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သငျသညျယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  ်က သုကတ်သအဖြေစ်ကမ္ဘ ကတဟ တဖပ သည ် ငုတ်အ 

ငအ်ဆံုားမ္တရ ကျန ငုျဟသုတဘ တပါကပ်ါသလ ား 

 
“တ  တခ ားလညာ်းပငလ်ယတ်ရသညမ်္ မ္ တေရ က လုွှမ္်ားမ္ ာုးထ ားသက ဲ့သ ု ဲ့တဖမ္ကက ားသခငသ် ကျွမ္်ားဖခငာ်းပည ၏

ဖပညဲ့စ်ံုလ မ္ဲ့မ်္ညအ်တ က ငာ်းမ္ူက ားသူ  ု ဲ့က, 

အ ားလံာုးငါ၏သေ ဲ့ရ်ှငာ်းတသ တ  င ်ဖပင၌်အချငာ်းချငာ်းညှဉားဆ မ္ဟ ုမ်္ြေျကဆ် ား ကလ မ္ဲ့်မ္ညဟ် ု

9 ... သ ုားသငယက် နုငှ်ဲ့အ တူေရလ မ္ဲ့်မ္ည။်” (ကျဟတရှ ယ 11:6-9) 
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သကဆ် ုငရ် အတ က ငာ်း ရ ားက ုတဟ တဖပ ဖပသထ ား ယ်သည်က ုသ ရပါသလ ား 

သငျသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  က် ုသူ  ု ဲ့တေ က်သ ု ဲ့လ က်ုတသ  မ္ေတ်  ်မ္ျ ား၏အတလားတပားနငှ်ဲ့ထ ုပထမ္ဥ ား

ဆံုားခ ဲ့တ က ငာ်းသ သလ ား 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုတယ ှေု၏လူ စ်ဥ ားဖြေစ်သေည်ား 

ယခုကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုသူ၏အသက်  က ုအသကျရှငျသညျဘုရ ားသခငျသညျယတ ှေု၏န ငုျငတံ ျ ရှ သတလ  

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အေ ေ ်ကယ်ဲ့က ုန ငုင်တံ  ်အချ  ြို့တသ အမ္ျ  ားအစ ားဖြေစ်သေည်ား 

သငျသညျကမမ္ျားစ က ုသ ေသ်ငရ် ယုံ ကည်လ မ်္ဲ့မ္ည်ေည်ား 

န ငုျငကံဘ လ ? ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ် ုံကဘ လ ? ကမမ္ျားစ က ုအဘယျသ ု ဲ့သငတ်ပားသလ  

အတစ ပ ုငာ်းခရစ်ယ ေအ်သငာ်းတ  ်က အုဘယျသ ု ဲ့သငတ်ပားခ ဲ့  လ  

သငျသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  က် ုသက်တသအဖြေစ်ကမ္ဘ ကတဟ တဖပ သည်  ုငတ်အ ငအ်ဆံုားမ္လ န ငုသ်ည်

က ုေ ားလည်သတဘ တပါက်ပါသလ ား 



တရှြို့အြုံေားတပေါ်  ငဓ်  ပုံ်သ ာုးသငယက် ု 

ပုံနှ ပ်နငှ်ဲ့ေရစြ်ေစအ် ားဖြေင်ဲ့တရားစပ်အဖြေစဝံ်ပုတလ နငှဲ့အ် ူဆငာ်းမု္သ စက ားက ုဖပသထ ား ယ်။ 

တေ က်တကျ အြုံေားတပေါ်  ငဓ်  ပုံ်တဒါက ် တဘ ဲ့သ ရ လအ် ားဖြေင်ဲ့ 2013 

ခုနစှ ် ငသ် မ်္ားယူတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့၌မူ္ရငာ်းဘရု ားတကျ ငာ်းဘရု ားသခငျ၏အတဆ က်အဥ ားရ ဲ့အစ  ်အပ ုငာ်းဖြေစ်ပါ ယ။်  

 

မ္   က  

 

1. တဖြေရှငာ်းချက်လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ် ရှ သလ ား 

  2. ယတ ှေုသညျအဘယျသ ု ဲ့ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဟ ဖခငာ်းခ ဲ့သေည်ား 

3. ဓမ်္မ္တဟ ငျားကမမ္ျား၌ထငျရှ ားသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ခ ဲ့သလ ား 

  4.  မ္ေတ်  ်န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသငတ်ပားခ ဲ့သလ ား 

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားအဖပငဘ်က် 5. 

သ ငာ်းရငာ်းဖမ္စ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုသငတ်ပား ယ်။ 

6. ေရ တရ မ္အသငာ်းတ  ်မ္ျ ားန ငုျငတံ ျ အတရားကက ားသည်က ုဆံုားမ္သ ေသ်ငဒ်ါတပမ္ယ်ဲ့ ... 

7. အဘယ်တ က င်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်? 

ဆက်သ ယ်ရေအ်ချက်အလက် 

 

 

 

1. ဖ ြေရှင််းချက်လသူ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ် ရှှိသလ ်း 

ကမဘ ကက ်းက ွဿန  မ ်းစှ ရငဆ်ှိိုငဖ်နရသည်။ 



လူအဖတ ်မျ ်းမျ ်းဟ ဆ ဖလ ငမွ်တသ်ှိ ် ြေစ်ကကသည်။ လူအဖတ ်မျ ်းမျ ်းညှဉ်းဆ ဲခင််းကှိိုခံရ။ လူအဖတ ်

မျ ်းမျ ်းဟ ဆင််းရဲမဲွဖတမှုရငဆ်ှိိုငဖ်နရသည်။ မျ ်းစွ ဖသ လူမျှိ ်းအဖလ်းအနက်ဖ က်းမမ ၌ရှှိကက၏။ ဖမွ်းဖသ်း

ဖသ သ ူမ ်း, မကကျန ှကှိိုအလွဲသံို်းစ ်းမှုအ ါအဝငသ် ်းသမ ်းတှိို ို့, 

။ ဖဆ်းဝါ်းယဉဖရ ဂါမျ ်းအမျ ်းအ   ်းဆရ ဝန်ဖတနဲွ ို့မဆှိိုင ်ါဘ်ူး။ ဗှိိုလ်မ ်းစက်မှုမမှိ ြို့ မမှိ ြို့ကျန််းမ တဲို့ ြေစလ်ွန််း

ညစ်ညမ််းဖလထိုရှှိသည်။ အမျှိ ်းမျှိ ်းဖသ နှိိုငင်ဖံရ်းသမ ်းဖတစွစ်မခှိမ််းဖ ခ က်။ အကကမ််းြေက်တှိိုကခ်ှိိုက်မှုမျ ်းြွေ

ဖစ ငို့ဖ်ရှ က်ဖလ ို့။ 

ကမဘ ဖခါင််းဖဆ ငမ်ျ ်းကလသူ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ်ရငဆ်ှိိုငဖ်နရတဲို့  ဿန ဖတဖွ ြေရှင််းနှိိုင ်ါသလ ်း? 

အမျ ်းစိုကဒါဖကက င်ို့ထင ်ါတယ်။ 

နယူ်းက စကွဝဠ  အစ အစဉ 

စက်တငဘ် လ 25, 2015 တငွ,် ဗ တ ကန်ရဲ ို့ ို ်ရဟန််းမင််းကက ်း ကအ ်း ြေငို့တ်စ်ဥ ်း ကှိိုမှိန် ို့ခွန််းအမ  ်း, 

ကိုလသမဂဂ (ကိုလသမဂဂ) ၏ 193 လူအမ္ျ  ားမ္ျ  ားမ္ူလကသစ်က စက ဝဠ  အစ အစဉတချါခ ဲ့ရ ၏ "17 

ဖရရှည်တည်တံို့ဖသ ြံွေြို့ မြေှိ ်းဖရ်းရည်မှန််းချက်မျ ်း" 

အဖက ငအ်ထည်ဖြေေါ်ရန်မဲဖ ်းခဲို့သည်။ ဤတငွက်ိုလသမဂဂရဲ ို့ 17 ရည်မှန််းချက် န််းတှိိုငဖ်နဖသ ဖခါင််းစဉ: 

ဖနရ တှိိုင််းအ ်းလံို်း၎င််း၏ ံိုစံမျ ်းအတကွ်ရည်မှန််းချက် 1. အဆံို်းဆင််းရဲမဲွဖတမှု 

 န််းတှိိုင ်2. အဆံို်းငတမွ်တဖ်ခါင််း ါ်းမှု, 

အစ ်းအစ လံို ခံ မှုနငှ်ို့တှိို်းတက်လ ဖသ အစ အ ဟ ရဖအ င ်မငရ်န်နငှ်ို့ဖရရှည်တည်တံို့စှိိုက် ျှိ ်းဖရ်း

 မှင်ို့တငရ်န် 

 န််းတှိိုင ်3. 

ကျန််းမ ဖသ ဘဝအ မခံအဖ ါင််းတှိို ို့နငှို့အ်သက်အရွယ်မှ အလံို်းစံိုတှိို ို့အဘှိို ို့သိုခချမ််းသ  မှင်ို့တငရ်န် 

 န််းတှိိုင ်4. 

အ ်းလံို်း ါဝငန်ှိိုငန်ငှ်ို့သ တညူ မျှအရည်အဖသ်ွး မင်ို့ ည ဖရ်းအ မခံနငှ်ို့အလံို်းစံိုတှိို ို့အဘှိို ို့တစ်သက်တ သ

ငယ်ူမှုအခွင်ို့အလမ််း မှင်ို့တငရ်န် 

 န််းတှိိုင ်5. 

ကျ ်းမတန််းတညူ မျှမှုကှိိုရရှှိရန်အဖ ါင််းတှိို ို့နငှို့အ်မျှိ ်းသမ ်းမျ ်းနငှ်ို့မှိန််းကဖလ်းငယ်မျ ်းလို ် ှိိုငခွ်င်ို့ဖ ်းရ

န် 

 န််းတှိိုင ်6. ရရှှိနှိိုငမ်ှုနငှ်ို့အ ်းလံို်းဘှိို ို့ဖရနငှ်ို့သန် ို့ရှင််းဖရ်း၏ဖရရှည်တည်တံို့စ မံခန် ို့ခဲွမှုအ မခံ 



 န််းတှိိုင ်7. အလံို်းစံိုတှိို ို့အဘှိို ို့, တတန်ှိိုငယ်ံိုကကည်စှိတခ်ျရဖသ , 

ဖရရှည်တည်တံို့သည်ို့ဖခတမ် စွမ််းအငက်ှိိုအသံို်း   ခွင်ို့အ မခံ 

 န််းတှိိုင ်8. အလံို်းစံိုတှိို ို့အဘှိို ို့ဖထ ကျ, အ ်းလံို်း ါဝငန်ှိိုငန်ငှ်ို့ဖရရှည်တည်တံို့ဖသ စ ်း ွ ်းဖရ်းကက ်းထ ွ်းမှု, 

အ  ည်ို့အဝနဲ ို့အကျှိ ်း ြေစ်ထန်ွ်းဖသ အလို ်အကှိိုငန်ငှ်ို့ဖလျ က် တဖ်သ အလို ် မှငို့တ်င ်

 န််းတှိိုင ်9. အ ်းလံို်း ါဝငန်ှိိုငန်ငှ်ို့ဖရရှည်တည်တံို့စက်မှုနငှ်ို့ဖမွ်းစ ်းတ ထငွဆ်န််းသစ်မှု မှင်ို့တငရ်န်, 

ဒဏ်ခံအဖ ခခံအဖဆ က်အဥ မျ ်းတည်ဖဆ က် ါ 

 န််းတှိိုင ်10. နှိိုငင်မံျ ်းအတငွ််းနငှ်ို့အကက ်းမည မျှမှုကှိိုဖလျှ ို့ချ 

 န််းတှိိုင ်11. အမမှိ ြို့ မမှိ ြို့ နငှ်ို့လူ ို့အဖ ခချဖနထှိိုင်, အ ်းလံို်း ါဝငန်ှိိုငဖ်ဘ်းကင််းလံို ခံ , 

ဒဏ်ခံနငှ်ို့ဖရရှည်တည်တံို့ ါဖစ 

 န််းတှိိုင ်12. ဖရရှည်တည်တံို့သံို်းစဲွမှုနငှ်ို့ထိုတလ်ို ်မှု ံိုစံမျ ်းအ မခံ 

 န််းတှိိုင ်13. ရ သ ဥတိုဖ   င််းလဲမှုနငှ်ို့၎င််း၏သက်ဖရ ကမ်ှုတှိိုက်ြေျကြ်ေှိို ို့အဖရ်းတကက ်းအဖရ်းယူကှိိုယ ူ

 န််းတှိိုင ်14. ထှိန််းသှိမ််းဖရ်းနငှ်ို့ဖရရှည်တည်တံို့ဖရရှည်ြံွေြို့ မြေှိ ်းတှိို်းတက်မှုမျ ်းအတကွသ်မိုဒဒရ , 

သမိုဒဒရ , အဏဏ ဝါအရင််းအ မစ်မျ ်းကှိိုအသံို်း ွ ရ 

 န််းတှိိုင ်15 က ကယွ် ါ နငှ်ို့ကိုန််းဖဂဟစနစ်၏ဖရရှညတ်ည်တံို့အသံို်း မှင်ို့တငရ်န်, 

ဖရရှည်တည်တံို့သစ်ဖတ မျ ်းစ မံခန် ို့ခဲွ, တှိိုက်ခှိိုက်ဖရ်းသကဲနတ ရ, 

နငှ်ို့ဖ မယ  ျက်စ ်း ခင််းနငှ်ို့ရ ်တန် ို့ဇ ဝမျှိ ်းစံိုမျှိ ်းကွဲမျ ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုရ ်တန် ို့နငှ်ို့  

 န််းတှိိုင ်16. အ ်းလံို်းအဆင်ို့ဆင်ို့မှ ထှိဖရ က်ဖသ တ ဝန်ခံနငှ်ို့အ ်းလံို်း ါဝငန်ှိိုငအ်ြဲွေြို့အစည််းမျ ်း, 

ဖရရှည်တည်တံို့ြံွေြို့ မြေှိ ်းဖရ်းအတကွ်မငှိမ််းချမ််းဖသ နငှ်ို့အ ်းလံို်း ါဝငန်ှိိုငလ်ူ ို့အြဲွေြို့အစည််း မှငို့တ်ငအ်လံို်းစံို

တှိို ို့အဘှိို ို့တရ ်းသ ြေငို့စ် ရငြ်ေှိို ို့ ကှိိုဖ ်းတည်ဖဆ က ်

 န််းတှိိုင ်17. 

အဖက ငအ်ထည်ဖြေ မ်ှု၏နည််းလမ််းကှိိုခှိိုငခံ်ို့ဖစ ခင််းနငှ်ို့ဖရရှည်ြံွေြို့ မြေှိ ်းတှိို်းတက်မှုမျ ်းအတကွက်မဘ လံို်း

ဆှိိုငရ် မှိတြ်ေက်အ ်းဖက င််းလ ဖစမ  ်း 

ဒ အစ အစဉအ  ည်ို့အဝ 

2030 အတက ငအ်ထညတ်ြေ ခံ်ရြေ ု ဲ့ထငန်ငှ်ဲ့လည်ားစဉဆက်မ္ဖပ ်ြေ ံြို့ မြေ  ား  ာုး က်မ္ှေုမ္ျ ားအ  က် 2030 

အစ အစဉဟတုခေါ်သည။် ဒါဟ စည််းမျဉ်း, 



 ည ဖရ်းနငှ်ို့နှိိုငင်တံက နငှ်ို့ဘ သ ဖ ါင််းစံို ူ်းဖ ါင််းဖဆ ငရွ်က်မှုအ ်း ြေင်ို့လူသ ်း 

ဖဝဒန ဖတဖွ ြေရှင််းဖ ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င််း၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းအမျ ်းအ   ်းဖက င််းဖသ ဖနမမဲဖနစဉ၎

င််း၏နည််းစနစ်မျ ်းနငှ်ို့ န််းတှိိုငအ်ချှိ ြို့ (သ သန     ိုဂဂှိ လမ်ျ ်းကမ်ဘ ဦ ီ ်း 3: 4) 

မဖက င််းဖသ အ ြေစ်ကက၏။ ဒ အစ အစဉကှိိုလည််း,  ို ်ရဟန််းမင််းကက ်း ရဲ ို့ Laudato Siencyclical 

နငှ်ို့ကှိိုက်ည သည်။ 

နှုတက် တဖ်တ က်ှိို "ကက်သလစ်" ကှိိုဆှိိုလှိိုသည်အ ြေစ် "ဟို လို ်ငန််းစဉ" ကှိို "ဟို ကကသ်လစ်အစ အစဉ" 

ဟိုဖခေါ် နှိိုင ်"စကွဝဠ ။ "  ို ်ရဟန််းမင််းကက ်း ကသစ်က 

လုပ်ငော်းစဉ၏တမ္ ားစ ားက တုခေါ် " မီျီှဖီီ လငျြို့၏အဖရ်း ါဖသ နှိမှိတလ်ကခဏ ကှိို။ " 

 ို ်ရဟန််းမင််းကက ်း Francis ကလည််း, ဒ ဇငဘ် လ 2015 ခိုနစ်ှတငွ ်

COP21 (ရ သ ဥ ုတဖပ ငာ်းလ မ္ှေုအတပေါ်ကုလသမ္ေဂမူ္တဘ ငက် ေဗ်ငာ်းရှငာ်းြေ ု ဲ့ပါ  မ္ျ ား၏ ရ ားဝငအ်မ္ည်ရ 21 

ည လ ခံ) လှိို ို့ဖခေါ်တဲို့နှိိုငင်တံက သဖဘ တညူ ချကဂ်ိုဏ်ဖတ ်ကှိိုချ ်းမွမ််းနငှ်ို့ဂရိုတစှိိုက်ဖရှြို့ဆက်လမ််းကှိိုလှိိုက်

ဖလျှ က်ရန် "လူအမျှိ ်းမျှိ ်းအကကံဖ ်းနငှ်ို့ဖသ်ွးစည််းည ညတွမ်ှုတစ်ခိုအမမဲကက ်းထ ွ်းလ သဖဘ နငှ်ို့အတ ူ။ " 

အဘယ်သမူျှမအသက်ရှုညစ်ညမ််းဖလထိုလှိိုလ ်း, ဆ ဖလ ငမွ်တသ်ှိ ်သ ွ်း, ဆင််းရဲနမ်ွ်း ါ်း ြေစ်ဖနချှိန်မှ , etc, 

အနတရ ယ်ခံရ, 

ဒ အ  ည်  ည်ဆှိိုငရ် စည််းလံို်းည ညွတမ်ှုလူသ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ်ရငဆ်ှိိုငဖ်နရတဲို့  ဿန ဖတကွှိိုဖ ြေရှင််းနှိိုငလ်ှိမ်ို့မ

ည်နည််း 

ကိုလသမဂဂ၏ မှတတ်မ််း ကှိို 

ကိုလသမဂဂအ ခ ်းထှိိုကဲို့သှိို ို့ဖသ  ဋှိ ကခမျ ်းက ကွယတ် ်းဆ ်းြေှိို ို့နငှ်ို့ကမဘ အတကွ်မငှိမ််းချမ််းဖရ်း မှင်ို့တငန်ှိိုငြ်ေှိို ို့

ကကှိ ်းစ ်းနှိိုငရ်န်အတကွ်ဒိုတှိယကမဘ စစီမ်  ်းဖန က်, 24 ဖအ က်တှိိုဘ လ 1945 

အဖ ေါ် ြဲွေြို့စည််းတည်ဖထ ငခဲ်ို့ ါသည်။ ၎င််း၏တည်ဖထ ငမှ် ကိုလသမဂဂ 51 အြဲွေြို့ဝငန်ှိိုငင်ခဲံို့; 193 

ယခိုရှှိ ါတယ်။ 

အဒဲ မှ ကိုလသမဂဂြဲွေြို့စည််းကတည််းကကမဘ တဝှမ််း ဋှိ ကခမျ ်းကှိိုရ ဖ ါင််းမျ ်းစွ လျှငမ်ဖထ ငဖ် ါင််းမျ ်းစွ , 

 ါမ  , ဒါဖ မယ်ို့ကျွန်ဖတ ်တှိို ို့ဖသ်းတတှိယကမဘ စစီအ် ြေစ်ဖြေ ်  နှိိုငအ်ဘယျသှိို ို့ခဲို့ကကမ  မဟိုတ။် 

တချှိ ြို့ကကိုလသမဂဂကဲို့သှိို ို့ဖသ နှိိုငင်တံက  ူ်းဖ ါင််းဖဆ ငရွ်က်ဖရ်း,  မှင်ို့တငရ်န်ဆှိို ို ်ရဟန််းမင််းကက ်း Francis 

နဲ ို့တ ခ ်းဘ သ ဖရ်းဖခါင််းဖဆ ငမ်ျ ်းက မှင်ို့တငရ်န်ကကှိ ်းစ ်းဖနဖသ ဘ သ ဖ ါင််းစံိုနငှ်ို့ 

အစ အစဉအမျှိ ်းအစ ်းနဲ ို့ဖ ါင််းစ ်, မငှိမ််းချမ််းဖရ်းနငှ်ို့သ ယ ဝဖရ က်ဖစမညဟ်ိုယံိုကကည်ကကသည်။ 



သှိို ို့ဖသ ်ကိုလသမဂဂဒ လှိိုလို ်ြေှိို ို့အတကွ်အတငွ ်

ဖက င််းဖသ  ြေစ်မထ ်း ါဘ်ူး။ ြဲွေြို့စည််းကိုလသမဂဂကတည််းကဖ မ က် မ ်းစွ လက်နကက်ှိိုင ်ဋှိ ကခမျ ်းအ  င်, 

မျှိ ်းစံိုကှိိုသန််းဖ ါင််းမျ ်းစွ , ဆ ဖလ ငမွ်တသ်ှိ ်ဒိုကခသညမ်ျ ်းနငှ်ို့ / 

သှိို ို့မဟိုတအ်သည််းအသန်သတူှိို ို့သည်ဆင််းရဲသ ်း ြေစ်ကက၏။ 

 စ်တကျ ်လ ေခ် ဲ့  ဲ့ဆယ်စုနစှ်ကုလသမ္ေဂက၎ငာ်း၏တထ ငစ်ုနစှ်ြေ ံ ြို့ မြေ  ားတရားရည်မ္ှော်းချကမ်္ျ ားအတက ငအ်ထည်တြေေါ်

ရေထ် က်ထ ား က၏။ ဒါဟ ရှစ် "ြံွေြို့ မြေှိ ်းဖရ်း န််းတှိိုငမ်ျ ်း" 

ခဲို့ရဖ မယ်ို့ဒ အ ငက်ိုလသမဂဂကှိိုယတ်ှိိုငက်သည်နငှို့အ်ည , ဖအ င ်မငခဲ်ို့ ါဘ်ူး။ ဒါဖကက င်ို့ 2015 

ခိုနစ်ှတငွ၎်င််း၏ဒါဖခေါ် "17 ဖရရှည်တညတ်ံို့ဖသ ြံွေြို့ မြေှိ ်းဖရ်းရည်မှန််းချက်မျ ်း" 

ဖမွ်းစ ်းခဲို့သည်။ တချှိ ြို့ကအဖက င််း မငက်ကသည်။ တချှိ ြို့ကတက စှိတက်ူ်းယဉစဉ်းစ ်း ါ။ 

အ ြေစ်ဖဝ်း တတသ်ကဲို့သှိို ို့, ဖမလ 6, 2016 ရက်ဖန ို့တငွ,်  ို ်ရဟန််းမင််းကက ်း 

ကသသူည်မှိမှိအခရစ်ယ န်ဘိုရ ်းဖကျ င််းကတှိိုက်ကက ်းမှ ကူည နှိိုငဖ်ကက င််းလူသ ်းတစ်ဥ ်းကှိိုဥဖရ   Utopia 

၏အှိ ်မက်ကှိို မငမ်က်ကဖ    ါတယ်။ သှိို ို့ဖသျ လညျ်း,  ို ်ရဟန််းမင််းကက ်းရဲ ို့အှိ ်မက်ဟ အှိ ်မက်ဆှိို်း 

(သ သန     ိုဂဂှိ လ်မျ ်းဗျ ဒှိတက်ျမ််း 18)  ြေစ်ြေှိို ို့ထကွ်လညှ်ို့ ါလှိမ်ို့မယ်။ 

အဒဲ မှ တချှိ ြို့က ူ်းဖ ါင််းဖဆ ငရွ်က်မှုနငှ်ို့ဖအ င ်မင ်ခင််း Be, ဒါဖ မယ်ို့နှိိုင ်ါဖစ ... 

ရ ဲ့ဓါ  ဖကက င််းကဤသှိို ို့ဆှိို၏ "ဟိုအဆှိို ါအစှိို်းရ, ဥ ဖဒမျ ်း, 

နငှ်ို့လူမှုဖရ်းအဖ ခအဖနမျ ်းကှိိုစံိုလငဖ်သ တစ်စှိတက်ူ်းယဉရ အရ ျ။ " 

ကမမျ်းစ ကှိိုလသူ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ်၎င််း၏ကှိိုယ် ှိိုငအ်ဖ ေါ်   ဿန မျ ်းကှိိုဖ ြေရှင််းနှိိုငမ်နှိိုငဖ်ကက င််းသန်ွသင်: 

23 အှိိုထ ဝရဘိုရ ်း, 

ငါသည်ဖယ က်ျ ်း၏လမ််းကှိိုယ်၌မ ြေစ်သှိကက၏ ဒါဟ သူ ို့ကှိိုယ် ှိိုငဖ် ခလှမ််းမျ ်းကှိိုညွှန်ကက ်းြေှိို ို့လမ််း

ဖလျှ ကတ်ဲို့သလူူမဟိုတ ်ါဘ်ူး။ (ဖယရမှိ 10:23, NKJV 

မဟိုတရ်ငည်ွှန်  မဟိုတလ်ျှငတ်စ်ဖလျှ ကလ်ံို်း) 

ကမမျ်းစ ကှိိုအ  ည်  ညဆ်ှိိုငရ်  ူ်းဖ ါင််းဖဆ ငရွ်က်ဖရ်းကျရှုံ်းလှိမ်ို့မညဟ်ိုသန်ွသင:် 

16  ျက်စ ်း ခင််း, ဒိုကခသတူှိို ို့ရဲ ို့နည််းလမ််းမျ ်း၌ရှှိကက၏။ 

, 17 ထှိိုသတူှိို ို့မသှိကကမငှိမ်သက် ခင််း၏လမ််း 18 သတူှိို ို့မျက်ဖမှ က်၌ဘိုရ ်းသခငျ၏မဖကွ ကျရှှိ ါတယ်။ 

(ဖရ မ 3 ီ်း 16-18) 



သှိို ို့ဖသျ လညျ်း, မျ ်းစွ ဖသ လူသ ်းဖတဟှ  

လူ ို့အြဲွေြို့အစည််းရဲ ို့သတူှိို ို့ရဲ ို့အ မငဆ် သှိို ို့ဥ ်းတည်လို ်ဖဆ ငဖ်နနငှ်ို့ ငတ်စ်ခါတစ်ရံဘ သ တရ ်းကှိို ါဝငြ်ေှိို ို့ကကှိ ်းစ ်း

ဖနကက ါတယ်။ သှိို ို့ဖသ ်န ်း ါ်းအဘယသ်မူျှမတစစ်မှန်တဲို့ဘိုရ ်းသခငျ၏နည််းလမ််းမျ ်းအတှိိုင််းလှိိုက်န ရန်ဆနဒ

ရှှိဖနကကသည်။ 

ဒါဟ ကိုလသမဂဂသှိို ို့မဟိုတဗ် တ ကန်ရဲ ို့ရည်မှန််းချက် န််းတှိိုငက်ှိိုမဆှိိုဆ သှိို ို့ဥ ်းတည် ခင််းမရှှိတှိို်းတက်မှုရှှိလှိမ်ို့မည်

မဟိုတ ်ါဘ်ူး။ အချှိ ြို့ဖသ အ ြေစ်အချှိ ြို့ဖသ ဆိုတယ်ိုတမ်ှုရှှိလှိမို့်မည်။ 

တကယဖ်တ ို့နငှ်ို့ ြေစ်နှိိုငအ်ကက ်းအကျယ် ဋှိ ကခမ  ်းဖန က,် 

နှိိုငင်တံက မငှိမ််းချမ််းဖရ်းသဖဘ တညူ ချက်အမျှိ ်းအစ ်းြေှိို ို့သဖဘ တနူငှ်ို့အတည်   ကကလှိမ်ို့မည် (ဒဖံယလ 

9:27) ။ ဒါဖကက င်ို့ ြေစ်တဲို့အခါ, မျ ်းစွ ဖသ မဟိုတမ်မှန်လူသ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ်တစ်ဥ ်းထက် ှိိုမငှိမ််းချမ််းမ  ်း 

လူ ို့အြဲွေြို့အစည််းအဖကက င််းဖဆ ငခဲ်ို့လှိမို့်မည်ဟိုယံိုကကည်ြေှိို ို့ဖလို့လှိမ်ို့မည်။ 

ဖတ ်ဖတ ်မျ ်းမျ ်းကထှိိုကဲို့သှိို ို့ဖသ အ  ည်  ည်ဆှိိုငရ်  '' တှိို်းတက်မှု '(သ သန     ိုဂဂှိ လ်မျ ်းဖယဇဖကျလ 

13:10) ကအ ြေစ်ဖက င််းစွ အ ြေစ်အမျှိ ်းမျှိ ်းဖသ လကခဏ နငှ်ို့အံို့ဘယွဖ်သ အမှု (: 9-12 2 

သကသ် ဖလ နှိတ ်2)  ြေငို့သ်ှိမ််းယလူှိမ်ို့မည်။ , ဖခါင််းဖဆ ငမ်ျ ်း (1 သကသ် ဖလ နှိတ ်5: 3; ဟဖရှ ယ 59: 

8) ဆှိိုဖစ ခင််းငါှအဘယျသှိို ို့ဖ မယ်ို့:; ဒါဖ မဲို့ကျမ််းစ ထှိိုကဲို့သှိို ို့ဖသ မငှိမ််းချမ််းဖရ်းဖန က်ဆံို်း (31-44 11 

ဒယံဖလက 9:27) မည်မဟိုတဟ်ိုဆှိိုသည်။ 

လူသ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ်အမှန်တကယ် အဖကက င််းဖဆ ငခဲ်ို့၏အကိုန်အစငမ်မှ လျှင,်  ြေစ်နှိိုငသ်မျှ Utopia 

မဆှိိုအမျှိ ်းအစ ်း ြေစ်သနည််း 

ဟိုတ ်ါတယ်။ 

2. ယဖရှုသညျအဘယျသှိို ို့ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုဖဟ ဖ   ခဲို့သနည််း 

ကမမ္ျားစ က ု စ်ဥ ား လူ ဲ့အြေ  ြို့အစညာ်း, ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်ဟုတခေါ်  ငတ် က ငာ်းသ ေသ်င်, လူ ဲ့အစ ုားရမ္ျ ား 

(ဒတံယလ 2:44 19; ဖဗ ဒ  ျ 11:15: 1-21) က ုအစ ားထ ုားပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

ယတ ှေုသညျသူ၏လူထုဓမ်္မ္အမ္ှေုစ ငလ်   ဲ့အခါ, သူသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက အု

တ က ငာ်းတဟ တဖပ ဖခငာ်းဖြေင်ဲ့စ ငခ် ဲ့သည။် ဤ  ငမ်္ ကုတြေ ်ဖပခ ဲ့သည်က ားအဘယ်သ ု ဲ့: 

တယ ဟေသ်ညတ်ထ ငထ် ခ ဲ့မပ ား  ဲ့တေ က် 14  က ,ု 

ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ, 15 ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဟ တဖပ သည်က ား, 

ေါလ လ ဖပည်သ ု ဲ့တရ က် လ . "ဒ အမခ နျပ ညျြို့ စံုက ု၎ငာ်း, ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုလက်မ္ ှဖြေစ်ပါ ယ်။ 

တေ င ်ရလျက,် ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားက ုယုံ ကည်" (မ္ ကု 1: 14-15) ။ 



အဆ ုပါသက် မ်္ားဧဝံတေလ  ရ ားက  ု အဖြေစ်ဘ သ ေရ စက ားလံုားကတေလ နငှ်ဲ့ "တက ငာ်းတသ သ ငာ်းစက ား" 

သ ု ဲ့မ္ဟု ် "သ ငျားတက ငျား။ " ဓမ္မသစ်ကျမ်္ား, 

အေဂလ ပ်စက ားလံာုးသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ နငှဲ့ဆ်က်စပ်တသ  "န ငုျငတံ ျ သညျ," ခုနစှ်  ငဆ် ုလ ုသည,် 

ထ ု NKJV အ  က်ခေ် ဲ့မှ္ော်းတဖခအ ားဖြေင်ဲ့ 149 

ကက မ်္တြေ ်ဖပခ ဲ့  ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ် နငှ်ဲ့မ္  ကျမ်္ားစ ထ မ္ ှ 151 ။ ဒါဟ မူ္ပ ုင၏်စ ုားမ္ ုားတရားသ ု ဲ့မ္ဟု ်ဘံုတေ  ဲ့အတ က ငာ်းအ

ချက်ဖပသညဲ့ ် အဖြေစ်ဘ သ ေရ စက ားလံုားကတေလ ပါ ယ်။ 

လူ ဲ့န ငုင် ံ ု ဲ့အဖြေစ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု, ရှငျဘုရငျက ု (ဗျ ဒ  ် 17:14) ရှ သည်, 

သူ  ု ဲ့ စ်တ  ပထဝ ေယ်တဖမ္ (ဖဗ ဒ  ျ 11:15) အြုံေားက ု, သူ  ု ဲ့ကစည်ားမ္ျဉားစည်ားကမ်္ားတ   (: 3-4; 30: 

တဟရှ ယ 2 းား 9) ရှ သည်, သူ  ု ဲ့ရှ  ဘ သ ရပ် (လု 13:29) ။ 

ဤ  ငမ်္ဿ မ္ှ ် မ်္ား ငတ် က ငာ်းယတ ှေုထံမ္ှပထမ္ဥ ားဆံုားလူထုဆံုားမ္ဩဝါဒတပားဖခငာ်းသည်: 

23 ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ သညျ (မ္ဿ  4:23) 

၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုအတ က ငာ်းက တုဟ တဖပ အ ားလံာုးေါလ လ ဖပည,် 

သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ ရ ားစရပ်၌ဆံုားမ္ဩဝါဒတပား, သ  ား၏။ 

မ္ဿ လညာ်းမ္ှ ် မ်္ား င:် 

35 ထ ုအခါတယ ှေုသည်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ (မ္ဿ  9:35) 

၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဟ တဖပ သူ  ု ဲ့၏ ရ ားစရပ်  ု ဲ့၌ဆံုားမ္ဩဝါဒတပား, မမ္  ြို့ ရှ သမ္ျှနငှ်ဲ့တကျားရ  မ္ျ ားနငှ်ဲ့ 

ပ ်သက.် သ  ားတလ၏။ 

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားသညျယတ ှေုက ုအစဉအမမ္ စ ာုးစံလ မ္ဲ့်မ္ည်တက  ငျားတြေျ ပ : 

33 သူသည်အစဉအမမ္ ယ ကုပ်အမ္ျ  ားက အုုပ်စ ုားလ မ်္ဲ့မ္ည,် နငှ်ဲ့သူ၏န ငုင်တံ  ်က ုအဘယ်သူမ္ျှမ္အဆံုား 

(လုက  1:33) ရှ ရလ မ္ဲ့်မ္ည။် 

လိုက သညျယဖရှုကှိိုစဖလှတျဖသ ရည်ရွယခ်ျက်ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ က်ှိိုဖဟ ဖ   ြေှိို ို့ဖကက င််းကှိိုမှတတ်မ််း

တငယ်ဖရှုသညျဆံို်းမဩဝါဒဖ ်းအဘယျသှိို ို့သတှိ    ါ။ : 

43 သူသည် (လုက  4:43) "ဤရည်ရ ယ်ချက်အဘ ု ဲ့ငါတစလွှ ်တ  ်မူ္ခ ဲ့ ကတသ တ က ငဲ့,် 

က ုလည်ားအဖခ ားမမ္  ြို့မ္ျ ားမ္ှဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ ရ ားက ုတဟ တဖပ ရမ္ယ်" သူ  ု ဲ့ကဆ ုသည။် 

သငျသညျအစဉျအမ္  တဟ တဖပ တ က ငာ်းက ု က ားသ ြူေားသတလ  သငျသညျအစဉျအမ္  က ုစတလှ ျခံရဘ ု ဲ့တယ ှေု၏

ရည်ရ ယ်ချက်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုတဟ တဖပ ြေ ု ဲ့ခ ဲ့တ က ငာ်းသ ရှ ခ ဲ့သလ ား 

လုက လည်ားသညျယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ သ  ားတဟ တဖပ ခ ဲ့မှ္  ်မ်္ား င:် 



10 ထ ုအခါ မ္ေတ်  ,် 

သူ  ု ဲ့ဖပေလ် တသ အခါသူ  ု ဲ့သည်ဖပ သမ္ျှက ုယ်တ  ်ကတဖပ သည်။ ထ ုအခါသူကသူ  ု ဲ့က ု 

ယူ. 11 ဗက်ဇ ဒဟုတခေါ်  ငဒ်ါတပမ္ ဲ့အစုစုတ က င်ဲ့မ္သ တသ အခါသူ  ု ဲ့ကက ုယ်တ  ်တေ က်သ ု ဲ့လ ုက်မမ္  ြို့က ုပ ု

ငတ်  အရပျသ ု ဲ့ပုေဂလ ကပ ုငလ်ွှ သ  ား၏။ သူကသူ  ု ဲ့က ုလက်ခံရရှ နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ (လုက  9: 10-11) 

၏န ငုင်တံ  ်က ုအတ က ငာ်းသူ  ု ဲ့က ုတဖပ ဖပခ ဲ့ ယ်။ 

ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  ်က ုက ုယတ်  တ်ေ က်သ ု ဲ့လ ုက်မ္ညျြို့သူဖမ္ ားအ ှကျထ ပ် ော်းဥ ားစ ားတပားဖြေစ်

သင်ဲ့တ က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

33 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားပထမ္ဥ ားဆံုားဘုရ ားသခနငှ်ဲ့သူ၏တဖြေ ငဲ့မ်္ ် (မ္ဿ  6:33) ၏န ငုင်တံ  ်က ုရှ  က၏။ 

31 သ ု ဲ့ရ   ငဘု်ရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုရှ ဖခငာ်းနငှ်ဲ့ဤအရ အလုံားစုံ  ု ဲ့က ုသငဲ့အ် ားဆက်တဖပ သည်ခံရ

 ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ကသငျသညျ (လုက  12: 31-32) 

န ငုင်တံ  ်က ုတပားတစဖခငာ်းငါှသင ် ု ဲ့အဘသည်ရ ဲ့တက ငာ်းတသ တပျ တ်မ္ ြို့သည ်32, သ ုားစုငယ်မ္တက  ကျပါေ ဲ့။ ။ 

ခရစျယ မ္ှ  

သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ က ုရှ ပါ၏။ သူ  ု ဲ့ကခရစ်တ  ်  ုက်  ုက်ထု ်လွှသူ  ု ဲ့က ုရှ သည်နငှဲ့သူ်၏ဖပေ်

လ လျက်န ငုင်တံ  ်က ုတမ္ျှ ်လင်ဲ့မ္ယ်လ ု ဲ့အဖြေစ်တေထ ုငတ်သ ြေ ငျ ြို့ဤသူ  ု ဲ့၏ထ ပ် ော်းဥ ားစ ားတပားတအ ငြ်ေ ငျ ြို့ဤလု

ပ်ပါ။ မ္သ , ခရစ်တ  ်အမ္ည်ခံ  ဲ့သူအမ္ျ ားစုပထမ္ဥ ားဆံုားဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုမ္ရှ တသား, 

သူ  ု ဲ့တ  ငသ်ည်အဘယ်သ ု ဲ့သ ရပါဘူား။ အမ္ျ ားစုကလညာ်းမ္ဟု ်မ္မ္ှေတ်လ က န ငုင်တံရား  ငပ်ါဝငပ် ်သက်ဖြေစ်

ဖခငာ်းဘုရ ားသခငျသညျခရစျယ မှ္တမ္ျှ ်မှ္ော်းက ားအဘယ်သ ု ဲ့ယုံ ကည် ကသည။် ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုေ ား

လညျမ္အသံုားဖပ ပုံထ ုသူ  ု ဲ့သည်မ္ မ္   ု ဲ့အသငဲ့အ်ဖြေစ်ယခုအသက်ရှငတ်ေထ ုငသ် ု ဲ့မ္ဟု ်လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ်ဒါချ  ြို့

ယ ငာ်းချက်သညအ်ဘယ်တ က ငဲ့ေ် ားမ္လညျဘူား။ 

န ငုျငတံ ျ သညျအေညျားငယျက ုသ ုားစု (: 5 သ သေ ဖပ ပေုဂ  လ်မ္ျ ားတရ မ္ 11) 

အ ားတပားမ္ညဖ်ြေစ်တ က ငာ်းန ု ဲ့ စ်စ လည်ား။ ဒါဟ စစ်မ္ှေ ် ဲ့သ ုားစုငယ်မ္ျ ား၏အစ  ်အပ ုငာ်းဖြေစ်ြေ ု ဲ့ဆနဒရှ ဖြေစ်နှ မ္ျ ြို့ခခခ

ငျား က  ယ်။ 

ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ဖ်သ်းကမဘ ဖ မဖ ေါ်တငွစ်တငတ်ည်ဖထ ငရ်ဖသ်း 

ယတ ှေုသညျသူ၏တေ က်လ ုက်သ  ားတ  ဲ့သူ  ု ဲ့မပ ားသ ားဝငစ် ားပါဘူား, 

လ မ္ှန ငုင်တံ  ်အဘ ု ဲ့ဆုတ  ငာ်းပဌေ သင်ဲ့တ က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

9 အ ား  ုသညျတက ငျားကငျဘံု၌ကျွန်ပ်ု  ု ဲ့၏အဘ, က ုယ်တ  ်၏ေ မ္တ  ်က ုမ္ဖြေစ။် 10 

သင၏်အန ငုျငတံ ျ သညျလ သညျ။ သင်ဲ့ရ ဲ့ (: 9-10 မ္ဿ  6) ဖပ မ္ ပါလ မ်္ဲ့မ္ည။် 

ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  ်က တုဟ တဖပ ြေ ု ဲ့သူ ဲ့ ပညဲ့်ထ က်က ုစတလှ ျ: 



1 ထ ုအခါသူကအ ူ ူသူ ဲ့ ဆယ်နစ်ှလုံားက ု ပညဲ့တ်ခေါ်သူ  ု ဲ့အ ားလုံားက ုေ ်ဆ ုားမ္ျ ားတကျ အ် ဏ နငှ်ဲ့အ

ခ င်ဲ့အ ဏ  တပား. , တရ ေါမ္ျ ားက ုတပျ က်ကငာ်းတစရေ ်2 ထ မု္ငာ်းသည်ဘုရ ားသခငဲ့ (လုက  9: 1-2) 

၏န ငုင်တံ  ်က ုတဟ တဖပ ြေ ု ဲ့သူ  ု ဲ့က ုတစလွှ တ်လ၏။ ။ 

ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ  ညျထ ု ဲ့တေ က်ကမ္ဘ တဖမ္တပေါ်  ငထ်ူတထ ငမ်္ခံခ ဲ့ရအဖြေစ် စ်ဥ ား ညာ်းသူ ဲ့မ္ျက်တမှ္ က်, 

န ငုျငတံ ျ သညျမ္ဟု ျတက  ငျားဆံုားမ္သ ေသ်င်: 

ငါသည်ဘုရ ားသခင၏်ဝ ည ဉတ  အ် ားဖြေငဲ့ေ် ်ဆ ုား  ု ဲ့က ုနငှထ်ု ်သည်မ္ှေလ်ျှင ်28 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားဘု

ရ ားသခငျ၏ဧကေအ်မ္ှေန် ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့သင ် ု ဲ့အတပေါ်၌ (မ္ဿ  12:28) တရ ကတ်လမပ ။ 

စစ်မှ္ေ ် ဲ့န ငုျငတံ ျ သညျအေ ေ ျမ္ှ ဖြေစ်ပါ ယ်။ ဒါဟ မ္ ကုဖပပ  မ္ှဤကျမ်္ားပ ဒုအ်ဖြေစ်ယခုဤအရပ်၌မ္ရှ : 

47 သင၏်မ္ျက်စ သငက်ထ က်နှေု ျယူတ ျ , 

က ုမ္ှ ားယ ငာ်းတစလျှင။် သငျသညျအစ ားနစှ်ဥ ားမ္ျက်စ ရှ ဖခငာ်းထက,် 

 စ်မ္ျက်စ နငှ်ဲ့အ ူဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငရ်ေအ်ဘ ု ဲ့အဒါဟ  (မ္ ကု 9:47) ... ချပစတ်စဖခငာ်းငါှ, 

သ . တက ငာ်း၏။ 

23 ယတ ှေုပ ်လည် ကညဲ့် ှေုနငှ်ဲ့သူ၏ ပညဲ့်ြေ ု ဲ့တဖပ ပါ ယ် 

"ဟုသူကဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငမှ်္စည်ားစ မ်္ဥစစ ရှ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့ဖြေစ်၏ဘယ်လ ုခက်ခ !" 24 ထ ုအခါ

 ပညဲ့်သူ၏စက ားမ္ ှအလ ေ ်ရ အံဲ့ဩ က၏။ သ ု ဲ့တသ ်သခငတ်ယ ှေုကဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝင်

မှ္စည်ားစ မ်္ဥစစ ၌ခ ုလှေုတံသ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့ဘယ်တလ က်ခ ယဉား, "သ ားသမ္ ား  ု ဲ့, တေ က် ြေေ ်ဖပေ.် 

ကလညျား! 25 မှ္သူတဌားသည်ထက် စ်ဥ ားတဆားထ ာုးအပ်၏မ္ကကျစ က ုဖြေ ်သော်းသ  ားမ္ယ်ဲ့ကုလ ားအုပ်အဘ ု ဲ့

လ ယ်ကူသည် ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝင ်"(မ္ က ု10: 23-25) ။ 

25  ျငါမ္ရှ တ  ဲ့ (မ္ က ု14:25) 

"ငါသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌အသစ်တသ တရက ုတသ က်တသ အခါထ ုတေ ဲ့ရက်  ုငတ်အ င,် 

စပျစ်ပင၏်အသ ားက ုတသ က် ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် သငအ် ားဆငဲ့ဆ် ုရမ္ည်။ 

မ္ မ္ က ုမ္ မ္ , 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအဘ ု ဲ့တစ င်ဲ့ဆ ုငာ်းတေလ မ္ယဲ့်နငှ်ဲ့ရ စ မ်္ားသ တ  က ုယူမပ ားသူရ မ္သ မမ္  ြို့သ ားတယ သ

ပ်သည် 43,  စ်ဥ ားထငရှ် ား  ဲ့တက ငစ် အြေ  ြို့ဝင ်စဥ် ား ... (မ္ ကု 15:43) ။ 

ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ သညျယခုဤပစစ ပပေက်မ္ဘ ၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ခုမ္ဟု တ် က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်င်: 

: (တယ ဟေ ်18; 36 ယတ ှေုသညျ "။ 

ယခုမ္ူက ားငါ၏န ငုင်သံည်ဤအရပ်မ္ှမ္ဟု ်ပါဘူားငါ၏န ငု်ငသံည်ဤတလ ကနငှဲ့မ်္ငါ၏န ငုင်သံည်ဤ



တလ ကနငှဲ့ဖ်ြေစ်လျှငင်ါ၏ကျွေ ် ု ဲ့သည်စစ်  ုက်ဖခငာ်းအလ ,ု 

ငါယုဒလူ  ု ဲ့မှ္ကယ်နှေု ်မ္ဖြေစ်သင်ဲ့တ က ငာ်းထ ု ဲ့တ က င်ဲ့" ဟုဖပေတ်ဖပ  36) ။ 

သူသည်တေ က် ြေေက်ကလ မပ ားတေ က်ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ  ညျလ လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုဆံုားမ္ဩဝါဒတပားတ  ်မူ္သ

ည်၎ငာ်း၏ရှငဘု်ရငဖ်ြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟု: 

31 "လူသ ားသည်သူ၏ဘုော်းအသတရနငှဲ့က်ကလ , 

က ုယ်တ  ်နငှဲ့အ် ူအတပါငျား  ု ဲ့သညျသနျြို့ ရှငျားတသ တက ငာ်းကင ်မ္ေမ်္ျ ား, 

ထ ု ဲ့တေ က်သူကသူ၏ဘုော်းအသတရ၏ရ ဇပလလ ငတ်ပေါ်မှ္ ထ ုငလ် မ်္ဲ့မ္ည်သညဲ့်အခါ။ 

, 32 လူမ္ျ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့သညတ်ရှြို့တ  ်၌စုတဝားတစ ကလ မ်္ဲ့မ္ည,် 

သူကသူ  ု ဲ့က ုအဖခ ားမှ္ စျခ  ဖခ ားပါလ မ်္ဲ့မ္ယ် သ ုားထ ော်း 33 ။ 

ဆ  ်ကတေသူ ဲ့သ ုားတေတသ အပ ုငာ်းသံုားပ ုငာ်းနငှဲ့သူ်၏လက်ျ လက်က ုအတပေါ်က ုသ ုားထ ားမ္ည,် 

သ ု ဲ့တသ ်လက်ဝ ဘက်ဆ  ်။ 34 ထ ုအခါရှငျဘုရငျသငျသညျအ ကှနျ ပျ၏အဘခမ္ည်ားတ  ်၏တက ငာ်း

ကက ားမ္ေဂလ , လ  က ', သူ၏လက်ျ ဘက်၌သူ  ု ဲ့အ ားခမ္က်ဆ ုလ မ္ဲ့်မ္ညအ်ဖြေစ် , 

ကမ္ဘ ၏အတဖခခံအု ်ဖမ္စ် (: 31-34 မ္ဿ  25) ထံမ္ှသင ် ု ဲ့အဘ ု ဲ့ဖပငဆ်ငန် ငုင်တံ  ်က ုအတမ္ ။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုဤအရပ်၌မ္ရှ က ည်ားကကျတေ ်  ု ဲ့ကစ င ်ည်တထ ငခ် ဲ့မပ ားတေ က်သည်အထ  

စ်ဥ ားက ုမ္ှေက်ေ ်ဖမ္ငရ်လ မ်္ဲ့မ္ည်မ္ဟု ်ပါ။ အမ္ျ ားဆံုားဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုေ ားမ္လည် ကဘူားတသ တ က ငဲ့,် 

သူ  ု ဲ့သူ၏တမ္ တ  ရှငအ်စ ုားရမ္ည်သ ု ဲ့အလုပ်လုပ်သည်က ုေ ားလည်သတဘ တပါက်ရေပ်ျက်က က။် 

ယဖရှုသညျနှိိုငျငဖံတျ သညျကဲို့သှိို ို့ ြေစ်၏ဘ ဖ ွ ခဲို့သလ ဲ

ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ  ူသည်အဘယ်သ ု ဲ့အချ  ြို့က ုရှငာ်းလငာ်းချက်တထ က်ပံဲ့: 

26 ထ ုသူသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ သညျလတူဖမ္တပေါ်မ္ှ အမ္ျ  ားအန ယ်က ဖုြေေ ဲ့က်က  27 တေ ဲ့ညဥ်ဲ့အခါနငှ်ဲ့

ဖမ္င်ဲ့ က်ဖခငာ်းဖြေင်ဲ့အ ပ်သင်ဲ့ပါသည်, ထ ုအမ္ျ  ားအန ယ်က ုတပါက်မ္ျ ားနငှ်ဲ့ကက ားထ  ားသင်ဲ့လျှငသ်က ဲ့သ ု ဲ့, 

သူသည်သူ ဲ့က ုယ်သူဘယ်လ ုသ မ္ပါဘူားဖြေစ်ပါ ယ် "ဟုတဖပ သည်။ အတ က ငာ်းမ္ကူ ား 28 ။ 

ဥ ားတခါငာ်းအ  က်အဖပည်ဲ့အဝစပါားက တုေ က်မ္,ှ ပထမ္ဥ ားဆံုားဓါား, ထ ု ဲ့တေ က်ဥ ားတခါငာ်း 29 သ ု ဲ့တသ ်စပါား 

ripens တသ အခါစပါားရ  ်ရ က လ "လ မပ , ချကခ်ျငာ်းသူမ္ ကု 4 (က,  ံစဉက ထုညဲ့တ်လဲ့မ္ရှ : 

တဖမ္ကက ား ဖပငသူ် ဲ့ဟ သူသ ားနှမံ္ျ ားဖြေစ်ထ ော်း 26- 29) ။ 

18 ထ ုအခါသူကဒါဟ လူက ု ယူ. 

မ္ မ္ ဥယျ ဉအ  က်ထ ားတသ မု္ေည်ငာ်းတစဲ့နငှ်ဲ့ ူ၏ 19 ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့က ဲ့သ ု ဲ့ဖြေစ်၏ထ ုအခါငါ

ကနှေု ငာ်းယှဉ ံဲ့တသ အရ က ုအဘယျသ ု ဲ့ "ဟုတဖပ သည;်? 

တ က င်ဲ့ကက ားပ  ားဖခငာ်းနငှ်ဲ့ကက ားမ္ ားတသ သစ်ပင ်ပငဖ်ြေစ်လ သည်နငှ်ဲ့ 

အက ုငာ်းအခက်မ္ျ ား  ငအ်သ ုက်တလထုငကှ။် "20  ြေေသူ်ကတဖပ ပါ ယ်," 



ငါသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ပုံပ ရအံဲ့တသ အရ က ုေည်ား 21 ဒါဟ အ ားလံုား တဆားမ္ှ   ုငျတအ ငျအ

မ္ျ  ားသမ္ ား စဥ် ားက  ုယူ. မု္ေ ဲ့ည်က်သံုား ငာ်းတ  ငာ်းထ မှ္ ဝှကျထ ားတသ  တဆားနငှ်ဲ့ ူ၏ "(လုက  13: 

18-21) ။ 

အ ဒ ပုံဥပမ္ ပထမ္ဥ ားဆံုားမ္ှ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအတ  ်တလားတသားငယ်သည,် 

ထ ုအ ကံဖပ တပမ္ယ်ဲ့ကက ားမ္ ား  ဲ့ဖြေစ်လ ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

လုက လည်ားမ္ှ ျ မ္ျား ငျထ ား: 

29 သူ  ု ဲ့က, တဖမ္ က်ဘက်နငှ်ဲ့တ  ငဘ်က်မှ္, အတရှြို့ နငှ်ဲ့အတေ က်မ္ျက်န ှမှ္ လ . , ဘုရ ားသခငျသညျ 

(လု 13:29) ၏န ငုျငတံ ျ ၌အဆငာ်းထ ုငရ်လ မ္ဲ့်မ္ည။် 

ထ ု ဲ့တ က င်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုတလ က န ငုင်အံရပ်ရပ်ရှ သမ္ျှတကျ ်ထံမှ္လူရှ ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ ဒါဟ အစ်စမ္ျ  ား

  ု ားရှ သူ  ု ဲ့ကေ် ဲ့သ ်မ္ည်မ္ဟု ်ပါ။ လူတ  ကဒ န ငုျငတံ ျ ၌ထ ုငရ်လ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

လိုက  17 နငှ်ို့နှိိုငင်ဖံတ ်ကှိို 

လုက  17: 20-21 အချ  ြို့တသ  ။ သ ု ဲ့တသ ်မှ္ရ  ဲ့, 

တရှြို့တ  ်၌လူအမှ္ေ ်ကယ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌စ ားရ ကလ မ်္ဲ့မ္ည်က ုသ  ဖပ မ္ : 

15 "မ္ေဂလ သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၌မု္ေ ဲ့က် ုစ ားရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်တသ သူသည်!" (လုက  14:15) 

။ 

လူ (အေ ေ ်က လ၌) 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌စ ားရ ကလ မ်္ဲ့မ္ည်က ညာ်းကတ က င်ဲ့မ္ဟု ်ရငအ် ကံဖပ တသ လုက  17:21 ၏ / 

ေ ားလည်မ္ှေုလ  မှ္ ားဖခငာ်းမ္ျ ား က ားမှ္ယခုမ္ မ္   ု ဲ့စ  ်နလုံှားထ မှ္ သ ျမှ္ ျထ ားပ  စ်ခုခုမ္ဟု ်ပါ။ 

လုက  17 ၏က ံဘ သ ဖပေခ်ျက်: 20-21 အချ  ြို့တသ ေ ားလည်ကူည တပားသငျြို့: 

20, သူသည်သင ် ု ဲ့ကမ္ျက်တမှ္ က်ြေမ်္ားရေတ်မ္ျှ ်လင်ဲ့အဖြေစ်သညျဘုရ ားသခငျ၏အုပျဖခ ပျမ္လ တေသည် 

"သူ  ု ဲ့က ုဖပေတ်ဖပ သညျဘုရ ားသခငျ၏အုပျဖခ ပျလ မ္ယ်ဲ့အခါြေ ရ ရှ   ု ဲ့ကတမ္ားဖမ္ော်းခ ဲ့ပါ ယ်ခံရ  င;် 21

 အဘယ်သူမ္ျှမ္ '' ဤ  ငတ် က င်ဲ့ဟုဆ ုသ ု ဲ့မ္ဟု ် 'ရှ  ယ်လ မ်္ဲ့မ္ည် 

ဘုရ ားသခငျ၏အုပျဖခ ပျသငဲ့အ်လယ်၌ယခုသည် 'ဖြေစ်၏။” (လုက  17: 20-21, က ံစ) 

ယတ ှေုသညျ, မ္တဖပ ငာ်းလ ဇ   ပက  လူနငှ်ဲ့တခ ံ ြေ ရ ရှ   ု ဲ့စက ားတဖပ ခ ဲ့တက  ငျားသ  ဖပ ပါ။ ယတ ှေုက 

"သူ  ု ဲ့က ုဖပေတ်ဖပ " - 

ယတ ှေုသညျတမ္ားခ ော်းက ုတမ္ားလျှငအ်ဘယ်သူသည်ြေ ရ ရှ   ု ဲ့ခ ဲ့သည်။ သူ  ု ဲ့ကသူ ဲ့က ုအသ အမှ္ ်မ္ဖပ ရေဖ်ငငာ်းဆ ုခ ဲ့သ

ည်။ 



သူ  ု ဲ့အသငာ်းတ  ်၌ရှ သေည်ား မ္ရှ တသားပါ! 

တယ ှေုသည်လည်ားမ္ က မ္ ြေ  ြို့စည်ားခံရြေ ု ဲ့ စ်ဘုရ ားရှ ခ ုားတကျ ငာ်းအတ က ငာ်းတဖပ တေ  မ္ဟု ်ပါဘူား။ မ္ဟု ်သူက

စ  ်က ုသ ု ဲ့မ္ဟု ်နလုံှား၌စ  ်ဓ  ်မ္ျ ားက ုအတ က ငာ်းတဖပ တေ  ခ ဲ့သည။် 

ယတ ှေုသညျေနျားစံအတ က ငာ်းတဖပ တေ  ခ ဲ့သည်! ြေ ရ ရှ   ု ဲ့ စ်ဘုရ ားရှ ခ ုားတကျ ငာ်းအတ က ငာ်းက ုယ်တ  က် ုမ္

တ  ငာ်းခ ဲ့သည်။ သူ  ု ဲ့ကမ္ က မ္ စ ငခံ်ရြေ ု ဲ့ဆ ုဓမ္မသစ်ကျမ်္ားအသငာ်းတ  ်က အုဘယ်အရ က ုမ္ျှမ္သ သည်။ သူ

  ု ဲ့ကတ  တ်  တ်လားစ  ်ဓါ ်မ္ျ ားအမ္ျ  ားအစ ားအတ က ငာ်းမ္တ  ငာ်းခ ဲ့သည။် 

နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ြေ ရ ရှ   ု ဲ့သည် "အ  ငာ်း" ခ ဲ့ - - 

 စ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအအသငာ်းတ  ်သညထ်ငလ်ျှငြ်ေ ရ ရှ   ု ဲ့အ  ငာ်းအသငာ်းတ  ်မ္ျ ားခ ဲ့  လ  သ 

သ ထငရှ် ား  ဲ့မ္ဟု ်! 

ထ ုသ ု ဲ့တသ ေ ေုံားမ္အစ ားရယ်စရ ဖြေစ်သေည်ား အချ  ြို့တသ ပ  ု က်စ ဘ သ သငအ်  ငာ်း 

"ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုဖြေစ်ပါ ယ်" အဖြေစ်လုက  17:21 

၏ စ  ် ပ ုငာ်းဘ သ ဖပေဆ် ုတေစဉဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုသင ် ု ဲ့  င ်"(NKJV / 

 ြေေ)်, ပငက်က်သလစ်ေယူားတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့ကမမ္ျားစ က ုမ္ေှမ်္ှေက်ေက်ေအ်ဖြေစ်ကဘ သ ဖပေဆ် ု" ။ " 

ယတ ှေုသညျအလယ်၌, 

ြေ ရ ရှ မ္ျ ား  ု ဲ့  င ်တယ က်ဖြေစ်ခ ဲ့သည။် အခုတ  ဲ့ြေ ရ ရှ   ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ မှ္တရှြို့ဆက ်ကညဲ့် ှေု

စဉားစ ားမ္  ယ်။ ဒါတပမ္ ဲ့သူ  ု ဲ့ကေ ားလည်မ္ှေုလ  ။ ယတ ှေုသညျ 

(အချ  ြို့ယခုယံု ကည်အဖြေစ်ဘုရ ားရှ ခ ုားတကျ ငာ်းမ္ဟု ်) ကသူ  ု ဲ့ထငပုံ်အဖြေစ်သ ယုဒလူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့အတဒသခံ စ်ဥ ား, 

သ ု ဲ့မ္ဟု ်ကေ် ဲ့သ ်ခငဲ့န် ငုင်တံ  ်ဖြေစ်မ္ဟု ်တ က ငာ်းရှငာ်းဖပခ ဲ့သည်။ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ် ုံကလူ "ဒ မ္ှ ဒ က" 

အထ ကတထ က်ဖပသ ု ဲ့မ္ဟု ်ဖမ္ငရ်လျှင,် 

တဖပ န ငုပ်ါ ယ်တသ မ္ျ ားစ  တသ လူေ ဲ့ဖမ္ငန် ငုန် ငုင် ံ ု ဲ့၏ စျမ္ြေ စျလ ုရှ ၏ သ ု ဲ့မ္ဟု ် "တ က ငာ်းတကျ ်ရှ ပါ ယ်, 

န ငုျငတံ ျ ရ ဲ့။ " 

သူကရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလငာ်းပ လ ်မ္ငာ်းသည် (: 36-37 တယ ဟနျ 18) က ုတဖပ သည်အဖြေစ်ယတ ှေု, က ုယ်တ  ်  ုင,် 

န ငုျငတံ ျ ၏အရှငျဘုရငျြေ စျြေ ု ဲ့တမ္ ားြေ  ားခ ဲ့သည်။ ကမမ္ျားစ က ု (: 17-18,23 ဥပမ္ ဒတံယလ 7) 

  ု ဲ့က ုအဖပေအ်လှေြ်ေလှယ် "ရှငဘု်ရင"် နငှ်ဲ့ "န ငုျငတံ ျ " 

စည်ားကမ်္ားချက်မ္ျ ား စ်ခုက ုေ ားလည်ပါ ယ်။ ဘုရ ားသခင၏်အေ ေ ်န ငုျငတံ ျ ၏ရှငျဘုရငျလ မ္ည်ဲ့ြေ ရ ရှ 

  ု ဲ့ရပ်တေ, ထ ု ဲ့တေ က်ထ အုရပ်၌ခ ဲ့သည်။ ဒါတပမ္ ဲ့သူ  ု ဲ့ကသူ  ု ဲ့ရှငဘု်ရင ်(တယ ဟေ ်19:21) 

အဖြေစ်သူ ဲ့က ုအသ အမှ္ ်မ္ဖပ မ္ဟု ်ဘူား။ သူဖပေလ်   ဲ့အခါ, ကမ္ဘ ဲ့အက ုယ်တ  ်က ု (ဖဗ ဒ  ျ 19:19) 

ဖငငာ်းပယ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ 



ယတ ှေုသညျ (ဤအခနျားအ ှကျက ကု်ည မ္ှေုမ္ျ ားအ  က်က နံငှ်ဲ့အ ူဆက်လက်) 

ဘုရ ားသခ၏န ငုျငတံ ျ တဖမ္ကက ားသ ားအတပါငာ်း  ု ဲ့က အုုပ်စ ုားရတသ အခါ, လ မ္ယ်ဲ့သူ ဲ့ရ ဲ့ဒ ု ယတြေ ်ဖပရေ,် လုက  

17 မှ္ တအ က်ပါကျမ်္ားပ ုဒထ်   င ်သ  ား. : 

ဟုသူကတဖပ သည် ပညျြို့တ ျ   ု ဲ့အြေ ု ဲ့ 22, "ရက်ပ ်လံုားရှ  ယ်လ  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်သငျသညျရှည်ရှည်

လျ ားလူသ ား၏ပင ်တေ ဲ့ရှ သည်ြေ ု ဲ့အချည်ားနှ ား။ 23 လူ  ု ဲ့, ဆ ုရလ မ္ဲ့်မ္ည်သညဲ့်အခါ '' က ု ကည်ဲ့ပါ, 

ဒ မ္ှ ဖြေစ်တ  ်မ္ူသည်! ' '' သူသည်ထ ုအရပ်၌ ကညဲ့်ပါ! 

' ဒါတပမ္ယ်ဲ့လညာ်းထ က်သ  ားသ ု ဲ့မ္ဟု ်သူ  ု ဲ့တေ က်သ ု ဲ့တဖပား, 

မ္ ုဃ်ားတက ငာ်းကင၏် စ်ဘက်ကတေအဖခ ားြေ ု ဲ့ 

 ူလျှပ်စစ်ဖပက်တစဘ ု ဲ့ 24,ထ ု ဲ့တ က င်ဲ့လူသ ားသည်သူ၏က ယ်ုပ ုငတ်ေ ဲ့၌ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ 25 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားသူပ

ထမ္ဥ ားဆံုားကက ားဖမ္ ်ဆငျားရ ဒက်ုခက ုသည်ားခံရသဖြေင်ဲ့ပယ်ချဖခငာ်းက ုခံရ ကပါဘူား ပစစ ပပေမ်္ျ  ားဆက် (လုက  

17: 22-25, က ံစ) ။ 

ယတ ှေုသညျ ုံမ္ဿ  24 ၌ရှ သက ဲ့သ ု ဲ့, လျှပ်စစ်ဖပက်တ  ကပ်ရည်ညွှော်း: 27-31, 

တလ ကဓ  ်လုံားက ုအုပ်ချ ပ်ြေ ု ဲ့လ မ္ယ်ဲ့သူ ဲ့ရ ဲ့ဒ ု ယတြေ ဖ်ပ။ ယတ ှေုသညျမ္ မ္ လူသူဖပေလ်  ကတသ အခါက ုယ်

တ  ်က တု  ြို့ ဖမ္ငန် ငုပ်ါလ မ္ဲ့်မ္ည်မ္ဟု ်ဟုမ္တပားပါ။ လူတ  ဟ သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ဘုရငအ်ဖြေစ်သူ ဲ့က ုအသ အမှ္ ျမ္မ္ည်နငှဲ့်

က ုယ်တ  ်က ုစစ်  ုက်မ္ည် (ဗျ ဒ  ် 

19:19)! အမ္ျ ားစုကတယ ှေုသည်အနတ ခရစ်က ယ်ုစ ားဖပ  ယ်ထငပ်ါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  ်က ုသူ  ု ဲ့အ ားအ  ငာ်းြေ ရ ရှ   ု ဲ့-သူကသူ  ု ဲ့တ က ငဲ့သူ်  ု ဲ့ရ ဲ့လျှ  ြို့ ဝှက ်(: 13-

14 မ္ဿ  23) 

၏န ငုင်တံ  ်၌ဖြေစ်သ  ား ကသည်မ္ဟု ်တ က ငာ်း ဖခ ားတေရ ကသူ  ု ဲ့က ုအ ား က ားတဖပ တလ၏ဟုမ္ခံခ ဲ့ရပါဘူား။ 

မ္ဟု ်သညျယတ ှေုအသငာ်းတ  ်န ငုျငတံ ျ လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုခ ဲ့သည်။ 

အြေ င်ဲ့၏ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းမ္ှ  ူ - ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်ံတ  ်က ုလူသ ားဖမ္ ားက ု စျတေ ဲ့ 

န ငုဖ်ြေစ်ရလ မ္ဲ့်မ္ည် စ်ခုခုပါ! သ ု ဲ့တသျ လညျား, ပငက် ုအ ဖဗဟံနငှ်ဲ့အဖခ ားဘ ုားတဘားရှ တသား (: 13-40 

သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားဟတဗ   11) မ္ရှ  ကတပ။ 

: အဆ ုပါ ပညဲ့တ်  ်မူ္တသ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ပုုေဂ  လ်တရားအရမပ ားတ  ဲ့သူ  ု ဲ့က ုအ  ငာ်းမ္ဟု ်ခ ဲ့, 

ထ ုသ ု ဲ့လု 17:21 မပ ားတေ က်လ တသ တအ က်ပါအ  ုငာ်းတပေါ်လ ခ ဲ့ရတ က ငာ်း, ဖပသထ ား ယ်တ က ငာ်းသ  

သူ  ု ဲ့ဤအရ မ္ျ ားက ု က ားအဖြေစ်သူကတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့အေ ား  ငရှ် တသ တ က ငဲ့သူ်  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင်

၏န ငုင်တံ  ်က ုချကခ်ျငာ်း (လု 19:11) 

တပေါ်လ မ္ယ်လ ု ဲ့ထငတ်သ တ က ငဲ့,် 11 အခုဆ ုရငသူ်ဟ တေ က်ထပ်ဥပမ္ က ား။ 

နှိိုငျငဖံတျ သညျအန ဂတျမှ ရှငျ်းရှငျ်းလငျ်းလငျ်းခဲို့ 



န ငုင်တံ  ် ည်လုေ ားပါလျှငသ်ငမ်္ည်သ ု ဲ့တဖပ ဖပန ငုမ်္လ ား? ထ ုတမ္ားခ ော်းက ု ၏ စ်စ  ် စတ်ဒသအဖြေစ,် 

ယတ ှေုပတရ ြေက်ဖပ ဖြေစ်ရပ်မ္ျ ား (လုက  21: 8-28) စ ရငာ်းမပ ားတ  ဲ့ဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

29 သတဘဂ သြေော်းပငမ်္ှ တမ္ျှ ်နငှ်ဲ့ရှ သမ္ျှတသ အပင။် အသက ်30 သူ  ု ဲ့မပ ားသ ားရ က်တပါက်တသ အခါ, 

သင ် ု ဲ့က ုတ  ြို့ ဖမ္ငန်ငှ်ဲ့က ုယ်အဘ ု ဲ့က ုသ တသ တန ရ သ ယခုလုေ ားမပ ။ 31 သငတ်ှိို ို့သည်ဤအမှုအရ  ြေစ် ျက်

 မငဖ်သ အခါ သ ု ဲ့ဖြေစ်. သငတ်ှိို ို့သည်လည််း, ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်သှိို ို့ဖကက င််းသှိ (: 29-31 လုက  

21) အန ်း။ 

ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ  ညျလ တသ အခါသ ရေပ်တရ ြေက်ဖပ ဖြေစ်ရပ်မ္ျ ားလ ုက်တလျှ က်ရေမ်္ မ္ လူချင ်ယ်။ ယ

တ ှေုသညျ ဖခ ားတေရ က တုစ င်ဲ့ ကည်ဲ့ဖခငာ်းနငှ်ဲ့ပတရ ြေက်ဖပ ဖြေစ်ရပ်မ္ျ ား (33-37 မ္ ကု 13 လုက  21:36) 

မှ္အ  ုံစ ုက်ြေ ု ဲ့သူ ဲ့လူကတဖပ သည်။ တယ ှေုရ ဲ့စက ားတေတသ လ်ည်ားမ္ျ ားစ  တသ တလျှ ဲ့တစျားပတရ ြေက်ဖပ ချ  ်ဆက်

ကမ္ဘ ဖြေစ်ရပ်မ္ျ ားက ု ကည်ဲ့။ 

လုက  22 နငှဲ့ ်23 ခုနစ်ှ, 

ယတ ှေုသညျ ြေနျဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုသူဆံုားမ္သ ေသ်င ်ကတသ အခါအေ ေ ်၌ဖပညဲ့်စုံမ္ည်မ္ယ်လ ု ဲ့ စ်ခု

ခုခ ဲ့တ က ငာ်းဖပသ: 

15 "အ ားကက ားတသ အလ ဆုနဒနငှ်ဲ့အ ူငါမ္ခံမှ္ သင ် ု ဲ့နငှဲ့အ် ူဒ ပသခါပ  က ုစ ားရေဆ်နဒရှ  ကမပ ငါအမှ္နျဆ ု

သ 16 ထ ုသ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌ဖပညဲ့်စုံမှ္   ုငတ်အ င,် ငါမ္ရှ တ  ဲ့သည်စ ားလ မ္ဲ့်မ္ည။် 

" 17 ထ ုအခါသူကခ က်က ု ယူ. , တကျားဇူားတ  ်က ခုျ ားမ္ မ်္ား တပား. , "ဒ က  ုယူ. 

အချငာ်းချငာ်းခ  ; 18 သင ် ု ဲ့က ုငါဆ ုသညျက ားမ္ျ ားအ  က်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ကကလ မှ္   ုငတ်အ င်

, ငါသည်စပျစ်န ယ်ပင ် ု ဲ့၏အသ ားက ုမ္တသ က်ရလ မ်္ဲ့မ္ည်" ဟုတဖပ သည် (လုက  22: 15-18) ။ 

39 သ ု ဲ့ရ   ငထ် ုသခငန်ငှဲ့အ် ူလက်ဝါားကပ်  ုငမှ်္ အတသခ ဲ့ ကတသ သူ  ု ဲ့သည်မ္ ရ ားသဖြေငဲ့ဖ်ပ တသ 

 တယ က်သူ ဲ့က ုဘုရ ားက လု ေက်ျျူားခ ဲ့ဟုသူကတဖပ သည,် 

"သငသ်ည်အတမ္ရှ ယက ုတရ က်တေ ယ်ဆ ုရင,် က ုယဲ့်က ုယ်က ုကယ် ငပ်ါနငှ်ဲ့လည်ားကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ု 

လုပ်ပါ။ " 40 မ္ မ္ အတြေ ်သူ ဲ့က ုဆံုားမ္တ  ်မူ္ဖခငာ်းနငှ်ဲ့သူက "သငပ်ငဖ်ြေစ် ကသည်မ္ဟု ်, ကလညျား 

ဘုရ ားသခငက် ုတ က က?် "42 ထ ုသူ ြေ ု ဲ့တဖပ ပါ ယ်" 

ကျတေ ်  ု ဲ့က ုခံထ ုက်တသ သူဖြေစ်တသ တ က ငဲ့င်ါ  ု ဲ့သည်အဘယ်သ ု ဲ့ဖပ သည်နငှဲ့အ်ည ဆပ်တေ ကပါ ယ်, 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့ဘ မ္ှမ္က ုမ္တက ငာ်းတသ အဒ  စ်ခုဖပ ထ ားမပ ားဖြေစ်ပါသည်။ သူသည်သငလ်ည်ား, 

သူနငှ်ဲ့အ ူ ှေုံ ြို့ချပါ ယ်။ 41  ရ ားသဖြေငဲ့ဒ်ါငါ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့အ ။ 

သင ် ု ဲ့၏န ငုျငတံ ျ သ ု ဲ့လ တသ အခါအ ကှနျ ပျ၏သခငျ, အ ကှနျ ပျက ုတအ ကျတမ္ဲ့ "ကလညျား" 

အ မ္င,် ငါသည်ယတေ ဲ့သငပ်ရဒ သုငါနငှဲ့အ် ူဖြေစ်လ မ္ဲ့်မ္ညဟု်သင ် ု ဲ့အ ားဆငဲ့ဆ် ုရမ္ည် "(လုက  23: ။ 

39-43,   ုား  ု ားအေဂလ ပ် က  ု) 



ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အဖြေစ်မ္ က မ္ မ္ ကုေ ဲ့လုက နစ်ှဥ ားစလုံားကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုဖပသအဖြေစ်တယ ှေုဖြေစ်တစတသ

ဆံုားခ ဲ့ရသညအ်ဖြေစ်မ္လ ဘ : 

မ္ မ္ က ုမ္ မ္ , 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအဘ ု ဲ့တစ င်ဲ့ဆ ုငာ်းတေလ မ္ယဲ့်နငှ်ဲ့ရ စ မ်္ားသ တ  က ုယူမပ ားသူရ မ္သ မမ္  ြို့သ ားတယ သ

ပ်သည် 43,  စ်ဥ ားထငရှ် ား  ဲ့တက ငစ် အြေ  ြို့ဝင ်စဥ် ား ... (မ္ ကု 15:43) ။ 

51 သူသည်မ္ မ္ က ုမ္ မ္ လည်ားဘုရ ားသခငျသညျ (လု 23:51) 

၏န ငုျငတံ ျ သညျအဘ ု ဲ့တစ င်ဲ့ဆ ုငာ်းတေသူရ မ္သ မမ္  ြို့သ ား, ယုဒလူ  ု ဲ့၏မမ္  ြို့ မမ္  ြို့ကတေဖြေစ်ခ ဲ့သည်။ 

ဒါတ က င်ဲ့ ဥ ား ည်ားက ုတယ ဟနျမှ္ ် မ်္ားမ္ျ ားအဖြေစ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌ဒ ု ယတမ္ ားဖခငာ်းက ခံုရမ္ည်ဟုရှ

ငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းမပ ားတေ က်တ က ငာ်းသ  ထ ားမ္ မ္ ှ: 

3 တယ ှေုကသူ ဲ့က ု 

"ဟုအမ္ျ ားစုဟ ဆက်ဆက်ငါ စျဥ ားက ုထပ်ြေ  ားဖမ္ငသ်ည်မ္ဟု ်လျှငသူ်ကဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု

မ္မ္ ငျန ငုျ, သငျသညျဆ ုသညျက ား။ 

" 4 ေ တက ဒငက်သူသည်အ ုတသ အခါဘယ်လ ုလူက ုြေ  ားဖမ္ငန် ငုပ်ါသည် "က ုယ်တ  ်သေည်ားဟု 

သူသည်မ္ မ္ အမ္ ၏ဝမ်္ားထ သ ု ဲ့ဒ ု ယအကက မ်္ဝငတ်ရ က်န ငုမ်ပ ားတမ္ ားြေ  ား စ်တရနငှ်ဲ့ဝ ည ဉတ  ်တမ္ ားသည် 

မှ္လ  . အမ္ျ ားစုမ္ှ ဆက်ဆက,် ငါသည်သငဲ့က် ုအ ားဆငဲ့ဆ် ုရမ္ည်မှ္  "5 သညျယတ ှေုကလညျား," 

သူသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငမ်္န ငု ်(တယ ဟေ ်3: 3 -5) ။ 

ယတ ှေုသညျထတမ္  ကျလ ပ  ားတေ ကျ, 

သူသည်တေ က် ြေေဘု်ရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်းက ုသ ေသ်ငတ်သ စဉားစ ား ကည်ဲ့ပါ: 

3 သူကလည်ားအမ္ျ ားကသူ ဲ့ဆငျားရ ဒက်ုခမပ ားတေ က်အသက်ရှငလ်ျက်က ုယ်တ   ် ုငတ်ပားအပ် 

မ္ှ ားယှငျားန ငုျသက်တသ, 

အရက်တလားဆယ်ပ ်လုံားစဉအ  ငာ်းသူ  ု ဲ့က ုဖမ္ငဖ်ခငာ်းနငှ်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ ( မ္ေတ်  ် 1: 

3) ကက   ငဖ်ပငဆ်ငတ်ေမ္ှေုအရ စက ားတဖပ ခံရ။ 

ယဖရှုသညျဘိုရ ်းသခငျ၏နှိိုငျငဖံတျ အဖကွ ငျ်းရှှိကက၏ဖ ်းဖသ  ထမဥ ်းဆံို်းနငှ်ို့ဖန က်ဆံို်းတရ ်းဖဒသန ! 

ယဖရှုသညျနှိိုငျငဖံတျ အဖကွ ငျ်းသငဖ် ်းြေှိို ို့တမန်အ ြေစ်သှိို ို့ဖရ က်ကက၏။ 

တယ ှေုသည်လည်ားတဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုတသ ဘုရ ားသခငျ၏အနစ်ှ စ်တထ ငန် ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်း မ္

ေတ်  တ်ယ ဟေက်တရားခ ဲ့သည်။ သူကဆရ တယ ဟနျက ုတရားသ ားခ ဲ့တသ အရ က ုသ  ထ ားမ္ မှ္ : 

4 ငါသည်တယ ှေုအ ား၎ငာ်း  ု ဲ့၏သက်တသဘ ု ဲ့နငှဲ့သ် ားရ သ ု ဲ့မ္ဟု ်သူ၏ ုပ် ုက ုက ုားက ယ်ဘူား, 

သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ေြူေားတပေါ်  ငသ် ု ဲ့မ္ဟု ်မ္ မ္   ု ဲ့လက်က ုအတပေါ်သူ၏အမှ္ ်အသ ားလက်ခံရရှ ဘူားတသ ဘုရ ားသခငျ



၏ ရ ားစက ားသည်တခါငာ်းဖြေ ်သ ်ခ ဲ့တသ သူ  ု ဲ့အ ား၏အသက်ဝ ည ဉက ုဖမ္ငတ်  ်မ္ူ၏။ ထ ုသူ  ု ဲ့က

အသက်ရှငတ်ေ  ဲ့အနစှ် တထ င ်(ဗျ ဒ  ် 20: 4) အ  က်ခရစ်တ  ်နငှ်ဲ့အ ူစ ုားစံတလ၏။ 

အတစ ပ ုငာ်းခရစ်ယ ေဘု်ရ ားသခငျ၏အနစ်ှ စ်တထ ငခ်ငဲ့န် ငုင်တံ  ်တဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ ဖြေစ်နငှဲ့သ်မ္မ ကျမ်္ားစ  

(သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားဖဗ ဒ  ျ 5:10, 11:15) 

သငတ်ပားအဖြေစ်ကမ္ဘ ၏အစ ာုးရမ္ျ ားကအစ ားထ ာုးြေ ု ဲ့မ္ယ်လ ု ဲ့သငတ်ပား ယ်။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအလှနျအတရားက  ားပါလျှငအ်ဘယ်တ က ငဲ့,် 

အမ္ျ ားဆံုားကအတ က ငာ်းသ ပ်မ္ က ားဘူားမပ ေည်ား 

 စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းသညျယတ ှေုေက်ေ တသ အရ  ခုက ုတခေါ်တ က ငဲ့ ်

11 ထ ုသူသည်သင်ဲ့အြေ ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့၏ေက်ေ တသ အရ က ုသ ရေခံ်ရမပ  

"ဟုမ္ နျ ြို့တ ျ မူ္တသျ လညျားအဖပငဘ်က်တေတသ သူ  ု ဲ့အ ားခပ်သ မ်္ားတသ အရ   ု ဲ့က ု (မ္ ကု 4:11) 

ဥပမ္ က ုလ  က၏။ 

ယတေ ဲ့ပငဘု်ရ ားသခငျ၏စစ်မှ္ေ ် ဲ့ခငဲ့န် ငုင်တံ  ်အမ္ျ ားဆံုားြေ ု ဲ့ေက်ေ တသ အရ  ခုက ုဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ု စဥ် ား 

အဖြေစ်တလ က န ငုင်အံရပ်ရပ်ရှ သမ္ျှ  ု ဲ့၌တဟ ဖြေစ်ပါ ယ်မပ ားတေ က် (ထ ုအသက်အရ ယ်၏) အဆံုား (မ္ က မ္ ) 

လ လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုတဖပ ခ ဲ့လည်ား, စဉားစ ား ကည်ဲ့ပါ: 

န ငုျငတံ ျ ၏ 14 ဤတရ ြို့က ား, 

ဧဝံတေလ  ရ ားက ုလူမ္ျ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့အ ားသက်တသအဖြေစ်တလ က န ငုင်အံရပ်ရပ်ရှ သမ္ျှ  ု ဲ့၌တဟ ရလ မ္ဲ့်

မ္ည်သ ု ဲ့မပ ားမှ္အဆံုား (မ္ဿ  24:14) တရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည။် 

ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုဖကွှ်းဖကျွ ခွငျ်းအဖရ်းကက ်း ါတယ်နငှို့ဤ်အဆံို်းက လ၌  ညို့ ်စံို

ဖစ ခင််းငါှ ြေစ် ါသည်။ ဒါဟ နှိိုငင်ဖံရ်းဖခါင််းဖဆ ငဖ်တသွငဖ် ်းဖစ ခင််းငါှအဘယျသှိို ို့ဖ မယ်ို့လူ ို့အယကှ်မှအစ

စ်အမှန်ဖမျှ ်လငို့ခ်ျကက်မ််းလှမ််းအ ြေစ်တစ်ဥ ်း "ဖက င််းဖသ သတင််းစက ်း"  ြေစ် ါတယ်။ 

သငျသညျယဖရှု၏စက ်းထည်ို့သငွ််းစဉ်းစ ်း ါက, 

စစ်မှန်တဲို့ခရစ်ယ န်အသင််းဖတ ်သှိို ို့ယခိုနှိိုငင်ဖံတ ်သှိို ို့၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုဖကွှ်းဖကျွ ထ ်းရမည်ရှင််းရှင််းလင််း

လင််း ြေစ်သင်ို့သည်။ ဒါကဘိုရ ်းဖကျ င််း၎င််း၏ထှိ ်တန််းဥ ်းစ ်းဖ ်း ြေစ်သင်ို့သည်။ ထ ုအစေစ် ကျဤသ ု ဲ့ဖပ န ငု်

ြေ ု ဲ့အ  က်ဘ သ စက ားမ္ျ  ားစုံအသံုားဖပ သ  ားမ္ည်ဖြေစ်သင်ဲ့ပါ ယ်။ 

ဤသည်ဘုရ ားသခင၏် ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်းလုပ်ြေ ု ဲ့ကက  ားပမ်္ားရ ဖြေစ် ယ်။ ဒ စ အုပ်ငယ်ဘ သ စက ား

မ္ျ ားရမ္ှ ်သ ု ဲ့ဘ သ ဖပေမ်ပ ားပါမပ အဘယ်တ က င်ဲ့ထ ုဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ယဖရှုသညျအ မ ်းဆံို်းသ၏ူလမ််းကှိိုလကျခံမညျမဟိုတျသနှျသငျ: 



13 "ကျဉားတဖမ္ ငာ်း  ဲ့ ံခါားဖြေငဲ့;် 

ကျဉားတဖမ္ ငာ်းတသ  ခံါားမ္ျ ားနငှ်ဲ့ခက်ခ အသက်ရှငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့ပ ု ဲ့တဆ ငတ်သ လမ်္ားသည် ဖြေစ.် 

ကျယ်ဖပေ် ဲ့တသ အ ားဖြေငဲ့ ံ်ခါားက ုနငှ်ဲ့ကျယ်ဖပေ် ဲ့တသ ပျက်စ ားဖခငာ်းမှ္ဥ ားတဆ ငတ်သ လမ်္ားဖြေစ်မပ ား, 

ထ ုသ ု ဲ့ဖြေငဲ့သ်  ားသူအမ္ျ ားအဖပ ားရှ ပါ ယ် 14, နငှ်ဲ့။ တ  ြို့တသ သူသည်အေည်ားငယ်ရှ ပါ ယ် (မ္ဿ  7: 

13-14) ။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုအသက်ရှငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့ပ ု ဲ့တဆ င!် 

ဒါဟ အမ္ျ ားဆံုားဝေခံ်ခရစ်ယ ေတ်  ဟ ခရစ်တ  ်ရ ဲ့အတလားထ ားသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  

ရ ားက ုတဟ တဖပ တသ အယူအဆတမ္ဲ့တမ္ဲ့တလျ ဲ့တလျ ဲ့ထငရ်တပမ္ယဲ့,် 

တလ ကဓမ်္မ္ပည ရှငျဖမ္ ားနငှ်ဲ့သမ္ ုငာ်းပည ရှငမ်္ က ခဏဒ ကမမ္ျားစ က ုအမှ္ေ ်ကယ်သ ေသ်ငရ် တ က ငာ်းေ ားလ

ည်သတဘ တပါက်မပ က ုသ  ဖပ ပါရေစ်  ်ဝငစ် ားလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

သ ု ဲ့တသျ လညျား, ယတ ှေု, က ုယ်တ  ်  ုင,်  ပညျြို့တ ျ   ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ  (2,60 လုက  9) 

၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသငတ်ပားြေ ု ဲ့တမ္ျှ ်လင်ဲ့ထ ား။ 

အေ ေ ်မ္ှ န ငုျငတံ ျ သညျဘုရ ားသခငျ၏ဥပတဒမ္ျ ားအတပေါ်အတဖခခံမပ ားလ မ်္ဲ့မ္ညဆ် ုတသ တ က ငဲ့,် 

ကမင မ်္ားချမ်္ားတရားနငှ်ဲ့တဆ င ်ခ ဲ့. ချမ်္ားသ ကကယ-်

နငှ်ဲ့ဤအသက်အရ ယ်ရှ သူ  ု ဲ့ဥပတဒမ္ျ ားက ုေ ခံစစ်မှ္ေ ် ဲ့မင မ်္ားချမ်္ားတရား (ဆ လ ံ119: 165; ဧြေက် 2:15) 

မှ္ဥ ားတဆ ငမ်္ည်ဖြေစ်သည။် 

ထ ုန ငုင်သံည်၏ဤသ ငာ်းတက ငာ်းက ုဓမ်္မ္တဟ ငျားကမမ္ျားကျမ်္ားစ ၌လူသ မ္ျ ားခ ဲ့သည။် 

3. ဓမ်မဖဟ ငျ်းကမမျ်း၌ထငျရှ ်းသညျနှိိုငျငဖံတျ ခဲို့သလ ်း 

တယ ှေု၏မှ္ ျ မ္ျား ငျထ ားပထမ္နငှ်ဲ့တေ က်ဆံုား ရ ားတဒသေ ၏ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ား

က ုတကွှားတကျွ ခ ငျားပါဝငပ် ်သက် (14-15;  မ္ေတ်  ် 1: မ္ က ု1 3) ။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုယခု ကှနျ ပျ  ု ဲ့ဓမ်္မ္တဟ ငျားကမမ္ျားမ္တခေါ်ရ ကသူ  ု ဲ့ကျမ်္ားစ ၌တြေ ်ဖပခ ဲ့  ဲ့ခ ဲ့ပါ ယ်

အဖြေစ်တယ ှေု၏အချ ေအ်ယုဒလူ  ု ဲ့အတ က ငာ်းအရ  စ်ခုခုက ုသ သင်ဲ့တ က ငာ်းအရ  စ်ခုခုသည။် 

ဒဖံယလနှိိုငျငဖံတျ အဖကွ ငျ်းသငဖ် ်းခဲို့ 

ပတရ ြေက်ဒတံယလ: 

40 စ ု ထ န ငုျငတံ ျ သညျအပ ုငျားပ ုငျားသကံ ဲ့သ ု ဲ့, 

တ လ ကျသကံအ ားလပ်ချ ေအ်ဖြေစ်အ ားကက ားတသ ဖြေစ်ေ ဲ့အရ အ ားလုံားက ုချ  ား ြေျက်. ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည;် ။ 

သငျသညျ စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းအ ုားထ ော်းသမ္ ားရ ဲ့ ွှံ ြို့တစားနငှ်ဲ့ စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းသ၏ံတဖခရငာ်းနငှ်ဲ့တဖခတချ ငာ်းသည်

က ုဖမ္ငက်ျ  ားပ ဲ့ပျက်စ ားတစမပ ား, 



ထ ုန ငုျငတံ ျ သညျအပ ုငျားပ ုငျားချ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့နငှဲ့အ် ူအဖခ ားသူမ္ျ ားက ုနှ ပ်စက်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုသ ူံ 41 

သ  ားရမ္ည်အတ က ငာ်းနငှဲ့,် 

န ငုင်တံ  ်က ုတဝြေေ ်ကလ မ္ဲ့်မ္ည;် တသားသ၏ံအစ မ်္ားသ တ  က ုသငျသညျတကကထည်ပစစည်ားရ  ်နငှဲ့တ်ရ တန ှ

သကံ ုဖမ္ငလ်ျှငေ်ည်ား ,ူ 

က၌ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 42 ထ ုအခါတဖခတဖခတချ ငာ်းအဖြေစ် စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းသနံငှ်ဲ့ စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်း ွှံ ြို့ ဖြေငဲ့်

မပ ားတစ၏, 

ဒါတ က င်ဲ့န ငုင်တံ  ်က ု စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းအ ားကက ားတသ နငှ်ဲ့ စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းပျက်စ ားလ ယ်ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္

ည်။ 43 သငျသညျတကကထည်ပစစည်ားရ  ်နငှဲ့သ်တံရ တန ှသည်က ုဖမ္ငသ်ည်ဲ့အ  ုငာ်းသူ  ု ဲ့တယ က်ျ ား၏အ

မ္ျ  ားအန ယ်နငှ်ဲ့အ ူတရ တန ှပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်, ။ ဒါတပမ္ ဲ့သူ  ု ဲ့ 44 သသံရ  ်နငှဲ့တ်ရ တန ှမ္ထ ားဘူားသည်ေည်ား ူ, 

အချငာ်းချငာ်း တယ ကက် ု တယ က်လ ုက်ေ မ္ည်မ္ဟု ထ် ုမ္ငာ်းကက ားမ္ျ ားလက်ထက်၌တက ငာ်းကငဘ်ံု၏

အရှငဘု်ရ ားသခင၏်ြေကကျဆ ားခံရဘယ်တ  ဲ့မှ္ ံဲ့တသ န ငုျင ံက်ထ ားမ္ည,် နငှ်ဲ့န ငုင်တံ  ်က ုအဖခ ားလူ

မ္ျ ားကျေရ်စ်လ မ္ဲ့်မ္ည်မ္ဟု ်, ဒါတ က င်ဲ့အပ ုငာ်းပ ုငာ်းချ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့နငှဲ့ ်က , 

ဤန ငုင် ံ ု ဲ့  ု ဲ့က ုတလ ငပ်ါက (ဒတံယလ 2: 40-44) သည်အစဉအမမ္  ည်ရလ မ္ဲ့်မ္ည်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် 

18 သ ု ဲ့ရ   ငအ်ဖမ္ငဲ့ဆ်ံုားတသ ဘုရ ား၏သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူအန ငုင်တံ  ်က ုခံယူနငှ်ဲ့ပငအ်စဉအမမ္ အစဉအမမ္ , 

အစဉအမမ္ န ငုင်တံ  ်က ုဝငစ် ားရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် '' (ဒတံယလ 7:18) ။ 

21 "ငါတစ င်ဲ့ ကည်ဲ့ခ ဲ့ ရှ . တေ ဲ့ရက်မ္ျ ား၏တရှားတဟ ငျားအ ေ လ . , 

 စ်ဥ ား ရ ားစ ရငဖ်ခငာ်းအဖမ္ငဲ့ဆ်ံုားတသ ဘုရ ား၏သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့၏မ္ျက်န ှသ အ  က် လုပ်. , 

က လဘ ု ဲ့တလ၏သည်အထ  ူည ဥ ားချ  က ုသေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူအစစတ်အ င,် သူ  ု ဲ့ ဘက်၌ဖပံဲ့နှံ ဲ့, 22 ခ ဲ့သည် 

န ငုျငတံ ျ သညျအပ ုငသ်ေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ (ဒတံယလ 7: 21-22) ။ 

ဒယံတလသမ္,ှ 

ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုဤတလ ကက ုအစ ုားရတသ   ုငာ်းန ငုင် ံ ု ဲ့က ုြေျက်ဆ ားမ္ည်နငှ်ဲ့အစဉအမမ္  က 

ရှည်မ္ည်သညဲ့်အခါထ ုအချ ေက် လသညတ်ရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည်တ က ငာ်းတလဲ့လ ပါ။ ငါ  ု ဲ့သည်လည်ားသေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူကဒ န ု

ငင်တံ  ်က ုလက်ခံရရှ မှ္ သူ  ု ဲ့ရ ဲ့စ  ျအပ ုငျားရှ လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟသုငယ်ူ ကသည်။ 

ဒတံယလ၏ပတရ ြေကဖ်ပ ချက်အတ  ်မ္ျ ားမ္ျ ားတဝမ္ျှ 21 ရ စ၌ုအ ကနှျ ပျ  ု ဲ့၏အကက မ္အ်ဘ ု ဲ့ဖြေစ ်က၏။ 

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားမ္ှအချ  ြို့တသ ကျမ်္ားပ ုဒက် ုသ  ပ  : 

12 "တသားအဖြေစ်မ္ျှန ငုင်တံ  ်က ုလက်ခံရရှ  ကသူ ကျ ပ်ရှငျဘုရငျ  ု ဲ့ဖြေစ် ကသည,် 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့သူ  ု ဲ့က  ရစဆ ေန်ငှဲ့ဘု်ရငမ်္ျ ားအဖြေစ် စ်ေ ရ အဘ ု ဲ့အခ င်ဲ့အ ဏ ခံယူတသ သင ် ု ဲ့ဖမ္င။်13 ဤ

တရ ြို့က ား စျစ  ျဖြေစ ်ကသည်က ု၎ငာ်း, 

သူ  ု ဲ့သ ားရ မ္ မ္   ု ဲ့ ေခ် ုားနငှ်ဲ့အခ င်ဲ့အ ဏ က ုငါတပားမ္ည်ချ  ဆယ်တချ ငာ်း 



။ 14 ဤသ ုားသငယ်နငှ်ဲ့အ ူစစ်ဖြေစ်တစမ္ည်နငှဲ့သ် ုားသငယ်သူကမ္ငာ်း, ရှငဘု်ရင်ဘုရင၏်သခငသ်ည်, 

သူ  ု ဲ့က ုတကျ လ်ွှ ား ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် က ုယ်တ  ်နငှဲ့အ် ူတေတသ သူ  ု ဲ့က ုတခေါ်တရှားတက ကျ, 

သစစ ရှ တသ တေ က ယ် " (ဗျ  17: 12-14) 

ဒါတ က င်ဲ့ကျတေ ်  ု ဲ့တဟ ငျားနငှ်ဲ့ 

နစှ်ဥ ားစလုံားရှ  ဆယ်အစ  ်အပ ုငာ်းမ္ျ ားနငှ်ဲ့အ ူအဆံုားသ ်အချ ေမ်္ တက  ားန ငုင်ဖံြေစ်နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျက ုြေကကျဆ ားနငှ်ဲ့

သူ၏န ငုင်တံ  ်က ုမမ္ ဖမံ္တစမ္ည်ဖြေစ်တ က ငာ်းလ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုအယူအဆ ကည်ဲ့ ှေုပါ။ 

ဖဟရှ ယကနှိိုငျငဖံတျ အဖကွ ငျ်းသငဖ် ်းခဲို့ 

ဘုရ ားသခငျသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ , 

အတထ ငစ်ုနစ်ှအဖြေစ်လူသ မ္ျ ား တထ ငန်စ်ှ  ငေ်ော်းစံ၏ပထမ္ဥ ားဆံုားအစ  ်အပ ုငာ်းအတ က ငာ်းက ုဤေည်ားတရားြေ ု ဲ့

ကျဟတရှ ယမ္ှေု ်သ ငာ်း: 

1 အ ဒ မ္ှ တယရှ ၏ပငစ်ည်ကတေလံှ ံ ထ က.် လ  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်, 

ထ ုအခါဌ ေခ  သူ၏အဖမ္စ်  ု ဲ့  ငအ်ထ ကတပါက် ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 2 ထ ဝရဘုရ ား၏ဝ ည ဉတ  ်သည,် 

က ုယ်တ  အ်တပေါ်သ ု ဲ့ဥ ဏပ်ည ၏ဝ ည ဉျ တ ျ မင မ်္ဝပ်စ  တေအက ံဉ ဏျ၏ဝ ည ဉတ  ်နငှဲ့စုံ်ရ ကလ မ္ဲ့်

မ္ည,် ဝ ည ဉတ  ်သည် ပည အ  ်နငှဲ့သ်ခင၏်တက  ကျရံှြို့ ခ ငျား၏။ 

3 သူ၏တမ္ ြို့တလျ ်ထ ဝရဘုရ ားက တု က က်ရ ံ ြို့ ဖခငာ်း၌ရှ ၏, 

ထ ုသူ ဲ့မ္ျက်စ တရှြို့တ  ်အ ားဖြေင်ဲ့ ရ ားစ ရငမ်္ကသူ ဲ့ေ ားရ က်က  ုက ားေ ဖခငာ်းအ ားဖြေငဲ့ဆ်ံုားဖြေ ်ရမ္ည်မ္ဟု ်; 

4 သ ု ဲ့တသ ်လညာ်း 

 ရ ားသဖြေငဲ့သူ်သည်ဆငာ်းရ   ု ဲ့က ုစစ်တ က စ ရငရ် ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် 

ထ ုအခါတဖမ္ကက ားနာူးညံဲ့သ မ္ျတမှ္ ဲ့ဘ ု ဲ့ရှယ်ယ နငှ်ဲ့အ ူဆံုားဖြေ ်; သူကသူ ဲ့ရ ဲ့ခံ  ငာ်း၏လံှ ံနငှဲ့တ်ဖမ္ကက ားက ုဒဏ်

ခ ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် 

ထ ုအခါသူ ဲ့နှေု ်ခမ်္ားထ က်သက်နငှ်ဲ့အ ူသူသည်မ္ ရ ားတသ သူက ုသ ်ရမ္ည်။ 5  ရ ားသူ၏ခါားက ု၏

ခါားပ ်မ္ဖြေစ,် တ  ခ်ါား၏ခါားပ ်သစစ ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

6 "တ  တခ ားလည်ားအဆ ုပါကျ ားသစ်သညဆ်  ်သငယ်က ု, အဆ ုပါန  ားသငယ်နငှ်ဲ့ဖခတသဂဲ့ပျ  နငှ်ဲ့အ ူ က  

နငှဲ့အ် ူအ ပ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် သ ုားသငယ်က ုအ ူ တေ. , 

ထ ုသူငယ်အဆ ုပါန  ားမ္ 7 သူ  ု ဲ့က ုလမ်္ားဖပလ မ္ဲ့်မ္ည်နငှဲ့ဝံ်ကျက်စ ား ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ 

သ ားငယ်မ္ျ ားသည်အ ူအ ပ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည;် 

ထ ုဖခတသဂဲ့သည်န  ားက ဲ့သ ု ဲ့ဖမ္က်က စု ားရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်8 သူေ ဖပ တလားသညတ်ခမ္တဟ က်ရ ဲ့အတပါက်မ္ျ ားကက

စ ား ကမ္ည,် 

ထ ုအခါန ု ဲ့က  တသ သူငယ်တခမ္တဟ က်က ုက်  ငာ်း၌မ္ မ္ လက်က ုသ ငာ်းရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်9 သူ  ု ဲ့အတပါငာ်း  ု ဲ့၌



အချငာ်းချငာ်းညှဉားဆ ဖခငာ်းမ္ဟု ်မ္ြေျက်ဆ ားရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ ။ 

ပငလ်ယ်တရက ုြုံေားလွှမ်္ားထ ားသက ဲ့သ ု ဲ့တဖမ္ကက ားသည်ငါ၏သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ တ  င ်ဖပင,် 

သခငသ် ကျွမ်္ားဖခငာ်းပည ၏ဖပညဲ့်စုံလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

10 "ထ ုက လ၌လူအြေ ု ဲ့ စ်ဥ ားေြူေားစညာ်းစ  မ်္ားအဖြေစ် ညရ် ကမ္ည်က ုအဘယ်သူတယရှ ၏ စ်ဥ ား, 

ရှ လ မ္ဲ့်မ္ည,်  ပါားအမ္ျ  ားသ ား  ု ဲ့သည်အဘ ု ဲ့က ုယ်တ  ်က ုရှ  ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် 

ထ ုအခါသူ၏မင မ်္ဝပ်ရ အရပ်က ုဘုော်းပ ငဲ့ ်ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် " (တဟရှ ယ 11: 1-10) 

ငါသည်အဥ ားဆံုားတသ အစ  ်အပ ုငာ်းသ ု ဲ့မ္ဟု ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ပထမ္အဆင်ဲ့အဖြေစ်ဤရည်ညွှော်းအ

တ က ငာ်းဖပချက,် (ကက   ငသ်ညဲ့်အခါသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ မမ္  ြို့တ  ်အချ ေက် ုမ္,ှ ေယူားတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 21, 

တက ငာ်းကငဘ်ံုမ္ှဆငာ်းလ ) ကဒ က ုပ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ် ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်သည်ဲ့တေရ   င ်စ်ဥ ားအချ ေဖ်ြေစ်ပါ ယ် 

အနစ်ှ တထ င ်က ရှည်လ မ်္ဲ့မ္ည။် သူနငှ်ဲ့အ ူဆက်လက်တသ အခါအကျဟတရှ ယသည်ဤအဆင်ဲ့  ငမ်္ျ ား၏

 ုပ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ်  ှေုတထ င်ဲ့အ ညဖ်ပ : 

11 ထ ုသ ု ဲ့သခငဘု်ရ ားသည်အ  ှေုရ အ ေု တ  ဖပည် မှ္စ. ,  ုနငှ်ဲ့ကုရှ မှ္စ. , ဧလံဖပည်နငှ်ဲ့ရှ ေ  မှ္စ. 

ဟ မ္ ်ကတေ,  ြေနျကျေက်ကငာ်းတသ သူသူ ဲ့ရ ဲ့လူမ္ျ ား၏အကကငာ်းအကျေက် ု 

လုပ်ြေ ု ဲ့ဒ ု ယအကက မ်္လက်တ  ် ထ ား. 

နငှ်ဲ့ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ဆ ုလ ုသည်မှ္ ထ ုက လ၌တရှ က်သ  ားလ ရ ကမ္ည် သမ္ုဒဒရ ၏ကျွော်းမ္ျ ား။ 

12 သူသည်ဧြေရ မ်္၏ဖငျူစူဖခငာ်းထ က်သ  ား ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ဟုယုဒရေသူ်ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ဒါဲ့အဖပငလူ်မ္ျ  ားအဘ ု ဲ့

အလံက ုထူထ ားမ္ည,် ထ ုအခါဣသတရလအမ္ျ  ား၏အတဝားသ ု ဲ့နငှလ် ုက်တသ စုတဝားမ္ည,် 

ထ ုအခါတဖမ္ကက ားတလားတထ ငဲ့က်တေယုဒလူစုခ  အ ူ ူစုသ မ်္ားမ္ည်။ 13 ဖြေ ်တ  က်သည;် ဧြေရ မ်္အမ္ျ  ား

သည်ယုဒဖပည်မ္ေ လ ုမ္ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် 

ထ ုအခါယုဒသည်ဧြေရ မ်္တန ှင်ဲ့ယှက်ခံရလ မ္ဲ့်မ္ည်မ္ဟု ် 14 သ ု ဲ့တသ ်သူ  ု ဲ့သည်အတေ က်ဘက်ဆ သ ု ဲ့ြေ လ 

 တ  လူမ္ျ ား၏ပခုံားတပေါ်မ္ှ ဆငာ်းပျံသော်း ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် အ ူ ူသူ  ု ဲ့အတရှြို့က ုလူမ္ျ ားက ုလုယူ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်

သူ  ု ဲ့ကဧဒံဖုပည်နငှဲ့တ်မ္ ဘဖပည်သည်မှ္ မ္ မ္   ု ဲ့လက်က  ု င.် 

၎ငာ်း, အမ္မ ေလူ်  ု ဲ့ကသူ  ု ဲ့က ုအ ားေ ခံရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်15 သခငဘု်ရ ားက ုအကုေအ်စငအ် ေု တ  ပငလ်ယ်၏

လျှ က ုငါြေျကဆ် ားမ္ည်။ သူ၏အ ားကက ားတသ တလ  ုက်နငှ်ဲ့အ ူသူကဖမ္စ်ကက ားက တုကျ ်ကသူ ဲ့လက်သ ားက ု

လှေုပ်လ မ်္ဲ့မ္ည,် ထ ုအခါခုေစျပါားဖမ္စ်တရထ မ္ှ ဒဏခ် ,် လူတခ  ကျတသှ ဲ့- ကူားတစပါ။ 16 သက ဲ့သ ု ဲ့, 

အ  ှေုရ ဖပည်မှ္ကျေက်ကငာ်းရလ မ်္ဲ့မ္ည်က ုအဘယ်သူသူ၏လူမ္ျ ား၏အကကငာ်းအကျေမ်္ျ ားအ  က်လမ်္ားမ္ကက ား

ရှ လ မ္ဲ့်မ္ည ်

ဒါတ က င်ဲ့သူကအ ေု တ  ဖပည်မှ္ က်လ တသ က လ၌ဣသတရလအမ္ျ  ားအဘ ု ဲ့ခ ဲ့သည။် (တဟရှ ယ 11: 

11-16) 



ကျဟတရှ ယလည်ားတရားသ ားြေ ု ဲ့မ္ှေု ်သ ငာ်းခ ဲ့သည်: 

2 အခုတ  ဲ့သခငဘု်ရ ား၏အ မ်္တ  ် ည်တသ တ  င၏်ထ ပ်တပေါ်မ္ှ  ည်လ မ္ဲ့်မ္ည်ထ ုအခါတ  ငကု်ော်း

အထက်ချ ားတဖမှ္ က်ဖခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်ရလ မ္ဲ့်မ္ည်ဒါကအဆံုားစ ေတ်သ တေ ဲ့ရက်က လ၌တရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည,် ထ ုအ

ခါခပ်သ မ်္ားတသ လူမ္ျ  ားကမ္ှစ ားဆငာ်းရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်3 လူအတ  ်မ္ျ ားမ္ျ ားသည် လ . ဆ ုရ, "လ  က, 

ကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုယ ကုပ်အမ္ျ  ား၏ဘုရ ားသခင၏်အ မ်္တ  ြ်ေ ု ဲ့, 

ထ ဝရဘုရ ား၏တ  ငတ်  ်သ ု ဲ့ က်သ  ား ကကုေအ်ံဲ့။ သူကကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုသူ၏ေည်ားလမ်္ားမ္ျ ားသင်

တပားမ္ည,် ငါ  ု ဲ့ကသူ ဲ့လမ်္ားခရ ား၌ကျငလ်ည်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်"ဇှိအိုနျထကဲဖယရိုရှလငမ်မှိ ြို့ မှဥ ဖဒ, 

ထှိိုသခင၏်နှုတက် တဖ်တ ်ကှိိုထကွသ် ွ်းကကလှိမို့်မည်အဖကက င််းမူက ်း 4 ထ ုလူမ္ျ  ားအပ ုငာ်းဖခ ားလျက,် 

မ္ျ ားစ  တသ လူ  ု ဲ့က ုဆံုားမ္ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ ။ , သူ  ု ဲ့ကထုလုပျသ ု ဲ့သူ  ု ဲ့၏ဓ ား  ုက်နက်ှ, 

အမ္ျ ားက ု ံစဉသ ု ဲ့သူ  ု ဲ့၏လံှ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ် လူမမှိ ်းကှိိုဆန် ို့ကျငထ် ်းကှိိုထ ်းကှိိုချ ရမည်မဟိုတ,် 

မတည်မသတူှိို ို့ဖတ ို့ဘ်ူးစစ်ဖလို့လ သငယ်ူရကကလှိမို့်မည ်... 

တယ ကျ် ား၏ 11 ဖမ္ ်တသ  ူပမ်္ဲ့ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် ဖယ က်ျ ်းမျ ်း၏ဖထ ငလ်ွှ ်း ြေစ်ရကကလှိမို့်မည်။ 

ဥ ားညွှ ်လျက,် 

 တယ က် ည်ားသခငဘု်ရ ားသည်ထ ုတေ ဲ့၌ချ ားတဖမှ္ က်ဖခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်ရလ မ္ဲ့်မ္ည။် (တဟရှ ယ 2: 2-

4,11) 

ထ ု ဲ့တ က င်ဲ့သူကတဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ မ္ ဿဟ ယ အချ ေဖ်ြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ တေ က်ဆံုား  င,် 

ဒ ယတ ှေုသညျအ ဏ ရနငှ်ဲ့အ ူအစဉအမမ္ ရှ လ မ္ဲ့်မ္ည်။ အမ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ ကျမ်္ားစ က ုအမ္ှ  ဖပ . အတပျါမ္ှ အတဖခခံမပ ား 

(:; 92, 4: 1; ကျဟတရှ ယ 2:11; တဟ တရှ 6: ဆ လ ံ90 2), ေျျူား ဤ (လွှ ်အရ ရှ ြေ ုလ ယ ု 97a ဗ ဗုလုေ)် 

1000 အနစှ် က သင ်က ားတပားသည။် 

ကျဟတရှ ယလည်ားတအ က်ပါတရားသ ားြေ ု ဲ့မ္ှေု ်သ ငာ်းခ ဲ့သည်: 

6 ငါ  ု ဲ့အ ားသည်ကတလား စ်ဥ ားသည်သ ားတ  ်က ုတပားထ ားကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ု  ု ဲ့အ ား, 

ြေ  ားဖမ္ငလ်ျက်ရှ ၏ ထ ုအခါအစ ုားရသူ၏ပခုံားတပေါ်မ္ှ ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ နငှ်ဲ့သူ၏ေ မ္က ုအံဲ့ သြေ ယ်, 

  ုငပ်ငဘ်က်,  ေခ် ုားကက ားတသ ဘုရ ားသခင,် ထ ဝရအဘ, 

မင မ်္သက်ဖခငာ်းအရှငဟု်တခေါ်တဝေါ် ဖခငာ်းက ခံုရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် 

ထ ုသူ ဲ့အစ ုားရ၏  ုားနငှ်ဲ့မင မ်္ားချမ်္ားတရား 7 ကအမ္ ေ် ဲ့နငှ်ဲ့မမ္ ဖမံ္တစဖခငာ်းငါှ, 

ဒါဝ ဒ၏်ရ ဇပလလ ငတ်ပေါ်မ္ှ နငှ်ဲ့သူ၏န ငုင်တံ  ်က ုတကျ ်မ္ျှအဆံုားရှ လ မ္ဲ့်မ္ည် 

ဒါတ က င်ဲ့ပငက် ုအစဉအမမ္ တမ္ျှ ်လင်ဲ့တ က ငာ်းထ ုအခါ မှ္စ.  ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရငဖ်ခငာ်းနငှ်ဲ့ ရ ားမ္ျှ မ္ှေု, 

အ ူ။ တက ငာ်းကငဗ် ုလတ်ဖခအရှငထ် ဝရဘုရ ား၏တစ ေ စ  ်အ ားကက ားဖခငာ်းအတ က ငာ်းအရ သည်ဤ

လုပ်တဆ ငပ်ါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ (တဟရှ ယ 9: 6-7) 



ကျဟတရှ ယသညျယတ ှေုလ နငှဲ့ ်စ်ဥ ားအစ ုားရနငှျ ြို့ န ငုျင ံည်တထ ငမ်္ယ်လ ု ဲ့တဖပ ခ ဲ့သ  ဖပ ပါ။ ခရစ်တ  ်အမ္ည်

ခံသူအမ္ျ ားအဖပ ားနစ်ှစဉအထာူးသဖြေငဲ့ဒ် ဇငဘ် လ၌, ဤကျမ်္ားပ ုဒက် ုားက ားတေစဉ, 

သူ  ု ဲ့ကယတ ှေုတမ္ှားြှေ ားမ္ညဖ်ြေစ်တ က ငာ်းဆ ု  ဲ့အချက်က ုထက်ပ ုပတရ ြေက်ဖပ တ က ငာ်းလျစ်လျျူ ှေုတလဲ့ရှ ပါ ယ်။ 

ကမမ္ျားစ ကသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ဘ သ ရပ်မ္ျ ားတကျ ဥ်ပတဒမ္ျ ားနငှ်ဲ့အ ူအစ ာုးရရှ ပါ ယ်, 

ယတ ှေုသညျတကျ ်ြေ စျလ မ္ျ ြို့မ္ညျတ က ငာ်းက ုဖပသထ ား ယ်။ တဟရှ ယက, ဒတံယလ, 

အဖခ ားသူမ္ျ ားကပတရ ြေက်ဖပ ။ 

ဘုရ ားသခင၏်ဥပတဒမ္ျ ားချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  လမ်္ားဖြေစ်၏ (မ္ဿ  22: 37-40; တယ ဟနျသ 15:10) 

နငှ်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုသူ  ု ဲ့အ ားဥပတဒတ  အတပေါ်မှ္ အတဖခခံအုပ်ချ ပ်လ မ်္ဲ့မ္ည။်ထ ု ဲ့တ က ငဲ့ဘု်ရ ားသခင်

၏န ငုင်တံ  ်, ကမ္ဘ ဲ့အမ္ညမ်္ျှရှ တေတသ ်လည်ား, က ှေုမ္ ငျချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  အတပေါ်မှ္ အတဖခခံလ မ်္ဲ့မ္ည်။ 

ဆ လံကမမျ်းနငှ်ို့ ှိို 

ဒါဟ ဘုရ ားသခင၏်လ မ္ည်ဲ့န ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်းတရားသ ားြေ ု ဲ့မ္ှေု ်သ ငာ်းတ က ငာ်း ုံဒတံယလနငှ်ဲ့ကျဟတရှ ယမ္ဟု

 ်ခ ဲ့တပ။ 

ဖယဇဖကျလမဟ ဖဘ်းဒဏ်ကက ်းက လအတငွ််းမှ ကွဲ   ်းလျက်ဖနဖသ ဣသဖရလအမျှိ ်းအနယွ်ဖသ သတူှိို ို့

အ ်း (မယ်ို့ယိုဒလူတှိို ို့) အနစ်ှတစ်ဖထ ငန်ှိိုငျငဖံတျ ၌စိုဖဝ်းဖစမည် ြေစ်ဖကက င််းဖရ်းသ ်းြေှိို ို့မှုတသ်ငွ််းခဲို့သည်: 

 18 ထှိိုသတူှိို ို့ကအဒဲ မှ သ ွ်းလှိမ်ို့မည:် 17 ထှိို ို့ဖကွ ငျြို့ '' 

"ငါလူမျှိ ်းတှိို ို့မှသငို့က်ှိိုစိုသှိမ််းသငျသညျအရ ်ရ ်သှိို ို့ကွဲ   ်းခဲို့ကကရှှိရ နှိိုငင်မံျ ်းတငွထ်မှံသငတ်ှိို ို့စိုဖဝ်း, 

ငါသည်သငဣ်သဖရလ  ညက်ှိိုဖ ်းမည်။ " အရှငထ် ဝရအရှငဘ်ိုရ ်းသခငမ်ှိန် ို့ဖတ မူ်၏ '' ဟိုဖ    

သတူှိို ို့သည်လည််းထှိိုအရ ်မှအ ်းလံို်း၎င််း၏စက်ဆို ်ရံွရှ ဘယွ်ဖသ အမှုအရ အဖ ါင််းတှိို ို့နငှို့၎်င််း၏စက်

ဆို ်ရံွရှ ဘယွဖ်သ ယူသ ွ်း ါလှိမ်ို့မယ်။ 19 ထှိိုအခါငါသည်ထှိိုသတူှိို ို့ကှိိုတစျစှိတျနလှံို်းကှိိုဖ ်းမည်ငါသည်

လည််းထှိိုအတငွ််းအသစ်ဖသ သဖဘ ကှိိုသငွ််း, သတူှိို ို့၏ဇ တှိ ကတှိ၏အထကဲဖကျ က်နလှံို်းကှိိုယ,ူ 

သတူှိို ို့နလှံို်းကှိိုဖ ်းမည် 

ဇ တှိ ကတှိ၏, 20 သတူှိို ို့သည်ငါ၏အထံို်းအြဲွေြို့တှိို ို့ကှိို၌ကျငလ်ည်ငါ၏တရ ်းစ ရင ်ှိိုငတ်ှိို ို့ကှိိုကျငို့ဖ်စ ငို့မ်

ည်အဖကက င််း, သတူှိို ို့သညလ်ည််းငါ၏လူ ြေစ်ကကလှိမို့်မည,် 

ငါသည်သတူှိို ို့၏ဘိုရ ်းသခင ်ြေစ်လှိမ်ို့မည်။ 21 အဘယသ်၏ူစှိတန်လှံို်းကှိိုသတူှိို ို့၏စက်ဆို ်ရံွရှ ဘယွဖ်သ 

အမှုအရ နငှ်ို့သတူှိို ို့၏စက်ဆို ်ရံွရှ ဘယွ်ဖသ အဘှိို ို့အလှိိုဆနဒအတှိိုင််းလှိိုက်န သတူှိို ို့အဘှိို ို့အ ြေစ်, ငါ ", 

မှိမှိတှိို ို့ကှိိုယ် ှိိုငဖ်ခါင််းဖ ေါ်မှ သတူှိို ို့အကျငို့တ်ှိို ို့၏အကျှိ ်းအ  စ်ကှိိုဆ ်လှိမ်ို့မယ ်

ဘိုရ ်းသခငထ် ဝရဘိုရ ်းမှိန် ို့ဖတ ်မူ၏။ (ဖယဇဖကျလ 11: 17-21) 



ဣသတရလအမ္ျ  ားအန ယ်၏သ ားစဉတဖမ္ားဆက်မ္ရှ တ  ဲ့အရပ်ရပ်သ ု ဲ့က  ဖပ ား ကလ မ်္ဲ့မ္ည,် 

သ ု ဲ့တသ ်ညျဘုရ ားသခငျ၏အထံာုးအြေ  ြို့  ု ဲ့က ုအ ားေ ခံဖခငာ်းနငှ်ဲ့စက်ဆုပ်ရ ံ ြို့ ရှ ဘ ယ်တသ အမ္ှေုအရ  (ဝ ဖ်ပ ရ  11; 

 ရ ားတဟ ရ ကျမ်္ား 14) အစ စ ားဖခငာ်းရပ် ေ် ဲ့ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

ထ ုဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်းက ဆု လံကျမ်္ားအ  က်တအ ကပ်ါသ  ထ ားမ္ မ္ှ : 

ကမ္ဘ တပေါ်  င ်27 အ ားလံာုးသည်ကက ားစ ော်း  ုငတ်အ ငသ်  ရနငှဲ့သ်ခငထ်ံသ ု ဲ့လွှ ထ ုလူမ္ျ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့မ္ သ ားစု

မ္ျ ားတရှြို့တ  ်၌ဖပပ်ဝပ်က ုားက ယ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် န ငုင်တံ  သ်ည် 28သခငဘု်ရ ားဖြေစ်၏, 

ထ ုလူမ္ျ  ားအအုပ်စ ာုး။ (ဆ လ ံ22: 27-28) 

6 သင၏်ရ ဇပလလ ငအ် ုဘုရ ားသခင,် 

အစဉအမမ္ အစဉအမမ္ ဖြေစ်၏ တဖြေ ငဲ့မ်္ ် စ်ဥ ားကရ ဇလံှ ံသင်ဲ့န ငုျငတံ ျ ၏ရ ဇလံှ ံသည။် (ဆ လ ံ

45: 6) 

10 အ ားလုံားသင်ဲ့ရ ဲ့အကျငဲ့က် ုကျငဲ့အ် ုထ ဝရဘုရ ား, က ုယ်တ  ်က ုချ ားမ္ မ်္ားရ ကမ္ည,် 

အသင်ဲ့သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူအသငက်တက ငာ်းကက ားတပားတ  ်မူ္ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 11 သူ  ု ဲ့ကတယ က်ျ ားကသူ ဲ့အ ားကက ား

တသ ဖပ မ္တူသ အမ္ှေုအမမ္  ားသ ား  ု ဲ့အ ားထငရှ် ားတစဖခငာ်းငါှ, 

သင်ဲ့ရ ဲ့န ငုျငတံ ျ ၏ဘုော်းအသတရနငှဲ့သ်င၏်အအ ဏ တဆ ားတန ားချက်၏ 12 တပ  ဆ ုရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည,် 

ထ ုအခါ 

သူ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဘုနျားက  ားတသ  ေခ် ုားအ နတုဘ ။် 13 သင၏်အန ငုျငတံ ျ သညျထ ဝရန ငုျငတံ ျ သ

ညျဖြေစ်ပါသည,် ထ ုအသင်ဲ့အစ မ်္ားသ တ  ရှ သမ္ျှသည်သ ားစဉတဖမ္ားဆက် တလျှ က်လုံား ည်၏။ (ဆ လ ံ

145: 10-13) 

ဓမ်မဖဟ ငျ်းကမမျ်းအတကွ်အမျှိ ်းမျှိ ်းဖသ စ ဖရ်းဆရ မျ ်းလည််း (ဥ မ ဖယဇဖကျလ 20:33; ဩဗဒှိ 21; 

မှိကခ  4: 7) နှိိုငျငဖံတျ ၏ရှုဖထ င်ို့နငှ်ို့  တသ်က်. ကဖရ်းသ ်းခဲို့သည်။ 

ယဖရှုသညျဘိုရ ်းသခငျ၏နှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုဖဟ ဖ   သန်ွသငစ်တငခဲ်ို့သညို့ ်အခါဒါ, 

သူ ို့ကှိိုချကခ်ျင််း ရှိသတက်ှိိုအဖ ခခံအယူအဆနငှို့အ်တအူချှိ ြို့ဖသ ကျွမ််းခဲို့ရသည်။ 

4. တမန်ဖတ ်နှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုသငဖ် ်းခဲို့သလ ်း 

ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုတအူမျ ်းအ   ်းလို ်ရ ်ဖယရှု၏လတူစ်ဥ ်းအဖကက င််းကှိို ဲသတငျ်းဖက ငျ်း ြေစ် ါတယ်ဖနစ

ဉ, 

အ ြေစ်မှန်ကဖယရှုရဲ ို့ဖန က်လှိိုက်သညျဘိုရ ်းသခငျ၏နှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုသနှျသငျဖသ ဖကွ ငျြို့

ြွေစျသညျ။ ဒါကသညျယဖရှုကှိိုဖဆ ငခဲ်ို့ဖသ သတင််းစက ်း ြေစ် ါတယ်။ 

ဖ ါလိုသည်ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ က်ှိိုသငဖ် ်းခဲို့ 



 မ္ေတ်  ်ရှငတ်ပါလုသည်ဘုရ ားသခငန်ငှဲ့သ်ခငတ်ယ ှေု၏န ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်း: 

8 ထ ု ရ ားစရပ်သ ု ဲ့ ဝင.် သံုားလတလ က်ရ ရငျြို့ စ ှတပ  ဆငဖ်ခငဖ်ခငာ်းနငှ်ဲ့ (19: 8) 

ဘုရ ားသခ၏န ငုင်အံဖခငာ်းအရ   ု ဲ့က ုရညမှ်္ ်ဆ  တဆ င။် 

25 အကယ်စငစ်စ်, ယခုငါသည်သင ် ု ဲ့ရှ သမ္ျှသည်, ငါသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ ( မ္ေတ်  ် 

20:25) ကတဟ တဖပ ဖခငာ်းတကျ ်သ  ား ကမပ ဘယ်သူက ု  ု ဲ့  ငအ်တ က ငာ်းက ုငါသ ၏။ 

ဒါတ က င်ဲ့သူ  ု ဲ့ စ်တ   တေ ဲ့သူ ဲ့က ုခနျ ြို့အပျခ ဲ့မပ ားမှ္ 23, အမ္ျ ားအဖပ ားသညည်ဥ ား  ုငတ်အ ငေ်ေံက် မှ္စ. 

တမ္ တရှ၏ပည တ  ကျမ်္ားနငှ်ဲ့အေ ေ တ  ကျမ်္ားနစ်ှခုလုံားကတေသညျယတ ှေုက ုရည်မ္ှ ်သူ  ု ဲ့က ုဆ  တဆ င,် 

ဘယ်သူက ုမ္သူှကရှငာ်းဖပသည်နငှ်ဲ့ရ  ှငျသ   တပား. ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုသက်တသခံသည,် 

မ္ မ္  ည်ားခ ုခော်းမ္ ှသူ ဲ့က ုလ  က၏။ ... 31 ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်အဖကက င််းကှိိုဖဟ ဖ   အဖ ါင််းတှိို ို့

နငှို့ယ်ံိုကကည်စှိတခ်ျမှု, ( မ္ေတ်  ် 28: 

23,31) သူ ို့ကှိိုတ ်း မစ်ထ ်းအဘယသ်မူျှမနငှို့တ်ကွသခငဘ်ိုရ ်းသညျယဖရှုခရစျသရှိဖသ အရ တှိို ို့ကှိို

ဆံို်းမဩဝါဒဖ ်း။ 

တပါလုကလညာ်းသူသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ အတက  ငျားသှနျသငျတသ အရ က ုမ္ှသ ားဖခ ားစ တယ ှေုအတ က 

ငာ်းဆံုားမ္ဩဝါဒတပားအဖြေစ်သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ , 

(သူက၏အဓ ကအစ  ်အပ ုငာ်း စခု်ဖြေစ်ပါသညတ်သ ်လညာ်း) တယ ှေုအတ က ငာ်းမ္တဖြေ င်ဲ့တ က ငာ်းသ  ဖပ ပါ။ 

တပါလုကလညာ်းဘုရ ားသခင၏်ဧဝံတေလ  ရ ားက ုကတခေါ်တသ ်လည်ားတ က ငာ်းတေဆ သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငံ

တ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ခု ဲ့သည်: 

9 ... 
ငါ  ု ဲ့သည်သင ် ု ဲ့ရေသ်ငဲ့အ် ားမ္ မ္ န ငုျငတံ ျ နငှျ ြို့ဘုနျားတ ျ သ ု ဲ့သင ် ု ဲ့က ုတခေါ်တ  မူ်္တသ ဘုရ ားသခင၏်

က ုခံထ ုကတ်သ သူလမ်္ားတလျှ က်မ္ယ်လ ု ဲ့ဘုရ ားသခငဲ့ ... 12 ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဟ တဖပ  က၏။ (1 

သက်သ တလ ေ  ် 2: 9, 12) 

ရှငတ်ပါလုလည်ားခရစ်တ  ် (တရ မ္ 1:16) ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတခေါ်။ တယ ှေု၏ "တက ငာ်းတသ သ ငာ်းစက ားက ု" 

သူကဆံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ သ ငာ်းစက ား။ 

ဒါတ က င်ဲ့  ု ား  ု ားသညျယတ ှေုခရစျ၏လူ စ်ဥ ားသ ု ဲ့မ္ဟု ်င်ဲ့အတ က ငာ်းက ုယ်တရားကယ် ငဖ်ခငာ်းအတ က ငာ်းနငှ်ဲ့ 

ပ ်သက်. 

 စ်ဥ ားယဉှတသ ဧဝံတေလ  ရ ားမ္ဟု ်ခ ဲ့တ က ငာ်းစဉားစ ားပါ။တပါလုသည်ခရစ်တ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုယတ ှေု, 

သူ၏ဖပေလ် ၎ငာ်း, ဘုရ ားသခင၏် ရ ားစ ရငဖ်ခငာ်းက ုေ ခံပါဝင:် 

6 ... ဘုရ ားသခငျ, ဆငျားရ ဒကု်ခနငှ်ဲ့အ ူ  ဲ့သူတ  သင ် ု ဲ့က ုတန ှက်ယှကဖ်ပေဆ်ပ် 7 နငှ်ဲ့, 

သခငတ်ယ ှေုကသူ ဲ့အ ားကက ားတသ တက ငာ်းကင ်မ္ေမ်္ျ ားနငှ်ဲ့အ ူတက ငာ်းကငမှ်္ထငရှ် ားတသ အခါအ ကှနျ 



ပျ  ု ဲ့နငှျ ြို့အ ူပူပကကငာ်းတသ အရ မ္ျ ားမှ္ မူ္တသ ဘုရ ားသခငျမ္သ ရပါဘူား  ်တသ သူ  ု ဲ့သည်အတပေါ်

ထ ုက်တသ အဖပစ်အတလျ က်ယူမပ ားမ္ ားလျှ ံ8 သငတ်ပားရြေ ု ဲ့, 

ငါ  ု ဲ့သခငတ်ယ ှေုခရစ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုေ ားမ္တထ င ်ကဘူား  ဲ့သူ။ 

သူကကကလ တသ အခါ 9 ဤတရ ြို့က ားဖြေငဲ့ဘု်ော်းထငရှ် ားတစဖခငာ်းငါှ, ထ ုတေ ဲ့၌, 

သခငဘု်ရ ားထံတ  ်မ္ှ ေခ် ုား၏ဘုော်းအသတရမ္,ှ 

ထ ဝရြေျကဆ် ားဖခငာ်း, 10 နငှ်ဲ့အ ူအဖပစ်တပားခံရ ကလ မ္ဲ့်မ္ညသူ်  ု ဲ့အ ားအတပေါ် 

သငျ  ု ဲ့ ှငျငါ  ု ဲ့၏သက်တသခံချက်က ယုံု ကညတ်သ တ က ငဲ့,် ယံု ကည်သမ္ျှတသ သူ  ု ဲ့သည် (: 6-10 

2 သက်သ တလ ေ  ် 1)   ု ဲ့  ငအ်တလားစ ားခံရြေ ု ဲ့သူ၏သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့။ 

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားယခု ကှနျ ပျ  ု ဲ့အဖပည်ဲ့အဝအ ားအပ ုငမ်္ဟု ်တ က ငာ်း, 

န ငုျငတံ ျ သညျအ ကှနျ ပျ  ု ဲ့က ခံုယူရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်တ က ငာ်းအရ  စ်ခုခုတ က ငာ်းဖပသထ ား ယ်: 

28 ကျွေတ်  ်  ု ဲ့ (ဟတဗ   12:28) မ္လှေုပျန ငုျတသ န ငုျငကံ ုလက်ခံရရှ ထ ားပါသည်။ 

ကျတေ ်  ု ဲ့ဆုပ်က ုငန်ငှ်ဲ့ယခုဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏အစ  ်အပ ုငာ်းဖြေစ်ဖခငာ်းမှ္တမ္ျှ ်လင်ဲ့တပမ္ယ်ဲ့အဖပည်ဲ့အဝကဝ

သ ု ဲ့ဝင ်ကမပ မ္ဟု ်န ငုပ်ါ။ 

တပါလုကအထာူးသကရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းမပ ားတေ က်ဖြေစပ်ျက်အဖြေစ် ဥ ား ညာ်းအဖပည်ဲ့အဝ,  စ်ဥ ားတသ  ်

တသ လူ ဲ့အဖြေစ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုမ္ဝငန် ငုဘူ်ားကအ ည်ဖပ : 

50 က ုယခုငါ  ု ဲ့၌ရှ တသ ည အစက် ု  ု ဲ့သည်အတသ ားအသ ားသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငု်ငတံ  ်က ုအတမ္ မ္န ုငျတက  ငျား, ဆ ုရမ္ည်မ္ ှ, ။ 

မ္ဟု ်အကျင်ဲ့ပျက်ဖခစ ားမ္ှေုမ္ပုပ်န ငုတ်သ အဖြေစ်က ုအတမ္ ခံရတပ 51 ငါသညျသငျသညျေက်ေ တသ အရ 

 ခုက ုတဖပ ဖပကျတေ ်  ု ဲ့အ ားလုံားအ ပ်မ္ရတပမ္ယ်ဲ့ငါ  ု ဲ့ရှ သမ္ျှသည်မပ ားခ ဲ့သည်ဲ့ ံပ ုားမ္ှေု ်တသ အခါ, 

မ္ျက်စ မ္ျ ား၏မ္ှ  ်၌,  ခဏအ  က် - ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည။်  ံပ ုားဖမ္ည်လ မ်္ဲ့မ္ည်က ၎ုငာ်း, 

တသလ ေတ်သ သူ  ု ဲ့သည်မ္ပျက်စ ားန ငုတ်သ ထတဖမ္ က်တ  မူ်္လ မ်္ဲ့မ္ည,် ငါ  ု ဲ့သည် (1 တက ရ ေသု် 15: 

50-52) သည်တဖပ ငာ်းလ ဖခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

1 ငါသည်ဘုရ ားသခနငှ်ဲ့သူ၏ထငရှ် ားတကျ ် က ားတသ နငှ်ဲ့သူ၏န ငုင်တံ  ်က ု (1: 2   တမ္ တသ 4) 

မှ္ လူတေမ္ှေုနငှ်ဲ့အတသစ ရငမ်္ည်သူက ုသခငတ်ယ ှေုခရစ်တရှြို့ မှ္ ထ ုတ က ငဲ့သ်ငသ်ည်တက က်ခံ။ 

တပါလုကဆံုားမ္သ ေသ်ငမ်္သ တပမ္ယ်ဲ့ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျအ ားခမ္ညျားတ ျ သညျန ငုျငတံ ျ ကယ်နှေု ်မ္ည်

ဟု: 

20 ယခုမ္ူက ားခရစတ်  ်သညတ်သဖခငာ်းမ္ထှတဖမ္ ကတ်  ်မ္သူည်, 

အ ပ်တပျ ်တသ သူ  ု ဲ့၏အဥ ားသ ားတသ အသ ားအနှဖံြေစ်လ သည်။ 21 က ည်ားကက ားလူအ ားဖြေင်ဲ့လူသ ား

အ ားဖြေင်ဲ့တသဖခငာ်း ရ ားသည် လ . လည်ားအတသ၏ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းသ ု ဲ့တရ က် က၏။ 

အ ဒကံ ု၌ရှ သက ဲ့သ ု ဲ့ 22 လံုားက ု, ထ ုေည်ား တူသဆံုား 



ခရစ်တ  ်အ  က်အ ားလံုားအသကျရှငျလုပ်ရမ္ည ်23 သ ု ဲ့တသ ်သူ၏က ုယ်ပ ုငန် ငုရ်ေအ်  က်အသ ားအသ ား: 

။ ။ ခရစ်တ  ်တေ က်မ္ဥှ ားသ ားတသ အသ ားအနှ,ံ 

ခရစ်တ  ်ရ ဲ့သူ ဲ့ကကလ တေတသ သူ  ု ဲ့က  ု24 သူသည်ခမ္ညာ်းတ  ်ဘုရ ားသခငအ်ြေ ု ဲ့န ငုျငတံ ျ သညျကယ်

 င ် ်၏တသ အခါသူ စ်ဥ ားက ုထညဲ့်တလဲ့မ္ရှ သညဲ့အ်ခါထ ုအခါ, အဆံုားလ  

အ ားလံုားအုပ်ချ ပ်မ္ှေုနငှ်ဲ့ခပ်သ မ်္ားတသ အ ဏ နငှ်ဲ့ ေခ် ုားတ  အ် ားအဆံုားသ ်ရ  ်ပါ ယ်။ 

သူကသူ ဲ့တဖခတအ က်၌ရှ သမ္ျှတသ ရေသူ်မ္ျ ားက ထု ားမ္ှ   ုငတ်အ ငသူ်သည်စ ုားစံရမ္ယ ်25 အတ က ငာ်းမ္ကူ ား

။ (1 တက ရ ေသု် 15: 20-25) ။ 

တပါလုကလညာ်း (ပည ်စက ားက ကုျျူား) 

မ္ ရ ားတသ သူ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအတမ္ မ္လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

9 သငသ်ည်မ္ ရ ားတသ သူ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအတမ္ မ္လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုမ္သ  ကသတလ  လှ

ည်ဲ့ဖြေ ားဖခငာ်းက ုမ္ဖပ  ကနငှဲ့။် မ္ ရ ားတသ တမ္ထုေ,် မ္က ုားက ယ်သူမ္ျ ား, မ္သူ ဲ့မ္ယ ားက ုဖပစ်န ငု,် 

မ္လ င ်ူဆက်ဆ,ံ မ္ဒံမု္   ြို့, 10 မ္ဟု ်သူခ ုားလက်ခံ, မ္တလ ဘ, မ္တသတသ က် ကျူား  ု ဲ့၏, မ္တရားရ, 

မ္အန ငုအ်ထက်လုယူသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ  (1 တက ရ ေသု် 6: 9-10) 

က ုအတမ္ ခံရလ မ်္ဲ့မ္ည်မ္ဟု ်။ 

19 ဇ   ပက  ၏အကျငဲ့ဖ်ြေစ် က၏, ထငရှ် ားတေတသ တခါငာ်းစဉ: အ မ်္တထ ငတ်ရားတြေ က်ဖပေ,် 

မ္ ရ ားတသ တမ္ထုေက် ုညစည်ျူား, အဓမ္မအမ္ှေု, 20  ုပ် ုက ုားက ယ်ဖခငာ်း, ေ ်ဝ ဇဇ အ  ,် 

အမ္ုော်း ရ ားတ  , ရေတ်  ြို့ ဖခငာ်း, တဒါသအမ္ျက,်  စ်က ုယ်တက ငာ်းဆေရ်ည်မ္ှော်းချက,် 

သတဘ ထ ားက  လ  , မ္ှ ားတသ အယူမ္ျ ား, 21 ဖငျူစူဖခငာ်း, လူသ ်မ္ှေု, ယစ်မ္ူားဖခငာ်း၏ကက မ်္  ုင ် ုင,် 

ေုဏျနငှျ ြို့အ ;ူ ရ ငါသည်လည်ားဤက ဲ့သ ု ဲ့တသ အမ္ှေုအရ တလဲ့ကျင်ဲ့တသ သူ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏် (: 

19-21 ေလ    5) ၏န ငုင်တံ  ်က ုအတမ္ မ္လ မ်္ဲ့မ္ညအ်တ က ငာ်း, 

အချ ေအ်   ်၌သင ် ု ဲ့က ုတဖပ သည်ေည်ား ူ, တရှြို့မ္သငတ်ဖပ ဖပပါ။ 

အဘယ်သူမ္ျှမ္မ္ ရ ားတသ တမ္ထုေက် ,ု မ္စင ်ကယ်တသ ပေုဂ  လ် စ်ဥ ား, 

မ္ စ်ဥ ား ုပ် ုက ုက ုငက် ယ်တသ သူသည်တလ ဘသည်လသူည်, အတမ္ မ္ရှ တ က ငာ်းသငသ် ဤ 5, 

ခရစ်တ  ်နငှဲ့ဘု်ရ ားသခင၏် (: 5 ဧြေကျ 5) ၏န ငုျငတံ ျ သညျ။ 

ဘုရ ားသခငဲ့စံချ ေစံ်ညွှော်းမ္ျ ားရှ မပ ားသူ၏န ငုင်တံ  ်က ုဝငန် ငုဖ်ြေစ်န ငုရ်ေအ်  က်အဖပစ်မ္ှတေ င ်တ  ငာ်းဆ ုတေမပ ။ 

 မ္ေတ်  တ်ပါလုကအချ  ြို့တသ သ ေသ်ငမ်္ဟု ်တ က ငာ်းသ  တပားခ ဲ့သည်: 

6 ငါသည်သင ် ု ဲ့က ုအဖခ ားမ္ဟု ်တသ  စ်ဥ ားက  ဖပ ားဖခ ားေ ားတသ ဧဝံတေလ  ရ ား 7, ခရစ်တ  ်၏တကျား

ဇူားတ  ်၌သင ် ု ဲ့က ုတခေါ်တ  ်မူ္တသ က ုယ်တ  မှ်္ဒါမ္ က မ္ က  လှညဲ့တ်သ အံဲ့ဩဖခငာ်း, ဒါတပမ္ယ်ဲ့ကျတေ ်

  ု ဲ့အမ္ျှတသ သူအချ  ြို့ ရှ ဒကုခက ုသငန်ငှ်ဲ့ခရစ်တ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတမှ္ က်လှေခ်ျင ်က ယ်။ 8 သ ု ဲ့



တသ ်လညာ်းငါ  ု ဲ့သည်သ ု ဲ့မ္ဟု ်တက ငာ်းကငဘ်ံုမှ္လ တသ တက ငာ်းကင ်မ္ေသ်ည,် 

ငါ  ု ဲ့သည်သင ် ု ဲ့မှ္ ရ ားက ုတဟ တဖပ ဘူားတသ အရ က ထုက်သငမ်္ည်သည်ဲ့အဖခ ားယဉှတသ ဧဝံတေလ 

 ရ ားက ုတဟ ဖခငာ်းပငလ်ျှင,် 

သူ ဲ့က ုကျ ေဆ် ဖခငာ်းက ုခံရ ကကုေအ်ံဲ့။ 9 မ္ည်သူမ္ဆ ုသငလ်က်ခံရရှ ခ ဲ့ရ ထက်သငမ်္ည်သည်ဲ့အဖခ ားဧဝံတေ

လ  ရ ားက ုတဟ တဖပ လျှငတ်ရှြို့တ  ်၌ကတဖပ ပါ ယ်, ဒါတ က င်ဲ့ယခု ြေေင်ါဆ ုသည်က ား ကပါမပ , 

သူ ဲ့က ုကျ ေဆ် ဖခငာ်းက ုခံရ ကကုေအ်ံဲ့။ (ေလ    1: 6-9) 

3 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားသင ် ု ဲ့စ  ်ထ   ငခ်ရစ်တ  ်၌ရှ တသ   ုားရှငာ်းကတေယ ုယ ငာ်းတစဖခငာ်းငါှဒါတ က င်ဲ့တခမ္သ

ည်မ္ မ္ ပရ ယ ယ်အ ားဖြေငဲ့အ် ားဖြေင်ဲ့ဧဝက ုလှညဲ့်စ ားသက ဲ့သ ု ဲ့ငါ,  စ်ေည်ားေည်ားေ ဲ့မ္ည်က ု စ ုားရ မ်္. , 

က ုစ ုားရ မ်္တေ ကပါ ယ။် သူအလ က ုသူကျွေတ်  ်  ု ဲ့ ရ ားက ုတဟ တဖပ  ကမပ မ္ဟု ်, 

ဒါမ္မှ္ဟု ်သငခံ်လျှငဘ်ယ်သူက ုတယ ှေု ပါားက တုဟ တဖပ လျှင ်4 သငသ်ည်ခံ ကမပ မ္ဟု ်သည်ဲ့က  ဖပ ား

ဖခ ားေ ားတသ ဝ ည ဉျ တ ျ , 

ဒါမ္မှ္ဟု ်သငလ်က်ခံခ ဲ့သည် ကမပ မ္ဟု ်သည်ဲ့က  ဖပ ားဖခ ားေ ားတသ ဧဝံတေလ  ရ ားက ု - 

သငတ်က ငာ်းစ  တ က င်ဲ့နငှဲ့အ် ူ က်ထ ားပါတစ! (2 တက ရ ေသု် 11 းား 3-4) 

 ကယ်တ  ဲ့အယူမှ္ ား, ဧဝံတေလ  ရ ားက ု "မ္ ူည   ဲ့" "အဖခ ား" နငှ်ဲ့အဘယျေညျား 

မ္ စဆ ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားအမ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ အစ  အ်ပ ုငာ်းမ္ျ ားရှ တေပါ ယ်။ 

တယဘုယျအ ားဖြေင်ဲ့မ္ စဆ ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားသငသ်ညဘု်ရ ားသခင၏်စက ားက ုေ ားတထ ငျနငှ်ဲ့ဘုရ ားသခငက် ု

အမ္ှေ ်ကယ် (21-23 သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားမ္ဿ  7) 

သ ရေဟ်ုဆ ုက စဉသူ၏လမ်္ားမ္ှစစ်မှ္ေ ် ဲ့ေတထ ုငျြေ ု ဲ့က   ားစ ားရေမ်္လ ုပါတ က ငာ်းယုံ ကည်ြေ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ ဒါဟ ယျ

ကက  ားအ ှကျ- ဖြေစ် က ယ်။ 

တခမ္ (ကမ္ဘ ဥ ား 3) ေ ားပါား 6000 

လ ေခ် ဲ့တသ နစှတ်ပါငာ်းမ္ စဆ ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားသည်အဆံုား ကမ္ှဧဝက ုလှညဲ့်က ညျားတသ လူသ ားဖမ္ ားသညျ

ဘုရ ားသခငျထက် သ . 

တက ငာ်း၏သ နငှ်ဲ့မ္ မ္   ု ဲ့အဘ ု ဲ့တက ငာ်းတသ မ္တက ငာ်းတသ အကျငဲ့က် ုဆံုားဖြေ ်သင်ဲ့တ က ငာ်းယုံ ကည် က၏။ တယ ှေု

သည် လ . မပ ားတေ က်ဟု ်က ဲ့, 

ေ မ္တ  ်က ုမ္ က ခဏအမ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ အယူမ္ှ ားမှ္ပူား   ပါခ ဲ့ဧဝံတေလ သ ငာ်းတက ငာ်း-

နငှ်ဲ့ဤဆက်လက်ခ ဲ့မပ ားတေ က်ဆံုားအနတ ခရစ်၏အချ ေသ် ု ဲ့ဆက်လက်ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

အခုတ  ဲ့တေ က်တကျ  မ္ေတ်  ်တပါလုရ ဲ့အချ ေအ်  က်, 

မ္ စဆ ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားမ္ရှ မ္ဖြေစ်လ ုအပ်  ဲ့အမှ္ေ ်ရ ားနငှ်ဲ့အမှ္ ား စ်ခုတေ စ / 

မ္ျ ား၏တရ တန ှခ ဲ့သည်။ တေ စအတဖခခံအ ားဖြေင်ဲ့အထူားအသ ပည ကယ် ငဖ်ခငာ်းအတ က ငာ်းအပါအဝငဝ် ည ဉတရား



ရ ထ ုားထ ငာ်းသ ဖမ္ငမ်္ှေု, 

မ္ှ ြေ ု ဲ့လ ုအပျခ ဲ့ ယျယုံ ကည်သည။် တေ စ ဘ အသ ားက ုဖပ တလ၏မ္ျှအထူားသဖြေင်ဲ့အကျ  ားဆက်မ္ျ ား၏ခ ဲ့ ကမပ ားခု

ေစ်ရက်တဖမ္ က်တေ ဲ့ဥပုသတ်ေ ဲ့က ု ူက စစရပ်မ္ျ ားက ထု မှ္ ဘုရ ားသခငက် ုေ ခံြေ ု ဲ့ဆေ် ဲ့ကျငခ် ဲ့ ကသည်ဟုယုံ ကညခ် ဲ့ က

 ယ်လ ု ဲ့ထငပ်ါ ယ်။  စ်ခုမ္ှ ထ ကု ဲ့သ ု ဲ့တသ အယူမှ္ ားတခါငာ်းတဆ င ်မ္ေတ်  ်တပ  ု, (18-21  မ္ေတ်  ် 8) 

ကသ  တပားထ ားသည်သူက ုရှ မ္ုနျ ခ ဲ့သည်။ 

သှိို ို့ဖသ ်ထှိိုသှိို ို့လွယက်ူသည်မဟိုတ ်

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားြေ လ ပပ သည်ဘုရ ားသခငဲ့ခငဲ့န် ငုင်တံ  ်သှနျသငျတက  ငျားတြေျ ပ : 

5 ထ ုအခါြေ လ ပပ သည်ရှမ္ ရ မမ္  ြို့သ ု ဲ့သ  ားတလ၏သူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့ခရစ်တ  တ်ဟ တဖပ  က၏။ သူသညျဘုရ ားသခ

ငျ၏န ငုျငတံ ျ က ုရည်မ္ှ ်ဖခငာ်းအရ   ု ဲ့က ု ရ ားက တုဟ အဖြေစ် ... 12 သူ  ု ဲ့ (5, 12  မ္ေတ်  ် 8) ... 

ြေ လ ပပ ယံု ကည်သည။် 

သ ု ဲ့တသ ်ယတ ှေု, တပါလ,ု 

 ပညျြို့တ ျ   ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ထ ဝငျြေ ု ဲ့မ္လှယျကူတ က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

24 တယ ှေုကလည်ားသူအရမ်္ားဝမ်္ားေညာ်းဖြေစ်လ ခ ဲ့သညတ် က ငာ်းက ုသ ဖမ္ငလ်ျှင,် 

သူသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငမှ်္စည်ားစ မ်္ဥစစ ရှ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့ဖြေစ်၏ဘယ်လ ုခက်ခ  

"ဟုတဖပ သည်! 25 ကထက် စ်ဥ ားတဆားထ ုားအပ်၏မ္ကကျစ က ုဖြေ ်သော်းသ  ားမ္ယ်ဲ့ကုလ ားအုပ်အဘ ု ဲ့ပ ုလ ယ်

သည် ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငမှ်္သူတဌား။ " 

26 ထ ုတ က င်ဲ့ငါက  ားတသ သူ  ု ဲ့ "ထ ု ဲ့တေ က်ကယ် ငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်လ မ္ဲ့်န ငုပ်ါ ယ်ဘယ်သူေည်ား" 

ဟုတဖပ သည ်

27 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားသူက 

"တယ က်ျ ားနငှ်ဲ့အ ူမ္ဖြေစ်န ငုတ်သ အရ   ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခငန်ငှဲ့အ် ူဖြေစ်န ငုတ်ဖခရှ ပါ ယ်" 

ဟုတဖပ သည။် (လုက  18: 24-27) 

22 "ကျတေ ်  ု ဲ့၏န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငအ်မ္ျ ားအဖပ ားတသ ဆငာ်းရ ဒကုခက ုခံရမ္ယ် 

ဘုရ ားသခင ်"( မ္ေတ်  ် 14:22) ။ 

သင ် ု ဲ့၏ယုံ ကည်ဖခငာ်းသည်အလ ေက်က ားထ  ားလ နငှ်ဲ့ငါ  ု ဲ့သည်က ုယ်က ုက ုယ်၏အသငာ်းတ  ်မ္ျ ားလူ  ု ဲ့

  ငသ်င ် ု ဲ့က ုဝါကက ား 4 န ငုတ်အ ငသ်င ် ု ဲ့ရှ သမ္ျှသည်အသ ားအသ ား၏မ္တ ်  , 

အသ ားအသ ားအဖခ ားမ္ျက်န ှသ ု ဲ့ရှ သညျတသ တက  ငျြို့ 3 ကျွေတ်  ်  ု ဲ့သညထ် ုသ ု ဲ့တလျ က်ပ ်သည်အ  ု

ငာ်း, 

သင ် ု ဲ့အဘ ု ဲ့အစဉအမမ္ ည အစ်က ု  ု ဲ့က ုဘုရ ားသခင၏်တကျားဇူားတ  ်အ ားဖြေငဲ့ခ်ျည်တန ှငလ်ျကတ်ေ ကသ



ည် 6 ထ ုသ ု ဲ့က ညာ်းက; သငလ်ည်ားခံစ ားတသ အဘ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု, 

က ုခံထ ုကတ်သ သူဖြေစ်သည်ဟုထငမ်္ှ တ်စဖခငာ်းငါှဘုရ ားသခင၏်တဖြေ ငဲ့မ်္ ် ရ ားစ ရငက် ုယ်က ုက ုယ်ထ

ငရှ် ားစ  ဖပသက်တသအတထ က်အထ ားတသ သငျသညျက သုည်ားခံတသ သူအတပါငာ်း  ု ဲ့သည်သင၏်ညှဉား

ဆ ဖခငာ်း, 

ဒကုခဆငာ်းရ ဖခငာ်း၌သင ် ု ဲ့၏သည်ားခံဖခငာ်းယုံ ကည်ဖခငာ်းသညဘု်ရ ားသခင၏်, 5, ဆငျားရ ဒကု်ခနငှ်ဲ့အ ူအဘ

ယ်သူသည်သင ် ု ဲ့က ုတန ှက်ယှက်တသ သူ  ု ဲ့အ ား, 7 ဖပေဆ်ပ်ြေ ု ဲ့ေ ဲ့သခငတ်ယ ှေုကသူ ဲ့အ ားကက ားတသ တက ငာ်း

ကင ်မ္ေမ်္ျ ား, (3-7 2 သက်သ တလ ေ  ် 1) 

နငှ်ဲ့အ ူတက ငာ်းကငမှ်္ထငရှ် ားတသ အခါအ ကှနျ ပျ  ု ဲ့နငှျ ြို့အ ူပူပကကငာ်းတသ အရ တေတသ သင ် ု ဲ့က ု

တပားတစဖခငာ်းငါှဘုရ ားသခငန်ငှဲ့အ် ူ စ်တဖြေ ငဲ့မ်္ ်ရ ။ 

အဘယ်တ က င်ဲ့ဆ ုတသ ်အခက်အခ မ္ျ ား၏, သ  ချ  ြို့ယခု၏အစ  ်အပ ုငာ်း (4-6; တယ ဟနျ 6:44 တဟမဗ  6 1-

14 မ္ဿ  22) ဖြေစ်ြေ ု ဲ့ဒ အသက်အရ ယ်အ  က်တခေါ်တရှားတက ကျလျက်ရှ သည။် ကမမ္ျားစ က ုသူ  ု ဲ့အ ား 

"သူစ  ျဓ  ျရ ၌မ္ ှားယ ငာ်းလျက်ဥ ဏတ်ရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည,် 

နငှ်ဲ့တစ ဒက က်တသ သူ  ု ဲ့အ ားဆံုားမ္ဩဝါဒသငယူ်ပါလ မ္ဲ့်မ္ည်" တက  ငျားတြေျ ပ သ (တဟရှ ယ 29:24) 

က ဲ့သ ု ဲ့တသ အဖခ ားသူမ္ျ ားက, အ က   ငဟု်တခေါ်တဝေါ် ဖခငာ်းက ုခံရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် 

ဖ တရိုသညျနှိိုငျငဖံတျ သငဖ် ်းခဲို့ 

 မ္ေတ်  တ်ပ  ုသည်န ငုင်တံ  ်က ထု ဝရအသခ ဲ့တ က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်င,် 

ဘုရ ားသခင၏်ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတစဲ့တစဲ့ေ ား တထ င.် 

ရလ မ္ဲ့်မ္ည်သ ု ဲ့မ္ဟု ် ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရငဖ်ခငာ်းဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟု: 

သ ု ဲ့ဖြေစ်. ထ ု 10, ည အစ်က ု  ု ဲ့, သင ် ု ဲ့သည်ဤအမ္ှေု  ု ဲ့က ုဖပ လျှငသ်ငထ်  မ္ . လ ဘယ်တ  ဲ့မှ္အဘ ု ဲ့, 

သငဲ့တ်ခေါ်ဆ ုမ္ှေုနငှ်ဲ့တရ ားတက က်ပ  တသချ တစရေ ်ပ ု. 

ပငလုံ် ဲ့လဝ ရ ယဖြေစ်; 11 ဒါဝငတ်ပါက်တြေ တြေ သ သ ငါ  ု ဲ့သခငန်ငှ်ဲ့ကယ် ငရှ်ငတ်ယ ှေုခရစ်ထ ဝရန ငုင်ံ

တ  ထ် သ ု ဲ့သင ် ု ဲ့ဆ သ ု ဲ့တထ က်ပံဲ့ပါလ မ်္ဲ့မ္ည်မ္ျ ားအ  က် (2 တပ  ု 1: 10-11) ။ 

အချ ေက်  ု17 ဘုရ ားသခင၏်အ မ်္တ  ်မ္ ှလုပ်ြေ ု ဲ့က ု ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရငတ်ရ က်လ မပ မပ  ဒါတ က င်ဲ့ပထမ္ဥ ား

ဆံုားအ ကှနျ ပျ  ု ဲ့နငှျ ြို့အ ူကစ ငခ် ဲ့သည်လျှင,် 

အဘယျသ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်ဧဝံတေလ  ရ ားက ုေ ားမ္တထ င ်ကဘူားသူဖမ္ ား၏အဆံုားဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ေည်ား (1 

တပ  ု 4:17) ။ 

ကမမျ်းစ ၏ဖန က်ဆံို်းစ အို ်မျ ်းနငှ်ို့နှိိုငင်ဖံတ က်ှိို 

ဘုရ ားသခငျ၏ြေ ငဲ့န် ငုင်တံ  ်က ုမု္ော်း, 

တမ္ တ  နငှ်ဲ့အဘယ်သူ၏ဥပတဒမ္ျ ားချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  က ုတထ ကျပံဲ့တသ သူသည် စ်ဥ ားကဘုရငျရှ သည်မ္ဟု ်ပါ



လ မ်္ဲ့မ္ယ်: ယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျသညျ (1,14 တယ ဟေ ်1) ဖြေစ်ပါသည်: အဆ ုပါကမမ္ျားစ က (8,16 1 

တယ ဟေ ်4) "ဘုရ ားသခငသ်ည်ချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  ဖြေစ်" တ က ငာ်းသ ေသ်င ်(သ သေ ဖပ ပုေဂ  လမ်္ျ ားဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 

22: 14-15) ။ 

ကမမ္ျားစ ၏တေ က်ဆံုားစ အုပ်အထူားသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ တဆ ားတန ားထ ားပါ ယ်။ 

15 ထ ုအခါသ တ မ္တက ငာ်းကင ်မ္ေသ်ည် ံပ ာုးမ္ှေု ်တသ အခါ: တက ငာ်းကင၌်ကျယတ်သ အသရှံ  က၏, 

က ားဟ ု"ဤတလ က၏အဆ ုပါန ငုင် ံ ု ဲ့ငါ  ု ဲ့သခင၏်နငှ်ဲ့သူ၏ခရစ်တ  ်၏န ငုင် ံ ု ဲ့ဖြေစ်လ  ကပါမပ , 

သူသည်အစဉအမမ္ အစဉအမမ္ စ ာုးစံလ မ္ဲ့်မ္ည်!" (ဗျ ဒ  ် 11:15) ။ 

ယတ ှေုသညျန ငုျငတံ ျ ၌စ ုားစံလ မ္ဲ့်မ္ည်! ထ ုအခါကမမ္ျားစ ကသူ ဲ့တခါငာ်းစဉနစှတ်ယ က်ထု တ်ြေ ်ဖပသ: 

16 ထ ုအခါသူကေ မ္တ  ်သည်တရားထ ားလျက်သူ၏အကကျက ုအတပေါ်နငှ်ဲ့သူ၏တပါငတ်ပေါ် ရှ ပါ ယ်: 

သခင၏်ဘုရင ် ု ဲ့၏ဘုရငန်ငှ်ဲ့ထ ဝရဘုရ ား (ဖဗ ဒ  ျ 19:16) ။ 

သ ု ဲ့တသ ်သခငတ်ယ ှေုစ ုားစံလ မ္ဲ့်မ္ည်သူက ု စ်ဥ ား ည်ားသ ဖြေစ်သေည်ား ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ားကတေဒ ကျမ်္ားပ ုဒက် ုသ  ပ  : 

4 ထ ုအခါငါက ုရ ဇပလလ ငက် ုမ္ ငျ လှငျ, 

သူ  ု ဲ့သည်တပေါ်မှ္ ထ ုငလ်ျက်ထ ု ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရငသူ်  ု ဲ့က ုရေက်ျျူားလ ေခ် ဲ့သည။် ထ ုအခါငါသ ားရ သ ု ဲ့မ္ဟု

 ်သူ၏ ုပ် ုက ုက ုားက ယ်ဘူားတသ သူသညျယတ ှေုသူ  ု ဲ့၏သက်တသဘ ု ဲ့နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏ ရ ားစက ား

သည်အတခါငာ်းဖြေ ်သ ်ခ ဲ့တသ သူ  ု ဲ့က, ၏အသက်ဝ ည ဉက ုမ္ ငျ လှငျ, 

သူ  ု ဲ့၏ေြူေားတပေါ်  ငသ် ု ဲ့မ္ဟု ်မ္ မ္   ု ဲ့လက်က ုအတပေါ်သူ၏အမှ္ ်အသ ားက ုလက်ခံရရှ ခ ဲ့သည။် ထ ုသူ  ု ဲ့

ကအသက်ရှငတ်ေ  ဲ့အနစ်ှ တထ ငပ် ်လုံားခရစ်တ  ်နငှဲ့အ် ူစ ုားစံတလ၏။ ။ မ္ေဂလ နငှ်ဲ့အဘ ု ဲ့သေ ဲ့ရှ်ငာ်း။

 6 သူသည်ပထမ္ဥ ားဆံုားရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းအ  က် စစ်  ် စ်ပ ုငာ်းသူဖြေစ်ပါ ယ်။ ထ ုက ဲ့သ ု ဲ့တသ ဒု

  ယတသဖခငာ်းတကျ ် ေခ် ုားမ္ရှ ရှ ပါ ယ်, 

ဒါတပမ္ ဲ့သူ  ု ဲ့ဘုရ ားသခငန်ငှဲ့ခ်ရစ်တ  ်၏ယဇ်ပုတရ ဟ  ်ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်နငှ်ဲ့က ုယ်တ  ်နငှ်ဲ့အ ူအနစ်ှ

 တထ င ်(ဗျ ဒ  ် 20: 4,6) စ ုားစံရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

စစ်မှ္ေတ်သ ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားက အုနစ်ှ တထ ငပ် ်လုံားခရစ်တ  ်နငှဲ့အ် ူစ ုားစံမှ္ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က် ကလ မ္ဲ့်မ္ည်! န ု

ငျငတံ ျ သညျအစဉျအမ္   (ဖဗ ဒ  ျ 11:15)  က ရှည်လ မ္ဲ့်မ္ယ်, 

ဒါတပမ္ ဲ့တြေ ်ဖပခ ဲ့  ဲ့တ က ငာ်းေော်းစံ စ်ဥ ား ည်ားသ အနစ်ှ တထ ငပ် ်လုံားခ ဲ့လ ု ဲ့ပါပ ။ ငါန ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့- 

တေ ကဆ်ံုားပ ုဝ ည ဉတရားရ , အဆင်ဲ့မှ္ဆေ် ဲ့ကျငအ်ဖြေစ် ုပ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ် , အနစှ် စ်တထ င,် 

အဆင်ဲ့၏ပထမ္ဥ ားဆံုားအဆင်ဲ့အဖြေစ်ဤအတစ ပ ုငာ်းကရညည်ွှော်းအဘယ်တ က င်ဲ့ဒ အဖြေစ်ပါ ယ်။ 

အေည်ားငယ်ဖြေစ်ရပ်မ္ျ ားသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏အနစ်ှ စ်တထ ငန်ငှ်ဲ့တေ က်ဆံုားအဆင်ဲ့အ က ားဖြေစ်တပေါ်

တေအဖြေစ်ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား  ငစ် ရငာ်းတေ ကပါ ယ်: 



7 နစှ် တထ ငသ်က် မ်္ားကုေတ်သ အခါယခု, 

စ  ေသ်ည်တထ ငထ် က 8 ကတေလ  ်လ မ္ညဖ်ြေစ်မပ ားစစ ် ုက်ဖခငာ်းငါှစည်ားတဝား ကစုတဝားတစဖခငာ်းငါှ, 

တဖမ္ကက ားတလားတထ င်ဲ့, တေါေနငှဲ့မ်္ တေါေတေတသ  ပါားအမ္ျ  ားသ ား  ု ဲ့က ုလှညဲ့ဖ်ြေ ားရေထ် က်သ  ားလ မ်္ဲ့မ္ည,် 

အဘယ်သူ၏အတရအ  က်က ဲ့သ ု ဲ့ဖြေစ်၏ 

ပငလ်ယ်သ ။ ... 11 ထ ုအခါငါအဘယ်သူ၏မ္ျက်န ှက တုဖမ္ကက ားထ ကတေ, 

ကတပေါ်မ္ှ ထ ုငန်ငှဲ့မ်္ ဃု်ားတက ငာ်းကငတ်ပ ားသူ စ်ဥ ားအလ ေက်က ားစ  တသ အဖြေျူရ ဇပလလ ငန်ငှ်ဲ့က ုယ်တ  ်က ုဖမ္

ငတ်  ်မ္ူ၏။ 12 ။ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့အရ မ္ရှ ရှ တ  ြို့ ခ ဲ့သည်ထ အုခါငါဘုရ ားသခငတ်ရှြို့တ  ်၌ရပ်လျက်, 

အတသတသားငယ်  ဲ့အရ နငှဲ့က်က ားစ  တသ ဖမ္ငလ်ျှင,် 

စ အုပ်တ  ြေ င်ဲ့လှစ်ခ ဲ့ ကသည။် ထ ုအခါအဖခ ားစ အုပ်ဘဝအသက်  ၏စ အုပ်တသ ြေ င်ဲ့လှစ်ခ ဲ့သည။် 

ထ ုအခါတသလ ေစ် အုပ်တ  ၌တရားထ ားလျက်ရှ ၏ခ ဲ့မပ ားတသ အမ္ှေုအရ အ ားဖြေင်ဲ့, 

မ္ မ္   ု ဲ့အကျငဲ့အ်  ုငာ်း ရ ားစ ရငဖ်ခငာ်းက ခံုရ က၏။ 13 သမ္ုဒဒရ သည်မ္ မ္ ၌ရှ တသ သူအတသထတပားစ ားလျ

က်, 

မ္ရဏ န ငုင်နံငှ်ဲ့တဟားဒ ားသူ  ု ဲ့က ုသူတသဆံုား က်ကယ်နှေု ်တ  ်မ္ူ၏။ ထ ုသူ  ု ဲ့ကမ္ မ္ အကျငဲ့တ်သ အကျ

ငဲ့သ်ည်နငှဲ့အ်ည , 

အသ ားအသ ား ရ ားစ ရငဖ်ခငာ်းက ခံုရ က၏။ 14 ထ ုအခါမ္ရဏ န ငုင်နံငှ်ဲ့တဟားဒ ားမ္ ားအ ုငထ် သ ု ဲ့ချပစ်တလ၏။ ။ 

ဤသည်က ုဒ ု ယတသဖခငာ်း 15 ထ ုအခါဘဝအသက်  ၏စ အုပ်၌တရားထ ားလျက်ရှ ၏မ္တ  ြို့ ရှ မ္ည်သူမ္

ဆ ုမ္ ား (: 7-8, 11-15 ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 20) အ ုငထ် သ ု ဲ့ချပစ်တလ၏။ 

ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား တထ ငန်စှ်  ငေ်ော်းစံမပ ားတေ က်ဒ ု ယတသတသ တေ က်လ မ္ယ်ဲ့တေ က်ပ ုငာ်းမ္ှ အဆင်ဲ့ရှ လ မ်္ဲ့မ္ည်

တက  ငျားတြေျ ပ : 

ပထမ္ဥ ားဆံုားတက ငာ်းကငန်ငှဲ့တ်ဖမ္ကက ားမ္ပထမ္ဥ ားဆံုားက ယ်လ ေသ်  ားခ ဲ့မ္ှေုအ  က် 1 ယခုငါအသစ် စ်ခုတက 

ငာ်းကငန်ငှဲ့တ်ဖမ္ကက ားသစ်က ုဖမ္ငတ်  ်မူ္၏။ ဒါဲ့အဖပငမ်္ပ ုပငလ်ယ်ရှ ၏။ "2ထ ုအခါငါတယ ဟေ,် 3 ။ 

မ္ မ္ ခငပ် ော်းဘ ု ဲ့ ေဆ် ဆငတ်သ မ္ေဂလ တဆ ငက် ဲ့သ ု ဲ့ဖပငဆ်င,် 

ဘုရ ားသခငထ်ံမ္ှတက ငာ်းကငက်ဆငာ်းသက်လ မ္ယ်ဲ့, သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ မမ္  ြို့, 

ေယူားတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့သည်က ုဖမ္ငထ် ုအခါငါ က ားဟုတက ငာ်းကငက်တေကျယတ်သ အသ ံက ားလျှင် 

ကှး ေျကှး ေျ, ဘုရ ားသခငျသညျ၏  တယ ကျ် ားနငှ်ဲ့အ ူရှ ၏, သူကသူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့အ ူတေမ္ည,် 

သူ  ု ဲ့သည်မ္ မ္ လူဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ဘုရ ားသခငက် ုယ်  ုငသူ်  ု ဲ့နငှ်ဲ့အ ူဖြေစ်နငှ်ဲ့သူ  ု ဲ့၏ဘုရ ားဖြေစ်မ္ည် 4 

ဘုရ ားသခငသ်ည်သူ  ု ဲ့၏မ္ျက်စ ၌မ္ျက်ရည်ရှ သမ္ျှ  ု ဲ့က ုသု ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ ။ ထ ုအရပ်၌ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည် 

ပ ုမပ ားတသဆံုား, မ္ညှ  ားငယ်ဖခငာ်း, မ္င ယု ုဖခငာ်းမ္ရှ ။ တရှြို့သှ ားက ပ  ယခငအ်ရ မ္ျ ားအ  က်, 

တေ က် ြေေမ်္ေ ကျငမ်္ှေုရှ လ မ္ဲ့်မ္ည။် " (ဗျ ဒ  ် 21: 1-4) 



1 ထှိိုအခါသ,ူ မမှိ ြို့လမ််းမအလယ်၌ 2 ။ ဘိုရ ်းသခငန်ငှို့သ် ှိို်းသငယ်၏ လလ ငဖ်တ ်ထကဲထကွ်ဖသ , 

ငါို့ကှိိုကကညလ်ငအ် ြေစ်ရှင််းရှင််းလင််းလင််းအသက်ဖရစငက်ကယ်ဖသ  မစ,်   သ ခင််း, 

 မစ်၏တစ်ြေက်တစ်ချက်ဖ ေါ်, အသက် င ်ြေစ်ခဲို့သည် ဖသ တဆယ်နစ်ှ ါ်းဖသ အသ ်းကှိိုသ ်း, 

လစဉလတှိိုင််းအသ ်းကှိိုအဖလျှ ို့ဖ ်းလှိိုက်ဖလျ အသ ်းအသ ်းအ ငက်ှိိုဘ ွ်း မငဖ်လ၏။ အ င၏်အရွက်သည်လ

ည််းလူအမျှိ ်းမျှိ ်းတှိို ို့၏အန ဖရ ဂါမငှိမ််းစရ တှိို ို့ ြေစ်၏။ 3 ထှိိုအရ ်၌မ ှိိုကျှိန်စ  ြေစ်ရကကလှိမို့်မည,် 

သှိို ို့ဖသ ်ဘိုရ ်းသခငန်ငှို့သ် ှိို်းသငယ်၏ လလ ငဖ်တ ်၌ရှှိရလှိမို့်မည,် 

နငှ်ို့သ၏ူကျွန်တှိို ို့သည်ကှိိုယ်ဖတ ်ကှိိုဝတ ်  ရလှိမို့်မည်။ 4 သတူှိို ို့ကသူ ို့မကကျန ှကှိို မငရ်ကကလှိမို့်မည,် ။ 

နငှ်ို့သ၏ူန မကှိိုနြူေ်းဖ ေါ်  ြေစ်ရကကလှိမို့်မည ်5 မရှှိညဉ ြို့အခါအဒဲ မှ  ြေစ်ရကကလှိမို့်မည်: 

အဖသ ထ ဝရအရှငဘ်ိုရ ်းသခငက်သတူှိို ို့ကှိိုအလင််းဖ ်းသည်ဘှိို ို့သတူှိို ို့က, 

ဖနဖရ ငမ်ရှှိဆ မ ်းခွက်မဟိုတအ်လင််းလှိိုအ ် ါတယ်။ ထှိိုသတူှိို ို့ကအစဉအမမဲအစဉအမမဲစှိို်းစံရလှိမို့်မည်။ (ဗျ ဒှိ

တ ်22: 1-5) 

အနစှ် တထ ငမ်ပ ားတေ ကတ်သ ဤမ္ငာ်းေော်းစ,ံ ဘုရ ားသခင၏်ကျွေ ် ု ဲ့ပါဝငျသညျက ုသ  ပ  နငှ်ဲ့အစဉအမမ္  က ရှ

ည်ခံသည။် တက ငာ်းကငဘ်ံု၌ရှ တ  ်မူ္ပ ငျဆငျခ ဲ့သညဲ့်သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ ဘုရ ားစ ား  ား, 

တက ငာ်းကငဘ်ံုသ ု ဲ့ချေထ် ားမ္ည်နငှဲ့တ်ဖမ္ကက ားက ဆုငာ်းလ  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ ဤသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏တေ က်

ဆံုားအဆင်ဲ့၏အစအဥ ားဖြေစ်ပါ ယ်။  ေ ကျငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့မ္ဟု ်ဆငာ်းရ ဒကုခ စ်ဥ ားကအချ ေ!် 

အဆ ုပါနာူးညံဲ့သ မ္ျတမှ္ ဲ့ (မ္ဿ  5: 5) တဖမ္ကက ားက ုအတမ္ မ္ညဖ်ြေစ်မပ ားခပ်သ မ်္ားတသ အရ   ု ဲ့က ု (ဗျ ဒ  ် 21 းား 7) 

။ ဘုရ ားသခငျြို့ေညျားလမ္ျားဖမ္ ားအတက ငျအထညျတြေျ ပါလ မ်္ဲ့မ္ည်ဖြေစ်တသ တ က ငဲ့တ်ပေါ်မှ္ ဖြေစ်လ ံဲ့တသ သေ ဲ့ရှ်

ငာ်းတသ ဘုရ ားစ ား  ားအပါအဝငအ်ဆ ုပါတဖမ္ကက ား,, ပ ုတက ငာ်းဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ သတဘ တပါက်: 

ထ ုသူ ဲ့အစ ုားရ၏  ုားနငှ်ဲ့မင မ်္ားချမ်္ားတရား 7 မ္ရှ အဆံုား (7 တဟရှ ယ 9) ရှ ရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

ရှ သမ္ျှသည်ဘုရ ားသခင၏်အစ ုားရစက ားက ုေ ားတထ ငျပါမ္ညျအဖြေစ်သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏တေ က်

ဆံုားအဆင်ဲ့စ ငတ်ေမပ ဖြေစ်ပါ ယ်မပ ားတေ က်ရှငျားေ  ာုး က်မ္ှေုနှေုော်းရှ ရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

ဒါကအမ္ျ ားဆံုားဘုနျားက  ားတသ အချ ေဖ်ြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်: 

9 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားကျမ်္ားစ လ သည်က ားအဖြေစ်: "မ္ျက်လုံားမ္ဖမ္ငရ်မပ , မ္ေ ားက ုကျွေတ်  ် က ားလျှင,် 

မ္တယ ကျ် ား၏နလုံှားထ သ ု ဲ့ဘုရ ားသခငျသညျအထံတ  ်က ခုျစ်တသ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့က ုဖပငဆ်ငသ်ည်ဲ့အရ ဝ

ငျက ပ  ။ " 10 သ ု ဲ့ရ   ငဘု်ရ ားသခငက် 

(သူ ဲ့ဝ ည ဉတ  ်အ ားဖြေငဲ့င်ါ  ု ဲ့အ ားသူ  ု ဲ့က ထုု ်တြေ ်တဖပ  က ားခ ဲ့သည် 1 တက ရ ေသု် 2: 9-10) ။ 

ဒါဟ တမ္ တ  , ဝမ်္ားတဖမ္ က်တသ စ  ,် 

ထ ဝရသက်သ ဖခငာ်း၏အချ ေဖ်ြေစ်ပါသည်။ ဒါဟ စ  ်ကူားအချ ေဖ်ြေစ်လ မ္ဲ့်မ္ည်! 



သငက်သင ် ု ဲ့၏အစ  ်အပ ုငာ်းရှ သည်ြေ ု ဲ့မ္လ ုပါသလ ား 

ဓမမသစ်ကျမ််းအ  ငဘ်က ်5. သတင််းရင််း မစ်မျ ်းဆံို်းမသန်ွသင ် 

ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်ကှိို 

ခရစ်ဖတ ်၏အဖစ  ှိိုင််း ါဖမ ကခသတူှိို ို့သညျဘိုရ ်းသခငျ၏ ကတှိနှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုဖဟ ဖ   

ြေှိို ို့ထငခဲ်ို့ထငခဲ်ို့သလ ်း 

ဟိုတ ်ါတယ်။ 

လ ေခ် ဲ့  ဲ့အနစ်ှ, တဖမ္ က်က   ုလ ုငာ်းေ ား ကက သ ုလ်ရ ဲ့ပါတမ္ ကခ Bart 

ကတပား  ဲ့ စဥ် ားတဟ တဖပ ပ  အ  က်သူအကက မ်္ကက မ်္နငှ်ဲ့မှ္ေမှ်္ေက်ေက်ေအ်မ္ျ ားစုကယတေ ဲ့ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားက ုဝေခံ်မ္

 ူဘ တယ ှေုနငှဲ့သူ်၏အတစ ပ ုငာ်းတေ က်လ ုက်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုတကကားတ က ်တ က ငာ်းအတလားတပားတဖပ 

 က ားခ ဲ့သည်။ ခရစ်ယ ေဘ် သ တဒါက်   

ရ ဲ့ဖခံ ငံေု ားလည်န ငုတ်သ ဥ ဏက် ုဘုရ ားသခငျ၏ ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်း၏မှ္သညအ်လ ေက်  ဖခ ားတပမ္ယ်ဲ့ကျ

တေ ်  ု ဲ့ကန ငုင်တံ  ်က ု၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုယတ ှေုသညျက ယ်ုတ  ်  ုငဟ်စျတကျွ က အဘယ်သ ု ဲ့တသ အဖခငာ်းနငှ်ဲ့

က ုယုံ ကည်သူ၏တေ က်လ က်ုမ္ျ ားကသတဘ  ူလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ ကျတေ ်  ု ဲ့အမ္ျ ားကက ားယတေ ဲ့ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားသည်အခ ုင်

အမ္ မ္လညာ်းသတဘ  ူမ္ယ်လ ု ဲ့ ေ ားလညပ်ါသည်။ 

အဆှိို ါအသက်အကက ်းဆံို်းထှိနျ်းသှိမျ်း -ဓမမသစ်ကျမ််းဖရ်းသ ်း ခင််း နငှို့ ်ဖဒသန  

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု 

"အသက်ရှငက်ျေရ်စ်ခ ဲ့သည်အသက်အကက ားဆံုားမပ ားဖပည်ဲ့စုံခရစ်ယ ေ ်ရ ားတဟ ချက်" 

(ကမ္ ေါဝပ်တရှားတဟ ငျားအ ခရစ်ယ ေတ်ဒသေ ဖြေစ်အခ ုငအ်မ္ သည်အဘယ်အရ ၏အတရားပါတသ အစ  ်အပ ုငာ်း

 စ်ခုဖြေစ်ခ ဲ့သညအ်ဆ ုပါ မ္ေတ်  ်အဘ  ု ဲ့။ ။ ေရ ကျမ်္ားစ နငှ်ဲ့အေဂလ ပ်ဘ သ ဖပေခ်ျက်မ္ျ ား, 2 စ အုပ်မ္ျ ား, 

2004, p ။ 102) ။ ဤသည်တရှားတဟ ငျားအ ခရစ်ယ ေတ်ဒသေ ကအတ က ငာ်း, ဤထု ်ဖပေခ်ျက်မ္ျ ားပါရှ သည်: 

5: 5 ထ ု ဲ့အဖပငသ်ငသ် ည အစ်က ု  ု ဲ့, 

ဇ   ပက  ၏ကမ္ဘ ဲ့အကျွန်ပ်ု  ု ဲ့၏တေထ ုငအ်တရားနငှ်ဲ့ကူားတဖပ ငာ်းတရားက လဖြေစ်ပါ ယ်, 

ဒါတပမ္ယဲ့်ခရစတ်  ်၏ေ  တ  က် ုကက ားဖမ္ အ်ံဲ့ဘ ယ်တသ တ က ငာ်း: 

လ မ္ယ်ဲ့န ငုင်တံ  ်၌ကကငာ်းတသ အရ နငှ်ဲ့အသက်အ ားဖြေငဲ့ထ် ဝရ။ 

အထက်ပါထု ဖ်ပေတ် ကည ချက်န ငုင်တံ  ်က ုယခုမ္ဟု ျတက  ငျားတြေျ ပ သညျ, 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့လ နငှ်ဲ့ထ ဝရဖြေစ်လ မ္ဲ့်မ္ည်။ ထ ု ဲ့ဖပငဤ်တရှား ရ ားတဟ ချက်ကဤသ ု ဲ့ဆ ု၏: 

6: ကဤအဖြေစ်က ုပငထ် ုက ဲ့သ ု ဲ့တသ တဖြေ ငဲ့မ်္ ်တယ က်ျ ားမ္  ်န ငုလ်ျှငက်ျွန်ပ်ု  ု ဲ့သည်စင ်ကယ်ဖခငာ်းနှ

င်ဲ့မ္လှ မ္  မ္ျားကျွေတ်  ်  ု ဲ့ရ ဲ့ဗ တ  ဇံ ရ ားက တုစ ငဲ့တ်ရှ က်ရေပ်ျက်က က်လျှင ်9အခုတ  ဲ့သူ  ု ဲ့သ ားသမ္ ား



ကယ်ြေ ု ဲ့မ္ မ္   ု ဲ့က ုယ်ပ ုငတ်ဖြေ ငဲ့မ်္ ်အကျငဲ့က် ုေညာ်းလမ်္ားဖြေင်ဲ့အဘယ်အ မ္ခံချက်ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်

န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝင၏်ရှ ပါသလ ? ကျတေ ်  ု ဲ့အဘ ု ဲ့သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတဖြေ ငဲ့မ်္ ်တသ အမ္ှေုတ ျ ရှ သည်ြေ ု ဲ့က ုတ  ြို့  ကမပ 

မ္ဟု ်လျှငအ်ဘယ်သူကျွေတ်  ်  ု ဲ့ရ ဲ့တထ က်ခံသူဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည ်9: 

6 ထ ုတ က ငဲ့င်ါ  ု ဲ့သည်ရှ သမ္ျှသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုျငတံ ျ သ ု ဲ့ဝငအ်ံဲ့တသ ငါှ, ငါ  ု ဲ့သည်အချငာ်းချငာ်းချစ ်ကကေုအ်ံဲ့။ 11: 

7 ထ ုတက  ငျ ြို့, အကျွန်ပ်ု  ု ဲ့သညအ်ဘယ်သ ု ဲ့သ လျှင ်လက်ျ ညျဘုရ ားသခငျ၏တရှြို့တ  ်၌, 

ကျတေ ်  ု ဲ့သူ၏န ငုင်ကံ ုဝငတ်ရ က်နငှ်ဲ့တသ က  တ  ်က ုခံယူရမှ္ ဖြေစ်ပါ ယ် 

"ေ ားက ုမ္ က ားခ ဲ့သည်မ္ဟု ်မ္ျက်စ ဖမ္င ်ကမ္ဟု ်သလ ုမ္ျက်စ ဖမ္င ်ကမ္ဟု ်သလ ုတယ က်ျ ား၏နလှံုားစ 

 ်ကူား။ " 

12: 

1 ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်ရ ဲ့တပေါ်ထ ော်း၏တေ ဲ့က ုမ္သ က ည်ားကကျွေတ်   ် ု ဲ့က ,ု တမ္ တ  နငှ ်ဲ့တဖြေ င်ဲ့မ္ ၌်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အ

ဘ ု ဲ့ေ ရ အ ားဖြေင်ဲ့ထ တုက  ငျ ြို့ေ ရ တစ င်ဲ့ဆ ငုာ်းပါတစ။ 12: 6 သူကတဖပ ပါ ယ်, ငါဲ့ခမ္ညျားတ ျ ၏န ငုျငတံ ျ တရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

အထက်ပါတြေ ်ဖပချက်ကျွေတ်  ်  ု ဲ့ဆ သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ဝငျဖမ္ ားနငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏ထငရှ် ားတကျ ်

 က ားတသ -

တယ ှေုတေ က် ြေေဖ်ပေလ် မပ ားတေ က်ဖြေစ်ပါသည်၏တေ ဲ့မပ ားတေ က်ဖြေစ်တပေါ်တ က ငာ်း ကမပ မ္ဟု ်တ က ငာ်း, 

သငျြို့တကလျ တသ လူတေမ္ှေုမှ္ ဆင်ဲ့ချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  လ ုအပ်တ က ငာ်းဖပသပါ။ ဒါဟ ခမ္ညျားတ ျ ၏န ငုျငတံ ျ နငှျ ြို့

န ငုျငတံ ျ သညျ ုံသညျယတ ှေုမ္ဟု ်ပါဘူား။ 

ဘုရ ားသခငက်ဆက်လက်ရှငသ်ေခ် င်ဲ့ဖပ ထ ားမပ ားအသက်အကက ားဆံုားပုံခရစ်ယ ေ ်ရ ားတဟ ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားက ုသ ေ်

သငတ်  ်မူ္တသ ဘုရ ားသခငက် ု၏ ူည တသ ခငဲ့န် ငုင်တံ  ်သ ေသ်ငဘု်ရ ားသခငျ၏ ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်း

ယခုအ ဒါက ုဘုရ ားသခငျ၏အမ္ှေ ်ကယ်ဘုရ ားတကျ ငာ်းထ ကတေဖြေစ်န ငုတ် က ငာ်းဖြေစ်န ငုသ်ည် (သ ေသ်ငဒ်ါတပမ္

ယ်ဲ့စ  ်ဝငစ် ားစရ တက ငာ်းသည် ေရ ငါဲ့ကေ် ဲ့သ ်အသ ပည )  စ်ဥ ားက ုနာူးညတံ ကဖင တစ, 

ငါ၏စ မ်္ားရည်ကေ် ဲ့သ ်။ 

ဒိုတှိယအရ စိုဘိုရ ်းဖကျ င််းဖခါင််းဖဆ ငမ်ျ ်းနငှ်ို့နှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိို 

ဒါဟ  တယ ဟေ၏် စ်ဥ ားက  ားေ နငှ်ဲ့ ၏မ္  ်တဆ  စဥ် ားနငှ်ဲ့တရ မ္ကက်သလစ်ဖြေင်ဲ့သူတ  စ်ငဖ်ြေစ်စဉားစ ား, 

အနစှ် စ်တထ ငအု်ပ်စ ုားဆံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ အတစ ပ ုငာ်း 2 ndရ စု၌သ  ဖပ သင်ဲ့ပါသည်။ ယူစ ားဘ ားယပ် 

ဆံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ မ္ှ ျ မ္ျား ငျထ ား: 

... 

ခရစ်တ  ်၏ပုေဂ  လ်တရားေော်းစံကဒ တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ  ည်လ မ္ဲ့်မ္ည်သညဲ့်အခါတသဖခငာ်းမှ္ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခ

ငာ်း, မပ ားတထ ငစ်ုနစ်ှရှ ရလ မ္ဲ့်မ္ည။် (၏အပ ုငာ်းအစမ္ျ ားက ,ု VI က ု။ လည်ားယူစ ားဘ ားယပ်, 

ဘုရ ားတကျ ငာ်းသမ္ ုငာ်း, စ အုပ် 3, XXXIX, 12 က ု ကည်ဲ့ပါ) 

ဤက  ားစှ တသ မ္ျ ားစ  တသ တေ  ဲ့အချ ေဖ်ြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ယ်လ ု ဲ့ဆံုားမ္သ ေသ်င:် 



ထ ုေညျား ,ူ ေျံ ၏တဘ ဇဉ ဆယ်ထု ်လုပ်မ္ယ်လ ု ဲ့ [သူကဆ ုပါ ယ်] 

 တထ ငေ် ား, နငှ်ဲ့  ုငာ်းေ ားက ု တသ ငာ်းအတစဲ့ရှ သည်မ္ယ်လ ု ဲ့နငှ်ဲ့  ုငာ်းစပါားက ုရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလငာ်း, 

စင ်ကယ်တသ , မု္ေ ဲ့ည်က် ဆယ်တပါငလ် ုက်တလျ မ္ယ်လ ု ဲ့; နငှ်ဲ့ပော်းသ ား, နငှ်ဲ့မ္ျ  ားတစဲ့မ္ျ ား, 

နငှ်ဲ့ဖမ္က်ပငသ်ည်အလ ား ူအချ  ားအစ ားအ  က်ထု ်လုပ်မ္ယ်လ ု ဲ့; နငှ်ဲ့သက်တသခံချက် 

 စ်က  ားေ သူ စ်ဥ ားကတရှားလူက ုကအတရားအသ ား  ငဤ်အမ္ှေုအရ မ္ှဘ  ားဖမ္ငသ်ည် 

[သ တဖမ္၏ဘဏဍ် အတပေါ်ထ ု ဲ့တေ က်န ု ဲ့  ုက်တကျွားမ္ှေုအ ားလံာုး  ရ စဆ ေမ်္ျ ား, 

မ္လုပ်ပါသဟဇ  ဖြေစ်လ နငှ်ဲ့လူစုံလငတ်သ အုပ်စ ုားလ မ်္ဲ့မ္ည်။ "အ ဒ  

ငါားစ အုပ်တ  အဘ ု ဲ့သူ ဲ့က ုအ ားဖြေင်ဲ့တရားစပ်ခ ဲ့ က ... ] (၏အပ ုငာ်းအစမ္ျ ားက ,ု IV), 

မ္ မ္ အစ အုပ်တ  စ ု ထ အ  က်ေျွေေ် ဲ့ ၏မ္  ်တဆ  စ်ဥ ား၏ 

တက ရ ေသု်ဖပည်ေယ်မ္ျ ားမ္ှ Post-ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားတပားစ : 

42: 1-

3 ထ ု မ္ေတ်  ်သခငတ်ယ ှေုခရစ်က ုမှ္ငါ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့အဧဝံတေလ  ရ ားက ုလက်ခံရရှ ; ယတ ှေုခရဘုရ ားသခင်

ထံမှ္တစလွှ ်ခ ဲ့သည။် သ ု ဲ့ဖြေစ်. ခရစ်တ  ်ဘုရ ားသခငထ်ံမ္ှဖြေစ်မပ ား, 

 မ္ေတ်  ခ်ရစ်တ  ်ထံမ္ှဖြေစ ်ကသည်။ နစ်ှဥ ားစလုံားထ ု ဲ့တ က င်ဲ့ချ ော်းချက်တသ န ငုရ်ေအ်  က်ဘုရ ားသခ

င၏်အလ ုတ  ်၏လ ၏။ ထ ု ဲ့တ က င်ဲ့ စ်ဥ ားအ ားသ ငာ်းလက်ခံရရှ နငှ်ဲ့အဖပည်ဲ့အဝငါ  ု ဲ့သခငတ်ယ ှေုခရစ်

၏ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းအ ားဖြေင်ဲ့စ  ်ချပါနငှ်ဲ့သေ် ဲ့ရှငာ်းတသ ဝ ည ဉတ  ်နငှဲ့ဖ်ပညဲ့်ဝ၏အ မ္ခံချက်နငှ်ဲ့အ

 ူဘုရ ားသခင၏်စက ား၌အ ညဖ်ပ ခ ဲ့သည်ဖြေစ်ဘ လျက်, 

သူ  ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ လ သင်ဲ့တ က ငာ်းဧဝံတေလ  ရ ားက အု ူထ က်သ  ားတလ၏ဘ လျ

က်။ 

၏ တယ ဟေ၏် ပညဲ့်သူ စ်ဥ ားအတစ ပ ုငာ်းခရစ်ယ ေတ်ခါငာ်းတဆ င်, 

အတသခံရေမူ်္ရငာ်း မ္ေတ်  ်မ္ျ ား၏တေ က်ဆံုားခ ဲ့သည်။  က c ။ 120-135 တအဒ ဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

မ္ေဂလ ရှ သူ  ု ဲ့သည်ဆငာ်းရ သ ားဖြေစ် က၏နငှ်ဲ့တဖြေ င်ဲ့မ္ ် '' ဘ ု ဲ့အလ ုငါှက ုညှဉျ ားဆ တသ သူ  ု ဲ့အ ား, 

သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ (ြေ လ ပပ ရေ။် တပားစ အခော်း II က ု။  - 

အဘ  ု ဲ့ကတေ, အ ှ  1 အလက်ဇော်းဒါားတရ ဘ  ်နငှဲ့ ်ေျ မ်္ား  ည်ားဖြေ ်အဖြေစ။် အတမ္ရ ကေ ်က ,ု 1885) 

ဒါတ က င်ဲ့သူ  ု ဲ့ကဆေ် ဲ့ကျင ် ုငာ်း ပ်မ္က် 

"က ည်ားကကမ္ဘ ဲ့အတသ  ပ်မ္က်ဖခငာ်းမှ္ပယ်ရှငာ်းဖခငာ်းက ခံုရသင်ဲ့တ က ငာ်းတက ငာ်းစ  သည် ... 

သူ၏ပည ်တ  ်က ုနငှ်ဲ့ဘုော်းအသတရက ခံုထ ုက်တသ သူလမ်္ားတလျှ က်ြေ ု ဲ့အပ်တသ " ဘုရ ားသခင,် 

မ္ထ မ္ ဲ့ဖမ္ငဖ်ပ ဖခငာ်းက ုခံတ  ်မ္သည်က "သ ု ဲ့ဖြေစ်လျှင,် သ မ္ှ ် ကတလ ဲ့ စ  ျဓ  ျ; "နငှ်ဲ့" 

လူသ ား  ု ဲ့နငှဲ့အ် ူမ္ဟု ်မ္ ရ ားတသ တမ္ထုေ,် မ္, မ္သူ  ု ဲ့က ုယ်သူ  ု ဲ့၏လူ ဲ့အခ င်ဲ့အတရားချ  ားတြေ က်မ္ှေု, 



ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအတမ္ ခံရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ဟု, "မ္ဟု ်သလ ုက ုက်ည မ္ှေုမ္ရှ နငှ်ဲ့ 

အမ္ှေု  ု ဲ့က ုဖပ တသ သူ  ု ဲ့အ ား။(, အခော်း V က ု) 

သူကက ုယ်တ  ်  ုငက်ျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုမှ္ ထ ားတ  ်မူ္ခ ဲ့သည်ပငက် ဲ့သ ု ဲ့၎ငာ်း, 

အ ားလံုား  ုနငှ်ဲ့အ ူကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုထ အုခါတ က က်ရ ံ ြို့ ဖခငာ်း၌က ုယ်တ  ်က ုအတစခံပါတလတစေ ဲ့ငါ  ု ဲ့ထံသ ု ဲ့

ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဟ တပ  ခ ဲ့သူက ု မ္ေတ်   ် ု ဲ့နငှဲ့သ်ခငဘု်ရ ားကကလ က တုရှြို့မ္တကကားတ က ်တသ ပ

တရ ြေက်အဖြေစ။် (Ibid, အခော်း VI က )ု 

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားရှ အခ  ားသူဖမ္ ားလ ုပ  ပည တ်  ်အန ငုအ်ထက်, တဖြေ ငဲ့မ်္ ်မ္ဟု ်, 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအတမ္ ခံရလ ံဲ့တသ ဆံုားမ္ဩဝါဒတပား။ 

တအ က်ပါလည်ား ကသင ်က ားခ ဲ့ ကရေတ်ဖပ ဆ ုထ ားသညခ် ဲ့သည်: 

ထ ုအခါတအ က်ပါဥပုသတ်ေ ဲ့၌ဟုသူကတဖပ သည;် '' သင ် ု ဲ့သည်ငါဲ့  ုကျ ှနျားနှေု ားတဆျ , 

ဘုရ ားသခင၏်ချစ်သ ားစက ားက ုေ ားတထ င ်ကတလ ဲ့။ ထ ုခရစ်ယ ေေ် ုဏာ်းအုပ်ဆရ တ  ်ပစစ ပပေတ်သ အ

ခါသင ် ု ဲ့က ုငါ နငှ်ဲ့ယခုတေ က် ြေေသ်င ် ု ဲ့က ုငါအတပါငျား  ု ဲ့သညျထ ဝရဘုရ ား၏၏လမ်္ား နငှ်ဲ့ 

လမ်္ားတလျှ က်ြေ ု ဲ့  ုက်  ော်းနှေု ားတဆ ် 

...တစ င်ဲ့ ကည်ဲ့တရားအြေ  ြို့  ု ဲ့, သင ် ု ဲ့သည်တေ က် ြေေအ်ဆငသ်င်ဲ့သင ် ု ဲ့သည် , စ  ်နလှံုားမ္ဆငာ်းအတလား

ချ ေပ်ါတစ, 

အပည ်သစ ်အဖခ ားဆ သ ု ဲ့ဥ ား ည်ရည်မှ္ ်ချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ   လျငဖ်မ္ေစ်  လျှပ်စ ားမ္ ားဖြေင်ဲ့ကက ားစ  တသ အ

ဖပစ်ဒဏထ် ဝရအသက်ရှငဖ်ခငာ်း, 

သူ ဲ့တန ငုျတသ န ငုျငတံ ျ ၏အဖြေစ် ု ် ရက်က ုယ်က ုက ယ်ုထငရှ် ားစ  ဖပတ  ်မ္ူထ ော်းက ား။  ြေေဘု်

ရ ားသခငက်, သင ် ု ဲ့သည်ဆံုားမ္သ ေသ်ငခံ်ရသမ္ျှတသ အရ   ု ဲ့က ုစ ရငတ်သ ပည ်  ု ဲ့က ု 

သင ် ု ဲ့၌ ည်တစဖခငာ်းငါှ, 

သင ် ု ဲ့စ  ်နလုံှားက ုအတပေါ်သေ် ဲ့ရှငာ်းတသ ဝ ည ဉ၏ကတလ ငန်ငှ်ဲ့အ ူထ ငာ်းသင ် ု ဲ့သည်မ္ှေု ်သ ငာ်းကမမ္ျား

စ က ုရှ တြေ တသ အခါ, ငါသ ၏။ '' (၏ဘဝအသက်  , အခော်း 24 က ,ု အဆ ုပါ မ္ေတ်  အ်ဘ  ု ဲ့, ။ 

3.2, 1889, စစ။ 488-506) 

 စ်ဘုရ ားတကျ ငာ်းဘုရ ားသခငျ၏တခါငာ်းတဆ င,် က ုသူသ ဒ ၏ ။ 170 တအဒ , သှနျသငျ: 

နစ်ှဥ ားစလုံားဇ အုေတ်  ငတ်ပေါ်ကနငှ်ဲ့တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့ မှ္အ ူ ူထ က်လ မ္ယ်ဲ့အသစ်အ  က်ယှဉတသ ဧဝံ

တေလ  ရ ား-

အတဟ ငာ်းအ  က်ထု တ်ပားအမ္ှေပ်င ်ရ ားသည်က ား, နငှ်ဲ့တကျားဇူားတ  ်၌ထု ်ဖပေခ် ဲ့တသ ပည ်တ  ်

နငှ်ဲ့အတချ ထု ်ကုေအ်  က် က ု၎ငာ်း, သ ားတ  ်၌သ ုားသငယ်က ု၎ငာ်း, သ ုား  ု ဲ့က ုလူ ၌၎ငာ်း, 

ဘုရ ားသခင၌်တယ ကျ် ားသည် ... 



သ ု ဲ့တသ ်ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားသည်ပည ် ရ ား၏ရှငာ်းဖပချက်ဖြေစ်လ သည်နငှ်ဲ့၎ငာ်း၏ 

ပ ညျြို့ စံ,ု အသငာ်းတ  ်က ုအမ္ှေ ်ရ ားစပါားကျ ဖြေစ်လ ခ ဲ့သည်စဉ ... 

ဤသည်က ုထ ဝရန ငုင်တံ  ထ် သ ု ဲ့စ ုားမ္ ုားမ္ှေုမှ္, တသဖခငာ်းမ္ှအသက်ရှငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့, 

အလငာ်းထ သ ု ဲ့တမှ္ ငမ်္ ုက်က ုမ္,ှ 

လ  ်လပ်မ္ှေုသ ု ဲ့ကျွေအ်ဖြေစ်မှ္ငါ  ု ဲ့က ုကယ်နှေု တ်သ သူ စဥ် ားဖြေစ်ပါသည။် (။ ပသခါပှ  ှငျ အခနျားငယျ 

7,40, မှ္ 68 ဘ သ ဖပေစ် တပ: ။ ။ အ ေလ် ုငာ်းဓမ္မ၏ေျ ေယ် 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

ထ ု ဲ့တ က င်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုထ ဝရအရ  စ်ခုခုဖြေစ်က ုသ လျက်နငှဲ့မ်္  ု ား  ု ားလက်ရှ ခရစ်ယ ေသ် ု ဲ့မ္ဟု ်

ကက်သလစ်ဘုရ ားတကျ ငာ်းနငှ်ဲ့ဘုရ ားသခငျ၏ ရ ားပါဝငခ် ဲ့သည်။ 

တေ ကထ်ပ်နစ်ှလယ်ပ ုငာ်း  ငတ်န ှငာ်းပ ုငာ်း  ငဒ် ု ယရ စုအတရားအသ ားလူန ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့မှ္ ကညဲ့်ြေ ု ဲ့  ုကျ ှနျား: 

သ ု ဲ့ဖြေစ်. , သငျသညျအဘယ်သူမ္ျှ က  က  မ္ဟု ်တေ က်ဖပေ ်ကည်ဲ့ ှေု, 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့လ ုလ ုလ ားလ ားဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့၏ဧဝံတေလ  ရ ားက မှု္ချဉားကပ် ကကုေအ်ံဲ့။(တရ မ္ 

။ အသ အမ္ှ ်ဖပ မ္ှေု, စ အုပ် X က ုအခော်း XLV ။ - အဘ  ု ဲ့ထံမှ္, အ ှ  8. အလက်ဇော်းဒါားတရ ဘ  ်နငှဲ့ ်

ေျ မ်္ား  ည်ားဖြေ ်သည်။ အတမ္ရ ကေ ်က ,ု 1886) 

ဒါတ က င်ဲ့ပုံစစ်မှ္ေ ် ဲ့အသငာ်းတ  ်၌ ဥ ား ည်ားအ ားဖြေင်ဲ့သ ကျမ်္ားစ ၌တရားထ ားသည်မ္ဟု ်တေစဉထ ု ဲ့အဖပင,် 

တရ ဘ ် နငှဲ့ ်

အ ားဖြေင်ဲ့ဘ သ ဖပေခ်ျက်အ  က်  ၏သ ုားထ နျားအမ္ည်ရနစှလ်ယ်ပ ုငာ်းဒ ု ယရ စုအတရားအသ ားဆယ်ကက မ်္ဟူ

တသ အသံုားအနှေုနျား "ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု" က ုအသံုားဖပ သည။် 

စစ်မှ္ေတ်သ ခရစ်ယ ေန်ငှ်ဲ့ပငအ်မ္ျ ားအဖပ ားသ ဝေခံ်ခရစ်တ  ,် 

ဒ ု ယရ စု၌ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်း စခု်ခုသ သည်။ 

ပငက်က်သလစ်နငှဲ့အ်တရှြို့  သသတဒါက်သူတ  ်စင ်ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းမပ ားတေ က,် 

ခရစ်ယ ေဘု်ရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု  ုက်ထည်ဲ့ပါမ္ယ်လ ု ဲ့သ ေ ားလည် က၏။ သူတရားသ ားခ ဲ့တသ အရ က ုသ  

ထ ားမ္ မ္ ှ, က c ။ 180 တအဒ : 

ထ ုက ဲ့သ ု ဲ့တသ အဘ ု ဲ့ထ ုသူ  ု ဲ့အ  က်အစဉမ္ဖပ ်သူအမှ္ေ ်ရ ားနငှ်ဲ့သေ ဲ့ရှ်ငာ်းဖခငာ်းနငှ်ဲ့တဖြေ င်ဲ့မ္ ်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့စ 

 ်ရှည်သည်ားခံစရ အတ က ငာ်း၌သ  ားလ လျှငမ်္ူက ား, 

ဗ တ  ဇံ ရ ားအ  က်က ုယ်တ  ်က အု ားဖြေင်ဲ့တပားထ ားခ ဲ့က ု၎ငာ်း, 

လက်ခံသဖြေင်ဲ့ထ ော်းသ မ်္ားထ ားတသ သူသည်သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ ဝ ည ဉ ည်၏က ညာ်းကယုံ ကည်သူဖမ္ ား၏

ဖပည်ေယ်ဖြေစ်ပါ ယ်။ ဒ ဝ ည ဉျက ုအဘ ု ဲ့, 

ယုံ ကည်တသ သူ  ု ဲ့အ ားအ  က်ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းရှ ပါ ယ်က ုယ်ခနဓ က တုေ က် ြေေစ်  ်ဝ ည ဉ



က ုလက်ခံရရှ နငှဲ့အ် ူသေ် ဲ့ရှငာ်းတသ ဝ ည ဉ၏ ေခ် ုားအသံုားဖပ ပုံထတမ္  ကျခံရနငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငံ

တ ျ သ ု ဲ့ဝင။် ( စ ေ် ဲ့, လ ုငယ် ေ၏်ဘ တရှ ဲ့ 

တရ ်ဘငဆ်ငဖ်ခငာ်းအ ားဖြေင်ဲ့အ မ္တေ မှ္သ ထ ု မ္ေတ်  တ်ဟ တဖပ ဖခငာ်း၏ဆနဒဖပ, အခော်း 42 ဝ လ,်  

တအ က်  ုဘ  1879. 

ခရစ်ယ ေအ်သ ပည ဖမှ္င်ဲ့ ငရ်ေအ်  က်လူ ဲ့အြေ  ြို့အစည်ားအ  ငာ်းပုံနှ ပ်ထု ်တဝသည်ဲ့အ  ုငာ်း ။ ။, 1920) 

။ 

ဒိုတှိယနငှ်ို့တတှိယရ စိုနစ်ှမျ ်းစွ အတကွ်  ဿန မျ ်း 

၎ငာ်း၏ကျယ်ဖပေ် ဲ့လက်ခံခ ဲ့တသ ်လညာ်းဒ ု ယရ စုအ  က်, အမ္ည်ရှ တသ  -

ပည ် ရ ားက တုြေ ကျပ နျတခါငာ်းတဆ ငထ်တလ၏။  ဘုရ ားသခငျ, ဥပုသ,် 

ဘုရ ားသခငျ၏ပက  န ငုျငတံ ျ ၏ပည ် ရ ားက ဆုေ် ဲ့ကျငသ်ငတ်ပား ယ်။ သူ 

နငှ်ဲ့အဖခ ားသူမ္ျ ားအ ားဖြေင်ဲ့ ှေု ်ချခ ဲ့တပမ္ယ်ဲ့သူကအတ  တ်လားအချ ေအ် ေ ်က တရ မ္အသငာ်းတ  ်နငှဲ့အ်ဆက်အ

သ ယ်ရှ ခ ဲ့ထ ုအရပ်၌ သဇ လွှမ်္ားမ္ ာုးမ္ှေုရှ သည်ြေ ု ဲ့ပုံရသည်။ 

ဒ ု ယနငှ်ဲ့   ယရ စုနစ်ှမ္ျ ားစ  အ  က်, လက်ဇနနဒ ားယ ား (အ ေျစ)် ၌ ည်ဖြေစ်လ ခ ဲ့ ကသည။် အမ္ျ ားစုက 

လ မ္ည်ဲ့န ငုျငတံ ျ ၏ဆံုားမ္ဩဝါဒဆေ် ဲ့ကျင။် သူ  ု ဲ့အ ား အချ  ြို့က ုအတ က ငာ်းအစ ရငခံ်စ က ုသ  ပ  : 

တကျ က် ုပ် ုလက်ဇနနဒ ားယ ားမ္ ှဖမ္င်ဲ့ဖမ္ ်တသ နငှ်ဲ့ချမ်္ားသ ကကယ်ဝအယူမှ္ ားမ္ သ ားစု၏တမ္ ားြေ  ားခ ဲ့သည,် 

သူ  ု ဲ့ရ ဲ့အတ  ားအတခေါ်ထ မှ္ ပည   ်ခ ဲ့သည်။ သူဟ လက်ဇနနဒ ားယ ား၏ 

တကျ ငာ်း  င၏်  ဝေခံ်အရ ၌ေော်းထ ုငတ်  ်မ္တူသ  သရ ေျင၏်တကျ ငာ်းသ ားဖြေစ်လ မ္ှအယူမ္ ှားတကျ ငာ်း

တ  ကျေရ်စ် ... 

,  သရ ေျငက် ု၎ငာ်း, 

တေ စ တကျ ငာ်း  ငသူ်  ု ဲ့၏စ  ်ကူားယဉဖခငာ်းနငှ်ဲ့ပုံတဆ ငအ်ဓ ပပ ယ်တက က်ယူတသ အ ားဖြေငဲ့သ်ေ ဲ့ရှ်ငာ်း

တသ ဗျ ဒ  ်တ  ်မ္ျ ား၏အယူဝါဒညံဲ့ခ ဲ့ က ... သူ  ု ဲ့က ုမ္ မ္   ု ဲ့အဘ ု ဲ့၏ေ မ္က ုရယူခ ဲ့ " ။ " လူသ ရှင ်က ား, 

ခရစ်တ  ်၏ စ်ေော်းစံရှ လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုဆက်လက်ထ ော်းသ မ်္ားထ ား တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ  ... 

တကျ က် ုပ် ု ၏တေ က်လ ုက်နငှ်ဲ့အ ူအဖငငာ်းပ  ား, သူ ဲ့အတက င်ဲ့မ္ျ ားက ... 

"အရ ထ ုက ဲ့သ ု ဲ့တသ ဖပည်ေယ်ယခုဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌ ည်ရှ သည်။ " 

ဒ အသငာ်းတ  ်မ္ျ ား၏ပစစ ပပေဖ်ပည်ေယ်အ  က်လက်ရှ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့၏ပထမ္ဥ ားဆံုားတြေ ဖ်ပ

ထ ားဖခငာ်းဖြေစ်ပါ ယ် ... 

တက ငျားကငျန ငုျငတံ ျ ပုံတဆ ငသ်ည်မ္ဟု ,် 

ထ ဝရအသက်အလ ုငါှရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းက ုငါ  ု ဲ့သခင၏်ပက  လ မ္ယ်ဲ့န ငုင်တံ  ်က တု က ငာ်းဖြေင်ဲ့, 

သူ  ု ဲ့ရ ဲ့အမှ္ ားဆံုားမ္တ ျ မ္ူ ... 



ဒါန ငုျငတံ ျ ၏စ  ်ကူားအရ ပစစ ပပေဖ်ပည်ေယ်ထ မ္ ှလ ပဋ သတနဓနငှ်ဲ့အဘ  ားတလ၏အ ေု တ  ဖပည်၌ 

၏တေ စ တကျ ငာ်း, 250 မှ္တအဒ  200 ခ ဲ့ပါ ယ်, 

 စ်ဥ ားအဖပည်ဲ့အဝရ စုအငပ်ါယ ၏ခရစယ် ေေ် ုဏာ်းအုပ်ဆရ တ  ်ရ ဇပလလ င၏်စ ားေငာ်းအဖြေစ်မ္ှ ်ယူခံ

ရြေ ု ဲ့မ္တရ က်မ္လ မှ္  ... 

သညျဘုရ ားသခငျ၏စက ားမ္ှေစ်  ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ် အသ ပည ၏ စ်ဖပည်ေယ်အဖြေစ်သညျဘုရ ားသခငျ၏န ု

ငျငတံ ျ ၏စ  ်ကူားသည်ပဋ သတနဓ။ ဝ ည ဏအဓ ပ်ပ ယျကမမ္ျားစ က ုလ ငဖ်ပငစ်  စတ်စ င၌်ပုော်းအဖြေစ်

 သရ ေျငက်ထ က်ထ ား က၏။ (ရပ်က က်, ဟငေ်ရ ဒါေသညျန ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ု: ။ ။ 

ဒ ကမ္ဘ ဲ့ြေလ ား စ်ခငဲ့န် ငုင်တံ  ်မ္; 

မ္ဒ ကမ္ဘ ဲ့ြေလ ားအ  က်မူ္က ားတသဖခငာ်းမှ္ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့အရ ခပ်သ မ်္ား၏အ 

၏သ ု ဲ့တသ ်ထ ုတက ငာ်းကငဘ်ံုမှ္ လ ရေ,် ထု ်တဝသည1်870, စစ။ 124-125) 

ဆရ တ  ် သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသ ေသ်ငတ်ပားစဉထ ု ဲ့တ က င်ဲ့သည,် ကမ္ စဆ , 

တလျ ဲ့ေည်ားပက  , ဥ ဏန်ငှဲ့ ်က ချ လ ရေက်က  ားစ ားခ ဲ့သည်။တပါလ ၏ဆရ တ  ် 

လည်ား စ်ချ ေ ်ည်ားအတ က ငာ်းက ု 

၏အမ္ှ ားမ္ျ ားက ု  ုကျခ ုကျြေ ု ဲ့ကက  ားစ ားခ ဲ့ပါ ယ်။ အမ္ှေ ်ကယ်ဘုရ ားသခင၏်အသငာ်းတ  ်၌သူမ္ျ ားသည်သမ္ ုငာ်း

 တလျှ က်လုံားဘုရ ားသခင၏်ပက  န ငုျငတံ ျ ၏သစစ သည်ရပ်တေ က၏။ 

ဟ ်းဘတဒ်ဗလျျူအမ််းစထဖရ င််းကနှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုသငဖ် ်းခဲို့, အ ်း 

20 ရ စခုုနစှ,် တန ှငာ်းပ ုငာ်းဟ ားဘ ်ဒဗလျျူအမ်္ားစထတရ ငာ်း: 

သူ  ု ဲ့ကခရစ်တ  ်ရ ဲ့ဧဝံတေလ  ရ ားက ုဖငငာ်းပယ်လ ု ဲ့ပါပ ။ ။ ။ ကမ္ဘ ဲ့၎ငာ်း၏အရပ်ဌ ေ၌အဖခ ားအရ  စ်ခု

ခု 

ခ ဲ့ရသည်။ သူ  ု ဲ့က စ်ဥ ားအ ု  ထ ငခ် ဲ့ရ ယ်ဒါတ က င်ဲ့ငါ  ု ဲ့က ဲ့သ ု ဲ့မ္ျှသ တ  ်တ   ် ၏တဖပ မပ ဘုရ ား

သခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု က ားရ ကမပ ! - လူ ဲ့စ  ်နလှံုားထ မ္ ှတက ငာ်း  ဲ့စ  ်ဓါ ်မ္ျ ား -  စ်ဥ ားအ , 

ြေ ု ဲ့ကတလျှ ဲ့ချ!အဖခ ားသူမ္ျ ားက "အအသငာ်းတ  ်" 

န ငုျငတံ ျ ြေ စျတက  ငျားက ုအ ု ကမပ ။ ။ ။ ခရစ်တ  ်တရှြို့တ  ်၌ 600 

နစှ်အသက်ရှငတ်သ သူသည်ပတရ ြေက်ဒတံယလ, 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု စ်ဥ ားအမ္ှေ ်ကယ်န ငုင်တံ  ်က ုြေ စျသညျက ုသ ၏ - 

တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ ပက  လတူ  အတပျါမ္ ှအစ ာုးရအ ဏ ရ။ ။ ။ 

ဒ မ္ှ  ။ ။ ။ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သည် ဘယ်အရ က ဘုုရ ားသခငျ၏ရှငာ်းဖပချက်ဖြေစ်ပါ ယ်: 

"ထ ုမ္ငာ်းကက ားမ္ျ ားလက်ထက်၌ ... " - 

ကဆယ်တဖခတချ ငာ်း၏သနံငှ်ဲ့ကကပ်ဆ ် ွှံ ြို့၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ရပ်၏အစ  ်အပ ုငာ်းစက ားတဖပ ဤတေရ 



  ငဖ်ြေစ်ပါ ယ်။ ဤသည်ဒတံယလ 7, နငှျ ြို့ ဖဗ ဒ  ျ 13 နငှ်ဲ့ 17 

နငှ်ဲ့အ ူအေ ေ တ  ချ  ်ဆက်အသံုားဖပ ပုံယခုြေ  ြို့စည်ားတ က ငာ်းဥတရ ပသစ်အတမ္ရ ကေဖ်ပည်တထ ငစု်သ ု ဲ့က ု

ရည်ညွှော်းသည။် ။ ။ သင်ဲ့ရ ဲ့အလ ေမ်္ျက်စ ၌မ္ထင!် (: 8 ဗျ  17) 

အတဟ ငာ်းတရ မ္အငပ်ါယ ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က် ကလ မ္ဲ့်မ္ညဟု်ဗျ ဒ  ် 17:12 

တ က င်ဲ့မ္ငာ်းကက ားဆယ်ပါားန ငုင်၌ံဖပည်တထ ငစု်ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်လ ငဖ်ပငအ်တသားစ  ်တစသည်။ ။ ။ 

ခရစ်တ  ်သည်ကကလ တ  ်မ္ူတသ အခါ, တဖမ္ ဖပငလ်ံုားအ ဏ ရရှငျဘုရငျ  ု ဲ့၏ရှငျဘုရငျ, (ဗျ  19: 

11-16) အဖြေစ်လ မ္ယ်ဲ့လျက်ရှ ၏ နငှ်ဲ့သူ၏ --ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့, ဒတံယလ -- 

သမ္ျှတသ ဤတလ က န ငုင် ံ ု ဲ့တလ ငြ်ေ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ ဖဗ ဒ  ျ 11:15 

သည်ဤစက ား၌ဤသ ု ဲ့တြေ ်ဖပသည်: "ဤတလ က၏အဆ ုပါန ငုင် ံ ု ဲ့ကျွန်ပ်ု  ု ဲ့၏ထ ဝရဘုရ ား, နငှဲ့သူ်၏

ခရစ်တ  ်၏၏န ငုျငတံ ျ ဖြေစ် ကသဖြေငဲ့,် သူသည်ကမ္ဘ အဆက်ဆက်စ ာုးစံရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်"! ဤသည်ဘု

ရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ ဟု ်ပါ ယ်, 

ပငအ်တမ္ရ ကေဖ်ပညတ်ထ ငစ်ုနငှ်ဲ့မဗ   သျှလူအမ္ျ  ားမ္ျ  ား - 

ဒါဟ ပစစ ပပေအ်စ ုားရမ္ျ ား၏အဆံုားဖြေစ်ပါ ယ်။ အစ ုားရအ - - သခငတ်ယ ှေုခရစ်၏, 

 စ်ခုလံုားက တုဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ ရှငျဘုရငျ  ု ဲ့၏ထ ု ဲ့တေ က်ရှငျဘုရငျ, 

သူ  ု ဲ့ထ ု ဲ့တေ က်န ငုင် ံ ု ဲ့ဖြေစ်ရလ မ္ဲ့်မ္ည။် ဤသည်လံုားဝ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ပက  အစ ုားရသညဆ် ု  ဲ့အချက်က ုက ုမှ္ေက်ေတ်စသည။် တရ မ္အငပ်ါယ  

စ်န ငုင်တံ  ်ဖြေစ်ခ ဲ့သည်ပငအ်ဖြေစ် - - 

ခါလဒ အငပ်ါယ  စ်န ငုင်တံ  ်ဖြေစ်ခ ဲ့သည်ပငသ်က ဲ့သ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့အစ ုားရဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ဒါဟ ကမ္ဘ တပေါ်မ္ှ အမ္ျ  ားသ ား၏အစ ုားရတကျ ်ယူြေ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ မ္ငာ်း - 

သညျယတ ှေုခရစျသ  ဲ့ရှငျဘုရငျြေ စျြေ ု ဲ့တမ္ ားြေ  ားခ ဲ့သည်! ။ ။ ။ 

တကျ ်က  ု1900 

လ ေခ် ဲ့တသ နစ်ှတပါငာ်းသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ ဘုရ ားပ ညျ၏တ  ငကု်ော်းနငှ်ဲ့ချ  င်ဲ့တကျ ်လမ်္ားတလျှ က်နငှဲ့တ်ယ ုရှလင်

လမ်္ားမ္ျ ား  ု ဲ့၌အဘယ်သူသည် ူည တသ သညျယတ ှေုခရစျသစျြေနျလ တသား၏။ သူသည်တေ က် ြေေ်

လ မ္ည်ဖြေစတ် က ငာ်းတဖပ သည်။ (။ 12:40, မ္ဿ ; 2:32  မ္ေတ်  ်ဝ ထ  ; ငါတက  15 ။ : 3-4) 

သူလက်ဝါားကပ်  ုငမ်္ှ   ုက်ထ ားခ ဲ့ပါ ယ်မပ ားတေ က်, 

ဘုရ ားသခငျသညျသံုားရကျညမပ ားတေ က်တသဖခငာ်းမ္ှထတဖမ္ က်တစတ  ်မ္ူ။ သူသညျဘုရ ားသခငျ၏ပလလ

ငမ်္ှမ္ က်မပ ။ အဠ ၏အစ ုားရ၏ဌ ေချ ပ် ( မ္ေတ်  ် 1: 9-11; တဟမဗ  1: ။ 3; 8: 1; 10:12; ဗျ  

3:21) ။ 



12-27: - က ု "တဝားတသ ဖပည်" - 

တဖမ္ကက ား ဖပငြ်ေ ု ဲ့အ  က်ဖပေသ်  ားြေ ု ဲ့မပ ားတ  ဲ့လူမ္ျ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့တကျ ်ရှငျဘုရငျ  ု ဲ့၏ဘုရငအ်ဖြေစ် ခံရြေ ု ဲ့, 

နငှ်ဲ့ (လုက  19 သူသညျဘုရ ားသခငျ၏ပလလ ငမ်္ှသှ ားတသ ပုံဥပမ္ ၏ "မ္ငာ်းသ ား" သည် ) ။ 

 ြေေသူ်သည် "အရ ခပ်သ မ်္ား၏တလျ ်၏က လ" ( မ္ေတ်  ် 3: 19-21) 

သည်အထ တက ငာ်းကငဘ်ံု၌ရှ တ  ်မ္ူသည။်  တဟ ငာ်း စ်ဥ ားဖပည်ေယ်သ ု ဲ့မ္ဟု ်ခ တအေတအမှ္ 

ဖပေဆ် ုလ ုသည။် ဤက စစ  ငခု်နစ်ှ, တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ ဘုရ ားသခငျြို့အစ ုားရ၏ 

ဖပေန်ငှ်ဲ့ဤသ ု ဲ့ကမ္ဘ ဲ့မင မ်္ားချမ်္ားတရားနငှ်ဲ့ အတဖခအတေ ဖပေလု်ပ်လ ု ဲ့ရပါ ယ်။ 

ပစစ ပပေက်မ္ဘ မ္မင မ်္မ္သက်, ဖမ္င်ဲ့ က်စစ်ပ  မ္ျ ားနငှ်ဲ့ရေတ်  ြို့သညျဘုရ ားသခငျ မ္ဟု ်လျှငမ်္ရှ , 

လူ ဲ့အသ ားက ုအသကျရှငျကယ် ငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်လ မ္ဲ့်မ္ယ်လ ု ဲ့, ဒါတ က င်ဲ့အကက ားအကမ္ဘ တပေါ်  ငဒ်ကုခ 

(မ္။ 24:22)   ငထ်ှ ျအထ ပျပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ တန ှင်ဲ့တနာှးဒ မေ  ဟ်တပေါ်ကအ ားလုံားဘဝ 

မ္ှေုလ ုကျတသ အခါ၎ငာ်း၏အလ ေထ်ှ ျအထ ပျမ္ ှ, 

ယတ ှေုခရစျသဖပေလ်  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ ဒ အချ ေသူ်သညျဘုရ ားသခငျသညျဘုရ ားသခငျအဖြေစ်လ တသား၏။

 သူဟ စ ကဝဠ -

အ ဏ ရြေေဆ်ငာ်းရှင၏်အတပါငျား  ု ဲ့ ေခ် ုားတ  ်နငှ်ဲ့ဘုော်းအသတရအ  က်လ တသား၏။ (မ္ 24:30; ။ ။ 

25:31) သူသလံှံ ံနငှဲ့ ်"တလ ကစူပါအစ ုားရ ည်တထ ငရ်ေန်ငှ်ဲ့လူမ္ျ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့အုပ်ချ ပ်ြေ ု ဲ့," 

မ္ငာ်းရှငဘု်ရငဘု်ရငန်ငှ်ဲ့သခင ်"(ဖဗ  19:16) အဖြေစ်လ မ္ယ်ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ် "(ဗျ  19:15; 12: 5) ။ ။ ။ 

အ ်ဖသ ခရစ်ဖတ ?် 

သ ု ဲ့တသ ်ဝမ်္ားတဖမ္ က်တသ စ  ်နငှဲ့လူ်သ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ်တကကားတ က ် ကလ မ္ဲ့်မ္ည်က ုနငှ်ဲ့တပျ ်ပါား 

နငှ်ဲ့စ  ်အ ားထက်သေမ်္ှေုအ  က်သူ ဲ့က ုကက  ဆ ု - 

  ုားရ ခရစ်ယ ေဘ် သ ၏အသငာ်းတ  ်မ္ျ ားပငလ် မ်္ဲ့မ္ည်ေည်ား 

သူ  ု ဲ့ကမ္! သူသည်အနတ ခရစ်တ က ငာ်း, သူ  ု ဲ့က ုလှညဲ့်ဖြေ ား ကမပ စ  နျသ (။ 13-15 II က ုတက  11) 

၏မ္ စဆ ဝေက်က ားမ္ျ ားဖြေစ်တသ တ က ငဲ့သူ်  ု ဲ့က, ယုံ ကည်ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ အသငာ်းတ  ်မ္ျ ားနငှ်ဲ့လူမ္ျ  ား  ု ဲ့က ု 

(11:18 အ ူဗျ  11:15) လ မ္ယ်ဲ့အချ ေမ်္ှ အမ္ျကထ် ကတ်  ်မ္ူမ္ည်က ု၎ငာ်း, 

စစ်တရား ပ်ြေ  ြို့မ္ျ ားက ကယ်တ  ဲ့ (ဖဗ  17:14) သူ ဲ့က ုြေျက်ဆ ားြေ ု ဲ့သူ ဲ့က ုစစ်  ုက်ဖခငာ်းငါှကက  ားစ ားမ္ည်! 

(။ ဇ ခရ  14: 1-2) လူမ္ျ  ား  ု ဲ့သည်တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့၌စစ်တဖမ္ဖပငက်အ ူလ မ္ယ်ဲ့ပထမ္ကမ္ဘ စစ် III 

၏တေ ကျဆံုားစစ်  က်ုရ   ငတ်စဲ့စပ်မ္ည်ဖြေစ်မပ ားထ ု ဲ့တေ က်ခရစ်တ  ်ဖပေလ်  ကလ မ္ဲ့်မ္ည။် သဘ ဝလ ေ်

 ေခ် ုား၌သူ ဲ့က ု (အခော်းငယ် 3) ဆေ် ဲ့ကျင ် ုက်ထု ်တသ  "ထ ုလူမ္ျ  ားက ု  ုက်" လ မ္ဲ့်မ္ည။် သူကလုံားဝ 

(ဖဗ  17:14) သူ  ု ဲ့က ုအန ငုယူ်မ္ည်! တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့အတရှြို့ ြေ ု ဲ့ရေအ်လ ေ ် ုတ  ငာ်းတသ အက  အတဝား 



"သူ ဲ့တဖခရငာ်း, သလံ ငတ်  ငတ်ပေါ်မ္ှ ထ ုက လ၌ရပ်တေရ ကလ မ္ဲ့်မ္ည်" (။ ဇ ခရ  14: 4) 

။ (အမ်္ားစထတရ ငာ်း ။ ထ ုတခ ်၏ေက်ေ တသ အရ , 1984) 

ကမမ္ျားစ ကသညျယတ ှေုဖပေလ်  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်သူအန ငုရ်လ မ်္ဲ့မ္ယ်, 

တသားအမ္ျ ားအဖပ ားက ု  က်ုလ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုမ္ ေ် ဲ့တ  ်မူ္၏ 

က ုယ်တ  ် (ဖဗ ဒ  ျ 19:19) ဆေ် ဲ့ကျင။် အမ္ျ ားစုကဖပေသ်ညျယတ ှေု၏တေ က်ဆံုားအနတ ခရစ်သည်က ု 

(ကျမ်္ားစ ပတရ ြေက်ဖပ ၏ေ ားလည်မ္ှေုလ  အတပေါ်မှ္ အတဖခခံတပမ္ယ် စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းဖြေစ်တသ တ က ငဲ့မ်္ စဆ ပတရ ြေ

က်မ္ျ ားနငှ်ဲ့ဘ သ တရား၏) ဆ ုမ္ည်! 

တအ က်ပါဟ ားဘ ်အမ်္ားစထတရ ငာ်းကတေလည်ားဖြေစ်ပါ ယ်: 

အမ္ှေ ်ရ ားက ု သ . မ္ျ ား - - စစ်မှ္ေတ်သ ဘ သ  ရ ားက ု - 

သေ် ဲ့ရှငာ်းတသ ဝ ည ဉအ ားဖြေင်ဲ့ြေေဆ်ငာ်းဘုရ ားသခင၏်တမ္ တ  တ  ်နငှ်ဲ့အ ူအ ဏ အပ်နငှာ်းဘုရ ားသခင်

၏သမ္မ  ရ ား ... ဘုရ ားသခငေ် ဲ့တယ ှေုခရစ်တ  ် သ . 

၏တပျ ်ရွှငထ်ာူးဖမ္ ်တသ ဘုရ ားသခငျြို့ မ္ ငျ ြို့ မ္  ျအချစ်၏တန ားတထ ားမ္ှေု ... 

ဘုရ ားသခငျြို့စစ်မ္ှေ ် ဲ့ခရစ်ယ ေဘု်ရ ားတကျ ငာ်းမ္ျ ား၏သ ေသ်ငခ်ျက်တ  က ု  ု ား  ု ားသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ ဘုရ ားသ

မ္မ ကျမ်္ားစ ရ ဲ့ "  ုငာ်းစက ားလုံားအ ားဖြေင်ဲ့လူတေမ္ှေု" ၏သူ  ု ဲ့သည်ပည မ္ရှ  က ... 

ချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  ဘုရ ားသခငျရ ဲ့လမ်္ား - လူ  ု ဲ့သညျ "တပား" ၏လမ်္ားြေ ု ဲ့ "ရ" ၏လမ်္ားမ္ှရှ  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

 စ်ဥ ားကသစ် ချ ပ်က ုငတ်ဖမ္ကက ား ဖပငယ်ခုမ္ည်! (Ibid) 

အဆ ုပါသစ် 

သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ဖြေစ်ပါ ယ်။ အသစ်ယဉတကျားမ္ှေုလ ရေန်ငှ်ဲ့ချစ်ဖခငာ်းအတပေါ်မှ္ အတဖခခံဖြေစ်တ က 

ငာ်းတကွှားတကျွ ခ ငျားသညျယတ ှေုနငှ်ဲ့သူ၏တေ က်လ ုက်မ္ျ ားဆံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ န ငုျငတံ ျ ၏စစ်မှ္ေ ် ဲ့ယှဉတသ ဧဝံ

တေလ  ရ ားအ ားလုံားအတ က ငာ်းသညအ်ဘယ်သ ု ဲ့၏အဓ ကအစ  ်အပ ုငာ်း စ်ခုဖြေစ်ပါ ယ်။ ထ ုဘုရ ားသခငျ၏

 ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်းထ မ္ ှရှ သက ဲ့သ ု ဲ့တက ငာ်းစ   ရ ားက ုတဟ တဖပ တသ အရ  စ်ခုခုသည်။ 

ဟ ားဘ ်အမ်္ားစထတရ ငာ်းသညျယတ ှေုကလူ ဲ့အြှေ ဲ့အစညျားဆံုားမ္ဩဝါဒတပားတ က ငာ်းသတဘ တပါက်, 

အ ဒါက ုက ုေ ခံြေ ု ဲ့လ ုလ ားထငလ်ျှငပ်ငအ်သက်  ၏ '' တပားမ္ည်လမ်္ား '', 

တမ္ တ  လမ်္ားက ုဖငငာ်းပယ်ခ ဲ့သည။် ေ ားပါားအဘယ်သူမ္ျှမ္မှ္ေမှ်္ေက်ေက်ေယ်တ ှေုသညျဆံုားမ္ဩဝါဒတပားခ ဲ့ရ မ္ျ ား၏အ

တရားပါမ္ှေုက ုဆုပ်က ုငရ်ေပုံ်ရသည်။ 

ယဖရှုအ ်းြွေငျြို့ကယျတငျဖတျ မူခွငျ်းဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိို၏အစှိတအ် ှိိုင််းတစ်ခို ြေစ် ါသည် 



အခုဆ ုရင ်ချ  ြို့ကယျ ငျတ ျ မ္ခူ ငျားသညျယတ ှေုတသဖခငာ်းနငှ်ဲ့အခော်းကဏ္ဍက ုအတ က ငာ်းက ုစဉားစ ားမ္ တဝားဖြေစ်န ငု်

ဒ ြေ ် ကသူ။ ဟု ် ယ်, တသ ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားနငှ်ဲ့ဟ ားဘ ်ဒဗလျျူအမ်္ားစထတရ ငာ်းနစ်ှဥ ားစလုံားနငှ်ဲ့ ပ ်သက်. 

ဤသ ု ဲ့တရားသ ားခ ဲ့တသ ဧဝံတေလ  ရ ား၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ခုဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားဧဝံတေလ  ရ ားက ုယတ ှေုအ ားြေ ငျ ြို့ကယျ ငျတ ျ မူ္ခ ငျား  ု ဲ့ပါဝငသ်ည်ဖပသထ ား ယ်: 

16 ကေရ  (တရ မ္ 1:16) အဘ ု ဲ့, 

ယုဒလူသည်အပထမ္နငှ်ဲ့လည်ားယုံ ကည်တသ သူလူ  ုငျားအ ှကျကယ် ငဖ်ခငာ်းဘုရ ားသခင၏် ေခ် ုား

တ  ်သည,် ငါသည်ခရစ်တ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုရှက်မ္ဖြေစ်၏။ 

4 ထ ုတ က ငဲ့သူ်  ု ဲ့သည်စက ားလုံားကတဟ တဖပ ဖခငာ်းတေရ   ုငာ်းသ ု ဲ့ သ  ား. 

အရပ်ရပ်သ ု ဲ့က  ဖပ ားခ ဲ့ ကသူအ။ 5 ထ ုအခါြေ လ ပပ သည်ရှမ္ ရ မမ္  ြို့သ ု ဲ့သ  ားတလ၏သူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့ခရစ်တ  တ်ဟ 

တဖပ  က၏။ သူသညျဘုရ ားသခငျယတ ှေုသညျခရစျတ ျ ၏ေ မ္တ ျ ၏န ငုျငတံ ျ က ုရညမ်္ှ ်ဖခငာ်း

အရ   ု ဲ့က ု ရ ားက တုဟ အဖြေစ်သူ  ု ဲ့ြေ လ ပပ ယုံ ကည်တသ အခါ ... 12 သ ု ဲ့ရ   င,် 

နစ်ှဥ ားစလုံားတယ က်ျ ားမ္ ော်းမ္  ု ဲ့ဗ တ  ဇံက ခံုခ ဲ့ရသည။် 25 ထ ုတ က ငဲ့သူ်  ု ဲ့သည်သက်တသခံနငှဲ့သ်ခင၏်နှေု ်

ကပ ်တ  ် ရ ားက တုဟ မပ ားမ္,ှ 

သူ  ု ဲ့ကရှမ္ ရ အမ္ျ ားအဖပ ားတကျားရ  မ္ျ ားအ  ကယ်ှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားက တုဟ လျက်, 

တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့သ ု ဲ့ဖပေသ်  ား က၏။ 26 ယခုထ ဝရဘုရ ား၏တက ငာ်းကင ်မ္ေသ်ည်ြေ လ ပပ အ ားမ္ ေ ဲ့ ်... 

... 40 ြေ လ ပပ သည် 

မှ္ ရှ တ  ြို့ ခ ဲ့သည်။ က သရ မမ္  ြို့သ ု ဲ့တရ က်တလ၏မှ္   ုငတ်အ ငဖ်ြေ ်သော်းသူဟ မမ္  ြို့ ရှ သမ္ျှ  ု ဲ့၌တဟ ။ ( 

မ္ေတ်  ် 8: 4,5,12,25,26,40) 

18 ထ ုသူ  ု ဲ့၏သခငတ်ယ ှေုနငှ်ဲ့ရှငဖ်ပေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်းက တုဟ တဖပ  က၏။ ( မ္ေတ်  ် 17:18) 

30 ထ ုအခါတပါလုကသူ ဲ့က ုယ်ပ ုငင် ှားအ မ္ျတ ျ ၌နစှျနစှျပ ျလံုား 

တေ. ၎ငာ်း, ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်အတ က ငာ်းက တုဟ တဖပ အတပါငာ်း  ု ဲ့နငှဲ့ယုံ် ကည်စ  ်ချမ္ှေု, သူ ဲ့က ု

  ားဖမ္စထ် ားအဘယ်သူမ္ျှမ္နငှဲ့ ်က သခငဘု်ရ ားသညျယတ ှေုခရစျသရ တသ အရ   ု ဲ့က ဆုံုားမ္ဩဝါဒ

တပားသညျ လ . တသ သူအတပါငာ်း  ု ဲ့, 31 လက်ခံရရှ ခ ဲ့သည။် ( မ္ေတ်  ် 28: 30-31) 

တဟ တပ  ခ ငျားသညျယတ ှေုနငှ်ဲ့န ငုင်တံ  ်က ထုည်ဲ့သ ငာ်းတ က ငာ်းသ  ဖပ ပါ။ ဝမ်္ားေည်ားစရ , 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ု စဥ် ားသငျြို့တကလျ တသ ေ ားလည်မ္ှေုက ုအေရ တရ မ္အသငာ်းတ  ်

မ္ျ ား၏သ ေသ်ငခ်ျက်မှ္တပျ က်ဆံုားခံရြေ ု ဲ့ က ယ်။ 

 ကယ်တ  ဲ့က ုန ငုျငတံ ျ ၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ခုဖြေစ်လ ကူည တပားြေ ု ဲ့, 

ဘုရ ားသခငဒ်ါတ က င်ဲ့လူသ ားဖမ္ ားသညျက ုခမစျ 



သူကကျွေတ်   ် ု ဲ့က ု (းား 16-17 တယ ဟေ ်3) အ  က်အတသခံရေသ်ညျယတ ှေုက ုစတလှ ျ  ။ 

နှိိုငျငဖံတျ ၏ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိိုကမဘ ို့လှိိုအ ်တ လဲကဘ လ,ဲ ဒါဖ မယ်ို့ ... 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့ဘ သ တရားသူတ  က အုပါအဝငမ်္ျ ားစ  တသ ကမ္ဘ တခါငာ်းတဆ ငမ်္ျ ား, 

ထ ုသ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်မင မ်္ားချမ်္ားတရားနငှ်ဲ့သ ယ ဝသ ု ဲ့တဆ င ်ခ ဲ့. , 

မ္ည်မ္ဟု ်တ က ငာ်းန ငုင် ံက လူ ဲ့ပူားတပါငာ်းတဆ ငရ် က်မ္ှေုဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုယုံ ကည် ကသည။် ထ ုသူ  ု ဲ့သညျအမခ  ြို့

တသ ယ ယ တအ ငဖ်မ္ငမ်္ှေုတ  ရလ မ်္ဲ့မ္ည်တေစဉ, သူ  ု ဲ့မ္သ တအ ငဖ်မ္ငမ်္ညမ်္ဟု ်, 

သူ  ု ဲ့ရ ဲ့လူ ဲ့အ ားထု ်မ္ှေုတေ ကဆ်ံုားမှ္ သညျယတ ှေုက ုယျတ ျ ၏န ငုျငသံညျ ညတ်ထ ငရ်ေမ်္ဖပေခ် ဲ့လျှငဘ်ဝဆက်

လက်ထ ော်းသ မ်္ားထ ားရေမ်္ဖြေစ်န ငုတ်  ဲ့ပါတစမ္ယ်လ ု ဲ့အထ မေ  ဟ်သည်ကမ္ဘ တဖမ္တဆ ငခ် ဲ့ဥ ားမ္ည်။ ဒါကအယူမ္ှ ားယှ

ဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားသည။် 

ကမ်္ဘ တပျါ ှငျအမ္ျ ားစကုအ ူ က  21 ရ စအု  ကက်မ္ဘ သစန်  ငုရ်ေအ်  ကထ်ည်ဲ့သ ငာ်းရေ ် -

ဘ သ တရားဗ ဗုလုေအ်ဖပည်ဖပညဆ် ုငရ် အစ အစဉက ုထည်ဲ့သ ငာ်းြေ ု ဲ့ကက  ားစ ားတေ ကပါ ယ်။ ဤသည်ဘုရ ားသခင်

၏ ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်းက၎ငာ်း၏စ ငြ်ေ  ြို့စည်ားဖခငာ်းနငှ်ဲ့ ှေု ်ချဆက်လက်အစ အစဉမ္ျ ားက ည်ားက ှေု ်ချ

ခ ဲ့သည် စ်ခုခုဖြေစ်ပါ ယ်။ စ  ေ ်(ကမ္ဘ ဥ ား 3) ေ ားပါား 6000 လ ေခ် ဲ့တသ နစှ်တပါငာ်းမ္ မ္ အဧဝံတေလ  ရ ား၏ 

 စ်ခုအဘ ု ဲ့အလ ဧဝက ုလှညဲ့်က ညာ်းကလူသ ားမ္ျ ားသူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့ကမ္ဘ ပ ုတက ငာ်းတစပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်အဘယျသ ု ဲ့ဘုရ ားသ

ခငထ်က်ပ ုတက ငာ်းက ုသ တသ ယံု ကည် က၏။ 

လည်ား လ ု ဲ့တခေါ်  ဲ့မ္ စဆ ပတရ ြေက်လ ု ဲ့တခေါ်  ဲ့ဘ သ တရားတခါငာ်းတဆ င ်(နငှ်ဲ့အ ူ: သမ္မ ကျမ်္ားစ အရ, က (1-10 

လည်ားဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 13 သ ားရ က ုတခေါ်တဖမ္ က်က ုရ ားယ ား၏ရှငဘု်ရငတ်ခေါ်တ  ်,) 

ဥတရ ပ စ်စစ်တရားတခါငာ်းတဆ င ်စ်ဥ ားတပါငာ်းစပ်ယူလ မ်္ဲ့မ္ည် တေ ကဆ်ံုားအနတ ခရစ်နငှ်ဲ့ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 13 

မခ  နစှျတဖခ ငျားသ ားရ : 11-17) ခုေစ်ခုတ  ငက်ုော်း (ဗျ ဒ   ်17 မမ္  ြို့ မ္ှ: 9,18)   '' ဗ ဗုလုေ ်'(ဗျ ဒ  ် 17 & 

18) 

ကမ္ဘ တပေါ်  ငန် ငုရ်ေအ်  က်တရ က်တစြေ ု ဲ့။ လူသ ား  ု ဲ့ခရစ်တ  ်၏ဖပေလ် နငှ်ဲ့သူ၏န ငုျငတံ ျ ၏ ညတ်ထ ငဖ်ခ

ငာ်းလ ုအပ်ပါ ယ်တပမ္ယ်ဲ့, ကမ္ဘ ဲ့အမ္ျ ားတသ  21 st ၌ဤသ ငာ်းစက ားက ုအ  ုံစ ုက်မ္ည်မ္ဟု ်ရ စ-ု

သူ  ု ဲ့စ  ေ၏်အယူမှ္ ားယဉှတသ ဧဝံတေလ  ရ ား၏အမ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ ဗ ားရှငာ်းယုံ ကည်ြေ ု ဲ့ဆက်လက်ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။သ ု ဲ့

တသ ်ကမ္ဘ တပေါ်  ငသ်က်တသခံရလ မ္ဲ့်မ္ည။် 

ယတ ှေုသညျဆံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ သ  ရပါ: 

န ငုျငတံ ျ ၏ 14 ဤတရ ြို့က ား, 

ဧဝံတေလ  ရ ားက ုလူမ္ျ  ားအတပါငာ်း  ု ဲ့အ ားသက်တသအဖြေစ်တလ က န ငုင်အံရပ်ရပ်ရှ သမ္ျှ  ု ဲ့၌တဟ ရလ မ္ဲ့်

မ္ည်သ ု ဲ့မပ ားမှ္အဆံုားတရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည်။ (မ္ဿ  24:14) 



န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသက်တသအဖြေစ်ကမ္ဘ ကတရ က်ရှ လ မ်္ဲ့မ္ည်က ုသ  ဖပ မ္ , 

သ ု ဲ့မပ ားမှ္အဆံုားတရ က်လ မ္ဲ့်မ္ည။် 

ဤအ  က်အမ္ျ ားအဖပ ားအတ က ငာ်းရငာ်းရှ ပါ ယ်။ 

 စျခုသညျဘုရ ားသခငျ (မ္ဿ  24:21 စ ငဖ်ပသတသ ) မ္ဟ တဘားဒဏက်က ားရ ဲ့ 

တရှြို့တ  ်၌ထ ုစစ်မ္ှေ ် ဲ့ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားက ုေ ားတထ ငျြေ ု ဲ့ကမ္ဘ ကက ားက ုလ ုလ ားသည်။ ထ ု ဲ့တ က ငဲ့ဧ်ဝံတေလ 

 ရ ားက ုမ္က်တဆဲ့ခ်ျက ုသက်တသဖခငာ်းနငှ်ဲ့သ  တပားနစ်ှဥ ားစလုံားသည် (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားတယဇတကျလ 3; 

အ မ္ု ် 3: 7) ။ 

တေ ကထ်ပ်သ ငာ်းစက ား၏အကျဉားချ ပ်အယမူ္ှ ား မ္ေတ်  ်ဖမ္ ,် တေ က်ဆံုားအနတ ခရစ်နငှ်ဲ့အ ူ, 

အဖမ္င်ဲ့ က်သ ားရ , 

တဖမ္ က်က ုရ ားယ ားအ ဏ ရှငျဘုရငျ၏အဖမ္ငမ်္ျ ားဆေ ဲ့က်ျငဘ်က်ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဖြေစ်ပါသည။် သူ  ု ဲ့ဟ အတဖခခံ

အ ားဖြေင်ဲ့လူ ဲ့ကက  ားစ ားအ ားထု ်မ္ှေုအ ားဖြေင်ဲ့မင မ်္ားချမ်္ားတရားက  တပားလ မ်္ဲ့မ္ယ်, ဒါတပမ္ယ်ဲ့အဆံုား (မ္ဿ  24:14) 

နငှ်ဲ့ြေျက်ဆ ားဖခငာ်း (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ား 1 သက်သ တလ ေ  ် 5: 3) မှ္ဥ ားတဆ ငလ်မ်္ားဖပပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

အစ ားဧဝံတေလ  ရ ားက ုသ ငာ်းစက ားမ္ျ ား: ကမ္ဘ ဲ့အပါဆံုား  ဲ့မု္သ ား (9-12 2 သက်သ တလ ေ  ် 2) 

ယုံ ကည်ြေ ု ဲ့တရ ားချယ်လ မ်္ဲ့မ္ည်: တ က ငဲ့,် 

ေ မ္  ်လကခဏ   ု ဲ့က ုသူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့အ ူဆက်န ယ်မု္သ စက ားက ုအံဲ့ဘ ယ်တသ အမ္ှေု (9 2 သက ်2) 

၏။ တသ တ က ငဲ့တ်ရ မ္ကက်သလစ်, အတရှြို့ ပ ုငာ်း သသတဒါက်, 

လူသ ရငန်ငှဲ့အ်ဖခ ားသူမ္ျ ားအ ားဖြေင်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်အနစ်ှ စ်တထ ငန် ငုျငတံ ျ ၏မ္တလျ ်ကေတ်သ ဖပစ် ငတ်ဝြေ

ေ၏်မ္ျ ားစ  တသ မ္ ှားယှငျားစှ ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏အနစှ် စ်တထ ငဧ်ဝံတေလ  ရ ား၏သ ငာ်းစက ားက ု

အနတ ခရစ်နငှ်ဲ့အ ူဆက်န ယ်မ္ စဆ ယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ားတ က ငာ်းဆ ု ကသည်ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

သစ်စ ရှ  ခရစ်ယ ေတ်  ဟ  (ဗျ ဒ  ် 3: 7-13) 

န ငုျငတံ ျ ၏အနစှ ်စ်တထ ငဧ်ဝံတေလ  ရ ားက ုတကွှားတကျွ ခ ငျားအဖြေစတ်က ငာ်းစ  အဖြေစ် 

(ထ ုသ ားရ နငှ်ဲ့မ္ စဆ ပတရ ြေက်အပါအဝင)် 

အချ  ြို့တသ တလ က တခါငာ်းတဆ ငမ်္ျ ားအထ ဖြေစ်လ ံဲ့တသ အရ က ုကမ္ဘ တပေါ်  ငတ်ဖပ ဖပလ မ်္ဲ့မ္ည်။ 

သူ  ု ဲ့ကတလ ကသ ားရ , တဖမ္ ကက် ုရ ားယ ားအ ဏ ရှငျဘုရငျ, 

အယူမ္ှ ား မ္ေတ်  ဖ်မ္ ်နငှ်ဲ့အ ူတေ က်ဆံုားအနတ ခရစ်, တေ က်ဆံုားမ္ှ  (၎ငာ်း  ု ဲ့၏မ္ဟ မ္  ်မ္ျ ားအချ  ြို့က ုအ ူ) 

ယူန ကု် က်ကငာ်းဒမ်္ား၏အတမ္ရ ကေန်ငှ်ဲ့ -

ဖပည်သ ားအမ္ျ  ားမ္ျ  ား  ု ဲ့က ုြေျက်ဆ ားလ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုသ ငာ်းစက ားတဖပ ဖပတထ ကျပံဲ့မ္ညျ , ကတေဒါ, 

 သစတ  ားလျနငှ်ဲ့ေယူားဇ လေ ်(ဒတံယလ 11:39) နငှ်ဲ့သူ  ု ဲ့သ ပ်မ္ က ခငမှ်္  စ်ဥ ား အဘ ဓါေ ်/ အစစလ မ်္ဲ့ 

(ဒတံယလ 11: 40-43) ြေျက်ဆ ားမ္ည်တသ ေ ်ဆ ုား  ု ဲ့၏ ူရ ယ အဖြေစ်, က  ု(ဗျ ဒ  ် 16: 13-14), 



တေ ကဆ်ံုားမ္ ှသူ ဲ့ရ ဲ့ဖပေလ်  (; 19-20 19 ဖဗ ဒ  ျ 16:14) အတပေါ်သ ု ဲ့သညျယတ ှေုခရစျသ  ုက်မ္ည်။ သစ်စ ရှ  

(ဗျ ဒ  ် 3: 7-13) 

အနစှ် စ်တထ ငအု်ပ်စ ုားမ္ က မ္ လ မ္ယ်ဲ့မ္ည်ဖြေစ်တ က ငာ်းတ ကည ပါလ မ်္ဲ့မ္ည။် ဒ ြေ ယ်ရှ အမ္ျ ားကက ားမ္ ဒ ယ လွှမ်္ား

ဖခံ  ေ ဲ့မ္ဿ  24:14 ၏ပ ညျြို့ စုံြေ ု ဲ့အတထ က်အကူဖြေစ်တစလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

ကမ္ဘ တခါငာ်းတဆ ငမ်္ျ ားတကွှားတကျွ ခ ငျားက ု 

'အယူမ္ှ ားယှဉတသ ဧဝံတေလ  ရ ား' (ြေ ယ်ရှ ကက်သလစ်ဘ သ ၏ပုံစံဆ ုမ္ည်သူ စ်ဥ ားအ ားတလျ ဲ့ပုပ်ရဟော်းမ္ငာ်း

နငှ်ဲ့အ ူဥတရ ပထ ပ် ော်းတခါငာ်းတဆ ငအ်ချ  ြို့က  ု'' သစ်က  ု'' အမ္ျ  ားအစ ား) နငှ်ဲ့ ူတ က ငာ်း-

သူ  ု ဲ့ကမ္ဘ ဲ့အဘယ်သ ု ဲ့တသ သူ  ု ဲ့အမှ္ေ ်ကယ်လ မ္ဲ့်မ္ည်သငယ်ူချငမ်္ည်မ္ဟု ်မ္ည်မ္ဟု ် ဖပ ပါ 

(နငှ်ဲ့ပငသ် သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားကျဟတရှ ယ 10, ပထမ္ဥ ားဆံုားမ္ှ မ္ မ္   ု ဲ့က ုယ်က ုမ္ယုံ ကည်တစဖခငာ်းငါှ: 5-7) 

။ သူ  ု ဲ့ဟ နငှ်ဲ့ / သ ု ဲ့မ္ဟု ်၎ငာ်း  ု ဲ့၏တထ က်ခံသူမ္ျ ားလည်ားြေ ယ်ရှ မ္ဟု ်မ္မ္ှေသ်စစ ရှ တသ  

 စ်ဥ ားလ မ္ယ်ဲ့အနတ ခရစ်၏ စဥ် ားဆံုားမ္ဩဝါဒ (တထ ငစ်ုနစ်ှ) လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုသ ေသ်ငမ်္ည်။ သူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့ / 

သ ု ဲ့မ္ဟု ်၎ငာ်း  ု ဲ့၏တေ က်လ ုက်မ္ျ ားအ 

သစစ ရှ တသ သူဆ သ ု ဲ့ဥ ား ည်ပါတစဘုရ ားသခငျ၏ ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်း (ဖဗ ဒ  ျ 12 29-35: 13-15 

ဒယံတလက 

11) နှ ပ်စက်ညှဉားပော်းမ္ှေုတ  တပေါ်တပါက်လ လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုမ္ညသ် ု ဲ့ပငဖ်ပစ် ငတ်ဝြေေ။် ဤသည်က ုလည်ားဥ ား ည်သ  ား

တစပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်အဆံုား- မ္ဟ တဘားဒဏက်က ား (မ္ဿ  24:21; ဒယံတလက 11:39; သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားမ္ဿ  

24: 14-15; ဒယံတလက 11:31) ၏စ ငအ်ဖြေစ်တက ငာ်းစ  အဖြေစ်သစစ ရှ တသ  

  ငအ်ဘ ု ဲ့အက က ယ်တစ င်ဲ့တရှ ကတ်ေ  ဲ့အချ ေ ်ခရစ်ယ ေတ်  ဟ  (ဗျ ဒ  ် 3:10; 12: 14-16) ။ 

အဆ ုပါသ ားရ နငှ်ဲ့မ္ စဆ ပတရ ြေက် (ဗျ ဒ  ် 13: 10-17; 16: 14; ဒယံတလက 7:25; 2 သက်သ တလ ေ  ် 2: 9-

10) အငအ် ားသံုား, စ ားပ  ားတရားတင ညှစ်, ေ မ္  ်လကခဏ မ္ျ ား, မ္ုသ စက ားက ုအံဲ့ဘ ယတ်သ အမ္ှေု, လူသ ်မ္ှေု, 

နငှ်ဲ့အဖခ ားတသ ြေ အ ားကက  ားစ ားပါလ မ်္ဲ့မ္ည်ထ ော်းချ ပ်မ္ှေုရှ သည်ြေ ု ဲ့ ။ ခရစ်ယ ေတ်  က ုတမ္ားဖမ္ော်းလ မ်္ဲ့မ္ည်: 

10 "ဘယ်တလ က် က အ ုထ ဝရဘုရ ား, သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ အဟု ်မ္ှေ,် 

သငျ  ု ဲ့သညျမ္ တက  ားတပျါတေတသ သူ  ု ဲ့က ုတပေါ်မှ္ ငါ  ု ဲ့အတသှားက ုစစ်တ က စ ရငတ်  ်မူ္ဖခငာ်းနငှ်ဲ့လက်စ ား

တချသည်အထ ?" (ဗျ ဒ  ် 6:10) 

တခ ်က လ စ်တလျှ က်လုံားဘုရ ားသခငျြို့လူ 

"တယ ှေုဖပေလ် သည်အထ ဘယ်တလ က် က တ က င်ဲ့ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ေည်ား", အံဲ့ဩ ကမပ  

ကျတေ ်  ု ဲ့ စ်ရက်သ ု ဲ့မ္ဟု ်ေ ရ မ္သ ရပါဘူားတေစဉ, ယတ ှေုက ုဖပေသ်  ားြေ ု ဲ့က ုတမ္ျှ ်လင်ဲ့ 

(နငှ်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်အနစ်ှ စ်တထ ငခ်ငဲ့န် ငုင်တံ  ထ်ူတထ င)် အမ္ျ ားအဖပ ားကျမ်္ားစ က အုမ္ှ  ဖပ . (ဥပမ္ မ္ဿ  

24 အတပေါ်မ္ှ အတဖခခံ 21 ရ စအု  ငာ်း: 4-34; ဆ လ ံ90: 4; တဟ တရှ 6: 2; လုက  21: 7-36; တဟမဗ  1: 1-2; 4: 



4,11; 2 တပ  ု 3: 3-8; 1 သက်သ တလ ေ  ် 5: 4), 

အချ  ြို့တသ အစ  ်အပ ုငာ်းမ္ျ ားယခု ကှနျ ပျ  ု ဲ့မ္ဖပညဲ့်စုံလျှက်ဖမ္ငတ်သ ။ 

ယတ ှေုသညျတရ က်စ က်ြေက်မ္ပါဘူားဆ ုရင,် ကမ္ဘ ဲ့အလုံားက အုသက်  ြေကကျဆ ားပါပ  လ မ်္ဲ့မ္ည်: 

။ 21 ထ ုအခါကက ားစ  တသ ဆငာ်းရ ဖခငာ်းရှ လ မ္ဲ့်မ္ည,် 

ဤအချ ေ ် ုငတ်အ ငတ်လ က သ ား  ု ဲ့သည်အစဥ ားက ညာ်းကဖြေစ်မ္မူ္က ဲ့သ ု ဲ့တသ မ္ရှ , 

မ္အစဉအဆက ်22 ဖြေစ်ရ ကလ မ္ဲ့်မ္ညထ် ုက လက  ု ုတစခ ဲ့သည် မှ္လ  . မ္ရှ , 

အသ ားက ုကယ် ငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်လ မ္ဲ့်မ္ယ်လ ု ဲ့; ဒါတပမ္ယ်ဲ့တရ ားတက က်ခံဘ ု ဲ့အလ ုငါှထ ကု လသည်  ုလ 

မ္ဲ့်မ္ည်။ (မ္ဿ  24: 21-22) 

29 ထ ုခဏဖခငာ်း  ငထ် ုက လ၏ဒကုခဆငာ်းရ ဖခငာ်းတေ က်တေသည်မ္ ုက်လ မ်္ဲ့မ္ည,် 

နငှဲ့လ်သည်၎ငာ်း၏အလငာ်းက ုမ္တပားတစမ္ည ် ကယ်  ု ဲ့သညတ်က ငာ်းကငမှ်္ကျ ကလ မ္ဲ့်မ္ညဟု်, 

မ္ ုဃ်ားတက ငာ်းကင၏် ေခ် ုား  ု ဲ့သည် ုေလ်ှေုပ် ကလ မ်္ဲ့မ္ည်။ 30 ထ ုအခါလူသ ားသည်၏လကခဏ သကတ်သ

တက ငျားကငျဘံု၌တပေါ်လ ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်, 

မပ ားတ  ဲ့တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ ှရှ သမ္ျှ  ု ဲ့သည်င တုကကားဖမ္ည် မ်္ားလ မ်္ဲ့မ္ည,် သူ  ု ဲ့လူသ ားသည်ဖမ္ငရ် ကလ မ်္ဲ့မ္ည် 

 ေခ် ုားတ  ်နငှ်ဲ့အလ ေက်က ားစ  တသ ဘုော်းအသတရနငှ်ဲ့အ ူမ္ ဃု်ား  မ်္က ုစ ားလ ။ 31 သူသည် ံပ ုားခရ က ုဖပ

ငာ်းစ  မ္ှေု ်သူ၏ မ္ေ ် ု ဲ့က ုတစလွှ ်သဖြေငဲ့,် သူ  ု ဲ့တက ငာ်းကငဘ်ံု၏ ဥ ား ည်ားအဆံုားကတေအဖခ ားြေ ု ဲ့, 

တလားမ္ျက်န ှမ္ှသူ၏တရ ားတက ကခံ်အ ူ က စတုဝားတစမ္ည။် (မ္ဿ  24: 29-31) 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုကမ္ဘ ဲ့အလ အုပ်ပါသည်အရ ဖြေစ် ယ်။ 

နှိိုငျငဖံတျ အဘှိို ို့အသတံမန် 

န ငုျငတံ ျ ၌သင ် ု ဲ့၏အခော်းကဏ္ဍကဘ လ ? 

သင ်စ်ဥ ားစစ်မ္ှေတ်သ ခရစ်ယ ေဆ် ုရငအ်ခု, 

သင ် ု ဲ့အဘ ု ဲ့ ခုသအံမ္ ်ကက ားဖြေစ်ရ ကမ္ည။်  မ္ေတ်  ရှ်ငတ်ပါလုတရားသ ားခ ဲ့ရ က ုသ  ပ  : 

ဘုရ ားသခငျသညျအ ကှနျ ပျ  ု ဲ့က  ုဆင်ဲ့တ  ငာ်းပေခ် ဲ့ ကတသ ်လညာ်းအဖြေစ် 20 သ ု ဲ့ဖြေစ်. 

ငါ  ု ဲ့သည်ခရစ်တ  ်အဘ ု ဲ့အသ ံမ္ေဖ်ြေစ် က၏: ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခငအ် ား ဖပေ.် ခံရ, 

ခရစ်တ  ်ရ ဲ့က ုယ်စ ားတပေါ်  ငသ်ငလု်ပျြေ ု ဲ့မ္တ ်  ။ (2 တက ရ နသ  5:20) 

14 ထ ု ဲ့တ က ငဲ့ရ်ပ်, 

သမ္မ  ရ ားက ုနငှဲ့သ်င၏်ခါားက ုစညာ်းလျက်တဖြေ င်ဲ့မ္ ်၏ရငြုံ်ေားတပေါ်  င ်ငမ်ပ ားမှ္, 15 နငှ်ဲ့မင မ်္သက်ဖခငာ်း၏ဧ

ဝံတေလ  ရ ား၏ဖပငဆ်ငမ်္ှေုနငှ်ဲ့အ ူသင၏်တဖခ မပ ားမ္;ှ 

အတပါငာ်း  ု ဲ့ထက် 16, သငျသညျန ငုပ်ါလ မ္ဲ့်မ္ည်သညဲ့်နငှ်ဲ့အ ူယုံ ကည်ဖခငာ်း၏ဒ ငုာ်းလွှ ားက ုယူမပ ား 



နငှဲ့အ် ူဤအဆံုားမှ္တစ ငဲ့ဖ်ြေစ်ဖခငာ်း, 

ဝ ည ဉတ  ်အတပါငာ်း  ု ဲ့၌ဆုတ  ငာ်းပဌေ ပဌေ သည်နငှဲ့အ်စဉ၌ဆုတ  ငျားလ 18; ။ 17 မ္ ရ ားတသ သူ

သည် ဥ ား ည်ား၏အတပါငျား  ု ဲ့သညျမ္ ားလံှလက်ေက်တဖပထ ုအခါကယ် ငရ် သခံတမ္ က်လုံားက ၎ုငာ်း, 

ဘုရ ားသခင၏်နှေု ်ကပ ် ည်ားဟတူသ ဝ ည ဉ၏ထ ားယ ူအ ကှနျ ပျအဘ ု ဲ့, 

အ ဒ မ္ နျ ြို့ငါချည်တန ှငထ် ား  ဲ့သအံမ္ ်ကက ားဖြေစတ် က ငာ်းက  ု20 တသ တ က ငဲ့င်ါသည်ဧဝံတေလ  ရ ား၏ေ

က်ေ တသ အရ ဖြေစတ်ပက ထုငရှ် ားတစရ ရငျြို့ စှ ငါဲ့နှေု ်က ုြေ င်ဲ့လှစ်တစဖခငာ်းငါှငါဲ့က ုြေ ု ဲ့အ ားလုံားက ုဇ  နငှ်ဲ့ပဌေ သ

ည်အတပါငျား  ု ဲ့သ -

 19 အဘ ု ဲ့နငှဲ့တ်ပားသေ ားတစဖခငာ်းငါှ, ငါတဖပ အပ်သည်အ  ုငာ်းအထ   ငင်ါသည်ရ ရငျြို့ စ ှတပ  ဆ ုတစဖခငာ်းငါှ။ 

(ဧြေက် 6: 14-20) 

 စ်ဥ ားသအံမ္ ်ကက ားကဘ လ   - တအ က်ပါအချက်မ္ျ ားက ခုျက်နငှ်ဲ့အဓ ပပါယ်ရှ သေညာ်း: 

1:   ဝေရှ် သူ စ်ဥ ားအထူားသ ံမ္ေ;် အထ်ူးသ ြေငို့:် အဖမ္င်ဲ့ဆံုားရ ထာူး၏သ ံမ္ေတ်အားေျင်ဲ့ စ်ဥ ားကန ငု်

ငဖံခ ားအစ ာုးရမ္ှအသ အမှ္ ်ဖပ သ ု ဲ့မ္ဟု ်သူသ ု ဲ့မ္ဟု ်သူမ္၏က ုယ်ပ ုငအ်စ ုားရ၏ဌ တေက ယ်ုစ ားလှယ်အဖြေ

စ်အချ ပ်အဖခ အ ဏ သ ု ဲ့မ္ဟု ်အချ ပ်အဖခ အ ဏ သ ု ဲ့မ္ဟု ်အထူားမ္ က ခဏယ ယ သ ံမ္ေ ် ဝေ်

က ုမ္ျ ားအ  က်ခေ် ဲ့အပ်ထ ားတသ  

2:  စ်ဥ ားအခ ငဲ့အ် ဏ က ုယ်စ ားလှယ်သ ု ဲ့မ္ဟု ် မ္ေ ်

သင ်စ်ဥ ားစစ်မ္ှေတ်သ ခရစ်ယ ေဖ်ြေစ ်ကလျှင,် သငခ်ရစ်တ  ်အဘ ု ဲ့အ  ဝေရှ် သူ စဥ် ားအထူားသ ံမ္ေ,် 

မ္ျ ားမ္ ှ!  မ္ေတ်  ပ်တ  ုသတရားသ ားခ ဲ့ရ က ုသ  ပ  : 

9 သင ် ု ဲ့မူ္က ား စ်ဥ ားက ုတရှားခကယျမ္ျ  ားဆက,် 

သငျသညျသူ၏အံဲ့ဩဘှယျအလငာ်းထ သ ု ဲ့တမှ္ ငမ်္ ုက်ထ ကသင ် ု ဲ့က ုတခေါ်တ  ်မူ္တသ သူ၏တထ မ္တကကား

တ က တ်စဖခငာ်းငါှ စ်ဥ ားတ  ်ဝငယ်ဇ်ပုတရ ဟ  ် စ်ဥ ားသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ လူမ္ျ  ား, 

မ္ မ္ က ုအထူားလူဖြေစ ်က၏; 10  စ်ချ ေက်လူမ္ဟု ် ကတပမ္ယ်ဲ့ယခုတေတသ  

ယခုသေ ားဖခငာ်းက ုဏ ရရှ တသ တသ ်လည်ားမ္ခ ဲ့တသ ဘုရ ားသခင၏်လူ, က ုဏ ရရှ တသ  ကမပ ။ (1 

တပ 2 းား 9-10) 

ခရစ်ယ ေတ်  ဟ အဖြေစ်, ကျွေတ်  ် စ်ဥ ားသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ လူမ္ျ  ား၏ စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းဖြေစ်ရ ကမ္ည။် 

ယခုသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ အရ န ငုင် ံစ်န ငုင်ဖံြေစ်သေည်ား 

တက ငာ်းမပ , ဆက်ဆကဒ် တလ က-

တပမ္ယ်၏န ငုင် ံ ု ဲ့အဘယ်သူအ ားမ္ျှသူ  ု ဲ့တေ က်ဆံုားမှ္ ခရစ်တ  ်ရ ဲ့န ငုျငတံ ျ သညျ (ဖဗ ဒ  ျ 11:15) 



၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ခုဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ အရပ်တ က ငာ်းသူ၏န ငုျငတံ ျ သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုင် ံ

စ်န ငုင်ဖံြေစ်ပါ ယ်။ 

သ ံမ္ေအ်ဖြေစ်ကျတေ ်  ု ဲ့ပုံမှ္ေအ် ားဖြေင်ဲ့ဤတလ ကက ုအစ ုားရတသ လူအမ္ျ  ားမ္ျ  ား  ု ဲ့၏  ုက်  ုက်န ငုင်တံရား  ငထ် 

တ  ြို့ဆကဆ်ံ ကပါဘူား။ ငါ  ု ဲ့မူ္က ားယခုဘဝ၏ဘုရ ားသခင်ဲ့လမ်္ားအသက်ရှငတ်ေထ ုင ်ကမ္ည။် သူ၏န ငုျငတံ ျ ၌

အ ကှနျ ပျ  ု ဲ့ရှငျဘုရငျ  ု ဲ့နငှ်ဲ့ယဇ်ပုတရ ဟ  ်ဖြေစ်န ငုမ်ပ ားတဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ ခရစ်တ  ်နငှ်ဲ့အ ူစ ုားစံတသ တ က ငဲ့ဘု်

ရ ားသခငျြို့ေညျားလမ္ျား, 

အတက ငာ်းဆံုားဖြေစ်တ က ငာ်းအဘယ်တ က င်ဲ့ဤသ ု ဲ့ဖပ ဖခငာ်းအ ားဖြေင်ဲ့ကျတေ ်  ု ဲ့ပ တုက ငာ်းသငယူ်: 

ကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုခမစျတ ျ မူ္နငှ်ဲ့သူ၏က ုယ်ပ ုင၌်အ ကှနျ ပျ  ု ဲ့၏အပ စျဖမ္ ားက ုတဆားတ က တ  ်မ္ူတသ သူ

အြေ ု ဲ့ 5 

က ုယ်တ  ်က တုသ ား, 6 နငှ်ဲ့သူ၏ခမ္ည်ားတ  ်ဘုရ ားသခငသ်ည်ငါ  ု ဲ့က ုရှငဘု်ရငန်ငှ်ဲ့ယဇ်ပုတရ ဟ  ်ြေေဆ်

ငာ်းတ  ်မ္ူမပ , ဘုော်းအသတရအစ မ်္ားသ တ  အစဉအမမ္ အစဉအမမ္ ရှ တစသ ည်ား။ အ မ္င။်(ဗျ ဒ  ် 1: 5-6) 

10 ထ ု ကှနျ ပျ  ု ဲ့၏ဘုရ ားသခငျမှ္ငါ  ု ဲ့က ုရှငဘု်ရငန်ငှ်ဲ့ယဇ်ပုတရ ဟ  ်အရ ၌၎ငာ်း, အ ကှနျ ပျ  ု ဲ့သညျ

မ္ တက  ားတပျါအတပေါ် စ ုားစံရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ (ဗျ ဒ  ် 5:10) 

တ က ငာ်း စခု်မ္ှ အေ ေ ် ှေုတထ င်ဲ့ဘုရ ားသခငျြို့ေညျားလမ္ျား၌ကျငလ်ည်ြေ ု ဲ့မပ ားတ  ဲ့တသ  ်တသ တေတသ သူ  ု ဲ့

က ုဆံုားမ္ဩဝါဒတပားလ မ္ဲ့်မ္ည်: 

လူအတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့ မမ္  ြို့၌တေတသ ဇ အုေရ် ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်19; သငျသညျက ုတေ က် ြေေမ်္င တုကကားရ ကလ မ္ဲ့်

မ္ည်။ သူကသင်ဲ့ရ ဲ့တအ ်ဟစ်သမှံ္ သငျသညျအလှနျသေ ားတ ျ မ္ူလ မ္ျ ြို့မ္ညျ သူကေ ား တထ င.်   ဲ့အခါ, 

သူကသငျသညျထူားမ္ည်။ 20 ထ ုအခါထ ဝရဘုရ ားသည်သငဲ့အ် ားဒကုခမု္ေ ဲ့န်ငှဲ့ဆ်ငာ်းရ ဖခငာ်းတရက တုပားတ  ်မူ္

၏, သ ု ဲ့တသျ လညျားက ုသင၏်ဆရ   ု ဲ့သညတ်ေ က် ြေေ ်စ်တထ င်ဲ့သ ု ဲ့တဖပ ငာ်းတရ ြို့မ္ည်မ္ဟု ်ပါ, 

သ ု ဲ့တသ ်သင၏်မ္ျက်စ သည်သင၏်ဆရ   ု ဲ့က ုဖမ္ငရ် ကလ မ္ဲ့်မ္ည်။ 21 သင၏်အေ ားရ က်တသ ်လည်ား 

သငျသညျမ္ှလက်ျ ဘက်လှည်ဲ့ဒါမ္ှမ္ဟု ်သငဘ်ယ်ဘက်က ုလှည်ဲ့အခါ  ုငာ်းအခါ  ုငာ်း ", 

က၌ကျငလ်ည,် ဒါကေည်ားလမ်္ားဖြေစ်ပါ ယ်" ဟု, 

သငျသညျတေ ကျစက ားလုံားေ ားတထ ငျတ ျ မူ္လ မ္ဲ့်မ္ည။် (တဟရှ ယ 30: 19-21) 

တသ အနစှ် စတ်ထ ငအု်ပ်စ ုားမ္ျ ားအ  က်အေ ေ တ  တေ, 

ဒ အသက်အရ ယ်ရှ ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားအ ားသငတ်ပားြေ ု ဲ့ဖပငဆ်ငထ် ားရေလ် ုအပ်ပါသည်: 

12 ... ဤအချ ေအ် ားဖြေငဲ့သ်င ် ု ဲ့က ုဆရ , ဆရ မ္ (တဟမဗ  5:12) ဖြေစ်သငဲ့၏် 

15 သ ု ဲ့တသ ်လည်ားသင ် ု ဲ့စ  ်နလုံှားထ ၌ဘုရ ားသခငထ် ဝရဘုရ ားသေ ဲ့ရှ်ငာ်းတစသဖြေငဲ့,် 

သငသ်ည်နာူးညံဲ့သ မ်္တမ္ ြို့ ဖခငာ်းနငှ်ဲ့တ က က်ရ ံ ြို့ ဖခငာ်းသတဘ သည် (1 တပ  ု 3:15,  ြေေ)် 



နငှ်ဲ့သင၌်ပါတသ တမ္ျှ ်လင်ဲ့ချက်  ဲ့အတ က ငာ်းရငာ်းတမ္ားဖမ္ော်းတသ လူအတပါငာ်း  ု ဲ့အ ား စ်ဥ ားအတဖြေက ုတပား

တစဖခငာ်းငါှအစဉမ္ဖပ ်အဆငသ်င်ဲ့ဖြေစ်လ မ္ဲ့်မ္ည်။ 

ကမမ္ျားစ ကပ ုမပ ားသစစ ရှ ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားအမ္ျ ား  ု ဲ့သည်လည်ားက ုယ်ဲ့မ္ဟ တဘားဒဏက်က ားရ ဲ့ 

တရှြို့တ  ်၌မ္ျ ားစ  တသ သ ေသ်ငလ် မ်္ဲ့မ္ည်တက  ငျားတြေျ ပ : 

33 (ဒတံယလ 11:33) အမ္ျ ားအဖပ ားသ ေသ်ငရ် ကမ္ည်က ုေ ားလည်သတဘ တပါက်တသ လူဖမ္ ား 

ဒါတ က င်ဲ့တကျားဇူား ရ ားနငှ်ဲ့သ ကျွမ်္ားဖခငာ်း၌ကက ားထ  ားလ , (2 တပ  ု 3:18) သငယ်ူဖခငာ်း, 

ကျတေ ်  ု ဲ့ယခုလုပ်တေသင်ဲ့ပါ ယ် စ်ခုခုဖြေစ်ပါ ယ်။ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၌သင ် ု ဲ့၏အခော်းကဏ္ဍအပ ုငာ်း

သငတ်ပားန ငုမ်္ည်ြေ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ ထ ုထက်ပ ုတသ သစစ ရှ တသ သူ, (ဗျ ဒ  ် 3: 7-13) အ  က်ခရစျယ , 

ဤလည်ားမ္  ုငမ်္ အနစှ် စတ်ထ ငအု်ပ်စ ာုး (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားမ္ဿ  24:14) 

၏စ ငရ်ေအ်တရားကက ားတသ ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသကျသတခံတထ က်ခံပါဝငပ်ါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ် ည်  ်၏တေ ကျ, ဘုရ ားသခင၏်လူ စ်ဥ ားပျက်စ ားသ  ားတသ မေ  ဟ် restore 

က ုကူည ြေ ု ဲ့အသံုားဖပ လ မ္ဲ့်မ္ည်: 

12 သငျသညျအတဟ ငာ်းမ္ျ ားက ုစ ေ် ဲ့ပစ်တသ အရပ်  ု ဲ့က ု ည်တဆ က် ကလ မ္ဲ့်မ္ည်က ုသင ် ု ဲ့အထ မှ္သူ  ု ဲ့

သည်,  

သငသ်ည်မ္ျ ားစ  တသ အစဉအဆက်အဖမ္စ်က ုငါတပေါ်ထ ော်းတစ ကလ မ္ဲ့်မ္ည ် ြေေသ်င ် ု ဲ့အထ ၌ကျ ော်းဝပ်

ရေမ်ပ  ပျက်ရ ၏, လမ်္ားမ္ျ ားက ု၏ဖပေလ်ညထ်ူတထ ငတ်ရားဟတုခေါ်တဝေါ် ဖခငာ်းက ုခံရ ကလ ံဲ့။ (တဟရှ ယ 

58:12) 

ထ ု ဲ့တ က င်ဲ့ဤအသက်အရ ယ်၌ဘုရ ားသခငရ် ဲ့လမ်္ားတေတသ ဘုရ ားသခင၏်လူ  ု ဲ့ပ နျလညျထတူထ ငျဤအချ ေ်

က လအ  ငာ်းကပ ုမ္ ုလ ယ်ကလူူ ( ဖခ ားတေရ နငှ်ဲ့) 

အမမ္  ြို့ မမ္  ြို့၌တေတသ ရေအ်ဘ ု ဲ့အရ ဖြေစ်တစမ္ည။် ကမ္ဘ ကက ားကအမ္ှေ ်ကယ်ပ ုတက ငာ်း  ဲ့တေရ အရပ်ဖြေစ်ရလ မ္ဲ့်မ္ည်

။ အခုကျွေတ်  ်  ု ဲ့ခရစ်တ  ်အဘ ု ဲ့အသ ံမ္ေဖ်ြေစ်သင်ဲ့, 

ဒါတ က င်ဲ့ငါ  ု ဲ့သည်လည်ားသူ ဲ့န ငုျငတံ ျ ၌အတစခံန ငုပ်ါ ယ်။ 

စစ်မှန်ဖသ ဧဝံဖဂလှိတရ ်းကှိို ဖီီူ  င််းလဲ ြေစ် ါသည ်

ထ ု၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုအတ က ငာ်းသမ္မ  ရ ားက ုသ မ္ှ ် ကတလ ဲ့။ : (31-32 တယ  8) ယတ ှေု "။ 32 

သင ် ု ဲ့သည်ငါ၏တဒသေ ၌ ည်လျှင,် 

သငအ်မ္ှေ ်ကယ်ငါ၏ ပည်ဖြေစ် ကသည်နငှဲ့အ်သမ္မ  ရ ားက ုသင ် ု ဲ့အ ားသ  ကလ မ္ဲ့်မ္ည်က ု၎ငာ်း, 

သမ္မ  ရ ားက ုသငျသညျအခမ္ ဲ့လုပ်ရမ္ည်" ဟုတဖပ သည် 

ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ သညျဤတလ က၏မ္ စဆ တမ္ျှ လ်င်ဲ့ချက်အ  က်ပ  ်မ္ ဖခငာ်းမှ္ကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုလွှ ်တပား

ဖခငာ်းကျတေ ်  ု ဲ့ရ ရငျ ြို့ စှ ရ ဲ့အစ အစဉက -ု



ဘုရ ားသခငျသညျအလုပ်ဖြေစ် ယ်  ဲ့အစ အစဉက တုထ ကျပံဲ့န ငုျစ  နျသ (ဗျ ဒ  ် 12 းား 9) 

တလ ကဓ  ်လုံားက ုလှည်ဲ့ဖြေ ားခ ဲ့သည။် ! နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ စစ်မ္ှေ ် ဲ့တဖြေရှငာ်းေညာ်းဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ကျတေ ်  ု ဲ့ရပ် ည်နငှ်ဲ့သမ္မ  ရ ားက ု (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လမ်္ျ ားက တုယ ဟနျ 18:37) တထ က်ခံြေ ု ဲ့လ ုပါ ယ်။ 

ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသ ငာ်းစက ားပုေဂ  လတ်ရားကယ် ငဖ်ခငာ်းအတ က ငာ်းနငှ်ဲ့ ပ ်သက.် 

ထက်ပ ုပါ ယ်။ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏သ ငာ်းတက ငာ်းက ုဒ အသက်အရ ယ် အသ ငတ်ဖပ ငာ်းသငျြို့သညျ: 

2 ထ ုအခါဤတလ ကက ု ည  ည်ားမ္ဖြေစ်ပါဘူား, ဒါတပမ္ယ်ဲ့အ ားဖြေင်ဲ့အသ ငတ်ဖပ ငာ်းဖခငာ်းက ခံုရ 

အသငသ်ည်ဘုရ ားသခင၏်တက ငာ်းတသ နစှ်သက်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့မပ ားဖပည်ဲ့စုံတသ အလ တု  တ် က ငာ်းအရ က ုသ

က်တသဖပတစဖခငာ်းငါှ, သင ် ု ဲ့စ  ်နလှံုားက ုသက် မ်္ား  ုား။ (တရ မ္ 12: 2) 

စစ်မှ္ေတ်သ ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားသည်ဘုရ ားသခငန်ငှ်ဲ့အဖခ ားသူမ္ျ ားအ ားအတစခံရေအ်သ ငတ်ဖပ ငာ်းတေ က ယ်: 

22 ကျွေ,် ဘုရ ားသခငက် ုတ က က်ရ ံ ြို့မ္ဟု ်ဘ တစ ေ , လူ  ု ဲ့၏စ  ်က ုနာူးအဖြေစ်, 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့နလှံုား၏  ုားသ ားမ္ှေုအ  က်, 

ဇ   ပက  အ ားဖြေငဲ့ခ်ပ်သ မ်္ားတသ အရ   ု ဲ့က ုသင၌်သခငစ်က ားက ုေ ားတထ ငျ။ 23 သမ္ျှသငဖ်ပ , 24 

သခငဘု်ရ ားကတေသငအ်တမ္ ၏အကျ  ားက ခံုရလ မ္ဲ့်မ္ည်ဟုသင ် ု ဲ့ သ . , သခငအ်ဖြေစ်နငှဲ့မ်္လူ  ု ဲ့သညျမှ္, 

ပျျူထ ုသ ု ဲ့ဖပ ; သင ် ု ဲ့သည်သခငဘု်ရ ားခရစ်တ  ်အတစခံသည်။(တက တလ သ  3: 22-24) 

ကျွေတ်  ်မ္လှေုပျန ငုျတသ န ငုျငကံ ုလကခံ်ရရှ တေ က ယက် ည်ားက 28 သ ု ဲ့ဖြေစ်. , 

ငါ  ု ဲ့သည်  ုအလ ုတ  တ် က က်ရ ံ ြို့ ဖခငာ်းနငှဲ့လ်က်ခံဘုရ ားသခငက် ုဝ ်ဖပ ရတသ အသံုားဖပ ပုံကျွေတ်  ်  ု ဲ့

က ုတကျားဇူားတ  ်ရှ တစတလ ဲ့။ (တဟမဗ  12:28) 

စစ်မှ္ေတ်သ ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားသည်က  ဖပ ားဖခ ားေ ားတလ ကတေထ ုင ်ကသည်။ ငါ  ု ဲ့သည်ဤတလ ကရ ဲ့အမှ္ ားအမ္ှေ်

တသ အရ က အုဘ ု ဲ့အထက်ညျဘုရ ားသခငျ၏စံချ ေစံ်ညွှော်းက ုလက်ခံြေ ု ဲ့။ ဒ အသက်အရ ယ်မ္ှ ဘုရ ားသခင်ဲ့လမ်္ားအ

သက်ရှငရ်ေယ်ံု ကည်ဖခငာ်းက ု က အဖြေစ်ပ , ယံု ကည်ဖခငာ်းအ ား (တဟမဗ  10:38) 

ကတေထ ုင ်ကသည။် ခရစ်ယ ေတ်  ဟ သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ဘဝ က ုဓမ္မသစ်ကျမ်္ား (9; 24: 14,22 19 2  မ္ေတ်  ် 9)   င ်

"လမ်္ား" အဖြေစ်ရည်ညွှော်းခ ဲ့တက  ငျား, သူ  ု ဲ့ကတေထ ုငခ် ဲ့တလ ကဒါက  ဖပ ားဖခ ားေ ားတသ စဉားစ ားခ ဲ့ ကသည်။ တလ က 

"က ဣေ၏လမ်္ား" (ယုဒ 11) ဟုတခေါ်  ငခ် ဲ့ ယျ, စ  ေ၏် ခုက ုကံ ရ ားကတဖပ ငာ်းလ တပား  ဲ့တအ ကျ, 

က ုယျကက  ားအ ကှျတေထ ုငပ်ါ ယ်။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဖြေ ငဲ့မ်္ ်, ဝမ်္ားတဖမ္ ကတ်သ စ  ်နငှဲ့မ်င မ်္သက်ဖခငာ်းသည် (တရ မ္ 

14:17) ၏မ္က်တဆဲ့ခ်ျက ုသည။် အဆ ုပါပတရ ြေကျစက ားလံုား, စေစ် ကျေ ားလည်သတဘ တပါက,် 

(သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ား 1 တက ရ ေသု် 14: 3; 1 သက်သ တလ ေ  ် 4:18) နစ်ှသ မ္ဲ့်သည်, 

ငါ  ု ဲ့သည်ဤတလ ကမပ   (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားလုက  21: 8-36) 



အထူားသဖြေငဲ့အ်ဖြေစ်။ အသက်  ၏စစ်မ္ှေတ်သ ခရစ်ယ ေလ်မ်္ားဝ ည ဉတရားရ မ္ျ ားစ  တသ နငှ်ဲ့ ုပ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ် 

တက ငာ်းကက ားမ္ေဂလ  (29-30 မ္ က ု10) 

မှ္ဥ ားတဆ င။် ဒါဟ အသက်ရှငတ်ေထ ုငတ်သ သူ  ု ဲ့သည်ကမ္ဘ တပေါ်  ငဘု်ရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်လ ုအပ်တေသည်ဟု

ေ ားလည်ဘ တ က င်ဲ့၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ရပ်ဖြေစ်ပါ ယ်။ ခရစ်ယ ေမ်္ျ ားသည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏သ ံ

မ္ေဖ်ြေစ် က၏။ 

ကျွေတ်  ် စ်ဥ ား ုပ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ် ကမ္ဘ  (: 5-8 တရ မ္ 8)   ငတ်ေထ ုငတ်သ ်လည်ားခရစ်ယ ေ,် ဝ ည ဏမ္ဟု ,် 

 ုပ်ပ ုငာ်းဆ ုငရ် အ  က်ငါ  ု ဲ့တဖမ္ ်လငဲ့ထ် ားတလ၏။ ကျတေ  ် ု ဲ့က "ဧဝံတေလ  ရ ား၏တဖမ္ ်လငဲ့ဖ်ခငာ်းအတ က ငာ်း" 

(တက တလ သ  1:23) 

ရှ သည်။ ဤသည်အတစ ပ ုငာ်းခရစ်ယ ေယ်တေ ဲ့သညျယတ ှေုအမ္ည်ခံသူအမ္ျ ားအဖပ ားအမ္ှေ ်ကယ်ေ ားမ္လည် က

ဘူားသည်က ုေ ားလည် ကတ က ငာ်းအရ  စ်ခုခုသည်။ 

6. ဂရှိဖရ မအသင််းဖတ ်မျ ်းနှိိုငျငဖံတျ အဖရ်းကက ်းသည်ကှိိုဆံို်းမသန်ွသငဒ်ါဖ မယ်ို့ ... 

အဆ ုပါေရ တရ မ္အသငာ်းတ  ်မ္ျ ား  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ ှေုတထ င်ဲ့သငတ်ပားတ က ငာ်းယုံ ကည်တပမ္

ယ်ဲ့ ကယ်ဲ့အရ က ုအမှ္ေ ်ကယ်ေ ားလည်မ္ှေုက တုန ှငဲ့ရှ်က် ကဥပမ္ အ ားဖြေငဲ့,်ကက်သလစ်စ ယ်စံုကျမ်္ားန ငုင်တံ  ်

အတ က ငာ်းဒ သငတ်ပားပါ ယ်။ : 

ခရစ်တ  ်ရ ဲ့ ... 

  ုငာ်းအဆင်ဲ့မှ္ သူ ဲ့ဤန ငုျငတံ ျ ၏ထ ော်းက ား၎ငာ်း၏အမ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ  ှေုတထ င်ဲ့က၎ငာ်း၏  ကျ  ဲ့အဓ ပပ ယ်

က ုကမှ္ ခံရြေ ု ဲ့ဖြေစ်သညဲ့်အ  က်လမ်္ား, 

သူ၏တဟ တဖပ ချက်မ္ျ ား၏အဓ ကြေ  ြို့စည်ားဆံုားမ္ဩဝါဒတပားအ  က်, ဤမ္ျှတလ က်သူ ဲ့တဟ တဖပ ချက် 

"ဧဝံတေလ  ရ ားက အုမ္ည်ရှ တသ ဒါ န ငုျငတံ ျ ၏ "ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု" ... 

သူ  ု ဲ့အဖြေစ်အသငာ်းတ  ်မ္ျ ား၏တဖပ ဆ ုရေစ် ငခ် ဲ့ "; သ သေ ဖပ ပုေဂ  လမ်္ျ ား ဗ ုလ်မ္ ားကက ား, ငါ, 13; ။ 

ငါသည်သက် ii, 12;  ငါ, 6, 9 ။ ; v, 10, စ  တ  က ... 

(ဘုရ ားသခ၏ပုပ်ရဟော်းမ္ငာ်းကက ားအ ပ်ချးခ်ငဲ့န် ငုင်တံ  ။် အဆ ုပါကက်သလစ်စ ယ်စံုကျမ်္ား, အ ှ  VIII ။ 

1910) ... ကဘုရ ားသခငျြို့အြှေ ဲ့အစညျားအြေ စျဘုရ ားတကျ ငာ်းက ုဆ ုလ ုသည်။ 

အထက်ပါ "ဗ ုလ်မ္ ားကက ား, ငါက 13 မှ္တထ က်ဖပတပမ္ယ်ဲ့, ။ ငါသည်သက် ii, 12;  ငါ, 6, 9 ။ 

သူ  ု ဲ့က ုသင ်က် ကညဲ့် ှေုမ္ည်ဆ ုပါက v, 

10, "အ ဒ ကျမ်္ားပ ုဒ၏်မ္ ဘုရ ားတကျ ငာ်းဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်ဖြေစ်ဖခငာ်းအတ က ငာ်းက ုဘ မ္ှတပ  ဆ ုတက  ငျား

တ ှ ဲ့ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ သူ  ု ဲ့ကယုံ ကည်သူမ္ျ ားသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ စ်စ  ် စ်ပ ုငာ်းဖြေစ်သ ု ဲ့မ္ဟု ်ပါ

ကတယ ှေု၏န ငုျငတံ ျ သညျတ က ငာ်းလ မ်္ဲ့မ္ည်သငတ်ပား။ ကမမ္ျားစ က ု စ်ဥ ားသစစ က ုြေျက် တယ က် ( 6-9 



ေလ    1), 

မ္ျ ားစ  တသ ဧဝံတေလ  ရ ားက တုဖပ ငာ်းလ ရေသ် ု ဲ့မ္ဟု ်အဖခ ားမှ္ြေ င်ဲ့မ္ယ်လ ု ဲ့သ  တပားပါ ယ်။ ဝမ်္ားေည်ားစရ အ

မ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ သူဖမ္ ားကပ  ပါပ  ။ 

ယတ ှေုသညျငါသည်လမ်္ားခရ ား, သမ္မ  ရ ားက ု၎ငာ်း, အသက်ရှငဖ်ခငာ်းအတ က ငာ်းဖြေစ်၏ 

"သငတ်ပားခ ဲ့ ယ်။ အဘယ်သူမ္ျှမ္ (တယ ဟေ ်14: 6) 

"ငါဲ့က ုအမှ္ မ္ဖပ လျှငအ်ဘခမ္ည်ားတ  ထ်ံသ ု ဲ့မ္တရ က်ရ။ တပ  ုသည်ဆံုားမ္ဩဝါဒတပား 

"မ္ငါ  ု ဲ့သည်ကယ် ငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့ရမ္ည်ဖြေစ်သည်တသ လူ  ု ဲ့  ငတ်ပားထ ားမ္ ဃု်ားတက ငာ်းကငတ်အ က်၌အဘယ်သူမ္ျှမ္

ကအဖခ ားေ မ္တ  ်က ုရှ သညအ်ဖခ ားမ္ည်သည်ဲ့အ  က်ကယ် ငဖ်ခငာ်းလည်ားမ္ရှ " ( မ္ေတ်  ် 4:12) 

။ ပတ  ုသအ ားလံာုး ( မ္ေတ်  ် 2:38) 

တေ င ်ရယတ ှေုသညျကယျ ငျခ ငျားသ ု ဲ့တရ ခံရြေ ု ဲ့လကျခံြေ ု ဲ့က ုယုံ ကည်ဖခငာ်းရှ ရမ္ည်ယုဒလူ  ု ဲ့ကတဖပ သည။် 

ဤနှေု ငာ်းယှဉခုနစှ်  ငပ်ုပ်ရဟော်းမ္ငာ်းကက ား Francis ကဘုရ ားမ္ ဲ့ဝါဒ , ယတ ှေုဖခငာ်းမ္ရှ ဘ , 

တက ငာ်းတသ အကျငဲ့အ် ားဖြေငဲ့က်ယ် ငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်လ မ္ဲ့်န ငုျတသ ဆံုားမ္ဩဝါဒတပားတ  ်မ္ူမပ ! သူကလည်ားယုဒ

လူ  ု ဲ့သညျယတ ှေုက ုလကျခံစရ မ္လ ုဘ ကယ် ငဖ်ခငာ်းသ ု ဲ့တရ က်လ မ္ဲ့်န ငုျတသ သ ေသ်င!် ထ ု ဲ့အဖပငသူ်နငှ်ဲ့အချ  ြို့

တသ ေရ -တရ မ္လညာ်း '' မ္ ရ သညျ '' ၏ -

သမ္မ ကျမ်္ားဗ ားရှငာ်းဧဝံတေလ  ရ ားက ုရေတ်သ ဲ့ချက်အဖြေစ်တက ငာ်းစ  အဖြေစ် 

နငှ်ဲ့ဘ သ တပါငာ်းစုံစညာ်းလုံားည ည  ်တရားြေ ု ဲ့အဓ ကတသ ဲ့ချက်တ က ငာ်းစဉားစ ားရေပုံ်ရသည်။ ဝမ်္ားေည်ားစရ , 

သူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့အဖခ ားသူမ္ျ ားယတ ှေုသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏စက ားမှ္ေဧ်ဝံတေလ  ရ ား၏အတရားပါမ္ှေုက ုေ ားမ္

လည် ကဘူား။ မ္ စဆ ဧဝံတေလ သ ငာ်းတက ငာ်းဖမှ္င်ဲ့ င ်ကသည်။ 

အမ္ျ ားစုကမ္ျကတ်မ္ ှက်သဖြေင်ဲ့လမ်္ားတလျှ က်နငှ်ဲ့ကမ္ဘ ၌ယုံ ကည်ဖခငာ်းရှ သည်ြေ ု ဲ့အလ ုရှ ၏။ ဓမ္မသစ်ကျမ်္ားခရစ်ယ 

ေမ်္ျ ားသည်အထက် ကညဲ့်ြေ ု ဲ့ဖြေစ်တ က ငာ်းသ ေသ်င:် 

2 အထက်အရ   ု ဲ့က ုသ မ္ဟု ်, 

တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ အမ္ှေုအရ တပေါ်  ငသ်င၏်စ  ်က ုသ ်မ္ှ ်မ္ည်။ (တက တလ သ  3: 2) 

ကျွေတ်  ်  ု ဲ့ 7 ယုံ ကည်ဖခငာ်းအ ားဖြေင်ဲ့မ္ဟု ်, မ္ျက်တမ္ှ က်သဖြေင်ဲ့သ  ားလ ရ က၏။ (2 တက  5 းား 7) 

သ ု ဲ့တသျ လညျား, ပုပ်ရဟော်းမ္ငာ်းကက ား XI 

အတဖခခံအ ားဖြေင်ဲ့မ္ မ္ အအသငာ်းတ  ်က ုမ္ျက်တမှ္ က်တ  ်အ ားဖြေင်ဲ့လမ်္ားတလျှ က်ြေ ု ဲ့ဆံုားမ္သ ေသ်င:် 

... ကက်သလစ်ဘုရ ားတကျ ငာ်း ... 

မ္ တက  ားတပျါမ္ ှခရစတ်  ်၏န ငုျငတံ ျ ဖြေစ်ပါ ယ်။ (မ္  ျေ ျရ ဲ့တေ က်ဆံုား  က်ုပ  ။ 

တက ငာ်းမ္ ေတ်သ အ ကတံပားပုံနှ ပ်ထု ်တဝဖခငာ်း, 2002, p ။ 73 မှ္ တြေ ်ဖပအဖြေစ ် ရ ဲ့) ။ 



အဆ ုပါ ကက်သလစ်ကျမ်္ားစ 101 ဝက်ဘဆ် ုက်တ  ငာ်းဆ ုမ္ှေုမ္ျ ား, "ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု။ ပတ  ုသ ... 

ကက်သလစ်ဘုရ ားတကျ ငာ်းကဥ ားတဆ ငသူ်၏ဘုရ ားတကျ ငာ်း၏ပုံစံထ မ္ှ , ယခုနစ်ှ 33 

တအဒ အ  ကတ်ယ ှေုခရစ်အ ားဖြေငဲ့တ်ဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ စ င ်ည်တထ ငခ် ဲ့ပါ ယ်" 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့ဘုရ ားသခင၏်အနစ်ှ စ်တထ ငခ်ငဲ့န် ငုင်တံ  ်မ္ဖြေစ်တသား 

ဤတေရ   ငမ်္တရ မ္အသငာ်းတ  ဖ်ြေစ်ပါသည,် သ ု ဲ့တသ ်တဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည။် 

တရ မ္မမ္  ြို့ ရ ဲ့ဘုရ ားရှ ခ ုားတကျ ငာ်းကအတဖခခံအ ားဖြေင်ဲ့ကက်သလစ်ဘုရ ားတကျ ငာ်း၏ ရ ားဝငဓ်မ်္မ္ပုစ်ဆ အ  က်

စ ရငာ်း စ်ခု ည်ားတသ  "အနတ ခရစ်၏အယူဝါဒ" ဖြေစ်ပါ ယ်တသ ဘုရ ားသခငျ၏ စ်ဥ ားမ္ က မ္ -

လ မ္ယ်မ္ တက  ားနစ်ှ စ်တထ ငခ်ငဲ့န် ငုင်တံ  ်ဆေ် ဲ့ကျငဒ်ါတ က င်ဲ့ဖပငာ်းဖပငာ်းထေထ်ေသ် ေသ်င:် 

676 အဆ ုပါအနတ ခရစ်၏အလှည်ဲ့စ ားမပ ားသ ားကမ်္ဘ တပျါမ္ှ တဖပ ဆ ုချက်က ုမ္တရှ ယတမ္ျှ ်လငဲ့ခ်ျက်က ု

သ ခော်းဆ ုငရ်  ရ ားတ  ်မ္ျ ားပါဝငသ်ည် ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရငမှ်္ ဆင်ဲ့သမ္ ုငာ်းက ုတကျ ်လ ေသ်တဘ တပါက်

န ငုပ်ါ ယ်တသ သမ္ ုငာ်းအ  ငာ်းေ ားလည်သတဘ တပါက်ြေ ု ဲ့လုပ်  ုငာ်းအချ ေအ်သ ငသ်ဏ္ဌ ေက် ုယူကစ င်

ခ ဲ့သည်။ အဆ ုပါဘုရ ားတကျ ငာ်း ... (ကက်သလစ်ဘုရ ားတကျ ငာ်း၏ဓမ်္မ္ပုစဆ် ။ + တယ သပ်က ု ။, 

1995, p ။ 194) 

တထ ငစ်ုနစ်ှ၏ေ မ္တ  ်တအ က်မှ္ လ မှ္န ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့၏ဤမ္မှ္ေမ်္ကေဖ်ပ လုပ်မ္ှေုပငဖ်ပ ဖပငထ် ားတသ ပုံစံ

မ္ျ ားက ဖုငငာ်းပယ်ခ ဲ့သည ်

ဝမ်္ားေည်ားစရ ေ ဲ့သတဘ  ူတသ သူ  ု ဲ့သည်အဆံုား၌ဘုရ ားသခင၏်န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ု၏တကွှားတကျွ 

ခ ငျားနငှ်ဲ့အ ူအဓ ကဖပဿေ မ္ျ ားရှ သည်လ မ္ဲ့်မ္ယ်။ အမခ  ြို့ကတကွှားတကျွ တသ သူ  ု ဲ့က ဆုေ် ဲ့ကျင ်( 30-36 11 

ဒယံတလက 7:25) တ က က်မ္က်ဘ ယ်တသ တဖခလှမ်္ားမ္ျ ားယူပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့သင,် 

သခငအ်ဖြေစ်တယ ှေုအမ္ညခံ်တသ သူအတပါငာ်း  ု ဲ့က ုန ငုျငတံ ျ ၌ဖြေစ်လ မ္ဲ့်မ္ည်မ္ဟု ်တပထငတ်စဖခငာ်းငါှ,? အဘယ်

သူမ္ျှမ္, သူ  ု ဲ့ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်မ္ဟု ်တပ။ ယတ ှေုကဘယျအရ က ုသ  ပ  : 

21 "ငါဲ့က ုတဖပ  ယ်တသ သူမ္ည်သည,် '' သခင,် သခင,် 

'တက ငာ်းကငန် ငုင်တံ  ်သ ု ဲ့ဝငရ် ကမ္ည်မ္ဟု ်တပမ္ယ်ဲ့သူသည်တက ငာ်းကင၌်ငါဲ့ခမ္ည်ားတ  ်၏အလ ု

တ  ်ပါဘူား။ 22 အမ္ျ ားစုကသခင,် သခငရှ် သည်' ', ထ ုက လ၌ငါဲ့က ုတဖပ ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ် 

ကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုယ်တ  ်၏ေ မ္၌ေ ်ဆ ုား  ု ဲ့က ုနငှထ်ု ,် က ုယ်တ  ်၏ေ မ္၌ပတရ ြေက်ဖပ လျက,် 

က ုယ်တ  ်၏ေ မ္၌မ္ျ ားစ  တသ အံဲ့ဘ ယ်တသ အမ္ှေုက ုဖပ  '' 23 ထ ုအခါငါသည်သူ  ု ဲ့မှ္က  ားတပ  ပါမ္ညျ '' 

ငါသည်သင ် ု ဲ့က ုသ ဘယ်တ  ဲ့မှ္မ္? ငါဲ့ထံမှ္ထ က်သ  ား, သငသ်ည်မ္ ရ ားမ္ှေုက ုတလဲ့ကျင်ဲ့တသ သူ 

'! (မ္ဿ  7: 21-23) 



 မ္ေတ်  တ်ပါလုက "မ္ ရ ားမ္ှေု၏ေက်ေ တသ အရ ဖြေစတ်ပ" မှ္ ်ချက်ချ "မပ ားသ ားအလုပ်မ္ ှ" (2 သက ်2 းား 7) 

ခ ဲ့သည်မ္ မ္ က လ၌။ ဒ မ္ ရ ားမ္ှေုက ုလည်ားကျမ်္ားစ က "ေက်ေ တသ အရ , ဗ ဗုလုေမ်္ဟ " (3-5 ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 

17) ဟုတခေါ်  ငတ် က ငာ်းအဆံုားက လ၌ဆေ် ဲ့ကျငသ်  တပားတ က ငာ်းအရ  စ်ခုခုနငှ်ဲ့ဆက်စပ်တေသည။် 

အဆ ုပါ "မ္ ရ ားမ္ှေု၏ေက်ေ တသ အရ ဖြေစတ်ပ" 

သူ  ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျရ ဲ့ပည ်တ  ်ဆယ်ပါားသည်ပည ် ရ ားက ုတစ ငဲ့တ်ရှ က်ရေမ်္လ ုအပ်ပါဘူားတ က ငာ်းယံု

 ကည်သူခရစ်ယ ေမ်္ျ ားက ုဝေခံ်ြေ ု ဲ့ဆက်စပ်တေသည,် စ  တ  နငှ်ဲ့ / 

သ ု ဲ့မ္ဟု ်ကမှ္ဤမ္ျှတလ က်မ္ျ ားစ  တသ လက်ခံန ငုြ်ေ ယ်ခခငာ်းချက်ရှ ပါ ယ်နငှ်ဲ့ / 

သ ု ဲ့မ္ဟု ်ညျဘုရ ားသခငျ၏က ုချ  ားြေျက်ြေ ု ဲ့ ၏လက်ခံန ငုြ်ေ ယ်ပုံစံအမ္ျ  ားမ္ျ  ားရှ ပါ ယ် 

သူ  ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျ၏ ရ ား၏ပုံစံရှ သည်ထငတ်ေချ ေ ် ငဤ်မ္ျှဥပတဒ, 

သူ  ု ဲ့သညျယတ ှေုသ ု ဲ့မ္ဟု ်သူ၏ မ္ေတ်  မ်္ျ ားအဖြေစ် ရ ားဝငအ်သ အမှ္ ်ဖပ ရေမ်္ယ်လ ု ဲ့ခရစ်ယ ေဘ် သ ၏

ပုံစံက ုတစ ငဲ့တ်ရှ က် ကသည်မ္ဟု ်။ 

အဆ ုပါေရ -တရ သညျဘုရ ားသခငျ၏ပည ်  ု ဲ့က ုချ  ားတြေ က်, ဒါတပမ္ ဲ့ဒ လက်ခံန ငုြ်ေ ယ်-ယတ ှေုသညျခမဉျ ားကပျ (: 

3-9 မ္ဿ  15) 

ထ ု ှေု ်ချလုပ်သူ  ု ဲ့ရ ဲ့အစဉအလ အခ ုငအ်မ္ သူက ုြေ ရ ရှ   ု ဲ့က ဲ့သ ု ဲ့ဖြေစ် က၏! ကျဟတရှ ယလညာ်းလူကသူ ဲ့ဥပတဒ 

(: 9 ဟတရှ ယ 30) 

ဆေ် ဲ့ကျငသ်ညျဘုရ ားသခငျ၏အလ ုသူပုေဖ်ြေစ်ဟုဆ ုတ က ငာ်းသ  တပားခ ဲ့သည်။ ဒ ဥပတဒမ္ ဲ့ပုေက်ေင်ါ  ု ဲ့သည်ဝမ်္ားေ

ည်ားစ  ဤတေ ဲ့ဤဖမ္င ်စ်ခုခုဖြေစ်ပါ ယ်။ 

တေ ကထ်ပ် "ေက်ေ တသ အရ ဖြေစတ်ပ" တရ မ္အသငာ်းတ  သ်ည်၎ငာ်း၏စစ် 

နငှ်ဲ့ဘ သ တပါငာ်းစံုလုပ်ငော်းအစ အစဉမ္ျ ားမင မ်္ားချမ်္ားတရားနငှ်ဲ့တဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ် -

သမ္မ ကျမ်္ားဗ ားရှငာ်းြေ ု ဲ့ဥ ားတဆ ငလ်မ်္ားဖပလ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုယုံ ကညရ်ေပုံ်ဖြေစ်တပေါ်လ မ္ည။် (သစ်တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့ကမမ္ျားစ 

က စ်ကက်သလစ်-အ ည်ဖပ , ဘ သ ဖပေခ်ျက,် ဖပမ္ှ စ်)ု ကျမ်္ားစ ၌ပါတအ ငဖ်မ္ငတ်သ ဖြေစ,် 

 စ်ဥ ားနစ်ှအေည်ားငယ်ဘ ု ဲ့, ကအလ ုတ  ်က ုသ ေသ်ငတ်  ်မ္တူသ  စ်ဥ ားလ မ္ယ်ဲ့ 

စည်ားလံုားည ည  တ်ရားသ  တပားထ ား: 

သူသည်သ ားရ  တက ငသ်ည်သူ၏အခ င်ဲ့အ ဏ တပားထ ားမ္ တသ တ က ငဲ့ ်4 သူ  ု ဲ့ေေါား၏တရှြို့တမ္ှ က်၌မ္ 

မ္   ု ဲ့က ုယ်က ုပျပ်ဝပ်က ာုးက ယ်; သူ  ု ဲ့သည်  ရစဆ ေန်ငှဲ့န် ှေု ငာ်းယှဉန ငုသူ်က ားအဘယ်သူ '' ဟု, 

  ရစဆ ေ၏်တရှြို့တမှ္ က်၌မ္ မ္   ု ဲ့က ုယ်က ုပျပ်ဝပ်က ုားက ယ်? အဘယ်သူသည်ကဆေ် ဲ့ကျင ် ုက်ထ ်ုန ငုပ်ါ

 ယ် '' 

သ ားရ ပါားစပ်မ္ှ၎ငာ်း၏ဝါကက ားဖခငာ်းနငှ်ဲ့ဘုရ ားက ုလ ေက်ျျူားခ င်ဲ့ရခ ဲ့သည်နငှ်ဲ့လတလားဆယ်နစ်ှလပ ်လုံားအဘ ု ဲ့

အ က်ကကဖြေစ ်5;? 6 ေ ဲ့ဘုရ ားသခငျသညျဆေ် ဲ့ကျငသ်ည၎်ငာ်း၏ဘုရ ားက ုလ ေက်ျျူားနှေု ်မ္,ှ မ္ မ္ အမ္ည,် 



မ္ မ္ တက ငာ်းကင ် တ  ်နငှ်ဲ့ခ ုလှေုတံေတသ သူအတပါငာ်းဆေ် ဲ့ကျင ်

အ ဒ မ္ှ  7 သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူအစစ်ပါတစနငှဲ့သူ်  ု ဲ့တအ ငျန ငုျြေ ု ဲ့ခ င်ဲ့ဖပ , အသ ားအတဖပားမပ  ငပ်  , လူတ  , 

ဘ သ စက ားနငှ်ဲ့လူမမ္  ားက တုကျ ်အ ဏ က ုတပားတ ျ မူ္၏။ 8 နငှ်ဲ့ရှ သမ္ျှတသ တလ က လူသည,် 

ကည  ်ဖပပ်က ုားက ယ်မ္ည,် အဘယ်သူ၏ေ မ္က ုစ ဖြေင်ဲ့တရားသ ားရတသားလူ  ုငာ်း ။ 

ဆငျားသကျသကျ  ၏က ုယ်ကျ  ားသ ုားသငယ်၏စ အုပ်ထ   ငက်မ္ဘ ၏အတဖခခံအု ဖ်မ္စ်က ညာ်းက 9  

ေ ား က ားန ငုသူ်မ္ည်သူမ္ဆ ုပါတစ: 10 သ မ်္ားသ  ားဖခငာ်းက ုခံရတသ မ္ှသ မ်္ားသ  ားဖခငာ်းက ုခံရတသ အဘ ု ဲ့သူ  ု ဲ့သ

ည်, ထ ားတဘားဖြေငဲ့တ်သတစဖခငာ်းငါှထ ားတဘားဖြေငဲ့တ်သတသ သူ  ု ဲ့။ သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့အဇ  ယုံ ကည်ဖခငာ်းရှ ရမ္ည်

ဘ တ က င်ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ (ဗျ  13 းား 4-10, NJB) 

ကမမ္ျားစ က ုအဆံုားသ ်အချ ေဗ် ဗုလုေမ်မ္  ြို့စည်ားလံုားည ည  တ်ရားသ  တပားထ ား: 

1 ခုေစျပါားြေလ ားခ ဲ့တသ တက ငာ်းကင ်မ္ေခု်ေစ်ပါား စ်ခုမှ္ ငါဲ့က ုစက ားတဖပ ြေ ု ဲ့ လ . , ဤတေရ   င ်

လ . 

ငါသည်သငဲ့က် ုတဖမ္ကက ားသ ား 2 အဘယသူ်က ုနငှ်ဲ့အ ူရှငဘု်ရငအ်တပါငာ်း  ု ဲ့က ုေနျားထ ုငျအေ ားမှ္ တပါမ္ျ ား

တသ တရသည်အဘယ်သူသည်အကက ားအဖပည် ေဆ် ၏ဖပစ်ဒဏဖ်ပပါလ မ်္ဲ့မ္ယ် '' ဟုတဖပ သည် 

မ္ မ္   ု ဲ့က ုယ်က ုမှ္ ားယ ငာ်းမပ , 

အဘယ်သူသည်သူမ္၏အ မ်္တထ ငတ်ရားတြေ ကဖ်ပေ၏်စပျစရ်ည်နငှဲ့ယ်စ်မူ္ားရှ သမ္ျှတသ တလ က န ငုင်လူံဥ ား

တရ၏ြေေဆ်ငာ်းတ  ်မ္ူမပ ။ '' 3 သူကသ ကနတ ရမ္ှဝ ည ဉျ တ ျ ၌အ ကှနျ ပျက ု ယူ. 

ထ ုအရပ်၌ငါတခါငာ်းခုေစ်လံုား, ချ  ဆယ်တချ ငာ်းခ ဲ့တသ သ ားရ ေ စ ားေငာ်းအမ္ျ  ားသမ္ ား စ်ဥ ားက ုငါဖမ္င၏် ။ 

လူအတပါငာ်း  ု ဲ့အတပေါ်မှ္ တရားထ ားလျက်ရှ ၏တစ ်က ားတခါငာ်းစဉခ ဲ့ 4ထ ုမ္ ော်းမ္သည်ေ တမ္ ငာ်းတသ ေ တသ အ

ထည်က ုဝ ်ဆငဖ်ခငာ်းနငှ်ဲ့တရွှနငှ်ဲ့ရ ေ နငှ်ဲ့ပုလ နငှ်ဲ့အ ူ 

နငှ်ဲ့သူမ္၏ဖပည်ဲ့ ေဆ် မ္ျ ား၏ရ ံရှ ဘ ယ်  ု ဲ့၏အညစ်အတ ကားနငှဲ့ဖ်ပညဲ့်စုံတသ တရွှ 

က ုငတ်ဆ ငခ် ဲ့သည;် သမူ၏နြူေ်းဖ ေါ် 5 ဖရ်းသ ်းခဲို့ အမည်, တစ်ဥ ်းယခိုလှိိုအမည်: 

'' ။ ဗ ဗိုလိုန်မမှိ ြို့မဟ , 

ဖ မကက ်းဖ ေါ်မှ ရှှိသမျှဖသ   ည်ို့တန်ဆ ရှှိသမျှကှိိုညစ်ညျူ်းဖသ အဖလို့အကျင်ို့၏အမှိ '' 6 ငါသည်သူမ္

ယစ်မူ္ားခ ဲ့တ က ငာ်းက ုသ ဖမ္ငလ်ျှင,် သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့၏အတသ ားနငှဲ့၏်သက်တသခံ  ု ဲ့၏အတသ ားနငှဲ့ယ်စ်မူ္ား 

ယတ ှေုသညျ, ငါကသူ ဲ့က ုဖမ္ငတ်သ အခါ, ငါလံုားဝ ခ ဲ့သည။် (ဗျ ဒ  ် 17: 1-6, NJB) 

9 'ဤပည သ  ရှ တသ တ  ငာ်းဆ ုလ ကု်သည်။ ဖခါင််းခိုနစ်လံို်းကှိိုမှိန််းမထှိိုငဖ်သ ဖ ေါ်မှ ခိုနစျ ါ်းဖတ 

ငက်ိုန််း ြေစ်ကက၏။ ။ ။ သငျသညျက မု္ ငျ လငှျ, 

18 ထှိိုမှိန််းမသည်ဖ မကက ်းဖ ေါ်မှ ရှှိသမျှဖသ အစှိို်းရဖသ မင််းတှိို ို့အို ်စှိို်းဖသ မမှိ ြို့ ကက ်း ြေစ် ါတယ်။ '' (

ဗျ ဒ  ် 17: 9,18, NJB) 



ထ ုတေ က်မ္ ှ1, ကျွေမ်္သူ ဲ့က ုအ ားတပားမပ ားမှ္ကက ားစ  တသ  ေခ် ုားနငှဲ့အ် ူ, 

အဖခ ားတသ တက ငာ်းကင ်မ္ေသ်ည်တက ငာ်းကငမ်္ှဆငာ်းသက်လ သည်က ုဖမ္ငတ်  ်မ္ူ၏ တဖမ္ကက ား ဖပင်

သည်မ္ မ္ ဘုော်းအသတရနငှ်ဲ့အ ူတ  က်ပတေပါသ  ဲ့။ 2 သူသည်ဗ ဗုလုေတ်ရ ကတ်ေပါ ယ် 'ဖ က်း

ဖကက ်ဖတ ်အသကံှိိုရဲ ို့ထှိ ်မှ မဟ ဗ ဗိုလိုန်ဖရ က်ဖန ါတယ,် ေ ်ဆ ုား၏စ ားကျက်မ္ျ ားနငှ်ဲ့  ုငာ်းေဝံ ည 

ဉျ တ ျ နငှ်ဲ့ညစ်ပ ်တပတရ, စက်ဆုပ်ဘ ယ် ဖြေစ်. , ငကှ် စ်ဥ ား ညာ်းခ ုခော်းဖြေစ်လ သည်။ 3 အ ားလံာုး 

အ  ုငာ်း  ုငာ်းအဖပည်ဖပည်သူမ္၏ဖပည်ဲ့ ေဆ် ၏စပျစ်ရညတ်သ က်သည်ေက် ှေု ငာ်းရှ သည် ဖြေစ်. 

တဖမ္ကက ားတပေါ်မ္ှ ရှ သမ္ျှတသ ရှငဘု်ရငက် ုသူမ္၏က ုယ်က ုမှ္ ားယ ငာ်းခ ဲ့သည,် အသ ားကုေသ်ည်သူမ္၏ 

မှ္ ဆင်ဲ့ကကယ်ဝတသ စ ုက်ပျ  ား '' တေ ကထ်ပ်စက ားသကံ ုတက ငာ်းကငက်တေစက ားတပ   4 ။ 

ငါသည်သင ် ု ဲ့က ုသူမ္၏ဖပစ်မ္ှေုမ္ျ ားအ  က်မ္ျှတဝထမ်္ားအ  ူူတဘားဒဏရှ် သည်မ္ဟု ် ကဘူားန ငုတ်အ င,်

 မထမှံ, ငါ၏လူထကွ်လ ကက 'ဟု က ား၏။ 5 သူမ္၏အဖပစ်မ္ျ ားက မု္ ုဃာ်းတက ငာ်းကငသ် ု ဲ့ထ ရှ သည်ဟု၎ငာ်း, 

ဘုရ ားသခင၏်စ  ျထ  ှငျသူမ္၏ဖပစ်မ္ှေုရှ ပါ ယ် ။ : 

သူမ္က ုအဖခ ားသူမ္ျ ားကုသသ ရသည်အဖြေစ် 6 သူမ္ကဆကတ်လ၏နစှ်ဆပမ္ ဏတပားတဆ ငရ်ပါမ္ည်သူမ္

၏ဆက်ဆံပါ။ သူမ္သည်သူမ္၏က ုယ်ပ ုငအ်တရ အတန ှမ္ျ ားတေ  ဲ့နစှ်ထပ်က မ်္ားအ ားကက ားတသ ခ က်က ုရှ သ

ည်ြေ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ 7 သူမ္၏ကက ားမ္ ားတသ နငှ်ဲ့ 

သည် စ်ဥ ားညှဉားပော်းနှ ပ်စက်ဖခငာ်းသ ု ဲ့မ္ဟု ် စ်ဝတဒေ သဖြေင်ဲ့လ ုက်ြေက်ခံရြေ ု ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်။ ငါမ္ ြုေရ ားအ

ဖြေစ်ေနျားထ ုငျြေ စျပါ၏, 

သူမ္ထင,် ငါမ္မ္ု ်ဆ ုားမ္ဖြေစ်တ က ငာ်းက ုနငှ်ဲ့ဝမ်္ားေည်ားပူတဆ ားသ ဘယ်တ  ဲ့မှ္လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟု 8,  တေ ဲ့ဖခငာ်း  င,် 

ထ ုတဘားဒဏသူ်မ္၏အတပေါ်လ  ကလ မ်္ဲ့မ္ည်။ 

တရ ေါနငှ်ဲ့စ  ်မ္သ ညည်ား   ားဖခငာ်းနငှ်ဲ့အစ တခါငာ်းပါားတသ အခါ။ သူမ္သည်တဖမ္တပေါ်မ္ှ က ုမ္ ား ှေု  ြို့  ကလ မ်္ဲ့မ္

ည်။ သူမ္၏အ ားကက ားတသ သညအ်ဖပစ်စ ရငဖ်ခငာ်းက ုမ္ခ ဲ့သူသခငဘု်ရ ားသည်ဘုရ ားသခငဲ့။ 

အ ဒ မ္ှ စ  ်မ္သ ညညာ်း   ားနငှ်ဲ့သူမ္၏နငှဲ့က် ုယ်က ုမှ္ ားယ ငာ်းနငှ်ဲ့သူမ္၏အ ူ 

ကျငာ်းပသူတလ က ရှငဘု်ရင ် ု ဲ့သည်တေဖြေင်ဲ့သူမ္၏အဘ ု ဲ့င တုကကားလျက်ပါလ မ်္ဲ့မ္ည ်'9' '။ သူမ္တလ ငက်ျွမ်္ား

အဖြေစ်သူ  ု ဲ့ (1-9, NJB ဖဗ ဒ  ျ 18), မ္ ားခ ုားက ုဖမ္င ်

ဇ ခရ   င,် ကမမ္ျားစ က ု စ်ဥ ားလ မ္ယ်ဲ့ဗ ဗုလုေမ်မ္  ြို့သ ု ဲ့သ  တပားနငှ်ဲ့သင်ဲ့တလျ ်တသ စည်ားလုံားမ္ှေုသညျယတ ှေုက ု 

မပ ားတေ က်သည်အထ ဖြေစ်ပျက်မ္ည်မ္ဟု တ် က ငာ်းဖပသထ ား ယ်: 

10 ထု ် ကည်ဲ့ပါ သ  ထ ား! တဖမ္ ကဖ်ပည်မ္တှဖပားသ  ား - 

ထ ဝရဘုရ ားသညျငါတက ငာ်းကငဘ်ံု၏တလားမ္ျက်န ှမှ္သငျသညျအရပ်ရပ်သ ု ဲ့က  ဖပ ားမပ  - ။ 

ထ ဝရဘုရ ားမ္ ေ် ဲ့တ  ်မူ္၏ 11 ထု ် ကည်ဲ့ပါ ယခိုဗ ဗိုလိုန်မမှိ ြို့၏သမ ်းနငှ်ို့အတဖူနထှိိုငဖ်န, သင ် ု ဲ့၏ထ 

က်တပါက,် ဇှိအိုန်ဖတ ငဖ် ေါ်ကဖစ ါ! 



ဘုနျားတ ျ က ုသငျသညျလုယူတသ သူသည် ပါားအမ္ျ  ားသ ား  ု ဲ့က ုအတ က ငာ်း, 

ငါဲ့က ုဖပေ ်မ်္ားက ည်ားကထ ဝရဘုရ ားသညျတက ငာ်းကငဗ် ုလ်တဖခအရှင ်12 သငသ်ည်ငါ၏မ္ျက်စ ၏ပော်း

သ ားက ုထ ထ မ္ တသ သူမ္ည်သည်က ား '', 

ဤကတဖပ ပါ ယ်။ 13 ယခုငါသူ  ု ဲ့အတပေါ်မှ္ ငါဲ့လက်က ုချ လွှ ရမ္ည်နငှ်ဲ့သူ  ု ဲ့အဘယ်သူက ုတသူလုယူ က

လ မ်္ဲ့မ္ည,်  ကည်ဲ့ ှေု သူ  ု ဲ့ခါလဒ ဖပည်သ ား ကမပ ။ 

'' ထ ုအခါသငသ်ည်ထ ဝရဘုရ ားသညျတက ငာ်းကငဗ် ုလ်တဖခအရှငင်ါဲ့က ုတစလွှ ်တ  ်မူ္သည်က ုသ ရမ္

ည်! 14 သ ချငာ်းဆ ု. , ဝမ်္ားတဖမ္ က်ဖခငာ်းရှ , ဇ အုေသ်  ု ဲ့သမ္ ား, ယခုသင ် ု ဲ့က ုငါ - 

လူ  ု ဲ့  ငအ်သက်ချမ်္ားသ လ ပါ၏! 

မ္ ေ် ဲ့ 15 ထ ုတေ ဲ့၌မ္ျ ားစ  တသ လူမ္ျ  ားထ ဝရဘုရ ားအ ားတဖပ ငာ်းလ လ မ်္ဲ့မ္ည်။ ဟု ်ပါ ယ်, 

သူ  ု ဲ့ကမ္ မ္ လူ  ု ဲ့က ုဖြေစ်လ ပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်, 

သူ  ု ဲ့သငျ  ု ဲ့ ှငျေတထ ုငျက လ မ္ျ ြို့မ္ညျ။ ထ ုအခါသငသ်ည်ထ ဝရဘုရ ားသညျတက ငာ်းကငဗ် ုလ်တဖခအရှ

ငသ်ငျသညျအ ကှနျ ပျက ုစတလှ ျတ ျ မူ္တ က ငာ်းက ုသ လ မ္ျ ြို့မ္ညျ! 16 အ ုထ ဝရဘုရ ား, 

ယုဒအမ္ျ  ား၏အပ ုငယူ်သည်သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတသ တဖမ္ယ အ  က်မ္ မ္ အဘ ု ဲ့, 

 ြေေတ်ယ ုရှလငမ်မ္  ြို့သည်မ္ မ္ တရှားခကယျမ္ှေုဖြေစတ်စမ္ည်။ (ဇ ခရ  2: 10-16, NJB ၏ကျမ်္ားပ ုဒဇ် ခရ  2 

အဖြေစ်စ ရငာ်းသ ငာ်းတေတသ  ြေေ ်/ NKJV ဗ ားရှငာ်းအ  ကမ်္ှ ်သ ား: 6-12) 

အဆ ုပါ နငှ်ဲ့ဘ သ တပါငာ်းစုံလှေုပ်ရှ ားမ္ှေုမ္ျ ားတ က င်ဲ့ကုလသမ္ေဂ, ဗ   ကေ,် မ္ျ ားစ  တသ ပ  ုနငှ်ဲ့အဘ ဓါေ ်

တခါငာ်းတဆ ငမ်္ျ ားရှငာ်းလငာ်းစ  ကမမ္ျားစ က ုသဖြေင်ဲ့ဖပစ် င ်ှေု ်ချ ကသည်နငှ်ဲ့အ ားတပားအ ားတဖမှ္ က်မ္တပားသင်ဲ့ပါဘူား

ဖမှ္င်ဲ့ င ်ကသည်။ ယတ ှေုသညျ (4-5 မ္ဿ  24) 

"အမ္ျ ားအဖပ ားလှညဲ့်ဖြေ ား" မ္ညျြို့သူက ုယ်တ  ်တေ က်သ ု ဲ့လ ုက်ရေဟု်ဆ ုက သူဖမ္ ား၏သ  တပားခ ဲ့သည်။ 1-2 

(ယတ ှေုတသ သူမ္ဟု ်ပါ) နငှ်ဲ့ဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 17 ဖပည် ေဆ် : အမ္ျ ားကက ား ဖဗ ဒ  ျ 6 ၏ "အဖြေျူဖမ္ငာ်းစ ားသူရ " 

ရေဆ်က်စပ်ဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ဇ ခရ လ ုပ  မ္ေတ်  ်ရှငတ်ပါလလုည်ားယံ ုကည်ဖခငာ်းက ုစစမ်္ှေ ် ဲ့စည်ားလံုားည ည  တ်ရားသညျယတ ှေုက ု 

မပ ားတေ က်သည်အထ ဖြေစ်ပျက်မ္ဟု တ် က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်င်: 

13 

 ကှနျ ပျ  ု ဲ့ရှ သဖမှ္သညျဘုရ ားသခငျ၏သ ားတ ျ ၏ယုံ ကည်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့သ ကျွမ်္ားဖခငာ်း၌စညာ်းလုံားည ည  ်

တရားတရ က်ရှ နငှ်ဲ့ခရစ်တ  ်က ုယ်တ  ်  ုင၏်ဖပညဲ့်စံုဖခငာ်းနငှ်ဲ့အ ူအဖပည်ဲ့အဝရင်ဲ့ကျက်မပ ားဖပညဲ့်စုံတသ လူ

, ြေ  ြို့စည်ားရေအ်ထ ပါပ ။ (ဧြေက် 4:13, NJB) 

ဒ စည်ားလံုားည ည  တ်ရားကက   ငတ်ယ ှေု၏ဖပေလ် မ္ကှကလ ယံု ကည်သူမ္ျ ားသည်အမ္ ှား၌ရှ  က၏။ ယတ ှေုသညျဖပေ်

လ  ကတသ အခါ ကယ်တ  ဲ့သူသည်က ုယ်တ  ်က ုဆေ် ဲ့ကျငဝ် ုငာ်းရံ ကြေ ု ဲ့လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟု ပါားအမ္ျ  ားသ ား  ု ဲ့၏စ

ည်ားလံုားည ည  ်မ္ှေုက ုြေျက်ဆ ားြေ ု ဲ့ရှ သည်လ မ္ဲ့်မ္ယ်: 



11:15 ထ ုအခါသ တ မ္တက ငာ်းကင ်မ္ေသ်ည်မ္ မ္  ပံ ုားမ္ှေု တ်သ အခါ, 

အသတံ  က ုတက ငျားကငျဘံု၌တကကားတ က တ်သ အသ ံက ားရန ငု်, တ  ငာ်းဆ ု '' 

ကမ္ဘ ၏န ငုျငတံ ျ သညျငါ  ု ဲ့သခငန်ငှ်ဲ့သူ၏ခရစ်တ  ်၏န ငုျငတံ ျ ဖြေစ်လ သည,် 

သူသည်အစဉအမမ္ စ ုားစံလ မ္ဲ့်မ္ည။် '' 16 နစှ်ဆယ်တလားအကက ားအက တ  , 

ဘုရ ားသခင၏်တရှြို့တ  ်၌ကျ ော်းဝပ်သူ  ု ဲ့က ုယ်သူ  ု ဲ့ပျပ်ဝပ်က ုားက ယ်နငှဲ့ဤ်စက ားမ္ျ ားအ ားဖြေငဲ့ဘု်ရ ားသခ

ငဲ့ 17 ရှ ခ ုားဥ ားဟ သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ေြူေားနငှဲ့တ်ဖမ္က ုထ မ္ , 

'ငါ  ု ဲ့သငသ်ည်အေနတ ေခ် ုားရှငဘု်ရ ားသခငထ် ဝရဘုရ ားတကျားဇူားတ  ်က ခုျ ားမ္ မ်္ား, 

သူသည်အဘယ်သူသည်သူယူဆဘ ု ဲ့, ခ ဲ့သည် သင်ဲ့ရ ဲ့မ္ဟ  ေခ် ုားနငှဲ့သ်င ် ု ဲ့၏ေော်းစံစ င။် 

, 18 လူမ္ျ  ား  ု ဲ့သညအု် ်အု ်ကျက်ကျက်ရှ  က၏နငှ်ဲ့ယခုအချ ေက် ုသင်ဲ့ရ ဲ့လက်စ ားတချဘ ု ဲ့နငှဲ့တ်သဆံုားစ ရငျ

ခ ငျားက ခံုရြေ ု ဲ့အဘ ု ဲ့နငှဲ့သ်င၏်ကျွေပ်တရ ြေက်အဘ ု ဲ့, 

သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့နငှဲ့သ်င ် ု ဲ့၏ေ မ္က ုတက  ကျရံှြို့တသ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့တရ က်လ မပ  

အတသားစ ားနငှ်ဲ့တရ တန ှကက ားအကျ  ားက ခံုရြေ ု ဲ့။ အဆ ုပါအချ ေက် ုတဖမ္ကက ားက ုြေျက်ဆ ားတသ သူ  ု ဲ့က ုြေကကျဆ ား

ခ ငျားငါှလ မပ ဟုဆ ု၏။ (ဗျ  11: 15-18, NJB) 

19: 6 ထ ုတေ က်မ္ှငါသည်သမု္ဒဒရ သ ု ဲ့မ္ဟု ်ချ ော်း၏ကက ားစ  တသ အသဗံလံ, တဖြေ က ား, '' ဟူ. 

၎ငာ်း၏အသကံ ဲ့သ ု ဲ့ကက ားမ္ ားတသ လူအုပ်ကက ား၏အသမံ္ျ ားဖြေစ်ပုံရသညျက  ား!သခငဘု်ရ ား၏အေော်းစံတသ 

ငါ  ု ဲ့၏ဘုရ ားသခငတ်က ငာ်းကငဗ် ုလ်တဖခအရှငစ် ငတ်ေမပ ; ။ ။ ။ 19 ထ ုအခါငါ 20 ။ သ ားရ ၏, 

အတပါငျား  ု ဲ့သညျမ္ တက  ားတပျါရှငျဘုရငျ  ု ဲ့နငှ်ဲ့သူ  ု ဲ့၏ဗ ုလ်တဖခနငှဲ့ ်က , 

နငှ်ဲ့သူ၏ ပ်မ္တ  ်က ုစစ်  ုက်ဖခငာ်းငါှစည်ားတဝားက ုဖမ္ငလ်ျှငသ် ု ဲ့တသ ်  ရစဆ ေ ် ု ဲ့က ုအ ူ က သ ားရ ရ ဲ့

က ုယ်စ ားအံဲ့ြှေယျအလုပ်လုပ်ခ ဲ့ခ ဲ့သူမ္ စဆ ပတရ ြေက်နငှဲ့အ် ူ, အကျဉားသ ားတခေါ်တဆ ငသ်  ားခ ဲ့သည် 

သူ  ု ဲ့နငှ်ဲ့အ ားဖြေင်ဲ့  ရစဆ ေ၏်အမှ္ ်အသ ားနငှ်ဲ့အ ူကုေအ်မှ္ ် ံဆ ပ်က ုလက်ခံခ ဲ့တသ သူ  ု ဲ့အ ားနငှ်ဲ့သူ

၏ ုပ် ုက ုက ုားက ယ်ခ ဲ့တသ သူ  ု ဲ့အလှည်ဲ့ဖြေ ားခ ဲ့သည်။ ထ ုသူနစ်ှဥ ားက ုမ္ ား ှေု  ြို့ဆ လြေ ရ ဲ့မ္ ားအ ုငထ် သ ု ဲ့အသ

ကျရှငျလှ ချခ ဲ့သည။် 21 အ ားလုံားသည်ကကငာ်းတသ အရ ကသူ ဲ့ခံ  ငာ်းထ ကထု ်လ တသ အ 

၏ထ ားဖြေင်ဲ့တသဆံုား, က ုငက်ှအတပါငာ်း  ု ဲ့သည်သူ  ု ဲ့၏အသ ားက ုမ္ မ္   ု ဲ့က ုယ် ခ ဲ့ ကသည်။ ။ ။ 20: 

4 ထ ုအခါငါသူ  ု ဲ့ရ ဲ့ထ ုငခုံ်က ုယူဘယ်မှ္ ပလလ င,် ဖမ္ငလ်ျှင,် 

သူ  ု ဲ့အတပေါ်မှ္  ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရငတ်ပားြေ ု ဲ့အ ဏ က အုပ်နငှာ်းခ ဲ့ပါ ယ်။ငါသညျယတ ှေုက ုမ္ျက်ဖမ္ငဘ် လျက်

အဘ ု ဲ့ဘုရ ားသခငျြို့ ရ ားတဟ မပ ားလျှငအ်ဘ ု ဲ့အတခါငာ်းဖြေ ်သ ်ခ ဲ့တသ သူအတပါငာ်း  ု ဲ့က ု၎ငာ်း, 

သ ားရ  တက ငသ် ု ဲ့မ္ဟု ်သူ၏ ုပ် ုက ုက ုားကှယျြေ ု ဲ့ဖငငာ်းဆေန်ငှ်ဲ့သူ  ု ဲ့၏ေြူေားသ ု ဲ့မ္ဟု ်လက်တပေါ်မှ္ အ 

လကျမ္ခံမ္ညျြို့သူဖမ္ ား၏အသက်ဝ ည ဉက ုမ္ ငျ လှငျ, သူ  ု ဲ့ဘဝမှ္ လ . , 

အနစှ် တထ ငပ် ်လုံားခရစ်တ  ်နငှဲ့အ် ူစ ုားစံတလ၏။(ဗျ ဒ  ် 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 



ယတ ှေုသညျသူ ဲ့က ုဆေ် ဲ့ကျငတ်ပါငာ်းစည်ားကမ္ဘ ဲ့ဗ ုလ်တဖခက ုြေကကျဆ ားြေ ု ဲ့ရှ သည်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုသ  ဖပ ပါ။ ထ ုအခါသူနငှ်ဲ့

သေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့အစ ုားစံရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ ယံု ကည်ဖခငာ်း၏သငျြို့တကလျ တသ စညာ်းလံုားမ္ှေုရှ ရလ မ္ဲ့်မ္ည်သညဲ့်အခါဖြေစပ်ါ ယ်။ 

ဝမ်္ားေည်ားစရ တက ငာ်းတ  အမ္ျ ားကက ားတပေါ်လ တ က ငာ်းမ္မ္ှေတ်သ ဝေက်က ားတ  က ုေ ားတထ ငလ် မ္ဲ့်မ္ယ်, 

ဒါတပမ္ ဲ့ မ္ေတ်  ်ရှငတ်ပါလု (2 တက ရ နသ  11: 14-15) သ  တပားခ ဲ့သည်သက ဲ့သ ု ဲ့မ္ဖြေစ် ကသည။် 

ပ ုမပ ားအမ္ှေ ်ကယ်ကမမ္ျားစ က ုေ ားလည်မ္ယ်လ ု ဲ့နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက တုလျ ဲ့ေည်ားသ

ညျယတ ှေုက ု  ုက်မ္ယ်ဆ ုရင။် 

7. အဘယ်ဖကက င်ို့ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်? 

လူသ ားဖမ္ ားသညျအ ကှနျ ပျ  ု ဲ့ဒါတ က င်ဲ့စမ္ ် ကသည်ထငလ် ုတပမ္ယ်ဲ့, 

အ ဒ မ္ှ ကျွေတ်  ်  ု ဲ့ရ ဲ့ဥ ဏေ်် ဲ့အသ ်ရှ ပါ ယ်, တသားညျဘုရ ားသခငျ၏ (ဆ လ ံ147: 5) 

"ေ ားလည်မ္ှေုက ုအဆံုားမ္ ဲ့ဖြေစ်ပါ ယ်" ။ 

ဒ မေ  ဟ် ြေ ု ဲ့ဘုရ ားသခငျရ ဲ့ဝငတ်ရ က်စ က်ြေက်မ္ှေုက ုယူပါလ မ်္ဲ့မ္ယ်ဒါတ က င်ဲ့ဖြေစ်ပါသည်။ 

ဖမ္ ားစ ှတသ ဘုရ ားသခင၌်ယံု ကညတ်ေစဉ, လူသ ား၏ကျယ်ဖပေ် ဲ့အမ္ျ ားစုသူဟ အမှ္ေ ်ကယ်ညွှေ ်က ားအဖြေစ်အ

သက်ရှငရ်ေဆ်နဒရှ ပါသည်။ တအ က်ပါသ  ထ ားမ္ မ္ ှ: 

8 သူသည်တက ငာ်းတသ အရ က ုအချငာ်းလ,ူ 

သငျသညျပ တ ျ မ္ူပ   ထ ုသခငသ်ည်သင ် ု ဲ့အဘယျအရ မ္လ ုအပ်ပါဘူားဒါတပမ္ ဲ့ ရ ားသဖြေငဲ့ဖ်ပ ပါရေသ်

ေ ားဖခငာ်းက ုဏ က ုချစ်ရေ,် သင၏်ဘုရ ားသခငန်ငှဲ့အ် ူနှ မ်္ဲ့ချလမ်္ားတလျှ က်ြေ ု ဲ့? (မ္ ကခ  6: 8) 

ဘုရ ားသခငန်ငှဲ့အ် ူနှ မ်္ဲ့ချလမ်္ားတလျှ က်ြေ ု ဲ့လူသ ား  ု ဲ့အရ  စ်ခုခုက ုအမှ္ေ ်ကယ်လုပ်ြေ ု ဲ့ဆနဒရှ ခ ဲ့တ  ဲ့မ္ဟု ်ပါ

ဘူား။ အ ဒေံ ဲ့ဧဝက ု (ကမ္ဘ ဥ ား 3 းား 1-6) ၏အချ ေ ်မှ္စ. လူသ ားမ္ျ ားပည ်တ  ်  ု ဲ့က ု (: 3-17 ထှကျတမ္  ကျရ  

20) ရှ တေတသ ်လည်ားဘုရ ားသခငျ၏အထက,် 

မ္ မ္   ု ဲ့က ုယ်နငှ်ဲ့၎ငာ်း  ု ဲ့၏ဥ ားစ ားတပားအတပေါ်အ ားက ာုးြေ ု ဲ့တရှားခကယျထ ား ကမပ ။ 

သု တ ံ၏စ အုပ်သ ေသ်င:် 

5 စ  ်နလုံှားအကကငာ်းမ္ ဲ့သခငဘု်ရ ား၌ယုံ ကည်က ုားစ ားပါ, အသင်ဲ့က ုယ်ပ ုငဥ် ဏက် ုအမှ္ မ္ဖပ ; 

အ ားလုံားသင၏်အကျငဲ့ ်6 က ုယ်တ  ်ဝေခံ်, 

အသူသည်သင၏်လမ်္ားခရ ား  ု ဲ့က ုပ ဲ့ဖပငရ် ကလ မ္ဲ့်မ္ည ်7 က ုယ်မ္ျက်စ ၌ပည ရှ ဖြေစ်မ္တေပါေ ဲ့။ သခငဘု်ရ ား

က ုတ က က်ရ ံ ြို့   ုတသဒစု  ုက်က ုတရှ င။် (သု 3: 5-7) 

သ ု ဲ့တသျ လညျားလူအဖမ္ ားစုသညျအမှ္နျ ကယျအတပါငာ်း  ု ဲ့သည်မ္ မ္   ု ဲ့စ  ်နလုံှားက ုနငှ်ဲ့အ ူဘုရ ားသခင၌်ယုံ က

ည်က ုားစ ားသ ု ဲ့မ္ဟု ်က ုယ်တ  ်က ုသူ  ု ဲ့၏တဖခလှမ်္ားမ္ျ ားက ညုွှေ ်က ားရေအ်ဘ ု ဲ့အတစ င်ဲ့ဆ ုငာ်းမ္ည်မ္ဟု ်။ အမ္ျ ားစု



ကသူ  ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျလ ုလ ားဘယ်သ ု ဲ့ဖပ  ကလ မ္ဲ့်မ္ညဟု်တဖပ တပမ္ယ်ဲ့မ္လုပ် ကပါဘူား။ လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အ

တပေါ်စ  နျသ (ဗျ ဒ  ် 12: 9) ကလှည်ဲ့ဖြေ ားခ ဲ့မပ ား (1 တယ ဟေ ်2:16) ဤတလ က၏ ပ်မ္က်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့ '' 

အသက်  ၏မ္ ေတထ ငလ်ွှ ား '' အဘ ု ဲ့က ုတရ က်တေပါ ယ်။ 

သူ  ု ဲ့အတက ငာ်းဆံုားသ ထငတ် က ငဲ့မ်္ျ ားစ  တသ , 

မ္ မ္   ု ဲ့က ုယ်ပ ုငဘ် သ တရားအစဉအလ မ္ျ ားနငှ်ဲ့တလ ကအစ ုားရမ္ျ ားနငှဲ့အ် ူ က်လ  ကမပ ။ သ ု ဲ့တသ ်သူ  ု ဲ့မ္ 

(သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားကတယရမ္  10:23) ဖပ ပါမ္ဟု ်သလ ုအမ္ျ ားဆံုားအမ္ှေ ်ကယ်တေ င ်ရလ မ်္ဲ့မ္ည။် 

လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က  ု(21-22 သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားမ္ဿ  24) 

လ ုအပ်ပါ ယ်ဒါတ က င်ဲ့ဖြေစ်ပါသည။် 

ဘိုရ ်းသခငျြို့နည််းလမ််းမျ ်းည  Are 

သမ္မ  ရ ားက ုဘုရ ားသခငသ်ည်ချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ   (1 တယ ဟေ ်4: 8,16) 

ဖြေစ်ပါ ယ်နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ စ်က ုယတ်က ငာ်းဆေမ်္ဟု ပ်ါ။ ဘုရ ားသခငျြို့ ဥပတဒမ္ျ ားဘုရ ားသခငန်ငှ်ဲ့ကျွန်ပ်ု  ု ဲ့

၏အ မ်္ေ ားချငာ်းဆ သ ု ဲ့ဥ ား ည်ချစ်ဖခငာ်းတမ္ တ  က ုဖပသ (မ္ ကု 12: 29-31; ယ ကုပ် 2: 8-11) 

။ ကမ္ဘ ၏အကျငဲ့ဓ်တလဲ့သည်တသဖခငာ်း၌ (တရ မ္ 8: 6)  စ်က ုယ်တက ငာ်းဆေဖ်ခငာ်းနငှ်ဲ့အဆံုားဖြေစ် ကသည်။ 

ကမမ္ျားစ က ုမ္ှေက်ေခ်ရစ်ယ ေမ်္ျ ားသညပ်ည ်တ  ်  ု ဲ့က တုစ ငဲ့တ်ရှ က်မ္ည်က ဖုပသတ က ငာ်းသ  ထ ားမ္ မှ္ : 

1 တသ သူမ္ည်သည်က ားသညျယတ ှေုခရစျသညျဘုရ ားသခငျ၏တမ္ ားြေ  ားခ ဲ့မပ ား, 

လည်ားရှ တသ အ်ဘယ်သူသည်က ုယ်တ  ်က ုချစ်တသ သူလ ူ ုငာ်းက ုယ်တ  ဖ်ြေစ်ဘ  ားတစတ  ်မ္ူတသ သူ

က ုချစတ်သ သူသည်ကယုံ ကည်သည်။ 

ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခငက် ုချစ်နငှ်ဲ့သူ၏ပည ်တ  ်  ု ဲ့က တုစ ငဲ့တ်ရှ က်တသ အခါ ကှနျ ပျ  ု ဲ့ဘုရ ားသခငျ

သညျအမမ္  ားသ ား  ု ဲ့က ခုျစ်တ က ငာ်းသ သည်ဤအ ားဖြေင်ဲ့ 2 ။ 

ဤ 3 ငါ  ု ဲ့သည်ပည ်တ  ်  ု ဲ့က ုတစ ငဲ့တ်ရှ ကတ်သ , 

ဘုရ ားသခင၏်တမ္ တ  တ  ်သည။် နငှ်ဲ့သူ၏ပည ် ရ ားက ုခ သည်မ္ဟု ်။ (1 တယ  5 းား 1-3) 

ဘုရ ားသခငျ၏အ ားလံာုး (172 ဆ လံ 119) "ပည ျ  ု ဲ့က တုြေ  ငျ ြို့မ္ ျရှ ပါ ယ်" ။ မ္ မ္ အကျငဲ့ ် ု ဲ့က ု (1 

  တမ္ တသ 1:15) 

စင ်ကယ်တသ ဖြေစ် ကသည။် ဝမ်္ားေညာ်းစရ ကသူ  ု ဲ့ရ ဲ့စစ်မှ္ေ ် ဲ့အဓ ပပါယ်က ုရှငာ်းဖပနငှဲ့မ်္ျ ားစ  တသ အဘယျသ ု ဲ့

တကျ ်လ ေသူ်  ု ဲ့က ု  ုားချ ြို့အသံုားဖပ ပုံမ္ျ ားစ  တသ  "မ္ ရ ားမ္ှေု" ၏အမ္ျ  ားမ္ျ  ားတသ ပုံစံမ္ျ ားက ုလက်ခံခ ဲ့ ကမပ ား (မ္ဿ  

5:17) 

ယတ ှေုသညျဥပတဒသ ု ဲ့မ္ဟု ်ပတရ ြေကျအြေကကျဆ ားခ ငျားငါှလ  ကမ္ခ ဲ့တပမ္ယ်ဲ့သူ  ု ဲ့က ုဖြေည်ဲ့ဆည်ားြေ ု ဲ့သတဘ တပါက်

 ကပါဘူား (21-27 ဥပမ္ မ္ဿ  5) စဉားစ ားမ္  ယ်။ တယ ှေုက 

"အ ကငသူ်သည်  ်နငှဲ့သူ်  ု ဲ့သငတ်ပားသူကတက ငာ်းကငဘ်ံု၏န ငုင်တံ  ်၌ကက ားဖမ္ ်ဟုတခေါ်တဝေါ် ဖခငာ်းက ခံုရ ကလ



 ံဲ့" (မ္ဿ  5:19) (စည်ားကမ်္ားချက်မ္ျ ား 'ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငသံညျ' ေ ဲ့ 'တက ငာ်းကငဘ်ံု၏န ငုျငတံ ျ သညျ' 

'အဖပေအ်လှေတ်ဖပ ငာ်းလ န ငုပ်ါ ယ်) ထ ုသငတ်ပား ယ်။ 

ကမမ္ျားစ က ုကျငဲ့တ်သ အကျငဲ့မ်္ရှ ဘ ယံု ကည်ဖခငာ်းအ ား (ယ ကုပ် 2:17) 

တသဆံုားသည်က ုသငတ်ပား ယ်။ အမ္ျ ားစကုတယ ှေုတေ ကတ်  ်လ ုက်ဆ ုမ္ှေု, 

ဒါတပမ္ယ်ဲ့အမ္ှေ ်ကယ်သူ၏သ ေသ်ငခ်ျက်မ္ျ ား (မ္ဿ  7: 21-23) ယံု ကည်မ္ည်မ္ဟု ,် 

သူ  ု ဲ့သည်သငဲ့အ်ဖြေစ်သူ ဲ့က ု ုပမ္ည်မ္ဟု ် (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ား 1 တက ရ ေသု် 11 းား 1) 

။ "သ ေပ်ည ် ရ ား၏အကျျူားမ္ျ ား  ်၏" (1 တယ  3: 4,  ြေေ)် နငှ်ဲ့အ ားလုံား (တရ မ္ 3:23) 

ပ စျမ္ှ ားပါပ  ။ သ ု ဲ့တသ ်သမ္မ ကျမ်္ားစ အမှ္ေ ်ကယ်အ ားလံုား (6 သ သေ ဖပ ပုေဂ  လမ်္ျ ားလုက  3) 

အ  က်အစ အစဉ စ်ခုရှ ပါ ယ်အဖြေစ်သေ ားဖခငာ်းက ုဏ  ရ ားသဖြေငဲ့စ် ရင ်(ယ ကုပ် 2:13) 

တကျ ်တအ ငဖ်မ္ငမ်္ှေုလ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုဖပသထ ား ယ်။ 

လူ ဲ့တဖြေရှငာ်းေည်ားမ္ျ ား, 

ခ  သညျဘုရ ားသခငျ၏ေညျားလမ္ျားကတေအလုပ်လုပ်လ မ်္ဲ့မ္ည်မ္ဟု ်ပါ။ အနစှ် စ်တထ ငန် ငုျငတံ ျ ၌, 

ယတ ှေုသ (ဖဗ ဒ  ျ 19:15) "သလံှ ံံ" ေ ဲ့အုပျစ ုား, 

တက ငာ်းတသ လူသညျဘုရ ားသခငျ၏အလမ်္ားအသက်ရှငလ် မ်္ဲ့မ္ည်အဖြေစ်မ္န ငုလ် မ္ဲ့်မ္ည်။ ဤဖလ က၏လူ ို့အြဲွေြို့အ

စည််းဘိုရ ်းသခငန်ငှ်ို့သ၏ူ ညတတ်ရ ်းကှိိုန ခံရန် ငင််းဆန်ဖသ ဖကက ငို့,် 

အ ်းလံို်းကမဘ ို့  ဿန မျ ်းတည်ရှှိ ။ သမ္ ုငာ်းဖပပ  လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ်လူ ဲ့အြေ  ြို့အစည်ားရ ဲ့ဖပဿေ တ  က ုတဖြေရှငာ်း

တရားန ငုစ် မ်္ားသည်မ္ဟု ်: 

ထ ုဇ   ပက  စ  ်က ုဘုရ ားသခငျသညျဆေ် ဲ့ကျငမု်္ော်းတသ တ က ငဲ့ဇ်   ပက  စ  ်ဖြေစ်ြေ ု ဲ့ 6 တသဖခငာ်း

ဖြေစ်၏, သ ု ဲ့တသ ်ဝ ည ဉတရားစ  ်ဖြေစ်အသက်ရှငဖ်ခငာ်းနငှ်ဲ့မင မ်္ားချမ်္ားတရားသည7် ။ 

; ထ ုသ ု ဲ့ဘုရ ားသခငဲ့ ်ရ ားက ုမှ္ဘ သ ရပ်မ္ဟု ်ပါဘူား, မ္အမ္ှေပ်ငရှ် န ငုပ်ါသည်။ 8 သ ု ဲ့ဖြေစ်. , 

ဇ   ပက  ၌တေတသ သူ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်စ  ်တ  ်မ္န ငု။် (တရ မ္ 8: 6-8) 

ခရစျယ  (တရ မ္ 8: 9) ဝ ည ဏက ုအ  ုံစ ုက်ြေ ု ဲ့ဖြေစ်တ က ငာ်း, 

ဤအသက်အရ ယ်အ  က်အ ဒ လ ုလုပ်ြေ ု ဲ့ဘုရ ားသခင၏်ဝ ည ဉတ  ်သည်တပားသေ ား ကသည,် 

ကျွေတ်  ်  ု ဲ့ရ ဲ့ပုေဂ  လ်တရားအ ားေညာ်းချက်မ္ျ ားက တုေတသ ်လည်ား: 

သငျသညျ 26 မ္ျ ားတသ အ ားဖြေငဲ့ဇ်   ပက  နငှဲ့အ်ည , ။ 27 ဖမ္ ်တသ မ္ျ ားတသ , 

အ ားကက ားတသ ပည ရှ သဟုတခေါ်  ကသည်မ္ျ ားတသ သ ု ဲ့ရ   ငဘု်ရ ားသခငက်ရှက်တစဖခငာ်းငါှ, 

လ မ္မ တသ ထ ားရေဤ်တလ ကက အုစ ုားရတသ မ္ ုက်မ္ တသ အမ္ှေုအရ တရ ားတက က်တ  ်မူ္ခ ဲ့သညက် ု၎ငာ်း, 

ဘုရ ားသခင၏်ရှ တ က ငာ်း, သင်ဲ့တခေါ်ဆ ုမ္ှေု, ည အစ်က ု  ု ဲ့ဖမ္င ်

ဘ မ္မှ္ရ ကတသ အရ   ု ဲ့က ုတရ က်တစြေ ု ဲ့, 28 နငှ်ဲ့ကမ္ဘ ၏အတဖခစ ုက်စခော်းအမ္ှေုအရ နငှ်ဲ့ဘုရ ားသခငတ်ရ ား



တက က်တ  ်မူ္ခ ဲ့သည်က ုမ္ထ မ္ ဲ့ဖမ္ငဖ်ပ   ် က၏မ္ဟု ်တသ အရ   ု ဲ့က ,ု မ္မ္ဟု ်တသ အရ   ု ဲ့က ;ု 

အ ားေညာ်းရှက်တစဖခငာ်းငါှအ ားကက ားတသ မ္ဟု ်တသ အရ   ု ဲ့က ုသ ငာ်းထ ားရေက်မ္ဘ ၏အမ္ှေုအရ က တုရှားခ

ကယျ 

, 29 သူ၏အထံတ  ်၌ဘယ်သူမ္ျှဝါကက ားစရ တသ ။ 30 က ုယ်တ  ်၏သငျသညျဘုရ ားသခငျသညျနငှ်ဲ့

တဖြေ င်ဲ့မ္ ်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့သေ ဲ့ရှ်ငာ်းတစဖခငာ်းတ က င်ဲ့ဟုကျမ်္ားစ လ သည်အ  ုငာ်း, အ ဒ  31  - " တသ သူသည,် 

ကုေအ်ံဲ့မ္ှကျွေတ်  ်  ု ဲ့က ုပည သည်ြေ စျလ သူဖြေစ်တသ တယ ှေုခရစ် ည်ားဟူတသ ၌ရှ  က၏ 

သခငဘု်ရ ား၌သ ဘုော်းအသတရ။ " (1 တက ရ ေသု် 1: 26-31) 

ခရစ်ယ ေတ်  ဟ ဘုရ ားသခင်ဲ့အစ အစဉ  ငဘု်ော်းအသတရြေ ု ဲ့မ္ျ ားမှ္ ! , (တက တလ သ  3: 2) 

အထက်ရှ တြေ တေယုံ ကည်ဖခငာ်းအ ား (: 6 ဟတဗ   11)   ငက်ျတေ ်  ု ဲ့ယခု  ငယုံ် ကည်ဖခငာ်းအ ားဖြေင်ဲ့ (7 2 

တက ရ နသ  5) လမ်္ားတလျှ က်။ ဘုရ ားသခငျြို့ပည ျတ ျ  (ဖဗ ဒ  ျ 22:14) 

တစ ငဲ့တ်ရှ က်ဖခငာ်းအဘ ု ဲ့အမ္ေဂလ ရှ လ မ်္ဲ့မ္ည်။ 

ကမမ္ျားစ ကခရစ်ယ ေတ်  က တုယ ှေုေ ဲ့အ ူအုပ်ချ ပ်လ မ်္ဲ့မ္ည်ဟုမ္ ေ် ဲ့တ  ်မူ္၏, 

သငမ်္ူက ားတ က ငာ်းအစစ်အမ္ှေခ်ရစ်ယ ေတ်  ဟ  ကယ်တ  ဲ့အမမ္  ြို့ မမ္  ြို့က ုအုပ်စ ာုးမ္ည်ဟုဆ ုလ ုသည်ေ ားလည်သ

တဘ တပါက်သလ ? ယတ ှေုသညျဆံုားမ္ဩဝါဒတပား: 

12 " စ်ဥ ားကအချ  ြို့တသ ယဲ့်မ္ငာ်းသ ား 14 '' ။ ငါမ္လ မ္ှ   ုငတ်အ ငစ် ားပ  ားတရားလုပ်ပါ '' 

ဒါတ က င်ဲ့သူကသူ ဲ့ရ ဲ့အတစခံကျွေ၏် ကျ ပ်က ုတခေါ်သူ  ု ဲ့က ုဆယ် သ ု ဲ့အပ်လျက်, 

သူ  ု ဲ့အ ားတဖပ  က ားခ ဲ့သည ်13 ။ မ္ မ္ အဘ ု ဲ့န ငုျငခံံယူြေ ု ဲ့ေ ဲ့ဖပေသ်  ားြေ ု ဲ့တဝားတသ ဖပည်သ ု ဲ့သ  ားတလ၏ဒါတပမ္ယ်ဲ့ 

မ္ မ္ အန ငုင်သံ ားမ္ျ ားသူ ဲ့က ုမု္ော်းနငှ်ဲ့ ဟူ. သူ ဲ့က ုအမပ ားက ုယ်စ ားလှယ်အြေ  ြို့က ုတစလွှ ် '' 

ကျတေ ်  ု ဲ့အ ကှနျ ပျ  ု ဲ့က ုအုပျစ ုားမှ္ဤလူရှ လ မ်္ဲ့မ္ညမ်္ဟု ်တပ။ '' 

15 "ဒါတ က င်ဲ့သူကန ငုင်တံ  ်က ခံုပ  ားမှ္, ဖပေလ် တသ အခါ, သူထ ု ဲ့တေ က်သူဘယ်လ ုသ တစဖခငာ်းငါှ, 

သူ ဲ့က ုတခေါ် ခံရြေ ု ဲ့တင က ,ု တပားသေ ားတ  မ်္ူတသ ငါှဤကျွေ ် ု ဲ့သည်မှ္ ထ ားတ  ်မူ္ခ ဲ့ 

အမ္ျ ားကက ားအသ ားအသ ားကုေသ် ယ်ဖခငာ်းဖြေင်ဲ့ရရှ ခ ဲ့ခ ဲ့ 16 ထ ုအခါ 17, က ား, ပထမ္ဥ ားဆံုားသညျ လ . 

ထ ုမ္ငာ်းသည်တက ငာ်းမပ ဖပ မ္  '' ဟုမ္ နျ ြို့တ ျ မ္ူတသ တက ငျားကျွေသ်ည်။ '' သခင,် သင်ဲ့ရ ဲ့  ဆယ် 

ရရှ ထ ားမပ ားပါမပ ။ '; ။ မမ္  ြို့ဆယ်မမ္  ြို့က ုအုပ်စ ုားရှ သည,် 

သင ်စ်ဥ ားအေည်ားငယ်သ ၌သစ်စ တစ ငျြို့ ခ ဲ့ ကတသ တ က ငဲ့,် မ္ဟ , သင်ဲ့ ငါား ရရှ ထ ားမပ ားပါမပ  

'' 18 ထ ုအခါဒ ု ယ က ားဟု လ . '' ။ သင ် ု ဲ့သည်လည်ားမမ္  ြို့ငါားမမ္  ြို့အုပ်ဖြေစ်ရမ္ည် 

'' 19 ထ ုေည်ား ူစ  သူကလညျား '' ။ '' (လုက  19: 12-19) 

သငျသညျယခုရှ သည်ေည်ားေညာ်းတကျ ်သစစ ရှ တသ သူဖြေစ်လ မ္ဲ့်မ္ည်။ ခရစ်ယ ေတ်  ဟ  ကယ်ဲ့န ငုင်တံ  ်၌, 

စစ်မှ္ေတ်သ မမ္  ြို့ မမ္  ြို့က ုအုပ်စ ုားြေ ု ဲ့အခ င်ဲ့အလမ်္ားရလ မ်္ဲ့မ္ည်။ တယ ှေုသည်လည်ား (ဖဗ ဒ  ျ 22:12) 



"မ္ မ္ အလုပ်အည အသ ားအသ ား  ု ဲ့အ ားတပားတဝြေ ု ဲ့, ငါဲ့ဆုလ ဘင်ါနငှဲ့အ် ူဖြေစ်ပါ ယ်" ဟုတဖပ သည်။ (တယ ဟေ ်

6:44; ဖဗ ဒ  ျ 17:14) 

အမ္ှေ ်ကယ်က ုယ်တ  ်က ု ုံ ဲ့ဖပေလ် မ်္ဲ့မ္ည်တသ သူ  ု ဲ့အဘ ု ဲ့ဘုရ ားသခငျသညျအစ အစဉ (တယ ဘ 14:15) 

နငှ်ဲ့တေရ  စ်တေရ  (2 တယ ဟေ ်14) 

ရှ ပါ ယ်။ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုအမ္ှေ ်ကယ်အဘ ု ဲ့ဖြေစ်၏နငှဲ့သ်င်၏အစ  ်အပ ုငာ်း စ်ခုဖြေစ်န ငုျသညျ! 

2016 အစမ္ှ , ေျ ေယ်  ငသ် ပပံအ ုတထ က်လှမ်္ားတရားနငှ်ဲ့  လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ်ရငဆ် ုငတ်ေရ  ဲ့ 

"မ္ ရ ားတသ သူသည်ဖပဿေ မ္ျ ား '' တဖြေရှငာ်းတပားန ငုတ် က ငာ်းညွှေဖ်ပ  ဲ့" လူအစုအတဝား၏ ေခ် ုားအ ား 

"အမ္ည်ရသည်ဲ့တဆ ငာ်းပါား  ငရှ် ခ ဲ့ပါ ယ်။ သ ု ဲ့တသျ လညျား, တဆ ငာ်းပါားအဘယျသ ု ဲ့တသ အဓမ္မအမ္ှေုက ,ု 

ကတဖြေရှငာ်းတပားြေ ု ဲ့ဘယ်လ ု တယ က် ည်ားပါတစခ ဲ့သည်က ေု ားလည်သတဘ တပါက်ရေပ်ျက်က က်ခ ဲ့သည်။ 

လူသ ားမ္ျ  ားန ယ်အတပေါ် (1-9 ကမ်္ဘ ဥ ား 11) 

၏ပျက်က က်တမ္ျှ ်စင ်ည်တဆ က်ရေပူ်ားတပါငာ်းတသ အခါမ္ဟ တရလွှမ်္ားမ္ ုားမပ ားတေ က်ဖပေခ် ဲ့သက ဲ့သ ု ဲ့ 

21 ရ စအု  ကပ်ျကပ်ျကစ် ားက ော်းေ  ဲ့ရငဆ် ုငရ်အဖြေစပ်ာူးတပါငာ်းတဆ ငရ် ကတ်ရား, ခ  သညျဘုရ ားသခငျ၏စစ်မ္ှေ ် ဲ့ေည်ားလမ်္ားမ္ျ ားလ ုက်ရ မ္ှဖြေစ်ပါ ယ်။ 

အတရှြို့အလယ်ပ ုငာ်းေ ဲ့ ူတသ တေရ မ္ျ ားအ  က်က ုကမ္ဘ ဲ့ဖပဿေ မ္ျ ား, 

(တမ္ျှ ်လင်ဲ့ထ ားယ ယ အကျ  ားအဖမ္ ်ရှ တေတသ ်လညာ်းဥပမ္ ဒတံယလ 9: 27; 1 သက်သ တလ ေ  ် 5: 3) 

လူသ ားမ္ျ ား-ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု (တရ မ္ 14 

၏မင မ်္ားချမ်္ားတရားလ ုအပ်သဖြေင်ဲ့တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါ: 17) ။ 

- သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဝမ်္ားတဖမ္ က်ဖခငာ်းနငှ်ဲ့နစ်ှသ မ္ဲ့်လ ုအပ်: 

အဖပည်ဖပည်ဆ ုငရ် အ ကမ်္ားြေက်ဝါဒ၏ဖပဿေ မ္ျ ား, တမ္ျှ လ်င်ဲ့ထ ားလ ဘတ်ေတသ လ်ည်ား, 

ကုလသမ္ေဂအ  က်လှည်ဲ့ဖြေ ား (9 သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားဖဗ ဒ  ျ 12) က (သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားတယဇတကျလ 

21:12) တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါ။ 

ကမ္ဘ တပေါ်  ငလ်ူအမ္ျ  ားမ္ျ  ားက ုတဖမ္ကက ား (ဖဗ ဒ  ျ 11:18) 

က ုြေကကျဆ ားကူည တပားပါမ္ည်အဖြေစ်ပ ်ဝော်းကျင၏်ဖပဿေ မ္ျ ား, 

အဖပည်ဖပည်ဆ ုငရ် ပူားတပါငာ်းတဆ ငရ် က်တရားသဖြေင်ဲ့တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါလ မ်္ဲ့မ္ည,် 

ဒါတပမ္ ဲ့သူ  ု ဲ့သညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ အ ားြေ ငျ ြို့တဖြေရှငာ်းန ငုလ် မ်္ဲ့မ္ည်။ 

လ ငပ် ုငာ်းဆ ုငရ် မ္တသဖခငာ်း, က ုယ်ဝေြ်ေျက်ချဖခငာ်း, တရ ငာ်းချဖခငာ်းလူ ဲ့ခနဓ က ုယ်ရ ဲ့ဖပဿေ တ   

အစ  ်အပ ုငာ်းမ္ျ ားက ု အသံုားဖပ ပုံတသျ လညျားဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ အ ားြေ ငျ ြို့တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါ။ 

အဆ ုပါဧရ မ္တကကားမမ္ တသ အတမ္ရ ကေ,် မဗ   ေ,် နငှ်ဲ့အဖခ ားတသ န ငုင် ံ(ဟဗက်ကု ျ 2 

နှေုော်းြေျက်ဆ ားဖခငာ်းမပ ားတေ က်: 6-8) 



တေ ကဆ်ံုားမ္ ှအဖပညဖ်ပညဆ် ုငရ် ပ  စ ားမှ္ ဆင်ဲ့တဖြေရှငာ်းန ငုတ်ပမ္ယ်ဲ့မ္ည်မ္ဟု ်ပါ ကပါမပ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်ံ

တ  ်အ ားဖြေင်ဲ့။ 

အဝ ဇဇ နငှ်ဲ့ -ပည တရားကုလသမ္ေဂ-

ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုလ ုအပ်သဖြေင်ဲ့တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါ။ ဘ သ တရားခ ုက်ရေအ်မ္ှေ ်က

ယ်ကမမ္ျားစ က ုစစ်မှ္ေ ် ဲ့ယတ ှေုထံမ္ခှ  ကယျ ငျတ ျ မ္ခူ ငျားအ ားသတဘ  ူမ္ည်သည်ဲ့ -

ဘ သ တပါငာ်းစံုလှေုပ်ရှ ားမ္ှေုအ ားဖြေင်ဲ့တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါ။ ဤတလ က၌အဖပစ်ရှ ၏ဖပဿေ သည်နငှဲ့အ်ဘ ု ဲ့, 

ကျတေ ်  ု ဲ့ကတယ ှေုရ ဲ့ယဇျပူတဇျ နငှျ ြို့ဘုရ ားသခငျ၏န ငုင်တံ  ်၌သူ၏ဖပေလ် လ ုအပ်ပါ ယ်။ 

င ်မ္  ်တခါငာ်းပါားမ္ှေုက စစမ္ျ ားတ က င်ဲ့အလ ားအလ သ ားနှဆံံုား ှေု ံားမ္ှေု-

ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုလ ုအပ်မှ္အစ တခါငာ်းပါားအနတရ ယ်မ္ ှကမ္ဘ ၏အစ  အ်ပ ုငာ်းတ  ချမပ ားထ ား

  ဲ့ဗ ဇ-ဖပ ဖပငထ် ားတသ သက်ရှ သဖြေင်ဲ့တဖြေရှငာ်းန ငုမ်္ည်မ္ဟု ်ပါ။ 

တခ ်သစ်တဆားပည သ ပပံပည သည်လူ ဲ့အ  က်အ ားလုံားအတဖြေက ုမ္တပားပါဘူားကျော်းမ္ တရားငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင်

၏န ငုင်တံ  ်က ုလ ုအပ်ပါ ယ်။ 

'' ဗ ဗုလုေမ်မ္  ြို့ '(သ သေ ဖပ ပုေဂ  လ်မ္ျ ားဗျ ဒ  ်ကျမ်္ား 18: 1-19) 

အဆံုားအချ ေက်တေအချ ေမ်္ျ ားအ  က်အကျ  ားဖြေစထ် ော်းတေချ ေ ် င ်ဖခ ားတေရ တ  မ္ှ အကက ားအကျယ်အ ြေရ က၏

အစ  ်အပ ုငာ်းမ္ျ ားအ  ကဆ်ငာ်းရ မ္  တ မ္ှေု, အ ရှ, နငှ်ဲ့ဆငာ်းရ န မ်္ားပါားမ္ှေု-

ငါ  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ုလ ုအပ်၏ဖပဿေ က ုတဖြေရှငာ်းတပားလ မ်္ဲ့မ္ည်မ္ဟု ်ပါ။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏အနစ်ှ စ်တထ ငအ်ဆင်ဲ့တဖမ္ကက ားတပေါ်မှ္  ည်လ မ္ဲ့်မ္ညဟု်ပက  န ငုင်ဖံြေစ်၏။ ဒါဟ 

ဘုရ ားသခငန်ငှ်ဲ့တခါငာ်းတဆ ငအ်ဖြေစ်တမ္ တ  ရှငဘု်ရ ားသခင၏်မ္တ ်  ဥပတဒမ္ျ ားအတပေါ်အတဖခခံမပ ားလ မ်္ဲ့မ္ည။် သ

ေ ဲ့ရှ်ငာ်းသူ  ု ဲ့အနစ်ှ တထ င ်(;: 4-6 20 ဖဗ ဒ  ျ 5:10) 

အ  က်ခရစ်တ  ်နငှ်ဲ့အ ူစ ုားစံရလ မ္ဲ့်မ္ည်။ ဒ န ငုျငတံ ျ သညျဘုရ ားသခငျ၏အသငာ်းတ  ်၌အမ္ှေ ်ကယ်သူ

  ု ဲ့အ ားပါဝငလ် မ်္ဲ့မ္ည,် 

ဒါတပမ္ယဲ့်ဘယ်သူမ္ျှမ္ကျမ်္ားစ ၌ပါသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ အမ္ှေ ်ကယအ်သငာ်းတ  ် 

(ကက်သလစ်သ ု ဲ့မ္ဟု ်မ္ဟု ်ရင)် 

တ က ငာ်းတြေ ်ဖပသည်။ တရ မ္မမ္  ြို့ ရ ဲ့ဘုရ ားရှ ခ ုားတကျ ငာ်းအနစ်ှ စ်တထ ငသှ်နျသငျဆေ် ဲ့ကျငခ် ဲ့သည,် 

ငါ  ု ဲ့သည်အဆံုားေ ားကပ်လ ရအဖြေစ်တေ က်မှ္ကျမ်္ားစ ရ ဲ့ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသ ငာ်းစက ားက ုပ ုမ္ အု ားတက ငာ်းဆေ် ဲ့

ကျငပ်ါလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ ဒ ြေ ယ်ရှ မ္ဿ  24:14 ဖြေည်ဲ့ဆညာ်းကူည ရတသ သ သ ထငရှ် ားတသ မ္ ဒ ယ လွှမ်္ားဖခံ ရလ မ်္ဲ့မ္ယ်။ 

သူ ဲ့ရ ဲ့တေ က်ဆံုားအဆင်ဲ့၌, ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်က ု (ဗျ ဒ   ်21: 2) 

"ဘုရ ားသခငထ်ံမ္ှတက ငာ်းကငက်ဆငာ်းသက်လ မ္ယ်ဲ့ေယူားတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့" 



လ ု ဲ့ပါဝငလ် မ်္ဲ့မ္ည်နငှ်ဲ့၎ငာ်း၏မ္ျ ားဖပ ားဆံုားခ ငျားမ္ရှ ဖြေစ်လ မ်္ဲ့မ္ည်။ တေ က် ြေေအ်ဘယ်သူမ္ျှမ္ကပ ုမ္ ရ ားတသ အမ္ှေု

ရှ မ္ညျ 

ဝမ်္ားေည်ားဖခငာ်းနငှ်ဲ့တေ က် ြေေမ်္တသဆံုား။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ုတဟ တဖပ ဖခငာ်းနငှ်ဲ့ေ ားလည်သမ္မ ကျမ်္ားစ ရ ဲ့အတရားပါတသ တဆ င်

ပုဒဖ်ြေစ်ပါ ယ်။ အ ဒ အတ က ငာ်းဆံုားမ္ဩဝါဒတပားဓမ်္မ္တဟ ငျားကမမ္ျားစ တရားဆရ မ္ျ ား။ ယတ ှေု, တပါလုက, 

တယ ဟေက်အတ က ငာ်းသငတ်ပား ယ်။ 

အ ဒ အတ က ငာ်းဆံုားမ္သ ေသ်ငဓ်မ္မသစ်ကျမ်္ားဖပငပ်မ္ှ ဆကလ်က်ရှငသ်ေရ်ေအ်သက်အကက ားဆံုား '' ခရစ်ယ ေ ်'' 

 ရ ားတဟ ချက်။  နငှ်ဲ့  ူအတစ ပ ုငာ်းဒ ု ယရ စခုရစ်ယ ေတ်ခါငာ်းတဆ ငမ်္ျ ား, 

ကအတ က ငာ်းသငတ်ပား ယ်။ ထ ုအ  က်ကျတေ ်  ု ဲ့  ည်မမ္ သညဲ့် ဘုရ ားသခငျ၏ဘုရ ားတကျ ငာ်းယတေ ဲ့ကသင်

တပား။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်ကမမ္ျားစ က တုယ ှေုအတ က ငာ်း ရ ားက ုတဟ တဖပ ဖပသထ ား ယ်တသ ပထမ္ဥ ားဆံုားဘ 

သ ရပ်တ က ငာ်းသ  ရပါ။ ဒါဟ သူကအမပ ားအတ က ငာ်း ရ ားက ုတဟ တဖပ တသ အရ က ုလည်ားဖြေစ်ခ ဲ့သည်ရှငဖ်ပ

ေထ်တဖမ္ က်ဖခငာ်း-နငှဲ့က်ခရစ်ယ ေတ်  က ုပထမ္ဥ ားဆံုားရှ သငျြို့အရ  စခု်ခုသည်။ 

ဧဝံတေလ  ရ ားက ုသခငတ်ယ ှေု၏ဘဝနငှ်ဲ့တသဖခငာ်းအတ က ငာ်းမ္သ ဖြေစ်ပါသည်။ တယ ှေုေ ဲ့သူ ဲ့တေ က်လ ုက်တ  က ု

ဆံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ ဧဝံတေလ  ရ ား၏အတလားတပားသညျဘုရ ားသခငျ၏လ မ္ည်ဲ့ခငဲ့န် ငုင်တံ  ်ဖြေစ်ခ ဲ့သည။် န ငုျငံ

တ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ခုရစ်တ  ်အ ားဖြေငဲ့က်ယ် ငဖ်ခငာ်းမ္ျ ားလည်ားပါဝငသ်ည,် ဒါတပမ္ယ်ဲ့လည်ားလူ ဲ့အစ ုားရ 

(ဗျ ဒ  ် 11: 5) ၏အဆံုားဆံုားမ္ဩဝါဒတပားပါဝငသ်ည်။ 

က ုသ  ရပါ, ယတ ှေုသညျအဆံုားန ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ု ပါားအမ္ျ  ားသ ားအတပါငာ်း  ု ဲ့ (မ္ဿ  24:14) 

မှ္သက်တသအဖြေစ်ကမ္ဘ က တုဟ တဖပ မပ ားတေ က်သည်အထ မ္လ လ မ်္ဲ့မ္ယ်လ ု ဲ့ဆံုားမ္သ ေသ်င။် ထ ုတဟ တဖပ ဖခငာ်းယ

ခုဖြေစ်ပျကတ်ေသည်။ 

သ ငာ်းတက ငာ်းမ္ှ ဖြေစ်ပါ ယ် ဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ က်ှိိုလသူ ်းမျှိ ်းနယွ်အဖ ေါ်ရငဆ်ှိိုငဖ်နရတဲို့  ဿန ဖ ြေရှ

င််းနည််း ြေစ် ါသည ်။ သ ု ဲ့တသျ လညျားအဖမ္ ားစုကတထ ကျပံဲ့တပားချင,် မ္ က ားန ငု,် 

မ္ကသမ္မ  ရ ားက ုယုံ ကည်ြေ ု ဲ့ချင ်ကပါဘူား။ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ် (1 တက ရ နသ  7:31) 

"ဤတလ က၏တရ ြို့သ  ားက ယ်တပျ က်  ်၏" စဉ, (မ္ဿ  6:13), ထ ဝရဖြေစ်ပါ ယ်။ 

ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏စစ်မ္ှေတ်သ ဧဝံတေလ  ရ ားက တုကွှားတကျွ ခ ငျားထ မှ္ ကျတေ ်  ု ဲ့ကအရ  စ်ခုခုသည ်

 ည်မမ္ သညဲ့ ်ဘုရ ားသခငျ၏ဘုရ ားတကျ ငာ်းနငှ်ဲ့ ပ ်သက်. 

အတလားအေက်ဖြေစ် ကသည်။ ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ် (မ္ဿ  24:14) အပါအဝငက်ျတေ ်  ု ဲ့ကမမ္ျားစ က ု (19-

20 မ္ဿ  28) 

သှနျသဖမှ္တသ အမ္ှေုအရ သငတ်ပားြေ ု ဲ့ကက  ားစ ား ကသည။် ကျတေ ်  ု ဲ့ကန ငုင်တံ  ်က တုစ င်ဲ့ဆ ုငာ်းတေစဉ, 



ကျွန်ပ်ု  ု ဲ့သည်ဘုရ ားသခင၏်ေညာ်းလမ်္ားမ္ျ ားနငှ်ဲ့သမ္မ  ရ ားက ုယုံ ကည်ြေ ု ဲ့လ ုသူနစ်ှသ မ္ဲ့်အဖခ ားသူမ္ျ ားက တုလဲ့လ 

သငယူ်နငှ်ဲ့တေ က်သ ု ဲ့လ ုက်ရေလ် ုအပ်သည်။ 

သငျသညျဘုရ ားသခငျ၏လ မ္ည်ဲ့န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ား၏တကွှားတကျွ ခ ငျားက ုတထ ကျပံဲ့မ္သငဲ့သ်တလ  

သငျသညျဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ယုံု ကည် ကလ မ္ဲ့်မ္ည်ေညာ်း 

 

 

 

ဘရု ားသခငဲ့ဆကလ်ကဘ်ရု ားတကျ ငာ်း 

 

ဘုရ ားသခင၏် ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်း၏အတမ္ရ ကေန် ငုင် ုံံားမ္ှ  ည်ရှ သည်: 1036 

ဒဗလျျူက ေရော်း ရ ပ်သ လမ်္ား, တကျ ်လ ေ ်သ တသ ငဖ်ပင,် ကယ်လ ြေ ုားေ ားယ ား, 93433 

USA ။ 

 

ဆက်လက်ညျဘုရ ားသခငျ၏ဘုရ ားတကျ ငာ်း (CCOG) ဝက်ဘ်ဆ ုက်မ္ျ ား 

 

CCOG.ASIA ဤ 

အ ရှအဖ ေါ်အ ရံိုစူ်းစှိိုကရှ်ှိမ  ်းအမျှိ ်းမျှိ ်းဖသ မျှိ ်းစံိုအ ရှဘ သ စက ်းမျ ်းဖဆ င််း ါ်း

ဖတအွ ြေစ်အဂဂလှိ ်အချှိ ြို့ဖသ  စစည််းမျ ်းရှှိ ါတယ။် 

CCOG.IN ဒ အှိနဒှိယဖရှ်းဖဟ င််းအဖမွအနစှ်သတူှိို ို့ဆ သှိို ို့ဥ ်းတည် စ်မှတထ် ်း 

တစ်ခို ြေစ် ါတယ။် 

ဒါဟ အဂဂလှိ ်ဘ သ စက ်းနငှ်ို့အမျှိ ်းမျှိ ်းဖသ အှိနဒှိယဘ သ စက ်းမျ ်း စစည််းမျ ်းရှှိ

 ါတယ။် 

CCOG.EU ဒ ဥဖရ  မျကန် ှသှိို ို့ စ်မှတထ် ်း တစ်ခို ြေစ် ါတယ။် 

ဒါဟ မျှိ ်းစံိုဥဖရ  ဘ သ စက ်းမျ ်း စစည််းမျ ်းရှှိ ါတယ။် 



CCOG.NZ 

ဒါကမဗှိတှိသျှဆင််းသကဖ်န ကခံ်နငှ်ို့အတနူယ်ူးဇ လန်နငှ်ို့အ ခ ်းသမူျ ်းဆ သှိို ို့ဥ ်းတည် စ်မှ

တထ် ်း တစ်ခို ြေစ် ါတယ။် 

CCOG.ORG 

ဒ ဘိုရ ်းသခင၏်တည်မမဲသညို့်ဘိုရ ်းဖကျ င််း၏အဓှိကဝကဘ်ဆ်ှိိုက ်ြေစ် ါတယ။် 

ဒါဟ အ ်းလံို်းတှိိုကက်က ်းအဖ ေါ်လဖူတတွ ဝန်ထမ််းဖဆ င။် ဒါဟ ဖဆ င််း ါ်းမျ ်း, 

လငို့မ်ျ ်းနငှ်ို့ဗွ ဒ ယှိိုမျ ်း ါရှှိသည်။ 

CCOGCANADA.CA ဒ ကဖနဒါရှှိသတူှိို ို့ဆ သှိို ို့ဥ ်းတည် စ်မှတထ် ်း တစ်ခို ြေစ် ါတယ။် 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 

ဤသည်ဘုရ ားသခင၏် ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်းမ္ျ ားအ  က်စပ ေဘ် သ စက ားဝက်

ဘ်ဆ ုက်ဖြေစ်ပါ ယ်။ 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. 

ဤသည်ဘုရ ားသခင၏် ည်မမ္ သညဲ့်ဘုရ ားတကျ ငာ်း၏ြေ လစ်ပ ုငဝ်က်ဘ်ဆ ုက်ဖြေစ်ပါ 

ယ်။ ဒါဟ အေဂလ ပ်နငှ်ဲ့   ငသ် ငာ်းအချက်အလက်ရှ ပါ ယ်။ 

 

သ ငာ်းနငှ်ဲ့သမ္ ုငာ်းဝက်ဘ်ဆ ုက်မ္ျ ား 

 

COGWRITER.COM ဒ  ကှိိုအဓှိကဖကွှ်းဖကျွ ခွငျ်း တစ်ခို ြေစ်သည်နငှ်ို့သတင််းမျ ်း, 

အယဝူါဒ, သမှိိုငျ်းဖဆ င််း ါ်းဖတ,ွ ဗွ ဒ ယှိိုမျ ်းနငှ်ို့ ဖရ ြေက်   မွမ််းမံမှုမျ ်းရှှိ ါတယ။် 

CHURCHHISTORYBOOK.COM 

ဒ ဖဆ င််း ါ်းဖတနဲွ ို့ခရစ်ယ န်ဘိုရ ်းဖကျ င််းသမှိိုင််းစသည် ြေင်ို့သတင််းအချက်အလကန်ှ

င်ို့အတ ူကှိိုသတှိရြေှိို ို့လယွ်က ူါတယ။် 

BIBLENEWSPROPHECY.NET 

ဒ သတင််းနငှ်ို့သမမ ကျမ််းသည်ို့အဖကက င််းအရ မျ ်းြံေို်းလွှမ််းဖသ အန်ွလှိိုင််းဖရဒ ယှိိုဝကဘ််

ဆှိိုက် ြေစ် ါတယ။် 

 

တဒသေ  နငှဲ့ ်မ္ျ ားအ  က် YouTube က ုဗ ဒ ယ ုလ ုငာ်းမ္ျ ား 

 

BibleNewsProphecy ရို ်သလံှိိုင််း။ CCOG sermonette ဗ ဒ ယှိိုမျ ်း။ 



CCOGAfrica ရို ်သလံှိိုင််း။ အ ြေရှိကဘ သ စက ်းမျ ်း CCOG မကဖ်ဆို့ခ်ျ။ 

CDLIDDSermones ရို ်သလံှိိုင််း။ စ ှိန်ဘ သ စက ်းမှ  CCOG မကဖ်ဆို့ခ်ျ။ 

ContinuingCOG ရို ်သလံှိိုင််း။ CCOG ဗ ဒ ယှိိုတရ ်း။  

 

 
 
အဆ ုပါဓ  ပံ်ုက  ုစ်ခါ စ်ရ ံ

အဖြေစ်လသူ မ္ျ ားတယ ုရှလငမ်မ္  ြို့၌အတဆ ကအ်ဥ ား၏အေညာ်းငယက်ျေရ်ှ တေတသ အု ်၏အချ  ြို့တသ  

(တပါငာ်းအချ  ြို့အ က   ငဆ်ကတ်ဖပ သည)် တအ က ် ငဖ်ပသထ ား ယ,် ဒါတပမ္ယ်ဲ့ပ ုတက ငာ်း  ဲ့ 

(လကရ်ှ တ  ငဇ် အုေတ်  ငတ်ပေါ်ကတခေါ်) 

တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့ ရ ဲ့အတေ က ် ငုာ်းတဟားလအ်တပေါ်ဘုရ ားသခင၏်အသငာ်းတ  ်အဖြေစ်တြေ ်ဖပခ ဲ့: 

 

 
 

ဒ ဖြေစ်တက ငာ်းအတစ ဆံုားစစ်မ္ှေတ်သ ခရစ်ယ ေအ်သငာ်းတ  ်က အုတဆ ကအ်ဥ ား၏ဆ ုကမ်ပ ဟယုံ ုကည်

တေသည။် ယတ ှေုသညျ '' ဘုရ ားသခင၏်န ငုင်တံ  ်၏ဧဝံတေလ  ရ ားက  ု'' 

၌တဟ တဖပ ခ ဲ့ ကလ မ္်ဲ့မ္ယလ် ု ဲ့ စ်ဥ ားကအတဆ ကအ်ဥ ား။ 

ဒ ဘုရ ားသခငျ၏န ငုျငတံ ျ ၏ဧဝံတေလ  ရ ားက ဆုံုားမ္သ ေသ်ငတ်သ တယ ုရှလငမ်မ္  ြို့အ  ကအ်တဆ က်

အဥ ားဖြေစ်ခ ဲ့သည။် 

 

 

... သငည် အစက်ှိိုတှိို ို့, 

ယိုဒ  ည၌်ရှှိဖသ ခရစဖ်တ ်ဖယရှု၌ရှှိကက၏ဖသ ဘိုရ ်းသခင၏်အသင််းဖတ ်မျ ်း၏ဖန က်



လှိိုကမ်ျ ်း ြေစလ် ခဲို့သည။် အဖကက င််းမူက ်း, ထှိိုအဖကက င််းဖကက ငို့င်ါတှိို ို့သညလ်ည််း, 

 ခ ်းမလ ်မရှှိဘဘဲိုရ ်းသခင၏်ဖကျ်းဇူ်းဖတ ် 

(1 သကသ် ဖလ နှိတ ်2: 13-14) 

 

သန ို့်ရှင််းသတူှိို ို့အြေှိို ို့ကယန်ှုတဖ်တ ်မူ၏အလံို်းစံိုတှိို ို့အဘှိို ို့တခါခဲို့ဖသ ယံိုကကည ်ခင််းတရ ်းကှိိုကွှိ ်း 

စ ်း. ဆန ို့်ကျငဘ်က ်  ။ 

(ယိုဒ 3) 

 

သ ူ(ယဖရှု) "ဤရညရွ်ယခ်ျကအ်ဘှိို ို့ငါဖစလွှတဖ်တ ်မူခဲို့ကကဖသ ဖကက ငို့,် 

ကှိိုလည််းအ ခ ်းမမှိ ြို့မျ ်းမှဘိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်သှိို ို့တရ ်းကှိိုဖဟ ဖ   ရမယ။် " 

သတူှိို ို့ကဆှိိုသည ်(လိုက  4:43) 

 

သှိို ို့ရ တငွဘ်ိုရ ်းသခင၏်နှိိုငင်ဖံတ ်ကှိိုရှ  ခင််းနငှ်ို့ဤအရ အလံို်းစံိုတှိို ို့ကှိို [c ကှိို] 

သငထ်ည်ို့သငွ််းခံရကကလှိမို့်မည။် 

သငတ်ှိို ို့ကှိိုနှိိုငျငဖံတျ သညျဖ ်းြေှိို ို့သငို့အ်ဘ၏ဖက င််းဖသ ဖ ျ ်ဖမွြို့သည်, 

သှိို်းစိုငယမ်ဖက ွကျ ါနဲ ို့။ (လိုက  12: 31-32) 
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 ်ရ ်ရှှိသမျှတှိို ို့၌ဖဟ ရလှိမို့်မညသ်ှိို ို့မ  ်းမှအဆံို်းဖရ ကလ်ှိမို့်မည။် (မဿ ဲ24:14) 


	1. ဖြေရှင်းချက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရှိသလား
	ကမ္ဘာကြီးကပွဿနာမြားစှာရင်ဆိုင်နေရသည်။
	လူအတော်များများဟာဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ကြသည်။ လူအတော်များများညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရ။ လူအတော်များများဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုရင်ဆိုင်နေရသည်။ များစွာသောလူမျိုးအလေးအနက်ကြွေးမြီ၌ရှိကြ၏။ မွေးသေးသောသူမြား, မကျြနှာကိုအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်သားသမီးတို့, ။ ဆေးဝါးယဉ်ရောဂါများအမ...
	ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား?
	အများစုကဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်။
	နယူးက စကွဝဠာ အစီအစဉ်
	စက်တင်ဘာလ 25, 2015 တွင်, ဗာတီကန်ရဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကအားဖြင့်တစ်ဦး ကိုမိန့်ခွန်းအပြီး, ကုလသမဂ္ဂ (ကုလသမဂ္ဂ) ၏ 193 လူအမျိုးမျိုးမူလကသစ်က စကွဝဠာ အစီအစဉ်ချေါခဲ့ရာ၏ "17 ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ" အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်မဲပေးခဲ့သည်။ ဤတွင်ကုလသမ...
	နေရာတိုင်းအားလုံး၎င်း၏ပုံစံများအတွက်ရည်မှန်းချက် 1. အဆုံးဆင်းရဲမွဲတေမှု
	ပန်းတိုင် 2. အဆုံးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, အစားအစာလုံခြုံမှုနှင့်တိုးတက်လာသောအစာအာဟာရအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေးမြှင့်တင်ရန်
	ပန်းတိုင် 3. ကျန်းမာသောဘဝအာမခံအပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်မှာအလုံးစုံတို့အဘို့သုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်
	ပန်းတိုင် 4. အားလုံးပါဝင်နိုင်နှင့်သာတူညီမျှအရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးအာမခံနှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့တစ်သက်တာသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းမြှင့်တင်ရန်
	ပန်းတိုင် 5. ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကိုရရှိရန်အပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်
	ပန်းတိုင် 6. ရရှိနိုင်မှုနှင့်အားလုံးဘို့ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး၏ရေရှည်တည်တံ့စီမံခန့်ခွဲမှုအာမခံ
	ပန်းတိုင် 7. အလုံးစုံတို့အဘို့, တတ်နိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ရေရှည်တည်တံ့သည့်ခေတ်မီစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခွင့်အာမခံ
	ပန်းတိုင် 8. အလုံးစုံတို့အဘို့ထောကျ, အားလုံးပါဝင်နိုင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးကြီးထွားမှု, အပြည့်အဝနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအလုပ်အကိုင်နှင့်လျောက်ပတ်သောအလုပ်မြှင့်တင်
	ပန်းတိုင် 9. အားလုံးပါဝင်နိုင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့စက်မှုနှင့်မွေးစားတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြှင့်တင်ရန်, ဒဏ်ခံအခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ပါ
	ပန်းတိုင် 10. နိုင်ငံများအတွင်းနှင့်အကြားမညီမျှမှုကိုလျှော့ချ
	ပန်းတိုင် 11. အမြို့မြို့နှင့်လူ့အခြေချနေထိုင်, အားလုံးပါဝင်နိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံ, ဒဏ်ခံနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ပါစေ
	ပန်းတိုင် 12. ရေရှည်တည်တံ့သုံးစွဲမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများအာမခံ
	ပန်းတိုင် 13. ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုတိုက်ဖျက်ဖို့အရေးတကြီးအရေးယူကိုယူ
	ပန်းတိုင် 14. ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်သမုဒ္ဒရာ, သမုဒ္ဒရာ, အဏ္ဏဝါအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပွုရ
	ပန်းတိုင် 15 ကာကွယ်ပါ နှင့်ကုန်းဂေဟစနစ်၏ရေရှည်တည်တံ့အသုံးမြှင့်တင်ရန်, ရေရှည်တည်တံ့သစ်တောများစီမံခန့်ခွဲ, တိုက်ခိုက်ရေးသဲကန္တာရ, နှင့်မြေယာပျက်စီးခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်နှင့်
	ပန်းတိုင် 16. အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာထိရောက်သောတာဝန်ခံနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်အဖွဲ့အစည်းများ, ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းသောနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းမြှင့်တင်အလုံးစုံတို့အဘို့တရားသဖြင့်စီရင်ဖို့ ကိုပေးတည်ဆောက်
	ပန်းတိုင် 17. အကောင်အထည်ဖော်မှု၏နည်းလမ်းကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အားကောင်းလာစေပြီး
	ဒီအစီအစဉ်အပြည့်အဝ 2030 အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့ထင်နှင့်လည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် 2030 အစီအစဉ်ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာစည်းမျဉ်း, ပညာရေးနှင့်နိုင်ငံတကာနှင့်ဘာသာပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားဖြင့်လူသား ဝေဒနာတွေဖြေရှင်းပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရ...
	နှုတ်ကပတ်တော်ကို "ကက်သလစ်" ကိုဆိုလိုသည်အဖြစ် "ဟု လုပ်ငန်းစဉ်" ကို "ဟု ကက်သလစ်အစီအစဉ်" ဟုခေါ်နိုင် "စကွဝဠာ။ " ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကသစ်က လုပ်ငန်းစဉ်၏မွေးစားကိုခေါ် "မြျှောလငျ့၏အရေးပါသောနိမိတ်လက္ခဏာကို။ "
	ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကလည်း, ဒီဇင်ဘာလ 2015 ခုနှစ်တွင် COP21 (ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂမူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်းဖို့ပါတီများ၏တရားဝင်အမည်ရ 21 ညီလာခံ) လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်ဂရုတစိုက်ရှေ့ဆက်လမ်းကိုလိုက်လျှောက်ရန် ...
	အဘယ်သူမျှမအသက်ရှုညစ်ညမ်းလေထုလိုလား, ဆာလောင်မွတ်သိပ်သွား, ဆင်းရဲနွမ်းပါးဖြစ်နေချိန်မှာ, etc, အန္တရာယ်ခံရ, ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းလုံးညီညွတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်နည်း
	ကုလသမဂ္ဂ၏ မှတ်တမ်း ကို
	ကုလသမဂ္ဂအခြားထိုကဲ့သို့သောပဋိပက္ခများကာကွယ်တားဆီးဖို့နှင့်ကမ္ဘာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ရန်အတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်, 24 အောက်တိုဘာလ 1945 အပေါ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏တည်ထောင်မှာကုလသမဂ္ဂ 51 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခဲ့; 193 ယ...
	အဲဒီမှာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းကတည်းကကမ္ဘာတဝှမ်းပဋိပက္ခများကိုရာပေါင်းများစွာလျှင်မထောင်ပေါင်းများစွာ, ပါပြီ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့သေးတတိယကမ္ဘာစစ်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်အဘယျသို့ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
	တချို့ကကုလသမဂ္ဂကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး, မြှင့်တင်ရန်ဆိုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis နဲ့တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေသောဘာသာပေါင်းစုံနှင့် အစီအစဉ်အမျိုးအစားနဲ့ပေါင်းစပ်, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝရောက်စေမည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
	သို့သော်ကုလသမဂ္ဂဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်အတွင် ကောင်းသောဖြစ်မထားပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းကုလသမဂ္ဂကတည်းကမြောက်မြားစွာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအပြင်, မျိုးစုံကိုသန်းပေါင်းများစွာ, ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဒုက္ခသည်များနှင့် / သို့မဟုတ်အသည်းအသန်သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏။
	တစ်ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကုလသမဂ္ဂက၎င်း၏ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ထွက်ထားကြ၏။ ဒါဟာရှစ် "ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်များ" ခဲ့ရပေမယ့်ဒီအပင်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကသည်နှင့်အညီ, အောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် 2015 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ဒါခေါ် "...
	အဖြစ်ဝေး တတ်သကဲ့သို့, မေလ 6, 2016 ရက်နေ့တွင်, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကသူသည်မိမိအခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကတိုက်ကြီးမှီကူညီနိုင်ကြောင်းလူသားတစ်ဦးကိုဥရောပ Utopia ၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ကပြောပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အိပ်မက်ဟာအိပ်မက်ဆိုး (သာသနာပြုပုဂ္ဂိ...
	အဲဒီမှာတချို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အောင်မြင်ခြင်း Be, ဒါပေမယ့်နိုင်ပါစေ ...
	ရဲ့ဓါ  ကြောင်းကဤသို့ဆို၏ "ဟုအဆိုပါအစိုးရ, ဥပဒေများ, နှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများကိုစုံလင်သောတစ်စိတ်ကူးယဉ်ရာအရပျ။ "
	ကမျြးစာကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မနိုင်ကြောင်းသွန်သင်:
	23 အိုထာဝရဘုရား, ငါသည်ယောက်ျား၏လမ်းကိုယ်၌မဖြစ်သိကြ၏ ဒါဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းများကိုညွှန်ကြားဖို့လမ်းလျှောက်တဲ့သူလူမဟုတ်ပါဘူး။ (ယေရမိ 10:23, NKJV မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်တစ်လျှောက်လုံး)
	ကမျြးစာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကျရှုံးလိမ့်မည်ဟုသွန်သင်:
	16 ပျက်စီးခြင်း, ဒုက္ခသူတို့ရဲ့နည်းလမ်းများ၌ရှိကြ၏။ , 17 ထိုသူတို့မသိကြငြိမ်သက်ခြင်း၏လမ်း 18 သူတို့မျက်မှောက်၌ဘုရားသခငျ၏မကွောကျရှိပါတယ်။ (ရောမ 3 း 16-18)
	သို့သျောလညျး, များစွာသောလူသားတှေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်ဆီသို့ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေနှင့်ပင်တစ်ခါတစ်ရံဘာသာတရားကိုပါဝင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သို့သော်နီးပါးအဘယ်သူမျှမတစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခငျ၏နည်းလမ်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်။
	ဒါဟာကုလသမဂ္ဂသို့မဟုတ်ဗာတီကန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမဆိုဆီသို့ဦးတည်ခြင်းမရှိတိုးတက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောအဖြစ်အချို့သောဆုတ်ယုတ်မှုရှိလိမ့်မည်။
	တကယ်တော့နှင့်ဖြစ်နိုင်အကြီးအကျယ်ပဋိပက္ခပြီးနောက်, နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်အမျိုးအစားဖို့သဘောတူနှင့်အတည်ပြုကြလိမ့်မည် (ဒံယေလ 9:27) ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, များစွာသောမဟုတ်မမှန်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုငြိမ်းချမ်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင...
	တော်တော်များများကထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ '' တိုးတက်မှု '(သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များယေဇကျေလ 13:10) ကအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှု (: 9-12 2 သက်သာလောနိတ် 2) ဖြင့်သိမ်းယူလိမ့်မည်။ , ခေါင်းဆောင်များ (1 သက်သာလောနိတ် 5: 3; ဟရှေ...
	လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အမှန်တကယ် အကြောင်းဆောင်ခဲ့၏အကုန်အစင်မမှီလျှင်, ဖြစ်နိုင်သမျှ Utopia မဆိုအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း
	ဟုတ်ပါတယ်။
	2. ယရှေုသညျအဘယျသို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခဲ့သနည်း
	ယရှေုသညျအမြားဆုံးသူ၏လမ်းကိုလကျခံမညျမဟုတျသှနျသငျ:
	3. ဓမ်မဟောငျးကမျြး၌ထငျရှားသညျနိုငျငံတျောခဲ့သလား
	ဒံယေလနိုငျငံတျောအကွောငျးသင်ပေးခဲ့
	ဟေရှာယကနိုငျငံတျောအကွောငျးသင်ပေးခဲ့
	ယေဇကျေလမဟာဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမှာကွဲပြားလျက်နေသောဣသရေလအမျိုးအနွယ်သောသူတို့အား (မယ့်ယုဒလူတို့) အနှစ်တစ်ထောင်နိုငျငံတျော၌စုဝေးစေမည်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားဖို့မှုတ်သွင်းခဲ့သည်:
	18 ထိုသူတို့ကအဲဒီမှာသွားလိမ့်မည်: 17 ထို့ကွောငျ့ '' "ငါလူမျိုးတို့မှသင့်ကိုစုသိမ်းသငျသညျအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခဲ့ကြရှိရာနိုင်ငံများတွင်ထံမှသင်တို့စုဝေး, ငါသည်သင်ဣသရေလပြည်ကိုပေးမည်။ " အရှင်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏ '' ဟုပြော သူတို့သည်လည်းထိုအရပ်မှအား...
	ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ (ယေဇကျေလ 11: 17-21)
	ဓမ်မဟောငျးကမျြးအတွက်အမျိုးမျိုးသောစာရေးဆရာများလည်း (ဥပမာယေဇကျေလ 20:33; ဩဗဒိ 21; မိက္ခာ 4: 7) နိုငျငံတျော၏ရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ကရေးသားခဲ့သည်။
	ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသွန်သင်စတင်ခဲ့သည့်အခါဒါ, သူ့ကိုချက်ချင်းပရိသတ်ကိုအခြေခံအယူအဆနှင့်အတူအချို့သောကျွမ်းခဲ့ရသည်။
	4. တမန်တော်နိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုသင်ပေးခဲ့သလား
	ဧဝံဂေလိတရားကိုတူအများအပြားလုပ်ရပ်ယေရှု၏လူတစ်ဦးအကြောင်းကိုပဲသတငျးကောငျးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အဖြစ်မှန်ကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်သညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုသှနျသငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကသညျယရှေုကိုဆောင်ခဲ့သောသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။
	ပေါလုသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသင်ပေးခဲ့
	သို့သော်ထိုသို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်
	ပေတရုသညျနိုငျငံတျောသင်ပေးခဲ့
	ကမျြးစာ၏နောက်ဆုံးစာအုပ်များနှင့်နိုင်ငံတော်ကို
	1 ထိုအခါသူ, မြို့လမ်းမအလယ်၌ 2 ။ ဘုရားသခင်နှင့်သိုးသငယ်၏ပလ္လင်တော်ထဲကထွက်သော, ငါ့ကိုကြည်လင်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသက်ရေစင်ကြယ်သောမြစ်, ပြသခြင်း, မြစ်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်, အသက်ပင်ဖြစ်ခဲ့သည် သောတဆယ်နှစ်ပါးသောအသီးကိုသီး, လစဉ်လတိုင်းအသီးကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျ...
	ဓမ္မသစ်ကျမ်းအပြင်ဘက် 5. သတင်းရင်းမြစ်များဆုံးမသွန်သင်  ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
	ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းပါမောက္ခသူတို့သညျဘုရားသခငျ၏ပကတိနိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ထင်ခဲ့ထင်ခဲ့သလား
	ဟုတ်ပါတယ်။ (1)
	အဆိုပါအသက်အကြီးဆုံးထိနျးသိမျး -ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသားခြင်း နှင့် ဒေသနာ
	ဒုတိယအရာစုဘုရားကျောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်နိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကို
	ဒုတိယနှင့်တတိယရာစုနှစ်များစွာအတွက်ပြဿနာများ
	ဟားဘတ်ဒဗလျူအမ်းစထရောင်းကနိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုသင်ပေးခဲ့, အား
	နိုငျငံတျော၏ဧဝံဂေလိတရားကိုကမ္ဘာ့လိုအပ်တာလဲကဘာလဲ, ဒါပေမယ့် ...
	ခေတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးဘုရားသခငျ့လူ "ယေရှုပြန်လာသည်အထိဘယ်လောက်ကြာကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း", အံ့ဩကြပြီ
	နိုငျငံတျောအဘို့အသံတမန်
	1: တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအထူးသံတမန်; အထူးသဖြင့်: အမြင့်ဆုံးရာထူး၏သံတမန်အေးဂျင့်တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားအစိုးရမှအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ၏ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အချုပ်အခြာအာဏာသို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာသို့မဟုတ်အထူးမကြာခဏယာယီသံတမန်တာဝန်ကိုများအ...
	2: တစ်ဦးအခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်တမန်
	6. ဂရိရောမအသင်းတော်များနိုငျငံတျောအရေးကြီးသည်ကိုဆုံးမသွန်သင်ဒါပေမယ့် ...
	အဆိုပါဂရိရောမအသင်းတော်များတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ရှုထောင့်သင်ပေးကြောင်းယုံကြည်ပေမယ့်တကယ့်အရာကိုအမှန်တကယ်နားလည်မှုကိုနှောင့်ရှက်ကြဥပမာအားဖြင့်,ကက်သလစ်စွယ်စုံကျမ်းနိုင်ငံတော်အကြောင်းဒီသင်ပေးပါတယ်။ :
	7. အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်?
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