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�ှိ Asbury တက� သိုလ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ� သတငး်အစီရင ်

ခံ�ပီးေနာက် ြပနလ်ည် �ိးုထြခငး်၏ ေဆာငပု်ဒကုိ် 

အလွနစိ်တ်ဝငစ်ားဖွယ်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်သည် ပျံ� �ှံေ့န�ပီး 

ဆက်လက်ြဖစ်ေနပါသည်။ စစ်မှနေ်သာ�ိးုထမ� ြဖစ်မည်ဟု 

က��်ပ်ုတုိသ့တိထား ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ သိုေ့သာ် 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ပုိငး်ြခားသြိမငဖုိ် ့ ဆုေတာငး်ပဌနာြပုရန ်

လုိအပ်�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် ၎ငး်ကုိ မာနမ်ာနမ�ှိ၊ 

မလုိမုနး်ထားစိတ် မ�ှေိစဘ ဲ စိတ်�ှည်သည်းခံ�ပီး 

သမ�ာကျမ်းစာကုိ ဆနး်စစ်ရန ် အချိန၏်စမ်းသပ်မ�ကုိ 

ေကျာ်လွနပ်ါေစ။ “�ိးု�ကားြခငး်” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ 

သငမ်ည်ကဲသ့ို ့ အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိုမည်နည်း?။ Webster's 

Dictionary မှ "ြပနလ်ည်�ငှသ်နြ်ခငး်" ဟူေသာ စကားလုံးကုိ 

ေအာက်ပါအတုိငး် အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုပါသည်။  

၁။  ေသြခငး်မှ အသက်ြပန�်ှငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ထင�်ှားေသာေသြခငး်မှ အသက်ြပန�်ှငြ်ခငး်၊ 

၂။  ပငပ်နး်�မ်ွးနယ်ေနေသာ အေြခအေနမှ လ�ပ်�ှားမ�သို ့ ြပနြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပနေ်ခါ် ြခငး်၊ 

၃။  လျစ်လျူ��မ�၊ ေမ့ေလျာမ့�၊ တိမ်ြမုပ်မ� သိုမ့ဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျမ� အေြခအေနမှ ြပနလ်ည် 

ေခါ်ယူြခငး်၊ 

၄။  ဘာသာေရးကုိ အသစ်တဖန ် သိုမ့ဟုတ် တက်�ကစွာ အာ�ံု စုိက်�ပီး လူတုိအ့ား         

ဝိညာဉ်ေရးဆိငုရ်ာ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ �ိးု�ကားေစသည်။ 

�ှငသ်နြ်ခငး်အတွက် အနးီစပ်ဆံုး သမ�ာကျမ်းစာပါ စကားလုံးတွင ် “အသက်�ှငရ်န၊် ေက�းေမွးရန၊် 

ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်ရန၊် အြမနြ်ပနထ်ေြမာက်ရန၊် ြပုြပငရ်န၊် ြပနလ်ည်ထေူထာငရ်န ် သိုမ့ဟုတ် 

ြပနလ်ည်ကျနး်မာလာေစရန ် အတွက် အေြခခံမူလရငး်ြမစ် ြဖစ်သည်” (Strong's, 2421)။ ၎ငး်ကုိ 

ဓမ�ေဟာငး်ကျမ်းတွင ်၁၄ �ကိမ်အသံးုြပုထားသည်။  

ဤအချက်ကုိ အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပသည့် အဓိကေသာခ့ျက်တစ်ခုမှာ ဓမ�ေဟာငး်ကျမ်းတွင ် ဆာလံ ၈၅: ၆ 

ြဖစ်သည် - “ ကုိယ်ေတာ်၏ လူတုိသ့ည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ အမီှြပု ၍ ဝမ်းေြမာက်ပါမည်အေ�ကာငး်၊ 

တဖနအ်က��်ပ်ုတုိကုိ့ အသက်�ှငေ်စေတာ်မူမည်မဟုတ်ေလာ။” 



ေဒါက်တာ Wilbur Smith သည် Jonah လက်ေအာက်ခံတစ်ခုအြပင ်ဓမ�ေဟာငး်ကျမ်းတွင ် “ထးူထးူြခားြခား 

ြပနလ်ည်�ိးုထမ�” ခုနစ်ခုကုိ မှတ်သားထားသည်။ ၎ငး်တုိမှ့ာ- 

၁။ ယာကုပ်၏အမ်ိသအူမ်ိသား (ကမ�ာ ၃၅:၁-၁၅)၊ 

၂။ အာသလက်ေအာက်ခံ (၂ ရာ ၁၅:၁-၁၅)၊ 

၃။ ေယာ�ှ (၂ ရာ ၁၁–၁၂၊ ၂ ရာ ၂၃–၂၄)၊ 

၄။ ေဟဇကိ (၂ ရာ ၁၈:၄-၇; ၂ ရာ ၂၉:၃၁)၊ 

၅။  Josiah (2 Kgs 22–23; 2 Chr 34–35)၊ 

၆။ ေဇ�ုဗေဗလလက်ေအာက်တွင ်ြပည်�ငှဒ်ဏခံ်ရ�ပီးေနာက် ြပနလ်ည်�ိးုထမ��စ်ှခု (ဧဇရ ၅–၆) တွင ်

ဟဂ�ဲ�ငှ့ဇ်ာခရိတုိပ့ါဝငခ့ဲ်သည်။ 

၇။ ေနဟမိေခတ်တွင ်ဧဇရသည် ထင�်ှားေသာပုဂ�ိုလ်ြဖစ်သည် (ေန ၉း၉၊ ၁၂း၄၄-၄၇)။ 

 
ယေန ့�ိးုထြခငး်၏ ြခားနားေသာ အမှတ်အသားများကုိ အဘယ်ေ�ကာင့ ်ခဲွြခားသတ်မှတ်ရန ်လုိအပ်သနည်း?။ 

အေ�ကာငး်ရငး်များကုိ Packer ၏ဘရုားသခင့ကုိ်းကွယ်မ� �ှာေဖွြခငး်စာအုပ်တွင ် ေဖာ်ြပထား�ပီး 

သက်ဆိုငရ်ာကုိးကားချက်ကုိ ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်- 

 
က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘာသာေရးစိတ်လ�ပ်�ှားဖွယ်ရာ ြပနလ်ည်�ိးုထမ� ြဖစ်ပွားမ�များကုိ 

ေဖာ်ထတ်ုရာတွင ် အလျငစ်လုိြဖစ်�ပီး အတိတ်၏ြပနလ်ည်�ိးုထမ� အချို�ကုိ အမှတ်အသား 

ြပုထားသည့် အြပငပ်နး်သွငြ်ပင ် လက�ဏာများမှာ —ပျပ်ဝပ်ြခငး်၊ �ူပါ�ံုများ၊ 

အလုိအေလျာက်သခီျငး်ဆိုြခငး် သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိကုိ့ အထင�်ကီးေစသည့ ်

အဂင်္ ါရပ်များအားလုံးကုိ ြပသြခငး်တုိ ့ြဖစ်သည်။ မာရ်နတ်သည် အြပငပ်နး်ဘာသာေရး 

စိတ်လ�ပ်�ှားမ�များအြပင ် ဝိညာဉ်ေတာ်ကုိလည်း ထတ်ုေပး�ိငုသ်ည်ကုိ သတိရရနလုိ်အပ်�ပီး 

အမှနမှ်ာ၊ စာတနသ်ည် မိမိကုိယ်ကုိ လှည့်စားေသာ တယူသနဝ်ါဒ လ�ပ်�ှားမ�များမှတစ်ဆင့ ်

အသငး်ေတာ်အတွငး် မ�ကာခဏ အ�ှက်တကဲွြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ စာတနသ်ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

“စိတ်အားထက်သနေ်သာ” မ�ိငး်တုိက်ြခငး်အမှတ်တံဆပ်ိြဖင့ ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�အတွက် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆာေလာငမ်�ကုိ ေကျနပ်ေစြခငး်ြဖင့ ် သ�ူစ်ှသက်သည့် အတုိငး် က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှည့်စား�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ကျမ်းစာမှတ်တမ်းများ�ငှ့ ်အသငး်ေတာ်သမုိငး်တွင ် ဝိညာဉ်ေရးရာ ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ဆိငုရ်ာ ဥပမာများစွာြဖင့ ်

ြပည့်�က်ှေနသည်။ ယုံ�ကည်သူများအေနြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် စစ်မှနေ်သာ �ိးု�ကားမ� �ငှ့ ် ြပငး်ထနေ်သာ 

�ိးု�ကားမ��ကား ပုိငး်ြခားတတ်ရန ်အထးူလုိအပ်ပါသည်။  

1 John 4:1 တွင ် တမနေ်တာ်ေယာဟနက် ဝိညာဉ်များသည် ဘရုားသခင�်ငှ့စ်ပ်ဆိုငေ်�ကာငး် သ�ိိငုရ်န ်

က��်ပ်ုတုိအ့ား စမ်းသပ်ရန ် သတိေပးထားသည်။ စစ်မှနေ်သာ ေကျးဇူးေတာ်ေအာက်၌၊ မာရ်နတ် 

ချုပ်ကုိငထ်ားေသာ အတုအေယာငလ်ည်း �ှိလိမ့်မည်။ ပုဂ�လဓိ�ာန�်ှိေသာ ဘာသာေရးဆိုငရ်ာ 

အေတွ�အ�ကံုများကုိ အလဲွသံုးစားလုပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် နားလည်မ�လဲွ�ိငုသ်ည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် စစ်မှနေ်သာ 



ဝိညာဉ်ေရးြပနလ်ည် �ိးုထမ�၏ထးူြခားေသာ အမှတ်အသားများကုိ ဆံးုြဖတ်ရန ်က��်ပ်ုတုိ၏့လမ်း��နအ်ြဖစ် 

ဘုရားသခင၏် ရည်ရွယ်ချက်၊ မမှား�ိငုေ်သာ��တ်ကပတ်ေတာ်ဆသီို ့ ြပနသ်ွားရနလုိ်အပ်ပါသည်။ စစ်မှနေ်သာ 

ြပနလ်ည်�ှငသ်နမ်�များ၏ သမုိငး်ဝငမှ်တ်တမ်းများသည် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ အကဲြဖတ်ရနအ်တွက် 

သမ�ာကျမ်းစာမူများကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န�်ငှ့ ် အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစရနအ်တွက် အတုိငး်အတာတစ်ခုအထ ိ

အသံုးဝငသ်ည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ေြခာက်ေသွ�ေသာအ�ိုးချိုင့ဟု် အများသ�ိကေသာ 

ေယဇေကျလ ၃၇ မှ လှပေသာကျမ်းပုိဒကုိ် သံးုသပ်ပါမည်။ 

 

ေသွ�ေြခာကေ်သာအ�ုိးချို င့ ်(ေယဇ ၃၇:၁-၂၈) 

ေယဇေကျလ၏ ဓမ�အမ�သည် ဘစီီ ၅၉၇ တွင ်

သူကုိ့ ဗာဗုလုနလူ်မျိုးများ၏ ဖမ်းဆးီချုပ်ေ�ာှငထ်ားြခငး် 

ခံရေသာကာလကုိ ခန ့မှ်နး်ထားသည်။ ေယေခါန ိ

ဖမ်းဆးီချုပ်ေ�ာှငထ်ားြခငး် ၅ �စ်ှတွင ် ပေရာဖက် 

ြပုချက်ဆိုငရ်ာ ဓမ�အမ�သို ့ သူ၏ေခါ်ဆိုမ�သည် 

ေရာက်လာသည်။ ဘစီီ ၅၉၃-၅၉၂ တွငြ်ဖစ်မည်။ 

ဖမ်းဆးီချုပ်ေ�ာှငြ်ခငး် ၂၇ �စ်ှတုိငေ်အာင ်အမ�ထမ်းခ့ဲသည် 

(ေယဇ၊ ၂၉း၁၇)။ သူ၏အမ်ိမှာ ေဘဘလုံီ�မို�အနးီတွင ်

ြပည်�ငှဒ်ဏခံ်ရေသာ ေနရာြဖစ်သည့် Tel-abib (3:15) ြဖစ်သည်။ သသူည် ေယ��ုလှင�်မို�၌ ဂျူးများကုိ 

အဓိက ထမ်းေဆာငခ့ဲ်ေသာ ေယရမိ၏ေခတ်တွင ် ေနထိငုသ်ူ တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ဒေံယလလည်း ဗာဗုလုနသ်ို ့ 

ေခါ်ေဆာငြ်ခငး် ခံခ့ဲရသည်။ ေယဇေကျလသည် အေ�ကာငး်အရာအမျိုးမျိုးကုိ ေဟာေြပာသည်။ 

ဘုရားသခင၏်သန ့�်ှငး်ြခငး်၊ လာမည့်တရားစီရငြ်ခငး်�ငှ့ ် ဘုရားသခင၏်ပဋညိာဉ်လူများ၏ 

အနာဂတ်ြပနလ်ည်ထေူထာငြ်ခငး်ကုိ အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ လူတစ်ဦးချငး်စီ�ငှ့ ်

ဂျူးအသိုက်အဝနး်တစ်ခုလုံးအတွက် ြပနလ်ည်�ိးုထမ��ငှ့ ် ေနာငတ်ရြခငး်အေ�ကာငး် သူေြပာဆိသုည်။ 

ေယဇေကျလကျမ်းသည် ပေရာဖက်ြပုချက်ဆိုငရ်ာ ထိးုထငွး်သြိမငမ်� အြပည့်�ှိေသာ စာအုပ်ြဖစ်ေသာ်လည်း 

ယေနက့��်ပ်ုတုိအ့တွက် အလွနသ်က်ဆိုငပ်ါသည်။ 

ေယဇေကျ ၃၇ တွင၊် ေြခာက်ေသွ�ေသာအ�ိုးများဟု အများအားြဖင့ ်သ�ိကသည့်အရာသည် အစ�ေရးလူမျိုး၏ 

စစ်မှနေ်သာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ��ငှ့ ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�၏ပုံြဖစ်သည်။ ပုံသေဘာအရ၊ သူတုိ၏့ဝိညာဉ်ေရး�ငှ့ ်

ကုိယ်ကျင့တ်ရားဆိငုရ်ာ ဆငး်ရဲမဲွေတမ�တွင၊် ၎ငး်တုိသ့ည် အသက်မ�ှိေသာ ေြခာက်ေသွ�ေသာ 

အ�ိုးများြပည့ေ်နေသာ ချိုင့ဝှ်မ်း�ငှ့�် �ငိး်ယှဥ်ခ့ဲသည်။ ေယဇေကျလကုိ �ူပါ�ံု၏ပေရာဖက်ဟု 

ေခါ်ေဝါ်ေလ�့ှသိည်။ ဘရုားသခငသ်ည် ဤအ�ိုးများကုိ အသက်ြပန�်ှငေ်စသည့် �ူပါ�ံုကုိ သူြမငသ်ည်။ ယေန ့ 

ဝိညာဉ်ေရး �ိးု�ကားမ�များအား တိကျစွာ တနဖုိ်းထားေလးြမတ်ြခငး်အတွက် �ကယ်ဝ�ပီး သက်ဆိုငရ်ာ 

သငခ်နး်စာအချို� ဤအခနး်တွင ်�ှသိည်။ စစ်မှနေ်သာ �ိးု�ကားမ�တစ်ခု�ငှ့ ်မ�ို းမေြဖာင့ေ်သာ �ိးု�ကားမ�တစ်ခု၏ 



ထးူြခားေသာ ဝိေသသလက�ဏာများကုိ ေဖာ်ထတ်ုရန ် က��်ပ်ုတုိ၏့ နက်နေဲသာေလလ့ာမ��ငှ့ ်

ေတွးေတာဆငြ်ခငမ်� ဘာသာရပ်ြဖစ်သည်။ ေယဇေကျလ ၃၇ မှ ေကာက်��တ်�ိငုေ်သာ 

စစ်မှနေ်သာဝိညာဉ်ေရးြပနလ်ည်�ိးုထမ�၏ အနည်းဆံးု အမှတ်အသား (၅) ခု�ှသိည်။ ၄ငး်တုိမှ့ာ- 

ပထမချကမှ်ာ- �ှငြ်ပနထ်ေြမာက် 

ြခငး်သည် အချုပ်အြခာ အာဏာပုိငေ်သာ 

ဘုရားသခင၏် လက်ေတာ်မှ သာလ�င ်

ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။ ယေနေ့ခတ်တွင ်

�ိးု�ကားမ� တစ်ခုကုိ စုစည်း�ိငု ် သည်ဟု 

ယူဆေသာလူ အချို� �ှိသည်။ �ိးု�ကားြခငး်သည် 

ဘုရားသခင ် ေပးေဆာငေ်သာ အရာြဖစ်သည်။ 

လူသားသည်   ြပနလ်ည် �ှငသ်နရ်န ် အချိန ်

အခါကုိ ဖနတီ်းရန ် မြဖစ်�ိငုေ်ပ။ လူတုိသ့ည် ၎ငး်အတွက် ြပငဆ်င�်ပီး ဆုေတာငး်ေသာ်လည်း၊ 

�ိးု�ကားြခငး်သည် အချုပ်အြခာအာဏာ ပုိငဘ်ုရားသခင၏် အလုပ်ြဖစ်�ပီး၊ အဓိကအားြဖင့ ် သ၏ူလူမျိုး 

အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘ ဲ သူ၏ဂုဏအ်သေရ�ငှ့ ် ဘုနး်ေတာ်အတွက်ြဖစ်သည်။ စစ်မှနေ်သာ 

ြပနလ်ည်�ိးုထမ�တုိငး်သည် ြမင့ြ်မတ်ေသာ အချုပ်အြခာအာဏာ၏ အမှတ်အသားြဖင့ ် ထင�်ှားစွာ 

တံဆပ်ိခတ်ထားသည်။ ဝိညာဉ်ေတာ် သွနး်ေလာငး်ြခငး်အတွက် အထက်ခနး်�ှ ိယုံ�ကည်သူများမှ မဆံုးြဖတ်ဘ ဲ

၎ငး်ကုိ ရာစု�စ်ှများစွာ မတုိငမီ်က အရိပ်အ�မက်ြပခ့ဲေသာ ဘုရားသခငက် ဆံးုြဖတ်ခ့ဲြခငး် ြဖစ်သည်။ 

�ိးု�ကားမ�တွင၊် �ုတ်တရက်�ငှ့ ်မေမ�ာ်လင့ဘ် ဲြဖစ်ေလ�့ှသိည်။ 

ဤ�ုတ်တရက်သည် ြပနလ်ည်�ိးုထြခငး်၏ ပုံမှနအ်ဂင်္ ါရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ၀တ်ြပုစည်းေဝးပဲွများတွင ်

အြပစ်သားများ၏ စိတ်�လုံှးေြပာငး်လဲြခငး်ဟာ ြပငး်ထနေ်သာ တရားေဒသနာများြဖင့ ် ြပည့်�က်ှေန�ပီး 

ဘုရားသခငသ်ည် အလုပ်လုပ်ေနေသာေ�ကာင့ ် ြဖစ်သည်။ လူများကုိ မြမင�်ိငုေ်သာ လက်ြဖင့ ် ဘရုားသခင ်

လ�ံ�ေဆာ်ေပးသည်။ ေဟ�ှာယသည် “ငါတုိမ့ေမ�ာ် လင့ဘ် ဲ ေ�ကာက်မက်ဘွယ်ေသာအမ�တုိကုိ့ ြပုေတာ် 

မူေသာအချိန၌် ကုိယ်ေတာ်သည် ဆငး်သက်၍ အထေံတာ်၌ ေတာငတုိ်သ့ည် စီးဆငး်�က၏” (ေဟ�ှာယ 

၆၄:၃)။ လူေတွက ဘယ်ေလာက်�ကာ�ကာ ဆုေတာငး်ေနပါေစ၊ ေမ�ာ်လင့ေ်နပါေစ �ကံုလာတဲအ့ခါ အ�မဲတမ်း 

အံ�့သစရာပါပဲ။ �ိးု�ကားမ�တွင၊် ဘုရားသခငသ်ည် ၎ငး်၏အချုပ်အြခာအာဏာကုိ လ�ဲေြပာငး်ယူသည်။ 

�ိးု�ကားမ�များအား မည်သည့်အခါမ� �ကိုတင၍် မထတ်ုြပနပ်ါ။ အချိနကုိ် ဘရုားသခငတ်စ်ပါးတည်းသာ 

ဆံုးြဖတ်ေသာေ�ကာင့ ် လူေတွက�ကိုတင၍် ထိခုျိနကုိ်ထတ်ုြပနရ်န ် လုံး၀မြဖစ်�ိငုပ်ါ။ အချိနေ်�ကညာ�ပီး 

စီစဉ်သည့် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�သည် စစ်မှနေ်သာ ြပနလ်ည်�ိးုထမ� လုံး၀မြဖစ်�ိငုေ်ပ။  

အချို�က သူတုိလုိ့အပ်သမ�မှာ 'နမိိတ်လက�ဏာများ�ငှ့ ် အံဩ့ဖွယ်ရာများ' ကုိ လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့ ်

��တ်သတ� ိ�ှိေသာ ေကျာ်�ကားေသာ စွမ်းရည်�ှိေသာ စကားေြပာပုိငေ်သာ ပုဂ�ိုလ်များြဖစ်�ပီး မသေိသာ 

ဘာသာစကားများစွာြဖင့ ် ေြပာဆိုကာ လူများကုိ စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ အ�ှိနြ်မ�င့က်ာ ြပနလ်ည်�ှငသ်နလ်ာေစရန ်

လူများကုိ ရငခု်နေ်စသည်ဟု အချို�က ယူဆ�ကသည်။ ဤြပနလ်ည်�ှငသ်နမ်�များသည် သအီိုဗဟုိချက်ထက် 



ပုိဗဟုိချက်ြဖစ်သည်။ ေယဇေကျလေခတ်က ဒလုိီမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခငသ်ည် အစ�ေရးတုိ၏့ 

ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ အစြပုသည့် တစ်ဦးတည်းေသာ�ငှ့ ် အြမင့ြ်မတ်ဆံုးဘရုားြဖစ်သည်- 

လူေတွကြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ အစြပုသည်မဟုတ်ပါ။  �ိးု�ကားမ�ဟာ လူသားများ၏ ဉာဏပ်ညာြဖင့ ်စုစည်း၍ 

စီစဉ်�ိငုသ်ည်ဟု က��်ပ်ုတုိ ့ မေတွးသင့ပ်ါ။ က��်ပ်ုတုိတွ့င ် �ိးု�ကားမ�အစည်းအေဝးများ �ှိေကာငး်�ှိ�ိငုသ်ည် 

(မမှား�ိငု)် သိုေ့သာ် �ိးု�ကားလာမည်ဟု မဆိုလုိပါ။ ဝိညာဉ်ေရး�ိးု�ကားမ�ကုိ လူတုိ၏့စိတ်�လုံှးအတွငး်၌ 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ကသာ လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ အချို�ေသာ ြပနလ်ည်�ိးုထမ� ဟုေခါ်တွငြ်ခငး်သည် 

�ကီးကျယ်ခမ်းနားေသာ သ�ုပ်ေဖာ်မ��ငှ့ ် ေဖျာ်ေြဖပဲွများြဖင့ ် အစည်းအေဝးများကုိ စိတ်လ�ပ်�ှားစွာ 

သဆီိုြခငး်�ငှ့ ် 'အမ�မ်းတငသ်က်ေသများ' �ငှ့ ် လူထပုါဝငမ်�တုိသ့ည် စိတ်ဓာတ်ခွနအ်ားေပးပါသည်။ 

ထးူထးူြခားြခား လူအုပ်စု�ကီးများကုိ စု�ံုးကာ လူအများေ�ှ �တွင ် ြပသြခငး်သည် စစ်မှနေ်သာ 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ� မလုိအပ်ပါ။ 

�ိးု�ကားမ�သည် ဘုရားေကျာငး်၊ ရွာ သိုမ့ဟုတ် ေကာလိပ်�ှိ လူအနည်းငယ်�ငှ့ ် စတင�်ိငုသ်ည်။ 

အသငး်ေတာ်သမုိငး်တွင ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�အချို�သည် ေနရာေဒသတစ်ခု�ှ ိ လူအနည်းငယ်ကုိသာ 

ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ သိုေ့သာ်လည်း စစ်မှနေ်သာ ြပနလ်ည်�ိးုထမ�တစ်ခု ြဖစ်ေနဆြဲဖစ်သည်။ နပံါတ်�ကီးေတွက 

ဘာမှ သက်ေသမြပဘးူ။ အမျိုးသားအားကစားကွငး်တွင ် တစ်�ကိမ်တည်း၌ စုေဝးေနသည့် ၆၀,၀၀၀ သည် 

ဘာသာေရးအစည်းအေဝးများအတွက်ပင ် စစ်မှနေ်သာဝိညာဉ်ေရးြပနလ်ည်�ိးုထမ�အြဖစ် မဖဲွ�စည်းထားေပ။ 

နာမ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �ိးု�ကားမ�များ�ငှ့ ် �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကိနး်ဂဏနး်များကုိ မေရာေထးွပါ�ငှ့။် ကမ�ာေပါ် �ှ ိ

ေရွး��တ်ြခငး်ခံေသာ စုံလငြ်ခငး်ဝါဒကုိ ယုံ�ကည်�ပီး ဝိညာဉ်ေတာ်၏ဒတိုယေကာငး်ချီးမဂင်္လာကုိ 

သူ၏ေခတ်တွင ် ြပနလ်ည်�ိးုထလာေစရနအ်တွက် �ကိုးပမ်းခ့ဲသည့် Charles Finney တွင ်

နာမည်ဆိုးြဖင့ေ်ကျာ်�ကားေသာ ၁၉ ရာစု အေမရကိနတ်ရားေဟာဆရာ Charles Finney သည် 

မူလအြပစ်၏အယူဝါဒကုိ ြငငး်ပယ်ခ့ဲသည်။ အများအားြဖင့ ် ေခါ်ေဝါ် �ကသည့်အတုိငး် ဒတိုယ�ိးုထချိနတွ်င ်

လူအများက သူကုိ့ ဆွေဲဆာငခ့ဲ်�ကသည်။ သူသည် လိမ�ာပါးနပ်ေသာ ဆွေဲဆာငမ်��ှိေသာ ေစျးကွက် 

�ှာေဖွေရးနည်းစနစ်များကုိ အသံုးြပုကာ အချိန�်ကာ�ကာေတွ�ဆံုမ�များတွင ် စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ 

စိတ်လ�ပ်�ှားမ�များကုိ ဖနတီ်းကာ သသံယကငး်ကငး်�ငှ့ ် အယုံလွယ်ေသာ သူငယ်ချငး်များစွာကုိ 

လက်ခံရ�ှိေစကာ အချို�က ၎ငး်သည် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�၏ ရလဒအ်ြဖစ် ဟု ဆို�ကသည်။ 

�ိးု�ကားမ�တစ်ခုသည် တစ်�ကိမ်တည်းတွင ် လူများစွာကုိ အကျိုးသက်ေရာက်�ိငုေ်သာ်လည်း 

၎ငး်၏စစ်မှနမ်�ကုိ ကိနး်ဂဏနး်များြဖင့ ် ဘယ်ေသာအခါမှ မဆံုးြဖတ်�ိငုဘ် ဲ အြပငပ်နး်သ�ာနအ်ားြဖင့ ်

မတုနမ်လ�ပ်မြဖစ်မိေစရန ် သတိထားရမည်ြဖစ်သည်။ ဘုရားသခင၏် ဝိညာဉ်ေတာ်သည် လူများစွာ၏ 

စိတ်�လုံှးကုိ တစ်ချိနတ်ည်းတွင ်ြပနလ်ည်အသက်သွငး်ရန ်လုပ်ေဆာင�်ိငုေ်သာ်လည်း၊ အထးူသြဖင့ ်၎ငး်တွင ်

တရားဓမ�ဆိုငရ်ာ ထထုည်�ကီးမားေသာ စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ အယူခံဝငမ်�မ�သာ �ှလိ�င ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

�ိးု�ကားလာမ�ကုိ တက်ေရာက်သူ အေြမာက်အြမားအေပါ် အေြခခံ၍ အကဲြဖတ်မည်မဟုတ်ေ�ကာငး် 

သတိြပုပါ။ 



ဒတုယိအချကမှ်ာ- စစ်မှနေ်သာ ြပနလ်ည် 

�ိးုထမ� တစ်ခုသည် ဘရုားသခင၏် သန ့�်ငှး်ေသာ 

��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့ ် ဧဝံေဂလိ တရား၏ 

ထင�်ှားေသာ �သဇာလ�မ်းမုိးမ�မှ ဘယ်ေသာအခါမှ 

မကွာ�ှငး်ပါ။ ေယဇေကျလ ၃၇:၄ တွင ်

ဘုရားသခငသ်ည် ေယဇေကျလအား အ�ိုးများကုိ 

ပေရာဖက်ြပုရန ် အမိန ့ေ်ပးခ့ဲသည်။ ေနဟမိ�ငှ့ ်

ဧဇရတုိလ့က်ထက်တွင ် ြပည်�ငှဒ်ဏခံ်ရေသာ ေခတ်တွင ် ြပနလ်ည်�ိးုထ လာြခငး်သည် 

ဧဇရ၏ဘရုားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ တနခုိ်း�ကီးေသာေဟာေြပာချက်ြဖင့ ် �ကီးြပငး်လာသည်– 

“ထိုေ့�ကာင့ ် သူတုိသ့ည် ဘရုားသခင၏်ပညတ� ိကျမ်းစာအုပ်ကုိ ကဲွကဲွြပားြပားဖတ်��၍ အဓိပ�ာယ်ေပးကာ 

သူတုိကုိ့ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ ဖတ်��ြခငး်ကုိ နားလည်ပါ” (ေန ၈း၈)။ တရားေဟာြခငး်၏ ရလဒမှ်ာ လူတုိသ့ည် 

��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ နားလည်�က�ပီး စိတ်�လုံှးတွင ် အသံုးချကာ ေနာငတ်ရကာ ငိေု�ကးခ့ဲ�ကသည် (ေန 

၈း၉)။ ��တ်ကပတ်ေတာ်သည် သူတုိအ့တွက် နားလည်�ိငုသ်ည်၊ ၎ငး်သည် သူတုိ၏့ဘ၀တွင ် ေလးနက်စွာ 

သက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ အသက်သာ သသိသိာသာ ေြပာငး်လဲေစသည်။ 

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ် ေဟာ�ကားြခငး်ကုိ အနည်းငယ်�ကားယုံြဖင့ ် �ိးု�ကားမ�ဆိငုရ်ာ 

အစည်းအေဝးများ ဟုေခါ်ေသာ အချို�ေသာ အစည်းအေဝးများ �ှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့၊် ၁၉၉၄ ခု�စ်ှတွင ်

စကင်္ာပူ�ိငုင်�ံှိ Rodney Howard-Browne က အမျိုးသားအားကစားကွငး်တွင ် ရယ်ေမာကာ 

ြပနလ်ည်�ိးုထလာေသာအခါတွင ်လူေပါငး် ၄၀,၀၀၀ ခန ့ ်တက်ေရာက်ခ့ဲ�ပီး အေပါ်ယံ ေဟာေြပာြခငး်ကုိ မိနစ် 

၂၀ မှ ၂၅ မိနစ်ခန ့ ် ြပုလုပ်�ိငုခ့ဲ်�ပီး ကျနအ်များစုမှာ ေပါက်ကဲွသ�ံကီးတစ်ခုြဖစ်သည်။ ရယ်ေမာြခငး်၊ 

ထပ်ခါတလဲလဲ သဆီိုြခငး်�ငှ့ ် ဝိညာဉ်ေတာ်၌ လူတုိကုိ့ 'သတ်ြခငး်' ြဖစ်၍ အချို�က �ိးု�ကားြခငး်ဟု 

ေခါ် �ကသည်။ �ကားနာသမူျားအား အြပစ်�ှိေသာအေြခအေနမှ ကယ်တငြ်ခငး်အတွက် ၎ငး်တုိ၏့ 

အေလးအနက် လုိအပ်မ�ကုိ ထင�်ှားေစေသာ တရားေဟာြခငး်�ငှ့ ် ထတ်ုေဖာ်ြပသြခငး် မ�ှိေပ။ 

သူေတာငး်ဆိုေသာ "သူသည် စပျစ်ရည်အသစ်ကုိ ေက�းသည်" ဆုေတာငး်ေပးရန ် လူများကုိ ဆငး်လာရန ်

ေတာငး်ဆိ�ုပီး ထပ်ခါတလဲလဲ သဆီိုြခငး်�ငှ့ ် အစုလုိက်အြပံုလုိက် အသနားခံြခငး်ြဖင့ ် လူအများ၏ 

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များစွာကုိ လုပ်ေဆာငခ့ဲ်သည်။ သိုေ့သာ် အချည်း�ှးီသက်သက် 

ေမ့ေလျာသ့ွား�ပီးေနာက် တက်ေရာက်လာသမူျားတွင ်တည်�မဲေသာ ဝိညာဉ်ေရးဆိုငရ်ာ ေြပာငး်လဲြခငး်ဆိုငရ်ာ 

ခုိငလုံ်ေသာ အေထာက်အထားမ�ှိေပ။ ေဟ�ဗဲ ၄း၁၂ က ��တ်ကပါဌေ်တာ်၏ တနခုိ်းေတာ်ကုိ 

ေဖာ်ြပသည့်အတုိငး် ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ် ေ�ကြငာချက် (သိုမ့ဟုတ်) ေဟာေြပာြခငး်မ�ှဘိ ဲ

စစ်မှနေ်သာ အသက်တာေြပာငး်လဲြခငး်�ငှ့ ်ဝိညာဉ်ေရး ြပနလ်ည်�ိးုထမ�မြဖစ်�ိငုပ်ါ။ 

 
" ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်တရားေတာ်သည် အသက်�ငှြ်ခငး်၊ တနခုိ်း�ငှ်ြ့ပုြပငြ်ခငး်၊ သနလ်ျက်တကာ 

တုိထ့က် ထက်ြခငး်�ငှ် ့ ြပည်စုံ့သည်ြဖစ်၍၊ အသက်�ငှ် ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကုိ၎ငး်၊ အ�ိုးဆစ်�ငှ် ့ ြခငဆ်ကုိီ၎ငး် 

ပုိငး်ြခား ၍ ထတ်ုချငး်ခွငး်တတ်၏။ စိတ်�လုံှးအ�ကံအစည်များကုိလည်း သြိမငတ်တ်၏။"  



ေယဇေကျလ ၃၇၊ အခနး်ငယ် ၄ မှ အခနး်ငယ် ၁၂ အထ ိ “ပေရာဖက်ြပုချက်” (�ကိုေြပာရန)် ဟူေသာ 

စကားလုံးကုိ ခုနစ်�ကိမ်တုိငတုိ်င ်အသံးုြပုခ့ဲသည်။ ��တ်ကပါဌေ်တာ်အား မေဟာဘ၊ဲ အသက်ြပန�်ှငြ်ခငး် (သို ့) 

�ိးုထမ�လည်း မ�ှိ�ိငုပ်ါ။ ဤသည်မှာ ဘရုားသခင၏် ြမင့ြ်မတ်ေသာ ပုံေသနည်းြဖစ်သည်။ 

�ိးု�ကားေနချိနအ်တွငး် ဤသမ�ာကျမ်းစာကုိ မ�ှိမြဖစ်လက်ခံရြခငး်အေ�ကာငး်ရငး်မှာ၊ �ိးု�ကားမ�တစ်ခုတွင ်

ဘုရားသခငသ်ည် သူ၏လူများကုိ ေြပာငး်လဲရန�်ငှ့ ် ြပုြပငရ်န ် သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ အသံုးြပုကာ 

သမ�ာကျမ်းစာကုိ အသစ်တဖနခ်ျစ်ြမတ်�ိးု�ပီး လက်ခံမ�အ�မဲ�ှိေနေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ ကျဆံုးသွားေသာ 

လူသားများ၏ ြပနလ်ည်�ိးုထေစမည့် �လုံှးသားကုိ ထိးုေဖာက်ဝငေ်ရာက်ရန ် ဘုရားသခငသ်ည် 

သစ�ာတရား၏ ဝိညာဉ်ေရးဓားကုိ နမ့်ိကျေသာအြမင�်ှိသမူျား၏ လက်ထသဲို ့ ေပးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။  

၁၈ ရာစု နယူးအဂင်္လန၌် �ိးုထလာချိနတွ်င၊် Jonathan Edwards သည် လူအများ�ကားတွင ်

သမ�ာကျမ်းစာအေပါ် သေဘာထားအသစ်ကုိ မှတ်ချက်ချခ့ဲသည်– 

[သူတုိ]့ သည် သူတုိအ့တွက် အသစ်အဆနး်ဟု ထငရ်သည့် ဘာသာေရးအေ�ကာငး်များကုိ မ�ကာခဏ 

ေြပာတတ်သည်။ အဒဲါ . . . သမ�ာကျမ်းစာသည် သူတုိအ့တွက် စာအုပ်အသစ်ြဖစ်သည်– 

အခနး်အသစ်များ၊ ဆာလံအသစ်များ၊ သမုိငး်သစ်ေတွကုိ အလငး်သစ်မှာ ြမငေ်နတာေ�ကာင့ပ်ါ-

ဟုေြပာခ့ဲသည်။  

သမ�ာကျမ်းစာပါ အေ�ကာငး်အရာများကုိ �ှငး်လငး်ြပတ်သားစွာ အစွမ်းထက်ေသာေဟာေြပာြခငး်�ငှ့ ်

နားလည်ြခငး်မ�ှိဘ ဲြပနလ်ည်�ိးုထြခငး်မြဖစ်�ိငုပ်ါ။ 

Martin Lloyd-Jones သည် 1930 ခု�စ်ှများအတွငး် Aberavon �ှ ိသ၏ူအသငး်ေတာ်တွင ်ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ 

ေတွ� �ကံုခံစားခ့ဲရသည်။ 1931 ခု�စ်ှတွင ် လူအေယာက် (135) သည် ေြပာငး်လဲြခငး်ြဖင့ ်

ဘုရားေကျာငး်သိုထ့ည့်သငွး်ခ့ဲသည်။ လိွုက်ဂျံုးစ်သည် ေဝလနယ်တွင ် ေနထိငုစ်ဉ်�ငှ့ ် သူ၏ေနာက်ပုိငး် 

ဓမ�အမ�တစ်ေလ�ာက်တွင ် သမ�ာကျမ်းစာမှ သးီသန ့အ်ခွင့အ်ာဏာကုိ ရယူခ့ဲသည့ ်

တရားေဟာဆရာတစ်ဦးအြဖစ် ထင�်ှားခ့ဲသည်။ ၁၉၃၈ ခု�စ်ှမှ အ�ငမ်ိးစားယူချိနအ်ထ ိ လနဒ်နတွ်င ်

အမ�ေတာ်ထမ်းေဆာငစ်ဉ် အ�စ်ှသံုးဆယ်အ�ကာတွင ် သူ၏အသငး်ေတာ်တွင ် လူေပါငး် ၁,၅၀၀ မှ ၂,၀၀၀ 

�ကား ထား�ိငုက်ာ အ�ကီးမားဆံုးေသာ ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖစ်သည့် ကျမ်းစာ၏အခွင့အ်ာဏာ၊ လုံေလာက်မ�၊ 

ခုိငလုံ်ေသာယုံ�ကည်မ��ှရိန ် �ငှ့ ် ၄ငး်ကုိ နာခံမ��ှရိန ် လုိအပ်သည်ဟု သူတရားေဟာခ့ဲသည်။ ၁၉ 

ရာစုေ�ာှငး်ပုိငး်တွင ် Charles Haddon Spurgeon ၊ ၁၉ရာစုအတွငး် Metropolitan Tabernacle တွင ်

တနဂင်္ေ�ေွနည့တုိငး် လူ ၆၀၀၀ မှ ၈၀၀၀ အထ ိတရားေဟာခ့ဲ�ပီး သ၏ူအသငး်ေတာ်သည် �စ်ှေပါငး်များစွာ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ ခံစားခ့ဲရ�ပီး လစဉ် အဖဲွ�ဝငအ်သစ် ေြခာက်ဆယ်ကုိ အသငး်ေတာ်တွင ်

ေပါငး်ထည့်လျက်�ှိသည်။ 

Spurgeon သည် သမ�ာကျမ်းစာကုိ ဘရုားသခငမ်�တ်သွငး်ထားေသာ စံ��နး်အြဖစ် ြမငေ်သာအခါ 

ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်မှလဲွ၍ အြခားအခွင့အ်ာဏာကုိ မေတာငး်ဆိုခ့ဲပါ။ ၁၄ ရာစုတွင ်Lloyd-Jones 

သိုမ့ဟုတ် Spurgeon၊ John Wycliffe �ငှ့ ် Huss တုိ ့ြဖစ်�ပီး- ၁၆ ရာစုတွင ် လူသာ၊ ကယ်လ်ဗင၊် Knox �ငှ့ ်

Zwingli၊ 17 ရာစု�ှိ Puritans၊ Edwards၊ Whitefield �ငှ့-် 18 ရာစုတွင ်အြခားသမူျား၊ �ိးု�ကားလာချိနမ်ျားတွင ်



သခငဘ်ရုား၏  အသံုးြပုမ�အားလုံးကုိ ခံခ့ဲရ�ပီး သမ�ာကျမ်းစာ၏ မ�တ်သွငး်ခံအာဏာ�ငှ့ ်လုံေလာက်မ�အေပါ် 

အေြခခံ၍ ေဟာေြပာြခငး်တွင ် အြပည့်အ၀ ကတိြပုခ့ဲ�ကသည်။ သူတုိသ့ည် သမ�ာကျမ်းစာကုိ တူညီစွာ 

နာခံရန ် ကတိကဝတ်ြပုခ့ဲ�ကသည်။ ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ အသထံက်ွ ေဟာေြပာြခငး်သည် 

စစ်မှနေ်သာ သန ့�်ငှး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ် �ိးုထမ�အတွက် မ�ှိမြဖစ် လုိအပ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေကာက်ချက်ချပါသည်။ 

တတယိအချကမှ်ာ- �ိးု�ကားြခငး်သည် သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ ခံယူချက်�ငှ့ ် အလုပ်အားြဖင့ ်

ြဖစ်လာသည်။ အြပစ်သားတုိ၏့ စိတ်�လုံှးကုိ ဝနခံ်ေစြခငး်၊ ေနာငတ်�ငှ့ ် ြပုြပငြ်ခငး်တုိကုိ့ ��းိေဆာ်ြခငး်၌ 

ဥပဇ� ာယ်ဆရာ၏ ထးူကဲေသာ အလုပ်တစ်ခု �ှသိည်။ ေယဇေကျလ ၃၇:၁၄ တွင၊် 

ငါဝိ့ညာဉ်ကုိ သငတုိ်အ့ထ၌ဲ သွငး်ထားသြဖင့ ် သငတုိ်သ့ည် အသက်�ငှ�်ကလိမ့်မည်။ သင့ြ်ပည်၌ 

သငတုိ်ကုိ့ ငါေနရာချမည်။ သို ့ြပုလ�င ်ငါထာဝရဘရုား မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတုိငး် ကျင့ေ်ဆာငေ်�ကာငး်ကုိ 

သငတုိ်သ့�ိကလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘရုား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။ 

သန ့�်ှငး်ေသာ သံးုပါးတစ်ဆူ၏ တတိယပုဂ�ို လ်မှသာလ�င ် စစ်မှနေ်သာြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ 

ေဆာင�်ကဉ်းေပး�ိငု�်ပီး ရလဒမှ်ာ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ရုားကုိေ�ကာက်ရံွ�ေသာ အသပိညာကုိ�ှာကာ 

ကုိယ်ေတာ်၏ဘုနး်ေတာ်ကုိထင�်ှားေစမည်ြဖစ်သည်။ 

Revival �ငှ့ ် ပတ်သက်၍ ထင�်ှားေသာ ဓမ�ပညာ�ှင ် Jonathan Edward က ဤေနရာ၌ ဤသိုဆ့ိုသည်– 

“လူတုိသ့ည် ေလာကမှ စိတ်�လုံှးကုိ 

��တ်ပယ်�ပီး ေလာကီတပ် မက်ြခငး်မှ 

ကငး်ကွာ�ပီး ေလာကီအရာလုိက်စားမ�မှ 

ဖယ်ထတ်ုလ�င ်ဘရုားသခင၏် ဝိညာဉ်ေတာ် 

၏ �သဇာလ�မ်းမုိးမ�သည် ပုိ၍ ထင�်ှားေန 

ေသးသည်- သူတုိသ့ည် ြမင့ြ်မတ်ေသာ 

အရာများ၏ လွနကဲ်ေသာ အာ�ံု�ငှ့ ်

ဂတိေတာ်�ှိေသာ အြခားကမ�ာ၏ ဝိညာဉ် 

ေရး ေပျာ်ပါးမ�များကုိ ချစ်ခငြ်မတ်�ိးု 

�ကသည်။ (၁၁၃) �ကီးမားေသာ 

ယုံ�ကည်ချက်များ �ငှ့ ် �ှမ့်ိချြခငး်၊ 

ဘုရားသခငအ်ား နာကျငေ်စ ြခငး်တုိကုိ့ 

ြပုလုပ်�ပီးေနာက်၊ ခရစ်ေတာ်သည် အလုံးစုံ 

လုံေလာက်ေသာ ကယ်တင�်ငှအ်ြဖစ်၊ 

ေကျးဇူးေတာ်၏ ဘုနး်အသေရေတာ် 

အားြဖင့၊် ယခငက်ထက် ပုိမုိ�ှငး်လငး်ေသာပုံစံြဖင့ ်�ကီးြမတ်ေသာ�ှမ့်ိချြခငး်၊ ကုိယ်ကုိကုိယ်လွတ်ြခငး်၊ 



စိတ်�လုံှးေ�ကကဲွြခငး်၊ သန ့�်ှငး်ြခငး်�ငှ့ ် သာ၍ြမင့ေ်သာဝမ်းေြမာက်ြခငး်တုိကုိ့ ခရစ်ေတာ်အားြဖင့ ်

ြပနလ်ည်ေတွ� �ှိေစခ့ဲပါသည်။”  

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ အမ�ကား အဘယ်နည်း?။ သူသည် သမ�ာတရားအားလုံးကုိ ထတ်ုေဖာ်�ပီး 

က��်ပ်ုတုိအ့ား အရာခပ်သမ်ိးကုိ သွနသ်ငေ်ပးကာ ခရစ်ေတာ်ကုိ သက်ေသခံကာ သန ့�်ှငး်သူများထ ံ

လုံးလုံးလျားလျား ြပနလ်ည်အားြဖည့်ေပးကာ အတွငး်မှ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေပးမည့် အဆိုပါ ကျမ်းစာအမှန ်

တရားများကုိ သန ့�်ငှး်သူများထ ံ အသံးုချမည်ြဖစ်သည်။ မသေိသာဘာသာစကားြဖင့ ် ေြပာဆိုြခငး်၊ 

နတ်ဆိုးေတွ �ငှထ်တ်ုြခငး်၊ �ကိုတငေ်ဟာကိနး်ထတ်ုမ�များသည် ဘာမှမဟုတ်ေပ။ - ထိအုရာထက် 

ဘုရားသခင�်�တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ �ိုေသြခငး်�ငှ့ ် ကျိုးပ့ဲေ�ကကဲွေသာ စိတ်�လုံှး�ှိြခငး်က 

ဘုရားအလုိေတာ်ြဖစ်မည် (ေဟ�ှာယ ၆၆း၂)။ ဝိညာဉ်ေတာ်၏ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ထင�်ှားြခငး်များကုိသာ 

က��်ပ်ုတုိ ့ မေတွးသင့ပ်ါ။ သိုေ့သာ် ခရစ်ေတာ်အတွက် စစ်မှနေ်သာ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာများြဖင့ ်

လူတုိ၏့စိတ်�လုံှးကုိ အသငွေ်ြပာငး်ရာတွင ် သန ့�်ငှး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်၏ အတွငး်လုပ်ေဆာငမ်�များ 

ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည် (တိတု ၃း၅)။ 

စတတု� အချကမှ်ာ- စစ်မှနေ်သာြပနလ်ည်�ိးုထမ�သည် စစ်မှနေ်သာဧဝံေဂလိတရားဆိုငရ်ာ ေနာငတ်၏ 

အမှတ်အသားများြဖင့ ်အ�မဲတဲွေနပါသည်။ ေယဇေကျလ ၃၇:၂၃ ကုိ�ကည့်�ကပါစုိ ့ -  

“ေနာက်တဖန ် သူတုိ�့ုပ်တုများ၊ စက်ဆုပ်ရွ�ံာှ 

ဘွယ်ေသာ အမ�များ၊ လွနက်ျူးြခငး်အမ�များ�ငှ် ့

ကုိယ်ကုိ မညစ်ညူးေစရ�က။ သူတုိ ့ြပစ် 

မှားေလရာရာ အရပ်တုိမှ့ ငါကယ်��တ်၍ 

သန်�့ှငး်ေစမည်။ သတုိူသ့ည် ငါ၏ 

လူြဖစ်�ကလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သူတုိ၏့ဘုရားသခင ်ြဖစ်မည်။”  

ဘုရားသခင၏် ေတာငး်ဆိုချက်ကေတာ ့ သူတုိဟ့ာ �ပ်ုတုေတွနဲ ့ ညစ်ညမ်းြခငး်ေတွကုိ ရပ်တန ့�်ပီး သူတုိရ့ဲ ့ 

အြပစ်ေတွကေန ကငး်ေဝး�ပီး ဘုရားသခငက် သူတုိကုိ့ ခွင့လ်�တ်�ပီး အသက်ြပန�်ှငေ်စမယ့ ်

အရာြဖစ်ပါသည်။ ဗျာဒတ်ိ ၂း၅ တွင-် “ထိေု�ကာင်၊့ သငသ်ည်မေရွ�ေလျာမီှ့ ၊ အရငေ်နရာ အရပ်ကုိ 

ေအာက်ေမ့ေလာ ့ ၊ ေနာငတ်ရေလာ။့ ေ�ှ � ဦးစွာေသာ အကျင်ကုိ့ ကျင်ေ့လာ၊့ သိုမ့ဟုတ် သင�်ှရိာ 

သိုင့ါသည်အလျငအ်ြမနလ်ာမည်။ ေနာငတ်မရလ�င၊် သင၏်မီးခွက်ကုိေနရာမှေ���မည်။”  

ဘုရားသခငကုိ် သတိရရန�်ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ မေကာငး်မ�များအတွက် ေနာငတ်ရရန ် သိုမ့ဟုတ် 

ဘုရားသခငအ်တွက် သက်ေသြဖစ်ြခငး်မှ ဖယ်�ာှးခံရမည်ြဖစ်သည်။ �စ်ှြခငး်ဆရာေယာဟန၏် 

သတငး်စကားကုိ မဿဲ ၃:၈ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်– “ေနာငတ်ရြခငး်�ငှ် ့ ထိက်ုတနေ်သာအကျင်ကုိ့ 

ကျင်�့ကေလာ။့” ေပါလု၏ေဟာေြပာြခငး်သည် တမနေ်တာ် 20:21 တွငသ်က်ေသြပထားသည့်အတုိငး် 

ေနာငတ်ရြခငး်အတွက် ပုိမုိ�ှငး်လငး်ေသာ ဆင့ေ်ခါ်ချက်ြဖစ်သည်- “ဘုရားသခင်ေ့�ှ �ေတာ်၌ 



ေနာငတ်ရြခငး်တရားကုိ၎ငး်၊ ယုဒလူ၊ ေဟလသလူတုိအ့ား သက်ေသခံသည် အေ�ကာငး်အရာကုိ သငတုိ် ့ 

သ�ိက၏။” 

ေယာနလက်ထက် ေနာက်ဆံုးတွင ် နေိနေဝ�မို�သားတုိအ့ား ေယာနတရားေဟာေသာအခါ၊ လူများ 

ြပနလ်ည်အသက်ဝငလ်ာခ့ဲသည် (ေယာန ၃:၅-၁၀)၊ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များထမှဲတစ်ခုမှာ 

ေလ�ာ်ေတအဝတ်ကုိဝတ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်။ သတုိူသ့ည် အစာေ�ှာင�်က�ပီး၊ ၎ငး်တုိ၏့ 

အြပငပ်နး်လုပ်ေဆာငခ်ျက်အားြဖင့၊် စစ်မှနေ်သာ ဧဝံေဂလိတရားဆိုငရ်ာ ေနာငတ်တရား၏ 

အတွငး်စိတ်အေြခအေနကုိ ြပသခ့ဲသည်။ ေနာငတ်သည် အကျင့မ်ျားြဖင့ ် ပ့ံပုိးေပးရမည်။ အခွနခံ် ဇက�ဲသည် 

ေြပာငး်လဲ�ပီး အသက်ြပန�်ှငလ်ာေသာအခါ သာမနလူ်များထမှံ ထတ်ုယူထားေသာ ေငေွလးဆကုိ 

ြပနေ်ပးခ့ဲသည်။ ေနာငတ်ရေသာအကျင့ကုိ်အေြခခံ၍ သ၏ူယုံ�ကည်ြခငး်သည် စစ်မှနေ်�ကာငး် 

ေယ��အတည်ြပုခ့ဲသည် (လုကာ ၁၉:၈-၁၀)။ ဤသည်မှာ စစ်မှနေ်သာဝိညာဉ်ေရးြပနလ်ည်�ိးုထြခငး်၏ 

အနည်း�ငှ့အ်များအေရး�ကီးဆံုးအဂင်္ ါရပ်ြဖစ်သည်။ တမနေ်တာ် 20:21 တွင ် ေပါလုေဖာ်ြပသကဲသ့ို ့ 

ေနာငတ်မ�ှိလ�င ်�ိးုထမ�မြဖစ်�ိငုပ်ါ။ 

ပငေ်တကုေတ� ပဲွေနတွ့င ် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်မ�သည် တမနေ်တာ် 2:38 တွင ် ေပတ�ု၏ေဟာေြပာြခငး်�ငှ့ ်

စိနေ်ခါ်ချက်များေ�ကာင့ ် ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ ထိုေ့နာက် ေပတ�ုက၊ ေနာငတ်ရ၍ သငတုိ်တ့စ်ဦးစီအား 

ေယ��ခရစ်၏နာမ၌ ဗတ� ိဇံကုိခံ�ကေလာ။့ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ဆုေကျးဇူးကုိ ရ�ှိလိမ့်မည်။ ၎ငး်သည် 

�ကီးမားေသာ အသက်တာေြပာငး်လဲမ�ြဖစ်�ပီး အသငး်ေတာ်သည် �ကီးပွားလာ�ပီး အမှနတ်ကယ် 

ေကာငး်ချီးများရ�ှိခ့ဲသည်။ 

ဧဝံေဂလိတရား၏ ေနာငတ်၏လုိအပ်ချက်ကုိ သငအ်ေလးအနက်မထား�ိငုပ်ါ။ ၎ငး်သည် စစ်မှနေ်သာ 

ြပနလ်ည်�ိးုထမ�တုိငး်တွင ် ထင�်ှားေသာ အမှတ်အသား�ငှ့ ် သက်ေသြဖစ်သည်။ ယေန ့ က��်ပ်ုတုိတွ့င ်

ေစျးေပါေသာေကျးဇူးေတာ်၊ လွယ်ကူေသာယုံ�ကည်ချက်၊ ေနာငတ်တရား�ငှ့ ် အြပစ်ဝနခံ်ြခငး်မ�ှဘိ ဲ

ြပနလ်ည်�ိးုထမ�တုိ�့ှိသည် (၁ ေယာ ၁း၉)။ စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ တုံ ့ြပနမ်�များ�ငှ့ ် ခံစားမ�ဆိုငရ်ာ 

အေတွ�အ�ကံုများစွာ �ှိ�ိငုေ်သာ်လည်း ဘရုားသခငထ် ံ အြပစ်မှ အမှနတ်ကယ် စိတ်�လုံှး ေြပာငး်လဲြခငး် 

မ�ှိပါ။ လူတုိသ့ည် မ�ကာခဏ ၎ငး်တုိ၏့အြပစ်များဆသီို ့ ြပနသ်ွား�က�ပီး သူတုိ၏့ဘဝတွင ်

အ�မဲတမ်းအကျိုးသက်ေရာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ေြပာငး်လဲြခငး်မျိုးမ�ှိေပ။ နစိ�ဓူဝ အက�တ်တရား�ငှ့ ်

ဘုရားေရးရာ ဝမ်းနည်းြခငး် �ငှ့ ်ေလးနက်ေသာ မုနး်တီးမ��ငှ့ ်အြပစ်ကုိ စွန ့ပ်ယ်ြခငး် ကငး်မ့ဲေသာ �ိးုထမ�မျိုးမှာ 

အဘယ်နည်း?။ 

ေနာကဆ်ံးုအချကမှ်ာ- �ိးု�ကားမ�တစ်ခုသည် သန ့�်ငှး်ြခငး်အတွက်�ငှ့ ် မိမိအသက်တာကုိ 

ဘုရားသခငထ် ံအပ်�ှြံခငး်ြဖင့ ်အ�မဲလုိက်ေနပါသည်။ ေယဇေကျလ ၃၇:၂၆-၂၈ ကုိ�ကည့်ပါ-  



“ထိမှုတပါး၊ သူတုိ�့ငှ်မိ့ဿဟာယ ပဋညိာဉ်ကုိ 

ငါဖဲွ�၍၊ ထိပုဋညိာဉ်သည် နစိ�ထာဝရပဋညိာဉ် 

ြဖစ်လိမ့် မည်။ သူတုိကုိ့ေနရာချ၍ များြပားေစမည်။ 

ငါ၏ သန်�့ှငး်ရာဌာနကုိ သူတုိအ့လယ်၌ 

အစဉ်အ�မဲထားမည်။ ငါ၏ဗိမာနေ်တာ်သည်လည်း 

သူတုိ၌့�ှိ၍၊ ငါသည် သူတုိ၏့ ဘုရားသခငြ်ဖစ်မည်။ 

သူတုိသ့ည်လည်း ငါ၏လူြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိသုိုင့ါ၏ 

သန်�့ှငး်ရာဌာနသည် သူတုိအ့လယ်၌ အစဉ်အ�မဲ 

တည်ေသာအခါ၊ ငါထာဝရဘရုားသည် ဣသေရလအမျိုးကုိ သန်�့ှငး်ေစသည်ဟု တပါး 

အမျိုးသားတုိသ့ည် သရိ�ကလိမ့်မည်ဟု မိန်ေ့တာ်မူ၏။”  

စစ်မှနေ်သာသန ့�်ှငး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်ြပနလ်ည်�ိးုထြခငး် ဆိုသည်မှာ ဘုရားဝတ်ြပုြခငး်၊ ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ်

ဘာသာတရားကုိငး်�� ိငး်ြခငး်၊ ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ် ကုိချစ်ြမတ်�ိးုြခငး်၊ 

ထက်ထက်သနသ်နဆု်ေတာငး်ြခငး်၊ �ိုေသေလးစားေသာဝတ်ြပုေရး၊ ပုိမုိနက်��ငိး်ေသာ 

ခရစ်ယာနမိ်တ်သဟာယ�ငှ့ ် အြပစ်၏�ကီးမားေသာ စက်ဆုပ်ရွ�ံှာမ�တုိ ့ အေပါ် �ှငး်လငး်ထားေသာ 

အသက်တာကုိ ဆိုလုိသည်။ ဤသည်မှာ အသက်ြပန�်ှငလ်ာသူ အသွငေ်ြပာငး်ဘဝ၏ မလ�ဲမေ�ှာင ်

ရလဒတ်စ်ခုြဖစ်သည်။ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာသူသည် အသက်��ြခငး်၊ လမ်းေလ�ာက်ြခငး်၊ 

စကားေြပာြခငး်�ငှ့ ် တဖနအ်သက်�ှငြ်ခငး်ကုိ �စ်ှသက်သည် (ေရာမ ၆း၁၂-၁၃)။ ယခု သူသည် 

အြပစ်အတွက်အေသခံ�ပီး ဘုရားသခငထ်ေံတာ်၌ အသက်�ငှေ်နပါသည်။ ေရာမ ၁၂:၁-၂ 

တွငပ်ါ�ှသိည့်အတုိငး် သန ့�်ှငး်ေသာဝတ်ြပုေရး�ငှ့ ် ခရစ်ယာနအ်မ�ေတာ်အတွက်၊ 

��တ်ကပတ်ေတာ်ေလလ့ာြခငး်၊ အသငး်အဖဲွ�ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ် ခရစ်ယာနအ်မ�ေတာ်အတွက် 

ဝိညာဉ်ေရး�ကီးထာွးမ�ကုိ ေတာင့တ်သည်။ 

သူ သိုမ့ဟုတ် သူမသည် ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်ေ�ကာင့ ် စိတ်�ငှ့ ် �လုံှးသားကုိ တုံထ့�ိပီး 

ြပနလ်ည်�ှငသ်နလ်ာသြူဖစ်သည်။ သူ သိုမ့ဟုတ် သမူသည် သ၏ူ အြပစ်�ှိေသာ အေလအ့ထများကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်�ပီး သူ၏ဘဝသည် ေြပာငး်လဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ ဧဇရလက်ထက်တွင ်

ြပနလ်ည်�ိးုထလာချိနတွ်င ် ဂျူးလူမျိုးများသည် ထးူဆနး်ေသာဇနးီမယားများကုိ စွန ့ပ်စ်ရန ် ဘရုားသခင�်ငှ့ ်

ပဋညိာဉ်ဖဲွ� �ကသည် (ဧဇရ ၁၀း၁-၁၇)။ သူတုိသ့ည် သတုိူကုိ့ ဖျက်ဆးီေနေသာ အြပစ်မှ လုံးလုံးလျားလျား 

ခဲွထက်ွလုိ�ကသည်။ အချို�က အမျိုးဘာသာ သာသနာြပု ဇနးီမယားများ �ှိ�က�ပီး၊ ၎ငး်တုိ၏့ ဝိညာဉ်ေရး 

ြမ�ငတ်ငခ့ဲ်�ကသည်။ စစ်မှနေ်သာဝိညာဉ်ေရးြပနလ်ည်�ိးုထြခငး်သည် အြပစ်မှခဲွထက်ွြခငး်�ငှ့ ် ဘရုားသခငထ် ံ

အပ်�ှြံခငး်တုိကုိ့ အ�မဲမြပတ်ြဖစ်ေပါ်ေစလိမ့်မည်။ သန ့�်ှငး်ြခငး်�ငှ့ ် ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်၊ ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ်

ခရစ်ယာနဘ်ာသာတရား ကုိငး်�� ိငး်ြခငး်အတွက် �ှာေဖွြခငး်သည် စစ်မှနေ်သာြပနလ်ည်�ိးုထမ�၏ 

ထးူြခားေသာအမှတ်အသား တစ်ခု၏ရလဒြ်ဖစ်သည်။ 

ဒေီနရာမှာ J I Packer ေြပာတာကုိ သံုးသပ်�ကည့်ပါ.... 



�ိးု�ကားြခငး်သည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာတရားကုိ ြပနလ်ည်အားြဖည့်ြခငး်�ငှ့ ် ြပန ့ပွ်ားြခငး်၏ 

အလုပ်ြဖစ်သည်။ အဓိကအားြဖင့ ် ဘာသာတရား ြပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရးပင ် ြဖစ်သည်။ Edwards 

သည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိ ပဋသိေ��ယူခ့ဲသည်- ဧဝံေဂလိတရားတွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ 

ဘုရား၏အြဖစ်မှနမ်ျားကုိ လက်ေတွ�ကျကျ တုံ ့ြပနမ်�ြဖင့ ် စမ်းသပ်သကိ�မ်းသူတစ်ဦးြဖစ်သည်။ 

�ိးု�ကားြခငး် မေရာက်မီ အပ်ိေပျာ်ြခငး် �ငှ့ ်ြမံုြခငး် ကာလအတွငး် ပငပ်နး်�မ်ွးနယ်ြခငး် ၊ ဝိညာဉ်ေတာ် 

သွနး်ေလာငး်ြခငး် သည် ြပနလ်ည် �ှငသ်နြ်ခငး် ြဖစ်သည် ။ ထိုေ့�ကာင့ ်“ဘရုားသခင၏် ဝိညာဉ်ေတာ် 

အမ�ေတာ်၏ထးူြခားေသာအမှတ်အသားများ” ဆိုလုိသည်မှာ �ိးု�ကားမ�တစ်ခုတွင၊် အားလုံးသည် 

စမ်းသပ်မ�ဆိုငရ်ာဘာသာတရားကုိ နက်�� ိငး်စွာလုပ်ေဆာငရ်မည် [J I Packer, Godliness, 319]။ 

 

နိဂုံး 

က��်ပ်ုတုိေ့ခတ်တွင ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ ေတာင့တ်ေသာ်လည်း သမ�ာကျမ်းစာေခတ်၏ 

ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ ဂ�ုတစုိက်မှတ်တမ်းတငက်ာ ေလလ့ာရန ်လုိအပ်�ပီး က��်ပ်ုတုိေ့ခတ်�ှိ ၎ငး်၏စစ်မှနမ်�ကုိ 

အကဲြဖတ်ရန၊် ပုိငး်ြခားသြိမငရ်န�်ငှ့ ် သမ�ာကျမ်းစာအရ အကဲြဖတ်ရနအ်တွက် ဘုရားသခင�်ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ 

ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ်အချိနလုိ်အပ်ပါသည်။ Asbury တွင ်အမှနတ်ကယ် တည်�မဲေသာ ဝိညာဉ်ေရး�ိးုထမ�ြဖစ်လာရန ်

က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်ပါသည်။ ဘုရားသခငသ်ည် စစ်မှနေ်သာ �ိးု�ကားမ�အားလုံး၏ 

အချုပ်အြခာအာဏာြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်ကုိ သူ၏အလုိေတာ်�ငှ့ ် သူကုိ့ယ်ပုိငအ်ချိနေ်ကာငး်တွင ်

လုပ်ေဆာငမ်ည်ြဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ် သမုိငး်တွင ်16 ရာစု ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ၊ အဂင်္လန ်၏ 17 �ငှ့ ်18 

ရာစု Great Awakening �ငှ့ ် George Whitefield �ငှ့ ် Jonathan Edwards လက်ေအာက်�ှိ New England ၊ 

အိုငယ်ာလန�်ှိ 19 ရာစု Ulster Revival ၊ 20 ရာစု ြပနလ်ည်�ိးုထမ� ၊ 1935-39 တွင ်John Sung လက်ေအာက်�ှ ိ

အေ�ှ�ဖျားေဒသ�ငှ့ ် Ting Li Mei လက်ေအာက်�ှ ိ

တ�ုတ်ြပည်တွင ် ြပနလ်ည်�ိးုထလာမ� တုိအ့ြပင ်

အြခားများလည်း �ှိေသးသည်။ 

ဘုရားသခငအ်လုိေတာ်�ှိလ�င ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

က��်ပ်ုတုိေ့ခတ်တွင ် ြပနလ်ည်�ိးုထမ�ကုိ ေတွ� �ကံုခံစား�ိငု ်

ေသာ်လည်း၊ တုိက်ခုိက်ြခငး်တွင ် အြပငပ်နး်တွင ်

အမှနတ်ကယ်ြဖစ်ပုံေပါ် �ိငုသ်ည့် ဆူညံေသာ၊ သိုမ့ဟုတ် 

အတုအေယာငမ်ျားကုိ ဆန ့က်ျငရ်န ် က��်ပ်ုတုိ ့ 

သတိဝီရယိ�ှရိန ် လုိအပ်ပါသည်။ �ိးု�ကားလာ�ပီးေနာက် 

ေနာငတ်သည် အမှနတ်ကယ် မဿဲ ၃:၈ တွင ်�စ်ှြခငး်ဆရာ 

ေယာဟနေ်ြပာခ့ဲသည့ ် အတုိငး် ေနာငတ်တရား၏ 

တည်�မဲေသာ အသးီအပွငး်များကုိ သူတုိကုိ့ယ်တုိင ်



ေြပာြပပါေစ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် �ိးု�ကားမ�ကုိ ယုံ�ကည်�ပီး ဘရုားသခငသ်ည် ၎ငး်ကုိ ေရးသားသြူဖစ်သည်။ သူမှ့ာ 

သူရ့ည်ရွယ်ချက်နဲ ့ သူကုိ့ယ်ပုိငအ်ချိနဇ်ယား�ှိသည်။ �ိးု�ကားမ�အတွက် က��်ပ်ုတုိ ့ ဆုေတာငး်�ိငုေ်သာ်လည်း 

၎ငး်ကုိ စတင၍်မရ�ိငုပ်ါ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ၎ငး်ကုိ ေမ�ာ်လင့ေ်တာင့တ်ေန�ိငုေ်သာ်လည်း ၎ငး်ကုိ အတုယူ၍ 

မထတ်ုလုပ်�ိငုသ်လုိ ၎ငး်ကုိ လုပ်ဖုိ ့ မ�ကိုးစားရပါ။ ဝိညာဉ်ေတာ်�ှိလ�ငမူ်ကား၊ ဘရုားသခငသ်ည် 

သူအ့ချိန�်ငှ့သ်ူ မှနက်နေ်သာအရာကုိ လုပ်ေဆာငပ်ါေစ၊ ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်စိတ်�ှည်ြခငး်ြဖင့ ်ေနာက်ဆံးုတွင ်

က��်ပ်ုတုိ ့ သ�ိိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ တမန ် ၃း ၁၉ “ထိေု�ကာင် ့ ထာဝရဘုရားထေံတာ်မှ 

ချမ်းဧေသာအချိနက်ာလသည် ေရာက်လာလိမ်မည်” ဟုဆိုသည်။   အာမင။် 

 
Rev. Dr Jack Sin 
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