
ဘရုားသခငက်ိေု�ကာကရံွ်� ြခငး်�ငှ့ ်�ိးု�ကားြခငး် 

(The Fear of God and Revival) 
 

နိဒါန်း 

တမနေ်တာ် ၉:၃၁ တွင ်‘’ထိအုခါယုဒြပည်၊ ဂါလိလဲြပည်၊ �ှမာရြိပည် အရပ်ရပ်တုိတွ့င ်အသငး်ေတာ်တုိသ့ည် 

�ငမ်ိသက်၍ တည်ေဆာက်ြခငး်�ှိ�က၏။ သခငဘ်ရုားကုိ ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၌၎ငး်၊ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ 

အဆံုးအမ၌ ၎ငး်၊ ေမွ�ေလျာ်ေသာအားြဖင့ ် ပွားများ�က၏။’’ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘ၀တွင ်

ေ�ကာက်ရံွ� မ�များစွာ�ှသိည့် ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ် ေနထိငု�်ကသည်။ ေနစ့ဉ်�ငှ့အ်မ� က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ေ�ကာက်မက်ဖွယ်ရာ�ငှ့ ် ေ�ကာက်ရံွ� မ�များေသာကမ�ာတွင ် ေနထိငု�်ကသည်။ အချို�ေသာလူများသည် 

ကျဉ်းေြမာငး်ေသာေနရာများ (claustrophobia)၊ အြမင့ ် (acrophobia)၊ မုိး�ကိုးပစ်ြခငး် (brontophobia)၊ 

သူစိမ်းများ (xenophobia) ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး် (phobophobia) စသည်တုိကုိ့ပင ် ေ�ကာက်�ကသည်။ 

ကမ�ာေပါ်တွင ်phobias ရာေပါငး်များစွာ�ှိသည်။ 

ဒါေပမယ့် က��်ပ်ုတုိေ့�ကာက်ရမ့ဲသူက ဘရုားသခငပဲ် 

�ှိတယ်။ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေ�ကာက်ရံွ�ရန ် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

အမိန ့ေ်ပးေတာ်မူ၏။ သတု� ံကျမ်း ၉:၁၀ တွင ်

“ထာဝရဘုရားကုိ ေ�ကာက်ရံွ�ေသာ သေဘာ သည် 

ပညာ၏မူလအြမစ် ြဖစ်၏။ သန ့�်ငှး်ေတာ်မူေသာ 

ဘုရားကုိသကိ�မ်းေသာ သေဘာသည် ဉာဏြ်ဖစ်၏။”  

 

�ိးု�ကားမ�အတကွ ်လိအုပ်ချက ်/ ဘရုားသခငေ်ရးရာေ�ကာကရံွ်� ြခငး်၏ အေြခခ ံ

တရားေဟာရာကျမ်း 6:2 က “ငါေပးထားေသာ ပညတ်တရားေတာ်�ှိသမ� တုိကုိ့ တသက်လုံး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မည်အေ�ကာငး်�ငှ့ ်သငတုိ်၏့ အသက်တာ�ည်ှေစမည်အေ�ကာငး်၊ သငတုိ် ့ သွား၍ 

ဝငစ်ားလတံေ့သာ ြပည်၌ ကျင့ဘ်ိုရ့ာ သငတုိ်အ့ား ငါသွနသ်ငစိ်မ့်ေသာငာှ၊ သငတုိ်၏့ ဘရုားသခင ်ထာဝရ 

ဘုရားမှာထားေတာ်မူေသာ စီရငထ်ံးုဖဲွ�ချက် ပညတ် တရားဟူမူကား…………” 

 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေ�ကာက်ရံွ� �ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်�လုံှးတွင ် ြပနလ်ည်�ှငသ်န�်ိးု�ကား 

လာေသာအခါ ဤပညတ်ေတာ်များကုိ ေစာင့ေ်�ှာက်ရန ် ဘုရားသခင၏် ပညတ်ေတာ်များကုိ 

ေပးထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 



တရားေဟာရာ 6:13-15 တွင၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� �ပီး ကုိယ်ေတာ်အား ဝတ်ြပုရန ်

ထပ်မံသွနသ်ငထ်ားပါသည်။ ဘုရားေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်သည် အေစာပုိငး်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ 

အသံုးမကျေသာေ�ကာက်ရံွ� မ�မျိုး�ငှ့ ် မတူညီပါ။ ၎ငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား အားနည်းေစ�ပီး 

ေ�ကာက်ရံွ�တုနလ်�ပ်ြခငး်မျိုးမဟုတ်ပါ။ ယငး်အစား၊ ၎ငး်သည် ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၊ �ိုေသြခငး်၊ ေလးြမတ်ြခငး်�ငှ့ ်

ေလးစားြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည်။ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာမှ ေပါက်ဖွားလာေသာ အေ�ကာက်တရားသည် 

အြပုသေဘာေဆာင�်ပီး ၎ငး်သည် စစ်မှနေ်သာ ြပနလ်ည်�ိးုထမ�တွင ်�ှိေနပါသည်။ 

ဤဘရုားေရးရာေ�ကာက်ရံွ� မ�သည် ဘုရားသခင�်ငှ့ ် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ ဆက်ဆေံရးတွင ် အေြခခံရမည်။ 

ဘုရားသခငကုိ်�ာှကာ အေစခံြခငး်ြဖင့ ် ဤဘရုားေရးရာေ�ကာက်ရံွ� မ�ကုိ ကျင့သ်ံးုရန ် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

မိန ့�်ကားထားသည်။ စိတ်ဝိညာဉ်�ငှ့ ်ဘုရားသခငကုိ် သစ�ာ�ှ�ိှိ ကုိးကွယ်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်ဝိညာဉ်တွင ်

ြပနလ်ည်�ှငသ်နလ်ာပါက ဘရုားသခငထ် ံက��်ပ်ုတုိေ့ပး�ိငုသ်ည့် အြမင့ဆ်ံုးေသာဝနေ်ဆာငမ်�ြဖစ်သည်။ 

တရားေဟာရာ ၆:၁၅ တွင ်ဘရုားသခငသ်ည် ဤေနရာတွင ်မနာလုိသူအြဖစ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

သာမာနန်ားလည်မ�တွင၊် မနာလုိမ�သည် အပျက်သေဘာေဆာငေ်သာ အဓိပ�ါယ်များ�ှသိည်။ သိုေ့သာ် ဤတွင၊် 

�ုပ်တုကုိးကွယ်မ��ငှ့ ် ကုိယ်ေတာ်အား မနာခံြခငး်တုိကုိ့ ဘုရားသခငသ်ည်းမခံ�ိငုေ်�ကာငး် ေဖာ်ြပသည့် 

ေြဖာင့မ်တ်ေသာမနာလုိမ�တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 

ေဒသနာ 12:13-14 တွင ် “အချုပ်အြခာစကားဟူမူကား၊ 

ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�၍၊ ပညတ်ေတာ်တုိကုိ့ ေစာင့ေ်�ာှက်ေလာ။့ 

ဤေရွ�ကား၊ လူ�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ အမ�အရာအလုံးအစုံ တုိကုိ့ 

ချုပ်ြခာသတည်း။ အေ�ကာငး်မူကား၊ ဘရုားသခငသ်ည် ခပ်သမ်ိး 

ေသာ ဝှက်ထားြခငး်မှစ၍၊ အလုံးစုံေသာအမ�၊ ေကာငး် 

မေကာငး်�ှိသမ�တုိကုိ့ စစ်ေ�ကာ၍၊ တရားသြဖင့ ် စီရင ်

ေတာ်မူလတံသ့တည်း။” ဤအခနး်ငယ်�စ်ှခုသည် 

ေ�ှာလမုနေ်ရးသားေသာ ေဒသနာကျမ်းတစ်ခုလုံးအတွက် နဂုံိးချုပ်ချက်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�ရန�်ငှ့ ်သူ၏ပညတ်ေတာ်များကုိ လုိက်နာရန ်တစ်ဖန ်��န�်ကားထား�ပီး၊ ၄ငး်သည် 

လူသားအားလုံး၏ တာဝနြ်ဖစ်သည်။ Westminster Shorter Catechism ၏ ပထမေမးခွနး်မှာ “လူသား၏ 

အထဋွအ်ြမတ် (အဓိက) ကား အဘယ်နည်း။” ဤကျမ်းပုိဒမှ် အေြဖကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ သတ်မှတ်�ိငုသ်ည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အဓိကမှာ ဘရုားသခငကုိ် (ေ�ကာက်ရံွ�၍ ပညတ်ေတာ်တုိကုိ့ ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်အားြဖင့)် 

ချီးမွမ်းရန�်ငှ့ ် သူ�ငှ့ထ်ာဝစဉ်ေပျာ်ေမွ�ရနြ်ဖစ်�ပီး ထိသုိုလု့ပ်ေဆာငရ်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် 

အလွနဂု်ဏယူ်ထိက်ုေသာအရာြဖစ်ပါသည်။ 



ဘုရားသခင့ပ်ညတ်ကုိ ချိုးေဖာက်သူများသည် အထးူသြဖင့ ်ဥပေဒစုိးမုိးေရးသမားများထမှံ လွတ်ေြမာက်ရန ်

�ကိုးစား�ကလိမ့်မည်။ သိုေ့သာ်၊ အပုိဒ ် 14 မှက��်ပ်ုတုိ ့ြပုမိသမ�အတွက်  ယုံ�ကည်သူ�ငှ့ ်

မယုံ�ကည်သူ�စ်ှဦးစလုံးသည်  တာဝနယူ်ရမည့်အချိနေ်ရာက်လာလိမ့်မည်ဟု ကုိက��်ပ်ုတုိသ့သိည်။ ယေန ့ 

မိမိကုိယ်ကုိ ေမးရမည့်ေမးခွနး်မှာ "ခရစ်ေတာ်ကုိ မျက်�ာှချငး်ဆိုငေ်တွ� ဖုိ ့ အဆငသ်င့ြ်ဖစ်�ပီလား?" 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ် နာခံမ��ှိရန ် က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်တုိင�်ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့သားသမီးများထ ံ

ဤဘရုားေရးရာေ�ကာက်ရံွ� �ိုေသမ�ကုိ ေမွးြမူြပုစုပျိုးေထာငရ်န ်လုိအပ်အထးူပငလုိ်အပ်သည်။ 

 

ဘရုားေရးရာေ�ကာကရံွ်� ြခငး်�ငှ့ ်�ိးု�ကားြခငး်၏အေလ့အကျင့/်အသံးုချြခငး်။ 

တရားေဟာရာ 6:13 တွင၊် အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်မှာ၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် စစ်မှနေ်သာြပနလ်ည်�ိးုထမ�ြဖင့ ်

ဘုရားသခငကုိ် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်သမ�ာတရားြဖင့ ်ကုိးကွယ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ေကာေလာသ ဲ၃း၂၂-၂၃ တွင ်“အေစခံက�နတုိ် ့၊ သခငဘ်ရုားကုိ ေ�ကာက်ရံွ�လျက်၊ သူတုိ၏့စိတ်ကုိ 

�းူည�တ်ေစေသာသကဲူသ့ို ့၊ မျက်ေမှာက်၌သာ နားေထာငသ်ည်မဟုတ်၊ စိတ်�စ်ှခွ မ�ှဘိ၊ဲ 

ေလာကီသခင၏်စကားကုိ အရာရာ၌ နားေထာင ်�ကေလာ။့ လူ၏အမ�ကုိသာ ေဆာငရွ်က်သကဲသ့ိုမ့ဟုတ်၊ 

သခငဘ်ရုား၏ အမ�ေတာ်ကုိ ေဆာငရွ်က်သကဲသ့ို ့၊ ြပုေလသမ�တုိ၌့ ေစတနာစိတ်�ငှ့ ်ြပု�ကေလာ။့” 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ�ပါက အြခားသူများ�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာဆက်ဆေံရး�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ အကျိုးသက်ေရာက်မ��ှိသည်။ အလုပ်ခွင၊် အမ်ိ၊ 

ေကျာငး်မှာမှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ က��်ပ်ုတုိဟ့ာ လူသားေတွရဲ ့ က�နေ်တွမဟုတ်ဘူးဆိတုာ သထိားရမည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ အထက်အရာ�ှိ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ စသည်တုိကုိ့ ေ�ကာက်ရံွ�၍ အေစခံြခငး်မြပုဘ၊ဲ 

က��်ပ်ုတုိ ့ လုပ်ေဆာငသ်မ�တွင ် ဘရုားသခငသ်ည် ထနိး်ချုပ်ထားေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသအိမှတ်ြပုရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိလု့ပ်သမ� အရာတုိငး်တွင ် ဘုရားသခငအ်တွက် 

ြဖစ်သည်ကုိ သတိရရမည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘုရားသခင၏်အမ�ေတာ်၌ အရာခပ်သမ်ိးကုိ 

စိတ်အားထက်သနစွ်ာ လုပ်ေဆာငရ်မည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ကျင့သ်ံုးရန ် ခက်ခဲ�ိငုေ်သာ်လည်း �ံုး၊ အမ်ိ 

သိုမ့ဟုတ် ဘုရားေကျာငး်တွင ် အေြခအေန မည်မ�ပင ် ခက်ခဲေစကာမူ မေြပာငး်လဲပါ။ 

ဤဘရုားေရးရာေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်�ှိြခငး်က အြခားသူများ�ငှ့ ် ဘရုားသခင့လူ်မျိုးေတာ်၏ဆက်ဆေံရးကုိ 

မည်သိုအ့ကျိုးသက်ေရာက်ေစသည့် ဥပမာ�စ်ှခုမှာ ေအာက်ပါတုိ ့ြဖစ်သည်။ 

ေနဟမိ ၅:၉-၁၅ တွင ်  အေ�ကာငး်မှာ ေနဟမိသည် ေယ�ု�လှင�်မို� �ိုးကုိ ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရာတွင ်

ဂျူးများကုိ ဦးေဆာငေ်န�ပီး ချမ်းသာေသာ မ�းမတ်များထမှံ ေချးယူထားေသာ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသူများစွာ 

�ှိခ့ဲသည်။ ဤသူေဌးများသည် အငာှးငါးမနး်များကဲသ့ို ့ ြပုမူ�က�ပီး ဆငး်ရသဲားတုိ၏့ ဥစ�ာများကုိ မတရား 

လုယူ�ကသည်။ v. 9 တွင၊် ေနဟမိက လူတုိငး်သည် ဘုရားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၌ ေလ�ာက်လှမ်းရမည်ကုိ 



သတိေပးခ့ဲသည်။ ရလဒအ်ေနြဖင့၊် v. 12 တွင ် ဤပုိငဆ်ိုငမ်�များကုိ ဆငး်ရဲသားတုိထ့ ံ

ြပနလ်ည်ေပးအပ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိေ့တွ� ြမငရ်ပါသည်။ v. 15 မှ ယုဒြပည်တွင ် ဘုရငခံ်ေနဟမိသည် 

ဘုရားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ�ေသာေ�ကာင့ ်လူများထမှံ မုန ့၊် စပျစ်ရည် သိုမ့ဟုတ် ေငကုိွ မယူခ့ဲေ�ကာငး်ကုိလည်း 

က��်ပ်ုတုိသ့�ိှလိာရသည်။ �ိးု�ကားြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား အြပစ်�ငှ့ ် မေကာငး်မ�မှ ကာကွယ်ေပးေသာ 

ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်�ငှ့အ်တူ လက်တဲွသွားပါသည်။ 

1 Kings 18: 3,4,12 တွင ် က��်ပ်ုတုိ၌့ သမုိငး်ဆိုငရ်ာအေ�ကာငး်အရာများ�ှိသည်။ ေယဇေဗလသည် 

ပေရာဖက်များကုိ သတ်ေသာအခါ၊ ဩဗဒ ိ (ငယ်စဉ်ကပင ် ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�သူ) သည် ဂူထတွဲင ်

ပေရာဖက်အေယာက် (၁၀၀) ကုိ ဝှက်ထား�ပီး သတုိူကုိ့ ေက�းေမွးခ့ဲသည်။ ဘရုားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ�ေသာ 

ဤ�သဗဒအိား �ကီးစွာေသာဇဲွလုံလ့�ငှ့ ် ခွနအ်ားကုိ ေပးစွမ်း�ပီး သ၏ူေကျးက�နမ်ျားကုိ ေထာက်မကာ 

�ိုေသေလးြမတ်စွာြဖင့ ်အတုယူရမည်ြဖစ်သည်။ 

မာလခိ 3:16 တွင၊် လူများြပနလ်ည်�ှငသ်နလ်ာေသာအခါ ပေရာဖက်က “ထိအုခါ ထာဝရဘရုားကုိ 

ေ�ကာက်ရံွ�ေသာ သူ တုိသ့ည် တေယာက်ကုိတေယာက် ��တ်ဆက်၍ ေြပာဆို �က၏။ 

ထာဝရဘရုားသည်လည်း နားေထာင၍် �ကား ေတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရားကုိ ေ�ကာက်ရံွ�၍ နာမေတာ်ကုိ 

ေအာက်ေမ့ေသာသတုိူအ့ဘို ့၊ ေ�ှ �ေတာ်တွင ်စာရငး်၌ မှတ်သားလျက်�ှိ၏။” ဘရုားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�ေသာ 

သူတုိသ့ည် အချငး်ချငး် မ�ကာခဏ ေြပာဆိ�ုကလိမ့်မည်။ ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� �ိုေသ�ပီး နာမေတာ်�ငှ့ ်

ကုိယ်ေတာ်၏လူမျိုးေတာ်ကုိ ချစ်ြမတ်�ိးုေသာ ဘုရားသခင၏် လူများ၏ အံ�့သဖွယ် 

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုချက်ြဖစ်သည်။ ခရစ်ယာနမိ်တ်သဟာယဖဲွ� ြခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်၊ ဝတ်ြပုြခငး်�ငှ့ ်

ကုိယ်ေတာ်၏��တ်ကပတ်ေတာ် �ကားနာြခငး်တွင ်ေပျာ်ရ�ငမ်�ကုိ သငေ်တွ� �ှိပါသလား?။ ဒါေတွက စစ်မှနေ်သာ 

�ိးု�ကားမ�ရဲ ့ အမှတ်အသားေတွြဖစ်သည်။ 

၂ ေကာရိ��ု ၇:၁ တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်- “ထိေု�ကာင့ခ်ျစ်သူတုိ ့၊ ထိဂုတိေတာ်များ�ငှ့ ်

ငါတုိသ့ည်ဆိုင�်ကသည်ြဖစ်၍၊ ကုိယ်ခ��ာ၏ အညစ်အေ�ကး၊ စိတ်ဝိညာဉ်၏အညစ်အေ�ကး�ှိသမ�တုိ�့ငှ့ ်

ကုိယ်ကုိကုိယ်ကငး်စငေ်စလျက်၊ ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�၍ သန ့�်ှငး်ြခငး်ပါရမီ�ငှ့ ်ြပည့်စုံ�ကကုနအ်ံ။့” 

ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�ေသာသူတုိသ့ည် ဇာတိပကတိ�ငှ့ ် အြပစ်ကုိ ဆန ့က်ျငတုိ်က်ခုိက်ေန�ကသည်ကုိ 

ေတွ�ရလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာနသ်ည် အြပစ်�ှိေသာ်လည်း၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အြပစ်ကုိ ရွ�ံှာ�ပီး 'အြပစ်နည်း' ရန ်

�ကိုးစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

 

ဘရုားေရးရာေ�ကာကရံွ်� ြခငး်�ငှ့ ်�ိးုထြခငး်၏အကျိုးေကျးဇူးများ 

ေဒသနာ ၈:၁၂-၁၃ တွင ်“အဓမ�လူသည် အ�ကိမ်တရာတုိငေ်အာင ်အဓမ� အမ�ကုိြပု၍၊ 

အသက်တာ�ှည်ေသာ်လည်း၊ ဘုရားသခင ်ကုိ ေ�ကာက်ရံွ�ေသာသူတုိသ့ည် ေ�ှ �ေတာ်၌ ေ�ကာက်ရံွ� 



ေသာေ�ကာင့၊် ေကာငး်ေသာအကျိုးကုိ ခံရ�ကမည်ဟု ငါအမှနသ်၏ိ။ အဓမ�လူကား၊ ဘုရားသခငေ်�ှ �ေတာ်၌ 

မ ေ�ကာက် မရံွ�ေသာအေ�ကာင့၊် ေကာငး်ေသာအကျိုးကုိ မခံရ။ အရိပ်�ငှ့တူ်ေသာ 

မိမိအသက်လည်းမ�ှည်ရ။” 

v. 12 တွင၊် အြပစ်သားသည် မေကာငး်မ�များစွာကုိ ြပုေသာ်လည်း ဘရုားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ�ပါက၊ 

ဤေ�ကာက်ရံွ� မ�သည် ြခားနားမ�ကုိ ြဖစ်ေစ�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ ေနာငတ်ရေစ�ပီး ဘရုားသခင�်ငှ့ ်

�ငမ်ိသက်စွာေနေစ�ပီး ထာဝရကယ်တငြ်ခငး်သို ့ ေရာက်ေစပါသည်။ ဘုရားသခငကုိ် 

ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်မ�ှသိူများသည် ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်ကငး်မ့ဲ�ပီး အဆံုးတွင ် ထာဝရေနမည်မဟုတ်ေပ။ ယေန ့ သင ်

အမှနတ်ကယ် ကယ်တငြ်ခငး်ခံ�ပီး ြပနလ်ည်�ှငသ်နလ်ာပါသလား? ။ 

 

နိဂုံး 

�ိးု�ကားြခငး်�ငှ့ ် ပညာ၏အစြဖစ်သည့် ဘရုားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး် (သု. ၉:၁၀) တုိသ့ည် 

ဆက်စပ်ေနပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်အသက်တာတွင ် ဘုရားသခငအ်ား ဤ�ိုေသမ��ငှ့ ် ေ�ကာက်ရံွ� မ�ကုိ 

ေမွးြမူရန ်သငယူ်�ကပါစုိ။့ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ုရား၌ ြပနလ်ည်�ှငသ်နလ်ာမည်ြဖစ်သည်။ 

ေဟ�ဗဲ ၁၂:၂၈-၂၉ တွင ်“ထိေု�ကာင့၊် ငါတုိသ့ည်မလ�ပ်�ိငုေ်သာ�ိငုင်ကုိံရသည်ြဖစ်၍၊ 

ခန ့ည်ားေ�ကာက်ရံွ�ေသာသေဘာ�ငှ့ ်ဘရုားသခငကုိ် ေလျာက်ပတ်စွာ ဝတ်ြပု�ိငုမ်ည်အေ�ကာငး်၊ 

ေကျးဇူးေတာ်ကုိ စဲွလမ်း�ကကုနအ်ံ။့  ငါတုိဘ့ရုားသခငသ်ည် ေလာငေ်သာမီးြဖစ်ေတာ်မူ၏။” 

ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား လက်ခံရန ်သူ၏�ိငုင်ေံတာ်ကုိ ေပးအပ်ထား�ပီးြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိ၌့�ှိေသာ 

ဆုေကျးဇူးများ၊ အရည်အချငး်များ၊ အချိနမ်ျား�ငှ့အ်တူ ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� �ိုေသမ�ြဖင့ ်

ကုိယ်ေတာ်�ကလာသည်အထ ိသူအ့ား အေစခံ�ကပါစုိ။့ အာမင။် 
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