
ခရစ�မတ၏် ခရစေ်တာ်ကား မညသ်နူညး်?။ (ေဟ�ှာယ ၉:၁-၇) 

Who is Christ of Christmas? (Isaish 9:1-7) 
 

 
နိဒါန်း 

ယေန ့ က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိပ့တ်ဝနး်ကျငတွ်င ် ေဘးအ��ရာယ်များ�ငှ့ ် ေဘးဆိးုများစွာြဖင့ ်

��ပ်ေထးွေသာကမ�ာ�ကီးတွင ် ေနထိငုလ်ျက်�ှသိည်။ စီးပွားေရးတွင ် အထးူသြဖင့ ် လက်လီေရာငး်ချမ�တွင ်

ခရစ�မတ်သည် အေရာငး်အ၀ယ်ြပုလုပ်ရန ်သိုမ့ဟုတ် ြဖတ်ေတာက်သည့်အချိနြ်ဖစ်သည်။ လူများစွာအတွက် 

ခရစ�မတ်သည် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး အကျပ်အတည်း�ကားတွငပ်င ် မိသားစု�ငှ့ ် အတူတူ 

လက်ေဆာငမ်ျားဝယ်ရန�်ငှ် ့ စားေသာက်ရန ် ေကာငး်ေသာ အားလပ်ရက်လည်းြဖစ်သည်။ 

ခရစ်ယာနတ်စ်ဦးအေနြဖင့ ် ဤေပျာ်ရွငမ်��ငှ့ ် အစားအစာအားလုံးထက် ခရစ�မတ်အတွက် 

တစ်ခုခု�ှိပါသလား။ အ�ကိမ်များစွာ ပဲွတစ်ခုကုိ လာတဲအ့ခါ ဒပဲွီရဲ ့ ဇာစ်ြမစ်က ဘာလဲဆိုတာ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ 

ြပနေ်မးရပါမည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာ အချိနအ်ေတာ်�ကာ�ပီးေနာက် က��်ပ်ုတုိသ့ည် အဘယ်ေ�ကာင့ ်

ပထမေနရာ၌ ြဖစ်ပျက်လာရသည့် ၄ငး်အဓိပ�ါယ်�ငှ့ ်အေရးပါမ�တုိကုိ့ ဆံးု��းံသွားပါသည်။ 

 

ခရစ�မတ်ကုိ ဘာေ�ကာင့ ်သတိရတယ်ဆိုတာ သဖုိိ ့ ခရစ်ေတာ်မေပါ် မီ �စ်ှေပါငး် 740 ကုိ ြပနသ်ွား�ကပါတယ်။ 

ပေရာဖက်ေဟ�ှာယသည် အခနး်�ကီး (၆၆) ခနး်ပါ�ှိေသာ သူ၏စာအုပ်တွင ် ထးူထးူြခားြခား ခရစ်ေတာ်၏ 

ေမွးဖွားြခငး်ကုိ ေဟာကိနး်ထတ်ုခ့ဲ�ပီး ေမွးဖွားြခငး်၊ ေသြခငး်၊ �ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်�ငှ့ ်

ဒတိုယ�ကလာြခငး်တုိကုိ့ ေြပာြပသည်။ အခနး် ၉ တွင ်ဤပုဂ�ိုလ်၏ သဘာ၀�ငှ့ ် စ�ိုက်ကုိ တေစ့တေစာငး် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

အခနး်ငယ် ၆ တွင ် ပေရာဖက်ေဟ�ှာယသည် အထးူရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် လူသားတုိအ့ား 

အထးူကေလးေမွးဖွားေပးခ့ဲေ�ကာငး် �ငှး်�ှငး်လငး်လငး်ေဖာ်ြပထားသည်။ ခရစ်ေတာ်သည် 

ေယ�ု�လှင�်မို� �ငှ့ ် သပ်ိမေဝးေသာ ဗက်လင�်မို�၌ ဖွားြမငေ်တာ်မူေ�ကာငး်ကုိ 

အြခားေသာပေရာဖက်မိက�ာထမှံ က��်ပ်ုတုိသ့သိည်။ ဗက်လင�်မို�၌ အံ�့သဖွယ်ေကာငး်ေသာ ေနာက်ခံ 

သမုိငး်�ငှ့ ် အနာဂတ် (Mic 5:2) �ှိသည်။ ခရစ�မတ်ေနမှ့ာ ေမွးဖွားခ့ဲတဲ ့ ခရစ်ေတာ်ရဲ ့ စ�ိုက်နဲ ့ လက�ဏာကုိ 

ေဖာ်ြပမယ့် သ�ပ်ုေဖာ်စကားလုံး ၅ လုံး�ှိပါသည်။ 

 

 

 



၁။ အံ�့သဖွယ ်

ေဟ�ဗဲဘာသာစကားတွင ် “အံဖွ့ယ်ေကာငး်သည်” ဟူေသာစကားလုံးသည် အသြံမင့ေ်သာပုံစံြဖင့ ်

ြမင့ြ်မတ်ေသာတရား၏ နက်နေဲသာသေဘာ�ှိသည်။ မူရငး်စကားလုံးကုိ အတုိငပ်ငခံ်ပုဂ�ိုလ်၏ 

အံဩ့စရာအြဖစ် ြပနဆ်ို�ိငုသ်ည် ့ခရစ်ေတာ်အေ�ကာငး် သြိမငရ်န ်နည်းလမ်း ၃ ခု�ှသိည်။ 

(က) ခရစ်ေတာ်သည် ေမွးဖွားလာပုံအရ အံ့�သဖွယေ်ကာငး်လသှည်  

ေဟ�ှာယ 7:14 က ဤကေလးကုိ မည်သိုေ့မွးဖွားခ့ဲသည်ကုိ ေြပာြပသည်။ သာမာနအ်ားြဖင့ ်

အမ်ိေထာငေ်ရးတွင ် လူ�စ်ှဦးထမ်ိြမားလက်ထပ်�ပီး ဇနးီသည် ကုိယ်ဝန�်ှိ�ပီးေနာက် 

ကေလးေမွးဖွားသည်။ ေယာသပ်၏အကူအညီမပါဘ ဲ အပျိုကညာမာရိသည် ပဋသိေ��ယူကာ 

ဖွားြမငသ်ည့်သေဘာြဖင့ ် ဤေမွးဖွားြခငး်သည် အံဩ့စရာြဖစ်သည်။ လူသ့ေဘာအရေတာ ့

မြဖစ်�ိငုဘ်းူ။ ဤသည်မှာ မာရိအား သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်တည်းဟူေသာ သခငေ်ယ��ခရစ်�ငှ့ ်

သူမ�ငှ့ေ်ယာသပ်တုိမှ့မဟုတ်ဘ ဲ သူမတစ်ဦးတည်းမှ ဖွားြမငရ်န ် ဘရုားသခငခွ်င့ြ်ပုသည့ ်

တစ်ခုတည်းေသာ ကိစ�ြဖစ်သည်။ သမ�ာကျမ်းစာတွင ် ေမွးဖွားြခငး်ကုိေဖာ်ြပရန ် အသံုးြပုသည့ ်

စကားလုံးများသည်  အများအားြဖင့ ် အများကိနး်�ငှ့ေ်ယာက်ျား (masculine)ကုိသံးုသည်။ Mary 

ေမွးဖွားြခငး်ကိစ�တွင၊် ၎ငး်သည် အနည်း�ငှ့အ်များ မိနး်မဆနသ်ည်။ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် 

ခရစ်ေတာ်သည် ေယာသပ်�ငှ့ ် မာရတုိိမှ့ ေမွးဖွားလာပါက လူသားထမှံလာေသာ မူလအြပစ်ကုိ 

ခံရလိမ့်မည်။ ဤကိစ�တွင၊် လူသား၏ပါဝငပ်တ်သက်မ�မ�ှိဘ၊ဲ ခရစ်ေတာ်သည် အြပစ်ကငး်စငခ့ဲ်သည်။ 

(ခ) ခရစ်ေတာ်သည် သ၏ူလူသ့ဘာဝတငွ ်အံ�့သဖွယေ်ကာငး်သည် (လသူားြဖစ်လာပုံ) 

၁ တိေမာေသ ၃:၁၆ တွင ် ဘုရားသခငသ်ည် လူဇ့ာတိ၌ ထင�်ှားေပါ်လွငခ့ဲ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ေြပာြပသည်။ ဘရုားသခငသ်ည် ဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ်�ပီး အတုိငး်အတာမ�ှိေပ။ သိုေ့သာ် 

သံုးပါးေပါငး်တစ်ဆူ၏ ဒတိုယလူသည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် အေသခံရန ်

အရည်အချငး်ြပည့်မီေစရနအ်တွက် လူခ့��ာကုိယ်၏ ေတာငး်ဆိုချက်များ၏ ကဲွလဲွမ�များကုိ 

အသက်�ှငေ်သာ ဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့ ် လူသားအသွငြ်ဖင့ ် ခံယူခ့ဲသည်။ ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုှိ 

ဘုရားသခငမှ် လူသားအြဖစ်သို ့ ေြပာငး်လဲြခငး်မှာ လူသားတုိ ့ နားလည်�ိငုစွ်မ်းထက် ေကျာ်လွနသ်ည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ပုရွက်ဆတ်ိတစ်ေကာငြ်ဖစ်လာ�ပီး ပုရွက်ဆတ်ိအသိုက်အဝနး်တွင ် ေနထိငုရ်န ်

စိတ်ကူး�ကည့ပ်ါ။ စ�ကဝဠာ�ကီးကုိ အချုပ်အြခာ ဖနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာ ဘုရားသခငအ်တွက် 

ခရစ်ေတာ်သည် သူကုိ့ယ်သ ူ ကန ့သ်တ်ထား�ပီး က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်စား လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ အေသခံရန ်

လူြဖစ်လာခ့ဲသည်။ John 1:14 တွင ် ဘရုားသခငသ်ည် လူသားြဖစ်ြခငး်၏ လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခုလုံးကုိ 

ေဖာ်ြပသည်။ John 1:17 တွင၊် ေယာဟနသ်ည် ဤလူကုိ ေကာငး်ကငဘ်ံုမှ ဘရုားသခင၏်သားေတာ် 

ခရစ်ေတာ်၏ လူဇ့ာတိခံယူြခငး်အြဖစ် ေဖာ်ထတ်ုခ့ဲသည်။ 



(ဂ) ခရစ်ေတာ်သည် သ၏ူ�ှမ့်ိချမ�၌ အံ့�သဖွယေ်ကာငး်သည် 

ဘုရငတ်စ်ပါး ဤကမ�ာေြမသို ့ �ကလာပါက၊ ခမ်းနား�ကီးကျယ်ကာ ကျက်သေရ�ှိ�ပီး 

ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ကီး�ကီးမားမား�ှိေသာ ေတာ်ဝငမိ်သားစုတွင ် ေမွးဖွားလာမည်ဟု က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ သိုေ့သာ် ဤြမငကွ်ငး်သည် ခရစ်ေတာ်ဖွားြမငခ်ျိန၌် ြဖစ်မလာပါ။ ခရစ်ေတာ်သည် 

ထိအုရပ်၌ ေမွးဖွားြခငး် �ှ၊ိ မ�ှိ မသ�ိိငုေ်သာ အေရးမပါေသာ�မို�၌ ေမွးဖွားခ့ဲသည်။ ထိေုနရာတွင ်

ေနထိငုသ်ူ အများအြပားမ�ှိသလုိ ဧည့်သည်များ သိုမ့ဟုတ် တည်းခုိခနး်များလည်း မ�ှိပါ။ 

သိုးထနိး်များသာ�ှိေသာ နာဇရက်�မို�တွင ် �ကီးြပငး်ခ့ဲသည်။ ဒ�ီမို�ငယ်ေလးေတွဆကီေန ဘာကုိမှ 

ေမ�ာ်လင့မ်ထားဘူး။ အ�ကီးြမတ်ဆံးု�ှမ့်ိချမ�မှာ လက်ဝါးကပ်တုိင၌် �ှမ့်ိချမ�ြဖစ်သည်။ 

ခရစ်ေတာ်ေမွးဖွားလာ၍ အသက်�ှငေ်နထိငု�်ပီး က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်စား ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်ေသာ 

ကွပ်မျက်ြခငး်လက်ဝါးကပ်တုိင၏်လမ်းကုိ ေလ�ာက်လှမ်းခ့ဲသည်။ မာရိသည် ဤအရာအလုံးစုံတုိကုိ့ 

ြမင�်ပီး တစ်ေနတွ့င ် သားြဖစ်သူ ဘာြဖစ်မည်ကုိ စိတ်�လုံှးထတွဲင ် ေတွးေတာခ့ဲေ�ကာငး် လုကာ 

မှတ်တမ်းတငခ့ဲ်သည်။ 

 

၂။ တိငုပ်ငဘ်က ်

စကားလုံးသည် အ�မဲတေစ သတိရေစသည်- သသူည် က��်ပ်ုတုိအ့ား အ�ကံဉာဏေ်ပးမည်လား?။ 

ခရစ်ေတာ်�ကလာြခငး်သည် ေလာကီသားတုိအ့ား ရည်ရွယ်ချက်၊ လမ်း��နမ်��ငှ့ ် လမ်းြပေပးရနြ်ဖစ်သည်။ 

မူရငး်တွင ် အ�ကံဉာဏဟူ်ေသာ စကားလုံးသည် လူတုိအ့ား ရည်ရွယ်ချက်၊ အဓိပ�ာယ်�ငှ့ ်

အ�ကံဉာဏေ်ပးသည့်သေဘာ�ှိသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အတုိငပ်ငခံ်ေလာကတွင ် ေနထိငုပ်ါသည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အေဆာက်အအံုကုိ မည်သိုတ့ည်ေဆာက်ရမည်၊ ကုမ�ဏတီစ်ခုစတငရ်န၊် မိသားစု�ငှ့ ်

ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ တုိငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များ ြပုလုပ်ရန ် အ�ကံဉာဏရ်ယူ�ကသည်။ ဤအငဂ်ျငန်ယီာများ၊ 

စာရငး်ကုိငမ်ျားသည် က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာတွင ် က��်ပ်ုတုိကုိ့ ကူညီေပးေသာ တစ်နည်းအားြဖင့ ်

အတုိငပ်ငခံ်များြဖစ်သည်။ 

တစ်ေနရာတည်းတွင ် အ�ကံဉာဏေ်ပးသအူြဖစ် အသပိညာ အတတ်ပညာအားလုံးကုိ 

တတ်ေြမာက်ထားသူတစ်ဦး�ှိရန�်ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိအ့ား ဘဝအတွက် အ�ကံဉာဏေ်ပး�ိငုမ်ည့်သူ �ှိ�ိငုပ်ါသလား?။ 

သမ�ာကျမ်းစာက ေယ��ခရစ်သည် ြမင့ြ်မတ်ေသာအတုိငပ်ငခံ်ပုဂ�ိုလ်ြဖစ်သည်ဟု ဆိထုားသည်။ ေဟ�ှာယ 

46:10 တွင ် သ၏ူအ�ကံဉာဏသ်ည် ထာဝစဉ်တည်မည်ြဖစ်�ပီး၊ နစိ�ထာဝရ၊ ေသချာ�ပီး လုံးဝမှနက်နမ်ည်ဟု 

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေြပာြပသည်။ 

ဤအတုိငပ်ငခံ်ပုဂ�ိုလ်ထမှံ အ�ကံဉာဏကုိ် မည်သိုရ့�ိငုမ်ည်နည်း?။ ထာဝရအ�ကံဉာဏကုိ် သငမ်ေတာငး်မီ 

သူကုိ့သရိန၊် ယုံ�ကည်ရန ်လုိအပ်သည်။ 



ဘဝမှာ အေရး�ကီးဆံးု ဆံးုမစကားက ေင�ွှာတာ၊ ကားဝယ်တာ၊ အမ်ိေဆာက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ၎ငး်သည် 

ဘဝလမ်းခရးီ၌ စစ်မှနေ်သာ ဦးတည်ချက်ြဖစ်သည်။ 

ဆာလံဆရာက ��တ်ကပတ်ေတာ်သည် အက��်ပ်ုေြခေ�ှ� မှာ မီးခွက်ြဖစ်၍ အက��်ပ်ုသွားရာလမ်းအတွက် 

အလငး်ြဖစ်ပါ၏ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၀၅)။ အ�ကံဉာဏ၏်ရငး်ြမစ်တစ်ခုသည် ဘဝလမ်းည�နခ်ျက်များကုိ 

သ�ိှိြခငး်၏အေြခခံြဖစ်သည့ ် ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်ြဖစ်သည်။ ဆာလံ 119:24 က 

“သက်ေသခံေတာ်မူချက်တုိသ့ည် အက��်ပ်ုေမွ�ေလျာ်၍၊ ဘရုားသခငရ်ဲ ့ ��တ်ကပတ်ေတာ်ေတွကုိ 

ပုိသေိလေလ၊ သင့အ်ား မှနက်နေ်သာ ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ် ဘဝလမ်းည�နခ်ျက်များတွင ် လမ်း��နရ်န ်

ဘုရားသခင၏် အ�ကံဉာဏကုိ် သပိါ။ 

 

၃။ တန်ခိုး�ကးီေသာဘရုား  

တ�ုတ်ဘာသာြပနဆ်ိုချက်သည် တိကျ�ပီး ေဟ�ဗဲစကားအရ- သသူည် တနခုိ်း�ကီး�ံုသာမက မည်သူမ� 

သူ၏တနခုိ်းကုိ မခံမရပ်�ိငုေ်အာင ် သ၏ူနည်းလမ်းအားလုံးတွင ် အချုပ်အြခာအာဏာ�ငှ့ ်

အန��တနခုိ်း�ှငြ်ဖစ်သည်။ ေဟ�ှာယေခတ်ကာလတွင ် လူတုိသ့ည် နတ်ဘရုားများစွာကုိ ယုံ�ကည်�ကသည်။ 

သင၏်ဘုရားသည် တနခုိ်း�ကီးေသာဘရုားြဖစ်သည် သမ�ာကျမ်းစာ၏ ဘုရားတစ်ဆူတည်းသာ�ှိသည်။ 

ခရစ်ေတာ်သည် ဘုရားသခငကုိ်ယ်တုိငြ်ဖစ်�ပီး၊ သူအ့နားတွင ် အြခားဘရုားမ�ှိပါ။ ဤဘရုားသခငသ်ည် 

တနခုိ်း�ကီးေသာ၊ သသိမ��ငှ့ ် ေနရာတုိငး်၌�ှိေတာ်မူ၏။ သူလ့က်ထတွဲင ် က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်�ှငြ်ခငး်�ငှ့ ်

ကံ�ကမ�ာကုိ ကုိယ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့အစမှအဆံးုအထ ိ ဆံုးြဖတ်ေပးသည်။ ဤဘုရားသခငကုိ် 

သလိာသည်�ငှ့အ်မ�၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အသက်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ အမှနတ်ရားကုိ သ�ိှိ�ပီး က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်အဓိပ�ာယ်၊ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ငှ့ ်ထာဝရ�ငမ်ိးချမ်းမ�ကုိ ေပးေဆာငေ်ပးသည့် ဤဘုရားသခငကုိ် 

သလိာပါသည်။ သခငေ်ယ��သည် လူသားမ�သာမဟုတ်၊ အန��တနခုိ်း�ှင ် ဘုရားသခငလ်ည်း 

ြဖစ်ေတာ်မူေသာေ�ကာင့၊် လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ �ိုက်ခတ်ေသာအခါ၊ ေသြခငး်တရားကုိ ဖျက်ဆးီ�ပီး 

သံုးရက်အ�ကာတွင ် သခၚ်္ိျုငး်တွငး်မှ ထေြမာက်ခ့ဲသည်။ ဤသည်မှာ �ာွးစားခွက်�ှိ ကေလးငယ်၏ တနခုိ်း၊ 

သာမနက်ေလးမဟုတ်၊ သသူည် က��်ပ်ုတုိ၏့အလယ်တွင ်ဘုရားသခငြ်ဖစ်ေတာ်မူ�ပီး သူသည် ေြမ�ကီးေပါ် �ှ ိ

ဘုရားသခငြ်ဖစ်�ပီး အရာအားလုံးကုိ ေအာင�်ိငုသ်ူြဖစ်သည်။ 

 

၄။ ထာဝရအဘ 

ဤစကားစုတွင ် အေလးေပးေဖာ်ြပချက်မှာ ထာဝရ သိုမ့ဟုတ် အစ�ငှ့အ်ဆံးုမ�ှိေသာ ထာဝရြဖစ်သည်။ 

ငါတုိအ့ားလုံးမှာ အစတစ်ခု�ှတိယ်၊ ငါတုိဟ့ာ တစ်ေနေ့မွး�ပီး တစေနဒ့ေီလာကကေန ထက်ွသွားလိမ့်မယ်။ 

သိုေ့သာ် �ာွးစားခွက်ထကဲ သူငယ်ေယ��ခရစ်သည် သ၏ူအစမဟုတ်ပဲ သူ၏ လူဇ့ာတိခံယူြခငး်ြဖစ်သည်။ 



အစမှအဆံးုမ�ှိေသာ ခမည်းေတာ်ဘုရားသခငကဲ်သ့ိုပ့င ် သူတွ့င ် အစအဆံုး�ှိခ့ဲသည်။ အာြဗဟံအေ�ကာငး် 

ခရစ်ေတာ်ကုိ ေမးေသာအခါ၊ သခငက်၊ ငါသည် အာြဗဟံမြဖစ်မီ ငါြဖစ်၏ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ ဤအရာက 

သူသည် အာြဗဟံေ�ှ�၌ �ှိ�ငှ့�်ပီးေသာ သ၏ူ တရားနာသူများကုိ တုနလ်�ပ်ေစခ့ဲသည်။ တစ်နည်းဆိုရေသာ် 

သခငသ်ည် သသူည် ထာဝရအ�ှငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် လူတုိသ့�ိှနိားလည်ေစရနြ်ဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဘဝများသည် အကန ့အ်သတ်�ှိသည်။ သိုေ့သာ် ဘုရားသခငသ်ည် အကန ့အ်သတ်မ�ှိ၊ သငသ်ည် 

ဤဘရုားသခငကုိ် သ�ိပီး ယုံ�ကည်ပါ။ ဤဘုရားသခငကုိ် ကုိးစား�ပီး သင၏်အြပစ်များကုိ ေနာငတ်ရပါက 

သငသ်ည် ထာဝရေမ�ာ်လင့ခ်ျက်ြဖစ်ေသာ ေယ��ခရစ်ကုိ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ ဤဘုရားသခငကုိ် သရိန၊် 

ခရစ်ေတာ်သည် မည်သြူဖစ်သနည်း?။ က��်ပ်ုတုိထ့မှံ လုိအပ်ေသာအရာကုိ သ၏ူ စည်းကမ်းချက်များြဖင့ ်

သရိန ် လုိအပ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်ကုိ ယုံ�ကည်၊ လက်ခံ၊ ဝနခံ်�ပီး ေနာငတ်ရကာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာကုိ ဘုရားသခငထ် ံ အပ်�ှရံမည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ကုိယ်ေတာ်ထ ံ

မိမိအသက်တာကုိ အပ်�ှြံခငး်�ငှ့ ် ေယ��ခရစ်ေတာ်ဟာ ဘုရငမ်ျား�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ဝိညာဉ်များကုိ 

ကယ်တင�်ှငအ်ြဖစ် အသအိမှတ်ြပုေ�ကာငး် ဆိုလုိသည်။ 

 

၅။ �ငမ်ိသကြ်ခငး်၏အ�ှင ်

ေဟ�ှာယသည် ဤအခနး်ကုိေရးေသာအခါ၊ ဣသေရလသည် အာ��ရိတုိ၏့�ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ ခံေနရသည်။ 

ေဟဇကိမငး်�ကီးသည် လွတ်ေြမာက်ရန ် ဘရုားသခငထ် ံ ဆုေတာငး်ခ့ဲသည်။ ဘုရားသခငသ်ည် 

ဣသေရလအမျိုးကုိ ကာကွယ်ခ့ဲ�ပီး ရနသ်ူေပါငး် ၁၈၀,ဝဝဝ ေသဆံုးခ့ဲသည်။ ယေန ့ဣသေရလလူမျိုးသည် 

မှားယွငး်ေသာေနရာများတွင ် �ငမ်ိးချမ်းေရးကုိ �ှာေဖွေနပါသည်။ မဟာမိတ်များ�ငှ့ ် �ိငုင်ေံရး 

ချိတ်ဆက်မ�များေ�ကာင့ ်အေ�ှ�အလယ်ပုိငး် ကေမာက်ကမ ြဖစ်ေနဆြဲဖစ်သည်။ သမ�ာကျမ်းစာက ေယ��သည် 

�ငမ်ိသက်ြခငး်၏ အ�ှငြ်ဖစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ �ငမ်ိးချမ်းေရးသည် ကုလ၊ အေမရိကန ် သိုမ့ဟုတ် 

စူပါပါဝါ�ိငုင်မံျားမှ မဟုတ်ဘ ဲ ခုိငမ်ာသည့် �ငမ်ိးချမ်းေရး၏ စစ်မှနေ်သာ အရငး်အြမစ်မှ ြဖစ်သည်။ 

ငါတုိ၏့သခငသ်ည် �ငမ်ိသက်ြခငး်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ �ှငေ်ယာဟန ်၁၄း၂၇ ၌ မိန ့ဆ်ိုခ့ဲသည်။ 

ဒေီန ့ သင့ရ်ဲ ့ စိတ်�လုံှးမှာ �ငမ်ိသက်မ��ှိေနသလား?။ ေငေွ�ကးအရငး်အ�ှးီပုိ�ှြိခငး်၊ ေကျာ်�ကားမ�၊ 

ပုိငဆ်ိုငမ်�ပုိများြခငး် သိုမ့ဟုတ် စွမ်းအားပုိမုိရ�ှိြခငး်တုိေ့�ကာင့ ်�ငမ်ိးချမ်းေရးသည် ြဖစ်ေပါ်လာြခငး်မဟုတ်ပါ။ 

မ�ကာေသးမီက နာမည်ေကျာ် K-pop အဆိုေတာ်တစ်ဦးသည် ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ သတ်ေသခ့ဲ�ပီး ေကျာ်�ကားမ�၊ 

စွမ်းအား�ငှ့ ် ပရိသတ်သနး်ေပါငး်များစွာ�ှိေသာ်လည်း အများစုမှာ စိတ်ဓာတ်ကျြခငး်၊ စုိးရိမ်ပူပနြ်ခငး်�ငှ့ ်

ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်တုိကုိ့ ခံစားခ့ဲရသည်။ �ငမ်ိးချမ်းေရးသည် ေလာကမှမဟုတ်၊ မိမိကုိယ်တုိငမှ် မဟုတ်ပါ။ 

�ငမ်ိသက်ြခငး်သည် လူတစ်ဦးထမှံ ြဖစ်သည်- ခရစ်ေတာ်သာလ�င ် �ငမ်ိးချမ်းြခငး်၏ စမ်းေရြဖစ်သည်။ 

ေဟ�ှာယ ၂၆:၃–၄ ထာဝရ�ငမ်ိသက်ြခငး်�ှရိန၊် သငသ်ည် ေယ��ခရစ်တစ်ပါးတည်းကုိသာ အာ�ံု စုိက်ရန ်

လုိအပ်သည်။ �ငမ်ိးချမ်းေရးသည် သင့အ်ား အဘယ်ေ�ကာင့ ် ေ�ှာငဖ်ယ်ေနသနည်းဟု သငေ်တွးမိေပမည်။ 



ေယ��ခရစ်�ှိေသာအခါ သငသ်ည် �ငမ်ိသက်ြခငး်�ှိ�ိငုသ်ည်။ ခရစ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းသာလ�င ် ဤဘဝ�ငှ့ ်

ေနာငဘ်ဝအတွက် �ပီးြပည့စုံ်ေသာ�ငမ်ိသက်ြခငး်၏အရငး်အြမစ်ြဖစ်သည်။ ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ သငသ်ည် 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ�ငှ့ ် ကမ�ာအ�ှံမ့�ငမ်ိမသက်မ�များ�ငှ့ ် ဒကု�များအလယ်တွင ် ထာဝရ�ငမ်ိသက်ြခငး်ကုိ 

ရ�ိငုသ်ည်။ 

နိဂုံး 

ဤ�ငမ်ိသက်ြခငး်ကုိ သရိန ်ခရစ်ေတာ်ထ ံလာပါ။ သခငေ်ယ��ကုိ ယုံ�ကည်�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ အြပစ်များအတွက် 

ကားတုိငေ်ပါ်တွင ် အေသခံ�ပီး က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ြပန�်ကလာကာ သူ�ငှ့အ်တူ ေခါ်ေဆာငမ်ည်ြဖစ်ေ�ကာငး် 

သမှိတ်ပါ။ 

လုကာ 2:10 - ခရစ�မတ်ေနတွ့င ် ေမွးဖွားသူတွင ် ေတွ�ရေသာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်၊ �ငမ်ိသက်မ�၊ ရ�ငလ်နး်မ�တုိကုိ့ 

က��်ပ်ုတုိ ့ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး် 2022 ခု�စ်ှ ခရစ�မတ်သည်  အသက်တာသစ်�ငှ့ ် လမ်း��နမ်�အသစ်ြဖစ်ပါေစ။ 

အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် သငသ်ည် ထာဝရအသက်ကုိ ေပးစွမ်း�ိငုေ်သာ ဤခရစ်စမတ်၏ဘရုားသခငကုိ် 

သငအ်မှနတ်ကယ်သေိသာေ�ကာင့ ် ၎ငး်သည် ထာဝစဉ်ြဖစ်သည်။ သင့စိ်တ်�လုံှးကုိ ယုံ�ကည်�ပီး 

သခငေ်ယ��သည် ဘုရားသခငြ်ဖစ်ေ�ကာငး်ကုိ ကယ်တင�်ှင�်ငှ့ ် ဘရုားသခငအ်ြဖစ် လက်ခံပါက သငသ်ည် 

ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ ေရာက်�ိငုသ်ည်။ သမ�ာကျမ်းစာက ေယာဟန ် ၁:၁၂ တွင ် ဘရုားသခငကုိ် ယုံ�ကည်�ပီး 

နာမေတာ်ကုိ ပဌနာြပုသတုိူငး် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်မည်ဟု ဆိုထားသည်။ သမ�ာကျမ်းစာက 

“ေြဖာင့မ်တ်ေသာသူတုိကုိ့ ေနာငတ်ရေစြခငး်ငာှ၊ ဆိးုေသာသတုိူကုိ့ ေခါ် ြခငး်ငါှ ငါလာသည်” (လုကာ ၅း၃၂)။ 

က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးသည် ေမွးရာပါ အြပစ်သားများြဖစ်�က�ပီး ထာဝရငရဲမီးထတွဲင ် အကူအညီမ့ဲ 

ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်ကငး်မ့ဲသမူျားြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငေ်ယ��ကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခငအ်ြဖစ် 

သမှိတ်ြခငး်မ�ှိပါက၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အြပစ်များ�ငှ့ ် ြပစ်မှားမ�များတွင ် လုံး၀ ြပစ်တင�်�တ်ချခံရပါသည်။ 

သခငေ်ယ��က ငါသည် လမ်းခရးီ၊ သမ�ာတရား�ငှ့ ် အသက်ြဖစ်သည်၊ ငါမှတပါး အဘယ်သူမ� 

ခမည်းေတာ်ထသံို ့ မေရာက်။ (ေယာ ၁၄:၆) 

သငသ်ည် ဤခရစ်စမတ်တွင ် ေယ��ထ ံ လှည့်လာမည်လား?။ ဆုေတာငး်�ပီး လုပ်ေဆာငရ်မည့ ်

အရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ အာမင။် 
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