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နိဒါန္း

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ 
သမၼာတရား
သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ေ၀မွ်ေျပာျပျခင္း

                                                       

သီရိလကၤာနိုင္ငံ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕ရွိ ကြ်န္ေတာ္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ 
သည့္အိမ္ (၃) အိမ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာမိသားစု၊ ဟိႏၵဴမိသားစု၊  
စြန္နီမူစလင္မိသားစု၊ ရိွအုိက္မူစလင္မိသားစုနွင့္ ေခတ္သစ္ 
ယုံၾကည္မႈရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ 
အားလံုးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကေလးဘဝတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္နားတြင္ရွိေသာ ဘုန္းၾကီး 
ေက်ာင္းသို႔သြားၿပီး ဘုန္းႀကီးမ်ားနွင့္ စကားေျပာေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္နွင့္ အသက္(၂၀) အေစာပုိင္းအရြယ္မ်ားတြင္ 



စေနေန႔တိုင္းလိုလို အျခားလူ (၆) ဦး နွင့္ ေတြ႔ခဲ့ရာ မူစလင္ (၅)
ဦးနွင့္ ဘုရားမရွိသူ(၁)ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ 
ဘာသာေရးနွင့္ ဒႆနိကမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ဳိးစံုတို႔ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
 လာမည့္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ အျခားဘာသာ ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္သူမ်ားနွင့္ ကြၽန္ေတာ္မည္သို႔ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံသည္ကို 
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ရႈေထာင့္မွေန၍ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာသိရွိခဲ့
ရသည္မ်ားကို မွ်ေဝတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ 
အျခားဘာသာတရားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားနွင့္ ေျပာဆို  
ဆက္ဆံၾကရာတြင္ နားလည္မႈရိွျပီး ပိုမိုပညာရွိစြာ 
ေမတၱာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုနိုင္ၾကရန္ ဤစာအုပ္ငယ္က  
အကူအညီျဖစ္ေစမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အဂ်စ္သ္ ဖါနန္ဒို



မာတိကာ

တစ္
သတင္းစကားေျပာၾကားသူ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

ႏွစ္
သတင္းစကား  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

တာ၀န္ခံစာတည္း ။  ။ J. R. Hudberg 

မ်က္ႏွာဖံုး ဒီဇိုင္း     ။  ။ Jeremy Culp , Naw Day Day

မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု    ။  ။ Jeremy Culp 
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အခနး္ (၁)

သတင္းစကားေျပာၾကားသူ

 
အိႏိၵယလူမ်ဳိး ဧဝံေဂလိဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဆာဒူး ဆြန္ဒါဆင္း သည္  
ဂဂၤါျမစ္ကမ္းနဖူးတြင္ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ဓမၼေဒသနာကို ေဟာၾကားလ်က္ 
ရွိသည္။ ပရိသတ္ႀကီးကို ခိုင္မာလွေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အားပါးတရ 
ေဟာေျပာလ်က္ရွိရာ လူအခ့်ဳိတို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ 
လူအခ့်ဳိကုိ ေဒါသထြက္ေစပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္၏ သတင္းေကာင္းကုိ 
သူဆက္လက္ေဟာေျပာေနစဥ္ ပရိသတ္ထဲမွ တစ္စုံတစ္ဦးက 
လက္တစ္ဆုပ္အျပည့္ သဲကိုက်ံဳးယူၿပီး သူ၏မ်က္နွာကို ပက္လိုက္သည္။ 
သူ႔မ်က္နွာ၊ နွာေခါင္းနွင့္ မ်က္လံုးမ်ားထဲသို ႔ သဲမ်ားဝင္သြားရာ 
ေဟာေျပာမႈကိုရပ္လိုက္ရသည္။ မ်က္နွာ ေဆးေၾကာရန္အတြက္ ျမစ္ဆီသို႔ 
သူေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ေယာက်ာ္းႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားက စက္ဆုပ္ဖြယ္ 
ေကာင္းေသာ ဤအျပဳအမူအတြက္ အထိတ္တလန႔္ျဖစ္ကုန္ၾကျပီး 
အျပစ္က်ဴးလြန္သူကုိ ဝိုင္းရံခ်ဳပ္ေနွာင္ လိုက္ၾကကာ ပုလိပ္လက္သို႔ 
အပ္လိုက္ၾကသည္။

မ်က္နွာမွသဲမ်ားကို ေဆးေၾကာၿပီးသည့္ ဆြန္ဒါဆင္းသည္ ပုလိပ္ 
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ဖမ္းဆီးထားေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္သူနွင့္ 
အျပစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ ေဒါသ  
ထြက္ေနေသာ လူအုပ္ရွိရာသို႔ သူလွည့္လိုက္ 
သည္။ လူအုပ္ႀကီးကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားျပီး 
ပုလိပ္အရာရွိ ေရွ႕တြင္ရပ္ကာ ဆြန္ဒါဆင္းသည္ 
မေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာ တစ္ခုကုိ လုပ္လိုက္ 
သည္။ သဲနွင့္အပက္ခံရမႈေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ 
ခဲ့ရေသာ သူ ႔ေဟာေျပာမႈကဲ့သို ႔ ပင္  
အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ကုိ 
ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈကို  
ေတာင္းဆိုရမည့္အစား သက္ညွာမႈျပဳရန္  
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သူေဟာေျပာခဲ့ေသာ 
တရား၏ အမွန္တရားကုိ လွစ္ဟျပသည့္ 
က႐ုဏာျပည့္ဝသည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ 
သူ႔အေပၚ အမွားက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို လႊတ္ေပးရန္ 
ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ 

ဆြန္ဒါဆင္းက ဆက္လက္ေတာင္းပန္မႈ 
ျပဳေနစဥ္ အမွားက်ဴးလြန္ခဲ့သူသည္ မယုံၾကည္ 
နိုင္စြာျဖင့္ မ်က္လံုးမ်ား ျပဴးလ်က္ရွိသည္။ ျပစ္မႈ 
သံသယရွိသူအား မလႊတ္ေပးမခ်င္း တရားေဟာရန္ကုိပင္ ဆြန္ဒါဆင္းက 
ျငင္းဆုိေနပါသည္။ ပုလိပ္က သူ႔လက္ေကာက္ဝတ္မ်ားမွ လက္ထိပ္ကုိ 
ခြ်တ္ေပးလိုက္သည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့သူသည္ ဆြန္ဒါဆင္း 
ေျခရင္းတြင္ ဒူးေထာက္ခ်လိုက္သည္။ သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ရန္ေတာင္းပန္ခဲ့ျပီး 
ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ပိုမိုၾကားလိုသည့္ဆႏၵရွိေၾကာင္း 
ထုတ္ေျပာခဲ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္၏ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳအရ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ကို 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ နွိမ့္ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္အနည္းငယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ 
အမႈေဆာင္လုပ္ငန္းကုိ ယခင္က ဓမၼေဒသနာနွင့္ မထိေတြ႔ခဲ့ရဘူးေသာ 

အျပစ္က်ဴးလြန္ခ့ဲသူ 
သည္ ဆြန္ဒါဆင္း 

ေျခရင္းတြင္ 
ဒူးေထာက္ခ်လုိက္သည္။ 

သူ႔အား ခြင့္လႊတ္ရန္ 
ေတာင္းပန္ခ့ဲျပီး 

ေဟာေျပာခ့ဲေသာ 
ေယ႐ႈအေျကာင္းကုိ 
ပုိမုိၾကားလုိသည့္ဆႏၵ 
ရိွေၾကာင္း ထုတ္ေျပာ 

ခ့ဲသည္။
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ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ 
တစ္ခု ကုန္လြန္ျပီးေနာက္ ေက်းရြာတစ္ရြာရွိ ကြၽန္ေတာ္တို ႔၏ 
ဝန္ထမ္းနွင့္ ယုံ ၾကည္သူအသစ္မ်ားသည္ အျခားဘာသာ 
ကိုးကြယ္သူမ်ား၏ အေနွာက္အယွက္ေပးမႈကုိ ခံခဲ့ရၿပီး တစ္ႀကိမ္တြင္ 
ကြၽန္ေတာတ္ို႔၏ဝနထ္မ္းမ်ားသည ္ဆိုးရြားစြာ ရိကုန္ကွခ္ခံဲသ့ည။္ ထိုေက်း႐ြာသို ့
ကြၽန္ေတာ္ သြားလည္ေသာအခါ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို 
ဆက္သြယ္ေတြ႔ဆံုျပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ 
တိုက္တြန္းခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္အေတာ္ယူကာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ 
နားခ်ၿပီးမွ ၎တို႔က ကြၽန္ေတာ္နွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ထိုေဒသမွလူမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို 
ကြၽမ္းဝင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ထိုေဒသမွ ခရစ္ေတာ္ထံ ေျပာင္းလဲလာသူမ်ားကို 
ထိုေဒသမွ လူမ်ား၏ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ အက်င့္ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား 
မည္သုိ႔ေခၚေဝၚေျပာဆုိရမည္ စသည္တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းထားရသည္။ သူတုိ႔၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွ ကြၽန္ေတာ့္အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲရသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္မာမႈရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သို ႔ မလိုအပ္ဘဲ 
တစ္ဘက္သားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း  မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံ 
ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ကြၽန္ေတာသ္ည္ သူတို႔၏ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈျပဳရာေနရာတြင္ သူတို႔ႏွင့္  
ေတြ႕ဆုံရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ဝင္သြားသည္ႏွင့္ သူတို႔၏ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္အညီ အဝင္ဝတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ ဖိနပ္မ်ားကို 
ခြၽတ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ အသက္ငယ္သည့္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္က 
ကုလားထိုင္ေပၚထိုင္စဥ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္က ၾကမ္းေပၚတြင္ ထိုင္ပါသည္။ 
ဤသည္က ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အ႐ိုအေသေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ 
ဓေလ့ထုံးစံ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ 
ေက်း႐ြာ၏ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္း ကို ႐ိုးစင္းစြာ လိုက္နာျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ထဲမွအခ်ိဳ႕က ဤသုိ႔ေသာ ေလးစားမႈကိုျပျခင္းျဖင့္ 
ကြၽန္ေတာ္သည္ မိမိယုံၾကည္မႈကို အေလွ်ာ့ေပးသည္ဟု ခံစားမိခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ ထိုသူတို ႔၏ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို 
အေလးေပးရန္လုိအပ္သည္ဟု ယူဆသည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိဓေလ့ထံုးစံ 
မ်ားသည္ မိမိယုံၾကည္မႈႏွင့္ မဆန႔္က်င္သေ႐ြ႕ အေလးထားသင့္ပါသည္။ 
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ယေန႔ေခတ္လူမႈအသိုင္းအ၀န္းတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို  
လက္သင့္ခံလာၾကသည္ႏွင့္အညီ မိမိ၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အလြန္ကြဲျပား 
ျခားနားသည့္ အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္  ေျပာဆိုဆက္ဆံရန္ 
လိုအပ္လာမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္လည္း တုိးလာလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္ကို 
သူတုိ႔ မွ်ေဝလက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ခရစ္ေတာ္၏ 
ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအေနျဖင့္ ျပဳက်င့္ရမည့္ အေျခခံလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
ရိွသင့္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိဘက္မွ 
မည္သို႔တုံ႔ျပန္မည္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ခိုင္မာေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ 
ရွိရပါမည္။ အေရွ ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေရာ 
အေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ကုိးကြယ္  
ယုံၾကည္မႈပုံစံမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာ 
လ်က္ရွိရာ ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ခရစ္ယာန္ 
ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
လိုသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

မိမိႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစုအျဖစ္ ရပ္တည္  
ေနရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အျခား 
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ 
ေတြ႔ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ သိသာ  
ထင္ရွားလွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္ 
သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ လူအမ်ားစု 
လက္ခံကိုးကြယ္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမွ 
လူမ်ားအတြက္လည္း ႁခြင္းခ်က္ အခက္အခဲ  
မရွိျခင္းေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ ဧဝံေဂလိ 
သမၼာတရားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ျခင္း  
ေၾကာင့္ အျခားဘာသာကို ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ 
သူမ်ား၏ အေျခခံ အေလးထားမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ 
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ သူတို႔၏ယုံၾကည္ခ်က္ကို 
မွ်ေဝမႈတို႔အား ျငင္းပယ္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။  

ဧဝံေဂလိသမၼာတရားကုိ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 

ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ 
အျခားဘာသာကုိ 

ယံုၾကည္ကုိးကြယ္သူ 
မ်ား၏ 

အေျခခံအေလးထားမႈ၊ 
လြတ္လပ္စြာ 

ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ 
သူတုိ႔၏ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ 

မွ်ေဝမႈတုိ႔အား 
ျငင္းပယ္ရမည္ဟု 

မဆုိလုိပါ။
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တစ္ခါတစ္ရံ ခရစ္ယာန္အခ်ိဳ႕ ေျပာဆိုေနၾကသည္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္  
ၾကားရေသာအခါ အျခားေသာကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  
၎တုိ႔၏အေျခခံခံယူခ်က္သည္ တယူသန္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ကိုးကြယ္မႈကိုသာ ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု ခံယူေနၾကေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္  
ခံစားမိသည္ကုိ ဝန္ခံပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား 
တိုးတက္ႀကီးထြားလာမွာေၾကာက္ၿပီး သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္မႈကို 
တားျမစ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ေရွးဦး အသင္းေတာ္မ်ား ႀကီးထြားတိုးတက္လာမႈမ်ား 
သည္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကားမွ တိုးတက္ 
လာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္လည္း ဤသုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိမိကိုယ္ကို အျခားဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား ေနရာတြင္ထားၿပီး 
မိမိသာ ထိုေနရာတြင္ရွိပါက ကိုယ္၌သူတစ္ပါးျပဳေစလိုသည့္အတိုင္း 
သူတို႔ရပိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးကာ ေက်းဇူးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံျခင္းျပဳရပါမည္။ (မႆဲ ၇:၁၂ ကို ၾကည့္ပါ)။

ႏွိမ့္ခ်ေသာအေစခံျခင္း
ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအတြက္ အေစခံမ်ားကဲ့သို ႔ 

သက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္က သူ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားကို 
ထိုသို႔သက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း  ေျပာခဲ့စဥ္အခ်ိန္ကအတုိင္း 
ယခုအခ်ိန္ထိ အႀကီးမားဆုံးေသာ လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (မႆဲ ၂၀:၂၅-
၂၈ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ လူမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔အား အေစခံမ်ားကဲ့သို႔ ျမင္ပါက 
ယုံၾကည္မႈတူသူခ်င္းသာမက လူအားလံုးသည္ သမၼာတရား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေသခ်ာစြာ ႀကိဳးစားစဥ္းစားဆင္ျခင္လိုစိတ္ ေပၚေပါက္လာေပမည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ ဂေရဟမ္စတိန္းစ္ ႏွင့္ 
သူ၏သား (၂) ေယာက္တို႔သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြင္း 
အိပ္ေနစဥ္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ လူအုပ္ႀကီး၏ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုဘာသာကုိ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္သူ 
အမ်ားစုသည္ ယင္းလုပ္ႀကံသူမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာစိတ္အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္ရၿပီး ၎လုပ္ႀကံ သူမ်ားကို ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ စတိန္းစ္သည္ လူအမ်ားစု၏ 
လစ္လ်ဴရႈျခင္းကုိခံရေသာ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ား အၾကားတြင္ 
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သာသနာျပဳေနသူျဖစ္ရာ ထိုလုပ္ႀကံမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပုိၿပီးေဒါသျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 
သို ႔ေသာ္လည္း စတိန္းစ္၏ဇနီးသည္က 
အံၾ့သဖြယ္ေကာင္းလွ စြာ ခရစ္ေတာ္ႏငွ့တူ္ေသာ 
ခြင့္လႊတ္မႈကိုျပဳခဲ့ေ ၾကာင္း လူမ်ားက 
သက္ေသခံခဲ့ၾကသည္။ သူမခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ 
သား (၂) ေယာက္ အသတ္ခံရမႈကို စုံစမ္း 
စစ္ေဆးရေသာအဖြဲ ႕အတြက္ က်မ္းသစၥာ 
က်ိန္ဆို ေျပာၾကားရာ၌ သူမက

“ဂေရဟမ္ရဲ႕အလုပ္ ၿပီးစီးေအာင္ကူညီဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားရာမွာ ကြၽန္မကို လမ္းၫႊန္ဖို ႔နဲ ႔ 
ကူညီဖုိ႔ ဘုရားသခင္က ကြၽန္မနဲ႔ အၿမဲ 
အတူရိွခဲ့ပါတယ္၊ ကြၽန္မခင္ပြန္းသည္ 
ေသဆုံးမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ 
အျပစ္ေပးေစလိုတဲ့စိတ္ ကြၽန္မမွာ 
မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေနာင္တရၿပီး 
ေျပာင္းလဲလာၾကဖို႔က ကြၽန္မရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါဘဲ” 

ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ေယရႈသည္ အရွင္သခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသူမ်ားသည္ ဤ 
သတင္းစကားကို သူတို႔ၾကားေျပာသူမ်ား၏ အေစခံမ်ား  ျဖစ္ေၾကာင္း 
က်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာရိႏသဳၿမိဳ႕သားမ်ားကို ေပါလုက  
“ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္ အေၾကာင္းကုိ ေဟာေျပာၾကသည္မဟုတ္၊ ေယရႈခရစ္သည္ 
သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔သည္ ေယရႈအတြက္ 
သင္တုိ႔၏ ကြၽန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း ေဟာေျပာၾက၏” ဟု ေျပာၾကား  
ခဲ့သည္ (၂ေကာ ၄:၅)။ ေပါလုက “ငါသည္ အဘယ္သူ၏ကြၽန္ မျဖစ္ေသာ္လည္း  
သာ၍မ်ားေသာသူတုိ႔ကုိ ရျခင္းအလုိ႔ငွါ လူတကာတုိ႔၏ ကြၽန္ခံရ၏” 
ဟုလည္း ေျပာခဲ့ပါသည္ (၁ေကာ ၉:၁၉)။ ေယရႈသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏စံျပ၊ 
အေစခံကြၽန္၏သဏၭာန္ကို ယူေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္ (ဖိ ၂:၇)။

ေယရႈသည္ 
အရွင္သခင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသူမ်ားသည္ 
ဤသတင္းစကားကုိ 

သူတုိ႔ၾကားေျပာသူမ်ား၏ 
အေစခံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
က်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပထားသည္။
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ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတုိ ႔သည္ အေစခံျခင္းကို ႏွစ္သက္သည့္ 
အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ပါက မည္သုိ႔ ျဖစ္လာမည္နည္း။ 
သူတစ္ပါးတို႔၏ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ခံရမည္လား။ 
ခံေကာင္း ခံရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႕တို ႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ 
ခိုင္ၿမဲေသာယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္တို႔ကို သတိထားမိမည္ျဖစ္ၿပီး 
အတုမရိွသည့္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း သတင္းစကားကုိ နာယူရန္ 
တံခါးဖြင့္ေကာင္း ဖြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

အာသင္ေရာက္လွ်င္ အာသင္သားမ်ားက့ဲသုိ႔က်င့္ပါ
ေပါလုသည္ သူသြားလာလႈပ္ရွားေနေသာလူမ်ားအၾကား လိုက္ေလ်ာ

ညီေထြက်င့္ႀကံေနထိုင္ခဲ့စဥ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတို႔ထိခိုက္ခံစား
လြယ္ေၾကာင္းကို သ႐ုပ္ျပခဲ့ပါသည္။ သူသည္ “တရားဇရပ္၌ ယုဒလူမ်ားႏွင့္ 
ထာဝရဘုရားကို ကုိးကြယ္ေသာ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ား 
စုေဝးရာေစ်းေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း ေန႔စဥ ္ႏွီးေႏွာေဆြး ေႏြးျခင္း” ျပဳခဲ့သည္ 
(တ ၁၇:၁၇)။ ယုဒလူမ်ားႏွင့္ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေသာ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
က်မ္းစာ (ဓမၼေဟာင္းက်မ္း) ပါ ဘာသာတရားကို စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရိွႏွင့္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေပါလုသည္ ၎တုိ႔၏ကုိးကြယ္ဝတ္ျပဳရာ၊ 
ဘာသာတရားဆုိင္ရာ ဆံုးမၾသဝါဒေပးရာေနရာ ျဖစ္သည့္ တရားဇရပ္သုိ႔ 
သြားခဲ့သည္။ လူမ်ားစုေဝးေနေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားခဲ့ၿပီး 
သူတို႔ႏွင့္ေရာေႏွာေနကာ သမၼာက်မ္းစာကို ေဟာေျပာခဲ့သည္။ 

အာသငသ္ားမ်ား၏ ေစ်းေနရာသည္  စီးပြါးေရး၊ ႏိငုင္ံေရးႏငွ့ ္ယဥ္ေက်းမႈ 
တုိ႔၏အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္သည္။ ဆုိကေရးတီးအေၾကာင္း ေရးသားခ်က္ 
တစ္ခုတြင္ “ေစ်း၏ လူအရႈပ္ဆုံးေသာအခ်ိန္၌ သူ႔ကိုေတြ႕ရေလ့ရွိသည္” 
ဟု ဖတ္ရပါသည္။ ဒႆနပညာရွင္ႀကီးသည္ ထုိေနရာတြင္ သူဆံုေတြ႕ 

 လူအခ်ိဳ႕အတြက္ အေစခံျခင္းသေဘာ ကုိ နားလည္ရန္ခက္ခဲမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ စင္ၾကယ္ၿပီး ႏွိမ့္ခ်သည့္ အသက္တာကုိ 
ေလးစားၾကပါသည္။
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ရေသာလူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ စကားေျပာဆိုသည္။(၁) ဆိုကေရးတီး၏ၿမိဳ႕ 
(အာသင္) တြင္ ေပါလု ဧဝံေဂလိတရား ေဟာခဲ့ရာ၌ ဆိုကေရးတီး သုံးခဲ့ေသာ  
နည္းကိုပင္ သုံးခဲ့သည္။ ေဈးအတြင္းေလွ်ာက္သြားၿပီး လူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ 
ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာေသာသတင္းစကားသာ ကြာျခားခဲ့ၿပီး နည္းလမ္းက 
အတူတူပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေပါလုသည္ အာသင္တြင္ သူသုံးေသာနည္းကို 
အၿမဲတမ္းမသံုးပါ။ သူအာသင္သုိ႔လာသည့္အခါ အာသင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္  
အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစရန္ က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို အေျခအေန 
အခ်ိန္အခါအလုိက္ အဆက္အစပ္ရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
(Contextualization) ဟု ေခၚသည္။ အာသင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ နယူးေယာက္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မကၠစီကုိၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ယူဂန္ဒါရိွ 
ေဝးလံေသာေက်း႐ြာတြင္ျဖစ္ေစ တရားေဟာရာ၌ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္၏အေျခအေနတုိ႔ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ပါက ဆက္စပ္မႈရိွသည္ဟု 
ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနဆုိရာ၌ ပထဝီအေနအထား အေျခအေန 
သာမကပါ။ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ တန္ဖိုး စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ တစ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ က်န္တစ္ဘက္ျခမ္း၊ 
အိမ္တစ္အိမ္ႏွင့္ ေနာက္တစ္အိမ္ပင္လွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈကြာျခားပါသည္။တစ္ၿမိဳ႕ 
တည္းအတူေနၿပီး ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းကို ေျပာေနေသာ္လည္း 
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း၏ယဥ္ေက်းမႈတို ႔ 
အလြန္ျခားနားေၾကာင္း ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ 

မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ ကြဲျပားသည့္ သူတစ္ဦးႏွင့္ 
ေျပာဆုိ ဆက္ဆံမႈျပဳတုိင္း အံဝင္ဂြင္က်ဆက္စပ္မႈရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသာသနာျပဳက ဘရာဇီးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ပီ႐ူးသို႔သြားလွ်င္၊ 

 ေစ်းေနရာကုိ အဂိုရာ ဟု ေခၚသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လူအမ်ား စုေဝးရာ 
အဓိကေနရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ မုခ္တုိင္မ်ားႏွင့္ 
လူထူထပ္ေသာေနရာ ျဖစ္သည္။
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အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားက ဂ်ာမန္ လူမ်ိဳးႏွင့္ 
တရားေဒသနာ ေဝမွ်လွ်င္ပင္ အံဝင္ဂြင္က် 
ဆက္စပ္မႈရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္  
အလယ္တြင္ ေနထုိင္သူက ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရိွ  
သူေဌးရပ္ကြက္မွလူကို သက္ေသခံလုိလွ်င္  
လည္း အံဝင္ဂြင္က် ဆက္စပ္မႈရိွရန္  
လုိအပ္ပါသည္။ ပညာမ်ားစြာတတ္သည့္ 
အိႏၵိယၿမိဳ႕သားက အေျခခံပညာသာတတ္ 
သည့္ အိႏၵိယေက်းလက္သားကို သက္ေသခံ 
လိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မိခင္က  
သမီး၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည့္ အျခားဘာသာ 
ယုံၾကည္သူကို သက္ေသခံရန္ ႀကိဳးစားရာ 
တြင္လည္းေကာင္း  အံဝင္ဂြင္က်  
ဆက္စပ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေပါလုသည္ သူသာသနာျပဳေသာသူ 
မ်ားအား ဆီေလ်ာ္မႈရိွၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာရန္ 

ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယုဒလူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့စဥ္ တရားဥပေဒသမ်ား 
ေအာက္တြင္ ယုဒလူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ မည္သို႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ 
ခဲ့သည္။ ဘာသာတရားမရွိသူ၊ ေလာကီေရးသက္သက္ ခံယူသူမ်ားႏွင့္ 
အတူလုပ္ကုိင္ေသာအခါတြင္ တရားဥပေဒမရိွသူ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ 
ေျပာျပခဲ့သည္။ သူသည္ “လူသားအားလုံးအတြက္ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္ခဲ့ပုံ” ႏွင့္ 
“အားနည္းသူတုိ႔ကုိ ရျခင္းအလုိငွာ အားနည္းေသာသူတုိ႔၌ အားနည္းေသာ 
သူကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာျပခဲ့၏ (၁ေကာ ၉:၂၂)။ ဤေျပာၾကားခ်က္က 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံးအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ စိမ္ေခၚခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ေပါလုသည္ သူသာသနာျပဳေနေသာသူမ်ား ၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။  
ဤသည္က နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ အေလ့အက်င့္သစ္မ်ားကုိ သင္ယူျခင္း  
သို႔မဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္  

အေျခအေနဆုိရာ၌ 
ပထဝီအေနအထား 

အေျခအေန သာမကပါ။ 
ဘာသာစကား၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ 
တန္ဖုိး စသည့္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္မ်ားပါ 
ပါဝင္ပါသည္။
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အေလ့အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကုိ စြန႔္လႊတ္ျခင္းျပဳရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ 
ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။္  ေပါလုက ကြၽန္ေတာ္တို႔အား အေၾကာင္းရင္းကို 
သတိေပးျခင္း ျဖစပ္ါသည။္ ေယရႈ၏သြနသ္ငခ္်က္မ်ားျဖင့ ္“ျဖစ္ႏိငုသ္မွ် မ်ားမ်ား  
ရယူႏိုင္ရန္အလိုငွါ” ဤအရာအားလုံးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနအခ်ိန္အခါအလိုက္ အဆက္အစပ္ရွိေအာင္  
လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Contextualization) ႏွင့္ မတူညီေသာ၊ ကြဲျပားေသာ 
ယုံၾကည္မႈ၊ ဘာသာတရားတို႔ကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း 
(Syncretism) တို႔ကို ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ 
သတင္းေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွိမျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သတင္းေကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း  
ျခင္းမ်ား ရွိလာပါက ကြဲျပားမႈမ်ားကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သေဘာ Syncretism ျဖစ္လာပါသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ 
ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္လက္ေနႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားရင္း 
ခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ လက္ခံရန္ ျငင္းဆုိေသာအခါ 
Syncretism ျဖစ္လာပါသည္။ 

ဧဝံေဂလိတရား၏ အႏွစ္သာရက ယဥ္ေက်းမႈထက္ သာလြန္ပါသည္။  
ဧဝံေဂလိတရားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ 
ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ သတင္းစကားကို အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳရပါ။ အာသင္တြင္ 
ေပါလု၏ၾသဝါဒသည္ အာသင္ၿမိဳ ႕သားမ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ 
ကြဲလြဲခဲ့ပါသည္။ သူသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြက်င့္ႀကံသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

 အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလုိက္ အဆက္အစပ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
(Contextualization) တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းစကားကုိ ေဟာၾကားရာ၌ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အျခားသူမ်ား က်င့္သံုးေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
လုိအပ္မႈရွိမရွိ သို႔မဟုတ္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္းရွိမရွိကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း 
(evaluation) ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ မၾကာခဏ လုိအပ္တတ္ပါသည္။
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အေလွ်ာ့ေပးၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း  
မျပဳခဲ့ပါ။ အာသင္တြင္ ဧဝံေဂလိသတင္း 
စကားကို ဆက္သြယ္ပို ႔ေဆာင္စဥ္ သူ 
ၾကားေျပာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
အာသင္သားမ်ား၏ ယုံ ၾကည္မႈႏွင့္  
သေဘာထားကြဲလြဲမႈ  ရွိေသာ္လည္း 
အာသင္သားမ်ား၏ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ 
ပုံစံကိုပင္ သူသုံးခဲ့သည္။

အာသင္တြင္ ေပါလုေပးခဲ့ေသာ 
ၾသဝါဒကို ေထာက္ရႈပါက သူက်င့္သုံးသည့္ 
Contextualization ပံုစံကုိ ျမင္ရပါသည္ 
(တ ၁၇:၂၂-၃၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ လုတၱရၿမိဳ႕တြင္  
ရွိစဥ္ (တ ၁၄:၁၅-၁၇) ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ 
မညသ္ည့ ္အခ်ကကုိ္မွ် တိက္ု႐ိကုကုိ္းကား ျခင္း 
မျပဳခဲ့ပါ။ ယုဒပရိသတ္မ်ားအား ၾသဝါဒေပး  
သည့္ပုံစံႏွင့္ အလြန္ ျခားနားပါသည္။ 
ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ က်မ္းစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္  အခြင့္အာဏာရွိသူ ၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ က်မ္းတတ္ပုဂၢဳိလ္္မ်ား၏ 

ေျပာၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံသူမ်ားျဖစ္ရာ ေပါလုက ၎တုိ႔ကုိ 
ကုိးကားမႈျပဳခဲ့သည္ (တ ၁၇:၁-၁၄)။ အာသင္သားမ်ားကမူ ၎အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို လက္မခံပါ၊ သို႔ျဖစ္၍ သူက ၎အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး 
မေဟာေျပာခဲ့ပါ။ 

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အာသင္သားမ်ား ေလးစား 
သည့္ပုဂိုလ္မ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ေပါလုက ကိုးကားမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ 
တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၁၇:၂၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္အနက္ 
ပထမအခ်က္ျဖစ္သည့္ “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္၊ 
လႈပ္ရွားလ်က္၊ ျဖစ္လ်က္ရိွၾက၏” ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ကိုးကားခ်က္ 
အမွန္တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေမးစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယအခ်က္ 

ဧဝံေဂလိတရား၏ 
အႏွစ္သာရက 

ယဥ္ေက်းမႈထက္ 
သာလြန္ပါသည္။ 

ဧဝံေဂလိတရားသည္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

သေဘာထားကြလဲြမဲႈ 
ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ 

သတင္းစကားကုိ 
အေလွ်ာ့ေပးျခင္း မျပဳရပါ။
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ျဖစ္သည့္ “ငါတုိ႔သည္ကား ႏြယ္ေတာ္သားပင္၊ 
ဘုရားမ်ိဳးေပ” ဆိုသည့္အခ်က္ကား အမွန္ပင္ 
အာသင္လကၤာဆရာတုိ႔၏ စပ္ဆုိခ်က္ကုိ 
ကိုးကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(၂) ေသခ်ာသည္က 
ဂရိဘုရားမ်ားထဲမွ ဘုရားတစ္ပါး၏ ေျပာဆိုခဲ့  
ခ်က္ကို ေဖာ္ျပကုိးကားခဲ့သည့္ ဒႆန 
ပညာရွင္တစ္ဦး၏အဆုိကုိ ေပါလုက 
သေဘာတူလက္ခံခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သူ  
ေျပာဆိုမည့္ အခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူ  
ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္။ သူ၏သတင္းစကားသည္ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ေသာ 
ခရစ္ေတာ္၊ ေနာင္တရရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ 
ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ထားရွိရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္းတို႔ကို အၿမဲတမ္းပင္ အေျခခံသည္။

အာသင္တြင္ ေပါလုေျပာေသာ သတင္း  
စကားသည္ က်မ္းစာေပၚတြင္ အေသအခ်ာ 
အေျချပဳထားပါသည္။ F. F. Bruce က “ေပါလု၏ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ က်မ္းစာပါေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ားအေပၚ ခိုင္မာစြာ အေျချပဳထားၿပီး 
ေဆြးေႏြးခ်က္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎ 
အခ်က္မ်ားကုိ ပဲ့တင္ထပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိကာ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ မူရင္း 
အတုိင္းသံုးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္” ဟု 
ဆိုသည္။(၃)

John Wesley က ဤပို႔ခ်ခ်က္ကို ”ဒႆနိကေဗဒဆန္ေသာ ေကာင္းမြန္ 
လွသည့္ ပို႔ခ်ခ်က္’’ ဟု ေခၚသည္။(၄) ေပါလုသုံးေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ 
သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားသည္ က်မ္းစာအေပၚအေျချပဳသကဲ့သို ႔ 
သူဦးတည္ေသာ ပရိသတ္အတြက္လည္း အထူးသင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္။  

အမွန္တရားသုိ႔ 
ေသြးေဆာင္ရန္အတြက္ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
ဦးတည္သည့္ 
ပရိသတ္က 

မည္သည့္နည္းလမ္း 
အားျဖင့္ အမွန္တရားကုိ 
ရွာေဖြသည္ကုိသိေအာင္ 

ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ 
မတူညီေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 
မတူညီေသာ နည္းလမ္း 
မ်ားကုိ အသံုးျပဳေရးက 

အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။
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သူတို႔၏ ဘာသာေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကို သုံးသပ္သည္။ သူတို႔၏ ဒႆန 
ပညာရွင္မ်ား ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို ကိုးကားသည္။ သူတို႔၏ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈ 
ပုံစံမ်ားကိုသုံးကာ ခရစ္ေတာ္ကို သူတို ႔၏ အရွင္သခင္အျဖစ္ 
လက္ခံလာေအာင္ ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဤေနရာ၌ ခရစ္ေတာ္ကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားေနသူ 
မည္သူမဆုိအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 
အမွန္တရားသုိ႔ ေသြးေဆာင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဦးတည္သည့္ 
ပရိသတ္က မည္သည့္နည္းလမ္းအားျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြသည္ကို 
သိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည္။ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 
မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳေရးက အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသင္းေတာ္မ်ားစြာတို ႔တြင္ လူမ်ားကုိ 
ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာကို ထိေရာက္စြာ ေဟာေျပာႏိုင္ရန္ ျပဇာတ္ႏွင့္ 
ဂီတကို အသုံးျပဳေနလ်က္ရွိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ကေမးခြန္းထုတ္မည္။ ခရစ္ယာန္တရား၊ ခရစ္ယာန္သတင္းစကား 
မဟုတ္ဟု အခုိင္အမာ သတ္မွတ္ထားေသာ သတင္းစကားကုိ 
တင္ဆက္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကုိ ဧဝံေဂလိတရားေဝငွရာတြင္ သူတုိ႔
အသုံးျပဳခဲ့ဖူးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ေကာင္းထုတ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ဘုရားဂုဏ္ညႇိဳးႏြမ္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္လည္း အသုံးျပဳေကာင္း 
ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ ၎နည္းလမ္းသည္ 
သင့္ေတာ္မႈ မရိွဟု သတ္မွတ္၍မရပါ။ နည္းလမ္းက မေကာင္းျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ အာဖရိကႏွင့္ အာရွတြင္ သက္မဲ့အရာဝတၳဳကို ကိုးကြယ္သူမ်ားက 
႐ိုးရာအစဥ္အလာပြဲမ်ားတြင္ ဗုံကို ရာစု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုံးခဲ့ၾကေသာ္လည္း 
ခရစ္ယာန္မ်ားက ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈႏွင့္ သက္ေသခံမႈမ်ားျပဳရာတြင္ 
ဗုံကို အက်ိဳးထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ ၾကသည္။ နည္းလမ္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ယခုကိစၥတြင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားက မွားေနျခင္း မဟုတ္ပါ၊ 
၎တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းက ၎တုိ႔ကုိ ကန႔္ကြက္ခံရေအာင္ 
ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။  
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က်မ္းစာပါသြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ မ်ားထက္ 
အမွန္ပင္သာလြန္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လုိက္မ်ားအေနျဖင့္ 
သူတုိ႔ေဟာေျပာမည့္ တရားေဒသနာကို ၾကားနာမည့္သူမ်ားအတြက္ 
အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ အဆက္အစပ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေကာင္း 
လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ သတင္းစကား ၾကားနာမည့္သူမ်ားအတြက္ 
ဆီေလ်ာ္မႈရွိရန္ႏွင့္ သူတို႔နားလည္ေစရန္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမည့္နည္းလမ္းမ်ား 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးတီထြင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ တာဝန္လည္း 
ရွိေကာင္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။

(၁) Cited in R. J. Knowling, “The Acts of the Apostles,” The Expositor’s Greek 
Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974 reprint), 365.

(၂) From the fourth-century BC writer Aratus of Soli in Cicilia. Cited in 
Hellenistic Commentary to the New Testament, M. Eugene Boring and others, 
editors (Nashville: Abingdon Press, 1995), 328.

(၃) F. F. Bruce, “The Book of Acts,” The New International Commentary on the 
New Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 335.

(၄) John Wesley, Explanatory Notes Upon the New Testament (London: The 
Epworth Press, 1966), 464.

 

 သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရန္ ဂီတႏွင့္ အက 
အသုံးျပဳသည့္ ဥပမာမ်ားအျပည့္ပါရွိသည္။ ထာဝရဘုရား၏ေသတၱာ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ ပြဲသဘင္က်င္းပရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ 
ေရွ႕ေမွာက္၌ ဒါဝိဒ္ ကခုန္ခဲ့ပါသည္ (၂ရာ ၆:၁၃-၁၅)။



19

အခနး္ (၂)

သတင္းစကား

လိုအပ္သည့္ေနရာမွ စတင္ပါ 
တမန္ေတာ္ဝတၳဳတြင္ ေပါလုက ယုဒလူမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ ပရိသတ္မ်ားအား 
Contextualization - မိမိေဟာေျပာသည့္တရားေဒသနာကို ၾကားနာမည့္ 
သူမ်ားအတြက္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ အဆက္အစပ္ရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဟာေျပာျခင္းကို နမူနာမ်ား အျဖစ္ေတြ႔ႏိုင္သည္  
(တ ၁၇ ကို ၾကည့္ ပါ)။ အာသင္တြင္ သူ၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားက အာေရေတာင္ 
သို႔သြားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံခဲ့ရသည္အထိ လုံေလာက္ေသာ အာ႐ုံစိုက္မႈကို 
ရရွိေစခဲ့သည္ (တ ၁၇:၁၉)။ အာေရေတာင္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထင္ရွားၿပီး  
“လူ႔အသိုင္းအဝန္း၏ပညာေရး၊ စိတ္ဓါတ္ေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔  
ေကာင္းမြန္ေရးတို႔အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးေသာေကာင္စီတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။”(၅)

ထိုအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳေသာသူတို႔က “သင္ေဟာေျပာေသာ ဤ 
အယူဝါဒသစ္ကုိ ငါတုိ႔သိအပ္သေလာ။ ငါတုိ႔ မသိ မကြၽမ္းဘူးေသာ အရာတုိ႔ကုိ 
သင္သည္ၾကားေျပာ၏။ ထုိအရာမ်ားကား အဘယ္သုိ႔ဆုိလုိသည္ကုိ ငါတို႔  
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သိခ်င္ပါသည္” ဟု ေပါလုအား ေမးျမန္းၾက၏ (တ ၁၇:၁၉-၂၀)။ ေပါလု၏  
တုန႔္ျပန္ခ်က္က အာသင္သားမ်ားအား အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားစြာကို ေပးခဲ့သည္။ 

စတင္ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ေပါလုက အာသင္သားမ်ားသည္ 
ဘာသာတရားကုိ ကုိင္းရႈိင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိျခင္းမွ 
စတင္ခဲ့သည္။ “အခ်င္းအာသင္လူတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔၌ 
နတ္ဘုရားတုိ႔ကုိ အလြန္႐ိုေသတတ္ၾကသည္ကုိ ငါျမင္၏” (တ ၁၇:၂၂)။

 အာသင္သားမ်ား၏ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါလု၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ခ်က္ဟု မွတ္ယူၿပီး၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ 
(religious) ဆုိေသာေဝါဟာရအစား အယူသီးမႈ (superstitious) ဆုိေသာ 
ေဝါဟာရကုိ သံုးစြဲခဲ့ၾက၏(King James Version ကုိ ၾကည့္ပါ)။ သုိ႔ေသာ္ 
ဤအနက္ျပန္ဆုိခ်က္သည္ ရွင္ေပါလု၏ ေနာက္ပိုင္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မေနပါ။ ေခတ္သစ္ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ အမ်ားစုက 
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ (religious) ဆုိေသာ ေဝါဟာရကုိ ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္စြာအသံုး 
ျပဳၾကသည္။

ေပါလုသည္ အာသင္သားမ်ားအား ေဝဖန္ျခင္းေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳခဲ့ပါ။ အာသင္သားမ်ား၏  
ဘဝႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ ႐ုိးစင္းစြာ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘာသာတရားကို 
ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္သည္ဆိုရာ၌ “သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလးစားျခင္း  
(သုိ ႔မဟုတ္) ေၾကာက္႐ြံ ႕ျခင္းကုိ လံုးဝဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။”(၆) 
ဤကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈပုံစံက လူအမ်ားကူးလူးဆက္ဆံသြားလာသည့္ 
ေနရာမ်ား၌ပင္ ႐ုပ္တုမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ားျပည့္ရွိေနျခင္းကို 
ေထာက္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားမ်ားစြာကို ကုိးကြယ္သည့္ ယုံၾကည္မႈျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္ (တ ၁၇:၁၆)။ ႐ုပ္တုကုိးကြယ္ျခင္းက အာသင္သားမ်ားကုိ 
မကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေပါလုသိခဲ့၍ ထိုကိုးကြယ္မႈကို ဆန႔္က်င္ 



 သတင္းစကား 21

ေဆြးေႏြးကာ ေနာင္တရ ၾကရန္  
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ (တ ၁၇:၂၄-၃၀)။ 
သို ႔ေသာ္ ဤ႐ုပ္တုကိုးကြယ္ယုံ ၾကည္မႈ 
ေနာက္ကြယ္တြင္ သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
၎တုိ႔ ေလးစားမႈရွိေၾကာင္းကုိလည္း 
သူသိခဲ့သည္။ 

အာသင္သားမ်ားႏွင့္ စတင္ဆက္သြယ္မႈ 
ျပဳရမည့္အခ်က္ကုိ ေပါလု ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ 
သဘာဝလြန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သူတို႔၏ခံစားမႈ အသိတရားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အမွန္တရားကို ရွင္းလင္းျပရန္ 
ေပါလုအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ 
သဘာဝလြန္ေလာက အမွန္ရွိသည္ကို သူတို႔  
လက္ခံခဲ့သည္။  ေပါလုသည္ သူတင္ျပ လုိသည့္  
အမွန္တရားသစ္သို ႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ သူတို ႔၏ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ 
အေၾကာင္းကို ရည္ၫြန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူပင္ ယေန႔ 
ဧဝံေဂလိေျပာၾကားသူမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာအေၾကာင္း ေဟာေျပာရန္ 
သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဝင္ေပါက္ကို ရွာရပါမည္။

မသိေသာဘုရား။ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေပါလု၏ 
သေဘာထားမွတ္ခ်က္က အာသင္သားမ်ား၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိေစခဲ့သည္။ 
ထုိမွဆက္၍ ပုိၿပီးထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာကာ သူတုိ႔မည္သည့္အရာကုိ 
ဆႏၵျပင္းစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း သိရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ သူတို႔သည္ 
ဘာသာတရားကို  “အလြန္ကိုးကြယ္ယုံ ၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည္”ကို  
သူသိခဲ့ရပုံကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ သူလွည့္လည္ေလွ်ာက္သြားရင္း သူတုိ႔ 
ကိုးကြယ္သည့္အရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ခဲ့သည္။ “ငါတုိ႔မသိေသာ 
ဘုရားသခင္အဘုိ႔ဟူ၍ အကၡရာတင္ထားေသာ ယဇ္ပလႅင္တစ္ခုကုိ 
ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း” (တ ၁၇:၂၄-၃၀) ေျပာခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က သူတို႔ျပင္းျပစြာ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာဆႏၵ မျပည့္ေသးေၾကာင္း သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ ဧဝံေဂလိ 
ေျပာၾကားသူမ်ားသည္ 

သမၼာက်မ္းစာ 
အေၾကာင္း ေဟာေျပာရန္ 

သင့္ေလ်ာ္မည့္ 
ဝင္ေပါက္ကုိ ရွာရပါမည္။
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ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူတုိ႔ကုိမိတ္ဆက္ေပးရန္ ေပါလုက ဤအခ်က္ကုိ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

ေခါမလူမ်ိဳးတို ႔သည္ သဘာဝအျဖစ္အပ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ ႔ကုိ  
ဘုရားမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ ေဘးဒုကၡေရာက္ေစေသာဘုရားမ်ားႏွင့္ 
ကံေကာင္းျခင္းမ်ားေပးေသာဘုရား စသည္ျဖင့္ ယုံၾကသည္။ ေကာင္းျခင္း၊ 
ဆိုးျခင္းကို ထိုဘုရားမ်ားကသာ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုဘုရားမ်ား၌ 
တာဝန္ရိွသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အေကာင္းထင္ခံရသည့္ 
ဘုရားမ်ားအားလုံး၏ဘက္တြင္ သူတို ႔ရွိခ်င္ ၾကသည္။ သို ႔ေသာ္ 
ဘုရားအားလုံးကို သူတို႔သိသည္ဟုလည္း မေသခ်ာၾကသျဖင့္ ငါတို႔မသိေသာ 
ဘုရားသခင္အဘို႔ဟူ၍ အကၡရာတင္ထားေသာ ယဇ္ပလႅင္တစ္ခုကိုတည္ၿပီး 
“သူတို႔ၿမိဳ႕အေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ဒုကၡမ်ားကို မည္သည့္ဘုရားကမွ် 
လ်စ္လ်ဴမရႈေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။”(၇) 
ဤယဇ္ပလႅင္က သဘာဝလြန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတုိ႔ျပည့္စံုစြာ 
မသိေသးေၾကာင္းကို ဝန္ခံသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ေပါလုက သမၼာက်မ္းစာထဲမွ 
ဘုရားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ဤအခ်က္ကုိ ဝင္ေပါက္အျဖစ္ 
အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အားလံုးကိုကာမိရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ 
ယဇ္ပလႅင္ကို သူတို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အာသင္သားမ်ား ကိုးကြယ္ရာတြင္ 
လိုအပ္ေနေသာဘုရားမွာ တစ္ဆူ တည္းေသာ စစ္မွန္ေသာဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း  
ေပါလု သိခဲ့သည္။ ထိုဘုရားကို အာသင္သားမ်ားသိေအာင္ သူက မိတ္ 
ဆက္ေပးခဲ့သည္။ “သင္တုိ႔သည္ မသိဘဲလ်က္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ 
အေၾကာင္းကုိ ငါေဟာေျပာမည္” ဟု ေျပာခဲ့သည္ (တ ၁၇:၂၃)။

သူတုိ႔၏ ျပင္းပ်ေသာဆႏၵကုိ ခရစ္ေတာ္က ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။  
မသိေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားကို ငံ့လင့္ေနမႈကို 
ေဖာ္ျပေနျခင္းအျဖစ္ ေပါလုကျမင္သည္။ ထိုနားလည္မႈျဖင့္  
အာသင္သားမ်ားကို သူခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။

 Blaise Pascal က ဘုရားကို ငတ္မြတ္ျခင္းသည္ ဘုရားဖန္တီးသည့္ 
လူသားတုိ႔၏ဝိညာဥ္မွ လစ္ဟာေနသည့္ဟာကြက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 
ဤငတ္မြတ္ျခင္းကုိ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ အာသင္တြင္ 
မသိေသာဘုရားအတြက္ ယဇ္ပလႅင္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း ဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္းသည္ လူတုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ 
ေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ 
ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ားကုိ 
ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏အလုိျပည့္ေစရန္ 
သူတုိ႔ရွာေဖြေနေသာအရာသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
အသိအမွတ္မျပဳ၊ လက္မခံႏုိင္ေသာအရာ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆြေဲဆာင္မႈမရိွေသာ အရာမ်ားအသြင္ 
ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိအသြင္ပံုစံမ်ားကုိ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဤငတ္မြတ္မႈကုိျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ဘုရား မရိွသည့္  
လစ္ဟာမႈကုိ ရွာေဖြရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္  
ဤလစ္ဟာမႈကုိ ဘုရားက မည္သုိ႔ 
ျဖည့္ေပးေၾကာင္း ျပရပါမည္။

ယခုအခါ ဝိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိတ္ဝင္စားမႈသည္ က်ယ္ျပန႔္လာသည္ျဖစ္၍ 
သက္ေသခံလိုေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနျဖင့္  
ဤအေျခအေနကို ခုတုံးသဖြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္  
ပါသည္။ သက္ေသခံမႈပုံစံမ်ား ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး အလားတူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား  
ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း  
ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ အာသင္ရွိ ႐ုပ္တုမ်ားသည္ ေပါလုအတြက္ ႐ြံရွာစရာျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကသာလွ်င္ သူတုိ႔ရွာေဖြေနေသာအရာကို 
ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကိုျပရန္ ထိုအရာမ်ားကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယေန႔ ဝိညဥ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ား အပူတျပင္း 
လိုက္လံရွာေဖြေနျခင္းက ပိုမိုေလးနက္ေသာအရာတစ္ခုကို ရွာေဖြေနဆဲ 
ရွိေၾကာင္းကိုျပေနပါသည္။

လူသားမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာရ  
ဖြဲ႕မႈရိွရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ကုိ လူတုိ႔အသိအမွတ္ 
မျပဳမိေအာင္ အျပစ္တရားက ေဝးကြာေစပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ကုိ  

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း 
ဧဝံေဂလိ 

သတင္းေကာင္းသည္ 
လူတုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ 
ေတာင့္တမႈမ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ 
ဟူေသာ 

ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ 
လူမ်ားကုိ 

ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ပါသည္။
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စေတြ ႕ေတြ ႕ခ်င္း  ဘုရားသခင္ႏွင့္   
မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္လုိေၾကာင္း၊ သူ႔အျပစ္မွ 
ေနာင္တရရန္လုိေၾကာင္း ေျပာပါက 
ထိုသို႔ေသာ အရာမ်ားကို သူမလိုအပ္ေၾကာင္း 
ျပန္ေျဖသည္ကိုသာ ၾကားရေပမည္။

လံုၿခဳံမႈ ရိွရန္၊ ေဘးကင္းမႈ ရိွရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းကို လူမ်ားက ပို၍  
အလြယ္တကူ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 
ဤ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
စတင္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ ပိုမို အေျခခံက်သည့္  
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
မိတ္သဟာယဖြဲ ႔ျခင္းသို ႔ လမ္းၫႊန္ျပႏိုင္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွ 
စတင္လိုက္ေသာအခါ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ဆက္ေျပာစရာ မရွိေတာ့ဘဲ ထြက္သြားရျခင္း 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိေရာက္စြာ 
သက္ေသခံေသာသူသည္ လုိအပ္သည္ဟု 
ခံစားရခ်က္မ်ားကို  ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးစားၿပီး ထုိေနာက္မွ ထိုအခ်က္မ်ားကို 

ခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။

လုိအပ္သည္ဟု ခံစားရခ်က္မ်ားမွ သမၼာတရားဆီသုိ႔
ခရစ္ေတာ္က အေျဖျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဘက္ကေမးေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္။ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ 
ေမးခြန္း၊ သူတို႔ေမးသင့္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး 
ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေမးျမန္းခ်က္ အတိအက်ကို ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 

လူအမ်ားက ဘာသာတရားကုိ သူတုိ႔မလုိဟု ခံစားရၾကသည္။ 
ဘုရားအကူအညီမပါဘဲ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည္ဟု 

လူသားမ်ား၏ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မွာ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
မိႆဟာရဖြဲ႕မႈရိွရန္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ဤအေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိ 

လူတုိ႔အသိအမွတ္ 
မျပဳမိေအာင္ 

အျပစ္တရားက 
ေဝးကြာေစပါသည္။
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ခံစားမိၾကသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ဘာသာေရး  
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထူးထူးျခားျခား ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
မွတ္ယူမိတတ္ပါသည္။ ျပႆနာမွာ 
လြဲမွားေသာေနရာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကည့္မိ 
ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏  
ဘဝေနထုိင္မႈပုံစံက တစ္ဘက္သားႏွင့္ 
မ်ားစြာျခားနားေနသျဖင့္ သူတို႔ႏွလုံးသားမ်ားမွ 
နက္ရႈိင္းစြာ ေတာင့္တေနသည့္အရာမ်ားကို 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူသည္  
ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရိွၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစိတ္ဝင္စားမႈပံုစံသည္ 
ကြၽန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္မဆိုင္ဟု 
ကြၽန္ုပ္တို႔မွတ္ယူထားသည့္အရာ ျဖစ္ေနတတ္  
သည္။ သမၼာတရားကုိ မွ်ေဝရန္အတြက္ 
ဝင္ေပါက္ကို ႀကိဳးစားရွာေဖြရာ၌ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
သတိရွိၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိရပါမည္။ 

သို ႔ေသာ္ လူသားမ်ားကဖန္တီးေသာ 
အခက္အခဲမ်ားကို  ဆန္းစစ္ရာ၌ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းကို 
သုံး႐ုံျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သူတုိ႔ေမးခြန္းမ်ား 
အတြက္ အေျဖသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔၏ ေျပာ ၾကားခ်က္ကုိ 
နားေထာင္သူမ်ား သိနားလည္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ရွင္းလင္းျပရန္ 
လည္း လုိအပ္ပါသည္။ တခါတရံ သမၼာတရားကုိ 
ေဟာေျပာရန္ ကြၽန္ေတာ္တို ႔ သုံးေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပုံေသနည္းတစ္ခုသဖြယ္ 
ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၾကားနာသူမ်ားကို လြတ္သြားတတ္ပါသည္။ ျပႆနာကို 

လူသားမ်ားက 
ဖန္တီးေသာ 

အခက္အခဲမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ရာ၌ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ 

ႏုိင္စြမ္းကုိ သံုး႐ံုျဖင့္ 
မလံုေလာက္ပါ။ 
သူတုိ႔ေမးခြန္းမ်ား 

အတြက္ အေျဖ သည္ 
ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ေျပာၾကားခ်က္ကုိ 
နားေထာင္သူမ်ား 
သိနားလည္ေစမည့္ 

နည္းလမ္း ျဖင့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ 

ရွင္းလင္းျပရန္လည္း 
လုိအပ္ပါသည္။
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ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္းစစ္ျပသည့္အဆင့္၌ သူတုိ႔စိတ္ပါမႈရွိေသာ္လည္း 
အေျဖကိုတင္ဆက္သည့္အခါတြင္ ေအးစက္စက္ ျဖစ္သြားၿပီး ဆက္လက္ 
ပါဝင္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့ေပ။

 ေရတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သခင္ေယရႈႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈ (ေယာ ၄:၁-၂၆)  
သည္ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ 
ပုံဥပမာျဖစ္ၿပီး မိမိပရိသတ္၏ လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္သည္။

ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာရာ၌ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပရိသတ္၏ ဆႏၵႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  အျပန္အလွန္  
ရင္ဆိုင္ထိေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ 
သက္ေသခံသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အျပင္ 
ေလာကႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာမ်ားကုိ 
အာ႐ုံစူးစိုက္ေလ့လာသူျဖစ္သည္။ တရားေဟာ  
ဆရာသည္ လက္တစ္ဘက္တြ င္  
သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို  ကိုင္ထား ၿပီး  
က်န္လက္တစ္ဘက္တြင္ သတင္းစာကုိ 
ကိုင္ထားရမည္ဟု Karl Barth က 
ေျပာဆိုခဲ့ဘူးေၾကာင္း သိရပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာကို ကြ ၽန္ေတာ္တုိ ႔ 
ေသေသခ်ာခ်ာသိၿပီး  သစၥာရွိစြာႏွင့္  
ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပတတ္ရပါမည္။ 
ကမာၻ႔ေရးရာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာသိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဤေလာကကမာၻႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသုတသည္ သမၼာတရားအေၾကာင္းကို 
တင္ျပရာ၌ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိတရား 
အစအဆုံး အလုံးစုံကို ေျပာၾကားရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳရပါမည္။

ဧဝံေဂလိတရားကုိ 
ေဟာေျပာရာ၌ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ပရိသတ္၏ ဆႏၵႏွင့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အျပန္အလွန္ 
ရင္ဆုိင္ထိေတြ႕ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။
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အတုမရွိ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ ခရစ္ေတာ္ကို 
သိရွိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ (၂၈) ႏွစ္ၾကာ သာသနာျပဳၿပီး အမိႏိုင္ငံသို႔ျပန္မည့္  
သာသနာျပဳတစ္ဦးအား ႏိုင္ငံ၏နံမည္ႀကီးေသာ တနဂၤေႏြထုတ္ အဂၤလိပ္ 
သတင္းစာမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘာသာမ်ိဳးစုံကိုးကြယ္ေသာ 
ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ သူမည္သုိ႔ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပုံကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ 

“အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တစ္ျခားဘာသာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သည္းမခံႏိုင္တဲ့  
သူျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာကသာ စစ္မွန္တဲ့ဘာသာ 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္”၊ “ဒါေပမဲ့ အႏုရဒါပူရ (ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
သန႔္ရွင္းေသာေနရာ) ကို သြားလည္တဲ့အခါမွာ အဲဒါအားလုံးက 
ေျပာင္းလဲသြားတယ္။” ဟု သူက ေျပာခဲ့ပါသည္။

ထုိေနရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ခံစားရၿပီး အမွန္တကယ္ပင္ 
ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ရွိေနသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ိဳး ခံစားရေၾကာင္း 
သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္က ဆက္ေျပာပါသည္။ ဘာသာအယူဝါဒမ်ား 
ကြဲျပားမႈမ်ားက အေရးမႀကီးဟု သူ စတင္ခံစားမိခဲ့သည္။  ထိုအေတြ႕အႀကဳံမွ 
ေန၍ “ဘာသာတရားအားလုံးသည္ အျမင့္ဆုံးစံအတုိင္း က်င့္ႀကံေနထိုင္ 
ၾကေၾကာင္း၊ ဘာသာအားလုံးတြင္ ေမတၱာႏွင့္ သနားၾကင္နာမႈမ်ားသည္ 
တူညီသည့္အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း” ကို သင္ခန္းစာရခဲ့ေၾကာင္း၊ 
သူက ဆက္လက္၍ “ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အခ်ိန္ကစၿပီး ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕သာသနာ 
ျပဳျခင္းဟာ ဘာသာအယူဝါဒအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ 
ျဖစ္လာပါတယ္”(၈) ဟု ေျပာပါသည္။ 

ဤသာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္က အသင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ပင္ လ်င္ျမန္စြာ  
လူႀကိဳက္မ်ားလာလ်က္ရွိေသာ ဘာသာအယူဝါဒမ်ား ကို တစ္ခုတည္းျဖစ္သြား  
ေအာင္ စုေပါင္းလုိက္ျခင္း သေဘာတရား (syncretistic) ကို 
ထင္ဟပ္ျပေနပါသည္။ ခရစ္ယာန္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္သည္ 
အတုမရွိဆိုေသာ ယုံၾကည္မႈကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းမျပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ထိုယုံၾကည္မႈမ်ိဳးကို စြန႔္လႊတ္ေနၾကလ်က္ရွိ ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာပါ က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာက ခရစ္ေတာ္သည္ 
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ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ 
ထားပါသည္။ 

• “သားေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကုိ ရ၏။  
  သားေတာ္ကုိ ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကုိ မေတြ႕ရ။ ထုိသူ၏အေပၚ၌  
  ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ တည္ေနသည္ဟု ေယာဟန္ ေဟာေလ၏”  
  (ေယာ ၃:၃၆)။

• “ေယရႈက ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။  
  အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိ အမီွမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်  
   ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ” (ေယာ ၁၄:၆)။

• “ထုိသခင္၏ နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာနာမ  
  တစုံတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတုိ႔တြင္ မေပၚမရွိဟု ေပတ႐ုသည္  
  ထုိသူတို႔အား ႁမြက္ဆုိ၏” (တ ၄:၁၂)။

• “ဘုရားသခင္ တဆူတည္း ရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတုိ႔၏  
  စပ္ၾကားမွာ၊ လူျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာ အာမခံ  
  တစ္ဦးတည္းရွိ၏” (၁တိ ၂:၅)။

• “သားေတာ္ကုိ ရေသာသူသည္ အသက္ကုိရ၏။ ဘုရားသခင္၏  
  သားေတာ္ကုိ မရေသာသူမူကား အသက္ကုိမရ” (၁ေယာ ၅:၁၂)။

ယေန႔ ဤယုံၾကည္ခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ စြဲကုိင္ထားေရးသည္ စိန္ေခၚခ်က္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားဘာသာကိုးကြယ္သည့္ ေကာင္းေသာ၊ 
သိကၡာရွိေသာသူမ်ားကို ေတြ႕ရသည့္အခါမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

လူအေပါင္းတို ႔သည္ အျပစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္၌ရွိသည္။ 
လူသားတုိ႔၏စံမ်ားအရ လူသည္ ေကာင္းခ်င္ေကာင္းမည္။ သို ႔ေသာ္ 
ဘုရားသခင္၏စံမ်ားႏွင့္  တိုင္းတာေသာအခါ လူအားလုံးသည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေအာင္ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယ 
ကဲ့သုိ ႔ေသာ အေတာ္ေကာင္းသည့္လူပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ 
ဘုန္းတန္ခိုး႐ူပါ႐ုံကိုရသည့္အခါ “ငါ၌ အမဂၤလာရွိ၏။ ငါ၌ အက်ိဳးနည္းရွိၿပီ။  
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အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ ညစ္ညဴးေသာ 
ႏႈ တ္ခမ္းရွိလ်က္ ၊  ညစ္ညဴးေသာ 
ႏႈတ္ခမ္းရွိေသာ လူမ်ိဳးတြင္ ေနလ်က္ႏွင့္၊  
ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား 
တည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကုိ၊ ကိုယ္ မ်က္စိႏွင့္ 
ျမင္ေလၿပီတကား (ေဟရွာ ၆:၅)” ဟု 
ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာခဲ့သည္။ 

လူတုိင္းသည္ မိမိ၏နဂုိအေနအထားတြင္ 
ဘုရားေရွ႕၌ အျပစ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လမ္းေပ်ာက္ 
ေနၾကသည့္အခ်က္ကုိ အမ်ားက ေမ့ 
ေနၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ တရားေဟာခ်က္မ်ား၊  
ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားက ေကာင္းခ်ီး  
မဂၤလာမ်ားကုိ အသားေပးထားၾကသည္။ 
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားသည္ အေရးႀကီး 
ေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ညီမွ်သည့္ အျပစ္တရားႏွင့္  
ဘုရားသခင္ထံမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဝးကြာေနရ 
သည့္ အေၾကာင္းတုိ႔၏ အေရးပါပံုကုိလည္း 
အေလးေပးသင့္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာပါ သြန္သင္ခ်က္ကုိ 
ႏွစ္ဘက္မွ်တစြာ အေလးထားရန္ ပ်က္ကြက္ 
ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ကုိ မယုံၾကည္လွ်င္ 
ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ဆိုသည့္အခ်က္ကို လက္ခံရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းတရားသည္ ေသျခင္းမွ 
ရွင္ျခင္းသို႔ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း (ေရာ ၆:၂၃) 
ကိုလည္းေကာင္း၊ ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အံ့ဘြယ္ေသာအလင္းေတာ္သုိ႔  
ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း (၁ ေပ ၂:၉) ကုိလည္းေကာင္း၊ 
စြန႔္ပယ္ခံရျခင္းမွ လက္ခံမႈကုိရျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေစသည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း 
(ေရာ ၅:၉-၁၁) ကိုလည္းေကာင္း သူတို႔မခံယူေတာ့ပါ။ 

သမၼာက်မ္းစာပါ 
သြန္သင္ခ်က္ကုိ 
ႏွစ္ဘက္မွ်တစြာ  
အေလးထားရန္ 

ပ်က္ကြက္ေသာအခါ 
ခရစ္ေတာ္ကုိ  

မယံုၾကည္လွ်င္ 
ကယ္တင္ျခင္း 

မရႏုိင္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ 
လက္ခံရန္ 

အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္။
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ဘုရားသခင္၏အေျဖ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
လူသားမ်ား မွန္ကန္ေသာ မိတ္ဟာယဖြဲ႕မႈ 
ရွိလာေစရန္ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
နည္းလမ္းမွာ လွပၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို ႔ 
မေမွ်ာ္လင့္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။  
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား ေယရႈခရစ္ကို  
ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ယုံ ၾကည္ေသာသူ 
အေပါင္းတို ႔အား ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို 
ေပးပါသည္ (ေရာ ၃:၂၂)။ ေယရႈကို ယံုၾကည္ 
ၾကရပါမည္။ ဤသည္က ကယ္တင္ျခင္းရရန္ 
တစ္ခုတည္းေသာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိ၏ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ကိုယ့္ကိုကုိယ္ မကယ္ႏိုင္ပါ။ သို ႔ျဖစ္၍ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အား ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူး 
ကိုေပးရန္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ “ေယရႈခရစ္ ေ႐ြးႏႈတ္ 
ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အဘုိးကုိမေပးဘဲ 
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။ 
ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုခရစ္ေတာ္ကုိ 
အျပစ္ေျဖ စရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ခန႔္ထားေတာ္မူၿပီ” (ေရာ ၃:၂၄-၂၅)။  
ဤက်မ္းပိုဒ္ (၂) ပိုဒ္က ေက်းဇူးေတာ္ကို တစိမ့္စိမ့္ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိမိဘာသာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရွိရန္ 
ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာ  
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ယုံၾကည္ျခင္း 
အားျဖင့္ အခမဲ့ ရရွိမည့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

• “ေယရႈခရစကုိ္ ယုၾံကည္ျခင္းအားျဖင့၊္ ယုၾံကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔အား  
  ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ ေပးခဲ့သည္။” (ေရာ ၃:၂၂)။

• “ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာသူမ်ားကုိ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
လူသားမ်ား မွန္ကန္ေသာ 

မိတ္ဟာယဖြဲ႕မႈ 
ရိွလာေစရန္ ဘုရားသခင္ 

လုပ္ေဆာင္သည့္ 
နည္းလမ္းမွာ လွပ 
ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
မေမွ်ာ္လင့္သည့္ 

နည္းလမ္းျဖစ္သည္။  
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စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။” (ေရာ ၃:၂၆)။

• “လူသည္ ပညတ္တရား၏ အက်င့္မွတပါး ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္သည္ဟု ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ခံယူသည္” (ေရာ ၃:၂၈)။

• “အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုခံေသာသူႏွင့္ မခံေသာသူ ႏွစ္ဦးကုိ 
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ 
တစ္ဆူတည္း ရွိေတာ္မူ၏။” (ေရာ ၃:၃၀)။

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့သမွ်ကို စိတ္၌သေဘာတူၿပီး မိမိ  
စိတ္ႀကိဳက္ေနခ်င္သလုိ အသက္ရွင္ေနထုိင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ႏုိင္ေသာ  
ယုံၾကည္ျခင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္(၃)
ဆင့္ရိွသည္။ ပထမအဆင့္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
မိမိကိုယ္ကိုမိမိ မကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ခံ 
ျခင္းျပဳရမည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ကိုယ္စား ခရစ္ေတာ္ျပဳေပးခဲ့သည့္အရာကို 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရမည္။ တတိယအဆင့္ 
မွာ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔  
နည္းလမ္း အျဖစ္လက္ခံၿပီး ဘုရားသခင္ထံ 
မိမိကုိယ္ကုိ အပ္ႏွံယံုၾကည္ရမည္။ ဤသို႔ဆို  
ရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ကယ္တင္ရွင္  ျဖ စ္လာသည့္အခါ  
ကြၽန္ေတာ္တို ႔၏ဘုရား အလုိအေလ်ာက္ 
ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ 

ကယ္တင္ျခင္းရရန္အတြက္ ယံုၾကည္  
ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္ 
အေရးႀကီးရသနည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဝးသြား  
ေစေသာ အျပစ္တရားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ 
ျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔၏ အျပစ္၏ 
အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ 

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 

ေဝးသြားေစေသာ 
အျပစ္ တရားႏွင့္ 

ဆန႔က္်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ 
လူသားတုိ႔၏ အျပစ္၏ 
အေျခခံအက်ဆံုးေသာ 

အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ဘုရားသခင္ထံမွ 
လြတ္လပ္ခြင့္ရရန္ 

ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။  
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ဘုရားသခင္ထံမွ လြတ္လပ္ခြင့္ရရန္ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းကို 
က်င့္သုံးလာသည့္အခါ မိမိကိုယ္ကို မိမိဘာသာကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ 
မိမိဘဝကုိ မိမိဘာသာထိန္းသိမ္းျခင္းကုိစြန႔္ပယ္ၿပီး ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ 
ဘုရားသခင္ေပးသည့္လမ္းသို႔ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္မႈ ျပဳလာသည္။ 

အျခားလူတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုရာ၌ ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို ေဝငွျခင္း  
သည္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဝငွေျပာဆိုသည့္ 
နည္းလမ္းသည ္ဧဝံေဂလသိတင္း အျပည့အ္စုံေျပာဆိရုန ္လိအုပသ္ည့န္ည္းတူ  
အေရးႀကီးပါသည္။ ဘဝအသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ သတင္းစကား 
ကို ၾကားေျပာသူျဖစ္ျခင္းသည္ မိမိဦးတည္သည့္ပရိသတ္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈ၊ 
အေလးထားမႈမ်ားကို နားလည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔သိခ်င္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို တီထြင္  
ရွာေဖြရမည္။ လူအေပါင္းတို႔ေရွ႕၌ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အေစခံအျဖစ္ 
သက္ရွင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္မွသာ သမၼာတရားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ေဝမွ်ႏိုင္ေပမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရား
သခင္ႏွင့္ေဝးကြာခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈရရွိရန္ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္သမွ်အားလုံးကို ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။
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