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အကြကာင်း သတင်းကကာင်းကုိ 
ခရစ်ယာန်ပဖစ်သည့် သူ့သမီးထံမှ 
‘ရိှန်း’ ြကားသိခ့ဲရြါသည်။ 

ြထမကတာ့ သူကေခဲွမရပဖစ်ပြီး သူမ၏ယံုြကည်ပခင်းသည် အဓိြ္ပာယ်မရိှဟု 
သမီးကုိ ‘ရိှန်း’ ကပြာခ့ဲသည်။ ‘ရိှန်း’သကဘာကြါက် လက်ခံထားချက်အရ 
ဘုရားရိှကြကာင်း၊ ကယရှုသည်ဘုရားပဖစ်ကြကာင်း ခုိင်လံုသည့်သက်ကသ 
ဘာမှမရိှဟူ၍သာပဖစ်သည်။ “ဒါကတွအားလံုးမှန်ကန်တယ်ဆုိတာ 
မင်းဘယ်လုိသိတာလဲ” ဟု သမီးပဖစ်သူကုိ သူကမးခ့ဲြါသည်။ သမီးက 
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အကပဖအားလံုးရိှကြကာင်း ကပြာသည့်အခါ သူက 
ကခါင်းကုိသာ ခါရမ်းခ့ဲြါသည်။ “ငါသမ္မာကျမ်းစာကုိ ဘာကြကာင့် 
ယံုြကည်ရမှာလဲ။ အဲဒါကုိ လူကတွြဲ ကရးခ့ဲတာမဟုတ်လား။ ငါက 
အဲဒီလူကတွကုိ ဘာကြကာင့် ယံုြကည်ရမှာလဲ။ 
 ထိုက့နာက် သူ၌ ကင်ဆာကရာဂါ ပဖစ်လာကြကာင်း ရှိန်းသိလာခဲ့ရသည်။ 
ဤ ဒုက္ခအလယ်တွင် သမီးက သူ့အတွက် ဆုကတာင်းကြးခဲ့ ပြီး သူ့အတွက် 
ပငိမ်သက်ပခင်းနှင့် သက်သာရာရကစသည့် ြုံကြါ်သည်။ ဘုရားနှင့် ြတ်သက်ပြီး  
သူ့ယူဆချက် မှားကနသလားဟု ရှိန်းစတငက်တွးလာမိသည်။ ခရစ်ယာန် 
ဘာသာတရားအကြကာင်း နားကထာင်ရန် သူြုိ၍ လိုလိုလားလားရှိလာသည်။ 
သမီး၏သင်းအုြ်ဆရာ သူ့ထံလာလည်ပြီး ခရစ်ယာန်ပဖစ်ရပခင်း၏ 
အဓိြ္ပာယ်ကို ရှင်းလင်းပြကသာအခါ “ကနာက်ဆုံးကတာ့ ငါသ့မီးက မှန်တာြဲ” ဟု 
သူစတင် ကတွးမိလာသည်။ နက်ရှိုင်းလှသည့် စိတ်အတွင်း တစ်ကနရာတွင်မူ 
ခရစ်ကတာ်ကို လက်ခံရန်အတွက် သူစတင်စဉ်းစားမိကနသည်။ သိုက့သာ် သူ၌ 
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ကကီးမားသည့် သံသယအစိုင်အခဲကကီးက ရှကိနသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို 
လုံးေဉဿုံစိတ်ချ၍ရသည်ဟု သူ ရာနှုန်းပြည့် မယုံြကညက်သးြါ။ ထိုအ့တူ 
ခရစ်ကတာ်ကိုကရာ၊ အပခားဘာသာတရား အားလုံးကိုကရာ သူဘာကြကာင့် 
မယုံြကည်နိုငပ်ဖစ်သည်ကို ကတွးကနမိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို 
ယုံြကည်သက်ေင်ပခင်းက အပခားသာသာများနှင့် အဘယ်ကြကာင့် 
အလွန်ပခားနားမှုရှိကနရသနည်း။  မမးခွန်းများ 

ဆက်မမးပြီး 
အမှန်တရားကို 
ရှာမေွြါ။

သင်မရာ ဤကဲ့သို့မသာ မမးခွန်းမျ ိုးကို မမးမိေူးြါသလား။ သိုမ့ဟုတ်  
ခရစ်ယာန်အပဖစ်ခံယူရန် ဆုံးပဖတ်ချက်မချမီ သိရှိလိုကသာ အပခား  
သံသယများ ရှိကနြါသလား။ သင်မည်သိုခ့ံစားရသည်ကို ကျွန်ုြ်တို ့
နားလည်ြါသည်။ အမှန်စင်စစ် ဤကဲ့သိုက့သာ ကမးခွန်းမျ ိုးကို သင်  
ကမးသည့်အတွက် ေမ်းကပမာက်မိြါသည်။ ဤသိုက့မးပခင်းက အပခားသူ  
များထက် သင်က ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားအကြကာင်း စဉ်းစားလျက်  
ရှိကြကာင်းနှင့် ဘုရားကို ေန်ခံကတိမပြုမီ ပဖစ်နိုင်ကပခအလားအလာ 
ရှိသည့် ကိစ္စရြ်များအားလုံးကို ကသချာစွာစဉ်းစားပြီးပဖစ်ကြကာင်း ကဖာ်ပြ 
ကနြါသည်။ ကမးခွန်းများကို ဆက်ကမးပြီး အမှန်တရားကိုရှာကဖွရန် 
သင့်ကို တိုက်တွန်းလိုြါသည်။ သင့်ကို ဘုရားသခင်ချစ်ကသာကြကာင့် 
အကပဖကြးြါလိမ့်မည်။  ကယရှုခရစ်အားပဖင့် ကျွန်ုြ်တိုက့ိုကမ်းလှမ်း 
ကြးကနကသာ သူ၏ကယ်တင်ပခင်းလက်ကဆာင်ကို  ရရှိကစလိုပခင်းကြကာင့် 
သင်သူ့ကိုသိရှိရန် ဘုရားသခင် အလိုရှိြါသည်။

ထိုအကတာအတွင်း လူအများကမးကလ့ရှိကသာ ကမးခွန်းအချ ို့ကို ကျွန်ြု်တို ့
ကပဖြကားကြးလိုြါသည်။ 
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၁။ ခရစ်ယာန်များက သမ္မာကျမ်းစာအမြကာင်းကိုသာ အဘယ်မြကာင့် အပမဲတမ်း မပြာမနြကြါသနည်း။ 

 သမ္မာကျမ်းစာသည် 
ခရစ်ယာန်ယံုြကည်ပခင်းအတွက် 
ဗဟိုချက်ြင်ပေစ်သည်။

ခရစ်ယာန်ဘာသာအမြကာင်းကုိ မိသားစု၀င်တစ်ဦး (သ့ုိ) မိတ်မဆွ  
များထံမှြကားသိရသည်ပေစ်မစ၊ ဘုရားသခင်နှင့် ခရစ်ကတာ် 
အကြကာင်းကုိ သင့်ဘာသာ ကတွ့ရိှရသည်ပဖစ်ကစ၊ အချက်အလက် 
အားလံုးတ့ုိ၏ အရင်းအပမစ်သည် သမ္မာကျမ်းစာသ့ုိသာ မလဲွမကသွ  
ပြညွှန်လျက်ရိှကြကာင်း သင်သတိပြုမိကြမည်။ မြကာခဏဆုိသလုိ 
ြင် “သမ္မာကျမ်းစာက အဲဒီအတုိင်း ကပြာြါတယ်” ဆုိကသာ စကားကုိ  
သင်ြကားမိမည်။ ခရစ်ယာန်များသည် သမ္မာကျမ်းစာအကြကာင်း 
ကုိသာ အဘယ်ကြကာင့် များစွာကပြာြကြါသနည်း။ သူတ့ုိအတွက် 
သမ္မာကျမ်းစာက ဘာကြကာင့် အလွန်အကရးြါကနရသနည်း။
 သမ္မာကျမ်းစာအကရးြါရပခင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် 
ခရစ်ယာန်ယံုြကည်ပခင်းအတွက် ဗဟုိချက်ြင်ပဖစ်သည်။ 
သမ္မာကျမ်းစာကုိ ကျွနု်ြ်တ့ုိက ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကြတ်ကတာ်ဟု 
ကခါ်ြါသည်။ အကြကာင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင် 
ကျွနု်ြ်တ့ုိနှင့် ဆက်သွယ်မှုပြုသည့်လမ်းကြကာင်း ပဖစ်ကနကသာကြကာင့် 

ပဖစ်ြါသည်။ ကမ္ဘာကကီးကုိ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခ့ဲကြကာင်း၊ ကျွနု်ြ်တ့ုိ 
အတွက် အကသခံကစရန် သူ၏သားကတာ်ကုိ ကစလွှတ်ခ့ဲကြကာင်း၊ 
သ့ူကုိယံုြကည်ပခင်းအားပဖင့် ကျွနု်ြ်တ့ုိ ကယ်တင်ပခင်းခံရကြကာင်း 
တ့ုိကုိ သမ္မာကျမ်းစာအားပဖင့် ကျွနု်ြ်တ့ုိသိရိှရပခင်းပဖစ်ြါသည်။
 ဘုရားသခင်၏စံနှင့်အညီ ကနထုိင်သက်ရှင်နုိင်ရန်ကုိလည်း 
သမ္မာကျမ်းစာအားပဖင့် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ သွန်သင်ဆံုးမ  
ြါသည်။ သခင်ကယရှုနှင့် ကုိယ်တုိင်ကတွ့ခ့ဲသည့် ကနာက်ကတာ်လုိက် 
တြည့်ကတာ်တစ်ဉီးပဖစ်သူ ကြါလုက “ထုိကျမ်းစာရိှသမျှသည်
ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းကတာ်မူကသာအားပဖင့်ပဖစ်ကြကာင်း (၂တိ ၃: 
၁၆)၊ ဘုရားသခင်၏လူသည် စံုလင်ကသာသူ၊ ကကာင်းကသာအမှု  
အမျ ိုးမျ ိုးတ့ုိကုိ ပြုစုပခင်းအလုိငှာ ပြင်ဆင်ကသာသူပဖစ်မည် 
အကြကာင်း ဩေါဒကြးပခင်း၊ အပြစ်ကုိ ကဖာ်ပြပခင်း၊ ကပဖာင့်မတ်စွာ  
ပြုပြင်ပခင်း၊ တရားကုိ သွန်သင်ပခင်း ကကျးဇူးများကုိ ပြုကြကာင်း 
မှတ်ချက်ပြုခ့ဲြါသည်။
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၂။ သမ္မာကျမ်းစာမှ မပြာသမျှကို ကျွန်ြု်ယုံြကည်၍ရြါသလား။ 
ယုံြကည်စိတ်ချနိုင်ြါသလား။

အတုိဆံုးမပေရြါက ယံုြကည်၍ရြါသည်။ အကြကာင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ထံမှ မူရင်း  
အကပခခံပဖစ်ကြါ်လာ၍ ပဖစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ြါကသာ စကားလံုးများကုိ လူများက ကရးသားခ့ဲပခင်း 
ပဖစ်ကသာ်လည်း ထုိသ့ုိကရးသားရန်အတွက် ဘုရားသခင်က လှုကံဆာ်နှိုးဆွကြးခ့ဲပခင်းပဖစ်ြါသည်။ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ ကပြာြကားလုိကသာအရာများကုိ ထုိအတုိင်း အတိအကျ ကရးသားရန် ကရးသားသူများအား 
သွန်သင်လှုံ့ ကဆာ်မှုပြုခ့ဲသူမှာ ဘုရားသခင်ပဖစ်သည်။
 သကဘာတရားအကနပဖင့် ထူးပခားကနကသာ်လည်း ဤသ့ုိကတွးြကည့်နုိင်ြါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်  
ကျမ်းကြါင်း ၆၆ ကျမ်းြါရိှပြီး၊ မတူညီကဲွပြားပခားနားကသာ ယဉ်ကကျးမှု ဓကလ့ထံုးစံ အမျ ိုးမျ ိုးရိှသည့် 
နုိင်ငံများမှ လူကြါင်း ၄၀ ခန့်က နှစ်ကြါင်း ၁၅၀၀ ခန့်အတွင်း ကရးသားခ့ဲပခင်းပဖစ်သည်။ သူတ့ုိကန့စဉ် 
ကတွ့ကကုံရသည့် အပဖစ်အြျက်များ၊ ဘုရားသခင်နှင့် ကန့စဉ်ကတွ့ထိဆက်ဆံရမှုများ၊ ဘုရားသခင်နှင့် 
သူပြုကသာ အမှုများကုိ ထုိသူများက မှတ်တမ်းတင်ထားခ့ဲပခင်းပဖစ်ြါသည်။ လူများစွာ ြါေင်ပြီး 
ြကာပမင့်စွာအချိန်ယူကာ ကရးသားခ့ဲပခင်းပဖစ်သည့်တုိင် ကျမ်းတစ်ကစာင်နှင့်တစ်ကစာင်သည် 
ဘုရားသခင်အကြကာင်း၊ လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်၏ကမတ္တာတရားအကြကာင်း၊ ကလာကကကီး  
အတွက် ဘုရားသခင်၏အကကံအစည်ကတာ် အကြကာင်းများကုိ ကရးသားကဖာ်ပြရာ၌ တစ်သမတ်တည်း  
ကုိက်ညီမှုရိှကနသည်ကုိ ကတွ့ရြါသည်။ လူများက မိမိဘာသာစိတ်ကူးပြီး လုြ်ကကံကရးသားပခင်းပဖစ်ြါက 
ဤသ့ုိ ပဖစ်နုိင်ရန် ခဲယဉ်းြါသည်။ ထ့ုိပြင် သမ္မာကျမ်းစာသည် သမုိင်းဘာသာရြ်အတွက် ပြဌာန်းစာအုြ် 
မဟုတ်ကသာ်လည်း ၎င်းထဲတွင် ကဖာ်ပြထားကသာ အကြကာင်းအရာများစွာတ့ုိသည် တိကျမှန်ကန်ကြကာင်း 
မျက်ကမှာက်ကခတ် ကရှးကဟာင်းသုကတသန နည်းြညာများက အကထာက်အထားပြခ့ဲြါသည်။
 သမ္မာကျမ်းစာ၏ အချ ို့အြုိင်းများကုိ နားလည်ရန် ခက်ခဲကြကာင်း သင်ကတွ့ရနုိင်သည်။ ၎င်းသည်  
သာမန်ြံုမှန်သာပဖစ်ြါသည်။ သင်မသိကသာအကြကာင်းအရာအသစ်များ၊ သင်နှင့် ကျွမ်းေင်မှုမရိှကသာ  
အကတွးအကခါ်များနှင့် စကားလံုးများ ရိှနုိင်ြါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကုိ ဖတ်ရှုကလ့လာသည့်အချိန် 
များလာသည်နှင့်အမျှ သင်ြုိမုိကကာင်းမွန်စွာ နားလည်လာမည်ပဖစ်သည်။ အချ ို့အြုိင်းများတွင် 
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 မယရှုက “ငါသည် 
လမ်းခရီးပေစ်၏။ 
သမ္မာတရားလည်း 
ပေစ်၏။ အသက်လည်း 
ပေစ်၏။” ဟု မပြာခဲ့ 
ြါသည်။

ကျမ်းစာသင်ြကားြ့ုိချသူများ၊ ကျမ်းတတ်ြုဂ္ဂို လ်များက ကဲွပြားစွာ အဓိြ္ပာယ်ပြန်ဆုိမှုများ ရိှကနဆဲ 
ပဖစ်သည်။ အချ ို့အကြကာင်းအရာများဆုိလျှင် ဆက်လက်ပငင်းခုန်ကပြာဆုိကနြကဆဲပဖစ်သည်။ သ့ုိကသာ်  
၎င်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်ြတ်သက်ပြီး အဓိကအကပခခံကျသည့် ကယရှုအကသခံပခင်း၊ ပြန်လည် 
ရှင်ပြန်ထကပမာက်ပခင်း၊ ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ ဘုရားသခင် ကယ်တင်ခ့ဲပခင်း စသည့် သမ္မာတရားနှင့်ယှဉ်ြါက 
အကသးအမွှားကိစ္စရြ်များသာ ပဖစ်ြါသည်။ 

၃။ ကျွနု်ြ်တ့ုိ ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်သင့်ပမတ်မြါင်းစည်းမရးအတွက် မယရှုသည် 
တစ်ခုတည်းမသာ နည်းလမ်းပေစ်ြါသလား။ အပခားဘုရားများကုိ ကျွနု်ြ် ယံုြကည်၍ 
မရနုိင်ဘူးလား။

ေန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်မနာက်မတာ်သ့ုိလုိက်ရန် မရွးချယ်ြါက အပခားမသာ ဘုရားများအား ဝတ်ပြု  
ကုိးကွယ်ပခင်းကုိ စွန့်လွတ်ရန် အဘယ်မြကာင့် လုိအြ်သနည်းဟု လူအချ ို့တ့ုိ မတွးြကြါသည်။ 
“လမ်းအားလံုးက ကကာင်းကင်ကုိသွားတာြဲ၊ မိမိရဲ့ဘာသာတရားကနာက်ကုိ သစ္စာရိှစွာ လုိက်ြါကနသကရွ့ 
ဘယ်ဘုရားကုိ ကုိးကွယ်လဲဆုိတာ အကရးမကကီးြါဘူး” ဟူသည့်စကားမျ ိုးကုိ ကပြာကကာင်းကပြာြကမည်။ 
 သ့ုိကသာ်လည်း သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားတစ်ဆူတည်းရိှကြကာင်းနှင့် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကုိသာ 
ေတ်ပြုကုိးကွယ်ရန် ကပြာထားြါသည်။ “ထာေရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ပဖစ်ကတာ်မူကြကာင်းကုိ 
လည်းကကာင်း၊ ကုိယ်ကတာ်မှတစ်ြါး အပခားဘုရားမရိှကြကာင်းကုိ လည်းကကာင်း၊ သင်တ့ုိသိကစပခင်းငှာ 
ထုိအချင်းအရာတ့ုိကုိ သင်တ့ုိအား ပြကတာ်မူပြီ” ဟု တရားကဟာရာကျမ်း ၄:၃၅ တွင် ကဖာ်ပြထားြါသည်။ 
 သားကတာ်ကယရှုအားပဖင့်သာ ဘုရားသခင်နှင့် ပြန်လည်မိတ်သဟာယဖဲွ့ခွင့် ရိှနုိင်မည်ပဖစ်ကြကာင်း 
ကုိ သမ္မာကျမ်းစာက ရှင်းလင်းစွာ အကလးအနက်ကထာက်ပြထားြါသည်။ အပခားနည်းလမ်းမရိှြါ။ 
အပခားမည်သူကုိပဖစ်ကစ ယံုြကည်ပခင်းအားပဖင့် ကယ်တင်ပခင်းခံရမည် မဟုတ်ြါ။ ကကာင်းမှုများပြုပခင်း၊ 
ကကာင်းကသာ စည်းမျဉ်း၊ အကလ့အကျင့်များကုိ လုိက်နာပခင်းများကလည်း ကယ်တင်နုိင်မည်မဟုတ်ြါ။ 
ကယရှုက “ငါသည် လမ်းခရီးပဖစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းပဖစ်၏။ အသက်လည်းပဖစ်၏။ ငါကုိ့အမီှမပြု 
လျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းကတာ် (ဘုရားသခင်)ထံသ့ုိ မကရာက်ရ” (ကယာ ၁၄:၆) ဟု ကပြာခ့ဲြါသည်။  
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 ပြည့်စုံမသာ 
ဘုရားသခင်၏ 
ပြည့်စုံမသာစံကို 
မည်သည့်အခါမျှ 
အမီလိုက်နိုင်မည် 
မဟုတ်ြါ။

၄။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားက အဘယ်မြကာင့် အလွန်ထူးပခားမနရြါသနည်း။    
     ဘာသာတရားအားလုံးက လူများကို မကာင်းမအာင် သွန်သင်ဆုံးမသည်  
     မဟုတ်ြါလား။ 
“မယရှုဟာ ြညာရိှပေစ်ြါတယ်”၊ “သူ့မနာက်လုိက်တြည့်မတာ်များကုိ လူမကာင်းများပေစ်မအာင်၊ 
ကုိယ်ကျင့်တရားနှင့် ပြည့်စံုသူများပေစ်မအာင် သွန်သင်ခ့ဲြါတယ်” ဆုိမသာ အမပြာမျ ိုးကုိ သင်ြကားေူး 
မြမည်။ သ့ုိပဖစ်ရာ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားသည် မည်သ့ုိများ ြုိမုိထူးပခားမှုရိှကနြါသနည်း။
 အမှန်မှာ ခရစ်ယာန်ယုံြကည်ပခင်းသည် လူများကို ကကာင်းကအာင် သွန်သင်ဆုံးမသည့် 
ဘာသာကရးသက်သက် မဟုတ်ြါ။ ကယရှုကနာက်ကတာ်လိုက်ပခင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရား 
ဆိုင်ရာ ဉြကဒသများကို လိုက်နာပခင်းသက်သက်မဟုတ်ြါ။ ကယရှုကနာက်ကတာ်လိုက်ပခင်းသည်  
အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခံရပခင်းပဖစ်သည်။ ထိုအခါ ကျွန်ြု်တိုသ့ည် ဘုရားသခင်နှင့် ရန်ကပြပငိမ်းလျက် 
ပြန်လည်သင့ပ်မတ်ကာ ကိုယက်တာ်နှင့် ထာေရမိတ်သဟာယကို ခံစားရရန်ပဖစ်သည်ဟုဆိုြါက 
ြိုမိုမှန်ကနြ်ါသည်။
 ကျွန်ုြ်တိုသ့ည် ကမွးကတည်းကြင် အပြစ်ြါလာပြီး ကျွန်ြု်တို ့စိတ်နှလုံးများမှာလည်း 
ပြည့်စုံမှုမရှိကသာကြကာင့် အစွမ်းရှိသမျှပဖင့် ကျွန်ုြ်တို ့မည်မျှကကိုးစားကစကာမူ ထာေရပြည့်စုံ 
ကကာင်းမွန်နိုင်မည် မဟုတ်ြါ။ ပြည့်စုံကသာ ဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံကသာစံကို မည်သည့်အခါမျှ 
အမီလိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ြါ။ မိမိကိုယ်ြိုင်ကျင့်ကကံအားထုတ်မှုအားပဖင့် ဘုရားသခင်၏ 
ကရှ့ကတာ်ကမှာက် ပြန်သွားနိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ အပြစ်၏အဖိုးအခပဖစ်သည့် ကသပခင်းကိုသာ 
ရင်ဆိုင်ရမညပ်ဖစြ်ါသည်။
 သို့ ပဖစ်၍ ဘုရားသခင်က သားကတာ်ကယရှုကို လူ့ကလာကသို ့ကစလွှတ်ခဲ့ ပခင်းပဖစ်ြါသည်။ 
ကယရှုသည် အပြစ်ကင်းစင်သည့် ပြည့်၀စုံလင်ကသာ အသက်တာပဖင့် ကနထိုင်ခဲ့ ပြီး ကားတိုင်ကြါ်တွင် 
အကသခံကာ ကျွန်ြု်တိုက့ိုယ်စား၊ ကျွန်ြု်၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူခဲ့ြါသည်။ 
ကယရှုအားပဖင့်သာလျှင် ဘုရားသခင်ထံမှ ခွင့်လွှတ်ပခင်းကို ကျွန်ုြ်တို ့ရရှိခဲ့ ပခင်းပဖစ်ြါသည်။
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၅။ ကျွန်ုြ်ကို အဘယ်မြကာင့် အပြစ်သားဟု မခါ်ြါသနည်း။
ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြစ်များနှင့် ပြည့်လျက်ရှိမနသည် ဟူမသာအချက်ကို လက်ခံရန်မှာ 
ခက်ခဲမြကာင်း နားလည်ရြါသည်။ ဘာအမှားမျှ မလုြ်ဘဲနှင့် ကျွနု်ြ်ကုိ အဘယ်ကြကာင့် 
အပြစ်သားဟု ကခါ်ရြါသနည်းဟု သင်ကမးမိမည်သာ။ ကျွနု်ြ်မည်သူကုိမျှ မသတ်၊ 
မလိမ်မညာ၊ ဥြကဒကုိ မချ ိုးကဖာက်ဘဲနှင့် မည်သ့ုိ အပြစ်သားပဖစ်နုိင်ြါမည်နည်း။
 သ့ုိကသာ် သမ္မာကျမ်းစာက မကကာင်းမှုပြုမှ၊ ကုိယ်ကျင့်တရား မှားယွင်းမှ အပြစ်ရိှပခင်း  
မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ကုိ မနာခံဘဲ မိမိအလုိလုိက်ပြီး၊ မိမိသကဘာအတုိင်း 
ကနထုိင်ပြုမူပခင်းသည် အပြစ်ရိှကြကာင်း ကဖာ်ပြထားြါသည်။ ဤအချက်နှင့်ြတ်သက်ပြီး 
ကျွနု်ြ်တ့ုိအားလံုးသည် ချွင်းချက်မရိှ၊  အပြစ်ရိှသူများ ပဖစ်ြကြါသည်။ ကျွနု်ြ်တ့ုိသည် 
ဘုရားသခင်ကုိ နာခံမှုမရိှ၊ ကုိယ်ကတာ်၏ပြည့်စံုမှန်ကန်ကသာလမ်း၌ မလုိက်ကလျှာက်၊ 
မိမိဘာသာ စိတ်အလုိလုိက်လျက် စိတ်ကကိုက်ကနထုိင်သက်ရှင်ြကြါသည်။ သ့ုိပဖစ်၍လည်း 
သမ္မာကျမ်းစာမှ “လူအကြါင်းတ့ုိသည် ဒုစရုိက်ကုိပြု၍ ဘုရားသခင့်ကရှ့ကတာ်၌ 
အသကရြျက်ြကပြီ” ဟု ကဖာ်ပြထားြါသည် (ကရာ ၃:၂၃)။
 သ့ုိကသာ်လည်း မိမိသည် အပြစ်သားပဖစ်ကြကာင်း၊ ဘုရားသခင်၏သားကတာ် 
ကယရှုသည် ကျွနု်ြ်တ့ုိအား ကယ်တင်နုိင်သည်ကုိ ယံုြကည်ကြကာင်း ဘုရားသခင်ထံ 
ေန်ခံြါက ကုိယ်ကတာ်သည် ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ အပြစ်မှ လွှတ်ကြးမည်ပဖစ်ြါသည်။ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိယ်စား ကယရှုအကသခံပခင်းနှင့် ထကပမာက်ပခင်းဟူသည့်လက်ကဆာင်ကုိ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိ လက်ခံြါက ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ ခွင့်လွှတ်မည်။ အပြစ်၏ ကနာက်ဆက်တဲွရလဒ်နှင့် 
အပြစ်တန်ခုိးမှကင်းလွတ်ကြကာင်း ဘုရားရှင်အသိအမှတ်ပြုမည်ပဖစ်သည်။ ဆုိလုိသည်မှာ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိကုိ အပြစ်သားများအပဖစ် ဆက်လက်သတ်မှတ်မည် မဟုတ်ကတာ့ဘဲ 
ဘုရားသခင်ကရှ့ကတာ်ကမှာက်သ့ုိေင်၍ ဘုရားသခင်နှင့် ကြျာ်ရွှင်စွာမိတ်သဟာယဖဲွ့ရကသာ
အခွင့်ကုိ ထာေရ ရရိှမည်ပဖစ်ြါသည်။

 မိမိသည် 
အပြစ်သား 
ပေစ်မြကာင်း၊ 
ဘုရားသခင်၏ 
သားမတာ် 
မယရှုသည် 
ကျွန်ုြ်တို့အား 
ကယ်တင်နိုင် 
သည်ကို 
ယုံြကည်မြကာင်း၊ 
ဘုရားသခင်ထံ 
ဝန်ခံြါက 
ကိုယ်မတာ်သည် 
ကျွန်ုြ်တို့ကို 
အပြစ်မှ 
လွှတ်မြးမည် 
ပေစ်ြါသည်။
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မနာက်ထြ်အမပေသိလိုသည့် အချက်များ ရှိမနြါသလား။ 
ကျွန်ုြ်တို့ မပြာခဲ့မသာအမြကာင်းအရာများအနက် အချ ို့မှာ လုံးဝဥဿုံ နားလည်မအာင် ရှင်းပြရန် 
ခက်ခဲမသာ အမြကာင်းအရာများပေစ်ြကြါသည်။ သိုမ့ဟုတ်လျှင်လည်း အပခားထြ်မံသိလိုကသာအချက်များ၊ 
သံသယရှိကနကသာအချက်များ သင်၌ ရှိကကာင်းရှိနိုင်ြါကသးသည်။ သင့်အကနပဖင့် ဆက်လက်ကမးပမန်း 
စူးစမ်းကလ့လာမှုပြုရန် အားကြးတိုက်တွန်းလိုြါသည်။ သင်ချရမည့် ဆုံးပဖတ်ချက်သည် သင့်အတွက်  
အကရးကကီးကသာဆုံးပဖတ်ချက်ပဖစ်ကြကာင်း၊ သင့်အတွက်မည်မျှအဓိြ္ပာယ်ရှိသည့်ကိစ္စပဖစ်ကြကာင်း 
သငက်တွးမည်ပဖစ်သည်။ ၎င်းကို ကျွန်ြု်တိုန့ားလညြ်ါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်စကားကပြာပြီး သင့်အား 
အမှန်တရားကို ကဖာ်ပြရန် ကတာင်းခံနိုင်ြါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပမဲတမ်းနားကထာင်လျက်ရှိြါသည်။ 
သိုမ့ဟုတြ်ါကလည်း ခရစ်ယာန်မိတက်ဆွတစ်ဦးဦးနှင့် စကားကပြာဆိုပြီး သင့်အကတွးများကို ကေမျှနိုင်ြါသည်။
 ကယရှုကို သင်၏သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အပဖစ် လက်ခံမည့်အမှု၌ သငက်တွ့ရှိကသာ ကမးခွန်းများ၊ 
သံသယများအနက် အချ ို့ကို အကုန်လုံး ကပဖရှင်းရန် မလိုကြကာင်း သင်သတိပြုမိမည်။ သင်ရုန်းကန်ကနရမှုများ၊ 
သံသယများနှင့် ကမးခွန်းများကို ဘုရားသခင် နားလည်ပြီး၊ သင်၏ယုံြကည်ပခင်း ခရီးတစ်ကလျှာက် 
သင်လှမ်းလျက်ရှိကသာ ကပခလှမ်းများအတွက် ေမ်းကပမာက်လျက်ရှိြါသည်။ ယခုအချိန်ကာလတွင် 
အရာအားလုံးကို သင်နားလည်ရမည်ဟု ဘုရားသခင် မကမျှာ်လင့်ြါ။ သင်ဆက်လက်ရှာကဖွမှုပြုမည်ဆိုြါက 
သူ့ကနာက်ကတာ်လိုက်ရန် သင်ဆုံးပဖတ်ချက်ချမည့်အကရးတွင် လိုအြ်သည့် ဉာဏြ်ညာနှင့် 
ဦးကဆာင်မှုကို ဘုရားသခင်ချကြးမည် ပဖစြ်ါသည်။ သခင်ကယရှုကို လက်ခံကသာအခါတွင်လည်း 
သင့်စိတ်နှလုံးတွင်းသို ့ေိညာဥ်ကတာ်ကို သွန်းကလာင်းကြးပြီး သင့်ယုံြကည်ပခင်း ခရီးလမ်းတစ်ကလျှာက် 
ဦးကဆာင်လမ်းပြကြးကနမညပ်ဖစ်ြါသည်။
 ရှင်ကယာဟန်ခရစ်ေင်ကျမ်း ၁၄:၁၈နှင့် ၂၆ တိုတ့ွင် “ငါသည် သင်တိုက့ို မိဘမဲ့ ပဖစ်ကစပခင်းငှာ 
စွန့ြ်စ်မည်မဟုတ်၊ သင်တိုဆ့ီသို ့လာဦးမည်။ . . .  သန့်ရှင်းကသာေိညာဥ်ကတာ်သည် သင်တိုအ့ား 
ခြ်သိမ်းကသာအရာတိုက့ို ပြသသွန်သင်ကတာ်မူ၍ ငါကပြာခဲ့သမျှကသာစကားတိုက့ို မှတ်မိကသာဉာဏ်ကို 
သင်တိုအ့ား ကြးကတာ်မူမည်” ဟု ကဖာ်ပြထားြါသည်။



ဆုံးပေတ်ချက်ချပခင်း
ကယရှုကနာက်လိုက်ရန် အသင့ပ်ဖစ်ပြီဟု ခံစားမိြါက ယခုြင် ဆုံးပဖတ် 
ချက်ချရန် ကျွန်ြု်တို ့သင့်ကို အားကြးတိုက်တွန်းလိြုါသည်။ 
ဘုရားသခင်၏သားကတာ်ကယရှုကုိ သင်ယံုြကည်ကြကာင်း၊ သင့်အတွက်  
ကယရှုကားတိုငက်ြါ်မှာ အကသခံပြီး ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထကပမာက်လာ 
ကြကာင်း၊ သူ့ကုိ သင်၏ သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အပဖစ် သင်လက်ခံရန် 
အသင့်ရှိကြကာင်းတိုက့ို ဘုရားသခင်အား သင်ကိုယ်တိုငက်ပြာြါ။ 
ဘုရားသခင်သည် အစဥ်အပမဲနားကထာငက်နသညပ်ဖစ်၍ သူသည်  
သင့်ကရှ့တွင် ရိှကနသက့ဲသ့ုိ သကဘာထားပြီး သူ့ကုိ စကားကပြာရန်သာ  
လိုအြ်ြါသည်။ ပဖစ်နိုငြ်ါက ခရစ်ယာန်မိတ်ကဆွ တစ်ဦးဦးကို 
သင်၏သကက်သအပဖစ် သင်နှင့်အတူ ဆကုတာင်းရန် ရှာြါ။
 ခရစ်ယာန်ယုံြကည်ပခင်းနှင့ြ်တ်သက်၍ သင်၌ ကမးခွန်းများ 
ရှိကနဆဲပဖစ်ကနြါက သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် လက်ခံရန်၊ ယုံြကည်ရန်၊ 
အုတ်ပမစ်ချရန် လိုအြ်ကသာ တစ်ခုတည်းကသာအမှန်တရားမှာ 
ကအာက်တွင် ကဖာ်ပြထားကသာအချက်များသာပဖစ်ကြကာင်း  
အားကြးကပြာြကားလိုြါသည်။ ၎င်းအချက်များသည် 
သမ္မာကျမ်းစာြါ အကပခခံအမှန်တရားများပဖစ်ြါသည်။ 
• ဘုရားသခင်နှင့် ချစ်ခင်စွာမိတ်သဟာယေွဲမ့ှုရှိရန်
 ကျွန်ြု်တိုက့ို ဘုရားဖန်ဆင်းထားသည်။
• သိုက့သာ် ကျွန်ုြ်တိုအ့ားလုံး မိမိစိတ်သကဘာအတိုင်း ဘေရှင်သန် 

ကနထိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ကို  မကျာခိုင်းကာ သူ့အုြ်စိုးမှုကို 
ပငင်းဆန်ခဲ့ ြကြါသည်။
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 မယရှုမနာက်လိုက်ရန် 
အသင့်ပေစ်ပြီဟု 
ခံစားမိြါက ယခြုင် 
ဆုံးပေတ်ချက်ချရန် 
ကျွန်ြု်တို့ သင့်ကို 
အားမြးတိုက်တွန်း 
လိုြါသည်။ 



• ဤသို့ ပြု ပခင်းက ကျွန်ုြ်တိုက့ို အပြစ်များနှင့် ပြည့်မစပြီး ထိုအတွက် အဖိုးအခက မသပခင်းပေစ်ြါသည်။ 
• သိုက့သာ် ဘုရားသခင်က သူ၏သားမတာ်မယရှုခရစ်မတာ်ကို ကျွန်ြု်တို့အတွက် အမသခံရန် ကစလွှတက်ြးခဲ့ ပြီး 

ကျွန်ုြ်တိုအ့တွက် ထွက်မြါက်ကို ဖန်တီးကြးခဲ့ြါသည်။ 
• ကယရှုကသဆုံးခဲ့သည်။ သိုက့သာ် သုံးရက်ကပမာက်ကန့တွင် ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမပမာက်ပခင်းပေင့် ကျွန်ုြ်တိုက့ိုယ်စား 

သူ၏ကိုယ်ကျ ိုးစွန့ြ်ူကဇာ်မှုကို ဘုရားသခင်က လက်ခံကြကာင်း ပြသခဲ့ြါသည်။
• ဤအရာက ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ပခင်းလက်မဆာင် ပေစ်ြါသည်။ သူ၏ခွင့်လွှတပ်ခင်းနှင့် ကျွန်ြု်တို ့

မထိုက်တန်ြါ။ ဤအရာကို ရယူရန် ကျွန်ြု်တို ့မည်သည့်နည်းနှင့်မျှလည်း မလုြ်ကဆာင်နိုငြ်ါ။ ကျွန်ုြ်တိုအ့ား 
ခွင့်လွှတပ်ခင်းနှင့် ကယ်တင်ပခင်းကို ရရှိကစပခင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ကကျးဇူးကတာ်သက်သက်သာ ပဖစ်ြါသည်။

 “အပြစ်သား၏ဆုကတာင်း” ဟု အများအားပဖင့် သိထားြကကသာ ဆုကတာင်းချက်ကုိ ကအာက်ြါစာြုိဒ်တွင် ကတွ့နုိင် 
ြါသည်။ ထုိဆုကတာင်းက သင့်အား အဓိကအချက်များကုိ သိလာရန် လမ်းညွှန်ကြးမည်ပဖစ်ြါသည်။ ဆုကတာင်းချက်ြါ 
အချက်များက သင့်အတွက် လမ်းညွှန်ကြးနုိင်ရံု နမူနာအပဖစ်သာ ကဖာ်ပြထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။ အကရးကကီးသည်က 
သင့်စိတ်နှလံုးပဖစ်ြါသည်။ သင့်ဆုကတာင်းချက် ရုိးသားြွင့်လင်းရင်းနီှးမှုရိှပခင်းက ဘုရားသခင်အတွက် ြုိအကရးကကီးြါသည်။

“ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်ကတာ်ကို ပြစ်မှားမိခဲ့ကြကာင်း ကျွန်ုြ်သိြါသည်။ ကျွန်ုြ်အပြစ်များအတွက် အဖိုးအခကို 
ကြးဆြ်ရန် ကိုယ်ကတာ်၏သားကတာ်ကယရှုသည် ကားတိုငက်ြါ်တွင် အကသခံခဲ့ ပြီး ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထကပမာက် 
ပခင်းပဖင့် သက်ကသပြခဲ့ကြကာင်း ကျွန်ုြ် ယုြံကည်ြါ၏။ ကိုယ်ကတာ် ကမ်းလှမ်းကြးလာသည့် အကကွင်းမဲ့ 
ခွင့်လွှတ်ပခင်းနှင့် ထာေရအသက်တိုက့ို ကျွန်ြု်ယခုလက်ခံြါသည်။ ကျွန်ုြ်၏ကယ်တငပ်ခင်းအတွက် ကယရှုကို 
ကိုယက်တာ်ထံမှ လက်ကဆာင်အပဖစ် လက်ခြံါသည်။”

 သင်ယခုထက်ြို၍ သိရှိလိုြါက သင့်အတွက် အသုံးေင်မည့် စာအုြ်စာကစာင်များ ကျွန်ြု်တိုတ့ွင် ရှိြါသည်။   
myanmar-odb.org ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်သို ့ေင်ကရာက် ရှာကဖွဖတ်ရှုနိုငြ်ါသည်။ သိုမ့ဟုတ် ြူးတွဲြါကလျှာက်လွှာကို 
ပဖည့်စွက်ပြီး ကန့စဉ်ခွန်အားအမှုကတာ်လုြ်ငန်းသို ့စာအြု်ကနာက်ကကျာရှိလြိ်စာအတိုင်း ကြးြိုက့တာင်းယူနိုငြ်ါသည်။
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သမ္မာကျမ်းစာ၊ ဘာသာတရားနှင့် အပြစ်တုိနှ့င့်  

ြတ်သက်သည့် သင့်မမးခွန်းများအတွက် အမပေ
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နော်တာမလာနော
၁၂ / ကမတ (နိုင်) ၀၀၆၉၀၆
အမှတ် (၁) နောနတလိေ်း၊ ဦးလေူီလမ်း၊ ကရင်အမျ ိုးသားရပ်ကွက်၊ ကကည့်မမင်တိုင်မမို့ေယ်၊ ရေ်ကေု်တိုင်းနေသကကီး။
ေုေ်း - ၀၁-၈၂၁၀၇၉၅၊ ၀၉-၄၂၆၄၉ ၂၀၁၇

အေည်းငယန်သာ အလှူနငပွင်မေေ်လင့်ကေား လူများေွာတို၏့ပါဝငန်ပးလှူမှုမေင့် အသက်တာကို နမပာင်းလနဲေသည့် နှုတ်ကပတ်ကျမ်းောကို နေ့ေဉ်ခွေ်အားလုပ်ငေ်းမှ 
အမခားသူတိုထ့ံသို ့မျှနဝနပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အေွဲ့အေည်းတေ်ခုခု၊ ဂိုဏ်းဂဏအသင်းနတာ်တေ်ပါးပါးမှ အရေ်သင့် နငွရင်းရံပုံနငွ မတည်နပးမခင်း၊ အမမဲအနထာက်အပံ့ရရေ် 
နငွပင်နငရွင်း ပေ္စည်းတေ်ေံုတေ်ရာနောင်ထားမခင်းများ မရှိပါ။

For information on our resources, please write to the office nearest you from the list below, or go to ourdailybread.org/locations for the complete list of offices.

Singapore: Our Daily Bread Ministries Asia Ltd, 5 Pereira Road #07-01, Asiawide Industrial Building, Singapore 368025

USA: Our Daily Bread Ministries, PO Box 2222, Grand Rapids, MI 49501-2222, USA

Myanmar: Our Daily Bread Ministries, No. 1 Saw Tay Lane, U Loo Nee Street, Kayin National Quarter, Kyeemyindaing Township, Yangon, Myanmar  
                     Tel: (+95-1) 8210795, (+95) 94 2649 2017 • E-mail: myanmar@odb.org 
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