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ယုဒရွကာ႐ုတ္	မည္သို႔မ်ား	ျဖစ္သြားပါသနည္း။	ခရစ္ေတာ္ႏွင့္	
အနီးဆံုးတြင္	 (၃)ႏွစ္တာ	 အတူေနထိုင္သြားလာခဲ့သူျဖစ္ပါလ်က	္ သူ၏	
အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြခရစ္ေတာ္ကို	အဘယ္ေၾကာင္	့သစၥာေဖာက္ရက္	
ႏိုင္ရသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏	 ဝိညာဥ္ေရးရာသင္ယူမႈတြင္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	
အေၾကာင္းသည္	 အေရးပါသည္။	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အက်ိဳးအလို႔ငွာ	 သူ၏	
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊	 အိပ္မက္မ်ား၊	 မွားယြင္းေသာ	 လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုး	
တို႔ကို	 မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။	 သူ႔ကိုဝန္းရံခဲ႔ေသာ	 အေမွာင္သည္	
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးအတြက္	အသိတရားအလင္းျဖစ္ခဲ႔သည္။	သူ၏	ဝမ္းနည္း	
ေၾကကြဲျခင္းႏွင့္ေနာင္တမ်ားက	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိ	ု ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႏွင့္	
နီးကပ္ေစခဲ႔သည္။		

ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	 အသက္တာအေၾကာင္းသည	္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌	
ရွိေသာ	လူ႔ဇာတိအားနည္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊	အလင္းထဲ၌ပင္	ပုန္းကြယ္
တည္ရွိေနေသာ	 အေမွာင္၏အႏၱရာယ္ကိုလည္းေကာင္း	 နားလည္ရန္	
အတြက	္အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေၾကာင္း	RBC	သုေတသန	အယ္ဒီတာ
ဆရာႀကီး	 	 ဒဲနစ္	 ဖစ္ရွာ	 က	 ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားျဖင္	့ ရွင္းလင္း	
ေဖာ္ျပထားပါသည္။		—	Martin	R.	De	Hann	II

မာတိကာ
♦ ကြယ္ဝွက္ေနေသာ	အေမွာင္ေအာက္တြင္ 									-------	၂
♦ ဘာသာေရးစိတ္အားထက္သန္ဟန္ေဆာင္ျခင္း	အလင္း						-------	၆
♦ အက်င့္တရားေကာင္းမြန္ဟန္ေဆာင္ျခင္း	အလင္း 	--------	၉
♦ မိမိကိုယ္ကို	အေရးပါသူအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း	အလင္း 	-------၂၁
♦ အေမွာင္ကိုေနာက္သို႔	တြန္းထုတ္ျခင္း 	-------၂၅
♦ အလင္းေတာ္ထဲ၌	ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း 	-------	၃၂
♦ မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္းအေၾကာင္း	အျခားသူတို႔၏
ေျပာၾကားခ်က္မ်ား 	------		၃၄

♦ ေရြးခ်ယ္မႈသည္	ကၽြႏ္ုပ္တို႔တာ 	------		၃၅



2

uG<f0SufaeaomtarSmifatmufwGif

	 J.	R	.	R	.	Tolkien's	၏	The	Lord	Of	The	Rings	႐ုပ္ရွင္	
ဇာတ္လမ္းသည္	ေရႊလက္စြပ္တစ္ကြင္းကုိ	အေျချပဳသည့္	အက်င့္တရား	
ေကာင္းျခင္းႏငွ္ဆ့ိုးျခင္းၾကား	႐နု္းကနမ္ႈအေၾကာင္း	ေဖာ္ျပေသာဇာတက္ား	
ျဖစ္သည္။	 လူသားမ်ား၊	 ေနာက္ေျပာင္တတ္ေသာမွင္စာမ်ား၊	 လူပုေလး	
မ်ားျဖင့္	 စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးထားၿပီး၊	 တန္ခိုးပါေသာ	 ေရႊလက္စြပ္ကို	
ပိုင္ဆိုင္သူသည္	 ႐ွည္ေသာအသက္ကုိ	 ရရွိသည့္အျပင္	 ကိုယ္ေပ်ာက္	
ႏိုင္ေသာအစြမ္းကိုပါ	ရရွိသည္။	သို႔ေသာ္	ထိုလက္စြပ္၌	ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး	
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ	 အစြမ္းတန္ခိုးလည္းရွိသည္။	 အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္	
ထိုလက္စြပ္က	လက္စြပ္ရရွိထားသူကို	လႊမ္းမိုးၿပီး၊	၎၏စိတ္ကို	အေမွာင္	
က်ေစကာ	အျခားသူမ်ားကို	အႏၱရာယ္ေပးေတာ့သည္။
	 ယခု	 မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္း	
သေဘာတရားမ်ားကို	႐ုပ္ရွင္၊	ဝတၳဳမ်ားတြင္	ေျဖေဖ်ာ္ေရးအျဖစ္	 ၾကည့္႐ႈ	
ဖတ္႐ႈၾကေသာ္လည္း	 ၎သည္အမွန္တည္ရွိေၾကာင္းကို	 လ်စ္လ်ဴ႐ႈ	
ၾကသည္။	 သို႔ေသာ္	 သမၼာက်မ္းစာက	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္းသည္	
အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္	အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။
	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္း၏	သေဘာသဘာဝက	အေမွာင္ကို	
အကာအကြယ္ယူ၍	လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္	အႏၱရာယ္ရွိသည္။
(ေယာ	 ၃း	 ၁၉)။	 ဆုိးညစ္ေသာ	 မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္သေဘာက	ဖံုးကြယ္	
ေနျခင္း၊	 လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာရွိေနျခင္းမွာ	 ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည္။	

အေရာင္မဲ႔	အနံ႔မဲ႔ေသာ	ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုဒ္ကဲ့သို႔ပင္	မေကာင္းမႈ	ဆိုးယုတ္	
ျခင္းသည္	ကာလအတန္ၾကာ	အစြမ္းမျပဘဲရွိၿပီးမွ	ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမပါ	သတိ	
မေပးဘဲ	သတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

အေရာင္မဲ႔	အနံ႔မဲ႔ေသာ	ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုဒ္ကဲ့သို႔ပင္	
မေကာင္းမႈ	ဆိုးယုတ္ျခင္းသည္	ကာလအတန္ၾကာ	အစြမ္းမျပဘဲရွိၿပီးမွ	
ဆိုင္းမဆင့္	ဗံုမပါ	သတိမေပးဘဲ	သတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
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	 ထို႔ျပင္	 ၎သည္	 ေကာင္းျမတ္ျခင္းအျဖစ္	 ဟန္ေဆာင္တုပ	
ႏိုင္စြမ္းရွိသည္သာမက	သန္႔ရွင္းေကာင္းျမတ္ျခင္းသေဘာကို									အကာ	
အကြယ္အျဖစ္	အသံုးခ်တတ္သည္။	တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက	ေကာရိန္သု	
အသင္းေတာ္အား	ထုိကဲ့သို႔ေသာ	ဝိညာဥ္ေရးအေယာင္ေဆာင္	လွည့္ျဖား	
သူမ်ားကို	သတိထားရန္	စာေရးခဲ႔သည္။	
 “သုိ႔ရာတြင္	ငါတို႔ကဲ့သုိ႔	လုပ္ေဆာင္သည္ဟု		

ဝါႂကြားေျပာဆုိခြင့္ကုိ	ထုိတမန္တုိ႔	မရႏိုင္ၾကေစရန္၊	
ငါသည္	ယခုအတုိင္း	ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။	
ထုိသူတို႔ကား	တမန္ေတာ္အတုမ်ားသာ	ျဖစ္ၾက၏။	

မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို	တမန္ေတာ္မ်ားအျဖစ္	ေယာင္ေဆာင္လ်က္	
လွည့္စားလုပ္ေဆာင္သူမ်ားတည္း။	သူတုိ႔	ဤသုိ႔ျပဳၾကသည္မွာ	

အံ့ၾသစရာမဟုတ္၊	စာတန္ပင္လွ်င္	
အလင္း၏ေကာင္းကင္တမန္အသြင္ကုိ	ေဆာင္ယူနိုင္ေပသည္။	
သုိ႔ျဖစ္၍	သူ၏တပည့္မ်ားသည္	ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ	
ေဟာေျပာေၾကျငာသူမ်ားအျဖစ္	ေယာင္ေဆာင္ၾကသည္မွာ	

အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။	ေနာက္ဆုံး၌	သူတုိ႔သည္	
မိမိတုိ႔	က်င့္ၾကံျပဳမူသည္အတုိင္း	ထုိက္သင့္ရာအက်ိဳးအျပစ္ကုိ	

ခံရၾကလိမ့္မည္	(၂ေကာ	၁၁း၁၂-၁၅)	(ေခတ္သုံး)။
	 ၁ရာစု	 အေစာပိုင္းက	 	 	 မိမိကိုယ္ကို	 တမန္ေတာ္ဟုဆိုကာ	
ဟန္ေဆာင္ၿပီး	 ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကို	 ေဟာေျပာသက္ေသခံသူ	
မ်ားသည	္	အရင္းစစလ္ွ်င	္ဘရုား၏အမႈေတာက္ိ	ုဆန္႔က်ငသူ္မ်ားျဖစသ္ည။္	
	 အသင္းေတာ္သည္	က်ိဳးပဲ႔ေႂကြမြေနေသာ၊	စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း
ေနသူတို႔အား	 အမွန္တရားႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္	 	 ျပန္၍သစ္လြင္	
လန္းဆန္းလာေစေသာ၊	 နဂိုပံုမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ေစေသာေနရာ	 ျဖစ္သင့္	
သည္။	ဤသို႔ျဖစ္ပါက	ဘုရားသခင္၏လူတို႔သည္	ဘဝ၏စိန္ေခၚခ်က္မ်ား	
ကို	 ရင္ဆိုင္ရန္	 အသင့္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။	 သို႔ျငားလည္း	 အသင္းေတာ္၏	
အရိပ္ေအာက္တြင္	ဖံုးကြယ္ေနေသာ	မေကာင္းမႈ၊	ဆိုးယုတ္မႈမ်ား	ရွိေနၿပီး	
၎ကိုသိရန္	အခ်ိန္ၾကာၾကာ	မလိုအပ္ပါ။	
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ဥပမာ			-		ဘုရားဝတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္သူဟု	ထင္ရသည့္	အသင္းသားက		
	 သူ႔အလုပ္ရွင္ထံမွ	ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳျခင္း။
										-		အသင္းေတာ္လူႀကီးက	မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚသစၥာမဲ႔
	 ေဖာက္ျပန္ျခင္း။
										-	 သင္းအုပ္ဆရာက	မိမိ၏ေဖာက္ျပန္မႈကို	ဖံုးကြယ္ရန္		 	
	 နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္	ဧဝံေဂလိခရီးထြက္ျခင္း။
										-	 တစ္ခ်ိန္က	ႏွစ္လိုခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းသည့္	သင္းအုပ္က			
	 ပါဝါအာဏာျပၿပီး	အျပစ္တင္တတ္လာျခင္း။
									-	 အသင္းေတာ္ဥကၠ႒က	ေဝဖန္အၾကံေပးမႈမ်ားကိုေသြးခြဲသည္၊	
	 အာခံသည္၊	အတိုက္အခံလုပ္သည္ဟု	ေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္းျဖင့္
	 ဦးတည္ခ်က္မွေသြဖည္သြားျခင္း။
	 လူအမ်ား၏ယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရသူတို႔သည္	စာရိတၱက်႐ံႈး	
ပ်က္ယြင္းေသာအခါ	 လူတို႔အံ့ၾသထိတ္လန္႔ၾကသည္။	 မိတ္ေဆြမ်ား၊		
အေပါင္းအသင္းမ်ားအေနျဖင့္	 သူတို႔၏အထင္အျမင္မ်ားႏွင့္	 စပ္လ်ဥ္း၍	
ဇေဝဇဝါျဖစ္ကုန္သည္။	“အဲဒီလိုျဖစ္လာမွာကို		ဘာေၾကာင့္		မျမင္ခဲ့တာလဲ”၊		
ဘာေၾကာင့္	 ဒီေလာက္စံုလံုးကန္းရတာလဲဟု	 ေမးတတ္ၾကသည္။	

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေတြးၾကည့္လွ်င္	 တစ္ခါတစ္ရံ	 ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ	
သဲလြန္စမ်ားကို	ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ေၾကာင္း	ျပန္သတိျပဳမိမည္။	သို႔ေသာ္	ထိုစဥ္က	
ေကာင္းျမတ္ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားက	 သဲလြန္စမ်ားကို	 ဖံုးထားခဲ႔သည္။	 ၎	
တို႔သည္	 စာရိတၱပ်က္သူတို႔ကို	 မႏွစ္သက္သည့္ပံုဖမ္းကာ	 ဟန္ေဆာင္	
သည္။	 	 အျခားသူတို႔၏အက်င့္စာရိတၱကို	 ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ၿပီး	 အလြန္႔	
အလြန္ေကာင္းျပသည္။	 	 အက်င့္တရားဟူသည့္မ်က္ႏွာဖံုးကို	 စြပ္၍	
မိမိ၏	ဆိုးယုတ္မႈဒုစ႐ိုက္ကို	 ဖံုးကြယ္ရန္	 နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္သံုးျခင္း	
ျဖစ္ေတာ့သည္။	

ကမာၻေလာက၏အလင္းရွင္ႏွင့္အတူ	အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း	
ဟူေသာ	အခြင့္အေရးႀကီးရသူက	အဆံုးတြင္	ထာဝရအေမွာင္ထဲ၌	

ဇာတ္သိမ္းျခင္းသည္	မည္သို႔	ျဖစ္ခဲ႔ျခင္းနည္း။
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	 ထိုကဲ႔သို႔ေသာအျဖစ္ကို	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၌	 ေတြ႕ရသည္။	
သူသည္	 ခရစ္ေတာ္၏	 အနီးကပ္တပည့္ေတာ္မ်ားအနက္မွ	 တစ္ဦး	
ျဖစ္သည္။	ထို႔ေၾကာင့္လည္း	ဤသို႔	အနီးကပ္မိတ္ေဆြ၏သစၥာေဖာက္ျခင္း	
အျဖစ္မ်ိဳးသည္	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔	 စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည့္	 သင္ခန္းစာ	
စံနမူနာ	 ျဖစ္ေနပါသည္။	 သူသည္	 ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္	
သာမက	ဘ႑ာထိန္းအျဖစ္	ယံုၾကည္အပ္ႏွံခံရသည္။	သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ	
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္	အတူေနထိုင္လ်က္၊	ခရစ္ေတာ္၏	သင္ၾကားမႈကိုခံယူရင္း၊	
ခရစ္ေတာ္ျပဳေသာ	 တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို	 ျမင္ခဲ႔ရသူျဖစ္သည္။	
သို႔ေသာ္	ေနာင္အႏွစ္	(၂ဝဝဝ)	အၾကာတြင္	ႏွစ္ဆယ္ရာစု	ခရစ္ယာန္တို႔က	
သူ႔အား	 ခရစ္ေတာ္ကို	 အသျပာသံုးဆယ္ႏွင့္	 သစၥာေဖာက္သူအျဖစ္	
သတ္မွတ္သိရွိၾကသည္။	 ၎ေငြပမာဏသည္	 ကၽြန္တစ္ေယာက္	
ေသဆံုးျခင္းအတြက္	ကၽြန္ပိုင္ရွင္အား	ေပးရေသာ	ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ	
ျဖစ္သည္	(ထြ	၂၁း၃၂)။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	 အဘယ္ေၾကာင့္	 ဤသို႔	 ျဖစ္သြားရသနည္း။	
ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္	မိမိ၏ဆရာကိုသစၥာေဖာက္ခဲ့သနည္း။	ေလာက	
အလင္းရငွ္ႏငွ္အ့တ	ူအသကရ္ငွ္ေလွ်ာကလ္မွ္းခြင္ႀ့ကီး	ရခဲသ့ကူ		အဆံုးတြင	္
ထာဝရအေမွာင္ထဲ၌	 ဇာတ္သိမ္းရျခင္းသည္	 ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ။	
ကၽြႏ္ုပ္တို႔	 သူ႔ကဲ႔သုိ႔မျဖစ္ေစရန္	 ဤယုဒရွကာ႐ုတ္ျဖစ္ရပ္မွ	 မည္သည့္	
သင္ခန္းစာမ်ား	သင္ယူၾကပါမည္နည္း။
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bmoma\:pdwftm:xufoef[efaqmif]cif:tvif:
 
 ၁၉၇၀	 ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္	 ကမာၻ၌	 ေၾကာက္မက္ဖြယ္	
ဆိုးရြားေသာ	 အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု	 ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။	 ထင္ရွား	
ေက်ာ္ၾကားေသာ	တရားေဟာဆရာ	ဂ်င္းမ္	ဂ်ံဳး	၏ႏွလံုးသားထဲ၌	ကြယ္ဝွက္	
တည္ရွိေနေသာဆိုးယုတ္မႈက	 သူ႕ကိုေသျခင္းသို႔	 ပို႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။	
လူမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	 သမၼာက်မ္းအေျခခံသည့္	 ထိုပုဂၢိဳလ္၏	
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္	 အလြန္တန္ခိုးပါခဲ႔ၿပီး	 သူ႔အသင္းေတာ္သည္		
စံျပျဖစ္လာခဲ႔သည္။	 “အသင္းေတာ္ဆုိတာ	 ဒီလိုျဖစ္သင့္တယ္”	 ဟု	
အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။	 အသင္းဝင္မ်ားက	 ၿမိဳ႕တြင္းရွိ	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါး	
သူမ်ား၏	ျပႆနာမ်ားကို	ကူညီေျဖရွင္းေပးၾကသည္။
	 အသင္းေတာ္သည္	အသင္းသားမ်ားအေပၚ	ဩဇာအရွိန္အဝါ 
ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ်	တရားေဟာဆရာသည္	သူ႔ကိုယ္ကို	သမၼာက်မ္းစာ 
ထက္ပင္	 အခြင့္အာဏာရွိသူအျဖစ္ျမင္လာသည္။	 မည္သည့္	 ေဝဖန္မႈ	
ကိုမွ်	သူမခံယူ၊	ေငြေၾကးႏွင့္အခြင့္အာဏာက	သူ႔ကို		လႊမ္းမိုးအေမွာင္ဖံုး	
လာသည္။	 သူ႕အေပၚေဝဖန္မႈမ်ားကို	 ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္	 သူ႔လႊမ္းမိုးမႈကို	
ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ရန္	 	 အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔	 သူ႔အသင္းေတာ္ကို	
ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔သည္။	 ထိုေနရာ၌	 သူ၏ဩဇာအာဏာကို	 ၿခိမ္းေျခာက္	
ဆန္႔က်င္ခံရေသာအခါ	သူသည္	ေနာက္လုိက္မ်ားအားလံုးကို	မိမိကုိယ္ကို	
သတ္ေသၾကရန္	ေတာင္းဆိုလ်က္	အဆံုးစြန္ထိတြန္းပို႔ခဲ႔သည္။	
	 အမႈေတာ္ေဆာင္	 တစ္ဦးအေနႏွင့္	 	 ထိုကဲ့သို႔ေသာအမႈကိ ု
မည္သို႔လုပ္ရပ္ႏိုင္ရသနည္း။	 အထူးသျဖင့္	 'The	 People's	 Temple'		
“လူမ်ား၏ဗိမာန္”	 ၌	 ျပဳရပါသလား။	 	 	 မေကာင္းမႈ	 ဆိုးယုတ္ျခင္း၏	
သေဘာသဘာဝအရ		အျခားသူမ်ားကို	အသံုးခ်ၿပီး၊	မိမိထင္ေပၚေအာင္၊	
မိမိကိုအထင္ႀကီးေအာင္	လုပ္သည့္သေဘာက	ထင္ရွားပါသည္။လွည့္ျဖား	
ျခင္းအေမွာင္ကို	 အခြင့္ေပးေသာအခါ	 ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္	 ေသျခင္း	 ရလဒ္	
ေပၚထြက္လာပါသည္။	
	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္မႈ၏အႏၱရာယ္သည္	 အမ်ားအားျဖင့္	
ေကာင္းေသာ	အေၾကာင္းတရားႏွင့္	ေရာေႏွာေနတတ္သည္။	
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   'The	People's	Temple'	၏ေခါင္းေဆာင္သည္	သမၼာက်မ္းစာ၏	
သတင္းစကားကို	 ေဆာင္ယူသူအျဖစ္	အစျပဳခဲ႔ၿပီး	ဆင္းရဲသားတို႔အေပၚ	
သနားျခင္းက႐ုဏာျပရန္	လႈံ႕ေဆာ္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။	
	 ထိုနည္းတူ	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 သခင္ေယရႈ၏တမန္ေတာ္	
မျဖစ္မီက	ေရာမလက္ေအာက္၌	ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ	သူ႔အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔	
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္	 ႀကိဳးပမ္းလ်က္	 ေကာင္းေသာအမႈကို	 ျပဳသူ	
ျဖစ္သည္။	သူ၏မိသားစုအမည္	 ရွကာ႐ုတ္သည္	လက္တင္စကား	 Sca-
rus	   မွဆင္းသက္လာၿပီး	 အဓိပၸာယ္မွာ	 “ဓားေျမာင္ကိုသယ္ေဆာင္သူ”	
ျဖစ္သည္။		၎သည္	ေဇလုတ္မ်ိဳးခ်စ္အဖြ႕ဲမွ	အသုံးျပဳေလ့ရိွေသာလက္နက္	
ျဖစ္သည္။	 ေဇလုတ္တို႔သည္	 ေရာမအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ကို	 တိုက္ထုတ္၍	
ဣသေရလႏိုင္ငံ	ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္	သံႏၷိ႒ာန္ခ်	သစၥာျပဳထားသူမ်ား
ျဖစ္သည္။	

	 သခင္ေယ႐ႈ၏	 တပည့္ေတာ္မ်ား၊	 တမန္ေတာ္မ်ားသည္	
သူတို႔၏ႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးကို	 အထူးပင္	 ျမင္ေတြ႕လိုခဲ႔ၾကသည္။	
သူတို႔အေနျဖင့္	 ေမရွိယဘုရင္ႂကြလာလွ်င္	 ႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္	
ဝိညာဥ္ေရး	 ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု	 ကတိစကားမိန္႔ၾကား	
ခဲ႔သည့္	ပေရာဖက္မ်ားကို	ယံုၾကည္ခဲ႔ၾကသည္။		နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈ၏	
အံ့ဩဖြယ္တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားကို	ျမင္ရေသာအခါ	သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား	
ပို၍ပင္	 ျပင္းျပလာခဲ့သည္။	 ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္၏မိခင္က	 ခရစ္ေတာ္	
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေသာအခါ	 သားႏွစ္ေယာက္အား	 လက္်ာဖက္၊	 လက္ဝဲ	
ဖက္တြင္	 ထိုင္ရန္	 အခြင့္အေရးေတာင္းျခင္းမ်ိဳးသည္	 ယုဒမိဘတိုင္း၏	
ဆႏၵျဖစ္သည္	(မ		၂၀း	၂၀-၂၃)။
	 	 	 	 သုိ႔ေသာ္	 လူထု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္	 ပ်က္လုနီးပါး	 ျဖစ္သြားသည္။				

တမန္ေတာ္	၁၂	ပါးထဲတြင္	ယုဒရွကာ႐ုတ္ကို	အပါအဝင ္
ျဖစ္ရန္	ေရြးခ်ယ္ျခင္းက	ကယ္တင္ျခင္းဇာတ္လမ္းေပၚလာေအာင္	

သခင္ေယ႐ႈ	လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းပင္	ျဖစ္ေတာ့သည္။	
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ဣသေရလလူမ်ိဳးေတာ္အားေပးေသာ	 ကတိေတာ္ကို	 မျဖည့္ဆည္းမီ	
မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္းကို	 အရင္ေခါင္းေထာင္ေစၿပီး	 ၎ဖာသာပင္	
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္	 ဘုရားသခင္က	 အခြင့္ေပးခဲ႔သည္။	 ဝိညာဥ္	
ကယ္တင္ျခင္းကို	ႏိုင္ငံေရးလြတ္ေျမာက္မႈထက္	အရင္ဦးစားေပးခဲ႔သည္။
		 တမန္ေတာ္	၁၂	ပါးတြင္	ယုဒရွကာ႐ုတ္ကို		အပါအဝင္ျဖစ္ရန္	
ေရြးခ်ယ္ျခင္းက	 ကယ္တင္ျခင္းဇာတ္လမ္းေပၚလာေအာင္	 သခင္ေယရႈ	
လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းပင္။	သခင္ေယ႐ႈ	အဖမ္းမခံရမီ	တပည့္ေတာ္	မ်ားႏွင့္	
ေနာက္ဆံုးပႆခါညစာစားစဥ္		“က်မ္းစာခ်က္ျပည့္စံုေစမည္	အေၾကာင္း	
ငါႏွင့္အတူစားေသာသူသည္	 ငါ႔ကိုေျခႏွင့္ေက်ာက္သတည္း”	 (ေယာ	
၁၃း၁၈)	 ဟုမိန္႔ကာ၊	 ဣသေရလရွင္ဘုရင္	 ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏သီခ်င္းကို	
ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။	

“အကယ္စင္စစ္	ငါယံု၍	ငါ႔မုန္႔ကုိစားေသာ	အေဆြခင္ပြန္းသည္	
ငါ႔ကို	ေျခႏွင့္ေက်ာက္သတည္း”	(ဆာလံ	၄၁း၉)။

	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏လုပ္ရပ္က	သမၼာက်မ္းစာပါ	ပေရာဖက္ျပဳခ်က္	
မ်ားကို	 ျပည့္စံုေစလိမ္႔မည္။	ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးႀကီးေသာ	လက္ေတာ္	
အားျဖင့္	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္းသည္	 ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း	
သက္ဆင္းလိမ္႔မည္။	ေသျခင္းတန္ခိုးကို		ဆုပ္ကိုင္ထားသူသည္	ေခ်မႈန္း	
ခံရလိမ့္မည္(ေဟျဗဲ	 ၂း	 ၁၄	 )။	အသက္ရွင္ျခင္းတန္ခိုးကို	ဆုပ္ကိုင္ထား	
သူသည္	 သူ႔ကိုယံုၾကည္သူတို႔အား	 ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ၿပီး	 ေအာင္ျမင္	
လိမ္႔မည္	(မ		၂၀း	၂၈၊	၂၆း	၂၈၊	၂	ေကာ	၅း	၂၁	)	။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	ေမွာင္မုိက္ေသာ	ညအခ်ိန္တြင္	အျပစ္ကို
က်ဴးလြန္ခဲ႔ေသာ္လည္း၊	ဘုရားသခင္က	လူအမ်ားကို						အလင္းေပးရန္	
၎ကို	 အသံုးျပဳခဲ႔သည္။	 ဘုရားသခင္၏ကမာၻႀကီးတြင္	 မေကာင္းမႈ	
ဆိုးယုတ္ျခင္းအမႈက	ဘယ္ေသာအခါမွ	အတည္မျဖစ္ရပါ။
	 	 	 	 	 	 ဘုရားသခင္သည္	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္းကို	 ေျပာင္းလဲရန္	
တတ္စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း	 ေတြ႕ရသကဲ့သို႔	 မေကာင္းမႈဆိုးယုတ္ျခင္းသည္	
အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ရမည္။	 ၎က	
ယုဒရွကာ႐ုတ္ကို	ဖ်က္ဆီးခဲ႔သကဲ႔သို႔	ယေန႔	ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း	ခ်ဥ္းကပ္	
ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။
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tusifhw\m:aumif:rGef[efaqmif]cif:tvif:

 ခရစ္ယာန္လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ေယာက္သည္	သူတို႔၏	တက္သစ္စ	
ကုမၸဏီေၾကာင့္	 စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။	 ႏွစ္အတန္ၾကာမွ်	
အေတြ႕အၾကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳး	 ျဖတ္သန္းၿပီးမွရရွိလာေသာ	 ေအာင္ျမင္မႈ	
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္	 ပို၍အားရေက်နပ္ၾကသည္။	 အားကစားကြင္းအနီး	
တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္	 အားကစားပြဲ	 အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား၊	 အစား	
အေသာက္မ်ား	ေရာင္းေကာင္းၿပီး၊	အလုပ္သမားမ်ားကို	ျဖည့္တင္းတိုးျမႇင့္	
ခန္႔ထားရျခင္းသည္	အံ႔ဖြယ္တိုးတက္မႈ၏ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။	တစ္စတစ္စႏွင့္	
ကုမၸဏီသည္	ပို၍	တိုးတက္ႀကီးထြားလာခဲ႔သည္။	

	 ဤသို႔လ်င္ျမန္စြာ	 တိုးတက္ႀကီးထြားေနစဥ္မွာပင္	 ကုမၸဏီီ၏	
မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္သည္	ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို	ဆန္႔က်င္စြပ္စြဲမႈမ်ား	လုပ္လာသည္။		
ဝန္ထမ္းမ်ားကို	 မ႐ိုးသားသူ၊	 မသမာသူမ်ားဟု	 စြပ္စြဲသည္။	 သူ႔ခ်မွတ္	
ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	ဘယ္အခ်ိန္	 ေမးခြန္းထုတ္ထုတ္	သူက	ပို၍ပင္	
တစ္ယူသန္ဝါဒကို	စြဲကိုင္ထားခဲ႔သည္။
	 လအတန္ၾကာၿပီးေနာက္	 ထိုကုမၸဏီငယ္၌	 အေရးႀကီး	
ျပႆနာတစ္ရပ္	ေပၚလာခဲ႔သည္။	မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္သည္	ေငြစာရင္းစာအုပ္	
ႏွစ္အုပ္	 ထားရွိအသံုးျပဳမႈျဖင့္	 အဖမ္းခံရသည္။	 စာရင္းစစ္၏		
စစ္ေဆးခ်က္မွ	 လြတ္ေျမာက္ရန္	 ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာျဖင့္	 စာရင္းမ်ားကို	
လိမ္လည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။	အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကို		အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊	
အျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္	 သူ႔အစား	 ၾကားမွ	 အေခ်ာင္ဝင္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။	
သူ၏	တရားမဝင္လုပ္ရပ္မ်ားကို	သတိမထားမိေအာင္	 	အျခားသူမ်ား၏	
မျပည့္ဝမႈကို	အာ႐ံုစိုက္မိေအာင္လုပ္ျခင္း	ျဖစ္သည္။	
	 တစ္စတစ္စႏွင့္	 လုပ္ငန္းအ႐ႈံးေပၚၿပီး	 ကုမၸဏီက	 ေဒဝါလီခံရ	
သည္။	 သူတစ္ပါးကုိ	 ေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားရွိရန္၊	 ဂုဏ္သိကၡာ	

ဘုရားသခင္၏ကမာၻႀကီးတြင္	မေကာင္းမႈ	ဆိုးယုတ္ျခင္းအမႈက		
ဘယ္ေသာ	အခါမွ်အတည္မျဖစ္ရ။
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ရွိရန္	ေတာင္းဆိုသူက	ကိုယ္တိုင္ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့သူ	ျဖစ္ေနပါသည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္လည္း	ထုိကဲ့သို႔ေသာပံုစံျဖစ္ေနပါသည္။
ေဗသနိရြာရွိ	 မာရိ၊	 မာသ၊	လာဇ႐ုတို႔အိမ္တြင္	သခင္ေယ႐ႈအား	 ဂုဏ္ျပဳ	
ညစာေကၽြးရန္	ညစာစားပြဲႀကီးကို	ျပင္ဆင္ပါသည္။	လာဇ႐ုကို	ေသျခင္းမွ	
ျပန္လည္ရွင္ျပန္ေစေသာေၾကာင့္	ပြဲလုပ္ျခင္းျဖစ္မည္	(ေယာ	၁၂း၂)။
	 မာသသည္	 မီးဖိုထဲတြင္	 အႀကီးအက်ယ္ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္	
ေနျခင္းက	 ထုိညစာသည္	 သာမန္မဟုတ္ေၾကာင္း	 ယူဆႏိုင္သည္	 (လု	
၁၀း၄၀)။	 သမၼာက်မ္းစာက	 မာရိသည္	 ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ရန္ထက္									
သခင္ေယ႐ႈ			၏စကားကုိ	နားေထာင္ရန္	ပုိ၍		စိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသည္။	သို႔ေသာ္	 	 	သူမလည္း	ဤပြဲသည္	သာမန္	ညစာစားပြဲမ်ိဳး	
မဟုတ္ေၾကာင္း	 သိထားသျဖင့္	 သခင္ေယ႐ႈအား	ထူးျခားစြာ	 ဂုဏ္ျပဳလို	
ပါသည္။	 ထိုည၌	 သခင္ေယ႐ႈ၏ေျခရင္းတြင္	 တိတ္ဆိတ္စြာထိုင္၍	
သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို	 နားေထာင္သည္သာမက	 သခင္ေယ႐ႈ၏ေျခကို	
တစ္ႏွစ္စာ	လုပ္အားခႏွင့္	ညီမွ်ေသာ	အဖိုးတန္ဆီေမႊးႏွင့္	သြန္းေလာင္းခဲ႔	
သည္။	 ထုိ႔ျပင္	သူမ၏ဆံပင္ႏွင့္	 	ကိုယ္ေတာ္၏	ေျခကိုသုတ္ေပးျခင္းျဖင့္
ကိုယ္ေတာ့္အား	ပ်ပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ပါသည္။	ထိုအျပဳအမူမ်ိဳးကို	အေစခံမ်ား
ပင္	မျပဳလုပ္ၾကေပ	(ေယာ	၁၂း၃)။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္အေနျဖင့္	 ထိုကဲ့သို႔	 သခင္ေယ႐ႈအေပၚ	
အေလးထားသည့္အျပဳအမူကို	လြန္ကဲသည္ဟု	 ခံယူပံုရသည္။	 မာသ၏	
အႀကီးအက်ယ္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ထားသမွ်ကို	 စားေသာက္ရန္	 သူ၌		
ျပႆနာ	မရွိေသာ္လည္း	မာရိ၏	သခင္ေယ႐ႈအား	ပ်ပ္္ဝပ္ကိုးကြယ္မႈကိုမူ	
မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း	သူ၏ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္၌	ထင္ရွားေနသည္။	
	 	 	 “ထိုဆီေမႊးကို	 ေဒနာရိ	 အျပားသံုးရာအဘိုးႏွင့္ေရာင္း၍	
ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား	 အဘယ္ေၾကာင့္	 မေပးသနည္း”	 ဟုဆင္းရဲသား	
တို႔အေပၚ	သေဘာေကာင္းဟန္ေဆာင္ခဲ႔သည္။	၎သည္	အက်င့္ေကာင္း	
ဟန္ေဆာင္ေသာ	အလင္းျဖစ္သည္။	 ထုိ႔ျပင္	သူက	ဆီေမႊး၏	တန္ဖိုးကို	
တြက္ခ်က္ၿပီးသား၊	 သူမ၏ေပးလွဴမႈသည္	 မိုက္မဲမႈျဖစ္ၿပီး	 ေပးရမည့္သူ	
လြဲမွားေနေၾကာင္း	သူေထာက္ခဲ႔သည္။	
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	 မာရိျပဳေသာအမႈကို	ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသည့္	ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	
စကားသည္	 ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ	 အမွန္တကယ္	 စိတ္ေစတနာရွိ၍	
ထြက္ေပၚလာျခင္းမဟတု။္		မာရိႏငွ္အ့တ	ူသမူွ်ေဝ		မခစံားႏိငုသ္ည	္သာမက၊	
သခင္ေယ႐ႈအား	 ပ်ပ္ဝပ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို	 ဆန္႔က်င္လိုက္ေသးသည္။	 သူ႔	
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ	သူတစ္ပါးအက်ိဳးအတြက္မဟုတ္၊	သူ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္	
ျဖစ္သည္။	ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	 ေျဖာင့္မတ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း	 ေနာက္ကြယ္ရွိ	
သ႐ုပ္အမွန္ကို	 တမန္ေတာ္	 ရွင္ေယာဟန္တစ္ပါးတည္းက	 ေရးသား	
ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။	
 “ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္	 ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔	 အက်ိဳးကုိေထာက္၍	
ဆုိသည္မဟုတ္၊	 မိမိသည္	 သူခိုးျဖစ္လ်က္	 တပည့္ေတာ္မ်ားသုံးရန္	
ေငြအိတ္ကုိ	ေဆာင္၍	ႏႈိက္ယူတတ္ေသာေၾကာင့္သာဆုိသတည္း”	(း	၆)။
	 သူ၏	ေကာင္းျမတ္ျခင္း	ပံုရိပ္	ဆက္လက္တည္တံ့ရန္အတြက္
ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 မာရိ၏ေကာင္းျမတ္ေသာ	 ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ	
သံသယ	အျမင္ျဖင့္	ၾကည့္သည္။	သို႔ေသာ္	သခင္ေယ႐ႈက	အမွန္တရားႏွင့္
မုသာကို	အႏိုင္ယူခဲ႔သည္။	

 “ေယ႐ႈသည္လည္း၊	ထုိမိန္းမကုိရွိေစေတာ့။	ငါ၏အေလာင္းကုိ	
သၿဂႋဳဟ္ျခင္းငွာ	 ျပင္ဆင္ေသာေန႔တုိင္ေအာင္	 သူသည္	 ဤဆီေမႊးကုိ	
သုိထားၿပီ။	 ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔ကား	 သင္တုိ႔၌	 အစဥ္ရွိၾက၏။	 ငါမူကား	
အစဥ္ရွိသည္မဟုတ္ဟု	မိန္႔ေတာ္မူ၏	(း	၇	-	၈)။
	 အဖိုးတန္ဆီေမႊးသံုးျခင္းသည္	 ယုဒလူတို႔၏ဓေလ့ထံုးစံတြင္	
ပါဝင္ေသာ	 က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။	 မာရိက	 ထိုအခ်က္ကို	 သတိမျပဳ	
မိပါ။	သို႔ေသာ္	သူမ၏အျပဳအမူသည္	ခရစ္ေတာ္ကို	သၿဂႋဳဟ္ရန္	 ျပင္ဆင္	
သကဲ့သို႔	ျဖစ္သြားသည္။	သခင္ေယ႐ႈ၏	စကားသည္	ၾကားရသူတို႔အတြက္	
ပေဟဠိသဖြယ္ျဖစ္ေနမည္။	

ယုဒရွကာ႐ုတ္က	သူ႔အက်ိဳးအတြက္	
အျခားသူကို	ေခါင္းပံုျဖတ္	အသံုးခ်လိုၿပီး၊	သခင္ေယ႐ႈက	

လူမ်ားအဘို႔အလို႔ငွာ	မိမိအသက္ကို	စြန္႔ရန္	ရည္ရြယ္သူျဖစ္သည္။	
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လူသိမ်ား	 ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ေနသည့္	 သခင္ေယ႐ႈကို	
မည္သူတစ္ဦးကမွ်	 နာက်င္ေအာင္	 လုပ္မည္မဟုတ္ဟု	 ထင္ရသည္။	
ေနာက္တစ္ေန႔	ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕အဝင္လမ္း၌	သခင္ေယ႐ႈကို	သံလြင္ခက္	
မ်ားျဖင့္	 ေဝွ႔ယမ္းႀကိဳဆိုရန္	 လူထုႀကီးက	 တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ႔ၾကသည္။	
သို႔ေသာ္	အလြန္တိုေတာင္းလွသည့္	၆	ရက္	အၾကာတြင္	ပႆခါပြဲ	က်င္းပ	
ခ်ိန္၌	လူထုေအာ္သံ	ေျပာင္းလဲသြားသည္။	 “ေဟာရွဏျဖစ္ေစသတည္း။	
ထာဝရဘုရား၏အခြင့္ႏွင့္	 ႂကြလာေတာ္မူေသာ	 ဣသေရလရွင္ဘုရင္	
သည္	 မဂၤလာရွိေစသတည္း”	 (ေယာ	 ၁၂း	 ၁၃)ဟု	 ေႂကြးေၾကာ္ေသာ	
အသံမ်ားသည္	 “ထိုသူကို	 လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ	 ႐ိုက္ထားပါ”	 ဟူ၍		
ေျပာင္းသြားသည္	(ေယာ	၁၉း၁၅)။
	 သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ယုဒရွကာ႐ုတ္၏အသက္တာသည္	 သိသိ	

သာသာ	ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။	ယုဒရွကာ႐ုတ္က	သူ႔အက်ိဳးအတြက္	
အျခားသူကို	 ေခါင္းပံုျဖတ္	 အသံုးခ်ခ်င္ၿပီး၊	 သခင္ေယ႐ႈက	လူမ်ားအဘို႔	
အလို႔ငွာ	မိမိအသက္ကိုစြန္႔ရန္	ရည္ရြယ္သူျဖစ္သည္။	
	 သမၼာက်မ္းစာတြင္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏အေၾကာင္းက	 အနည္း	
အက်ဥ္းသာပါသည္။	သို႔ေသာ္		ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး					သူ႔ေလာဘ
ႏွလံုးသားက	သူ႔ကုိ	 အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	
သည္	မာရိကို	 	ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ပင္	တားျမစ္ခဲ႔ပါလိမ့္မည္။	 	ဤသို႔	
လ်င္ျမန္စြာ	တားျမစ္လိုက္ျခင္းျဖင့္	က်န္ေသာဆီေမႊးမ်ားကို	သိမ္းဆည္း	
ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္၊	 ထုိသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္	 အျမတ္ရႏိုင္သည္ဟု	 ယူဆေကာင္း	
ယူဆေပလိမ့္မည္။	 သို႔ေသာ္	 သခင္ေယ႐ႈ၏	 ပထမဆံုးအျပစ္တင္မႈကို	
ခံခဲ႔ရၿပီး၊	 သခင္ေယ႐ႈက	 “ထိုမိန္းမကိုရွိေစေတာ့”	 ဟူ၍ပင္	 မိန္႔ၾကား	
လိုက္သည္။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္ကား	 သူတစ္ပါးႏွင့္	 သက္ဆိုင္ေသာအရာကို	

ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	သခင္ေယ႐ႈ၏အံ့ဖြယ္မ်က္ေမွာက္၌		
၃	ႏွစ္တာမွ်	အတူရွိေနခဲ႔ေသာ္လည္း	သူ၏	စိတ္ဝိညာဥ္အေမွာင္ျခမ္းကို	

အလင္းမရေအာင္	အဆက္မျပတ္	ကာရံဖံုးကြယ္ထားခဲ႔သည္။ 
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မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္	ယူငင္ရာ၌	ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။	ရွင္ေယာဟန္က	
ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 “သူခိုးျဖစ္လ်က္	တပည့္ေတာ္မ်ားသံုးရန္	 ေငြအိတ္	
ကို	ေဆာင္၍	ႏႈိက္ယူတတ္သည္”	ဟုေရးခဲ႔သည္	(ေယာ	၁၂း၆)။	ေငြကို	
အိတ္ထဲထည့္သကဲ့သို႔	 စာတန္သည္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏ႏွလံုးသားထဲသို႔	
သခင္ေယ႐ႈအား	သစၥာေဖာက္ရန္	အေတြးကို	ထည့္ပါသည္	(၁၃း၂)။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္အေနျဖင့္	သူသည္	လွည့္စားျခင္း၌	ကၽြမ္းက်င္	
ၿပီး၊	အေပၚယံဟန္ေဆာင္တတ္ေသာပညာျဖင့္	အေျခအေနကို	ထိန္းႏိုင္	
မည္ဟု	 ထင္မွတ္ခဲ႔သည္။	 သို႔ေသာ္	၎သည္	 ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း	 မဲ႔သြား	
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။	 သူကိုယ္တိုင္က	 မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္းသို႔	 မိမိ	
ကိုယ္ကုိ	 အပ္ႏွံ၍	 မိမိကိုယ္ကို	 ပ်က္စီးေအာင္	 စာတန္၏လက္တြင္းသို႔	
သက္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။	 ေျခလွမ္းတစ္ခ်က္မွားျခင္းျဖင့္	 မေကာင္းမႈ	
ဆိုးညစ္ျခင္းထဲသို႔	က်ေရာက္သြားရသည္။	
	 သို႔ေသာ္	 ထိုျမင္ကြင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္	 ဘုရားသခင္၏	
ျမင့္ျမတ္ေသာအၾကံအစည္	ရွိေနပါသည္။	
	 အလင္းႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးရွိျငားလည္း	 ျပည့္စံုေသာအလင္း	
ရမည္ဟု	 အာမမခံႏုိင္။	 လက	ကမာၻကုိ	 လွည့္ပတ္ရာတြင္	 ကမာၻေျမသို႔	
မ်က္ႏွာျပဳေသာအျခမ္းသာလင္းၿပီး၊	 အာကာသစူးစမ္းမႈမွ	 မေဖာ္ထုတ္	
ႏိုင္မီအထိ	အျခားအေမွာင္ျခမ္းသည္	လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈမ်ားစြာႏွင့္	ရွိေနသည္။	
	 ထိုနည္းတူ	 လူ႔စိတ္အလိုဆႏၵသည္	 အေျခအေနတစ္ခု၌	
နစ္ဝင္ေနခ်ိန္တြင္	မိမိ၏အျပစ္အားနည္းခ်က္မ်ားမေပၚေအာင္၊	မထင္ရွား	
ေအာင္္၊	 ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္အလင္း	 တန္ခိုးေတာ္က	 	 	 ကုစားေပးမႈ၊	
သန္႔ရွင္းေပးမႈကို	 မခံယူေအာင္	 ထိုစိတ္ဆႏၵက	 ကြယ္ထားသည္။သခင္	
ေယ႐ႈက	 “အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရေၾကာင္းကား	 အလင္းသည္	 ဤ	
ေလာကသို႔ဝင္၍	 လူတို႔သည္	 	 မေကာင္းေသာအက်င့္ကို	 က်င့္ေသာ	
ေၾကာင့္	 အလင္းထက္	 ေမွာင္မိုက္ကို	 သာ၍ႏွစ္သက္ၾက၏။	 ဆိုးယုတ္	
ေသာအက်င့္ကို	 က်င့္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္	 	 အလင္းကို	 ျမင္ပ်င္း၍	
မိမိတို႔အက်င့္၌	 အျပစ္ပါသည္ကို	 မထင္ရွားေစျခင္းငွာ	 အလင္းသို႔	
မခ်ဥ္းကပ္ၾက”	(ေယာ	၃း၁၉	-	၂၀	)	မိန္႔ေတာ္မူသည္။
	 	 	 	 	 	ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	သခင္ေယ႐ႈ၏အံ့ဖြယ္မ်က္ေမွာက္၌	 	 ၃	ႏွစ္	
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တာမွ်	 အတူရွိေနခဲ႔ေသာ္လည္း	 သူ၏စိတ္ဝိညာဥ္အေမွာင္ျခမ္းကို	
အလင္းမရေအာင္	 အဆက္မျပတ္	 ကာရံဖံုးကြယ္ထားခဲ႔သည္။	 အျခား	
တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္	 တစ္သားတည္းရွိျငားလည္း	 သူ႔အလိုဆႏၵကို	
ခရစ္ေတာ္အလိုသို႔	 ေျပာင္းမည့္အစား	သူ႔ကို	 ပ်က္စီးျခင္းသို႔	 ပို႔ေနသည့္	
သူ႔အလိုဆႏၵအတိုင္းျပဳရန္သာ	ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ႔သည္။	
	 အာဒံႏွင့္ဧဝကဲ့သို႔ပင္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 ဘုရားသခင္၏	
ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ရွိေနခဲ႔ၿပီး၊	 ထိုသို႔ရွိရျခင္းကို	 လံုေလာက္သည္ဟု	
မခံယူခဲ႔။	သူမရရွိခဲ႔ေသာအရာ	တစ္စံုတစ္ခုကို	 ရယူလိုျခင္း၊	 	သို႔မဟုတ္	
ဘယ္ေသာအခါမွ်		ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု	ေနာက္ဆံုးမွ	သူသေဘာ	
ေပါက္ခဲ႔ေသာ	တစ္စံုတစ္ရာကို	ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလည္း	ျဖစ္ႏိုင္သည္။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 အထင္ရွားဆံုးေသာ	 ရဗၺိေနာက္သို႔	
ေခတၱတစ္ခဏတာ	လိုက္ပါခဲ႔ဘူးသည္။	သို႔ေသာ္	၎သည္	 ေလထဲမွာ	
လြင့္ေပ်ာက္ခဲ႔ၿပီ။	
	 	 	 	 	 	 	 	 သခင္ေယ႐ႈသည္	 ဣသေရလႏိုင္ငံေတာ္ကို	 ျပန္လည္	
ထူေထာင္မည့္သူဟု	သူထင္မွတ္ခဲ႔သည္။	သို႔ေသာ္	သခင္က	ထိုကိစၥကို	
စိတ္ဝင္စားဟန္မျပ။			ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	သူတို႔၏အမႈေတာ္လုပ္ငန္းကို	
ေထာက္ပံ႔အားေပးေသာ	 လူခ်မ္းသာမ်ားထံမွ	 အကူအညီရရွိခဲ႔သည္။	
သုိ႔ေသာ္			သခင္ေယ႐ႈက	သူ႔ကုိ	အျပစ္တင္စကားဆုိခဲ႔သည္။သခင္ေယ႐ႈက
သူ႔အမွားကို	 ေထာက္ျပျပင္ေပးျခင္းေၾကာင့္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏အျပင္ပန္း	
မ်က္ႏွာဖံုး	ကြာက်သြားျခင္းေလာ။
	 ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈကို	 မခံႏိုင္ျခင္းသည္	 လက္စားေခ်မႈသို႔	
ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။	 	 	ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 	 	 	ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။	
A.T.	Robertson	၏	“Harmony	of	the	Gospels”	ဟူေသာ	စာအုပ္တြင္	
“ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	ပြဲခံရာအခ်ိန္တြင္	သခင္ေယ႐ႈ၏	ျပစ္တင္ဆံုးမမႈကို	
ခံလိုက္ရ၍	 အဆိပ္ဆူးစူးသကဲ့သို႔	 နာၾကည္းသြားၿပီး	 သခင္ေယ႐ႈကို	
သစၥာေဖာက္ရန္အတြက္	အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္	ညိႇႏိႈင္းခဲ႔ေတာ့သည္”		ဟူ၍	
ေဖာ္ျပထားသည္။	
	 		သခင္ေယ႐ႈႏွင့္	၃	ႏွစ္ခြဲခန္႔မွ်	အတူေနထိုင္အခ်ိန္ေပးခဲ႔ျခင္း	
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သည္	 အဆိုးဆံုး၊	 အႀကီးမားဆံုးေသာ	 အမွားဟု	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	
ခံစားရျခင္း	ျဖစ္ႏိုင္သည္။	
	 		သူ၌	လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ	တစ္စံုတစ္ခုကိုရရွိႏိုင္ေသာ	
တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ	 သူ၌ရွိသည့္	 အလြန္အဖိုးတန္ေသာ	
ေယ႐ႈ	ဟူသည့္	အခြင့္အေရးကို	ေရာင္းခ်ရန္ပင္ျဖစ္သည္။	
	 ဤအခ်က္သည္	သမၼာက်မ္းမွတ္တမ္းအရလည္း			ကိုက္ညီမႈ
ရွိသည္။	 ေဗသနိရြာမွ	ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္	ယုဒရွကာ႐ုတ္အေၾကာင္း	
ဒုတိယအႀကိမ္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ	ယဇ္ပုေရာဟိတ္	အႀကီးအကဲမ်ားထံသြားၿပီး	
သခင္ေယ႐ႈကို	 သစၥာေဖာက္	 ေရာင္းစားရန္	 ေစ်းညႇိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။	
သူက	 ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား	 “အကၽြႏ္ုပ္သည္	 ေယ႐ႈကို	 ကိုယ္ေတာ္တို႔	
လက္သို႔အပ္လွ်င္	အဘယ္မွ်ေလာက္ေပးပါမည္နည္း”	ဟုေမးသည္။	 (မ	
၂၆	 း၁၅)။	 	 ပိုက္ဆံမွာ	အမ်ားႀကီး	 မဟုတ္ပါ။	 ေဒနာရိ	 ၃၀	သာျဖစ္၏။	
သို႔ေသာ္	ဘာမွ်မရျခင္းထက္စာလွ်င္	ဤပမာဏသည္	သင့္တင့္သည္ဟု	
ယုဒရွကာ႐ုတ္	ခံယူေၾကာင္းထင္ရွားသည္။	ထိုေငြကိုလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္	
သခင္ေယ႐ႈကို	 သစၥာေဖာက္ရန္	 အခြင့္အေရးကို	 စတင္ရွာၾကံပါေတာ့	
သည္	(း	၁၆)။
																		ထုိအျဖစ္မတိုင္မီ	ေ႐ွးရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္		ပေရာဖက္	ဇာခရိက	

“သူတို႔သည္	 ငါ႔အားအခေပးအံ့ေသာငွာ	 ေငြသံုးဆယ္ကိုခ်ိန္ၾက၏”	 (ဇာ	
၁၁း၁၂)	ဟု	ပေရာဖက္ျပဳခဲ႔သည္။	ထိုပမာဏသည္	ကၽြန္တစ္ေယာက္၏	
တန္ဖိုးပင္ျဖစ္သည္	(ထြက္	၂၁း	၃၂)။	သခင္ေယ႐ႈကို	ဤေငြပမာဏႏွင့္	
သစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္ရပ္သည္	တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ	ေမရွိယအေၾကာင္း	
ကတိထားေတာ္မူေသာ	 ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာထဲမွတစ္ခု	 ျပည့္စံုလာ	
ျခင္းျဖစ္သည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္	 သေဘာတူညီ	

ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	မသန္႔ရွင္း၊	ဆိုးယုတ္ေသာလုပ္ရပ္ကို	က်ဴးလြန္ရန္	
အခြင့္အေရးရွာေတြ႕ေသာအခ်ိန္မွာ	ယုဒလူတို႔၏အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ	

ပြဲေတာ္ခ်ိန္ခါ	ျဖစ္ေနျခင္းသည္	ဝိေရာဓိဆန္လွပါသည္။	
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ထားသည့္အတိုင္း	 လုပ္ေဆာင္ရန္	 အခြင့္အေရးကို	 ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိ	
သည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	 မသန္႔ရွင္း၊	 ဆိုးယုတ္ေသာလုပ္ရပ္ကို	
က်ဴးလြန္ရန္	 အခြင့္အေရးရွာေတြ႕ေသာအခ်ိန္မွာ	 ယုဒလူတို႔၏အလြန္	
သန္႔ရွင္းေသာ	ပြဲေတာ္ခ်ိန္ခါ	 ျဖစ္ေနခဲ႔ျခင္းသည္	 ဝိေရာဓိဆန္လွပါသည္။	
ယုဒလူတို႔သည္	ပႆခါပြဲကို	ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ	က်င္းပခဲ႔ၿပီး	ဝတ္ျပဳနည္း	
မွာလည္း	အားလံုးႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသားျဖစ္သည္။	လူတိုင္း	ပြဲေတာ္၌	
ပါဝင္ရၿပီး	တူညီေသာအစာကို	တူညီေသာအစီအစဥ္အတိုင္း	စားေသာက္	
ရသည္။	အစီအစဥ္တို္င္း၏အစတြင္	တူညီေသာ	ဆုေတာင္းခ်က္၊	တူညီ	
ေသာ	က်မ္းပိုဒ္ကို	 ဖတ္ရသည္။	 သို႔ေသာ္	 အိမ္အထက္ခန္းတြင္ရွိေသာ	
ယုဒလူ	၁၂	ဦး	အတြက္	ယခုပႆခါပြဲမွာ	တစ္မူထူးျခားေနသည္။	သူတို႔၏	
ဆရာအရွင္က	 “သင္တို႔ထဲတြင္	 တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူသည္	
ငါ႔ကို	 အပ္နွံလိမ္႔မည္”	 	 (ေယာ	 ၁၃း၂၁)	 ဟု	 အစျပဳေျပာလိုက္သည္။	
သို႔ေသာ္	ထိုမွ်ႏွင့္	အဆံုးမသတ္ဘဲ	သခင္ေယ႐ႈက	မည္သူသစၥာေဖာက္	
မည္ကိုလည္း	ေျပာျပခဲ႔သည္။	
 “ဤမုန္႔တစ္လုတ္စာကုိ	ငါႏွစ္၍	ေပးေသာသူျဖစ္၏ဟုု		 	
	 မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊	မုန္႔တစ္လုတ္စာကုိႏွစ္ၿပီးမွ	ရွိမုန္၏သား		
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္အား	ေပးေတာ္မူ၏”		(ေယာ	၁၃း၂၆)။
	 ေရွးအခါက	အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္	 စားေသာက္ပြဲႀကီး	
က်င္းပေသာအခါ	 ဓေလ့ထံုးစံအရ	 မုန္႔တစ္ဖဲ႔စာကိုယူၿပီး	 ပန္းကန္တြင္	
ႏွစ္ၿပီးမွ	 ဂုဏ္ျပဳခံဧည့္သည္ကို	 ေပးေလ႔ရွိသည္။	 အခ်ိဳ႕က	 သခင္ေယ႐ႈ	
ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္အား	 သူေနာက္ဆံုး	 ေမတၱာျပသည့္	
အျပဳအမူဟု	 ဆိုၾကပါသည္။	 သို႔ေသာ္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏ႏွလံုးသားကား	
မာေက်ာေနခဲ႔ၿပီး	ျဖစ္သည္။	
 “ထုိသူသည္	မုန္႔တစ္လုပ္စာကုိခံၿပီးမွ၊	စာတန္သည္	
	 သူ႔အထဲသုိ႔	ဝင္ေလ၏။	ေယ႐ႈကလည္း၊	သင္ျပဳရေသာ	 	
	 အမႈကို	အလ်င္အျမန္ျပဳေလာ့ဟု	ထုိသူအား	မိန္႔ေတာ္မူ၏”		
(း၂၇)။
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	 ဤသန္႔ရွင္းေသာပြဲေတာ္အခ်ိန္တြင္	စာတန္ကိုယ္တိုင္ထင္ရွား	
ရွိေနျခင္းကို	 ဆင္ျခင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။	 ဘုရားသခင္သည္	 သူ၏	
ေရြးႏုတ္ျခင္း	 အၾကံအစည္ေတာ္ျပည့္စံုရန္အတြက္	 သူ႔လူမ်ားႏွင့္အတူ	
အသစ္ေသာပဋိညာဥ္သို႔	 ခံယူဝင္ေရာက္စဥ္	 စာတန္ကလည္း	 ထို	
အၾကံအစည္ေတာ္ကို	 ဖ်က္ဆီးရန္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏ခႏၶာထဲသို႔ဝင္လာ	
သည္။	 မိုက္မဲေသာအျပဳအမူမ်ား၊	 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္	
ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 ဘုရားသခင္၏သားေတာ္အား	 သစၥာေဖာက္မႈတြင္	
အဓိက	ဇာတ္ေကာင္	ျဖစ္လာခဲ႔သည္။	
 “အဘယ္ေၾကာင့္	ထုိသုိ႔	မိန္႔ေတာ္မူသည္ကုိ	စားပြဲ၌	

ေလ်ာင္းေသာသူတို႔တြင္	အဘယ္သူမွ်မသိ။	အခ်ိဳ႕တုိ႔က	
ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	ေငြအိတ္ကုိ	ေဆာင္ေသာေၾကာင့္	ဤပြဲ၌	
ငါတို႔သုံးစရာအဘုိ႔ကုိ	ဝယ္ေလာ့ဟူ၍လည္းေကာင္း၊	သုိ႔မဟုတ္	

ဆင္းရဲေသာ	သူတုိ႔အား	တစ္စံုတစ္ခုကုိ	ေပးေလာ့	ဟူ၍လည္းေကာင္း၊	
ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု	ထင္မွတ္ၾက၏။	ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	

မုန္႔တစ္လုတ္စာကုိခံၿပီးမွ	ခ်က္ခ်င္းထြက္သြား၏။	
ထုိအခ်ိန္ကား	ညအခ်ိန္ျဖစ္၏”	(ေယာ	၁၃း၂၈	-	၃၀	)။

	 အျခားေသာ	 တပည့္ေတာ္တို႔သည္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	
သခင္ေယ႐ႈအား	သစၥာေဖာက္ေတာ့မည္ကို	မရိပ္မိၾကေသးေပ။	သူတို႔၏			
လိုအပ္ေသာအရာ	တစ္စံုတစ္ခုကိုဝယ္ရန္၊	သို႔မဟုတ္	ဆင္းရဲသားတို႔အား	
တစ္ခုခုေပးရန္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	 အျပင္သို႔ထြက္သြားသည္ဟု	 ထင္မွတ္	
ၾကသည္။	 လူအထင္ႀကီးၿပီး	 အေကာင္းျမင္ခံရသူ၊	 ဘုရားတရားရွိသူ	
မ်ားကို	ကၽြႏ္ုပ္တို႔	သံသယ	မျဖစ္ပါ၊	သူတို႔အေပၚသံသယကင္းသည္။	
	 သခင္ေယ႐ႈႏွင့္သူ႔တပည့္ေတာ္မ်ား	 အထက္ခန္းမွ	 ထြက္ခြာ		
ၿပီးေနာက္	 ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းကို	 ျဖတ္၍	သံလြင္ေတာင္ရွိ	 ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔	
ဝင္ေတာ္မူ၏။	 ထိုေနရာသည္	 သူတို႔အနားယူရာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း	
ယုဒရွကာ႐ုတ္	သိထားခဲ႔သည္။	သူသည္	ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအႀကီးအကဲ
ထံသြားၿပီး		သခင္ေယ႐ႈအားဖမ္းဆီးရန္	အဆံုးသတ္အစီအစဥ္ဆြဲသည္။	
အနမ္းျဖင့္	 ဖမ္းဆီးရမည့္ပစ္မွတ္ကို	 ယုဒရွကာ႐ုတ္က	အတိအက်ျပရန္	
သူတို႔	သေဘာတူညီၾကသည္	(မ	၂၆း	၄၇-	၅၆)။
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	 ေယ႐ုရွလင္	ဗိမာန္ေတာ္အနီးရွိ						အင္တိုးနီးယားရဲတိုက္မွ	
အေစာင့္	 ေရာမစစ္သားႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္	 ဘာသာေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕	
ယုဒလႊတ္ေတာ္	ဆန္ဟီဒရင္၏အမိန္႔ကုိ	 နာခံရေသာ	 ဗိမာန္ေတာ္ေစာင့္	
မ်ားတို႔သည္	 သခင္ေယ႐ႈကို	 ဖမ္းဆီးရန္ေရာက္လာၾကသည္။	 ဤမွ်	
လူမ်ားျခင္းမွာ	 အကယ္၍	 သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္လုိက္မ်ားက	 ခုခံ	
ကာကြယ္ခဲ႔ေသာ္	 တားဆီးရန္ႏွင့္	 လူထုမၿငိမ္မသက္မႈကို	 ထိန္းသိမ္းရန္	
လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္	ယုဒဘာသာေရး	အႀကီးအကဲ	
မ်ားႏွင့္	စစ္သူရဲတို႔သည္	သခင္ေယ႐ႈထံ	ခ်ီတက္လာခဲ႔ၾကသည္။	၎တို႔၌	
မီးအိမ္၊	မီး႐ႈးမ်ား၊	ထား၊	လွံ၊	လက္နက္မ်ားပါလာၾက၏	(ေယာ၁၈း	၁-	၃)။
	 သခင္ေယ႐ႈက	အံ့ၾသျခင္းမရွိခဲ႔ပါ။	ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္	
ႀကိဳးစားျခင္းထက္	 ခမည္းေတာ္၏အၾကံအစည္ေတာ္ကို	 နာခံေသာ	
အားျဖင့္	ထုိသူထံသို႔	မိမိကိုယ္ကို	အပ္ႏွံေတာ္မူ၏။		 	 	

“ေယ႐ႈသည္	ကုိယ္၌	ျဖစ္လတံ႔သမွ်ေသာအမႈအရာတုိ႔ကို	
သိေတာ္မလူ်က္လာေသာသူတုိ႔ဆီသုိ႔သြား၍	အဘယ္သူကုရိွာၾကသနည္း	
ဟု	ေမးေတာ္မူ၏။	`နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယရႈ´ကို	 	ရွာၾကသည္ဟုဆုိလွ်င္	
ေယ႐ႈက	ငါသည္	ထုိသူျဖစ္၏ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။	ကုိယ္ေတာ္ကုိ	အပ္ႏွံေသာ	

ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္လည္း	ထုိသူတို႔ႏွင့္အတူရပ္ေန၏။	ငါသည္
ထုိသူျဖစ္၏ဟု	မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊	ထုိသူတို႔သည္	ေနာက္သုိ႔လွန္၍	

ေျမေပၚမွာ	လဲၾက၏”	(ေယာ	၁၈း	၄-၆)။	
	 စစ္သားမ်ားက	 နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကို	 ရွာေၾကာင္းေျပာ	
ေသာအခါ	သခင္ေယ႐ႈက	“ငါပင္ျဖစ္၏”ဟု	႐ိုးရွင္းစြာ	အေျဖေပးခဲ႔သည္။	
အခ်ိဳ႕က်မ္းပညာရွင္တို႔က	 သခင္ေယ႐ႈ၏စကားသည္	 ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို	
ရည္ညႊန္းေၾကာင္း	ဆိုသည္။	အေၾကာင္းမွာ	ဘုရားသခင္သည္	 ေမာေရွ	
ႏွင့္ေတြ႕စဥ္	 	မိမိ၏အမည္နာမကို	ေဖာ္ျပေသာအခါ	“ငါျဖစ္၏”	ဟု	ဆိုခဲ႔	
သည္	(ထြက္	၃း၁၄)။	ထိုစကားကို	ေဟျဗဲမွ	အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔	ျပန္ေသာ ္
(YAWEH	 =	 I	 AM	 )	 ငါျဖစ္၏	ဟူေသာစကားက	 မိမိဖာသာ၊	 မိမိအလိုလို	
တည္ရွိေသာသူဟု	 အဓိပၸာယ္ရွိသည္။	 ထိုရည္ညႊန္းခ်က္ေၾကာင့္	
စစ္သားမ်ား	ေနာက္ျပန္လဲျခင္း	ျဖစ္ႏိုင္သည္။	
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 “အဘယ္သူကုိ	 ရွာၾကသနည္း”	 ဟု	 တစ္ဖန္ေမးေတာ္မူလွ်င္	
“နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈ”	 ကုိ	 ရွာၾကသည္ဟု	 ထုိသူတို႔သည္	 ဆုိၾက၏။	
“ေယ႐ႈကလည္း	ငါသည္	ထုိသူျဖစ္၏ဟု	ငါေျပာၿပီ။	သုိ႔ျဖစ္၍	ငါ႔ကိုရွာလွ်င္	
ဤသူတုိ႔သည္	 သြားပါေလေစ”ဟု	 မိန္႔ေတာ္မူ၏။	 “ကုိယ္ေတာ္သည္	
အကၽြႏ္ုပ္အား	ေပးေတာ္မူေသာသူတုိ႔တြင္	အဘယ္သူမွ်	ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔	
မေရာက္ပါ”ဟူေသာ	 အထက္စကားေတာ္ကုိ	 ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ	 ဤသို႔	
မိန္႔ေတာ္မူ၏”	(ေယာ	၁၈း	၇-	၉)။
	 သခင္ေယ႐ႈက	 ၎တို႔	 အလိုရွိသူသည္	 သူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း	
ေျပာၿပီးၿပီးခ်င္းပင္	 သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို	 ထြက္ခြာသြားခြင့္ျပဳရန္	
စစ္သားမ်ားကို	ေတာင္းဆိုခဲ႔၏။
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 သံုးႏွစ္ခြဲမွ်	 သခင္ေယ႐ႈ၏အနီးကပ္	
တပည့္ေတာ္မ်ားထဲတြင္	ပါဝင္ခဲ႔သည္။	သခင္ေယ႐ႈႏွင့္	နီးကပ္စြာ	ေနခြင့္	
ရခဲ႔၏။	သို႔ေသာ္	သူ႔ႏွလံုးသားကို	သူ႔အတြက္သာ	သိမ္းဆည္းထားခဲ႔၏။		

သခင္ေယ႐ႈထံ	သူ၏အလိုဆႏၵကို	အပ္ႏွံရန္	ျငင္းဆန္ျခင္းက	သူ႔ကိုယ္ကို	
စာတန္လက္ထဲအပ္ရန္	 	သူကိုယ္တိုင္ပင္	 	အခြင့္ေပးျခင္းပင္	 ျဖစ္သည္။	
အက်ိဳးဆက္မွာ	 လူ႔ဇာတိကိုခံယူေသာ	 ဘုရားသခင္၏သားေတာ္အား	
ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္	 ေကာင္းကင္မွက်ဆင္းခဲ႔ေသာ	 စာတန္သည္	
ယခုအခါ	ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္	ထင္ရွားရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။	
	 	 	 	 	 	 သခင္ေယ႐ႈက	 ယုဒရွကာ႐ုတ္အား	 “အေဆြ၊	 အဘယ္အခင္း	
ရွိ၍လာသနည္း”	ဟုေမးေတာ္မူ၏	(မ	၂၆း၅၀)။	ထို႔ျပင္		“ယုဒ၊	သင္သည္	
နမ္းျခင္းကိုျပဳလ်က္	လူသားကို	အပ္သေလာ”ဟူ၍	ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခု	
ေမးျပန္သည္	 (လု	 ၂၂း	 ၄၈)။	 ထိုေမးခြန္းက	 ခင္မင္ရင္းႏွီးျခင္း	
အမူအရာ(နမ္းျခင္း)ကုိပင္	စာတန္က	ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး	တစ္လြဲအသုံးခ်ျခင္း	
ကို	သခင္ေယ႐ႈပင္		အံ့ၾသေၾကာင္း	ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။	

	ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	အကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးျခင္းအမွတ္လကၡဏာကို	
သစၥာေဖာက္ျခင္းတန္ဆာပလာအျဖစ္	ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ႔သည္။	
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	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 ေကာင္းေသာအရာကို	 မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္း	
အတြက္	အသံုးျပဳခဲ႔သည္။	 	ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	အကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးျခင္း
အမွတ္လကၡဏာကို	 သစၥာေဖာက္ျခင္းတန္ဆာပလာအျဖစ္	 ေျပာင္းလဲ	
ပစ္ခဲ႔သည္။	
	 ရန္သူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ	သခင္ေယ႐ႈ၏	သေဘာထား	
သည္	ေပတ႐ုအတြက္	သည္းမခံႏိုင္စရာ၊	လြန္လြန္းသည္ဟု	ေပတ႐ုခံစား	
သြားရပံုေပၚသည္။	ျဖစ္ေပၚလာမည့္	အက်ိဳးဆက္ကိုပင္	မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ	
ထားကို	 ဆြဲထုတ္၍	 ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ကၽြန္	 မာလခ၏ုနားရြက္ကို	
ခုတ္ျဖတ္ခဲ႔သည္။	 ရန္သူ႔ပါးျပင္တြင္	 စီးက်လာေသာေသြးမ်ားကို	 ျမင္	
ေသာအခါ	 သခင္ေယ႐ႈသည္	 ၾကင္နာေသာႏွလံုးသားျဖင့္	 ထုိသူ၏	
နားရြက္ကို	 ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစသည္	 (လု	 ၂၂း	 ၅၁)။	 ေပတ႐ု၏	
စိတ္အလိုလိုက္သည့္္အျပဳအမူကို	ဆံုးမျပစ္တင္ၿပီးေနာက္	ခမည္းေတာ္၏	
အလိုေတာ္သို႔	အပ္ႏွံလ်က္	စစ္သူရဲတို႔၏	ခ်ဳပ္ေႏွာင္	ေခၚေဆာင္မႈေနာက္	
လိုက္သြားေတာ့့သည္	(ေယာ	၁၈း၁၀-၁၃)။
	 သခင္ေယ႐ႈက	အာဏာပိုင္တို႔၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိ	 ခံရသူျဖစ္	
ေသာ္လည္း	အမွန္တကယ္	လြတ္ေျမာက္ျခင္း	ဆံုး႐ႈံးသူမွာ	ယုဒရွကာ႐ုတ္	
ျဖစ္သည္။	တစ္ခဏတာ	ေကာင္းစားရန္အတြက္	အသက္ကို	ေပးပိုင္ေသာ	
သခင္အား	 ဆန္႔က်င္ျခင္းေၾကာင့္	 သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ	 ဝင္စားရမည့္	
အနာဂတ္ဘဝႏွင့္	အသက္ကို	ရရွိရန္	အခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးခဲ႔ရသည္။	
	 ထုိအျဖစ္အပ်က္ေနာက္ပိုင္း	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 	 အျပင္	
မထြက္ေတာ့ဘဲ	ေငြကိုသာ	ဝမ္းသာအားရ	ေရတြက္ေနခဲ႔မည္။	သို႔ေသာ္	
ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာအျဖစ္က	တမန္ေတာ္	၁၂	ပါးကို	ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။	
	 တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္	လွည့္စားျခင္းလမ္း၌	စတင္ေလွ်ာက္
လွမ္းခ်ိန္တြင္	အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ	ရည္မွန္းခ်က္မ်ား	လႈပ္ရွားလႈံ႕ေဆာ္ေနသည္္။	
ရက္စက္ယုတ္မာျခင္းသေဘာက	 လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာလႈပ္ရွားေနျခင္း၊	 ရင္ဖို	
စိတ္လႈပ္ရွားစရာျဖစ္ျခင္း၊	 မိမိ၏အေရးပါမႈကို	 ခ်ဲ႕ကားႏိုင္ျခင္းတို႔	 ပါဝင္	
ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။	၎၏	လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ	စြဲလမ္းယစ္မူူးေစေသာ	
သေဘာရွိျခင္းတည္း။		
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rdrdukd<fudkta\:ygolt]zpf [efaqmif]cif:tvif: 
 
	 အက္ဖ္ဘီအိုင္	ရဲစံုေထာက္အဖြဲ႕ႀကီးသည္						အဖြဲ႕အတြင္း၌	
အဖြဲ႕၏	လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို	ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ေရာင္းခ်ေနေသာ	ႏွစ္ဘက္ခၽြန္	
သူလွ်ိဳရွိေၾကာင္း	 လေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္	 သတင္းရရွိခဲ႔သည္။	
သူသည္	ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲျဖစ္ခဲ႔လွ်င္	အေမရိကန္သမၼတကို	ကာကြယ္	
ရန္		စီမံခ်က္သတင္းကို	ေရာင္းစားသည္။		အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔	သတင္း	
ေရာင္းသည့္	အျခားႏိုင္ငံမွႏွစ္ဘက္ခၽြန္သူလွ်ိဳမ်ားအေၾကာင္းကို	ထိုႏိုင္ငံ	
၏အစိုးရထံ	 သတင္းေပးသျဖင့္	 ထုိသူလွ်ိဳမ်ားမွာ	 ၎တို႔၏ႏိုင္ငံသို႔	
ျပန္လည္ေခၚယူခံရၿပီး	 ေခါင္းျဖတ္သတ္၍	 အျပစ္ေပးျခင္းခံရသည္။	
အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို	 စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည့္	 	 ေဒၚလာသန္းမ်ားစြာ	
တန္ေသာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုပါ	 သူေပးအပ္ခဲ႔သည္။	 သူသည္	 အလြန္	
လိမၼာပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္	 ႏွစ္ဖက္စလံုးက	 သ႔ူကို	
မည္သူမွန္း	မေဖာ္ႏိုင္ခဲ႔ေပ။
	 သို႔ေသာ္	 ေနာက္ဆံုး၌	 အက္ဖ္ဘီအိုင္က	 သူ႔ကို	
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္	 ဖမ္းမိခဲ႔သည္။	 သူသည္	 ဆင္ေျခဖံုးတြင္	 ေနထို္င္ၿပီး	
သားသမီးမ်ားႏွင့္	အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။	သူလွ်ိဳတစ္ဦးအျဖစ္	
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္နီးပါး	 ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး	 မၾကာမီ	 ပင္စင္ယူေတာ့မည္	
ျဖစ္သည္။	 အသင္းေတာ္၌လည္း	 တက္ႂကြစြာ	 ပါဝင္လႈပ္ရွားသူျဖစ္ၿပီး	
ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္	 ေကာင္းေသာက်င့္ဝတ္သိကၡာကို	အေလးအနက္ထားသူ	
ျဖစ္သည္။	ထို႔ျပင္	သူႏွင့္အက္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲတို႔သည္		အသင္းေတာ္	
တစ္ခုတည္းတြင္	 	 အတူတက္ေရာက္ၾကၿပီး၊	 ၎တို႔	 အခ်င္းခ်င္း	
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး	 ဘုရားတရားရွိသူမ်ားအျဖစ္	 အျပန္အလွန္ေလးစား	
ၾကသည္။	
	 သူသည္	အဘယ္ေၾကာင့္	ဤသို႔ျပဳသနည္း။	တစ္ခုတည္းေသာ	
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ	 ရာထူးတိုးမခံရျခင္းေၾကာင့္	 မိမိသည္	 မည္မွ်အေရးပါသူ	
ျဖစ္ေၾကာင္းျပရန္ႏွင့္	လက္စားေခ်ရန္	ဤသို႔ျပဳသည္ဟုု	ယူဆၾကသည္။	
အလုပ္၌	သူသည္		လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရသည္ဟု			ခံစားရသည္။	သူ႔ခံစားခ်က္ကို	
ျမင္ေသာႏိုင္ငံျခားသူလွ်ိဳက	 သူ႔ကိုခ်ဥ္းကပ္	 ကမ္းလွမ္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။	
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ဤသို႔	ႏွစ္ဘက္ခၽြန္သူလွ်ိဳအျဖစ္	ကစားၿပီး	လွည့္ျဖားရျခင္း၌	သူ႔ကိုယ္ကို	
အေရးပါအရာေရာက္ဘိသို႔	 ခံစားမိသည္။	 သူ၏လွည့္ျဖားမႈေၾကာင့္	
ႏွစ္ဘက္စလံုး၌	 ႐ႈပ္္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္သည္ကို	 ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္ဟု	
ျမင္သည္။	
	 သို႔ေသာ္	အဆံုး၌	သူ႔လုပ္ရပ္သည္	မိသားစုကို	ထိခိုက္နစ္နာ	
ေစသျဖင့္	 ေနာင္တရခဲ႔သည္။	 သူ႔ဇနီး၊	 သားသမီးတို႔သည္	 သူ႔ေၾကာင့္	
ရွက္ေၾကာက္မႈကို	 ခံစားရၿပီး၊	 သူသည္လည္း	 မိသားစုႏွင့္	 အစဥ္ခြဲခြာ	
ရေတာ့မည္။	 ထိုသူလွ်ိဳသည္	 အလြန္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲလ်က္	
ရွိေသာ္လည္း	အက်ိဳးဆက္ကို	ေျပာင္းလဲ၍	မရေတာ့ေပ။
	 ထိုသူလွ်ိဳကဲ့သို႔ပင္	ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	အျခားသူမ်ား	သူ႔ကို	
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေအာင္	 သူ႔ပံုရိပ္ေကာင္းေအာင္	 လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။	
ထို႔ေၾကာင့္လည္း	 ေငြအိတ္ကို	 ထိန္းသိမ္းရန္	 သူ႔ကို	 တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္	
မည္။	သို႔ေသာ္	သူသည္	လက္တစ္ဘက္က	အျခားသူတို႔၏အလွဴေငြကို	
လက္ခံၿပီး၊	 အျခားလက္တစ္ဘက္ျဖင့္	 သူ႔အတြက္ေငြကို	 ႏႈိက္ယူသည္။	
သူ႔ႏွလံုးသားက	ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းလကၡဏာမ်ားကို	ျပခဲ႔ၿပီး	ျဖစ္သည္။	
	 အျခားေသာ	 တမန္ေတာ္မ်ားက	 တစ္စံုတစ္ရာမွားေနသည္	
ဟူေသာ	သံသယျဖစ္စရာ	သဲလြန္စတစ္ခုခုရသည္ဟု	ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးကို	
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္	မေတြ႕ရေပ။	သူတို႔အေနျဖင့္	သူတို႔၏	ေငြထိန္းကို	
တစ္နည္းနည္းျဖင့္	မစစ္ေဆးသင့္သေလာ။	ယခု	မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌	အခ်ိဳ႕	
ေသာခရစ္ယာန္တို႔က“တာဝန္ရွိေသာ	မိတ္ဖက္မ်ား”	ဟူေသာစနစ္သည္	
အက်င့္တရားမပ်က္ယြင္းေအာင္	 ကာကြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္	
ၾကသည္။	 မိမိ၏ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္	 ဝိညာဥ္ေရးအတြက္	 မစရန္၊	
လဲလွ်င္ထူေပးမည့္	 ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသို႔	 မိမိကိုယ္ကို						
ကၽြႏ္ုပ္တို႔	ပံုအပ္ျခင္းက	ေကာင္းပါသည္	(ေဒ	၄း၉)။	သို႔ေသာ္	မေကာင္းမႈ		
ဆိုးညစ္ျခင္းသေဘာက	အေတာ္ဆံုးသူကိုပင္	လွည့္ျဖားႏိုင္ပါသည္။	
	 အံ့ၾသဘြယ္	 ေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	
၌လည္း			ထိုသို႔ေသာ			မိတ္ေဆြ	-	လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူ	ရွိႏိုင္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္က	 တပည့္ေတာ္မ်ားကို	 ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္	 သတင္းေကာင္း	
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ေဟာရန္	ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ	ေစလႊတ္ခဲ႔သည္	(မ	၁၀း၄)။	ရွိမုန္ေဇလုတ္
သည္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္ႏွင့္	 ဆက္စပ္၍ေဖာ္ျပခံရသူျဖစ္သည္။	
သို႔ျငားလည္း	 ဖ်ားနာသူကို	 ကုသေပးျခင္း၊	 နတ္ဆိုးႏွင္ျခင္းအမႈတို႔ကို	
အတူတကြ	 လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူခ်င္းအေနျဖင့္	 မည္သူက	 မိမိ၏	
အမႈေဆာင္ဖက္၏စာရိတၱကို	 သံသယဝင္မည္နည္း၊	 ေမးခြန္းထုတ္မည္	
နည္း	 (လု	 ၉း၁-၆)။	 သို႔ေသာ္	 အေကာင္းႏွင့္အဆိုးသေဘာသည္	
တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး	ဆန္႔က်င္လ်က္	ကၽြႏု္ပ္တို႔အပါအဝင္	လူတိုင္း၏စိတ္၌	
ႏွလံုးသားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ရန္	အလို႔ငွာ	ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္(ဂလာ	၅း၁၇)။
	 သခင္ေယ႐ႈ	 အဖမ္းခံရၿပီးသည့္တို္င္	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	
သူ၏သစၥာေဖာက္ျခင္းလုပ္ရပ္	မည္မွ်ဆိုးဝါးေၾကာင္း	နားလည္လာသည့္	
အေထာက္အထား	 မေတြ႕ရေပ။	 မည္သည့္အခိုက္အတန္႔တြင္	 စာတန္	
သည္	ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ	ထြက္သြားေၾကာင္းမွာ	ရွင္းလင္းစြာ	
မသိရပါ။	သုိ႔ေသာ္	သခင္ေယ႐ႈအား	စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္	
အျပစ္ရွိေၾကာင္းစီရင္ေသာအခါ	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 သူ႔ဝသီအတိုင္း	

လႈပ္ရွားလာျပန္သည္။	 သခင္ေယ႐ႈ	 ေသဒဏ္စီရင္ခံရေသာအခါ	 သူ	
ေနာင္တရသည္။	“remorse”	-	“ေနာင္တရသည္”	ဟူေသာ	စကားလံုးက	
သခင္ေယ႐ႈကိုအပ္ႏွံၿပီးေနာက္	 အျခားေသာရလဒ္တစ္ခုခု	 ထြက္ေပၚ	
လာရန္	 သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ႔ဟန္ရွိေၾကာင္း၊	 ဤအမႈအားျဖင့္	 သခင္ေယ႐ႈကို	
ႏိုင္ငံေတာ္	တည္ေထာင္ရန္	ဖိအားေပးႏုိင္မည္ဟု	ေမွ်ာ္လင့္ခဲ႔ပံုရေၾကာင္း၊	
သို႔ေသာ္	 သူေမွ်ာ္လင့္သလို	 ျဖစ္မလာဘဲ၊	 သခင္ေယ႐ႈ	 ေသဒဏ္	 စီရင္	
ခံရျခင္းေၾကာင့္	 	 သူေနာင္တရျခင္းျဖစ္သည္ဟု	 ၫႊန္းဆိုထားသည္။	
သူထင္သလို	 ျဖစ္မလာဘဲ	 သခင္ေယ႐ႈက	 သူ႔ကိုစီရင္ရန္	 အခြင့္ေပးခဲ႔	
သည္။	ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္အခန္းႀကီး	၂၇	၌		ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္။
 “ထုိအခါ	 ကုိယ္ေတာ္ကုိ	 အပ္ႏွံေသာ	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	

အေကာင္းႏွင့္	အဆိုးသေဘာသည္	တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး	ဆန္႔က်င္လ်က ္
လူတိုင္း၏အတြင္းစိတ္၌	ႏွလံုးသားကို	ထိန္းခ်ဳပ္ရန္	အလို႔ငွာ	

ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္	ရွိသည္။
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ကုိယ္ေတာ္၌	 ေသျပစ္ကုိ	 စီရင္ၾကသည္ကုိ	 သိျမင္လွ်င္	 ေနာင္တရ၍	
ေငြသုံးဆယ္ကုိ	ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊	လူအႀကီးအကဲတုိ႔၌			ျပန္ေပး၍	
အကၽြႏ္ုပ္ျပစ္မွားပါၿပီ။	 အျပစ္မရွိေသာ	 သူ၏	 အေသြးကုိ	 အပ္မိပါၿပီဟု		
ဆုိ၏။	ထုိသူတို႔ကလည္း	ငါတို႔ႏွင့္အဘယ္သုိ႔ဆိုင္သနည္း။	ကိုယ္အမႈကုိ	
ကုိယ္ၾကည့္ေလာ့ဟု	ဆုိၾကေသာ္၊	သူသည္	ထုိေငြကုိ	ဗိမာန္ေတာ္၌	ပစ္ခ်	
ခဲ႔၍၊	အျခားသုိ႔	သြားၿပီးလွ်င္	လည္ႀကိဳးတပ္၍	ေသေလ၏”	(း	၃-၅)။
	 ေနာင္တ	 (remorse)	 ဟူေသာစကားသည္	 အမ်ားအားျဖင့္	
ဝန္ခံျခင္းႏွင့္ျပန္ေပးျခင္းသေဘာ	ႏွစ္ရပ္	တြဲလ်က္ပါသည္။	ယုဒရွကာ႐ုတ္	
တြင္	 ထိုႏွစ္ခ်က္စလံုးကို	 ေတြ႕ရသည္။	 ယုဒအႀကီးအကဲမ်ားထံသြား၍	
သူသည္	 အျပစ္မဲ့သူကို	 သစၥာေဖာက္မိေၾကာင္း	 ဝန္ခံ၍	 ပိုက္ဆံကို	
ျပန္ေပးရန္	ႀကိဳးစားခဲ႔သည္။	
	 သူ႔ေနာင္တကို	ထိုအႀကီးအကဲတို႔ိ	 မခံစားရပါ။	သူ႔ကိုမသနား	
ပါ။	 ထိုအခါ	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 ထိုေငြကို	 ဗိမာန္ေတာ္၌	 ပစ္ခ်၍	
ထြက္သြားသည္။	 သူ၏သစၥာေဖာက္ျခင္း-သူ႔အမွားကို	 ျပန္ျပင္ရန္	
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္	 မရွိေသာအခါ	 သူ႔ကိုယ္သူ	 အဆံုးစြန္ေသာ	 ျပစ္ဒဏ္	
ျဖစ္ေသာ	 ေသျခင္းဟူသည့္	 စီရင္ခ်က္ကို	 ခ်ခဲ႔သည္။	 တမန္ေတာ္ဝတၳဳ	
၁း၁၈	 အရ	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 “ေမွာက္လ်က္က်လဲ၍	 ဝမ္းကြဲသျဖင့္		
အအူမ်ားေပါက္ေလၿပီ”	 ဟုေဖာ္ျပထားသည္။	 သူအသံုးျပဳေသာ	
ႀကိဳးျပတ္ျခင္းေၾကာင့္	 ေသာ္လည္းေကာင္း၊	 သစ္ကိုင္းက်ိဳးျခင္းေၾကာင့္	
ေသာ္လည္းေကာင္း	ထိုသို႔	ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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tarSmifudk aemufodk Ð wGef:xkwf]cif:

	 ယုဒရွကာ႐ုတ္	 ဟူသည္	 တစ္ေယာက္တည္းသာ	 ရွိပါသည္္။	
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္	 သူ႔နည္းတူ	 သစၥာေဖာက္သူမ်ားစြာ	 ရွိႏိုင္သည္။	
သို႔ေသာ္	“ပ်က္စီးျခင္း၏သား”	(son	of	perdition)	(ေယာ	၁၇း၁၂)	ဟု	
အေခၚခံရသည့္	 ၎ႏွင့္အဆင့္တူညီသူ	 မည္သူတစ္ေယာက္မွ်႐ွိမည္	
မဟုတ္ပါ။	
	 ထိုနည္းတူ	 “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္”	 ဟူေသာ	 အဆင့္	
သို႔လည္း	 ေနာက္ထပ္္	 မည္သူမွ်	 မျဖစ္လာႏိုင္ပါ။	 ေလာက၏အလင္း	
သခင္ေယ႐ႈသည္	 ဘုရားသခင္၏	 သေဘာသဘာဝကို	 အျပည့္ဝဆံုး	
ထင္ရွားျပခဲ႔ၿပီး	ျဖစ္သည္။	သူ၏အလင္း၌	ေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူတို႔သည္	
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္	အလင္းေဆာင္ယူသူမ်ား	ျဖစ္လာသည္။	
 “ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌	အသက္ရွိ၏။	ထုိအသက္သည္လည္း	
လူတုိ႔၏	အလင္းျဖစ္၏”	(ေယာ	၁း၄)။
	 ဘုရားသခင္က	သဘာဝလြန္	အလင္းရွင္ကို	ေပးသနားျခင္းမွာ	
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္အလိုစြဲလမ္းမႈ	 ေလ်ာ့သြားေစရန္ျဖစ္သည္။	 ထိုစိတ္က	
ကၽြႏ္ုပ္တို႔	ဘုရားသခင္၏အလင္းေတာ္တန္ခိုးသို႔	ေျပာင္းလဲ	အသက္မရွင္	
ေအာင္	 တားဆီးသည္။	 မိမိ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းထက္	 ခရစ္ေတာ္၏	
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို	 ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းက	 	 	 အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွ	
လြတ္ေျမာက္ေစသည္။	သို႔ေသာ္	ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္	 မိမိစိတ္ဝင္စားရာ	 မိမိ	
စိတ္အလိုအတိုင္းလိုက္ၿပီး	 မိမိကိုယ္ကို	 လွည့္စားျခင္း၌သာ	 တိမ္းညြတ္	
က်ဆင္းေနသည္။	တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္က	ထိုအခ်က္ကို	ေထာက္ျပ	
ခဲ႔သည္။	
 “ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု	 ငါတို႔သည္ဆုိလွ်င္၊	 ကုိယ္ကိုကုိယ္	
လွည့္ျဖားၾက၏။	ငါတို႔၌	သစၥာတရားမရွိ”	(၁ေယာ	၁း၈)။
	 ဘုရားသခင္ထံ	 မိမိႏွလံုးသားကို	 ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသည့္	
အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍		ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္၌		အသက္ရွင္သူႏွင့္	
မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္းသို႔	 လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းသူတို႔၏	 ျခားနားခ်က္ကို	
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ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။	 ဘုရားသခင္ထံ	 ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာစိတ္သည္	
မွားသြားလွ်င္	 ဝန္ခံၿပီး၊	 ထိုအမွားမွ	 ျပန္လွည့္သည္။	 မိမိနည္း၊	 မိမိဆႏၵ	
အတိုင္းသာ	 အသက္ရွင္ရန္	 စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ	 ႏွလံုးသားသည္	
ဘုရားထံ	 ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ	 ႏွလုံးသားမဟုတ္ေပ။	 ၎တို႔သည္	
လွည့္စားျခင္း	 အတတ္ကိုသံုး၍	 မိမိ၏အလိုဆႏၵေနာက္သို႔	 အျခားသူတို႔	
လိုက္ပါလာေစရန္	ျပဳလုပ္တတ္သည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 ဘာသာေရးစိတ္အားထက္သန္	
ဟန္ေဆာင္ျခင္းအလင္းကို	 အသံုးျပဳ၍၊	 သူ၏ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ကို	
ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။	 သူ႕အျပစ္ကို	 ဖုံးကြယ္ရန္	 အက်င့္တရား	
ေကာင္းဟန္ေဆာင္ျခင္းအလင္းကို	 သံုးခဲ႔သည္။	 ကမာၻေလာကႀကီးကို	
ကယ္တင္ရန္ႂကြလာသူကို	 သစၥာေဖာက္ရန္၊	 မိမိကိုယ္ကို	 အေရးပါသူ	
အျဖစ္ဟန္ေဆာင္ျခင္း	အလင္းကို	အသံုးျပဳခဲ႔သည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	အက်င့္စ႐ိုက္သေဘာကို	 ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး	
အတြက္		ဘုရားသခင္ႏွင့္	အျခားသူတို႔အေပၚ	ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပန္အလွန္	
တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္	 တိုး၍	 သမာသမတ္က်က်	 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္၊	
မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ရန္	လိုသည္။	တမန္ေတာ္ႀကီး	ရွင္ေယာဟန္က	ထိုသို႔	
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ	နည္းလမ္းကို	ေဖာ္ျပထားသည္။
 “	 ...	 ဘုရားသခင္သည္	 အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။	 ဘုရားသခင္၌	
ေမွာင္မိုက္အလွ်င္းမရွိ။	 ငါတို႔သည္	 ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၿပီဟု	
ဆုိလ်က္ပင္၊	 ေမွာင္မိုက္၌က်င္လည္လွ်င္၊	 သစၥာတရားကုိမက်င့္၊	 မုသာကုိ	
သုံးေသာသူျဖစ္ၾက၏။	 ဘုရားသခင္သည္	 အလင္း၌ရွိေတာ္မူသကဲ့သုိ႔	
ငါတို႔သည္	 အလင္း၌က်င္လည္လွ်င္	 အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း	
ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊	...	သားေတာ္	ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္	ငါတို႔အျပစ္	
ရွိသမွ်ကို	 ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။	 ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု	 ငါတို႔သည္ဆုိလွ်င္	
ကိုယ္ကိုကုိယ္	 လွည့္ျဖားၾက၏။	 ငါတို႔၌	 သစၥာတရားမရွိ။	 ကုိယ္အျပစ္တုိ႔ကုိ	
ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊	 ငါတို႔အျပစ္မ်ားကုိလႊတ္၍	 ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္	
ေစျခင္းငွာ	ဘုရားသခင္သည္	သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊		ေျဖာင့္မတ္ျခင္း	
တရားႏွင့္	လည္းေကာင္း	ျပည့္စံုေတာ္မူ၏”	(၁ေယာ	၁း၅-၉)။
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	 ခရစ္ယာန္ေဝါဟာရတြင္	 “ဝန္ခ်ျခင္း၊	 ဝန္ခံျခင္း”	 ဟူသည့္	
စကားကို	 	 အသံုးမ်ားသည္။	 သို႔ေသာ္	 တစ္ခါတစ္ရံ	 ထိုစကားကို	
အဓိပၸာယ္ေကာက္	လြဲမွားေနသည္။	ဝန္ခ်ျခင္း၊	ဝန္ခံျခင္းသည္		မိမိ၏အမွား၊	
ျပစ္မွားမႈမ်ားကို	 ဝန္ခံျခင္းဟု	 ႐ိုးစင္းေသာအဓိပၸာယ္မ်ိဳးမွ်သာ	 မဟုတ္ပါ။	
“တစ္စံုတစ္ရာကုိ	 သေဘာတူလက္ခံျခင္း	 (သို႔)	 တစ္စံုတစ္ဦးနည္းတူ၊	

သူ႔ကဲ႔သို႔တူညီေသာစကားကို	 ဆိုျခင္း”	 ဟု	 အဓိပၸာယ္ရွိပါသည္။	 အျပစ္	
ဝန္ခံဝန္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ	 မိမိ၏အျပဳအမူတစ္ရပ္ကို	 ဘုရားသခင္	
မေက်နပ္	 မႏွစ္သက္ေၾကာင္း	 	 မိမိႏွင့္	 ဘုရားသခင္ၾကား	 ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္	
လက္ခံသေဘာတူျခင္းကို	 ဆိုလိုသည္။	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔	 အျပစ္ဝန္ခံခ်ိန္တြင္	
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို	 သန္႔ရွင္းေစရန္ႏွင့္၊	 သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္	 ျဖည့္ဆည္း	
ေပးရန္	ဘုရားသခင္	တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္	(ဧ	၅း၁၈၊	ဂလာ	၅း	၁၆-၁၇)။	
အနာဂတ္တြင္	ထိုအျပစ္ကို	တြန္းလွန္ခုခံရန္	ခြန္အားကိုလည္း	ေပးမူ၏။
	 သို႔ေသာ္	 မိမိေျပာင္းလဲေသာအခ်ိန္ကပင္	 ဘုရားသခင္သည္	
အျပစ္အားလံုးကို	 ခြင့္လႊတ္ၿပီးျဖစ္၍၊	 ဘာ့ေၾကာင့္ဆက္ၿပီး	 အျပစ္ဝန္ခ်	
ရပါမည္နည္းဟု	 အခ်ိဳ႕ကေမးမည္။	 ေမးခြန္းတစ္ခုျဖင့္	 ေျဖပါမည္။	
သင့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးအေပၚ	 အမွားလုပ္မိသျဖင့္	 သူႏွင့္ေဝးကြာသြား	
ျခင္းမ်ိဳး	 ေတြ႕ၾကံဳဖူးပါသလား။	 ထိုျပႆနာကို	 ေရွာင္ေန႐ံုျဖင့္မေျဖရွင္း	
ႏိုင္ပါ။		လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ	ပို၍ေဝးေလပင္ျဖစ္မည္။	သို႔ေသာ္မိမိ	မွားေၾကာင္း	
ဝန္ခံလိုက္လွ်င္	 ျပန္လည္သင့္ျမတ္ႏိုင္ေသာလမ္းစ	 ျဖစ္လိမ့္မည္။	
ဘုရားသခင္္ေျပာသကဲ့သို႔	လက္ခံသေဘာတူျခင္းသည္လည္း	ထိုသို႔ပင္	
ျဖစ္သည္။	ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္	ဘုရားေလွ်ာက္ေစလိုသည့္လမ္းမွ	လြဲခဲ႔ေၾကာင္း	
ဝန္ခံၿပီး၊	 ေနာက္သို႔ျပန္လွည့္လိုေၾကာင္း	 မိမိ၏ဆႏၵကိုေဖာ္ျပျခင္း	
ျဖစ္သည္။	 အျပစ္ကိုဝန္ခံ၍	 ေနာင္တျဖင့္	 ဘုရားသခင္ထံသို႔	 ျပန္လွည့္	

ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	အက်င့္စာရိတၱမ်ိဳးကို	ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္	
ဘုရားသခင္ႏွင့္	အျခားသူတို႔အေပၚ	

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ရပ္သည္	တိုး၍	သမာသမတ္က်က်	ပြင့္လင္းျမင္သာရန္၊	
မွန္မွန္ကန္ကန္	ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။
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ေသာအခါ၊	 ဘုရားသခင္သည္	 ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆို၍	 ထံေတာ္ပါး၌	
ေနခြင့္ေပးပါသည္။	ထိုအခါ	သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္	လမ္းျပမႈအလင္းထဲ၌	
ကၽြႏု္ပ္တို႔	တစ္ဖန္	အစျပဳအသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည္။	
 “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္	 အကၽြႏ္ုပ္ေျခေရွ႕မွာ	 မီးခြက္ျဖစ္၍	
အကၽြႏ္ုပ္လမ္းခရီးကုိ	လင္းေစပါ၏”	(ဆာ	၁၁၉း၁၀၅)။
	 မိမိအျပစ္ကို	ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ	မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ	ဝန္ခံ	
ေဖာ္ျပျခင္းသည္	 ဝန္ခံနည္း	 ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။	 ထိုသို႔ျပဳျခင္းက	
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကား	 ပြင့္လင္းမႈကို	 တိုးေစသည္။	 ပို၍	 စစ္မွန္ေသာ	
႐ိုးသားျဖဴစင္ျခင္းႏွင့္	နာခံျခင္းကို	ျဖစ္ေစသည္။	ဘဝတြင္						ယံုၾကည္စိတ္ခ်	
ထိုက္သူမ်ား၊	 ေမတၱာႏွင့္သစၥာစကားကိုေျပာသူမ်ား	 (ဧ	 ၄း၁၅)	 လိုအပ္	
သည္။	 လူတစ္ဦး၏	 မိမိအေပၚထားေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္	 ႐ိုးသား	
ျဖဴစင္ပါက	 (ေရာ	 ၁၂း၉)၊	 မိမိ၏အက်င့္အားနည္းခ်က္ကို	 ေထာက္ျပ	
ေပးရန္အတြက္	သူ႕ကို	ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။	

	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏	 ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျခင္းကို	 ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္	
ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္း၊	 ဘုရားသခင္၏သြန္သင္မႈအလင္း၌	 မွန္မွန္	
ေလွ်ာက္ရမည္။	ဘုရားသခင္ႏွင့္ပံုမွန္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္	ဖံုးကြယ္ေန	
ေသာအျပစ္မ်ားကို	 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္	 အလင္းအားျဖင့္	 ထင္ရွားေစၿပီး	
ဆုေတာင္းျခင္း၊	 ဝန္ခံျခင္းအားျဖင့္	 အျပစ္ကို	 ကုစားႏိုင္ပါသည္။	
သို႔ေသာ္	ထိုအခ်က္ကို	 ဂ႐ုမစိုက္၊	 အျပစ္ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈပါက	 မေကာင္းမႈ	
ဆိုးညစ္ျခင္းက	အႏိုင္ယူလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္။	
	 သခင္ေယ႐ႈသည္	 ဖခမည္းေတာ္၏အလင္းကို	 မေရွာင္၊	
မပုန္းသည္သာမက	 အလင္းကိုလည္း	 မကြယ္ဝွက္ခဲ႔ပါ။	 ခရစ္ဝင္က်မ္း	
မ်ားတြင္	 သခင္ေယ႐ႈသည္	 လူ႔အေၾကာင္းအမွန္တရားကို	 ၾကင္နာစြာ၊	
ရွင္းလင္းစြာ	 ေဖာ္ျပရာ၌	 အလင္းကို	 အသံုးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း	 ေတြ႕ရသည္။	

		ေနာင္တရၿပီး	အျပစ္ကို	ဝန္ခံ၍	ဘုရားသခင္ထံသို႔	ျပန္လွည့္ေသာအခါ	
ဘုရားသခင္သည္	ဝမ္းေျမာက္စြာ	ႀကိဳဆို၍	ထံေတာ္ပါး၌		

ေနခြင့္ေပးသည္။	ထိုအခါ	သူ၏	ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္လမ္းျပမႈအလင္း၌	
ကၽြႏ္ုပ္တို႔	တစ္ဖန္	အစျပဳအသက္ရွင္	ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည္။	
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ေရတြင္းနားမွ	ရွမာရိအမ်ိဳးသမီး၊	ဇကၡဲ၊	နိေကာဒင္၊	ခ်မ္းသာေသာလူငယ္	
စသည့္လူမ်ားႏွင့္	 ေတြ႕ဆံုသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္	၎တို႔သည္	 ဘုရားႏွင့္	
လူသားျဖစ္ေတာ္မူေသာပုဂၢိဳလ္၏	 ဂ႐ုစိုက္မႈကို	 ခံယူရန္	 အရည္အခ်င္း	
မမီပါေပ။	သို႔ေသာ္	အလင္းကို	ျမင္ေတြ႕လိုသူ၊		အလင္းကို	စိတ္ဝင္စားသူ		
မည္သူကိုမဆို၊	 	 သခင္ေယ႐ႈက	 အခ်ိန္ေပးၿပီး	 ေနရာမေရြး	 အလင္းကို	
ထြန္းလင္းေပးခဲ႔သည္။	

	 သခင္ေယ႐ႈႏွင့္	 အဖခမည္းေတာ္တို႔	 အျပန္အလွန္စကား					
ေျပာျခင္းက၊	 မိမိ၏အေရးထက္	 အျခားသူတို႔၏အေရးကို	 ဦးစားေပးႏိုင္	
ေသာ	နည္းလမ္းကို	ျပၫႊန္ခဲ႔သည္	(မာ	၁း	၃၅-၃၉)။
	 ေလာက၏အလင္းျဖစ္သည့္	သခင္ေယ႐ႈသည္	ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား	
အလင္းမီးတိုင္ကို	 လက္ဆင့္ကမ္းခဲ႔ၿပီး	 ျဖစ္သည္။	 ေမွာင္မိုက္ကမာၻတြင္	
ထိုမီး႐ွဳးတိုင္ကို	 ဆုပ္ကိုင္၍	 ျမင့္ျမင့္ေျမႇာက္လ်က္	 ေတာက္ပစြာျဖင့္	
ထြန္းလင္းေစရမည္။	 	 အျခားသူတို႔အေပၚ	 အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊	 ၎တို႔	
ဘုရားသခင္၏	 ေမတၱာေတာ္ကို	 ခံစားရေအာင္ျပဳျခင္းတို႔သည္	
တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ	ႏွလံုးသားအတြက္	ကုစားခ်က္ျဖစ္သည္။		
 

 “ထုိနည္းတူ၊	 သူတစ္ပါးတုိ႔သည္	 သင္တုိ႔၏ေကာင္းေသာ	
အက်င့္ကုိျမင္၍၊	 ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာ	 သင္တုိ႔အဘ၏	
ဂုဏ္ေတာ္ကို	ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွာ၊	သူတစ္ပါးေရွ႕၌	သင္တုိ႔	အလင္းကုိ	
လင္းေစၾကေလာ့”	(မ	၅း၁၆)။	

	 ဤေနရာတြင္	 သခင္ေယ႐ႈ၏အလိုေတာ္သို႔	 မိမိကုိယ္ကုိ	
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ၍၊	သခင္၏ပံုသက္ေသအတုိင္း	အလင္း၌လိုက္ေလွ်ာက္	
ခဲ႔ၾကေသာ	အျခားတမန္ေတာ္	 (၁၁)ဦး	ကိုလည္း	 	 ေမ႔ထား၍	 မရပါေပ။	
သူတို႔သည္	 ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္	 ေလာကကို	 ထာဝရ	

အလင္းကိုျမင္ေတြ႕လိုသူ၊	စိတ္ဝင္စားသူ	မည္သူကိုမဆို		
သခင္ေယ႐ႈက	အခ်ိန္ေပးၿပီး	

ေနရာမေရြး	အလင္းကို	ထြန္းလင္းေပးခဲ႔သည္။	
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ေမွာက္လွန္	 ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။	 မက်န္းမာသူမ်ား	 အနာၿငိမ္း	
ခဲ႔သည္။	 ေသသူမ်ား	 ျပန္ရွင္ခဲ႔သည္။	 သတင္းေကာင္းကို	 ေႂကြးေၾကာ္	
ခဲ႔သည္။	အသင္းေတာ္မ်ား	တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။	အျပစ္	အားနည္းခ်က္	
ရွိသူမ်ားသည္	 ပ်က္စီးယိုယြင္းေသာ	 ဤကမာၻအတြက္	 ဘုရားသခင္၏	
ေမတၱာႏွင့္အလင္းကို	တစ္ဆင့္ေဝမွ်သူမ်ားအျဖစ္	ေျပာင္းလဲလာခဲ႔သည္။	
	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔က	မိမိဖာသာ	ခ်မွတ္ေသာ	အစီအစဥ္ကို	စြန္႔လႊတ္၍၊	
ဘုရားသခင္၏	အလိုေတာ္သို႔နာခံ	ဆက္ကပ္္အပ္ႏွံလွ်င္	ဘုရားသခင္၏	
ေမတၱာေတာ္သည္	ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွတစ္ဆင့္	အျခားသူမ်ားထံသို႔	စီးဆင္းသြား	
ေပမည္။	“လိုအပ္သူမ်ားကို	ရွာေဖြ၍	ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။		နာက်င္သူမ်ားကို	

ရွာ၍	ကုစားေပးပါ။”	
	 လူဆိုသည္မွာ	 လုိအပ္မႈႏွင့္	 လုိအင္ဆႏၵမ်ား႐ွိမည္။	 ခံစားရ	
မည္။	 ၎သည္	 အျပစ္ရွိေသာ၊	 မေကာင္းေသာအရာ	 မဟုတ္ပါ။	
၎တို႔ကိုခံစားရန္	 ဘုရားသခင္က	 ေပးထားေသာအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊	
၎စိတ္အလိုဆႏၵမ်ားကို	ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊		ဘုရားသခင္၏	
ဘုန္းထင္ရွားေစသည့္	လုပ္ရပ္အျပဳအမူမဟုတ္လွ်င္			ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ	
မရႏိုင္ပါ။	 	 မွန္ေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္ေရြးခ်ယ္မႈက	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား	 ဘုရားႏွင့္	
ပို၍နီးေစၿပီး	 အေက်နပ္ဆံုး	 အားရႏွစ္သိမ့္မႈကို	 ခံစားရေစမည္။	
မွားယြင္းေသာ	 ေရြးခ်ယ္မႈတို႔မူကား	 ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဝးကြာေစ႐ံုမက၊	
စိတ္တိုင္းမက်မႈကိုသာ	 တိုးပြားေစလိမ့္မည္။	 ဝိညာဥ္ေရးရာ	 ပုိင္းျခား	
သိျမင္မႈက	မည္သည့္လမ္းကို	ေရြးခ်ယ္ရမည္ကို	ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
	 	 	 	 	 	 “ပိုင္းျခားသိျမင္ျခင္း”ဆိုသည္မွာ	 “အသိအမွတ္္ျပဳျခင္း	 (သို႔)	
ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း”	 ျဖစ္သည္။	 ကၽြႏု္ပ္တို႔အလင္း၌	 တည္ေန	
ႏိုင္ေအာင္	မစမည့္အရာကို	ကၽြႏု္ပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္။	ထိုေရြးခ်ယ္စရာကို	
သိျခင္း၊	 ေသခ်ာေစျခင္း၊	 သတ္မွတ္ျခင္းသည္	 ဝိညာဥ္ေရးရာ	 ပိုင္းျခား	

ကၽြႏု္ပ္တို႔	အလင္းထဲ၌	တည္ေနႏိုင္ေအာင္	မစမည့္အရာကို	ကၽြႏု္ပ္တို႔	
ေရြးခ်ယ္ရမည္။	ထိုေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာကို	သိျခင္း၊	ေသခ်ာေစျခင္း၊	
သတ္မွတ္ျခင္းသည္	ဝိညာဥ္ေရးရာ	ပိုင္းျခားသိျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
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သိျမင္ျခင္းပင္	ျဖစ္သည္။		
 “အထက္ကာလ၌	 သင္တုိ႔သည္	 ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္ၾက၏။	
ယခုမူကား	 သခင္ဘုရား၌	 အလင္းျဖစ္ၾက၏။	 သုိ႔ျဖစ္၍	 အလင္း၏	
သားကဲ႔သုိ႔	က်င့္ေနၾကေလာ့။	အလင္းေတာ္၏အက်ိဳးမူကား	အလုံးစံုေသာ	
ေကာင္းမြန္ျခင္း၊	ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊	သစၥာေစာင့္ျခင္းျဖစ္သည္။	သခင္ဘုရား	
ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာသည္	 အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို	 သင္ၾက	
ေလာ”့	(ဧ	၅း၈-၁၀)။	 			
	 သခင္ဘုရား	 ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာကို	 ရွာေဖြရမည္။	
၎သည္	 သတၱဳမ်ားစစ္မစစ္	 သိရန္	 စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္သေဘာႏွင့္	
တူသည္။	 မိမိ၏ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္	ဘုရားသခင္အေပၚ	
တိုး၍	 နာခံလိုစိတ္ကို	 ျဖစ္ေစပါက	 စစ္ေဆးမႈေအာင္ျမင္သည္။	
ဘုရားသခင္ေက်နပ္သည္။	
	 ပိုင္းျခားသိျမင္၍	 အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၊	 နာခံေသာ	
အသက္တာသည္	 ေမွာင္မိုက္အရိပ္မွလြတ္ေစၿပီး၊	 ဘုရားသခင္၏	
အံ့ၾသဖြယ္	 အလင္းေတာ္၌	 တည္ရွိေနသည္။	 ထို႔ျပင္	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္	
အလင္းထဲ၌	 ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္	 မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္	 အျခားသူတို႔၏	
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္	 ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌	တစ္ကုိယ္ေကာင္း	
အတၱစိတ္	 ကင္းမဲ႔ၿပီး၊	 ဘုရားတရားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာလုပ္ရပ္၊	 အျပဳအမူ	
မ်ားကို	ကၽြႏ္ုပ္တို႔	ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္လိမ္႔မည္။	

tvif:awmfxJY avûmufvSrf:]cif:

	 မိမိ၏စာရိတၱ	အားနည္းျခင္းကိုဝန္ခံရန္ႏွင့္	ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္	
စိတ္မပါျခင္းသည္	မေကာင္းမႈ	ဆိုးညစ္ျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။		၎သည္	
အလင္းေတာ္ကို	ေရွာင္ပုန္းျခင္းျဖစ္သည္။		ၾသတၱပၸစိတ္မွသိေသာ္လည္း	
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အသံေတာ္ကို	 ဆန္႔က်င္မိတိုင္း	 ၎သည္	
မေကာင္းမႈ	 ဆိ္ုးညစ္ျခင္းကို	 	 အသက္တာထဲဝင္လာရန္	 ခြင့္ျပဳျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	 ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္	 သူ႔ႏွလံုးသားအေမွာင္ရိပ္ကို	 ခြင္းၿပီး၊	
အလင္းေပးမည့္	 ဘုရားသခင္၏အလင္းေတာ္	 ထင္ရွားရန္	 အခြင့္မေပး၊	
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ျငင္းပယ္လ်က္၊	သူသည္	စာတန္၏	အသံုးေတာ္ခံတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ႔သည္။	
	 ေမွာင္မိုက္အတြက္	 ဘုရားသခင္၏ကုစားျခင္းမွာ	 အလင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	 ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း၌	 ဘုရားသခင္အား	 မိမိ၏ဝိညာဥ္ေရးရာ	
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစျခင္းသည္၊	 	 အလင္းေတာ္၌	 ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	 ဆိုလိုသည္မွာ	 အျပစ္ျပဳလိုေသာဆႏၵသေဘာရွိေၾကာင္း	
ဝန္ခံရန္၊	 အျပဳအမူတစ္ခုခုကို	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုေၾကာင္း	 ဘုရား၏	
အလင္းမွ	 မီးေမာင္းထိုးျပေသာအခါ၊	 ဘုရားႏွင့္အတူ	 ပူးေပါင္း	
ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာ	စိတ္ထက္သန္မႈရွိရန္ျဖစ္သည္။	ဘုရားသခင္သည္	
“အလင္းတို႔၏အဖ”ျဖစ္၍၊	သူႏွင့္အတူ	ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္	အေမွာင္ကို	
ဖယ္ရွားေပးၿပီး၊	 ျပည့္ဝစံုလင္ေသာ	 ဆုေက်းဇူးမ်ားကို	 ခံစားရရွိရန္	
အခြင့္ေပးသည္။	
 “ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ	ဆုေက်းဇူးရွိသမွ်တုိ႔သည္	အလင္း	
တုိ႔၏	အဘထံေတာ္က	သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊	အထက္အရပ္မွ	လာၾက	
၏။	ထုိအဘသည္	ေရြ႕ေလ်ာ့တိမ္းယိမ္းျခင္းမရွိ။	ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္	
ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏”	(ယာ	၁း	၁၇)။

	 The	 Lord	 of	 The	 Rings	 ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမွ	လက္စြပ္က	
အျခားသူကို	 ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္လုပ္ရန္	 ရည္ရြယ္ကာ၊	 ၎၏	
တန္ခိုးျဖင့္	 လူကို	 ေမွာင္မိုက္တြင္	 စုစည္းထိန္းခ်ဳပ္သည္။	 	 သို႔ေသာ္	
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အရွင္သခင္က	သူ႔မ်က္ေမွာက္အလင္းေတာ္၌	ေလွ်ာက္လွမ္း	
လိုသူမ်ားအား	 တန္ခိုးေပးသည္။	 မေကာင္းမႈ၊	 ဆိုးညစ္ျခင္း၊	
အျပစ္၏ကၽြန္အျဖစ္	ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူတို႔အတြက္		လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္	
အနာၿငိမ္းျခင္းကို	ေဆာင္ယူေပးလိုသူမ်ားအား	တန္ခိုးေပးသည္။	

ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္	အသံေတာ္ကို	
ၾသတၱပၸစိတ္မွသိေသာ္လည္း၊	ဆန္႔က်င္မိတိုင္း		၎သည္	မေကာင္းမႈ	
ဆိ္ုးညစ္ျခင္းအား	အသက္တာထဲဝင္လာရန္	ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္၏။ 
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	 ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္	 အလင္း၌ေလွ်ာက္လွမ္းသူတို႔		
စစ္ေဆးရမည့္	အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
 
၁။	သင့္အား	ဆန္႔က်င္ရန္ျပဳသူကို	လက္စားေခ်ရန္	အခြင့္ရွာေနသလား။			
				သို႔မဟုတ္		ခြင့္လႊတ္ရန္	သင္ယူေနပါသလား။
၂။	သင့္အျပစ္ကို	သတိမျပဳမိေအာင္	အျခားသူ၏အျပစ္ကို	ေထာက္ျပေန					
				သလား။	သို႔မဟုတ္	ကိုယ့္ျပႆနာကို	ကိုယ္္ေျဖရွင္းေနပါသလား။
၃။	သင္၏က်႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္	အျခားသူအေပၚ	အျပစ္တင္ေနပါသလား။	
				သို႔မဟုတ္	မိမိလုပ္ရပ္ကို	တာဝန္ယူပါသလား။	
၄။		အျခားသူမ်ား	သင္၏အစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္					ဖိအားေပးေန				
								သလား။	သို႔မဟုတ္	ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္	အၾကံအစည္အတိုင္း														
				သင္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလ်က္ရွိပါသလား။
၅။	သင္သည္	ဟန္ေဆာင္မ်က္ႏွာဖံုး	တပ္ထားသူလား။	သို႔မဟုတ္	အျခား					
				သူမ်ားအေပၚ	ပို၍ပင္	႐ိုးစင္းပြင့္လင္းသူ	ျဖစ္ပါသလား။	
၆။	 ႐ိုးသား၍	တာဝန္ယူတတ္ေသာ	 	 	 ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကို	သင္	
		ရွာေဖြပါသလား။	(သို႔မဟုတ္)	လူတို႔အား	လမ္းမွားသို႔ဦးေဆာင္ရန္																													
ရွာၾကံေနပါသလား။
၇။	သင္၏ဘုရားသခင္ထံ	ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈသည္			အစဥ္အတိုင္း	တိုးပြား			
				ပါသလား။	(သို႔မဟုတ္)	သင္သည္	မိမိစိတ္အလုိဆႏၵအတိုင္း	ေခါင္းမာ	
				သူျဖစ္ေနပါသလား။
၈။	 မိမိ၏	 စိတ္ေဇာထက္သန္မႈကိုခ်ဳပ္ထိန္းၿပီး	 	 	 	 အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ																						
ေဖာ္ေဆာင္ပါသလား။	 (သို္႔မဟုတ္)	 စိတ္ေဇာႀကိဳးဆြဲရာအတုိင္း	သင္က					
ေနပါသလား။
၉။	 စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း	 ခံရခ်ိန္၌	 စာတန္မာရ္နတ္ကို	 	 	 ဆန္႔က်င္၍			
ဘုရားသခင္၌	သင့္ကိုယ္ကို	သင္	ဆက္ကပ္ပါသလား။	 	 	 	 	သို႔မဟုတ္			
ေသြးေဆာင္မႈေနာက္	လိုက္ပါသလား။
၁၀။	ပံုမွန္ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္	ဘုရားႏွင့္ဝိညာဥ္ေရးပိုင္း	ဆက္ဆံေရးကို	
	 	 	 ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပါသလား	 (ဆာလံ	 ၂၃း၁-	 ၃)။	 သို႔မဟုတ္					
ဘုရားဝတ္ျပဳခ်ိန္	နည္းပါးေနပါသလား။
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raumif:rëqdk:npf]cif:tajumif: t]cm:olwdkð> 

a]ymjum:csufrsm:

	 စာေရးဆရာ	 လန္႔စ္	 ေမာ႐ိုး	 (Lance	 Morrow)	 ေရးသည့္	
(Evil-	An	Investigation,	စာ-၁၇)		စာအုပ္တြင္	ဤသို႔	ေရးထားသည္။	
	 “မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္းသည္	 သူအတည္တက်အေျခခ်ရန္	
အေျခအေနေပးလာမည့္	 အခြင့္အေရးမ်ားကို	 ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။	
၎သည္	အထာနပ္သည္။	လူတို႔၏ေနထိုင္မႈ	ဘဝပံုစံမ်ားတြင္	ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး	
အသက္တာမ်ားကို	 သိမ္းသြင္းသည္။	 လႊမ္းမိုးသည္။	 မိုက္မဲ႐ူးသြပ္ျခင္း	
သေဘာက	 လူေကာင္းဘဝထဲသို႔	 ဝင္ေရာက္လာၿပီး	 ေကာင္းေသာ	
မူလဘဝေနရာ	ေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္သည္။”

 မာတင္	ဘူဘာ	 (Martin	 Buber)	ကလည္း	ဤသို႔ေရးသား	
ထားသည္။	
	 “မေကာင္းမႈ	ဆိုးညစ္မႈ၏	အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ	လွည့္ျဖား	
ဟန္ေဆာင္ရန္”	 ျဖစ္သည္။	 ထို႔ေၾကာင့္	 မေကာင္းေသာ	 ဆိုးညစ္ေသာ	
လူမ်ားကိုေတြ႕ရသည့္	 ေနရာမ်ားအနက္	 အသင္းေတာ္သည္	 တစ္္ခု	
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။	 ခရစ္ယာန္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈအတြင္း၌	 မိမိ၏	
မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္းကို	 ဝွက္ထားရန္၊	 အျခားသူမ်ား	 မျမင္ေအာင္	
ဖံုးကြယ္ရန္	 ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး	 (သို႔)	 သင္းေထာက္လုပ္ျခင္း	
နည္းလမ္းထက္	 ပိုေကာင္းေသာနည္းလမ္း	 အဘယ္မွာရွိပါအံ့။	
ဘုရားလူႀကီးအျဖစ္	 ဟန္ေဆာင္လွည့္စားျခင္းကို	 ဆိုလိုပါသည္။	
ဤသို႔ဆိုရာတြင္	 ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသူအမ်ားစု၏	 ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ	
ဟန္ေဆာင္လွည့္စားရန္ျဖစ္သည္။	 ဘာသာေရးသမားမ်ားၾကားတြင္	
လူနည္းစုသာ	ေကာင္းသည္ဟု	ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။	ဆိုးညစ္သူမ်ားသည္	
ဘုရားတရားကိုင္း႐ႈိင္းသေယာင္	ဦးတည္ဗန္းျပျခင္းျဖင့္	၎တို႔	အေနျဖင့္	
အလြယ္တကူ	 ဟန္ေဆာင္လွည့္ျဖားႏိုင္သည္။	 ဖံုးကြယ္ႏိုင္သည္ဟုသာ	
ဆိုလိုပါသည္”		(Good	and	Evil,	စာ-၁၁၁)
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ဗစ္တာ	 ဖရန္ကဲလ	္ (Victor	 Frankl)	 	 ကမူ	 ဤသို႔ဆိုသည္။	
“လူသားမ်ားကို	 အမွန္အတိုင္း	 အရွိအတိုင္း	 	 သိရွိလာရေသာေၾကာင့္	
ကၽြႏ္ုပ္တို႔	မ်ိဳးဆက္သည္	လက္ေတြ႕က်သူမ်ား	ျဖစ္သည္။	လူဆိုသည္မွာ	
ေအာ့ဇဝစ္အက်ဥ္းေထာင္	အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ခန္းကို	 တီထြင္သူျဖစ္သည္။	
သို႔ေသာ္	 ထိုလူသားသည္ပင္လွ်င္	 ပတၳနာေတာ္၊	 သို႔မဟုတ္	 ရွီးမား	
တရားေတာ္	 (တရား	 ၆း၄-၆)	ကို	 ရြတ္ဆို၍	အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ခန္းထဲဝင္
သြားသူလည္း	ျဖစ္သည္။”	(Man’s	Search	For	Meaning,	စာ-၂၁၃)

a\G:cs<fúcif:onf uïókfyfwdkðwm
  
	 မေကာင္းမႈဆိုးညစ္ျခင္းသည္ေျဖာင့္မတ္ေကာင္းျမတ္သည့္	
ႏွယ္ဟန္ေဆာင္တတ္သည္ဆိုေသာ	 အခ်က္က	 	 စိတ္အေႏွာင့္အယွက္	
ျဖစ္ေစသည့္	 အယူအဆတစ္ခုျဖစ္သည္။	 	 ေအးစက္၍လွ်ိဳ႕ဝွက္ၾကံစည္	
ေသာႏွလံုးသားႏွင့္၊	 ေႏြးေထြး၍ကြဲေၾကေသာ	 ႏွလံုးသားႏွစ္ခု၏	
ျခားနားခ်က္က		ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္သည္။	ယုဒရွကာ႐ုတ္ကဲ့သို႔ေသာသူက	
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဝတ္႐ံုကို	ဝတ္၍အမွား	က်ဴးလြန္သည္။	ေပတ႐ုကဲ့သို႔ေသာ	
သူမူကား	မိမိအျပစ္ကို	ထင္ရွားစြာသိ၍	ေနာင္တရေသာသူျဖစ္သည္။	
	 ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားအရ	ေပတ႐ုသည္	ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္	ေရေပၚ	
လမ္းေလွ်ာက္ခဲ႔ေသာ္လည္း	အ႐ႈံးကို	ရင္ဆိုင္ၾကံဳခဲ႔ရ၏		(မ	၁၄း၂၂-၃၃)။
သူ၏	 ဝိညာဥ္ေရးရာယံုၾကည္ျခင္းကို	 အခိုင္အမာေႂကြးေၾကာ္ၿပီးေနာက္၊	
သခင္က	 သူအေသခံရမည့္အေၾကာင္း	 မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ၊	 သူက	
သခင့္ကို	အျပစ္တင္သည္။	ထို႔ေၾကာင့္	သခင္ေယ႐ႈက	“အခ်င္းရန္သူ”ဟု	
ေခၚကာ	ဆံုးမရသည္။	သူ၌	မျပည့္စံုမႈ	အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း	
ဘုရားသခင္ကို	နာခံံရန္	ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာသေဘာႏွင့္	ခံယူႏိုင္ေသာသူ	
ျဖစ္သည္။	
	 ယုဒရွကာ႐ုတ္မွာ	ထုိကဲ့သို႔မဟုတ္။		သူသည္		စိတ္ခုိင္မာေသာ	
ပုန္ကန္သူ	 ျဖစ္႐ံုမက	ဝိညာဥ္ေရးရာ	အယူမွားေသာ	သူခိုးတစ္ဦးျဖစ္၏။			
ေယ႐ႈအား	 အလြန္အဖိုးတန္ေသာဆီေမႊးျဖင့္	 ၾကည္ညိဳဝတ္ျပဳျခင္းကို	
ေဝဖန္ၿပီး	 ထိုဆီေမႊးကိုေရာင္းၿပီး	 ဆင္းရဲသားတို႔အားေပးရန္	 ေျပာခဲ့သူ	
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ျဖစ္ေသာ္လည္း	 (ေယာ	 ၁၂း၄-၆)၊	 သခင့္ကို	 ေငြအက်ပ္	 (၃၀)	 ျဖင္	့
ရန္သူမ်ားထံအပ္ႏွံ၍	 သစၥာေဖာက္ခဲ႔သူျဖစ္သည	္ (မ	 ၂၆း၁၅၊	 ၄၆-
၄၉)။	 ယုဒရွကာ႐ုတ္က	 ဝိညာဥ္အလင္းကို	 စံုမွိတ္ဆန္႔က်င္ၿပီး၊	 ရလဒ္	
အေနျဖင့္	အဆိုးဆံုးေသာဆိုးယုတ္မႈကိုျပဳလ်က	္	မိမိကိုယ္ကိ	ုပ်က္စီးေစ	
ေတာ့သည္။	

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင္ယူက်င့္သံုးရမည့္	 ဝိညာဥ္ေရးသင္ခန္းစာ	 ႏွစ္ခ	ု
ရွိသည္။	အကယ္၍	ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္	သခင္ေယ႐ႈကိ	ုမိမိ၏	ကယ္တင္ရွင	္
အျဖစ္	 ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း	 မရွိခဲ႔ပါေသးလွ်င္	 ယခုအခ်ိန္သည္	 သူ႔ကို	
ကၽြႏု္ပ္တို႔	လိုအပ္ပါေၾကာင္းဝန္ခံရန္	အခြင့္အေရးရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။	

သမၼာက်မ္းစာအရ	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး	 အမွားလုပ္တတ္ၾက	
သည္။	အေၾကာင္းမွာ	ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္	မစံုလင္သည္သာမက	ဘုရားသခင	္
ႏွင့္ဝိညာဥ္ေရးအရ	ကြဲကြာေနသူမ်ားအျဖစ္	ဤကမာၻထဲေမြးဖြား	လာၾက	
သည္	 (ေရာ	၃း၂၃၊	၆း၂၃	 )။	ဤအခ်က္ေၾကာင္	့ကၽြႏ္ုပ္တို႔	 မိမိကိုယ္ကို		
မကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း	 ဝန္ခံရန္အေၾကာင္းရွိသည္။	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏	
တစ္ခုတည္းေသာ	 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ	 ခရစ္ေတာ္အား	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏	
အျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္ရန္ႏွင့္	 ထာဝရအသက္ကိုေပးရန္	 ေတာင္းခံျခင္းပင္	
ျဖစ္သည္။	

အကယ္၍သင္သည္	 သခင္ေယ႐ႈကို	 မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင	္
အျဖစ္	 မယံုၾကည္ရေသးလွ်င္၊	 သူ႔ကုိ	 ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူသည္	္
ထာဝရအသက္ကိုရမည္ဟူေသာ	 သမၼာက်မ္းစာပါ	 ကတိေတာ္မ်ားကို	
ယခုပင္	ယံုၾကည္ကိုးစားလိုက္ပါ	(ေယာ	၁း၁၂၊	၅း၂၄)။

ဒုတိယသင္ခန္းစာမွာ	 ခရစ္ေတာ္ကို	 ကယ္တင္ရွင္အျဖစ	္
ယံုၾကည္ကိုးစားၿပီးသူ	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ျဖစ္သည္။	 ယုဒရွကာ႐ုတ္၏	
အသက္တာကိုၾကည့္လွ်င္	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည	္ ဘာသာေရး	 အေရျခံဳ၍		
မိမိ၏စိတ္ရင္းအမွန္ကို	 ကြယ္ဝွက္ထားတတ္ေၾကာင္း	 အားနည္းခ်က္ကို	
သူ႔အသက္တာအားျဖင့္	 သိနားလည္ရသည္။	 	 	 သင္သည	္ အမွန္ပင	္
ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါက	 သင္တစ္ဦးတည္း	 ထုိသို႔ျဖစ္ေနျခင္း	 မဟုတ္ပါ။		
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္	 မိမိ၏	 ႏွလံုးသားအလိုဆႏၵေနာက္သို႔	
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မလိုက္ပါ၊	အာ႐ံုမေထြျပား၊	တည္ၾကည္သည္ဟု	မဆိုႏိုင္ပါ။	မိမိကိုယ္တိုင္	
ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈရွိၿပီး	 ဘုရားသခင္အေပၚ၌လည္း	 ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈ	
ရွိရန္သာ	အေရးႀကီးသည္။
	 မည္သည့္အခ်ိန္မဆို	 သင္၏စဥ္းစား	 ျပဳမူေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္	
မႈမ်ားသည္	 လမ္းလြဲေနၿပီဟု	 သင္သိလွ်င္	 သခင္ဘုရားထံ	 ဝန္ခံပါ။	
(၁ေယာ	 ၁း၉)။	 သင့္အတြင္း	 ကိန္းဝပ္လ်က္ရွိေသာ	 သန္႔ရွင္းေသာ	
ဝိညာဥ္ေတာ္ကို	 အမွီျပဳပါ။	 ခရစ္ယာန္အသက္တာ	 ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္	
ဝိညာဥ္ေတာ္သည္	မစလိမ့္မည္	(ေယာ	၁၅း၁-၈၊	ဂလာ	၅း၁၆၊	ဧ	၅း၁၈)။
	 တမန္ေတာ္	 ရွင္ေယာဟန္က	 ကၽြႏု္ပ္တို႔အေယာက္စီတိုင္း		
ရယူခံစားႏိုင္ေသာဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍	ဤသို႔ေရးသား			
ေဖာ္ျပထားသည္။	

သင္တုိ႔၏	 ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း	 စုံလင္ေစျခင္းငွာလည္း၊		
ဤအရာမ်ားကုိ	ငါတို႔သည္	ေရးလုိက္ၾက၏။		ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္	
ထံ၌	 ငါတုိ႔သည္ၾကားရ၍၊	 သင္တုိ႔အားျပသေသာ	 တရားစကား	
ဟူမူကား၊	 ဘုရားသခင္သည္	 အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။	
ဘုရားသခင္၌	ေမွာင္မိုက္	အလွ်င္းမရွိ။	ငါတို႔သည္	ဘုရားသခင္ႏွင့္	
မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၿပီ	 ဟုဆုိလ်က္ပင္၊	 ေမွာင္မိုက္၌က်င္လည္လွ်င္၊	
သစၥာတရားကုိမက်င့္၊	 မုသာကုိ	 သုံးေသာသူျဖစ္ၾက၏။	 ဘုရား	
သခင္သည္	 အလင္း၌	 ရွိေတာ္မူသကဲ့သုိ႔၊	 ငါတို႔သည္	 အလင္း၌	
က်င္လည္လွ်င္၊	အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း	ရွိၾကသည္ျဖစ္၍	
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္	 ေယ႐ႈခရစ္၏	 အေသြးေတာ္သည္	
ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်ကို	ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏	(	၁	ေယာ	၁း	၄-၇)။	

         

           
	 	 	 								—		ေဒၚျမျမသက္	(MICT)							
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