
 

ဘရုားသခင်သ့ေဘာသဘာဝ၏ သမ�ာကျမ်းစာဆငြ်ခငသ်ံးုသပ်မ� 

(The Biblical Contemplation of the nature of God) 
 
 
အဂင်္လိပ်စကားပုံတစ်ခုမှာ “အချိန�်ငှ့ ် ဒေီရသည် 

လူကုိမေစာင့ပ်ါ” ဟုဆိုသည်။ �ပီးခ့ဲေသာ�စ်ှ�ငှ့ ်�စ်ှသစ်ကုိ 

ဆငြ်ခငရ်န ် က��်ပ်ုတုိ ့ ဘာလုပ်�ိငုသ်နည်း?။ ဆာလံ ၁၃၉ 

ကုိ ဆငြ်ခငသ်ံးုသပ်ရန ် ေလးနက်�ပီး လက်ေတွ�ကျေသာ 

ကျမ်းပုိဒအ်ြဖစ် က��်ပ်ုတုိ ့ သံုးသပ်�ကပါမည်။ 

ဘုရငဒ်ါဝိဒသ်ည် အသက်�ကီးလာေသာအခါ 

နနး်သက်ေ�ာှငး်ပုိငး်တွင ် ဤစာကုိေရးသားခ့ဲသည်။ 

ေ�ှာလုသူေ့နာက်သိုလုိ့က်ြခငး်၊ သားေတာ်အဗ�ှလုံသည် 

နနး်ချလုနးီပါးြဖစ်ြခငး် ကဲသ့ိုေ့သာ သူဘ့ဝတွင ်

စမ်းသပ်မ�များစွာကုိ ြဖတ်သနး်ခ့ဲရသည်။ သူ၏အေတွ�အ�ကံုများသည် အသက်၊ ဘုရားသခင�်ငှ့ ်

ထာဝရတည်�မဲြခငး်ဆိုငရ်ာ ဆငြ်ခငတုံ်တရား�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ အေတွးအြမငမ်ျားကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစခ့ဲသည်။ 

 
1. က��်ပ်ုတိုက့ိ ုစဥ်ဆကမ်ြပတ ်သေိတာ်မူ�ပီး အရာအားလံးုကိသုေိတာ်မူေသာဘရုား (v1) 

 
က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခငသ်ည် အရာခပ်သမ်ိးကုိြမင၍် အ�ကငး်မ့ဲသေိတာ်မူေသာအ�ှငြ်ဖစ်�ပီး၊ 

အရာခပ်သမ်ိးတုိထ့က် အချုပ်အြခာအာဏာ�ငှ့ ် ြမင့ြ်မတ်ေတာ်မူ၏။ က��်ပ်ုတုိ၏့ထိငုြ်ခငး်၊ ထြခငး်�ငှ့ ်

အေတွးများကုိ ဘရုားသခင ် သေိတာ်မူသည် (v2)။ သသူည် က��်ပ်ုတုိ၏့လမ်းစဉ်အားလုံးကုိ သသိည် (v3)။ 

အရာအားလုံးသေိသာသူ၏ဉာဏပ်ညာသည် က��်ပ်ုတုိ ့ ေြပာလုိေသာ၊ ေတွးေတာ�ကံဆမ� �ငှ့ ် ေနာငလ်ာမည့ ်

အြဖစ်အပျက်များ အပါအဝင ် အရာခပ်သမ်ိးတွင ် အကျံုးဝငသ်ည် (v4)။ အမှနမှ်ာ၊ “သသိည်” ဟူေသာ 

စကားလုံးကုိ ဆာလံ ၁၃၉ တွင ် ေလး�ကိမ်အသံးုြပုထားသည်။ အရာအားလုံးသေိသာ ဘရုားသခင၏် 

ဉာဏပ်ညာသည် သင့အ်တွက် သတငး်ေကာငး်ေလာ?။ က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခင�်ငှ့ ်

ကုိယ်ေတာ်၏မျက်ေမှာက်ေတာ်သည် သင့အ်တွက် �စ်ှသမ့်ိမ�ြဖစ်ေစသေလာ? သိုမ့ဟုတ် 

စိတ်ဓာတ်ကျြခငး်ြဖစ်ပါသလား?။ ထာဝရဘရုားကုိ ချစ်ေသာသူတုိအ့တွက်၊ ဘုရားသခငသ်ည် သူတုိကုိ့ 

�စ်ှသမ့်ိမ�ေပးေသာေ�ကာင့ ် ဤသတငး်သည် �စ်ှသမ့်ိမ�ြဖစ်ေစသည်။ သိုေ့သာ် ဘုရားသခငကုိ် 

ြပစ်မှားေသာသူတုိအ့တွက်မူကား သတုိူ ့ြပုသမ�ေသာအမ�ကုိ ဘုရားသခငသ်ေိတာ်မူ၏။  

 
v6 တွင ် “ဤကဲသ့ိုေ့သာအသပိညာသည် က��်ပ်ုအတွက် အလွနအ်ံ�့သဖွယ်ေကာငး်လှသည်။ ြမင့တ်ယ်၊ 

ငါမတတ်�ိငုဘ်ူး" ဤကျမ်းပုိဒကုိ် အြပုသေဘာြဖင့ ် �� ြမင�်ိငုသ်ည် ့ အေ�ကာငး်မှာ ဘရုားသခင၏် 



အ�ကံအစည်များ အလွန�်ကီးြမတ်�ပီး အရာအားလုံးကုိ 

သူသေိသာေ�ကာင့ ် က��်ပ်ု၏စိတ်ကုိ ��းိဆွေပးပါသည်။ 

က��်ပ်ုတုိတွ့င ် အရာအားလုံးသေိသာဘုရား�ှင�်ှိသြဖင့ ်

က��်ပ်ုတုိသ့ည် သူထ့မှံ တစ်စုံတစ်ရာကုိ သလိျက်�ငှ့ ်

ဖုံးကွယ်ရန ် �ကိုးစားေနေသးသလား? သိုမ့ဟုတ် 

ေ�ကကဲွေသာ �လုံှးသားြဖင့ ် ဘရုားသခငထ် ံ

စိတ်ရငး်မှနြ်ဖင့ ် ချဉ်းကပ်ေနပါသလား?။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ဘ၀တွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် မည်သည့်ေနရာသိုသ့ွားရမည်ကုိ 

��ပ်ေထးွေန�ိငုသ်ည်၊ သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဤဘဝတွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့လမ်း သိုမ့ဟုတ် 

ဦးတည်ချက်ေပျာက်ဆံးုသွား�ိငုသ်ည်။ ဒါေပမယ့် အနာဂတ်ကုိ သတဲိသ့ူတစ်ေယာက်က သင့ကုိ် 

ဦးေဆာငေ်နတယ်ဆိရုင ် သငစိ်တ်ဝငစ်ားမှာလား။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အနာဂတ်တွင ် မေသချာမေရရာမ�များ 

�ကံုေတွ�ရေသာ်လည်း၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခငသ်ည် အနာဂတ်ကုိ သ�ိှိ�ပီး သူ၏ပဋညိာဉ်လူတုိကုိ့ 

ထာဝရအသက်သို ့ ပုိေ့ဆာငေ်တာ်မူမည် (ဆာ ၂၅း၄-၅)။ 

 
2. က��်ပ်ုတို�့ငှ ့အ်တ ူအ�မဲ�ိှေန�ပီး ေနရာတိငုး်၌�ိှေသာဘရုား (v7) 

 
က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခင ် သေဘာသဘာဝ၏ သွနသ်ငခ်ျက်မှာ ေနရာတုိငး်၌ �ှိေနြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ 

ဆာလံဆရာသည် ေကာငး်ကင�်ငှ့ ် ငရဲ၌လည်းေကာငး် ဘုရားသခင�်ှိေတာ်မူေ�ကာငး်ကုိ 

ပုံဥပမာများေပးသည် (v8)။ ဂျူးလူမျိုး ၆ သနး်�ငှ့ ်အြခားများစွာကုိ 

သတ်ြဖတ်မ�အတွက် တာဝန�်ှိေသာ အေဒါဖ့်ဟစ်တလာ (Adolf 

Hitler) သည် မဟာမိတ်တပ်များထ ံ မေရာက်�ှိမီ မိမိကုိယ်ကုိ 

အဆံုးစီရငခ့ဲ်�ပီး ကမ�ာေပါ် �ှိ တရားစီရငြ်ခငး်မှ 

လွတ်ေြမာက်ခ့ဲပုံရသည်။ သိုေ့သာ် Heb 9:27 အရ 

တရားစီရငရ်မည့် ဝိညာဉ်�ှ�ိပီး ငရ၌ဲလည်း တရားစီရငြ်ခငး်�ှိ�ပီး 

ဟစ်တလာသည် ြပငး်ထနေ်သာ ထာဝရအကျိုးဆက်များ�ငှ့အ်တူ 

ထာဝရတရားစီရငြ်ခငး်ကုိ ရငဆ်ိုငရ်မည်ြဖစ်သည်။ ဒါဆိ ု

ေကာငး်ကငန်ဲ ့ ငရဲက ဘယ်လုိမျိုးလဲ။ သမ�ာကျမ်းစာက 

ေကာငး်ကငသ်ည် အမှနတ်ကယ်�ှိသည် (ဥပမာ၊ ေယာဟန ်၁၄:၂) �ငှ့ ်ငရလဲည်း�ှသိည်။ လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁ 

တွင ် သခငေ်ယ��သည် ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုှိ သူေတာငး်စား လာဇ�ု (သခငဘ်ုရားကုိ သေိသာေ�ကာင့)် �ငှ့ ်

ေသလွန�်ပီး ငရဲ၌ �ှိေနေသာ သူ�ကယ်တစ်ဦး�ငှ့ ် �စ်ှဦးစလုံးသည် ေနာငဘ်ဝ၌ ထာဝရတည်ြခငး်၌ 

သတိ�ှိ�ကသည်ဟု လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁ တွင ် မိန ့ေ်တာ်မူခ့ဲသည်။  သမ�ာကျမ်းစာတွင ် အ�ကိမ်ေပါငး် 600 

ခန ့ေ်ဖာ်ြပထားေသာ ေကာငး်ကငသ်ည် ဘရုားသခငက်ျိနး်ဝပ်ရာေနရာြဖစ်�ပီး ေရွးေကာက်ခံရေသာ 



ေကာငး်ကငတ်မနမ်ျားြဖစ်�ကကာ က��်ပ်ုတုိေ့�ှ �တွင ် ေသဆံုးသွားခ့ဲေသာ ဘုရားသခင၏် 

ေရွး�တ်ုြခငး်ခံရေသာ ၎ငး်တုိသ့ည် ယခုအခါ ဘရုားသခင�်ငှ့အ်တူ ေကာငး်ကငဘ်ံု၌ �ှေိန�ပီြဖစ်သည်။  

 
အဒဲေီတာ ့ လူေသရင ် ေကာငး်တာလား။ ခရစ်ေတာ်၌အေသခံ�ပီး သခငဘ်ရုား၌ ကယ်တငြ်ခငး်ခံရပါက 

မေကာငး်ေသာအရာြဖစ်ရန ် မလုိအပ်ေသာေ�ကာင့ ် ၎ငး်တွငမူ်တည်သည်။ 2 Kings 22:20 တွင ်

ဘုရားသခငသ်ည် ယုဒြပည်အေပါ်သို ့ ဘုရားသခငေ်ပးခ့ဲေသာ ပျက်စီးြခငး်ကုိ မြမငမီ်တွင ်

ေယာ�ှိေသဆံးုေ�ကာငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိေ့တွ� ြမငရ်သည်။ ဤဘဝတွင ် သူတုိ၏့အလုပ်�ပီးေြမာက်ေသာ 

သူများသာ ဘရုားသခငသ်ည် သူတုိကုိ့ ေကာငး်ကငဘ်ံုသို ့ ပုိေ့ဆာငေ်ပးမည်ြဖစ်သည်။ ငရဲမီးအိုငသ်ည် 

ြပနလှ်ည့်၍မရေသာ ထာဝရည�ဉ်းဆြဲခငး်၏ ပကတိေနရာြဖစ်သည်။ တစ်ချိနက် ြပနလ်ည်�ိးု�ကားလာသ ူ

George Whitefield သည် ငရဲ၏ြဖစ်ရပ်မှနမ်ျားကုိ ေပါ်လွငထ်င�်ှားစွာ ေဟာေြပာခ့ဲ�ပီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး 

�ိးုလာ�ပီး သူကုိ့ ေ�ာှင့ယှ်က်ကာ ငရဲဟုေခါ်ေသာ ဤေ�ကာက်မက်ဖွယ်ေကာငး်ေသာ အရပ်သို ့ 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ သွားခွင့မ်ြပုရန ် ေတာငး်ပနက်ာ �စ်ှ�စ်ှ�ခိုက်�ခိုက် ေြပာငး်လဲသွားခ့ဲသည်။ 

ခရစ်ေတာ်မပါ�ှိေသာ လူတစ်ဦးေသဆံးုသည်�ငှ့တ်စ်�ပိုငန်က် ငရဲမှထက်ွလမ်းမ�ှိပါ။ ထိငုရသဲည် 

ထာဝရတည်�မဲေနမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ေနတွ့င ် က��်ပ်ုတုိေ့တွ�ဆံုမည့ ် ဘုရားသခငေ်�ှ �၌ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာကုိ သမ�ာသတိ�ှိ�ှိ ဆငြ်ခငရ်နလုိ်သည်။  

 
အလုံးစုံေသာဘရုားသခငသ်ည် ငါတုိ�့ငှ့အ်တူ အစဉ်အ�မဲ�ှိေတာ်မူသည်။ အေ�ကာငး်မူကား 

လက်ျာလက်ေတာ်သည် ငါတုိကုိ့ ဆုပ်ကုိငလ်ျက် �ှိေတာ်မူမည် (v10)၊ သူ၏အလငး်သည် အေမှာငထ်ကုို 

ဖယ်�ှားလိမ့်မည် (v11)။ ကုိယ်ေတာ်၏မျက်ေမှာက်ေတာ်ေ�ကာင့ ် သငသ်ည် �စ်ှသမ့်ိမ� သိုမ့ဟုတ် 

စိတ်ပျက်အားေလျာေ့နပါသလား?။ မ�ကာေသးမီက COVID ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာကပ်ေရာဂါ�ငှ့ ်

၎ငး်၏ြပငး်ထနေ်သာသက်ေရာက်မ�များ ကဲသ့ိုေ့သာ ေဘးဆိုးတစ်ခု�ပီးတစ်ခု�ငှ့ရ်ငဆ်ိငုမ်ည်ြဖစ်�ပီး အချို�က 

“ဘုရားက ဘယ်မှာလဲ?...ဒါဟာ ဘယ်မှာြဖစ်တာလဲ” လုိ ့ ေမး�ကတယ်။ John Bunyan ၏ Pilgrim's Progress 

တွင ် ကေလးများက "မငး် စကားြပနက် ဘယ်မှာလဲ" ဟု ေမးသည်။ သူကုိ့ လျစ်လျူ��ထားေသာ်လည်း 

သူတုိ�့ငှ့အ်တူ အ�မဲတမ်း�ှိေနေ�ကာငး် သူေပါ်လာသည်။ အမှနစ်ငစ်စ်၊ ဘုရားသခင၏်မျက်ေမှာက်ေတာ်သည် 

က��်ပ်ုတုိဘ့ဝတွင ် စမ်းသပ်မ�များ�ငှ့ ် ဆငး်ရဲဒကု�များကုိ ရငဆ်ိုငရ်မည်ကုိ မဆိုလုိပါ။ ေဟ�ှာယ 41:10 က 

“မစုိးရိမ်�ငှ့။် ငါသည် သင�်ငှ့အ်တူ�ှိေသာေ�ကာင့ ်မတုနလ်�ပ်�ငှ့။် ငါသည် သင၏်ဘုရားသခငြ်ဖစ်၏။ သင့ကုိ် 

ခွနအ်ားြဖစ်ေစမည်။ ငါသည် သင့ကုိ်ကူညီမည်။ ငါေ့ြဖာင့မ်တ်ြခငး်၏လက်ယာလက်ြဖင့ ်သင့ကုိ် ငါေထာက်မ

ေပးမည်။ က��်ပ်ုတုိတွ့င ် က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့အ်တူ�ှိေတာ်မူေသာ ဘရုားသခင�်ှိေသာေ�ကာင့ ် ၎ငး်သည် 

ကုိယ်ေတာ်အတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့သက်ေသခံချက်အေပါ် များစွာယုံ�ကည်မ��ငှ့ ် ယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ ေပးပါသည်။ 

အမှနမှ်ာ စာတနသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ဘရုားသခငထ်မှံ ေဝးကွာသွားေစသည့် အေ�ာှင့အ်ယှက်များစွာကုိ 

ချေပးသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေလာကီလုပ်ငနး်၊ အားလပ်ချိန ် သိုမ့ဟုတ် ေလလ့ာမ�များတွင ်

က��်ပ်ုတုိ၏့အလုပ်များေသာေ�ကာင့ ်ဘရုားသခငအ်ား ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်တုိကုိ့ လျစ်လျူ��မိပါသလား?။ 



3. ပလ� ငေ်ပါ် �ိှေန�ပီး အလံးုစံတုတ�်ိငုေ်သာတန်ခိုး�ှငဘ်ရုား (v13) 

1980 ခု�စ်ှတွင ် Open Theism ဟုေခါ်ေသာ လစ်ဘရယ်ဓမ�ပညာ�ငှ ် သိုမ့ဟုတ် ပညာ�ှငအ်ချို�က 

ဘုရားသခငသ်ည် သလုူပ်�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် သ�ိိငုသ်ည့်အရာအားလုံးတွင ် တနခုိ်း�ငှ့ ်

အကန ့အ်သတ်မ�ှိဟူေသာ အရာ�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ 

အြငငး်အခုံြဖစ်ခ့ဲသည်။ ငါတုိ၌့ ေ�ကာက်မက်ဘွယ်ေသာ 

အံဩ့ဘွယ်ေသာ အရာြဖင့ ် ဖနဆ်ငး်ခံရေသာေ�ကာင့ ်

ငါတုိ၌့ ခပ်သမ်ိးေသာ အလုံးစုံတုိကုိ့ အုပ်စုိးေတာ်မူေသာ 

အန��တနခုိ်း�ှင ် ဘရုားသခင ် �ှိေတာ်မူေ�ကာငး်ကုိ 

သေိလာ ့ (v14), (Dan. 4:335) ။ ဘရုားသခငသ်ည် 

ကမ�ာ�ငှ့ ်လူဝိ့ညာဉ်ကုိ ဖနဆ်ငး်ြခငး်တွင ်တနခုိ်းြပသည်။ (Gen 1:27၊ 2:21-24) ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ်

ဖနဆ်ငး်ြခငး်တွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့အခနး်က�ကုိ အေလးထားေတာ်မူသည် (v16)။ ဘရုားသခငက် 

အမိန ့ေ်ပးေတာ်မူသမ�သည် အချိနြ်ပည့်၊ တရားမ�တြခငး်၊ ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်၊ သန ့�်ှငး်ြခငး်�ငှ့ ် သက်ဆိငုသ်ည် 

(v16)။ ထိုေ့�ကာင့ ် ဒါဝိဒက် “အိဘုုရားသခင၊် အက��်ပ်ု၌ ကုိယ်ေတာ်၏အ�ကံအစည်သည် 

အလွနတ်နဖုိ်း�ှပိါ၏။ သူတုိထ့ကဲ ပမာဏ ဘယ်ေလာက်�ကီးလဲ!" (v17)။  

လွနခ့ဲ်ေသာ (3 to 4 decades) ဆယ်စု�စ်ှသည် ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ် နည်းပညာပုိငး်ဆိုငရ်ာ 

တုိးတက်မ�၏အချိနတ်စ်ခုြဖစ်သည်။ အချို�ေသာ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ပညာ�ှငမ်ျားသည် သိုး Dolly ကဲသ့ိုေ့သာ 

မျိုး�ိုးဗီဇကုဒ၏် အြခားသတ� ဝါကုိ ေမွးထတ်ုရနအ်တွက် ဆလ်ဲများကုိ ခဲွထတ်ုြခငး် ေအာငြ်မငခ့ဲ်�ပီး ကုိရးီယား 

သပိ�ံပညာ�ငှတ်စ်ဦးမှ တိရစ�ာနမ်ျားကုိ ေမွးထတ်ု�ိငုေ်သာ လူသားများလည်း တစ်ေနတွ့င ် တတ်�ိငုသ်၍ 

လုပ်ေဆာင�်ိငုခ့ဲ်ေ�ကာငး်ေြပာ�ပီး ေနာက်ပုိငး်တွင ် သူ၏သသံယြဖစ်ဖွယ်သုေတသနတွင ်

လိမ်လည်မ�တစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ထတ်ုခ့ဲသည်။) မျိုးပွားြခငး်သည် DNA �ငှ့ ်သေ��သားဆလ်ဲ �စ်ှခုစလုံး လုိအပ်�ပီး 

ဆလ်ဲအမျိုးအစားကုိ ပွားရန ် ြဖစ်�ိငုေ်သာ်လည်း ကဲွြပားြခငး်မ�ှိဘ ဲ သတ� ဝါကုိ ေအာငြ်မငစွ်ာ ပွား�ိငု�်ပီး 

��ပ်ေထးွမ�မ�ှဘိ ဲသေ��သားဆလ်ဲသည် DNA အသစ်ကုိ ြငငး်ပယ်ကာ ေသဆံးု�ိငုေ်ြခ အလွနန်ည်းပါးပါသည်။ 

သေ��သားေလာငး်သည် ၎ငး်၏ �ျူကလိယမှ ဖယ်ထတ်ုထားေသာ မူလမျိုးဗီဇပစ�ည်း မပါ�ှဘိ ဲ�ငှသ်န�်ိငုက်ာ 

အချို�ေသာ သေ��သားေလာငး်များကုိ လုပ်ငနး်စဉ်တွင ်ဖျက်ဆးီ၍ သတ်ပစ်ရနလ်ည်း ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ဒါေပမယ့ ်

ဘုရားသခငရ်ဲ ့ ပုံသ�ာနန်ဲ ့ဖနဆ်ငး်ထားတဲ ့လူသားေတွ အေနနဲ ့၊ က��်ပ်ုတုိဟ့ာ အလွယ်တကူ ပုံတူပွား�ိငုတဲ် ့

ေ�ကာငေ်တွ၊ ေခွးေတွ မဟုတ်ပါဘူး။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘုရားသခင၏် ပုံသ�ာန�်ငှ့အ်ညီ ဖနဆ်ငး်ခံရ�ပီး  တိရစ�ာနမ်ျား�ငှ့ ်အလွနကွ်ာြခားပါသည်။ 

သငသ်ည် တိရစ�ာနတ်စ်ေကာငကုိ် ေမွးထတ်ု�ိငုေ်သာ်လည်း ၎ငး်သည် မည်မ��ကာေအာင ် အသက်�ငှ�်ိငု�်ပီး 

သဘာဝြဖစ်စဉ်ထက် ပုိမုိေကာငး်မွနသ်ည့် အေြခအေနတွင ် �ှိသနည်း။ သိုေ့သာ် လူသားတစ်ဦးကုိ 

ေမွးထတ်ုရနအ်တွက် သငသ်ည် ဝိညာဉ်တစ်ခုလုိအပ်ေသာ လူသ့ေ��သားဆလ်ဲများထက် ပုိ၍လုိအပ်�ပီး 



အန��တနခုိ်း�ှငဘ်ရုားသခငက်သာ ယငး်ကုိ သင့အ်ား ေပးေဆာင�်ိငု�်ပီး ၎ငး်ကုိ သူလက်ခံမည်လား။ ၎ငး်သည် 

ေဆးေလာကတွင ် မသေိသးေသာ �ကီး�ကီးမားမားြဖစ်ေနဆြဲဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့အချုပ်အြခာအာဏာပုိင ်

ဘုရားသခငတ်စ်ပါးတည်းပုိငေ်သာ လ�ို� ဝှက်ေသာအရာများ�ငှ့ ်မဆိုစေလာက်မ� မြပုလုပ်သင့ပ်ါ။ 

ေနာက်ထပ် ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ စုိးရိမ်စရာကေတာ ့ ကုိယ်ဝနဖ်ျက်ချတဲ ့ ကိစ�ပါ။ အချို�ေသာလူများသည် 

သေ��သားေလာငး် သေ��တည်ချိနတွ်င ်အသက်သည် သေ��တည်ြခငး်မှ အစြပုြခငး်မ�ှိေ�ကာငး် ယုံ�ကည်ရန ်

ေရွးချယ်�က�ပီး ထိုေ့�ကာင့ ် သေ��သားသည် အမှနတ်ကယ် လူသားများမဟုတ်ေပ။ ကုိယ်ဝနမ်ေဆာငမီ် 

ရက်သတ� ပတ်များစွာ မတုိငမီ်တွင ် သေ��သားသည် လူသားတစ်ဦးမဟုတ်ေသးေသာေ�ကာင့ ် ကေလးကုိ 

ကုိယ်ဝနဖ်ျက်ရန ် �ိငုထ်က်စီးနငး် ေရွးချယ်�ိငုသ်ည်ဟု ဆိုသူများ �ှိပါသည်။ ကုိယ်ဝနဖ်ျက်ချြခငး်ကုိ 

ဆန ့က်ျငေ်�ကာငး် တရား�ံုးချုပ်က စီရငခ်ျက်ချ�ပီးေနာက် မ�ကာေသးမီက အေမရကိနတွ်င ် �ကီးမားေသာ 

စကားစစ်ထိးုပဲွတစ်ခု ြဖစ်ပွားခ့ဲသည်။ သိုရ့ာတွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့မိခငဝ်မ်း၌ 

ပုံမေဖာ်ေသးေသာအချိန၌် ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိ၏့အရာဝတ� ုကုိ ြမငေ်တွ�ရ�ပီး လူသားသေ��သားကုိ 

ဖနဆ်ငး်ြခငး်သည် ဘုရားသခင၏် အံဖွ့ယ်လ�ို� ဝှက်ဆနး်�ကယ်မ�ြဖစ်သည် (v15-16)၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

အမိဝမ်းတွငး်၌ပင ် အရာဝတ� ု သိုမ့ဟုတ် ဇုိငး်ဂတ်မဟုတ်ေသာ လူတစ်ဦးြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့၊် 

လူသ့ေ��သားသည် သက်�ှိသတ� ဝါြဖစ်သည် (Exo 21:22 ကုိ�ကည့်ပါ) �ငှ့ ်

ြပုြပငထ်ားေသာအသငး်ေတာ်တစ်ခုအေနြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် အသက်၏သန ့�်ှငး်ြမင့ြ်မတ်မ�ကုိယုံ�ကည်�ပီး 

မေမွးေသးေသာကေလးငယ်များ၏ စိတ်ကူးစိတ်သနး်များကုိအေြခခံ၍ ခဲွြခားဆက်ဆခံံရေသာ 

ေယာက်ျားြဖစ်ေစ၊ မိနး်မြဖစ်ေစ ကုိယ်ဝနဖ်ျက်ချြခငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိမ့ေထာက်ခံပါ။  

v19 တွင၊် “လူဆိးု” သည် ပုဂ�ိုလ်ေရးရနသ်ူများကုိ ရည်��နး်သည်မဟုတ်ဘ၊ဲ ဘရုားသခင၏် အများသူငာှ 

ရနသ်ူများကုိ ရည်��နး်သည်။ ဂျာမနန်ာဇီအရာ�ှတိစ်ဦးသည် ဂျူးလူမျိုးများကုိ မီးေလာငတုိ်က်သွငး်ြခငး်တွင ်

ပါဝငပ်တ်သက်ခ့ဲသည်။ စစ်�ကီး�ပီးေသာအခါ အသွငအ်ြပငေ်ြပာငး်ကာ ပုနး်ေအာငး်သွားခ့ဲသည်။ ဒါေပမယ့ ်

သူကုိ့ ေနာက်ဆံုးမှာ ဖမ်းမိ�ပီး အစ�ေရးကုိ ြပနေ်ခါ်ေဆာငသ်ွား�ပီး သူရ့ဲရ့ာဇ၀တ်မ�ေတွအတွက် 

�ကိုးမိန ့ေ်ပးခ့ဲရပါတယ်။ ဒလုိီပဲ တရားမ�တမ�နဲ ့ အမှနတ်ရားက မေကာငး်မ�ကျူးလွနသ်ူေတွကုိ 

ဖမ်းမိလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဆာလံဆရာသည် ဘရုားသခငအ်ား သူ၏စိတ်�လုံှးကုိဖွင့၍် �ှာေဖွစစ်ေဆးရန ် ေတာငး်ဆိုခ့ဲသည်မှာ- 

အိုဘုရားသခင၊် အက��်ပ်ုကုိ�ှာ၍ စိတ်�လုံှးကုိ သ�ိပီး၊ အက��်ပ်ု၏အ�ကံအစည်ကုိ သမှိတ်ေတာ်မူပါ။ 

က��်ပ်ုတုိ ့ သူကုိ့ ဒလုိီလုပ်ခွင့ေ်ပးမှာလား?။ ပုနး်ကွယ်ေနမည့်အစား က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာကုိ ဆနး်စစ်ရန ်

သူ၏အလငး်ကုိ ထားခွင့ြ်ပုရန ် ဘုရားသခငေ်�ှ �ေမှာက်တွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်�လုံှးကုိ ထား�ကပါစုိ။့ 

အဆငသ်င့ြ်ဖစ်�ပီလားလုိ ့ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ ြပနေ်မးရပါမယ်။ က��်ပ်ုတုိကုိ့ စစ်ေဆးရန ်

ေကာငး်ကငခ်မည်းေတာ်၏အလငး်ကုိ �ှာေဖွပါ။ ထာဝရဘုရားေ�ှ �ေတာ်၌ ဤအမ�ကုိေနစ့ဉ်ြပု�ကစုိ။့ 

 



နိဂုံး 

ေနာက်ဆံုးတွင ် ဆာလံဆရာက “အက��်ပ်ု၌ 

ဆိုးသွမ်းေသာ လမ်း�ှမိ�ှိကုိ �ကည့်��၍ 

ထာဝရလမ်းသိုပုိ့ေ့ဆာငပ်ါ။” (v24)။ ဘရုားသခင၏် 

��တ်ကပတ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့လမ်းခရးီအတွက် 

အလငး်ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်တာကုိ 

လမ်း��နေ်ပးသည်။ သင ် သည် ကျယ် ေသာ လမ်း 

ေပါ် သို ့ ေရာက်လ�င ်ပျက်စီးြခငး်သို ့ ဦးတည်သည် (မ 

၇း၁၃)။ သိုမ့ဟုတ် သငသ်ည် ထာဝရအသက်ကုိ 

ပုိေ့ဆာငေ်ပးေသာဘရုားသခင၏်အလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ 

ကျဉ်းေြမာငး် လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တွင ်�ှိေနပါသလား? 

(မ ၇း၁၄) က��်ပ်ုတုိသ့ည် အသပိညာြဖင့ ်ဘုရားသခငကုိ် ေကျာခုိငး်�ပီး ဆန ့က်ျငဘ်က်ြပုခ့ဲသလား သိုမ့ဟုတ် 

ေြဖာင့ြ်ဖူးေသာလမ်း၌ ေလ�ာက်လှမ်းေနသလား?။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် 2022 ခု�စ်ှ၏ ေနာက်ဆံးုသံးုလပတ်ကုိ နးီကပ်လာသည်�ငှ့အ်မ� ဆုေတာငး်လျက် 

စဉ်းစား�ကည့်�ကပါစုိ။့ က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာကုိ ဆငြ်ခငသ်ံုးသပ်ဖုိပ့ါ။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

တရားစီရငရ်န ် မ�ကလာမီ သခငေ်ယ��အား မိမိကယ်တင�်ငှအ်ြဖစ် ကုိယ်တုိငကုိ်ယ်ကျ မသေိသးပါက 

ေနာငတ်�ငှ့ ် ခရစ်ေတာ်ထသံို ့ လာပါ။ မ�ကာမီ သသူည် က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ် ေလာကကုိ တရားစီရငရ်န ်

�ကလာေတာ်မူမည်ြဖစ်သည်။ အာမင။် 

 

Rev. Dr Jack Sin 

 


