
 



ပညတတ်တ ်နငှ  ်ယဇ်ပူတဇ ်ခြင််းမ  ်း 

သကိ္ခ တတ ရ် ဆရ တမ ဇက္တ်  ငက်္   ်း 

တက္ ်းဇူ်းတတ  ်ြ  ်းမွမ််းခြင််း 

ဤဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်မ ာ်းနငှ့်် ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း စာအို ်က ို၊ ထိုတ်လို ်ြငွ့််ဇ ်းဇ ာ အဘ 

ဘိုရာ်း ြငက် ို  ဌမ ဦ်းစွာ ဇက ်းဇူ်းဇတာ် ြ  ်းမွမ််းလ ို ါ ည်။ ဤစာအို ်က ို  ငြ်န််းစာအပြစ် ပ ြုလို ် 

ရပြင််း ည် စာြတ်  မူ ာ်း အဇနပြင့်် တ က မှနက်နစ်ာွ နာ်းလညန် ိုငဘ် ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။ ဇမ်းြွန််းမဇမ်းလျှင ်

ဇ ါ ့်ဇလ ာ့်တတ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဇမ်းြွန််းမ ာ်း ဇမ်းရပြင််း ပြစ် ည်။ အဇပြမ ာ်းက ို စာရွက်မ ာ်းပြင့်် 

ဇပြဆ ိုကာပ နလ်ည်စစ်ဇဆ်းန ိုငရ်န၊်   ကျွန ််ထဇံ ်း  ို ့်ဇစြ င ်ါ ည်။  

ဤစာဇ ်းစာယူဇပြဆ ိုပြင််းအာ်းပြင့်် မ တ်ဇဆ၏ွ ဘိုရာ်းက ို ယံို ကည်က ို်းကယွ်ပြင််းမှနက်န၍် 

ဇကာင််းကက ်းမ ာ်းြံစာ်းန ိုင ်ါဇစ။ အပြာ်းဇ ာ  မူ ာ်းက ိုလည််း ဇပြဆ ိုန ိုငရ်န ်မ တ်ဆက် 

ဇ ်းဇစြ င ်ါ ည်။ ဝတ်ပ ြုပြင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ်ဇတာန်ငှ့်် ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းမ ာ်း ည်၊ ဘိုရာ်း ြငက် ို 

က ို်းကွယ်ဇ ာ တူ ိုင််း   ဘ ို ့်လ ိုအ ်ဇ ာအရာပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ်နည််း မ  လျှင ်

ဘိုရာ်း ြင ်အထဇံတာ် မဇှကာငက်က ်း မရ ည် ာမက၊ က  နပ်ြင််းအမင်္ဂလာ ာြံစာ်းန ိုင ်ည်။ 

ဘိုရာ်း ြငက် ို က ိုယလ် ိုြ င ်လ ို၊ က ို်းကယွ်၍မရ ါ။ ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်အတ ိုင််းက ို်းကွယ်ဘ ို ့် 

လ ိုအ ် ည်။ ဘိုရာ်း ြငက်  ၏ူအလ ိုဇတာ်မ ာ်းက ို က မ််းစာထ၌ဲ ဇရ်းထာ်းပ  ်း ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ထ ိုဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်မ ာ်းက ို ဇလ့်လာရ ကမာှပြစ် ည်။ 

ြရစ်ဇတာ်၌ 

Rev.Moses R. Cung 

 

 

 

 

 



မ တကိ္  

  ငြ်န််းစာ (၁)  ညတ်ဇလ်းမ  ြု်း 

  ငြ်န််းစာ (၂) လူနစ်ှမ  ြု်း 

  ငြ်န််းစာ (၃) ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ်အတ ိုင််း က ို်းကွယ ်မူ ာ်း 

  ငြ်န််းစာ (၄) အ က်ရှငဇ်တာ်မူဇ ာ ဘိုရာ်းက ို  ာက ို်းကွယ်ရမည ်

  ငြ်န််းစာ (၅) ဘိုရာ်းရှ ဇ ာဇနရာ၌ ာ က ို်းကွယရ်မည် 

  ငြ်န််းစာ (၆) ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အာ်းပြင့်် ာ က ို်းကယွ်ရမည ်

  ငြ်န််းစာ (ရ) ယဇ်ဇကာင ်အာ်းပြင့်် ာ က ို်းကွယ်ရမည် 

  ငြ်န််းစာ (၈) စစ်မှနဇ် ာက ို်းကွယ်ပြင််း  

  ငြ်န််းစာ (၉) ဇကာင််းကငတ်ဲဇတာ် အရ  ် 

  ငြ်န််းစာ (၁၀)  ာ၍ကက ်းပမတ်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  

  ငြ်န််းစာ (၁၁)  ာ၍ ဇကာင််းဇ ာ ယဇ်ဇကာင ်

  ငြ်န််းစာ (၁၂) ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းမ ာ်း၊ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် 

  ငြ်န််းစာ (၁၃) ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ 

  ငြ်န််းစာ (၁၄) အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း 

  ငြ်န််းစာ (၁၅) မ ဿဟာယယဇ် 

  ငြ်န််းစာ (၁၆) အပ စ် ဇပြရာယဇ် 
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သငြ်န််းစ  (၁) 

 ညတဇ်လ်းမ  ြု်း 

က မ််းစာထ၌ဲ  ညတ်ဇတာ ်ဇ ါင််း ၆၁၃  ါ်းရှ  ည်။ ထ ို ညတ်ဇတာ်မ ာ်း ည် ဇမာဇရှဇရ်းထာ်းဇ ာ 

 ညတတ  က မ််းမ ာ်းပြစ်ဇ ာ 

-ကမဘာဦ်းက မ််း (Genesis) 

-ထကွ်ဇပမာက်ရာက မ််း (Exodus) 

-ဝတ်ပ ြုရာက မ််း (Leveticus) 

-ဇတာလည်ရာက မ််း (Numbers) 

-တရာ်းဇဟာရာက မ််း (Deuteronomy)    မ ာ်း၌ရှ  ည်။ ထ ို ညတ်ဇတာ်မ ာ်းက ို ဇလ်း  ိုင််း  ိုင််းန ိုင ်ည်။ 

 

၁။ ဝတခ်ပ ခြင််းဆိိုငရ် ပညတ ်(Ceremonial law)  

မည် ည့််ဘိုရာ်းက ို မည်ကဲ့်  ို ့် က ို်းကွယ်မည့်် အဇ ကာင််းမ ာ်းက ိုဇြေါ် ပ  ည်။  ညတ်ဇတာ် 

ဆယ် ါ်းအထ၌ဲ  ဌမ မှစတိုတထ  ညတ်အထ ၌ ါဇ ာ၊ ငါမှတ ါ်းအပြာ်းဇ ာဘိုရာ်းက ို မက ို်းကွယရ်၊ 

ရို ်တိုမက ို်းကွယရ်၊ ဘိုရာ်းနာမက ို အလွဲမ ံို်းရ၊ ဥ ို ဇ်န ့်ဇစာင့်် ါဟူဇ ာ အရာတ ို ့် ည် 

ဝတ်ပ ြုပြင််းဆ ိုငရ်ာ ညတမ် ာ်းပြစ် ည်။ 

 

၂။ အိုပ်ြ  ပ်တရ်းဆိိုငရ် ပညတ ်(Civil law)  

လူလူြ င််းမည်ကဲ့်  ို ့် အို ်ြ ြု ်မည့်် အရာမ ာ်းက ိုဇြေါ် ပ ထာ်းဇ ာ ညတ်ပြစ် ည်။ 

အို ်ြ ြု ်ဇရ်းဆ ိုငရ်ာ ညတ်တြ က်က ိုဇြေါ် ပ  ါက၊ “လူြ င််းအမ ရှ ၍ မင််းထ၌ံ အစ ရငြ်ံလ က်၊ 

မင််းဇရှှို့ မှာ တရာ်းဇတွှို့  ကဇ ာအြါ၊ ဇပြာင့််မတ်ဇ ာ ကူ ို အပ စ်လွတ်ဇစပြင််း ငါှ၎င််း၊ 

ဆ ို်းဇ ာ ကူ ို အရ ံ်းြံဇစပြင််းငါှ၎င််း၊ စ ရငရ်မည်။ ဆ ို်းဇ ာ  ူည် အရ ိုက်ြံထ ိုက်လျှင၊် 

တရာ်း ကူက ်း ည်က ိုယ်မ က်ဇမှာက်၌  ူ ့်က ိုြ ၍၊ အပ စ်နငှ့််အဇလ ာက် မည်မျှဇ ာ ဒဏြ် က်ပြင့်် 

ရ ိုက်ဇစရမည်။   ို ့်ဇ ာ်လည််း ဒဏြ် က်ဇလ်းဆယထ်က် မလွနဇ်စရ။ လနွ၍် မ ာ်းစွာဇ ာ 

ဒဏြ် က်ပြင့််ရ ိုက်လျှင၊်  င၏်အမ  ြု်း ာ်းြ င််း ည် ယိုတ်ညံ့်ဇ ာ  ူပြစ်ဟနရှ် မည်ဟို စ ို်းရ မ်စရာရှ ၏။ 

(တရာ်း၂၅:၁-၃) 



 

၃။ က္ိိုယက်္ င် တရ ်းပိိုင််းဆိိုငရ် ပညတ ်(Moral law)  

လူလူြ င််းမည်ကဲ့်  ို ့် ဇ ါင််း င််းဆက်ဆ ံကမည့်် အဇ ကာင််းမ ာ်းက ိုဇြေါ် ပ ထာ်းဇ ာ  ညတ်ပြစ် ည်။ 

 ညတ်ဇတာ်ဆယ် ါ်းအထ၌ဲ  ဉ္စမ ညတ်မှဒ မ ညတ်အထ ၌  ါဇ ာ ဇအာက် ါ ညတ်မ ာ်း ည် 

က ိုယ်က င့််တရာ်း  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ်မ ာ်းပြစ် ည၊် “ င၏်ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရဘိုရာ်း 

ဇ ်း နာ်းဇတာ်မူဇ ာပ ည်၌  င၏်အ က်တာ ရှည်မည်အဇ ကာင််း၊  င၏်မ ဘက ို 

ရ ိုဇ စွာပ ြုဇလာ့်။ လူအ က်က ိုမ တ်နငှ့််။  ူ ့်မယာ်းက ိုမပ စ်မှာ်းနငှ့််။  ူ ့်ဥစစာက ိုမြ ို်းနငှ့််။ 

က ိုယ်နငှ့််စ ်ဆ ိုငဇ် ာ တူဘက်၌ မမှနဇ် ာ  က်ဇ က ို မြံနငှ့််။ က ိုယန်ငှ့််စ ်ဆ ိုငဇ် ာ ၏ူ 

အ မ်က ိုတ ်မက်လ ိုြ ငဇ် ာ စ တ်မရှ ဇစနငှ့််။ က ိုယ်နငှ့်် စ ်ဆ ိုငဇ် ာ ၏ူမယာ်း၊ 

 ၏ူကျွနဇ်ယာက ာ််းမ န််းမ၊ နာွ်း၊ ပမည််းမှစ၍ က ိုယ်နငှ့််စ ်ဆ ိုငဇ် ာ ၏ူ ဥစစာတစံိုတြို 

က ိုမျှတ ်မက်လ ိုြ ငဇ် ာစ တ်မရှ ဇစနငှ့််ဟို မ န် ့်ဇတာမူ်၏။ (ထကွ်၂၀:၁၂-၁ရ) 

 

၄။ စ ်းတသ က္်ခြင််း ဆိိုငရ် ပညတ ်(Dietary law)  

မည် ည့််အစာ်းအစာမ ာ်းစာ်း၍၊ မည် ည့််အစာမ ာ်းဇရှာငရ်မည်ဟူဇ ာ  ညတ်မ ာ်း ပြစ် ည်။ 

လူအမ ာ်းစိုကက ိုယ်က င့််တရာ်း  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ညတန်ငှ့်် အို ်ြ ြု ်ဇရ်းဆ ိုငရ်ာ ညတ်မ ာ်းက ို ာ  ၍ 

စာ်းဇ ာက်ပြင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ်နငှ့််ဝတ်ပ ြုပြင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ်မ ာ်းက ိုမ   က၊ အဇရ်းကက ်း ည်ဟို 

မထငဇ် ာဇ ကာင့်် မ မ ကက ြုက်နစ်ှ က် လ ိုစာ်းဇ ာက် က၊ က ို်းကွယ် က ည်။ စာ်းဇ ာက်ပြင််း 

ဆ ိုငရ်ာ  ညတ်ြ  ြု်းဇြါကလ်ျှင ်က ိုယ်ြနဓာကြံစာ်းရ ည်။ ဝတ်ပ ြုပြင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ်ြ  ြု်းဇြါက် ါက 

ဝ ညာဉ်ကြံစာ်းရ ည်။ က ိုယ်က င့််  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ညတြ်  ြု်းဇြါက် ါက၊ အဓ ကအာ်းပြင့််စ တ်က 

ြံစာ်းရ ည်။ စာ်းဇ ာက်ပြင််း ဆ ိုငရ်ာနငှ့်် တ် က၍်၊ ဘိုရာ်း ြငက်  န် ့်ရှင််းဇ ာ အစာ်းအစာနငှ့်် 

မ န် ့်ရှင််းဇ ာ အစာ်းအစာက ို ဝတ်ပ ြုရာက မ််းအြန််းကက ်း၁၁၌ ဤ  ို ့် ဇြေါ် ပ ထာ်း ည်။ “ြွါကွဲပ ာ်း၍ 

စာ်းပမံြုှို့ ပ နဇ် ာ ာ်းမ ာ်းက ို  ငတ် ို ့် ည် စာ်းရဇ ာအြွင့််ရှ ၏။   ို ့်ဇ ာ်လည််း၊ စာ်းပမံြုှို့ ပ နဇ် ာ ာ်း၊ 

ြွါကွဲပ ာ်းဇ ာ ာ်းတ ို ့်တွင ်မစာ်းရဇ ာ ာ်းဟူမူကာ်း၊ ကိုလာ်းအို ် ည် စာ်းပမံြုှို့ ပ နဇ် ာ်လည််း 

ြွါမကွဲပ ာ်းဇ ာဇ ကာင့််  ငတ် ို ့်၌မစင ်ကယ်။ ရှာြန ်(ယိုန)်  ည် စာ်းပမံြုှို့ ပ နဇ် ာ်လည််း၊ 

ြွါမကွဲပ ာ်းဇ ာဇ ကာင့််  ငတ် ို ့်၌မစင ်ကယ်။ အာရနဘက် (ယိုန)်  ည်စာ်းပမံြုပ နဇ် ာ်လည််း၊ 

ြွါမကွဲပ ာ်းဇ ာဇ ကာင့််  ငတ် ို ့်၌မစင ်ကယ်။ ဝက ်ည် ြွါကွဲပ ာ်းဇ ာ်လည််း၊ စာ်းပမံြုှို့မပ န ်

ဇ ာဇ ကာင့််  ငတ် ို ့်၌မစင ်ကယ်။ ထ ို  ို ့်ဇ ာ တ ရစဆာနအ် ာ်းက ို မစာ်းရ။ အဇ ဇကာငက် ိုလည််း 

မထ ရ။ မစင ်ကယ်ဟို  ငတ် ို ့် မှတ်ရ ကမည်။ (ဝတ်၁၁:၃-၈) 

 



အတသ်ွးနငှ်  တရိစဆန်ဆ   

ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ြူနဆ်င််းဇ ာ တ ရစဆနမ် ာ်း၏ ဆ နငှ့်် အဇ ်ွးမ ာ်းက ို မစာ်းဘ ို ့်ရန ်

 ညတ်ထာ်းြဲ့် ည်။ 

 

 “ ငတ် ို ့် အမ  ြု်းအစဉ်အဆက်တ ို ့် ည်၊ ဇနဇလရာရာ၌ ဆ ဥက ို မစာ်းရ၊ အဇ ်ွးက ို မစာ်းရ၊ ထာဝရ 

 ညတ်ဇတာ် ပြစ် ည်ဟို မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (ဝတ်၃:၁ရ) 

 

 “ ငတ် ို ့် ည ်ဇနဇလရာရာ၌ ငကှ်ဇ ်ွး၊  ာ်း ဇ ်ွးမှစ၍ အဇ ်ွးမည်မျှက ို မစာ်းရ။” (ဝတ်ရ:၂၆) 

 

” ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်း မှစ၍၊  ငတ် ို ့်တငွ ်တည််း ဇနဇ ာ တ ါ်းအမ  ြု်း ာ်း တစံိုတဇယာက် ည၊် 

အဇ ်ွးတမ  ြု်းမ  ြု်းက ို စာ်းလျှင၊် ထ ို ကူ ို ငါ ည် မ က်နာှထာ်း၍  ၏ူ အမ  ြု်းမငှါ ယ်ရှင််းမည်။ 

အဇ ကာင််းမူကာ်း၊ က ိုယ်ြနဓာအ က် ည် အဇ ်ွး၌ တည်၏။  ငတ် ို ့် ပ ြုဇ ာ အပ စ်က ို 

ဇပြဇစ  ပြင််းငါှ၊ ထ ိုအဇ ်ွးက ို  ငတ် ို ့်အာ်း ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ  ါဇ ်းပ  ။ လူအပ စ်က ို ဇပြဇ ာ 

အရာကာ်း၊ အဇ ်ွး ပြစ် တည််း။ ထ ိုဇ ကာင့််  ငတ် ို ့်၌ အဘယ်  ူမျှအဇ ်ွးက ို မစာ်းရ။  ငတ် ို ့်တငွ ်

တည််း ဇနဇ ာ တ ါ်းအမ  ြု်း ာ်းလည််း အဇ ်ွးက ို မစာ်းရဟို ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်း တ ို ့်အာ်း 

ငါအမ န် ့်ဇတာ ်ရှ ၏။ ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်း မှစ၍  ငတ် ို ့်တွင ်တည််း ဇနဇ ာ၊ တ ါ်းအမ  ြု်း ာ်း 

တစံိုတဇယာက် ည် မိုဆ ို်းလို ်၍ စာ်းစရာဘ ို ့်  ာ်း၊ ငကှ်က ို ဘမ််းမ လျှင၊် အဇ ်ွးက ို  နွ၍် ဇပမနငှ့်် 

ြံို်းရမည်။ အဇ ်ွး ည် ြ ်  မ််းဇ ာက ိုယ်ြနဓာအ က် ရှငရ်ာအဇ ကာင််း ပြစ်၏။” (ဝတ်၁ရ:၁၀-၁၄)  

အြ  ြုှို့ဇ ာ  မူ ာ်းက အဇ ်ွးနငှ့်် အဆ စာ်းပြင််း ပြင့်် ကယ်တငပ်ြင််းရ ံ်းမည်ဇလာဟို ဇမ်းန ိုင ်ည်။ 

ကယ်တငပ်ြင််း ည် ဆ နငှ့်် အဇ ်ွးစာ်းပြင််း ပြင့်် မဆံို်းရ ံ်းန ိုင ်ါ။   ို ့်ဇ ာ် အဇ ်ွး၌ ဇရာင်္ါမ ာ်း၍ 

အဆ  ည် ဇ ်ွးဇ ကာ  တ်ဇစန ိုင ်ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် မ မ က ိုယ်ြနဓာက ို က န််းမာဇစလ ို၍ အ က်တာ 

ရှည်လ ိုလျှင ်အဇ ်ွးနငှ့်် ဆ က ို မစာ်း င့််ဇြ ။ ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ြူနဆ်င််းထာ်းဇ ာ အရာမ ာ်းက ို 

   ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် လူအတွက် မစာ်းမည့်် အရာမ ာ်းက ို  တ ဇ ်း ည်။ နာ်းမဇထာငဇ် ာ   ူည် 

နာတာရှည် ဇရာင်္ါရန ိုင ်ည်  ာမကဇလာက၌ အ က်တာတ ိုဇတာင််းန ိုင ်ည်။ အဇ ်ွးနငှ့်် 

အဆ  ာမက မစာ်း င့််ဇ ာ အရာမ ာ်းမာှ၊  ကက်ဥအနစ်ှ၊ ရ ို ်းတငွ််း ပြငဆ် မှန ်မျှ၊ ဦ်းဇနာှက၊် မလ ိုင၊် 

တ ရစဆနအ်ဇရြွံမ ာ်း မစာ်း င့််ဇြ ။ အရ ာရှ  ညဟ်ိုဆ ိုဇ ာ အြ  ြုအစ မ့််မ ာ်းက ို ဇရှာင ်င့်် ည်။ 

အထ်ူး ပြင့်် တ ို်းတက်ဇ ာ န ိုငင်၌ံ ဇနဇ ာ  မူ ာ်းဇရှာင ်င့်် ည်။ ထ ိုအရာမ ာ်း အစာ်းဟင််း  ်း 



ဟင််းရွကန်ငှ့််  စ်  ်းဝလမံ ာ်းမ ာ်းမ ာ်း စာ်း င့်် ည။် အစာ်းအဇ ာက်မဆငပ်ြငဇ် ာဇ ကာင့်် 

အြ  ြုှို့ဇ ာ  မူ ာ်း ဇလပြတ် ဇရာင်္ါ၊ နလှံို်းဇ ်ွးဇ ကာ၊ ဦ်းဇနာှက်ဇ ်ွးဇ ကာ  တ်ကာမ ဇမျှာ်လင့််ဘ ဲ

အဇ ဇစာ  က ည်။ ထ ိုအြါ ယံို ကည်  ူပြစ်လျှင ်ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ်ဇ ကာင့််ဟိုဆ ို  က ည်။ 

မယံို ကည်  ူပြစ်လျှင ်ကဆံ ို်း ည်ဟိုဆ ို  က ည်။ အမှနမ်ှာ ဘိုရာ်း ြငက် ရှည်ဇ ာ အ က်တာက ို 

ဇ ်းလ ိုဇ ာ်လည််း   ူညတ်ထာ်းဇ ာ စာ်းဇ ာက်ပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတက် ို ြ  ြု်းဇြါက်ဇ ာဇ ကာင့်် 

ဇစာဇစာ စ ်းစ ်းဇ ရ  က ည်။ ဇ ဇ ာ   ူည် ဘာမျှ မ  ဇတာ့်ဇ ာ်လည််း က နရ်စ် မူ  ာ်း 

စိုမ ာ်း အလွန ်နာက ငစ်ွာ ြစံာ်းရ က ည်။ 

 

က္ိိုယက်္ င် တရ ်းပိိုင််းဆိိုငရ် ပညတ ်

ဇကာင််းကင ်န ိုငင်ဇံရာက်မဇရာက်လည််းက ိုယ်က င့််တရာ်းပြင့်် တ ိုင််း တာ  က ည်။ 

က ိုယ်က င့််တရာ်းဇကာင််း ါကဇကာင််းကင ်န ိုငင် ံ ို ့်   ို ့်ဇဆာင၍် မဇကာင််း ါကငရဲ  ို ့် ြ  စ်  က ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်ဇကာင််းကင ်  ိုငရှ်င ်ဘိုရာ်း ြငက် မူဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်ပြင့်် တ ိုင််း တာဇ ကာင််း 

ဇတွှို့ရ ည်။ ထ ိုအရာက ို မည်ကဲ့်  ို ့်   ရ နည််းဟူမကူာ်း၊  ြငဇ်ယရ  ကက ိုယ်က င့််တရာ်း  ိုင််း၌ 

အလွန ်လ ိုက်စာ်းဇ ာ ြါရ ရဲှမ ာ်းထ၊ံ “အြွနြ်တံ ို ့်နငှ့်် ပ ည် တနဆ်ာတ ို ့် ည်  ငတ် ို ့် အရင ်

ဘိုရာ်း ြင၏် န ိုငင်ဇံတာ ် ို ့် ဝငတ်တ် က၏၊ “ဟိုဆ ိုြဲ့် ည်။ (မ၂၁:၃၁) အြွနြ်နံငှ့်် ပ ည့််တနဆ်ာ 

တ ို ့် ည ် တူ ို ့် ဇြတ်၌ အလွန ်အပ စ် ကက ်း ည်ဟို  တ်မှတ်ပြင််း ြံရ၍ မည ်ကူမျှ 

မဇ ါင််းဇြေါ်လ ို က။   ို ့်ဇ ာ် ြငဇ်ယရ  က ငတ် ို ့် အရငဇ်ကာင််းကင ်န ိုငင် ံ ို ့် ဇရာက်မည်ဟိုဆ ို ည်။ 

ဘိုရာ်း တရာ်း၌ အလွန ်စ တ်အာ်းကက ်းဇ ာ ဣ ဇရလ မ ာ်းနငှ့််  တ် က်၍ ရှငဇ် ါလိုက ဤ  ို ့် 

ဆ ိုြဲ့် ည်။ “ည အစ်က ိုတ ို ့်၊ ဣ ဇရလ လူတ ို ့် ည် ကယ်တင ်ဇတာ်မူပြင််း  ို ့် ဇရာက်ဇစပြင််းငါှ၊ ငါ၏ 

ဇစတနာအလ ိုရှ ၍ ဘိုရာ်း ြငက် ို ဆိုဇတာင််း ဇလ့်ရှ ၏။ ထ ို တူ ို ့် ည ်မှနဇ် ာ  ညာမရှ ဇ ာ်လည််း၊ 

ဘိုရာ်း ြင ်ဘက်၌ စ တအ်ာ်းကက ်း ည်ဟို  တူ ို ့် အဘ ို ့် ငါ က်ဇ ြံ၏။ ထ ို တူ ို ့် ည် ဘိုရာ်း ြင၏် 

ဇပြာင့််မတ်ပြင််း တရာ်းက ို မ  ဘ၊ဲ က ိုယ်ဇပြာင့််မတ်ပြင််းက ို တည်ဇစပြင််းငါှ ရှာ ကံဇ ာဇ ကာင့််၊ 

ဘိုရာ်း ြင၏် ဇပြာင့််မတပ်ြင််း တရာ်းက ို ဝနမ်ြံ က။” (ဇရာ၁၀:၁-၃)။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဘိုရာ်း 

ြက်၌ စ တ်အာ်းကက ်းဇ ာလ်ည််း အဘယ်ဇ ကာင့်် ကယ်တငပ်ြင််း  ို ့် မဇရာက် နည််းဟူမူကာ်း 

ဘိုရာ်း ြင ်က ို်းကွယန်ည််း မမှနဇ် ာဇ ကာင့်် ပြစ် ည်။  တူ ို ့် ည် ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ၌ မာှ်းယွင််း၍ 

က ိုယ်က င့််တရာ်း  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ၌ ကက ြု်းစာ်းအာ်း ထိုတ်  က ည်။  တူ ို ့် ကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်း ြငက် ို 

က ို်းကွယ်မမှာ်းဘ ို ့် အဇရ်းကက ်း ည်။ 



 

က္ိို်းက္ယွမှ် ်းခြင််း  

စကာ်း ံို၌ ကိုန ်ယွ်မှာ်းလျှင ်တဇြါက်၊ ဇတာငယ်ာြိုတ်မှာ်းလျှင ်တနစ်ှ၊ အ မ်ဇထာငပ် ြုမှာ်းလျှင ်

တ က်၊ ဟိုဆ ို ည်။ ထ ိုစကာ်း  ံို ည် အဆံို်း၌က ို်းကွယ်မှာ်းလျှငထ်ာဝရဟို ထ ်ထည့််ဘ ို ့် လ ို ည်။ 

ကိုန ်ယွ်မှာ်းလျှင ်ဇငမွ ာ်းစွာ ရ ံ်းဇ ာဇ ကာင့်် ဇနာငတ် ရစရာ  င။် ဇတာငယ်ာ ြိုတ်မှာ်းလျှင ်တနစ်ှ 

လံို်းဝမ််းစာဆံို်းရ ံ်းဇ ာဇ ကာင့်် ပ  နာ၊ အ မ်ဇထာငပ် ြုမှာ်းလျှင ်တ က်လံို်းစ တ်ဒိုကခ ဇရာက်န ိုင ်ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်ထ ိုအရာအာ်းလံို်းထက် အလွန ်အဇရ်းကက ်းဇ ာ အမှာ်းမြံရမည့်် အရာ ည်က ို်းကွယ်ပြင််း  င ်

ပြစ် ည်။ က ို်းကွယ်မှာ်းပြင််း ည် ဇ ပ  ်းမှ ာလျှင ်  ရမှာ ပြစ်၍၊ ထာဝရ ကာလတ ိုငဇ်အာင ်

ြံစာ်းရမှာ ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ အလွန ် တ ထာ်းရမည။်   ို ့်ဇ ာ်လူအမ ာ်းစိုကလစ်ှလျှ ြုရ   က ည်။ 

သငြ်န််းစ  (၁) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ က မ််းစာ၌  ညတ်ဇတာ ်ဘယ်နစ်ှ ါ်းရှ  နည််း။ …….. 

၂။  ညတတ  က မ််းမ ာ်းက ို ဇြေါ် ပ  ါ။ ……….. 

၃။  ညတ်ဇတာ်မ ာ်းက ို၏   ိုင််း  ိုင််းန ိုင ်ည်။ ထ ိုအရာမ ာ်း မှာ၏တ ို ့် ပြစ် ည်။ …… 

၄။ လူအမ ာ်း   ၍ အဓ ကထာ်းဇ ာ အရာ ည် ……………………….ဆ ိုငရ်ာ ညတ် ပြစ် ည်။ 

၅။ စာ်းဇ ာက်ပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်မလ ိုက်လျှင ်………………….ကြံစာ်း၍ ဝတ်ပ ြုပြင််း 

ဆ ိုငရ်ာ ညတ်ြ  ြု်းဇြါကလ်ျှင ်————–ကြံစာ်းရမှာ ပြစ် ည်။ 

၆။ မည်  ို ့်ဇ ာ တ ရစဆန၏် အ ာ်းမ ာ်းမစာ်းရ နည််း…………… 

ရ။ တ ရစဆနအ်ဆ  ည် ဇ ်ွးဇ ကာ———ဇစန ိုင ်ည်။ 

၈။ လူအမ ာ်း ထငမ်ှတ် ည် မှာ…………………….  ိုင််းရာ ညတ်ပြင့်် ဇကာင််းကင ်

န ိုငင်ဇံရာက်မဇရာက် တမ်ှတ်ဇ ာ်လည််း ဘိုရာ်း ြငက် 

မူ………………………………ဆ ိုငရ်ာ ညတ်ပြင့််  တ်မှတ် ည်။ 

၉။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ဘိုရာ်း ြက၌် စ တ်အာ်းကက ်းဇ ာ်လည််း၊ အဘယ်ဇ ကာင့်် ကယ်တငပ်ြင််း  ို ့် 

မဇရာက် က နည််း။ ………………………………………. 

၁၀။ က ို်းကွယ်မှာ်းပြင််း ည် အဇရ်းကက ်း  ါ လာ်း။ အဘယ်ဇ ကာင့်် နည််း။ …………………… 

 

 



 

သငြ်န််းစ  (၂) 

လနူစှ်မ  ြု်း 

ဇလာက၌ လူမ ာ်းစွာ ရှ ဇ ာ်လည််း နစ်ှမ  ြု်းအာ်းပြင့်် ြွဲပြာ်းန ိုင ်ည်။ ထ ိုအရာမာှက ို်းကွယ်ပြင််း 

ဘာ ာရှ ဇ ာ  နူငှ့််က ို်းကွယ်ပြင််း ဘာ ာမရှ ဇ ာ  တူ ို ့် ပြစ် ည်။ 

က္ိို်းက္ယွခ်ြင််း ဘ သ ရိှတသ သ ူ

က ို်းကွယ်ပြင််း ဘာ ာရှ ဇ ာ  မူ ာ်း ည် ဤဇလာက အ က် ရှငစ်ဉ်အတကွ်  ာ မဟိုတ်ဘ၊ဲ 

တမလွနဘ်ဝအတွက်  ါ ပ ငဆ်ငဇ် ာ  မူ ာ်း ပြစ် က ည်။ 

 

က္ိို်းက္ယွခ်ြင််း ဘ သ မရိှတသ သမူ  ်း  

ဤ  မူ ာ်း ည် တမလွနဘ်ဝအတွက် ဘာမျှမစဉ််းစာ်း၊ ဇလာဇလာဆယ်ဘဝအတွက်  ာလျှင ်

အ က် ရှင ် က ည်။ ထ ို မူ ာ်းက ို ဘိုရာ်း ြငက် လူမ ိုက်မ ာ်းဟို ဇြေါ် ည်။  ြငဇ်ယရ က၊ “တြန ်

ဥ မာစကာ်းက ို မ န် ့်ဇတာ်မ ူည်ကာ်း၊  ဇူဌ်းတဦ်း၌ ဇပမဇကာင််း၍ အ  ်းအနှမံ ာ်း လှ၏။ ထ ို ဇူဌ်းက၊ 

ငါ ည် အဘယ်  ို ့် ပ ြုရမည်နည််း။ အ  ်းအနှမံ ာ်းက ို   ိုထာ်းစရာ အရ ်မရှ ။ ပ ြုမည်အ ကံမူကာ်း၊ 

ငါ ့်တ ိုက်မ ာ်းက ို ြ က၍် က ယ်ဇ ာ တ ိုက်တ ို ့်က ို တညပ်  ်းမှ၊ ငါ၏ အ  ်းအနှဥံစစာရှ  မျှ တ ို ့်က ို 

  ိုထာ်းမည်။ ငါ ့်ဝ ညာဉ်အာ်း လည််း၊ အြ င််း ဝ ညာဉ်၊  င ်ည် နစ်ှဇ ါင််းမ ာ်းစွာ  ံို်းဇဆာငရ်န ်

ဥစစာမ ာ်းက ို   ိုထာ်းလ က် ရှ ပ  ။ ပင မ်ဝ ်စွာ ဇနဇလာ့်။ စာ်းဇ ာက်ပြင််း၊ ဇ  ာ်ဇမွှို့ ပြင််းက ို ပ ြုဇလာ့်၊ 

ငါဇပ ာမည်ဟို  ဇူဌ်းအ ကံရှ ၏။ ထ ို  ို ့် အ ကံရှ စဉ်တွင ်ဘိုရာ်း ြငက်၊ အြ င််းလူမ ိုက်၊ ယဇန ့် 

ညဉ့်် င ်င၏် ဝ ညာဉ်က ို ရို ်  မ််းရာအြ  န ်ဇရာကလ် မ့််မည်။   ို ့်ပြစ်၍  င ်ည် ပ ငဆ်င ်

  ိုထာ်းဇ ာ ဥစစာက ို အဘယ်  ူ  ိုငမ်ည်နည််းဟို၊  ဇူဌ်းအာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။”ဟို ဥ မာဇ ်းြဲ့် ည်။ 

(လို၁၂:၁၆-၂၀)။  

ထ ို ့်ဇ ကာင့်် တမလွနဘ်ဝအတွက် ပ ငဆ်ငမ်  မရှ ၊ စဉ််းစာ်းပြင််း မရှ ဇ ာ  တူ ို ့် ည် လူမ ိုက်မ ာ်း  င ်

ပြစ် ည်။ လူမ ိုက်မ ာ်း အတွက် ဇကာင််းကငန် ိုငင် ံဇရာက်မဇရာက် ည် စဉ််းစာ်းစရာ မရှ ။ ငရဲ ည် 



ထ ို မူ ာ်း အတွက် ပြစ် ည်။ အဇ ကာင််းမှာ ဇကာင််းကင ်ဘံိုအရှငက် ို မက ို်းကယွ်လျှင၊် အဘယ်ကဲ့်  ို ့် 

ထ ိုန ိုငင် ံ ို ့် ဇရာက်န ိုငမ်ည်နည််း။ အလွန ်ဝမ််းနည််းစရာ င။် 

 

က္ိို်းက္ယွတ်သ ဘိုရ ်းနစှမ် ိ ်း 

က ို်းကွယ်ပြင််း ပ ြုဇ ာ  တူ ို ့်က ို၊  တူ ို ့်က ို်းကယွ် ည့််အရာဇ ေါ်မှာ မတူည်၍ နစ်ှမ  ြု်းထ ်မံ 

ြွဲပြာ်းန ိုင ်ည်။ ၎င််းတ ို ့် မှာအပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ဇ ာ  နူငှ့်် အ က် ရှင ်ဇတာမ်ူဇ ာ 

ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ဇ ာ  တူ ို ့် ပြစ် ည်။ 

 

အခြ ်းဘိုရ ်းက္ိို်းက္ယွတ်သ သ ူ

ကမဘာဇ ေါ်၌က ို်းကွယ် ည့််ဘာ ာဇပမာက်မ ာ်းစွာ ရှ ၍ က ို်းကွယ်ဇ ာ  မူ ာ်းလည််း မ ာ်းစွာ 

ရှ ဇ ာ်လည််း အ က် ရှင ်ဇတာ်မူဇ ာ ဘိုရာ်း မဟိုတ်၊ အပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကယွဇ် ာ  မူ ာ်းရှ  ည် 

က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် ဇရ်းထာ်း ည်။ ”  ာ နာ  လူတ ို ့် ည်၊  ူဇဇာ်ဇ ာ ယဇ်က ို ဘိုရာ်း ြငအ်ာ်း 

 ူဇဇာ် က ည် မဟိုတ်။ နတ်ဆ ို်းတ ို ့်အာ်း  ူဇဇာ် က၏။” (၁ဇကာ၁၀:၂၀)။ ထ ို  ို ့် အ က် ရှင ်

ဇတာ်မူဇ ာ ဘိုရာ်းက ို မက ို်းကွယ်ဇ ာ  မူှန ်မျှ တ ို ့် ည် နတ်ဆ ို်းတ ို ့် အာ်းက ို်းကွယ် ပြင့််  တူ ို ့်၏ 

ဝ ညာဉ် မည် ည့််ဇနရာ  ို ့် ဇရာက်မည်ဟို ထငရှ်ာ်းလ က် ရှ  ည်။ နတ်ဆ ို်း စာတန ်

က ို်းကွယ်ဇ ာဇ ကာင့်် စာတန ်ဇနမည့်် ဇနရာငရဲအ ိုငထ် ဲ ို ့် ဇရာက်ရ ကမှာ ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

 တူ ို ့်၏ အက င့််၊ ဇကာင််းမ  ကို  ိုလ်နငှ့်် ကက ြု်းစာ်းအာ်း ထိုတ်မ မ ာ်း ထည့််တွက်စဉ််းစာ်းစရာ 

မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ အလနွ ်ဝမ််းနည််းစရာ  င။် 

 

အသက္ ်ရှငတ်သ  ဘိုရ ်းက္ိို်းက္ယွ ်သမူ  ်း  

အ က် ရှငဇ် ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်  မူ ာ်းရှ  က ည်။ ထ ို မူ ာ်း ည် ဇကာင််းကင ်  ိုငရှ်ငက် ို 

က ို်းကွယ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဇကာင််းကင ်ဇရာက်ဘ ို ့်ရန ်န ်းစ ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်အာ်းလံို်းဇကာင််းကင ်

န ိုငင်ဝံငရ် ကမည် မဟိုတ်။ အဇ ကာင််းမှာ  တူ ို ့်၏က ို်းကွယ်နည််း အဇ ေါ်မှာ အဆံို်းအပြတ်ဇ ်းမှာ 

ပြစ် ည်။ 

အ က် ရှငဇ် ာ ဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ်ဇ ာ  မူ ာ်းက ို နစ်ှမ  ြု်း ြွဲပြာ်းန ိုင ်ည်။ ၎င််းတ ို ့်မှာ၊ 

က ိုယ့််အလ ိုအတ ိုင််းက ို်းကယွ်ဇ ာ  မူ ာ်းနငှ့်် ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််းက ို်းကယွ်ဇ ာ  မူ ာ်း 

ပြစ် ည်။ 



ဤလူမ ာ်း ည် အ က် ရှငဇ် ာ ဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ ်က ါ ည်။ က ိုယ့််အလ ိုအတ ိုင််း 

ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ဇ ာ  အူမ  ြု်းမ  ြု်းရှ  က ည်။ အြ  ြုှို့ဇ ာ  မူ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ြငက် ို အမှန ်ငြ် စ် 

 က ည်။ ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််းလည််း အ က် ရှငလ် ိုဇ ာ်လည််း မ  ဇ ာဇ ကာင့်် 

မှာ်းယွင််းဇ ာ  မူ ာ်းရှ  ည်။ ထ ို မူ ာ်း ည် ရ ို ်း ာ်းစွာ မှာ်းယွင််းဇ ာ  မူ ာ်း ပြစ် ည်။ အြ  ြုှို့ဇ ာ 

 မူ ာ်း ည် ဘိုရာ်းက ို မြ စ်။   ို ့်ဇ ာ်မ ဘမ ာ်း လက်ထက် မှစ၍ ဘိုရာ်းက ို်းကယွ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ 

အစဉ်အလာ ပြစ်၍ က ို်းကယွ် ည်။ ထ ိုကဲ့်  ို ့်ဇ ာ  မူ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ြငက် ို ယံို ကည် အာ်းက ို်းပြင််း 

မရှ ။ ထ ိုဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ် ည်  တူ ို ့်အတွက် အဇရ်းမကက ်း၊ မ မ  အလ ိုဆနဒ 

ပ ည့််ပြင််း ည်  ာအရ:ကက ်း ည်။ ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ်က ို စ တ်မဝငစ်ာ်း။ နာ်းလည််း မဇထာင။် ဇပ ာ၍ 

လည််း မရ။ အလွန ် နာ်းစရာ  င။် အြ  ြုှို့ဇ ာ  မူ ာ်း ည် ဘိုရာ်းက ို ယံို ကည ်ဇ ာဇ ကာင့်် မဟိုတ်၊ 

အ က် ဇမွ်းဝမ််းဇ ကာင််း အတွက်က ို်းကွယ်ဇ ာ  မူ ာ်း ပြစ် ည်။ ထ ို မူ ာ်း ည် အမည်ြံဘိုရာ်း 

အမ  ဇဆာငမ် ာ်း ပြစ် ည။် အြ  ြုှို့ဇ ာ  မူ ာ်း ည် အပြာ်း  မူ ာ်းနငှ့်် မတညူ မှာစ ို်းဇ ာဇ ကာင့်် 

 ာက ို်းကွယ်  က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် ည် လံို်းဝ အဇရ်းမကက ်း။ အြ  ြုှို့ဇ ာ 

 မူ ာ်း ည်ဇလာက ဥစစာ စစည််းရှာဇြွပြင််း၊ ဇလာက ဇ  ာ်ရွှငမ် မ ာ်း ရှာဇြွ ဇနဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း၏ 

အလ ိုဇတာ်က ို င်္ရိုမစ ိုက် ကဇြ ။ ဘိုရာ်း ဇက ာင််းဇရာက်န ိုငပ်ြင််း ည် ထ ို မူ ာ်း 

အတွက်ဇတာ်ဇလာက်ပ  ။ လူငယ်မ ာ်း အတွက် ဘိုရာ်းဇက ာင််း  ာွ်းပြင််း ည် လူ   ြုအ   ြုငန််းဘ ို ့် 

 ာလျှင ်ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ် ည်  တူ ို ့် အတွက် လံို်းဝ အဇရ်းမကက ်းဇြ ။ 

ဘိုရာ်း ဇက ာင််း ည်   ြ င််း နာ်းဇထာငဇ် ာ ဇနရာလူမ ာ်း ဇတွှို့ဆံိုရာဇ ာ ဇနရာ ာလျှင ်ပြစ် ည်။ 

အြ  ြုှို့ဇ ာ  မူ ာ်း အတကွ် အ င််းဇတာ်၏ လို ်ထံို်းလို ်နည််း ည် အလနွ ်အဇရ်းကက ်း ည်ဟို 

ထငပ် န၍် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်  င ်မ  န ိုငဇ်တာ့်ဇြ ။ အ င််းဇတာ်၏ ြဲွှို့စည််းအို ်ြ ြု ် ံို၊ 

စည််းကမ််းစည််းမ ဉ််းမ ာ်းက ို  ာစ တ်ဝငစ်ာ်း ည်။ အ င််းဇတာ် ဘဏ္ဍာတ ို်းတက်ဘ ို ့်  ာလျှင ်

စ တ်ဝငစ်ာ်းတတ် ည်။ က မ််းစာ ထမဲှက ိုယ့််အလ ိုအတ ိုင််း ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်  မူ ာ်း ဇလ့်လာ က ါစ ို ့်။ 

က္ ဣန 

အာဒ၏ံ ာ်း ကက ်း ကာဣန ည် လယ်ထကွ်  ်းနှမံ ာ်းနငှ့်် ဘိုရာ်း ြငက် ို  ူဇဇာ် ဇ ာအြါ၊ 

ဘိုရာ်း ြငက် လက်မြံြဲ့်ဇြ ။ လက်မြံရပြင််း၏ အဇ ကာင််းရင််းက ိုလည််း ဘိုရာ်း ြငက် ဤ  ို ့် 

ဇပ ာြဲ့် ည်။ “ထာဝရ ဘိုရာ်း ကလည််း၊  င ်ည် အဘယ်ဇ ကာင့်် စ တ်ဆ ို်း နည််း။ အဘယ်ဇ ကာင့်် 

မ က်နာှ  က် နည််း။  င ်ည် ဇကာင််းမွနစ်ာွ ပ ြုလျှင ်အြွင့််မရဇလာ။ ဇကာင််းမွနစ်ွာ မပ ြုလျှင၊် 

အပ စ် ဇပြဇ ာ ယဇ်ဇကာင ်ည် တံြါ်းနာ်းမှာဝ ်လ က် ရှ ၏။   ူည်  င၏် အလ ို  ို ့် လ ိုက်၍၊ 

 င ်ည်  ူ ့်က ို အို ်စ ို်းရ၏ဟို ကာဣနက ို မ န် ့်ဇတာမူ်၏။” (ကမဘာ၄:၆၊ ရ)။ ကာဣန ည် 



ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကယွ်မှာ်းြဲ့် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်အလ ိုရှ ဇ ာ အရာက ို မဇ ်းဘ ဲမ မ  အလ ိုရှ ဇ ာ 

အရာက ို ဇ ်းြဲ့် ည်။ ထ ိုအြါ ဘိုရာ်း ြငက် လကမ်ြံဇြ ။ ထ ိုကဲ့်  ို ့် က ို်းကွယမ်ှာ်းပ  ်းဇ ာ်လည််း 

ဘိုရာ်း ြငက်  ၏ူ အလ ိုဇတာ်က ို ပ နလ်ည် ဇြေါ် ပ  ည်။ တံြါ်းနာ်း၌ အပ စ် ဇပြဇ ာ 

ယဇ်ဇကာငက် ို ထာ်းဇ ်းြဲ့် ည်။ ထ ိုအရာက ို အ ံို်းပ ြုဘ ို ့် ပြစ် ည်။ ကာဣန ည် ဘိုရာ်း 

စ စဉ်ဇ ်းဇ ာ ထ ိုယဇ်ဇကာငက် ို အ ံို်းပ ြုြဲ့်ဇ ာ် ူ ့်က ို ဘိုရာ်း ြငက် လက်ြမံှာ ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ ်

ကာဣန ည် ထ ိုယဇ်ဇကာငက် ို အ ံို်းမပ ြုဘ၊ဲ  ူ ့်ည က ို  တ်ြဲ့် ည်။ ဇနာကဆ်ံို်း၌ ဘိုရာ်း ြင ်

အထဇံတာ်မှ ထကွ်ြွါ ာွ်းြဲ့် ည်။ ကာဣန ည် ဘိုရာ်း က ို်းကယွ်မှာ်းဇ ာဇ ကာင့်် ဆက်တ ိုက်အပ စ် 

က  ်းလနွ ်ည်။  ဌမ ဦ်းစွာ စ တ်ဆ ို်း၍ မ ကန်ာှ  က ်ည်။ ဘိုရာ်း ဇပ ာဇ ာ အရာက ို လက်မြံဇြ ။ 

 ူ ့်ည က ို မနာလ ို ပြစ်၍ ရနရှ်ာကာ  တ်ြဲ့် ည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်း ကလည််း၊ “ င့််ည အာဇေလ ည် 

အဘယ်မှာ ရှ  နည််းဟို၊ ကာဣနက ို ဇမ်းဇတာ်မူ လျှင၊် အကျွန်ို ် မ   ါ။ အကျွန်ို ် ည် ည က ို 

ဇစာင့််ရဇ ာ  ူပြစ် ါ ဇလာဟို ဇလျှာက်ဆ ို၏။” (ကမဘာ၄:၉)။   ူည် လ မ်ဇပ ာ ည်။ ဇနာက်ဆံို်း၌ 

ဘိုရာ်း ြင ်ထမံ ှထကွ် ာွ်း ည် ကာဣနကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်း ြငက် ိ ိ ို၊ က ို်းကွယ်မာှ်းလျှင ်အပ စ် တြိုပ  ်း 

တြိုက  ်းလွန ်မည် ာ ပြစ် ည်။ 

 

ရှငဘ်ိုရငတ်ရှ လို  

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏  ဌမ ဦ်းဆံို်းဇ ာ ရှငဘ်ိုရင ်ည် ဇရှာလို ပြစ် ည်။ ၁ရာ၁၃ထ၌ဲ ဣ ဇရလ 

လူမ ာ်း ည် ြ လ တတ  လူမ ာ်းနငှ့်် စစ်တ ိုက်ဘ ို ့် ပြစ် ည။် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ရှာဇမလွကဇရှာလိုထ၊ံ “ င ်

 ည်လည််း ငါ ့်ဇရှှို့ မှာ င်္ လင်္ါလပမ ြုှို့  ို ့်  ာွ်းရမည်။ ငါ ည်လည််း မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်၊ မ ဿဟာယယဇ်တ ို ့်က ို 

 ူဇဇာ်ပြင််းငါှ၊  ငရှ် ရာ  ို ့် လာမည်။ ငါလာ၍  ငပ် ြုရဇ ာ အမ က ို မပ မှ တ ိုငဇ်အာင ် င ်ည် 

ငံ့်ဇနရမညဟ်ိုဆ ို၏။” (၁ ရာ ၁၀:၈)   ို ့်ဇ ာ်ဇရှာလို ည် စ ို်းရ မ် လာ ည်။ ရန ် မူ ာ်းလည််း 

တပြည််းပြည််းန ်းက ်လာပ  ။  ၏ူ စစ် ာ်း မ ာ်းလည််း တဇယာက်ပ  ်း တဇယာက် ထကွ်ဇပ ်း ကပ  ။ 

ဇရှာလိုကယဇ် ိုဇရာဟ တ ်ရှာဇမွလက ို ဇပြာက်ရကလ်ံို်းလံို်း ဇစာင့််န ိုငဇ် ာ်လည််း 

ြိုနစ်ှရက်ဇပမာက်ဇ ာ ဇန ့်၌ မဇစာင့််န ိုငဇ်တာ့်ဇြ ။  ကူ ိုယ်တ ိုင ်ယဇ် ူဇဇာ်လ ိုက် ည်။ 

ဇရှာလိုကလည််း၊ ” မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်နငှ့်် မ ဿဟာယ ူဇဇာ ်ကက ာတ ို ့်က ို ငါ ့်ထ ံ ို ့် ယူြဲ့် ကဟိုဆ ို ပြင့််၊ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်က ို  ူဇဇာ်ဇလ၏။ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း အမ  ပ  ်း ည်။ အဆံို်း၌ ရှဇမွလ ည် လာ၏။ 

ဇရှာလို ည် ဇကာင််းကက ်း ဇ ်း၍ ြရ ်း ဦ်းကက ြုပ ြုပြင််းငာှ ထကွ် ာွ်းလျှင၊် ရှဇမွလက၊  င ်ည် 

အဘယ်  ို‹ပ ြု နည််းဟို ဇမ်းဇ ာ်၊ ဇရှာလိုက၊ လူမ ာ်း တ ို ့် ည် အကျွန်ို ်ထမံှ ထကွ်ဇပ ်းဇ ကာင််း၊ 

က ိုယ်ဇတာ် ည် ြ  န််းြ ကဇ် ာ အြ  န၌် မဇရာက်ဇ ကာင််း၊ ြ လ တတ   လတူ ို ့် ည ်မ တ်မတ်ပမ ြုှို့၌ 



စိုဇဝ်းဇ ကာင််း မ ာ်းက ို   ပမင ်ဇ ာအြါ၊ ြ လ တတ  လတ ို ့် ည် ငါရှ ရာင်္ လင်္ါလပမ ြုှို့  ို ့် စစ်ြ   ကလ မ့််မည်။ 

ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို ငါမဇတာင််း နဇ် ်းဟို အကျွန်ို ်ဇအာက်ဇမ့် ပြင့််၊ က ိုယက် ို အန ိုငပ် ြု၍ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်က ို  ူဇဇာ်မ ပ  ဟို ပ နဇ်ပ ာ၏။ ရှဇမွလကလည််း  င ်ည် မှာ်းပ  ။  င၏် ဘိုရာ်း ြင ်

ထာဝရ ဘိုရာ်း ထာ်း ဇတာမ်ူဇ ာ  ညတ်တရာ်းက ို မဇစာင့်် ါတကာ်း။ ဇစာင့််မ လျှင၊် ထာဝရ 

ဘိုရာ်း ည် ဣ ဇရလ အမ  ြု်း၌  င၏် အာဏာက ို ယြိုမှစ၍ အစဉ်အပမဲတည်ဇစ ဇတာ်မူ ပ  ။ 

ယြိုမူကာ်း  င၏် အာဏာမတည်ရ။” (၁ရာ၁၃:၉-၁၄) ဟိုဆ ို ည်။ ဇရှာလို ည် မှာ်းပ  ။ ဘိုရာ်း ထာ်း 

ဇတာ်မူဇ ာ  ညတ်က ို မဇစာင့််။  မူဇစာင့််ဇ ာ  ညတ် ည် က ိုယ်က င့််တရာ်း  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ် 

မဟိုတ်။ ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်တည််း ဟူဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အလို ်က ို လို ်လ ိုက်ပြင််း 

ပြစ် ည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မဟိုတ်ဘ ဲယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း ည် အလွန ်အပ စ် ကက ်း ည်။ ရှငဘ်ိုရင ်

ဇရှာလို ည် ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ်ဇ ာ်လည််း ဇကာင််းကက ်း မရ ည်  ာမက ဘိုရာ်း ြင၏် 

 ယ်ပြင််းက ို ြံြဲ့်ရ ည်။ 

 

ဣသတရလမ  ်း 

ဣ ဇရလ မ ာ်းလည််း ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ် ကဇ ာ်လည််း မှာ်းယငွ််း ကဇ ကာင််း  ဇရာြက် 

ဇဟရှာယအာ်းပြင့်် ဤ  ို ့် ဆ ိုြဲ့် ည်။ “ထာဝရ ဘိုရာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ ည်ကာ်း၊  ငတ် ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ 

ယဇ်အမ ာ်းက ို ငါ ည် အဘယ်  ို ့် ဆ ိုင ်နည််း၊ မ ်းရ  ှို့  ူဇဇာ်ဇ ာ   ို်းဇကာင၊် ဆပူြ ြု်းဇအာင ်ဇကျွ်းဇ ာ 

တ ရစဆာနတ် ို ့်၏ ဆ ဥနငှ့်် ငါဝပ  ၊ နာွ်းနငှ့််   ို်း ငယ်၊ ဆ တ်တ ို ့်၏ အဇ ်ွးက ို ငါမနစ်ှ က်၊  ငတ် ို ့် ည် 

ငါဇရှှို့ မှာ မ က်နာှပ ပြင််းငါှ လာ က ဇ ာအြါ၊ ငါ ့်တနတ် ိုင််းဇတာက် ို ဇက ာန်င််းဇ ာ  ငတ် ို ့်၌၊ 

ထ ို  ို ့်ဇ ာ ဝတ်က ို အဘယ်  ူဇတာင််း နည််း၊ အြ ည််းနှ ်းဇ ာ  ူဇဇာ် ကက ာက ို ဇနာက်တြန ်

မဇဆာငြ်ဲ့် ကနငှ့််၊  ငတ် ို ့် မ ်းရ  ှို့ဇ ာ နံ ့် ာဇ ါင််းက ို ငါရံွရှာ၏၊ လဆန််းဇန ့်၊ ဥ ို ဇ်န ့်၊  ရ  တ် 

စည််းဇဝ်းဇ ာ ဇန ့်က ိုလည််းရံွ ှို့ ရှာ၏၊ အဓမမအမ နငှ့်် ဇရာဇနာှဇ ာ ဓမမစည််းဇဝ်းပြင််းတ ို ့် က ို ည််း မြံန ိုင၊် 

ငါ ့် ဝ ညာဉ် ည်  ငတ် ို ့် လဆန််းဇန ့်မ ာ်းနငှ့််  ငတ် ို ့်  ွဲမ ာ်းက ို မိုန််း၏၊ ငါ ့်က ို ဇနာှကရှ်က်စရာ ပြစ်၏၊ 

 ည််း ြံပြင််း အာ်းပြင့်် ငါ င ်န််း၏၊  ငတ် ို ့် ည် လက်ဝါ်းတ ို ့်က ို ပြန် ့် က ဇ ာအြါ၊ ငါ ည် မ က်စ က ို 

လွှဲမည်၊ မ ာ်းစာွဇ ာ  ဌာနက ို ပ ြု က ဇ ာအြါ ငါ ည် နာ်းမဇထာင။်  ငတ် ို ့် လက်တ ို ့် ည် 

အဇ ်ွးနငှ့်် ပ ည့်် က၏။” (ဇဟရှာယ၁:၁၁-၁၅) ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ် 

 က ည်။ မ ာ်းစွာဇ ာ  ူဇဇာ် ကက ာမ ာ်း က ိုလည််း ယူဇဆာငလ်ာ  က ည်။  ွဲမ ာ်း က ိုလည််း က င််း  

 က ည်။   ို ့်ဇ ာ် ဘိုရာ်း ြငက်  တူ ို ့်၏က ို်းကွယပ်ြင််းက ို လက်မြံဇ ကာင််း ဇတွှို့ရ ည်။  တူ ို ့်၏ 

က ို်းကွယ်ပြင််း ည်။ ဘိုရာ်း ြငက် ို ဇနာှကရှ်က်ပြင််း  ာ ပြစ်ဇစ ည်။ ဘိုရာ်း ြငက်  တူ ို ့် 



က ို ည််း ြံဇနရ ည်။   ို ့်ဇ ာ် တူ ို ့် ည် ထ ို  ို ့် ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် မပ ည့််ဇ ကာင််းက ို မ   က။ 

အဘယ်ဇ ကာင့်် မ   က နည််း ဟူမူကာ်း၊  တူ ို ့်၏ အလ ိုအတ ိုင််း က ို်းကွယပ်ြင််းက ို ဦ်းစာ်းဇ ်း၍ 

ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာက် ို င်္ရိုမစ ိုက်ဇ ာဇ ကာင့်် ပြစ် ည်။ ကျွန ််တ ို ့်လည််း ဘိုရာ်း ြင ်

ဇနာှက်ရိုက်ဘ ို ့်က ို်းကွယ ်ဇန ကလျှင ်အလွန ်ဝမ််းနည််းစရာ ပြစ်ဇ မည်။ တြန ်ထာဝရ ဘိုရာ်း 

က ဇရာြက် ဇဟရှာယအာ်းပြင့်် ဤ  ို ့် ဆ ိုြဲ့် ည်။ “ဤလူမ  ြု်း ည် န တ်နငှ့်် ငါ ့်ထ ံ ို ့် ြ ဉ််းက ်၍၊ 

န တ်ြမ််းနငှ့်် ငါ ့်က ို ရ ိုဇ  က၏၊ စ တ်နလှံို်းမူကာ်း ငါနငှ့်် ဇဝ်းလှ၏။ လူတ ို ့် စ ရငဇ် ာ  ညတ်တ ို ့်က ို 

အမှ ပ ြု၍ ငါ ့်က ို ဇ ကာကရံွ်ှို့  က၏။” (ဇဟရှာ၂၉:၁၃) ဟိုဆ ိုြဲ့် ည်။ ြရစ်ဇတာ် လက်ထက်၌ လည််း 

ဇဟရှာယလက်ထက် ကကဲ့်  ို ့်  ငဇ်ပ ာင််းလဲပြင််း မရှ ။ ဘိုရာ်း ြငက် ို အြ ည််းနှ ်း 

က ို်းကွယ် ကဇ ကာင််းက ို  ြငဇ်ယရ  ကဤကဲ့်  ို ့် ဆ ိုြဲ့် ည်။ “လျှ ြုှို့ ဝှက်ဇ ာ  တူ ို ့်၊ ဇဟရှာယ ည် 

 ငတ် ို ့်က ို ရည်မှတလ် က် ဤလူမ  ြု်း ည် န တ်နငှ့်် ငါ ့်ထ ံ ို ့် ြ ဉ််းက ်၍ န တ်ြမ််းနငှ့်် ငါ ့်က ို ရ ိုဇ  က၏။ 

စ တ်နလှံို်းမူကာ်း ငါနငှ့်် ဇဝ်းလှ၏။ လူတ ို ့် စ ရငဇ် ာ  ညတ်တ ို ့်က ို  နွ ်င၍် နည််းဥ ဇဒ ဇ ်းလ က် 

 င၊် ငါ ့်က ို အြ ည််းနှ ်းက ို်းကွယ် က၏၊ ဟို ဇနာက် ပြစ်လတံ့်ဇ ာ အရာက ို ဇလ ာက် တ်စွာ ဇဟာြဲ့်ပ  ဟို 

ပ န၍် မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (မ၁၅:ရ-၉) ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ်က ို င်္ရိုမစ ိုက်ဘိုရာ်းက ို 

န တ်နငှ့််  ာက ို်းကွယ်  က ည်။ လူတ ို ့် စ ရငဇ် ာ  ညတ်တ ို ့်က ို   ို၍ င်္ရိုစ ိုက်  က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဘိုရာ်းက ို်းကွယ် ဇန ကဇ ာ်လည််း အြ ည််းနှ ်း ပြစ် ည်ဟိုဆ ို ည်။ လူတ ိုင််း    ကလျှင ်

အြ ည််းနှ ်းဇ ာ အလို ်က ို လို ်လ ို ကမည် မဟိုတ်။ ကျွန ််တ ို ့်လည််း ဘိုရာ်းက ို်းကွယ် 

ဇန ကဇ ာ်လည််း၊ ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ်က ို မရှာ၊ က ိုယ့််အလ ိုက ို  ာဦ်းစာ်းဇ ်းဇနလျှင ်ဘိုရာ်း ြငက် ို 

က ို်းကွယ်ရက  ြု်းန ်မည် မဟိုတ်။ ရှငဇ် ါလိုကလည််း ဤ  ို ့် ဇရ်းြဲ့် ည်။ “ည အစ်က ိုတ ို ့်၊ ဣ ဇရလ 

လူတ ို ့် ည ်ကယ်တင ်ဇတာ်မူပြင််း  ို ့် ဇရာက်ဇစပြင််းငါှ၊ ငါ၏ ဇစတနာအလ ိုရှ ၍ ဘိုရာ်း ြငက် ို 

ဆိုဇတာင််း ဇလ့်ရှ ၏။ ထ ို တူ ို ့် ည် မှနဇ် ာ  ညာမရှ ဇ ာ်လည််း၊ ဘိုရာ်း ြင ်ဘက်၌ 

စ တ်အာ်းကက ်း ည်ဟို  တူ ို ့် အဘ ို ့် ငါ က်ဇ ြံ၏။ ထ ို တူ ို ့် ည် ဘိုရာ်း ြင၏် ဇပြာင့််မတ်ပြင််း 

တရာ်းက ို မ  ဘ၊ဲ က ိုယ်ဇပြာင့််မတ်ပြင််းက ို တည်ဇစပြင််းငါှ ရှာ ကံဇ ာဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြင၏် 

ဇပြာင့််မတ်ပြင််း တရာ်းက ို ဝနမ်ြံ က။” (ဇရာ၁၀:၁-၃) ရှငဇ် ါလိုက ဣ ဇရလ မ ာ်း၏ ကယတ်ငပ်ြင််း 

အတွက် ဆိုဇတာင််း ဇ ်းဇ ာဇ ကာင့််၊  တူ ို ့် ည် ကယ်တငပ်ြင််း  ို ့် မဇရာကဇ် ကာင််း ထငရှ်ာ်း ည်။ 

အဘယ်ဇ ကာင့်် မဇရာက် က နည််း ဟူမူကာ်း ဘိုရာ်း ြင ်ဇ ်းဇ ာ ဇပြာင့််မတ်ပြင််း လက်မြံ က။ 

 တူ ို ့် ည ်ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ် ကဇ ာ်လည််း ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ်က ို မ  ဘ ဲမ မ တ ို ့် 

အလ ိုဆနဒအတ ိုင််း က ို်းကယွ်ဇ ာဇ ကာင့်် အြ ည််းနှ ်း က ို်းကွယ်  က ည်။ မ တဇ်ဆ၊ွ ဘရာ်း ြငက် ို 

အြ ည််းနှ ်းက ို်းကွယ်လ ို ါ လာ်း။ ြ ည််းနှ ်းက ို်းကွယ်ပြင််းက ို ယြိုဘဝတွင ်မ   ာဇ ာ်လည််း 



ဇနာငဘ်ဝတွင ်   ာမှာ ပြစ် ည်။ ထ ိုအြ  နတ်ွင ်အလွန ်ဇနာက်က  ာွ်းမှာ ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် 

ယြိုအြ  န ်ရှ စဉ်တွင ်င်္ရိုစ ိုက် ကစ ို ့်။ 

သငြ်န််းစ  (၂) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ဇလာက၌ လူဘယ်နစ်ှမ  ြု်းရှ  နည််း။ ………………….မည် ည့််အရာမ ာ်း ပြစ် နည််း။ 

………………………. 

၂။ က ို်းကွယ်ပြင််း ဘာ ာမရှ   မူ ာ်းက ို ဘိုရာ်း ြငက် ……………………………….ဟို ဇြေါ် ည်။ 

ဇကာင််းကင ်န ိုငင်ဇံရာက်န ိုင ်ါမည်ဇလာ။ ……………………………………. 

၃။ က ို်းကွယ်ဇ ာ အရာနစ်ှမ  ြု်းက ို ဇြေါ် ပ  ါ။ ………………………………. 

၄။ အပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကွယ်  မူ ာ်း ည် မည် ူ ့်ထ ူံဇဇာ် က နည််း။ ………………………………… 

၅။ အ က် ရှငဇ် ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယန်ည််း၏ နည််းရှ  ည်။ ၎င််းတ ို ့် မှာ…………………………….. 

၆။ က ိုယ့််အလ ိုအတ ိုင််းက ို်းကွယ်ဇ ာ  မူ ာ်း ည် အဘယ်ဇ ကာင့်် ထ ို  ို ့်က ို်းကွယ် က နည််း။ 

………………….. 

ရ။ ကာဣန ည် ဘိုရာ်း ဇ ်းဇ ာ ……………………..က ို အ ံို်းမပ ြုဇ ာဇ ကာင့်် 

ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်…….….. ည်။ 

၈။ ဇရှာလိုရှငဘ်ိုရငြ်  ြု်းဇြါက်ဇ ာ  ညတ် ည် ………………… ဆ ိုငရ်ာ ညတ် ပြစ်၍  မူှာ်းဇ ာ 

အရာ ည် …………………….. ပြစ် ည်။ 

၉။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏ မ ာ်းစွာဇ ာ ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း ည် ဘိုရာ်း ြငက် ို 

………………………..စရာ ပြစ် ည်။ 

၁၀။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ကယ်တငပ်ြင််း  ို ့် ဇရာက် က ါ လာ်း။ အဘယဇ် ကာင့်် နည််း။ 

…………………. 

 

  



သငြ်န််းစ  (၃) 

ဘိုရာ်းအလ ိုဇတာ်အတ ိုင််း က ို်းကယွ ်က မူ ာ်း 

 ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််း က ို်းကွယ်ဇ ာ  မူ ာ်း အဇနပြင့်် မ မ တ ို ့်၏ အလ ိုက ို အဓ ကမထာ်း ကဇြ ။ 

ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာက် ို ရှာဇြွ  က ည်။ 

အ တေလ 

အာဇေလ ည် ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််းက ို်းကွယြ်ဲ့်ဇ ာဇ ကာင့််  ၏ူ  ူဇဇာ် ကက ာက ို 

ဘိုရာ်း ြငက် လက်ြံြဲ့် ည်။ ဇဟပေဲ၁၁:၄၌၊ “အာဇေလ ည် ကာဣန ူဇဇာ်ဇ ာ ယဇ်ထက်  ာ၍ 

ပမတ်ဇ ာ ယဇ်က ို၊ ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြငအ်ာ်း  ူဇဇာ်၏။ ထ ို  ို ့်ဇ ာ ယဇ်က ို  ူဇဇာ်၍၊ 

မ မ  ဇပြာင့််မတ် ည ်ဟို  က်ဇ ြ ံဇတာ်မူပြင််းက ို ရဇလ၏။ အဘယ်  ို ့် နည််းဟူမူကာ်း၊  လူှူဇ ာ 

အလှူက ို ဘိုရာ်း ြင ်ည ်လက်ြံ ဇတာ်မူ၏။   ို ့်ပြစ်၍၊ အာဇေလ ည် ဇ လနွဇ် ာ်လည််း 

ယြို ငတ်ရာ်းဇဟာဇ ်း၏။”ဟို ဇရ်းထာ်း ည်။ အာဇေလ ည် အက ို၏ မနာလ ိုမ ဇ ကာင့်် 

အ တ်ြံြဲ့်ရဇ ာ်လည််း ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ ်အတ ိုင််း  ူဇဇာ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့််အတူ 

ဇကာင််းကင၌် အစဉ်ထာဝရ ဇနရဇ ာဇ ကာင့််၊ အ က် ရှငရ်က  ြု်း၊ က ို်းကွယရ်က  ြု်းန ် ည်။ 

ဇလာက၌ အ ကတ်ာရှည်၍ ငရဲဇရာက် ည်ထက်၊ အ က် တ ိုဇတာင််းဇ ာ်လည််း ဇကာင််းကင ်

န ိုငင်၌ံ ထာဝရ ဇနရပြင််း ည် န  င််းဆာ၍ မရဇလာကဇ်အာင ်တနဘ် ို်း ကက ်း ည်။ 

ဧတန က္ ်

ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ၊် စ တ်ဇတာ်နငှ့်် ဇတွှို့ဇ ာ  ဧူဇနာက်အဇ ကာင််းက ို က မ််းစာ ထ၌ဲ ဤ  ို ့် 

ဇတွှို့ရ ည်။ “ဧဇနာက် ည် အ က် ဇပြာက်ဆယ်ငါ်းနစ်ှရှ ဇ ာ၊်  ာ်း မ ိုရှလက ို ပမငဇ်လ၏။ 

မ ိုရှလဘာွ်းပမငဇ် ာ ဇနာက်၊ ဧဇနာက် ည် အနစ်ှ ံို်းရာ တ်လံို်း ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့််အတူ  ာွ်းလာ၍၊ 

 ာ်း မ ်း မ ာ်းက ို ပမငဇ်လ၏။ ဧဇနာက်အ က် နစ်ှဇ ါင််း  ံို်းရာဇပြာက်ဆယ်ငါ်း နစ်ှတည််း။ 

ဧဇနာက် ည် ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့််အတူ  ာွ်းလာ၏။ ဇနာက်တြန ်  ူည် မရှ ။ အဇ ကာင််းမူကာ်း၊ 

ဘိုရာ်း ြင ်  မ််းယူ ဇတာ်မူဇ ာဇ ကာင့်် တည််း။” (က ၅:၂၁၂၅) ဇဟပေဲဇရ်းဇ ာ  ကူလည််း 

 ူ ့်အဇ ကာင််းက ို ဤ  ို ့် ဇရ်း ာ်း ြဲ့် ည်။ “ဧဇနာက ်ည် ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် ဇ ပြင််းနငှ့်် လွတ်၍ 

ဘဝဇပ ာင််းရ၏။ ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ူ ့်က ို ဘဝဇပ ာင််းဇစ ဇတာ်မူဇ ာဇ ကာင့််၊   ူည် ဇနာက်တြန ်

မဇ ေါ်မရှ ။   ူည် ဘဝ မဇပ ာင််းမှ  ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာ်နငှ့်် ဇတွှို့ဇ ာ  ူပြစ် ည်ဟို 

 က်ဇ ြံပြင််းက ို ရဇလ၏။” (ဇဟ၁၁:၅)။ ဧဇနာက် ည် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ် 



အတ ိုင််းက ို်းကယွ်ဇ ာ  ူပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် ြ  ဇဆာငပ်ြင််း ြံြဲ့်ရ ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် ဧဇနာက်နငှ့်် 

 ာွ်းလာပြင််းက ို အလနွ ်ဇ  ာ်ဇမွှို့ဇ ာဇ ကာင့််  ူ ့်က ိုဇလာက၌ မထာ်းဇတာ့်ဘ ဲဇကာင််းကင ် ို ့် ဇစာဇစာ 

ဇြေါ် ာွ်းပြင််း ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် ကျွန ််နငှ့််အတူ  ာွ်းလာ ါ လာ်း။ 

 

တန ဧ 

“ဇနာဧဇြတ်ကလူမ ာ်း ည် အလွန ်ဆ ို်း မ်ွ်းဇ ကာင််း က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ညညိဇ်ပမကက ်း ဇ ေါ်မှာ 

လူအပ စ် ကက ်း၍၊  ၏ူ စ တ်နလှံို်းအ ကံ အစည်ရှ  မျှ တ ို ့် ည် အစဉ်မပ တ် ဆ ို်းညစ်ပြင််း 

 က် က်ရှ ဇ ကာင််းက ို၊ ဘိုရာ်း ြင ်  ပမင ်ဇတာမ်ူ လျှင၊် ” (က ၆:၅)။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် 

 တူ ို ့်က ို ြ က်စ ်းဘ ို ့် ရည်ရွယ် ည်။ “  ို ့်ဇ ာ်ဇနာဧ ည် ဇပြာင့််မတ်ဇ ာ ၊ူ မ မ  အမ  ြု်း၌ 

စံိုလငဇ် ာ  ူပြစ်၏။ ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့််အတူ  ာွ်းလာ၏။” (က၆:၉) ဇနာဧ ည် ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့််အတူ 

 ာွ်းလာ ည်ဟိုဆ ိုဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််း အ က် ရှငဇ် ာ ၊ူ ဘိုရာ်း ြငက် ို 

မှနက်နစ်ွာက ို်းကွယ်ဇ ာ  ူပြစ် ည်။ “ဇနာဧ ည် မပမင ်ဇ ်းဇ ာ အမ အရာ တ ို ့်က ို ဇဘာ်ပ ဇ ာ 

ေ ာဒ တ်ဇတာက် ို ြံယူပ  ်းမှ၊ ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် ဇ ကာက်ရံွ ှို့ဇ ာ စ တရှ် ၍၊ မ မ  အ မ် အူ မ် ာ်း 

တ ို ့်က ို ကယ်တငပ်ြင််းငါှ  ဇဘဂာက ို တည်ဇလ၏။ ထ ို  ို ့် ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့််ဇလာက  ာ်း တ ို ့်က ို 

အပ စ် တင၍် ယံို ကည်ပြင််း နငှ့်် ယှဉ်ဇ ာ ဇပြာင့််မတ်ပြင််း က ိုလည််း အဇမွြ ံရ၏။” (ဇဟ ၁၁:ရ) 

 

အခေ ဟ  

အပောဟံ ည် ရို ်တိုက ို်းကွယ်ဇ ာ  ူပြစ်ြဲ့် ည်။ ဇဟပေဲဇရ်းဇ ာ  ကူ၊ “အာပေဟံ ည် အဇမွြ ံ

ရလတံ့်ဇ ာ ပ ည်  ို ့် ထကွ် ာွ်းမည်အဇ ကာင််း၊ ဘိုရာ်း ြင ်ဇြေါ် ဇတာ်မ ူဇ ာအြါ၊   ူည် 

အဘယ်အရ ်  ို ့်  ာွ်း ည်က ို က ိုယ်တ ိုင ်မ  ဘ ဲလ က်၊ ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် နာ်းဇထာင၍် 

ထကွ် ာွ်းဇလ၏။” (ဇဟ ၁၁:၈) ဟို ဇရ်းြဲ့် ည်။   ူည် ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် 

ဇပြာင့််မတ်ပြင််းရဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ “အာပေံ ည် ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို ယံို ကည် ည်ပြစ်၍၊ 

 ၏ူ ယံို ကည်ပြင််းက ို ဇပြာင့််မတ်ပြင််း ကဲ့်  ို ့် မှတ် ဇတာ်မူ၏။” (က ၁၅:၆)။ အပောဟံ ည် 

ရို ်တိုက ို်းကွယ်ြဲ့်ရာမှ၊ ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ်၍၊ ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််း 

မှနက်နစွ်ာက ို်းကွယ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ယံို ကည်ပြင််း၏ ဘြငအ်ပြစ်  တ်မှတ် ည်။ 

 

ဒါဝိဒ ်

ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ်က ို   ဇ ာ ဒါဝ ဒက်ဤ  ို ့် ဆ ို ည်။ “ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းက ို အလ ိုဇတာ် မရှ ၊ 



  ို ့်မဟိုတ်လျှင ်ယဇ် ူဇဇာ် ါမည်၊ မ ်းရ  ှို့ဇ ာ ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းက ို  ငန်စ်ှ က်ဇတာ် မမူ၊ ဘိုရာ်း ြင ်

နစ်ှ က် ဇတာ်မူဇ ာ ယဇ်မူကာ်း က  ြု်း ဲ့်ဇ ာ စ တဇ် တည််း၊ အ ို ဘိုရာ်း ြငက် ိုယ်ဇတာ် ည် 

က  ြု်း ဲ့်ဇ ကမွဇ ာ နလှံို်းက ို ပငင််း ယ်ဇတာ် မမူတတ် ါ။” (ဆာလံ ၅၁:၁၆..၁ရ) 

ဘိုရာ်း ြင ်ည်ယဇ် ူဇဇာ် ပြင််း ထက်၊ က  ြု်း ဲ့်ဇ ကမွဇ ာ စ တ်နလှံို်းအလ ိုရှ ဇ ကာင််း 

ဒါဝ ဒမ်င််း   ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာ်နငှ့်် ဇတွှို့ဇ ာ  ူပြစ် ည်။ 

 

တပါလို 

ဇ ါလို ည် ဇရှာလို ပြစ်ြဲ့်စဉ်တွင ်ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ် မ  ဇ ာဇ ကာင့််၊ အ င််းဇတာ်က ို 

ညှင််းဆဇဲ ာ  ူပြစ်ြဲ့် ည်။ အ င််းဇတာ် ည် လမ််းလွဲဇ ာ  မူ ာ်းဟို ထငမှ်တ်ဇ ာဇ ကာင့်် 

ြ က်စ ်းဘ ို ့် ကက ြု်းစာ်း ြဲ့် ည။်   ို ့်ဇ ာ်ဒမ က်ပမ ြုှို့အဝင၌်၊ အလင််းဇရာင၏် ထ ို်းပြင််း ြံရပ  ်း၊  ြင ်

ြရစ်ဇတာ်က ို   ရှ ပ  ်း ဇနာက်  ိုင််းတွင ်ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်က ို ပ န ် ရ ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဇာတ အာ်းပြင့််  ူကက ြု်းစာ်း ြဲ့် မျှ ည် ဘာမျှ မဟိုတဇ် ကာင််း ဤ  ို ့် ဇရ်း ာ်း ြဲ့် ည်။ “ငါ ည် 

ရှစ်ရက်ဇပမာက်ဇ ာ ဇန ့်၌ အဇရြ ာ်းလှ ်းပြင််းက ို ြံရ၏။ ဣ ဇရလ အမ  ြု်း၊ ေယဂာမ နအ်နယွ် ပြစ်၏။ 

ဇဟပေဲလူမှဆင််း က်ဇ ာ ဇဟပေဲလူစစ် ပြစ်၏။ တရာ်းအာ်းပြင့်် ြာရ ရဲှ ပြစ်၏။ စ တ်အာ်းကက ်းပြင််းက ို 

ဇမ်းဇ ာ်၊ ငါ ည် အ င််းဇတာ်က ို ညဉ််းဆဇဲ ာ  ူပြစ်၏။  ညတ်တရာ်းအာ်းပြင့်် ရဇ ာ 

ဇပြာင့််မတ်ပြင််းက ို ဇမ်းပ နဇ် ာ်၊ ငါ ည် အပ စ် တငြ်ွင့််နငှ့်် ကင််းလွတ် ဇ ာ  ူပြစ်၏။ 

  ို ့်ဇ ာ်လည််း ငါ၏ အက  ြု်းစ  ွါ်းက ို ပ ြုစိုဇ ာ အရာရှ  မျှ တ ို ့်က ို ရ ံ်းဇစဇ ာ အရာကဲ့်  ို ့် 

ြရစ်ဇတာ်ဇ ကာင့်် ငါထငမ်ှတ်၏။ ထ ိုမျှမကငါ၏  ြင ်ဇယရ ြရစ်က ို   ဇ ာ  ညာ ည် 

အဘယ်မျှဇလာက်ပမတ် ည်က ို ဇထာက၍်၊ ြ ်  မ််းဇ ာ အရာတ ို ့်က ို ရ ံ်းဇစဇ ာ အရာကဲ့်  ို ့် 

ငါထငမ်ှတ်၏။ ထ ို ြငဇ် ကာင့်် ြ ်  မ််းဇ ာ အရာတ ို ့်က ို အရ ံ်းြံရပ  ။ ဇ ပြင််း မှထဇပမာက်ဇ ာ 

အြွင့််က ို ငါရန ိုငဇ်ကာင််းလျှင၊် က ိုယ်ဇတာ် ည် အဇ ြ ံဇတာ်မူ ည် နည််းတ၊ူ ငါ ည်လည််း 

အဇ ြံ၍ ထ ို ြငက် ို၎င််း၊ ထဇပမာက် ဇတာ်မူပြင််း၏ တနြ် ို်းက ို၎င််း၊ ဆင််းရဲ ြံဇတာ်မူပြင််းက ို 

ဆက်ဆ၍ံ ြံပြင််းက ို၎င််း၊   ကျွမ််းပြင််းငါှ၊  ညတ်တရာ်းအာ်းပြင့်် ရဇ ာက ိုယဇ်ပြာင့််မတ်ပြင််းက ို မက ို်း 

စာ်းဘ၊ဲ ြရစ်ဇတာ်က ို ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် ရဇ ာ ဇပြာင့််မတ်ပြင််း တည််း ဟဇူ ာ၊ ယံို ကည်ပြင််း 

အတွက်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ဇ ်းဇတာ်မူဇ ာ ဇပြာင့််မတ်ပြင််းက ို က ို်း စာ်း ပြင့််၊ ြရစ်ဇတာက် ို 

အပမတ်ရ၍ ထ ို ြင၌် တည် ါမည်အဇ ကာင််း၊ ြ ်  မ််းဇ ာ အရာတ ို ့်က ို မစငက်ဲ့်  ို ့် ငါထငမ်ှတ်၏။” 

(ြ လ ၃:၅-၁၁) ရှငဇ် ါလို ည် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်   ရှ ဇ ာ ဇနာက၊် 

ယြငဘ်ိုရာ်းက ို်းကွယ်နည််းမ ာ်းက ို  ယ၍်  ကူ ိုယ်တ ိုငြ် က်စ ်းြဲ့်ဇ ာ အ င််းဇတာ် အတွက်၊ အ က် 



ဇ ်းဇဆာငရွ်က်ြဲ့် ည်။ ဒိုကခ မ  ြု်းစံိုညှင််းဆပဲြင််း မ  ြု်းစံို ကာ်းမှအမ  ဇဆာငြ်ဲ့် ည်။ ဇာတ အာ်းပြင့်် 

တည်ဇဆာက်ြဲ့်ဇ ာ အရာမ ာ်း ည် မစငက်ဲ့်  ို ့် ထငမ်ှတ် ည်။ ဘိုရာ်း၏ အလ ိုဇတာ် 

အတ ိုင််းက ို်းကယွ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြင၏် နကန်ဇဲ ာ အရာမ ာ်းက ို   ၍   ဝါဒစာဇစာငမ် ာ်းစွာ 

ဇရ်း ာ်း န ိုငြ်ဲ့်ပြင််း ပြစ် ည်။ ကျွန ််တ ို ့်လည််း အက  ြု်းြံစာ်း  က ည်။ 

သငြ်န််းစ  (၃) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ဘိုရာ်း ြင ်အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််းက ို်းကွယ်န ိုငရ်န ်………………အလ ိုက ို  ယ်ဘ ို ့် လ ို ည်။ 

၂။ အာဇေလ ည် မည် ၏ူ အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််းက ို်းကွယ်ြဲ့် နည််း။ ………………………….. 

၃။ ဧဇနာက် ည် ဘိုရာ်း ြငက် အဘယ်ဇ ကာင့်် ြ  ဇဆာင ်ာွ်း နည််း။ 

……………………………. 

၄။ ဇနာဧ ည်  ူ ့်ဇြတ်ကလူမ ာ်း ဆ ို်း မ်ွ်းဇ ာ်လည််း  တူ ို ့် ကဲ့်  ို ့် 

ဆ ို်း မ်ွ်း ါ လာ်း……………………… 

၅။ အာပောဟံ ည် ယံို ကည်ပြင််း အာ်းပြင့်် ဘာရ နည််း။ ……………………………… 

၆။ အာပောဟံ ည် ဘိုရာ်း ြငက် ဇြေါ် ဇ ာအြါ   ူာွ်းမည့်် ဇနရာ   ါ လာ်း။ 

…………မ တ်ဇဆကွ ို ဘိုရာ်း ြငက်  ကူဲ့်  ို ့် ဇြေါ်လျှင ်လ ိုက်န ိုင ်ါမည်လာ်း။ 

…………………………. 

ရ။ ဒါဝ ဒ ်ည် အဘယ်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင၏် စ တထ် ဇတွှို့ဇ ာ  ူပြစ်ရ ါ နည််း။ 

………………………. 

၈။ ဇ ါလို ည် အဘယ်ဇ ကာင့်် အ င််းဇတာ်က ို ညှင််းဆြဲဲ့် နည််း။ …………………………. 

၉။ ဇ ါလိုက ြရစ်ဇတာ်ဇ ကာင့်် ြ ်  မ််းဇ ာ အရာတ ို ့်က ို ဘာကဲ့်  ို ့် မှတ် နည််း။ 

…………………… 

၁၀။ ဇ ါလို ည် အဘယဇ် ကာင့်် ဆင််းရဲ ဒိုကခ ြံရ နည််း။ …………………………………… 

  



သငြ်န််းစ  (၄) 

ဝတပ် ြုပြင််းဆ ိုငရ်ာ ညတ် 

             ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ် ည် မ ာ်းစာွ ရှ ဇ ာ်လည််း၊ အဇရ်းကက ်း ဆံို်းဇ ာ အရာဇလ်းြိုက ို 

ဇြေါ် ပ လ ို ည်။ ထ ိုအရာမ ာ်း မှာ 

 ၁။ အ က် ရှင ်ဇတာ်မူဇ ာ ဘိုရာ်းက ို  ာက ို်းကယွ်ရမည်။ 

 ၂။ ဘိုရာ်းရှ ဇ ာ ဇနရာ၌  ာက ို်းကွယ်ရမည်။ 

 ၃။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အာ်းပြင့််  ာက ို်းကယွ်ရမည်။ 

 ၄။ ယဇ်ဇကာင ်အာ်းပြင့််  ာက ို်းကွယ်ရမည်။ 

  အသက္ရှ်ငတ်တ ်မူတသ ဘိုရ ်းက္ိိုသ က္ိို်းက္ယွရ်မည် 

ဇကာင််းကင ်ဘံိုနငှ့်် ငရဲ  ိုငရှ်င ်ည် အ က် ရှင ်ဇတာ်မူဇ ာ ြနဆ်င််းရှင ်ဘိုရာ်း ြင ်ပြစ် ည်။ 

ထ ိုဘိုရာ်း ြငက် ို မက ို်းကယွ်ဘ ဲအပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ်လျှင၊် မည်ကဲ့်  ို ့် ဇကာင််းကင ်န ိုငင် ံ ို ့် 

ဇရာက်န ိုငမ်ည်နည််း။ ဘိုရာ်းရှငက် ိုယ်ဇတာ်တ ိုင ်ကဤ  ို ့်  ညတ်ထာ်းြဲ့် ည်။  

“ငါမှတ ါ်းအအပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို မက ို်းကွယန်ငှ့််။ အထက် မ ိုဃ််းဇကာင််းကင၌် ၎င််းဇအာက် 

အရ ်ဇပမကက ်း ဇ ေါ်၌၎င််းဇပမကက ်း ဇအာက်ဇရထ၌ဲ၎င််းရှ ဇ ာ အရာနငှ့််  ံို ဏ္ဍာနတ်ူဇအာင၊် 

ရို ်တိုဆင််းတိုက ိုက ိုယ်အဘ ို ့် မလို ်နငှ့််။” (ထကွ်၂၀:၃-၄)။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ဇ ာ 

  ူည် ဇကာင််းကင ်န ိုငင်ဇံရာက်ဘ ို ့်၊ မဇရာက်ဘ ို ့် စဉ််းစာ်းစရာ မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ မဇရာက်ဘ ို ့်ရန ်

ဇ ြ ာပ  ်း ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ၏ူ ဘိုန််းက ို အဘယ်  ူမျှမဇ ်းြ င။်  ညတ်ဇတာ် 

ဆယ် ါ်းဇ ်း ဇ ာအြါ  မူှတ ါ်းအပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း မ ာ်းက ို က ို်းကွယ်မှာ စ ို်းရ မ် ဇ ာဇ ကာင့််၊ 

အပြာ်းဘိုရာ်းမ ာ်းမက ို်းကယွ်ဘ ို ့်ရန ်အတနတ်နမ်ှာထာ်းြဲ့် ည်။ “အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို  င ်ည် 

မက ို်းကွယ်ရ။ အပ စ် ရှ ယံိုလွယ်အမည်ရှ ဇ ာ ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် အပ စ် ရှ  ည်ဟို ယံိုလွယ်ဇ ာ 

ဘိုရာ်း ြင ်ပြစ်ဇတာ်မူ၏။” (ထကွ်၃၄:၁၄)။ ဤက မ််း  ိုဒက် ို အင်္ဂလ  ် က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် 

ဇရ်းထာ်း ည်။ “For you shall not worship any other god, for the LORD, whose name is Jealous, 

is a jealous God.” ထာဝရ ဘိုရာ်း ည်၊  ဝနတ် ိုတတ်ဇ ာ ဘိုရာ်း ပြစ် ည် ဟိုဆ ို ည်။ 

 ဝနတ် ိုပြင််း ည် လငန်ငှ့်် မယာ်း ကာ်း၊ ရ ်းစာ်း ကာ်း၌ ပြစ်တတ်ဇ ာ အရာ ပြစ် ည်။ အြ စ်ကက ်းလျှင ်

  ို၍  ဝနတ် ိုတတ် ည်။ ဘိုရာ်း ြငလ်ည််း  ူ ့်က ို မက ို်းကွယ်ဘ ဲအပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို က ို်းကယွ်လျှင ်



အလွန ် ဝနတ် ို ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဇမာဇရှမှတဆင့်် ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ထဤံကဲ့်  ို ့် 

အထ ်ထ ်မှာထာ်းြဲ့် ည။် “ငါ ညတ် မျှ တ ို ့်၌  တ ပ ြု ကဇလာ့်။ အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း၏ နာမက ို 

မမက်မဆ ိုနငှ့််။  င၏် န တထ်ကဲမမက် ကံ ို  တူ ါ်းမ ကာ်းဇစနငှ့််။” (ထကွ်၂၃:၁၃) ထာဝရ ဘိုရာ်း ည်၊ 

အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း မ ာ်းက ို န တ်နငှ့််  ငမ်မမက်ဇစြ င။် မည်မျှ ဝနတ် ိုဇ ကာင််းက ို   န ိုင ်ည်။ 

 “ င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို ဇ ကာကရံွ်ှို့ရမည်။ ထ ိုဘိုရာ်း ြငက် ို  ာဝတ်ပ ြုရမည်။ 

နာမဇတာ် အာ်းပြင့််လည််း က  နဆ် ိုပြင််းက ို ပ ြုရမည်။ အပြာ်းတ ါ်းဇ ာ ဘိုရာ်း၊  င့်် တ်လည်၌ 

ဇနဇ ာ လူမ  ြု်းတ ို ့်၏ ဘိုရာ်းက ို မဆည််းမက ်ရ။  င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ည်  ငတ် ို ့်၌ 

အပ စ် ရှ  ည်ဟို ယံိုလွယဇ် ာ ဘိုရာ်း ပြစ်ဇတာ်မူ၏။  င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် 

 င့််က ို အမ က်ထကွ၍် ဇပမကက ်း ပ ငမ်ှာ ိုတ် င ် ယ်ရှာ်း ဇတာ်မ ူမည်ဟို စ ို်းရ မ်စရာ ရှ ၏။” (တရာ်း 

၆:၁၃-၁၅) ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ူ ့်က ို မက ို်းကွယ်ဘ၊ဲ အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ်လျှင၊် ဇပမကက ်း 

ပ ငမ်ှ ိုတ် င ် ယ်ရှာ်း ဇတာ်မူ ည့််တ ိုငဇ်အာင၊် အမ က်ထကွ်မည့်် အရာက ို ကက ြုတင ် တ ဇ ်း 

ဇတာ်မ ူြဲ့် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်  မူ ာ်း အဇ ေါ်၌၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း 

မည်မျှအမ က်ထကွ် ဇတာမ်ူဇ ကာင််း   န ိုင ်ည်။   လည််း    င့်် ည်။   ို ့်ဇ ာ်ယဇန ့် 

ြရစ်ယာနဟ်ိုဆ ို  မူ ာ်း ည်၊ ထ ိုအရာက ို အဇလ်းအနက်မထာ်း၊  ာ်း မ ်း မ ာ်းက ို လည််း၊ ထာဝရ 

ဘိုရာ်း မက ို်းကွယ်ဇ ာ်လည််း၊ ရာထ်ူးဇကာင််းဇ ာ၊ ြ မ််း ာဇ ာ  မူ ာ်းနငှ့်် လက်ထ ်ဇစ  က ည်။ 

ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း အမ က်န  ်းဇဆာ်  က ည်။ 

“ င၏် ည အစ်က ိုရင််း၊  င၏်  ာ်း မ ်း၊  င၏် ရငြ်ွင၌် ဇနဇ ာ မယာ်း၊ က ိုယ်ကဲ့်  ို ့် 

မှတ်တတ်ဇ ာ အဇဆြွင ်ွန််းတစံိုတဇယာက်က၊  ာွ်း ကစ ို ့်၊  ငလ်ည််း မ  ၊ ဘ ို်းဇဘ်းတ ို ့်လည််း 

မ  ဇ ာ၊ အပြာ်းတ ါ်းဇ ာ ဘိုရာ်း၊  င့်် တ်လညအ်န ်းအဇဝ်း၌ ဇနဇ ာ ၊ူ ဇပမကက ်း 

စွန််းတဘက်မှ ည် တဘက်တ ိုငဇ်အာင၊် က ို်းကွယ်ဇ ာ ဘိုရာ်းက ို ဝတ်ပ ြု ကစ ို ့်ဟို၊ တ တ်ဆ တ်စွာ 

ဇ ်ွးဇဆာငလ်ျှင၊်  င ်ည် ဝနမ်ြံရ။  ၏ူ စကာ်းက ို နာ်းမဇထာငရ်။  ူ ့်က ို ပမင ်ဇ ာအြါ မ နာ်းရ။ 

နဇှပမာ ပြင့်် ြွက်၍ မထာ်းရဘ၊ဲ  ူ ့်က ို အမှန ်တ်ရမည်၊   ူည် အဇ  တ်ပြင််းက ို ြံစ မ့််ဇ ာ ငာှ၊ 

 င ်ည် အဦ်းပ ြုပ  ်းမှ၊ လူအဇ ါင််းတ ို ့် ည် ပ ြုရ ကမည်။ ကျွနြ်ံဇနရာအငဲ်္ိုတတ ြု ပ ည် မှ ငတ် ို ့်က ို 

န တ်ဇဆာင ်ဇတာ်မူဇ ာ၊  င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ထဇံတာ် မှလွဲဇစပြင််းငာှ၊ 

 ကံစည်ဇ ာဇ ကာင့််၊ ထ ို ကူ ို ဇက ာက်ြနဲငှ့််  စ်၍ အဇ  တ်ရ ကမည်။ ထ ို  တင််းက ို ဣ ဇရလ 

အမ  ြု်း ာ်း အဇ ါင််းတ ို ့် ည်  ကာ်း၍၊ ထ ို  ို ့်ဇ ာ အဓမမအမ က ို  ငတ် ို ့်တွင ်ဇနာက်တြန ်မပ ြုဝံ့်ဘ ဲ

ဇန ကလ မ့််မည်။” (တရာ်းဇဟာ ၁၃:၆-၁၀)။ က ိုယ်မ  ာ်း စိုထမဲှအပြာ်းဘိုရာ်းက ို ကွယ်ဘ ို ့်ရန၊် 



ဇ ်ွးဇဆာင ် မူ ာ်းက ို က ိုယ်တ ိုင ်တ်ရမည်ဟို၊ ဘိုရာ်း ြင ် ညတ်ထာ်း ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ထာဝရ 

ဘိုရာ်း ြင ်ည် အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ဇ ာ  မူ ာ်းက ို မည်မျှ အလ ိုမရှ ဇ ကာင််းက ို ထငရှ်ာ်းစွာ 

ဇတွှို့ ပမငန် ိုင ်ည်။   ို ့်ဇ ာ်ယဇန ့် ြရစ်ယာန ်မ ာ်း ည် ထ ိုအရာက ို အဇလ်းအနက်မထာ်း က။ ဘိုရာ်း 

အပမင၌် အပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ပြင််း ည် ပ ည့််တနဆ်ာလို ်ပြင််းနငှ့်် တူဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ 

“ င ်ည် ယြို ာွ်းဇ ာ ပ ည်  ပူ ည် ာ်း တ ို ့်နငှ့်် မ ဿဟာယြဲွှို့ ပြင့််၊  င့််အလယ်၌ တ ိုက်မ ၍ 

လဲစရာ အဇ ကာင််း မပြစ်ဇစပြင််းငါှ၊ က ိုယက် ိုက ိုယ် တ ပ ြုဇလာ့်။  တူ ို ့် ယဇ် လလ ငမ် ာ်းက ို 

ြ က်ဆ ်းရမည်။  တူ ို ့် ရို ်တိုဆင််းတိုမ ာ်းက ို ြ  ြု်းြဲ့်ရမည်။  တူ ို ့် အာရှရ ငမ် ာ်းက ို ြိုတ်လှဲရမည်။ 

အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို  င ်ည် မက ို်းကွယရ်။ အပ စ် ရှ ယံိုလွယ်အမညရှ် ဇ ာ ထာဝရ ဘိုရာ်း ည်၊ 

အပ စ် ရှ  ည်ဟို ယံိုလွယဇ် ာ ဘိုရာ်း ြင ်ပြစ်ဇတာ်မူ၏။  င ်ည် ထ ိုပ ည်  ပူ ည် ာ်း တ ို ့်နငှ့်် 

မ ဿဟာယြဲွှို့ ပြင့််၊  တူ ို ့် ည် မ မ တ ို ့် ဘိုရာ်းနငှ့်် မှာ်းယွင််းပြင််းက ို ပ ြု၍၊ ထ ိုဘိုရာ်း တ ို ့်အာ်း ယဇ် ူဇဇာ် 

ဇ ာအြါ၊  င့််က ို ဇြေါ်၍  င ်ည် ထ ိုယဇ်ဇကာငက် ို စာ်းမည်ဟူ၍ ၎င််း င ်ည်  တူ ို ့်  မ ်းမ ာ်းက ို 

ယူ၍၊ က ိုယ် ာ်း တ ို ့်နငှ့်် ထ မ််းပမာ်း ဇ ်းစာ်း ပြင့််၊ ထ ို မ ်းတ ို ့် ည် မ မ တ ို ့် ဘိုရာ်းနငှ့်် မှာ်းယငွ််းပြင််းက ို 

ပ ြု၍၊  င၏် ာ်း တ ို ့်က ို ထ ိုဘိုရာ်း တ ို ့်နငှ့်် မှာ်းယငွ််းဇစမည်ဟူ၍ ၎င််း စ ို်းရ မ်စရာ ရှ ၏။ 

 င ်ည်က ိုယ်အဘ ို ့်  နွ််းဇ ာ ဘိုရာ်း တ ို ့်က ို မလို ်ရ။” (ထကွ်၃၄:၁၂-၁ရ)။ 

ပမနမ်ာက မ််းစာအို ်၌ မှာ်းယွင််း ည်ဟိုဆ ိုဇ ာ်လည််း အင်္ဂလ  ် က မ််းစာ၌၊ ပ ည့််တနဆ်ာလို ် ည်ဟို 

ဤကဲ့်  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ (for you shall worship no other god, for the LORD,whose 

nameis Jealous,is a jealous God) ,lest you make a covenant with the inhabitants of 

the land,and they play the harlot with their gods and make sacrifice to their 

gods,and one of them invites you and you eat of his sacrifice, and you take of his 

daughters for your sons, and his daughters play the harlot with their gods and 

makeyour sons play the harlot with their gods. (Ex34:14-16) ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

အပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ပြင််း ည်၊ ဘိုရာ်း ြင ်အလနွ ်အမ က်ဇဒါ ထကွ်၍ မည်မျှအပ စ် ကက ်း 

ဇ ကာင််းက ို   န ိုင ်ည်။ ထ ို  ို ့် အတနတ်နမ်ှာထာ်းဇ ာ်လည််း၊ ဣ ဇရလ လမူ  ြု်းမ ာ်း ည် အငဲ်္ိုတတ ြု 

ပ ည်မှ ထကွ်ကတည််း ကစ၍၊ ောေိုလိုနက်ျွနြ်ံ ညအ်ထ  ရို ်တိုမ ာ်းက ို  ာက ို်းကွယ်  က ည်။ ထာဝရ 

ဘိုရာ်း ယံို ကည်ဇ ာ ဘိုရငမ် ာ်း ပြစ် ည့််ဒါဝ ဒမ်င််း၊ အာ မင််း၊ ဇယဇဟာရှြတ်မင််း၊ ဇဟဇက မင််း၊ 

ဇယာရှမင််းတ ို ့် လက်ထက၌်  ာအပြာ်းဘိုရာ်း မက ို်းကွယ်ဘ၊ဲ ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ်  က ည်။ 

 ဇရာြက် မ ာ်းက ို ဇစလွှတ်၍  တ ဇ ်းဇ ာ်လည််း နာ်းမဇထာင ်က၊ င်္ရိုမစ ိုက် က။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဇနာက်ဆံို်း၌ ဣ ဇရလ ပ ည်က ို အာရ ရ လက်၌၎င််းယိုဒပ ည်က ို ောေိုလိုနလ်က်၌၎င််းကျွနြ်ံ ဇစြဲ့် ည်။ 

ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို မက ို်းကယွ်ဘ ဲအပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း မ ာ်းက ို်းကယွ်ပြင််း ည် ဇကာင််းကင ်ဘံိုရှငထ်ာဝရ 



ဘိုရာ်း အတွက်  ာမညအပ စ် မဟိုတ်၊ အကက ်းမာ်း ဆံို်းဇ ာ အပ စ်၊ အပ စ် တကာတ ို ့်၌ အကက ်းမာ်း 

ဆံို်းဇ ာ အပ စ် ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်ယဇန ့် ြရစ်ယာန ်မ ာ်း၏ အပမင၌်၊ အပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကယွ်ပြင််း ည် 

အဇရ်းမကက ်း။ ထ ို ့်ထက်က ိုယ်က င့််တရာ်းဇြါကြ် က်ပြင််း ည် အလွန ်အပ စ် ကက ်း ည်ဟို ယူဆ 

 က ည်။ 

သငြ်န််းစ  (၄) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ က ို်းကွယ်ပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်၌ အဓ ကအြ က်ဇလ်းြ က်မ ာ်းမာှ၊ 

(၁) …………………………………………………… 

(၂) ……………………………………………………. 

(၃) …………………………………………………… 

(၄) ……………………………………………………. 

၂။ ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ၏ူ ဘိုန််းက ို အဘယ် အူာ်း ဇ ်းြ င ် နည််း။ ……………………………… 

၃။ ဘိုရာ်း ြင ်ည်။ မည်ကဲ့်  ို ့်ဇ ာ ဘိုရာ်း ပြစ် နည််း။ ……………………………… 

၄။ ထာဝရ ဘိုရာ်း ြငက် လူမ ာ်း အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ပြင််းက ို မည်မျှမိုန််း နည််း။ 

……………………………….. 

၅။ အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို်းကွယ် ကူ ို မည်ကဲ့်  ို ့် အဇရ်းယူြ ိုင််း နည််း။ …………………………… 

၆။ အပြာ်းဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ပြင််း ည်။ဘိုရာ်း အပမင၌် မည်ကဲ့်  ို ့်ဇ ာ အပ စ် က  ်းလွနပ်ြင််း ပြစ် နည််း။ 

…………………. 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၅)  

ဘိုရာ်းရှ ဇ ာဇနရာ၌ ာက ို်းကယွရ်မည် 

တနရ တိိုင််း၌ 

ကမဘာဦ်းမှစ၍  ညတ်ဇတာ် ဇ ်း ည် အထ ၊ ဘိုရာ်း ြငက် ို မ မ တ ို ့် ကက ြုက်နစ်ှ က်ဇ ာ ဇနရာတ ိုင််း 

မှက ို်းကွယ်န ိုင ် က ည်။ အပောဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကို ်တ ို ့် ည်၊ ဇရာက်ဇလရာအရ ်ရ ်၌ 

ယဇ် လလ ငမ် ာ်းက ို တည်ဇဆာက်၍ က ို်းကွယတ်တ်  က ည်။ 

 

တတဲတ ်၌ 

ဘိုရာ်း ြငက် ဇမာဇရှအာ်း   နာဇတာငဇ်ပြ၌ တဲဇတာ် ဇဆာက်ြ ိုင််း ည်။ ထ ိုအြ  န ်မှစ၍ 

ဘိုရာ်း ြငအ်ာ်း တဲဇတာ၌်  ာက ို်းကွယရ် ည်။ 

 

ေိမ န်တတ ်၌သ  

ဇရှာလမိုနမ်င််းကတဲဇတာ် အစာ်း၊ ေ မာနဇ်တာ် ဇဆာက် ဇ ာအြါ ေ မာနဇ်တာ် ထမဲှ ာ 

က ို်းကွယ်ရ ည်။ အဘယ့််ဇ ကာင့်် ဆ ိုဇ ာ်၊ ေ မာနဇ်တာ်၌ ာ ဘိုရာ်း ြငက်  န််းဝ ် ဇတာ်မူြဲ့် ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ ်ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည်  စစာ မရှ ဇ ာဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြငက် ို စွန် ့်၍ အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း 

မ ာ်းက ို က ို်းကွယ် ဇ ာအြါ၊ စ မ််းဇ ာ  စ် ငဇ်အာက်တ ိုင််း နငှ့််၊ ဇတာငက်ိုန််းတ ိုင််း ဇ ေါ်၌ 

ယဇ် ူဇဇာ်တတ်  က ည်။ ထ ို  ို ့်ပြစ်မည့်် အရာက ို ကက ြု  ဇ ာဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြငက်၊ “ ငတ် ို ့် ည် 

ဇပမကက ်း ဇ ေါ်မှာ အ က် ရှင ်မျှဇ ာ ကာလ  တ် လံို်းဝငစ်ာ်းဇစပြင််းငာှ၊  ငတ် ို ့် 

ဘ ို်းဇဘ်းက ို်းကွယ်ဇ ာ ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ဇ ်းဇတာ်မူဇ ာ ပ ည်၌၊ က င့််အံ့်ဇ ာငာှ 

ဇစာင့််ဇရှာကရ်ဇ ာ စ ရငထ်ံို်းြဲွှို့ြ က်မ ာ်း ဟူမူကာ်း၊  ငတ် ို ့် အစ ို်းရဇ ာ လူမ  ြု်းတ ို ့် ည် ဇတာငက်က ်း၊ 

ဇတာငင်ယ် အဇ ေါ်၊ စ မ််းဇ ာ  စ် ငဇ်အာက်၌၊ မ မ တ ို ့် ဘိုရာ်း မ ာ်းက ို ဝတ်ပ ြုရာအရ ်ရှ  မျှ တ ို ့်က ို 

ရှင််းရှင််း ြ က်ဆ ်းရမည်။  တူ ို ့် ယဇ် လလ ငမ် ာ်း က ိုလည််း ြ က်ရမည်။ ရို ်တိုမ ာ်းက ို ပြ ြုြ ရမည်။ 

အာရှရ ငမ် ာ်းက ို မ ်းရ ံ ှို့ရမည်။ ထိုလို ်ဇ ာ ဘိုရာ်း ဆင််းတိုမ ာ်းက ို ြိုတလ်ှဲရမည်။ ထ ိုအရ ်၌ ထ ိုဘိုရာ်း 

တ ို ့်၏ နာမက ို  င ်ယ်ရှင််းရမည်။  တူ ို ့် ပ ြု  ကဲ့်  ို ့်  ငတ် ို ့် ည်၊  ငတ် ို ့်၏ ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ 

ဘိုရာ်းအာ်း မပ ြုဘ၊ဲ  ငတ် ို ့်၏ ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ည်၊  ငတ် ို ့် အမ  ြု်းအနယွ်ရှ  မျှတ ို ့် တွင၊် 

နာမဇတာ်က ို တည်ဇစဘ ို ့် ရာဇရွ်းဇကာက် ဇတာ်မူဇ ာ အရ ်တည််း ဟူဇ ာ၊ က  န််းဝ ် ဇတာ်မ ူ



ရာအရ ်က ို ရှာ၍ လာရ ကမည်။ ထ ိုအရ ်  ို ့်  ငတ် ို ့် ည် မ ်းရ ံ ှို့ရာယဇ်အစရှ ဇ ာ ယဇ်မ ာ်း၊ ဆယ်ဘ ို ့် 

တဘ ို ့်  ူဇဇာ် ကက ာ၊ ြ  ဇပမှာက်ရာ ူဇဇာ် ကက ာ၊  စစာ င်္တ နငှ့်် ဆ ိုငဇ် ာ  ူဇဇာ ်ကက ာ၊ အလ ိုလ ိုပ ြုဇ ာ 

 ူဇဇာ် ကက ာမှစ၍၊   ို်းနာွ်းတွင ်အဦ်းဘာွ်းဇ ာ ာ်း ငယ်တ ို ့်က ို ဇဆာငြ်ဲ့်ရ ကမည်။ ထ ိုအရ ်၌ 

 ငတ် ို ့်၏ ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ်၌၊ စာ်းရ ကမည်။ ပ ြုဇလရာရာ၌  ငတ် ို ့်၏ ဘိုရာ်း ြင ်

ထာဝရ ဘိုရာ်း ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းဇတာ်မူ  ပြင့််၊ က ိုယတ် ိုငမ်ှစ၍ အ မ် အူ မ် ာ်း တ ို ့် ည်၊ 

ရွှငလ်န််းပြင််းက ို ပ ြုရ ကမည်။” (တရာ်းဇဟာ ၁၂:၁-၈) 

 “ဇတွှို့ ပမငရ်ာရာအရ ်၌ မ ်းရ ံ ှို့ရာယဇ်က ို မ ူဇဇာ်ရမညအ်ဇကာင််း၊  တ ပ ြု ကဇလာ့်။  ငတ် ို ့် 

အမ  ြု်းတမ  ြု်းတငွ ်ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရွ်းဇကာက် ဇတာ်မဇူ ာ အရ ်၌ မ ်းရ ံ ှို့ရာယဇ်က ို  ူဇဇာ်၍၊ 

ငါမှာထာ်း မျှ တ ို ့်က ို ပ ြုရ ကမည်။” (တရာ်းဇဟာ ၁၂:၁၃-၁၄) ဟို ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် ဇမာဇရှအာ်းပြင့်် 

အထ ်ထ ် မှာထာ်း ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဣ ဇရလ လမူ ာ်း ည် တဲဇတာ်   ို ့်မဟိုတ် ေ မာနဇ်တာ်၌ 

 ာက ို်းကွယ်ပြင််း အမ က ို ပ ြုလို ်  က ည်။   ို ့်ဇ ာ်အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်းက ို်းကယွ်ဇ ာ အြ  နတ်ွငမ်ူ၊ 

ဇနရာတကာမှက ို်းကယွ်တတ်  က ည်။ 

 

အသငွက်္်ူးတခပ င််းက္ လ 

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဇတာလည်ရာ၌ တဲဇတာ် ထမဲှဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ၍်၊ ဇယရိုရှလင ်ပမ ြုှို့၌ 

ေ မာနဇ်တာ် တည်ဇဆာကြ်  နမ်ှစ၍ ေ မာနဇ်တာ်၌  ာ၊ က ို်းကွယ်ဇလ့်ရှ  ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ရှမာရ အမ  ြု်း မ ်းက ြငဇ်ယရ ထ၊ံ “အကျွန်ို ်တ ို ့် ဘ ို်းဇဘ်းမ ာ်း ည် ဤဇတာငဇ် ေါ်၌ 

က ို်းကွယ်ဇလ့်ရှ  က၏။ ဇယရိုရှလင ်ပမ ြုှို့၌  ာက ို်းကယွ်ရမည်ဟို  ငတ် ို ့် ည် ဆ ိုတတ် က၏ဟို 

ဇလျှာက်လျှင၊် ”  ြငဇ်ယရ က၊ “အြ င််းမ န််းမ၊ ငါ ့်စကာ်းက ို ယံိုဇလာ့်။ ဤဇတာင ် ို ့် မလာ၊ 

ဇယရိုရှလင ်ပမ ြုှို့  ို ့် မ ာွ်းဘ ဲြမည််းဇတာ်က ို က ို်းကယွ်ရမည်အြ  နက်ာလ ဇရာက်ဆရှဲ ၏၊ “ဟို 

ဇပြြဲ့် ည်။ (ဇယာ၄:၂၀-၂၁)။  ြငဇ်ယရ  ကက ို်းကယွ်မည့်် ဇနရာဇပ ာင််းဇတာ့်မည့်် အဇ ကာင််းက ို 

ရှမာရ  အမ  ြု်း မ ်းထ ံဇပ ာပ ပြင််း ပြစ် ည်။ 

 

ေိမ န်တတ ် ဖ က္စ် ်း 

 ြငဇ်ယရ  အဇ ြ ံဇ ာအြါ၊ ေ မာနဇ်တာ် အထမဲအှ  န် ့်ရှင််းဆံို်းနငှ့််  န် ့်ရှင််းရာဌါနက ို 

ကာထာ်းဇ ာ ကိုလာ်းကာ ည် ကွဲ ာွ်းဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ “ထ ိုအြါ ေ မာနဇ်တာ်၏ 

ကိုလာ်းကာ ည် အထက် စွန််းမှဇအာက်စွန််းတ ိုငဇ်အာင၊် စိုတ်ကွဲဇလ၏။” (မ၂ရ:၅၁)။ အဘယ့််ဇ ကာင့်် 



 ြငဇ်ယရ  အဇ ြ ံဇ ာအြါ ေ မာနဇ်တာ် ကိုလာ်းကာစိုတ်ကွဲ နည််းဟူမူကာ်း၊ ဘိုရာ်း ြငက် ို 

ေ မာနဇ်တာ် မှက ို်းကွယ်ြ  န ်ကိုနဆ်ံို်းဇ ကာင််းက ို ဇြေါ် ပ ပြင််း ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် 

လူဇဆာက်ဇ ာ ေ မာနဇ်တာ်၌ မရှ ဇတာ့်ဇ ာဇ ကာင့််၊ ေ မာနဇ်တာ၌် က ို်းကယွ၍် မရဇတာ့်ဇ ကာင််း 

ဇြေါ် ပ ပြင််း ပြစ် ည်။ ထ ိုေ မာနဇ်တာ် ည် ဇအဒ  ရဝ တွင ်ဇရာမစစ် ာ်းမ ာ်းကြ က်စ ်း၍ 

မရှ ဇတာ့်ဇြ ။ ဣ ဇရလလူမ ာ်း ကဇအဒ  ၁၃၅ ြန် ့်တွင ်ပ နလ်ည်တည်ဇဆာက်ဘ ို ့်ရန ်

 ကံစည်ဇ ာ်လည််း မဇအာငပ်မင ်ြဲ့်ဇြ ။ ယဇန ့် တ ိုငဇ်အာင ်ေ မာနဇ်တာ် မရှ ဇ ာဇ ကာင့််၊ 

ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း မပ ြုလို ် န ိုင ်ကဇြ ။ ဣ ဇရလ မ ာ်း၏ အဓ ကရည်မှန််းြ က် တြိုမှာေ မာနဇ်တာ် 

ပ နလ်ည်တည်ဇဆာက်၍၊ ယဇ် ူဇဇာ်ဘ ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်ေ မာနဇ်တာ် ဇနရာ၌ မူစလငမ် ာ်း 

ကေလ ဇဆာက်ထာ်းဇ ာဇ ကာင့််  တူ ို ့်၏ စ တ်ကူ်းယဉ်မ ပ ည့််စံိုန ိုငဇ်ြ ။ ဘိုရာ်း ြငက် 

အဇကာင််းဆံို်းဇ ာ အဇစာင့််မ ာ်းက ို ြ ထာ်း ည်။ အပြာ်း  မူ ာ်း ကေ မာနဇ်တာ ်ဇနရာက ို   ိုငြ်ဲ့် ည် 

ရှ ဇ ာ်၊ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ကဝယ်ယူ၍ ေ မာနဇ်တာ် တည်ဇဆာက်ဇလာက်ပ  ။ ထ ိုအရာက ို 

  ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် အဇကာင််းဆံို်းအဇစာင့််မ ာ်း ပြစ်ဇ ာ၊ မူစလငမ် ာ်းက ို အဇစာင့််မ ာ်း 

အပြစ်ြ ထာ်းပြင််း ပြစ် ည်။  

ယဇန ့် ြရစ်ယာန ်မ ာ်းက ဘိုရာ်း ြငက် ို လူ ့်လက်နငှ့်် ဇဆာက်ဇ ာ ဘိုရာ်းရှ ြ ို်းဇက ာင််း၌ 

က ို်းကွယ်န ိုင ်ည်ဟို ထငမ်ှတ်  က ည်။ တနည််းအာ်းပြင့်် မှန ်ါ ည်။   ို ့်ဇ ာ်မ ပ ည့််စံိုဇြ ။ 

ကက် လ  ် အ င််းဇတာ ်ည် ဣ ဇရလမ ာ်းလို ်ဇ ာ အရာက ို ဆက်လကထ် မ််း  မ််း၍၊  တူ ို ့် 

ရှ ဇ ာ ဇနရာတ ိုင််း၌ ေ မာနဇ်တာ် မ ာ်းက ို ဇဆာက်  က ည်။  န် ့်ရှင််းရာဌါနမ ာ်းက ို ပ ြုလို ်၍  တူ ို ့်၏ 

ဘိုန််းကက ်းမ ာ်း ာဝငြ်ငွ့််ရှ  ည်။ အပြာ်းဇ ာ ြရစ်ယာန ်အြဲွှို့မ ာ်း ည် ထ ိုကဲ့်  ို ့်ဇ ာ 

 န် ့်ရှင််းရာဌါနမပ ြုလို ်  ကဇ ာဇ ကာင့််၊ ဆငပ်မင့််ဇ ေါ်၌ လူတ ိုင််း တက်ြငွ့််ရှ   က ည်။ 

ကက် လ  ်မ ာ်း ကအရ  ်က ို အတိုယူထ န််း  မ််း၍၊ အပြာ်းဇ ာ ြရစ်ယာန ်မ ာ်း ည် အရ  ်က ိုလည််း 

မ  ၊ ထ န််း  မ််းရမှန််းလည််း မ  ၊ မ မ တ ို ့် ကက ြုက်နစ်ှ က် လ ိုလို ်  က ည်။   ို ့်ဇ ာ်၊ ဣ ဇရလ 

မ ာ်း၏ ရညရွ်ယ် ည့််အတ ိုင််း ေ မာနဇ်တာ် တည်ဇဆာက်လျှင ်လည််း၊ အက  ြု်းမရှ ဇြ ။ အဇ ကာင််းမှာ၊ 

ဘိုရာ်း ြင ်ည် လူဇဆာက်ဇ ာ ေ မာနဇ်တာ်၌ မရှ ပ  ။ ကက် လ  ်မ ာ်း ဇဆာက်ဇ ာ 

ေ မာနဇ်တာ်မ ာ်းလည််း၊ အဓ  ပါယ်မရှ ဇြ ။ အပြာ်းဇ ာ ြရစ်ယာန ်မ ာ်း၏ ဘိုရာ်း ဇက ာင််းမ ာ်း၌ လည််း၊ 

ဘိုရာ်း ြင ်မက  နဝ် ်ဇြ ။   ို ့်ပြစ်လျှင ်မည် မူှန ်နည််း။ ဘိုရာ်း ြငက် ို မည ်ည့််ဇနရာ၌ 

က ို်းကွယ်ရမညန်ည််း။ ထ ိုအရာမ ာ်းက ို ဆက်လက်ဇလ့်လာရ ကဦ်းမည်။ ဆကြ်တ် ါ။ 

 



သငြ်န််းစ  (၅) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ဇမာဇရှလက်ထက် မှစ၍ ဘိုရာ်း ြငက် ………………..မှာ၎င််း၊ ဇရှာလမိုနလ်က်ထက် မှစ၍ 

………………………..၌၎င််းက ို်းကွယရ် ည်။ 

၂။ တဲဇတာ်နငှ့်် ေ မာနဇ်တာ် မှမက ို်းကွယ်ဇ ာ အရာ ည် အဘယ်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် 

လက်မြံန ိုင ်နည််း။ 

၃။  ြငဇ်ယရ  ကရှမရ အမ  ြု်း မ ်းက ို အဘယ်အရာဇပ ာ နည််း။ ………………………… 

၄။ အဘယ်ဇ ကာင့််  ြငဇ်ယရ  ဇ  ဇ ာအြါ ေ မာနဇ်တာ် ကိုလာ်းကာစိုတက်ွဲ နည််း။ 

……………………. 

၅။ ဣ ဇရလ မ ာ်း၏ အဓ ကရည်ရွယ်ြ က် ည် အဘယ်အရာ ပြစ် နည််း။ 

………………………………. 

၆။ ေ မာနဇ်တာ် ဇနရာ၌ အဘယ်အရာဇဆာက်ထာ်း နည််း။ …………..အဘယဇ် ကာင့်် နည််း။ 

………………………………… 

  



သငြ်န််းစ  (၆)  

ယဇ် ိုဇရာဟ တအ်ာ်းပြင့်် ာက ို်းကယွရ်မည ်

          အလို ် မာ်းမ ာ်းက၊ ကိုမပဏ အကက ်း အကကဲ ို ဇတွှို့ြ င ်ဇ ာအြါ အာ်းလံို်းရံို ်းြန််းထ ဲ ို ့် မ ာွ်းဘ ဲ

 တူ ို ့်၏ ဇြါင််းဇဆာင ် ာလျှင ် ာွ်းတတ် ည်။ အဇ ကာင််းမှာ အလို ် မာ်းမ ာ်း အာ်းလံို်းရံို ်းြန််းထ၌ဲ 

မဆန် ့် ည ် ာမက၊ အာ်းလံို်းကစကာ်း ဇပ ာမှာ မဟိုတ်၊  တူ ို ့်၏က ိုယ်စာ်းလယှ်က ာ ဇပ ာမှာ 

ပြစ် ည်။ ထ ို ့်နည််းတူလတူ ိုင််းက ဘိုရာ်း ြငက် ို မဇတွှို့ဘ၊ဲ ဇြါင််းဇဆာင ်က ာလျှင ်ဘိုရာ်း 

ဇတွှို့ရ ည်။ ထ ို  ို ့် လူမ ာ်းက ိုယ်စာ်းဘိုရာ်း ဇတွှို့ဇ ာ   ူည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ဟို ဇြေါ် ည်။ 

အမ်ိတ  ငဦ််းစ ်း 

ကမဘာဦ်းမှစ၍ ဇမာဇရှလက်ထက်၌ ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်ဇတာ် ဇ ်း ည် အထ ၊ 

 တ်မှတ်ထာ်းဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မရှ ဇြ ။ အ မ်ဇထာငဦ််းစ ်း ဇယာက ာ််းမ ာ်း ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

မ ာ်း ပြစ် ည်။ ကာဣနနငှ့်် အာဇေလတ ို ့် ည်  တူ ို ့်က ိုယ်တ ိုငယ်ဇ် ူဇဇာ်  က ည်။ (က ၄:၁-၅)။ 

ဇနာဧ ည်  ကူ ိုယ်တ ိုငယ်ဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ည။် (က၈:၂၀)။ အပောဟံလည််း 

 ကူ ိုယ်တ ိုငယ်ဇ် ူဇဇာ် ည်။ (က ၁၂:ရ)။ ဣဇက်နငှ့်် ယာကို ်တ ို ့်လည််း  တူ ို ့်က ိုယ်တ ိုငယ်ဇ် ူဇဇာ်ြဲ့် 

 က ည်။ (က ၂၆:၂၅၊ ၃၅:၁)။ 

 

အ ရိုန်နငှ် သ ်းမ  ်းသ  

ဣ ဇရလမ ာ်းအငဲ်္ိုတတ ြု ပ ည်မှ ထကွ်လာ က၍   နာဇတာငဇ်ပြ  ို ့် ဇရာက် က ဇ ာအြါ၊ 

ဇမာဇရှအာ်းပြင့်် ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်ဇ ်းြဲ့် ည်။ ထ ိုအြ  န ်မှစ၍ လူတ ိုင််း ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

လို ်ြွင့််မရှ ဇတာ့်ဇြ ။ အာရိုနန်ငှ့််  ၏ူ  ာ်းမ ာ်း ာလျှင ်လတူ ိုင််း အတကွ် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်၍ 

ယဇ် ူဇဇာ်န ိုင ်ည်။ ဘိုရာ်း ြငက် ဇမာဇရှထဤံ  ို ့် မှာ ကာ်းြဲ့် ည်။ “ င၏် အစ်က ို အာရိုန ်ည် 

ငါ ့်ဇရှှို့ မှာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အမ က ို ဇဆာငရ်မည်အဇ ကာင််း၊  နူငှ့််  ၏ူ ာ်း တည််း ဟူဇ ာ နာဒ ်၊ 

အဘ ဟို၊ ဧလာဇာ၊ ဣ မာတ ို ့်က ို၊ ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် အထကဲဇရွ်းြ ယ၍်  င့််ဇအာက၌် 

ြန် ့်ထာ်းဇလာ့်။” (ထကွ်၂၈:၁)။ 

 

ယဇ်ပိုတရ ဟတိအ်ရ ရှ သမူ  ်း  

ဇကာရ၊ ဒါ န၊် အဘ ရံတ ို ့် ကအာရိုန၏် ဇနရာ၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာက ို လိုယူဇ ာဇ ကာင့်် 



ဘိုရာ်း ြင၏် တရာ်းစ ရငပ်ြင််းက ို ြံရ၍၊ ဇပမမ  ြုပြင််း ပြင့်် ဇ ဆံို်းြဲ့် ကဇ ကာင််း က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် 

ဇတွှို့ရ ည်။ “ထာဝရ ဘိုရာ်း ကလည််း၊ ဇကာရ၊ ဒါ န၊် အဘ ရံတ ို ့်၏ တဲမ ာ်းက ို ဇရှာင၍် ဇနဇစပြင််းငါှ၊ 

 ရ  တ်တ ို ့်အာ်း ဆင့််ဆ ိုဇလာ့်ဟို ဇမာဇရှအာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ ည် အတ ိုင််း၊ ဇမာဇရှထ၍ ဣ ဇရလ 

အမ  ြု်းအ က် ကက ်း  တူ ို ့်နငှ့်် တကွ၊ ဒါ န၊် အဘ ရံဇနရာ  ို ့်  ာွ်းပ  ်းမှ၊ ဤလူဆ ို်းတ ို ့်၏ ဇနရာတဲမ ာ်းက ို 

ဇရှာင၍် ဇန က ါဇလာ့်။  တူ ို ့်၏ ဥစစာတစံို တြိုက ို မျှမထ  က ါနငှ့််။   ို ့်မဟိုတ ် တူ ို ့်နငှ့်် အတူ၊  တူ ို ့် 

အပ စ်ဇ ကာင့််   က်စ ်းပြင််း  ို ့် ဇရာက် ကလ မ့််မည်ဟို၊  ရ  တ်တ ို ့်အာ်း ဆင့််ဆ ိုလျှင၊် လူမ ာ်း တ ို ့် ည် 

ဇကာရ၊ ဒါ န၊် အဘ ရံတ ဲတ်ဝန််းက င၌် မဇနဘ ဲဇရှာငလ်ွှဲ၍  ာွ်း က ပြင့်် ဒါ န၊် အဘ ရံ ည် ာ်း 

မယာ်းကဇလ်းမ ာ်းနငှ့်် တကွထကွ်၍၊ မ မ တ ို ့် တဲတံြါ်းဝ၌ ရ ် ဇန က၏။ ဇမာဇရှကလည််း၊ ဤအမ  

အလံို်းစံိုတ ို ့်က ို ငါ ည် အလ ိုလ ိုမပ ြု၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း ဇစြ ိုင််း ဇတာ်မူ၍ ငါပ ြု ည်။ အဇ ကာင််းက ို၊ 

 ငတ် ို ့် ည ်အဘယ်  ို ့်   ရမည်နည််းဟူမူကာ်း၊ ြ ်  မ််းဇ ာ လူ တတ ဝါတ ို ့် ြံရဇ ာ ဇ ပြင််း၊ 

ြ ်  မ််းဇ ာ လူ တတ ဝါတ ို ့် ြံရဇ ာ ဆံို်းမပြင််းက ို  ာဤလူတ ို ့် ြံရလျှင၊် ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် ငါ ့်က ို 

ဇစလွှတ်ဇတာ် မမူ။   ို ့်မဟိုတ် ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် အ စ်ြနဆ်င််း ဇတာ်မူ  ပြင့််၊ ဇပမကက ်း 

ကွဲ ွင့််လ က ်ဤလူတ ို ့်က ို၎င််း၊  တူ ို ့်နငှ့်် ဆ ိုင ်မျှက ို၎င််းမ  ြု၍၊  တူ ို ့် ည ်အ က် ရှငလ် က် 

ဇ မင််းန ိုငင် ံ ို ့် ဆင််း ာွ်းလျှင၊် ထာဝရ ဘိုရာ်း၌ ပ စ်မှာ်းဇ ကာင််းက ို  ငတ် ို ့် ည် 

  နာ်းလည်ရ ကလ မ့််မညဟ်ို၊ ဇပ ာဆ ို ပ  ်း ည်။ အဆံို်း၌၊  တူ ို ့် နင််းရာဇပမကက ်း ည် ကွဲ၍၊ မ မ  

ြံတွင််းက ို ြွင့်် ပြင့််  တူ ို ့်နငှ့််  တူ ို ့် အ မ်မ ာ်းက ို၎င််းဇကာရနငှ့်် ဆ ိုင ်မျှဇ ာ  တူ ို ့်နငှ့််  တူ ို ့် 

ဥစစာရှ  မျှက ို ၎င််းမ  ြုဇလ၏။ ထ ို တူ ို ့် ည်က ိုယ်တ ိုငမှ်စ၍၊ ဆ ိုင ်မျှဇ ာ  တူ ို ့်နငှ့်် တကွ၊ အ က် 

ရှငလ် က် ဇ မင််းန ိုငင် ံ ို ့် ဆင််း က်၍၊  တူ ို ့် အဇ ေါ်မှာ ဇပမဇစ့်ပ န ်ပြင့််၊  ူတ ို ့် ည် 

 ရ  တ်မှ ယ်ရှင််းပြင််းက ို ြံရ က၏။” (ဇတာ၁၆:၂၃-၃၃) 

  တူ ို ့်နငှ့််  ဇဘာပြင််း တ၍ူ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာ၌ ြန် ့်ထာ်းဇ ာ လူ၂၅၀တ ို ့်လည််း 

ဇ ဆံို်းြဲ့် ကဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇရ်းထာ်း ည်။ “နံ ့် ာဇ ါင််းက ို မ ်းရ ံ ှို့၍  ူဇဇာ်ဇ ာ 

 နူစ်ှရာငါ်းဆယတ် ို ့်က ို လည််း၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း ထဇံတာ် ကမ ်းထကွ်၍ ဇလာငဇ်လ၏။” (ဇတာ၁၆:၃၅)။ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာ ည် အာရိုနန်ငှ့််  ာ်းမ ာ်းအတွက်  ာ ပြစ်ဇ ကာင််းက ို က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် 

ဇရ်းထာ်း ည်၊ “တြန ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် အာရိုနအ်ာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ ည်ကာ်း၊  ငန်ငှ့််  င၏် 

ဇပမ်းအဇဆအွမ  ြု်းတ ို ့် ည်  န် ့်ရှင််းရာ ဌာနဇတာ်နငှ့်် ဆ ိုငဇ် ာ အပ စ်၊  ငတ် ို ့် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

အရာနငှ့်် ဆ ိုငဇ် ာ အပ စ်က ို ြံရ ကမည်။  င၏် ဘ ို်းဘအဇဆအွမ  ြု်း၊ ဇလဝ အမ  ြု်း ာ်း ည အစ်က ို 

ြ င််းတ ို ့် ည၊်  ငန်ငှ့််အတ ူကူည ၍ အမ ဇတာ်က ို ဇဆာငရွ်က်ဇစပြင််းငါှ ဇြေါ်ထာ်းဇလာ့်။  ို ့် ရာတွင ်

 ငန်ငှ့်် တကွ င၏် ာ်း တ ို ့် ည်၊  က်ဇ ြံြ ကတ်ဲဇတာ် ဇရှှို့ မာှ အမ ဇတာက် ို 



ဇဆာငရွ်က်ရ ကမည်။ ဇလဝ  ာ်း တ ို ့် ည်  င့််က ို၎င််းတဲဇတာ် ရှ  မျှ တ ို ့်က ို ၎င််းဇစာင့််ရ ကမည်။  ို ့် 

ရာတွင ် ငတ် ို ့်နငှ့််  တူ ို ့် ည် ဇ ဇဘ်းလွတ်မည်အဇ ကာင််း၊  တူ ို ့် ည် တဲဇတာ် တနဆ်ာ၊ 

ယဇ် လလ ငတ်နဆ်ာမ ာ်းက ို မြ ဉ််းက ်ရ က။  တူ ို ့် ည်  ငတ် ို ့်နငှ့််အတူ ကူည ၍၊ 

 ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ်က ို ဇစာင့််လ က် တဲဇတာ် အမ  ရှ  မျှက ို ထမ််းရ ကမည်။ မဆ ိုငဇ် ာ 

  ူည်  ငတ် ို ့် အန ်း  ို ့် မြ ဉ််းမက ်ရ။ ဇနာက်တြန ်အမ က်ဇတာ် ထကွ်၍ ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် 

အဇ ေါ်  ို ့် မဇရာက်မည်အဇ ကာင််း၊  ငတ် ို ့် ည်  န် ့်ရှင််းရာ ဌာနဇတာ်နငှ့်် ယဇ် လလ ငက် ို 

ဇစာင့််ရ ကမည်။ ထ ို  ို ့်  ငတ် ို ့်၏ ည အစ်က ို ဇလဝ  ာ်း တ ို ့်က ို၊ ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် 

ထကဲဇရွ်းယူ၍၊  ရ  တ် စည််းဇဝ်းရာ တဲဇတာ် အမ က ို ထမ််းဇစပြင််းငါှ၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း ပ ြုဇ ာ 

 ူဇဇာ် ကက ာထ ဲ ို ့်  ငတ် ို ့်အာ်း ငါဇ ်း၏။ ထ ိုဇ ကာင့််  ငန်ငှ့််  င၏် ာ်း တ ို ့် ည်၊ ယဇ် လလ ငန်ငှ့်် 

ဆ ိုငဇ် ာ အမ ၊ ကိုလာ်းကာအတွင််း ၌ ဇဆာငရွ်က်စရာ အမ  ရှ  မျှ တ ို ့်က ို၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပ ြု၍ 

ဇဆာငရွ်က်ရ ကမည်။  ငတ် ို ့်အာ်း ဇက ်းဇူ်းပ ြု၍ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာက ို ငါဇ ်းပ  ။ မဆ ိုငဇ် ာ 

  ူည် အန ်းအ ါ်း  ို ့် ြ ဉ််းက ်လျှင၊် အဇ  တ်ပြင််းက ို ြံရမည၊် ဟို မ န် ့်ဇတာမူ်၏။” (ဇတာ၁၈:၁-

ရ)။ 

 

တရှ လို 

ရှငဘ်ိုရငဇ်ရှာလိုကယဇ် ိုဇရာဟ တ် ရှဇမွလက ို မဇစာင့််န ိုငဘ် ဲယဇ် ူဇဇာ် ဇ ာအြါ၊ ဘိုရာ်း ြငက် 

 ူ ့်က ို ရှငဘ်ိုရငအ်ရာမှ ယ်ရှာ်းြဲ့်ဇ ကာင််း   ြဲ့်ရပ   (၁ ရာ ၁၃)။ 

 

တယတရ တေ င ်

ဇယဇရာဇောင ်ည် ရှငဘ်ိုရင ်ပြစ်လာ ဇ ာအြါ၊ ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတအ်ာ်းလံို်းက ို 

က  ်းလနွ ်ည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်း အစာ်းဇရွှနာွ်းရို ်တိုက ိုက ို်းကွယ် ည်။  ာမနလ်ူမ ာ်းက ို လည််း၊ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အပြစ် ြန် ့်ထာ်းဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ “ဇယဇရာဇောင ်ည် လည််း၊ ပမင့််ဇ ာ 

အရ ်ဇ ေါ်မှာ အ မ်က ို ဇဆာက်၍၊ ဇလဝ  ာ်း မဟိုတ်ဇ ာ  ာမညလူတ ို ့်က ို၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာ၌ 

ြန် ့်ထာ်းဇလ၏။” (၃ ရာ ၁၂:၃၁) ဇယဇရာဇောင ်ည် ရို ်တိုက ို်းကွယ၍်၊  ာမနလ်ူမ ာ်းအာ်း 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ြန် ့်ထာ်းပြင််း နငှ့််၊  ဲွဇန ့်မ ာ်းက ို  တ်မတှ်ပြင််း မ ာ်းဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြင၏်  ဇရာြက် 

အာ်းပြင့်် ဆံို်းမပြင််း ြံြဲ့်ရ ည်။   ို ့်ဇ ာ်ဇနာငတ် မရ၊ ဆက်၍ လမ််းမှာ်းလ ိုက် ဇနဇ ကာင််း 

ဇအာက် ါက မ််း  ိုဒမ် ာ်း အာ်းပြင့််   ရ ည်။ “ထ ိုဇနာက်မှ ဇယဇရာဇောင ်ည် မ မ  အဓမမလမ််းက ို 

မဇရှာင၊်  ာမညလူတ ို ့်က ို ပမင့််ဇ ာ အရ ်တွင ်ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာ၌ ထ ်၍ ြန် ့်ထာ်း၏။  



ယဇ် ိုဇရာဟ တ် လို ်ြ ငဇ် ာ လူရှ  မျှက ို ြ  ်းဇပမှာက် ပြင့််၊  တူ ို ့် ည် ပမင့််ဇ ာ အရ ်တွင ်

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် က၏။ ထ ို  ို ့် ပ ြုဇ ာဇ ကာင့်် ဇယဇရာဇောငအ်မ  ြု်းက ို ဇပမကက ်း ပ ငမ်ှ ိုတ် င ်

 ယ်ရှာ်းဇစဇ ာ အပ စ် ဇရာက် တည််း။” (၃ရာ၁၃:၃၃-၃၄)  

ထ ို ့်ဇ ကာင့််  ူ ့် အဇ ေါ်၌ ထာဝရ ဘိုရာ်း အလနွ ်အမ က်ထကွ်၍၊  ဇရာြက် အဟ ယအာ်းပြင့်် ဤ  ို ့် 

ဆ ိုြဲ့် ည်။ “ င ်ည် ဣ ဇရလ အမ  ြု်း၏ ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း၏ အမ န် ့်ဇတာ်က ို၊ 

ဇယဇရာဇောငထ် ံ ို ့်  ာွ်း၍ ဆင့််ဆ ိုရမည်မှာ၊  င့််က ို လူစိုထကဲငါဇရွ်း၍ ငါ၏ လူဣ ဇရလ အမ  ြု်းက ို 

အို ်စ ို်းဇစပြင််းငါှ ြ  ်းဇပမှာက်လ က်၊ န ိုငင်ဇံတာ်က ို ဒါဝ ဒ ်မင််းမ  ြု်းလက်မှ န တ၍်  င့််အာ်း 

ဇ ်းဇ ာ်လည််း၊  င ်ည ်ငါ ့်ကျွနဒ်ါဝ ဒက်ဲ့်  ို ့် မဟိုတ၊်   ူည် ငါ ့် ညတ်တ ို ့်က ို ဇစာင့််ဇရှာက်၏။ 

ငါ ့်ဇရှှို့ မှာ ဇကာင််းဇ ာ အက င့််က ို  ာက င့််မည်ဟို စ တ်နလှံို်းအကကင််းမဲ့်ငါ ့်က ို ဆည််းက ်၏။  ငမ်ူကာ်း 

 င့််ဇရှှို့ မှာ ပြစ်ဘ်ူးဇ ာ  ူအဇ ါင််းတ ို ့်က ို လနွ၍်၊ ဒိုစရ ိုက်က ို ပ ြုဇလပ  ။ ငါ ့်အမ က်က ို န  ်းဇဆာ်ပြင််းငါှ 

အပြာ်းတ ါ်းဇ ာ ဘိုရာ်းနငှ့််  နွ််းဇ ာ ရို ်တိုတ ို ့်က ို လို ်၍၊ ငါ ့်က ို  င့််ဇက ာဇနာက်  ို ့်  စ်ထာ်းပ  ။ 

ထ ိုဇ ကာင့်် ဇယဇရာဇောငအ်မ  ြု်း အဇ ေါ်  ို ့် ဇဘ်းဥ ါဒဇ်ရာက်ဇစမည်။ ဣ ဇရလ ပမ ြုှို့ ရွာ၌ 

အြ ြု ်ြံဇ ာ  ူပြစ်ဇစအလွတ်ဇပ ်းဇ ာ  ူပြစ်ဇစ၊ ဇယဇရာဇောငအ်မ  ြု်း ဇယာက ာ််းမ ာ်းက ို 

 ယ်ပြတ်မည်။ လူ ည် ဇနာက်ဇြ ်းက ို အကိုနအ်စငက် ံြု်း ာွ်း  ကဲ့်  ို ့်၊ က နက်ကင််းဇ ာ 

ဇယဇရာဇောငအ်မ  ြု်းက ို  ယ် ာွ်းမည်။ ဇယဇရာဇောငအ်မ  ြု်း ာ်း ည် ပမ ြုှို့ထမဲှာဇ လျှင ်

အဇ ဇကာငက် ို ဇြွ်းစာ်းလ မ့််မည်။ ပမ ြုှို့ ပ ငမ်ှာဇ လျှင ်မ ိုဃ််းဇကာင််းကင ်ငကှ်စာ်းလ မ့််မည်အဇ ကာင််း 

ထာဝရ ဘိုရာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ ပ  ။” (၃ရာ၁၄:ရ-၁၁) 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာက ို ရှာဇ ာ ဇကာရအြဲွှို့၏ န ငံ်္ို်း  ရပ  ။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်အာ်း မက ို်းဇ ာ 

ဇရှာလိုရှငဘ်ိုရင ်ဘိုရာ်း ြင၏်  ယ်ရှာ်းပြင််း ြရံဇ ကာင််း   ရပ  ။ လ ိုြ ငဇ် ာ  တူ ိုင််းက ို 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ြန် ့်ဇ ာ ဇယဇရာဇောင၏် ပ စ်ဒဏမ် ာ်းလည််း   ရပ  ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

 ည် အလွန ်အဇရ်းကက ်း ည်။   ို ့်ပြစ်လျှင ်ကျွန ််တ ို ့်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် မည် နူည််း။ 

ကက် လ  ်ဘိုန််းကက ်း မ ာ်း ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ဇလာ။  င််းအို ်ဆရာမ ာ်း ည် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ဇလာ။ အာရိုနအ်နယွ်မ ာ်း ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်ဇ ်း ဇလာ။ 

 ငက် ိုယ်တ ိုင ်ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ဇလာ။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ  လျှင ်မည်  ို ့် အာ်းက ို်း 

န ိုငမ်ည်နည််း။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မရှ လျှင ်မည်  ို ့် ဘိုရာ်း ြင ်ထြံ ဉ််းက ် က ို်းကွယ်န ိုငမ်ည်နည််း။ 

ထ ိုအရာမ ာ်းက ို ဆက်ဇလ့်လာမည်။ ဆက်ြတ် ါ။ 

 



 

သငြ်န််းစ  (၆) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ကမဘာဦ်းမှစ၍ ဇမာဇရှလက်ထက် တ ိုငဇ်အာင ်မည်  ူည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် နည််း။ 

……………………. 

၂။ ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်အရမည်  ူည်  ာယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်န ိုင ် နည််း။ 

…………………………… 

၃။ အာရိုန၏်  ာ်းမ ာ်းနာမည် ဇြေါ် ပ  ါ။ ………………………….. 

၄။ အာရိုန၏် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ရာထ်ူးက ို လ ိုြ င ် ကဇ ာ  မူ ာ်း ည် ……………………………တ ို ့် 

ပြစ် ည်။ 

၅။ ဇကာရနငှ့်် အြဲွှို့မ ာ်းက ို ဘိုရာ်း ြငက် မည်ကဲ့်  ို ့် စ ရင ်နည််း။ …………………………. 

၆။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်ြ င ် ကဇ ာ လူ၂၅၀တ ို ့်က ို ဘိုရာ်း ြငက် မည်ကဲ့်  ို ့် တရာ်းစ ရင ်နည််း။ 

……………. 

ရ။ ဇရှာလိုမင််း၏ အပ စ် ည် အဘယ်အရာနည််း။ …………………………………….. 

၈။ ဇယဇရာဇောငက်  ်းလနွဇ် ာ ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်မ ာ်းက ို ဇြေါ် ပ  ါ။ 

……………………………. 

၉။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် ဇယဇရာဇောငက် ို မည်ကဲ့်  ို ့် တရာ်းစ ရင ်နည််း။ 

……………………………….. 

၁၀။ ကက် လ  ်ဘိုန််းကက ်းမ ာ်း၊  င််းအို ်မ ာ်း၊  ငက် ိုယ်တ ိုင ်ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ဇလာ။ 

…………………………… 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၇) 

 ယဇ်ဇကာငအ်ာ်းပြင့်် ာက ို်းကယွရ်မည ်

 ဘိုရာ်း ြင ်ထလံက်ြ ည််းြ ဉ််းက ်က ို်းကယွ်၍ မရ ါ။ ထာဝရ ဘိုရာ်းက ိုယ်တ ိုငဤ်  ို ့် မ န် ့်မှာြဲ့် ည်။ 

“တနစ်ှတွင ် ံို်းကက မ်ငါ ့်အဘ ို ့်  ွဲြံရမည်။ ငါမှာထာ်းြဲ့်ပ  ်း ည်။ အတ ိုင််း၊ အေ ေလ (တနြ်ူ်းလ) 

ြ  န််းြ က်ဇ ာ ဇန ့်ရက်အြ  န၌် အဇိုမ (တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်)  ွဲက ို ြံ၍၊ ြိုနစ်ရက် တလ်ံို်း တဇဆ်းမဲ့်ဇ ာ မိုန် ့်က ို 

စာ်းရမည်။ အဇ ကာင််းမကူာ်း၊ ထ ိုလတငွ ် င ်ည ်အငဲ်္ိုတတ ြု ပ ည် ကထကွ်လာ တည််း။ ထ ို ွဲက ို 

ြံစဉ်ငါ ့်ထ ံ ို ့် အဘယ်  ူမျှလက်ြ ည််းမဇ ေါ်မလာရ။” (ထကွ်၂၃:၁၄-၁၅) “ င ်ည် အေ ေလ၌ အငဲ်္ိုတတ ြု 

ပ ည်မှ ထကွ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ ငါ ညတ် ည် အတ ိုင််း၊ အေ ေ (တနြ်ူ်း) လတငွ ်ြိုနစ်ရက် တ်လံို်း 

တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်က ို စာ်း၍ အဇိုမ (တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်)  ွဲက ို ြံရမည်။ ာ်း ဦ်း အဇ ါင််းတ ို ့် ည် ငါ ့်ဥစစာ ပြစ် က၏။ 

 င၏် တ ရစဆာနတ် ို ့်တွင ်လည််း၊ နာွ်း ပြစ်ဇစ၊   ို်း ပြစ်ဇစ၊  ာ်း ဦ်း အဇ ါင််းတ ို ့် ည် ငါ ့်ဥစစာ 

ပြစ် က၏။  ို ့် ရာတွင၊် ပမည််း ာ်း ဦ်းက ို   ို်း ငယ်နငှ့်် ဇရွ်းယူရမည်။ မဇရွ်းလ ိုလျှင၊် ပမည််း ငယ်၏ 

လည် င််းက ို ြ  ြု်းရမည်။  င၏် ာ်း ဦ်း အဇ ါင််းတ ို ့်က ို ဇရွ်းရမည်။ ငါ ့်ထ ံ ို ့် အဘယ်  ူမျှလက်ြ ည််း 

မဇ ေါ်မလာရ။” (ထကွ်၃၄:၁၈-၂၀) “အဇိုမ (တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်)  ွဲြံြ  န၊် ြိုနစ်ှ  တင််း  ွဲြံြ  န၊်  ဇကဇန 

(တဲဇတာ်)  ွဲြံြ  နတ်ည််း ဟူဇ ာ တနစ်ှတွင ် ံို်းကက မ်ဇပမာက်ဇအာင၊်  ငတ် ို ့် ဇယာက်က ာ်း 

အဇ ါင််းတ ို ့် ည်၊  င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရွ်းဇကာက် ဇတာ်မူဇ ာ အရ ်၌ ဇရှှို့ဇတာ် 

မှာမ က်နာှပ ရ ကမည်။ ထ ိုအြါ ထာဝရ ဘိုရာ်း ထဇံတာ်  ို ့် အဘယ်  ူမျှလကြ် ည််း မဇ ေါ်မလာရ။ 

 င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းဇတာ်မူ  ပြင့််၊ လူအ  ်း  ်းတ ို ့် ည် 

တတ်န ိုင ်ည် အတ ိုင််း ဆက်ရ ကမည်။” (တရာ်းဇဟာ၁၆:၁၆-ရ) 

 “ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််းမည် ည်ကာ်း၊  ူဇဇာ် ကက ာနငှ့်် ယဇ်က ို  ူဇဇာ်ဇစပြင််းငါှ ြန် ့်ထာ်းလ က ်ရှ  ည် 

ပြစ်၍၊ ငါတ ို ့် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််း ည် လည််း၊  ူဇဇာ်စရာ ယဇ်တစံို တြိုရှ ရ၏။” (ဇဟပေဲ၈:၃)။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ထြံ ဉ််းက ် ဇ ာအြါ လကြ် ည််းမလာရ၊ တြိုြို ါလာရ ည်။ ဣ ဇရလ 

လူမ ာ်း ည် နာွ်း  ို်းဆ တ်ြ ိုနငှ့်် ြ  ြု်းငကှ်မ ာ်း မိုန် ့်ညကန်ငှ့်် မိုန် ့်အမ  ြု်းမ  ြု်း  ါလာတတ်  က ည်။ မ တ်ဇဆ၊ွ 

ထာဝရ ဘိုရာ်း ထြံ ဉ််းက ်ရာတွင ်မည် ည့််အရာ ါလာမည်နည််း။ ဆိုဇတာင််းပြင််း၊ အလှူဇငဇွ ်းဇ ာ 

အရာ၊ ကို  ိုလ်ဇကာင််းမ မ ာ်း၊ ဇကာင််းဇ ာ အက င့််မ ာ်း ယူဇဆာငလ်ာမည်ဇလာ။ ထ ိုအရာမ ာ်း 

အာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ မ က်နာှရ ါမည်ဇလာ။ ဘိုရာ်း ြငက်လည််း  ူ ့်ထ ံ ို ့် 

လက်ြ ည််းမလာရဟို၊  ညတ်ထာ်း ည်။ က ိုယ် ါလာဇ ာ အရာက ို စဉ််းစာ်းမ ဘ်ူး ါ လာ်း။ 



က္ ဣန 

ကာဣန ည် မှာ်းယငွ််းဇ ာ အရာက ို ယူဇဆာငလ်ာြဲ့်ဇ ကာင််း   ြဲ့်ပ  ။   ူည် 

လယ်ထကွ်  ်းနှမံ ာ်းက ို ဘိုရာ်း ြင ်ထယံူဇဆာငလ်ာြဲ့် ည်။   ို ့်ဇ ာ် ဘိုရာ်း ြငက် လက်မြံြဲ့်ဇြ ။ 

ဘိုရာ်း ြင ်ထ၌ံ   ်းနှမံ ာ်း၊ မိုန် ့်ညက်မ ာ်း၊ ကငဇ် ာ မိုန် ့်ဇ ကာ်ဇ ာ မိုန် ့်၊ ြိုတ်ဇ ာ မိုန် ့်မ ာ်း 

 ူဇဇာ်တတ် က ါ ည်။ (ဝတ်၂)။   ို ့်ဇ ာ် ဘိုရာ်း ြငက်၊ ကာဣနက ို လက်မြံရ ည့်် 

အဇ ကာင််းရင််းက ို ဇြေါ် ပ ထာ်း ည်။ အင်္ဂလ  ် က မ််းစာအို ်မ ာ်းတငွ ်ကမဘာ၄:ရက ို ဤ  ို ့် 

ဇရ်းထာ်း ည်။ “အပ စ် ည် တံြါ်းနာ်းမှာဝ ်လ က် ရှ  ည်။” (sin is crouching at the door)။   ို ့်ဇ ာ် 

ပမနမ်ာက မ််းစာအို ်၌၊ “အပ စ် ဇပြဇ ာ ယဇ်ဇကာင ်ည်။ တံြါ်းနာ်းမှာဝ ်လ က် 

ရှ ၏။”ဟိုဆ ိုထာ်း ည်။ မည့်် ည့််အရာမှန ်နည််း။ ဇဟပေဲစကာ်း လံို်းြထ ်က ို အပ စ်   ို ့်မဟိုတ် 

အပ စ် ဇပြဇ ာ ယဇ်ဇကာငဟ်ို အဓ  ပါယန်စ်ှမ  ြု်းပြင့်် ပ နန် ိုင ်ည်။ ထ ိုနစ်ှမ  ြု်းအနက်၊ ပမနမ်ာက မ််းစာ၌ 

 ါ ည့််အတ ိုင််း၊ အပ စ် ဇပြဇ ာ ယဇ်ဇကာင ် ာလျှင ်မှနန် ိုငစ်ရာ ရှ  ည်။ အဇ ကာင််းမှာ အပ စ် ည် 

အဇကာင ်မဟိုတ်ဇ ာဇ ကာင့်် တံြါ်းနာ်းမှာဝ ်န ိုငမ်ည် မဟိုတ်။ ဝ ်န ိုငဇ် ာ အရာ ည် အပ စ် 

ဇပြဇ ာ ယဇ်ဇကာင ် ာလျှင ်ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြငက်၊ ကာဣနက ို ယဇ်ဇကာင ်ဇ ်းဇ ာ်လည််း 

အ ံို်းမပ ြုြဲ့်ဇြ ။   ူည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇ ်းဇ ာ ယဇ်ဇကာငက် ို ပငင််း ယ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ 

ဘိုရာ်း ြငက်လည််း  ူ ့်က ို ပငင််း ယ်ြဲ့် ည်။ ထ ို  ို ့် ပငင််း ယ်ပြင််း ြံြဲ့်၍ ဘိုရာ်း ြင ်အထဇံတာ်မှ 

ထကွ်ြွါ ာွ်းြဲ့် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်အထဇံတာ်မှ ထကွြ်ွါ ာွ်းလျှင၊် မည်  ို ့် မျှထာဝရ အ က်နငှ့်် 

ဇကာင််းကက ်း မင်္ဂလာရစရာ အဇ ကာင််း မရှ ဇြ ။ 

 

ဣသတရလမ  ်း  

ဣ ဇရလ မ ာ်း ည် ထာဝရ ဘိုရာ်း ထ၌ံ၊ ယဇ်ဇကာငမ် ာ်းယူဇဆာငလ်ာ ကဇ ာ်လည််း 

မဇကာင််းဇ ာ အဇကာငမ် ာ်း ယူဇဆာငလ်ာဇ ာဇ ကာင့််၊ ထာဝရဘိုရာ်း ကပငင််း ယ်ဇ ကာင််းက ို ဤ  ို ့် 

ဇတွှို့ရ ည်။ “ ာ်း ည် အဘက ို ရ ိုဇ တတ်၏။ ကျွန ်ည်  ြငက် ို ဇ ကာက်ရံွ ှို့တတ်၏။ ငါ ည် 

အဘမှနလ်ျှင ်ငါ ့်က ို အဘယ်  ူရ ိုဇ  နည််း။  ြငမ်ှနလ်ျှင၊် အဘယ်  ူဇ ကာက်ရံွ ှို့ နည််း၊ ဟို 

ဇကာင််းကင ်ေ ိုလ်ဇပြအရှငထ်ာဝရ ဘိုရာ်း ည် နာမဇတာ်က ို မထ မဲ့်ပမင ်ပ ြုဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

တ ို ့်အာ်း ဇမ်းဇတာ်မူ၏။ အကျွန်ို ်တ ို ့် ည် နာမဇတာက် ို အဘယ်  ို ့် မထ မဲ့်ပမင ်ပ ြု ါ နည််း၊ ဟို  ငတ် ို ့် 

ဇမ်းရာတွင၊် ညစ်ည ်းဇ ာ အစာက ို ငါ ့်ယဇ် လလ င ် ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်  က ည် တကာ်း။ 

အကျွန်ို ်တ ို ့် ညက် ိုယ်ဇတာ်က ို အဘယ်  ို ့် ရ တ်ြ  ါ နည််း၊ ဟို ဇမ်းရာတွင၊် ထာဝရ ဘိုရာ်း၏ 

စာ်း ွဲ ည် ယိုတ်မာ၏ဟိုဆ ိုဇ ာဇ ကာင့်် ငါ ့်က ို ရ တြ်  ကပ  ။ မ က်စ ကန််းဇ ာ အဇကာငက် ို 



ယဇ် ူဇဇာ်လျှင ်အပ စ် ရှ  ည် မဟိုတ်ဇလာ။ ဇပြဆွံှို့ဇ ာ အဇကာငန်ငှ့်် နာဇ ာ အဇကာငက် ို 

ယဇ် ူဇဇာ်လျှင ်အပ စ် ရှ  ည် မဟိုတ်ဇလာ။ ပမ ြုှို့ဝနမ်င််းအာ်း ဆက် ါဇလာ့်။ မင််း၏ စ တ်နငှ့်် 

ဇတွှို့လ မ့််မည်ဇလာ။  င့််မ က်နာှက ို ဇထာက်လ မ့််မညဇ်လာ၊ ဟို ဇကာင််းကင ်ေ ိုလ်ဇပြအရှငထ်ာဝရ 

ဘိုရာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (မာလြ ၁:၆-၈) “ ငတ် ို ့်က၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း၏ စာ်း ွဲဇတာ် ည် ညစ်ည ်း၏။ 

တငထ်ာ်းဇ ာ ဇဘာဇဉ် ဇူဇာ် ကက ာ ည် ယိုတ်မာ၏ဟိုဆ ိုဇ ာဇ ကာင့််၊ စာ်း ွဲဇတာ်က ို ရ တ်ြ  ကပ  ။ 

တြန ် ငတ် ို ့် ကအမ ဇတာ်က ို ဇဆာငရွ်က၍်၊  င ်န််းစွတကာ်းဟိုဆ ိုလ က၊် ကဲ့်ရဲ ့် ကံ ို ပ ြုတတ် 

 က ည် ဟို ဇကာင််းကင ်ေ ိုလ်ဇပြအရှငထ်ာဝရ ဘိုရာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။ လိုယူဇ ာ အဇကာင၊် 

ဇပြဆွံှို့ဇ ာ အဇကာင၊် နာဇ ာ အဇကာငက် ို၊ ဇဆာငြ်ဲ့် ကပ  ။ ထ ို  ို ့်ဇ ာ  ူဇဇာ် ကက ာက ို 

ဇဆာငြ်ဲ့် ကပ  တကာ်း၊  ငတ် ို ့် လက်မှငါြံရမည်ဇလာဟို ထာဝရ ဘိုရာ်း ဇမ်းဇတာ်မူ၏။  စစာ 

င်္တ ထာ်းပ  ်းမှမ မ    ို်းစို၌ အထ ်းရှ လ က်  င၊် လညှ့််စာ်း၍၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း ြ  ြုှို့တဲ့်ဇ ာ အဇကာငက် ို 

ယဇ် ူဇဇာ်ဇ ာ   ူည် အမင်္ဂလာရှ ဇစ တည််း။ ငါ ည် ကက ်း ပမတ်ဇ ာ ရှငဘ်ိုရင ်ပြစ်၏။ ငါ၏ 

နာမဇတာ် ည် လူအမ  ြု်းမ  ြု်း တ ို ့်တွင ်ဇ ကာက်မက်ဘယွ် ပြစ်ရမည်၊ ဟို ဇကာင််းကင ်

ေ ိုလ်ဇပြအရှငထ်ာဝရ ဘိုရာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (မာလြ ၁:၁၂-၁၄) 

 ဣ ဇရလူမ ာ်း ည် ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို စွန် ့်၍ အပြာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း မ ာ်းက ို က ို်းကွယ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ောေိုလိုနက်ျွနြ်ံဇစ၍  တူ ို ့်၏ နာ်းမ ာ်းက ို ဇြါက်လ ိုက ်ည်။ ောေိုလိုနက်ျွနြ်ံရာမပှ နလ်ာ ဇ ာအြါ၊ 

 ငြ်န််းစာရ၍ ရို ်တိုမ ာ်း မက ို်းကွယ်ဇတာ့်ဘ၊ဲ ထာဝရ ဘိုရာ်း ြငက် ို  ာလျှငက် ို်းကွယ်  က ည်။ 

ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို  ာက ို်းကွယ်၍ ယဇ်ဇကာင ်မ ာ်းက ို  ူဇဇာ်ဇ ာ်လည််း၊ 

မာလြ ထမဲှာဇရ်းထာ်း ည့််အတ ိုင််း၊ အက  ြု်းအ ဲ့်အကန််းမ ာ်းက ို  ူဇဇာ်  က ည်။ ထ ိုဇ ကာင့်် ထာဝရ 

ဘိုရာ်း က  တူ ို ့်၏  ူဇဇာ် ကက ာမ ာ်းနငှ့်် တကွ တူ ို ့် က ိုယ်တ ိုငက် ို  ါပငင််း ယ ်ည်။ ယြိုအြ  နတ်ငွ ်

ဘိုရာ်း ြင ်ထ၌ံ မ တ်ဇဆ၊ွ ဘယ်အရာက ို ယူဇဆာငလ်ာမည်နည််း။ မ မ ၏ အလှူဇတာ် ဇင၊ွ ဇကာင််းမ  

ကို  ိုလ်၊ ဆိုဇတာင််းပြင််း၊ က မ််းစာ ြတ်ပြင််း၊ ဇကာင််းဇ ာ အက င့််၊ မ မ ၏ အ က်တာမ ာ်းက ို 

ယူဇဆာငလ်ာရမည်ဇလာ။ ထ ိုအရာမ ာ်းက ို ဘိုရာ်း ြင ်လက်ြံ ဇတာ်မူ မည်ဇလာ။ လက်၌ 

ယူဇဆာငလ်ာဇ ာ အရာမရှ လျှင၊် ဘိုရာ်း ြငက်  င့််က ို လက်ြံ ဇတာ်မ ူမည်ဇလာ။ ထ ိုအရာမ ာ်းက ို 

ဆက်ဇလ့်လာရ ကမည်။ ဤအရာမ ာ်းက ို မ တ်ဇဆ ွမ  ဘ ဲပြစ်ဇကာင််း ပြစ်မည်။ အဇ ကာင််းမူကာ်း 

ဤအရာမ ာ်းက ို မဇဟာ မဇပ ာဇ ာဇ ကာင့်် ဇ ာ်၎င််း၊ မဇလ့်လာဇ ာဇ ကာင့််ဇ ာ်၎င််း ပြစ် ည်။ 

ထ ိုအြါ မ မ  ကက ြုက်နစ်ှ က် လ ိုက ို်းကွယ်  က ည်။ ဣ ဇရလမ ာ်းမှာ်းယငွ််းြဲ့် ကပ  ။ ယြို ြရစ်ယာန ်

မ ာ်းလည််း မှာ်းယွင််း ကပ နပ်  ။ ထ ို  ို ့် မမှာ်းရဇလဇအာင ်ဆက်ဇလ့်လာ က ါစ ို ့်။ 



သငြ်န််းစ  (ရ) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ထာဝရ ဘိုရာ်းက ဣ ဇရလမ ာ်းအာ်း တနစ်ှဘယန်စ်ှကက မ် ွဲြံြ ိုင််း နည််း။ …………………. 

၂။ ထာဝရ ဘိုရာ်း ထအံဘယ်  ူမျှ……………..မဇ ေါ်လာရ။ 

၃။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်၌  ူဇဇာ်စရာ ………….ရှ ရ၏။ 

၄။ ဣ ဇရလ မ ာ်း ည် မည် ည့််အရာမ ာ်းက ို  ူဇဇာ်တတ် က နည််း။ ………………… 

၅။ ကာဣနက ို ဘိုရာ်း ြငက် တံြါ်းဝ၌ အဘယ်အရာထာ်းဇ ်း နည််း။ …………….. 

၆။ ကာဣန ည် ဘိုရာ်း ဇ ်းဇ ာ ယဇ်ဇကာငက် ို အ ံို်းပ ြု ါ လာ်း။ ………….. 

ရ။ ဘိုရာ်း ြငက် ကာဣနက ို အဘယ်ဇ ကာင့်် လက်မြံ နည််း။ …………… 

၈။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ြင ်ထမံည်ကဲ့်  ို ့်ဇ ာ တ ရစဆာနမ် ာ်း ယဇူဆာငတ်တ် က နည််း။ 

…………………… 

၉။ ဘိုရာ်း ြင ်ထမံ တ်ဇဆ ွမည် ည့််အရာမ ာ်း ယဇူဆာငလ်ာမည်နည််း။ ………….. 

၁၀။ ဘိုရာ်း ြင ်ထမံည ်ည့််အရာယူဇဆာငရ်မည့်် အရာ ည် အဇရ်းကက ်း ည်ဟို 

 ငယ်ူဆ ါ ဇလာ။ ………….. 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၈) 

စစ်မနှဇ် ာက ို်းကယွပ်ြင််း 

ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ၌် ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို  ာက ို်းကွယ်ရမည်ဟို  ါြဲ့် ည်။ 

ြရစ်ယာနမ် ာ်းအဇနပြင့်် ထာဝရ ဘိုရာ်းက ို  ာလျှငက် ို်းကွယ် က ည်ဟို ယဆူ ါစ ို ့်။ (အမှနမ်ှာ 

ဘိုရာ်း ြငက် ို  ာက ို်းကယွ်လျှင၊်  ူ ့်က ို အြ စ်ဆံို်း၊ အနာြံဆံို်း၊ အရ ိုဇ ဆံို်း၊ အဇ ကာက်ရံွဆံို်း 

ပြစ်ရမည်။ ယြိုမူကာ်း၊ ဒိုကခ ဇရာက်မှတရဇ ာ ဘိုရာ်း အကူအည လ ိုမှ၊ ကမန််းကတန််းက ို်းကွယ်ဇ ာ 

ဘိုရာ်း၊ အက င့်် ါဇ ာဇ ကာင့်် တာဝန ်ဇက က ို်းကယွ်ဇ ာ ဘိုရာ်း ပြစ် ည်။) ထ ိုဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ် 

ဇ ာအြါ၊ ဘိုရာ်း ြင ်အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််းက ို်းကယွ်ဘ ို ့် လ ို ည်။ စစ်မှနဇ် ာ တဲဇတာ် 

ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကယွ် ဇ ာအြါ၊  ရှူ ဇ ာ ဇနရာမှာ ာက ို်းကွယရ်မည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် 

ဇနရာတကာ၌ ရှ  ည်။ ဆာလံဆရာဇပ ာ  ကဲ့်  ို ့် မ ို်းဇကာင််းကင၌် ၎င််း၊ ဇအာက်ဇပမကက ်း 

အရ ်၌၎င််း ငလ်ယ်ဇအာက်၌၎င််း၊ ဘိုရာ်း ြင ်ည် ရှ  ည်။   ို ့်ဇ ာ်  ူည်  တ်မှတ်ထာ်းဇ ာ 

ဇနရာ၊  ၏ူ  လလ ငဇ်တာ၌် က  နဝ် ် ည်။ ထ ိုဇနရာ ည် ဇကာင််းကင ်ဘံို ပြစ် ည်။ ဇကာင််းကင ်

ဘံို ည် အစကတည််း ကတဲဇတာ်၊ အ န် ့်ရှင််းဆံို်းငါှန ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်လူမ ာ်း ကထ ိုအရာက ို မ  ။ 

ဇကာင််းကင ်ဘံို  ို ့်လည််း မဇရာက်န ိုင ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ိုယ်တ ိုငဤ်ဇလာ  ို ့် ဆင််းကကလာ၍၊ 

လူမ ာ်း ထ၌ံ က  နဝ် ် ည်။ ဘိုရာ်း ြငက် ဇမာဇရှထ၌ံ ဤကဲ့်  ို ့် မှာထာ်း ည်။ “ငါ ည်  ငတ် ို ့်တငွ ်

က  န််းဝ ်ရာဘ ို ့်  န် ့်ရှင််းရာ ဌာနက ို လို ် ကဇစ။ ငါပ  မျှဇ ာ တဲဇတာ်  ံို၊ တဇဲတာ် တနဆ်ာ ံိုနငှ့်် 

အည လို ်ရမည်။” (ထကွ်၂၅:၈-၉)။ ဘိုရာ်း ြင၏် ဇစြ ိုင််းြ က်အတ ိုင််း ဇမာဇရှ ည် ဇတာ၌ 

တဲဇတာ်က ို တည်ဇဆာကြ်ဲ့် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည ်တဲဇတာ် အထ၌ဲ က  န််းဝ ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မှတ ါ်းအဘယ်  ူမျှတဲဇတာ် အထ ဲ ို ့် ဝငြ်ွင့််မရှ ဇ ။ အကယ်၍ ဝငြ်ဲ့် ည် 

ရှ ဇ ာ်ဇ ရမှာ ပြစ် ည်။ ထ ိုတဲဇတာ်က ို ဘိုရာ်း ြငက် ဇမာဇရှအာ်း   နာဇတာငဇ် ေါ်၌ 

ရက်ဇ ါင််းဇလ်းဆယ်ဇန ဇ ာအြါ ပ ပြင််း ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဇကာင််းကင၌် ရှ ဇ ာ တဲဇတာ် ည် 

အစစ် ပြစ်၍၊ ဇပမကက ်း ဇ ေါ် ရှ တဲဇတာ် ည် အရ  ် ပြစ် ည်။ ဇကာင််းကင ်တဲဇတာ် အစစ်က ို  ဌမ 

ဆံို်းဇမာဇရှကပမငြ်ဲ့် ည်။ ထ ို ့်ဇနာက်ဓမမဇဟာင််းဇြတ် ဇရာြက်မ ာ်းပြစ် ကဇ ာ ဇဟရှယ၊ 

ဇယဇဇက လတ ိုလည််း ပမငြ်ွင့််ရ  က ည်။ ဇကာင််းကင ်တဲဇတာက် ို ရှငဇ် ါလိုကပမငြ်ဲ့်ဇ ကာင််း ဤ  ို ့် 

ဇရ်း ာ်း ြဲ့် ည်။ “ငါ ည ်ဝါကကာ်းပြင််းက ို မပ ြု င့််လျှင၊် ြငဘ်ိုရာ်း ပ ဇတာ်မဇူ ာ ထ်ူးဆန််းဇ ာ 

ရူ ါရံိုနငှ့်် ေ ာဒ တ်ဇတာ် မ ာ်းက ို တြန ်ဇပ ာဦ်းမည်။ တဆယ်ဇလ်းနစ်ှအထကက်၊ ြရစ်ဇတာ်၏ တ ည့်် 



ပြစ်ဇ ာ လူတဇယာက်က ို တတ ယဇကာင််းကင ် ို ့် တ ိုငဇ်အာင ်ြ  ဇဆာင ်ည ်အဇ ကာင််းက ို ငါ  ၏။ 

ထ ိုအြါ  ၌ူက ိုယ်ြနဓာ ါ ည် မ ါ ည်က ို ငါမ  ။ ဘိုရာ်း ြင ်  ဇတာ်မူ၏။ ထ ို  ူည် 

 ရဒ  ိုဘံို  ို ့် ြ  ဇဆာငပ်ြင််းက ို ြံရ၍၊ လူမဇပ ာအ ် မဇပ ာန ိုငဇ် ာ စကာ်းက ို  ကာ်း ည် 

အဇ ကာင််းက ို ငါ  ၏။” (၂ ဇကာ ၁၂:၁-၃) ထ ိုဇကာင််းကင ်တဲဇတာက် ို ရှငဇ်ယာဟနက်လည််း ပမင၍် 

ေ ာဒ တ်က မ််းထ၌ဲ မ ာ်းစွာ ဇရ်း ာ်း ြဲ့် ည်။ (ေ ာ ၁၊ ၄၊ ၅) 

နစှတ်ပါင််း ၁၅၀ဝ အရိပ်၌  

ဇလာက၌ ရှ ဇ ာ တဲဇတာ ်ည်၊ ဇကာင််းကင ်ဘံို၌ ရှ ဇ ာ တဲဇတာ်၏ အရ  ် ပြစ်ဇ ကာင််း ဤ  ို ့် 

ဇရ်း ာ်း ည်။ “ဇမာဇရှ ည် တဲဇတာ်က ို ဇဆာကလ်ို ်အံ့် ဇ ာအြါ၊ ဇတာငဇ် ေါ်မှာ  င့််အာ်း 

ပ ြဲ့်ပ  ်းဇ ာ  ံိုနငှ့်် ည ဇလ ာ်စွာ အလံို်းစံိုတ ို ့်က ို လို ်ပြင််းငါှ  တ ပ ြုရမည်၊ ဟို ေ ာဒ တ်ဇတာ်က ို ြံရ ည်။ 

ပြစ်၍၊ ထ ိုယဇ် ိုဇရာဟ တ ်တ ို ့် ည် ဇကာင််းကင ်အရာတ ို ့်၏  ံို မာအရ  ်နငှ့််  ာဆ ိုငလ် က် ဝတက် ို ပ ြု 

ဇန က၏။” (ဇဟ ၈:၅) ဣ ဇရလ မ ာ်း ည် ဇမာဇရှဇဆာက်ဇ ာ တဲဇတာ၌် အ ကမ််းအာ်းပြင့်် 

နစ်ှဇ ါင််း ၅၀ဝ ြန် ့်က ို်းကယွ်ြဲ့်  က ည်။ ထ ို ့်ဇနာက်ဇရှာလမိုနမ်င််းကတဲဇတာ် အစာ်းေ မာနဇ်တာ်က ို 

တည်ဇဆာက်၍၊ ထ ိုေ မာနဇ်တာ်၌ နစ်ှဇ ါင််း ၃ရ၅ ြန် ့်က ို်းကွယ်ြဲ့်  က ည်။  တူ ို ့် အပ စ်ဇ ကာင့်် 

ဇရှာလမိုနေ် မာနဇ်တာ်က ို၊ ောေိုလိုနမ် ာ်း ကဘ စ  ၅၈၅ တွင ်မ ်းရ  ှို့ြ က်ဆ ်းလ ိုက် ည်။  

တြန ် ါ်းရှာ်းဘိုရငက်ိုရိုမင််းက ို ဘိုရာ်း ြငက် ဇစြ ိုင််း ည်။ တ ိုင််း၊ ဒိုတ ယေ မာနက် ို 

ဇယရိုေဇေလဦ်းဇဆာငပ်ြင််း ပြင့်် ပ နဇ်ဆာက်ကာ၊ ဘ စ  ၅၁၆ တွငပ်  ်း စ ်းြဲ့် ည်။ 

ထ ိုဒိုတ ယေ မာနဇ်တာ်က ို ဇအဒ ရဝတငွ ်ဇရာမ စစ် ာ်းမ ာ်းက၊ မ ်းရ  ှို့ြ က်ဆ ်းလ ိုက်  က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

 ဌမနငှ့်် ဒိုတ ယ ေ မာနဇ်တာ်တွင ်အ ကမ််းအာ်းပြင့်် နစ်ှဇ ါင််း ၁၀ဝ၀ ြန် ့်က ို်းကွယ်  က ည်။ 

အဘယ်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက်၊ ဇလာက ရှ လူ ့်လကန်ငှ့်် ဇဆာက်ဇ ာ တဲဇတာန်ငှ့်် ေ မာနဇ်တာ၌်၊ 

ထ ိုမျှဇလာက် ကာဇအာင ် ူ ့်က ိုက ို်းကွယ်ြ ိုင််း နည််းဟူမူကာ်း၊ လူ ာ်း မ ာ်း ည် အပ စ် ရှ ၍ 

ဇကာင််းကင ်ဘံို  ို ့် မတကန် ိုင ်က။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဇပမကက ်း ဇ ေါ်၌ မည်ကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်းက ို က ို်းကွယ်ရမည်က ို 

နစ်ှဇ ါင််းမ ာ်းစွာ အရ ို ်းစွဲဇအာင၊် ဇနာဇ ကဇနဇအာငက် ို ဇလ့်က င့််ြ ိုင််းပြင််း ပြစ် ည်။ 

 

တတဲတ ်အစစ၌် 

ဘိုရာ်း ြင၏် မူလရညရွ်ယ်ြ က်အတ ိုင််း၊ ဇလာက ရှ လူ ့်လက်နငှ့်် ဇဆာက်ဇ ာ တဲဇတာ်၌၊  ူ ့်က ို 

ထာဝရက ို်းကွယ်ဘ ို ့် မဟိုတ်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် တဲဇတာ် အစစ်  ို ့် ဇပ ာင််းရမည့်် အရ  ်အဇရာငက် ို၊ 

 ြငဇ်ယရ  ကရှမာရ အမ  ြု်း မ ်းထ ံ ို ့် ဇပ ာဆ ို ြဲ့် ည်။ ရှာမရ အမ  ြု်း မ ်းက၊ “အကျွန်ို ်တ ို ့် 



ဘ ို်းဇဘ်းမ ာ်း ည် ဤဇတာငဇ် ေါ်၌က ို်းကွယ်ဇလ့်ရှ  က၏။ ဇယရိုရှလင ်ပမ ြုှို့၌  ာက ို်းကွယ်ရမညဟ်ို 

 ငတ် ို ့် ည ်ဆ ိုတတ် က၏ဟို ဇလျှာကလ်ျှင၊် ဇယရ က၊ အြ င််းမ န််းမ၊ ငါ ့်စကာ်းက ို ယံိုဇလာ့်။ 

ဤဇတာင ် ို ့် မလာ၊ ဇယရိုရှလင ်ပမ ြုှို့  ို ့် မ ာွ်းဘ ဲြမည််းဇတာ်က ို က ို်းကွယ်ရမည့်် အြ  နက်ာလ 

ဇရာက်ဆရှဲ ၏။” (ဇယာ၄:၂၀-၂၁) ထ ို  ို ့်နငှ့်် အည  ြငဇ်ယရ  အ က်ဇတာ် စွန် ့် ဇ ာအြါ၊ ေ မာနဇ်တာ် 

ကိုလာ်းကာစိုတက်ွဲဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇရ်းထာ်း ည်၊ “ဇယရ  ည် ကက ်းဇ ာ အ နံငှ့်် တြန ်

ဇကက်းဇ ကာ်ပ  ်း လျှင၊် အ က်ဇတာ်က ို လွှတ် ဇတာမ်ူ၏။ ထ ိုအြါ ေ မာနဇ်တာ၏် ကိုလာ်းကာ ည် 

အထက် စွန််းမှ ဇအာက်စနွ််းတ ိုငဇ်အာင ်စိုတ်ကွဲဇလ၏။ ဇပမကက ်း လ  ်ဇလ၏။ ဇက ာက်မ ာ်း တ ို ့် ည် 

ကွဲပ ာ်း  က၏။” (မ၂ရ:၅၀-၅၁)။  

အဘယ်ဇ ကာင့်် ေ မာနဇ်တာ် ကိုလာ်းကာကွဲ နည််းဟမူူကာ်း၊ ဇပမကက ်း ဇ ေါ် ရှ လူ ့်လက်နငှ့်် ဇဆာက်ဇ ာ 

ေ မာနဇ်တာ်၌ ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ်ပြင််း ကိုနဆ်ံို်းဇ ကာင််းက ို ပ ပြင််း ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဇဟပေဲက မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် ဇရ်း ာ်း ထာ်း ည်။ “ယြိုမှာလူလက်ပြင့်် မလို ်၊ ဤဇလာက ဓာတန်ငှ့်် 

မစ ်ဆ ိုင၊်  ာ၍ ကက ်း ပမတ်စံိုလငဇ် ာ တဲဇတာ်၌၊ ဇနာက်မင်္ဂလာ အက  ြု်းတ ို ့်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််း 

ပြစ်ဇ ာ ြရစ်ဇတာ် ည် ငါတ ို ့်အဘ ို ့် ထာဝရ ဇရွ်းန တ်ပြင််း ဇက ်းဇူ်းက ို ြံရ၍၊ ဆ တ်အဇ ်ွး၊ 

နာွ်းကဇလ်းအဇ ်ွးနငှ့်် မဟိုတ်၊ မ မ  အဇ ်ွးဇတာ်နငှ့််  န် ့်ရှင််းရာ ဌာနထ ဲ ို ့် တြါတည််း ဝင ်ဇတာ်မူ၏။” 

(ဇဟ၉:၁၁-၁၂) ငါတ ို ့်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််း ပြစ်ဇ ာ ြရစ်ဇတာ် ည် ဇလာက ရှ လူ ့်လကန်ငှ့်် 

ဇဆာက်ဇ ာ တဲဇတာ် (  ို ့်မဟိုတ်) ေ မာနဇ်တာ် ထ ဲ ို ့် မဝငဘ်၊ဲ ဇကာင််းကင ်ရှ ဘိုရာ်း ြင ်

တည်ဇဆာက်ထာ်းဇ ာ ေ မာနဇ်တာ် အစစ်ထ ဲ ို ့် မ မ  အဇ ်ွးက ို  ူဇဇာ်ပြင််းငါှ ဝငြ်ဲ့် ည်။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့််ဇလာက ရှ ေ မာနဇ်တာ် ည် မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ တြန ်က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ 

“ယြိုဆ ိုြဲ့်ပ  ်းဇ ာ အဇ ကာင််း အရာတ ို ့်၏ အြ ြု ်အပြာဟူမူကာ်း၊ ထ ို  ို ့်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

မင််း ည် ငါတ ို ့်၌ ရှ ၏။ ဇကာင််းကင ်ဘံို၌ တနြ် ို်းအာနိုဇဘာ်ဇတာ်၏  လလ ငလ်က ာ်ဘက်မှာထ ိုငဇ်န 

ဇတာ်မူ၏။ လူမဇဆာငဘ် ဲထာဝရ ဘိုရာ်း ဇဆာက် ဇတာ်မူဇ ာ တဲဇတာ် စစ်တည််း ဟူဇ ာ၊ 

 န် ့်ရှင််းရာ ဌာန၌ ဘိုရာ်းဝတ်က ို ပ ြုဇ ာ  ူပြစ်ဇတာ်မူ၏။” (ဇဟပေဲ၈:၁-၂) ြရစ်ဇတာ် ည် 

ဇကာင််းကင ်တဲဇတာ၌် ယံို ကည် မူ ာ်းအတကွ် ဘိုရာ်းဝတ်ပ ြုဇ ာ  ူပြစ် ည် ဟို အထက် ါ 

က မ််းစာ၌ ဆ ိုထာ်း ည်။ ထ ို  ို ့် ြရစ်ဇတာ် ကဝတ်ပ ြုဇ ်းဇ ာဇ ကာင့််၊ ဘိုရာ်း ြငက် ယံို ကည်  ူ

မ ာ်း၏ ဇပမကက ်း ဇ ေါ်မှဝတ်ပ ြုပြင််းက ို လက်ြံန ိုငပ်ြင််း ပြစ် ည်။ ထ ို မမာတရာ်းက ို   ဘ ို ့် လ ို ည်။ 

 

 



သငြ်န််းစ  (၈) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ဘိုရာ်း ြငက် ို မည် ည့််ဇနရာ၌က ို်းကယွ်ရမည်နည််း။ ………………………….. 

၂။ စစ်မှနဇ် ာ တဲဇတာ် ည် မည် ည့််ဇနရာ၌ ရှ  နည််း။ ……………………………….. 

၃။ ဇပမကက ်း ဇ ေါ်၌ တည်ဇဆာက်ဇ ာ တဲဇတာ် ည ်အ…………………………. ပြစ် ည်။ 

၄။ ဇကာင််းကင ်တဲဇတာက် ိုမည်  မူ ာ်း ကပမငြ်ဲ့် က နည််း။ ……………………………………… 

၅။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် တဲဇတာ်၌ နစ်ှဇ ါင််း၏ ြန် ့်နငှ့်် ေ မာနဇ်တာ်၌ 

နစ်ှဇ ါင််း………………ြန် ့်က ို်းကွယ်  က ည်။ 

၆။ ြရစ်ဇတာ် ကရှာမရ အမ  ြု်း မ ်းထဘံာဇပ ာြဲ့် နည််း။ ………………………………. 

ရ။ အဘယ်ဇ ကာင့်် ေ မာနဇ်တာ် အထရှဲ ကိုလာ်းကာစိုတ်ကွဲြဲ့် နည််း။ …………………………… 

၈။ မည် ည့််အြ  န၌် ဇပမကက ်း ဇ ေါ် ရှ တဲဇတာ်၌ က ို်းကွယ်ြ  န ်ကိုနဆ်ံို်းြဲ့် နည််း။ 

……………………….. 

၉။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ြရစ်ဇတာ် ည် မည် ည့််တဲဇတာ်၌ ဝငြ်ဲ့် နည််း။ 

……………………………… 

၁၀။ ြရစ်ဇတာ် ည် မည ်အူတွက် ဝတ်ပ ြုဇ ်း ါ နည််း။ ………………………………….. 

  



  သငြ်န််းစ  (၉)  

ဇကာင််းကငတ်ဇဲတာ်အရ  ် 

 ဘိုရာ်း ြငက်ဇလာက၌ ဇကာင််းကင၏် အရ  ်တဲဇတာ်က ို တည်ဇဆာက်ြ ိုင််းြဲ့် ည်။ 

ထ ိုအရ  ်၌က ို်းကယွ်ြ  န ်ကိုနဆ်ံို်းပ  ်းဇ ကာင််း   ြဲ့်ရပ  ။   ို ့်ဇ ာ်ထ ိုအဇ ကာင််းက ို မ  ဇ ာဇ ကာင့်် 

အမ  ြု်းမ  ြု်း ပ ြုလို ် ဇန မူ ာ်း အဇ ကာင််းက ို ဆက်ဇလ့်လာ ကစ ို ့်။ 

အရိပ်က္ိို ဆက္ြ် ငသ်မူ  ်း  

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ေ မာနဇ်တာ် ဇပ ာင််းဇရွှှို့ ာွ်းဇ ကာင််းက ို မ   ဇ ာအြါ၊ ဇယရိုရှလငပ်မ ြုှို့ ရှ  

ေ မာနဇ်တာ်၌ ဇနာက်ထ ်နစ်ှဇ ါင််း ၄၀ က ို်းကွယ်ြဲ့် ကဇ ်း ည်။ က မ််းစာကမဇြေါ် ပ  ဇ ာ်လည််း၊ 

 န် ့်ရှင််းရာဌါနက ို ကာထာ်းဇ ာ ကိုလာ်းကာက ို ဇအာက်မှအထက် စွန််း  ို ့် ပ နလ်ည်ြ ြု ် ကမှာ 

ပြစ် ည်။ ထ ိုေ မာနဇ်တာ် မလ ိုဇတာ့်ဇ ကာင််းနငှ့်် ြ က်စ ်းရမည့်် အဇ ကာင််းက ို  ြငဇ်ယရ က 

တ ည့််ဇတာ်မ ာ်းထဤံ  ို ့် ဇပ ာ ကာ်းြဲ့် ည်။ “ဇယရ  ည် ေ မာနဇ်တာ်မှ ထကွ်ကက ဇတာ်မူ ည် 

ရှ ဇ ာ်၊ တ ည့််ဇတာ် တ ို ့် ည် ေ မာနဇ်တာ်၏ တ ိုကဇ်ဆာငမ် ာ်းက ို ပ ပြင််းငါှ အထဇံတာ်  ို ့် 

ြ ဉ််းက ် က၏။ ဇယရ  ကလည််း၊ ဤအရာအလံို်းစံိုက ို  ငတ် ို ့် ည် ပမင ်က ည်မဟိုတ်ဇလာ။ 

ငါအမှနဆ် ို ည်ကာ်း၊ မပြ ြုမြ ဘ ဲဇက ာကတ်ြိုဇ ေါ်မာှတြိုမျှမတည်မဇနရဟို မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (မ၂၄:၁-

၂)။  

 ြငဇ်ယရ  ကက ြုတငဇ်ပ ာထာ်း ည့််အတ ိုင််း၊ ထ ိုေ မာနဇ်တာ်က ို၊ ဇရာမစစ် ာ်းမ ာ်းကဇအဒ  ရဝ တငွ ်

ရှင််းရှင််းြ က်စ ်းြဲ့် က ည်။ ထ ို  ို ့်ြ က်စ ်းပြင််း ည် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်ပြစ်ဇ ကာင််း မ  ဇ ာ 

ဣ ဇရလလူမ ာ်း ည် ဇအဒ  ၁၃၅ ၌ေ မာနဇ်တာ်ပ နလ်ည်တည်ဇဆာက်ဘ ို ့်ရန ် ကံရွယ်ဇ ာ်လည််း 

အထမဇပမာက်ြဲ့် ကဇြ ။  

ဇနာက်  ိုင််းတွင ်မူစလငမ် ာ်းက၊ ထ ိုေ မာနဇ်တာ်ဇနရာတွင၊်  တူ ို ့်၏ ေလ က ို တည်ဇဆာက်ပြင််းအာ်းပြင့််၊ 

ဣ ဇရလလူမ ာ်းကဇနာက်ထ ်ေ မာနဇ်တာ် မဇဆာက်န ိုငရ်န၊် ဘိုရာ်း ြငက်အဇကာင််းဆံို်းဇ ာ 

အဇစာင့််မ ာ်းက ို ြ ထာ်း ည်။ ထ ိုေ မာနဇ်တာ်ဇနရာက ိုအပြာ်းလူမ  ြု်းမ ာ်း  ိုင ်ါက ဣ ဇရလ လူမ ာ်း 

ကဇငနွငှ့််ဝယ်ယူ၍  တူ ို ့်၏ေ မာနဇ်တာ်က ို တည်ဇဆာက်လ ိုက် ကမှာ ဇ ြ ာ ည်။ ယဇန ့် ဣ ဇရလ 

လူမ ာ်း၏အဓ က ဆိုဇတာင််းြ က်မှာ၊ ေ မာနဇ်တာ် ပ နလ်ည်တည်ဇဆာက၍် ဇရှ်းကကဲ့်  ို ့် 

ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းအာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကယွဘ် ို ့် ပြစ် ည်။  တူ ို ့် ည်မည်မျှ ငင် ိုယ ို၍ ဆိုဇတာင််း 



ဇနဇစကာမူ ဘိုရာ်း ြငက်နာ်းမဇညာင််းဇြ ။ အဇ ကာင််းမှာ အရ  ်ဇြတ်ကိုနပ်  ၊ 

ေ မာနဇ်တာ်အစစ်၌က ို်းကယွ်ြ  နဇ်ရာက်ပ  ။   ို ့်ဇ ာ်ဝမ််းနည််းစရာ ဇကာင််း ည်မှာ၊ 

ဣ ဇရလလူမ ာ်းကထ ိုအရာက ို မ   ကဇြ ။  တူ ို ့်၏ မ  ပြင််း ည် ဘိုရာ်း ြင၏်စ တ်က ို 

မဇပ ာင််းလဲဇစန ိုင။်  တူ ို ့် ာလျှငဆ်ံို်းရ ံ်းရ ည်။ 

 

ရိိုမငက်္က္သ်လပ်ိမ  ်း  

ဣ ဇရလလူမ ာ်းကထ ို  ို ့် ေ မာနဇ်တာ် မဇဆာက်န ိုငဇ် ာ်လည််း၊ ရ ိုမငက်က် လ  ်မ ာ်းက 

ကမဘာအနှံ ့်ဇနရာတ ိုင််း၌၊ ေ မာနဇ်တာ်မ ာ်းက ို ဇဆာက်လ ိုက် က ည်။ ထ ိုေ မာနဇ်တာ်မ ာ်း၌ 

 န် ့်ရှင််းရာဌါနမ ာ်းက ို  တ်မှတ်၍၊  ာမနလ်ူမ ာ်းက ို ဝငြ်ွင့််မဇ ်းဘ ဲ တူ ို ့်၏ ဘိုန််းကက ်းမ ာ်း ာလျှင ်

ဝငြ်ွင့််ရှ  က ည်။  တူ ို ့်၏ ဘိုန််းကက ်းမ ာ်းလည််း ဣ ဇရလလူမ ာ်း၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်းကဲ့်  ို ့်၊ 

ဝတ်ရံို ရှည်မ ာ်းက ိုဝတ် က ည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်မ ာ်း ကဲ့်  ို ့် လို ်ဇဆာင ်က ည်။ 

 တူ ို ့်လည််းဘိုရာ်း ြင၏် အ ကံအစည်က ိုနာ်းမလည် ဇ ာဇ ကာင့််၊ ဇယရ ြရစ်အာ်းပြင့်် 

အဇကာငအ်ထည်ဇြါပ  ်းဇ ကာင််းက ို မ  ၍၊ အရ  ်က ိုအတိုယူလို ်ဇဆာငဇ်န ကပြင််းပြစ် ည်။ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်း ည ်တဲဇတာ် ထ ဲ ို ့်ဝငဇ် ာအြါ၊  ရ  တ်မ ာ်းတ တ်ဆ တ်စွာဇန ကဲ့်  ို ့် 

ရ ိုမငက်က် လ  ်မ ာ်းလည််း ဘိုရာ်းဇက ာင််းထ၌ဲ စကာ်းမဇပ ာဘ ဲတ တ်ဆ တ်စွာဇန ကပြင််းပြစ် ည်။ 

 

အရိပ်လည််းမခမင ်အတက္ ငလ်ည််းမခမင ် 

ဣ ဇရလလူမ ာ်းကအရ  ်က ို တမ််းတလ က် ဇန ကြ  နတ်ငွ၊် ရ ိုမငက်က် လ  ်မ ာ်းက 

အရ  ်၏အတိုမ ာ်းက ို ဇနရာအနှံ ့် ပ ြုလို ် ကဇ ကာင််း   ရပ  ။   ို ့်ဇ ာ်အရ  ်လည််းမပမင၊် 

အဇကာငလ်ည််းမပမငဇ် ာအြဲွှို့မ ာ်းရှ  ည်။ ထ ို မူ ာ်း ည်အြ  ြုှို့ဇ ာ ဇရာတ်က်စတင့််မ ာ်းပြစ် ည်။ 

 ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း ည် ကက် လ  ် မဟိုတ်ဇ ာ ြရစ်ယာနမ် ာ်းပြစ် ည်။ အြ  ြုှို့ဇ ာ 

 ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း ည် အရ  ်က ို မ  ဇ ာဇ ကာင့်် အတိုယူဘ ို ့်လည််းမ   က။ ထ ိုအရာ ည် 

ဣ ဇရလလူမ ာ်း၏ ဓဇလ့်ဟို ယူဆဇ ာဇ ကာင့်် အတိုယူရမှန််းမ  ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဘိုရာ်းဇက ာင််းမ ာ်းက ိုဇဆာက်၍  န် ့်ရှင််းရာဌါနလည််းမရှ ။ လူတ ိုင််းစငဇ် ေါ်တက်ကာတရာ်းဇဟာပြင််း၊ 

  ြ င််းဆ ိုပြင််း၊ ပ ဇာတ်မ ာ်းပ ပြင််း၊  တူ ို ့် လ ိုြ င ်လ ိုအ ံို်းပ ြု က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

 ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း၏ ဘိုရာ်းဇက ာင််းမ ာ်း ည်  ဲွရံိုဇာတ်ရံိုမ ာ်းကဲ့်  ို ့် ဆညူံဇနပြင််းပြစ် ည်။  



 ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း ည် အရ  ်အဇ ကာင််း မ  ဇ ာဇ ကာင့််၊ အဇကာငအ်ထည်က ိုလည််း 

ဇကာင််းစွာမ  ။ ထ ိုဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ို မ မ ကက ြုက်နစ်ှ က် လ ိုက ို်းကွယ် က ည်။ က မ််းစာလည််း 

ဓမမ စ်က မ််း ာ အဓ ကထာ်း၍၊ ဓမမဇဟာင််းက မ််းစာ အ ံို်းပ ြုဇ ာ  မူ ာ်းက ို အထငဇ် ်း ည်။ 

ဓမမဇဟာင််းက မ််း ည် ငါတ ို ့်နငှ့််မဆ ိုင၊် ငါတ ို ့် ည် ဓမမ စ်အ င််းဇတာ်မ ာ်းပြစ် ည်ဟို 

ဆ ိုတတ် က ည်။  င််းအို ်ဆရာမ ာ်းက ို လည််း၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်မ ာ်းဟို ထငမ်တှ် က ည်။ 

ယဇ်ဇကာငမ် ာ်းလည််း အလှူဇငနွငှ့်် အက င့််  လမ ာ်း၊ ဟိုထငမ်ှတ် က ည်။ ြရစ်ဇတာ် 

ကယ်တငရှ်ငအ်ပြစ် လကြ်ံဇ ာ်လည််း ြရစ်ဇတာ၏် လို ်ဇဆာငြ် က်က ို မ   က။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဇကာင််းကငန် ိုငင်ဇံရာက်န ိုငရ်နမှ်ာမ မ တ ို ့်၏ အက င့််နငှ့်် ဆက်က ်မ က ို အာ်းက ို်းလာ က ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်မ မ က ိုယ်က ို မပ ည့််စံိုမှန််း  ဇန ဇ ာအြါ၊ ဇကာင််းကငန် ိုငင် ံ ို ့်ဇရာကမ်ည်ဟို 

စ တ်မြ န ိုငပ်ြင််းပြစ် ည်။ 

 ဇလာက၌ ူဇဇာ်ပြင််း ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ပြင််း ည် က ို်းကွယ်ဇ ာ ၏ူ   တတ  ပစ တ်က ို 

မ ကည်လငဇ်စန ိုငဇ်ြ ။ က မ််းစာ၌၊ “ထ ိုတဲဇတာ်ကာ်း၊  ူဇဇာ် ကက ာနငှ့်် ယဇ်မ ာ်းက ို  ူဇဇာ်ဇ ာကာလ 

တည််းဟူဇ ာ မ က်ဇမာှက်ကာလ  တ်လံို်း ံို မာပြစ်၏။ ထ ို ူဇဇာ် ကက ာနငှ့်် ယဇ်မ ာ်း 

တ ို ့် ည်က ိုယ်က ိုက ိုယ်  ဇ ာစ တ်က ို ဇထာက်လျှငလ်ည််း၊ ဝတ်ပ ြုဇ ာ အူာ်း စံိုလငပ်ြင််း 

အက  ြု်းက ိုမဇ ်းန ိုင။်”ဟိုဆ ို ည်။ (ဇဟ၉:၉)။ က ိုယ်  ဇ ာစ တ်က ို စံိုလငပ်ြင််းက ို မဇ ်းန ိုငဆ် ိုပြင််း ည် 

  တတ  ပစ တ်က ို မ ကည်လငဇ်စန ိုငဟ်ိုဆ ိုလ ိုပြင််းပြစ် ည်။  

ထ ို ့်ဇ ကာင့််ဘိုရာ်းက ို်းကွယဇ်နဇ ာ်လည််းရှင််းရှင််းလင််းလင််းမရှ ။ ဇကာင််းကငန် ိုငင်ဇံရာက်မည်၊ 

မဇရာက်မည်မဇ ြ ာ၊ အပ စ်စ ရငပ်ြင််းမှလွတ်ပြင််းမ  ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့််ဘိုရာ်းက ို်းကွယ်ဘ ို ့်ရနလ်ည််းအာ်း 

မရှ ။ ထံို်းစံရှ ဇ ာဇ ကာင့််၎င:်၊ အပြာ်း မူ ာ်းကက ို်းကယွ်ဇ ာဇ ကာင့်် ာက ို်းကယွ်ဇနရပြင််းပြစ် ည်။ 

 

ဂဏန််းတကွ္် 

င်္ဏန််း ြဂ ာတွကရ်ာတငွ ်အ  ိုင််း ံို်း  ိုင််းရှ  ည်။ ဇမ်းြွန််း၊ တွကန်ည််းနငှ့််အဇပြတ ို ့်ပြစ် ည်။ 

 ဌမဦ်းဆံို်းဇမ်းြွန််းက ိုြတ၍်   မှ ာလျှင ်တွက်၍ရ ည်။ တွက်နည််းမနှမ်ှအဇပြမှနရ်န ိုငဇ် ကာင််း 

လူတ ိုင််း   ည်။ ဣ ဇရလလူမ ာ်း ည် င်္ဏန််းတကွ်ဇနဇ ာ်လည််း၊ အဇပြမရန ိုငဘ်ရှဲ  ည်။ 

ဇနာက်ဆံို်း၌ အဇပြမရဘတဲွက်ဇနဇ ာဇ ကာင့််၊ တကွ်ရင််းတန််းလန််းနငှ့်် ရ ်ြ ိုင််းလ ိုက်ပြင််းနငှ့််တူ ည်။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့််က  ကဇအာင့််ပြစ်၍ ဆက်တွက်ဘ ို ့်ရန ်ပ ငဆ်ငဇ်န ည်။   ို ့်ဇ ာ်အြွင့််မရဇတာ့်ဇြ ။ 

ဆ ိုလ ို ည်မှာ ဣ ဇရလလူမ ာ်း၏ ေ မာနဇ်တာ၌် ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း ည် အရ  ်ပြစ်၍၊ အဇကာငအ်ထည် 



မဇြေါ် န ိုငဘ် ဲဆက်၍ ူဇဇာြ် င ်က ည်။ ယဇန ့်တ ိုငဇ်အာငအ်ာ်းမလ ိုအာ်းမရ၊ ထ ိုအြွင့််အဇရ်းရဘ ို ့်ရန ်

ဇစာင့််ဇမျှာ်ဇန က ည်။   ို ့်ဇ ာ်မည်မျှ င ်ဇစာင့််ဇမျှာ်ဇနဇစကာမူ ဘိုရာ်း ြငက် ြွင့််မပ ြုဇတာ့်ဇြ ။ 

 ဇရာြက်ဇဟာဇရှ ဇဟာထာ်းဇ ာအရာ ပ ည့််စံိုပြင််း  ို ့် ဇရာက် ည့််ကာလပြစ် ည်။ ဇဟာဇရှက၊ ” 

ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် ည် ဇန ့်ရက်မ ာ်းစွာ ရှငဘ်ိုရငမ်ရှ ၊ မင််း ာ်းမရှ ၊ ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းမရှ ၊ 

ဆင််းတိုမရှ ၊  ငတ် ိုင််းမရှ ၊ ဇတရ ်ရို ်တိုမရှ ဘဇဲနရ ကလ မ့််မည်။” (ဇဟာ၃:၄) ဟိုဆ ိုြဲ့် ည်။ 

ဣ ဇရလအမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် ည် ဇအဒ  ရဝ မှစ၍၊ ယဇန ့်တ ိုငဇ်အာင ်နစ်ှဇ ါင််း ၂၀ဝ၀ 

န ်း ါ်းယဇ်မ ူဇဇာ်ဘ ဲဇနရပ  ။ ရို ်တိုဆင််းတိုမ ာ်းလည််း မက ို်းကွယ်၊ ထာဝရဘိုရာ်းထ၌ံလည််း 

ယဇ်မ ူဇဇာ်န ိုငဇ်တာ့်ဇြ ။ ဣ ဇရလအမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် င်္ဏန််းတွက်၍ မပ  ်းန ိုငဇ် ာ်လည််း၊ 

ရ ိုမငက်က် လ  ်မ ာ်းက တူ ို ့် နည််းတူမပ  ်းပ တ်န ိုငဇ် ာင်္ဏန််းက ို တွက်ဇန က ည်။   ို ့်ဇ ာ် 

ရ ိုမငက်က် လ  ်မ ာ်း ည် ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် ကဲ့်  ို ့် ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််းမ ာ်းမလို ်ဘ ဲ

ဟနပ်  ာလျှင ်လို ်ဇန က ည်။  တူ ို ့်၏ဘိုန််းကက ်းမ ာ်းက ယဇ် ိုဇရာဟ တက်ဲ့်  ို ့် ဝတ်ဆငက်ာ၊ 

ဟနလ်ို ်ဇန က ည်။ 

 ထ ို  ို ့် ဣ ဇရလအမ  ြု်း ာ်းတ ို ့်နငှ့််ရ ိုမငက်က် လ  ်မ ာ်းက၊ င်္ဏန််းတွက်၍ မပ  ်းန ိုငြ်  နတ်ငွ ်

ဇမ်းြွန််းက ိုလည််းမ  ၊ တကွ်နည််းလည််းမ  ၊ တွကလ်ည််းမတွက်ဘ ဲအဇပြ ာလျှင ်ရရှ ဇနဇ ာ မူ ာ်း 

ဇ ေါ်ဇ ါက်လာ ည်။ ထ ို မူ ာ်း ည်  ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း ငပ်ြစ် ည်။  ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း ည် 

အရ  ်က ိုလည််းမပမင၊် အဇကာငလ်ည််းမပမင၊်   ို ့်ဇ ာ်အဇပြရဇနဇ ာ  မူ ာ်းပြစ် ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်မည်ကဲ့်  ို ့်အဇပြရဇ ကာင််းက ို ရှင််းရှင််းလင််းလင််း မဇပ ာန ိုငဘ်အဲဇန က ည်။  

 ဇရာ်တက်စတင့််မ ာ်း ည် ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်းတ ို ့် ကဲ့်  ို ့် ယဇ် ိုဇရာဟ တမ် ာ်းလည််း အတိုမယူ၊ 

  ို ့်ဇ ာ်ယြိုဇနာက်  ိုင််းတငွ၊် ဝတ်ရံို ကက ်းမ ာ်းဝတ်လာ က ည်။ အမ ဇတာ် ဇဆာငမ် ာ်း ဝတရံ်ိုမ ာ်း 

ဝတ်လျှင၊် ယံို ကည် တူ ိုင််းဝတ်ဘ ို ့်လ ို ည်။ အဇ ကာင််းမှာ၊ ယံို ကည် မူ ာ်း ည် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်မ ာ်းပြစ် ည်။ (၁ဇ ၂:၉)၊ ေ မာနဇ်တာ် အထ၌ဲလည််း ဆညူံစွာ ဲွလို ် ကဲ့်  ို ့် 

ပြစ် က ည်။ ရ ိုမငက်က ်လ  ်မ ာ်းမူ၊ ဘိုရာ်းဇက ာင််းထ၌ဲ တ တ်ဆ တ်စွာဇနတတ် က ည်။ 

အဇ ကာင််းမှာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်မ ာ်း  န် ့်ရှင််းရာဌါန  ို ့်ဝငဇ် ာအြါ၊  ရ  တမ် ာ်း ည် အပ င၌် 

တ တ်ဆ တ်စွာဇနတတ် က ည်။ 

 

 



သငြ်န််းစ  (၉) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ဣ ဇရလလူမ ာ်း ည် ေ မာနဇ်တာ်၌ ဘယန်စ်ှနစ်ှဆက်က ို်းကွယ် ကဇ ်း နည််း။ 

………………….. 

၂။ ေ မာနဇ်တာ် ြ က်စ ်းမည့်် အဇ ကာင််းက ို ြရစ်ဇတာ် က……………………..မ ာ်း ထဇံပ ာပ ြဲ့် ည်။ 

၃။ ေ မာနဇ်တာ် ဇနရာ၌ မည့်် ည့််အရာရှ  နည််း။ ……………………………….. 

၄။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏ အဓ ကရည်ရွယ်ြ က် ညအ်ဘယ်အရာနည််း။ 

……………………………….. 

၅။ မည် မူ ာ်းကအရ  ်က ိုအတိုလို ်ဇန က နည််း။ ………….မည်ကဲ့်  ို ့် အတိုလို ် က နည််း။ 

…………………………. 

၆။ မည်  မူ ာ်းကအရ  ်မ   က နည််း။ ……………………………………………. 

ရ။ အဘယ်ဇ ကာင့််ကက ်လ  ်ဘိုရာ်းဇက ာင််း၌ တ တ်ဆ တ်စွာဇန က၍ 

 ဇရာ်တက်စတင့််ဘိုရာ်းဇက ာင််းမ ာ်း၌ဆညူံဇန က နည််း။ ………………………………………. 

၈။ ဇလာက၌  ူဇဇာ်ဇ ာယဇ် ည်  ူဇဇာ်ဇ ာ ူ၏ စ တ်က ကည်လငဇ်စန ိုင ်ါ ဇလာ။ 

………………………… 

၉။ င်္ဏန််းတွက်ရာတွငမ်ပ  ်းပ တ်န ိုငဇ် ာအြဲွှို့ ညမ်ည် မူ ာ်းပြစ် နည််း။ 

………………………………….. 

၁၀။ င်္ဏန််းတွက်ပြင််း ည် မည် ည့််အရာက ိုဆ ိုလ ို နည််း။ 

……………………………………………… 

၁၁။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဇဟာဇရှကမညက်ဲ့်  ို ့်ပြစ်မည်ဟို ဇဟာြဲ့် နည််း။ 

…………………………………. 

၁၂။ မည် ည့််အြဲွှို့ ည်။ င်္ဏန််းက ို ဆက်တွက်ဇန နည််း။ပ  ်း ပ တ်န ိုင ်ါ ဇလာ။ 

…………………………….. 

၁၃။ အဘယ်ဇ ကာင့်် ရ ိုမငက်က် လ  ်ဘိုန််းကက ်းမ ာ်းဝတ်ရံို ကက ်းမ ာ်းဝတ် က နည််း။ 

………………………………… 

၁၄။ င်္ဏန််းမတွက်ဘ ဲအဇပြရဇန  မူ ာ်း ည် အဘယ်အြဲွှို့ ပြစ် နည််း။ 

………………………………….. 

၁၅။ အဘယ်ဇ ကာင့််  ရ ိုတက်စတင့််အမ ဇတာ် ဇဆာငမ် ာ်း ဝတ်ရံိုမ ာ်း ဝတ်လာ က နည််း။ 

……………………………… 

. 

  



 သငြ်န််းစ  (၁၀)  

 ာ၍ကက ်းပမတဇ် ာယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

 လူယဇ် ိုဇရာဟ တ်မ ာ်းအဇ ကာင််း  ရှ ရပ  ။  တူ ို ့် ည် အရ  ်မ ာ်း ပြစ်၍၊ စံိုလငပ်ြင််းမရှ  ကဇြ ။ 

ယြို ာ၍ကက ်းပမတ်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အဇ ကာင််းက ိုဇလ့်လာ ကစ ို ့်။ 

ငါတိို  ၏ ယဇ်ပိုတရ ဟတိ ် 

ြရစ်ဇတာ် ြရစ်ဇတာ် ည် အဇ ြ ံဇ ာအြါ၊ အရ  ်ဇြတ်ကိုန ်ာွ်းပ   ပြစ် ည်။ ေ မာနဇ်တာ် ကက ်း 

ပြ ြုြ က် ညန်ငှ့်် အမျှယဇ် ိုဇရာဟ တ်လည််း ဇပ ာင််းလဲ ာွ်းပ  ။ အာရိုန၏် ာ်း မ ာ်း ည် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မဟိုတ်ဇတာ့်ဘ၊ဲ ယိုဒအမ  ြု်းထမဲှ ြငဇ်ယရ  ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်ပ  ။ 

ထ ိုအဇ ကာင််း အရာမ ာ်းက ို ဇဟပေဲက မ််းစာ၌ ဇတွှို့ ရှ န ိုင ်ည်။ 

 

အ ရိုန်အမ ိ ်းယဇ်ပိုတရ ဟတိ ် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ည် လူ ့်အလ ိုအာ်းပြင့်် မဟိုတ၊် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရွ်းဇကာက် ဇတာ်မူပြင််း အာ်းပြင့်် 

ပြစ်ဇ ကာင််း အထက် က  ရပ  ။ လူယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်းနငှ့််  တ် က်၍ က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် ဇရ်း ာ်း 

ထာ်း ည်။ “လူတ ို ့်တွင ်ဇရွ်းဇကာက်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််းမည် ညက်ာ်း၊  ူဇဇာ် ကက ာက ို၎င််း 

အပ စ်ဇပြရာယဇ်က ို၎င််း ူဇဇာ်၍၊ လူတ ို ့်အတကွ် ဘိုရာ်းဝတ်က ိုပ ြုဇစပြင််းငါှ ြန် ့်ထာ်းဇတာ်မူဇ ာ 

 ပူြစ်၏။   ူည်က ိုယ်တ ိုငန်မ်ွ်းရ အာ်းနည််းပြင််းရှ  ည်ပြစ်၍၊ မ ိုက်ဇ ာ ၊ူ မှာ်းယွင််းဇ ာ 

 တူ ို ့်က ို ည််းြံပြင််းငါှ တတ်န ိုင၏်။ ထ ိုအဇ ကာင််းဇ ကာင့််လည််း၊ လူမ ာ်းအပ စ်နငှ့််မ မ အပ စ်က ို 

ဇပြပြင််းငါှ  ူဇဇာ်ရ၏။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် အာရိုနက် ို ဇြေါ် ဇတာ်မူ ကဲ့်  ို ့် ဇြေါ် ဇတာ်မူဇ ာ မူှတ ါ်း၊ 

အဘယ် မူျှထ ိုအရာပမတက် ို မ  မ််းမယူရ။” (ဇဟပေဲ၅:၁-၄) အထက် ါ က မ််း  ိုဒမ် ာ်းအရ၊ 

လူယဇ် ိုဇရာဟ တ်မ ာ်း ည် နမ်ွ်းရ အာ်းနည််းပြင််းရှ  ည်။ အဇ ကာင််းမှာ  တူ ို ့် ည် 

လူ ာ်းမ ာ်းပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် အပ စ်ရှ ၍၊  တူ ို ့်က ိုယတ် ိုငအ်တွက် အပ စ် ဇပြရာယဇ်မ ာ်း 

 ူဇဇာ်ဘ ို ့်လ ို ည်။ ထ ိုဇ ကာင့်် လူမ ာ်း၏ မှာ်းယငွ််းပြင််းက ိုလည််း  ည််းြံန ိုင ်ည။်  တူ ို ့် ည် 

ထ ို  ို ့်အာ်းနည််းပြင််းရှ ဇ ာလ်ည််း  တူ ို ့်၏ဇနရာက ို အဘယ် ကူမျှ  မ််းယူ၍မရ။ အဇ ကာင််းမှာ၊ 

ြရစ်ဇတာ်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်အရာက ို  ံိုဇဆာငထ်ာ်းဇ ာဇ ကာင့််ပြစ် ည်။ 



 

ဘိုရ ်းသြငက်္ ြ  ်းတခမ က္ ်

ြရစ်ဇတာ် ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ်အရာက ို မ မ က ိုမ မ  မြ  ်းဇပမှာက်ဇ ကာင််း၊ ဆက်လက်၍ 

က မ််းစာကဤ  ို ့် ဇရ်း ာ်းထာ်း ည်။ “ထ ိုနည််းတူ၊ ြရစ်ဇတာ် ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််းအရာ၌ 

မ မ က ို မ မ  ြ  ်းဇပမှာက် ည် မဟိုတ်။  င ်ည် ငါ ့် ာ်း ပြစ်၏။ ယဇန ့်  င ်င့််က ို ငါပြစ်ဘာွ်းဇစပ  ဟို 

မ န် ့်ဇတာ်မူဇ ာ   ူည် ြရစ်ဇတာ်က ို ြ  ်းဇပမှာက် ဇတာ်မူ၏။” (ဇဟပေဲ၅:၅)  င ်ည် ငါ ့် ာ်း ပြစ်၏၊ 

ယဇန ့်  င ်င့််က ို ငါပြစ်ဘာွ်းဇစပ   (ဆာ၂:ရ) ဟိုဆ ိုဇ ာ  ူည် ြမည််းဇတာဘ်ိုရာ်း ငပ်ြစ် ည်။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာက် ို ြမည််းဇတာ်ဘိုရာ်း ြငက် ိုယ်ဇတာ်တ ိုငက်၊ ယဇ် ိုရာဟ တ်အပြစ် 

ြ  ်းဇပမှာက်ပြင််းပြစ် ည်။ 

 

တမလြိတဇဒက္န်ည််းတ ူ

အာရိုနအ်နယွ်မ ာ်း ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာက ို အဇမွအာ်းပြင့်် ြံစာ်းရ က ည်။   ို ့်ဇ ာ် 

ြရစ်ဇတာ် ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာက ို အဇမွအာ်းပြင့်် ြံစာ်းရ ည် မဟိုတ်။ က မ််းစာ၌ မည်  ို ့် 

ဆ ို နည််း၊ “ထ ို  ို ့်နငှ့်် အည က မ််းစာ တြ က်လာ ည်ကာ်း၊  င ်ည် ဇမလြ ဇဇဒက် နည််းတူ ထာဝရ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ညဟ်ို လာ တည််း။” (ဇဟ၅:၆) ထ ိုက မ််းစာ တြ က် ည် ဆာလံ ၁၁၀:၄ ထမဲ ှ

ပြစ်၍ ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်၊ “ထာဝရဘိုရာ်း က င ်ည် ဇမလြ ဇဇဒက်နည််းတထူာဝရ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

ပြစ် ည် ဟို က  နဆ် ို၍ ဇနာက်တြန ်စ တ်ဇပ ာင််းလဲပြင််းရှ ဇတာ် မမူ။” ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ် ည် 

အဇမွအာ်းပြင့်် မဟိုတ်ဘ၊ဲ အက  နအ်ာ်းပြင့်် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာက ို ရရှ  ည်။ 

 

တမလြိတဇဒက္သ်ည် မညသ်နူည််း 

ဇမလြ ဇဇဒက် ည် အပေဟံက ို ြရ ်း ဦ်းကက ြုပ ြု၍၊ ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းဇ ာ  ူပြစ် ည်။ 

ဇမလြ ဇဇဒက်နငှ့််  တ် က်၍ ကမဘာဦ်းက မ််း၌ ဤမျှဇလာက် ာဇရ်းထာ်း ည်။ “အပမင့််ဆံို်းဇ ာ 

ဘိုရာ်း ြင၏် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်ဇ ာ၊ ရှာလငမ်င််းကက ်း ဇမလြ ဇဇဒက် ည် လည််း၊ မိုန် ့်နငှ့်် 

စ  စ်ရည်က ို ဇဆာငြ်ဲ့်ပ  ်း လျှင၊် ဇကာင််းကင ်ဇပမကက ်းရှင၊် အပမင့််ဆံို်းဇ ာ ဘိုရာ်း ြင ်ည် အာပေံအာ်း 

ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းဇတာ်မူ  ါဇစဇ ာ၊ ဟို အာပေံအာ်း ဇကာင််းကက ်း ဇ ်း၍၊  င၏် ရန ်တူ ို ့်က ို  င၏် 

လက်၌ အ ်နှ ံဇတာ်မူဇ ာ၊ အပမင့််ဆံို်းဇ ာ ဘိုရာ်း ြင ်လည််း၊ မင်္ဂလာရှ  ဇတာမ်ူ ဇစ တည််းဟို 

မမက်ဆ ို၏။ အာပေံ ည်။လည််း ဥစစာရှ  မျှ တ ို ့်က ို၊ ထ ိုမင််းအာ်း ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့် လှူဇလ၏။” 

(ကမဘာ၁၄:၁၈-၂၀) ဇလာတ ည် ရန ် မူ ာ်း က ဇူနဇ ာဇ ာ ဒံိုပမ ြုှို့က ို တ ိုက်ြ ိုက်၍၊   မ််း ာွ်း 



ဇ ာအြါ စစ် ံို ့် န််းအပြစ်  ါ ာွ်း ည်။ ထ ိုအြါ  ၏ူ အမ  ြု်းအပောဟံက၊  ၏ူ 

ကျွန၃်၁၈ဇယာက်တ ို ့်နငှ့်် လ ိုက်၍ ဇလာတက ို   မ််း ာွ်းဇ ာ ရန ် မူ ာ်းက ို တ ိုက်၍၊ ဇအာငန် ိုငက်ာ 

ဇလာာတနငှ့််တက ွ  ူ ိုင ်မျှက ို ပ နလ်ည်ကယ်ဆယ်ြဲ့် ည်။ ထ ိုအြါ ရှာလငမ်င််းကက ်း 

ဇမလြ ဇဇဒက်က၊ အပောဟံက ို ြရ ်း ဦ်းကက ြုပ ြု၍ အပောဟံက၊ ထ ိုမင််းကက ်း ထဆံယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့် လှူ ည်။ 

ဇမလြ ဇဇဒက်ကလည််း အပောဟံက ို ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းြဲ့် ည်။ ထ ိုရှာလငမ်င််းကက ်းနငှ့််  တ် က၍်၊ 

ဇဟပေဲက မ််း၌ ဤ  ို ့် ရှင််းပ ထာ်း ည်။ “မင််းကက ်း မ ာ်းက ို လို ် ကံရာမှပ နလ်ာဇ ာ အာပေဟံက ို ြရ ်း 

ဦ်းကက ြုပ ြု၍ ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းပ  ်း လျှင၊် အာပေဟလံှူဇ ာ လက်ရဥစစာရှ  မျှက ို ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့် 

ြံယူဇ ာ ထ ိုရှာလငမ်င််းကက ်း တည််း ဟူဇ ာ၊ အပမင့််ဆံို်းဇ ာ ဘိုရာ်း ြင၏် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

ဇမလြ ဇဇဒက် ည် နာမရင််းအနက်အာ်းပြင့်် တရာ်းမင််း၊ ထ ိုမှတ ါ်း၊ ပင မ် က်ပြင််း မင််းဟိုဆ ိုလ ိုဇ ာ 

ရှာလငမ်င််း ပြစ်လ က၊် အဘမရှ ၊ အမ မရှ ၊ ဇရှ်းမ  ြု်းစဉ်မရှ ၊ အ က် အ  ိုင််းအပြာ်းမရှ ဘ၊ဲ ဘိုရာ်း ြင၏် 

 ာ်းဇတာ်နငှ့်် တူ၍၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာ၌ အစဉ်အပမဲတည်၏။” (ဇဟ ရ:၁-၃) ြရစ်ဇတာ် ည် 

ထ ိုရှာလငမ်င််းကဲ့်  ို ့် ပြစ် ည်ဟို ဆ ိုလ ိုပြင််း ပြစ် ည်။  တူ ို ့်၏ တူည ြ က်မ ာ်း မှာနစ်ှဦ်းစလံို်း ည် 

တရာ်းဇ ာ မင််း ပြစ် ည။် ပင မ် က်ပြင််း၏ အရှငမ် ာ်း ပြစ် က ည်။ ြရစ်ဇတာ် ည် 

လူ ့်ဇာတ အာ်းပြင့်် မ ဘရှ ဇ ာ်လည််း၊ အမှနတ်ကယ် မှာမ ဘမ ာ်း မဟိုတ်၊   ူည် ဝ ညာဉ်ဇတာ် အာ်းပြင့်် 

 ဋ္ဋ  ဇနဓတည်ပြင််း ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဇယာ  ်နငှ့်် မာရ တ ို ့်၏ ာ်း မဟိုတ်။ ရှာလငမ်င််းကက ်းလည််း 

အဘမရှ အမ မရှ ၊ ဇရှ်းမ  ြု်းစဉ်မရှ ဟိုဆ ို ည်။ နစ်ှဦ်းစလံို်း ည် အ က် အ  ိုင််းအပြာ်းမရှ ။ 

နစ်ှဦ်းစလံို်း ည် ထာဝရ ဘိုရာ်း၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်း ပြစ် က ည်။ 

 

တမလြိတဇဒက္သ်ည် သ ၍ ကက္ ်း  

ဇမလြ ဇဇဒက် ည် အာရိုနအ်နယွယ်ဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်းထက်  ာ၍ ကက ်းဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ 

“အမ  ြု်း၏ အဘအာပေဟံ ည် လက်ရဥစစာမ ာ်းက ို ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့် လှူ၍ အလှူြံဇ ာ ထ ိုမင််း ည် 

အဘယ်မျှဇလာက်ကက ်း ပမတ် ည်။က ို ဆငပ်ြင ်ကဇလာ့်။ ၅ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််းအရာက ို ြံဇ ာ 

ဇလဝ  ာ်း တ ို ့် ည်၊ အာပေဟံအမ  ြု်း ပြစ်ဇ ာ  တူည််း ဟူဇ ာ၊ မ မ တ ို ့် 

ည အစ်က ိုမ ာ်းလက်မှ ညတ်တရာ်းအတ ိုင််း၊ ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့်က ို ြံရဇ ာ အြွင့််ရှ  က၏။ ၆ တူ ို ့် အမ  ြု်း 

မဟိုတ်ဇ ာ ထ ိုမင််းမူကာ်း၊ အာပေဟံ၏ လက်မှဆယဘ် ို ့် တဘ ို ့်က ို ြံဇလ၏။ င်္တ ဇတာ် တ ို ့်က ို ြရံဇ ာ 

 ကူ ိုလည််း ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းဇလ၏။ ၇ကက ်းဇ ာ   ူည် ငယ်ဇ ာ  ကူ ို၊ ဇကာင််းကက ်း 

ဇ ်းတတ် ည်က ို ပငင််းြံိုဘယွ်မရှ ။ ၈ထ ိုမှတ ါ်း၊ ဇ တတ်ဇ ာ  တူ ို ့် ည် ယြိုအြါ ဆယ်ဘ ို ့် 

တဘ ို ့်က ို ြံဇလ့်ရှ ၏။ ထ ိုအြါ မူကာ်း အ က် ရှင ်ည်ဟို  က်ဇ ြံပြင််းက ို ရဇ ာ   ူည် ဆယ်ဘ ို ့် 



တဘ ို ့်က ို ြံရ၏။ ၉ထ ိုမှတ ါ်း၊ ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့်က ို ြံတတ်ဇ ာ ဇလဝ  ည် အာပေဟံအာ်းပြင့်် ဆယ်ဘ ို ့် 

တဘ ို ့်က ို ဇ ်းပ  ဟိုဆ ိုစရာ အြွင့််ရှ ၏။ ၁၀အဇ ကာင််းမူကာ်း၊ ဇမလြ ဇဇဒက် ည် အာပေဟံက ို ဇတွှို့ 

ဇ ာအြါ၊ ဇလဝ  ည် မ မ  အဘ၏က ိုယ်၌ ရှ  တည််း။” (ဇဟရ:၄-၁၀) အထက် ါ က မ််း  ိုဒအ်ရ၊ 

ဇမလြ ဇဇဒက် ည် အာပောဟံထက် ကက ်း ည်ဟိုဆ ို ည်။ အဇ ကာင််းမူကာ်း ကက ်းဇ ာ  ကူ၊ 

ငယ်ဇ ာ  ကူ ို ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းတတ် ည်။ အာပေဟံက ို ဇမလြ ဇဇဒက်ကဇကာင််းကက ်း 

ဇ ်းဇ ာဇ ကာင့််၊ ဇမလြ ဇဇဒက် ည် အာပေဟံထက် ကက ်း ည်။ ထ ို ့်အပ င၊် ဇမလြ ဇဇဒက် ည် 

ဇလဝ အမ  ြု်းထက်လည််း ကက ်း ပမတ် ည်။ ဇလဝ အမ  ြု်း ည် မ မ  ည အစ်က ိုမ ာ်းထမံှ ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့်က ို 

ြံယူဇလ့်ရှ  ည်။   ို ့်ဇ ာဇ်လဝ  ည်။လည််း အာပေဟံမှတဆင့််၊ ဇမလြ ဇဇဒက်ထ ံ ို ့် ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့် 

ဇ ်း ည်ဟိုဆ ို ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဇမလြ ဇဇဒက် ည် ဇလဝ အမ  ြု်းထက်လည််း ကက ်း ပမတ် ည်။ 

 

ယဇ်ပိုတရ ဟတိ ်တယရှုအ ်းခဖင်   

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မှတဆင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကယွ် ဇူဇာ်တတ်  က ည်။ 

အာရိုနအ်နယွ်ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်း  ူဇဇာ်ပြင််းက ို အာ်းက ို်း လျှင၊်  တူ ို ့်ထက် ကက ်း ပမတ် ဇတာ်မူဇ ာ 

ဇမလြ ဇဇဒက်ကဲ့်  ို ့်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ဇယရ  အာ်းပြင့််  ူဇဇာ်ပြင််း ည်  ာ၍ ဇကာင််း ည်။ 

ဇဟပေဲက မ််းစာက ို ဇရ်းဇ ာ  ကူဤ  ို ့် ဆ ိုထာ်း ည်။ “ထ ိုဇ ကာင့််၊ အ ကင ်တူ ို ့် ည် ဇယရ ြရစ် 

အာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြင့်် အထဇံတာ်  ို ့် ြ ဉ််းက ် က၏၊ ထ ို တူ ို ့်၏ အမ က ို က ိုယဇ်တာ် ည် ဇစာင့််လ က်၊ 

ကာလ အစဉ်အ က် ရှငဇ် ာဇ ကာင့််၊  တူ ို ့်က ို အစဉ် ကယ်တငပ်ြင််းငါှ တတန် ိုင ်

ဇတာ်မူ၏။”ဟိုဆ ို ည်။ (ဇဟရ:၂၅)။ ထ ိုမျှ ာမကယဇ် ိုဇရာဟ တ် ဇယရ ြရစ်  ည် အပ စ်နငှ့်် 

ကင််းစငဇ် ာဇ ကာင့််  ာ၍ ဇကာင််းဇ ကာင််း ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ “ထ ို  ို ့်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

မင််း ည်  န် ့်ရှင််းစင ်ကယ်၍ အညစ်အဇ က်းနငှ့်် ကင််းလွတ် လ က် အပ စ် ရှ ဇ ာ  တူ ို ့်နငှ့်် မဆက်ဆ၊ံ 

ဇကာင််းကင ်ာ်း အဇ ါင််းတ ို ့်ထက် ပမင့််ပမတ်ဇ ာ  ူပြစ်၍၊ ငါတ ို ့်နငှ့််ဇတာ်  င့်် ဇတာ်မူ၏။ 

အပြာ်းဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််းတ ို ့် ည်က ိုယ်အပ စ်ဇ ကာင့််၎င််းလူမ ာ်း အပ စ်ဇ ကာင့််၎င််းဇန ့်တ ိုင််း 

ယဇ် ူဇဇာ်ရ  ကဲ့်  ို ့်၊ ထ ို ြင ်ည် ယဇ် ူဇဇာ်စရာ အဇ ကာင််း မရှ ။ အဘယဇ် ကာင့်် နည််းဟူမကူာ်း၊ 

မ မ က ိုယ်က ို တြါတည််း ယဇ် ူဇဇာ်၍ ထ ိုအမ က ိုပ  ်း ဇစ ဇတာ်မ ူပ  ။  ညတ်တရာ်း ည် အပ စ် ရှ ဇ ာ 

 တူ ို ့်က ို ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အရာ၌ ြန် ့်ထာ်း၏။  ညတ်တရာ်းဇနာက၌် က  နဆ် ို ဇတာ်မူဇ ာ ေ ာဒ တ် 

ဇတာ်မူကာ်း၊ အစဉ်အပမဲစံိုလငပ်ြင််း  ို ့် ဇရာက်ဇ ာ  ာ်းဇတာ်က ို ြန် ့်ထာ်း တည််း။” (ဇဟရ:၂၆-၂၈) 

“ယြိုဆ ိုြဲ့်ပ  ်းဇ ာ အဇ ကာင််း အရာတ ို ့်၏ အြ ြု ်အပြာဟူမူကာ်း၊ ထ ို  ို ့်ဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

မင််း ည် ငါတ ို ့်၌ ရှ ၏။ ဇကာင််းကင ်ဘံို၌ တနြ် ို်းအာနိုဇဘာ်ဇတာ်၏  လလ ငလ်က ာ်ဘက်မှာထ ိုငဇ်န 



ဇတာ်မ၏ူ။ လူမဇဆာက်ဘ ဲထာဝရ ဘိုရာ်း ဇဆာက် ဇတာ်မူဇ ာ တဲဇတာ် စစ်တည််း ဟူဇ ာ၊ 

 န် ့်ရှင််းရာ ဌာန၌ ဘိုရာ်းဝတ်က ို ပ ြုဇ ာ  ူပြစ်ဇတာ်မူ၏။” (ဇဟ ၈:၁-၂) ထ ိုကဲ့်  ို ့်ဇ ာ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်က ို ဘိုရာ်း ြငက် ကျွန ််တ ို ့် အတကွ် ပ ငဆ်င ်ဇ ်း ည်။ 

ဘိုရာ်း ြငက် ိုယ်တ ိုငြ်ွဲြန် ့်မှတ် ာ်းဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အာ်းပြင့််၊  ူ ့်က ိုက ို်းကွယ်ြ ဉ််းက ်လျှင ်

ဘိုရာ်း ြငက် ပငင််း ယ်စရာ အဇ ကာင််း မရှ ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်က ိုယ်တ ိုငက်၊ “ငါ ့်က ို အမှ မပ ြုလျှင ်

အဘယ်  ူမျှြမည််းဇတာ် ထ ံ ို ့် မဇရာက်ရ။” (ဇယာ၁၄:၆) ဟိုဆ ိုရပြင််း ပြစ် ည်။ မ တ်ဇဆ၊ွ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ြရစ်ဇတာ်က ို အမှ မပ ြုအာ်း မက ို်းဘ၊ဲ ဘိုရာ်းဝတ်ပ ြုပြင််း၊ က ို်းကွယ်ပြင််း ည် 

အြ ည််းနှ ်း ပြစ် ည်။ 

သငြ်န််းစ  (၁၀) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ငါတ ို ့်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် အကက ်း ည် မည် နူည််း။ …………………………………… 

၂။ မည် ည့််အြ  န၌် အာရိုနအ်နယွယ်ဇ် ိုဇရာဟ တ် ကိုနဆ်ံို်း နည််း။ 

………………………………….. 

၃။ ြရစ်ဇတာ်က ို မည် ကူယဇ် ိုဇရာဟ တ် အပြစ် ြန် ့်အ ် နည််း။ ……….မည်ကဲ့်  ို ့် ြန် ့် နည််း။ 

……………………………. 

၄။ ြရစ်ဇတာ် ည် ………………………………နည််းတူယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ည်။ 

၅။ ဇမလြ ဇဇဒက် ည် မည် နူည််း။ …………………………………… 

၆။ ………………………..က……………….က ို ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့် လှူ၍ 

………………………….က………………..က ို ဇကာင််းကက ်း ဇ ်း ည်။ 

ရ။ ဇမလြ ဇဇဒက်နငှ့်် အပောဟံမည်  ူည်  ာ၍ ကက ်း  နည််း။ ……………………. 

၈။ ဇမလြ ဇဇဒက် ည် ………………………………..အမ  ြု်းထက်လည််း ကက ်း ည်။ 

၉။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ြရစ်ဇတာ် ည် ဇလဝ အမ  ြု်းယဇ် ိုဇယာဟ တ်ထက်  ာ၍ ………………. ည်။ 

၁၀။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ြရစ်ဇတာ်က ို အာ်းက ို်းလျှင ်ဘိုရာ်း ြငက် ပငင််း ယ်န ိုငမ်ည်ဇလာ။ 

…………………. 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၁၁) 

 ာ၍ ဇကာင််းဇ ာ ယဇ်ဇကာင ်

ကမဘာဦ်းမှစ၍ ြရစ်ဇတာ် လက်ထက် တ ိုငဇ်အာင၊် တ ရစဆာနမ် ာ်းက ို ယဇ်ဇကာင ်အပြစ် ူဇဇာ်တတ် 

 က ည်။ မိုန် ့်ညက်၊ မိုန် ့်အမ  ြု်းမ  ြု်းတ ို ့် က ိုလည််း  ူဇဇာတ်တ်  က ည်။   ို ့်ဇ ာ်ထ ိုအရာမ ာ်း ည် 

အရ  ်မ ာ်း  ာ ပြစ်၍ ထာဝရ ဘိုရာ်း၊ အာ်းရနစ်ှ ကဇ်တာ် မမူဇ ကာင််း က မ််းစာ ကဤ  ိုဆ ိုြဲ့် ည်။ 

“ထ ိုဇ ကာင့််၊ ြရစ်ဇတာ် ည် ဤဇလာက က  ို ့် ကကလာ ဇ ာအြါ၊ အ ို ဘိုရာ်း ြင၊် က ိုယ်ဇတာ် ည် 

ယဇ်နငှ့််  ူဇဇာ် ကက ာက ို အလ ိုဇတာ် မရှ  ည် ပြစ်၍၊ အကျွန်ို ်အဘ ို ့်က ိုယ်ြနဓာက ို ပ ငဆ်င ်ဇတာ်မ ူပ  ။ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်နငှ့်် အပ စ် ဇပြရာယဇ်မ ာ်းက ိုအာ်းရနစ်ှ က်ဇတာ် မမူ ဇ ာအြါ၊ က မ််းစာ လ  ်၌ 

အကျွန်ို ်အမှတ်ပ ြု၍ ဇရ်းထာ်း ည်။ နငှ့်် အည ၊ အကျွန်ို ် ည် က ိုယ်ဇတာ်၏ အလ ိုက ို 

ဇဆာငအ်ံ့်ဇ ာငါှ  ာွ်း ါမည်ဟို အကျွန်ို ်ဝနြ်ံ ါ ည်။ ဟို ဇလျှာက်ဆ ို၏။” (ဇဟ၁၀:၅-၈) 

ဘိုရာ်း ြင ်ည် အဘယဇ် ကာင့်် ြရစ်ဇတာ် အဘ ို ့်၊ က ိုယ်ြနဓာက ို ပ ငဆ်င ်ဇတာ်မူ  နည််း၊ ဟူမူကာ်း 

 ၏ူက ိုယ်ြနဓာက ို ယဇ်ဇကာင ်အပြစ် ံို်းဘ ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ် ည် ဇကာင််းကင၌် ရှ ဇနလျှင၊် 

ဝ ညာဉ် အာ်းပြင့်် ရှ  ပြင့်် ယဇ်ဇကာင ်မပြစ်န ိုငဇ်ြ ။ အဇ ကာင််းမှာ ဝ ညာဉ် ည် မဇ န ိုငဇ်ြ ။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့််၊ ယဇ်ဇကာင ်အပြစ် ူဇဇာ်န ိုငရ်န၊် ြမည််းဇတာ် ဘိုရာ်းက၊ ြနဓာက ိုယ် ပ ငဆ်င ်ဇ ်းပြင််း 

ပြစ် ည်။ ထ ိုမျှ ာမက၊ လူက ိုက ိုယ်စာ်းပ ြုအဇ ြံ မှာ ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ လကူဲ့်  ို ့် က ိုယ်ြနဓာရှ ရပြင််း 

ပြစ် ည်။ က မ််းစာက၊ “ထ ိုအလ ိုဇတာ်နငှ့်် အည  ဇယရ ြရစ်၏ က ိုယ်ဇတာ်က ို တြါတည််း  ူဇဇာ်ဇ ာ 

အာ်းပြင့််၊ ငါတ ို ့် ည် စင ်ကယ်ပြင််း  ို ့် ဇရာက် က၏။” (ဇဟ၁၀:၁၀) ဘိုရာ်း ြင ်ည် အရ  ်မ ာ်း 

ပြစ်ဇ ာ တ ရစဆာနန်ငှ့််  ူဇဇာ်ပြင််းက ို၊ အာ်းရနစ်ှ ကဇ်တာ် မမူ ဇ ာအြါ  ၏ူ  ာ်းဇတာ် 

ဇယရ ြရစ်က ို၊ က ိုယ်ြနဓာ ပ ငဆ်င ်ဇတာ်မူ ည်။ အဘယ်အတွက် ပ ငဆ်င ်ဇတာ်မူ  နည််း၊ 

ယဇ်ဇကာင ်ပြစ်ဘ ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။ ထ ို  ို ့် ယဇ်ဇကာင ်ပြစ်ဘ ို ့်ရန ်ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ာ်းဇတာ်က ို၊ 

ကမဘာမတည်မရှ မှ ကတည််း ကြွဲြန် ့်မှတ် ာ်း ထာ်းဇ ကာင််း၊ ရှငဇ် တရိုကဤ  ို ့် ဆ ို ည်။ “ထ ို 

ြရစ်ဇတာ် ကာ်း ဤကမဘာမတည်မရှ မှ ြန် ့်ထာ်း ဇတာမ်ူပြင််းက ို ြံနငှ့်် ည် ပြစ်၍၊ က ိုယ်ဇတာ် အာ်းပြင့်် 

ဘိုရာ်း ြငက် ို ယံို ကည်ဇ ာ  ငတ် ို ့် အဘ ို ့်၊ ဤဇနာက်ဆံို်းဇ ာ ကာလ၌ ထငရှ်ာ်း ဇတာ်မ ူပ  ။” 

(၁ဇ ၁:၂၀) ထ ိုဇ ကာင့်် အ ကင ် ူည် ဘိုရာ်း ြင ်ထ ံ ိုြ ဉ််းက ် ဇ ာအြါ၊ ယဇ်ဇကာင ်အပြစ် 

ဇယရ ြရစ်က ို မယူဇဆာငဘ်၊ဲ အပြာ်းအရာမ ာ်း ပြစ်ဇ ာ၊ အက င့််ဇကာင််းပြင််း၊ အလှူဇင၊ွ 

ဆက်က ်ပြင််း ဆိုဇတာင််းပြင််း၊ နှ မ့််ြ ပြင််း၊ ြ စ်ပြင််း ဇမတတ ာမ ာ်းက ို ယူဇဆာငလ်ာ ါက၊ ဘိုရာ်း အပမင၌် 



ထ ိုအရာမ ာ်း ည် ညစ်ဇ ာ အဝတ်စိုတ်မျှ ာ ပြစ်၍ ကာဣနကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်း ြင၏်  ယ်ပြင််းက ို 

ြံရမည် ာ ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ် ဘိုရာ်း ြငက် ိုယ်ဇတာ်တ ိုင ်ပ ငဆ်င ်ဇ ်းဇ ာ  ာ်းဇတာ် ဇယရ က ို၊ 

ယဇ်ဇကာင ်အပြစ်ယူဇဆာငလ်ာ ါက၊ ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာ်နငှ့်် ဇတွှို့၍ ထ ို ၏ူ 

 ူဇဇာ်ပြင််း ည်။လည််း လက်ြံမည် ာ ပြစ် ည်။ 

တြန ်က မ််းစာက၊ “ယြိုမှာလူလက်ပြင့်် မလို ်၊ ဤဇလာက ဓာတန်ငှ့်် မစ ်ဆ ိုင၊်  ာ၍ ကက ်း 

ပမတ်စံိုလငဇ် ာ တဲဇတာ၌်၊ ဇနာက်မင်္ဂလာ အက  ြု်းတ ို ့်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််း ပြစ်ဇ ာ 

ြရစ်ဇတာ် ည် ငါတ ို ့်အဘ ို ့် ထာဝရ ဇရွ်းန တ်ပြင််း ဇက ်းဇူ်းက ို ြံရ၍၊ ဆ တ်အဇ ်ွး၊ 

နာွ်းကဇလ်းအဇ ်ွးနငှ့်် မဟိုတ်၊ မ မ  အဇ ်ွးဇတာ်နငှ့််  န် ့်ရှင််းရာ ဌာနထ ဲ ို ့် တြါတည််း ဝင ်ဇတာ်မူ၏။ 

အဇ ကာင််းမူကာ်း၊ အညစ်အဇ က်းရှ ဇ ာ  တူ ို ့် အဇ ေါ်၌ ပြန််းဇ ာ နာွ်းအဇ ်ွး၊ ဆ တ်အဇ ်ွး၊ 

နာွ်းမကဇလ်း၏ ပ ာ ည်  တူ ို ့်က ိုယ်ြနဓာ၌ စင ်ကယ်ပြင််းက ို ပ ြုန ိုင ်ည်။ မှနလ်ျှင၊် ထ ိုမျှမက၊ အပ စ် 

ကင််းဇ ာက ိုယ်ဇတာ်က ို၊ ထာဝရ ဝ ညာဉ်ဇတာ် အာ်းပြင့််၊ ဘိုရာ်း ြင့််ဇရှ ှို့၌ တငလ်ှူ ူဇဇာ်ဇ ာ 

ြရစ်ဇတာ်၏ အဇ ်ွး ည် ဇ ပြင််းနငှ့်် စ ်ဆ ိုငဇ် ာ အက င့််က ို  ယ်ရှင််း၍၊  ငတ် ို ့် ည် အ က် ရှင ်

ဇတာ်မူဇ ာ ဘိုရာ်း ြငက် ို ဝတ်ပ ြုမည်အဇ ကာင််း၊  ငတ် ို ့်၌ က ိုယက် ိုက ိုယ်  ဇ ာ စ တ်က ို 

စင ်ကယ်ဇစပြင််းငါှ၊  ာ၍ တတ်န ိုင ်ဇတာ်မူ ည်။ မဟိုတ်ဇလာ။ ထ ိုဇ ကာင့််  ဌမ 

 ဋ္ဋ ညာဉ်တရာ်းလက်ထက၌် ပ စ်မှာ်းဇ ာ အပ စ် က ိုလည််း လွတ်ဇစပြင််းငါှ၊ ြရစ်ဇတာ် ည် အဇ ြ ံ

ဇတာ်မူ ည်။ ပြစ်၍၊ ဇြေါ် ဇတာ်မူဇ ာ  တူ ို ့် ည် င်္တ ဇတာ်နငှ့်် ယှဉ်ဇ ာ ထာဝရ အဇမွက ို 

ြံရမည်အဇ ကာင််း၊ ထ ို ြင ်ည်  ဋ္ဋ ညာဉ်တရာ်း စ်၏ အာမြ ံပြစ်ဇတာ်မူ၏။” (ဇဟ၉:၁၁-၁၅) ဟို 

ဇရ်းထာ်း ည်။ 

အထက် ါ က မ််း  ိုဒမ် ာ်း အရ ြရစ်ဇတာ် ည် ဇလာက တဲဇတာ၌် မဟိုတ်၊ ဇကာင််းကင ်တဲဇတာ် စစ်၌၊ 

က ိုယ်တ ိုငယ်ဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ်လ က်၊ နာွ်းကဇလ်းအဇ ်ွးနငှ့်် ဆ တ်အဇ ်ွးနငှ့်် မဟိုတ်၊ မ မ  

အဇ ်ွးဇတာ်နငှ့််  န် ့်ရှင််းရာဌါနထ ဲ ို ့် တြါတည််း ဝင ်ဇတာ်မူ ည် ဟိုဆ ို ည်။ အဘယ်ဇ ကာင့်် 

တြါတည််း ဝင ်ဇတာ်မ ူ နည််းဟူမူကာ်း ဇနာကတ်ြန ်ဝငစ်ရာ မလ ိုဇတာ့်ဇ ာဇ ကာင့်် ပြစ် ည်။ 

ဓမမဇဟာင််းကာလ၌ လူဇ က ို ထ ဇ ာ  မူ ာ်း ည်၊ မ န် ့်ရှင််း ည် ပြစ်၍ နာွ်းကဇလ်း၏ ပ ာနငှ့်် 

ဇဆ်းဇ ကာရ ည်။ (ဇတာ၁၉)။   ို ့်ဇ ာ်ယြိုအပ စ် ကင််းဇ ာက ိုယ်ဇတာ်က ို၊ ထာဝရ ဝ ညာဉ်ဇတာ် 

အာ်းပြင့််၊ ဘိုရာ်း ြင့််ဇရှ ှို့၌ တငလ်ှူ ူဇဇာ်ဇ ာ ြရစ်ဇတာ်၏ အဇ ်ွး ည် ဇ ပြင််းနငှ့်် စ ်ဆ ိုငဇ် ာ 

အက င့််က ို  ယ်ရှင််း၍၊  ငတ် ို ့် ည် အ က် ရှင ်ဇတာ်မူဇ ာ ဘိုရာ်း ြငက် ို ဝတ်ပ ြုမည်အဇ ကာင််း၊ 

 ငတ် ို ့်၌ က ိုယက် ိုက ိုယ်  ဇ ာ စ တ်က ို စင ်ကယ်ဇစပြင််းငါှ၊  ာ၍ တတ်န ိုင ်ဇတာ်မူ ည် ဟိုဆ ို ည်။ 



ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း ည် ယံို ကည် ၏ူ စ တ်က ို စင ်ကယ်ဇစန ိုင ်ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်၏ 

 ူဇဇာ်ပြင််း ည် ယြငတ် ရစဆာန ်ူဇဇာ်ပြင််း မ ာ်းထက်  ာ၍ ဇကာင််း ည်။ 

သငြ်န််းစ  (၁၁) တမ်းြွန််းမ  ်း  

၁။ ကမဘာဦ်းမှစ၍ မည် ည့််အရာမ ာ်းက ို  ူဇဇာ်တတ် က နည််း။ ……………………………. 

၂။ ထ ို ူဇဇာ် ကက ာမ ာ်း ည် ……………………………. ပြစ် ည်။ 

၃။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် အဘယ်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာက် ို က ိုယ်ြနဓာ ပ ငဆ်င ်ဇ ်းဇတာ်မူ  နည််း။ 

……………………….. 

၄။ ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ာ်းဇတာ်က ို ယဇ်ဇကာင ်ပြစ်ဘ ို ့် မည် ည့််အြ  န ်မှစ၍  တ်မှတ်ြဲ့် နည််း။ 

…………………… 

၅။ ြရစ်ဇတာ် အာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ို ြ ဉ််းက ်လျှင ်ဘိုရာ်း ြင ်လက်ြံ ဇတာ်မူ မည်ဇလာ။ 

…………………………… 

၆။ ယြငန်ငှ့်် ယြို ယဇ်ဇကာငတ်ွင ်မည့်် ည့်် ယဇ်ဇကာင ်ည်  ာ၍ ဇကာင််း နည််း။ 

………………………….. 

ရ။ ဓမမဇဟာင််းဇြတ၌် လဇူ ထ ဇ ာ  မူ ာ်း ည် မည် ည့််အရာအာ်းပြင့််  န် ့်ရှင််းဇစ က နည််း။ 

……………… 

၈။ ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း ည် ယံို ကည်  ူ………………………..က ို  န် ့်ရှင််းဇစန ိုင ်ည်။ 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၁၂) 

ယဇ် ဇူဇာ်ပြင််းမ ာ်း 

ဣ ဇရလ လူမ  ြု်းမ ာ်း၏ ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း ည်  တူ ို ့်က ိုယ်တ ိုငတ် ထငွပ်ြင််း မဟိုတ်ဇ ။ ထာဝရ 

ဘိုရာ်းက ိုယ်တ ိုငည်ွှန ်ကာ်းြ က်အတ ိုင််း  ူဇဇာ်ပြင််း ပြစ် ည်။ ယဇ်နာမည်မ ာ်းလည််း အမ  ြု်းမ  ြု်းရှ  ည်။ 

ထ ိုယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း မ ာ်းက ို တတ်န ိုင ်မျှ ဇလ့်လာ ကရမှာ ပြစ် ည်။ 

မ ်းရှု ိ ှို့ရ ယဇ် (Burntoffering) 

“ထာဝရ ဘိုရာ်း ည်  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် ထကဲအ ကံ ို လွှင့််လ က် ဇမာဇရှက ို ဇြေါ် 

ဇတာ်မူ၍၊  င ်ည် ဣ ဇရလ အမ  ြု်း ာ်း တ ို ့်က ို ဆင့််ဆ ိုရမည်မှာ၊  ငတ် ို ့်တွင ်တစံိုတဇယာက်ဇ ာ 

  ူည် ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း  ူဇဇာ် ကက ာက ို ပ ြုလ ိုလျှင၊် ယဉ်ဇ ာ တ ရစဆာနတ်ည််း ဟူဇ ာ နာွ်း၊   ို်း၊ 

ဆ တ်က ို ဇဆာငြ်ဲ့်၍ ဆက်ရမည်။ ၃နာွ်းက ို မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်ပ ြုလ ိုလျှင၊် အပ စ် မ ါဇ ာ အထ ်းက ို 

ဇဆာငြ်ဲ့်၍၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း စ တ်ဇတာ်နငှ့်် ဇတွှို့ ပြင််းငါှ၊  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် 

တံြါ်းအနာ်းမာှဆက်ရမည။် ၄ ူဇဇာ်ဇ ာ နာွ်း၏ ဇြါင််းဇ ေါ်မှာ မ မ  လက်က ို တငရ် ပြင့််၊ ၏ အပ စ်က ို 

ဇပြမည်အဇ ကာင််း လကြ်ံ ဇတာ်မူမည်။ ၅ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ၌် ထ ိုနာွ်းက ို  တ်ပ  ်း လျှင၊် 

အာရိုန၏် ာ်း ယဇ် ိုဇရာဟ တ် တ ို ့် ည် အဇ ်ွးက ို ယူ၍၊  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာ တဲဇတာ် 

တံြါ်းအနာ်းယဇ် လလ င ်အဇ ေါ်၌  တ်လည်ပြန််းရမည။် ၆ ူဇဇာ်ဇ ာ   ူည် ထ ိုအဇကာင၏် အဇရက ို 

ြျွတ်၍ အ  ိုင််း  ိုင််းပြတရ်မည်။ ၇အာရိုန၏်  ာ်း၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် တ ို ့် ည၊် ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ မ ်းက ို 

ထည့််၍ မ ်းဇ ေါ်မှာ ထင််းက ို ြင််းပ  ်းမှ၊ ၈ထင််းဇ ေါ်မာှ ဇြါင််း၊ ဆ ဥ၊  ာ်း တစ်မ ာ်းက ို တငရ်မည်။ 

၉ဇပြဇထာက်နငှ့်် အအူအစရှ  ည် တ ို ့်က ို ဇရနငှ့်် အရငဇ်ဆ်းရမည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် 

ထ ိုယဇ်တဇကာငလ်ံို်းက ို ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ မ ်းရ  ှို့ရမည်။ မ ်း မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ပြစ် တည််း။ ထာဝရ 

ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ဆက်က ်၍ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ  ူဇဇာ် ကက ာ ပြစ် တည််း။” (ဝတ်ပ ြုရာ၁:၁-၉) 

 ဤယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း မ ာ်း ည် ဇမာဇရှစ ရငထ်ာ်း ည် မဟိုတ်။ ဘိုရာ်း ြငက် ိုယဇ်တာ်တ ိုင ်တဲဇတာ် 

အထမဲှအ ကံ ို လွှင့််၍၊ ဇပ ာဇ ာ အရာ ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်က ိုယ်တ ိုင၊် စ ရငဇ် ာ 

အရာ ပြစ် ည်။ တ ရစဆာနမ် ာ်း က ိုလည််း ယဉ်ဇ ာ တ ရစဆာနမ် ာ်း ပြစ်ဇ ာ နာွ်း၊   ို်း၊ ဆ တ်မ ာ်းက ို 

 ာအ ံို်းပ ြုရ ည်။ က ိုယ်လ ိုြ ငဇ် ာ အဇကာင၊် ဇတာဇကာငမ် ာ်းက ို  ံို်း၍ မရ။ ထ ိုအရာမ ာ်း 

 ငလ်ျှင ်ဝတ်ပ ြုပြင််း ဆ ိုငရ်ာ ညတ်မ ာ်း ပြစ် ည်။ 



 

န ွ်းက္ိို မ ်းရှု ိ ှို့ရ ယဇ်ခပ လိိုလျှင၊်  

ယဇ်နာမည် ည် မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ပြစ် ည်။ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်က ို က မ််းစာထ၌ဲ ြဏြဏဇတွှို့ရ ည်။ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ည် အပ စ်နငှ့်် မဆ ိုင၊် ထ ို ့်ဇ ကာင့်် မ ူဇဇာ်မဇနရ မဟိုတ်။  ူဇဇာ်လ ိုလျှငဟ်ိုဆ ိုဇ ာဇ ကာင့်် 

 ူဇဇာ်ြ ငဇ် ာ  ကူ ူဇဇာ်တတ် ည်။ 

 

အခပစ ်မပါတသ  အ  ်းက္ိို တဆ ငြဲ် ၍  

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ူဇဇာ်ရာတငွ ်အမက ို အ ံို်းမပ ြုဇြ ။ ထ ို ့်အပ ငအ်ပ စ် အနာအဆာမ ါဇ ာ အဇကာငမ် ာ်း 

 ာ ူဇဇာ်ရ ည်။ ဇနာက ် ိုင််းတွင ်ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ကအပ စ် အနာအဆာရှ ဇ ာ အဇကာငမ် ာ်းက ို 

 ူဇဇာ်တတ်ဇ ကာင််း မာလြ  ၁:၆-ရ ၌ ဇတွှို့ရ ည်။ 

 

  ဝရ ဘိုရ ်း စတိတ်တ ်နငှ်  တတွှို့ ခြင််းငါှ၊ 

ယဇ် ူဇဇာ်ရာတွင ် ူဇဇာ်ရက  ြု်းန ်ဘ ို ့်ရန ်မှာ ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာန်ငှ့်် ဇတွှို့ဘ ို ့် လ ို ည်။ 

ဧည့်် ည်။က ို ထမင််းစာ်းဘ ို ့် ဘ တ်ဇြေါ် ဇ ာအြါ၊ ဧည့်် ည် ဇက န ် ဘ ို ့်ရန၊်  ကူက ြုက်ဇ ာ 

အစာ်းအစာက ို ြ က်ဇ ်းဘ ို ့် လ ို ည်။   ို ့်မှ ာ ဧည့်် ည် စ တ်ြ မ််း ာ မှာ ပြစ် ည်။ အ မ်ရှငက် 

 ကူက ြုက်နစ်ှ က်ဇ ာ အစာက ို ြ က်ဇ ်း၍ အ မ်ရှင ်ည် အာ်းရ ါ်းရ စာ်းဇ ာလ်ည််း၊ ဧည့်် ည် 

ကမစာ်းန ိုငလ်ျှင၊် အဘယ် အက  ြု်းရှ  နည််း။ ထ ို ့်နည််းတူဘိုရာ်း ထယံဇ် ူဇဇာ်ဇ ာ်လည််း၊ 

ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာန်ငှ့်် မဇတွှို့လျှင ်ဘာမျှ အက  ြု်းမရှ ဇ ။ ယဇန ့် မ ာ်းစွာဇ ာ ြရစ်ယာန ်

မ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ြငက် ို က ို်းကွယ် ဇန ကဇ ာ်လည််း၊ ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်က ို မ   က၊ 

  ြ ငဇ် ာ စ တ်လည််း မရှ  က။ မ မ တ ို ့် စ တ် ဇက န ် လျှငဇ်တာ် ပ  ။ ဘိုရာ်း ြင ်ဇက န ် ည် 

မဇက န ် ည်က ို င်္ရိုမစ ိုက် က။ အြ င််းြ င််း ဇက န ် ဇစဘ ို ့်  ာလျှင ်င်္ရိုစ ိုက်  က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာန်ငှ့်် မဇတွှို့  က။ ထ ိုမျှ ာမက၊ ဘိုရာ်း ြင၏် စ တ်ဇတာ်နငှ့်် 

ဇတွှို့မဇတွှို့က ိုလည််း မ  ဇ ာဇ ကာင့်် ပ  နာ မရှ ။ အ င််းဇတာ် အတငွ််း ၌ စည််းလံို်းည ညွတ် 

ဇနလျှငဇ်တာ် ပ  ။  င ်ည် ထ ို  ို ့် ဘိုရာ်းက ို်းကွယ် ါ လာ်း။ 

 

ပရိသတစ်ည််းတဝ်းရ တတဲတ ် တ ြါ်းအန ်းမှ ဆက္ရ်မည်  

ယဇ်ဇကာင ်မ ာ်းက ို ဇနရာြ ်  မ််း၌ ဆက်၍ မရ ါ။ တဲဇတာ် ဝင််းအတွင််း မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် လလ ငက်က ်း 



အနာ်း၌  ာဆက် န ိုင ်ည်။ ထ ိုဇနရာက ို  ရ  တစ်ည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် တံြါ်းဇရှှို့ဟို ဇြေါ် ည်။ 

ထ ိုအရာ  ည်လည််း  ညတ်ဇတာ် ပြစ် ည်။ 

 

ပူတဇ ်တသ  န ွ်း၏ တြါင််းတပေါ်မှ  မိမိ လက္က်္ိို တငရ်သခဖင်   

နာွ်းဇြါင််းဇ ေါ်၌ လက်တငပ်ြင််း ည် နာွ်းက ို ဇကာင််းြ  ်းဇ ်းပြင််း မဟိုတ် ါ။ ဤနာွ်း ည် ကျွန ််က ို 

က ိုယ်စာ်းပ ြု ည်။ ကျွန ််က ိုယ်စာ်းအဇ ြံ မည်ဟိုဆ ိုလ ိုပြင််း ပြစ် ည်။ 

 

သ၏ူ အခပစက်္ိို တခဖမည်အတ က္ င််း  

လက်ြံ ဇတာ်မူမည် မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ည် အပ စ် ရှ ဇ ာဇ ကာင့််  ူဇဇာ် ည် မဟိုတ်  ို ့်ဇ ာ်လူ ည် 

အပ စ် ာ်း ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့််  ၏ူ အပ စ်က ို ဇပြမည့်် အဇ ကာင််းဟိုဆ ိုပြင််း ပြစ် ည်။ အကယ်၍ 

အပ စ် ဇပြရာယဇ် ပြစ်လျှင ်မ ူဇဇာ်မဇနရ ပြစ်မည်။ ယြိုမူကာ်း  ူဇဇာ်လ ိုမှ ူဇဇာ်ရဇ ာ ယဇ် 

ပြစ် ည်။ 

 

  ဝရ ဘိုရ ်းတရှှို့တတ ်၌  ိိုန ွ်းက္ိို သတပ်ပ ်းလျှင ်

နာွ်းက ို အရှငလ်တ်လတ် ဇူဇာ်၍ မရ ါ။ ဘိုရာ်း ြင့််ဇရှ ှို့ဇတာ်၌  တရ် ည်။ ဇ ပ  ်းမှ ာလျှင ်

မ ်းရ  ှို့ရ ည်။ အပြာ်းဇနရာ၌  တ်ပ  ်း ာ်း နငှ့််လည််း အ ာ်း ယူလာ၍ မရ၊ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ၌် 

 တ်ရမည်။ အာရိုန၏် ာ်း ယဇ် ိုဇရာဟ တ် တ ို ့် ည ်အဇ ်ွးက ို ယူ၍၊  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် 

တံြါ်းအနာ်း ယဇ် လလ င ်အဇ ေါ်၌  တ်လည်ပြန််းရမည။် မ ်းရ  ှို့ရာ ယဇ်ဇကာင၏် အဇ ်ွးက ို တဲဇတာ် 

အထ ဲ ို ့် မယူဇဆာင ်ာွ်း ါ။ တဲဇတာ် ဇရှှို့တံြါ်းနာ်းမှာရှ ဇ ာ ဇ က်းဝါ ယဇ် လလ ငက်က ်း  တ်လည်၌၊ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်း ကပြန််းရ ည်။ ထ ိုယဇ် လလ င ်ည် လက်ဝါ်းက ်တ ိုငက် ို  ံိုဇဆာင ်ည်။ 

 

ပူတဇ ်တသ  သသူည်  ိိုအတက္ င၏် အတရက္ိို ြျွတ၍် အပိိုင််းပိိုင််းခဖတရ်မည် 

 ူဇဇာ်ဇ ာ  ကူနာွ်း၏ အဇရြွံက ို ြျွတ၍်၊ အ ာ်း မ ာ်းက ို အ  ိုင််း  ိုင််းပြတ်ရ ည်။ မ ်းရ  ှို့ဘ ို ့် 

ပြစ်ဇ ာ်လည််း စံနစ်တက   ိုင််းပြတ်ရ ည်။ အာရိုန၏်  ာ်း၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် တ ို ့် ည်၊ 

ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ မ ်းက ို ထည့််၍ မ ်းဇ ေါ်မှာ ထင််းက ို ြင််းပ  ်းမှ၊ ထင််းဇ ေါ်မှာ ဇြါင််း၊ ဆ ဥ၊  ာ်း တစ်မ ာ်းက ို 

တငရ်မည်။ ဇပြဇထာကန်ငှ့်် အအူအစရှ  ည် တ ို ့်က ို ဇရနငှ့်် အရငဇ်ဆ်းရမည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် 

ထ ိုယဇ်တဇကာငလ်ံို်းက ို ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ မ ်းရ  ှို့ရမည်။ မ ်းရ  ှို့ယဇ် ပြစ် တည််း။  ူဇဇာ်ဇ ာ 



 ကူအဆင ်င့်် ြိုတ်ထစ်   ိုင််းပြတ်ပ  ်းဇ ာ နာွ်း ာ်းက ို၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ကယဇ် လလ ငဇ် ေါ်တွင ်မ ်း 

အဇ ေါ်၌ မ ်းရ  ှို့ရ ည်။ နာွ်းဇြါင််းဇပြဇထာက်နငှ့်် အအူမ ာ်း မက နအ်ာ်းလံို်းက ို မ ်းရ  ှို့ရ ည်။  ူဇဇာ်ဇ ာ 

 ကူစာ်းဇ ာ အရာ တြိုမျှမရှ ။ နာွ်းတဇကာငလ်ံို်း ည် ထာဝရ ဘိုရာ်း အဘ ို ့် ပြစ် ည်။ 

ယဇ်နာမည်လည််း မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ပြစ် ည်။ 

 

  ဝရ ဘိုရ ်းအ ်း မ ်းခဖင်  ဆက္က်္ပ်၍ တမ ်းကက္ ိငတ်သ  ပူတဇ ်သက္က   ခဖစသ်တည််း။  

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း၏ အဇ ကာင််းရင််းမာှ၊ ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငဘ် ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။ လူ ည် 

ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ နဇံစာ်ဇန ည်။ ဆာလံ၃၈:၅၌၊ “အကျွန်ို ်မ ိုက်ဇ ာ အမ ဇ ကာင့်် အနာတ ို ့် ည် 

နဇံစာ်၍ ရ ယွဲလ က် ရှ  က ါ၏၊ “ဟို ဆာလံဆရာကဇရ်းထာ်း ါ ည်။ လူ ည် က ိုယ်ြနဓာအာ်းပြင့််လည််း 

နဇံစာ်ဇနဇ ာဇ ကာင့်် ဇန ့်တ ိုင််းဇရြ  ြု်း  န် ့်ရှင််းဇရ်း လို ်ဘ ို ့်လ ို ည်။ ဝ ညာဉ် ဇရ်းရာ၌လည််း 

ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ နဇံစာ်ဇန ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ နဇံစာ်ပြင််း ည် မ ကန်ာှမရပြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

ရှငဇ် ါလိုကဇရာမ၃:၂၃တငွ၊် “အဘယ်ဇ ကာင့်် နည််းဟူမူကာ်း လူအဇ ါင််းတ ို ့် ည် ဒိုစရ ိုက်က ို ပ ြု၍ 

ဘိုရာ်း ြင့််ဇရှ ှို့ဇတာ်၌ အ ဇရ  က် ကပ  ။”ဟိုဆ ို ည်။ လူ ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ နဇံစာ်၍ မ က်နာှ 

မရဇတာ့်ဇြ ။ ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ မ ကန်ာှမရလျှင ်ဘိုရာ်း ြင ်ထ ံ ို ့် တ ို်းဝငြ် ဉ််းက ်၍ မရဇြ ။ ထ ို  ို ့် 

တ ို်းဝငြ် ဉ််းက ်၍ မရလျှင၊် အဘယ်ဆိုက ို မျှဇတာင််း၍ မရဇြ ။ 

 

မည်သည် အရ ပူတဇ ်မည်နည််း  

ဣ ဇရလ ိတူ ို ့် ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငအ်ံ့်ဇ ာငါှ၊ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်က ို  ူဇဇာ်တတ်  က ည်။ 

  ို ့်ပြစ်လျှင ်ကျွန ််တ ို ့် ည ်ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဘာ ူဇဇာ်မည်နည််း။ အက င့််ဇကာင််းက င့််ပြင််း၊ ဆယ်ဘ ို ့် 

တဘ ို ့်နငှ့်် အလှူဇငဇွ ်းပြင််း၊ ဘိုရာ်း ြက၌် စ တ်အာ်းကက ်းပြင််း၊  တူ ါ်းက ို ကူည ပြင််း၊ ဆင််းရဲ 

 ာ်းမ ာ်းအာ်း မစပြင််း၊ ဆိုဇတာင််းပြင််း၊ အစာဇရှာငပ်ြင််း၊ က မ််းစာ ြတ်ပြင််းအာ်း အာ်းပြင့်် 

ဇမ ွှ်းကက ြုငန် ိုငမ်ည်ဇလာ။ ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ မဇမ ွှ်းကက ြုငလ်ျှင ်အဘယ်အရာက ို မျှရရှ မည် မဟိုတ်။ 

လူကက ်း ထ၌ံ တြိုြိုအကူအည  ဇတာင််းလ ို ဇ ာအြါ မ က်နာှရဘ ို ့်ရန၊် လက်ဇဆာင ်ါလာတတ် 

 က ည်။ ထ ိုလက်ဇဆာင ်ငလ်ျှင ်လူကက ်း ကက ြုက်ဇ ာ အရာ ပြစ်ရမည်။  မူကက ြုက်ဇ ာ အရာက ို 

ဇ ်း ါကမဇ ်းလျှင ် ာ၍ ဇကာင််းမည် မဟိုတ်ဇလာ။ လူကက ်း ကက ိုယ့််က ို မ  ဇ ာဇ ကာင့်် 

လက်ဇဆာငအ်ာ်းပြင့်် မ ကန်ာှလို ်ရ ည်။ မဟိုတ်ဇလာ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် လူကက ်း င်္ရိုစ ိုက်ဇလာက်ဇ ာ 

လက်ဇဆာငယ်ူလာဘ ို ့် လ ို ည်။ လူကက ်း ကက ြုက်ဇ ာ အရာက ို ငါမ  ဟို မရဇြ ။ မ  လျှင ်  ဇ ာ 



 မူ ာ်း ထဇံမ်းပမန််းရ ည်။ မရှ လျှငလ်ည််း အဇကက်းနငှ့််ဇ ာ်၎င််းမရရဇအာင ်ရှာ ကံရ ည်။   ို ့်မှ ာ 

လျှငက် ိုယ်လ ိုြ ငဇ် ာ အရာက ို လူကက ်း ထမံှ ရရှ န ိုငဇ် မည်။ 

 

ပူတဇ ်ပပ   

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏  ူဇဇာ်ပြင််း ည် အရ  ် ာလျှင ်ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင၌် လူ ာ်းမ ာ်းအတွက် 

အ ကံ အစည်ရှ  ည်။ ထ ိုအရာမှာ  ာ်းဇတာ် ဇယရ ြရစ်က ို ဤဇလာက  ို ့် ဆင််း က်ဇစ၍၊ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်အပြစ်  ူဇဇာ်ဘ ို ့် ပြစ် ည်။ က မ််းစာ၌၊ “ထ ိုဇ ကာင့််၊ ြရစ်ဇတာ် ည် ဤဇလာက  ို ့် ကကလာ 

ဇ ာအြါ၊ အ ို ဘိုရာ်း ြင၊် က ိုယ်ဇတာ် ည် ယဇ်နငှ့််  ူဇဇာ် ကက ာက ို အလ ိုဇတာ် မရှ  ည် ပြစ်၍၊ 

အကျွန်ို ်အဘ ို ့်က ိုယ်ြနဓာက ို ပ ငဆ်င ်ဇတာ်မူ ပ  ။ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်နငှ့်် အပ စ် 

ဇပြရာယဇ်မ ာ်းက ိုအာ်းရနစ်ှ က်ဇတာ် မမူ ဇ ာအြါ၊ က မ််းစာ လ  ်၌ အကျွန်ို ်အမှတ်ပ ြု၍ 

ဇရ်းထာ်း ည်။ နငှ့်် အည ၊ အကျွန်ို ် ည် က ိုယ်ဇတာ၏် အလ ိုက ို ဇဆာငအ်ံ့်ဇ ာငါှ  ာွ်း ါမည၊် ဟို 

အကျွန်ို ် ဝနြ်ံ ါ ည်ဟို ဇလျှာက်ဆ ို၏။” (ဇဟ၁၀:၅-ရ)  

ဤဇနရာ၌  ြငဇ်ယရ က မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်နငှ့်် အပ စ် ဇပြရာယဇ်မ ာ်းက ိုအာ်းရနစ်ှ က်ဇတာ် မမူ 

ဇ ာအြါ၊ အကျွန ်် ည် က ိုယ်ဇတာ်၏ အလ ိုဇတာက် ို ဇဆာငအ်ံ့်ဇ ာငါှ  ာွ်း ါမည်ဟို ဆ ို ည်တွင ်

 ြငဇ်ယရ  ည် မ ်းရ  ှို့ရာနငှ့်် အပ စ် ဇပြရာယဇ်အပြစ် အ ူဇဇာ်ြံဘ ို ့်ရန၊် ဤဇလာက  ို ့် 

ဆင််းကကလာပြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။ အဘယ်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ည် ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်နငှ့်် အပ စ် ဇပြရာယဇ်မ ာ်းက ို အာ်းရနစ်ှ က်ဇတာ် မမူ နည််းဟမူူကာ်း၊  တူ ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ 

အရာအာ်းလံို်း ည် အရ  ် ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင၏် မူလအစ အစဉ်မှာ ာ်းဇတာ်က ို  ူဇဇာ်ဘ ို ့်ရန ်

ကမဘာမတည်မရှ မှ က ငြ်ွဲှို့ြန် ့်မှတ် ာ်း ြဲ့်ပ  ။ က မ််းစာက၊ “ထ ို ြရစ်ဇတာ် ကာ်း 

ဤကမဘာမတည်မရှ မှ ြန် ့်ထာ်း ဇတာ်မူပြင််းက ို ြံနငှ့်် ည် ပြစ်၍၊ က ိုယ်ဇတာ် အာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ို 

ယံို ကည်ဇ ာ  ငတ် ို ့် အဘ ို ့် ဤဇနာက်ဆံို်းဇ ာ ကာလ၌ ထငရှ်ာ်း ဇတာ်မူပ  ။” (၁ဇ ၁:၂၀) 

ဟိုဆ ိုထာ်း ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ် ည် ယဇ်ဇကာင ်အပြစ် ူဇဇာ်ဘ ို ့်ရန ်ဘိုရာ်း ြငက် 

ကမဘာမတည်မရှ မှ ြန် ့်ထာ်း ဇတာ်မူပ  ။ 

 

ရှငဇ် ါလိုကလည််း ဤ  ို ့် ဇရ်း ာ်း ထာ်း ည်။ ” ြရစ်ဇတာ် ည် ငါတ ို ့်က ို ြ စ် ဇတာ်မူဇ ာ အာ်းပြင့်် 

ဘိုရာ်း ြင့််ဇရှ ှို့ဇတာ်၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ အနံ ့်ရှ ဇစပြင််းငါှ၊ က ိုယ်က ိုက ိုယ်ဆက်က ်၍ ယဇ် ူဇဇာ်လ က်၊ 

ငါတ ို ့် အတကွ် စွန် ့် ဇတာ်မ ူည်။ နည််းတူ၊  ငတ် ို ့် ည် ဇမတတ ာတရာ်း၌ က ငလ်ည် ကဇလာ့်။” 



(ဧြက်၅:၂)။ ရှငဇ် ါလိုက ြရစ်ဇတာ် ည် မ ်းရ  ှို့ရာ ယဇ်အပြစ်  ူဇဇာ် ည်ဟို မဆ ိုဇ ာ်လည််း၊ 

ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့ဇတာ်၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ အနံ ့်ရှ ဇစပြင််းငါှ  ူဇဇာ် ည်ဟိုဆ ိုဇ ာဇ ကာင့်် မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် 

ပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ် ည ်ငါတ ို ့် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငအ်ံ့်ဇ ာငါှ  ူဇဇာ်ြဲ့်ပ  ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ငါတ ို ့် ည ်ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််းက ို လက်ြံလျှင၊် အာ်းက ို်းလျှင ်ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်  ။ 

ထ ို  ို ့်ပြစ်ဘ ို ့် အလ ိုငါှ၊ ဘိုရာ်း ြငက် ြရစ်ဇတာက် ို၊ ငါတ ို ့်အာ်း ဇ ်းထာ်းပြင််း ပြစ် ည်။ 

ဣ ဇရလမ ာ်းကဲ့်  ို ့် တ ရစဆာနမ် ာ်းက ို  ူဇဇာ်စရာ မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ ြရစ်ဇတာ် ည် ငါတ ို ့်၏ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်ဟို ယံို ကည် လက်ြံဘ ို ့်  ာလ ို ည်။ ြရစ်ဇတာ် ကလည််း ငါတ ို ့်က ို ြ စ်ဇ ာဇ ကာင့်် 

မ မ ၏က ိုယ်ြနဓာက ို  ူဇဇာြ်ဲ့်ပ  ။   ို ့်ဇ ာ်မ ာ်းစွာဇ ာ  မူ ာ်း ည်၊ ထ ိုြရစ်ဇတာ၏်  ူဇဇာ်ပြင််းက ို 

နာ်းမလည် ဇ ာဇ ကာင့််၊ မ မ တ ို ့်၏ အက င့်် ကက ြု်းစာ်း မ ၊ လို ်ဇဆာငမ် ၊ ဇ ်းကမ််းကူည မစမ  မ ာ်းက ို 

အာ်းက ို်း  ကဇ ်း ည်။ ထ ိုအရာမ ာ်း အာ်းပြင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငန် ိုင ်ါက ြရစ်ဇတာ် ည် 

ဤဇလာက  ို ့် ကကဇရာက် ၍  ူဇဇာ်စရာ မလ ို။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််းက ို 

လက်ြံအာ်းက ို်းဘ ို ့် လ ို ည်။ ထ ိုအရာ ည် အဘ ဘိုရာ်း ြင၏် အစ အစဉ်အာ်းပြင့်် ပြစ် ည်။  

ဘိုရာ်း ြင ်အဇနပြင့်် ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််းက ို လက်ြံပ  ်း ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်လူ ့်အ  ိုင််းက 

နာ်းမလည် ဇ ာဇ ကာင့်် လက်မြံ က။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ မဇမ ွှ်း က။ ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ 

အဘယ်ဇ ကာင့်် ဇမ ွှ်းကက ြုငဘ် ို ့် လ ို နည််း။ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်ြင််း ည် မ ကန်ာှရပြင််း၊ ဘိုရာ်း စ တ်ဇတာန်ငှ့်် 

ဇတွှို့ ပြင််း ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း စ တ်ဇတာ်နငှ့်် မဇတွှို့ ါက မည် ည့််အရာမျှ ဘိုရာ်း ြင ်ထမံှ ရရှ မည် 

မဟိုတ်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်က ိုယ်တ ိုင ်ဤ  ို ့် ဆ ိုြဲ့် ည်။ “ငါ ့်က ို အမှ မပ ြုလျှင ်အဘယ်  ူ

မျှြမည််းဇတာ် ထ ံ ို ့် မဇရာက် ရ။” (ဇယာ၁၄:၆)။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ထြံ ဉ််းက ် ဇ ာအြါ ြရစ်ဇတာ်က ို အမှ ပ ြုဘ ို ့် လ ိုအ ် ည်။ ဆိုဇတာင််း 

ဇ ာအြါ၌ လည််း ြရစ်ဇတာ် နာမအာ်းပြင့််  ာဇတာင််းဘ ို ့် လ ိုအ ် ည်။ ြရစ်ဇတာ်က၊ “ငါ ့်နာမက ို 

အမှ ပ ြု၍ ြမည််းဇတာ် မှာဇတာင််း မျှ တ ို ့်က ို ရမညအ်ဇ ကာင််း၊  ငတ် ို ့်က ို ငါြန် ့်ထာ်း၏။” 

(ဇယာ၁၅:၁၆) ဟိုဆ ိုထာ်း ည်။ တြန၊် “ငါအမှနအ်ကန ်ဆ ို ည်ကာ်း၊  ငတ် ို ့် ည် ငါ၏ နာမက ို 

အမှ ပ ြု၍ ြမည််းဇတာ် မှာ ဆိုဇတာင််း  မျှ တ ို ့်က ို ြမည််းဇတာ် ည် ဇ ်းဇတာ်မမူည်။” (ဇယာ၁၆:၂၃) 

ဟိုဆ ို ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ထ၌ံ ဆိုဇတာင််း ဇ ာအြါ ြရစ်ဇတာ်၏ နာမက ို အမှ ပ ြုဘ ို ့် 

လ ိုအ ် ည်။ 

 



သငြ်န််းစ  (၁၂) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း မ ာ်းက ို မည် ကူြ ိုင််း နည််း။ ………………………… 

၂။ ဤယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း၏ နာမည် ည် …………………………… ပြစ် ည်။ 

၃။ ယဇ် ူဇဇာ်ရာတွင ်မည ်၏ူ စ တ်ဇတွှို့ဘ ို ့် လ ို နည််း။ ……………………………….ယဇန ့် 

ြရစ်ယာနမ် ာ်းမည် ၏ူ စ တ် ဇက န ်ဘ ို ့် ရှာ က နည််း။ ………………………………… 

၄။ ယဇ်ဇကာင ်မ ာ်းက ို မည့်် ည့််ဇနရာ၌ ဆက်ရ နည််း။ …………………………………. 

၅။ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် ည် အပ စ် အတွက်  ူဇဇာ် ဇလာ။ ……………….မည့်် ည့််အရာအတကွ် 

 ူဇဇာ် နည််း။ …………… 

၆။ လူ ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုင ်ဇလာ၊ နဇံစာ် ဇလာ။ …………………………… 

ရ။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငဘ် ို ့်ရန ်တ ရစဆာနမ် ာ်းက ို  ူဇဇာ်တတ် ည်။ 

ယြိုကျွန ််တ ို ့် ဘာ ူဇဇာ်မည်နည််း။ …………………….. 

၈။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း  ူဇဇာ်ဇ ာ အရာ ည် အ……………… ပြစ်၍  ြငဇ်ယရ   ူဇဇာ်ဇ ာ 

အရာ ည် အ…………….. ပြစ် ည်။ 

၉။  င ်ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်  ဇလာ။ ………မည်ကဲ့်  ို ့် ဇမ ွှ်းကက ြုင ်နည််း။…………. 

၁၀။ အဘယ်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်၏ နာမက ို အမှ ပ ြု၍ ဆိုဇတာင််းဘ ို ့် လ ို နည််း။ ………………….. 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၁၃) 

ဇဘာဇဉ် ဇူဇာ် ကက ာ (GrainOffering) 

“ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာပ ြုလ ိုလျှင၊် မိုန် ့်ညက်က ို ဆက်ရမည်။ မိုန် ့်ညက ်အဇ ေါ်မှာ 

ဆ က ိုဇလာင််း၍ ဇလာေနက် ိုလည််း ထည့််ပ  ်းမှ၊ အာရိုန၏် ာ်း ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ထ ံ ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်၍၊ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် မိုန် ့်ညက်တလက်ဆနွ််း၊ ဆ အြ  ြုှို့၊ ဇလာေနရှ်  မျှက ို ယ၍ူ၊ ထ ိုအတွက် အတာက ို 

ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ မ ်း မ ်းရ  ှို့ရမည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ဆက်က ်၍၊ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ  ူဇဇာ် ကက ာ 

ပြစ် တည််း။ က နº်ကငွ််းဇ ာ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာမူကာ်း၊ အာရိုနန်ငှ့််  ၏ူ ာ်းတ ို ့် အဘ ို ့် ပြစ်ရမည်။ 

ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ပ ြုဇ ာ  ူဇဇာ် ကက ာထကဲအလွန ် န် ့်ရှင််းဇ ာ အရာ ပြစ်၏။” (ဝတ်၂:၁-

၃)။ ဇဘာဇဉ်ဆ ို ည်မှာ စာ်းဘယွ်ြဲဘယွ်က ို ဆ ိုလ ိုပြင််း ပြစ် ည်။  

ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ ူဇဇာ်ရာတငွ ် စစည််း ံို်းမ  ြု်း ါဝင ်ည်။ မိုန် ့်ညက၊် ဆ  ( လံွငဆ် )၊ နငှ့််ဇလာေနတ် ို ့် 

ပြစ် ည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်းက မိုန် ့်ညက်တလက်ဆနွ််း၊ ဆ အြ  ြုှို့ နငှ့်် ဇလာေနရှ်  မျှက ို 

ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်၌ မ ်းရ  ှို့ရ ည်။ ထ ိုအရာ ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ ယဇ် ပြစ် ည်။ 

အပ စ်နငှ့်် ဆ ိုငဇ် ာ ယဇ် မဟိုတ်။ က နက်ကင််းဇ ာ မိုန် ့်ညက်နငှ့်် ဆ  ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်း အတွက် 

ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြငက်  ူ ့်ဥစစာအထမှဲ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မ ာ်းက ို ဇ ်းပြင််း ပြစ် ည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

မ ာ်း ည် လယ်မလို ် ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက် ဇကျွ်းဇမွ်း ည်။ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း 

ကဇကျွ်းဇမွ်း ည် မဟိုတ်။ ထ ို ့်နည််းတူ၊ ယြိုဇြတ်၌ ဘိုရာ်း အမ ဇတာ် ဇဆာငမ် ာ်းက ို၊ 

ယံို ကည် မူ ာ်းက ဇကျွ်းဇမွ်း ည် မဟိုတ်၊ ဘိုရာ်း ြငက် ဇကျွ်းဇမွ်း ည်။ ယံို ကည် မူ ာ်းက 

အမ ဇတာ် ဇဆာငမ် ာ်းက ို ဇကျွ်းဇမွ်း ည်ဟို ယူဆလျှင၊်  တူ ို ့် လှူဇ ာ အလှူ ည် ဘိုရာ်း ြင ်ထ ံ ို ့် 

လှူ ည် မဟိုတ်၊ အမ ဇတာ် ဇဆာငမ် ာ်း ထလံှူဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ထဇံတာ် မှအဘယ် အက  ြု်းက ို 

မျှမြံစာ်းရ က။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် အလှူလှူ ဇ ာအြါ လူထ ံ  ို ့်မဟိုတ်၊ ဘိုရာ်း ြင ်ထ ံ ို ့် လှူ ည်ဟို 

ယူဆရ ည်။ 

မိုန်  အမ ိ ်းမ ိ ်း 

“မ ်းြ ို၌ ြိုတ်ဇ ာ မိုန် ့်က ို ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာပ ြုလ ိုလျှင၊် ဆ နငှ့်် မိုန် ့်ညက်ပြင့်် လို ်ဇ ာ 

တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်ပ ာ်း ဇ ာ်၎င််း ဆ လူ်းဇ ာ တဇဆ်းမဲ့် မိုန် ့်ကက ်ဇ ာ်၎င််း ပြစ်ရမည်။  ပံ ာ်း ူနငှ့်် လို ်ဇ ာ 

မိုန် ့်က ို ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာပ ြုလ ိုလျှင၊် ဆ ဇရာ၍ တဇဆ်းမ ါဇ ာ မိုန် ့်ညကန်ငှ့်် လို ်ရမည်။ ထ ိုမိုန် ့်က ို 



ြ  ြု်းြဲ့်၍ ဆ က ိုဇလာင််းရမည်။ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ ပြစ် တည််း။ အ ို်းကင််းနငှ့်် ဇ ကာ်ဇ ာ မိုန် ့်က ို 

ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာပ ြုလ ိုလျှင၊် ဆ ဇရာဇ ာ မိုန် ့်ညက်နငှ့်် လို ်ရမည်။ 

ထ ိုဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာအမ  ြု်းမ  ြု်း တ ို ့်က ို၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း အထဇံတာ်  ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်၍၊ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်အာ်း ဆက်ပ  ်းမှ၊   ူည် ယဇ် လလ င ် ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်ရမည်။  

ထ ိုဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာထကဲအတွက် အတာက ို န  က်ယူ၍ ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ မ ်းရ  ှို့ရမည်။ ထာဝရ 

ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ဆက်က ်၍ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ  ူဇဇာ် ကက ာ ပြစ် တည််း။ က နက်ကင််းဇ ာ 

ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာမူကာ်း၊ အာရိုနန်ငှ့််  ၏ူ ာ်းတ ို ့် အဘ ို ့် ပြစ်ရမည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် 

ပ ြုဇ ာ  ူဇဇာ် ကက ာထကဲအလွန ် န် ့်ရှင််းဇ ာ အရာ ပြစ်၏။” (ဝတ်၂:၄-၁၀) ထာဝရ ဘိုရာ်း၏ 

 ညတ်ထာ်း ည့််အတ ိုင််း၊ ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် ထာဝရ ဘိုရာ်း အာ်း၊ မိုန် ့်အမ  ြု်းမ  ြု်းက ို  ူဇဇာ်တတ် 

 က ည်။ ထ ိုမိုန် ့်မ ာ်း ည် ပ ြုလို ်  ံိုပြင််း မတူည  ကဇြ ။ မ ်းြ ို၌ ြိုတ်ဇ ာ မိုန် ့် ပြစ်လျှင ်ဆ နငှ့်် 

မိုန် ့်ညက်ပြင့်် လို ်ဇ ာ တဇဆ်းမဲ့် မိုန် ့်ပ ာ်းဇ ာ်၎င််းဆ လူ်းဇ ာ တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်ကက ်ဇ ာ်၎င််း ပံ ာ်း ူနငှ့်် 

လို ်ဇ ာ မိုန် ့်၊ အ ို်းကင််းနငှ့်် ဇ ကာ်ဇ ာ မိုန် ့်တ ို ့် ပြစ် ည်။ ထ ိုမိုန် ့်မ ာ်း ည် တဇဆ်းမဲ့်ပြင့်် ပ ြုလို ်ဇ ာ 

မိုန် ့်မ ာ်း ပြစ် ည်။ ထ ိုမိုန် ့်မ ာ်း ည် ဆ ပြင့်် ပ ြုလို ်၍ ထ ်၍ ဆ ဇလာင််းရ ည်။ 

 

တတဆ်း 

ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ၌ တဇဆ်းမ ါရ။ တဇဆ်း ည် အပ စ်က ို  ံိုဇဆာင ်ည်။ ရှငဇ် ါလိုက၊ 

“ ငတ် ို ့် ည ်တဇဆ်းမဲ့် ည် ပြစ် ည်နငှ့်် အည ၊ အ စ်ဇ ာ မိုန် ့်စ မ််း ပြစ်မည်အဇ ကာင််း၊ 

ဇဟာင််းဇ ာ တဇဆ်းက ို  ိုတ် င ် ယ်ရှင််း ကဇလာ့်။ အဇ ကာင််းမူကာ်း၊ ြရစ်ဇတာ် တည််း ဟူဇ ာ 

ငါတ ို ့်   ြါ  ို်းငယ် ည် ငါတ ို ့်အဘ ို ့် ယဇ် ူဇဇာ်ရာ ပြစ်၏။ ထ ိုဇ ကာင့််၊ ဇဟာင််းဇ ာ တဇဆ်း၊ 

ဆ ို်းညစ်မ ိုက်မဲပြင််း တဇဆ်းတ ို ့်က ို  ယ် စ်၍၊ တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့်တည််း ဟူဇ ာ  ကညပ်ြ ပြင််း၊  စစာ 

ဇစာင့််ပြင််းနငှ့််  ွဲြံ ကကိုနအ်ံ့်။”ဟိုဆ ို ည်။ (၁ဇကာ၅:ရ-၈)။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် တဇဆ်း ည် ဆ ို်းညစ် 

မ ိုက်မဲပြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။  

 ြငဇ်ယရ က၊ “ြာရ ရဲှနငှ့်် ဇဒဒြုကဲတ ို ့်၏ တဇဆ်းက ို၊  တ နငှ့််  ကဉ်ဇရှာင ်ကဟို မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။ 

တ ည့််ဇတာ်တ ို ့် ကလည််း၊ ငါတ ို ့်၌ မိုန် ့်မ ါဇ ာဇ ကာင့်် ဤစကာ်းက ို မ န် ့်ဇတာ်မူ ည် ဟို အြ င််းြ င််း 

ဇဆ်ွးဇန်ွး ဇပ ာဆ ို  က၏။ ြာရ ရဲှနငှ့်် ဇဒဒြုကတဲ ို ့်၏ တဇဆ်းက ို  ကဉ်ဇရှာင ်ကဟဇူ ာ စကာ်းက ို 

ငါဇပ ာ ည်။ တွင၊် မိုန် ့်က ို အမှတ်ပ ြု၍ ငါမဇပ ာ ည်က ို  ငတ် ို ့် ည် နာ်းမလည်ဘ ဲအဘယ်  ို ့် 

ဇန က နည််းဟို မ န် ့်ဇတာမူ်၏။ ထ ိုအြါ တ ည့််ဇတာ် တ ို ့် ည် မိုန် ့်၏ တဇဆ်းက ို  ကဉ်ဇရှာင ်ကဟို 



မ န် ့်ဇတာ ်မမူ။ ြာရ ရဲှနငှ့်် ဇဒဒြုကဲတ ို ့်၏   ဝါဒက ို  ကဉ်ဇရှာင ်ကဟို မ န် ့်ဇတာ်မူ ည်က ို 

နာ်းလည် က တည််း။” (မ၁၆:၆၊ ၁၁-၁၂) 

 

ဖ ရိရဲှတတဆ်း 

  ို ့်ပြစ်လျှင ်ြာရ ရဲှတဇဆ်း ည် အဘယ်အရာက ို ဆ ိုလ ို နည််း။ ြာရ ရဲှတ ို ့် ည ်လှူ ှို့ ဝှက်ဇ ာ  ဟူို 

 ြငဇ်ယရ  ကဆ ိုြဲ့် ည်။ (မ၂၃:၁၃၊ ၁၅၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂ရ၊ ၂၉) လှူ ှို့ ဝှက်ဇ ာ  ဆူ ို ည်မှာ 

က ိုယ်တ ိုငမ်လို ်ဘ ဲလို ် ဟနဇ်ဆာင ် မူ ာ်း၊  ါ်းစ ်ကဘိုရာ်း ဘိုရာ်း လက်က၊ ကာ်း ယာ်းကာ်း ယာ်းက ို 

ဆ ိုလ ိုပြင််း ပြစ် ည်။ အင်္ဂလ  ် လ ို Hypocrisy ဟို ဇြေါ် ည်။  ြငဇ်ယရ က၊ “ထ ိုအြါ အတ ိုင််း 

မ  မ ာ်းစွာဇ ာ လူတ ို ့် ည် စိုဇဝ်း၍ အြ င််းြ င််းနင််းမ မတတ် ဇန က ည် ရှ ဇ ာ်၊ ဇယရ  ည် 

တ ည့််ဇတာ် တ ို ့်အာ်း မ န် ့်ဇတာ်မူ ည်ကာ်း၊ လျှ ြုှို့ ဝှက်ပြင််း တည််း ဟူဇ ာ ြာရ ရဲှတ ို ့်၏ တဇဆ်းက ို 

ဇရှှို့ ဦ်းစွာ  ကဉ်ဇရှာင ်ကဇလာ့်။” (လို၁၂:၁) ဟိုဆ ိုြဲ့် ည်။ ထ ိုဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်က ို်းကွယရ်ာတငွ ်

ဟနဇ်ဆာငပ်ြင််း မ ါရဇြ ။ 

 

ဇဒဒ က္တဲတဆ်း 

ဇဒဒြုကဲတဇဆ်းဆ ို ည်မှာ မယံို ကည်ပြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။ “ဇဒဒြုကဲမ ာ်း ည် ထဇပမာက်ပြင််း မရှ ၊ 

ဇကာင််းကငတ်မန ်မရှ ၊ န ံဝ ညာဉ် မရှ ဟို ယူ က၏။” (တ၂၃:၈)။ ထဇပမာက်ပြင််း မရှ ၊ ဇကာင််းကငတ်မန ်

နငှ့်် န ံဝ ညာဉ် မရှ ဟို ယူဆလျှင၊် ဘိုရာ်းက ို်းကယွ်စရာ အဇ ကာင််း မရှ ။ ယြိုဇြတ်၌လည််း ထ ိုကဲ့်  ို ့် 

ယူဆဇ ာ  မူ ာ်းရှ  က ည်။ ထ ို မူ ာ်း ည် လ ဘယ်ရယ် (liberal) ဟို ဇြေါ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဇဒဒြုကဲတဇဆ်းဆ ို ည်။ မှာမယံို ကည်ပြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

 

တဟရိုဒ၏် တတဆ်း 

“တ ည့််ဇတာ် တ ို ့် ည် မိုန် ့်က ို ယူပြင််းငါှ ဇမ့်ဇလ ာ့်  က ပြင့််၊ ဇလှဇ ေါ်မှာ  တူ ို ့်၌ မိုန် ့်တလံို်း တည််း 

 ာရှ ၏။ က ိုယ်ဇတာ် ကလည််း၊ ြာရ ရဲှတ ို ့်၏ တဇဆ်းက ို၎င််းဇဟရိုဒ၏် တဇဆ်းက ို၎င််း  တ နငှ့်် 

 ကဉ်ဇရှာင ်ကဟို  ညတ် ဇတာ်မူ၏။” (မာ၈:၁၄-၁၅) ဇဟရိုဒ၏် တဇဆ်း ည် ငါတည််း ဟူဇ ာ 

မာနမ်ာနက ို ဆ ိုလ ိုပြင််း ပြစ် ည်။ ဇဟရိုဒ ်ည် ြရစ်ဇတာ်၏ အို ်စ ို်းပြင််းက ို အလ ိုမရှ ၊ 

 ကူ ိုယ်တ ိုငအ်ို ်စ ို်းြ င ်ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ် ဇမွ်းဘာွ်းပြင််းက ို  ကာ်း ဇ ာအြါ  တ်ဘ ို ့်ရန ်

 ကံစည် ည်။ ငါတည််း ဟဇူ ာ မာနမ်ာနရှ ပြင််း ည။် ဇဟရိုဒ၏် တဇဆ်း ပြစ် ည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်း 



ထဆံက်က ်  ူဇဇာ် ဇ ာအြါ ြါရ ရဲှတဇဆ်းတည််း ဟူဇ ာ လှူ ှို့ ဝှက်ပြင််း၊ ဇဒဒြုကဲတဆည််းတည််း 

ဟူဇ ာ မယံို ကည်ပြင််း၊ ဇဟရိုဒ၏် တဇဆ်း ပြစ်ဇ ာ ငါတည််း ဟူဇ ာ မာနမ်ာနမ ာ်း မ ါဝငရ်။ 

 

ဂ   တစ   

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း  ူဇဇာ်ဇလ့်ရှ ဇ ာ ထ ိုဇဘာဇဉ် ူဇဇာ်ကက ာ ည် အရ  ် ပြစ်၍၊ အဇကာငအ်ထည် 

  ို ့်မဟိုတ ်ပ ည့််စံိုပြင််း ည် ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း၌ ပြစ် ည်။ မိုန် ့်ညက ်ည် င်္ ံြုဇစ့်မှ ပြစ် ည်။ 

င်္ ံြုဇစ့် ည်။လည််း အနှမံှ ပြစ်၍ အနှ ံည် လည််း၊ အ ငမ်ှ ပြစ် ည်။   ို ့်ပြစ်လျှင ်ြရစ်ဇတာ် ည် 

မည်ကဲ့်  ို ့် မိုန် ့်ညက် ပြစ် နည််း။ မိုန် ့်ညက် ပြစ်ရန ်အရငင််္ ံြုဇစ့် ပြစ်ရမည်။ ြရစ်ဇတာ် ည် လူ ့်ဇာတ ြ ံ

ဇ ာအြါ င်္ ံြုဇစ့် ပြစ် ည။်  ကူ ိုယ်တ ိုငဤ်  ို ့် ဆ ိုြဲ့် ည်။ “ငါအမှနအ်ကနဆ် ို ည်။ကာ်း၊ ဇပမ၌ 

က ဇ ာ စ ါ်းဇစ့် ည် မ  က်လျှင ်တြိုတည််း ဇန၏။   က်လျှင ်မူကာ်း မ ာ်းစွာဇ ာ အ  ်းက ို 

  ်းတတ်၏။” (ဇယာ၁၂:၂၄) ဤဇနရာ၌ ဇပမ၌ က ဇ ာ စ ါ်းဇစ့် ည်  ကူ ို တ ိုင ်င ်ပြစ် ည်။ 

ြရစ်ဇတာ် ည် င်္ ံြုစ ါ်းဇစ့် ပြစ် ည်။ မယ်ဇတာ် မာရ ဝမ််းမှ ဇမွ်းဘာွ်း ဇ ာအြါ င်္ ံြုဇစ့်ဇလ်း 

ပြစ်ြဲ့် ည်။ 

 

တနလမ်ှ်း 

င်္ ံြုဇစ့် ည ်က  တန် ိုငဘ် ို ့်ရန ်ဇန၌ အဇပြာကလ်ှမ််းရ ည်။ မဇပြာက် ါကက  တ်၍ မရဇြ ။   ို ့်ပြစ်လျှင ်

ြရစ်ဇတာ် ည် မည် ည့််အြ  န၌် အဇပြာကလ်ှမ််းပြင််း ြံြဲ့်ရ နည််း။ က မ််းစာ၌၊ “ဇယရ  ည ်

 န် ့်ရှင််းဇ ာ ဝ ညာဉ် ဇတာ်နငှ့်် ပ ည့််စံိုလ က် ဇယာဒ်နပ်မစ်နာ်းမှပ နစ်ဉ်တွင ်ဝ ညာဉ် ဇတာ် ည် ဇတာ  ို ့် 

  ို ့်ဇဆာင ်ဇတာ်မူ၏။ အရက်ဇလ်းဆယ် တ်လံို်းမာရ်နတ်၏ စံိုစမ််း ဇ ်ွးဇဆာငပ်ြင််းက ို ြံဇတာ်မူ၏။ 

ထ ိုကာလ  တ်လံို်းအစာအဟာရက ို  ံို်းဇဆာငဇ်တာ် မမူ။ ထ ိုကာလ လွနပ်  ်းမှမွတ်   ် ဇတာ်မူ၏။” 

(လို၄:၁-၂) ထ ို  ို ့် ရက်ဇ ါင််းဇလ်းဆယ်အစာဇရှာင ်ဇ ာအြါ အဇပြာက်လှမ််းပြင််း ြံရ ည်။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့်် မွတ်   ်ပြင််း  ို ့် ဇရာက် ည်။   ို ့်ဇ ာ်မိုန် ့်ညက်မ ပြစ်ဇ ်းဇ ာဇ ကာင့်် ဇဘာဇဉ် 

 ူဇဇာ် ကက ာအပြစ်  ူဇဇာ်၍ မရဇ ်းဇြ ။ 

 

အမှုန်  က္ ိတခ်ြင််း  

ြရစ်ဇတာ် ည် ဇင်္ ဇရှမနဥ်ယ ာဉ်၌ ဆိုဇတာင််း ဇ ာအြါ အမ န် ့်က  တ်ပြင််း ြံရ ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

အလွန ်ြံစာ်းရ၍ အလွန ်ဇ ကာက်ြဲ့် ည်။ င်္ ံြုဇစ့် ည် အမ န် ့်က  တ် ဇ ာအြါ အ က် မရှ ဇတာ့်ဇြ ။ 



ထ ို ့်နည််းတ ူြရစ်ဇတာ်လည််း အမ န် ့်က  တ်ပြင််း ြံဇ ာအြါ ဇ ြဲ့် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဤ  ို ့် ဆိုဇတာင််း 

ြဲ့် ည်။  

“အ ိုအဘ၊ အလ ိုဇတာ် ရှ လျှင ်ဤြွကက် ို အကျွန်ို ်မှ လွှဲ ဇတာ်မူ ါ။   ို ့်ဇ ာ်လည််း 

အကျွန်ို ်အလ ိုရှ  ည် အတ ိုင််း မပြစ် ါဇစနငှ့််။ က ိုယ်ဇတာ် အလ ိုရှ  ည် အတ ိုင််း ပြစ် ါဇစဇ ာဟို 

ဆိုဇတာင််း ဇတာ်မူ၏။ ထ ိုအြါ ဇကာင််းကငတ်မန ် ည် ထငရှ်ာ်းလာ၍ က ိုယဇ်တာ်က ိုအာ်း ဇ ်းရ၏။ 

ပ င််းစွာဇ ာ ဇဝဒနာက ို ြလံ က် အထ်ူး ပြင့်် ကက ြု်းစာ်း၍ ဆိုဇတာင််း ဇတာ်မူ၏။ ဇြျွ်းထကွ် 

ဇတာ်မူ ည်။ကာ်း၊ ဇပမဇ ေါ်၌ က ဇ ာ ဇ ်ွးစက်ြဲကဲ့်  ို ့်ပြစ် တည််း။” (လိုကာ၂၂:၄၂-၄၄) 

 ြငဇ်ယရ  ည် ဇင်္ ဇရှမနဥ်ယ ာဉ်၌ အမ န် ့်က  တပ်ြင််း ြံဇ ာဇ ကာင့််က ိုယြ်နဓာဇတာ် မှဇြျွ်းထကွ် 

ဇတာ်မူ ည်။ကာ်း၊ ဇပမဇ ေါ်၌ က ဇ ာ ဇ ်ွးစက်ြဲကဲ့်  ို ့်ပြစ် တည််းဟိုဆ ို ည်။ ထ ို ့်အပ င ်ူ ့်က ို 

အပြာ်းဇ ာ အြ  န၌်  တမ်ည်ဟို  ကံစည် က ဇ ာအြါ၊ ဇရှာငက်ွင််း တတ်ဇ ာ်လည််း၊ 

ဇင်္ ဇရှမနဥ်ယ ဉ်၌ မူဇ ပ  ်း ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် ရန ် မူ ာ်း က တ်ဘ ို ့်ရန ်ရှာ ဇ ာအြါ၊ 

မဇရှာငဇ်တာ့်ဘ ဲ ူ ့်က ိုယ ်အူ ်နှလံ ိုက် ည်။ 

 

မိုန်  နယခ်ြင််း  

မိုန် ့်ညက် ည ်မိုန် ့် ပြစ်ဘ ို ့် နယ်ဘ ို ့် လ ို ည်။ ဇကာင််းဇကာင််းနယ်ဇ ာ မိုန် ့် ည ်  ို၍ ဇကာင််း ည်။ 

  ို ့်ပြစ်လျှင၊် ြရစ်ဇတာ် ည် မည် ည့််ဇနရာ၌ နယ် က နည််း။ ဇင်္ ဇရှမနဥ်ယ ဉ်၌ အမ န် ့်က  တ်ပြင််း 

ြံပ  ်းဇ ာ ဇနာက် ူ ့်က ို ဇကာင််းစွာ နယ်  က ည်။ က မ််းစာ၌ ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ 

 “ထ ိုအြါ အြ  ြုှို့တ ို ့် ည်က ိုယ်ဇတာ်က ို တံဇထ်ွးနငှ့်် ဇထ်ွး က၏။ မ က်နာှဇတာက် ို ြံို်းပ  ်းလျှင ်လက်  ်းနငှ့်် 

ထ ို်းလ က်၊  ဇရာြက် ပ ြု၍ ဇဟာ ဇတာ်မူ  ါဟိုဆ ို က၏။ မင််းလိုလငတ် ို ့်  ည်လည််း  ါ်းဇတာ်က ို 

လက်နငှ့််  ိုတ် က၏။ (မာ၁၄:၆၅)  

“ဇြါင််းဇတာ်က ို က  လံို်းနငှ့်် ရ ိုက်ပြင််း၊ တံဇထ်ွးနငှ့်် ဇထ်ွးပြင််း၊ ဇရှှို့ဇတာ် မာှဒ်ူးဇထာက်၍ ပ  ်ဝ ်ပြင််း 

က ိုလည််း ပ ြု က၏။ ထ ို  ို ့်က ိုယ်ဇတာ်က ို ပ က်ယယ်ပ ြု ည်။ ဇနာက်၊ န ဇမာင််းဇ ာ အဝတ်က ို ြျွတ၍် 

အဝတ်ဇတာ်က ို ဝတ်ပ နဇ်စပ  ်း လျှင၊် လက်ဝါ်းက ်တ ိုငမ်ှာ ရ ိုက်ထာ်းပြင််းငါှ ထိုတ် ာွ်း က၏။” 

(မာ၁၅:၁၉) ြရစ်ဇတာ်က ို လက်ဝါ်းက ်တ ိုင၌် မစွဲမှ ပ င််းထစံွာ ရ ိုကန်ကှ်ပြင််း ြံြဲ့်ရ ည်။ ထ ိုအရာ ည် 

မိုန် ့်ညက်က ို ဇကာင််းစွာ နယ်  ကဲ့်  ို ့်ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ် ူဇဇာ်၍ မပြစ်ဇ ်းဇြ ။ မိုန် ့်ညကန်ယ်စဉ်တွင ်



အဘယ်  ူမျှ ာွ်းဇရမယ ိုဇြ ။ ထ ို ့်နည််းတူ ြရစ်ဇတာ်က ို ရ ိုကန်ကှ်ြ  နတ်ွင ်အဘယ်  ူ

ကမျှလက်မြံ ကဇ ်းဇြ ။ 

 

မိုန်  ဖိုတခ်ြင််း၊ တ က္ ်ခြင််း၊ က္ငခ်ြင််း  

မိုန် ့်စ မ််းက ို ဇကာင််းစာွ နယ်ပ  ်းဇ ာ ဇနာက်မ ်းြ ို၌ ြိုတရ်၊ ဇ ကာ်ရ၊ ကငရ် ည်။   ို ့်မှ ာ စာ်း၍ ရ ည်။ 

ဘိုရာ်း ြင ်ထ၌ံလည််း  ဇူဇာ်၍ ရ ည်။ ြရစ်ဇတာ ်ည် မိုန် ့် ပြစ်လျှင ်မညက်ဲ့်  ို ့် ဇ ကာ်ပြင််း၊ 

ြိုတ်ပြင််း၊ ကငပ်ြင််း ြံရ နည််း။ လက်ဝါ်းက ်တ ိုငဇ်တာ်၌ ရ ိုက် တ်ပြင််း ြံရ ဇ ာအြါ ြိုတ်ပြင််း၊ 

ကငပ်ြင််း၊ ဇ ကာ်ပြင််း ြံရ ည်။   ို ့်မှ ာ  ူ ့်က ို စာ်းန ိုင ်ည်။ ြရစ်ဇတာ် ည် 

လက်ဝါ်းက ်တ ိုငဇ် ေါ်တငွ ် ူ ့်နဇဘ်း၌ ရှ ဇ ာ လူဆ ို်းကက ်း က ဌမ ဦ်းဆံို်းစာ်းြဲ့် ည်။ 

 ူ ့်ဇနာက်တဇကာက်ဇကာက်လ ိုက်ြဲ့်ဇ ာ တမနဇ်တာ်မ ာ်းမူကာ်း၊ ထ ိုမိုန် ့်က ို စာ်းမည့်် 

အစာ်း ကက်ဇ  ာကင်ကှ်ဇ  ာက်ဇ  ာက် ာွ်း  က ည်။ ထ ိုမိုန် ့် ည် ဇနာက်  ိုင််း၌ လူဇပမာက်မ ာ်းစွာတ ို ့် 

ကစာ်း၍ အ က် ရ က ည်။ ဇနာက်ဆံို်း၌ ကျွန ို ်တ ို ့်လည််း စာ်းြွင့််ရ  က ည်။ 

 “ဇယရ  ကလည််း၊ ငါ ည ်အ က် မိုန် ့် ပြစ်၏။  ငတ် ို ့် ဘ ို်းဇဘ်းမ ာ်း ည် ဇတာ၌ မနနက ို စာ်းလ က် 

ဇ ရ က၏။ ဇကာင််းကင ်မှဆင််း က်ဇ ာ မိုန် ့်က ို စာ်းဇ ာ   ူည် ဇ ပြင််းနငှ့်် ကင််းလွတ်၏။ 

ငါ ည် ဇကာင််းကင ်မှဆင််း က်ဇ ာ အ က် မိုန် ့် ပြစ်၏။ ဤမိုန် ့်က ို စာ်းဇ ာ  မူည် ည် ကာ်း 

အစဉ်မပ တ် အ က် ရှငလ် မ့််မည်။ ငါဇ ်းဇ ာ မိုန် ့်ကာ်း၊ ဇလာက  ာ်း တ ို ့်၏ အ က် အဘ ို ့် အလ ိုငါှ 

စွန် ့်ဇ ာ ငါ၏ အ ာ်း ဇ တည််းဟို မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (ဇယာ၆:၄၈-၅၁) 

 ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း ည်  ဌမ၌ ဘိုရာ်း ြင ်အတွက် ပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ် ည် မိုန် ့်အပြစ် 

 ူဇဇာ် ဇ ာအြါ ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့ဇတာ၌် ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ အနံ ့် ပြစ် ည်။ ထ ိုအရာ ည် 

ဇလာက  ာ်းမ ာ်းအတွက် ပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််းဇ ကာင့််  ူ ့်က ို ယံို ကည်ဇ ာ  တူ ိုင််း 

 ည၊ ိ ်ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်   ပြစ် ည်။ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်ြင််း ည် လည််း မ က်နာှရပြင််း၊ 

အ ဇရရပြင််း ပြစ် ည်။ ထ ိုကဲ့်  ို ့် ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ ယဇ်အပြစ်  ူဇဇာ်ဘ ို ့်ရန ်ြရစ်ဇတာ်က ို ြမည််းဇတာ် 

ကဇစလွှတ်၍၊  ာ်းဇတာ် ကနာြံဇ ာဇ ကာင့်် ကျွန ို ်တ ို ့် ည် ဘိုရာ်း ြငက် ပ နလ်ည် 

လက်ြံလာန ိုငပ်ြင််း ပြစ် ည်။ ြမည််းဇတာ်နငှ့််  ာ်းဇတာ်၏ ဇက ်းဇူ်းဇတာက် ို ြ  ်းမွမ််း က ါစ ို ့်။  

ြရစ်ဇတာ် ကထ ိုကဲ့်  ို ့်  ူဇဇာ်ပ  ်း ဇ ာဇ ကာင့််၊ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာက ို  ူဇဇာ်စရာ မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ 

ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း၌ ပ ည့််စံိုပ   ပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ်၏ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ ူဇဇာ်ပြင််း၌၊ ြာရ ရဲှ 



တဇဆ်းတည််း ဟူဇ ာ ဟနဇ်ဆာငပ်ြင််း၊ ဇဒဒြုကဲတဇဆ်းတည််း ဟူဇ ာ မယံို ကည်ပြင််း၊ 

ဇဟရိုဒတ်ဇဆ်းတည််း ဟူဇ ာ မာနမ်ာနမရှ ။ ြရစ်ဇတာ် ည် တဇဆ်းမဲ့်မိုန် ့် ပြစ် ည်။ 

 

သငြ်န််းစ  (၁၃) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ ူဇဇာ်ရာတွင ်မည် ည့််အရာမ ာ်း  ူဇဇာ် နည််း။ …………………….. 

၂။ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ………………………ဘ ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။ 

၃။ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာအထမဲှအမ ာ်းစိုက ို မည် ကူရရှ  နည််း။ …………………………. 

၄။ ဇဟရိုဒတ်ဇဆ်း ည် …………………. ပြစ် ည်။ 

၅။ ြာရ ရဲှတဇဆ်း ည် …………………. ပြစ် ည်။ 

၆။ ဇဒဒြုကဲတဇဆ်းဆ ို ည်မှာ ……………………………. ပြစ် ည်။ 

ရ။ ြရစ်ဇတာ် ည် မည ်ည့််အြ  န၌် င်္ ံြုဇစ့် ပြစ် နည််း။ …………………………… 

၈။ ြရစ်ဇတာ် ည် မညက်ဲ့်  ို ့် ဇနလှန််းပြင််း ြံြဲ့်ရ နည််း။ ……………………………. 

၉။ ြရစ်ဇတာ် ည် မည ်ည့််ဇနရာ၌ အကက တ်ြံရ နည််း။ …………………………….. 

၁၀။ ြရစ်ဇတာ် ည် မညက်ဲ့်  ို ့် နယ်ပြင််း ြံရ နည််း။ ………………………………….. 

၁၁။ ြရစ်ဇတာ် ည် မညက်ဲ့်  ို ့် ဇ ကာ်ပြင််း ြံရ နည််း။ ………………………………. 

၁၂။ ြရစ်ဇတာ်က ို  ဌမ ဦ်းဆံို်းစာ်းဇ ာ   ူည် မည် နူည််း။ ………………………….. 

၁၃။ ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း ည်  ဌမ၌ မည် အူတွက် ပြစ် နည််း။ ………………… 

၁၄။ ယံို ကည်  ူမ ာ်း ည ်ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ မည်ကဲ့်  ို ့် ဇမ ွှ်းကက ြုငန် ိုင ်နည််း။ ………………. 

၁၅။ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်ြင််း ဆ ို ည် မှာ……………………………..ပြင််း ပြစ် ည်။ 

၁၆။  င ်ည် ဘိုရာ်း ြင ်ဇရှှို့၌ ဇမ ွှ်းကက ြုငပ်  ဇလာ။ ………………….မည်  ို ့် ဇမ ွှ်းကက ြုင ်နည််း။ 

…………………….. 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၁၄) 

အဦ်း  ်းဇ ာအ  ်း 

“အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းအနှကံ ို၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာပ ြုလ ိုလျှင၊် စ ါ်းနှကံ ို 

အရည်စစ်ဇအာင ်မ ်းနာ်းမှာထာ်း၍၊ စ ါ်းဇစ့်က ို  တွ်ယပူ  ်းမှ၊ ဆ က ိုဇလာင််း၍၊ ဇလာေနက် ို တငလ် က် 

 ူဇဇာ် ကက ာက ို ပ ြုရမည်။ ဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာ ပြစ် တည််း။  ွတ်ယူဇ ာ စ ါ်းဇစ့်အြ  ြုှို့၊ ဆ အြ  ြုှို့၊ 

ဇလာေနရှ်  မျှ တည််း ဟဇူ ာ ထ ိုဇဘာဇဉ် ူဇဇာ် ကက ာအတွက် အတာက ို၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် 

မ ်းရ  ှို့ရမည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ပ ြုဇ ာ  ူဇဇာ် ကက ာ ပြစ် တည််း။” (ဝတ်၂:၁၄-၁၆)  

“ င၏် ဇပမ၌ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းအနှ ံအဇကာင််းဆံို်းက ို၊  င၏် ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း၏ 

အ မ်ဇတာ် ထ ဲ ို ့် ဇဆာင ်ငွ််းရမည်။” (ထကွ်၂၃:၁၉) 

 “ ငတ် ို ့် ည ်ငါဇ ်းဇ ာ ပ ည်  ို ့် ဇရာက်၍ စ ါ်းက ို ရ တ် ဇ ာအြါ၊ အဦ်းရ တဇ် ာ 

ဇကာက်လ  င််းတစည််းက ို၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ထ ံ ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်ရမည်။  ငတ် ို ့် ည် စ တ်ဇတာ်နငှ့်် 

ဇတွှို့ ပြင််းငါှ၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် ဥ ို ဇ်န ့်လွနမှ်၊ နက်ပြနဇ်န ့်တွင ်ထ ိုဇကာက်လ  င််းက ို ထာဝရ 

ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ၌် ြ  လွှရဲမည်။ ဇကာက်လ  င််းက ို ြ  လွှဇဲ ာ ဇန ့်၌ အြါမလည် အပ စ် မ ါဇ ာ 

  ို်း ငယ် အထ ်းက ို ထာဝရ ဘိုရာ်းအဘ ို ့် မ ်း မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်ပ ြု၍  ူဇဇာ်ရမည်။” (ဝတ်၂၃:၁၀-၁၂)  

ဣ ဇရလူမ ာ်း ည် နစ်ှစဉ်နစ်ှတ ိုင််း၊ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းက ို ဘိုရာ်း ြင ်မှာထာ်း ဇတာ်မူ ည် 

အတ ိုင််း  ူဇဇာ်တတ်  က ည်။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ူဇဇာ်ရာတွင ်စ ါ်းနှကံ ို မ ်းနငှ့်် ဇြ ာက်ဇအာင ်

ကင၍်  ွတယ်ူပ  ်းမှဆ ဇလာင််း၍ ဇလာေနန်ငှ့််  ူဇဇာ်ရ ည်။  တူ ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းက ို 

အဘယ်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက်  ူဇဇာ်ြ ိုင််း ည်။က ို  တူ ို ့် မ   က။  တူ ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ အရာ ည် 

အရ  ် ပြစ် ည်။   ို ့်ပြစ်လျှင ်အဇကာငအ်ထည် ည် အဘယ်အရာနည််း။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ည် 

လည််းြရစ်ဇတာ၌် ပ ည့််စံိုြဲ့်ပ  ။ မည်ကဲ့်  ို ့် ပ ည့််စံို နည််း။ 

ြရစတ်တ ်၌ ခပည် စ ိုြဲ ပပ  

“ဇယရ  ည် ကက ်းဇ ာ အ နံငှ့်် တြန ်ဇကက်းဇ ကာ်ပ  ်းလျှင ်အ က်ဇတာ်က ို လွှတ် ဇတာ်မူ၏။ ထ ိုအြါ 

ေ မာနဇ်တာ်၏ ကိုလာ်းကာ ည် အထက် စွန််းမှဇအာက်စွန််းတ ိုငဇ်အာင ်စိုတ်ကွဇဲလ၏။ ဇပမကက ်း 

လ  ်ဇလ၏။ ဇက ာက်မ ာ်း တ ို ့် ည် ကွဲပ ာ်း  က၏။  ြ္ ြုင််းတွင််း တ ို ့် ည်  ွင့််လစ် ပြင့်် 



က  န််းစက်လ က် ရှ ဇ ာ  န် ့်ရှင််း  တူ ို ့်၏ အဇလာင််းမ ာ်းစွာ တ ို ့် ည် ထ က၍၊ က ိုယ်ဇတာ် ထဇပမာက် 

ဇတာ်မ ူည်။ ဇနာက၊် ထ ို တူ ို ့် ည်  ြ္ ြုင််းတွင််း မှ ထကွ်၍  န် ့်ရှင််းဇ ာ ပမ ြုှို့ထ ဲ ို ့် ဝငပ်  ်း လျှင၊် 

လူမ ာ်းစွာ တ ို ့်အာ်း ထငရှ်ာ်း က၏။” (မ၂ရ:၅၀-၅၃)။ အထက် ါ က မ််း  ိုဒမ် ာ်း အရ ြရစ်ဇတာ် ည် 

ဇ ဇ ာ  တူ ို ့်တွင ်အဦ်းဆံို်းထဇ ာ  ူပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ် အရငထ်ဇပမာက်ဇ ာ 

 မူ ာ်းရှ  ကဇ ာ်လည််း၊  ို ်  က်တတ်ဇ ာက ိုယ်ြနဓာနငှ့်် ထဇပမာက်  ကပြင််း ပြစ် ည်။  

ဘိုန််းရှ ဇ ာက ိုယ်ြနဓာ   ို ့်မဟိုတ် ဝ ဥဏဏ က ိုယ်ြနဓာနငှ့်် ထဇပမာက်ဇ ာ  တူ ို ့်တွင ်ြရစ်ဇတာ် ည်  ဌမ 

ဦ်းဆံို်းထဇပမာက် ဇ ာ  ူပြစ် ည်။  ဇူ  ဇ ာအြါ ဇရှ်း  န် ့်ရှင််း  မူ ာ်း  ြ္ ြုင််းတငွ််း 

မှထ ကဇ ာ်လည််းက ိုယ်ဇတာ် ထဇပမာက် ဇတာ်မ ူပ  ်းမှ ာ ြ္ ြုင််းတွင််း မှ ထကွ်  က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ရှငဇ် ါလိုက၊ ” ြရစ်ဇတာ ်ည် ဇ ပြင််း မှထဇပမာက် ဇတာ်မူ၍၊ အ  ်ဇ  ာ်ဇ ာ  တူ ို ့် တွင၊် 

အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ပြစ်ဇတာ်မူ ပ  ။” (၁ဇကာ၁၅:၂၀) ဟိုဆ ို ည်။  

အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းတည််း ဟူဇ ာ၊ ြရစ်ဇတာ် ည ်ထဇပမာက် ဇတာ်မူပ  ်း ဇနာက်၊ ဇနာက်တြန ်

အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းက ို  ူဇဇာ်စရာ မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။   ို ့်ဇ ာ် ဣ ဇရလ လူမ ာ်း အဇနနငှ့်် ြရစ်ဇတာ၌် 

ထ ို  ို ့် ပ ည့််စံိုပြင််းက ို မ   က ဇ ာအြါ၊ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းက ို  ူဇဇာ် ဇန ကဦ်းမှာ ပြစ် ည်။ 

ြရစ်ယာနမ် ာ်း အဇနနငှ့်် လည််း၊ ထ ို မမာတရာ်းက ို မ   က ဇ ာအြါ၊ ဇတာရွာမ ာ်း၌ မ မ တ ို ့် 

ဇတာငယ်ာနငှ့်် လယ်မ ှထကွ်ဇ ာ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းအနှမံ ာ်းက ို ဘိုရာ်း ဇက ာင််း၌ လှူပြင််း အာ်းပြင့်် 

ဇက န ်အာ်းရဇန ကမှာ ပြစ် ည်။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းအနှမံ ာ်း  ူဇဇာ်ပြင််း ည် ဇကာင််း ါ ည်။ 

ထ ို  ို ့်  ူဇဇာ်ပြင််း ည် ဇက ်းဇူ်းဇတာ် ြ  ်းမွမ််းပြင််း ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ြ ိုင််းဇ ာ အဦ်း  ်းဇ ာ 

အ  ်း ူဇဇာ်ပြင််း ည်  ြငဇ်ယရ ၌ ပ  ်း ပ ည့််စံိုပ   ပြစ် ည်။ 

 အဘယ်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်၏ ရှငပ် နထ်ဇပမာက် ပြင််းက ို အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းဟို ဇြေါ် နည််း။ 

အဇ ကာင််းမှာ မ  ြု်းဇစ့်စ ိုက် ဇ ာအြါ၊ ဇပမကက ်း အထမဲှအ ငထ်ကွ်လာ၍ အ  ်း  ်းရာတွင ် ဌမ 

ဦ်းဆံို်းဇ ာ အ  ်း ည် အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ပြစ် ည်။ ထ ို ့်နည််းတူ ြရစ်ဇတာလ်ည််း မ  ြု်းဇစ့်စ ိုက် 

 ကဲ့်  ို ့် ဇပမကက ်း ထပဲမှြု ်နှပံြင််း ြံရ၍၊ ဇ ဇ ာ  တူ ို ့်တွင ်မ ို ်  ကန် ိုငဇ် ာက ိုယ်ြနဓာပြင့််  ဌမ 

ဦ်းဆံို်းထဇပမာက် ဇ ာ  ူပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့််  ကူ ို အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းဟို ဇြေါ် ည်။ 

  



သငြ်န််းစ  (၁၄) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းက ို မည် ကူ ူဇဇာ်ြ ိုင််း နည််း။ …………………… 

၂။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းက ို  ူဇဇာ်ရာတွင ်မည် ည့််အရာမ ာ်း မ ်းရ   ူဇဇာ်ရ နည််း။ ………………….. 

၃။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ူဇဇာ်ပြင််း ည် အရ  ် ပြစ်၍ မည် ၌ူ ပ ည့််စံိုြဲ့် နည််း။ 

……………………….. 

၄။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ူဇဇာ်ပြင််း ည် ြရစ်ဇတာ် ……………………………ပြင််း၌ ပ ည့််စံိုြဲ့်ပ  ။ 

၅။ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ူဇဇာ်စရာ လ ိုဇ ်း ဇလာ။ ……………………….. 

၆။ ြရစ်ယာန ်မ ာ်း၏ အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်း ူဇဇာ်ပြင််း ည် အဘယ်အရာအတကွ် ပြစ် နည််း။ 

…………………….. 

ရ။ အဘယ်ဇ ကာင့်် ြရစ်ဇတာ်၏ ထဇပမာက် ပြင််းက ို အဦ်း  ်းဇ ာ အ  ်းဟို ဇြေါ် နည််း။ 

……………… 

. 

  



သငြ်န််းစ  (၁၅) 

မ ဿဟာရယဇ် (Peace or Fellowship Offering) 

“နာွ်းက ို မ ဿဟာယယဇ်ပ ြုလ ိုလျှင၊် အပ စ် မ ါဇ ာ အထ ်းအမတဇကာငဇ်ကာငက် ို၊ ထာဝရ 

ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ၌် ဆက်ရမည်။  ူဇဇာ်ဇ ာ နာွ်း၏ ဇြါင််းဇ ေါ်မှာ မ မ  လကက် ို တင၍်၊ 

 ရ  တ်စည်ဇဝ်းရာတဲဇတာ် တံြါ်းနာ်းမှာ တ်ပ  ်း လျှင၊် အာရိုန၏် ာ်း ယဇ် ိုဇရာဟ တ် တ ို ့် ည၊် 

အဇ ်ွးက ို ယဇ် လလ င ်အဇ ေါ်၌  တ်လည်ပြန််းရမည်။ အအူက ို ြံို်းဇ ာ ဆ ဥ၊ အအူနငှ့်် ဆ ိုင ်မျှဇ ာ 

ဆ ဥ၊ ြါ်းအတွင််း နာ်း၌ ရှ ဇ ာ ဇက ာက်က ်နစ်ှြိုနငှ့်် ဇက ာက်က ်ဆ ဥ၊ ဇက ာက်က ်နငှ့်် တကွအ ည််း 

ဇ ေါ်၌ ရှ ဇ ာ အဇပမှ်းတ ို ့်က ို၊ မ ဿဟာယ ယဇ်ဇကာင ်ထကဲယူ၍ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ပ ြုဇ ာ 

 ူဇဇာ် ကက ာက ို ဆက်ပ  ်းမှ၊ အာရိုန၏် ာ်း တ ို ့် ည် ယဇ် လလ င ်အဇ ေါ်၌ ရှ ဇ ာ ထင််းမ ်းဇ ေါ်မှာ 

တငဇ် ာ ယဇ်ဇကာငန်ငှ့််အတူ မ ်း မ ်းရ  ှို့ရမည်။ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း မ ်းပြင့်် ဆက်က ်၍၊ ဇမ ွှ်းကက ြုငဇ် ာ 

 ူဇဇာ် ကက ာ ပြစ် တည််း။” (ဝတ်၃:၁-၅)။ မ ဿဟာယ ယဇ် ူဇဇာ် ဇ ာအြါ အဇ ်ွး၊ ဝမ််းတွင််း 

ဆ နငှ့်် ဇက ာက်က ်နစ်ှြို ာ ဘိုရာ်း ြင ်အတွက် ဇ ်းရ ည်။ က နဇ် ာ အ ာ်း မ ာ်းက ို 

ယဇ် ူဇဇာ်ဇ ာ  ကူစာ်းရ ည်။ မ ဿဟယယဇ် ဇူဇာ်ပြင််း ည် နစ်ှမ  ြု်းရှ  ည်။ ၎င််းတ ို ့် 

မှာဇက ်းဇူ်းဇတာ် ဝနြ်ံဘ ို ့် ရာမ ဿဟာယယဇ်နငှ့််  စစာ ပ ြု၍  ူဇဇာ်ဇ ာ မ ဿဟာယ ယဇ်တ ို ့် 

ပြစ် ည်။ ထ ိုယဇ်နစ်ှမ  ြု်း၏ ပြာ်းနာ်းြ က်မှာ၊ ဇက ်းဇူ်းဇတာ် ဝနြ်ံဘ ို ့် ရာ ူဇဇာ်ဇ ာ မ ဿဟာယ 

ယဇ်အ ာ်းက ို၊  ူဇဇာ်ဇ ာ ဇန ့်ပြင််းတွင ်စာ်းရမည်။ နနံက်တ ိုငဇ်အာင ်မကကင််းဇစရ (ဝတ်ရ:၁၅)။  စစာ 

ပ ြု၍ ယဇ် ူဇဇာ် ည် ပြစ်ဇစ၊ က ိုယ်အလ ိုအဇလ ာက် ူဇဇာ် ည် ပြစ်ဇစ၊  ူဇဇာ်ဇ ာ ဇန ့်ပြင််း တွင၊် 

ယဇ်အ ာ်းက ို စာ်း၍ အကကင််းက ိုလည််း နက်ပြနဇ်န ့်စာ်းရမည်။” (ဝတ်ရ:၁၆) ဣ ဇရလ လူမ ာ်း ည် 

မ ဿဟာယ ယဇ်က ို  ူဇဇာ်တတ်  က ည်။  တူ ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ ယဇ် ည် လူနငှ့်် ဘိုရာ်းရန ် ူ

ပြစ်ဇ ကာင့်် မ ဿဟာယပ ြုဘ ို ့် လ ိုဇ ကာင််းက ို ဇြေါ် ပ  ည်။  တူ ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ ယဇ် ည် အရ  ် 

ပြစ် ည်။ 

ရန်သခူဖစ် 

လူ ည် ဘိုရာ်း၏ ရန ် ူပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့််  တ် က်၍ အဘယ်အရာက ို 

မျှမ ကာ်းြ င၊် ဘိုရာ်း တရာ်းဇပ ာလာလျှင ်အ  ်င ိုက်  က ည်။ ထကွ်ဇပ ်းြ င ် က ည်။ လူ ည် 

ဘိုရာ်း၏ ရန ် ူပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း၏ အဇ ကာင််း က ိုလည််း စ တ်မဝငစ်ာ်း၊   လည််း မ  ။ 

မည်မျှ င ် ကာ်းဇ ာ်လည််း နာ်းမလည် န ိုင၊် ပ န ်မဇပ ာန ိုင။် ဘိုရာ်း ြင ်ဇနဇ ာ ဇကာင််းကင ်



န ိုငင် ံည်။ အ ိုပြင််း၊ နာပြင််း၊ ဇ ပြင််း၊ ဒိုကခ ဆင််းရဲပြင််း၊ ပ  နာမ ာ်းမရှ ဟို   ရဇ ာ်လည််း 

ဇကာင််းကင ်န ိုငင်ကံ ို စွဲလန််းပြင််း မရှ ။  ာွ်းြ င ်စ တ်မရှ  က။ ဘိုရာ်း ြငက် စာတန ်  ိုငဇ် ာ 

ဤဇလာကက ို မြ စ်ဘ ို ့် ဇပ ာဇနဇ ာ်လည််း၊ ဇလာကနငှ့််ဇလာက အရာက ို  ာလျှင ်စွဲလန််း  က ည်။ 

ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့်် ရန ်ပြစ်ဇနမှန််းလည််း မ  ၊   လျှငလ်ည််း  ူ နဇ် ာ စ တ်မရှ ။ 

ဘိုရာ်းက ို်းကွယလ်ျှငလ်ည််း ဘိုရာ်း ဇက န ် ဘ ို ့်ထက် မ မ  ဇက န ်ဘ ို ့်   ို၍ အဇရ်းကက ်း ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဘိုရာ်း ြငက် ို အဇ ေါ်ယကံ ို်းကွယ်၍ စ တ်နလှံို်းမူကာ်း ဇလာက အရာ ာလျှင ်စွဲလန််း ည်။ ထ ိုအရာက ို 

 ြငဇ်ယရ  ကဤ  ို ့် ဇပ ာြဲ့် ည်။ “လျှ ြုှို့ ဝှက်ဇ ာ  တူ ို ့်၊ ဇဟရှာယ ည်  ငတ် ို ့်က ို ရည်မှတ်လ က် 

ဤလူမ  ြု်း ည် န တ်နငှ့်် ငါ ့်ထ ံ ို ့် ြ ဉ််းက ်၍ န တ်ြမ််းနငှ့်် ငါ ့်က ို ရ ိုဇ  က၏။ စ တ်နလှံို်းမူကာ်း ငါနငှ့်် 

ဇဝ်းလှ၏။ လူတ ို ့် စ ရငဇ် ာ  ညတ်တ ို ့်က ို  နွ ်င၍် နည််းဥ ဇဒ ဇ ်းလ က်  ငင်ါ ့်က ို 

အြ ည််းနှ ်းက ို်းကွယ် က၏၊ ဟို ဇနာက် ပြစ်လတံ့်ဇ ာ အရာက ို ဇလ ာက် တ်စွာ ဇဟာြဲ့်ပ  ဟို ပ န၍် 

မ န် ့်ဇတာ်မူ၏။” (မ၁၅:ရ-၉) 

 

မည်က္ဲ သိို   ရန်သခူဖစ် 

လူ ည် မည်ကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်း၏ရန ် ူပြစ်လာ နည််း။ လူ ာ်း မ ာ်း၏ဘြင ်အာဒကံ ို ဘိုရာ်း ြငက် 

 ၏ူ မ တ်ဇဆ ွ ၏ူ ာ်း အဇနပြင့်် ြနဆ်င််းြဲ့် ည်။ က မ််းစာ၌၊ “အာဒအံဘ ဘိုရာ်း ြင ်ဇ တည််း၊ 

“ဟိုဆ ို ည်။ (လို၃:၃ရ)။   ို ့်ဇ ာ်အာဒ ံည် ဘိုရာ်း၏ ရန ် ူစာတနက် ို ဇထာက်ြံ၍၊  ၏ူ စကာ်းက ို 

နာ်းဇထာင ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း၏ ရန ် ူပြစ်လာ ည်။ အာဒမံှဆင််း က်လာဇ ာ လူ ာ်း တ ိုင််း 

လည််း၊ ဘိုရာ်း၏ ရန ် မူ ာ်း အပြစ် ဇမွ်းဘာွ်းလာ  က ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း၏ အဇလ့်အလာက ို 

နာ်းမလည်  က၊ စ တလ်ည််း မဝငစ်ာ်း က။ 

 

ဘိုရ ်းဖက္မှ် ရန်ပငမ်ိ်း 

  ို ့်ဇ ာ ်ဘိုရာ်း ြင ်ည် လူက ို တြက်  ်ဇမတတ ာနငှ့်် ြ စ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ ရနပ်င မ််း၍ မ ဿဟာယြဲွှို့ဘ ို ့် 

စ စဉ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်ထ ိုအရာက ို လူ ာ်းမ ာ်း  မှာ မဟိုတ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ အရ  ်ဇနပြင့်် ဣ ဇရလ 

လူမ ာ်းက ို ကက ြုတင ် ငတ်န််းဇ ်း၍၊ မ ဿဟာယယဇ်က ို  ူဇဇာ် ဇစြဲ့် ည်။   ို ့်ဇ ာ်ဘိုရာ်း 

 င၏်အြ  န ်ဇစ့်ဇ ာအြါ၊  ူ ့် ာ်းဇတာ် ဇယရ ြရစ်က ို ဤဇလာက  ို ့် ဇစလွှတ်၍ လူနငှ့်် 

ဘိုရာ်းရနပ်င မ််းဇစဘ ို ့်ရန ် ူ ့်က ိုယ်  ူမ ဿဟာယ ယဇ်က ို  ူဇဇာ် ဇစြဲ့် ည်။ ထ ို  ို ့် ြရစ်ဇတာ် 

 ူဇဇာ်ပြင််းဇ ကာင့်် လူနငှ့်် ဘိုရာ်း ြင ်ည် ရနပ်င မ််း၍ မ ဿဟာယ ြဲွှို့ ြွင့််ရ ကပ   ပြစ် ည်။ က မ််းစာ၌ 

ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ “ရန ် ူပြစ်လ က်  င ်ဘိုရာ်း ြင၏်  ာ်းဇတာ် အဇ ြ ံဇတာ်မူပြင််း အာ်းပြင့်် 



ငါတ ို ့် ည ်ဘိုရာ်းနငှ့်် မ ဿဟာယြဲွှို့ ပြင််း ဇက ်းဇူ်းဇတာ်က ို ြံရ ည်။ မှနလ်ျှင၊် မ ဿဟာယြဲွှို့ ပ  ်းမှ 

အ က်ဇတာ် အာ်းပြင့်် ကယ်တင ်ဇတာ်မူပြင််း  ို ့် ဇရာက်မည်ဟို  ာ၍ ဇပမာ်လင့််စရာ ရှ ၏။” 

(ဇရာ၅:၁၀)။ ” ဘိုရာ်း ြင ်ည် ဇယရ ြရစ် အာ်းပြင့်် ငါတ ို ့်၏ ရနက် ို ပင မ််းဇစ၍ က ိုယ်ဇတာ်နငှ့်် 

မ ဿဟာယြဲွှို့ဇစ ဇတာ်မ၏ူ။ ထ ိုမ ဿဟာယ တရာ်းက ို ဇဟာရဇ ာ အြငွ့််အရာက ို ငါတ ို ့်၌ အ ်ဇ ်း 

ဇတာ်မူ၏။ ထ ိုတရာ်းဟူမူကာ်း၊ ဘိုရာ်း ြင ်ည် ြရစ်ဇတာ် အထ၌ဲ ရှ ဇနလ က်၊ ဇလာက  ာ်း တ ို ့်၏ 

အပ စ်မ ာ်းက ို မှတ်ဇတာ် မမူ၊ ရနက် ို ပင မ််းဇစ၍ က ိုယဇ်တာ်နငှ့်် မ ဿဟာယြဲွှို့ဇစ ဇတာ်မူ၏။ 

ထ ိုမ ဿဟာယတရာ်းက ိုလည််း ငါတ ို ့်၌ အ ်ဇ ်း ဇတာ်မူ၏။ ထ ိုဇ ကာင့်် ငါတ ို ့် ည် ြရစ်ဇတာ်၏ 

 တံမန ်ပြစ် က၏။  ငတ် ို ့် ည် ရနပ်င မ််း၍ ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့်် မ ဿဟာယြဲွှို့  ကဇလာ့်ဟို 

ဘိုရာ်း ြင ်ည် ငါတ ို ့် အာ်းပြင့်် န  ်းဇဆာ်ဇ ်ွးဇဆာင ်ဇတာ်မူ  ကဲ့်  ို ့်၊ ငါတ ို ့် ည် ြရစ်ဇတာ်၏ 

က ိုယ်စာ်း ပြစ်၍  ငတ် ို ့်က ို ဇတာင််း နဇ် ်ွးဇဆာင ်က၏။” (၂ဇကာ၅:၁၈-၂၀) 

 

ဣသတရလ လမူ  ်း  

ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏ မ ဿဟာယယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း ည်  ြငဇ်ယရ   ူဇဇာ်ပြင််း အာ်းပြင့်် ပ ည့််စံိုပ   

ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်လည််း  တူ ို ့် ည် မ  ဇ ာဇ ကာင့််၊ အရ  ်က ို ဆက်လက်၍ လို ်ြ င ်

 ကဇ ်း ည်။ ြရစ်ဇတာ်  ူဇဇာ်ပ  ်း ဇနာက်နစ်ှဇ ါင််းဇလ်းဆယ်မလ ိုအ ်ဘဲ ဆက်လက် 

 ူဇဇာ်ဇ ာဇ ကာင့်် ဇအဒ ရဝတွင ် တူ ို ့်  ူဇဇာ်ဇ ာ ဇနရာေ မာနဇ်တာက် ို ဇရာမစစ် ာ်းမ ာ်းအာ်း 

ြ က်စ ်းြငွ့််ဇ ်းလ ိုက် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့််  တူ ို ့် ည် ဘံိုဇ  ာက် ာွ်းကာ မ ဿဟာယယဇ်မ ူဇဇာ်န ိုငဘ်ဲ 

ယဇန ့် တ ိုငဇ်အာင ်ရှ  က ည်။ 

 

ြရစယ် န်မ  ်း 

ြရစ်ယာန ်ထ၌ဲလည််း ထ ိုမ ဿဟာယယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း၏ အဓ  ပါယ်နငှ့်် ဘိုရာ်း  င၏် ရည်ရွယ်ြ ကက် ို 

မ  ဇ ာ  မူ ာ်းစွာ ရှ  က ည်။ အဘယ်ဇ ကာင့်် မ   က နည််းဟူမူကာ်း၊ အဇ ကာင််းရင််းမ ာ်းစွာ 

ရှ  ည်။ ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ်က ို စ တ်မဝငစ်ာ်း၊ င်္ရိုမစ ိုက်ဇ ာဇ ကာင့််၎င််း ဇပ ာမည့််  ူ

မရှ ဇ ာဇ ကာင့််၎င််း မ ဿဟာယ  ူဇဇာ်ပြင််း ည် ဣ ဇရလ လူမ ာ်း၏ ထံို်းစံ ပြစ်၍ ငါတ ို ့်နငှ့်် 

မဆ ိုငဟ်ို ထငဇ် ာဇ ကာင့််၎င််း ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ် ြရစ်ဇတာ်၏ မ ဿဟာယ ယဇ် ူဇဇာ်ပြင််း ည် 

လူတ ိုင််း အတကွ် ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်းနငှ့်် ရနပ်င မ််းပြင််း ည် ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း အာ်းပြင့််  ာလျှင ်

ပြစ်န ိုင ်ည်။ ထ ို မမာတရာ်းက ို   ပြင််း အာ်းပြင့်် လ ူည် ဘိုရာ်းနငှ့်် ရနပ်င မ််း၍ ပင မ် က်ပြင််း အမှနက် ို 

ရရှ န ိုငပ်   ပြစ် ည်။ 



လလူြူ င််းမိဿဟ ယ 

“ ငတ် ို ့် ည ်အထက် ကဇဝ်းလ က် ရှ ဇ ာ်လည််း၊ ယြိုမှာ ဇယရ ြရစ်၌ ပြစ်၍ အဇ ်ွးဇတာ် အာ်းပြင့်် 

အန ်း  ို ့် ဇရာက် ကပ  ။ အဘယ်  ို ့် နည််းဟူမူကာ်း၊ ထ ို ြင ်ည် ငါတ ို ့်၏ ရနပ်င မ််းပြင််း အဇ ကာင််း 

ပြစ်ဇတာ်မူ၏။ ဝ နည််းအထံို်းအြဲွှို့ နငှ့်် စ ်ဆ ိုငဇ် ာ  ညတ်တရာ်းတည််း ဟူဇ ာ ရနပ်င ြု်းြဲွှို့ ပြင််း၏ 

အဇ ကာင််းက ို က ိုယ်ြနဓာဇတာ်တွင ် ယရှ်င််း ဇတာ်မူ  ပြင့််၊   ိုင််းပြာ်းလ က် ရှ ဇ ာ 

စ ် ကာ်းအိုတ်တနတ် ိုင််း နရံံက ို ပြ ြုြ က်၍ လူမ  ြု်းနစ်ှစိုတ ို ့်က ို တစိုတည််း ပြစ်ဇစ ဇတာ်မူ၏။ 

အဇ ကာင််းမူကာ်း၊ ရနက် ို ပင မ််းဇစပ  ်း လျှင၊် က ိုယ်ဇတာ်၌ ထ ိုလနူစ်ှစိုတ ို ့်က ို လ ူစ်တဦ်းတက ိုယ်တည််း 

ပြစ်ဇစပြင််းငါှ ပ ငဆ်င၍်၊ တလံို်းတဝတည််း ပြစ်ပ  ်းဇ ာ ထ ိုလူနစ်ှစိုတ ို ့်က ို လကဝ်ါ်းက ်တ ိုငဇ်တာ် 

အာ်းပြင့်် ရနက် ို  တ်ပြတလ် က်၊ ဘိုရာ်း ြငန်ငှ့်် မ ဿဟာယ ြဲွှို့ဇစမည်အဇ ကာင််း တည််း။ 

ထ ိုြရစ်ဇတာ် ည်။လည််း ကကလာ၍၊ ဇဝ်းလ က် ရှ ဇ ာ  ငတ် ို ့် အာ်း၎င််းန ်းလ က် ရှ ဇ ာ ငါတ ို ့် 

အာ်း၎င််းရနပ်င မ််းပြင််း တရာ်းတည််း ဟူဇ ာ ဧဝံဇင်္လ  တရာ်းက ို ဇဟာ ဇတာ်မ၏ူ။ ထ ို  ို ့် ြရစ်ဇတာ် 

အာ်းပြင့်် ငါတ ို ့် နစ်ှဦ်း ည် စ တ် ဝ ညာဉ် တလံို်းတဝတည််း ပြစ်၍၊ ြမည််းဇတာ် ထ ံ ို ့် တ ို်းဝငရ်မည့်် 

အြွင့််က ို ရ ကပ  ။” (ဧ၂:၁၃-၁၈) 

အထက် ါ က မ််း  ိုဒအ်ရ ြရစ်ဇတာ်၏  ူဇဇာ်ပြင််း ည် ဘိုရာ်းနငှ့်် လူစ ် ကာ်းရနပ်င မ််းပြင််း 

 ာမကလူလူြ င််း အ ကာ်း၌ လည််းရနပ်င မ််းပြင််း ပြစ်ဇစ ည်။ လူ ည် ဘိုရာ်းနငှ့်် ရနပ်ြစ် ည် 

 ာမကအပြာ်းလူမ ာ်း နငှ့််လည််းရန ်ပြစ်ဇန က ည်။ လူမ  ြု်းမတူဇ ာဇ ကာင့််၎င််းအက င့််ဓဇလ့်မ ာ်း 

မတူဇ ာဇ ကာင့််၎င််း ရနပ်ြစ်ဇန က ည်။ ယိုဒလူမ ာ်း ကတ ါ်းအမ  ြု်း ာ်း မ ာ်းက ို အပ စ် ာ်း 

ဆ ိုကာမဇ ါင််းဇြေါ်ြ င ် က။ တ ါ်းအမ  ြု်း ာ်းမ ာ်းကလည််း ယိုဒလူမ ာ်းက ို မဇ ါင််းဇြေါ်ြ င ် က။ 

  ို ့်ဇ ာ် ြငဇ်ယရ  အဇ ြံပြင််း အာ်းပြင့်် ရနက် ို ပင မ််းဇစ၍ မ ဿဟာယြဲွှို့ န ိုင ်ကပ  ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ရှငဇ် ါလိုက၊ ” ဇယရ ြရစ်၌ ယိုဒလူမရှ ၊ ဇဟလ လမူရှ ၊ ကျွနမ်ရှ ၊ လလူွတ်မရှ ၊ ဇယာက ာ််းမရှ ၊ 

မ န််းမမရှ ၊ ထ ို ြင၌်  ငတ် ို ့် အဇ ါင််း ည် တလံို်းတဝတည််း ပြစ် က၏။” (င်္လာ၃:၂၈) ဟိုဆ ိုြဲ့် ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်ဝမ််းနည််းဘယွ်အရာအပြစ် အ  က်မှာ၊ ယြိုဇနာက်ဆံို်းဇ ာ ကာလ၌ ြရစ်ဇတာ် ကလူမ  ြု်းမ ာ်း 

 ကာ်း  ိုင််းပြာ်းလ က် ရှ ဇ ာ စ ် ကာ်းအိုတ်တနတ် ိုင််း နရံံက ို၊ လက်ဝါ်းက ်တ ိုင၌် အဇ ြံပြင််း ပြင့်် 

ပြ ြုြ က၍် လူမ  ြု်းနစ်ှစိုက ို တစိုတည််း ပြစ်ဇစ ဇတာ်မ ူြ  နတ်ငွ၊် လူမ  ြု်းမ ာ်း အ ကာ်း အိုတ်တနတ် ိုင််း 

နရံံမ ာ်းက ို တည်ဇဆာက် ဇန က ည်။ လူမ  ြု်းတ ိုင််းက ဘိုရာ်း ြင ်ပြစ်ဇစလ ိုဇ ာ ဆနဒထက် မ မ တ ို ့် 

ဆနဒက ို ဦ်းစာ်းဇ ်း  က ည်။ လူမ  ြု်းဇရ်းအ င််းဇတာ် မ ာ်းက ို တည်ဇထာငပ်ြင််း အာ်းပြင့်် ြရစ်ဇတာ် 

ပြ ြုြ က်ဇ ာ အိုတတ်နတ် ိုင််း နရံံမ ာ်းက ို တည်ဇဆာက်  က ည်။ မဟိုတ်ဇလာ။ လူမ  ြု်းဇရ်း 

အ င််းဇတာ်မ ာ်းတည်ဇဆာက်ဇနလျှင ်အဘယ်ကဲ့်  ို ့် လူမ  ြု်းပြာ်းမ ာ်းက ို ဇ ါင််းဇြေါ် န ိုငမ်ည်နည််း။ 



မည်ကဲ့်  ို ့် ကယ်တငပ်ြင််း အဇ ကာင််း ဇပ ာပ န ိုငမ်ညန်ည််း။ မည်ကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်း ြင၏် ဇမတတ ာဇတာက် ို 

ဇြေါ် ပ န ိုငမ်ည်နည််း။ ထ ို မမာတရာ်းက ို   ၍ လက်ြယံံို ကည်ဇ ာ  တူ ိုင််း လမူ  ြု်းြွဲပြာ်းပြင််း၊ 

အဆင့််ြွဲပြင််း၊ ရန ်ပြစ်ပြင််းမ ာ်းမ ရှ  င့််ဇတာ့်ဇြ ။ လတူ ိုင််းနငှ့််  င့််ပမတ်စွာ 

ဇ ါင််း င််းဆက်ဆလံာန ိုငမ်ှာ ပြစ် ည်။ ထ ို  ို ့်မဟိုတ်၊ လူမ  ြု်းဇရ်းက ို ဇရှှို့တန််းတငဇ်နလျှင ်

ဘိုရာ်း ြင၏် ရညရွ်ယ်ြ က် ည် ကျွန ််တ ို ့် အာ်းပြင့်် မပ ည့််စံို၊ ြရစ်ဇတာ် အဇ ြံပြင််း  ည် 

အက  ြု်းမန ်၊ အြ ည််းနှ ်း ာလျှင ်ပြစ်ဇစ ည်။ မညမ်ျှ င ်ဇက န ်အာ်းရဇ ာလ်ည််း၊ က ိုယ့််လူမ  ြု်းမ ာ်း 

လာ၍ ဇတာင့််တင််းလာဇ ာ်လည််း ဘိုရာ်း ြင၏် ဇကာင််းကက ်း ဇ ်းပြင််း မြံန ိုငဇ်ြ ။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် 

ဘိုရာ်း ြင၏် ရညရွ်ယ်ြ က်၊  ြင ်ြရစ်ဇတာ်၏ အဇ ြံပြင််း 

အက  ြု်းန ်ဇစရနလ်ူမ  ြု်းအလ ိုက်အ င််းဇတာ်မ ာ်းမတည်ဇဆာက်ဘဲ လူမ  ြု်းတ ိုင််း  ါဝငန် ိုငဇ် ာ 

အ င််းဇတာ်မ ာ်းတည်ဇဆာက် ကစ ို ့်။ 

သငြ်န််းစ  (၁၅) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ မ ဿဟာယယဇ် ည် ဘယ်နစ်ှမ  ြု်းြွဲထာ်း နည််း။ ……………………ထ ိုအရာမ ာ်းမာှ၊ 

………………..နငှ့်် ………………………..တ ို ့် ပြစ် ည်။ 

၂။ မ ဿဟာယယဇ် ူဇဇာ်ရာတွင ်ဘိုရာ်း ြင ်ထမံည့်် ည် အရာမ ာ်း မ ်းရ  ှို့ရ နည််း။ ………. 

၃။ က နဇ် ာ အ ာ်း မ ာ်းက ို မည် ကူစာ်းရ နည််း။ ………………………………. 

၄။ လူ ည် ဘိုရာ်း၏ ရန ် ူပြစ်ဇ ကာင််း ဇအာက် ါအြ က်မ ာ်း အာ်းပြင့်် ထငရှ်ာ်း ည်။ …………… 

၅။ လူ ည် ဘိုရာ်း ြငက် …………………………………နငှ့်် ြ ဉ််းက ်၍ န တ်ြမ််းနငှ့်် 

………………………………. က၏။ စ တ်နလှံို်းမူကာ်း ဘိုရာ်းနငှ့်် …………………….၏။ 

၆။ လူ ည် မည်ကဲ့်  ို ့် ဘိုရာ်း၏ ရန ် ူပြစ်ရ နည််း။ …………………………… 
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. 

သငြ်န််းစ  (၁၆) 

အပ စ ်ဇပြရာယဇ် ဇူဇာ်ပြင််း Sin Offering 

ဘိုရာ်း ြငက် ဇမာဇရှအာ်းပြင့််၊ အပ စ် ဇပြရာယဇ် ူဇဇာ်နည််းက ို၊ ဣ ဇရလ လူမ ာ်းအာ်း 

 ငဇ် ်းြဲ့် ည်။ အပ စ် က  ်းလနွ ်ဇ ာအြါ ဇနာငတ် ရရံိုနငှ့်် မရ ါ။ ဆိုဇတာင််း၍ လည််း အပ စ် 

 ာ်း၏ ဆိုဇတာင််းပြင််းက ို ဘိုရာ်း ြငက် နာ်းမဇထာင ်(ဇဟရှာ၅၉:၂)။ အပ စ်၏ အြ ည် ဇ ပြင််း 

ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် အပ စ်က ို အ က်နငှ့်် ဇလ ာ်ရ ည်။ ဆ ်ရ ည်။ ထ ိုအရာက ို နာ်းလည်န ိုငရ်န ်

ဇအာက် ါက မ််း  ိုဒက် ို  ကည့်် ကစ ို ့်။ “တြန ်ဇမာဇရှအာ်း ထာဝရ ဘိုရာ်းက၊  င ်ည် ဣ ဇရလ 

အမ  ြု်း ာ်း တ ို ့်အာ်း ဆင့််ဆ ိုရမည်မှာ၊ တရာ်းက ို မ  ၊ ထာဝရ ဘိုရာ်း၏  ညတ်ဇတာ်က ို 

လွနက်  ်းပ စ်မှာ်း၍၊ မပ ြုအ ်ဇ ာ အမ က ို ပ ြုမ  ည်။ အရာတငွ၊် ဘ   က်ြံဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် 

 ည် လူမ ာ်းက ို အပ စ် ထ ဲ ို ့် ဇ ်ွးဇဆာင၍် က ိုယ်တ ိုင ်ပ စ်မှာ်းလျှင၊် ထ ိုအပ စ် အတွက် အပ စ် 

ဇပြရာဘ ို ့် အပ စ် မ ါ၊ အ က်    ြုဇ ာ နာွ်းထ ်းက ို၊  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် တံြါ်းနာ်းထာဝရ 

ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ်  ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်၍၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းအာ်း ဆက်ရမည်။ ထ ိုအြါ နာွ်း၏ ဇြါင််းဇ ေါ်မှာ မ မ  

လက်က ို တင၍်၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ၌် နာွ်းက ို  တ်ရမည်။ ဘ   က်ြံဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည ်

နာွ်း၏ အဇ ်ွးက ို ယ၍ူ၊  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ်  ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်ပ  ်း လျှင၊် မ မ  လက်ညှ ြု်းက ို အဇ ်ွး၌ 

နစ်ှ၍  န် ့်ရှင််းရာ ဌာနဇတာ် ကိုလာ်းကာဇရှှို့၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ၌် ြိုနစ်ကက မ်ပြန််းရမည်။ တြန ်

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည်  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် အတွင််း၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ် မှာရှ ဇ ာ 

နံ ့် ာဇ ါင််းဇမ ွှ်းက ို မ ်းရ  ှို့ရာ လလ ငဦ််းြ  ြုတ ို ့်၌ နာွ်းအဇ ်ွးက ို ထည့််၍၊ ကကင််းဇ ာ အဇ ်ွးက ို၊ 

 ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ် တံြါ်းဇရှှို့၌ ရှ ဇ ာ၊ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် လလ င ်ဇပြရင််းနာ်းမှာ  နွရ်မည်။ 

မ ဿဟာယ ယဇ်ပ ြုဇ ာ နာွ်း၏ ဆ ဥက ို ယူ  ကဲ့်  ို ့်၊ အပ စ် ဇပြရာယဇ်ပ ြုဇ ာ နာွ်းအအူက ို ြံို်းဇ ာ 

ဆ ဥ၊ အအူနငှ့်် ဆ ိုင ်မျှဇ ာ ဆ ဥ၊ ြါ်းအတွင််း နာ်း၌ ရှ ဇ ာ ဇက ာက်က ်နစ်ှြိုနငှ့်် ဇက ာက်က ်ဆ ဥ၊ 

ဇက ာက်က ်နငှ့်် တကွအ ည််း ဇ ေါ်၌ ရှ ဇ ာ အဇပမှ်းတည််း ဟူဇ ာ နာွ်းဆ ဥရှ  မျှက ို ယူ၍၊ 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ ရ  ှို့ရမည်။ နာွ်း၏ ဇြါင််း၊ ဇပြဇထာက်၊ အအူ၊ ဇြ ်းနိုနငှ့်် တကွအဇရ၊ အ ာ်း၊ 

ရှ  မျှ တည််း ဟူဇ ာ၊ နာွ်းတဇကာငလ်ံို်းက ို တ ်ပ ငမ်ှာ ပ ာ နွထ်ာ်းရာ ရှင််းလင််းဇ ာ အရ ်  ို ့် 

ယူ ာွ်း၍ ထင််း အဇ ေါ်၌ မ ်းရ  ှို့ရမည်။ ပ ာ နွ၍် ထာ်းရာအရ ်၌ မ ်းရ  ှို့ရမည်။” (ဝတ်ပ ြု၄:၁-၁၁)။ 

ဤဇနရာ၌ အပ စ် က  ်းလနွဇ် ာ   ူည် ဘ   က်ြံဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ပြစ် ည်။ 



ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် ဘိုရာ်း ြင၏် လူ၊ ဘိုရာ်း ြင၏် အမ  ဇဆာင ်ပြစ် ည်။  ကူ  ်းလနွဇ် ာ 

အပ စ်လည််း တမင ်က ်က် မဟိုတ်၊ တရာ်းက ို မ  ၍ က  ်းလွန ်မ ပြင််း ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်ထာဝရ 

ဘိုရာ်းက၊ ထ ိုအပ စ် အတကွ် အပ စ် မဇ ်းဘ ဲမဇန၊ လူ ာ်းမ ာ်းကဲ့်  ို ့် နာ်းလညမ်  အာ်းပြင့်် ြွင့််မလွှတ်။ 

က မ််းစာက၊ ” ဘိုရာ်း ြင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် ဇလာငဇ် ာ မ ်း၊ အပ စ် ရှ  ညဟ်ို ယံိုလွယ်ဇ ာ 

ဘိုရာ်း ပြစ်ဇတာ်မူ၏။”ဟိုဆ ိုထာ်း ည်။ (တရာ်းဇဟာ၄:၂၄)။ မ ်း ည် ယံို ကည်  ူမယံို ကည်  ူ

အာ်းလံို်းဇလာငဇ်စ ည်။    ည် ပြစ်ဇစ မ   ည် ပြစ်ဇစဇလာငတ်တ် ည။် ထ ို ့်နည််းတ ူ

ဘိုရာ်း ြင ်ည်    ည် ပြစ်ဇစ၊ မ   ည် ပြစ်ဇစ၊ အပ စ် က  ်းလွနလ်ျှင ်ပ စ်ဒဏြ်ံဇစမည် ာ 

ပြစ် ည်။   ို ့်မှ ာ တရာ်းဇ ာ တရာ်း ကူက ်း ပြစ်ဇ မည်။ 

ယဇ်ပိုတရ ဟတိ ်တသရမည် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် အပ စ်ဇ ကာင့်် ဇ ရမည် ာ ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ ်ဘိုရာ်း ြင ်ည် 

တရာ်းဇ ာ ဘိုရာ်း ပြစ် ည်  ာမက၊  နာ်းပြင််း င်္ရိုဏာရှ ဇ ာ ဘိုရာ်းလည််း ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ် ဇ ရမည့်် အစာ်းနာွ်းက ို အဇ ြ ံဇစ ည်။ နာွ်း၌ အပ စ် မရှ ၊   ို ့်ဇ ာ်ယဇ် ိုဇရာဟ တ ်

အစာ်းအဇ ြံ ရမည်။ အပ စ်၏ အြ ည် ဇ ပြင််း ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ အ က ်ဇ ်းရမည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်ယဇ် ိုဇရာဟ တ် က ိုယ်တ ိုငအ် က် ဇ ်း၍ အဇ ြ ံလျှင၊် အပ စ် လွှတ်ပြင််းက ို ြံစာ်း န ိုငမ်ည် 

မဟိုတ်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့််က ိုယ်စာ်းအဇ ြံ မည့််  ူလ ိုအ ် ည်။ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် က ိုယ်စာ်း ဘိုရာ်း ြငက် 

နာွ်း၏ အ က်က ို ဇတာင််း ည်။ 

 

န ွ်းတြါင််းတပေါ်လက္တ်င ်

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် နာွ်း၏ ဇြါင််းဇ ေါ်တငွ ်မ မ  လက်က ို တငရ် ည်။ နာွ်းက ို ဇကာင််းကက ်း ဇ ်း ည် 

မဟိုတ်။ ဤနာွ်း ည် ကျွန ််က ိုယ်စာ်းအဇ ြံ ရမည်၊ အ က် ဇ ်းရမည်ဟိုဆ ိုလ ိုပြင််း ပြစ် ည်။ 

နာွ်း၏ အ က် ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ်၏ အ က်က ို က ိုယ်စာ်းပ ြုမှာ ပြစ် ည်။ 

 

န ွ်းက္ိိုသတ ်

ထ ိုနာွ်းက ို  တ၍် ဘ   က်ြံဇ ာ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် နာွ်း၏ အဇ ်ွးက ို ယ၍ူ၊ 

 ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ်  ို ့် ဇဆာငြ်ဲ့်ပ  ်း လျှင၊် မ မ  လက်ညှ ြု်းက ို အဇ ်ွး၌ နစ်ှ၍  န် ့်ရှင််းရာ 

ဌာနဇတာ် ကိုလာ်းကာဇရှှို့၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ်၌ ြိုနစ်ကက မ်ပြန််းရမည်။ ကိုလာ်းကာအတငွ််း ၌ 

 ဋ္ဋ ညာဉ်ဇ တတ ာဇတာ် ဇ ေါ်တွင ်ထာဝရ ဘိုရာ်း က  န််းဝ ် ည်။ တြန ်ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် 



 ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာတဲဇတာ်တွင််း၊ ထာဝရ ဘိုရာ်းဇရှှို့ဇတာ် မှာရှ ဇ ာ နံ ့် ာဇ ါင််းဇမ ွှ်းက ို 

မ ်းရ  ှို့ရာ လလ ငဦ််းြ  ြုတ ို ့်၌ နာွ်းအဇ ်ွးက ို ထည့််ရမည်။ နံ ့် ာဇ ါင််းဇမ ွှ်းက ို မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် လလ င၌် 

မ ်းရ  ှို့ ပြင််း ည် ဆိုဇတာင််းပြင််းက ို  ံိုဇဆာင ်ည်။ (ဆာလံ ၁၄၁:၂၊ ေ ာ၅:၈၊ ၈:၃)။ ဦ်းြ  ြု ည် 

တ ရစဆာနမ် ာ်း၏ တနြ် ို်း ပြစ် ည်။ ထ ိုဇ ကာင့်် နံ ့် ာဇ ါင််းဇမ ွှ်း မ ်းရ  ှို့ရာ လလ ငဦ််းြ  ြုတ ို ့် ည်၊ 

ဆိုဇတာင််းပြင််း၏ တနြ် ို်းက ို ဇြေါ် ပ  ည်။ ကကင််းဇ ာ အဇ ်ွးက ို၊  ရ  တ်စည််းဇဝ်းရာ တဲဇတာ် 

တံြါ်းဇရှှို့၌ ရှ ဇ ာ၊ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် လလ ငဇ်ပြရင််းနာ်းမာှ နွရ်မည်။ မ ်းရ  ှို့ရာယဇ် လလ င ်ည် 

လက်ဝါ်းက ်တ ိုငက် ို  ံိုဇဆာင ်ည်။ ထ ိုနာွ်း၏ အဇ ်ွးက ို  ံို်းဇနရာ၌ အ ံို်းပ ြု ည်။ 

 

ဆ ဥနငှ်  တက္  က္က်္ပ် 

အပ စ် ဇပြရာယဇ်ပ ြုဇ ာ နာွ်းအအူက ို ြံို်းဇ ာ ဆ ဥ၊ အအူနငှ့်် ဆ ိုင ်မျှဇ ာ ဆ ဥ၊ ြါ်းအတွင််း နာ်း၌ 

ရှ ဇ ာ ဇက ာက်က ်နစ်ှြိုနငှ့်် ဇက ာက်က ်ဆ ဥ၊ ဇက ာက်က ်နငှ့်် တကွအ ည််း ဇ ေါ်၌ ရှ ဇ ာ 

အဇပမှ်းတည််း ဟူဇ ာ၊ နာွ်းဆ ဥရှ  မျှက ို ယူ၍၊ မ ်းရ  ှို့ရာ ယဇ် လလ ငဇ် ေါ်မှာ ရ  ှို့ရမည်။ ဝမ််းတွင််း 

ဆ မှန ်မျှနငှ့်် ဇက ာက်က ်နစ်ှြို ည် ဘိုရာ်း ဥစစာ ပြစ်၍၊ မည် ည့်် ူဇဇာ် ကက ာတွင ်မဆ ို 

မ ်းရ  ှို့ရာယဇ်လလ ငတ်ွင ်မ ်းရ  ှို့ရ ည်။ 

 

တပ်ခပင၌် မ ်းရှု ိ ှို့ 

နာွ်း၏ ဇြါင််း၊ ဇပြဇထာက်၊ အအူ၊ ဇြ ်းနိုနငှ့်် တကွအဇရ၊ အ ာ်း၊ ရှ  မျှ တည််း ဟူဇ ာ၊ 

နာွ်းတဇကာငလ်ံို်းက ို တ ်ပ ငမ်ှာပ ာ နွထ်ာ်းရာရှင််းလင််းဇ ာ အရ ်  ို ့် ယူ ာွ်း၍၊ ထင််း အဇ ေါ်၌ 

မ ်းရ  ှို့ရမည်။ ပ ာ နွ၍် ထာ်းရာအရ ်၌ မ ်းရ  ှို့ရမည်။  ဇူဇာ်ဇ ာ  ကူနာွ်း ာ်းက ို မစာ်းရ။ 

အာ်းလံို်းထာဝရ ဘိုရာ်း အတွက် ပြစ် ည်။ နာွ်းက ို မ ်းရ  ှို့လ ိုက် ဇ ာအြါ ပ ာ ပြစ် ာွ်း ည်။ 

 

အခပစ ်ြွင် လ တ ်

ထ ို  ို ့် နာွ်း၏ အဇ ်ွးက ို ပြန််း၍၊ အ ာ်း မ ာ်းက ို မ ်းရ  ှို့ကာပ ာ ပြစ် ာွ်းမှ ာ၊ ယဇ် ိုဇရာဟ တ်၏ 

အပ စ်က ို ဘိုရာ်း ြငက် ြွင့််လွှတ် ည်။ ထ ို  ို ့်မဟိုတ်ဘ ဲယဇ် ိုဇရာဟ တ် ကကျွနဇ်တာ် ဇနာငတ် 

ရ ါပ  ၊ ဇနာက်တြန ်အပ စ် မက  ်းလွန ်ဇတာ့် ါ၊ ကျွန ််က ို  နာ်း ဇတာ်မူ ါ၊ ဟို ဆိုဇတာင််းရံို ပြင့််  ၏ူ 

အပ စ်က ို မလွှတ်။ ဘိုရာ်း ြင၏် တရာ်းရံို ်းဇတာ် မတှရာ်းစ ရငြ် က်အရ၊ အပ စ် အတွက် အ က် 

ဇ ်းမှ ၏ူ အပ စ်က ို လွှတ်န ိုင ်ည်။   ို ့်ဇ ာ်ယဇ် ိုဇယာဟ တ် ည်  ၏ူ အ က်က ို မဇ ်းန ိုင။် 

ဇ ်းလ ိုက် ါကအပ စ် ာ်း ဘဝနငှ့်် ဇ လွန ်ာွ်း၍၊ အပ စ် လွှတ်ပြင််းက ို ြံစာ်း န ိုငမ်ည် မဟိုတ်။ 



ထ ို ့်ဇ ကာင့််  ူ ့်က ိုယ်စာ်းနာွ်းကအ က် ဇ ်းရ ည်။ အဘယ်ဇ ကာင့်် နာွ်း၏ အဇ ်ွးက ို 

ပြန််းရ နည််းဟူမကူာ်း၊ ြနဓာက ိုယ်၏ အ က် ည် အဇ ်ွး၌ ရှ  ည်။ (ဝတ်ပ ြု ၁ရ:၁၁)။ 

ဘိုရာ်း ြငက် ယဇ် ိုဇရာဟ တ်၏ အ က်က ို အပ စ် အတွက် ဇတာင််း ည်။ 

 ူ ့်က ိုယ်စာ်းနာွ်းကအ ကက် ို ဇ ်း ည်။ နာွ်း ည်  ူ ့်က ိုယ်စာ်းအ က် ဇ ်းဇ ကာင််းက ို 

အဇ ်ွးအာ်းပြင့််  က်ဇ ပ ပြင််း ပြစ် ည်။ ထ ိုအဇ ်ွးက ို ပမင ်ဇ ာအြါ ဘိုရာ်း ြငက် 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် မ မ ၏ အပ စ် အြအ က်က ို ဇ ်းပ  ဟို လက်ြံ ည်။ ပ စ်ဒဏဇ်လ ာ်ပ  ်းဇ ာ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်က ို၊ ဘိုရာ်း ြငက် ဇနာက်ထ ်အပ စ် မဇ ်းန ိုငဇ်တာ့်ဇြ ။ အပ စ် မရှ ဇတာ့်ဇ ာ 

ယဇ် ိုဇရာဟ တ်  ည် ဘိုရာ်း ြငက်၊ ဇပြာင့််မတ ်ည်ဟို  တ်မှတ်လ ိုက ်ည်။ နာွ်း၏ 

ပ ာ ည်။လည််း အပ စ် ဒဏဇ်လ ာ်ပ  ်း ဇ ကာင််းက ို  က်ဇ ပ  ည်။ နာွ်း ည် ပ ာ ပြစ် ာွ်းဇ ာ 

ဇနာက်၊ ဇနာက်ထ ်မည်  ို ့် မျှလို ်စရာ မရှ ဇတာ့်ဇြ ။ 

 

ြရစတ်တ ်၌ ခပည် စ ို 

လူ၏ အပ စ် အတွက် တ ရစဆာနမ် ာ်း ကအဇ ြ ံဇ ်းပြင််း ည် အရ  ်မျှ ာ ပြစ် ည်။ အမှနမ်ှာ 

တ ရစဆာနမ် ာ်း ည် လူက ိုက ိုယ်စာ်းမပ ြုန ိုငဇ်ြ ။ အဇ ကာင််းမူကာ်း လူ၏ တနဘ် ို်း ည် တ ရစဆာန၏် 

တနဘ် ို်းထက် န  င််းဆ၍ မရန ိုငဇ်အာင ်ကက ်းမာ်း ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ည်  ၏ူ  ာ်းဇတာ်က ို 

လူ ့်ဇာတ ြံဇစလ က်၊ လူက ိုယ်ြနဓာက ို ဇ ်းြဲ့်ကာလ ိ ူာ်း မ ာ်းက ိုယ်စာ်းအပ စ် ဇကျွ်းဆ ်ဘ ို ့်၊ 

ကမဘာမတည်မရှ မှ ကတည််း ကစ မံထာ်းြဲ့် ည်။   ို ့်ဇ ာ် လူ ာ်း မ ာ်းက ြရစ်ဇတာ်၏ အဇ ြံပြင််းက ို 

နာ်းလည်မှာ မဟိုတ်ဇ ာဇ ကာင့််၊ တ ရစဆာနမ် ာ်းက ို အရ  ်အပြစ် အဇ ြ ံဇစ ည်။ 

ဘိုရာ်း ြင၏်အြ  န ်ဇစ့်ဇ ာအြါ၊  ာ်းဇတာက် ို လူ ့်ဇာတ ြံြ ိုင််း၍ ဤဇလာက  ို ့် ဇစလွှတ်ြဲ့် ည်။ 

ထ ို ့်ဇ ကာင့််  ာ်းဇတာ်၏ လူ ့်ဇာတ ြံပြင််း ည် လူ ာ်း မ ာ်း၏ အပ စ် အတွက် အပ စ် 

ဒဏဇ်လ ာ်ဇ ်းဘ ို ့်ရန ်ပြစ် ည်။ က မ််းစာက၊ ” ြရစ်ဇတာ် ည် က မ််းစာ လာ ည် အတ ိုင််း ငါတ ို ့် 

အပ စ်ဇ ကာင့်် အဇ ြ ံဇတာ်မူ၏။”ဟိုဆ ိုထာ်း ည်။ (၁ဇကာ၁၅:၃)။ တြန၊် “ယြိုမှာလူလက်ပြင့်် 

မလို ်၊ ဤဇလာက ဓာတ်နငှ့်် မစ ်ဆ ိုင၊်  ာ၍ ကက ်း ပမတ်စံိုလငဇ် ာ တဲဇတာ်၌၊ ဇနာက်မင်္ဂလာ 

အက  ြု်းတ ို ့်၏ ယဇ် ိုဇရာဟ တ် မင််း ပြစ်ဇ ာ ြရစ်ဇတာ် ည် ငါတ ို ့်အဘ ို ့် ထာဝရ ဇရွ်းန တ်ပြင််း 

ဇက ်းဇူ်းက ို ြံရ၍ ဆ တ်အဇ ်ွး၊ နာွ်းကဇလ်းအဇ ်ွးနငှ့်် မဟိုတ်၊ မ မ  အဇ ်ွးဇတာ်နငှ့််  န် ့်ရှင််းရာ 

ဌာနထ ဲ ို ့် တြါတည််း ဝင ်ဇတာ်မူ၏။”ဟိုဆ ို ည်။ (ဇဟ၉:၁၁-၁၂) ဆက်လက၍် ” 

ဇယရ ြရစ်၏က ိုယ်ဇတာက် ို တြါတည််း  ူဇဇာ်ဇ ာ အာ်းပြင့််၊ ငါတ ို ့် ည ်စင ်ကယ်ပြင််း  ို ့် 

ဇရာက် က၏။” (ဇဟ၁၀:၁၀) ဟိုဆ ို ည်။ 



အခပစ ်အြတသခြင််း  

အပ စ်၏ အြ ည် ဇ ပြင််း ပြစ် ည်ဟို က မ််းစာ ထ၌ဲ ဤ  ို ့် ဇတွှို့ရ ည်။ “အပ စ် တရာ်း၏ 

အြကာ်း ဇ ပြင််း ဇ တည််း။” (ဇရာ၆:၂၃)။ ဇရာ၅:၁၂၌ လည််း၊ “အပ စ် တရာ်း ည် တဇယာက်ဇ ာ 

 အူာ်းပြင့်် ဤဇလာက  ို ့် ဝင၍် အပ စ် တရာ်းဇ ကာင့်် ဇ ပြင််း တရာ်းဝင ်ည ်နငှ့်် အည လူ 

အဇ ါင််းတ ို ့် ည ်အပ စ် ရှ ဇ ာဇ ကာင့်် ဇ ပြင််း  ို ့် ဇရာက်ရ က၏။” (ဇရာ၅:၁၂) ထ ိုအရာ ည် 

ကမဘာဦ်းက မ််းထ၌ဲ ဘိုရာ်း ြငက် အာဒနံငှ့်် ဧဝထဇံ ်းဇ ာ  ညတ်မှစ ည်။ က မ််း၌၊ “ထ ိုအြါ ထာဝရ 

အရှင ်ဘိုရာ်း ြင ်ည် လူက ို ယူ၍ ဧဒငဥ်ယ ာဉ်က ို ပ ြုစိုဇစာင့််ဇရှာက်ဇစပြင််းငါှ ထာ်း ဇတာ်မူ၏။ 

ထာဝရ အရှင ်ဘိုရာ်း ြငက် လည််း၊ ဇကာင််းမဇကာင််းက ို   ကျွမ််းရာအ ငမ်တှ ါ်း၊ ထ ိုဥယ ာဉ်၌ 

ရှ  မျှဇ ာ အ ငတ် ို ့်၏ အ  ်းက ို၊  င ်ည် စာ်းရဇ ာ အြွင့််ရှ ၏။ ထ ိုအ င၏် အ  ်းက ို ကာ်း 

မစာ်းရ။ စာ်းဇ ာ ဇန ့်တငွ ်ဧကနအ်မှနဇ် ရမည်၊ ဟို လူက ို  ညတ်ထာ်း ဇတာ်မ၏ူ။” (က၂:၁၅-၁ရ) 

အဘယ်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြင ်ည် အပ စ် အတွက် ပ စ်ဒဏက် ို ဇ ပြင််းဟို  တ်မှတ် နည််း။ 

အဘယ်ဇ ကာင့်် ဇထာငဒ်ဏ၊် ကက မ်ဒဏ၊် အလို ် ကမ််းတ ို ့် မ တ်မှတ် နည််း။ ဥ မာအာ်းပြင့်် 

ရှင််းပ ရဇ ာ်၊ ြြငတ်ဇယာက် က ူ ့် ာ်းက ို ကာ်း ဇ ်းထာ်း ည်။ ထ ိုကာ်း ည် ဇက ာင််းတက် 

ဇ ာအြါ အ ံို်းပ ြုဘ ို ့်၊ ဘိုရာ်း ဇက ာင််းတက်၊ မ ဿဟာယြဲွှို့ ဇ ာအြါ အ ံို်းပ ြုဘ ို ့် ပြစ် ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ် ာ်း ကဇက ာင််းမတက်၊ ဘိုရာ်း ဇက ာင််းနငှ့်် မ ဿဟာယမ ာွ်း၊  ငူယ်ြ င််းမ ာ်းနငှ့်် 

အဇ  ာ်အ ါ်း  ာွ်းဘ ို ့်ရန ်အ ံို်းပ ြုဇနဇ ာဇ ကာင့််၊  ူ ့်အဇြက ဇူ ်းထာ်းဇ ာ ကာ်းက ို 

ပ န ် မ််းယူလ ိုက် ည်။ 

 

အသက္ ်တတ င််း  

ထ ိုနည််းတူ ဘိုရာ်း ြငက် လူက ို အ က် ဇ ်းထာ်း ည်။ ထ ိုအ က် ည် ဘိုရာ်း ြင ်အလ ိုဇတာ် 

အတ ိုင််း အ ံို်းပ ြုဘ ို ့် ပြစ် ည်။   ို ့်ဇ ာ်လူ ည် ဘိုရာ်း ြင၏် အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််း အ က် မရှင၊် 

က ိုယ့််အလ ိုအတ ိုင််း  ာအ က်တာက ို အ ံို်းပ ြုအ က် ရှငဇ်န ည်။ (ဘိုရာ်း ြင ်အလ ိုဇတာ် 

အတ ိုင််း အ က် မရှငပ်ြင််း ည် အပ စ် ပြစ် ည်။) ထ ို ့်ဇ ကာင့်် ဘိုရာ်း ြငက်  ဇူ ်းထာ်းဇ ာ 

အ က်က ို လူထမံှ ပ နဇ်တာင််း ည်။ ဘိုရာ်း ြငက် အပ စ် အတွက် အ က်က ို ပ နဇ်တာင််း ည်။ 

  ို ့်ဇ ာ်လူက ဘိုရာ်း ြင ်ဇတာင််းဇ ာ အရာအစာ်းအပ စ် အတွက် ဆယ်ဘ ို ့် တဘ ို ့်၊ အလှူဇတာ် ဇင၊ွ 

အက င့််၊ ဆိုဇတာင််းပြင််း၊ က မ််းစာ ြတ်ပြင််း၊ ဘိုရာ်း ဇက ာင််းမနှမ်ှန ်တက်ပြင််း၊ ဆက်က ်ပြင််း၊ 

ဆင််းရဲ ာ်း မ ာ်းက ို မစပြင််း၊ ကို  ိုလ်ဇကာင််းမ  စဇ ာ အရာမ ာ်းက ို ဇ ်းဘ ို ့် ကက ြု်းစာ်း ည်။ 

ထ ိုအရာမ ာ်း ည် ဘိုရာ်း ဇတာင််းဇ ာ အရာမ ာ်း မဟိုတ် ါ။ အ က်  ာလျှင ်ပြစ် ည်။ 



အသက္ ်မတပ်းနိိုင ်

လူ ည် ဘိုရာ်း ဇတာင််းဇ ာ မ မ  အ က်က ို မဇ ်းန ိုင။် ဇ ်းလ ိုက် ါကအပ စ်  ာ်း၏ အ က် ည် 

ငရဲထ ဲ ို ့် ဇရာက် ာွ်းမှာ ပြစ် ည်။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် လူက ို ြ စ် နာ်းဇ ာဇ ကာင့််၊ ထ ို  ို ့် ငရဲထ ဲ ို ့် 

မဇရာက်ဇစြ င။်   ို ့်ဇ ာအ်ပ စ် အတွက် တရာ်းမစ ရငဘ် ဲမဇနန ိုင။် အကယ၍် လူက ို 

 နာ်းဇ ာဇ ကာင့်် တရာ်းမစ ရင ်ါကမတရာ်းဇ ာ တရာ်း ကူက ်း၊ မ ကန်ာှလ ိုက်ဇ ာ တရာ်း ကူက ်း၊ 

ဇပ ာ ည့််အတ ိုင််း မလို ်ဇ ာ တရာ်း ကူက ်း ပြစ်မည။် 

 

က္ိိုယစ် ်းတပ်းမည် သ ူခပငဆ်င ်

ဘိုရာ်း ြင ်ည် လူက ို  နာ်းဇ ာဇ ကာင့််၊  ူ ့်က ိုယ်စာ်းအ က် ဇ ်း ကူ ို ပ ငဆ်င ်ဇ ်း ည်။ 

ထ ိုအ က် ည်  ၏ူ  ာ်းဇတာ် ြရစ်ဇတာ်  င ်ပြစ် ည်။ ြရစ်ဇတာ် ည် ြမည််းဇတာ်၏ 

အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််း အ က် ဇ ်းပြင််း ပြင့်် လူ ာ်း အာ်းလံို်းက ိုယ်စာ်း၊ အပ စ် ဒဏဇ် ပြင််းက ို 

ဆ ်ြဲ့်ပ  ပြစ် ည်။ ထ ိုအရာက ို လူ ာ်းမ ာ်းအဇနပြင့်် ယံို ကည် လက်ြံဘ ို ့်  ာလျှင ်ပြစ် ည်။ မ တ်ဇဆ၊ွ 

 င၏် အပ စ် အတွက် ြရစ်ဇတာ်က၊ အ က် ဇ ်းပ   ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့််၊  င ်ည် ဇ စရာ 

မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ ဇ လျှငလ်ည််း ပ နလ်ည် ရှငပ် နထ်ဇပမာက် မှာ ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့်် အ  ်ဇ  ာ် ညဟ်ို၊ 

က မ််းစာက ဆ ိုပြင််း ပြစ် ည်။ ထ ို ့်ဇ ကာင့်် အပ စ် ဇပြရာယဇ် ူဇဇာ်စရာ မလ ိုဇတာ့်ဇြ ။ ြရစ်ဇတာ်၏ 

 ူဇဇာ်ပြင််း၌ ပ  ်း ပ ည့််စံိုပ   ပြစ် ည်။ 

သငြ်န််းစ  (၁၆) တမ်းြွန််းမ  ်း 

၁။ ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် အပ စ် က  ်းလွနလ်ျှင ်အပ စ် မဇ ်းဘ ဲဇန ဇလာ။ အဘယ်ဇ ကာင့်် နည််း။ 

……………… 

၂။ ထာဝရ ဘိုရာ်း ည် ……………………….ဇ ာ တရာ်း ကူက ်း ပြစ် ည် 

 ာမက……………….ဘိုရာ်းလည််း ပြစ် ည်။ 

၃။ ဘိုရာ်း ြငက် ယဇ် ိုဇရာဟ တ် က ိုယ်စာ်းဘယ်အရာက ို အဇ ြ ံဇစ နည််း။ ……………… 

၄။ နာွ်း၏ အ က် ည် ယဇ် ိုဇရာဟ တ်၏ …………………….က ိုက ိုယ်စာ်းပ ြု ည်။ 

၅။ နာွ်း၏ အဇ ်ွးက ို  ံို်းဇနရာ၌ အ ံို်းပ ြု ည်။ ထ ိုဇနရာမ ာ်းက ို ဇြေါ် ပ  ါ။ 

……………………………. 

၆။ ဇက ာက်က ်နငှ့်် ဆ ဥက ို မည် ည့််ဇနရာ၌ မ ်းရ  ှို့ရ နည််း။ ……………………………. 

ရ။ က နဇ် ာ နာွ်းတဇကာငလ်ံို်းက ို မည် ည့််ဇနရာ၌ မ ်းရ  ှို့ရ နည််း။ …………………………….. 

၈။ ဇနာငတ် ရ၊ ဆိုဇတာင််းရံိုနငှ့်် ယဇ် ိုရာဟ တ်၏ အပ စ် ည် ဘိုရာ်း  ငက်လွှတ်န ိုင ်ဇလာ၊ 



………………………… 

၉။ နာွ်း၏ အဇ ်ွး ည် နာွ်း၏ အ…………………..နာွ်း၏ အ က် ည် ယဇ် ိုရာဟ တ်၏ 

အ…………….က ိုက ိုယ်စာ်းပ ြု ည်။ 

၁၀။ တ ရစဆာနမ် ာ်း ည် လူက ိုယ်စာ်းအ က် ဇ ်းန ိုင ်ဇလာ။ 

………………………..အဘယ်ဇ ကာင့်် တ ရစဆာနမ် ာ်းက ို  ူဇဇာ် က နည််း။ ……………………….. 

၁၁။ ဘိုရာ်း ြင ်ည် လ ူာ်း မ ာ်း၏ အပ စ် အတကွ် မည် ကူ ို အ က် ဇ ်းြ ိုင််း နည််း။ 

…………………….. 

၁၂။ ဘိုရာ်း ြငက် အပ စ် အတွက် အ က်က ို ဘာဇ ကာင့်် ဇတာင််း နည််း။ ………………………. 

၁၃။ ဘိုရာ်း အလ ိုဇတာ် အတ ိုင််း အ က် မရှငပ်ြင််း ည် …………………………… ပြစ် ည်။ 

၁၄။ ြရစ်ဇတာ်က လူ ာ်း အာ်းလံို်းက ိုယ်စာ်းအ က် ဇ ်းပ   ပြစ်ဇ ာဇ ကာင့််  င ်ည် အပ စ် 

ရှ ဇ ်း ဇလာ။ ……….…..…. 

၁၅။  င ်ည် အပ စ် အတွက် ဇ စရာ လ ိုဇ ်း ဇလာ။ ……………………………… 

၁၆။ အပ စ် ဇပြရာယဇ် ူဇဇာ်စရာ လ ိုဇ ်း ဇလာ။ ………………………….. 


