
 

 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး - မေန ့၊ ယေန ့ �ငှ် ့

မနကြ်ဖန် 

ေယရမိ ၆:၁၆  ‘ထာဝရဘရုား မိန ့ေ်တာ်မူသည်ကား၊ လမ်းနား 

မှာရပ်၍ �ကည့�်� �ကေလာ။့ ေ�းှလမ်းေဟာငး်တုိကုိ့ �ှာေဖွ 

လျက်၊ ေကာငး်ေသာလမ်းသည် အဘယ်မှာ�ှသိနည်းဟု 

ေမးြမနး်၍၊ ထိလုမ်းသိုလုိ့က်�ကေလာ။့ သို ့ြပုလ�င၊် စိတ် �လုံှး 

သက်သာ�ကလိမ့်မည်။ သိုရ့ာတွင၊် ငါတုိသ့ည် မလုိက်ဟု 

ြပနေ်ြပာ�က၏။’ ၁၅၁၇ - ခု�စ်ှ ေအာက်တုိဘာလ ၃၁ 

ရက်ေနတွ့င ် Wittenberg ဘုရားေကျာငး်တံခါးဝတွင ် ဤ ၉၅ 

ချက်စာတမ်း (95 theses) ကုိ Martin Luther ေရးတငခ့ဲ်တာ 

�စ်ှေပါငး် (၅၀၅) တုိငခ့ဲ်�ပီြဖစ်သည်။ အချိနသ်ည် 

လူသား၏ဉာဏရ်ည်ဉာဏေ်သွးအေပါ် မထငမှ်တ်ေသာ အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး 

ဧဝံေဂလိပ�ိုတက်စတင့ဘ်ာသာ၏ အစိတ်အပုိငး်များစွာသည် ၁၆-ရာစု ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ 

သမုိငး်ဝငြ်ဖစ်ရပ်ကုိ ေမ့ေပျာက် သိုမ့ဟုတ် လျစ်လျူ��ခ့ဲသည်။ ၎ငး်ကုိ ြပနလ်ည်�ကည့်�� �ပီး 

ခရစ်ယာနအ်ားလုံးအတွက် ဤအေရး�ကီးေသာြဖစ်ရပ်၏ ဝိညာဉ်ေရးဆိငုရ်ာ အေရးပါမ��ငှ့ ်

သမုိငး်ဝငတ်နဖုိ်းများအေပါ် က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်ဝငစ်ားမ�ကုိ အသစ်တဖနြ်ပနလ်ည်လုပ်ေဆာငရ်န ်

အလွနလုိ်အပ်ပါသည်။ ယေန ့ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဧဝံေဂလိတရားသက်ေသ၏ 

ေနာက်ဆံုးေသာအ��ရာယ်များေသာကာလတွင ် ခရစ်ေတာ်အတွက် ခုိငမ်ာေသာစိတ်အားထက်သနမ်�၊ 

ထိးုထငွး်သြိမငမ်��ငှ့ ်အသန ့�်ငှး်ဆံးုေသာယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ �ိးု�ကားစွာ ခုခံကာကွယ်ရန ်လုိအပ်ပါသည်။ 

 

သမုိငး်ဆိငုရ်ာ သတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုနားလညြ်ခငး် 

အလယ်ေခတ်အသငး်ေတာ် (Medieval-church) တွင ် ဘာသာေရးအသိုက်အဝနး်သည် 

၎ငး်၏ဘာသာေရးဘဝတွင ် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ နာမ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ အကျင့စ်ာရိတ� ၊ အကျင့ပ်ျက်ြပားမ�များ�ငှ့ ်

ေဒဝါလီခံကာ(bankrupt) ေမာက်မာြခငး်၊ ေလာဘ�ကီးြခငး်၊ တပ်မက်ြခငး်၊ ဘာသာေရးကုိ 

အလဲွသံုးစားလုပ်ြခငး်၊ စား�ကူးြခငး်၊ လှည့ြ်ဖားြခငး်�ငှ့ ် ပျငး်ရိြခငး်တုိကုိ့ ကျင့သ်ံုး�ကသည်။ 

ဓမ�ဆရာများ�ကားတွင ်�ကီးစွာေသာ ဝိညာဉ်ေရး�ငှ့ ်ကုိယ်ကျင့တ်ရားဆိုငရ်ာ ယုတ်ညံမ့��ငှ့ ်အလဲွသံးုစားမ�များ 

�ှိခ့ဲ�ပီး အသငး်ေတာ်သည် လုံး၀ ဝိညာဉ်ေရးကျဆငး်ကာ ရာစု�စ်ှများစွာ�ကာ�ပီး ေနာက်ဆံုးတွင ်



ဆိုးကျိုးများကုိ ခံစားခ့ဲရသည်။ ၁၄၁၄ ခု�စ်ှမှ စတငက်ာ 

ပုပ်ရဟနး်မငး် ၃ ပါးသည် တူညီေသာ ထပ်ိတနး်ရာထးူအတွက် 

အ�ပိုငအ်ဆိုင ် �ကိုးပမ်းခ့ဲ�ကသည့် ခရစ်ယာနဂုိ်ဏး်ချုပ်များ�ငှ့ ်

ကာဒနီယ် (Cardinals) သာသနာေတာ်အတွငး် ယုတ်ညံမ့��ငှ့ ်

အကျင့ပ်ျက်ြပားမ�များကုိ တုိက်ဖျက်ရန ်ကွနစ်တန ်(Constance) 

၏ေကာငစီ်တွင ် မှတ်ချက်ြပုခ့ဲသည်။ ဒါေတွကုိ ေြဖ�ှငး်ဖုိ ့ 

�ကိုးစားခ့ဲ�က�ပီး ေနာက်ဆံးုမှာေတာ ့ဒြီပဿနာေတွကုိ ေြဖ�ှငး်ဖုိ ့ 

ေကာငစီ်ကုိ ေခါ် ခ့ဲရပါတယ်။ တစ်ချိနတ်ည်းမှာပင ် Bohemian 

သငး်အုပ်ဆရာ�ငှ့ ် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားြဖစ်�ပီး 

ဘုရားသခငကုိ် �ိုေသေလးစားေသာ John Huss (c 1372-1415) 

သည် ၎ငး်၏ သမ�ာကျမ်းစာ ေဟာေြပာြခငး်�ငှ့ ် ��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ သွနသ်ငြ်ခငး်အတွက် 

မတရားဖယ်ထတ်ုြခငး်ခံခ့ဲရ�ပီး Emperor Sigismund ၏ လုံြခံုေသာအြပုအမူဟု ယူဆရသည့် Constance 

သို ့ သွားေရာက်စစ်ေဆးရန ် ဖိအားေပးခံခ့ဲရသည်။ သူ၏လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားတွင ် 'အမှားများ' 

မေထာက်ြပ�ိငုခ့ဲ်ေသာ်လည်း Constance ဆရာေတာ်များက သူကုိ့ ေထာငခ်ျခ့ဲသည်။  ေကာငစီ်က သူကုိ့ 

တရားမမ�တစွာ အေသခံရန ် ��တ်ချခ့ဲ�ပီး ၁၄၁၅ ခု�စ်ှတွင ် နာကျငစွ်ာ ေသြခငး်တရားကုိ သူ သတ� �ိှိ�ှ ိ

ခံစားခ့ဲရ�ပီး  ဘာသာေရးအာဏာ�ှငကုိ် ဆန ့က်ျငရ်န ် ဘိုဟီးမီးယားကုိ ြပနလ်ည်အသက်သငွး်ခ့ဲသည်။ 

ဘာသာတရား ကုိငး်��ငိး်ေသာ အြခားခရစ်ယာနေ်ခါငး်ေဆာငမ်ျားြဖစ်သည့ ် အဂင်္လိပ်ပါေမာက� 

ဂ�နဝ်စ်ကလစ်ဖ် (John Wycliffe) က transubstantiation ကုိဆန ့က်ျင�်ပီး အဂင်္လိပ်သမ�ာကျမ်းစာကုိ 

လာတင(်Latin)ဘာသာစကားမှ ဘာသာြပနဆ်ို�ပီး Savonarola၊ Jerome of Prague �ငှ့ ် Hus တုိမှ့ 

ခရစ်ယာနမ်ျားကုိ စစ်မှနေ်သာ ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ် အသက်သာသစ်ြပနလ်ည် ထေူထာငရ်နအ်တွက် 

ခရစ်ယာနမ်ျားကုိ သမ�ာကျမ်းစာသို ့ ြပနသ်ွားရန ် တုိက်တွနး်ခ့ဲသည်။ ၁၃ ရာစု၏ Waldenses များသည် 

သစ�ာ�ှိခရစ်ယာနမ်ျားြဖစ်�က�ပီး ခရစ်ေတာ်ကုိ အတုယူြခငး် (c 1418) �ငှ့ ် အြခားသူများလည်း 

ေယ��ေနာက်သို ့ လုိက်ရန ် ယုံ�ကည်သူများကုိ ေသာမတ်ခမ်ပီစ်ဟုေခါ်သည်။ Constance ေကာငစီ်�ပီးေနာက် 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးေတာငး်ဆိုမ�သည် ပုိမုိြပငး်ထနလ်ာ�ပီး ေနာက်ြပနလှ်ည့်ြခငး်မ�ှိေပ။ 

 

Magisterial Reformers များ၏အလပ်ု 

ဤကဲသ့ိုေ့သာအချိနက်ာလအတွက် ဘရုားသခငမှ် ေခါ်ေဝါ်ေသာ လူသားတစ်ဦးြဖစ်သည့် Martin Luther 

(1483-1546) သည် ယေန ့16 ရာစု ပ�ိုတက်စတင့ ် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ဟုေခါ်တွငေ်သာ ြမင့ြ်မတ်ေသာ 

ဓာတ်ကူပစ�ည်း ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ မာတငလူ်သာသည် သူ၏ဓမ�ပညာကုိ သင�်ကား�ပီးေနာက်ပုိငး်တွင ်



ဩဂတ်စတငး်ဘုနး်ေတာ်�ကီး တစ်ပါးြဖစ်လာ�ပီး 

ဘုရားသခငမှ် ေခါ်ေဝါ် ြခငး်ခံရသည်။ Borgia မိသားစု၏ 

Pope Alexander VI လက်ထက်တွင ် အသငး်ေတာ်သည် 

ဝိညာဉ်ေရးကျဆငး်ေနချိန၌် သူေမွးဖွားခ့ဲသည်။ 

ေရာမ�မို�၏ အထတ်ွအြမတ်ထားရာ ဘရုားေကျာငး်ကုိ 

ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရနအ်တွက် ပုပ်ရဟနး်မငး်�ကီး Leo 

X သည် ေြမ�ကီးေပါ် �ှိ အြပစ်များအားလုံး 

ခွင့လ်�တ်ြခငး်အတွက် ေကျေအးမ� (သိုမ့ဟုတ် 

ခွင့လ်�တ်ြခငး်လက်မှတ်များ) ေရာငး်ချြခငး်တွင ်

ပါဝငခ့ဲ်သည်။ Johann Tetzel ကဲသ့ိုေ့သာ 

ပေရာ်ဖက်�ငှန်ယ် ဘုနး်�ကီးများ၏ ေကျဇူးြပုမ�ကုိ ေရာငး်ချြခငး်သည် အကျိုးအြမတ်များစွာကုိ ေရာမ�မို� �ှ ိ

St Peter's Basilica အေဆာက်အံုသို ့ လ�ဒါနး်ြခငး် ြဖစ်သည်။ တစ်ချိနတ်ည်းမှာပင ် Luther သည် 

သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် နက်�� ိငး်ေသာစုိးရိမ်ပူပနမ်��ှိ�ပီး ဘရုားသခင�်ငှ့ ် �ငမ်ိသက်ြခငး်�ှရိန၊် 

ထံးုတမ်းဓေလမ့ျား၊ အကျင့မ်ျားြဖင့ ် မိမိကုိယ်ကုိ ကယ်တငရ်န ် စိန ့ေ်ပတ�၏ု ေလှကားထစ်တွင ်

ဒးူေထာက်ကာ သ၏ူအြပစ်များအတွက် ေနာငတ်ရေသာ်လည်း မရခ့ဲေပ။ သမ�ာတရားကုိ 

ြပနလ်ည်�ှာေဖွေတွ� �ှြိခငး်သည် ဗစ်တနဘ်ာဂ့် (Wittenberg) တက� သိုလ်တွင ် သူ၏သွနသ်ငခ်ျက်�ငှ့ ်

ေယ��ခရစ်၏အသက်၊ အေသခံြခငး်�ငှ့ ် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၌ြပသေသာ ဘရုားသခင၏်ေကျးဇူးေတာ်၌ 

'ယုံ�ကည်ြခငး်ြဖင့အ်သက်�ှငရ်မည်' ဟူေသာအရာကုိ �တ်ုတရက် နားလည်လာခ့ဲသည် (ေရာမ 1:16- ၁၇)။ 

ေပါလု၏သွနသ်ငခ်ျက်များသည် အသငး်ေတာ်တွငလူ်သမိျားေသာ်လည်း၊ ကယ်တငြ်ခငး်တစ်ခုတည်းတွင ်

ဘုရားသခင၏် အန��ေကျးဇူးေတာ်၏ အဓိကသတငး်စကားဟာ အလယ်ေခတ် ချာခ့်ျ (church) က 

ရာစု�စ်ှများစွာ လျစ်လျူ��ထားခ့ဲသည်။ 

Luther သည် ဘရုားသခင၏် ဝိညာဉ်ေတာ်မှ ြပနလ်ည်ေမွးဖွားလာခ့ဲ�ပီး ဉာဏရ်ည်ဉာဏေ်သးွ 

ေဆွးေ�းွြငငး်ခုံရနအ်တွက် အသငး်ေတာ်နရံံေပါ်တွင ်တငထ်ားေသာ ဤ ( 95 Theses) ၉၅ ချက်စာတမ်းတွင ်

သူ၏ ထိးုထငွး်သြိမငမ်�ကုိ လူသ�ိငှ�်ကား ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ဘရုားသခငအ်လုိေတာ်အားြဖင့ ် ဥေရာပကုိ 

�ကီးစွာေသာဝိညာဉ်ေရး�ိးု�ကားမ�ကုိ ��းိဆွေပးမည့် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းလုံး�ှိ ချီတက်ပဲွတစ်ခုြဖစ်လာမည်ကုိ 

သူမသခ့ဲိပါ။ ၁၅၂၀ ခု�စ်ှတွင ် သူသည် ယခငက် သမ�ာကျမ်းစာ�ငှ့ ် လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားကုိ  

စာနယ်ဇငး်အသစ်များတွင ်�ိုက်�ှပ်ိထတ်ုေဝခ့ဲသည်။ James Hutchinson Smiley က အဆိုပါေဝစာများတွင ်

ခရစ်ယာန ်Nobility သို ့ လိပ်စာတစ်ခု ပါ၀ငေ်�ကာငး်၊ အသငး်ေတာ်၏ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�တွင ်မ�းမတ်များအား 

ပူးေပါငး်ပါဝငရ်န ် တုိက်တွနး်ထားသည်။ ခရစ်ေတာ်၏ဘုနး်�ကီးေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ 

အကျိုးေကျးဇူးများကုိ ခရစ်ယာနမ်ျားအားြငငး်ပယ်ေသာ အသငး်ေတာ်၏ဓမ�စနစ်အားတုိက်ခုိက်သည့ ်

Babylonian Captivity of the Church လွတ်လပ်မ�၊ ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ် ယုံ�ကည်ြခငး် သက်သက်ြဖင့ ်



အသက်�ှငေ်နသူများ အတွက် ဘုရားသခင၏် 

ကတိေတာ်များ အရ ခရစ်ယာနမ်ျား၏ 

လွတ်လပ်မ�ကုိ Luther က လွတ်လပ်စွာ 

ေ�ကြငာခ့ဲသည်။ 

သူ၏သွနသ်ငခ်ျက်များေ�ကာင့ ် Luther အား 

အမ�စစ်ေဆးရန ် ၁၅၂၁ ခု�စ်ှ ဧ�ပီလတွင ်

Worms �မို�သို ့ ဆင့ေ်ခါ် ခ့ဲ�ပီး၊ ဧကရာဇ် 

Charles V မှ အုပ်စုိးေသာ ၎ငး်၏ခုခံမ�တွင ်

Luther သည် သမ�ာကျမ်းစာကုိ အယူခံဝငခ့ဲ်�ပီး 

သူ၏ �သဇာ�ကီးေသာ ရနသ်ူများြဖစ်သည့ ်

Emperor �ငှ့ ် ပုပ်ရဟနး်မငး်�ကီး 

အသက်�ှငရ်နအ်မည်ခံခ့ဲသည်။ ကျမ်းချက်က 

မှားေ�ကာငး် သက်ေသမြပလ�င ် 'ငါသည် 

မြငငး်�ိငု ် ထိုေ့�ကာင့ ် ဘရုားသခင ် ကူညီေတာ်မူပါ။ ထံးုတမ်းစဉ်လာအရ “ဒမှီာ ငါရပ်ေနတယ်၊ 

တြခားမလုပ်�ိငုဘ်းူ” လုိလ့ည်း သူက အ�ကံြပုေြပာဆိုခ့ဲပါတယ်။ Luther သည် 

ေသြခငး်တရား�ငှ့ရ်ငဆ်ိငုရ်မည်ဟု မထငမှ်တ်ဘ ဲတိတ� ိအြဖစ် သတ်မှတ်ကာ Emperor က ၂၁ ရက်တုိငတုိ်င ်

��တ်ချခ့ဲေသာ်လည်း ထခုိိက်မ� မ�ှိခ့ဲေပ။ သူကုိ့ Emperor တပ်များက လုိက်လံဖမ်းဆးီရမည်ြဖစ်�ပီး 

ထးူြခားစွာ ၁၅၂၂ တွင ်ဂျာမန ်(German) NT ကုိ ဂရိ(Greek) မှဘာသာြပနဆ်ိုခ့ဲေသာ Elector Frederick the 

Wise က Wartburg ရဲတုိက်တွင ် (၁၀ လ) �ကာ ဖုံးကွယ်ကာ ကာကွယ်ြခငး်ခံခ့ဲရသည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခငသ်ည် တနခုိ်း�ကီးေသာခံတပ်ြဖစ်သည့် ဓမ�သခီျငး်ကုိ Luther ေရးစပ်ခ့ဲသည်။ 

အယူသးီမ�၊ အသက်မ့ဲ အခမ်းအနားများ၊ ထံးုတမ်းစဉ်လာများ�ငှ့ ် �ို းရာဓေလမ့ျား လွနကဲ်စွာ နက်နေဲသာ 

အလယ်ေခတ် အသငး်ေတာ်၏ ြပုြပင ် ေြပာငး်လဲေရးတွင ် လူတာ(Luther)၊ ကယ်လ်ဗင(်Calvin)၊ �ငှ့ ်

ဇွမ်လီ(Zwingli)တုိ�့ငှ့ ် အြခားေသာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားများ ပါဝငသ်ည်။ သူတုိသ့ည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ယုံ�ကည်ြခငး်၏အုတ်ြမစ်�ငှ့ ်  သန ့�်ှငး်ေသာကျမ်းစာများ၊ လုံေလာက်ေသာ အခွင့အ်ာဏာ�ငှ့ ်

စဲွလမ်းမ�တုိထ့ ံ ြပနသ်ွားကာ အလယ်ေခတ်အသငး်ေတာ်တွင ်ေပျာက်ဆံုးေနေသာ  စစ်မှနေ်သာေပျာ်ရ�ငမ်��ငှ့ ်

တက်�ကမ�ကုိ ြပနလ်ည်�ှာေဖွေတွ� �ှိခ့ဲ�ကသည်။ ယုံ�ကည်သူများ (အကျင့အ်ားြဖင့မ်ဟုတ်)၊ 

ယုံ�ကည်သူများ၏ တေလာကလုံး (universal priests) ယဇ်ပုေရာဟိတ်များ၊ သမ�ာကျမ်းစာ၏ 

အခွင့အ်ာဏာ�ငှ့ ် လုံေလာက်မ�၊ အ�စ်ှ ၁၀၀၀ နးီပါး ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ၎ငး်တုိ၏့ အသစ်ေတွ� �ှိေသာ 

ယုံ�ကည်ြခငး်သည် ခရစ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းသာ ေအာငပဲွ်ခံ�ပီး သူကုိ့ ယုံ�ကည်ြခငး်ြဖင့ ်လွတ်ေြမာက်ခ့ဲသည်။ 

ယငး်သည် ဂျာမနမှီ ဆွစ်ဇာလန၊် အဂင်္လန၊် စေကာတ့လန၊် ြပငသ်စ်�ငှ့ ် ေဟာ်လန�်ငှ့ ် ၁၆ ရာစုအကုနတွ်င ်

စကငဒ်ေီနးဗီးယား�ိငုင်အံချို�အထ ိအေနာက်ဥေရာပတစ်ခွငသ်ို ့ ပျံ� �ှံသ့ွားသည်။ 1521 ခု�စ်ှ ဧ�ပီလတွင ်Diet 



of Worms တွင ် သမုိငး်ဝငေ်တွ�ဆံမု�တစ်ခုသည် အသစ်ဖဲွ�စည်းထားေသာ Reformation ပါတီ�ငှ့ ်

တည်ေထာငထ်ားေသာ အလယ်ေခတ်အသငး်ေတာ်တုိ ့�ကားတွင ်ြပနလ်ည်ည�ိ��ငိး်မရ�ိငုေ်သာ ကဲွြပားမ�များကုိ 

တံဆပ်ိခတ်ခ့ဲသည်။ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် ၎ငး်၏ အယူဝါဒ�ငှ့ ် လက်ေတွ�ကျေသာ 

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ အြပည့အ်၀သ�ိှိရန ် ေကာငး်မွနေ်သာေြခရငး်တွင�်ှိ�ပီး ၎ငး်သည် 

ရပ်တန ့၍်မရေပ။ 

 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ အေမွအ�စှ ်

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားများမှ ြမ�င့တ်ငေ်ပးထားသည့် တေလာကလုံး 

စာတတ်ေြမာက်မ��ငှ့ ် ပညာေရးကဲသ့ိုေ့သာ အကျိုးေကျးဇူးများ သယ်ေဆာငေ်ပးသည့်အတွက် 

ဥေရာပအတွက် ေကာငး်ချီးတစ်ခုြဖစ်သည်။ သမ�ာကျမ်းစာရ�ှိ�ိငုမ်��ငှ့ ် ထိ�ုစ်ှများအတွငး် 

တုိးချဲ�သငယူ်မ�များေ�ကာင့ ် ယငး်သည် ပုိ၍အေရး�ကီးသည်။ ကယ်လ်ဗင(်Calvin) သည် 

ဆနး်သစ်တီထငွမ်�အတွငး် နက်နေဲသာအလယ်ေခတ်ဉာဏသ်ငယူ်မ�ြဖင့ ် ေကာငး်စွာေလက့ျင့သ်င�်ကားခ့ဲ�ပီး 

1536 ခု�စ်ှတွင ် ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရးဌာနများ�ငှ့ ်

အြခားကျမ်းစာ မှတ်ချက်များ ေရးသားရန ်

သူ၏စွမ်းရည်များကုိ ဘရုားသခငအ်သံးုြပုခ့ဲသည်။ 

(ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားများက သမ�ာကျမ်းစာပါ 

ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိုထ့ားေသာ ချာခ့်ျ�ံု း (church offices) 

များတွင ်ဆရာအြဖစ် ထည့သ်ွငး်စဉ်းစားခ့ဲ�ကသည်။) 

ယုံ�ကည်သူတုိငး်သည် သမ�ာကျမ်းစာ၊ 

ယုံ�ကည်ြခငး်အသက်တာ�ငှ့ ် သငယူ်ြခငး်တုိကုိ့ 

ရ�ှရိနြ်ဖစ်�ပီး ဘရုားသခင၏် ေကျးဇူးေတာ် လက်ေဆာငမ်ျားအားလုံးြဖင့ ်သူကုိ့ အေစခံရန ် ဖိတ်ေခါ်သည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ် ကယ်လ်ဗင�်ငှ့ ် သူ၏ေနာက်လုိက်များသည် သမ�ာကျမ်းစာဖတ်��ြခငး်အပါအဝင ်

တေလာကလုံး�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ ပညာေရးကုိ အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲ�ကသည်။ ဥပမာ- ဂျီနဗီာတွင၊် “လူငယ်များကုိ 

သစ�ာ�ှ�ိှိ ဆံုးမသွနသ်ငသ်င့သ်ည်” ဟု အသငး်ေတာ်�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ခ့ဲသည်။ 

၎ငး်တွင ် မူလတနး်ပညာကုိ သငယူ်ရမည့် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးေသာ လူငယ်များ�ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ ပါဝငသ်ည်။ 

အမျိုးသမီးများ၏ သာယာဝေြပာတုိးတက်ေရး အတွက် အေရး�ကီးေသာ ေြခလှမ်းြဖစ်သည်။ Calvin သည် 

ဤလုပ်ငနး်စဉ်တွငပ်ါဝငခ့ဲ်�ပီး တေလာကလုံးနဲဆ့ိငုေ်သာ (universal) ပညာေရး၏အေလအ့ကျင့�်ငှ့ ်

Presbyterian ေပါ်လစီကုိ ေကာငး်မွနစွ်ာနားလည်သေဘာေပါက်ြခငး်မ�ှိေသာ်လည်း အစပုိငး်တွင ်

လက်ခံရ�ှိထားေသာ တငး်ကျပ်ေသာပညာေရး�ငှ့ ် တငး်ကျပ်ေသာဘာသာေရး စည်းကမ်းများ�ငှ့အ်တူ 

ဂျီနဗီာ၏ြပနလ်ည်�ငှသ်နမ်�ကုိ ဦးေဆာငခ့ဲ်သည်။ Calvin အသက်�ှငအ်ေတာတွငး် ဂျီနဗီာတွင ်



�ကီးမားေသာအေြပာငး်အလဲများ ြဖစ်ေပါ် ခ့ဲ�ပီး၊ ဂျီနဗီာတွင ် တစ်ရက်ေနမည်ဟု ယူဆ�ကေသာ်လည်း 

ြမင့ြ်မတ်ေသာဘရုားသခင၏် လက်ေတာ်ြဖင့ ် William Farel က သူကုိ့ စိနေ်ခါ် ြခငး်ခံရေသာအခါ ၂၅ �စ်ှတာ 

အမ�ထမ်းခ့ဲသည်။ ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်မှ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲထားေသာ သွနသ်ငခ်ျက်သည် 

ယုံ�ကည်သူများ၏ စိတ်အား အေနာက်တုိငး်လူအ့ဖဲွ�အစည်း�ငှ့ ် ကမ�ာစီ့းပွားေရးအကျိုးအတွက် 

လ�ံ�ေဆာ်ေပးခ့ဲသည်။  ဥေရာပတစ်ခွငလုံ်းတွင ်၎ငး်၏ဝိညာဉ်ေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ် စီးပွားေရးဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ��ငှ့ ်

အေနာက်�ိငုင်မံျား၏ ရာစု�စ်ှများစွာ တုိးတက်မ�ကုိ တွနး်အားေပးခ့ဲ�ပီး ယေနေ့ခတ်တွင ် ေကာငး်မွနစွ်ာ 

ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေသာ �ိငုင်မံျားြဖစ်လာေစခ့ဲသည်။ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် အဓိကအားြဖင့ ်

ကုိယ်စားြပုဖဲွ�စည်းပုံ အေြခခံဥပေဒဆိုငရ်ာ အစုိးရများတွင ် ြပည်သူများ၏ ပူးေပါငး်ပါဝငမ်�ြဖင့ ် �ိငုင်ေံရး 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�၌ အေရးပါေသာ ပံ့ပုိးကူညီမ�တစ်ခု ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ အရပ်ဘက်ဆိုငရ်ာ 

တရားစီရငေ်ရးသည် တရားမ�တ�ပီး သနား�ကငန်ာတတ်ေသာ လူအ့ြပုအမူကုိ အားေပးရန�်ငှ့ ်မေကာငး်မ�ကုိ 

တွနး်အားေပးရန�်ငှ့ ် တားဆးီရန ် ဘုရားသခငထ်မှံ လက်ေဆာငတ်စ်ခုြဖစ်သည်။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားများသည် ၎ငး်တုိ၏့ ဂရိ�ငှ့ ်ေရာမဂ��ဝငမ်ျားကုိ ေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ်သမုိငး်မှတဆင့ ်

သ�ိှိခ့ဲ�ကသည်။ “A Brief History of the Presbyterians” တွင ် James Hutchinson Smylie က 

“အစုိးရပုံစံအမျိုးမျိုး�ငှ့ ် ၎ငး်တုိ၏့အ��ရာယ်များ – ဘရုငစ်နစ်�ငှ့ ် အာဏာ�ှငစ်နစ် 

(တစ်ဆူတည်းေသာအုပ်စုိးမ�)၊ မငး်မျိုးအပ်ုစုိးမ��ငှ့ ် (လူနည်းစု၏အုပ်စုိးမ�)၊ ဒမုိီကေရစီ (လူအများ၏ 

အုပ်ချုပ်မ�)။ ၎ငး်တုိသ့ည် သာသနာေရးဆိုငရ်ာကိစ�ရပ်များတွငသ်ာမက �ိငုင်ေံရးနယ်ပယ်တွငပ်ါ 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ေသာ အစုိးရ၏ ကုိယ်စားြပုစနစ်ဆသီို ့ ေရွ�ေြပာငး်ခ့ဲ�ကသည်။ သတုိူသ့ည် ဒမုိီကေရစီ၏ 

အေကာငး်ဆံုး အစုိးရပုံစံအြဖစ် ြမင့ြ်မတ်ေသာ ေပါငး်စပ်မ�ကုိ ေထာက်ခံအားေပးခ့ဲသည်။ Presbyterian 

ဘုရားေကျာငး်မူဝါဒ၏ ပုံစံကုိ ချာခ့်ျ(church) အုပ်ချုပ်မ�ပုံစံအြဖစ် အ�ကီးအကဲများ�ငှ့ ် သငး်ေထာက်များ 

ေရွးေကာက်တငေ်ြမ�ာက်ခံရေသာ အရာ�ှအိြဖစ် အ�ကီးအကဲများ�ငှ့ ် သငး်ေထာက်များဆိငုရ်ာ 

ကျမ်းစာပုံစံတစ်ခုအြဖစ် အသငး်ေတာ်တွင ် မိတ်ဆက်ခ့ဲသည်။ ဤပုံစံသည် အသငး်ေတာ်အတွငး် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ အြပနအ်လှနထ်နိး်ေကျာငး်မ�များ�ငှ့ ် တရားစီရငေ်ရးတုိကုိ့ ပ့ံပုိးေပးမည်ြဖစ်�ပီး 

ြပည်သူတ့ာဝနကုိ် ြမ�င့တ်ငရ်န�်ငှ့ ် အလဲွသံးုစားမ�များကုိ တားဆးီရနြ်ဖစ်သည်။ ယငး်သည် 

ယေန�့ိငုင်မံျားစွာတွင ်ပုံစံအမျိုးမျိုးြဖင့ ်ဒမုိီကေရစီပါလီမနစ်နစ်၏ ေ�ှ�ေြပးနမိိတ်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 

 

Reformed ြဖစေ်သာ်လညး် ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲနဆ ဲ 

ရာစု�စ်ှတစ်ဝက်�ကာ�ပီးေနာက် ယေနေ့ခတ်တွင ် အလယ်ေခတ်ချာခ့်ျ (Medieval church) ၏ ေလသ�ံငှ့ ်

နည်းပရိယာယ်သည် ဘာမှမေြပာငး်လဲပါ။ မ�ကာေသးမီ�စ်ှများအတွငး် ေရာမအသငး်ေတာ်�ငှ့ ်

ပ�ိုတက်စတင့အ်သငး်ေတာ်များ�ကား ဆက်ဆေံရးကုိ ခုိင�်မဲေအာင ် ကူညီေပးခ့ဲေသာ ေခတ်သစ် 

ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�၊ စကားလုံးလ�ပ်�ှားမ��ငှ့ ် သသံယြဖစ်ဖွယ် အယ်လ်ဖာသငတ်နး်တုိ ့ ပါဝငပ်ါသည်။ 



အမှနတ်ရားကုိ မသံးုဘ ဲ အေပါ်ယံအဖဲွ�အစည်းစည်းလုံးမ�ကုိ ေထာက်ခံသည့်အသမံျား ပုိများလာ�ပီ။ 

ထိုေ့�ကာင့ ် အမှနတ်ရားကုိ ကာကွယ်ခ့ဲ�ကေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ဘိးုေဘးများ၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲထားေသာ 

ယုံ�ကည်ြခငး်၏ အေရး�ကီးေသာ ဝိညာဉ်ေရးအေမွအ�စ်ှကုိ ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

သက်သာေလာနတ်ိ ၂:၁၅ တွင ်ေပါလုက “ထိေု�ကာင့၊် ညီအစ်ကုိတုိ ့၊ ငါတုိ�့�တ်ထက်ွစကား အားြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

စာအားြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ သငတုိ်သ့ည် သငခ့ဲ်�ပီးေသာ နည်းဥပေဒသများကုိ တည်�ကည်လျက် ကုိငယူ် 

စဲွလမ်း�ကေလာ”့ ဟု သတိေပးထားသည်။ ေပါလုသည် အ��ရာယ်�ှိေသာ အသငး်ေတာ်များအားလုံး�ငှ့ ်

အြခားသူများကုိ သတိေပးရန ် က��်ပ်ုတုိ၏့တာဝနြ်ဖစ်ေ�ကာငး် �ှငး်လငး်စွာေဖာ်ြပထားသည်။ 

တမနေ်တာ်ဝတ� ု 20:28-31 တွင ် “ထိေု�ကာင့ ် သငတုိ်သ့ည် ကုိယ်ကုိ သတိ�ငှ့ ် �ကည့်���ကေလာ။့ 

ဘုရားသခငသ်ည် မိမိအေသွး�ငှ့ ် ဝယ်ေတာ်မူေသာအသငး်ေတာ်ကုိ လုပ်ေက�းေစြခငး်ငါှ၊ 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် သငတုိ်ကုိ့ အအုပ် အချုပ် ခန ့ထ်ားေတာ်မူေသာ သိုးစုတစုလုံးကုိလည်း 

သတိ�ငှ့ ် �ကည့်���ကေလာ။့ အေ�ကာငး်မူကား၊ ငါမ�ှိသည်ေနာက်၊ �ကမ်းတမ်းေသာ ေတာေခွးတုိသ့ည် 

သိုးများကုိ မသနားဘ ဲ သငတုိ်အ့ထသဲိုဝ့ငမ်ည်ကုိ၎ငး်၊  တပည့်ေတာ်များကုိေသးွေဆာငြ်ခငး်ငါှ၊ 

မှားေသာစကားကုိ ေြပာတတ်ေသာလူတုိသ့ည် သငတုိ်အ့ထ၌ဲလည်း ေပါ်လာမည်ကုိ၎ငး် ငါသ၏ိ။ ထိေု�ကာင့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်၍ေန�ကေလာ။့ ငါသည်သံးု�စ်ှပတ် လုံးေနည့မြပတ်လူအေပါငး်တုိကုိ့ မျက်ရည်�ငှ့တ်ကွ ဆံုးမ၍ 

ေနေ�ကာငး်ကုိ ေအာက်ေမ့�ကေလာ။့  

က��်ပ်ုတုိ၏့ဝိညာဉ်ေရးအေမွအ�စ်ှများ�ငှ့ ် အေြခခံအုတ်ြမစ်အား လက်ေလျာအ့��းံေပးြခငး်သည် 

�ကီးမားေသာအ��ရာယ်တစ်ခုြဖစ်�ပီး ခရစ်ေတာ်ကုိ ဆန ့က်ျငေ်သာနည်းလမ်းြပငဆ်ငရ်န ်

စည်းလုံးေသာဘာသာတရားအတွက် ေတာငး်ဆိုမ�များကုိ လုိက်ေလျာညီေထြွဖစ်ေစြခငး်သည် 

ပုိမုိ�ကီးမားေသာ အ��ရာယ်�ှိပါသည်။ Ecumenical လ�ပ်�ှားမ�သည် လွနခ့ဲ်ေသာ ဆယ်စု�စ်ှ ၇ ခုအတွငး် 

�သဇာ�ငှ့ ် အသငး်ဝငမ်�တွင ် သသိသိာသာ တုိးလာခ့ဲ�ပီး ဂုိဏး်ဂဏ�ငှ့ ် အမီှအခုိကငး်ေသာ 

အသငး်ေတာ်များစွာသည် ၎ငး်တုိအ့ား ပူးေပါငး်ပါဝငရ်န�်ငှ့ ် လုိက်ေလျာညီေထြွဖစ်ေစရန ်

အတငး်အ�ကပ်ခံေနရသည်။ ၂ ရာဇဝငခ်ျုပ် ၁၉:၂ တွင ် “ဟာနနသ်ားပေရာဖက်ေယဟုသည်၊ ေယာ� ှ

ဖတ်မငး်�ကီးကုိ ခရီးဦး�ကိုြပုအံေ့သာငါှ ထက်ွသွား၍၊ မငး်�ကီးသည် မတရားေသာသူတုိကုိ့ မစသငသ်ေလာ။ 

ထာဝရဘရုားကုိ မုနေ်သာသူတုိကုိ့ ချစ်သင့သ်ေလာ။ ယခုြပုေသာအမ�ေ�ကာင့၊် ထာဝရဘရုား၏ 

အမျက်ေတာ် သည် မငး်�ကီးအေပါ်သို ့ သက်ေရာက်ေလ�ပီ။ 

 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရးသမားများ၏ စန်ိေခါ်မ�များ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးဟာ ြပဿနာနဲမ့ကငး်ပါ။ အချို�ေသာ အြဖစ်အပျက်များတွင ် ေတွ�ရသကဲသ့ို ့ 

ဆုတ်ယုတ်မ�များ�ငှ့ ်အတားအဆးီများ �ှိခ့ဲသည်။ 



ပထမအချက်မှာ - 1523 ၏ ေတာငသ်ူလယ်သမားပုနက်နမ်�ြဖစ်�ပီး ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ နာမည်ေကာငး်ကုိ 

ထခုိိက်ေစခ့ဲသည်။ လူသာ (Luther) သည် လူသ�ိှင�်ကား ထက်ွလာကာ ဇဲွလုံလ့�ငှ့ ် စိတ်လ�ပ်�ှားလွနး်သည့ ်

ေနာက်လုိက်များက အေဆာက်အဦများကုိ တုိက်ခုိက် မီး�� ိ �ကာ အာဏာပုိငမ်ျားကုိ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ပုနက်နမ်�ေ�ကာင့ ် အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ ��တ်ချခ့ဲသည်။ လွနကဲ်ေသာဇဲွလုံလ့�ငှ့ ် တယူသနမ်�တုိသ့ည် 

ခရစ်ေတာ်၏အမ�ကုိ အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ ပ့ံပုိးကူညီမ�မရ�ှိဘ ဲယေနေ့ခတ်တွင ်အချို�ေသာသူများသည် 

စစ်မှနေ်သာအသပိညာ�ငှ့မ်ညီေသာ အေ�ကာငး်ရငး်များအတွက် အလွနအ်က�ံစိတ်အားထက်သနမ်�ြဖင့ ်

အြပစ်�ှိသည် (ေရာမ ၁၀:၁၊ ၂)။ 

ဒတိုယအချက်မှာ - 1529 Marburg Colloquy တွင ် Luther �ငှ့ ် Zwingli တုိ ့�ကား 

သေဘာထားကဲွလဲွမ�ေ�ကာင့ ် ဂျာမန�်ငှ့ ် Swiss Reformation အ�ကား ကဲွလဲွမ�ြဖစ်သည်။ ခဲွြခားမ�သည် 

အလွနထ်က်ြမက်�ပီး ေဒါသတ�ကီးနဲ ့ သခင့ည်စာစားပဲွ (Lord’s Supper)နဲပ့တ်သက်�ပီး 

သေဘာထားကဲွလဲွ�ကသည် (အြခား 14 ဦးက သေဘာတူသည်) �ငှ့ ် စည်းလုံးညီည�တ်ေသာ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးလ�ပ်�ှားမ�၏ ထေိရာက်မ�ကုိ ဆိုးရွားစွာ ထခုိိက်ေစခ့ဲသည်။ ဤနည်းြဖင့ ်အဆံးုသတ်ရန ်

မလုိအပ်ေသာ်လည်း ဘုရားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာက ၎ငး်ကုိ ခွင့ြ်ပုထားသည်။ 

လူတုိ၏့အမျက်ေဒါသသည် ဘုရားသခင၏် ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်ကုိ ပျက်ြပားေစကာ ယေနတွ့င ်

အလားတူအမှားမျိုး ထပ်မံမြပုလုပ်မိေစရန ်သတိြပုရမည်ြဖစ်သည်။ 

တတိယအေနြဖင့ ် Zwingli သည် 1531 ခု�စ်ှတွင ် Kappel 

၏စစ်ေရးတုိက်ပဲွတွငပ်ါဝငခ့ဲ်�ပီးအချိနမ်တနမီ်ေသဆံးုသွားေသာအခါ Bullinger သည်သူ၏ဆက်ခံမည့် 

Reformation ကုိဆက်လက်ထားခ့ဲ�ပီး ဝမ်းနည်းဖွယ်ြဖစ်ရပ်တစ်ခု�ှိသည်။ ေနာက်ကွယ်မှ�ကည့်လ�င ်

ခရစ်ေတာ်၏အေ�ကာငး်ကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ် �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ တုိက်ပဲွဝငရ်န ် လုိအပ်သေလာ။ စာတနသ်ည် 

မ�ကာခဏဆိသုလုိ အသငး်ေတာ်ကုိ ပုိငး်ြခားေစသည့် အစွနး်ေရာက်ဝါဒ�ငှ့ ် တယူသနစိ်တ်ြဖင့ ်

သခငဘ်ရုားအား ဝတ်ြပုရန ်က��်ပ်ုတုိ၏့ စစ်မှနေ်သာအားထတ်ုမ�ကုိ မ�ကာခဏ ပျက်ြပားေစခ့ဲေသာ်လည်း၊ 

ဘုရားသခင၏်လက်ေတာ်သည် ဤအရာြဖစ်ေြမာက်လာေစရန ် ခွင့ြ်ပုထားေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသအိမှတ်ြပုပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ယုံ�ကည်ြခငး်အတွက် မှနက်နေ်သာနည်းလမ်းြဖင့ ်

တွနး်လှနရ်မည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ် ယေန ့ က��်ပ်ုတုိအ့တွက် �ှမိ့်ချြခငး်�ငှ့ ် သမ�ာသတိ�ှိေစေသာ 

သငခ်နး်စာများြဖစ်သည်။ ထိသုိုလု့ပ်ေဆာငရ်န ် ပျက်ကွက်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ ဖျက်ဆးီရန ် သိုမ့ဟုတ် 

ခရစ်ေတာ်အတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ထေိရာက်ေသာသက်ေသကုိ ဆံုး��းံြခငး်အတွက် စာတနသ်ည် ေြခကုိ 

ဆုပ်ကုိငထ်ားမည်ြဖစ်သည်။ ဒါေတွက က�နေ်တာ်တုိေ့ခတ်ရဲ ့ ဆိုးရွားတဲ ့အကျိုးဆက်ေတွ ြဖစ်�ိငုပ်ါတယ်။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားများ၏ ကဲွြပားြခားနားေသာပုံစံများ၊ �ဗိတိန�်ှိ Anglican ချာခ့်ျ�ှ ိ

အြငငး်ပွားမ�များ�ငှ့ ် ပူရတီန(်Puritans)များက မီးေမာငး်ထိးုြပထားသည့် အြခားြပဿနာများ�ငှ့ ်

လဲွမှားေသာမုိက်ကယ်ဆာေဗးတပ်စ် (Michael Servetus)�ငှ့ ် (Anabaptist)ဘာသာေခါငး်ေဆာငအ်ချို�ကုိ 



ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ခ့ဲသည့် အြငငး်ပွားမ�များလည်း �ှိေသးသည်။ ဒါေပမယ့် တစ်ခုချငး်စီကုိ ြပည့်စုံမှနက်နတဲ် ့

��ေထာင့ကုိ် ရဖုိအ့တွက် သူတုိရ့ဲ ့ သင့ေ်လျာ်တဲ ့ ဆက်စပ်မ�ကုိ အေသအချာ ဆနး်စစ်ဖုိ ့ လုိပါတယ်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အ�မဲဆုေတာငး်ြခငး်၊ စိတ်�ှည်၊ �ှမ့်ိချ�ပီး ဘုရားသခငရ်ဲအ့လုိေတာ်ကုိ အ�မဲ�ှာ�ပီး 

ဘုရားသခငရ်ဲအ့မ�ကုိ လုပ်ေဆာငရ်ာမှာ ဘရုားသခငရ်ဲ ့ ဦးေဆာငမ်�နဲ ့ နးီကပ်ေနဖုိလုိ့အပ်ေ�ကာငး် 

က��်ပ်ုတုိအ့ား သတိေပးပါသည်။ 

ေနာက်ဆံုးေသာေနရ့က်များ နးီကပ်လာသည်�ငှ့အ်မ� ဤ ၂၁ ရာစုတွင ် က��်ပ်ုတုိေ့�ှ �တွင ်

�ကီးမားေသာအ��ရာယ်များ�ှပိါသည်။ ကမ�ာြ့ပဿနာများကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ် �ိငုင်ေံရး၊ စီးပွားေရး၊ စစ်ေရး၊ 

ဘာသာေရး�ငှ့ ် �သဇာအာဏာ�ှိေသာ ကမ�ာေ့ခါငး်ေဆာငတ်စ်ဦးမှ အုပ်ချုပ်�ိငုေ်စရန ် ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာ 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�ကုိ ပ့ံပုိးေပးမည့် တစ်ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ ဘာသာေရးကုိ ေယဘူယျအားြဖင့ ်

ေထာက်ခံ�ကလိမ့်မည် (၂သက် ၂း၇-၂၁)။ မ�ကာေသးမီက ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါသည် 

ကမ�ာ�့ိငုင်မံျားအေနြဖင့ ် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာြပဿနာများကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန ်

လုိအပ်�ပီး အချို�ေသာလူများ၏ ထနိး်ချုပ်မ�သည် မလဲွမေသွြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတွင ်

ေနာက်ထပ်ကပ်ေရာဂါတစ်ခု�ှိေနပါက လာမည့ရ်က်များအတွငး် လုိအပ်လာမည်ကုိ ြပသေနသည်။ 

မ�ကာေသးမီက အာ�ှ အေ�ှ�အလယ်ပုိငး်�ငှ့ ် အေနာက်ကမ�ာ�ှိ အချို�ေသာ�ိငုင်မံျားတွင ် လိငတူ်ဆက်ဆမံ�၊ 

လိငေ်ြပာငး်မ�၊ ကုိယ်ဝနဖ်ျက်ချမ�၊ သတ်ေသမ�၊ မျိုးပွားမ��ငှ့ ် အြခားကျင့ဝ်တ်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ�ငှ့အ်တူ 

ခရစ်ယာနယုံ်�ကည်မ�ကုိ သည်းမခံ�ိငုသ်ည့် ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင ်အများအြပား တုိးပွားလာေနပါသည်။  

လာမည့် ကမ�ာထပ်ိတနး်ေခါငး်ေဆာငသ်ည် မှားယွငး်ေသာ �ငမ်ိသက်ြခငး်ကုိ ယူေဆာငလ်ာကာ လူအများကုိ 

အထင�်ကီးေစ�ပီး ဆငး်ရဲဒကု�၏ ေ�ာှငး်ပုိငး်တွင ် ခုနစ်�စ်ှ�ကာေသာကာလတစ်ေလ�ာက် အသငး်ေတာ်အား 

ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်မည်ဆိပုါက ထာဝရဘရုားသည် ေစာင့ေ်တာ်မူမည်။ ယငး်တုိသ့ည် 

�ကီးစွာေသာစမ်းသပ်မ��ကီး၏ ခက်ခဲေသာေနရ့က်များြဖစ်�က�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် လူသ့မုိငး်၏ 

ေနာက်ဆံုးအခုိက်အတန ့တွ်င ် သခငဘ်ရုား၏ စိတ်�ှည်သည်းခံမ��ငှ့ ် ဇဲွလုံလ့ြဖင့ ် ခုိငခ့ံ်စွာ 

�ိးု�ိးု�ကား�ကား�ှိ�ကရမည်ြဖစ်သည် (မ ၂၄း၁-၂၄)။ 

 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး တိးုတကမ်� 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် 1648 ခု�စ်ှတွင ် Westphalia �ငမ်ိးချမ်းေရးစာချုပ်�ငှ့အ်တူ အမှနတ်ကယ် 

�ပီးသွားပါသလား။ အတိတ်နဲ ့ ပစ�ုပ�နကုိ် ရငဆ်ိုငဖုိ် ့ ဒေီန ့ လုပ်စရာေတွ အများ�ကီး ကျနပ်ါေသးတယ်။ 

ပထမချက်မှာ- သန ့�်ှငး်သမူျားထ ံ ေပးအပ်�ပီးသည်�ငှ့ ် တ�ပိုငန်က် ယုံ�ကည်ြခငး်အတွက် ဆက်လက်�ပီး 

သန ့�်ှငး်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ြဖန ့ ်ရန�်ငှ့ ်လစ်ဘရယ်ဝါဒ၊ ဝိဇ�ာအယူဝါဒ၊ ဘရုားမဲဝ့ါဒ�ငှ့ ်ဘာသာမ့ဲဝါဒတုိ ့ 

�ကီးထာွးလာေနေသာ ကာလတွင ် ��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ ြဖန ့က်ျက်ခုခံကာကွယ်ရန ် လုိအပ်ေနဆြဲဖစ်သည်။ 



ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတွင ် ြမင့တ်က်လာေသာ ြပဿနာများ (ဆိုလုိသည်မှာ သသံယြဖစ်ဖွယ်ေကာငး်ေသာ 

�ကီးပွားေရး ခရစ်ဝငက်ျမ်း�ငှ့ ် သခငဘ်ုရား၏ ကုသြခငး်ဆိုငရ်ာ မှားယွငး်ေသာ သွနသ်ငခ်ျက်�ငှ့ ်

အချို�ေသာအသငး်ေတာ်များက အသံုးြပုသည့ ် ဧဝံေဂလိတရားကုိ ြဖတ်ေတာက်ထားေသာ 

အယ်လ်ဖာသငတ်နး်)၊ ေခတ်သစ်လ�ပ်�ှားမ��ငှ့ ် ခုိငလုံ်ေသာ ကျမ်းစာဆိငုရ်ာ ခဲွြခားမ�တုိသ့ည် 

�ှိေနဆြဲဖစ်သည်။ ေခတ်သစ် လစ်ဘရယ်�ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ လ�ပ်�ှားမ�များအြပင ်

ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ��ငှ့ ် occultic 

လ�မ်းမုိးမ�များ�ှိသည်။ 1948 ခု�စ်ှတွငဖဲွ်�စည်းခ့ဲေသာ 
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�ကိမ်ေြမာက်ကွနဂ်ရက်ကုိ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု်၊ 

New Jersey တွငက်ျငး်ပမည့် Dr Brad Gsell 

�ငှ့အ်ဖဲွ�၏ ဦးေဆာငမ်�ေအာက်တွင ်

ဘုရားသခငအ်လုိ�ှရိန ် ခရစ်ယာနမ်ျား၏ 

ဆုေတာငး်ေပးြခငး်�ငှ့ ် ေထာက်ခံြခငး်များ 

လုိအပ်လျက်�ှိပါသည်။ ဒတိုယချက်မှာ ေဟာေ�ှ 4:6 

တွင ် ငါလူ့တုိသ့ည် ပညာနည်းေသာေ�ကာင့ ် ဆံုး��းံ 

�က၏။ သငသ်ည် ပညာကုိပယ်ေသာေ�ကာင့၊် ငါယ့ဇ် ပုေရာဟိတ် အြဖစ်သို ့ မေရာက်ေစြခငး်ငါှ သင့ကုိ် 

ငါပယ်မည်။ သင၏် ဘရုားသခင့တ်ရားကုိ သငေ်မ့ေလျာ ့ ေသာေ�ကာင့၊် သင၏် သားသမီးတုိကုိ့ 

ငါေ့မ့ေလျာမ့ည်။ 

ေမာဟသည် ေပျာ်ရ�ငမ်�မဟုတ်ေသာေ�ကာင့ ်အသငး်ေတာ်သည် သမ�ာတရားကုိ သ�ိှိနားလည်ရန ်လုိအပ်�ပီး 

Westminster Confession (သိုမ့ဟုတ် Belgic သိုမ့ဟုတ် Heidelberg Confession and the Canons of 

Dort) သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ြပုြပငမွ်မ်းမံထားေသာအေမွအ�စ်ှများကုိ သာသနာြပုသမူျားကုိ သင�်ကားေပးရန ်

လုိအပ်ပါသည်။ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး်သည် ��တ်ကပါဌေ်တာ်၏ ေလးနက်ေသာအသပိညာ�ငှ့ ်အသငး်ေတာ်၊ 

မိသားစု၊ ပုဂ�ိုလ်ေရးဘဝများတွင ်လွတ်ေြမာက်ြခငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်ကယ်တငြ်ခငး်အတွက် ရပ်တည်ေန�ပီး ယေန ့ 

အလားတူ သက်တမ်းတုိးြခငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အလွနလုိ်အပ်ေနပါသည်။ သငသ်ည် ယေန ့ 

ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်၌ အြမစ်တွယ်ေန�ပီး မှနက်နေ်သာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမားများ၏ 

စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ် အြမစ်တွယ်ေနသလား သိုမ့ဟုတ် စိတ်လ�ပ်�ှားေစေသာ ယာယီလက်ေဆာငမ်ျား၊ 

ကုသြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် အံဖွ့ယ်အမ�များဟုေခါ်သည့အ်ရာများက သင့အ်သက်တာကုိ လ�ံ�ေဆာ်ေပး�ပီး 

အုပ်စုိးေနပါသလား?။ ခုိငခ့ံ်�ပီး ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲထားေသာ အသငး်ေတာ်များ�ငှ့ ် ဘုရားသခင၏် 



��တ်ကပတ်ေတာ်၌ အြမစ်တွယ်ေန�ပီး ြပုြပင ် ေြပာငး်လဲထားေသာ ယုံ�ကည်ြခငး်၏ နားလည်မ��ငှ့ ်

လက်ေတွ�လုပ်ေဆာငမ်�တွင ်က��်ပ်ုတုိ ့ တည်ေဆာက်ရန ်လုိအပ်ပါသည်။ 

 

နိဂုံး 

ဖိလိပ�ိ ၁:၂၇ တွင ် �ငှေ်ပါလုက ‘သငတုိ်သ့ည် ရနသ်မူျားေ�ကာင့ ် အလ�ငး် မေ�ကာက်ရံွ�မတုနလ်�ပ်ဘ၊ဲ 

တပါးတည်းေသာ စိတ်ဝိညာဉ်၌ တည်၍၊ ဧဝံေဂလိတရား�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ ယုံ�ကည်ြခငး်အဘိုအ့လုိငါှ 

တညီတည�တ်တည်း �ကိုးစားအား ထတ်ု�ကသည် အေ�ကာငး်အရာကုိ၊ ငါေရာက်လ�င ် သငတုိ်�့ငှ့ ်

မျက်ေမှာက်ေတွ�သည်ြဖစ်ေစ၊ ကွာလျက်ေနသည် ြဖစ်ေစ၊ ငါ�ကားသရိပါမည်အေ�ကာငး်၊ ခရစ်ေတာ်၏ 

ဧဝံေဂလိတရား�ငှ့ ် အထိက်ုအေလျာက် ဝတ်�ကီး ဝတ်ငယ်များကုိ ြပု၍သာေန�ကေလာ။့’ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဤကာလတွင ် ဘရုားေရးရာသတိ�ှရိန ် သခငေ်ယ��ကုိ�ှာကာ ရဲစွမ်းသတ� ိ၊ ဇဲွလုံလ့�ငှ့ ်

ြမင့ြ်မတ်ေသာပုိငး်ြခားသြိမငမ်�တုိအ့တွက် ဆုေတာငး်ကာ လွတ်လပ်မ��ငှ့ ် အခွင့အ်လမ်းများ�ှိေသးစဉ်တွင ်

သန ့�်ှငး်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေ�ကညာခုခံကာကွယ်ေဟာေြပာလုိေသာစိတ်�ှိရန ် လုိအပ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဤဘာသာေရးစမ်းသပ်မ�များ�ငှ့ ် ဘာသာေရးဆိငုရ်ာ အေပးအယူလုပ်သည့်ကာလများတွင ်

စိတ်အားထက်သန�်ပီး သစ�ာ�ှိရမည်။ မဿဲ ၂၄:၁၄ တွင ် “�ိငုင်ေံတာ်�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ ဤဧဝံေဂလိတရားကုိ 

လူမျိုးအေပါငး်တုိအ့ား သက်ေသြဖစ်ေစြခငး်ငါှ၊ ဤေလာက၌ ေဟာေြပာရလိမ့်မည်။ သို ့ြပုလ�င ်အဆံုးသည် 

ေရာက်လိမ့်မည်။” သခငဘ်ရုားသည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်�ပီး ခုိငခ့ံ်ေစကာ �ကိုးစားြခငး်၊ 

မေသချာမေရရာ၍ အ��ရာယ်�ှိေသာ ေနာက်ဆံးုကာလတွင ် အဆံုးတုိငေ်အာင ် ခရစ်ေတာ်အေပါ်သစ�ာ�ှ�ိပီး 

သမ�ာသတိရန ်အစွမ်းသတ� ကုိိ ေပးသနားေတာ်မူပါ။ အာမင။် 
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