
ဖန်ဆငး်ြခငး်၊ သပိ�ံပညာ�ငှ့ ်သမ�ာကျမ်းစာ 

(Creation, Science, and the Bible) 
 

နိဒါန်း 

လွနခ့ဲ်သည့် ဆယ်စု�စ်ှ (၄)စု အတွငး်၊ လူသား�ငှ့ ် အြခားသက်�ှိသတ� ဝါများ၏ မူလဇစ်ြမစ်ကုိ 

ေဖာ်ြပ�ပီး ကမ�ာဦးကျမ်းတွင�်ှိေသာ ဘုရားသခင့�်�တ်�မက်စကားေတာ် ကုိ ယုံ�ကည်ေသာ 

သပိ�ံပညာ�ငှမ်ျား�ငှ့ ် ဆရာဝနအ်ေရအတွက် တုိးလာခ့ဲသည် (ဥပမာ- �သစေ�တးလျ၊ US �ငှ့ ် UK)။ 

ကမ�ာဦးကျမ်းသည် သမ�ာကျမ်းစာ၏ ပထမကျမ်းြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိအ့ား စစ်မှနေ်သာ ဇာစ်ြမစ် ကုိေပးသည်။ 

အဓိကကျမ်းစာ အယူဝါဒများသာမက ဘဝ၊ ေသြခငး်၊ ချစ်ြခငး်၊ အမ်ိေထာငေ်ရး၊ လူသားများ၊ ေြမ�ကီး၊ 

အေကာငး်�ငှ့အ်ဆိးု၊ ဘာသာစကား၊ စ�ကဝဠာစသည့်အေ�ကာငး်များ ပါ�ှသိည်။ သမ�ာကျမ်းစာသည် 

သာမာနစ်ာအုပ်မဟုတ်ေပ။ ၎ငး်သည် ၂တိ ၃း၁၆-၁၇ �ငှ့ ် ၂ေပ ၁း၂၀-၂၁ တွငေ်ပးထားသည့်အတုိငး် 

လုံေလာက်�ပီး မမှား�ိငုေ်သာ ဘုရားသခင၏် မ�တ်သငွး်ထားေသာ ��တ်ကပတ်ေတာ်ြဖစ်သည်။ 

ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်သအီိုရကုိီ စတငေ်ခါ်ေဝါ် ခ့ဲသူကုိ �ကည့်�ကပါစုိ။့ 19 ရာစုအလယ်ပုိငး်တွင ် Galapagos 

က�နး်များသို ့ သွားေရာက်လည်ပတ်ခ့ဲသည့် Charles Darwin သည် ငက်ှများစွာ�ငှ့ ် ၎ငး်၏မျိုးကဲွများ�ငှ့ ်

ပငလ်ယ်မှထက်ွလာေသာ အချို�ေသာကုနး်ေန၊ ေရေနသတ� ဝါများကုိေတွ� ြမငခ့ဲ်သည်။ သူမှ့ာ သက်ေသ 

အေထာက်အထား မ�ှိေသာ်လည်း သက်�ှိများသည် သမုဒ�ရာများမှ ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ်�ိငုသ်ည်ဟု 

ထငမှ်တ်ခ့ဲသည်။ ထိအုချိနမှ်စ၍ သူသည် လူသား၏ဇာစ်ြမစ်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ အေြခအြမစ်မ�ှ၊ိ 

သက်ေသမြပ�ိငုေ်သာ ယူဆချက်များအတွက် ေတွးဆေရးသားကာ ေထာက်ခံသမူျားကုိ စုေဆာငး်ခ့ဲသည်။ 

1859 ခု�စ်ှတွင ် Charles Lyall ၏ Geology of the Earth မှလ�မ်းမုိးေသာ သူ၏နာမည်ဆိးုြဖင့ေ်ကျာ်�ကားေသာ 

The Origin of Species စာအုပ်တွင ် Darwin သည် သူ၏�ိုငး်စုိငး်ေသာ စိတ်ကူးများကုိတငြ်ပ�ပီး 

ယေနေ့ခတ်ဘဝ ြဖစ်လာေစရန ် �စ်ှသနး်ေပါငး်များစွာအတွငး် ထးူဆနး်ေသာဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်အချို�ကုိ 

စိတ်ကူးယဉ်ခ့ဲသည်။ သူ၏ေြပာဆိုချက်များကုိ ေထာက်ခံရန ် သက်ေသအေထာက်အထားမ�ှိေသာ်လည်း 

ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ သအီိရုီများ၊ ယူဆချက်များ�ငှ့ ်စိတ်ကူးစိတ်သနး်များစွာ�ှိသည်။ 



ဖန်ဆငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ဆင့က်ြဲဖစစ်ဉ် 

ကွနြ်မူနစ်ေခါငး်ေဆာင ်ကားလ်မာက့်စ် (Karl Marx) သည် ဘုရားမ့ဲဝါဒတီစ်ဦးြဖစ်�ပီး ဒါဝင ်(Darwin) အတွက် 

အလွနဝ်မ်းသာသြဖင့ ် ၎ငး်၏ ေကျာ်�ကားေသာ စာအုပ် Das Capital စာအုပ်ကုိ သ၏ူ 

မဟာမိတ်အသစ်ြဖစ်ေသာ ဒါဝင ် (Darwin) ထ ံ အပ်�ှခ့ဲံသည်။ ဒါဝင ် (Darwin) ၏ သအီိုရမီျားက ဘရုားမ့ဲ 

မာက့်စ်ဝါဒကုိ “သပိ�ံနည်းကျေသာ ယုံ�ကည်ကုိးစားမ�” ဟုေခါ်သည်။ �ုပ်�ကငး်အ�ကငး်အကျနမ်ျားတွင ်

ေြပာငး်လဲမ�ဆိုငရ်ာ အေထာက်အထားများကုိ ေတွ� �ှိမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် ဒါဝင ်(Darwin) က ေြပာ�ကားခ့ဲသည်။ 

�စ်ှေပါငး် ၁၇၀ �ကာခ့ဲ�ပီြဖစ်သည်။ ေ�ကြငာစရာတစ်ခု�ှသိည်မှာ ဒါဝင ် (Darwin) ၏ ေပျာက်ဆံးုေနေသာ 

လင့ခ်် (links) များ ေပျာက်ဆံုးေနဆြဲဖစ်သည်။ အမှားမလုပ်သင့ပ်ါ။ Creationism �ငှ့ ်Darwinian Theory of 

Evolution တုိ၏့ သမ�ာကျမ်းစာအြမငသ်ည် လုိက်ေလျာညီေထမွြဖစ်�ိငုဘ် ဲ ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်ကဲသ့ိုေ့သာ 

အရာမျိုးမ�ှိပါ။ �စ်ှခုလုံးက တစ်ချိနတ်ည်းမှာ မှနလုိ်မ့ရပါ။ ဒါဟာ စ�ကဝဠာ�ငှ့ ် လူသားကုိ 

ေြခာက်ရက်အတွငး် ဖနဆ်ငး်ရာမှာ ဘုရားသခငရ်ဲ ့ သဘာဝလွနလု်ပ်ရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်- ဒါမှမဟုတ် 

�စ်ှဘလီီယံေပါငး်များစွာအတွငး် မျိုး�ိုးဗီဇေြပာငး်လဲမ�နဲ ့ သဘာဝေရွးချယ်မ�ဆိုငရ်ာ 

သသံယြဖစ်ဖွယ်ြဖစ်စဉ်တစ်ခုပဲ ြဖစ်ပါသည်။ ကဲွလဲွ�ပီး သဟဇာတမြဖစ်ေသာ အယူအဆြဖစ်သည့ ်

ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်၏ အေြခအြမစ်မ�ှိေသာ သေဘာတရားအတွက် လက်ေတွ�ကျေသာ သပိ�ံနည်း သိုမ့ဟုတ် 

သမ�ာကျမ်းစာအေြခခံ မ�ှိပါ။ ဘုရားသခငထ်က် ပုိသသိည်ဟု ထငြ်မငေ်သာ ဆင့ကဲ်ပညာ�ငှတုိ်သ့ည် 

ေယာဘအား ဘုရားသခငေ်ြပာခ့ဲသည့်စကားကုိ ေယာဘ ၃၈:၄ တွင ် ဖတ်သင့သ်ည်- “ေြမ�ကီးအြမစ်ကုိ 

ငါတည်ေသာအခါ၊ သငသ်ည် အဘယ်မှာ�ှိသနည်း။ နားလည်လ�င ်ေဘာ်ြပေလာ။့” 

တီထငွဖ်နတီ်းမ�သုေတသနဆိုငရ်ာတက� သိုလ်၏ဥက� ဌ၊ ဟုိက်ဒေရာလစ်အငဂ်ျငန်ယီာ ပါေမာက��ငှ့ ် Virginia 

Polytechnic Institute မှ �မို� ြပအငဂ်ျငန်ယီာဌာန အ�ကီးအကဲြဖစ်ေသာ ေဒါက်တာ ဟငန်ရီေမာရစ်က 

ဒလုိီေရးသားခ့ဲသည်မှာ- “ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်၏တရားဝငမ်�အတွက် သပိ�ံ�ငှ့က်ျမ်းစာများတွငြ်ဖစ်ေစ 

စစ်မှနေ်သာအေထာက်အထား တစ်ခုမ�မေတွ�ရပါ။ သမ�ာကျမ်းစာသည် သမုိငး်ဝငဘ်မိူေဗဒဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်အားလုံး�ငှ့ ် အြခားနယ်ပယ်များတွင ် သက်ဆိုငေ်သာ အချက်အလက်အားလုံးကုိ 

သဟဇာတြဖစ်ေအာင ် လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့် ကမ�ာေြမသမုိငး်မှတ်တမ်းကုိ စုံလငစွ်ာ တသမတ်တည်း 

လုိက်ေလျာညီေထြွဖစ်ေစမည့် မှတ်တမ်းတစ်ခုကုိ တငဆ်က်ထားသည်။”  

 
 
ယုံ�ကည်ြခငး်၏ ဝက်စ်မငစ်တာ ဝနခံ်ချက် (Westminster Confession of Faith) (၁၆၄၃-၁၆၄၇) 

ဖနဆ်ငး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ အခနး် IV တွင ်ဤသိုေ့ြပာသည်။ 

(၁) ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်�ငှ့ ် သန ့�်ငှး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်သည် ဘုရားသခင ် �စ်ှသက်ေတာ်မူရာ၊ 

ထာဝရတနခုိ်း၊ ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ် ေကာငး်ြမတ်ြခငး်၏ ဘုနး်အသေရကုိ အစအဦး၌ ဖနဆ်ငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေလာက�ငှ့ ် အရာခပ်သမ်ိးတုိကုိ့ ဖနဆ်ငး်ြခငး်ငာှ �စ်ှသက်ေတာ်မူ၏။ ြမင�်ိငုေ်သာအရာြဖစ်ေစ 

မြမင�်ိငုေ်သာအရာြဖစ်ေစ ေြခာက်ရက်အတွငး်၌ဖနဆ်ငး်�ပီး အားလုံးသည် အလွနေ်ကာငး်သည်။ 



(၂) ဘရုားသခငသ်ည် အြခားေသာသတ� ဝါအားလုံးကုိ ဖနဆ်ငး်�ပီးေနာက်၊ လူေယာက်ျား၊ မိနး်မ၊ 

ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်၍ မေသ�ိငုေ်သာဝိညာဉ်များြဖင့ ် ဖနဆ်ငး်ခ့ဲ�ပီး၊ သူ၏ပုံသ�ာနေ်တာ်�ငှ့အ်ညီ၊ 

အသပိညာ၊ ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်၊ စစ်မှနေ်သာသန ့�်ှငး်မ�တုိ ့ြဖင့ ် ဖနဆ်ငး်သည်။ သူတုိ၏့စိတ်�လုံှးထ၌ဲ 

ေရးထားေသာ ဤပညတ်တရားအပါအ၀င၊် ေကာငး်မေကာငး်ကုိ သေိသာအပင၏်အသးီကုိ မစားရဟု 

အမိန ့ေ်တာ်�ှ၍ိ၊ သူတုိသ့ည် ဘုရားသခင�်ငှ့ ်ဆက်ဆြံခငး်၌ ဝမ်းေြမာက်၍ သတ� ဝါတုိကုိ့ အုပ်စုိး�က၏။ 

 
ဘုရားသခငသ်ည် အမှနတ်ကယ် ကမ�ာတစ်ခုလုံးကုိ ၆-ရက် ၂၄-နာရီ ပကတိေနရ့က်များအတွငး် ဖနဆ်ငး်ခ့ဲ�ပီး 

ယေနက့��်ပ်ုတုိပ့တ်ပတ်လည်တွင ်အချိုးညီညီ�ငှ့ ် ဒဇုိီငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ြမငေ်တွ�ရ�ပီး ၎ငး်ကုိ Gen 1:1-27 တွင ်

က��်ပ်ုတုိအ့တွက် မှတ်တမ်းတငထ်ားသည်။ လူသားသည် ဆင့ကဲ်ေြပာငး်လဲြခငး်မ�ှိေသာ်လည်း 

ဘုရားသခငက် သဘာဝလွနြ်ဖင့ ် ဖနဆ်ငး်ခ့ဲသည်(ေဟ�ဗဲ ၁၁:၃)။ စ�ကဝဠာ၏ဇာစ်ြမစ် သိုမ့ဟုတ် 

သက်�ှ၏ိမူလအစကုိ တုိက်�ိုက်စမ်းသပ်ြခငး် ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာြခငး်မြပု�ိငုပ်ါ။ ဖနဆ်ငး်ြခငး်�ငှ့ ်

ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်�စ်ှခုစလုံးသည် လက်ခံ�ိငုရ်န ် ယုံ�ကည်ြခငး်အဆင့တ်စ်ခု လုိအပ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

စ�ကဝဠာ၏မူလအစ သိုမ့ဟုတ် မူလဖဲွ�စည်းပုံတွင ် သက်�ှိများ၏ အသငွအ်ြပငကုိ် မြမင�်ိငုေ်ပ။ 

ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်ကုိ လက်ခံရန ် ဖနဆ်ငး်ြခငး်ကုိ ြပတ်ြပတ်သားသား ြငငး်ပယ်သမူျားသည် 

သပိ�ံပညာမဟုတ်ေသာ ယုံ�ကည်ချက်အေပါ် အေြခခံ၍ ြပုလုပ်�ကြခငး်ြဖစ်သည်။ ဖနဆ်ငး်ြခငး် 

အမှနတ်ကယ်ြဖစ်လ�င ်ဖနဆ်ငး်�ှင ်�ကလာေသာအခါတွင ်က��်ပ်ုတုိတ့ာဝနယူ်ရမည့် ဖနဆ်ငး်�ှင ်�ှိပါသည်။ 

ယေနတ့ငြ်ပေလ�့ှိသည့အ်တုိငး် ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်သည် ဘုရားမ့ဲဝါဒ သိုမ့ဟုတ် ဘာသာမ့ဲဝါဒအေပါ် 

အေြခခံသည်။ ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်သည်  ဘုရားမ့ဲဝါဒမီျားကုိ ဖနဆ်ငး်�ှငဘ်ရုားသခငမ်ပါဘ ဲအသက်၏ဇာစ်ြမစ်ကုိ 

�ှငး်ြပရနအ်တွက် အေြခခံတစ်ခုေပးရန ် �ကိုးပမ်းသည်။ ထိုေ့�ကာင့၊် ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ် သအီိရုီများသည် 

ဘုရားမ့ဲဝါဒ၏ ဘာသာတရားအား တရားဝငမ်�ြဖစ်ေစရန ် လုပ်ေဆာငသ်ည်။ ဘုရားသခင ်

တစ်ပါးတည်းသာလ�င ် ကမ�ာကုိဖနဆ်ငး်ေသာအ�ငှြ်ဖစ်ေတာ်မူ၏။ သမ�ာကျမ်းစာ�ငှ့ဆ်န ့က်ျငဘ်က်ြဖစ်�ပီး 

ဘုရားသခငကုိ် ကမ�ာ၏အြမင့ြ်မတ်ဆံးု ဖနဆ်ငး်�ှငြ်ဖစ်ြခငး်မှ ဖယ်ထတ်ုရန�်ကိုးစားသည့ ်

အနက်ဖွင့ဆ်ိုချက်မှာ ေမးခွနး်ထတ်ုစရာြဖစ်သည်။ 

 
 
သပိ�ံပညာ�ှငမ်ျား �ငှ့ ် Creationism-(စ�ကဝဠာ�ငှ့ ် သက�ိှ်သတ� ဝါများသည ် ဘရုားသခင ်

ဖန်ဆငး်ြခငး် မှ အစြပုသညဟ် ုယံ�ုကညမ်�၀ါဒ) 

 
• တစ်ခါတစ်ရံ က��်ပ်ုတုိသ့ည် �ိုး�ှငး်ေသာစိတ်ထား သိုမ့ဟုတ် ယုံ�ကည်သူမုိက်�ူးများအြဖစ် 

ဖနဆ်ငး်ြခငး်ဝါဒကုိ ဆန ့က်ျငသ်ူများက �ုပ်ေြပာငခံ်ရသည်မှာ အမှနပ်ငြ်ဖစ်သည်။ International Creation 

Research �ငှ့ ် အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်းများတွင ် ပါရဂူဘွဲ�များရ�ှိေသာ သပိ�ံပညာ�ငှမ်ျား�ငှ့ ်

ဘုရားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ� �ပီး စွမ်းရည်�ှိေသာ အမျိုးသားများကုိ ြပုစုပျိုးေထာင ် ေပးေသာ ဘုရားသခငကုိ် 

ေကျးဇူးတငပ်ါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပေသာ အရာများအပါအဝင ် ဘုရားသခင�်ငှ့ ် ဖနဆ်ငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

အတိတ်�ငှ့ ်ပစ�ုပ�နကုိ် ယုံ�ကည်�ပီး ေကျာ်�ကားေသာ သပိ�ံပညာ�ှငမ်ျားစွာ �ှိပါသည်။ 

 



• Georges Cuvier (1769-1832) - ြပငသ်စ်သဘာ၀ေဗဒပညာ�ှင�်ငှ့ ် သတ� ေဗဒပညာ�ှင၊် တစ်ခါတစ်ရ ံ

"ပုဏ� ားေဗဒပညာ၏ဖခင"် ဟုရည်��နး်သည်။ 

 
• Gregor Mendel (1822–1884): “ေခတ်သစ်မျိုး�ို းဗီဇ၏ ဖခငြ်ဖစ်ခ့ဲသည်။ 

 
• James Prescott Joule (1818–1889) သည် အပူ၏သေဘာသဘာဝကုိ ေလလ့ာ�ပီး 

စက်ပုိငး်ဆိုငရ်ာလုပ်ငနး်�ငှ့ ်၎ငး်၏ဆက်စပ်မ�ကုိ �ှာေဖွေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ 

 
• Robert Boyle (1627–1691): ဓာတုေဗဒသမုိငး်တွင ် အေရးအပါဆံးုပုဂ�ိုလ်များထမှဲ တစ်ဦးအြဖစ် 

သတ်မှတ်ခံရ�ပီး ထင�်ှားေသာ သပိ�ံပညာ�ငှ�်ငှ့ ်ဓမ�ပညာ�ငှတ်စ်ဦးြဖစ်သည်။ 

 
• Francis Bacon (1561–1626) သည် ပငကုိ်ယ်ဝါဒ၏ ဖခငမ်ျား�ကားတွင ် ထည့်သွငး်စဉ်းစား�ပီး 

စမ်းသပ်သပိ�ံ၏ လ�ပ်ကူးနည်းလမ်းကုိ ထေူထာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ဂုဏြ်ပုခံရပါသည်။ 

 
• Galileo Galilei (1564–1642): အတီလီနက�တ� ေဗဒပညာ�ှင၊် �ူပေဗဒပညာ�ှင၊် အငဂ်ျငန်ယီာ၊ 

ဒဿနပညာ�ငှ�်ငှ့ ် သခင်္ျာပညာ�ှငတ်စ်ဦးြဖစ်�ပီး Renaissance ကာလအတွငး် သပိ�ံပညာဆိုငရ်ာ 

ေတာ်လှနေ်ရးတွင ်အဓိကအခနး်က�မှ ပါဝငခ့ဲ်သူြဖစ်သည်။ 

 
• Isaac Newton (1643–1727) - သပိ�ံေတာ်လှနေ်ရးအတွငး် ထင�်ှားေသာ သပိ�ံပညာ�ငှ၊် �ူပေဗဒပညာ�ငှ�်ငှ့ ်

ြဒပ်ဆွအဲား�ှာေဖွေတွ� �ှိသူ ြဖစ်သည်။ 

 
• (ေနာက်ထပ် အမည်များ�ငှ့ ်အေသးစိတ်အချက်အလက်များ အတွက်၊ Dan Graves၊ ယုံ�ကည်ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

သပိ�ံပညာ�ငှမ်ျား၊ Kregel Publications၊ 1996 �ငှ့ ်https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christians_ 

in_science_and_technology ကုိ�ကည့်ပါ) 

 
• သင့ေ်လျာ်ေသာ သပိ�ံနည်းကျ သုေတသန�ငှ့ ် မှတ်တမ်းြပုစုထားေသာ ဂျာနယ်�ငှ့ ် သပိ�ံဆိငုရ်ာ 

ေဆာငး်ပါးများသည် မြမင�်ိငုေ်သာ သက်�ှပုံိစံများအတွက် ခုိငလုံ်ေသာ အေ�ကာငး်ြပချက်များ၏ 

ဇစ်ြမစ်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ သမ�ာကျမ်းစာအမှနတ်ရားများကုိ ခုခံကာကွယ်ေပး�ပီး သွနသ်ငေ်ပး�ိငုေ်သာ 

ကျမ်းစာအမှနတ်ရားများကုိ အချို�က သသံယစိတ်ြဖင့ ် ကုသ�ိငုေ်သာ်လည်း သပိ�ံနည်းကျ ပ့ံပုိးမ�ြဖင့ ်

�� ြမင�်ိငုေ်သာ သက်�ှပုံိစံများအတွက် သင့ေ်လျာ်သည်။ သမ�ာကျမ်းစာသည် အဓိကအားြဖင့ ်

သပိ�ံစာအုပ်တစ်အုပ်မဟုတ်ေသာ်လည်း သပိ�ံ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် မည်သည့်အရာမဆို၊ ၎ငး်သည် 

လုံးဝမှနက်န�်ပီး စစ်မှနပ်ါသည်။ ေအာက်ပါေဖာ်ြပချက်များသည် �ပီးြပည့်စုံရနမ်ရည်ရွယ်ေသာ်လည်း 

စစ်မှနေ်သာသပိ�ံပညာ�ငှ့ ် မ�တ်သွငး်ခံ၊ ခုိငလုံ်ေသာ၊ လုံေလာက်�ပီး မမှားယွငး်�ိငုေ်သာ 

ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်၏ သဟဇာတြဖစ်�ပီး ထင�်ှားေသာသက်ေသခံချက်�ငှ့ ် ဥပမာတစ်ခုအြဖစ် 

လုပ်ေဆာငသ်ည်။ ယေနက့��်ပ်ုတုိသ့ေိသာ သမ�ာကျမ်းစာတွင ်ေတွ�ရေသာ ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိ 

သံုးသပ်�ကည့်ပါ။ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_


 
သမ�ာကျမ်းစာ၌�ိှေသာ သပိ�ံနညး်ကျအချကအ်လကမ်ျား 

 
၁။  ကမ�ာသည် �ှည်လျားလှေ�ကာငး် သမ�ာကျမ်းစာက က��်ပ်ုတုိအ့ား ေဖာ်ြပထားေ�ကာငး် သငသ်ပိါသလား?။ 

ေဟ�ှာယ 40:22 ကုိ�ကည့�်ကစုိ ့ - “ေြမ�ကီးစက်အေပါ်မှာ ထိငု၍်၊ ေြမ�ကီးသား တုိကုိ့ �ှေံကာငကဲ်သ့ို ့ 

မှတ်ေတာ်မူထေသာ၊ မုိဃး်ေကာငး် ကငကုိ် မျက်�ာှ�ကက်ကဲသ့ို ့ �ကက်၍၊ ေနစရာတဲကဲသ့ို ့ 

ြဖန်ေ့တာ်မူထေသာ” ဟုမိန ့ေ်တာ်မူသည်။ ကမ�ာေြမ�ကီးဟာ စက်ဝုိငး်သ�ာန�်ငှ့ ် တူပုံရသည်။ ၁၄ ရာစု 

မတုိငမီ်က အချို�ေသာ ေ�ှးလူ�ကီးများက ကမ�ာသည် ြပားသည်ထက် ဝုိငး်ေနသည်ဟု ယူဆခ့ဲ�ကသည်။ ယေန ့ 

၄ငး်သည် ခုိငလုံ်ေသာအမှနတ်ရားြဖစ်သည်၊ သိုေ့သာ် ယငး်ကုိ ပေရာဖက်ေဟ�ှာယလက်ထက် ဘစီီ ၇၄၀ 

ခန ့အ်ေစာပုိငး်တွင ်သမ�ာကျမ်းစာ၌ က��်ပ်ုတုိအ့ား ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ 

 
၂။ 13 သိုမ့ဟုတ် 14 ရာစုေ�ာှငး်ပုိငး်မှသာလ�င ်လူသား၏အသက်တွင ်ေသးွ၏အေရးပါပုံကုိ ဆရာဝနမ်ျား�ငှ့ ်

သပိ�ံပညာ�ငှမ်ျား သ�ိှိနားလည်ခ့ဲ�ကသည်။ Lev 17:11 တွင ် ဘရုားသခငသ်ည် သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်၌ 

ဤသိုမိ့န ့ေ်တာ်မူထား�ပီးြဖစ်သည်ကုိ သငသ်ေဘာေပါက်ပါသေလာ?။ “ကုိယ်ခ��ာ၏အသက်သည် 

အေသွး၌တည်၏။”  ဒလုိီအေစာပုိငး်ရက်ေတွမှာ အံ�့သစရာေကာငး်ေလာက်ေအာင ်မှနက်နတိ်ကျသည်။ 

 
၃။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် �ူပေဗဒ ြပ�ာနး်စာအုပ်များမှ အပူချိန ် ထနိး်ည�ိြခငး်ဆိုငရ်ာ ဒတိုယဥပေဒ 

(ပထမဥပေဒသမှာ စွမ်းအငထ်နိး်သမ်ိးမ�ြဖစ်သည်) ဟူေသာ �သဂဲနစ်ြဒပ်စငမ်ျား ယုိယွငး်သွားြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေသးငယ်ေသာပုံစံများြဖင့ ် �ပိုကဲွသွားေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည့်အရာများ ေကျာငး်တွင ် သငယူ်ခ့ဲပါသည်။ 

ဒါက ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်ရဲ ့ ဆန ့က်ျငဘ်က်ပါပဲ။ DEVOLUTION ြဖစ်၏။ ဤသည်မှာ က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ယုိယွငး်ပျက်စီးြခငး်ဆိုငရ်ာ universal law �ငှ့ ်ေအာ်ဂဲနစ်ြဒပ်ပစ�ည်းများကုိ �ဖိုခဲွြခငး်အား သင�်ကားေပးေသာ 

အငထ်�ိုပီနယိာမြဖစ်သည်။ ဆာလံ 102: 24-26 တွင၊် “ ငါေလ�ာက်ေသာ အချက်ဟူမူကား၊ အို အက��်ပ်ု 

၏ဘုရား၊ အက��်ပ်ုကုိ အသက်ပျိုစဉ်ပင ် ပယ်�ှားေတာ် မမူပါ�ငှ်။့ ကုိယ်ေတာ်၏ �စ်ှတုိသ့ည် 

ကာလအစဉ်  ကုိယ်ေတာ်သည် ေ�ှ� ဦးစွာ၌ ေြမ�ကီးကုိ တည် ေတာ်မူ�ပီ။ မုိဃး်ေကာငး်ကငသ်ည်လည်း 

လက်ေတာ်�ငှ် ့ ထိအုရာတုိသ့ည် ပျက်စီးြခငး်သို ့ ေရာက်ေသာ် လည်း ကုိယ်ေတာ်သည် အ�မဲတည်ေတာ်မူ၏။ 

ထိအုရာ �ှိသမ�တုိသ့ည် အဝတ်ကဲသ့ို ့ ေဟာငး်�မ်ွးြခငး်သိုေ့ရာက်၍၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ဝတ်လုံကုိလဲသကဲသ့ို ့ 

လဲေတာ်မူသြဖင်၊့ ေြပာငး်လဲြခငး်�ှိ�ကေသာ်လည်း၊ ကုိယ်ေတာ်သည် ေြပာငး်လဲေတာ်မမူပါ။ 

အသက်ေတာ်လည်း မကုနမ်ဆံုးရပါ။” ေဟ�ှာယ ၅၁: ၆ “ မုိဃး်ေကာငး်ကငကုိ် ေမ�ာ်၍�ကည်�့ကေလာ။့ 

ေြမ�ကီးကုိလည်း ငံု၍့ �ကည်�့ကေလာ။့ မုိဃး်ေကာငး်ကင ် သည် မီးခုိးကဲသ့ို ့ ကွယ်ေပျာက်၍၊ ေြမ�ကီးသည် 

အဝတ် ကဲသ့ို ့ ေဟာငး်�မ်ွးလိမ့်မည်။ ေြမ�ကီးသားတုိသ့ည် ြခင ် ေကာငကဲ်သ့ို ့ ေသ�ကလိမ့်မည်။ ငါ၏ 

ကယ်တငြ်ခငး်တရား မူကား အစဉ်အ�မဲတည်လိမ့်မည်။ ငါ၏ ေြဖာင်မ့တ်ြခငး် တရားလည်း ပေပျာက်ြခငး် 

မ�ှိ�ိငုရ်ာ။”  ဆာလံကျမ်းသည် ဘစီီ ၁၀၀၀ ခန ့တွ်င ်ေရးသားခ့ဲ�ပီး စ�ကဝဠာကုိ ဖနဆ်ငး်�ှင ်ဘရုားသခင�်ငှ့ ်

အုပ်စုိး�ှင ် ဘရုားသခငထ်မှံ ဆငး်သက်လာေသာေ�ကာင့ ် ထိအုေစာပုိငး်ကာလတွင ် လုံးဝတိကျ�ပီး 

ယုံ�ကည်စိတ်ချရသည်။ 

 



၄။ ဇလေဗဒ ပညာရပ်ကုိ ယခုအချိနမှ် ေကာငး်စွာ တည်ေထာငထ်ားေသာ်လည်း ဘရုားသခင၏် 

��တ်ကပတ်ေတာ်သည် ၎ငး်ကုိ ေဒသနာ ၁:၅-၇ တွင ် သင�်ကားထား�ပီးြဖစ်သည်- “ ေနလည်းထက်ွလျက် 

ဝငလ်ျက်၊ ထက်ွရာအရပ်သို ့ တဖနေ်ြပးလျက်၊ ေတာငလ်မ်းသိုလုိ့က်၍၊ တဖန ် ေြမာက်လမ်းသို ့ 

ြပနလ်ည်တတ်၏။ ေလသည်လည်း အစဉ်လည်သွား၍၊ လည်�ပီး ေသာအရပ်သို ့ တဖနြ်ပန၍် 

လည်ြပနတ်တ်၏။ ခပ်သမ်ိးေသာ ြမစ်တုိသ့ည် ပငလ်ယ်ထသဲို ့ ေရာက်�က၏။ သိုေ့သာ်လည်း၊ ပငလ်ယ်သည် 

မြပည် ့တတ်။ ြမစ်ေရသည် စီးထက်ွရာအရပ်သို ့ တဖနြ်ပနသ်ွား တတ်၏။”  

 
၅။ ေြမ�ကီးဟာ ဘယ်လုိနည်းနဲ ့အာကာသထမှဲာ ချိတ်ဆွထဲားတာလဲ?။ တစ်စုံတစ်ေယာက်သည် ေြမ�ကီးကုိ 

သူပ့ခုံးေပါ် တငေ်ဆာငလ်ာသည်ဟု ဂရိလူမျိုးများက ယုံ�ကည်ခ့ဲ�ကသည်။ ေယာဘ ၂၆:၇ ကုိ 

သံုးသပ်�ကည့်ပါ– “ မုိဃး်ေကာငး်ကငကုိ် လွတ်လပ်လဟာ၌ �ကက် ေတာ်မူ၏။ ေြမ�ကီးကုိအခုအခံမ�ှ ိ

ဆွထဲားေတာ်မူ၏။” ကမ�ာေြမ�ကီးသည် ေန၏ဆွငဲငအ်ား�ငှ့ ် ၎ငး်၏အ�ှိနအ်ဟုနြ်ဖင့ ် တည်�ှိေန�ံုမှတစ်ပါး 

မည်သည့်အရာ�ငှ်မ့� မသက်ဆိုငေ်�ကာငး် သမ�ာကျမ်းစာက ဆိုထား�ပီး ယငး်သည် ယေနေ့ခတ် 

သပိ�ံနည်းကျ�ပီး အမှနတ်ကယ်ြဖစ်သည်။ 

 
၆။ တစ်ကုိယ်ေရသန ့�်ငှး်မ� ကိစ�များတွငပ်င ် သမ�ာကျမ်းစကားများသည် အမှားမ�ှိ၊ ကူးစက်�ိငုေ်သာ 

ေရာဂါ�ှသိူများအတွက် ယေနက့ျင့သ်ံုးခ့ဲေသာ သးီသန ့ခဲွ်ြခငး် နယိာမ (quarantine principle ) ကုိ 

၀တ်ြပုရာကျမ်း ၁၃: ၄၆ ၌ဘုရားသခင့�်�တ်ကပါဌေ်တာ်တွင ် သွနသ်ငထ်ားသည်ကုိ သငသ်ပိါသလား?။ “ 

ထိအုနာစဲွသည် ကာလပတ်လုံး၊ သူသည် ညစ်ညူး၏ မစင�်ကယ်သည်ြဖစ်၍ တေယာက်တည်း ေနရမည်။ 

သူေ့နရာသည် တပ်ြပငမှ်ာ �ှရိမည်။” �နူာေရာဂါ�ှိသူများကုိ အြခားသူများမှ မကူးစက်ေစရန ်

သးီသန ့ခဲွ်ထားကာ တစ်ေယာက်တည်းေနရမည်။ ဒါဟာ လုံးဝကုိ ထက်ြမက်�ပီး သပိ�ံနည်းကျ မှနက်န�်ပီး 

ယေနထ့ ိ�ိငုင်အံများအြပားမှာ ကျင့သ်ံုးေနဆ ဲြဖစ်ပါသည်။ 

 
၈။ ဒိငု�်ိေုဆာများသည် လူသားများ�ငှ့ ် အတူ�ှိေန�က�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည် လွနခ့ဲ်ေသာ�စ်ှသနး်ေပါငး်များစွာက 

Jurassic Era တွင ် ေနထိငုြ်ခငး်မ�ှိေ�ကာငး် သငသ်ပိါသလား?။ Behemoth �ငှ့ ် Leviathan ကုိ 

သမ�ာကျမ်းစာတွငေ်ဖာ်ြပထားသည် (ေယာဘ 40:15; 41:1 တွင ် ဤသတ� ဝါများ၏ေဖာ်ြပချက်ကုိ 

သံုးသပ်�ကည့်ပါ) လွနခ့ဲ်သည့်�စ်ှသနး်ေပါငး်များစွာက တည်�ှိြခငး်မ�ှိေသာ်လည်း လွနခ့ဲ်သည့်�စ်ှေပါငး် 

10,000 ထက်နည်းသည်။ Supernatural Creation (Genesis 1) သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆနဆ်န ် သိုမ့ဟုတ် 

သက်ေသမြပ�ိငုေ်သာ ယူဆချက်တစ်ခုြဖစ်သည့ ် Evolution ကုိဆန ့က်ျငသ်ည့် သမ�ာကျမ်းစာ 

အမှနတ်ရားတစ်ခုြဖစ်သည် (Charles Darwin ၏ေပျာက်ဆံုးေနေသာ လင့ခ််သည် 1859 ခု�စ်ှ 

မျိုးစိတ်များ၏မူလ အစစာအုပ်တွင ်1859 �စ်ှ 170 ေနာက်ပုိငး်တွင ်ေပျာက်ဆံးုေနဆြဲဖစ်သည်)။ 

 
၈။ အဏ� ဝါေဗဒပညာရပ်ကုိ နားလည်ြခငး်သည် အံဩ့စရာြဖစ်သည်။ ဆာလံ 8:8– “ပငလ်ယ်ငါးတုိသ့ည် 

သမုဒ�ရာသွားရာလမ်းတုိကုိ့ ေ�ှာက်သွားတတ်၏။” ပငလ်ယ်သည် �ကီးမားေသာ ေရထ�ုငှ့တူ်သည်ဟု Ray 

Comfort က ဆိသုည်။ "လမ်းများ" ဘယ်လုိ�ှ�ိိငုမ်လဲ?။ 1850 ခု�စ်ှများတွင ် သမုဒ�ရာေရစီး 

ေ�ကာငး်များတည်�ှိမ�ကုိ လူတုိ�့ှာေဖွေတွ� �ှိခ့ဲေသာ်လည်း သမ�ာကျမ်းစာက လွနခ့ဲ်ေသာ�စ်ှေပါငး် 2,800 တွင ်



သမုဒ�ရာေဗဒပညာရပ်ကုိ ေ�ကြငာခ့ဲသည်။ Matthew Maury (1806–1873) သည် 

အဏ� ဝါေဗဒပညာ၏ဖခငဟု်ယူဆရေသာ ဆာလံ 8 တွင ် “ပငလ်ယ်လမ်းများ” ဟူေသာအသံးုအ��နး်ကုိ 

သတိြပုမိခ့ဲသည်။ Maury သည် သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်အတုိငး် ဘရုားသခငကုိ်ခံယူကာ 

ထိလုမ်းေ�ကာငး်များကုိ�ှာေဖွခ့ဲရာ ၎ငး်တုိကုိ့ေတွ� �ှ�ိပီး ကျနအ်ရာများကုိေဝမ�ခ့ဲသည်။ ကမ�ာ�ငှ့ ်

အဏ� ဝါေဗဒဆိငုရ်ာ သူ၏ အေရးပါေသာ စာအုပ်သည် ယေနတုိ့င ်ပုံ�ှပ်ိေနဆြဲဖစ်သည်။ 

 
၉။ မေရမတွက်�ိငုေ်သာ�ကယ်များ�ှိေ�ကာငး် သငသ်ပိါသလား?။ ေယရမိ ၃၃:၂၂ (လွနခ့ဲ်သည့်�စ်ှေပါငး် 2,500 

ကေရးသားခ့ဲသည်) တွင ် “ေကာငး်ကငဗုိ်လ်ေြခကုိ ေရတွက်၍မရသကဲသ့ို ့ သမုဒ�ရာသလုံဲးကုိလည်း 

မတုိငး်တာ�ိငု…်” သမ�ာကျမ်းစာက မေရမတွက်�ိငုေ်သာ �ကယ်များ�ှသိည် (ဤေနရာတွင ်

“ေကာငး်ကငဗုိ်လ်ေြခအ�ငှ”် အြဖစ်ေဖာ်ြပထားသည်)။  ဒထီတ်ုြပနခ်ျက်ကုိ မှတ်တမ်းတငလုိ်က်တဲအ့ခါ 

၁၁၀၀ ထက်နည်းတဲ ့ �ကယ်ေတွ ဘယ်ေလာက်ကျယ်ြပန ့လဲ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသ�ိိငုပ်ါဘးူ။ အချို�က 

Ptolemy ကဲသ့ိုပ့င ် သူသည် ၎ငး်တုိအ့ားလုံးကုိ ေရတွက်�ပီး ေထာငဂ်ဏနး်ြဖင့ ် စာရငး်ြပုစုထားသည်ဟု 

ထင�်ကသည်။ ယခု က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးသည် မေရမတွက်�ိငုေ်သာ �ကယ်သနး်ေပါငး်များစွာ�ှိေ�ကာငး်�ငှ့ ်

၎ငး်တုိကုိ့ ေရတွက်၍မရ�ိငုေ်�ကာငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးသ�ိကသည်။ 

 
ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်သည် မည်သည့်အရာကုိမဆို သပိ�ံပညာ၊ ပထဝီဝင၊် သမုိငး်၊ 

တစ်ကုိယ်ေရသန ့�်ငှး်မ� သိုမ့ဟုတ် ဘာသာေရးတွငြ်ဖစ်ေစ မှတ်ချက်ေပးေသာအခါ၊ ၎ငး်သည် 

လုံးဝမှနက်နသ်ည်၊ စစ်မှန�်ပီး အမှားမ�ှိ�ိငုပ်ါ။ ၎ငး်သည် လုံးဝယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ စာအုပ်တစ်အပ်ုြဖစ်�ပီး 

သပိ�ံ�ငှ့ ် ေ�းှေဟာငး်သုေတသန သိုမ့ဟုတ် လူသားအသပိညာ သိုမ့ဟုတ် ေလလ့ာမ�နယ်ပယ်များထက် 

များစွာသာလွနေ်ကာငး်မွနပ်ါသည်။ ဆာလံဆရာက Psa 12:6 တွင ်

“ထာဝရဘုရား၏��တ်ကပတ်ေတာ်များသည် သန ့�်ှငး်ေသာစကားများြဖစ်သည်၊ ေငကုိွ မီးဖုိ၌စမ်းသကဲသ့ို ့ 

ခုနစ်�ကိမ် သန ့စ်ငေ်စသည်” ဟုဆိုသည် (သမ�ာကျမ်းစာ၌ မ�ကာခဏအသံးုြပုေသာ �ပီးြပည့်စုံြခငး်၏ 

သေကင်္တ)။ 

 
သပိ�ံပညာသည် အချိန�်ကာလာသည်�ငှ့အ်မ� ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ အတည်ြပု�ပီး 

စစ်မှနေ်�ကာငး် သက်ေသြပရနသ်ာြဖစ်သည်။ ထင�်ှားေသာ ြခားနားချက် သိုမ့ဟုတ် ကဲွလဲွမ��ှိပါက၊ 

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်သည် သာလွနေ်ကာငး်မွန�်ပီး အားကုိးရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်

သဘာဝ�ငှ့ ်သဘာဝလွနြ်ဖစ်ရပ်များအားလုံးအတွက် ေနာက်ဆံုးအေြဖ အ�မဲမ�ှိ�ိငုသ်ည်ကုိ ေသချာသပိါေစ။  

 
 
Evolution - ယံ�ုကညြ်ခငး်စနစ ်

 
ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ် (အလွနမှ်နး်ဆေသာ) အယူအဆတစ်ခုလုံးသည် ယေနေ့ခတ် ေကျာငး်များ၊ ြပတုိက်များ၊ 

ေကာလိပ်များ�ငှ့ ် တက� သိလ်ုများတွင ် တွငတွ်ငက်ျယ်ကျယ် ပျံ� �ှံေ့နပါသည်။ �ူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ သပိ�ံမှ 

လူမ�ေဗဒ၊ စိတ်ပညာ�ငှ့ ် မ�ဿုေဗဒအထ ိ ေကျာငး်သားများကုိ သပိ�ံဆိုငရ်ာ အြဖစ်မှနမ်ျားအြဖစ် 

စာသငခ်နး်ထတွဲင ် မ�ကာခဏ သ�ုပ်ေဖာ်ေလ�့ှသိည့် ဤအယူအဆ�ငှ့ ် မစစ်ေဆးရေသးေသာ 



အယူအဆများေ�ကာင့ ် ေကျာငး်သားများကုိ မ�ကာခဏ ဗုံး�ကဲခံရသည်။ ဖနဆ်ငး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

သမ�ာကျမ်းစာမှတ်တမ်းကုိ သပိ�ံနည်းကျမဟုတ်၊ ဒ�ာရဆီနဆ်နပ်င ် ြဖစ်သည်ဟု ဆင့ကဲ်ေလလ့ာသူများမှ 

မ�ကာခဏ မှတ်ယူ�ကသည်။  ဆင့ကဲ်လှည့်ြဖားမ�ဟာ သပိ�ံပညာနယ်ပယ်နဲ ့ကျမ်းစာအေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်တဲ ့

ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိ ေခတ်မီေသာအရာ�ငှ် ့ ခရစ်ယာနဘ်ာသာသစ်၊ ဧဝံေဂလိလက်သစ်�ငှ့ ်

လစ်ဘရယ်ခရစ်ယာနဘ်ာသာရဲ ့ အစိတ်အပုိငး်အချို�ကုိ ကူးစက်ေစခ့ဲသည်။ 

 
ကမ�ာေြမအေပါ်ယံလ�ာ၏ အနည်ကျေကျာက်များတွင ် ြမ�ုပ်�ှထံနိး်သမ်ိးထားေသာ သက်�ှိများ၏ 

�ုပ်�ကငး်အ�ကငး်အကျနမ်ျားကုိ ေလလ့ာြခငး်ြဖစ်သည့် ေကျာက်ြဖစ်�ုပ်�ကငး်ပညာသည် 

သမ�ာကျမ်းစာဆိုငရ်ာ ကပ်ေဘး၏သမုိငး်ေ�ကာငး်ကုိ စစ်မှနေ်�ကာငး် သက်ေသြပပါသည်။ ေနာဧမိသားစု�ငှ့ ်

သေဘင်္ာထ�ဲှိ တိရစ�ာနမ်ျားမှလဲွ၍ လူသားများကုိ ဖျက်ဆးီခ့ဲသည့် ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာ ေရလ�မ်းမုိးမ�ြဖစ်�ပီး 

တိရစ�ာနမ်ျား�ငှ့ ် သက်�ှိပုံစံများ �ုတ်တရက် ပျက်စီးသွားြခငး်ေ�ကာင့ ် အဆိပုါ အေသေကာငမ်ျားကုိ 

ချက်ချငး်နးီပါး ြမ�ုပ်�ှထံားေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တုိကုိ့ �စ်ှေပါငး်များစွာ ြမ�ုပ်�ှထံားခ့ဲသည်။ ယေန ့ေရလ�မ်းမုိးမ�၏ 

သက်ေသအြဖစ် အနည်ကျေကျာက်များ �ှာေဖွေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ ယေနေ့သဆံးုသွားေသာ သက်�ှိ သိုမ့ဟုတ် 

တိရစ�ာနမ်ျားသည် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ် ေအာ်ဂဲနစ်စနစ်ြဖင့ ် �ပိုကဲွသွားြခငး် သိုမ့ဟုတ် ကျနရ်စ်ခ့ဲေသာ 

ေကျာက်ြဖစ်�ုပ်�ကငး်မ�ှိေသာ သားရဲများက စားေသာက်�ကသည်။   

 
 
စစမှ်န်ေသာ သပိ�ံပညာ၏ သေဘာသဘာဝ 

 
သင့ေ်လျာ်ေသာသေဘာအရ သပိ�ံသည် လက်ေတွ�ကျေသာေလလ့ာမ�၊ ဂ�တုစုိက်စစ်ေဆးြခငး်�ငှ့ ်

ပစ�ုပ�နသ်ဘာဝြဖစ်စဉ်များ၏ ယုတ� ိေဗဒဆိုငရ်ာ �ှငး်လငး်ချက်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တွင ် ေဒတာသည် ဓာတု၊ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် ဇီဝြဖစ်စဉ်များတွင ် အချငး်ချငး် အြပနအ်လှနအ်ကျိုးသက်ေရာက်မ��ငှ့ ်

ေလလ့ာမ�နယ်ပယ်တွင ် ရ�ှ�ိိငုေ်သာေဒတာများကုိ စူးစမ်းေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ် တုိငး်တာြခငး်တုိ ့ ပါဝငပ်ါသည်။ 

သပိ�ံနည်းကျနည်းလမ်း၏ အ�စ်ှသာရမှာ စမ်းသပ်မျိုးပွား�ိငုမ်�ြဖစ်သည်။ သပိ�ံနည်းကျနည်းလမ်း၏ 

အ�စ်ှသာရမှာ စမ်းသပ်မျိုးပွား�ိငုမ်�ြဖစ်သည်။ သပိ�ံတွင ် သာမုိဒိငုး်နမစ်၏ အေြခခံနယိာမ ၂ ခု�ှိသည်။ 

ပထမအချက်မှာ စွမ်းအငထ်နိး်သမ်ိးေရးဥပေဒြဖစ်�ပီး မည်သည့်အပိတ်စနစ်တွငမ်ဆိ ုစွမ်းအငကုိ် ဖနတီ်းြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ဆးီြခငး်မြပုဘ ဲ ပုံစံတစ်ခုမှ အြခားတစ်ခုသို ့ ကူးေြပာငး်�ိငုသ်ည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဒတိုယဥပေဒက တံခါးပိတ်စနစ်တွင ် အရာဝတ� ုများသည် အချိန�်ကာလာသည်�ငှ့အ်မ� 

�ပိုကဲွပျက်စီးသွားသည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 
ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်၏ ဒဿနကိေဗဒသည် ဒတိုယအေြခခံ�ငှ့ ် စ�ကာဝဠာဥပေဒ�ငှ့ ် ကဲွလဲွေနပါသည်။ 

ဒတိုယဥပေဒတွင ် အြခားနည်းြဖင့ေ်ဖာ်ြပထားေသာ်လည်း အရာခပ်သမ်ိးကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာဖဲွ�စည်း�ိငုက်ာ 

ပုိမုိ��ပ်ေထးွေစမည့် စ�ကဝဠာဆိုငရ်ာသေဘာထား�ှေိ�ကာငး် ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်က သွနသ်ငသ်ည်။ 

�ပိုကဲွယုိယွငး်ြခငး်၊ ဆုတ်ယုတ်ြခငး်�ငှ့ ် ေနာက်ဆံုးေသြခငး်တုိသ့ည် မလဲွမေသွ တည်�ှိေန�က�ပီး ယငး်ကုိ 

သာဓကအားြဖင့ ်သက်ေသြပပါသည်။ ဘယ်ဟာမှနလဲ်ဆိတုာ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ ေမးရမည်ြဖစ်သည်။ 

 



 
ဘာသာေဗဒ ဆင့က်ြဲဖစစ်ဉ် 

 
ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်စနစ်တွင ် တစ်ေြပးညီြဖစ်တည်မ�၏ ယူဆချက်သည် သဘာဝြဖစ်စဉ်များကုိ ထခုိိက်ေစေသာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ေြပာငး်လဲကဲွလဲွမ�များစွာ�ှိေနေသာေ�ကာင့ ် မှနက်နမ်�မ�ှိပါ။ ယုိယွငး်ပျက်စီးမ���နး်သည် 

တစ်ချိနလုံ်း စဉ်ဆက်မြပတ် တည်�ှိေနသည်ဟု ယူဆြခငး်သည် တရားမ�တမ�မ�ှိေပ။ 

ဆန ့က်ျငဘ်က်အေန�ငှ့၊် သမ�ာကျမ်းစာက သဘာဝလွနဖ်နဆ်ငး်ြခငး်အယူဝါဒကုိ သငေ်ပးသည်။ 

ဖနဆ်ငး်ြခငး်အယူဝါဒသည် တစ်ချိနက် ကမ�ာေြမ�ကီးကုိ ဖျက်ဆးီခ့ဲ�ပီး �ကီးမားေသာ ဘမိူေဗဒ�ငှ့ ်

ေြမမျက်�ာှသွငြ်ပငဆ်ိငုရ်ာ အကျိုးဆက်များ ြဖစ်ေပါ်လာေစသည့် စ�ကဝဠာေရလ�မ်းမုိးမ��ှိေ�ကာငး် 

ကပ်ဆိုးများက သွနသ်ငေ်ပးသည်။ ဆင့ကဲ်ေလလ့ာသူသည် လူသား၏ဇာစ်ြမစ်ကုိ မှနး်ဆ�ိငုေ်စရနအ်တွက် 

အချို�ေသာ ယူဆချက်များကုိ ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည် အေထာက်အထားမခုိငလုံ်ေသာ 

�ကိုတငယူ်ဆချက်များအေပါ် အေြခခံသည့် ထးူဆနး်ေသာ ဘမိူေဗဒအချိနဇ်ယားတစ်ခုကုိ 

တီထငွခ့ဲ်�ကသည်။ ၎ငး်သည် စစ်မှန�်ပီး လက်ေတွ�ကျေသာ သပိ�ံပညာထက် 'ယုံ�ကည်ြခငး်' ကုိ အေြခခံေသာ 

ယုံ�ကည်ချက်စနစ်ြဖစ်သည်။ 

 
အနည်းဆံးုေြပာရလ�င ် သပိ�ံပညာသည် ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်ကုိ ေနာက်ေ�ကာငး်ြပနမ်ေကာက်�ိငုသ်ည့ ်

သသိသိာသာ�ငှ့ ် တီထငွဖ်နတီ်းမ��ှိေသာ အေြပာငး်အလဲများ �ှိေနသြဖင့ ် မူလဇစ်ြမစ်ကုိ ပုိငး်ြခားရန ်

မလုံေလာက်ပါ။ ယေနေ့ခတ်တွင၊် Theistic Evolution ဟုေခါ်ေသာ လစ်ဘရယ်ဝါဒမီျားက 

ဦးစီးလုပ်ေဆာငသ်ည့် အလွနေ်ရပနး်စားေသာ အေပးအယူလုပ်သည့် အေနအထားတစ်ခု �ှိပါသည်။ Theistic 

Evolution သည် တသမတ်တည်းြဖစ်ေသာ ယုံ�ကည်ချက်စနစ်တစ်ခုြဖစ်�ပီး ဆင့ကဲ်ေြပာငး်လဲသူများ�ငှ့ ်

ဖနဆ်ငး်�ငှမ်ျား �စ်ှဦးစလုံးကုိ စိတ်ေအးေစမည့် ယုံ�ကည်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်သည် 

ေရာေထးွေန�ပီး လက်ေတွ� �ငှ့ ်သမ�ာကျမ်းစာ မှတ်တမ်း�စ်ှခုလုံးမှ အနည်းငယ်မ� ေထာက်ခံမ� မရ�ှိေပ။ 

 
ဖနဆ်ငး်�ငှဘ်ရုားသခငသ်ည် ေနရ့က်၊ လုပ်ငနး်စဉ်၊ အစီအစဉ်�ငှ့ ် အချိနက်ာလတုိကုိ့ က��်ပ်ုတုိအ့ား 

အသေိပးမည်။ ဘရုားသခငတ်စ်ပါးတည်းသာလ�င ် အရာဝတ� ုများ၏ မူလအစ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်

မှနက်နေ်သာအချက်အလက်အားလုံး�ှ�ိပီး လူမဟုတ်ေသာေ�ကာင့ ် ၎ငး်ကုိ သက်ေသခံရန ်

အနးီနား�ှိသတူစ်ဦးတည်းသာ�ှိေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ဘုရားသခငသ်ည် အမှနြ်ဖစ်ပါေစ။ လူတုိငး်လူလိမ် 

(ဘုရားသခင�်ငှ့ ် သေဘာမတူသူများ) ြဖစ်ပါေစ။ သမ�ာကျမ်းစာ၌ 'ေန ့' ဟူေသာ စကားလုံးသည် 

�စ်ှသနး်ေပါငး်များစွာကုိ ဆိလုိုေ�ကာငး် ြငငး်ခုံ�ကသည်။ ဒါက ကျမ်းစာမှာ အာမခံချက်မ�ှိပါ။ ဤသိုဆ့ိုလ�င၊် 

ဥပုသေ်နကုိ့ ေစာင့ထ်နိး်ရန ်အစ�ေရးလူတုိ ့ သခငဘ်ုရားအား ေတာငး်ဆိုြခငး်သည် အဓိပ�ါယ်မ�ှိေပလိမ့်မည်။ 

'ယွမ်' ဟူေသာ စကားလုံးသည် ပကတိ ၂၄ နာရီ�ှေိသာ ေနကုိ့ ရည်��နး်�ပီး မေရမတွက်�ိငုေ်သာ 

အချိနက်ာလကုိ ရည်��နး်�ပီး ‘ယွမ်’ ဟူေသာစကားလုံးကုိ ၎ငး်တုိ၏့ဘာသာစကားြဖင့ ် ဂျူးများက 

နားလည်�ကသည်။ ေန�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ ကမ�ာလှည့ပ်တ်မ�ေ�ကာင့ ် ေကာငး်စွာသတ်မှတ်ထားေသာ 

အချိနယူ်နစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

 



သမ�ာကျမ်းစာသည် ဓမ�ပညာအလယ်အလတ်အေနအထား လုံးဝမ�ှိဟု ဝနခံ်ထားသည်။ 

ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်ြဖင့မ်ဟုတ်ဘ၊ဲ သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်ြဖင့ ် သဘာဝလွနဖ်နဆ်ငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ ဘုရားသခင၏် 

အချုပ်အြခာအာဏာအရ အရာအားလုံးကုိ ဘရုားသခငက် ဖနဆ်ငး်ထားသည်။ ဘုရားသခငသ်ည် လူ၊ 

တိရစ�ာနမ်ျား၊ တွားသွားသတ� ဝါများ�ငှ့ ် အငး်ဆက်ပုိးမ �ားများကုိ ကမ�ာမှ ခဲွထတ်ုခ့ဲ�ပီး တိရစ�ာနအ်မျိုးအစား 

တစ်ခုစီသည် ၎ငး်၏မျိုးပွားမ� (ကမ�ာဦးကျမ်း ၁ တွင ် ၆ �ကိမ်ေဖာ်ြပထားသည်) �ငှ့ ် ၎ငး်တုိ ့�ကားတွင ်

အေ�ာှင့အ်ယှက်မ�ှ ိ (ဆိုလုိသည်မှာ ေ�ကာင�်ငှ့ ်ေခွး�စ်ှမျိုးလုံး၏ အလယ်အလတ်မျိုးစပ်မ�မ�ှိ)။ Darwin ၏ 

မှနး်ဆချက် ဆယ်စု�စ်ှတစ်စုေကျာ်�ကာ�ပီးေနာက် Darwin ၏ ေပျာက်ဆံးုေနေသာ လင့ခ််များသည် 

ေပျာက်ဆံုးေနဆြဲဖစ်သည်။ တိရိစ�ာနတ်စ်မျိုးစီသည် အြခားတစ်မျိုး�ငှ့တ်စ်မျိုး ကဲွြပားသည်။ သမ�ာကျမ်းစာ 

ဖနဆ်ငး်ြခငး်ဝါဒသည် သက်�ှအိရာများ၏ မူလအစကုိ နားလည်ရန ် တစ်ခုတည်းေသာ 

ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်�ပီး လက်ေတွ�ကျေသာ စနစ်ြဖစ်သည်။ 

 
 
ဆင့က်ြဲဖစစ်ဉ်၏ မှားယငွး်မ� 
 
က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးသည် အစုိးရေကျာငး်များတွင ် ဆင့ကဲ်ေြပာငး်လဲမ�များ�ငှ့ ် ထေိတွ�ရမည်ြဖစ်သည်။ 

Evolution ၏ အဆိြုပုချက်များသည် အားလုံးကုိ စစ်မှနေ်သာ သပိ�ံပညာြဖင့ ် စစ်မှနေ်�ကာငး် 

မသ�ိှရိေသာေ�ကာင့ ် ေသချာေလလ့ာရန ် လုိအပ်သည့ ် �ှငး်လငး်ချက်များစွာကုိ ေပးခ့ဲ�ပီး တစ်ဖက်မှာ 

ဒိငု�်ိေုဆာများ၏ �ပ်ု�ကငး်များကုိ အဘယ်ေ�ကာင့ ် ထနိး်သမ်ိးထားပုံ�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ လက်ခံ�ိငုဖွ်ယ်�ှိေသာ 

�ှငး်ြပချက်ကုိ မေပးခ့ဲ�ကပါ။ (ဆိုလုိသည်မှာ၊ အေြဖကား ကမ�ာဦးကျမ်း ၉-၁၁ ၏ 

ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာေရလ�မ်းမုိးေဘးြဖစ်သည်)။ သပိ�ံပညာ၏ တည်ဆဥဲပေဒများ�ငှ့ ် ဆန ့က်ျငဘ်က်ြဖစ်ေသာ 

“အသက်၏မူလအစအတွက် �ကီးမားေသာဘနး်သအီိရုီ” ၏ ခန ့မှ်နး်ချက်တစ်ခု�ှိသည်။ ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်သည် 

လွနခ့ဲ်ေသာ�စ်ှေပါငး် 5,000 က ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှိ အဆင့ြ်မင့ယ်ဉ်ေကျးမ�များ ထ�ကလာြခငး်အတွက် 

ဆငြ်ခငတုံ်တရား�ှိေသာ �ငှး်ြပချက်တစ်ခုမ� မ�ှိပါ။ စ�ကဝဠာ�ငှ့ ်သက်�ှိတုိ၏့ မူလဇစ်ြမစ်အတွက် �စ်ှေပါငး် 

ဘလီီယံ�ငှ့ခ်ျီ၍ ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်ကုိ သပိ�ံနည်းကျ ေလလ့ာေတွ� �ှိချက်များ�ငှ့ ်စမ်းသပ်မ�များအေပါ် အေြခခံ၍ 

စမ်းသပ်ြခငး်၊ သက်ေသြပြခငး် သိုမ့ဟုတ် စစ်မှနေ်�ကာငး် သက်ေသြပြခငး် မြပု�ိငုပ်ါ။ 

 
1 Timothy 6:20-21 တွင ် ေပါလုက တိေမာေသအား သတိေပးသည်မှာ- သင၏်ယုံ�ကည်မ�အတွက် 

ကတိြပုထားသည့အ်ရာများကုိ ေ�ှာင�်ကဉ်ပါ၊ ညစ်ညမ်းေသာ၊ အချည်း�ှးီေသာစကားများကုိ 

ေ�ှာင�်ကဉ်ရန�်ငှ့ ် မှားယွငး်စွာေခါ်ေဝါ်ေသာ သပိ�ံပညာ၏ဆန ့က်ျငဘ်က်များကုိ ေ�ှာင�်ကဉ်ပါ။ အချို�ေသာ 

ပေရာဖက်ြပုသူများသည် ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ မှားယွငး်�ကသည်။ ေကျးဇူးေတာ်သည် 

သင့၌်�ှိေစသတည်း။ အာမင။် 

 
 



 
 
 

 
ေဒါက်တာ ဂ�နေ်မာရစ်က ထပ်ေလာငး်ေြပာ�ကားပါသည်- “အထးူသြဖင့ ် သမုိငး်နယ်ပယ်များတွင ်

သပိ�ံပညာ�ငှမ်ျား၏ သပိ�ံနည်းကျ ေလလ့ာေတွ� �ှမိ�များ�ငှ့ ် ထငြ်မငယူ်ဆချက်များအ�ကား ြခားနားချက်ကုိ 

က��်ပ်ုတုိ ့ သတိထားရမည်ြဖစ်သည်။ ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ်�ငှ့ ် ဖနဆ်ငး်ြခငး်�စ်ှခုစလုံးသည် 

ထပ်တလဲလဲမြဖစ်�ိငုေ်သာ တစ်ခုတည်းေသာကိနး်ဂဏနး်များြဖစ်သည့် "မေလလ့ာရေသးေသာ" 

ြဖစ်ရပ်များအေပါ်တွင ် မီှခုိေနပါသည်။ �စ်ှခုစလုံးသည် စူးစမ်းေလလ့ာေရးသပိ�ံနယ်ပယ်၏ အြပငဘ်က်�ှ ိ

သမုိငး်အြမငမ်ျားြဖစ်သည်။ ဂ�ုတစုိက်ေလလ့ာမ�အားြဖင့၊် သပိ�ံပညာ�ငှမ်ျားသည် 

လူအ့သည်း၏အလုပ်လုပ်ပုံကုိ ပုိငး်ြခားသ�ိှိ�ိငုေ်သာ်လည်း ဤအသပိညာသည် အသည်း၏အစြပုပုံကုိ 

သ�ိှိြခငး်ထက် များစွာကွာြခားပါသည်။ ပုိဆိးုသည်မှာ၊ သပိ�ံပညာ�ှငမ်ျားသည် ြဖစ်�ိငုေ်ြခအကွာအေဝးမှ 

သဘာဝလွနဖ်နတီ်းမ�များကုိ မပါဝငဘ် ဲတငး်�ကပ်စွာ သဘာဝ��ေထာင့မှ် လုပ်ေဆာငေ်လ�့ှိပါသည်။” 

ဧကနစ်ငစ်စ် ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ဤ��ေထာင့ကုိ် မလုိက်နာသင့ပ်ါ။ သပိ�ံပညာ၏ ထငြ်မငယူ်ဆချက် 

အများစုသည် ေြပာငး်လဲေ�ကာငး်ကုိလည်း သတိြပုရပါမည်။ ဥပမာအားြဖင့၊် 

�ှာေဖွမ�အသစ်တစ်ခုစီတုိငး်တွင ် စံ Big Bang သည် ပုိ၍ပုိ၍ ��ပ်ေထးွသွားပါသည်။ ယခုအချိနသ်ည် 

သမ�ာကျမ်းစာကုိ လိမ်လည်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် မယုံ�ကည်ြခငး်၏ အေ�ကာငး်ရငး်အြဖစ် သပိ�ံပညာ 

ကုိးကားရမည့အ်ချိနမ်ဟုတ်ေပ။ တစ်ဖက်တွငမူ် သမ�ာကျမ်းစာသည် ေြပာငး်လဲြခငး်မ�ှိေပ။ 

သပိ�ံနည်းကျ�ှာေဖွေတွ� �ှိမ�များေ�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့နားလည်မ�ကုိ ြမ�င့တ်င�်ိငုေ်သာ်လည်း 

အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုချက်အားြဖင့ ်၎ငး်သည် အမှားအယွငး်မ�ှဘိ ဲအမှနတ်ရားကုိ ေြပာဆိသုည်။ 

 
 
သမ�ာကျမ်းစာ�ငှ့ ်စစမှ်န်ေသာ ဧဝံေဂလတိရား 
 
ဤစာေရးရြခငး်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသက်၊ ဘရုားသခင�်ငှ့ ် ပတ်သက်ေသာ သမ�ာကျမ်းစာမှ 

က��်ပ်ုတုိသ့�ိှိထားသည့အ်တုိငး် က��်ပ်ုတုိ၏့ စာဖတ်သူများ၏ ထာဝရ ကယ်တငြ်ခငး်အတွက် 

ရည်ရွယ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

 



ဘုရားသခငသ်ည် က�ုဏာေတာ်�ကယ်ဝေသာေ�ကာင့၊် စုံလငေ်သာအသက်တာြဖင့ ် အသက်�ငှခ့ဲ်ေသာ 

သားေတာ်ေယ��ခရစ်သည် အြပစ်သားအချို�အတွက် ြပစ်ဒဏကုိ်ခံယူကာ လက်ဝါးကပ်တုိငတွ်င ်အေသခံရန ်

ေစလ�တ်ခ့ဲသည်ဟု သမ�ာကျမ်းစာက ဆိသုည်။ ငါတုိ၏့ဒစု�ိုက်ေ�ကာင့ ်�ှပ်ိစက်ြခငး်ခံရ၏။ သမ�ာကျမ်းစာက 

“ငါတုိသ့ည် အြပစ်�ှစိဉ်ပင၊် ခရစ်ေတာ်သည် ငါတုိအ့တွက်ေ�ကာင့ ် အေသခံေတာ်မူသည်ြဖစ်၍၊ 

ဘုရားသခငသ်ည် ငါတုိကုိ့ ချစ်ေတာ်မူေ�ကာငး်ကုိ ငါတုိအ့ား ြပေတာ်မူ၏။” (ေရာမ ၅:၈၊ ေဟ�ာှယ ၅၃:၁-၇၊ 

တတိ ၃း၅)။ 

 
သခငေ်ယ��သည် ဆငး်ရဲခံ�ပီး အေသခံ�ပီးေနာက် ေသြခငး်မှ ထေြမာက်ခ့ဲသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ 

ဝနခံ်�ပီး ေနာငတ်ရကာ ကယ်တင�်ငှတ်စ်ပါးတည်းကုိသာ ယုံ�ကည်ပါက၊ ဘရုားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ခွင့လ်�တ်�ပီး က��်ပ်ုတုိအ့ား ထာဝရအသက်ကုိ ေပးလိမ့်မည်- “အေ�ကာငး်မူကား၊ သငတုိ်သ့ည် 

ယုံ�ကည်ြခငး်အားြဖင့မ်ဟုတ်ဘ ဲ ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့ ် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်ရ�ပီ။ 

အဘယ်သမူ�ဝါ�ကားြခငး်သိုမ့ေရာက်မည်အေ�ကာငး်၊ အကျင့အ်ားြဖင့မ်ဟုတ်၊ ဘုရားသခင၏် 

ဆုေကျးဇူးေတာ်ေပတည်း” (ဧဖက် ၂း၈၊၉)။ ေကာငး်ေသာအကျင့မ်ျားအပါအဝင ် မည်သည့်အရာကုိမ� “ြပု” 

ြခငး်ြဖင့ ်ဘရုား၏က�ုဏာကုိ မည်သူမ� မရ�ှိ�ိငုေ်ပ။ ဘုရားသခင၏် ေကျးဇူးေတာ်ေ�ကာင့သ်ာလ�င ်ြဖစ်၏။ 

တစ်စုံတစ်ေယာက်ေသာသသူည် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့ ် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်၍ ဘုရားသခင�်ငှ့ ်

�ငမ်ိသက်ြခငး်�ှိေစြခငး်ငာှ ဆုေတာငး်ပါသည်။ 

 
 
နိဂုံး 
 
ဤသည်မှာ က��်ပ်ုတုိ ့ သ�ိှိနားလည်ထားရမည့် က��်ပ်ုတုိ၏့ ယုံ�ကည်ြခငး်အတွက် အေရး�ကီး�ပီး 

အေြခခံကျေသာ ယုံ�ကည်ချက်ြဖစ်သည်။ လူသား�ငှ့ ် အသက်၏မူလအစ�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ ြငငး်ခုံမ�များ�ငှ့ ်

��ပ်ေထးွမ�များပင ် �ှိေန�က�ပီး ယေနက့မ�ာ�ကီးသည် အရာဝတ� ုများ၏ မူလအစြဖစ်ေသာ ဘရုားမ့ဲစနစ်�ငှ့ ်

ဆင့ကဲ်ြဖစ်စဉ် (သိုမ့ဟုတ် လူတုိဖ့နတီ်းေသာ) အရငး်ခံအချို�တုိ၏့ အေပးအယူမ�ေသာ အယူအဆ�ငှ့ ်

ကဲွလဲွေနပါသည်။ သိုမ့ဟုတ် အန��တနခုိ်း�ငှ ် ဘုရားသခငက် မည်သည့အ်ရာမှ မ�ှိဘ ဲ သဘာဝလွန ်

ဖနဆ်ငး်ြခငး်ဝါဒ၏ ခုိငမ်ာေသာ ကျမ်းစာ��ေထာင့။် အန��တနခုိ်း�ှငေ်ယေဟာဝါသည် အရာခပ်သမ်ိးကုိ 

ဖနဆ်ငး်�ပီး အုပ်ချုပ်ေနဆြဲဖစ်သည်။ သူသည် ကမ�ာ�ကီးကုိ အုပ်စုိးရန�်ငှ့ ် တရားစီရငရ်န ်

တစ်ဖနြ်ပနလ်ည်�ကလာမည့် အန��တနခုိ်း�ှငေ်ယေဟာဝါ၏ ဖနဆ်ငး်ြခငး်အယူဝါဒဆိငုရ်ာ ကျမ်းစာမှတ်တမ်း 

ကုိ ယုံ�ကည် လုိက်နာရနြ်ဖစ်သည်။ 
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