
ခရစယ်ာန်ဘဝ�ငှ့ ်ေသြခငး်ဆိငုရ်ာ ��ေထာင့ ်

(A Christian Perspective of Life & Death) 
 

နိဒါန်း 

တဟုနး်ဟုနး်�ငှ့ ် လျငြ်မနစွ်ာပျံ� �ှံေ့နေသာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ် ေနစ့ဉ်ေသဆံုးရြခငး်အေ�ကာငး် 

�ကားေနရသည့်အတုိငး် အ��ရာယ်များေသာ ေနရ့က်များတွင ် က��်ပ်ုတုိေ့နထိငု�်ကရပါသည်။ 21 လအတွငး် 

လူေပါငး် 4.5 သနး်ခန ့သ်ည် ဤေသေစ�ိငုေ်သာ ဗုိငး်ရပ်စ်ပုိးေ�ကာင့ ် ယခုအချိနအ်ထ ိ ေသဆံးုခ့ဲ�ပီး 

အများအြပားမှာ ေ�ကာက်လန ့�်ပီး စိတ်ဓာတ်ကျေန�ကဆြဲဖစ်သည်။ စငက်ာပူ�ိငုင်တွံင ် ကငဆ်ာ�ငှ့ ်

�လုံှးေရာဂါသည် ထပ်ိတနး်လူသတ်သမား �စ်ှဦးြဖစ်သည်။ ယုံ�ကည်သမူျားအတွက် ေသြခငး်သည် 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ တစ်ေနရာသို ့ ထက်ွခွာြခငး်သာြဖစ်သည်။ ေပါလုက ၂တ ိ၄း၆-၈ တွင ်‘အေ�ကာငး်မူကား၊ 

ငါကုိ့ယဇ်ေပါ်မှာ ေလာငး်ရေသာ အချိန�်ှိ�ပီ။ စုေတရ့ေသာအချိန ် ေရာက်ေလ�ပီ။ ေကာငး်စွာေသာ 

တုိက်လှနြ်ခငး်ကုိ ငါြပု�ပီ။ ေြပးရေသာလမ်းကုိ အဆံုးတုိငေ်အာငေ်ြပး�ပီ။ ယုံ�ကည် ြခငး်တရားကုိ 

ေစာင်ေ့�ှာက်�ပီ။ ယခုမှစ၍ ဓမ�သရဖူသည် ငါအ့ဘိုသ့ိုထားလျက်�ှ၏ိ။ ထိေုနရ့က်၌ တရားသြဖင် ့

စီရငေ်သာသူတည်း ဟူေသာ သခငဘ်ရုားသည် ထိသုရဖူကုိ ငါ၌အပ်ေပးေတာ်မူမည်။ ထိမု�မက၊ 

ေပါ်ထနွး်ေတာ်မူြခငး်ကုိ ေတာင် ့ တေသာသူအေပါငး်တုိ၌့လည်း အပ်ေပးေတာ်မူမည်။’ တစ်နည်းအားြဖင့ ်

ယုံ�ကည်သူတစ်ဦးသည် �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေသြခငး်ြဖင့ ် ဤေလာကမှ ထက်ွသွားေသာအခါ၊ သူ သိုမ့ဟုတ် 

သူမသည် ထာဝရအသက်�ှရိာ ေကာငး်ကငဘ်ံသုို ့ ဘရုားသခင�်ငှ့အ်တူ ဝငေ်ရာက်ရလိမ့်မည်။ ေယာ ၁၁:၂၄-

၂၅ ‘မာသကလည်း၊ ေနာက်ဆံုးေသာေနတ့ည်းဟူေသာ ထေြမာက်ရာကာလ၌ သူသည် ထေြမာက် လိမ့် 

မည်ကုိ က�နမ်သပိါသည်ဟု ေလ�ာက်၏။ ေယ��ကလည်း၊ ငါသည် ထေြမာက်ြခငး်အေ�ကာငး်၊ 

အသက်�ှငြ်ခငး်အေ�ကာငး်ြဖစ်၏။ ငါကုိ့ ယုံ�ကည် ေသာသူသည် ေသလွနေ်သာ်လည်း �ှငလိ်မ့်မည်။’. 

�ှငေ်ပါလုေြပာသည့အ်တုိငး်၊ ကုိယ်ခ��ာမှ ပျက်ကွက် (သို)့ ေ၀းကွာြခငး်သည် သခငဘ်ုရားထေံတာ်၌ 

�ှိေနရမည် (၂ေကာ ၅း၈-၉)။  

ဝမ်းနည်းပူေဆွးြခငး်တုိကုိ့ �ကံုေတွ�ရေသာအခါတွင ်ဘရုားသခင၏်လူများအတွက် စိတ်သက်သာရာရမ� �ငှ့ ်

�စ်ှသမ့်ိမ�များစွာ �ှသိည် (၂ေကာ ၁း၄)။ က��်ပ်ုတုိ၏့အဂင်္လိပ်စကားလုံး "�စ်ှသမ့်ိြခငး်" သည် 

လာတငစ်ကားလုံး-�စ်ှလုံးမှ ဆငး်သက်လာ�ပီး "ခွနအ်ားြဖင့"် ဟု အဓိပ�ါယ်ရသည်။ 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိရ့ငဆ်ိုငေ်နရေသာ စိနေ်ခါ်မ�များကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး် 

�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ် သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်အား “�စ်ှသမ့်ိေသာသ”ူ ဟုေခါ်သည်။ “ဥပဇ� ာယ်ဆရာ” 

(သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်) ဟုြပနဆ်ိုထားေသာ ဂရိစကားလုံးမှာ “ကူညီရန ် ေခါ်ေဆာငသ်ူ” ဟု 

အဓိပ�ာယ်ရသည်။ ဘဝ၏ေဘးဆိးုများကုိ ြဖတ်သနး်ရေသာအခါတွင ် ဘရုားသခင၏်လူများအတွက် 

များစွာေသာ�စ်ှသမ့်ိမ��ှိသည်။ ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ေသြခငး်တရား�ငှ့ ် အသက်�ှငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ 

ေအာက်ပါ အေတွးအြမငမ်ျားကုိ သံးုသပ်�ကည့်ပါ။ 



 

ကျန်ရစသ်အူတကွ ်�စှသ်မ့်ိမ� 

စာေရးသူသည် လွနခ့ဲ်သည့် 3 လမြပည့မီ်တွင ် (vigil service) ၂ �ကိမ် လုပ်ေဆာငခ့ဲ်�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ေိသာသ ူ

တစ်ေယာက်သည် သူမအပ်ိေနစဉ် �လုံှးရပ်ြခငး်ေ�ကာင့ ် �ုတ်တရက် ေသဆံုးသွားခ့ဲသည်။ သိုေ့သာ် 

ခရစ်ယာနဈ်ာပနတစ်ခုတွင ် ကျနရ်စ်သူမိသားစုအတွက် ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်၊ �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ် �ငမ်ိသက်ြခငး်သည် 

မယုံ�ကည်သူ  (သို)့ ခရစ်ယာနမ်ဟုတ်သူများ ေသဆံးုြခငး်�ငှ့မ်တူေပ။ အချိနတုိ်အတွငး် နာကျငမ်��ငှ့ ်

ဝမ်းနည်းပူေဆွးမ�များ�ှိေသာ်လည်း၊ က��်ပ်ုတုိတွ့င ်မည်သည့်အချိနက်ာလမဆို ဆံးု��းံြခငး်ထက် ခုိငမ်ာေသာ 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ ထာဝရ�စ်ှသမ့်ိမ� �ှိပါသည်။ ဆာ ၁၁၆:၁၅ က ‘ထာဝရဘရုားေ�ှ �ေတာ်၌ 

မိမိသန်�့ငှး်သူတုိ၏့ ေသြခငး်အရာသည် အဘိုး�ကီးလှ၏။’ ဗျာ ၁၄:၁၃ ‘တဖနတုံ်၊ ေကာငး်ကငအ်သကံား၊ 

ယခုမှစ၍ သခငဘ်ုရား၌ ေသေသာသူတုိသ့ည် မဂင်္လာ�ှိ�က၏ဟု ေရးထားေလာဟု့ ေြပာဆိုသည်ကုိ 

ငါ�ကား၏။ ဝိညာဉ်ေတာ်ကလည်း၊ ထိသုိုမှ့နေ်ပ၏။ ထိသုူတုိသ့ည် ပငပ်နး် ြခငး်�ငမ်ိးမည်အေ�ကာငး်�ှ၍ိ၊ 

သူတုိ၏့ အကျင်တုိ့သ့ည်လည်း သူတုိ�့ငှ်အ့တူ လုိက်�က၏ဟုမိန်ေ့တာ်မူ၏။’ ခရစ်ေတာ်၏ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ေ�ကာင့၊် ခရစ်ေတာ်၌�ှိေသာက��်ပ်ုတုိသ့ည် တစ်ေနေ့နတွ့င ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ဝိညာဉ်�ငှ့ြ်ပနလ်ည်ေပါငး်စည်းရန ် က��်ပ်ုတုိ၏့ကုိယ်ခ��ာ၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး် ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ငှ့ ်

ခရစ်ေတာ်၌�ှိေသာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ှသိည်။ ၁ ေကာ ၁၅:၅၇ က ‘ငါတုိသ့ခင ် ေယ��ခရစ်အားြဖင် ့ ငါတုိအ့ား 

ေအာငြ်ခငး်အခွင်ကုိ့ ေပးေတာ်မူေသာ ဘုရားသခင၏် ေကျးဇူးေတာ်သည် �ကီးလှစွတကား။’ ထိုေ့�ကာင့ ်

ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ေသြခငး်တရားကုိ မေ�ကာက်ဘ ဲ ေသမငး်၏ ေနန့းီလာေသာအခါ သခငဘ်ရုားကုိ 

ယုံ�ကည်ကုိးစားရန ် ရရဲင့ဖုိ်လုိ့သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အချိနမ်ေရွး ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ ထာဝရ�ှိေနရန ်

ဤေလာကမှ ထက်ွခွာရန ်အသင့ြ်ဖစ်ရမည်ြဖစ်သည် (၂ေကာ ၅း၇-၉)။ 

 

ေ�ကာကရံွ်� ြခငး်မ�ိှေသာ အမ်ိြပန်ြခငး် ေအာငပဲွ် 

ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ထာဝရကာလ၏ ဤဘက်ြခမ်းတွင ် ေကာငး်မွနစွ်ာ အစ�ငှ့အ်ဆံုး �စ်ှဦးစလုံးအတွက် 

�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည်။ ေရွး��တ်ြခငး်အတွက် မေသမီ အဓိပ�ါယ်�ှိေသာ တရားထိငုြ်ခငး်၏ ေအာက်ပါ 

အေတွးအြမငမ်ျားကုိ ဆငြ်ခငသ်ံုးသပ်�ကည့်ပါ- 

၁။ က��်ပ်ုတုိ၏့ြပငး်ထနေ်သာ ေဝဒနာများတွင ် ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ စွန ့ပ်စ်မည်မဟုတ်ေ�ကာငး် 

သတိရပါ။ 

2. ဘုရားသခငကုိ် က�ုဏာ�ငှ့ ် သစ�ာ�ှိေသာ ခမည်းေတာ်အြဖစ် ��ြမင�်ပီး ကုိယ်ေတာ်၏ အဆံးုမ�ှိေသာ 

ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ယုံ�ကည်ပါ။ 



3. က��်ပ်ုတုိ ့ သခငေ်ယ��ခရစ်၏ အေသခံြခငး် �ငှ့ ်ဆငး်ရဲဒကု�များ ကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ေတွးေတာဆငြ်ခင�်ပီး 

လက်ဝါးကပ်တုိင ်ေပါ် �ှိ သ၏ူ အြပစ်ေြဖြခငး် ၏ ေကာငး်ကျိုးကုိ ယုံ�ကည်ပါ။ 

4. က��်ပ်ုတုိအ့ဘို ့ အစားထိးုအေသခံေပးေသာ သခငေ်ယ��ခရစ်အေပါ် မ�ကာခဏ ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

5. က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��ခရစ်၏ ေသြခငး်�ငှ့င်ရကုိဲေကျာ်ြဖတ်၍ ေအာငပဲွ်ခံထေြမာက်ြခငး်အေပါ် 

ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

6. ေယ��ခရစ် ေကာငး်ကငဘ်ံုသို ့ တက်�က�ပီး ဘရုားသခင၏် လက်ျာေတာ်ဘက်၌ ထိငုေ်တာ်မူြခငး်အေပါ် 

ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

7. ကုိယ်ေတာ်၏ သန ့�်ငှး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့ ် ေယ��ခရစ်�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ခဲွထက်ွ၍မရေသာ 

စည်းလုံးမ�ကုိ ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

၈။ ေသြခငး်တရားသည် က��်ပ်ုတုိေ့နစ့ဥ်�ကံုေတွ�ေနေသာ နာမ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ မေကာငး်မ�အေပါငး်မှ က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

ကယ်လ�တ်ေ�ကာငး် ဆငြ်ခငပ်ါ။ 

9. ေသြခငး်တရားသည် က��်ပ်ုတုိအ့ား အြပစ်မှ ကယ်လ�တ်သည်၊ ေကာငး်ကငဘ်ံု၌ ေအာငပဲွ်ခံေသာ 

အသက်တာသိုလ့ည်းေကာငး်၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေဖာက်ြပနပ်ျက်စီးြခငး်၏ အ�ကငး်အကျနမ်ျားမှ 

လွတ်ေြမာက်ေ�ကာငး် ဆငြ်ခငပ်ါ။ 

10. တစ်ေနေ့နတွ့င ် ခ��ာကုိယ်မှ ထက်ွခွာသွားေသာအခါ က��်ပ်ုတုိ၏့ စိတ်ဝိညာဉ်များ၏ ဘုနး်အသေရ�ငှ့ ်

ေပျာ်ရ�ငမ်�ကုိ ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

11. က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်ခ��ာ၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကုိ တစ်ေနတွ့င ် ဝိညာဉ်များ�ငှ့ ် ြပနလ်ည်ေပါငး်စည်းရန ်

ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

12. သန ့�်ှငး်သူများ�ငှ့အ်တူ က��်ပ်ုတုိ ့ ထေြမာက်�ပီးေနာက် စိတ်ဝိညာဉ်�ငှ့ ် ကုိယ်ခ��ာတွင ် ခံစားရမည့ ်

ထာဝရ�ငှ့ ်မဂင်္လာအ�ှဆိံုးအသက်ကုိ ေတွးေတာဆငြ်ခငပ်ါ။ 

Doxology ကုိေရးသားသူ ဆရာေတာ် Ken သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား သခီျငး်ဆိရုန ်သင�်ကားေပးခ့ဲသည်။ 

ေ�ကာက်တတ်ေအာင ်အသက်�ှငတ်တ်ေအာင ်သငေ်ပးပါ။ 

သခၚ်္ိျုငး်က ငါအ့ပ်ိရာေလာက်သာ။ 

တရားစီရငရ်ာေန၌့ ဘုနး်အသေရထေြမာက်ေစြခငး်ငာှ ငါကုိ့ေသေစြခငး်ငာှ သွနသ်ငေ်လာ။့ 

 

ေသလေုြမာပါး၏ ေနာကဆ်ံးုစကား 



ေသြခငး်အပ်ိရာေပါ်တွင ် အြပစ်သားများ�ငှ့ ် သန ့�်ငှး်သူတုိ၏့ ေအာက်ပါ လမ်းခဲွစကားများကုိ 

သံုးသပ်�ကည့်ပါ။- 

လူေတွရဲေ့နာက်ဆံးုစကားက ထာဝရဆံုးမယ့်ေနရာကုိ ��နြ်ပေပးခ့ဲသည်။ 18 ရာစု ြပငသ်စ်လူမျိုး 

ဒဿနပညာ�ငှ ် Voltaire ရဲ ့ ေနာက်ဆံုးစကားကေတာ ့ "ငါဟာ ဘရုားသခငန်ဲ ့ လူသားေတွရဲ ့ စွန ့ပ်စ်ြခငး်ကုိ 

ခံခ့ဲရတယ်။ ငါ ငရဲကုိ သွားမယ်။ ငါဘယ်ေတာမှ့ မေမွးလာသင့ဘ်းူ”။ ၁၉ ရာစု အေမရကိန ်ဧဝံေဂလိ ဆရာ DL 

Moody ၏ စကားလုံးများ မည်မ� ကွာြခားသည်– “ကမ�ာ�ကီး ဆုတ်ယုတ်ေန�ပီ။ ေကာငး်ကငက် ပွင့ေ်နတယ်။ 

ငါရ့ဲ ့ နနး်တက်ပဲွေနပဲ့” ေသေဘးကုတငေ်ပါ်က လူေတွရဲ ့ ေနာက်ဆံးုစကားက က�နေ်တာ်တုိကုိ့ 

သူတုိရ့ဲဘ့ဝအကျဉ်းချုပ်ကုိ ေပးခ့ဲတယ်။ 19 ရာစုအေမရကိနစ်က်မ�လုပ်ငနး်�ငှ ်Jay Gould၊ ေငေွရးေ�ကးေရး 

လုပ်ငနး်�ှင ်�ငှ့ ်ကမ�ာ ့အချမ်းသာဆံးု ေယာက်ျား တေယာက် က သူ၏ ဘဝ ကုိ ဤသို ့ အကျဉ်းချံုး ချုပ် ဆိ ု

သည်– “က��်ပ်ု သည် ကမ�ာ ေပါ်တွင ်အဆငး်ရဲဆံုး နတ်ဆိုး ြဖစ်သည်” ဆန ့က်ျငဘ်က်အားြဖင့၊် ပထမရာစု 

ဧဝံေဂလိဆရာ�ငှ့ ် အသငး်ေတာ်တည်ေထာင ် ြပုစုသ ူ တမနေ်တာ်ေပါလုသည် သူ၏အသက်တာကုိ 

ဘုရားသခငအ်ား ေကျးဇူးတငေ်�ကာငး် ဤနည်းြဖင့ ် �� ြမငခ့ဲ်�ပီး ေကာငး်ကငဘ်ံုသို ့ ထက်ွခွာရန ် အချိနမ်ေရွး 

အဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေနသည်" (၂တိ ၄း၄-၈ ကုိ�ကည့်ပါ)။ [Grace & Truth မဂ�ဇငး်၊ မတ်လ ၂၀၀၄ မှ ကုိးကားသည်] 

 

ခရစေ်တာ်သည ်ေသြခငး်၏တစခ်ုတညး်ေသာ အေြဖ 

ဘုရားသခင၏်ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ် ခရစ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းကုိသာ ယုံ�ကည်ြခငး်မ�ှိဘ၊ဲ ေသြခငး်�ငှ့ ်

အြပစ်၏အကျိုးဆက်များမှ မိမိကုိယ်ကုိ ကယ်တငရ်န ် မြဖစ်�ိငုေ်ပ။ ထိုေ့�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ 

ဝနခံ်ရန�်ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့များစွာေသာဒစု�ိုက်များမှ ကယ်တငရ်န ် ဘုရားသခငထ် ံ ေတာငး်ေလ�ာက်ရန ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ပထမစည်းမျဉ်းကုိ ြပုလုပ်ပါ။ က��်ပ်ုတုိ၏့ဝိညာဉ်များကုိ ေရွး��တ်�ပီး သူ၏အလုိေတာ်ကုိ 

ေဆာငရ်န ် က��်ပ်ုတုိအ့ား အလငး်ေပးမည်ြဖစ်�ပီး ေသြခငး်၏ေအာက်ေမ့ြခငး်�ငှ့ ်

ေနာငလ်ာမည့်အသက်တာတွင ် က��်ပ်ုတုိအ့ား ခွနအ်ားြဖစ်ေစရန ် ဆုေတာငး်ပါ။ Ps 51၊ 90 �ငှ့ ် 121 တုိကုိ့ 

မှတ်သားထားရန ် ေကာငး်ေပလိမ့်မည်။ သေံဝဂတရား�ငှ့ ် �ကီးစွာေသာ ေြဖသမ့်ိြခငး်၏ ဆာလံကျမ်း။ 

လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ �ိုက်ထားေသာ ခရစ်ေတာ်ထ ံ ေြပးကာ သ၏ူ ချစ်ခင�်ကငန်ာမ�ကုိ �ကည့်ပါ- 

သူ၏လူများကုိ သူတုိ၏့ အြပစ်များမှ ကယ်တငရ်နအ်တွက် သူသည် ကားစငတ်ငက်ာ အေသခံခ့ဲသည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေ�ကကဲွေသာ စိတ်�လုံှးြဖင့ ် သူထ့ ံ ေြပးသွား�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ ေနာငတ်ရပါက၊ 

သူသည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ ကူညီ�ပီး ခွင့လ်�တ်ေပးလိမ့်မည်။ လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ သူခုိးကုိ ဘယ်ေလာက် 

သနား�ကငန်ာစွာ ခွင့လ်�တ်ခ့ဲတယ်ဆိုတာ စဉ်းစား�ကည့်ပါ။ ထိုေ့�ကာင့ ်ေနာငတ်ရ�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ 

ခွင့လ်�တ်ေပးမည့် ခရစ်ေတာ်ကုိ ယုံ�ကည်ပါ၊ အေ�ကာငး်မှာ (၁ ေယာ ၁း၉) သည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက်ေ�ကာင့ ်

ကရာန၏ီလက်ဝါးကပ်တုိငတွ်င ် ကုိယ်ေတာ်၏ အဖုိးတနအ်ေသွးေတာ်ကုိ သွနး်ေလာငး်ခ့ဲြခငး် 

ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 



 

�စှသ်မ့်ိမ�ကစိ�- 

ဓမ�ေဟာငး်�ငှ့ ် ဓမ�သစ်တွင ် ေရးထားသည့်အတုိငး် ေယ��ခရစ်၏ �ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ 

ယုံ�ကည်ပါက၊ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ဝိညာဉ်ေရးရာ �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ်

ထာဝရအသက်ဟူေသာ သတ်မှတ်ချက်များတွင ်အဘယ်အဓိပ�ာယ်�ှိသနည်း?။ 

(၁) ေယ��ခရစ် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာအခါ စစ်မှနေ်သာဘုရားသခင၏် တနခုိ်းေတာ် �ှငး်လငး်စွာ 

ြပသြခငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိေ့တွ� ြမငရ်သည်။ ဧဖက ်၁:၁၉-၂၁ က ေယ��ခရစ်ကုိ ေသြခငး်မှ ထေြမာက်ေစခ့ဲေသာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေကာငး်ကငခ်မည်းေတာ်၏ တနခုိ်းြဖစ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိအ့ား ေဖာ်ြပထားသည်။ (၂) 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် ေယ��ခရစ် ဘရုားသခငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် သက်ေသထသူည်။ ေရာမ 1:4 

တွငဖ်တ်သည်အ့တုိငး်၊ ခမည်းေတာ်ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိထ့ ံ ဆက်သွယ်လုိေသာအရာြဖစ်သည်။ 

ဂျူးလူများသည် ေယ��ခရစ်ကုိ လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ �ိုက်သတ်ခ့ဲ�ကသည်။ သူသည် 

ခမည်းေတာ်�ငှ့တ်နး်တူြဖစ်ေသာ ဘုရားသခင၏် သားေတာ်ြဖစ်သည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူေသာအခါ၊ ေယ��ခရစ်၏ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် ဘုရားသခငသ်ာလ�င ် ေသြခငး်တရားကုိ ေအာင�်ိငုသ်ည်ဟု သူဆိုခ့ဲေသာ 

အမှနတ်ရားကုိ သက်ေသြပသည်။ (၃) က��်ပ်ုတုိ၏့ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ် ကယ်တငြ်ခငး်သည် ေယ��ခရစ်၏ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်အေပါ် မူတည်သည်။ ေရာမ 10:9 တွင၊် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်ရန ်

က��်ပ်ုတုိကုိ့ေြပာထားသည်။ “ေယ��သည် သခငြ်ဖစ်ေတာ်မူေ�ကာငး်ကုိ ��တ်ြဖင့ဝ်နခံ်�ပီး ဘုရားသခငသ်ည် 

သူကုိ့ေသြခငး်မှ ထေြမာက်ေစေ�ကာငး် စိတ်�လုံှးထ၌ဲ ယုံ�ကည်လ�င ် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်လိမ့်မည်” 

ဟုေဖာ်ြပထားသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ သငသ်ည် ေယ��ခရစ်၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်တုိကုိ့ မယုံ�ကည်ပါက 

သငသ်ည် ခရစ်ယာနမ်ြဖစ်�ိငုဟု် ဆိုလုိသည်။ (၄) ေယ��ခရစ်၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် 

ေယ��ခရစ်၏သွနသ်ငခ်ျက်အားလုံး မှနက်နေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတုိအ့ား သက်ေသြပသည်။ �ှငေ်ယာဟန ် 6:40 

တွင ် �ကီးြမတ်ေသာ ကတိေတာ် အပါအဝင၊် ေယ�� သွနသ်ငသ်မ�သည် မှနသ်ည်၊ သားေတာ်ကုိ ေမ�ာ်ကုိး၍ 

ယုံ�ကည်သူတုိငး် ထာဝရအသက်ကုိ ရလိမ့်မည်၊ ေနာက်ဆံုးေသာေန၌့ ငါထေြမာက်ေစမည်။ သူ၏ပုဂ�ိုလ်၊ 

အလုပ်၊ ေကာငး်ကင၊် ငရဲ�ငှ့ ် အနာဂတ်တရားစီရငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ေယ��၏သွနသ်ငခ်ျက်အားလုံးသည် 

မှနပ်ါသည်။ (၅) ေယ��ခရစ်၏�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့တရားမ�တမ�ကုိ လုံြခံုေစပါသည်။ 

ခရစ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များအတွက် အေသခံ�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့တရားမ�တမ�အတွက် 

ထေြမာက်ေတာ်မူသည်ဟု ေရာမ ၄:၂၅ တွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များအတွက် ကယ်တငြ်ခငး်ခံရ�ပီး 

က��်ပ်ုတုိ၏့တရားမ�တမ�အတွက် တဖနထ်ေြမာက်ြခငး်ြဖစ်သည်ဟု �ှငေ်ပါလုကဆိုသည်။ (၆) 

က��်ပ်ုတုိ၏့ထေြမာက်ြခငး်သည် ေယ��ခရစ်၏�ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ေပါ်တွင ်လုံးဝမူတည်ပါသည်။ 1 သက ်

4:14 ကုိဖတ်ပါ– ေယ��သည် အေသခံ�ပီး တစ်ဖန�်ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေ�ကာငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိယုံ့�ကည်�က�ပီး၊ 

ထိုေ့�ကာင့ ် ဘရုားသခငသ်ည် အပ်ိေပျာ်ေနေသာသူတုိကုိ့ ေယ���ငှ့အ်တူ ေခါ်ေဆာငလ်ာမည်ဟု 



က��်ပ်ုတုိယုံ့�ကည်�ကသည်။ ၂ေကာ ၄း၁၄ အပါအဝင ်အြခားအခနး်ငယ်များ�ှသိည်။ (၇) လက်�ှိက��်ပ်ုတုိ၏့ 

ခရစ်ယာနအ်သက်တာအတွက် တနခုိ်းသည် ကုိယ်ေတာ်�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၏ တနခုိ်းြဖစ်သည်။ ဧဖက ်

၁:၁၉-၂၁ �ငှ့ ် ေရာမ ၆:၄ တွင ် ဤအေ�ကာငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိဖ့တ်ရသည်– ထိုေ့�ကာင့ ် ခရစ်ေတာ်သည် 

ခမည်းေတာ်၏ဘုနး်ေတာ်အားြဖင့ ် ေသြခငး်မှ ထေြမာက်ေတာ်မူသည်�ငှ့အ်ညီ၊ ငါတုိသ့ည်လည်း 

ဗတ� ိဇံကုိခံြခငး်အားြဖင့ ် ေသြခငး်မှ သ�ဂၚ်္ိုဟ်ြခငး်ကုိ ခံ�ကရ၏။ ငါတုိလ့ည်းဘဝသစ်�ငှ့ ်

�ှငသ်န�်ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ "က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဤခရစ်ယာနအ်သက်တာကုိ မည်သိုေ့နထိငု�်ိငုမ်ည်နည်း။" 

ေယ��ခရစ်ကုိ ေသြခငး်မှ ထေြမာက်ေစေသာ တနခုိ်းြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ အသက်�ှင�်ိငုသ်ည်။  

ေယ��ခရစ်၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် ကမ�ာေပါ် �ှိ ဆိုးသွမ်းသူအားလုံးကုိ တရားစီရငရ်န ်

ခန ့အ်ပ်ထားသည့် တရားသူ�ကီးြဖစ်ေ�ကာငး် ထင�်ှားေစသည်။ တမန်ေတာ် ၁၇:၃၁ တွင၊် ေပါလုသည် 

ေအသင�်မို�သားတုိအ့ား၊ အေ�ကာငး်မူကား၊ သူသည် မိမိခန ့အ်ပ်ထားေသာသူအားြဖင့ ် ဤေလာကကုိ 

တရားမ�တစွာ တရားစီရငမ်ည့်ေနကုိ့ ဘရုားသခင ် ချမှတ်ထားေတာ်မူ�ပီ။ ေသြခငး်မှ 

ထေြမာက်ေစြခငး်အားြဖင့ ် ဤသက်ေသကုိ လူအေပါငး်တုိအ့ား ေပးေတာ်မူ၏။ ေယာဟန် ၅:၂၂ တွင ်

ေယ��က၊ ထိမှုတပါး၊ ခမည်းေတာ်သည် အဘယ်သကုိူမ� တရားမစီရငဘ် ဲ သားေတာ်အား 

အလုံးစုံေသာတရားစီရငြ်ခငး်ကုိ အပ်�ငှး်ေတာ်မူသည်ဟု ေယ��မိန ့ေ်တာ်မူချက်ကုိ က��်ပ်ုတုိေ့တွ� ြမငရ်၏။ 

အခနး်ငယ် ၂၇-၂၉ တွင ် လူသားသည် လူသားြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ် တရားစီရငရ်န ် အခွင့အ်ာဏာကုိ 

ေပးေတာ်မူသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ သခၚ်္ိျုငး်တွငး်၌�ှိေသာသအူေပါငး်တုိသ့ည် သူ၏အသကုိံ�ကား၍ 

ထ�ကလိမ့်မည်။ ေကာငး်ေသာအကျင့ကုိ် ကျင့ေ်သာသတုိူသ့ည် အသက်ြပန�်ှင�်ကလိမ့်မည်။ ေယ��ခရစ်၏ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ဟူသည် ေရွးေကာက်ခံသူတုိကုိ့ ထာဝရအသက်သို ့ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေစမည်ဟု 

ဆိုလုိသည်။ ေယ��ခရစ်သည် တစ်ေနေ့နတွ့င ်တရားမ�တေသာ တရားသူ�ကီးြဖစ်လိမ့်မည်။ 

 

ခရစယ်ာန်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက ်

အမှားမ�ှိေသာ၊ မ�တ်သငွး်ခံ ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်သည် ထာဝရေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ငှ့ ်မရဏ�ိငုင်ထံက် 

အာမခံချက်တုိကုိ့ သွနသ်ငေ်ပးသည်။ ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ေသြခငး်ကုိ မေ�ကာက်ဘ ဲဘရုားသခင�်ှိေတာ်မူရာ 

ေကာငး်ကငတံ်ခါးေပါက်ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခင�်ငှ့အ်တူ အ�မဲ�ှိေနရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အချို�က 

သွနသ်ငထ်ားသည့်အတုိငး် ဝိညာဉ်များ ပျက်ဆးီြခငး် သိုမ့ဟုတ် သန ့စ်ငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် လူဝငစ်ားြခငး် မ�ှိပါ။ 

သမ�ာကျမ်းစာက Heb 9:27 တွင ် �ငှး်�ှငး်လငး်လငး် ေဖာ်ြပထားသည်�ငှ့အ်မ� ၎ငး်သည် လူတုိအ့ား 

တစ်�ကိမ်ေသရန ် ခန ့အ်ပ်ထားေသာ်လည်း ယငး်ေနာက်မှ တရားစီရငြ်ခငး်ခံရသည်။ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ဆိငုရ်ာအယူဝါဒကုိ ဓမ�ေဟာငး်ကျမ်းတွင ် အေစာဆံုးေဖာ်ြပထားသည်။ ေယာဘသည် 

သူ၏ဇာတိ၌ ဘရုားသခငကုိ်ြမငရ်လိမ့်မည် (သူကွယ်လွန�်ပီးေနာက်) ဟုေြပာခ့ဲသည်။ ေယာဘ 19:26 တွင၊် 

ငါအ့ေရကုန�်ပီးမှ ဤကုိယ်ကုိပင ်ဖျက်ဆးီေသာ်လည်း၊ ငါသည်ကုိယ်ခ��ာ၌ ဘရုားသခငကုိ်ြမငမ်ည်ဟူ၍ ၎ငး် 



ငါသ၏ိဟု က��်ပ်ုတုိဖ့တ်ရပါသည်။ ေယာဘသည် ယုံ�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ် သခငဘ်ုရားကုိ ကုိးစား�ပီး 

ထိယုံု�ကည်ြခငး်သည် တစ်ေနတွ့င ်မျက်ေမှာက်အြဖစ်သို ့ ေြပာငး်လဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ တမနေ်တာ်ေပါလုက 

၂ ေကာ ၅း၁-၂ တွင ်ဤတဲေတာ်၏ေြမ�ကီးအမ်ိေတာ် �ပိုပျက်သွားပါက၊ လက်�ငှ့မ်လုပ်ဘ ဲေကာငး်ကငဘ်ံ၌ု 

ထာဝရတည်ေသာဘုရားသခင၏်အမ်ိ�ှိသည်ကုိ ငါတုိသ့�ိက၏။ အေ�ကာငး်မူကား၊ ငါတုိသ့ည် 

ေကာငး်ကငဘ်ံု၌�ှိေသာ ငါတုိအ့မ်ိေတာ်�ငှ့ ် တနဆ်ာဆငြ်ခငး်ငါှ စိတ်အားထက်သနစွ်ာ 

ညည်းတွားြမည်တမ်း�က၏။ 

Matt 28 တွင ် ေရးထားသည့်အတုိငး် ေယ��သည် ေသြခငး်မှ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာအခါ၊ 

တပည့်ေတာ်များပင ် အစပုိငး်တွင ် ထတ်ိလန ့တု်နလ်�ပ်ခ့ဲ�ကေသာ်လည်း ေနာက်ပုိငး်တွင ်

ဘုနး်�ကီးေသာအချက်ကုိ လက်ခံခ့ဲသည်။ ခရစ်ေတာ်၏�ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကုိ ၅၀၀ ေကျာ် 

သက်ေသခံခ့ဲသည် (၁ေကာ ၁၅း၅-၆)။ သမုိငး်ဝငအ်တိတ်ကုိ သက်ေသြပရန ် ဤသက်ေသခံချက်သည် 

မည်သည့်ေနရာတွငမ်ဆို တရားစီရငေ်ရးစံ��နး်များြဖင့ ် တရား�ံုးတွင ် တရားဝငလ်က်ခံ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ေသာမတ်စ်သည် သူ၏ လက်ေတွ�ကျေသာ စမ်းသပ်မ�ကုိ ြပုလုပ်လုိေသာ်လည်း ေနာက်ပုိငး်တွင ်ခရစ်ေတာ်၏ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၏ စစ်မှနေ်�ကာငး်ကုိ ယုံ�ကည်ခ့ဲ�ပီး သူကုိ့ စိတ်�လုံှးအ�ကငး်မ့ဲ အသအိမှတ်ြပုခ့ဲသည် 

(ေယာ၊ ၂၀း၂၄-၂၈)။ ေပါလုသည် ေအသင�်မို�သားများ�ငှ့ ် ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဝမ�ေသာအခါ၊ 

အဓိကတုိက်တွနး်ချက်မှာ �ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်အချက်ြဖစ်သည်။ တမန်ေတာ်ဝတ� ု 17:31 မိန ့ေ်တာ်မူေသာ

သူအားြဖင့ဤ်သူသည် ဤေလာကကုိေြဖာင့မ်တ်စွာစီရငမ်ည့်ေနကုိ့ ချိနး်ထားေသာေ�ကာင့၊် ေသြခငး်မှ 

ထေြမာက်ေစေတာ်မူေသာအားြဖင့၊် လူအေပါငး်တုိအ့ား အာမခံချက်ေပးေတာ်မူ၏။ ဂရိပညာ�ငှအ်ချို�က 

ယုံ�ကည်�က�ပီး အချို�က သသံယဝင�်ကသည်။ 

 

�ှငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်အချက ်

ပေရာဖက်ဧလိယသည် ဇရတ� �မို�တွင ် မုဆိးုမတစ်ဦး၏ ေသေသာသားကုိ အမှနတ်ကယ် 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေစခ့ဲသည် (၁ ေကာ ၁၇း၁၇-၂၄)။ ဧလိ�ှသဲည် ထာဝရဘရုားထေံတာ်၌ 

�မဲြမံစွာဆုေတာငး်�ပီးေနာက် အသက်ြပန�်ှငလ်ာခ့ဲေသာ ဣသေရလ�ိငုင်�ံှမုိဆိုးမတစ်ဦး၏ 

သားငယ်တစ်ဦးကုိလည်း �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေစခ့ဲသည်။ (၂ရာ ၄:၃၂-၃၆)။ လာဇ�ုကုိ ေယ��က 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေစေသာအခါ၊ လူတုိသ့ည် ဤကဲသ့ိုေ့သာအရာကုိ တစ်ခါမ�မြမငဖူ်းေသာေ�ကာင့၊် 

လာဇ�ုကုိ �ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ေစေတာ်မူသည် (ေယာ၊ ၁၁)။ ေပါလုသည် ဧတိခကုိ ေသြခငး်မှ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေစသည် (တရားေဟာစဉ်တွင ် လဲကျ၍ ေသဆံးုသွားခ့ဲသည်)၊ လူများ အံဩ့ြခငး်�ှ၍ိ၊ 

ဤအရာတုိသ့ည် (2 Cor 12:12) တမာနေ်တာ်များ၏ နမိိတ်လက�ဏာများြဖစ်သည်၊ အမှနစ်ငစ်စ် 

တမနေ်တာ်၏ နမိိတ်လက�ဏာများသည် သငတုိ်တွ့င ် သည်းခံြခငး်၊ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေတာ်မူေသာ 

ေယ��၏ဧဝံေဂလိတရားသည် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်ရန ် ဘရုားသခင၏်တနခုိ်းေတာ်ြဖစ်ဆြဲဖစ်သည် ဟု 



ေရာမ ၁:၁၆ က ဆိုသည်ကား ‘ငါသည်ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားေ�ကာင်၊့ �ှက်ေ�ကာက်ြခငး်မ�ှ။ိ 

အေ�ကာငး်မူကား၊ ထိတုရားသည် ေ�ှ � ဦးစွာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက်၌ ေဟလသလူ၊ 

ယုံ�ကည်သမ�ေသာသူအေပါငး်တုိကုိ့ ကယ်တင ်ေစေသာ ဘုရားသခင၏်တနခုိ်းေတာ်ြဖစ်၏။’ 

တစ်ေနတွ့င၊် စစ်မှနေ်သာယုံ�ကည်သူတုိငး်သည် ၎ငး်တုိ၏့ကုိယ်ခ��ာ၏ ကျက်သေရ�ှိေသာ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကုိလည်း ေတွ� �ကံုခံစားရမည်ြဖစ်သည်။ ေပါလုက ၁သက် ၄:၁၄-၁၈ ‘ေယ��သည် 

ေသ�ပီးမှ တဖနထ်ေြမာက်ေတာ်မူသည်ကုိ ငါတုိသ့ည် ယုံလ�င၊် ထိနုည်းတူ ေယ��၌ 

အပ်ိေပျာ်ေသာသတုိူကုိ့လည်း၊ ထိသုခင�်ငှ်အ့တူ ဘရုားသခင ် ပုိေ့ဆာငေ်တာ်မူလိမ့်မည်။ သခငဘ်ုရား၏ 

ဗျာဒတ်ိေတာ်အားြဖင် ့ တဖန ် ငါတုိဆ့ိုသည်ကား၊ သခငဘ်ုရား �ကလာေတာ်မူေသာ အခါ၊ အသက်�ငှ၍် 

ကျန�်ကငး်ေသာ ငါတုိသ့ည် အပ်ိေပျာ်�ပီးေသာ သူတုိ၏့ အရငအ်ဦးေနရာ ကျရ�က 

မည်မဟုတ်။ သခငဘ်ရုားသည် ေ�ကးေ�ကာ်ြခငး်၊ ေကာငး်ကငတ်မနမ်ငး်အသေံပးြခငး်၊ ဘရုားသခင၏် 

တံပုိးေတာ် ကုိ မ�တ်ြခငး်�ငှ်တ့ကွ၊ ေကာငး်ကငဘ်ံုမှ ကုိငတုိ်င ် ဆငး်သက်ေတာ်မူ၍၊ ခရစ်ေတာ်၌ 

ေသလွနေ်သာသူတုိသ့ည် အဦးထေြမာက်�ကလိမ့်မည်။ ထိအုခါ အသက်�ငှ၍် ကျန�်ကငး်ေသာ ငါတုိသ့ည် 

အာကာသေကာငး်ကင၌် သခငဘ်ရုားထေံတာ်သို ့ ေရာက်ေစြခငး်ငါှ၊ ထိသုူတုိ�့ငှ်တ့ကွမုိဃး်တိမ်ေပါ်သို ့ 

ချီေဆာငြ်ခငး်ကုိ ခံရေသာအားြဖင် ့ သခငဘ်ရုား�ငှ် ့ အတူ အစဉ်မြပတ် ေနရ�ကလိမ့်မည်။ သို ့ြဖစ်၍၊ 

ဤစကားများအားြဖင် ့အချငး်ချငး် တေယာက်ကုိတေယာက် သက်သာေစ�ကေလာ။့’ 

ဤစကားများသည် ကျနရ်စ်သူမိသားစုအတွက် ဈာပနအခမ်းအနား သိုမ့ဟုတ် သခငဘ်ရုားထေံတာ်မှ 

အမ်ိြပနသ်ွားေသာ ယုံ�ကည်သူအတွက် �ကီးမားေသာဝိညာဉ်ေရး�စ်ှသမ့်ိမ� စကားများြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်

က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ငှ့ ် အာမခံချက်�ှ�ိပီး ခရစ်ေတာ်၌ တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသဆံုးေသာအခါ 

က��်ပ်ုတုိ ့ စိတ်ပျက်အားငယ်ြခငး်မ�ှိပါ။ လူသ့ေဘာအရ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဝမ်းနည်းပူေဆွးေန�ကေသာ်လည်း 

ေရွး��တ်ခံရေသာ ေသလွနသ်ူများသည် သာ၍ေကာငး်ေသာေနရာသို ့ သွားမည်ြဖစ်�ပီး ခရစ်ေတာ်၌�ှိေသာ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ထိသုူကုိတစ်ဖနြ်ပနြ်မငရ်လိမ့်မည်ကုိ က��်ပ်ုတုိသ့�ိကသည် (ေယာ ၁၄း၁-၃)။ �ငှေ်ပါလုက ၁ 

ေကာ ၁၅:၅၃-၅၅ တွင ် ထပ်ေလာငး်ေဖာ်ြပထားသည်- ‘ယခုမျက်ေမှာက်ပုပ်တတ်ေသာ အရာသည် 

မပုပ်�ိငုေ်သာအြဖစ်သို ့ ဝငစ်ားရမည်။ ယခုမျက်ေမှာက် ေသတတ်ေသာ အရာသည် မေသ�ိငုေ်သာအြဖစ်သို ့ 

ဝငစ်ားရမည်။ ဤပုပ်တတ်ေသာအရာသည် မပုပ်�ိငုေ်သာ အြဖစ်သို၎့ငး်၊ ဤေသတတ်ေသာအရာသည် 

မေသ�ိငု ် ေသာအြဖစ်သို၎့ငး်၊ ဝငစ်ားေသာအခါ၊ ေသြခငး်သည် ေအာငြ်ခငး်၌နစ်ြမုပ်�ပီဟု 

ကျမ်းစာ၌လာချက်ြပည် ့ စုံလိမ့်မည်။ အိုေသမငး်၊ သင၏်လက်နက်သည်၊ အဘယ်မှာ �ှသိနည်း။ 

အိုမရဏ�ိငုင်၊ံ သင၏်ေအာငြ်ခငး်သည် အဘယ်မှာ�ှိသနည်း။’ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေနာက်ဆံုးရနသ်ူမှာ 

ေသြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ ေယာက်ျားေတွက သူတုိဘ့ာသာသူတုိ ့ ေအာင�်ိငုမ်�မ�ှဘိူး။ မ�ကာေသးမီက The 

Straits Times တွင ် 114 �စ်ှအရွယ် ဂျပနအ်မျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အသက်�ှည်ြခငး်၏လ�ို� ဝှက်ချက်ကုိ 

မ�ေဝခ့ဲသည်။ လူသည် အသက်�ှည်ရန ် �ကိုးစားေသာ်လည်း ေသြခငး်တရားသည် ေ�ှာငလ်�၍ဲမရေပ။ 



က��်ပ်ုတုိသ့ည် အသက်ငယ်သည်ြဖစ်ေစ အသက်�ကီးသည်ြဖစ်ေစ အချိနမ်ေရွးထက်ွသွား�ိငုသ်ည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ်ေမာေ�ှက Ps 90:12 တွင၊် ထိုေ့�ကာင့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်�လုံှးကုိ ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ်အသံုးချ�ိငုေ်စရန ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ေနရ့က်များကုိ ေရတွက်ရန ်သွနသ်ငေ်ပးပါဟုဆိုသည်။ 

စာေရးသူသည် Choa Chu Kang ခရစ်ယာနသ်ခၚ်္ိျုငး်သို ့ အ�ကိမ်များစွာ သွားေရာက်ခ့ဲ�ပီး အချို�ေသာ 

ခရစ်ယာနသ်ခၚ်္ိျုငး်များကုိ ြဖတ်သနး်သွားလာခ့ဲသည်။ ခရစ်ယာနမ်ျားအတွက်၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ခရစ်ေတာ်၏�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ဆိုငရ်ာ သမ�ာကျမ်းစာအယူဝါဒကုိအေြခခံ၍ က��်ပ်ုတုိတွ့င ်

ထာဝရေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ှိသည့အ်တွက် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေနာက်ဆံုးအချိန၌် တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် 

ဘယ်ေတာမှ့မေတွ�ရေတာပ့ါ။ က��်ပ်ုတုိတွ့င ် သခၚ်္ိျုငး်ထက် ထာဝရအသက်အေ�ကာငး် သတငး်စကား�ှိသည်။ 

သခငေ်ယ��ခရစ်သည် �ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်အားြဖင့ ် သက်ေသြပခ့ဲသည် (၁ေကာ ၁၅း၁-၆)။ 

ေယ�ု�လှင�်မို�၌ လူေသအ�ိုးများသခၚ်္ိျုငး်မဟုတ်၊ “သူအသက်�ှငေ်တာ်မူေသာေ�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

မနက်ြဖနကုိ်ရငဆ်ိုင�်ိငု�်ပီး၊ အသက်�ှငေ်သာေ�ကာင့ ် အသက်�ငှရ်ြခငး်သည် ထိက်ုတနသ်ည်” ဟူသည်မှာ 

ဓမ�သခီျငး်ေရးသ၏ူ အာမခံချက်�ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��၏ သက်ေသခံချက်ြဖစ်သည်။ 

ခရစ်ေတာ်သည် မရဏ�ိငုင်၊ံ ငရဲ�ငှ့ ် ေသြခငး်ကုိ  ေအာင�်ိငုေ်သာေ�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိ ့ 

သူကုိ့ကုိးစားရမည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ြပင ် သူကုိ့ယုံ�ကည်သူ မည်သူမဆို ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်�ပီး 

ေအာငပဲွ်ခံလိမ့်မည်။ �ှငေ်ယာဟန ် ၁၁:၂၅-၂၆ တွင ် ေယ��ေြပာသကဲသ့ို ့ ‘ေယ��ကလည်း၊ ငါသည် 

ထေြမာက်ြခငး်အေ�ကာငး်၊ အသက်�ငှြ်ခငး်အေ�ကာငး်ြဖစ်၏။ ငါကုိ့ ယုံ�ကည် ေသာသူသည် 

ေသလွနေ်သာ်လည်း �ှငလိ်မ့်မည်။ ငါကုိ့ယုံ�ကည်၍ အသက်�ှငေ်သာသူ �ှသိမ�တုိသ့ည်လည်း ေသြခငး်�ငှ် ့

အစဉ်မြပတ် ကငး်လွတ်လိမ့်မည်။ ငါစ့ကားကုိယုံသေလာဟု ေမးေတာ်မူလ�င၊် မာသက၊ ဟုတ်ပါ၏သခင။်’  

 

နိဂုံး 

ယခုစာေရးချိနတွ်င ်စာေရးသူ၏ချစ်ရသူထမှဲတစ်ဦးသည် ကငဆ်ာေနာက်ဆံုးအဆင့အ်တွက် palliative care 

တွင�်ှိေန�ပီး ဆရာဝနက် အချိနမ်ေရွးြဖစ်�ိငုသ်ည်ဟု ဆိသုည်။ 2021 ခု�စ်ှ စက်တငဘ်ာလ 30 ရက်ေနအ့ထ ိ

COVID-19 ဗုိငး်ရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ သနး် 220 ေကျာ်�ှိ�ပီး၊ ကမ�ာအ�ှံ ့ ပျံ� �ှံေ့နဆြဲဖစ်သည်။ ေကာငး်ကင ်

သိုမ့ဟုတ် ငရဲ၌ ထာဝရကာလအတွက် သင ် အဆငသ်င့ြ်ဖစ်�ပီလား?။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်ကုိ 

ကယ်တင�်ှင�်ငှ့ ် သခငအ်ြဖစ် ယုံ�ကည်ကုိးစား�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ ေနာငတ်ရေသာအခါတွင ်

သခင�်ငှ့အ်တူ ထာဝစဉ်�ှိေနရြခငး်သည် ဝမ်းေြမာက်စရာပငြ်ဖစ်သည်။ ေယာဟနက် ဗျာဒတိ ် ၂၁:၁၊ ၄-၅ 

တွင ် ေဖာ်ြပထားသည် - ‘ေကာငး်ကငသ်စ်�ငှ် ့ ေြမ�ကီးသစ်ကုိလည်း ငါြမင၏်။ အဘယ်သိုန့ည်းဟူမူကား၊ 

ေ�ှးေကာငး်ကင�်ငှ် ့ေ�ှးေြမ�ကီးသည် ေရ�သွား�က�ပီ။ ထိအုခါမှစ၍ သမုဒ�ရာ မ�ှိ။ ဘရုားသခငသ်ည် သူတုိ၏့ 

မျက်စိ၌ မျက်ရည် �ှိသမ�တုိကုိ့ သုတ်ေတာ်မူမည်။ ေနာက်တဖန ်ေသေဘး မ�ှိရ။ စိက်မသာ ညည်းတွားြခငး်၊ 

ေအာ်ဟစ်ြခငး်၊ ပငပ်နး်ြခငး်လည်း မ�ှရိ။ အေ�ကာငး်မူကား၊ ေ�ှးြဖစ် ဘူးေသာအရာတုိသ့ည် 



ေရွသွား�က�ပီ။ ပလ� ငေ်တာ်ေပါ်မှာ ထိငုေ်တာ်မူေသာသူက လည်း၊ ငါသည် ခပ်သမ်ိးေသာ အရာတုိကုိ့ အသစ် 

ဖနဆ်ငး်သည်ဟု မိန်ေ့တာ်မူ၏။ တဖန ် တုံ၊ ေရးထား ေလာ။့ ဤစကားသည် သစ�ာစကား၊ ဟုတ်မှနေ်သာ 

စကားြဖစ်၏။’ က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာ၌ ခရစ်ေတာ်ကုိေမ�ာ်�ကည့်�ပီး ကျနရ်စ်သူမိသားစုအား 

ဝိညာဉ်ေရး�စ်ှသမ့်ိမ�၊ နက်�� ိငး်ေသာစိတ်ခံစားမ��ငှ့ ် �စ်ှသမ့်ိမ�တုိကုိ့ ေပးစွမ်း�ိငုပ်ါေစ.. အချိနတ်နရ်င ်

ေြမ�ကီးေပါ်မှာ ေအာငပဲွ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ယာန�်ိးုေဆာ်ပဲွ သိုမ့ဟုတ် အသဘုအခမ်းအနားသို ့ တက်ေရာက်သည့်အခါတုိငး်၊ 

အသက်�ှငေ်နသူများအတွက် ဘုရားသခင၏် အံ�့သဖွယ်�စ်ှသမ့်ိစကားများ�ငှ့ ် �ိးု�ိးု�ကား�ကားဝနေ်ဆာငမ်� 

သိုမ့ဟုတ် သခၚ်္ိျုငး်ေြမေနရာ�ှိ မယုံ�ကည်သူများအား ဧဝံေဂလိသတငး်စကား  ေဝငရှန ် သတိ�ှ�ိှ ိ

သတိရေနပါသည်။ ခရစ်ယာနယုံ်�ကည်ြခငး်သည် အဓိပ�ါယ်�ှိေသာအသက်တာ�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးတွင ်

အဆငး်ရဲဆံးုြဖစ်သည့ ် ခရစ်ေတာ်၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ေ�ကာင့ ် ထာဝရအသက်�ငှ့ပ်တ်သက်သည် 

(၁ေကာ ၁၅း၁၉)။ ယေန ့ သင့တွ်င ် ဤထာဝရေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ငှ့ ် စိတ်�လုံှး�ငမ်ိးချမ်းမ��ှပိါသလား?။ မငး်ရဲ ့ 

ထာဝရကံ�ကမ�ာကုိ စိတ်ချပါလား?။ ယေနေ့ယ��ထသံိုလ့ာ၍ က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များမှ စစ်မှနေ်သာ 

ဧဝံေဂလိတရားဆိငုရ်ာ ေနာငတ်ရမ�ြဖင့ ် အြပစ်ေပးခံရြခငး် မှ ကယ်တငြ်ခငး်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 

အချိနမ်ေ�ာှငး်မီတွင ်သခငေ်ယ��ကုိ ကယ်တင�်ှငအ်ြဖစ် �ှမ့်ိချစွာ�ှာေဖွ�ကပါစုိ ့ (၂ေကာ ၆း၂)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

အ��ရာယ်�ကီးေသာကာလတွင ်အသက်�ငှေ်နထိငုစ်ဉ် က��်ပ်ုတုိအ့သက်�ှငြ်ခငး်�ငှ့ ်ေသြခငး်�စ်ှရပ်စလုံးတွင ်

ခရစ်ေတာ်ကုိဂုဏတ်ငရ်န ်�ကိုးပမ်းေသာ ဆငး်ရဲခက်ခဲေသာမိသားစုကုိ ခုိငခ့ံ်ေစသည့် ဝိညာဉ်ေရး�စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ်

သမ�ာတရား စကားများအတွက် ဘုရားသခငကုိ် ချီးမွမ်းပါ။ အာမင။် 
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