
 

 

အသနားခံြခငး်�ငှ့ ်ေတာငး်ပန်ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

စညး်မျဥး်များ   

 
ခရစ်ေတာ်ကုိ ယုံ�ကည်သူတုိငး်၌  �ကီးြမတ် ေသာဂုဏအ်သ 

ေရ�ှသိည်။  ၎ငး်သည်   ဘုရားသခင၏်    ေကျးဇူးေတာ် 

ပလ� ငသ်ို ့ ဝငေ်ရာက်ြခငး်၏ လမ်းြဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ်၏ 

ဆုေတာငး်ြခငး်   အစည်းအေဝးကုိ အသငး်အဖဲွ�တစ်ခုအေန 

ြဖင့လ်ည်းေကာငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် သ၏ူ အချုပ်အြခာ 

အာဏာ အလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ ဘုရားသခငကုိ် ကုိးကွယ်ဆည်း 

ကပ်ြခငး် ြဖစ်သည်။ မဿဲ ၇:၇ က ‘ေတာငး်လ�င ်

ေပးလိမ့်မည်။ �ှာလ�င ် ေတွ�လိမ့်မည်။ ေခါက်လ�ငဖွ်င့ရ်လိမ့်မည်။' က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေတာငး်ြခငး်�ငှ် ့

လက်ခံြခငး်တုိကုိ့ ဘရုားသခင၏်  ��တ်ကပတ်ေတာ်အတုိငး် ဆုေတာငး်သငယူ်ရန ် လုိအပ်သည်။    ၁ ေယာ 

၅:၁၄-၁၅ တွင ် - “ငါတုိသ့ည် ဘရုားသခင့အ်ထေံတာ်၌ ရဲရင့ြ်ခငး် အေ�ကာငး်ဟူမူကား၊ 

ငါတုိသ့ည်အလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ တစုံတခုေသာဆုကုိ ေတာငး်လ�င၊် ဘုရားသခငသ်ည် 

နားေထာငေ်တာ်မူ၏။ ဆုေတာငး်သမ�ေသာစကားတုိကုိ့ နားေထာငေ်တာ်မူသည်ကုိ ငါတုိသ့လိ�င၊် 

အထေံတာ်၌ ေတာငး်ေသာဆုတုိကုိ့ ရမည်ဟုသရိ�က၏။” တိကျေသာအေြခအေနတစ်ခုတွင ် လုိအပ်ြခငး်၊ 

ဘုရားသခငကုိ်�ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်ထတ်ုေဖာ်မြပ�ိငုေ်သာ ဘရုားသခင၏် အလုိေတာ်ကုိ သ�ိှရိန ်ဆုေတာငး်ပါ။  

 ေယရမိ ၂၉:၁၂-၁၃ တွင ် ပေရာဖက်က က��်ပ်ုတုိအ့ား ဆုေတာငး်ရန ် တုိက်တွနး်ထားသည် – 

“တဖနမိ်န ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ သငတုိ်သ့ည် ငါကုိ့ေခါ်၍ သွားလာ�ကလိမ့်မည်။ ဆုေတာငး်ေသာအခါ 

သငတုိ်စ့ကားကုိ ငါနားေထာငမ်ည်။ ငါကုိ့�ာှေသာအခါ စိတ်�လုံှးအ�ကငး်မ့ဲ�ငှ့�်ှာလ�င ်ေတွ� �ကလိမ့်မည်။” 

က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာတွင ် ဘုရားသခင၏်သနားဖွယ် �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးမ�အတွက် 

ေနစ့ဉ်ဆုေတာငး်ရန ် လုိအပ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် နမိိတ်လက�ဏာများ�ငှ့ ် အံဘ့ွယ်ေသာအမ�များ 

သိုမ့ဟုတ် မသေိသာဘာသာစကားေြပာြခငး်တုိကုိ့ �ှာေဖွရနမ်ဟုတ်ဘ ဲ  က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်ေသာအခါတွင ်

ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ် က�ုဏာေတာ်ြဖင့ ် ေနစ့ဉ်အေြခအေနများတွင ်

လမ်း��နေ်ပးရနြ်ဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့သခငက် �ှငေ်ယာဟန ် ၁၆း၂၄ တွင ် ‘ယခုတုိငေ်အာင ်

ငါ၏နာမကုိအမီှြပု၍ သငတုိ်သ့ည် အဘယ်ဆုကုိမ� မေတာငး်�ကေသး။ သငတုိ်သ့ည် 

ဝမ်းေြမာက်စရာအေ�ကာငး်စုံလငေ်စြခငး်ငါှ ေတာငး်�ကေလာ။့ ထိသုိုေ့တာငး်လ�င ် ရ�ကလိမ့်မည်  

ဟုမိန ့ေ်တာ်မူ၏။ �ှငမ်ဿဲ ၁၇း၂၀-၂၁ တွင ်- “သငတုိ်သ့ည် ယုံ�ကည်ြခငး်မ�ှိေသာေ�ကာင့ ်မ�ငှထ်တ်ု�ိငု�်က။ 



ငါအမှနဆ်ိသုည်ကား၊ သငတုိ်သ့ည် မုနည်ငး်ေစ့ခန ့မ်�ေလာက်ေသာ ယုံ�ကည်ြခငး်�ှိလ�င၊် ထိေုတာငကုိ် 

ေနရာမှေရွ�ေလာ ့ ဟုဆို�ကေသာ်၊ ေနရာမှ ေရွ�လိမ့်မည်။ ယုံ�ကည်ြခငး်�ှိလ�င ်

သငတုိ်မ့တတ်�ိငုေ်သာအမ�မ�ှိ။ သိုေ့သာ်လည်း ဆုေတာငြ်ခငး်၊ အစာေ�ှာငြ်ခငး်မှတပါး 

အဘယ်သိုေ့သာအားြဖင့၊် ထိအုမျိုးသည် မ ထက်ွတတ်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။”  

 
 
ဆေုတာငး်ြခငး် အဓိပ�ါယ�်ငှ့ ်အေ�ကာငး်ရငး်များ 

 
က��်ပ်ုတုိ ့ Shorter Catechism ကုိ ေလလ့ာေသာအခါ ဆုေတာငး်ြခငး်ကုိ Shorter Catechism Q. 98 

(ေမးခွနး်နပံါတ် ၉၈) က သတ်မှတ်ေ�ကာငး် “ဆုေတာငး်ြခငး်ဟူသည် အဘယ်နည်း?။ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ ဝနခံ်�ပီး က�ဏုာေတာ်၏ေကျးဇူးေတာ်ကုိ အသအိမှတ်ြပုြခငး်�ငှ့အ်တူ 

ခရစ်ေတာ်၏နာမေတာ်၌ သူ၏အလုိေတာ်�ငှ့ကုိ်က်ညီေသာအရာများအတွက် ဘုရားသခငထ် ံ

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆ��များကုိ ပူေဇာ်ြခငး်ြဖစ်သည်။' ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ေကာငး်ကငဘ်ံုသိုဝ့ငေ်ရာက်�ပီး 

ဘုရားသခင၏်အမိန ့လ်ည်းြဖစ်သည်။ �ှငမ်ဿဲ ၂၆း၄၁ က စုံစမ်းေ�ာှင့�်ှက်ြခငး်�ငှ့ ်

ကငး်လွတ်မည်အေ�ကာငး် ဆုေတာငး်လျက်ေစာင့ေ်န�ကေလာ။့ စိတ်ဝိညာဉ် ကား ေစတနာ�ှိြငားေသာ်လည်း၊ 

ကုိယ်မူကား အားနည်းသည်ဟု ဆိုထား၏။ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ဘုရားသခငကုိ် ဦးစွာ�ှာရနြ်ဖစ်�ပီး 

ဘုရားသခငထ်မှံ အရာများကုိ ေတာငး်�ံုမ�မက (ယာ ၄း၂) ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ဘရုားသခင ်

က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်သကုိံ �ကားေသာအခါ ၀မ်းေြမာက်မ�အားလုံး၏အရငး်အြမစ်လည်းြဖစ်သည်။ ေယာဟန ်

၁၆:၂၄ က “ယခုတုိငေ်အာင ် ငါ၏နာမကုိအမီှြပု၍ သငတုိ်သ့ည် အဘယ်ဆုကုိမ� မေတာငး်�ကေသး။ 

သငတုိ်သ့ည် ဝမ်းေြမာက်စရာအေ�ကာငး်စုံလငေ်စြခငး်ငါှ ေတာငး်�ကေလာ။့ ထိသုိုေ့တာငး်လ�င ်

ရ�ကလိမ့်မည်။" ဆုေတာငး်ြခငး်သည် များစွာေသာဒကု�ဆငး်ရဲများမှ က��်ပ်ုတုိကုိ့ ကယ်လ�တ်�ိငုသ်ည် 

(တမနေ်တာ် ၁၂း၁-၁၇။ ) က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဉာဏပ်ညာအတွက် ကုိယ်ေတာ်ကုိ �ှမိ့်ချစွာ�ှာေသာအခါ 

ဘုရားသခင၏်ဉာဏပ်ညာဘ�ာများကုိ ေသာဖွ့င့ေ်ပးသည်။ ယာကုပ် ၁:၅ က၊ ‘သငတုိ်တွ့င ်အ�ကငသ်သူည် 

ပညာမ�ှိလ�င ် လူအေပါငး်တုိအ့ား ေစတနာစိတ်�ငှ့ ် ေပးလ�ေတာ်မူေသာ ဘရုားသခငကုိ် ေတာငး်ေစ။ 

ေပးေတာ်မူလတံ။့’ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် တနခုိ်းအတွက် ယာဉ်ြဖစ်�ပီး ဘုရားသခငသ်ည် 

�ကားေတာ်မူလိမ့်မည် (ေယ ၃၃း၃)။ ဆုေတာငး်မြပုြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆုမေတာငး်ြခငး်သည် 

ဘုရားသခငေ်�ှ �ေတာ်၌ အြပစ်တစ်ခုြဖစ်ေ�ကာငး် �ှေမွလက က��်ပ်ုတုိအ့ားေြပာထားသည်။ 1 Samuel 12:23 

– ‘ငါမူကား သငတုိ်အ့ဘို ့ ဆုမေတာငး်ဘ ဲ ေနသြဖင့၊် ထာဝရဘရုားကုိ ြပစ်မှားြခငး်အမ�သည် ငါ�ငှ့ ်

ေဝးပါေစေသာ။ ေကာငး်မွနေ်ြဖာင့မ်တ်ေသာ လမ်းကုိလည်း သငတုိ်အ့ား ငါြပသဦးမည်။’ ဟု ဆို၏။ 

အြပစ်ဝနခံ်ြခငး်�ငှ့အ်တူ ဘရုားသခငကုိ် ေခါ်ေဆာငလ်ာေသာ အြပစ်သား။ (ေရာမ ၁၀၊၉၊၁၀) ေရာမ ၁၀း၁၃ 

က 'ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ်ကုိ ပဌနာြပုေသာသူမည်သည်ကား ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်လိမ့်မည်' ဟူ၍ 



သခငဘ်ရုားထ၌ံ အဆက်မြပတ်ဆုေတာငး်ရန ် လုိအပ်သည် (၁သက် ၅း၁၇)။ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် 

ထာဝရ�ငမ်ိသက်ြခငး်၊ �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်တုိကုိ့ ယူေဆာငလ်ာသည် (ဆာလံ ၃၃:၂၂)။ 

 
 
ဆေုတာငး်ြခငး်၏အေရးပါမ� 

ဓမ�ေဟာငး်�ငှ့ ် ဓမ�သစ် �စ်ှခုလုံးတွင ် ဆုေတာငး်ြခငး်၏ နမူနာေကာငး်များစွာ�ှသိည်။ ခရစ်ေတာ်သည် 

တပည့ေ်တာ်များအား မည်သိုဆု့ေတာငး်ရမည်ကုိ သွနသ်ငခ့ဲ်သည် (မဿဲ ၆း၉-၁၃ တွင ်

သခင့ဆု်ေတာငး်ချက်ကုိ �ကည့်ပါ)။ ကုိယ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းအားြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့အသနားခံမ�ကုိ 

ခရစ်ေတာ်၏နာမ၌ ဆုေတာငး်ပါ (ေယာ ၁၄း၁၃-၁၄)။ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် 

က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်ရနစ်ကားလုံးများ ေပျာက်ဆံုးေနချိနတွ်င ် က��်ပ်ုတုိကုိ့ လမ်းြပေပးသည် (ေရာမ ၈း၂၆-

၂၇)။ ဘရုားအလုိေတာ် ြပည့စုံ်ပါေစလုိ ့ ဆုေတာငး်ပါ။ ယာကုပ် ၄:၁၅ က ' ထဝရဘုရားသည် အလုိေတာ်�ှ၍ိ၊ 

ငါတုိသ့ည်လည်းအသက်�ှငလ်�င၊် ဤသို ့ြပု�ကကုနအ်ံ၊့ ထိသုို ့ြပု�က ကုနအ်ံဟု့ သငတုိ်ဆ့ိုသင့ရ်ာြဖစ်၏။ 

ဂျူးလူမျိုးများ�ငှ့ ်  တစ်ပါးအမျိုးသားများအပါအဝင ် ေယ�ု�လှင�်မို� �ငှ့ ် �ငမ်ိသက်ြခငး်အတွက် က��်ပ်ုတုိ ့ 

ဆုေတာငး်ရန ် လုိအပ်သည် (ဆာလံ ၁၂၂:၆)။ သခငြ်ပန�်ကလာေသာအခါ တစ်ေနတွ့င ် ေယ��ုှလင�်မို�သစ်၌ 

ခရစ်ေတာ်၏ကုိယ်ခ��ာ ပါ၀ငသ်ည် (ေဟ�ဗဲ ၁၀း၂၂၊ ဗျာ၊ ၃း၁၂၊ ၂၁း၂)။ က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်လုိအပ်ရာများကုိ 

ဘုရားသခငြ်ပငဆ်ငေ်ပးရနအ်တွက် ဆုေတာငး်ပါ (လုကာ ၁၁:၃)။ 

 
ဆုေတာငး်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ဘဝ�ငှ့ ် အြခားသမူျား ဆက်ဆပုံံကုိလည်း ေြပာငး်လဲေစသည်။ 

ဘုရားသခငထ်မှံ ခွင့လ်�တ်မ��ငှ့ ် အြခားသူများကုိ ခွင့လ်�တ်�ိငုစွ်မ်း�ှရိန ် ဆုေတာငး်ပါ (မ ၁၈း၂၁-၂၂)။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့မိသားစု၊ က��်ပ်ုတုိ၏့အသငး်ေတာ်အတွက်၊ ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ် ဘုရားသခငကုိ် 

ယုံ�ကည်ကုိးစားြခငး်အတွက် က��်ပ်ုတုိသ့ည် သငယူ်ရန ် လုိအပ်သည်။ ေဟ�ဗဲ ၁၁:၆ က 

‘ယုံ�ကည်ြခငး်မ�ှိလ�င၊် ဘုရားသခင၏် စိတ်ေတာ်�ငှ့မ်ေတွ� �ိငု။် အေ�ကာငး်မူကား၊ ဘရုားသခင့ ်

အထေံတာ်သို ့ ချဉ်းကပ်ေသာသူသည်၊ ဘရုားသခင�်ှိေတာ်မူသည်ကုိ၎ငး်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ �ှာေသာသအူား 

အကျိုးေပးေတာ်မူသည်ကုိ၎ငး်၊ ယုံ�ကည်ရမည်’ ဟုဆိသုည်။ 

 
 
ဆေုတာငး်ရန်အတားအဆးီများ 

 
က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခွင့လ်�တ်ြခငး်အတွက် ဘရုားသခငကုိ်�ှာကာ ဘရုားသခငေ်�ှ �၌ က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်ကုိ 

�ှမ့်ိချြခငး်အတွက် ဘုရားသခငထ်ဆုံေတာငး်ြခငး်မြပုမီ က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်�လုံှးကုိ သန ့စ်ငေ်စရန ်

ဘုရားသခငထ် ံဦးစွာေတာငး်ဆိုရန ်လုိအပ်ပါသည် (ဆာ ၆၆:၁၈)။  

 



တစ်ကုိယ်ေကာငး်ဆနြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ေလာဘလွနကဲ်ြခငး်�ငှ့ ် အြခားအြပစ်များ�ှိေနေသာအခါ (ယာကုပ် 

၄:၃) ဆုေတာငး်ြခငး်ကုိ ဟန ့တ်ား�ိငုသ်ည်။ စိတ်�လုံှးထ၌ဲ ဒစု�ိုက်�ှိေသာအခါ ဘုရားသခငသ်ည် 

ငါတုိဆု့ေတာငး်သကုိံ နားမေထာင ် (ဆာလံ ၆၆:၁၈; ေဟ�ှာယ ၅၉:၁-၂; ေယာဟန ် ၉:၃၁)။ 

ခငပွ်နး်သည်များသည် ဇနးီမယားများကုိ မ�ိုေသ�ကေသာအခါ၊ သတုိူ၏့ဆုေတာငး်ချက်များကုိလည်း 

အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစသည်။ ၁ေပတ�ု ၃:၆-၇ – ‘ထိနုည်းတူ၊ ေယာက်ျားတုိ ့၊ ဆုေတာငး်ြခငး်အမ�၌ 

အဆးီအတားမ�ှိေစြခငး်ငါှ အသက်�ှငြ်ခငး် ေကျးဇူး ေတာ်ကုိ ဆက်ဆ၍ံအေမွခံရေသာ သူချငး်ကဲသ့ို ့၊ 

သတိပညာ�ငှ့ ် ေလျာ်စွာကုိယ်ခငပွ်နး်�ငှ့အ်တူေန၍၊  အားနည်းေသာသူကုိ ြပုသင့သ်ည်အတုိငး် သူကုိ့ 

ေစာင့မ်ြပုစု�ကေလာ။့’ ေနာငတ်ရ�ပီး သင့ရ်ဲအ့ြပစ်ေတွကုိ ဝနခ်ျေတာငး်ပနက်ာ ဘုရားသခငကုိ် မကုိးကွယ်ခင ်

ခွင့လ်�တ်မ�နဲ ့�လုံှးသားေတွ ြပနလ်ည်�ိးုထလာေစဖုိ ့ သခငဘ်ုရားကုိ အရငေ်တာငး်ပနပ်ါ။ 

 
 
ဆေုတာငး်ြခငး်ကိ ုဘရုားသခငေ်ြဖ�ကားပါသလား?။  

 
မ�ကာခဏေမးေလ�့ှိေသာေမးခွနး်မှာ “ဘရုားသခငသ်ည် 

 က��်ပ်ုတုိ၏့ ဆုေတာငး်ချက်များကုိ ေြဖ�ကားေပးသေလာ?” 

 ဟူ၍ြဖစ်သည်။ ေယရမိ ၃၃:၃ �ငှ့ ် ေယာဟန ် ၁၅:၇ 

ကုိ�ကည့်ပါစုိ ့ - ‘ငါကုိ့ေခါ်ေလာ။့ ငါထးူမည်။ �ကီးေသာအရာ၊ 

သငမ်သ�ိိငုေ်အာင ် နက်နေဲသာ အရာတုိကုိ့ ငါြပမည်။ ‘ 

‘သငတုိ်သ့ည် ငါ၌တည်၍ ငါစ့ကားသည်သငတုိ်၌့တည်လ�င၊် 

သငတုိ်သ့ည်ေတာငး်ချငသ်မ�ကုိ ေတာငး် ၍ရ�ကလိမ့်မည်။ ‘  

ဆုေတာငး်ြခငး်သည် အရာများကုိ ေြပာငး်လဲေစသလား 

သိုမ့ဟုတ် လုံးဝကွာြခားေစသလား?။ အေြဖမှာ “ဟုတ်ကဲ”့  ၂ 

ေကာရိ��ု ၁:၁ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်– ‘ဘရုားသခင၏်အလုိေတာ်အားြဖင့ ် ေယ��ခရစ်၏ တမနေ်တာ် 

ြဖစ်ေသာ ငါေပါလု�ငှ့ ် ငါညီ့တိေမာေသ သည်၊ ေကာရိ��ု�မို�၌�ှိေသာ ဘုရားသခင၏် အသငး် ေတာ်မှ စ၍၊ 

အခါယြပည် အရပ်ရပ်တုိ၌့�ှေိသာ သန ့�်ငှး် သအူေပါငး်တုိကုိ့ �ကားလုိက်ပါ၏။’  

 
 
လကခ်ံ�ိငုေ်သာ ဆေုတာငး်ြခငး်အတကွ ်လိအုပ်ချကမ်ျား 

 
မဿဲ ၂၁:၂၂ က၊ ‘ယုံ�ကည်ြခငး်၌ ဆုေတာငး်၍ ဆုေတာငး်သမ�ကုိ သငတုိ်သ့ည် ခံရ�ကလိမ့်မည်’ ဟူ၍ 

မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတုိငး် မ�ကာခဏ ေ�ာှင့ေ်�းှ�ိငုပ်ါသည်။ ဒေံယလသည်လည်း ဘုရားသခငထ်မှံ 

အေြဖများကုိ ေ�ာှင့ေ်�းှခ့ဲရ�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် စိတ်�ည်ှသည်းခံကာ သခငကုိ် ေစာင့ေ်မ�ာ်ရန ် သငယူ်ရန ်

လုိအပ်သည် (ဒေံယလ ၁၀း၁၂-၁၄)။ ဖိလိပ�ိ ၄:၆-၇ တွင ် က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်ေသာအခါ 



အတွငး်စိတ်�ငမ်ိသက်မ�များစွာ�ှိသည်– ‘အဘယ်အမ�ကုိမ� စုိးရိမ်ြခငး်မ�ှိဘ ဲ အရာရာ၌ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ 

ချီးမွမ်းြခငး်�ငှ့တ်ကွ ဆုေတာငး်ပဌနာ ြပုေသာအားြဖင့၊် သငတုိ်ေ့တာငး် ပနလုိ်ေသာအရာများတုိကုိ့ 

ဘုရားသခငအ်ား �ကားေလ�ာက်�ကေလာ။့ ထိသုို ့ြပုလ�င ် အဘယ်သူမ��ကံု၍ မမီှ�ိငုေ်သာ ဘရုားသခင၏် 

�ငမ်ိသက်ြခငး်သည် ေယ��ခရစ်အားြဖင့ ် သငတုိ်၏့စိတ်�လုံှးတုိကုိ့ ေစာင့မ်လိမ့်မည်။’ က�နေ်တာ်တုိ ့ 

စိတ်အားထက်သနစွ်ာ ဆုေတာငး်ရမည်ြဖစ်သည်။ အထက်မှေကျးဇူးေတာ်ြဖင့ ် ဘုရားသခင ် သည် 

ဆုေတာငး်သမ�ကုိ အေြဖေပးေသာ်လည်း က��်ပ်ုတုိေ့တာငး်ဆိုသည့အ်တုိငး် အ�မဲတမ်းအေြဖရမည်မဟုတ်။ 

ေဟ�ှာယ ၅၅:၈ က ‘ထာဝရဘရုားမိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ ငါ၏ အ�ကံ အစည်သည် သငတုိ်၏့ 

အ�ကံအစည်�ငှ့မ်တူ။ ငါ၏ အကျင့သ်ည်လည်း သငတုိ်၏့ အကျင့�်ငှ့မ်တူ။  ေဟ�ဗဲ ၄:၁၆ 

တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် အသငး်ေတာ်ဆုေတာငး်ပဲွအစည်းအေဝးသို ့ လာရန ်- ' ထိုေ့�ကာင့၊် ငါတုိသ့ည် 

သနားြခငး် က�ဏုာကုိ၎ငး်၊ ေတာ်ေလျာ်ေသာမစြခငး် ေကျးဇူးေတာ်ကုိ၎ငး် ခံရမည်အေ�ကာငး်၊ 

ရဲရင့ေ်သာစိတ်�ငှ့ ်ေကျးဇူးပလ� ငေ်တာ်သို ့ တုိးဝင ်ချည်းကပ်�ကကုနအ်ံ။့ 

 
 
က��်ပ်ုတို၏့ဆေုတာငး်ချကမ်ျားအတကွ ်မတညူေီသာအေြဖများ 

 
�ှငေ်ယာဟန ် ၁၆:၂၄ - “ယခုတုိငေ်အာင ် ငါ၏နာမကုိအမီှြပု၍ သငတုိ်သ့ည် အဘယ်ဆုကုိမ� 

မေတာငး်�ကေသး။ သငတုိ်သ့ည် ဝမ်းေြမာက်စရာအေ�ကာငး်စုံလငေ်စြခငး်ငါှ ေတာငး်�ကေလာ။့ 

ထိသုိုေ့တာငး်လ�င ် ရ�ကလိမ့်မည်။” သငတုိ်၏့ရ�ငလ်နး်ြခငး်ြပည့်စုံမည်အေ�ကာငး်၊ ေယရမိ ၃၃:၃ ၌ 

ဘုရားသခင ် ကတိေတာ်�ှိသည်အတုိငး်၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ ဆုေတာငး်ချက်များသည် 

ကုိယ်ေတာ်၏အလုိေတာ်အတုိငး်ြဖစ်သည်။ ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်များကုိ 

က��်ပ်ုတုိအ့လုိ�ှိသည့်အတုိငး် အ�မဲတမ်းေြဖ�ကားေပးမည်မဟုတ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိစိ့တ်တွငထ်ားရပါမည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်များကုိ ဘုရားသခငေ်ြဖ�ကားေပးသည့် နည်းလမ်းေလးခုကုိ သံုးသပ်�ကည့ပ်ါ။ 

ဤေလးခုတုိသ့ည် ငါတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်ကုိ ေြဖ�ကားရန ် ဘုရားသခငေ်ပးေတာ်မူေသာ D's 

ေလးပါးြဖစ်သည်။ 

 
1. တိကု�ုိ်က ်( Direct) 

ဘုရားသခငသ်ည် သင့ဆု်ေတာငး်ချက်ကုိ တုိက်�ိုက်ေြဖ�ကားရန ် ေရွးချယ်�ပီး သင့အ်ား “ဟုတ်ကဲ”့ 

ေပး�ိငုပ်ါသည်။ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် သငဆု်ေတာငး်�ိငု�်ပီး ဘရုားသခငသ်ည် 

သငေ်တာငး်ဆိုသည့်ပုံစံအတုိငး်  ေပးသနားေတာ်မူမည် (ဥပမာ - အလုပ်တစ်ခုရရန ်

သင၏်ဆုေတာငး်ချက်အတုိငး် သငရ်�ှိ)။ ဤအေြဖအမျိုးအစားသည် သငသ်ည် 

ဘုရားသခင၏်အလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ ဆုေတာငး်ေနြခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး် - ဆိုလုိသည်မှာ က��်ပ်ုတုိအ့တွက် 

အေကာငး်ဆံုးြဖစ်သည် (မဿဲ ၂၁း၂၂)။ 



2. မတဘူးူ (Different) 

တစ်ခါတစ်ရ ံ ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား က��်ပ်ုတုိေ့တာငး်ဆိုသည့်အရာထက် 

ကဲွြပားြခားနားေသာ အေြဖကုိေပးသည်။ သငသ်ည် ေကာလိပ်တစ်ခု သိုမ့ဟုတ် 

တက� သိုလ်တစ်ခုတွင ် ပညာသငရ်န ် ဆုေတာငး်ေနေသာ်လည်း အြခားေကာလိပ် သိုမ့ဟုတ် 

တက� သိုလ်တစ်ခုသို ့ သငေ်ရာက်�ှိခ့ဲသည်။ တခါတရံတွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်ကုိ 

အေြဖတစ်ခုဆသီို ့ ဦးစွာလက်ခံလုိသည်မှာ က��်ပ်ု၏ဆုေတာငး်ချက်အတွက် အေြဖမြဖစ်�ိငု”် 

ဟူေသာအချက်ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် ဟုတ်တယ် အဒဲါက ဘုရားသခငရ်ဲ ့ ြခားနားတဲ ့ အေြဖက 

ငါတုိအ့တွက် ပုိေကာငး်တယ်၊ အဒဲါက ငါတုိအ့တွက် အေကာငး်ဆံးုပဲြဖစ်သည်။ 

 
3. ေ�ာှင့ေ်�းှြခငး် (Delayed) 

အ�ကိမ်များစွာ ဘရုားသခငသ်ည် ဆုေတာငး်ချက်ကုိ ေြဖ�ကားေပးမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ၎ငး်၏ 

�ပီးြပည့်စုံေသာအချိနအ်တုိငး်သာ ြဖစ်လိမ့်မည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သ၏ူအလုိေတာ်အတုိငး် 

ဆုေတာငး်ေနေပမယ့်လည်း အေြဖရရန ် အချိနတ်နေ်သာအခါတွင ် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် 

အကျိုး�ှိေစမည့် အထးူအေြခအေနများကုိ ြပငဆ်ငေ်နပါသည် (ဥပမာ - မ�ကာခင ်

လက်ထပ်ချငေ်ပမယ့် ဘဝမှာ မှနက်နတဲ် ့ လက်တဲွေဖာ်ကုိ �ှာေတွ� ဖုိ ့ �စ်ှအနည်းငယ်ေလာက် 

ေစာင့ရ်မှာြဖစ်�ပီးေတာ ့ ေကာငး်ချီးခံစားရမှာြဖစ်သည်)။ ေ�ာှင့ေ်�းှေသာအေြဖသည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

စိတ်�ှည်သည်းခံစွာေစာင့ဆ်ိငုး်ရန�်ငှ့ ် ဘရုားသခငကုိ်အားကုိးရန ် သငခ်နး်စာတစ်ခုေပးသည် 

(ေဟ�ှာယ ၄၀:၃၁)။ 

 
4. ြငငး်ဆိြုခငး် (Denial)  

က��်ပ်ုတုိ ့ ဘယ်ေသာအခါမှ မ�ကားချငေ်သာ အေြဖမျိုးြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် ဘရုားသခငသ်ည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်ကုိ ြငငး်ပယ်ြခငး်သည် မ�ကာခဏဆိုသလုိ က��်ပ်ုတုိအ့တွက် 

ေကာငး်ပါသည်။ ဘုရားသခငက် “မဟုတ်ဘးူ” လုိ ့ ေြပာတဲအ့ခါ ဒါမှမဟုတ် ြငငး်ဆိတဲုအ့ခါ၊ အဒဲါကုိ 

နားမလည်�ိငုေ်ပမ့ဲ က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်များကုိ အေြဖမ�ှိဟု မေြပာသင့ပ်ါ၊ 

အေြဖမဟုတ်ေ�ကာငး်�ငှ့ ် ၎ငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် အေကာငး်ဆံးုြဖစ်သည်ဟု 

မ�ကာခဏေြပာပါ။ ၁ေယာ ၅း၁၄-၁၅ တွင ် ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်များကုိ 

ကုိယ်ေတာ်၏အချုပ်အြခာအာဏာ ေကျနပ်�စ်ှသမိ့မ်�ြဖင့ ် ေြဖ�ကားေတာ်မူသည်။   ၁ ေယာဟန ်

၅း၁၄-၁၅ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်အ့တုိငး်  “ငါတုိသ့ည် ဘုရားသခင့အ်ထေံတာ်၌ ရရဲင့ြ်ခငး် 

အေ�ကာငး်ဟူမူကား၊ ငါတုိသ့ည်အလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ တစုံတခုေသာဆုကုိ ေတာငး်လ�င၊် 

ဘုရားသခငသ်ည် နားေထာငေ်တာ်မူ၏။  ဆုေတာငး်သမ�ေသာ စကားတုိကုိ့ 

နားေထာငေ်တာ်မူသည်ကုိ ငါတုိသ့လိ�င၊် အထေံတာ်၌ ေတာငး်ေသာဆုတုိကုိ့ ရမည်ဟုသရိ�က၏။”  

 



နိဂုံး 

 
ပညာ�ှိေ�ှာလမုန�်ငှဘ်ရုငသ်ည် ၂ ရာဇဝငခ်ျုပ် ၇:၁၄ တွင ် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

သတိေပးခ့ဲသည်မှာ - ငါန့ာမြဖင့သ်မုတ်ေသာ ငါလူ့တုိသ့ည် ကုိယ်ကုိ �ှမ့်ိချသြဖင့၊် 

ငါမ့ျက်�ာှကုိ�ှာလျက် ဆုေတာငး်ပဌနာြပု၍ အဓမ�လမ်းကုိ လ�ဲေ�ှာငလ်�င ်

ငါသည် ေကာငး်ကငဘ်ံ၌ု နားေထာငမ်ည်။ သူတုိအ့ြပစ်ကုိ ေြဖ၍ သူတုိ ့ြပည်ကုိ 

ချမ်းသာေပးမည်။ ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ေပးသနားေသာ 

ဤမဟာအခွင့ထ်းူအတွက် ဘုရားသခငကုိ် ေကျးဇူးတငပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ဘရုားသခင၏် 

လက်ကုိငဖု်နး်နပံါတ် သိုမ့ဟုတ် ဘုရားသခင၏် အးီေမးလ် �ှိသည် (ထိုအ့တူ တစ်စုံတစ်ေယာက်သည် ေယရမိ 

၃၃:၃ – ဘုရားသခင၏် ဖုနး်နပံါတ်မှာ ၃၃၃ ြဖစ်သည်) �ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေနစ့ဉ် သူထ့ ံဖုနး်ဆက်�ိငုေ်�ကာငး် 

စိတ်ကူး�ကည့ပ်ါ။ ဘယ်ေလာက် ဂုဏယူ်စရာေကာငး်�ပီး ဒအီခွင့ထ်းူကုိ ေနစ့ဉ် အြပည့အ်ဝ 

အသံုးချေနပါသလား?။ တစ်ခုခုကုိ စဉ်းစား�ပီး လုပ်ေဆာငဖုိ်ရ့န�်ငှ့ ်ဆုေတာငး်ဖုိ ့ြဖစ်သည်။ အာမင။် 
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