
 

ခရစ�မတပဲွ်ကိ ုမှန်ကန်စွာ ကျငး်ပသ ူ( ၂ )ဦး 

(Two Who got it Right at Christmas) 
 

 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ကယ်တင�်ငှ ် ခရစ်ေတာ်သခင၏် 

ပထမဆံုးေသာ ေပါ်ထနွး်ြခငး် �ငှ့ ် သမုိငး်ဝင ်

ေမွးဖွားြခငး်ကုိ ဆုေတာငး်ရငး် 2022 �စ်ှကုန၏် 

ဤထးူြခားေသာ အချိနကုိ် က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေရာက်�ှိလာပါသည်။  ဤေကာငး်�ကီးမဂင်္လာ 

အခါသမယကုိ ကမ�ာက အလဲွသံုးစားလုပ်မည်ကုိ 

က��်ပ်ုတုိသ့�ိပီး အများတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ကုိယ်ေတာ်၏အသက်�ငှ့ ် ေသြခငး်တုိကုိ့ 

ေကာငး်စွာထငဟ်ပ်ြခငး်ထက် အရက်ေသာက်ြခငး်�ငှ့ ် ကခုနြ်ခငး်၌ ေပျာ်ရ�ငြ်မူးြခငး်တုိ ့ြဖင့ ်

စဲွလနး်�ကလိမ့်မည်။ သမ�ာကျမ်းစာသည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ အေြခခံြဖစ်�ပီး 

ခရစ�မတ်အထမ်ိးအမှတ် မည်သိုက့ျငး်ပသင့သ်ည်ကုိ လမ်း��နေ်ပးမည်ြဖစ်သည်။ ေပါလုက ဤသိုဆ့ိုသည်– 

“အချိနက်ာလေစ့ေသာအခါ၊ ငါတုိသ့ည် သား၏အခွင့အ်ရာကုိ ခံရမည်အေ�ကာငး်၊ ပညတ်တရားလက်၌ 

�ှိေသာငါတုိကုိ့ ေရွး��တ်ေစြခငး်ငါှ၊ မိနး်မဝမ်း၌ ပဋသိေ��ယူ၍ ပညတ်တရား ေအာက်၌ဘွားြမငရ်ေသာ 

သားေတာ်ကုိ ဘရုားသခငသ်ည်ေစလ�တ်ေတာ်မူ၏။” (ဂလာ ၄း၄-၅)။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အဓိကအချက်မှာ ခရစ�မတ်ကုိ မှနက်နစွ်ာ ကျငး်ပခ့ဲသ ူ �စ်ှဦး ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တုိမှ့ာ ယခုအချိနတွ်င ်

ဗိမာနေ်တာ်တွင ် စိတ်�ှည်စွာေစာင့ဆ်ိုငး်ေနေသာ �ှိေမာင�်ငှ့ ် အနး်နာတုိ ့ြဖစ်သည်။ သူတုိ�့စ်ှဦးစလုံးသည် 

ဤေကာငး်ချီးမဂင်္လာအခါသမယတွင ် ဘရုားသခငေ်စလ�တ်ခ့ဲေသာ သက်ေသခံများအြဖစ် ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်၊ 

သခငဘ်ရုားအေပါ် သူတုိ၏့ဝတ်ြပုကုိးကွယ်မ�၊ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ အသကုိံ အာ�ံုခံမ��ငှ့ ်

သူတုိ၏့ပေရာဖက်ြပုချက်များ၏ အဓိပ�ာယ်ကုိ သံးုသပ်�ကည့်�ကစုိ။့ 

 

ဘရုားတရားကိငုး်�� ိငး်သ ူ- �ိှေမာင ်(Lk 2:25) 

�ှိေမာငသ်ည် ေဟ�ဗဲအေခါ် ြဖစ်�ပီး၊ ယငး်အတွက် အသထံက်ွဆငတူ်ေသာ ဂရိအမည်�ှိ �ှိမုနကုိ် တစ်ခါတစ်ရ ံ

အစားထိးုသည်။ အမည်သည် ေဟ�ဗဲဘာသာြဖင့ ် "�ကားသည်" ဟု အဓိပ�ာယ်ရသည်။ �ှိေမာငအ်ေ�ကာငး် 

အရာများစွာကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေလလ့ာသငယူ်ခ့ဲသည်- 

 



•  သူသည် "ေြဖာင့မ်တ်ေသာ" သိုမ့ဟုတ် "တရား" ြဖစ်၏။ ၎ငး်သည် အများအားြဖင့ ် ဂရိနာမ် Dikaios 

ြဖစ်�ပီး၊ ဆိုလုိသည်မှာ "တည့်မတ်ြခငး်၊ ေြဖာင့မှ်နြ်ခငး်၊ တရားမ�တြခငး်၊ မ�တြခငး်၏ 

ြမင့မ်ားေသာစံ��နး်များ�ငှ့အ်ညီ ြဖစ်ြခငး်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ ဆိုလုိသည်။ နာမ် eulabes, သည် "ဘုရားတရား 

ကုိငး်�� ိငး်ေသာ၊ ဘရုားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� �ိုေသမ�“ကုိဆိလုိုသည်။ 

• သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် သူအ့ေပါ်၌ ကျိနး်ဝပ်ေတာ်မူ၏။ “သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် 

သူအ့ေပါ်၌�ှိေတာ်မူသည်” ဟူေသာ စကားစုတွင ် ဝိဘတ်အပုိငး်၊ “အေပါ်သို”့ ဟူေသာစကားစုသည် 

ဓမ�ေဟာငး်ပေရာဖက်များ�ကားတွင ် က��်ပ်ုတုိအ့ား သတိေပးသည်။ ဓမ�သစ် သွနသ်ငခ်ျက်သည် 

ချို�ယွငး်ေသာအြမငြ်ဖင့ ် သးီြခားအလုပ်များအတွက်သာမဟုတ်ဘ ဲ ခရစ်ယာနမ်ျားအတွငး် 

အ�မဲတမ်းကျိနး်ဝပ်ေနေသာ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ်သည်။ 

 

သန ့်�ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ ကတေိတာ်ကိ ုေစာင့ေ်မ�ာ်ြခငး် (LK 2:25-26) 

�ှိေမာငသ်ည် သခငေ်ယ��ခရစ်အတွက် �ကလာေတာ်မူမည့်ေနကုိ့ ဗိမာနေ်တာ်၌ အချိနအ်တန�်ကာ 

စိတ်�ှည်စွာ ေစာင့ေ်မ�ာ်ေနခ့ဲသည်။ "ေစာင့ဆ်ိငုး်ြခငး်" သည် ဂရ�ိကိယာ prosdechomai ြဖစ်သည်၊ (၁) 

"�စ်ှသက်လက်ခံရန၊် �ကိုဆိရုန"် �ငှ့ ်(၂) "ေစာင့ေ်မ�ာ်ရန၊် ေစာင့ဆ်ိုငး်ရန"် ဟူေသာ ဂရိ�ကိယာ prosdechomai 

သည် �ှိေမာငအ်တွက် အများဆံးုြဖစ်�ိငုဖွ်ယ်�ှိသည်။ သူသည် စိတ်အားထက်သနစွ်ာ ေမ�ှိယ-

ကယ်တင�်ှငကုိ် ေတွ� ြမငရ်န ်ေမ�ာ်လင့သ်ည်။  

သိုေ့သာ် “ဣသေရလအမျိုး၏ သက်သာြခငး်” ဟူသည် အဘယ်နည်း။ "သက်သာြခငး်" သည် ဂရိနာမ် 

paraklesis "သက်သာြခငး်၊ သက်သာြခငး်" ြဖစ်သည်။ မူလစကားလုံး parakaleo မှဆငး်သက်လာ�ပီး 

"တစ်ဖက်ကုိေခါ်ပါ" ထိုေ့နာက် "ကူညီပါ၊ အားေပးပါ၊ �စ်ှသမိ့ပ်ါ။" သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ကုိ 

ေယာဟနခ်ရစ်ဝငက်ျမ်းတွင ် Paraklete (parakletos)၊ "ဖျနေ်ြဖသူ၊ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးသူ၊ ကူညီသူ" 

အြဖစ် ရည်��နး်သည်။ ဤကျမ်းပုိဒတွ်င ် �ှိေမာငသ်ည် ပငပ်နး်�မ်ွးနယ်ေနေသာ ေယ�ု�ှလင�်မို�သည် 

ေမ�ှိယသခငထ်မှံ �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ်သက်သာရာရမည့်အချိနကုိ် စိတ်အားထက်သနစွ်ာ ေစာင့ေ်မ�ာ်ေနပါသည်။  

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် �ှိေမာငကုိ် ကတိေပးထားသည်။ လုကာသည် ဂရိ�ကိယာ chrematizo 

ဟူေသာ စကားလုံးကုိ လုကာက “ဘုရားသခင့သ်တငး်စကား ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊ ြမင့ြ်မတ်ေသာအမိန ့ေ်တာ် 

သိုမ့ဟုတ် သတိေပးချက်ကုိ သေိစြခငး်” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ အသံးုြပုသည်။ �ှိေမာငထ်သံို ့ 

သတငး်စကားမှာ ေမ�ှိယကုိ မေတွ�မချငး် သူေသမည်မဟုတ်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူသည်။ "the Lord's Christ" 

ဟူေသာ စကားစုသည် "သခငဘ်ုရားက ကတိြပုထားေသာ၊ ေစလ�တ်ြခငး်/ေပးေဆာငေ်သာ ေမ�ှိယ" ကုိ 

ဆိုလုိသည်။ ဤအရာသည် ယေနက့��်ပ်ုတုိအ့ဖုိ ့ �ငှ့ ်ယုဒလူမျိုးများအတွက် အေရး�ကီးပါသည်။ 

 



သန ့်�ှငး်ေသာ မိသားစု�ငှ့ေ်တွ�ဆံြုခငး် (LK 2:27-28) 

အဒဲေီနေ့ရာက်လာေသာအခါ သန ့�်ှငး်ေသာ ၀ိညာဉ်ေတာ်သည် �ှိေမာငကုိ် �ှမ့်ိချေစ�ပီး �ှိေမာငသ်ည် 

ဝိညာဉ်ေတာ်၏ အသကုိံ �စ်ှသက်သည်။ “ထိအုခါသသူည် ဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့ ် ဗိမာနေ်တာ်သိုသ့ွား၍၊ 

မိဘတုိသ့ည် သူငယ်ေယ��ကုိ ပညတ် တရားထံးုတမ်းအတုိငး်ြပုြခငး်ငါှ ေဆာငသ်ာွးစဉ်တွင ် ��ေမာငသ်ည် 

ေယ��ကုိ လက်�ငှ့ခ်ျီပုိက်၍၊ ဘုရားသခငကုိ် ချီးမွမ်း၏” (၂း၂၇-၂၈)။ 

�ှိေမာင၏် ပေရာဖက်ြပုချက် ဓမ�သခီျငး်ကုိ လက်တငဘ်ာသာြဖင့ ် ပေရာဖက်ြပုချက်၏ 

ပထမဆံုးစကားလုံး�စ်ှလုံးကုိ အသံုးြပု�ပီးေနာက် Nunc Dimittis ဟုေခါ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ �ှိေမာငသ်ည် 

အခနး်ငယ် ၂၉ တွင ် “အချုပ်အြခာအာဏာပုိင”် သိုမ့ဟုတ် “သခင”် အြဖစ် ဘရုားသခငကုိ် ရည်��နး်သည်။ 

ဂရိနာမ်မှာ despostes (က��်ပ်ုတုိ၏့အဂင်္လိပ်စကားလုံး “despot”)၊ “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး�ငှ့ ် အာဏာ�ှသိူ၊ 

က�နမ်ျား၏သခင၊် အ�ငှသ်ခင။်” အ�ကငး်မ့ဲပုိငသ်အုပ်စုိး�ှငသ်ည် �ှိေမာငအ်ား �ငမ်ိသက်စွာေသရန ်

သခငဘ်ရုားထ ံေတာငး်ေလ�ာက်ေသာ ယခုတွင ်�ှိေမာငအ်ား ကတိြပုခ့ဲသည်။ 

ေအာက်ပါပေရာဖက်ြပုချက်ချီးမွမ်းြခငး်တွင၊် သငူယ်ေယ��သည် အခနး်ငယ် 30 တွင ်"သင၏်ကယ်တငြ်ခငး်" 

�ငှ့ ် ညီမ�သည်။ ေယ��၏နာမေတာ်သည် ေဟ�ဗဲ Yeshua ("ေယာ��" ဟူေသာအမည်ပုံစံ) သည် စာသားအရ 

"ကယ်တငြ်ခငး်" ဟုအဓိပ�ာယ်ရသည်မှာ မေတာ်တဆမဟုတ်ပါ။ “ ထိုေ့�ကာင့ ်�ှိေမာငသ်ည် "ကယ်တငြ်ခငး်" 

ဟု အမည်ေပးထားေသာ ကေလးအား �ကည့်ကာ "ကယ်တငြ်ခငး်ေကျးဇူးကုိ ငါမ့ျက်စိြဖင့ ် ြမင�်ပီ..." ဟု 

ဆို၏။ 

ေယ��၏ကယ်တငြ်ခငး်သည် လူမျိုးြခားများ�ငှ့ ် ယုဒလူအားလုံးကုိ ပျံ� �ှံေ့စသည်ဟု �ှိေမာငြ်မငသ်ည်။ 

ဤသည်မှာ ခရစ�မတ်ညတွင ် သိးုထနိး်များအား ေကာငး်ကငတ်မနက် မိန ့�်ကားခ့ဲသည်– 

“လူအေပါငး်တုိအ့တွက် အလွနဝ်မ်းေြမာက်စရာသတငး်ေကာငး်ကုိ သငတုိ်အ့ား ငါ�ကားအပ်၏” (၂း၁၀)။ 

ေမ�ှိယ�ငှ့ဣ်သေရလတုိ၏့အယူအဆမှာ “တစ်ပါးအမျိုးသားတုိအ့ဖုိ ့ အလငး်” ြဖစ်ြခငး်ဟူေသာ 

အယူအဆကုိ ပေရာဖက်ေဟ�ှာယ (ေဟ�ှာယ ၉:၂; ၄၂:၆; ၆၀:၁-၃)၊ အထးူသြဖင့ ် ေဟ�ှာယ ၄၉:၆ တွင ်

“သငသ်ည် ယာကုပ်၏ အမျိုးအ�ယ်ွတုိကုိ့ ချီးေြမ�ာက်ြခငး်၊ ေဘးလွတ်ေသာ ဣသေရလသားတုိကုိ့ 

အရငကဲ်သ့ို ့ ြဖစ်ေစြခငး်အလုိငါှသာ၊ ငါအ့မ�ကုိ ေဆာင ်ရွက်ေသာအမ�သည် သာမညအမ�ြဖစ်၏။ ထိအုမ�မက၊ 

သငသ်ည် ေြမ�ကီးစွနး်တုိငေ်အာင ် ငါ၏ ကယ်တငြ်ခငး်ကုိ ြပုစိမ့်ေသာငါှ၊ သင့ကုိ် တပါးအမျိုးသားတုိ ့ 

လငး်စရာဘို ့ ငါခန ့ထ်ားသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။” 

 

မာရိအတကွ ်�ိှမုန်ပေရာဖကြ်ပုချက ်(LK 2:34-35) 

��ေမာငသ်ည်လည်း သူတုိကုိ့ေကာငး်�ကီးေပး၍ မယ်ေတာ်မာရိအား၊ ဤသငူယ်ကား ဣသေရလလူ 

အများလဲမည်အေ�ကာငး်၊ အများထမည်အေ�ကာငး်၊ လူအများတုိ၏့အ�ကံအစည်ကုိ ထင�်ှားေစြခငး်ငါှ 



ြငငး်ခုံ စရာြဖစ်မည်အေ�ကာငး် ခန ့ထ်ားေသာသူြဖစ်၏။ 35ထိမှုတပါး သနလ်ျက်သည် သင၏်စိတ်�လုံှးကုိ 

ခွငး်လိမ့်မည်ဟု �မက်ဆိ၏ု (လုကာ ၂:၃၄-၃၅)။ ယခု �ှိေမာငသ်ည် သန ့�်ှငး်ေသာမိသားစုကုိ 

ေကာငး်ချီးေပးသည်။ အခနး်ငယ် ၃၄ �ငှ့ ် အခနး်ငယ် ၂၈ တွင ် “ချီးမွမ်းရန၊် ချီးေြမ�ာက်ြခငး်” ဟူေသာ 

ဂရိ�ကိယာ eulogeo ကုိ က��်ပ်ုတုိေ့တွ� ြမငရ်သည်။ ဤတွင ်လူသားတုိအ့ေပါ် ��နြ်ပသည်မှာ "အထးူသြဖင့ ်

ဘုရား၏ သနားဖွယ် တနခုိ်းေတာ်�ငှ့ ်ေကာငး်ချီးေပးဖုိ ့ ေတာငး်ဆိုသည်။”  

မာရိအား �ှိေမာင၏်ပေရာဖက်ြပုချက်တွင ်ေအာက်ပါအချက်များပါ�ှိသည်။ 

• “ဤသငူယ်သည် ဣသေရလအမျိုး၌ များစွာေသာ �ပိုလဲြခငး်�ငှ့ ် �ကီးပွားြခငး်တုိကုိ့ ြဖစ်ေစေသာ 

အခွင့�်ှ၏ိ။ သခငေ်ယ���ငှ့ ် ကုိယ်ေတာ်၏သတငး်စကားကုိ လူတုိမ့ည်သို ့ တုံ ့ြပနပုံ်သည် 

၎ငး်တုိ၏့ကံ�ကမ�ာကုိ ဆံးုြဖတ်ေပးလိမ့်မည်။ သခငေ်ယ���ငှ့ ်အချို�ေသာသူတုိသ့ည် သူ၏သတငး်စကားကုိ 

လက်ခံရ�ှ�ိပီး ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ ေရာက်�ကေသာ်လည်း ဘာသာေရးအသိုငး်အဝုိငး်က ေယ��သည် 

ေမ�ှိယြဖစ်ေ�ကာငး် မယုံ�ကည်ခ့ဲ�ကေပ။ 

• စိတ်�လုံှးများစွာတုိ၏့ အ�ကံအစည်များကုိ ထင�်ာှးေစြခငး်ငာှ။" "အေတွးများသည် ဂရ�ိကိယာ 

ဒိငုယ်ာေလာဂ့ျစ်မုိ (dialogismos) များြဖစ်�ပီး၊ "ဆငြ်ခငြ်ခငး်၊ ေတွးေခါ် ြခငး်၊ ထငြ်မငခ်ျက်၊ 

တီထငွြ်ခငး်တုိကုိ့ အသံုးြပုြခငး်အားြဖင့ ် ရ�ှလိာေသာ အေ�ကာငး်အရာများကုိ ဆငြ်ခငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် 

နဂုံိးချုပ်ြခငး်" ြဖစ်သည်။ ဤေနရာတွင ် ၎ငး်အား အပျက်သေဘာေဆာငေ်သာ သေဘာြဖင့ ်

အသံုးြပုပုံရသည်။ သခငေ်ယ��ကုိ ြငငး်ပယ်�ပီး ကုိယ်ေတာ်၏တရားစကားကုိ ဆန ့က်ျငေ်သာသူတုိသ့ည် 

ေနာက်ဆံုးတွင ်၎ငး်တုိသ့ည် အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကုိ ထင�်ှားေစလိမ့်မည်။ “ထတ်ုေဖာ်” သည် ဂရ�ိကိယာ 

apokolupto (က��်ပ်ုတုိ ့ “apocalypse” ဟူေသာ စကား) ြဖစ်သည်၊ ဆိုလုိသည်မှာ “တစ်စုံတစ်ခုအား 

သေိစြခငး်၊ ထတ်ုေဖာ်ြခငး်၊ ထင�်ှားေပါ်လွငေ်စြခငး်၊ အြပည့်အဝ သ�ိှိေစြခငး်” (မဿဲ ၁၀း၂၆) ေယ��သည် 

ေမ�ှိယ၏ တရားပလ� ငေ်ပါ်တွင ် ထိငု၍် တရားသူ�ကီးြဖစ်ရမည်၊ ဘုရားသခငသ်ည် ေယ��ခရစ်အားြဖင့ ်

လူတုိ၏့လ�ို� ဝှက်ချက်များကုိ တရားစီရငသ်ည့်ေနတွ့င ် ြဖစ်လိမ့်မည် (ေရာမ ၂း၁၆၊ တမနေ်တာ် ၁၇း၃၁၊ ၂။ 

ေကာ ၅:၁၀)။ “ဓားသည် သင၏်စိတ်ဝိညာဉ်ကုိ ခွငး်လိမ့်မည်။” သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်�ှိေသာ်လည်း၊ 

သူမ၏သားသည် �ိငုင်ေံခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ ြငငး်ပယ်ခံရ�ပီး ေနာက်ဆံးုတွင ် လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ 

�ိုက်ခတ်ခံရသည့် မာရိခံစားရမည့် နက်နေဲသာေဝဒနာကုိ �ှိေမာငခံ်စား�ိငုသ်ည်။ 

 

စတိ�ှ်ညသ်ညး်ခံ သက�်ကးီရွယအ်ိ ုအမျိုးသမီး - Anna (LK 2:36-37) 

ေယ��ကုိ ေမ�ှိယအြဖစ် အသအိမှတ်ြပုတဲ ့ �ှိေမာငအ်ြပင၊် ဗိမာနေ်တာ်ရဲ ့ အမျိုးသမီး ဝတ်ြပုဆုေတာငး်သ ူ

အသက် ၈၄ �စ်ှအရွယ် အမျိုးသမီးလည်း အလားတူပါပဲ။ “အာ�ှာအမျိုးြဖစ်ေသာ ဖေ�လွ၏သမီး၊ 

အ��အမည်�ှိေသာ ပေရာဖက်မတေယာက်�ှ၏ိ။ သသူည် ပျိုေသာအရွယ်မှစ၍ ခုနစ်�စ်ှေသာလင�်ငှ့ ်



ေန�ပီးလ�င၊် အသက်�ကီးရင့၍် အ�စ်ှ�ှစ်ဆယ်ေလး�စ်ှခန ့မ်� တုိငတုိ်ငမု်တ်ဆိုးမြဖစ်လျက်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်

အစာ ေ�ှာငြ်ခငး်အားြဖင့ ် ေနည့�့်မြပတ် ဘရုားဝတ်ကုိြပု၍ ဗိမာနေ်တာ်�ငှ့ ် မခွါဘေဲန၏” (၂:၃၆-၃၇)။ 

ဘုရားသခငကုိ် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ဖုိ ့ �စ်ှေပါငး်များစွာ ကတိသစ�ာြပုခ့ဲတဲ ့အဘွားအိုတစ်ဦးကုိ သံးုသပ်�ကည့်ပါ။ 

ေနေ့ရာညပါ ဘရုားသခငရ်ဲ ့ သစ�ာ�ှိေသာအေစခံ တစ်ေယာက်ြဖစ်သည်။ 

 

ေယ�ု�ှလင�်မို�၏ေမ�ာ်လင့ခ်ျက ်(Lk 2:38) 

ဤတွင ်ဘရုားသခငအ်ား မ�တ်သွငး်ခံ ေကျးဇူးေတာ်ချီးမွမ်းြခငး် �ငှ့ ်သူငယ်ေတာ်အေ�ကာငး် ေဟာေြပာြခငး် 

တုိ ့ ပါဝငသ်ည်။ ဤေနရာတွင ်�ကိယာ�စ်ှခုစလုံးသည် အတိတ်တွင ်ဆက်လက်လုပ်ေဆာငမ်�ကုိ ��နြ်ပေသာ 

ဂရိ-(imperfect tense)ကုိ အသံုးချသည် - ဆိုလုိသည်မှာ၊ သူမသည် ဘုရားသခငကုိ် ေကျးဇူးတငေ်�ကာငး်�ငှ့ ်

လူတုိကုိ့ ဆက်လက်ေြပာြပေနခ့ဲသည်။ "ေကျးဇူးဆပ်သည်" ဟုြပနဆ်ိုထားေသာ စကားလုံးမှာ 

anthomologeomai ြဖစ်�ပီး၊ လူသ�ိှင�်ကား ချီးမွမ်းြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေကျးဇူးတငေ်�ကာငး် ေဖာ်ြပြခငး်တုိကုိ့ 

��နြ်ပသည်။ 

အထးူသြဖင့ ် ေယ��ုှလင�်မို�၏ေရွး��တ်ြခငး် (Greek prosdechomai) ကုိေစာင့ေ်မ�ာ်ေနေသာ 

ဗိမာနေ်တာ်�ှိသူတုိအ့ား ေယ��အေ�ကာငး်ေြပာြပသည်။ "ေရွး��တ်ြခငး်" (ဂရ ိ lutrosis) ဟူေသာ 

စကားလုံးသည် ဤအေ�ကာငး်အရာတွင ် သံးုသည်။ ဂရိစကားလုံးကုိ စီးပွားြဖစ်သေဘာအရ 

"တစ်စုံတစ်ခု၏ေစျး��နး်ြဖင့ ် ေရွး�တ်ုြခငး်" ဟု မ�ကာခဏအသံုးြပုသည်။ သိုေ့သာ် ဤေနရာတွင ်

အဓိပ�ာယ်မှာ ဇာခရ၏ိပေရာဖက်ြပုချက် ၁:၆၈ တွငလ်ည်း “ဖိ�ှပ်ိခံရေသာအေြခအေနမှ 

လွတ်ေြမာက်ြခငး်အေတွ�အ�ကံု” ရလဒအ်ေပါ် အေြခခံသည်။ ေယ��ုှလင�်မို�၏ "သက်သာြခငး်" သိုမ့ဟုတ် 

�စ်ှသမ့်ိမ�ကုိ ေမ�ာ်လင့ေ်နေသာ �ှိေမာငကဲ်သ့ိုပ့င၊် ေယ�ု�ှလင�်မို�သည် ေရာမတုိ၏့ဖိ�ှပ်ိမ�မှ 

တစ်ဖနြ်ပနလ်ည်လွတ်ေြမာက်လာမည့်အချိနကုိ် ေစာင့ေ်မ�ာ်လျက်�ှိ�ပီး ယေနက့��်ပ်ုတုိ၏့သခင ်

ဒတိုယအ�ကိမ်�ကလာမ�ကုိ တမ်းတေနမည်ြဖစ်သည်။ 

 

နိဂုံး 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် ယေနလူ့အချို�အား စကားေြပာ�ပီး ေ�းှလူ ၂ ဦးအား 

ဘုရားသခငြ်ပုေတာ်မူသည့အ်တုိငး် ခရစ်ေတာ်ကုိ က��်ပ်ုတုိအ့ား ြပသသည်။ ဘရုားသခင၏်အလုိေတာ်ကုိ 

လုိက်နာရန၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်�ငှ့ ်ဆည်းကပ်ေနထိငုြ်ခငး်ြဖင့ ်ကုိယ်ေတာ်၏��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ 

ေလလ့ာရန�်ငှ့ ်အလုိေတာ်ေဆာင�်ပီး ြပငဆ်ငရ်န ်လုိအပ်သည်။ �ှိေမာင ်(၂း၂၈) �ငှ့ ်အ�� (၂း၃၇-၃၈) တုိကဲ့သ့ို ့ 

ဘုရားကုိ�ိုေသကုိငး်��ငိး်ေသာသူများ ြဖစ်�ကရနြ်ဖစ်သည်။ ဘုရားသခငကုိ် ကုိးကွယ်ဆည်းကပ်ြခငး်သည် 

တစ်ေနတွ့င ် ကုိယ်ေတာ်၏ လူမျိုးေတာ်အတွက် ထိက်ုတနေ်သာ အချိနြ်ပည့်အလုပ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 



သခငေ်ယ���ကလာြခငး်သည် လူအေပါငး်တုိအ့ား ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်၊ အလငး်�ငှ့ ် ကယ်တငြ်ခငး်ကုိ ေပးသည် 

(၂း၂၉-၃၂)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ထိအုေ�ကာငး်ကုိ အမှနတ်ကယ်ယုံ�ကည်လာေသာအခါ အြခားသူများအား 

ေြပာြပ�ပီး ေပျာက်ဆံးုဝိညာဉ်များထ ံခရစ်ေတာ်အေ�ကာငး်ကုိ ေဝမ�ရန ်အလွနေ်�ကာက်ရံွ�ေနမည်မဟုတ်ေပ။ 

သငသ်ည် (Simeon and Anna)တုိအ့ား အတုယူကာ သခငဘ်ရုား၏ ဒတိုယအ�ကိမ်�ကလာေတာ်မမူမီ 

ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်မျိုး�ငှ့ ် အသက်�ှငေ်နထိငု�်ပီး ကုိယ်ေတာ်ကုိ စိတ်�ှည်စွာေစာင့ဆ်ိုငး်�ပီး က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

ကယ်တင�်ိငုေ်သာ ေယ��တစ်ပါးတည်း�ှိေ�ကာငး် အြခားသူများအား ေြပာြပရန ်�ကိုးပမ်းမည်လား?။ 
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