသောသတူ ု ့်သညဘ်ရုောားသခင၏်န ငုင် စတောက် ုအစမွမရကကလ မ့််မည။် ", 

သေွာားစတော်မှကကလော ဥပမောအောားပြင့််သတူ ု ့်အဘယသ်မူျှမည ျညျူားဤ ညာ်း ောချ ပထ်ြဲမှောန ငုစ်ကကောငာ်း  တက်ူားယဉ်, 

 ုပ်တစုရှျ့၌ပစူဇောစ်သောယဇ်စကောငအ်သောားက ု ောားပခငာ်းအစကကောငာ်းက အုဘယသ်မူျှမတများပါစ ။ ထ ု ့်စ ောကတ်ြ တ် ငုာ်းတပါားအ

မမ  ားသောားပွြဲစတော်မှော, 



 ုပ်တမုျောား ဏုအ်သစရအတကွက်ျငာ်းပခြဲ့်သည။် ။ ။ သတူ ု ့်ထြဲကအပခောားသမူျောားက ုဝ ညောဉ်စရားရောအမှေုအရောဝ ညောဏမျောားအတွက်

စထောက်ပ ့်စ  ဉ်ဇောတ ပကတ အမှေုအရောသညဇ်ောတ ပကတ သစဘောသဘောဝခငွ့််ပပ သင့််စကကောငာ်းထ  ာ်းသ မ်ားသညအ် ွမ်ားကု က်က၏

နငှ့််အတူဇောတ ပကတ ၏တပ်မက်ပခငာ်းအတ ငုာ်းမ မ တ ု ့်က ုထကှျသညျ။ မကကောခဏမ မ တ ု ့်ဘရုောားသခငျ၏အသငာ်းစတော်မှပပ လ်ော

စသောအစပေါ်သတူ ု ့်ထြဲကအချ  ျ့တ ု ့်ကလှည့်ပ်ြောားကကမပတီြဲ့်သစူတကွ ုအမျ  ားသမီားမျောားကစပားဝ ခ် ထောားမပီားအပြ သ်တူ ု ့်ထြဲကတချ  ျ့က, 

ထ မုတှပါား, သတူ ု ့်ကအထက်ဆ ာုးမဩဝါဒက ုသ ွသ်ငက်ကမပီဘယသ်ကူ ုထ မု  ာ်းမတ ု ့်သညက် ုည ျညျူား၏အစလ့်အထ၌ရှ ကက၏ 

နငှ့််သတူ ု ့်၏အမှောားမျောားက ု၏ကျ  ်ြဲ ့်အတူဒအီသ အမတှျပွ ။ (။ ယစူြောက်ပပ ဆ် ် ့်ကျင။်  ောအပု် 1, အခ ာ်း 6, အခနျားငယျ 3) 

စ ောကပ် ုငာ်းမေှာကသသစဒါကက်ကသ်လ  ်(330 ကယွလ်ွ )် အယူမှောားခြဲ့်အ ောစရေှာငပ်ခငာ်းအမျ  ားအ ောားက ုဆ ် ့်ကျငသ်တ စပားခြဲ့်သည:် 

သငသ်ညအ်ဘယသ် ု ့် ၏ပညောရှ စသောသ၏ူသောားတ ု ့်အအ ,ု စလော ဘော 

သငန် ငုင် သောားမျောား?   တက် ုသငက်ဆကလ်က်ထ  ာ်းသ မ်ားထောားြ ု ့်ဒါအနေရောယ်ရှ သညအ်ဘယအ်ရောက ခုုခ ကောကယွတ် ့်စသောအရော

က ု ကောားနငှ့်သ် ရ  ် တ်အောားထက်သ သ်ည,် 

သ ု ့်မဟတု်သငဒ်စီတော့်စသဒဏရ်ောရပု ္  လမ်ျောားနငှ့််အစကကောငာ်းတရောားမျောားမစှဘားကငာ်းလ ုပခ  မှေုစပားရစသောတ ုစသောအရောက ုအနပု

ညော။ ဤသညအ်ဘယ်သမူျှမမှောားယငွာ်းစသောယ ုကကညမ်ှေုမျောားသညမ်ဟတုသ်လ သုင ်ွပ် ွြဲချက်စတလွြဲစလျောငာ်းနငှ့််အတူ 

စ ကကသည:် သင၏် 

မျောား၏ကြဲ့်ရြဲ ့်ရောပြ စ်သောအဆ ပုါလကခ် ရရှ အတကွ်စမားခွ ာ်းထတုသ်ည့််အခါသငအ်သ ာုးပပ စသောဒဏစ်ငအွတကွအ်လွ ဆ် ငုာ်းဘတု်

မျောားအောားပြင့််, သတူ ု ့်ရြဲ ့်အစပခ  ကု် ခ ာ်း သပြင့််နငှ့််စရာှးစဟောငာ်း ောစပ၏မတှတ်မ်ားမျောားအောားပြင့််န ှဥ်ီား လ ုားစကကပငော 

သ ် ့်ရငှာ်းစသောအရောတ ု ့်က ,ု - "ငါသညအ် ောစရေှာငလ်ျက,် မူကကမ်ားက ုစသောက်ကကမပ;ီ ငါဘောသောစရား ထြဲကယလူျက,် -

ပခငာ်းစတောငာ်းထြဲသ ု ့်သငွာ်းထောားကကမပ ီတြ င်ါလကခ် ရရှ နငှ့််ငယ်ရငဘ်တလ်ွှြဲစပပောငာ်းပါမပီ။ (။ တပါားအမမ  ားသောားဆ ် ့်ကျင,်  ောအပု် 

က အုခ ာ်း 26) 

ပငအ် ောစရေှာငပ်ခငာ်းအောားပြင့််စ ောကစ်တော်သ ု ့်လ ကု်မယ့်် ' ပွြဲအစကကောငာ်းက သုတ စပားသလ ပုြဲ: 

 ျျူပတီော၏အဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲမ က်ပြ ပ်ြ ပ်ါတယ်။  ျျူပီတော, ငါထမငာ်း ောားခ ာ်းဆ ပုါ  ု ့်, 

ကကီား ွောစသောပွြဲနငှ့််အတဝူနငှ့််ရညှလ်ျောားစသောအ ောစရေှာငပ်ခငာ်းပြင့်် ောား ရောဘ ု ့်  တ်အောားထကသ် မ်တရောားစသောနငှ့်ပ်ပည့် ် ုသပြင့်,် 

ပ ုမ ှထ်က်ကကောားကောလမပီားစ ောက်ဆောစလောငမ်တွ်သ ပ်ထောားရပါမည။် (တပါားအမမ  ားသောားဆ ် ့်ကျင,်  ောအပု် VII မှောအခ ာ်း 32) 

ထ ု ့်စကကောင့်အ်စ ောပ ုငာ်း ောစရားဆရောမျောားဘောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်အယမူှောား ုပ်တကု ုားကယွ်ပခငာ်းရ ၎်ငာ်း၏ဆက်ဆ စရား/ 

တူစသောစတအွမျောားကကီားအသ စကကောင့််အောားလပ်ရက်ပပ တ်င ်ှေုတ်ချလ ကုပ်ါတယ်။ 

သမမောကျမ်ား ောသ ွသ်င:် 

13 က တု ရ်က်၌ရှ သကြဲ့်သ ု ့်, 

ရွှငလ် ာ်းပခငာ်းနငှ့််မူားအတကွ်မဟတု်ဘြဲဆ ာုးည စ်သောအမှေုနငှ့်တ်ပမ်က်အတကွ်မဟတုဘ်ြဲခ ကု်ရ န်ငှ့််ပငျူ ူပခငာ်းအတကွ်   တ်ကျလ

မ်ားစလျှောက်ကကပါ  ု ့်။ 14 သ ု ့်စသော်သခငစ်ယ ှေုခရ စ်ပေါ်တငွတ်င,် နငှ့််၎ငာ်း၏တပ်မက်ပခငာ်းအတ ငုာ်းပြည့််ဆညာ်းြ ု ့်, 

ဇောတ ပကတ အောားပြင့်အ်ဘ ု ့်အဘယ်သမူျှမပပဌော ာ်းချက်ပါစ ။ (စရောမ 13: 13-14) 

ကမများ ောက ုဝများစမွောကျအ ှေု  ားခ ပါဘာူးစ  ဉ်,  နငှ့််ဆက် ပစ်သောပှြဲစ ့်ကျမ်ား ော၌ပါဆ ် ့်ကျငက်ကသည။် ဘ လုီားဗီားယောားမေှာစတော့်သတူ ု ့်က 

"မော ျ တျရြဲ ့်ပွြဲစတော်ကကီားက" မစခေါ်  ြဲ ့်စပေါ်စပေါ်ထငထ်ငသ်တူ ု ့်၏ဘရုောားအပြ က်  ုောတနျက ုားကယှျ! 

မော ျ တျရြဲ ့်ပွြဲစတော်ကကီား တ ုငာ်းစနဥွီား, ရော၏အ ဉ်အလောမောရ် တဝ်တ်ပပ ရောတ ဥ်ီားပ ငုထ် ကု်စသောမျ  ားကစ ဆငာ်းသကလ်ော, 

အထာူးမျောား၏တ ခ်ုမေှာမောရ် တ်သ ပ်မပီားရှ ပါတယ် ... ပွြဲစတော် သ ု ့်ဝင။်  



တ သ်တေ  တူားစြောစ်ရားမမ  ျ့ နငှ့််စဒသခ မျောားသညစ်ပမစအောက်ဤမျှစလောကအ်ချ  ပ်ြ  ာ်း, 

မရဏောန ငုင် ၏ဘရုောားချမတှ်ရ ဆ် ာုးပြတခ်ြဲ့်သည။် ခရ ယ်ော အ် ဉ်အလောကဤသ စောစ ောင့်စ်သောမောရ် တန်ငှ့်် 

အရငှသ်တူ ု ့်၏ဘရုောား / (အပြ ,်  ောတ ,် ဒါမမှဟတု ်စမွား ောားရမညဟ်ဆု ထုောားသည။် http://events.frommers.com/sisp/  

index.htm? FX = အပြ အ်ပျကက်  ု& event_id = 5769) 

တ  ်တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက်နငှ့််ဆက်ဆကမ်ဟတု်ခရ ယ်ော တ် ဥ်ီားတညာ်းပြ ၏်။ ယစ ှေုသညျမဟတု်သလ သုူ ့်အစ ောပ ုငာ်းသ  ်ောရှ တြဲ့်စ ောက်

လ ကု်မဆ အုောားပြင့််မစ ောင့်ခ်ြဲ့်သည။် 

ဥပုသ:် ဇုနငှ့််ပငစ်တကစုတေ၏စ ့်ရကမ်ျောား၏သစဘောစကောက?် 

အဘယ်အရောက ုဥပုသစ်ကော? 

'' ဥပုသ ် 'ဆ တုြဲ့် ကောားလ ုားစနဥွီားရောသကီ ုဆ လု ုသညစ်သော်လညာ်းယခုအဓ ကအောားပြင့််ညောဘက် 

မပီားစ ောကစ်ဆောငာ်းရောသအီတကွ်စလ့်လောစတွျ့ ရှ ထောားပါသည။် 

ကမဘော့် ောအုပ် ယွ ် ကုျမ်ားမှောဒလီ စုြော်ပပထောား: 

စနဥွီားရောသ၌ီစလ့်လောစတွျ့ ရှ တြဲ့်ဘောသောစရားရောသပီြ ပ်ါတယ်ဥပသု ် ... ဒါဟောတ  ဂစနြွယ်ထတု်မပီား, 40 

ရကအ်တွငာ်းအ ီတောမတ ငုမ်ီ က ုဗုဒ ဓဟူားစ ့်က တငမ်ျောားနငှ့််အ ီတောတ  ဂစန ွ (ခဥပသု။် ကမဘော့် ောအပု် ယွ်  ကုျမ်ား, 50 ။ 1966) 

တငွအ်ဆ ာုးသတထ်ောားသည။် 

အဘယ်အရောက ု က ုဗုဒ ဓဟူားစ ့်စကော? 

စကောငာ်းမပ,ီ ဒါစကကောင့််တ ဥ်ီားက ုမလူခရ ယ်ော မ်ဟတုသ်မမောကျမ်ားသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်မဟတု်ပါဘာူး။ 

ကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ားသတငာ်းစပားပ ု ့်ထောားပါတယ်: 

ဖပောဗုဒ ဓဟာူးစ ့်အမညက်စရောမ  အတကွ်သမတု်စသောရော  (ပပောက ု၏စ ့်) က 

၏အစ ောဆ ာုးတညဆ်ြဲမ တေ ျူတငှျစတှ ့်နငှ့််ပြ စ်ကောငာ်းအ ညာ်းဆ ာုးရ ှရ်ော မု ှတငျပြ ပ်ါတယ်စသသေွာားတယ်။ 

ဤသညစ် ့်ရကတ်ွငအ်စပါငျားတ ု ့်သညျသ  ်ောရှ စရာှးစဟောငာ်းထ ာုး  အတ ငုျား 

၏အ အဦားစရှျ့စတော၌်ထ ယုဇ်ပလလ ငက် ုချဉ်ားကပ်ြ ု ့်တ ကုျတှနျားစ ကကမပီား, 

ယခငက်စကောငာ်းကကီားမ ဂလောပပောက သုူ ့်ရြဲ ့်လက်မန ှယ်ဇ်ပုစရောဟ တ်သည,်  ြူား (အ ပခ်ျး် 

က ုဗုဒ ဓဟူားစ ့်အြဲဒမီေှာစပခတ လ်ှမ်ားရခြဲ့်သည။် အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား, 1907 ) ။ 

ဒါစကကောင့််စရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်း 8 ရော အုတွငာ်းကတရောားဝငက်စမာွး ောားခြဲ့်သည။် 

ဒါဟော ြူားစပေါ် ပပောလကဝ်ါားကပတ် ုငအ်ောားမရ၏  တက်ူားစ စရောငဘ်ရုောားဝတ်ပပ စရားတွငပ်ခငာ်းနငှ့််အယူမေှာားဝါဒ၏အပခောားပ ု  မျောားအစ ပြင့််လော

သညဟ်လုညာ်းမတှ်သောားရပါမည:် 

... ... ယခု မ ှ. သတူ ု ့် ြူားစပေါ် ကလက်ဝါားကပတ် ငုရ်ှ သညမ်ယလ် ု ့် တင။် ဗုဒ ဓဟူားစ ့်သပ တ်စမှောက်သညခ်ရ ယ်ော  ်

က ုစပေါ် ြူားစပေါ်ြ ဆ်ငာ်းပပောလက်ဝါားကပတ် ငုရ် တ်ူ။ တချ  ျ့က 

အ ွ ာ်းစရောက်ထ မှစချားအစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော မ်ျောား၏ဥပမောတ ခ်ုပြ ြ် ု ့်ဒအီကက ပပ ကကမပ ီအပခောားသမူျောားက နု ှဥ်ီား လ ုားသောသ ောစရား



အတတူူစရှျ့စပပားပ  ု အစပေါ်သ ု ့်ဆွြဲခြဲ့်ကကစကကောငာ်းအကက ပပ အပပ်ါသည။် (မ သရ၏ က ်ြဲစသောအရော။ ။ 

ခရ ယ်ော က်မဘောကကီားက ုပ စုြောစ်သောအယူမှောားယ ုကကညခ်ျက်အတငွာ်းပ ငုာ်း  ုားရောဓစလ့် / ထမ်ားရွက ်က ု 2005, p 36) 

ပပောဗုဒဓဟူားစ ့်ဒ ီပွ် ွြဲခရ ယ်ော ပ်ွြဲစတော်အလညှ့်အ်တကွစ်ဝဒအ နဒ ယကစ လယုူစသောစရောမအယူမှောားဝါဒ, 

ကစ စရောကလ်ောတယ်။ ပပောက ုမီားဘရုောား ၏အမျ  ားအနယွက် ုထည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားခြဲ့်ကက, 

မတလ်အတကွ်အပပ စ်ပြရောစရောမမမ  ျ့ ရြဲ ့်န ှသ် က်ူားပွြဲမေှာ ... ခပ်သ မ်ားစသောအပပ တ် ု ့်က ု 

မပှါဝါနငှ့််အတလူစူတွစလျှော်စတအဝတက် ုဝတ်ဆငန်ငှ့််သတူ ု ့်၏အပပ မ်ျောားအတကွ်ြွစန မုှပပော၌ချ  ား။ ထ အုခါယခအုပြ ,် 

န ှသ် က်ူားဧဝက ုခပ်သ မ်ားစသောအပပ တ် ု ့်က စုအောကပ်ါစ ့်ရကက် ုအထြဲကသတုခ် ရမယလ် ု ့်သအီ ုရီအစပေါ်, 

အ ော ောားမစသောက်နငှ့််ပ ွျမှောားစသောအဘ ု ့်ပွြဲစတော်ပြ ခ်ြဲ့်သည။် မတလ်မျောား၏စသဆ ာုးဘရုောားအပြ ,် 

အ ဂ ါမ   ဟသ်ညစ်သပခငာ်းသ ု ့်က ယုျစတျောနငှျျ့အတူရှ သ၏ူက ုားကယှျ '' အပွ ျပမောားက ယုူ။ ထ စုကကောင့်ပ်ွြဲစတော, 

အ ဂ ါမ   ဟ၏်စ ့်ကယွလ်ွ စ်ပေါ်မှောလှြဲ။ အ ဂ ါမ   ဟဟ်ော ဘရုောား နငှ့််ဆက်နယွစ်သောစကကောင့်အ် ဂလ ပလ် ,ု 

ဒအီ ဂ ါစ ့်ကပြ ခ်ြဲ့်သည။် ပပငသ် ခ်နု ှတ်ငွပ်ွြဲစတော်စ ့်က က ုဗုဒ ဓဟူားစ ့်စရှျ့စတော၌်ထ  ု စ ့် ', အဆအီ ဂ ါစ ့် " 

ဟုစခေါ်တငွခ်ြဲ့်သည။် (ကခဒဏ္ဍောရီနငှ့််လျှ  ျ့ ဝကှခ်ျက်မျောား၏အမျ  ားသမီား၏ ယွ်  ကုျမ်ား, 1983,   ။ 66-67) 

စလားဆယ-် က  ုဖမ ် မှ . အဘယမှ်ောရအံ့်စသောငါှခဲ့်သလောား 

ကမများ ောက ကုျစ ောတ် ု ့်ကအမညအ်ောားပငစ်တကုစတေ ရသညအ်ဘယ်မှောရှ စတော်မစူသောစရတကွ်ရ  ် 50 

စ ့်ကကောလ၏စပပောပပသည။်  တတုထ -ဆဋ္ဌရော နု ှမ်ျောား ွော ာ်းကျငသ်ည ်ရ -စရောမဿွော  ် (ထငာ်းရျှူား,32) 

၏အ စလောမ့််အ ောစရေှာငြ် ု ့်အကက အ ညရ်ှ ခြဲ့်တယတ်ြဲ့် 50 စ ့်ကအ ောစရေှာငပ်ခငာ်းအမခ  ျ့က  ု

က ုစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းခ ခြဲ့်ရသည။် အချ  မ်ှောစတော့်ဒတီ ခ်သု ု ့်မဟတု်ထ ု ့်ထက် ပ .ု (ပ ုမ ှအ်ောားပြင့််အ ောားအ ော) 

ပ စညာ်းမျောားက တု စ်လားဆယ်ရက်ကကော မှစပပောငာ်းလြဲသေွာားတယ်။ 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော ,် သငတ် ာ်း, သစဘောစပါက်ပဉ္စမရော ုန ှတ်ငွပ်ငက်က်သလ သ်စူတော် ငဆ်ရောစတော်ကကီားစယောဟနျသ 

အပြ ဥ်ပုသမ်ျောားက မုစ ောင့်ဘ်ြဲ: 

သ ု ့်စသေ်ာလညာ်းသင ်  ုကဘ်ရုောားစကျောငာ်းက၎ငာ်း၏ ံုလငအ်ဖပတအ်စတောကထ်  ်ားသ မ်ားထောားစ သမျှကောလပတလ်ံာုးအဖြ ,် 

ဥပုသ၏်ဤကမငျားပမတညရ်ှ ခဲ့်စက ောငျားက သု သင့််ပါတယ။် (စယောဟ သ်ည။် ညလီောခ  21, ဆရောစတော် 

၏ပထမအ ညာ်းအစဝားခ ာ်း။ အရက်ငါားဆယတ် ငုတ် ုင ်ဉ်အတွငာ်းအပ ာ်းစပြ ။ အခ ာ်း 30) 

ထ ု ့်စကကောင့််သကူဥပုသထ်ည့်သ်ငွာ်းခြဲ့်သညစ်ကကောငာ်းဝ ခ် နငှ့််မူရငာ်းသ စောနငှ့်ပ်ပည့် ် ုပါကမျောားက မုစ ောင့်ဘ်ြဲပြ ပ်ါတယ်။ 

တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလု (7-8 1 စကောရ  သ် ု 5) 

ပသခါပွြဲနငှ့််ဇု၏စ ့်ရကမ်ျောားက ုစ ောင့်စ်ရေှာကမ်ပြ ၏်။ သ ု ့်စသျောလညျားသကူဥပုသဟ်စုခေါ်တွငတ် ခ်ခုုဒါမှမလုပခ်ြဲ့်ဘာူး။ ဇု၏စ ့်ရကမ်ျောားအချ 

 က် ုလညှ့်ပ်တ်အမျောားအပပောားအ ီတောစခေါ်တစဆားကစ ခ ု စ် ့် 'အ ောစရေှာငပ်ခငာ်း 

"ပါဝငစ် စသောစကကောင့်သ် ု ့်စသော်စကကောင့််စရောမမမ  ျ့  ြဲ ့်အ ီျ  ်ြဲ ့်ဆက် ပ်အချ  ျ့အစ  ြဲ ့် 

ကောလသညသ်င့််စလျောပ်ါလ မ့််မယခ်  ောားရတယစ်ကကောင့််ပြ စ်ပမယ့််အချ  ပ်မောဏက စု ပခငာ်းငါှ 

အပြ သ်တူ ု ့်မမ  ားမမ  ားကစ ကကောားစ အဘယအ်ရောက ု။ 

ဆ ကုစရားတီား 5 ရော အုတွငာ်း: 



အ ီတောမတ ငုမ်အီလျငအ်ပမ က်ွြဲပပောားပခောား ောားကွြဲပပောားပခောား ောားစသောလတူ ု ့်တငွစ်လ့်လောစတွျ့ ရှ ခ ရြ ု ့်က ုစတွျ့ပါလ မ့််မည။်  စ စ ့်နငှ့််

တ  ဂစန ွ အ ီတောမတ ုငမ်ီစရောမမမ  ျ့ ပမ ဆ်  ်ွောသ ာုးအဆက်ဆက်ရကသ်တေ ပတ်မေှာသမူျောားသည။်  

ရှ သတူ ု ့်နငှ့်် ရ န ငုင် နငှ့််အောစလဇစ   ောအ်ောားလ ုားရစသောသတူ ု ့်အသ ာုးအနှေု ာ်း '' အဆ ပုါအရကစ်လားဆယ်ပတလ် ုား '' အ ောစရေှာငပ်ခငာ်း, 

စပခောကလ်ပတက်တ ဥ်ီားအ ောစရေှာငပ်ခငာ်းစ ောငျျ့စရေှာကျ။ 

' အပခောားသမူျောားကအ ီတောစရှျ့စတော၌်ထ သုတေ မအပတက်မမှ မ တ ု ့်အ ောစရေှာင့််, သောသ ာုးငါားရက် ောမ ောားမှ,ီ 

ထ ကုကောားကောလမှောစသားအ ောစရေှာငပ်ခငာ်း '' ဒအီရကစ်လားဆယ်ပတလ် ုား '' ထ ကုောလက ုစခေါ်ပါ။ '' ... တချ  ျ့ကသတူ ု ့်အကက မ်ကက မ ်

သညန်ငှ့်အ်ည,ီ တဦားတညာ်းကအစကကောငာ်းပပချကန်ငှ့််အပခောားအပခောား 

။ တဦားတညာ်းလညာ်းအ ောကစ အပြ က်ောလ၏အစရအတကွက် ုအစကကောငာ်းက ု 

၏ထ ာုး  အစကကောငာ်းသစဘောထောားကွြဲလွြဲပမငန် ငုပ်ါသည။် အတတူကွငါားနငှ့််အတူအမျောားအပပောားလညာ်းငကှက် ု ောား, 

စမောစရသှညန်ငှ့်အ်ည,ီ ဤထ  ုညာ်းတူစရထကွလ်ုပခ်ြဲ့်ကကသညဟ်ု: 

အပခောားသမူျောားက ုသောအောားလ ုားသတေ ဝါ၏ငါားရက်စ ့်တွငအ် ောစကျွား: 

တချ  ျ့ကလ ုားလ ုားဘဝရှ သညစ်သောအမှေုအရောတ ု ့်က ုစရေှာင။် တချ  ျ့ကကကကဥ်နငှ့််အသာီးအပအွမျ  ားမျ  ားတ ု ့်က ုကကဉ်စရေှာင:် 

အပခောားသမူျောားက ုသောစပခောကစ်သွျ့တြဲ့်စပါငမ်ု ် ့် ောားသ ာုး; စ ဆြဲအပခောားသစူတကွဒစီတောငက် ုမ ောား: 

အပခောားသမူျောား ဝမ ောရီမက ုမ်ှတီ ငုစ်အောငအ် ောစရေှာငဘ်ြဲလျက်စ  ဉ်တငွ,် စ ောက်မှ ဏုထ်ာူးမပါဘြဲအ ောားအ ောမဆ မုျ  ားက ယုူ ... 

သ ု ့်စသောအ်ဘယ်သမူျှမထောားတြဲ့်အခွင့််အောဏောအပြ  ်ောပြင့််စရားသောား က ုထတုလ်ပု်န ငုသ်ညက်တညာ်းက ... (ဆ ကုစရားတီား 

စဒသ ောသမ ငုာ်း, က ု။ က အုခ ာ်း 22) 

တမ စ်တောတ် ု ့်အမျောားဆ ာုးဆက်ဆက်မတူညစီသောလ အုပခ်ျက်မျောားက နုငှ့််အတူ ောစရေှာငျခငွျားအသာီးသာီးရှ သညဟ်ုဘာူး ( cf. 1 စကောရ နသ  

1:10; 11: 1) ။ အဆ ပုါစလားဆယ်ရက်ကကော  ောစရေှာငျခွငျားအောားလ ုားအ ောားအ ောနငှ့််စရ (2 လကုော 4 ထကှျစမွောကျရော 34:28) 

မမှရှ ပခငာ်းပါဝငပ်တသ်က်ရစသောကျမ်ား ောထြဲမှောစြော်ပပထောားစသောစလားဆယ်ရက်ကကော ောစရေှာငျခငွျားနငှျျ့တူကကသညမ်ဟတု်။ 

ရြဲ ့်ဥပုသဇ် ပ်မ က် ုရညမ်တှ,် တဦားတညာ်းပညောရငှစ်ရားသောားခြဲ့်ရောသတ ထောားမ : 

အရက်စလားဆယ်ပတလ် ုား၏ဥပုသတ် ဥ်ီားကဗောဗုလု  ် ဝတ်ပပ အောားပြင့်၎်ငာ်း, ကကီား ွောစသောအ ီျ  ် ဘရုောား သ ု ့်မဟတု ်

၏က ုားကယွ်စသောအောားပြင့််ကကည့်် ှေုစလ့်လောခြဲ့်သည ် ... အယူမှောားသမူျောားထြဲတွင,် ဒဦပုသက်ောလကကီား ေွာစသောန ှပ်တလ်ည ်

(မျောားစသောအောားပြင့််စနဥွီားမတှ ဥ်ီားမရှ မပြ ပ်ဏောမပါမပဟီ  ် ) ပွြဲစတော်မျောား။ (သမမောကျမ်ားနငှ့််သမ ုငာ်းအတွက ်

အက် ည်ျဘရုောားသခငျ၏ပွြဲစတောမ်ျောား, အပ ငုာ်း 1. ကျမ်ား ော, 1995, p ။ 108) 

ဒါဟောစလားဆယစ် ့်၏  တက်ူားအ ောစရေှာငအ်ြဲ တုေ  ပပည၌်သ ု ့်မဟတု် ရ န ငုင် အစ ပြင့််လက်ဇနနဒာီးယောားမမ  ျ့ မှကက လော. အယူမှောား တ်ဘရုောားမ 

မဆှက် ပစ်ကကောငာ်းြွယရ်ှ သည။် ဗောဗုလ ုမ်မ  ျ့သောားစဟလသလူနငှ့််အြဲ တုေ  လလူွှြဲစပပောငာ်းယူကတညာ်းကသတူ ု ့်ကဒအီစလ့်အကျင့် ်တငခ်ြဲ့်သ

ည့််အခါ, ထ ြူုားကကစပမည။် 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော ဇု်၏စ ့်ရက်မျောားက စု ောငျျ့စရေှာကျခြဲ့်တယျကတညာ်းကအယူမှောား ောစရေှာငျခွငျား ပ  ုရ -

စရောမတ ု ့်ကအမျ  ားမျ  ားစသော ညာ်းလမ်ားမျောားပြင့််အ ောားထ ာုးခြဲ့်သည။် 

တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလအုယူမှောားပှြဲစ ့်မျောားတွငပ်ါဝငပ်တ်သကခ် ရသတ စပားထောားစကကောငာ်းသတ ထောားမ : 

14 မယ ုကကညစ်သောသတူ ု ့်နငှ့်အ်တူမညမီညောပြ စ် စသောအသငာ်း၌က ယုက် ကု ယု်အသ ာုးချမစ ပါ ြဲ ့်, ဘယလ် ု နငှ့််ဥပစဒ-

မခ  ားစြောကျမ တ်ြက်ပြ ,် သ ု ့်မဟတုအ်လငာ်းနငှ့်စ်မေှာငမ် ကု်ဘ တုငှျအဘယျရှ န ငုပ်ါသညန် ငုမ်လြဲ? 15 ခရ ျစတျော 



 ြဲ ့်သစဘောတူညခီျကထ် သ ု ့်မလောန ငုျနငှ့််တ ဥ်ီားယ ုကကညသ်နူငှ့််မယ ုကကညသ်အူကကောားအဘယ်အရောက မုျှစပဝခငာ်းရှ န ငုသ် ညာ်း 16 ဘု

ရောားသခ၏ဗ မောနျစတျောမမှ စ်သောဘရုောားက ုမက ုားကယွ်နငှ့််အတူအစလျှော့်စပားလ ကု်စလျောန ငုဘ်ာူးနငှ့််ငါတ ု ့်ကဘောလြဲ - 

အသက်ရငှစ်တောမ်ူစသောဘရုောားသခင၏်ဗ မော စ်တော်သည။် (2 စကောရ နသ  6: 14-16, NJB) 

19 ဤအဘယျသ ု ့်ဆ လု ုသ ညျား မှောားယငွာ်းစသောတပါားစသောဘရုောားတ ု ့်အောားအ ောားအ ောမျောား၏အပျနှ ဘောမှမပှမောဏသညသ်စလော 

သ ု ့်မဟတု်မမ ှစ်သောဘရုောားတ ု ့်က မု မ တ ု ့်က ယုက် ုဘောမှမစှ ောဒ ော? 20 အဘယသ်မူျှမပပ လုပ်မ; ရစသောအခါသောသ ောပလတူ ု ့်သည်

ယဇျပူစဇျောစကကောငာ်း  ုားရငှာ်း ွောအဘယ်သတူ ု ့်က အုောားပြင့််ယဇ်ပစူဇော်ရောပြ ၏်ဘရုောားသခငျသညျမဟတုျပါတြဲ့်သ ူတ်ဆ ာုးတ ု ့်အောား

ယဇ် ပစူဇော.် ပြ ပ်ါတယ်။ ငါသညသ်ငတ် ု ့်က  ုတဆ် ာုး s ဖြင့်မ်ျှစဝချင ်ကဘာူး။ 21 သငျအပြ စ်ကောငာ်း ွောထောဝရဘရုောား၏ြလောား, 

 တ်ဆ ာုးတ ု ့်၏ခကွက် ုမစသောကန် ငုက်က; သငျသညျအပြ စ်ကောငာ်း ေွာသခငဘ်ရုောား၏ ောားပွြဲနငှ့်် တ်ဆ ာုးမျောား '' 

 ောားပွြဲ၌ရယှယ်ောရှ သညမ်ဟတု်န ငုပ်ါ။ 22 ကျစ ောတ် ု ့်ကယ့််က သုခငဘ်ရုောား၏ပငျူ ူစသော  တက် နု ှေု ားဆခှျငပ်ါ ြဲ ့်, ကျွ စ်တော်သသူညအ်

ထကတ် ခ် ုားကကီားကကသစလော (1 စကောရ  သ် ု10: 19-22, NJB) 

အ ီျ ,် စရောမအယူမေှာားဝါဒ, သ ု ့်မဟတု်အပခောား တဆ် ာုးရငာ်းပမ မ်ျောားမှပြ စ် , 

ဥပုသအ်တကွတ် စ် ရောတညာ်းကမများ ောက ုခြဲ့်တောကစ မလောခြဲ့်ပါဘာူး။ မသညျယစ ှေု၏ပထမဦားဆ ာုးစ ောကလ် ကု်မျောား၏အစ ောပ ငုာ်းအ ဉ်အ

လောကစ လောခြဲ့်စပ။ 

တချ  ျ့ကသတူ ု ့်ဝ ညောဉ်အောားပြင့်ဒ်ါစကကောင့်သ်တူ ု ့်အယူမေှာားဝါဒစရောစထာွးန ငုပ်ါတယ်အလ အုစလောက်ခ ွအ်ောားပြ က်က၏ထင,် 

ဒါစပမြဲ့်သတူ ု ့်ကယ့််က တုမ စ်တော်ရငှစ်ပါလုသညန်ငှ့်အ်ညဘီရုောားသခင၏်အမျက်စတောက် ုန ှေု ားဆစွသောစ ကကသည။် 

အ  တောပဲှစတျော 

လအူစတောမ်ျောားမျောားဟောအ ီတော ပသခါပြ လ် ု ့်ယဆူတယ်ခြဲ့်စကွောငျား ောားလညသ်စဘောစပါက်ကကဘာူး, 

ဘောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်သရူြဲစဘောစကကောငန်ငှ့်ယ်ုဒလတူ ု ့်က ုမုနျားတီားမှေုတ ု ့်အတကွတ်  ဂစနသွ ု ့်စပပောငာ်းစ ွှျ့ (   ။ 101-103) ။ 

စ ျ ဒတု ယရော ုနငှ့်် ပတသ်က်. အ ရီငခ် ပ  ုတက ်တပညောရငှက် စုလား ောားစသောအရောက သုတ ထောားမ : 

ဒပီွြဲစတော်အတကွအ်စရားအပါဆ ာုး,   သ လ်၏ 14 ပသခါပွြဲစ ့်ကပြ ခ်ြဲ့်သည ်... 

သကူခုန ှမ်ှောသတူ ု ့်တ ု ့်တငွရ်ငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်း၏န ှ ်ဉ်ပွြဲစတော်မရှ သြဲလွ  ်လညာ်းမရှ ရ ှရ်က်စပမောက်စသောစ ့်၌တဆင့်် ... 

ပြ စ်ကောငာ်းယုဒလတူ ု ့်ကြဲ့်သ ု ့်အတစဆားမြဲ့်မ ု ့်,် ကျွ စ်တော် ောားမ ပါသည ်... ၏ခရ ယ်ော စ်တ ွမ ငုာ်း ောားစယောဟ အ်ောား 14 

  သ လ်စပေါ်တွငသ်တူ ု ့်ပသခါပွြဲခ ၏မျက်နေှာသောအတကွ်အယခူ ဝင။် (ကောားလက် ။ ဘရုောားစကျောငာ်းသမ ငုာ်း။ က  ု 

ညအီ က် ုစတရွြဲ ့်တ ဥ်ီားက ောသောား- ောအုပ,် 1857, p ။ 166) 

ခရ ယ်ော စ်တဟွောစ ျ ု လင,် စရောမမမ  ျ့ နငှ့််အလက်ဇ   (သ ု ့်စသော်မဟတုအ်ောရမှ ငုာ်း ောား) တငွ ်ရ -

စရောမကမျောား ွောစသောစကကောင့်စ်ကကောင့်စ်ရောမအောဏောပ ငုမ်ျောား၏မညကျစမှောကျ၌ယုဒလတူ ု ့်သပြင့််ပု က် ၏်သတူ ု ့်က ယုသ်တူ ု ့်စဝားကွောလ စုသော

၏,   သ လ်၏ 14 ကက မစ်ပမောက်အစပေါ်ပသခါပွြဲက ုထောားရှ မည်ပြ စ်သော်လည်ား တ ဥ်ီားတ  ဂစနမွှပသခါပွြဲက စုပပောငာ်းြ ု ့်ဆ ာုးပြတလ် ကုတ်ယ်။ ပထမစတော့်သတူ ု ့်ကပသခါပွြဲ၏ 

တ ခ်ုထောားရှ မညက်ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းအောားလပ်ရကက် မုစ ောင့်ခ်ြဲ့်သည။် 

အဆ ပုါ အ ကစ စအောကပ်ါက လုညာ်းသတ ထောားမ : 

ပထမဦားဆ ာုးခရ ယ်ော စ်တ ွျျူားပသခါပွြဲ (။ : 7-8 မှတ်ချက် 1 စကော 5) ၏လစ ့် ွြဲအစပေါ်တ ဥ်ီား မု ့်ည်က် (ပှြဲစတျောအ) 

နငှ့်စ်ယ ှေု၏အစသခ ပခငာ်းကျငာ်းပခြဲ့်သည။် 



ပထမဥ ားဆံာုးမှောရှငဖ်ပ ်ထစဖမောကဖ်ခငာ်းမရှ န ှပ်တလ်ညအ်ခမ်ားအ ောားတခရုှ ၏။ စ ောက်ဆ ာုးတငွ,် 

တပါားအမျ  ားသောားကမဘ်ောစပျါတှငျ, ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်း၏စ ့် 

ပွြဲစတော်မထှည့်သ်ငွာ်းခြဲ့်သည။် ထ စု ့်ရက်သညတ်  ဂစနပွြ ခ်ြဲ့်သည။် (အ ုငျားရ ျသညျယစ ှေု, စရောမယစ ှေုသညျ။ ။ ။ 

အစ ောပ ငုာ်းအ ငုျားရ ျခရ ယ်ော ဘ်ောသော၏ြွြဲျ့ ညာ်းပခငာ်းသ ာုးပါားစပါငာ်းတ ဆ်, 2002, p 183) 

အမခ  ျ့စသောအောရမှ ငုာ်း ောားနငှ့််တပခောားစ ရောတ  ဂစနမွှရက ်ွြဲစပပောငာ်းလြဲမှေုနငှ့််အတူမသေွာားခြဲ့်ဘာူးစသောစကကောင့်,် 

မ သရက ုားကယွ်ဧကရောဇ်က ွဟ်ော ရ -စရောမအဘ ု ့်တ  ဂစနစွကကညောထောားတြဲ့် ၏စကောင ်စီခေါ်။ က ွက် ယု်စတောတ် ုငထ် ု ့်စ ောက်စကကညော: 

ကျွ စ်တောတ် ု ့်က ထု ု ့်စ ောက်ရွ ရေှာဘယွ် ျျူားလူအ အုစဝားနငှ့််အတဘူ အုတကွ်ဘောမျှမရှ ကကက ုအ် ့်, ကျွန်ပုတ် ု ့်၏ကယတ်ငရ်ငှက်စ 

မတူညတီြဲ့်လမ်ားက လုကခ် ရရှ မပီ။ (ကွ ၏်ယူ ာီးဘာီးယပ် '' ဘဝ,  ောအပု် III က ုမများအခနျားကွီား 18) ။ 

ခရ ယ်ော စ်တဟွောပ ျူားပမောား ှောအြဲဒလီ ုလပု်ြ ု ့်ကက  ား ောားမှေုတ ခ်လုပု်မယ့််ဘောလ ု ့်လြဲဆ စုတော့်ဘရုောားသခငျျ့သနျျ့ ရငှျားစသောဘရုောားစ ့်က စု ောငျျ့စရေှာ

ကျယုဒလတူ ု ့်က ုမ ုာ်းမဟတု်သလ ုမသငျျ့သညျ။ 

ယစ ှေုသညျ ျျူားမျ  ားနယွ်ရွ ရေှာဘယွ်ပြ ခ်ြဲ့်သည ် (သယူုဒလူခြဲ့်ပါတယ)် 

မဟတုသ်ပူသခါပွြဲ၏စ ့် ွြဲစပပောငာ်းလြဲသေွာားတယစ်ကကောငာ်းက ုညွှ ပ်ပတောပါ။ သ ု ့်စသျောလညျားစ စရောင-်

က ုားကယွက်ွ မ်ဟတု်ရငစ်ကောကခ်ျက်ချခြဲ့်ကကသည။် ထ အုခါတ  ဂစနပွှြဲယခအု ီတောအပြ လ်ူသ မျောားသည။် ထ သု ု ့်သည့််အခါအ ီတောစလ့်

လောစတွျ့ ရှ ဘယစ်ကကောင့်ဒ်ါစပမယ့််စ စရောင-်က ကု ုားကယွ်ပခငာ်းအစလ့်အထမျောားနငှ့််လညျား " ျျူား" 

 ဉ်ား ောားခြဲ့်အစလ့်အထမျောားမျောား၏စရေှာငရ်ေှာားစသောစကကောင့်,် တကယ်ပြ ပ်ါတယ်။ 

အ ီတောကကက်ဥ, အ ီတောယု န်ငှ့််အ ီတောမီားကြဲ့်သ ု ့်၎ငာ်း၏အစလ့်အကျင့််အစတော်မျောားမျောားဟော  ုမ က်က်သလ သ်တငာ်းရငာ်းပမ  ် (ဥပမော 

အပပညပ်ပညသ်ေွာားအ ီတော။ အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား, အတှြဲ စရောဘတ ် မှောစ တြဲ့်အစကကောငာ်းကုမပဏ။ီ 1909) 

အရအယမူှောားဝါဒကစ စရောကလ်ောတယ်။ 

အဆ ပုါအ ဂလကီ ဘ် ုာ်းစတော်ကကီား: 

... အောရမှ ငုာ်း ောား၏ချော့် ... တ ပ်တ်၏စ ့်နငှ့်် ပတ်သက.် 

မရှ ဘြဲ ျျူားပသခါပွြဲအောားပြင့််သတူ ု ့်ရြဲ ့်အ ီတောပွြဲစတော် ညာ်းမျဉ်ားသတမ်တှ်စပမယ့်် ... စရောမမမ  ျ့ နငှ့််အလက်ဇနနငှ့်် 

အြဲဒအီပခောား  ုားမ ုားစရား ှေုစလ့်လော; အရှငဂ်ျ ားဘောသော၏ပငစ်ယောငစ်ရှောငရ်ေှာား။ (စယောသပ်သညဘ်ောဘော လောတ မှ   ် ့်စပါလရုြဲ ့်တ

များ ော။ ။ ။   ဒါ ာ်း, မတှ် ုမျောားနငှ့်် ောတမ်ားတ စ် ောငတ်ငသ်ငွာ်းအတတူ ဥ်ီားက  ောသောားစအ, 1881 ထတုစ်ဝသည,်    317, 

331) 

ထ အုခါ ောမက အုမှအီ ီတော? ဒါကစ ထကွ ်တ်ဘရုောားမျောားနငှ့်် '' စကောငာ်းကငဘ် ၏ုမ ြုရောား '' တ ဥ်ီား ပြ ပ်ါသည:် 

သမူကကစလားစမွားြွောားကော   ်တ်ဘရုောားမန ှဥ်ီား လ ုားပြ ခ်ြဲ့်သည။် ... အ ီတောသ ု ့်မဟတု ် အကျ  ားသကစ်ရောကမ်ှေုအတကွ ်

ဖခငာ်းဖြင့််စသ ားတ တ်ပ်မကခဲ့််သ ူ သ်ညစ်တေ်ာမ ြုရောားထစူထောငစ်ဟောငာ်းဗောဗုလ ်ုလ ငအ်   ်ားစရောက၏်တညူ စသောက ာုးကယှျမှေုဖြ

 ပ်ါတယ။် (စတောငတ် ာ်းစတ ွြဲအ ပ်ချးတ် ု ့်သည ်ပပညသ်ူ ့်၏ရငျဆ ငုျရ။ စကောပ် ုစရားရငှာ်း, 2010, ။ 164) 

ကမဘောမ   ဟ်ဗီား ပ် ၏်ပပယု ်အပြ  ်ှေုပမငန်ငှ့််အတတူက,ွ စ ဘရုောား, သ  ,် လဘရုောားနငှ့်အ်တ,ူ သမူတ ဥ်ီား ြွြဲျ့ ညာ်းခြဲ့်သည။် 

ခ ခြဲ့်ရပါတယ ်(။ ဘရုောား,  တ်ဘရုောားမမျောားနငှ့််ဒဏဍ်ောရီ, အတှြဲ 6. မောရယှ ်က 2005 ။ 760) 



ကျမ်ား ောက '' စကောငာ်းကငဘ် ၏ုမ ြုရောား '' အမှေုစတောက် ုထမ်ားစဆောငသ်တ စပားထောား: 

17 သငျသညျတ ု ့်သညယ်ုဒမမ  ျ့မျောားနငှ့်စ်ယ ုရလှငလ်မ်ားမျောားတ ု ့်၌အဘယသ် ု ့်ပပ မညအ်ရောက ုမပမငရ်ပါသလောား 18 ကစလားမျောားသ ်

သောားက  ုုသ မ်ားသညဘ် ာုးစဘားတ ု ့်သမီားက ညု  , မ  ာ်းမမျောားစကောငာ်းကငဘ် ၏ုမ ြုရောားအဘ ု ့်မ ု ့်ပ်ပောားစ ရ ,် 

မု ့် ် မ်ားစသော့်ပွငျ; သတူ ု ့်သညမ် မ တ ု ့်ငါ ့်အမျကက် နု ှေု ားစဆော်ပခငာ်းစ ပခငာ်းငါှ, 

အပခောားတပါားစသောဘရုောားစသောကရ်ောပစူဇောသ်ကက ောသ ွာ်းစလောငာ်း။ (စယရမ  7: 17-19) 

အဆ ပုါက တ်မ ု် ့် '' ပူလက်ဝါားကပတ် ငု ်'' ဆငတ်ခူြဲ့်ကကသည ်(လူမှေုဘဝ၏  တပ်ညော။, 1922, ။ 71) ။ ' စကောငာ်းကငဘ် ၏ုမ ြုရောား '? 

စကောငာ်းကငဘ်ံ၏ုမ ြုရောား (။ 18) မှစယရမ  7 ... က တမု် ် ့်။ ပြ စ်ကောငာ်းဗောဗုလ ုစ်မွားြွောား- တဘ်ရုောားမ, 

ကမဘောမ   ဟ်ဗီား ပ် ၏် တ်ဘရုောားမတ ဥ်ီားက ကု ုားကောား။ (အဆ ပုါဝီသမမ်ောကမများ ကအလီကထ်စရော  စ်ဒတောစဘ့် ။ မူပ ငုခ်ွင့်် 

( ) 1962) 

ခရ ယ်ော မ်ျောားအဘယ်သ၏ူအစလ့်အကျင့််ကမများ ောက ုပပ တ်င ်ှေုတ်ချစ တြဲ့်အယူမေှာား တ်ဘရုောားမပီားစ ောက်အောားလပ်ရက်အမညရ်ှ သငျျ့ဘာူး။

 သ ု ့်စသျောလညျား, ခရ ယ်ော ဘ်ောသောအမညခ် တြဲ့်သအူမျောားဆ ာုး ြဲ ့်ပပဿ ောတ ခ်ုရှ သညြ် ု ့်မထငက်ကဘာူး။ 

 ကောသပစတားစ ့်နငှ့််ပဲှစတျောအ က 

ပသခါပွြဲဘ ု ့်အပခောား '' အ ောားထ ာုး '' အပြ အ်ချ  ျ့စသော ကကောသပစတားစ ့် '' 

စ ောင့်စ်ရေှာက်စလော့်။ ဤတငွအ်ဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ားကအစကကောငာ်းသ ွသ်ငရ်ောအချ  ျ့ ပြ ပ်ါသည:် 

 (သ ု ့်မဟတု်သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောား) 

ကကောသပစတားစ ့်၏ပှြဲစလား ကတ်ညက်ကည ်ွောပပုှြဲစတျောအမျောား၏အြွြဲျ့အ ညာ်းအထ မ်ားအမတှန်ငှ့််သ ် ့်ရငှာ်းစသောရက်သတေ ပတမ်ှပ ု

ငထ် ကု်စသောပပုှြဲ၏စရာှးအကျဆ ာုးပြ ပ်ါတယ်။ စရောမမမ  ျ့ မှောစတော့်အမျ  ားမျ  ားစသောဆက် ပ်ပ စညာ်းအခမ်ားအ ောားမျောားအစ ောပ ငုာ်းဒအီ

ထ မ်ားအမတှထ်ည့််သငွာ်းခြဲ့်သည ်... သကူမရပါ၏အြွြဲျ့အ ညာ်း၏န ှပ်တလ်ည ်ာ်းကျငတ်တ်၏။ ... 

သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားကကောသပစတားစ ့်တ ဥ်ီားလညာ်းရွှငလ် ာ်းဇောတစ်ကောငမ်ျောား၏အခမ်ားအ ောားမျောားတ ဆ်က်ခ အတတူကယ်ူခြဲ့်ပါ

တယ်။  ၏ဗတေ  ဇ တရောား, ၏ပပ လ်ညသ်င့််ပမတစ်ရား, သ ့်ရ်ငှာ်းစသော ောားသ ာုးဆမီျောားအရော၌ခ ့်ထ်ောား, စပခ၏အဝတစ်လျှောန်ငှ့်,် 

မ ဂလောပှြဲစတျောအမျောား၏အထ မ်ားအမတှ ် ... (အ ပ်ချး ် ကကောသပစတားစ ့်ကကသ်လ  ်ယွ ် ကုျမ်ား 10  ယူားစယောက်: ။ ။ ။ 

စရောဘတ် မှောစ တြဲ့်အစကကောငာ်း ကုမပဏ,ီ 1911) 

အဆ ပုါက 'ပှြဲစတျောအမျောား၏အြွြဲျ့အ ညာ်း' 

'မရှ မပြ လ် အုပတ်ြဲ့်ပသခါပွြဲနငှ့်ဆ်က်နယွသ်စကဂတယစ ှေု၏စပပောငာ်းလြဲရညည်ွှ ာ်းြ ု ့်ထငစ် သည။် စရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းကန ှ ်ဉ်ပြ

 ရ်ပ်ကကီားနငှ့်် ကျင့််သ ာုးခြဲ့်စကွောငျား, 

အြဲဒါက အုခမ်ားအ ောားမျောားဆကစ်ပပောသညစ်ကကောငာ်းဝ ခ် သည။် စရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းတပခောားစ ရောသစဘောသဘောဝက စုဟောကကောား

ထောားပခငာ်း ပပ ပါရ အ်သ ာုးပပ စကကောငာ်းဝ ခ် , သ ု ့်စသောမ်ရှ စတော့်သည၎်ငာ်း၏အစလ့်အကျင့််ပြ ပ်ါတယ် (။ စပခလက်မျောား၏ 

အ ပ်ချးစ်လျှောက်က်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား 15  ယူားစယောက်: ။ ။ စရောဘတ် မှောစ တြဲ့်အစကကောငာ်းကမုပဏ,ီ 1912) ။ 

ယခစုရောမမမ  ျ့မျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းကအသ ာုးပပ စကကောငာ်းအဆ ပုါ '' ပှြဲစတျောအအ မ်ရငှ ် '' 

မူလခရ ယ်ော စ်တွက ဘုောလုပခ်ြဲ့်သလြဲဆ တုောအစ ပြင့််ကွြဲပပောားစ သည။် 

ကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ားသ ွသ်င:် 



ပှြဲစတျောအရော၌ခ ့်ထ်ောားလက်ခ ရရှ ရ လ်တမ်ု ့်က် အုမျောားအောားအ မ်ရငှဟ်စုခေါ်သည,် 

ဤစဝါဟောရက ုထ  ုညာ်းတူအဆ ပုါအ   ်ောခ ၏မ ု် ့်နငှ့်် ပျ ရ်ညက် အုသ ာုးချစ ပခငာ်းငါှစသောလ်ညာ်း, ကပ ုမပီားအထာူးသပြင့််မု ် ့်ြ ု ့် 

ပြ ပ်ါတယ်။ စရာှးဘရုောားသောားစကောငမ်ျောားအပြ ၎်ငာ်းတ ု ့်၏ ရ သ်မူျောားက ကုမ်ားလှမ်ားခြဲ့်သညအ်ဘယ်စကကောင့််ဆ စုသော ် " တ  ် ": 

အဆ အုရ ကောားလ ုားရ သ်,ူ ကစ လောပါတယ်။ သ ု ့်စသော ် တငှျစတှ ့်အပြ က် .... , ဒဏခ်တ်ြ ု ့်, 

ကစ ဆငာ်းသကလ်ောစကကောငာ်းပထမဦားဆ ာုးခရ ယ်ော စ်တကွ ုပြ န် ငု ် ... 

  ုား  ုားအ ောားအ ောအပြ တ်ောဝ ထ်မ်ားစဆောငစ်သောမ ု ့်က် ုအသ ာုးပပ ခြဲ့်သည။် ဒါဟောပ  ု ကစ ့်ရကက်ောလ၌အဘယျကစ ကွြဲပပောားစပမ

ယ့််အ ညာ်းငယ်သောသညဟ်ုထငရ်သည။် (အ ပ်ချး် " က" ကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား။ ။ 7. ။ ဇွ လ် 1, 1910) 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော တ်စဆားမပါစသောမု ့်က် ုမယမူှောားဝါဒမျောားတငွအ်သ ာုးပပ ခြဲ့်သည့်် '' စ စရောင ် '' 

တတူ လ်ှည့်လ်ညအ် မ်ရငှက် အုသ ာုးပပ ခြဲ့်သည။် 

မောရ ၏ယဆူချက ်

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော မ်လူကစယ ှေုရြဲ ့်မ ခငမ်ောရ သညအ်ထတွ်အပမတမ်ရခြဲ့်စပ။ ဒါစကကောင့််အဘယမ်ှောရှ မောရ ရြဲ ့်ယူဆချကမ်ျောား၏  တက်ူားကစ 

လောခြဲ့်တောလြဲ 

အစပခခ အောားပြင့််, (အပြ အ်စ ောပ ငုာ်းစနေှာငာ်းပ ငုာ်းတတ ယရော အုပြ ပ်ြ န် ငုသ်ညသ် ု ့်မဟတု်)  တတုထ ရော အုတွငာ်းစပါ ောစပ မ ှ. 

စ ောကပ် ုငာ်းတငွထ်က်အဓ ကအောားအမခ နျ။ ကက်သလ  ် က   ုမ်ား  စ်ဆားြ ု ့်ကက  ား ောားခြဲ့်စပမယ့််သကူတကယ့််ပထမဦားဆ ာုးတီထငွ-်

စကကောင့််တြဲ့်အခါမှောရငှာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်းအယမူှောား တ်ဘရုောားမက ုားကယှျမှေု (78.11.4 ၏) 

မကှျငာ်းပစသောမ  ာ်းမတ ု ့်နငှ့်ဆ်က် ပစ်သောအပြ မ်စရမရောပြ ခ်ြဲ့်သည။် 

စရာှးစခတစ်ရောမ တ်ဘရုောားမဒ ငုယ်ော ောမျောားအတကွ် 1-3 စ ့်ကပွြဲစတော်ရှ ခြဲ့်ပါတယ်။ ပဌမစ ့်၌သမူ ွပ် ွြဲစပမကကီားသ ု ့် လော. , 

သ ာုးရကစ်ပမောကစ်သောစ ့်၌, ကသ တုလ် 15, 

သတူ ု ့်ပ ုစကောငာ်းကငဘ် ၏ုမ ြုရောားအပြ စ်ကောငာ်းကငသ် ု ့်သမူ၏ယဆူချကက်ျငာ်းပခြဲ့်သည။် ဤသညမ်ောရ ၏ယူဆချက်၏ကက်သလ ခ် ရ

စသောပွြဲ၏တညူစီသောစ ့် (အာီးဝလီျ  ရြဲ ့်: "ပြ သ်ည။် ဠောထြဲမှောအဓ ကစကကောကျတ ုားတ ျမမ  ား"  ော ယ်ဇငာ်း, 1985, 61) ။ ။ ။ 

တချ  ျ့ကဒမီစတောတ်ဆမှေုသ ု ့်မဟတုတ် ကုဆ် ငုမ်ှေု (အ  မ်ားစရောင ် စရောမဘောသောစရားနငှ့်် မှောဒ ငုယ်ော ော၏အ ွ ာ်းစရောက,် အတှြဲ 0, က  စမျောား 

521-85150 ပြ  ်ဉ်ား ောားပါဘာူးက  ာ်းဘရ တ်ကကသ လုက် ော ယ်ဇငာ်း, 2007, 62; ။ ။ ။ အနပုညောနငှ့်် ဓမမရောဇဝင ် V1, အတှြဲ 1 

ထတုစ်ဝစရား, 2006,   ၏ဆင့်က်ြဲပြ  ်ဉ်။ 14-17) ။ 

ဒ ငုယ်ော ောနငှ့််အမျ  ားမျ  ားစသောသညအ်ပခောား တ်ြုရောားနငှ့််မညမ်ျှအပမငက် ုမောရ  (။ 49) အကကောားချ တ်ဆကမ်ှေုရှ ပါသည။် သ ု ့်စသျောလညျား, 

ကက်သလ သ်စူတော် ငက်သ တအ်ထာူးသအစတော်ကကော "မှောားယငွာ်းစသောနငှ့််လြဲစလျောငာ်း တဘ်ရုောား" ၏တဦားတညာ်း (ကသ တ် ။ 

ခရ ဝ်ငက်ျမ်ား၏သဟဇောတ,  ောအပု,် ငါအခ ာ်း 25) အပြ ဒ် ငုယ်ော ောစတကွ ုရညည်ွှ ာ်းပါတယ်။ 

ဒါဟောတရောားဝငဘ်ောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်  ွပ် ွြဲလညာ်းစကောငာ်းကငသ် ု ့်တက်ကကမ ဟုောမက်ရြဲ ့် '' ကညော '' 

သမီားအပြ အ် စလောမ်ဘောသော၏ကသဇောလွှမ်ားမ ုားမှေုအ ညာ်းဆ ာုးတ  ် တတ် ပ် ုငာ်းစရောမအသငာ်းစတော၌်စမွား ောားခြဲ့်သ သယပြ ပ်ါတယ်။ အဆ ပုါ 

'' ယူဆချက် '' တ ဥ်ီားသမမောကျမ်ား ောသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်မဟတု်ပါဘာူး။ , အယူမှောား: ဒါဟောတ ဥ်ီား '' စကောငာ်းကငဘ် ၏ုမ ြုရောား '(17-19 

စယရမ  7) ပြ ပ်ါသည။် 

ဟယလ်  ု/ အောားလံာုးသစူတေ်ာ င ်'' စ ့် 



တ သ်စူတော ်ငမ်ျောားကြဲ့်သ ု ့်ပ ု္  လတ် ဥ်ီား၏အသကတ်ောနငှ့််စသမငာ်း၏မတှ်ဉောဏက်  ုုဏပ်ပ တြဲ့်၏  တက်ူားကျမ်ား ော၌ပါ ( cf. 

တရောားသကူကီားမတှ ်ော 11: 38-40) ဆ ် ့်ကျငသ်ညမ်ဟတုစ်  ဉ်, 

သ ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်၏ကကညည်  စလားပမတ်ပခငာ်းနငှ့််သတူ ု ့်က ု  ွ ့်တ်မ စ်တောသ် ွသ်ငခ်ျကစ်တကွ ုဆ ် ့်ကျငစ် သည။် 

(9 မဿြဲ 4), ဒါစပမယ့််ယစ ှေုသညျ (မဿြဲ 4:10) 

ပငငာ်းဆ ခ်ြဲ့်သညက် ု ောတနျခရ ျစတျောပပပဝ်ပ်နငှ့််ထ သုကူ ုပပပဝ်ပက် ုားကယွ်ချငတ်ယ်။ ရှ မုနျက  ု(တမ စ်တော ်8: 9-23) သတငာ်းမျောား / သူ ့်က ု 

(။,  ောအပု် 1, အခ ာ်း 23, အခနျားငယျ 1-5) က ကု ုားကယှျအထတွအ်ပမတ်မသှ၏ူစ ောကလ် ကု်အောားစပားတယ်။ 

တမ စ်တော်စပတ ုသောရှ မုနျက ု  ှေုတခ်ျမဟတု်သ ူ (တမ စ်တော် 10: 25-26) 

ဦားခခခငျားသ ု ့်မဟတုသ်ူ ့်က ကု ုားကယွစ်ပားစဆောငစ် တြဲ့်လမူျ  ားပခောားတောားမွ ျ။ တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလကုသူ ့်က နုငှ့်ဗ်ော ဗ (11-18 တမ စ်တော် 14) 

မ ှွ ့်ပ်ခငာ်းမတှပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်သညတ်ောားမ ွျ။ တမ စ်တောအ်စပခခ အောားပြင့််န ှဥ်ီား လ ုားသတူ ု ့်စယောက်ျောားတ ု ့်ဤအမှေုက ုပပ စသောမပြ သ်င့််

စကကောငာ်းစ ောဒကတက်ခြဲ့်ကကသည။် အစ ောပ ုငာ်းခရ ယ်ော ဤ်အမှေုက  ုောားလညန်ငှ့််ထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောမလပု်ခြဲ့်ဘာူး။ အချ  စ်ကျောသ် ု ့်စသော်အချ  ျ့အယူ

မှောားသစူနေှာငာ်းပ ုငာ်းဒတု ယရော ုအတငွာ်းစရာှးစဟောငာ်းပ စညာ်းအထတွ်အပမတမ်ှ တငခ်ြဲ့်သည။် 

အခ ငုအ်မောသ ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်၏အသျှငက်တမ စ်တော်အစလ့်အကျင့်မ်ဟတုခ်ြဲ့်အချကက် ုရှ စ စသောလ်ညာ်း တတုထ နငှ့််အကကောတွငရ်ော နု ှမ်ျောား ွော

ထြဲမှော ရ စရောမအသငာ်းစတော်မျောားနငှ့််အတူသ သ သောသောပပဿ ောပြ  ်ပပ လောသည။် 

စအောကပ်ါသတ ထောားမ : 

အသငာ်းစတော်မျောားနငှ့််ဘရုောားရှ ခ ုားစကျောငာ်းအတငွာ်းအကျွမ်ားတဝငစ်တွပြ တ်ြဲ့်ဆြဲလတ် တ်ပါားစသောဘရုောားအပြ ပ် ု ပ ုရ ပစ်တွသည,် 

အ  မ်ားစရောငက် နငှ့်် အကကီားအကြဲမျောားထည့််သငွာ်းပခငာ်းအောားပြင့်,် 

ဘရုောားစကျောငာ်းတောဝ ရ်ှ သမူျောားက၎ငာ်းတ ု ့်၏  တတ်ငွန် ှခ်ုဝ ညောဉ်စရားရောအ ဉ်အလောပါမယ်သ က် ဘုောသောစရားသတူ ု ့်ရြဲ ့်လကခ် မှေု

စပြစလျော့်ပခငာ်းနငှ့််အစ အကူားအစပပောငာ်းစချောစမွျ့ မလှူဦားစရအောားစပားခြဲ့်တယ် အသ က်မအှစဟောငာ်းက  ုညာ်းလမ်ားမျောား။ (အက် :် 

။ ။ ၏ ကစကျောငာ်းမျောား၏စမောက် ွာ်း မှ . အလုပ်ရေှာစြွစရား ော ယ်ဇငာ်း, 2006, 85) 

:  ောအုပ်မေှာစတော့်အထက်ပါထတု်ပပ စ်ကကညောချက်ပုပ်ရဟ ာ်းမငာ်းကကီား " ရက်  ုရီ" မဟော "600 

စအဒပီတပ်တ်လညစ်ရားသောားခြဲ့်သညစ်သောစအောကပ်ါတ ု ့်ဟောပခငာ်းက ုဗောားရငှာ်းစရှျ့စပပား 

သလူ ုားဝမ တဘ်ရုောားမျောား၏ဘရုောားစကျောငာ်းမဟတု်ဘြဲသတူ ု ့်အောားဘရုောားစကျောငာ်းအတငွာ်း ုပတ်ုဆငာ်းတကု ုြညကျဆာီးပြ သ်င့််စကကော

ငာ်းကသ တ် စပပောပပပါ။ သတူ ု ့်အထြဲ၌စ စသောသ ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်၏ယဇ်ပလလ ငတ် ု ့်က ုနငှ့််စရာှးစဟောငာ်းပ စညာ်းစ ရော, 

သသူညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစရနငှ့််အတသူတူ ု ့်က ု ငက်ကယ်စ မပီားမ,ှ 

သူ ့်က ုကကပါ  ု ့်။ သတူ ု ့်အောားဘရုောားစကျောငာ်းစကောငာ်း ွောတညစ်ဆောကထ်ောားကကသညမ်ှ လ်ျှင,် သတူ ု ့်က  မှ် ်တဲ့်ဘရုောားသခင၏်ဝ ်

စဆောငမ်ှေု တဆ် ာုးက ာုးက ယမ်ှေုကစ စဖပောငာ်းလရဲပါမည။်... သတူ ု ့်က ထု ု ့်စကကောင့််သတူ ု ့်၏အသငာ်းစတော်မျောား၏အပန်ှ စသောစ ့်၌, 

ဒါမမှဟတုအ်ဘယ်သ၏ူစရာှးစဟောငာ်းပ စညာ်းသတူ ု ့်က ုစ ောင့်မ်စတော်မူသက်စသခ တ ု ့်၏အဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲအစပေါ် ကက  ု ့်မ မ တ ု ့်တ

ဦားတညာ်းအချ  ဘ်ရုောားစကျောငာ်းတဝ ကုတ်ြဲတညစ်ဆောက်ပခငာ်းနငှ့််ဘောသောစရားပွြဲနငှ့််အတအူခါသမယဆငန် ွှြဲ။ သတူ ု ့်ကယဇျပူစဇျော ောား

တ ရ ဆော ်မဟတုစ် ောကတ်ြ ်မောရ် တမှ်ပူစဇေ်ာသကက ောကဲ့်သ ု ့်, ဒါစပမဲ့်အဘယသ်ကူ မှုဘရုောားသခင၏်ဘ ်ုားစတေ်ာအဘ ု ့်, 

ခပ်သ မ်ားစသောအရောတ ု ့်က မုျောား၏လှူစသောသတူ ု ့်သညဝ်ခံစတေ်ာမူပပ ားမှအဘ ု ့်အစကျားဇူားစတေ်ာက ခုျ ားမ မ်ား ကလ မ့််မည။် (။ 1215-

1216 ငါ: ဆရောစတော်ကကီား 76, PL 77 မှစပား ော) 

ပုပ်ရဟ ာ်းမငာ်းကကီား အယူမှောားစလ့်အကျင့််မျောားအစပေါ်ဆွြဲသငွာ်းပါဝငစ်ထောက်ခ ။ သ ု ့်စသျောလညျား, သမမောကျမ်ား ော (20-21 1 စကောရ  သ် ု10) 

 တ်ဆ ာုးအပြ ဒ်ယီဇျပစူဇျော၏ဤအမျ  ားအ ောားဆ ် ့်ကျင။် ထ ု ့်အပငွျ, သမမောကျမ်ား ောစယ ှေု၏ယဇ်ပစူဇော်ပခငာ်းက အုမပီားတ ရ  ဆော ယ်ဇျပစူဇျော 



(1-10 ဟစဗွြဲ 10) 

အတကွ်မလ ုအပလ်ညာ်းမရှ စကကောငာ်းက ုသငစ်ပားတယ်။ ဒလီညာ်းအယူမှောားဝါဒ၏စရာှးစဟောငာ်းပ စညာ်းတ ခ်ုပြ မ်ပီား၎ငာ်းတ ု ့်သညအ်မှ တ်ကယ ်

တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက်မျောားမှောစကကောငာ်းက ု '' သညသ် ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်၏စ ့်ရကက်ောလက ု '' ပပပွြဲမျောားအတကွအ်ထကတ်ငွခ်ငွ့််ပပ ပခငာ်း။ 

အစတောမ်ျောားမျောားက ောားဆငယ်ငသ်မမောကျမ်ား ောတငျထောား ( cf. 1 တ စမောစသ 2: 9) နငှ့််တခါတရ လညာ်း  ုာ်း (စသောကမများ ောအ - 

ထကှျစမွောကျရော 22: 8) အပြ ဟ်ယလ် ုစပေါ်မှော။ ဒါကသမမောကျမ်ား ော-

သင့််စလျော်စသောအခမ်ားအ ောားမဟတုပ်ါဘာူးနငှ့််ဆက်ဆကအ်စ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော တ် ဥ်ီားမဟတု်ခြဲ့်စပ။ 

အောားလ ုားသစူတော ်င ် '' စ ့်သတေ မရော အုတွငာ်းစကကပငောမျောားနငှ့််စ ောက်ပ ငုာ်းတငွ ် နငှ့််ညစ ပ ုငာ်းတငွမ်တ ငုမ်ဟီယလ်  ု

(အက်ြ်အောားလ ုားသစူတော် ငအ်ပြ လ်ူသ မျောားပြ လ်ောခြဲ့်သညန် ဝုငဘ်ော 1 သ ု ့်စပပောငာ်းစ ွှျ့ခ ခြဲ့်ရသည ် '' စ ့်။ အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား။ 

။ 1. ။ မတလ် 1, 1907 ) ။ 

စအောကတ် ဘုောလ 31, စရာှးစဟောငာ်း စလ့်လောစတွျ့ ရှ ရက် ွြဲတ ခ်ုပြ ခ်ြဲ့်သည:် 

အဆ ပုါ နငှ့််စရာှးစခတ ် နငှ့််မဗ တ  ယ်ဇ်ပုစရောဟ တ်၏အမ  ် ့်, ဟယလ် ုဝငာ်း, သရြဲတစ ဆ, ဝ ညောဉ်,  ု ာ်းအစပေါ်ယ ုကကညန်ငှ့်် 

စတရွြဲ ့်လူစတကွ ုည ဉ်ားဆြဲပခငာ်းငါှထကွလ်ော၏။ ဤအ ယ ုကကညခ်ျက ်ု ာ်း, 

သရြဲတစ ဆမျောားနငှ့််ဟယလ် ုဝငာ်းပွြဲစတော်အတကွစ်ကကောင၏်ပ စ ပပ ရ်က်ကကောအသ ာုးပပ မှေုလောမှသည ် ... ... 

ဟယလ် ုဝငာ်းအလှဆငအ်ပြ အ်ရွက,် ြ  ုသာီးနငှ့််စပပောငာ်းြူား  ုားက ု အသ ာုးပပ . မျောား၏ထ ာုး  ကစတော့် 

ကစ လောပါတယ်။ ဥစရောပ၏အစ ောပ ငုာ်းလူမျ  ားလညာ်း, ထ  ု 700 ခုန ှတ်ငွ ် ... အောားလ ုားသစူတော် င ် '' စ ့်အပြ န် ဝုငဘ်ော 1 

အမညရ်ှ   ုမ က်က်သလ ဘ်ရုောားစကျောငာ်းဟော 

အောားလပ်ရက်ဆငတ်တူြဲ့်ပွြဲစတော်ရှ ခြဲ့်ပါတယ်။ အစဟောငာ်းအယမှူောားအစကောကခ်  ် ဲ ့်ခရ ယ်ော ်အဘ ု ့်စဆောငစ်သောပ ဲစ ့်ဟယလ် ဝုငာ်းပ ဲ

စတေ်ာသ ု ့်စပါငာ်း ပ်ခဲ့်သည။် (ဟယလ် ကုမဘော့် ောအုပ ်ယွ်  ကုျမ်ား, 9 ချီကော  ု, 1966: ။ 25-26) 

ဒါဟောကက်သလ  ်ောစရားဆရောစရားသောားခြဲ့်ရော ဉ်ား ောားရ အ်ကျ  ား ာီးပွောားပြ န် ငုသ်ည:် 

အဘယစ် ကောင့််တ ဥ် ားပုပ်ရဟ ်ားမငာ်းကက ားစသလ  ်စသောသတူ ု ့်သည၏်အယမှူောား '' 

အထ မ်ားအမှတပ် ဲမျောားကျငာ်းပ၏ထ ပ်စပေါ်မှောလစူသကကသ်လ အ်ခမ်ားအ ောားထောားမလ ဲကကသ်လ ပ် ဲစတေ်ာမျောားဆကလ်ကအ်တ 

ကဖ်ြ စ် ကောငာ်းနငှ့်အ်ယမှူောားသဖူမောား၏အဓ ပပါယက် ဖုြည့်ဆ်ညာ်းစ ကောင့်ဖ်ြ သ်ည။် (ဘ  ုငယ် ။် ဟယလ် ,ု 

စဆောငာ်းဦားရောသအီခမ်ားအ ောားအပြ သ်တ စပားချက်ညျဘရုောားသခငျ၏ ောမစတျောက ုသ ့်ရ်ငှာ်းသည။် 

ကက်သလ အ် ွလ် ုငာ်းအပပညပ်ပညဆ် ငုရ်ောသတငာ်းမျောား။ 10/31/06) 

ဒါဟောစရောမအသငာ်းစတောန်ငှ့််အတူဆက်နယွအ်မျောားအပပောားသစဘောကျနငှ့််သတူ ု ့်၏ယ ကုညွျခငွျားအတကှျအယူမှောားဆက်သယွမ်ှေုအစကကောငာ်း

က ုဝါကကောားစ တြဲ့်အချက်ပြ ပ်ါသည။် ဒါဟောသတူ ု ့်အစပါငာ်းတ ု ့်နငှ့်တ်က,ွ, အယူဝါဒ ( cf. 2 တ စမောစသ 3:16) 

၏အရငာ်းအပမ အ်ပြ က် ုကကည့််သင့််စကကောငာ်းသမ်မောကမများနငှ့််ဝတ်ပပ မှေုအယူမှောားပ  ု မျောားက ု (တရောားစဟောရော 12 သ ာုးမပီားပပ တ်င ်ှေုတ်ချ: 

29-32; စယရမ က 10: 2-6; 1 စကောရ  သ် ု10:21; 2 စကောရ နသ  6: 14-18) ။ 

ခရ စမတ ်

ကမများ ောကသညျယစ ှေု၏အပါအဝငစ်မွားစ ့်၏အခမ်ားအ ောား, 

စထောက်ခ ဘာူး။ စရောမမမ  ျ့၏အစ ောပ ုငာ်းဘရုောားစကျောငာ်းခရ စမတ်မျှမကအပခောားစမွားစ ့်ဆငန် ွှြဲခြဲ့်ပါဘာူး။ စမွားစ ့်ပှြဲစ ဆြဲ (တပါားအမမ  ားသောား, 

 ောအုပ,် ငါအခ ာ်း 64 ဆ ် ့်ကျင)် အောားပြင့််စနေှာငာ်းပ ုငာ်း 3 ကက မစ်ပမောကရ်ော အုတွငာ်းပပ တ်င ်ှေုတ်ချခြဲ့်ကကသည။် 



ထ ု ့်အပငွျ လွမ်ားသူ ့်ပ ာ်းစခွမျောားနငှ့််ဆစုကကားဇူားက -ု

စပားကများနငှ့််အတစူဆောငာ်းတငွာ်းအထ မ်ားအမတှ်ပွြဲမျောားကျငာ်းပတွငပ်ါဝငရ် အ်ယူမေှာားတပါားစသောဘရုောားတ ု ့်အောားကကည့် ်ှေုစတောမ်တူဦားတညာ်းက ု

ြ ဆ်ငာ်းစကကောငာ်းသတ စပားခြဲ့်သည။် ဒဇီငဘ်ောစနေှာငာ်းပ ုငာ်းတငွတ်ပါားအမမ  ားသောားတ ု ့်ကကျငာ်းပခြဲ့်သည့်် စ မ   ဟ် တဘ်ရုောားအပြ လ်ူသ မျောားတ

ဦားတညာ်းထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောပွြဲကျငာ်းပရှ ခြဲ့်သည။် 

အဆ ပုါအခ ငုအ်မော "လကတ်ငဘ်ောသောစရား၏ြခင,်" သစူရားသောားခြဲ့်သညအ်ပြ ခ်ရ  ်မတ်သ ု ့် ရော 

(အမညျစပါမျောားဓ ပပ်ောတြဲ့်အယူမှောားဘရုောားထ မ)ှ 

ဤကြဲ့်သ ု ့်စသော စ မ   ဟ ်တ်ဘရုောားအပြ ရ်စသောအချ  သ်ညစ်ဆောငာ်းကောလအထ မ်ားအမတှ်ပွြဲမျောားကျငာ်းပ,  ှေုတ်ချ: 

အဆ ပုါ အဆ ပုါ စ မ   ဟ ်တ်ဘရုောား ရြဲ ့်သစလောက ် ရြဲ ့်ပြ က်က၏;  

ရြဲ ့်စသချောစပါကအ်ဆ ပုါ စ မ   ဟ ်တ်ဘရုောားမျောား၏အချ  က်ပင ်ညာ်း ညာ်းစကျားကျွ အ်ောားပြင့််ကျငာ်းပရဦားမညပ်ြ သ်ည။်  ယူားနှ

 ရ်ြဲ ့်လကစ်ဆောငစ်တထွ  ုညာ်းတမူှောြမ်ားမ ထောားရပါမည,် နငှ့် ် စ ောင့်ဘ်ြဲ, နငှ့်် နငှ့််ချ ခ်ငရ်ပါစသော 

၏ပှြဲ၏အစပါငျားတ ု ့်သလက်စဆောင ် ရမည,် စကျောငာ်းစတပွ ာ်းပငွ့််နငှ့််အတူ ရမည,် အဆ ပုါ '' မယောားမျောားနငှ့်် 

ယဇျပူစဇျော; စကျောငာ်းချ  ာ်းချကစ်သောသ ့်ရ်ငှာ်းစသောအ-

ရက် ဏုပ်ပ သည။် တူညတီြဲ့်အရော ုပတ်ုရြဲ ့်စမွားစ ့်အစပေါ်ရောအရပက် ုကကော; မောရ် တအ်မှေုအမျ  ားမျ  ားရှ သမျှဘ ုာ်းအသစရမကကောခ

ဏပြ ပ်ါတယ်။ ဒါစကကောင့််ထ  ုညာ်းတူမော တောမဟတု်သတူဦားတညာ်းကသတူ ု ့်က သုင့််စလျော်ထငရ်ကကလ မ့်မ်ညစ်တောမ်ူစသောသပူြ ်

ဘြဲစ လျှင,် ထ အုမှေုအရောမျောားသညခ်ရ ယ်ော တ် ဥ်ီားမော တောမတှငျပွစကေွာငျားက အုဘယ်သထူငက်ကမည ်ညာ်း (။ 

ခရ စ်တော်အစပေါ်တွင,် အခ ာ်းက X) 

၏အချ  ပ်တလ်ညစ်ရောမစတျောကွီားပမောား (199-217) နငှ့်် (217-222) အစပားအယနူငှ့််အကျင့််ပျက်ပခ ောားမှေုမျောားတ ဥ်ီား ဏုသ်တငာ်းရှ ခြဲ့် 

(နငှ့််ဤကြဲ့်သ ု ့်စသော အောားလ ုားယစူြောက်ပပ ၏် (။ စချပချက,် ကြဲ့်သ ု ့်စသော  ုမ က်က်သလ သ် ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်အစ ပြင့််အတညပ်ပ  

 သညတ် ု ့်က ု ောအုပ် IX, အခ ာ်း VI က )ု နငှ့််အယူမှောားဝါဒနငှ့််အတူခ ုားယစူသောထ သုတူ ု ့်၏အသငာ်းစတော၌်ခငွ့််ပပ ခြဲ့်လူမျောား, 

စရာှးစဟောငာ်းဗောဗုလ ုလ်ျှ  ျ့ ဝကှ်ဆ ာ်းကကယအ်  ွာ်းစရောက်၏ - စရောမ စ မ   ဟ် တဘ်ရုောားမျောားနငှ့််ပါရ ှာ်း 

သတူ ု ့်က ယုသ်တူ ု ့်တ ခ်ပုငအ်စ ောပ ငုာ်းကအယမူှောားဘောသောစရားအလ ကု်သင့်စ်ပပောငာ်းလြဲစ ထ ငုခ်ြဲ့်ကကသည။် စရာှးစခတ်ဗောဗုလု မ်မ  ျ့သောားတ ဥ်ီား

အမမြဲ  မ်ားသ ပ်ငက် ုားကယွ်အောားပြင့််စမွားကငာ်း တမ်မဇုအပြ ပ်ပ လ်ညစ်မွားြွောား  မစ်ရောဒကျငာ်းပခြဲ့်သည။် ကမများ ောကအမမြဲ  မ်ားသ ပ်ငမ်ျောား 

(စယရမ က 3:13; 10 2-3: 2-6 တရောားစဟောရောကျမ်ား 12) နငှျျ့ပတျသကျစသောက ုားကယှျမှေုပပ တ်င ်ှေုတ်ချ။ 

ဗောဗုလု မ်မ  ျ့သောားက လုညာ်းစဆောငာ်းယဉ် ွ ာ်းချ  ၏်ရောသကီောလအတငွာ်းစ စရောငတ် တ် ြ် ပ်ပ လ်ညစ်မွားြွောားပခငာ်းကျငာ်းပခြဲ့်သည။်အဆ ပုါ 

စ မ   ဟ ်တ်ဘရုောားမျောားနငှ့််အပခောားစ စရောငဘ်ရုောားဝတ်ပပ စရားတငွယ်ခနု ှထ် အုချ  က်ပြ ပ်ျက်စ စသောစကကောင့်ဒ်ဇီငဘ်ောလ 

25 ကက မစ်ပမောကစ် ောကဆ် ုားမေှာစယ ှေုစမာွးစ ့်၏စ ့် ွြဲအပြ စ်ရွားချယ်ခ ခြဲ့်ရသည်: 

354 စအဒတီငွ,် စရောမဆရောစတော ် စရောမမမ  ျ့ ရြဲ ့်လူဦားမပီားသောားစ စရောင၏်စမွားစ ့်ကျငာ်းပ, 

၏ပွြဲအပြ က်စလ့်လောစတွျ့ ရှ စသောစကွောငျျ့သပူြ စ်ကောငာ်းဤရက် ွြဲက  ု စရွားချယ.် ဒဇီငဘ်ောလ 25 

ရကစ် ့်မေှာကျငာ်းပြ ု ့်လူအမ  ် ့်စပားခြဲ့်သည။် (။ ခရ စမတ်။ ကမဘော့် ောအုပ် ယွ ် ကုျမ်ား, အတှြဲ 3. 

စြျော်စပြမှေုလုပင် ာ်းမျောားပညောစရားဆ ငုရ်ောစကော်ပ ုစရားရငှာ်း, ချီကော  ,ု 1966,   ။ 408-417) 

မ သရဦားတညာ်းစသောဘရုောားပြ ၏် ... တ  ဂစနမွ သရ၏ ဏုအ်သစရအတကွ်သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ောင့်စ်ရေှာကလ်ျှင,် 

 လီ၏တ ဆ်ယ့််စပခောက်ြျ စ်ပြအပြ သ်ူ ့်က ုမငွျျ့ မတွျခြဲ့်သညျ။ အဆ ပုါအသက ် 25 ဒ ဇငဘ်ောလတ ငရ်ောသ ၏က ပံခ ငျားအောားြ ငျျ့ 



ကသူ ့်စမ ားစ ့်, အ စဆောငာ်းတ ငာ်း-စ စရောင၏်တ ြ် ်ဖပ ်လညစ်မ ားြ ောားဖခငာ်း, အဖြ စ်လ့်လောစတ ျ့ ရှ ခဲ့်သည။် (စ ျ ။ 

အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား, အတှြဲ X တ ု ့်မှော, စအောကတ် ဘုောလ 1, 1911) 

ဧကရောဇ်ကွ အ်ဆ ပုါ 

စ စရောငပ်ြ  ်ဉ်ား ောားကောစအောကတ်ငွစ်ြော်ပပထောားစသောစပမပပင ်ူထြဲမေှာစကျောကထ်ြဲကစမွားြွောားတ ျခုြွ ျသညျခြဲ့်တြဲ့်စ စရောငဘ်ရုောားမ သ၏

စ ောကလ် ကုခ်ြဲ့်သညျ။ ပြ စ်ကောငာ်းပြ န် ငုဘ်ောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်ဒ,ီ သူ ့်မ ခင ်

ယစ ှေုသညျစအောကျတငှျစပမပပငစ်ကျောက် ူထြဲမှောစမွားြွောားခြဲ့်သညစ်သောဒဏ္ဍောရီယ ုကကညြ် ု ့်ဆ ာုးပြတ်။ 

ယငာ်း၏စထောက်ခ သတူဦားတညာ်းစရောမမမ  ျ့ယခသု ွသ်င ် (နငှ့််ဤ ောစရားသ ူ '' ဘေွာားရော '' 

ဗောတကီ  ်ာီးတီားအတကွအ်ကက မစ်ပါငာ်းမျောား ွောပပသစကကောငာ်းမပမင ်ြူား), ဒါစပမယ့််တတ ယရော တုှငျစကျောက်ဘရုောားပပ တ်င ်ှေုတ်ချ: 

သကူဘရုောားအပြ မ်တှ်ပပ လပုလ်ျှင ် တဦားတညာ်း, 

တ ဥ်ီားစကျောကထ်ြဲကစမွားြွောားခြဲ့်သည။် အခစုတော့်အြဲဒနီ ှျခု၏ပထမဦားဆ ာုးပြ စ်သောအပခောားလကစ်ပေါ်တွငပ်ြ လ်ျှင,် 

ကျွ စ်တောတ် ု ့်က စုပပောပပပါ။ စကကောကျဘရုောားက ုစကျောလ်ွှောားထောားပါတယ:် 

ထ ု ့်စ ောက်စကျောက်ြ တ်ီားသဆူညာ်းကပခ် ရြ ု ့်ရှ ပါတယ်။ ထ မုတှပါား, 

သငဆ်ြဲသခူ ုားကြဲ့်သ ု ့်လညာ်းသူ ့်က ုပ စုြော;် သကူဘရုောားပြ လ်ျှငစ်ပမယ့််, 

အကယ် င ် ထ် သုသူညခ် ုားမှေုပြင့်အ်သကရ်ငှခ်ြဲ့်ပါဘာူး။ ဆက်ဆက်သစူပမကကီားတပပငန်ငှ့််စကကောက်မက်ြွယစ်ကောငာ်းတြဲ့်သဘောဝပြ

 ခ်ြဲ့်သည။် မ မ လ ုဏ ်ူသ ု ့်အပခောားလူမျောားရြဲ ့်နေွာားတ ု ့်က လုှည့်စ်လ၏ , ၏သောားပပ သကြဲ့်သ ု ့်။ (။ ခရ ယ်ော  ်ညာ်းကမ်ားတွင)် 

ယစ ှေုသညျစကျောက်ထြဲကစမွားြွောားစသားစကကောငာ်းသ၏ူစမွားြွောားယခပု ုစြောစ် သညတ်  ် တတ် ပ် ုငာ်းက ုဘယလ် ုပြ မ်ပီားမခ ခြဲ့်ရပါဘာူး။ ဒါဟော

သကူဒဇီငဘ်ောလ 25 ရက်စ ့်တွငစ်မာွးြွောားခြဲ့်သည်သ ွသ်ငြ် ု ့်လည်ား  မ် ှတ်ြဲ့်မဟုတ်ပါဘာူး။ အပြ စ်နေှာငာ်းပ ငုာ်းတငွဒ်ဇီငဘ်ောလ 25 ကက မစ်ပမောကအ်ပြ န်ငှ ့််သမမောကျမာ်း ော-စြော်ပပခြဲ့်တြဲ့် (လကုော 2: 1-5) ထ  ု

"သ ာ်းစခါင ်ောရငာ်းရှ သညမ်ယလ် ု ့်: ပညောရငှမ်ျောား (8 ကမများ ောက လုကုော 2 မှောပပသထောားတယ ်ြဲ ့်တူ) 

သ ာုးထ  ာ်းတ ု ့်သညလ်ယ်ပပင၌်ရှ စသောသတူ ု ့်၏သ ာုး ုနငှ့်အ်တထူကွ်ပြ ရ်မပမီဟတု်စကကောငာ်းက အုသ အမတှ်မပပ  "အချ  သ်ညစ်ဆောငာ်းကောလ၌ 

(ခရ စမတ်။ အဆ ပုါကက်သလ  ်ယွ်  ကုျမ်ား, 1908) မပြ န် ငုခ်ြဲ့်။ 

  မ် ှစ်သောပညောရငှမ်ျောားဝ ခ် ပါလ မ့််မယ်အပြ ခ်ရ စမတ ်ြဲ ့်သက်ဆ ငုတ်ြဲ့်အစလ့်အကျင့််မျောားနငှ့််အစကောကခ်ွ အ်စတောမ်ျောားမျောားဟောအယူမှောား

ဝါဒမှလောကက၏။ စယ ှေု၏တမ စ်တော်မဟတုသ်လ သုတူ ု ့်ရြဲ ့်အစ ောပ ငုာ်းစ ောကလ် ကုက် ုမခရ စမတ်စလ့်လောသည။် 

ထပ်ုပ ုား ပုဂံအောားလပ်ရက ်

ကမများ ောက ု (သမမောသတ ရှ ကကစလော့်လတွလ်ပစ်ရားစ ့်ကပှြဲစ ့်လ မုျ  ား) စလောကအောားလပ်ရကတ်ောားပမ မ်ထောားဘာူးစသောလ်ညာ်း, 

အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော စ်သလွ စ်သောသတူ ု ့်သညသ် ့်ရ်ငှာ်းသတူ ု ့်အြ ု ့်ဆစုတောငျားစပားမဟတု်သလ ုအောားလ ုား   ် ့်ရြဲ ့်စ ့်မဟုတသ်လ ုခရ စမတ ်ြဲ ့်တူ

ဘောမကှ ုစ ောင့်စ်ရေှာကမ်ညမ်ဟတုပ်ါခြဲ့်ပါဘာူး။ အစတောမ်ျောားမျောားကအယူမေှာား တ်ဘရုောားမရှ မပြ လ် အုပတ်ြဲ့်ပကု စုခေါ် ခ ရြ ု ့် '' 

တ  ် တု ခ်၏ုဘရုောား '' ပြ ပ်ခငာ်းကစ စပပောငာ်းလြဲသေွာားခြဲ့်ကကသည ်'' တ  ် ုတ ခ်ု၏သစူတော ်င။် ' 

အယူမှောားအစလ့်အကျင့််၏အချ  ျ့စပပောငာ်းလြဲသေွာားခြဲ့်ကကစပမည,် သ ု ့်စသော် ထပု်ပ ုား 

 တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရကစ် ဆြဲခရ ယ်ော မ်ဟတု်မဟတု်သလ သုတူ ု ့်သညျယစ ှေုနငှ့််သ၏ူအစ ောပ ငုာ်းစ ောကလ် ကု်ထောားရှ မညစ်သောသတူ ု ့်ပြ က်က

သည။် ကလစူ ောင့်စ်ရေှာက်စသောအစတောမ်ျောားမျောားကအောားလပ်ရက်အယမူေှာားဝါဒကစ  လော. , 

ပငစ်ရာှးစခတဗ်ောဗုလု  ်က် ြဲစသောအရောဘောသောတရောားက ုမှဆက်ဆ မှေုရှ သည။် ဘရုောားသခငျသညျဗောဗုလ ုမ်မ  ျ့ကလွှမ်ားမ ုားခြဲ့်စသောဣသစရလ

အမျ  ားသောားတ ု ့်သညက်ူညရီ စ် ဟမ က ု စလတှျစသောအခါ, ဟမ သလူုပခ်ြဲ့်တယဆ် ပုါတယ်စသောအရောက ုသတ ထောားမ : 



30 ငါအရောအောားလ ုားအယူမှောား၏သတူ ု ့်က  ုငက်ကယစ် ။ ( စဟမ  13:30) 

ဓမမသ က်ျမ်ားတ ဥ်ီားအောားစလျော့်ယ ုကကညပ်ခငာ်း ြဲ ့် " က် ြဲစသောအရောမဟောဗောဗုလ ု"် (5 ပဗောဒ တျ 17) 

၏သတ စပားလ ကု်သည။် သမ်မောကမများသညျဘရုောားသခငျရြဲ ့်လ ူ "မဟောဗောဗုလု "် 

ပတသ်တ်မပီားအတကွလ်ုပစ်ပားသင့််စကကောငာ်းသ ွသ်ငရ်ောက သုတ ပွ : 

4 သငသ်ညသ်၏ူအပပ အ်တကွ်စဝမျှမညက်  ု   ုားရ မ.် , သမူ၏ငါ၏လထူြဲကလောကက, 

သငသ်မူ၏စဘားဒဏခ် ယူမညဟ်ု  ုားရ မ ်ရောရှ ၏။ (ဗျောဒ တ် 18: 4) 

ခရ ယ်ော စ်တကွ စုသာွးစဆောငမ်ှေုနငှ့််အပပ မ်စပပား (1 စကောရ နသ  6:18; 2 တ စမောစသ 2:22) သင့််ပါတယ,် 

ဒါစကကောင့််လက်ခ မပမ င့််တငမ်ဟတု်။ သတူ ု ့်က  မ်ှ တ်ြဲ့်ဘရုောားသခင၏်ဝတ်ပပ က ုားကယွ်မှေု ြဲ ့်အယူမှောားအစလ့်အကျင့််စပါငာ်း ပ်မပပ သင့်် (1 

စကောရ  သ် ု10: 19-21; 2 စကောရ နသ  6: 14-18), ပငက်အ ဉ်အလော (မဿြဲ 15: 3-9) ပြ ပ်ါသည။် 

11. ညျဘရုောားသခငျ၏သ ့််ရှငာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရကမ်ျောားသ ု ့်မဟုတမု်သော? 

ဘယ်ရကစ်ပါငာ်းသ စောရှ စသောအောားပြင့််ထောားသင့််သ ညာ်း 

1600 

စကျောလ်ွ ခ်ြဲ့်တြဲ့်န ှစ်ပါငာ်းဘရုောားသခငျျ့သနျျ့ ရငှျားစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားယခအုခါကကသ်လ န်ငှ့််ကသသစဒါက်သစူတော် ငပ်ြ  ်ဉ်ား ောားသည်

သ ူ -ဆာီးမ ကု,် 

ကပပ တ်င ်ှေုတခ်ျခြဲ့်ကကသည။် လ ွခ်ြဲ့်စသောန ှစ်ပါငာ်းမျောား ေွာကယငာ်းပ  ုတက် တထတု်စဝခရ ယ်ော ဘ်ောသောယစ ့်တငွအ်မှ တ်ကယ ် က 

"အစ ောပ ငုာ်းခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းရြဲ ့်အကကီားပမတဆ် ာုးတရောားစဟောဆရော" 

(အစ ောပ ုငာ်းခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းရြဲ ့်အကကီားပမတ်ဆ ာုးတရောားစဟောဆရော။ ခရ ယ်ော ဘ်ောသောယစ ့်ကသ တုလ် 8, 2008) ဟစုခေါ်တွင။် 

ခရ စ်တော်အောားအမညခ် သအူချ  ျ့ကသတူ ု ့်က စု ောင့််ကကည့််ခြဲ့်ကကစသောစကကောင့်,်  

လူသ ရငှက်ကောား, 387 စအဒမီှောရှ တြဲ့်ကျဆ ာုးပခငာ်းသညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျဆ ် ့်ကျငစ်ဟောစပပောခြဲ့်သည။် သကူအထာူးသတ ပ ုား, 

အပပ စ်ပြရောစ ့်ပွြဲ ( 'အ ောစရေှာငပ်ခငာ်း ... တ ခါား ောားမှော') စြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်နငှ့််တြဲစတော်ပွြဲ: 

  တ်ကကင ်ောတတ်စသောနငှ့််  တ်ဆငာ်းရြဲယုဒအမျ  ား၏ပွြဲစတော်မျောားမကကောမီကက နျ ပျတ ု ့်အစပျါအပခောားမပီားစ ောကတ်ဦားတညာ်းချီတက်မပီား

ပမ ဆ် ဆ်က်ခ အတကွ်စ စသောစခါငာ်း ဉ်: တ ပ ုားမှေုတ်ပွြဲခ , တြဲစတောအ်ဘ ု ့်စဆောငစ်သောပွြဲ, 

အ ောစရေှာငျခငွျား။ သတူ ု ့်ကက နျ ပျတ ု ့်ပွ အပြ ထ်ငဟ်စုပပောစတော်မစူသောငါတ ု ့်၏ရောထာူးအတကွအ်မျောားကကီားရှ ပါတယ်။ သ ု ့်စသျောလ

ညျားထ အုမခ  ျ့ ပွြဲစတော်မျောားနငှ့််အပခောားသမူျောားက သုတူ ု ့်ပွြဲစတော်မျောားစ ောင့်စ်ရေှာက်ပခငာ်းနငှ့်သ်တူ ု ့်၏ ောစရေှာငျခငွျားစ ောင့််ကကည့််အတကွယ်ု

ဒလတူ ု ့်ပူားစပါငာ်းဦားမညက် ုစ ောင့််ကကည့််သေွာားကကသည။်  ျျူားအခမ်ားအ ောားမျောားသျှငတ် ု ့်နငှ့်က်ကီားစသောစရောက်စ တယ်ဆ ရုငင်ါဘရုောား

သညသ်တူ ု ့်က ုပွြဲစတော်မျောားက ုမ ုာ်းပါသလောားနငှ့်သ်ငသ်ညထ် သုတူ ု ့်အတကွ ် ကကပါ ... ငါတ ု ့်မသုော ကောားမျောားမှော ... 

အခအုသငာ်းစတောက်စ ဒစီကောက်စသောထ ာုး  စမောငာ်းထတု်ရ ဆ်နဒရှ ? သကူအတူတူဒသီ ု ့်မဟတု်ပွြဲစတောလ် ု ့်စပပောစပမယ့််သတူ ု ့်အောား

လ ုားက ုခြဲ့်ပါဘာူး။ 

ယုဒလတူ ု ့်၏ဆ ာုးည ည် ည်ျူားစသောအ ောစရေှာငင်ါတ ု ့်တ ခါား ောားမှောယခုပြ ပ်ါတယ်။ ဒါစကကောင့််အ ောစရေှာငရ်ောပြ ပ်ါသည,် 

ငါကမ ငက်ကယ်စသောအစခေါ် မပီစကကောငာ်းစတွားမ ကကဘာူး ... 

ယခမုကူောားမောရ် တတ် ပ ုားမှေုတပ်ွြဲခ ရ သ်င့််မယောားတ ု ့်က ုဆင့််စခေါ် ပခငာ်းနငှ့််သတူ ု ့်ကဒစီခေါ်ဆ ခုတ ဥ်ီားအဆငသ်င့်် ောားက လုညှ့််အစကကော

ငာ်း, သငျသညျသတူ ု ့်က ုထ  ာ်းချ ပ်ဘာူးထင။် သတူ ု ့်က ုသငသ်တူ ု ့်က ုသင ်  ညာ်းလမ်ားစတသွ ု ့်ပယ်ဆွြဲငငပ်ါစ , 



မတရောားစသောအမျောား၏ ွပ ်ွြဲချကအ်တကွ်သတူ ု ့်က ယု်သတူ ု ့် ကကကု အ် ့်။ (ယုဒလတူ ု ့်ငါဆ ် ့်ကျင ် II က ု: ။ 1; III က ု: ။ 4 

  ဂစနစွ ့်အနေ အတု်မမ  ျ့သ ု ့်, ဆာီးရီားယောားမှောစဟောစပပော,  ကတ်ငဘ်ောလ 5, 387 စအဒ)ီ 

ဒါဟော 

ကသ၏ူစဒသတငွာ်း၌ဒတု ယရော ုဘရုောားစကျောငာ်းယုဒလတူ ု ့်က ုပပ ၏တ ခ်ျ  တ်ညာ်းမှောပသခါပွြဲက ထုောားရှ မညသ်စဘောစပါကန်ငှ့််ကကသ်လ ်

ဘရုောားစကျောငာ်းစ ဆြဲပငစ်တကစုတေ ထောားရှ မညစ်ကကောင့််ကကရမယလ် ု ့် ောားလညသ်စဘောစပါက်ရ အ်စရားကကီားပါသည။် စရောမနငှ့််ကသသစဒါက်

ကက်သလ န် ှဥ်ီား လ ုားပသခါပွြဲက စု ောင့်စ်ရေှာက်ြ ု ့်စတောငာ်းဆ နုငှ့််ပငစ်တကုစတေ -

အပြ သ်တူ ု ့်အောားပွြဲစတော်မျောားန ှခ်ု လ ုား၏အ  တ်အပ ုငာ်းတ ခ်ုပြ လ် မ့််မယအ်ပြ ထ် ု ့်စကကောင့််သကူဘောလပု်ခြဲ့်သလြဲဆ တုောစဟောစပပောပခငာ်း

အောားပြင့်,် သူ ့်က ယု်ပ ငုဘ်ရုောားစကျောငာ်းဆ ် ့်ကျငတ်ရောားက ုစဟော "အတတူကွထ သုအူစပါငာ်းတ ု ့်သည။် " 

ထ ု ့်အပပင ် အမ ှတ်ကယတ် ခ်ျ  က် (: တမ စ်တော်မျောား၏တမ စ်တော်အစပေါ်အက် ,် ၏  ုဏာ်းချ ပဘ် ုာ်းစတော်ကကီားမျောား၏ စ ျ) 

ပငစ်တကစုတေလ ု ့်စခေါ်တြဲ့် "ယုဒလတူ ု ့်က ုပွြဲစတော်" 

၏မျက်နေှာသောအတကွစ်ရားသောားခြဲ့်သည။် ထ ု ့်စကကောင့််သသူညစ်ယ ှေု၏ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်းသညစ် ောက,် 

သ စောရှ စသောထ ု ့်စ ောကတ် ဥ်ီားပြ  ်ဉ်ား ောားခြဲ့်ရောမှောလက်ရှ ပြ ရ် လ် အုပစ်ကကောငာ်းဝ ခ်  " ျျူားထ ပုွြဲက ုခ ။ " 

ဘရုောားသခငျသညျထ ကုောလ၏လူအစပါငာ်းတ ု ့်အောားဆ ် ့်ကျငခ်ြဲ့်သညဆ် ပုါကအဘယ်စကကောင့််တမ စ်တော်သတူ ု ့်က ုဆာီးတောားစလမပီမလြဲ အဆ ု

ပါသ သောအစကကောငာ်းပပချကသ်တူ ု ့်သညျယစ ှေု၏   မ ူောစအောကပ်ါသတူ ု ့်သညလ်ညာ်းတ  ်ညာ်း ညာ်း ြဲ ့်သမျှတ ု ့်သညက်ယွစ်ပျောကခ်ြဲ့်ကကသည်

ဟယု ုကကညရ် မ်အစကကောငာ်းပပချကခ်ြဲ့်ခြဲ့်ကကသညစ်သောစကေွာငျျ့ ြွ ျသညျ။ 

စရှျ့ မှောစြော်ပပခြဲ့်တြဲ့်အတ ငုာ်း, ဓမမသ က်ျမ်ားဒါစခေါ် " ျျူား" 

သနျျ့ ရငှျားစသောကောလ၏တဦားတညာ်းက ုစခေါ်စ တြဲ့်ကက်သလ ဘ်ောသောပပ ခ်ျက်မစှအောက်ပါက ုသတ ပ ွ "ကကီား ွောစသော။ ": 

37 ထ အုခါစ ောကဆ်ံာုးထမှဲော, ပ ဲစတေ်ာသ ု ့်စယ ှေု၏စ ့်ကက ားရပ်လျက,် (စယောဟ  ်7:37, ဓမမသ က်ျမ်ား) ဟ ျစကျွောစလ၏။ 

ဒစီတော့်ညောဘက်ဘယျသ ူညျား 

စယ ှေုရြဲ ့်အစလ့်အကျင့််သ ု ့်မဟတု်သတူ ု ့်က ုအ ှေု  ားခ စသောသတူ ု ့်အောားအတ ငုာ်းလ ကု် ောသမူျောားသည?် 

 ဤက  စတွငအ်တကွအ်တ င်ယ်မ ှက်  ်ေွာစြော်ပပထောားစကကောငာ်းသတ ရပါ: 

"ဂျ ားအခမ်ားအ ောားမျောားသျှငတ် ု ့်နငှ့်က်က ားစသောစရောကစ် တယဆ် ရုင,် ငါတ ု ့်မုသော ကောားရှ ပါတယ။် " 

ဒါစကကောင့််အရောရက်စပါငာ်းစလ့်လောစတွျ့ ရှ ရမညသ်င့််သလြဲ ဘယက်မများ ောက အုညတီ ဥ်ီား "ကက ား  ောစသောစ ့်၌" ကကမပီစလော 

မုသော ကောားက ုဘယရ်က်စပါငာ်းရှ ပါသလြဲ 

ထ ကုြဲ့်သ ု ့်စသောခရ စမတ် ြဲ ့်အ ီတောအပြ အ်ယူမေှာားဆက်ဆ မှေုနငှ့််အတူရကစ်ပါငာ်းစထောကခ် ခြဲ့်ကကသည။် ဒဇီငဘ်ောလ 25 

ရကခ်ရ  ်မတ်အဘ ု ့်မ မ အယတုေ  စဗဒက လုညာ်းရငှာ်းလငာ်း ေွာမှောားမသုောနငှ့််သတငာ်းမှောား 

(အောန ာုးတတီ ဥ်ီားကကကသ်လ အ်ဘ ဓါ အ်စပေါ်မှောအစပခခ : အအယဝူါဒ၏အချ  ျ့အစကောင့််ပါဝငတ်ြဲ့် ညာ်းကမ်ား,  အခမ်ားအ ောားမျောား, 

စကောင ်နီငှ့််ကက်သလ ဘ်ရုောားစကျောငာ်းဘောသောစရားအမ  ် ့် ။ ညအီ က် တု ု ့်, 1893, ။ 178) ။ 



ဘရုောားသခငျျ့ရက်စပါငာ်းမသုော ကောားမ ပ်ဆ ငုစ်ကကောငာ်းက ုသ သောပြ စ်ပမယ့်် ရြဲ ့် 

(နငှ့််သရူောထာူးတ ုားစကကောငာ်းထ စု ့်ရကက်ောလစမွား ောားတြဲ့်သအူသငာ်းစတောမ်ျောား၏သတူ ု ့်အောား) 

ရငှာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်းတညရ်ှ သညခ်ြဲ့်ကကသညသ်ငျျ့သညျ။ ပငက်က်သလ သ်စူတော် င ်

အမညရ်ှ ဥပုသစ် ့်မျောားနငှ့််အစပခခ အောားပြင့််လအူစပါငာ်းတ ု ့်သညသ်မမောကျမာ်း ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရကမ်ျောားခြဲ့်စကကောငာ်းစရားသောားခြဲ့်သည ် 

(အမညရ်ှ ၏ ။ ) ခရ ယ်ော မ်ျောားအတကွ်အဓ ပပောယ်။ 

  တဝ်င ်ောား ရောကကသ်လ  ်ယွ ် ကုျမ်ားအ ရီငခ်  ောလညာ်းပါဝငသ်ည ်"ဟအုဆ ပုါ 

မကကောခဏအစ ောပ ငုာ်းနငှ့်် ငက်ကယစ်သောခရ ယ်ော ဘ်ောသော (စအ) ၏ရငှသ် မ်ှေုအပြ စ်ြော်ပပခြဲ့်ကကသည။် တ ခ်ကု 11 ရော  ုရ စရောမတ ု ့်သည်  

" ုပ်တ၏ုက ုားကယှျမှေုအပြ သ်ညျဘရုောားသခငျ၏ကျွန်ပုတ် ု ့်၏က ုားကယွ်ပခငာ်းက ကု ယု် ောားပပ စကကောငာ်းစရားသောားခြဲ့်သည။် လကဝ်ါားကပတ် ုင၏်

လကခဏောသက်စသနငှ့်သ် ့်ရ်ငှာ်းဓါတ်ပ ုစတကွ ခုျီားစပမ ောက်စသောငါတ ု ့်သညစ် ဆြဲ " တ်ဆ ာုးက ုားကယွအ်တကွ်စ ့် ပခ်ြဲ့်ကကပါလျှငအ်ပြ  ်

(အသငာ်း IX III က အုတကွ်: အမ ှတ်ရောားမျောား၏ က ု။ အောစမား ာီးယောား၏ ဘရုောားစကျောငာ်းတ ဥ်ီားကလက် ွြဲ ောအုပ် မ,ှ စအောက် ြ ု ့်, 1898, ။ 

149) ။ 

ခရ စ်တော်အောားအမညခ် သအူမျောားအပပောားစညလျော တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက်စလ့်လောစတွျ့ ရှ စသောသစဘောစပါက်သ က် မုရပြ မ်ပီားရော နု ှတ် ်

စလျှောကလ် ုားအချ  ျ့တ ု ့်ကပပ တ်င ်ှေုတ်ချခြဲ့်သည။် 

အ ဉ်အလောနငှ့်် / သ ု ့်မဟတုသ်မ်မောကမများ? 

ကမဘောမ   ဟ်စပေါ်မှောအစတောစ်လားလအူ ညာ်းငယက်ပငဘ်ရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရကမ်ျောားက ုစ ောင့်စ်ရေှာကရ် က်က  ား ောားပါ။ သူ

တ ု ့်ကျမ်ား ော ြဲ ့်စပါငာ်းသငာ်းစ တြဲ့်ဘောသောတရောားက ုရှ သညြ် ု ့်စတောငာ်းဆ သုအူမျောား ုမှောအပခောားအရက်ပတလ် ုားစ ောင့်စ်ရေှာက်စလော့်။ 

တချ  ျ့ကဘောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်မ သောား ဝုငမ်ျောားထ မှြ အောား -

သမမောကျမ်ား ောဘောသောစရားအောားလပ်ရကစ် ောင့်စ်ရေှာက်စလော့်။ တချ  ျ့ကဘောပြ လ် ု ့်လြဲဆ စုတော့်သတူ ု ့်ရြဲ ့်လူ ့်အြွြဲျ့အ ညာ်းကစ ြ အောားနငှ့်် / 

သ ု ့်မဟတု်မ မ တ ု ့်၏အလုပ်ရငှ၏်သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်မညမ်ဟတု်။ 

ယစ ှေုသညျက ယုျစတျောစ ောကျသ ု ့်လ တုြဲ့်သစူတကွ ုမ သောား ုဝငမ်ျောား (မဿြဲ 10:36) 

နငှ့််ကမဘောကကီားနငှ့််အတူပပဿ ောမျောားရှ သညြ် ု ့်စမျှောလ်င့််ထောားသင့််စကကောငာ်းသတ စပားခြဲ့်သည။် ဒါစပမယ့််  လုငပ်ခငာ်း (မဿြဲ 5:48) 

အတကွ်ကက  ားပမ်ား: သူ ့်စ ောကလ် ကု ်  ် (18-19, စယောဟ  ် 15) 

မု ာ်းလ မ့််မယလ် ု ့်တ က်မဘောနငှ့််အစလျှော့်စပားလ ကုစ်လျောြ ု ့်သတူ ု ့်က မုစပပောခြဲ့်ပါဘာူး။ 

စ ထ ငုမ်ှေုဘောသောပပ  ်ောစပသညျဘရုောားသခငျရြဲ ့်လအူစကကောငာ်းက ုစအောကပ်ါသ ွသ်င:် 

3 ထ သုတူ ု ့်သညမ်စကောငာ်းစသောနငှ့််အတူအစလျှော့်စပားလ ကုစ်လျောဘာူး, သတူ ု ့်ကသူ ့်လမ်ားခရီားတငွသ်ောသေွာားလောရကက၏။ (ဆောလ  

119: 3) 

သငျသညျဒ ု  ုကျပမောားနငှျျ့အစလျှော့်စပားလ ကု်စလျောြ ု ့်ဆနဒရှ ပါသလောား? နငှ့်် (2 စကောရ နသ  11: 14-15) 

"အလငျား၏စကောငျားကငျတမနျ" အဖြ ပုံ်စပေါ် ောတ ် (1-6 ကမ်ဘောဦား 

3) စကောငာ်းစသောအ ကည့် ်ှေုအဖပ တ်ရောားက လုပ်ုြ ု ့်ကက ြိုား ောားပါတယ။် သငျသညျက ုသတူ ု ့်သငျသညျစကောငာ်းစပေါ်လောလျှငပ်ငမ် မ အောားလပ်ရ

က်စ ောင့််စရေှာက်ကကမည ်ညာ်း 

အဆ ပုါ ရ စရောမယ ုကကညမ်ှေုဟောသတူ ု ့်ရြဲ ့်အောားလပရ်က်၏ပှြဲစပျါတှငျအခွစခ အ ဉ်အလော-

စပမယ့််မကကောခဏသတူ ု ့်အောားအ ဉ်အလောအယမူှောားဝါဒ တငခ်ြဲ့်စကကောငာ်းထည့််သငွာ်း ဉ်ား ောားစလ့်ရှ ပါတယ်။ သတူ ု ့်ဘရုောားသခငန် ှသ်ကလ်ျှင်



အပြ က်တညာ်းကမ မ တ ု ့်အယူဝါဒအတကွ်အတ တ်၏မျောား ွောစသော (နငှ့််ပ စ ပပ )် စခါငာ်းစဆောငမ်ျောားကဤအ ဉ်အလော, 

မျောား ွောစသောလုပ်ရပ်စထောက်ခ ။ 

ဘရုောားသခင၏်နှေုတက်ပတ်စတော်နငှ့််က ကု်ညပီြ စ်ကကောငာ်းအ ဉ်အလော ( cf. 1 စကောရ  သ် ု 11: 2; 2 သကသ်ောစလော  တ် 2:15) 

ဒဏစ်ငစွ မမြဲစ  ဉ်, 

သမမောကျမ်ား ောနငှ့််အတပူဋ ပကခမျောားတငွသ်တူ ု ့်အောားထောားသင့််ပါဘာူး။ ဓမမသ က်ျမ်ားစကကောငာ်းရငှာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်းစ သညသ်တ ထောားမ : 

8 မညသ်မူဆ စုယောက်ျောားမျောား၏အ ဉ်အလောအရသ ရသညက်မဘော၏အစပခခ  ညာ်းမျဉ်ားနငှ့်အ်ည,ီ မခရ ျစတျောရှ သညျအတ ငုျား, 

ဒဿ နငှ့််အချညာ်းနှာီးစသောပရ ယောယအ်ောားပြင့်သ်ငတ် ု ့်က ုခ ုားပခငာ်းငါှသတ ပပ ကကစလော့်။ (စကောစလောသြဲ 2: 8) 

?! 3 သစူမားကကဟမု  ့်စ်တော်မူ၏, 

"အဘယ်စကကောင့််သငတ် ု ့်သညလ်ညာ်းဘောလ ု ့်လြဲဆ စုတော့်သင့််ရြဲ ့်အ ဉ်အလော၏ဘရုောားသခင၏်ပညတ်စတောက် ုလ ွက်ျျူားကကပါ 

... 7 ရစခွ  စကောငာ်းမပဟီမူကူောား, သငတ် ု ့်က  ုအစကကောငာ်းပပ . စဟရေှာယပပ  

8 "ဤလမူျ  ားသညန်ှေုတ်နငှ့်င်ါ ့်ထ သ ု ့်ချဉ်ား ကပ်. , 

ထ သုတူ ု ့်၏နှေုတခ်မ်ားနငှ့်င်ါ ့်က ု  ုစသဒါစပမြဲ့်သတူ ု ့်ရြဲ ့်နလှ ုားစဝားငါ့်ထ မှပြ ပ်ါသည ်9 ထ အုချညာ်းနှာီးသတူ ု ့်စယောက်ျောား၏ပညတျစတျော 

အပြ သ်ငက်ကောားငါ့်က ညွုတ်ပပပက် ုားကယွ် '' ။ ။ " (မဿြဲ 15: 3 , 7-9) 

ဘရုောားသခင၏်နှေုတက်ပတ်စတော်အမျောားအပပောားသတူ ု ့်မစပားသင့်စ်ကကောငာ်းအ ဉ်အလောက လုကခ် ကကမပီစြျောပွထောားသတူ ု ့်ကဒ ီောားလညသ်စဘော

စပါကတ် က်က မ်ပပ လုပစ်သောသတူ ု ့်အောားအစ ပြင့််စ ောငတ်တရောားအောားစပား: 

ဒကုခစသောကောလ၌ငါ၏အခ လုှေု ရော 19 အ ုထောဝရဘရုောား, အကက နျ ပျ၏ခနှျအောားဗလ, ငါ၏ရြဲတ ကု,် 

အဆ ပုါတပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်က စုပမကကီား ွ ာ်းမှက သုငမ်လှောကကလ မ့်မ်ညန်ငှ့််ဆ သုညက်ောား 

"အကယ ်င ် င်ါတ ု ့်ဘ ာုးစဘားမျောားသညမ်သုော ကောားတ ြ် ုားမရှ နငှ့််အပမတမ်ရစသောအရောတ ု ့်က အုစမွဆက်ခ မပီ။ " (စယရမ  

16:19) 

ကမများ ောက ုန ငုင် ပခောားဘောသောစရားစလ့်လောစတွျ့ ရှ ချက ်တ်ဆ ာုးပြ စ်ကကောငာ်းသ ွသ်င:် 

16 သတူ ု ့်ကန ငုင် ပခောားတပါားစသောဘရုောားတ ု ့်နငှ့််အတူမျကစ်တောက် နု ှေု ားစဆော်ကက၏;  ကဆ်ပု်ရွ ရေှာဘယွ်စသောနငှ့််အတူသတူ ု ့်အမျက်

စတောက် ုန ှေု ားစဆော်။ 17 သတူ ု ့်က တ်ဆ ာုးမျောားမ,ှ ဘရုောားမပြ ြ် ု ့်, သတူ ု ့်က, ဘရုောားသ တ် ု ့်က စု ရ ,် 

သငတ် ု ့်၏ဘ ာုးစဘားမစကကောက်ခြဲ့်ဘာူးဒါကအသ သ် ု ့်ဆ ကု်စရောကမ်သ ခြဲ့်ပါတပါားစသောဘရုောားတ ု ့်က ရု ယ်ဇ်ပူစဇော်ကက၏။ (တရောား

စဟောရော 32: 16-17) 

စနေှာငာ်းပ ငုာ်း  ုမ က်ကသ်လ ပ်ပငသ်  ်- ဒ ယစလကမှဤအယူအဆ၏အသ စပား ောအတညပ်ပ ချကက် ု: 

အယူမှောားကမဘောကကီားနငှ့််ခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းလ ုားဝက ကု်ညမီှေုမရှ ပါ; တဦားတညာ်းတ မ်ပ  င ်ကတ်ညာ်းဘရုောားသခငန်ငှ့််အချညာ်းနှာီး

သကသ်က်န ှဥ်ီား လ ုားဝတျမပွ န ငုျသညျ။ (ဒ စယလစ ျလကတ်ငခ်ရ ယ်ော ဘ်ောသော၏ ။ ဒါဝ ဒသ်ည ်မ န်ငှ့်စ်ယောဟ  ်

တ ု ့်ကသော။  ော ယ်ဇငာ်း, 1977, ။ 440) 

အမ ှဆ် သုညက်ောား, 

အယူမှောားကမဘောကကီားနငှ့််ခရ ယ်ော ဘ်ရုောားစကျောငာ်းလ ုားဝက ကု်ညမီှေုမရှ ပါ; တဦားတညာ်းတ မ်ပ  င ်ကတ်ညာ်းဘရုောားသခငန်ငှ့််အချညာ်းနှာီးသက်သ

ကန် ှဥ်ီား လ ုားဝတျမပွ န ငုျသညျ။ 



သတူ ု ့်ခရ ယ်ော အ်သ ာုးအနှေု ာ်းမျောားနငှ့််အစလ့်အကျင့််အချ  ျ့က ုအစပပောငာ်းအလြဲစတ ွြဲ ့်ပပ ပပငမ်ွမ်ားမ ခြဲ့်ကကစကကောငာ်းအယမူှောားအောားလပရ်က်စ ောငျျ့

စရေှာကျသညျျ့အခါရစသား, သူ ့်အသငာ်းစတော၌်အပါအဝငမ်ျောား ွောစသောယစ ့်ဒါလပု်ပါ။ ယစ ှေု, ကစပပောသည ်ောားလည ်

"သငတ် ု ့်သညင်ါ၏စဒသ ော၌တညလ်ျှင,် သငအ်မှ တ်ကယင်ါ့်တပညပ်ြ က်ကသည။် ထ သုမမောတရောားက ုသငတ် ု ့်အောားသ ကကလ မ့််မညက် ု၎ငာ်း, 

အမ ှတ်ရောားက ုသငအ်ခမြဲ့်လုပ်ရမည။် " (စယောဟ  ် 8 းား 31-32) 

။ ဘရုောားသခင့်သ် ့်ရ်ငှာ်းစသောစ ့်ရကျအယူမေှာားဝါဒကစ ကျွ စ်တောတ် ု ့်က အုခမြဲ့်ပြ သ်ည။် 

တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလုသတ စပားခြဲ့်သညစ်ကကောငာ်းက ု ဉ်ား ောားပါ: 

14 မတူည ီွောမယ ုကကညစ်သောသတူ ု ့်နငှ့်အ်တ ူ လက်ခ . 

မရပါစ  ြဲ ့်။ အဘယ်သ ု ့်ဆကဆ် ဘ ု ့်မတရောားမှေုက ုနငှ့််အတစူပြောင့်မ်တ်ပခငာ်းရှ သ ညာ်း အဘယ်သဟောယသညစ်မှောငမ် ကု်နငှ့်အ်လငာ်း

ရှ သ ညာ်း 15 အဘယအ်ညအီဓမမနငှ့််အတူခရ စ်တော်အောားရှ သ ညာ်း ဒါမမှဟတု်ဘောအ  တအ်ပ ငုာ်းတ ခ်အုစ  ြဲ ့်မယ ုကကညသ်နူငှ့််အ

တတူ ဥ်ီားယ ုကကညသ်ရူှ သ ညာ်း 16 အဘယသ် ု ့် ပ်ဆ ငုသ်ည ု်ပတ်တု ု ့်နငှ့််အတူဘရုောားသခင၏်ဗ မော စ်တော်ရှ သ ညာ်း သငျသညျသ

ကျရငှျသညျဘရုောားသခငျ၏ဗ မောနျစတျောပြ က်က၏။ ဘရုောားသခင့်စပပောပါတယ်အပြ :် 

"ငါသညသ်တူ ု ့်က ၌ုစ စသောသတူ ု ့်က အုကကောားလမ်ားစလျှောကပ်ါလ မ့််မယ်။ ငါသညသ်တူ ု ့်၏ဘရုောားသခငပ်ြ လ် မ့််မည,် 

သတူ ု ့်သညင်ါ၏လူပြ ရ်ကကမည။် " 

ထ ု ့်စကကောင့် ်17 

"သတူ ု ့်အထြဲမထှကွလ်ောကကမပီားစတော့်သာီးပခောားပြ ,် ထောဝရဘရုောားမ  ့်စ်တော်မူ၏။ မ ငက်ကယစ်သောအရောက မုထ မခ ကု,် 

အသငတ် ု ့်က ငုါခ ယမူည။် " 

18 '' ငါသညသ်ငတ် ု ့်၏အဘပြ လ် မ့််မညက် ၎ုငာ်း, သငျသညျအကက နျ ပျ၏အမမ  ားသောားတ ု ့်သမီားပြ ရ်လ မ့်မ်ည,် 

သခငဘ်ရုောားသညအ် နေတ ခ် ုားရငှမ်  ့်စ်တော်မ၏ူ။ (2 စကောရ နသ  6: 14-18) 

ဘရုောားသခငျသညျအယူမေှာားအစလ့်အကျင့််၏အ  တ်အပ ငုာ်းတ ခ်ုမပြ လ်တ ့်စသောသတူ ု ့်အောား၏အဘပြ မ်ညသ်တ ပပ ပါ။ က ုားကယှျမှေု၏

တ  ် တတ် စ်ဒသအပြ သ်တူ ု ့်က လုက်ခ စသောသတူ ု ့်က ုမညျားစတျောသညျ။ 

ယငာ်းအယူမေှာားဘရုောားသခငျနသှတူ ု ့်က ယုတ် ငု ်စ ကကသညခ်ြဲ့်အစလ့်အထမျောားရှ ပခငာ်းတစူသောတချ  ျ့လုပ်ရပ်ပြ စ်သောလ်ညာ်း: 

32 သငျတ ု ့် "။ ကျစ ောတ် ု ့်သ သ်ောားနငှ့််စကျောကအ်စ ခ စသောသသူညက်မဘော၏လူမျ  ားတ,ူ တပါားအမျ  ားသောားကြဲ့်သ ု ့်ပြ ခ်ျင"် 

ဟုစပပောသ ု ့်စသောသ်ငသ်ညအ်ဘယ်သ ု ့်  တျထြဲတငှျရှ ပြ ပ်ျက်ဘယစ်တော့်မှပါလ မ့််မယ်။ (စယဇစကျလ 20:32, ငာ်း) 

26 ယဇ်ပစုရောဟ တင်ါ့်တရောားမှအကကမ်ားြက်မှေုမျောားက ုပပ ကကနငှ့်င်ါ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောအမှေုအရောတ ု ့်က ုမ ှေုတ်မချ; သတူ ု ့်အဘ ု ့်သ ့်ရ်ငှာ်းပခ

ငာ်းနငှ့််ဘ အုကကောားခွြဲပခောားမထငစ်သောလ်ညာ်း, သတူ ု ့်ကမ ငက်ကယစ်သောသတူ ု ့်သညအ်ကကောားပခောား ောားပခငာ်းအလျှငာ်းမရှ စကကောငာ်းသငစ်ပား

; သတူ ု ့်က ငုါတ ု ့်၌ ှေုတ်ချစ ပါတယ်ဒါစကကောင့််သတူ ု ့်က, 

ငါ၏ဥပသုစ် ့်၏စ ောင့်စ်ရေှာက်ရ သ်တူ ု ့်၏မျက်  က ပု တျထောား။ (စယဇစကျလ 22:26, ငာ်း) 

ဘရုောားသခငျသညျကကေွာပခောားချကက် ကုစပပောပါတယ်။ အ ောားအယူမေှာားစလ့်အကျင့််မျောားအပါအဝငဒ်နီ ှသ်ကက် ယု်စတောက် ုသ၏ူစဒါသအ

မျက ်(စယဇစကျလ 30:13) စဆောငက်ကဉ်ားမည!် ကောမ ုဏစ်လောကအီစလ့်အကျင့်် (13-15 cf.  ျ မ်ား 3)  တဆ် ာုးသည။် 

ဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရှငျားစသောစ ့်ရကမ်ျောားသ ု ့်မဟတုဘ်ောလ?ဲ 



သ ု ့်မဟတု် 'သညသ် ့်ရ်ငှာ်းစသောပွြဲစတော်မျောား' ( cf. ကျဟစရေှာယ 30:29); ကမများ ောက '' ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ  '(29:12 ဥပမော  ပါတ် 

28:26) အပြ ည်ျဘရုောားသခငျ၏ပွြဲစတော်မျောားက ရုညည်ွှ ာ်းသည။် 

(:; တ စမောစသ 4 1 းား 20-21: 1 1 စကောရ  သ် ု 10) 

သမမောကျမ်ား ောအကက မ်ကက မ်မှောားပါနငှ့်် တ်ဆ ာုးအပြ အ်ယမူှောားပှြဲစ ့်ပပ တ်င ်ှေုတ်ချ။ ကမများ ောက ု (တရောားစဟောရော 32; စယရမ က 10; 1 

စကောရ  သ် ု10: 20-21) ဘရုောားသခ၏က ုားကယှျခငွျားသ ု ့် -သမမောကျမ်ား ောအထ မ်ားအမတှ်ပွြဲမျောားကျငာ်းပစပါငာ်း ပမ်ဟတု်ပါမကှစပပောပါတယ်။ 

သ ု ့်စသျောလညျားအပမောားအပွောားစ တြဲ့်က ုားကယှျမှေုပပကခဒ  က်မများ ောစ ောငျျ့စရေှာကျြ ု ့်ဆ ာုးပြတ်ခြဲ့်ကက 

စထောက်ခ မစပားပါဘာူး။ စကကောငာ်းအနေ ခရ န်ငှ့််အတတူမ စ်တော်စယောဟ က်အစပါငာ်းအသငာ်း (18-19 1 စယော 2) 

အစလ့်အကျင့််က သု ာုးန ငုသ်ည။် 

-

သမမောကျမ်ား ောအောားလပရ်က် တ်ဆ ာုးမျောားအောားပြင့််ရောထာူးတ ုားစ ကကသညန်ငှ့််အသကအ်ရွယစ်ကျော်ဘလီယီ အတကှျဘရုောားသခငျရြဲ ့်အ အီ ဉ်

က ုြ ုားကယွက်ူညစီပားခြဲ့်ကကသည။် 

ယစ ှေုသညျဘရုောားသခငျသညျအမနှျတရောားက ကု ုားကယှျရနျလ ခုမငျ: 

24 ဘရုောားသခင့်ဝ ညောဉ်ပြ ၏်နငှ့််က ုားကယှျစသောသတူ ု ့်အောားဝ ညောဉ က တုရောားနငှ့်သ် စောတရောားက ၌ုက ုားကယွ်ရမညပ်ြ သ်ည။် (စယော

ဟ  ်4:24, NJB) 

 တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက ် မ် ှတ်ြဲ့်ဘရုောားသခငအ်ောားချီားစပမ ောက်ကကပါဘာူး။ ဘရုောားသခင့်ဥ စော, 

သငျသညျက ယုျစတျောက ကု ုား ောားပခငာ်းနငှ့််အမှေုအရောသူ ့်လမ်ားလုပ်ြ ု ့် (5-6 သ ု3) မစပားလ ုသည။် 

ကယျတငျစတျောမူခငွျား၏သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားအကူအည ီြဲ ့် ုပပ် ုဘရုောားသခင၏်အ အီ ဉ်။ ဒအီသကအ်ရွယ်အ

တကွ်ဦားသာီးစသောအသာီးအနှ မျောား၏စခေါ်ဆ မုှေု (ပငစ်တကုစတေ ) အောားပဗောဒ တျနငှ့််ရငှပ်ပ ထ်စပမောက်ပခငာ်း၏တ ပ ုား, 

ငါတ ု ့်အပပ ၌် ောတ ရ်ြဲ ့်အခ ာ်းကဏ္ဍ၏သတ စပားချက်ရ ,် '' တစဆားမြဲ့် '' အသက်ရငှရ် က်က  ား ောားအောားထတုစ်လ့်ရှ ၏ရ ,် 

ပသခါပွြဲမှောစယ ှေု၏ယဇ်နငှ့်တ်ကအွသက်ရငှစ်တော်မူသည ်တငပ်ခငာ်းနငှ့်် 

ခရ စ်တော်ရြဲ ့်အပပ စ်ပြပခငာ်းက ုပပ ယဇ်က စုပမကကီားစပေါ်မှောဘရုောားသခင၏်အန ှတ် စ်ထောငအ်ုပ ် ုား (တညာ်းဟစူသောပွြဲ) ပ ုစြော်ြ ု ့်, 

ဘရုောားသခငသ်ညလ်အူစပါငာ်းတ ု ့်အောားကယျတငျစတျောမစူသောပူစဇောလ် မ့််မညဟ်သုစဘောစပါက ် (စ ောက်ဆ ာုး ရ တစ် ့်) 

က ုဘရုောားသခငျျ့အ အီ ဉ်၏အ  တ်အပ ုငာ်းထငရ်ေှာားနငှ့််ခရ ယ်ော ပ် ုမပီားပမငသ်ောထငထ်ောားကကပါတယ်။ 

ကမများ ောကသသူညျယစ ှေု (: 1 1 စကောရ  သ် ု11) တုပအပြ တ်မ စ်တော်ရငှစ်ပါလကု တုုပြ ု ့်ခရ ယ်ော စ်တကွစပပောပပသည။် 

ယစ ှေုသညျ (7-19; စယောဟ  ် 7: 10-38; 13 22 41-42 လကုော 2) သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားထောားရှ မည။် သကူ 

(12-15, စယောဟ  ်13) ဆ ာုးမဩဝါဒစပားသကြဲ့်သ ု ့်သငတ် ု ့်သူ ့်   မ ူောဘြဲစ ရမညစ်လော 

တမ စ်တော်ရငှစ်ပါလု (တမ စ်တော် 18:21; 20: 6,16, 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 စကောရ  သ် ု 5: 7-8; 16: 8) 

သမမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားထောားရှ မည။် ရငှစ်ပါလ ုတဆ် ာုးအစလ့်အထမျောား (: 19-21 1 စကောရ  သ် ု 10) 

သတူ ု ့်နငှ့်အ်တအူစလျှော့်စပားလ ကု်စလျောမညဟ်ုစသောသတူ ု ့်၏အမျ  ားအသတ စပားခြဲ့်သည။် သမ်မောကမများ၏ဘရုောားသခငျအယမူှောားဝါဒမှသည်

 ငက်ကယ်စ သင့််တယလ် ကုျ ောြ ု ့်စတောငာ်းဆ သုစူတကွ ု ( cf. စ ဟမ  13:30; 2 စပတ ု 1: 9) ။ 



တမ စ်တော်စယောဟ သ်ညသ်မမောကျမ်ား ောသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားစ ောင့်စ်ရေှာကလ်ျှင,် 

ဒါစပမြဲ့်ခရ ယ်ော ပ်ြ ဟ်ုဆ ကုောလစူတကွ ုသတ စပားသညသ်၏ူအစလ့်အကျင့််က ုစအောက်ပါမ: 

18 ချ သ်ောားတ ု ့်, 

ကစ ောက်ဆ ာုး ောရီပြ ၏် သငအ်နေ ခရ လ်ောမယ့််စကကောငာ်းကကောားရကကမပီအပြ န်ငှ့််ပငယ်ခအုမျောားအပပောားအနေ ခရ က်ျစ ောတ် ု ့်ကစ ော

က်ဆ ာုး ောရီစကကောငာ်းက ငုါသ ၏ရစသောအသ ာုးပပ ပ လုောကကမပီ။ 19 သတူ ု ့်ကငါတ ု ့်ထ မှထကွ် သေွာား. , 

ဒါစပမယ့််သတူ ု ့်ကကျွ စ်တောတ် ု ့်က မုရှ သည ် ပြ .် , သတူ ု ့်ကကျွ စ်တောတ် ု ့်က ု၏ခြဲ့်မ လျှင,် ကက မစ်ပမောက ်

ကက နျ ပျတ ု ့်နငှျျ့အတဆူကျလကျကကလ မ့််မညဟ်၎ုငာ်း, ဒါစပမြဲ့်သတူ ု ့်ကသတူ ု ့်က အုဘယ်သအူောားမျှက ကု,ွ 

သတူ ု ့်ကထငရ်ေှာားစ အ ့်စသောငါှထကွ်သေွာားကက၏။ (1 စယော 2 းား 18-19) 

စယောဟနျသထောားရှ မညတ်စူသောခရ ယ်ော ,် 

သူ ့်တမ စ်တော်မျောားကြဲ့်သ ု ့်တူညစီသောသမမောကျမ်ားသညသ် ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်စ်ရေှာက်သင့်သ်စလော စယောဟ သ်ညမ် မ အစလ့်အ

ကျင့််က လု ကု် ောကကဘာူးသကူ ုမဟတု်မမှ ခ်ရ ယ်ော ပ်ြ ဆ် ကုကသညစ်သောသတူ ု ့်အောားအနေ ခရ အ်ပြ လ်ညပ်တ်ပြ စ်ကကောငာ်းစရားသောားခြဲ့်သည။် 

အခါကျွ စ်တော ်ောားစထောငရ် စ် စသောသ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားနငှ့််အောားလပ်ရက်မလှောသလြဲ ဘရုောားသခင့်သ ု ့်မဟတုစ်ယောက်ျောား၏အ

 ဉ်အလော၏နှေုတက်ပတ်တရောားစတောက် ?ု အ ဉ်အလောအဘ ု ့်အသင့််စလျော်ရောအရပ်ပြ န် ငုပ်ါတယစ်  ဉ်, 

အဘယ်သအူောားမျှဘရုောားသခင၏်နှေုတက်ပတ်စတော်နငှ့််အတပူဋ ပကခမျောားတငွစ်ကကောငာ်းအ ဉ်အလောက လုက်ခ သင့််ပါတယ်။ 

(2 တ စမောစသ 3:16) 

ဘရုောားသခင၏်နှေုတက်ပတ်စတော်အယူဝါဒမျောားအတကွအ်ကျ  ားရှ ၏ကတညာ်းကပြ စ်ကောငာ်းပစတ ုထ မစှလ့်လောသငယ်ူနငှ့်သ်တူ ု ့်၏တ စ် ့်

တော၏ဘောသောစရားစခါငာ်းစဆောငမ်ျောားမအှပခောားစသောတမ စ်တော် '' တု ် ့်ပပ သ်င့််ပါတယ်: 

29 ကျစ ောတ် ု ့်မဟတု်ဘြဲစယောက်ျောားထကဘ်ရုောားသခင၏် ကောားက ု ောားစထောငျသငျျ့သညျ။ (တမ စ်တော် 5:29) 

သငတ် ု ့်သညလ်ကူ စုကောင ်၏ီအ ဉ်အလောက သုငရ်ပတ် ် ့်ြ ု ့်ခငွ့််ပပ သခငစ်ယ ှေုနငှ့််တမ စ်တော်မျောား၏ဥပမောမျောားအတ ုငာ်းလ ကု ်ော, 

နငှ့််သ၏ူလမ်ားညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားက စု ောင့်လ်ျက,် မညမ်ဟတုစ်လော 

ဘရုောားသခငျ၏တသမမောကျမ်ား ောပွြဲစတော်မျောား (ဝတ်ပပ ရော 23:37) စသော,: သင ် (8,21,24,27,35,36 ဝတ်ပပ ရောကျမ်ား 23) 

"ဓမမ ညာ်းစဝားပခငာ်းက ုပပ ပြ ြ် ု ့်က စုကကားစကကော်" စသောသတူ ု ့်အောား ောားစထောငရ် က်ကမည ်ညာ်း 

စယ ှေုက 

21 ငါ့်ညအီ က် တု ု ့်သညျဘရုောားသခငျ၏တရောား ကောားက ု ောားစထောငျကလပုျစသောသပူြ က်က၏။ (လကုော 8:21) 

သငျသညျစယ ှေုရြဲ ့်ည၏ီအမ ှတ်ကယတ်ဦားတညာ်းပြ ပ်ါသလောား ခရ ယ်ော စ်တဟွော (စရောမ 8:29) 

ပြ လ် ု ့်ယဆူတယ်စ ကကသည။် ကျစ ောတ် ု ့်အမ ှတ်ရောား (စယောဟ  ်17:19) ကခွြဲထောားခ ရြ ု ့်ရှ ပါတယ်။ 

သငန်ငှ့်် / သ ု ့်မဟတု်သင့််အ မက်ဘရုောားသခငျ၏တရောား ကောား ောားမစထောငန်ငှ့်က်ပပ ကကလ မ့််မည ်ညာ်း သငျသညျ တျဆ ာုး-

မှေုတသ်ငွာ်းပြ စ်ကကောငာ်းညျဘရုောားသခငျ၏သ ့်ရ်ငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားသ ု ့်မဟတုအ် ဉ်အလောက စု ောင့်စ်ရေှာကစ်တော်မူမညစ်လော 

"14 သခငဘ်ရုောား၏အမှေုစတောက် ုထမ်ားရွက်! 15 ထ စုကကောင့််သငသ်ညအ်ဘယသ်၏ူစပမယောသငသ်ည ် စ . အတကွ် 

"ဟုအယမူှောားတပါားစသောဘရုောားတ ု ့်ကြဲ့်သ ု ့်" အစ ခ လတ ့်စသောဤစ ့်ရကက် ယုအ်ဘ ု ့်က ုစရွားပါ, 



သခငဘ်ရုောား၏အစ ခ ရ သ်င့်အ်ောားစဘားဥပဒက် ပု ုရသညလ်ျှင။် ဒါစပမယ့််ငါ ြဲ ့်ငါ ့်အ မစ်တောအ်ဘ ု ့်အပြ က်ျစ ောတ် ု ့် "(: 14-15 

စယော ှေု 24) သခငဘ်ရုောားက ုဝတ်ပပ က ုားကယွပ်ါလ မ့််မယ်။ 

ဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားက ုစရွားချယ်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သ ့်ရ်ှငာ်းစသောဘုရောားစ ့်ပပကခဒ  ် 

သ ့််ရှင်ားစသောဘရုောားစ ့် *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ပသခါပွြဲ     Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

တစဆားမြဲ့်မု ်    Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                              Apr 6    Apr 3  -22 

ပင်စတကုစတေ     Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

တ ပ ုား     Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

အပပ ်စပြပခင်ားက ုပပ     Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 



တည်ားဟူစသောအဘ ု ့်စဆောင်စသောပွြဲ  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27Oct                  

                                             30    10-16 

စ ောက်ဆ ုား ရ တ်စ ့်    Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* အောားလ ုားသ ် ့်ရငှာ်းစသောဘရုောားစ ့်ရက်မျောားစ ဝငခ်ျ  မ်ှောစရှျ့စတော်၌, ညစ ပ ငုာ်းတငွ ်တငပ်ါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ဘရုောားသခငျ၏ဆကလ်ကဘ်ရုောားစကျောငာ်း 

 

ဘရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်း၏အစမရ က န် ငုင်   ုားမှောတညရ်ှ သည:် 1036 ဒဗလျျူက ရ ပ်သောလမ်ား, သြဲစသောငပ်ပင,် 

ကယလ်ီြ ုား ာီးယောား, 93433 USA ။ 
 

ဆကလ်က်ညျဘရုောားသခငျ၏ဘရုောားစကျောငာ်း (CCOG) မျောား 
 

CCOG.ASIA ဤ 

အောရအှစပေါ်အော  ု ူား  ကု်ရှ မပီားအမျ  ားမျ  ားစသောမျ  ား  အုောရဘှောသော ကောားမျောားစဆောငာ်းပါားစတွအပြ အ် ဂလ ပအ်ချ  ျ့ပ စညာ်းမျောားရှ ပါတယ်။ 

CCOG.IN ဤ ကအ နဒ ယအစမွအန ှသ်တူ ု ့်အောားဆသီ ု ့်ဦားတညပ် မ်တှထ်ောားပြ ပ်ါတယ်။ 

ဒါဟောအ ဂလ ပ်ဘောသော ကောားနငှ့််အမျ  ားမျ  ားစသောအ နဒ ယဘောသော ကောားမျောားပ စညာ်းမျောားရှ ပါတယ်။ 

CCOG.EU ဤ ဥစရောပဆသီ ု ့်ပ မ်တှ်ထောားပြ ပ်ါတယ်။ ဒါဟောမျ  ား  ဥုစရောပဘောသော ကောားမျောားပ စညာ်းမျောားရှ ပါတယ်။ 

CCOG.NZ ဤ တ ဥ်ီားကမဗ တ  -်ဆငာ်းသကစ် ောက်ခ နငှ့််အတူ ယူားဇီလ န်ငှ့််အပခောားသမူျောားဆသီ ု ့်ဦားတညပ် မ်တှထ်ောားပြ ပ်ါတယ်။ 

CCOG.ORG ဤသညဘ်ရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်း၏အဓ ကက်ဘဆ် ကု်ပြ ပ်ါတယ်။ 

ဒါဟောအောားလ ုားတ ကု်ကကီားစပေါ်မှောလူစတစွဆောငရွ်က်ပါသည။် ဒါဟောအပတ် ဉ်နငှ့််သ ် ့်ရငှာ်းစသောစ ့်တရောားစဒသ ောအပါအဝငစ်ဆောငာ်းပါားမျောား, 

လင့်မ်ျောားနငှ့််ဗီွဒယီ မုျောား, ပါဝငသ်ည။် 

CCOGAFRICA.ORG ဤ အောြရ ကရှ သတူ ု ့်ဆသီ ု ့်ဦားတညပ် မ်တှ်ထောားပြ ပ်ါတယ်။ 



CCOGCANADA.CA ဤ ကစ ဒါရှ သတူ ု ့်ဆသီ ု ့်ဦားတညပ် မ်တှ်ထောားပြ ပ်ါတယ်။ 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 

ဤသညဘ်ရုောားသခင၏်တညမ်မြဲသည့်ဘ်ရုောားစကျောငာ်းမျောားအတကွ် ပ  ဘ်ောသော ကောားက်ဘဆ် ကု်ပြ ပ်ါတယ်။ 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. ဤသညအ် ဂလ ပ်နငှ့်် 

တငွသ်တငာ်းအချကအ်လက်နငှ့််အတူြ လ ပ် ငုက််ဘဆ် ကု်ပြ ပ်ါတယ်။ 
 

သတငာ်းနငှ့််သမ ုငာ်း မျောား 
 

COGWRITER.COM ဒ ီ အဓ ကစကွှားစကျွောခွငျား တ ခ်ုပြ သ်ညန်ငှ့််သတငာ်းမျောား, အယူဝါဒ, သမ ုငာ်းဆ ငုရ်ောစဆောငာ်းပါားစတ,ွ 

ဗီွဒယီ ုမျောားနငှ့််ပစရောြက်ပပ  မျောားက ုရှ ပါတယ်။ 

CHURCHHISTORYBOOK.COM 

ဤသညဘ်ရုောားစကျောငာ်းသမ ငုာ်းအစပေါ်စဆောငာ်းပါားမျောားနငှ့််သတငာ်းအချကအ်လကန်ငှ့််အတကူ်ဘဆ် ဒုက် မုတှ်မ ြ ု ့်လယွက်သူည။် 

BIBLENEWSPROPHECY.NET 

ဤသညသ်တငာ်းနငှ့််သမမောကျမ်ား ောအစကကောငာ်းအရောမျောားြ ုားလွှမ်ားထောားတြဲ့်အွ လ် ငုာ်းမှစရဒယီ ကုဘ်ဆ် ကု်ပြ ပ်ါတယ်။ 
 

စဒသ ော  မျောားအတ က ်YouTube ဗ ဒ ယ လု ငုာ်းမျောား 
 

BibleNewsProphecy  ုပ်သ လ ုငာ်း. CCOG sermonette ဗီဒယီ ုမျောား။ 

CCOGAfrica  ုပ်သ လ ငုာ်း.  CCOG အောြရ ကဘောသော ကောားမျောားမက်စဆ့်ခ်ျ။ 

CDLIDDSermones  ုပ်သ လ ုငာ်း. CCOG  ပ  ဘ်ောသော ကောားမှောမကစ်ဆ့်ခ်ျ။ 

ContinuingCOG  ုပ်သ လ ငုာ်း. CCOG ဗီဒယီ ကုတရောားစဒသ ော။ 

 

 

ဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရှငျားစသောစ ့်ရကမ်ျောားသ ု ့်မဟတု ်တျဆ ာုးအောားလပ်ရက?် 

 သငျသညျအောားလပ်ရက် ဉ်ား ောားတြဲ့်အခါ, အဘယအ်ရောက ုသတ ရလောသလြဲ သငျသညျအမမြဲ  မ်ားသ ပ်င,် ပ ာ်းကု ာ်း, ယု ,် ကကကဥ်, ပ-ူ

လက်ဝါားကပတ် ငု ်နငှ့်် ု ာ်း '' ဝတ်   ုဉ်ား ောားသလောား?  

 

 

 

 

 

 

 

 



သ ု ့်စသျောလညျားသတူ ု ့်အသစကဂတအဘယ်သအူောားမျှကျမ်ား ောထြဲမေှာစထောက်ခ စ ကကသည။် 

သငျသညျကမများ ောက အုမ ှတ်ကယသ် ွသ်ငသ်လြဲသ လောား 

တမ ်စတေ်ာရှငစ်ပါလ ုစရားသောားခဲ့်သည:် 

ငါပြ လ်ျှငအ်ဘယသ် ု ့် 19 စပပောစ သစလော  ုပတ်ကု ုဘောမှပြ ပ်ါသည,် ဒါမှမဟတုဘ်ော ုပတ်စုရှျ့၌ပစူဇောစ်သောဘောမစှကကောငာ်းက ?ု 

အြဲဒအီ ောား 20, တပါားအမျ  ားသောားတ ု ့်သညသ်တူ ု ့်ဘရုောားသခငျအောား တဆ် ာုးမျောားအောားယဇ်ပူစဇော်ပခငာ်းနငှ့်မ်ယဇျပစူဇျော, 

ငါသညသ်င ်တဆ် ာုးတ ု ့်နငှ့်ဆ်က်ဆ ချငက်ကပါဘာူး စသောအရောပြ သ်ည။် 21 သင့်အ်စ ပြင့်သ်ခငဘ်ရုောား၏အြလောား, 

 တ်ဆ ာုးတ ု ့်၏ခကွက် ုမစသောကန် ငုက်က; သငတ် ု ့်သညသ်ခငဘ်ရုောားရြဲ ့်ဇယောားမျောားနငှ့်် တ်ဆ ာုးတ ု ့်၏ ောားပွြဲန ှပ်ါားက ုသငတ် ု ့် ဝင.် 

မရန ငုပ်ါ။ 22 ဒါမှမဟတုက်ျစ ောတ် ု ့်ပငျူ စူသော  တ်အစကကောငာ်း, သခငန်ှေု ားစဆော်ပခငာ်းကကသ ညာ်း 

ကျွ စ်တောသ်ထူကတ် ခ် ုားကကီားကကသစလော (1 စကောရ  သ် ု10: 19-22) 

 

သငျသညျဘရုောားသခငျ၏တညျသနျျ့ ရငှျားစသောစ ့်ရက်မျောားသ ု ့်မဟတု် တ်ဆ ာုးအောားလပ်ရက်ထောားသငျျ့သ ညျား 


