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သြောေ်ေွံ့မှုအစား ယုံြေည်မှုေို သေွးချယ်ပခင်း

ဘာောပြန်ေူ - သနာ်သမဘယ်လ်ောလှ



မသေချာမသေောမှုများ၊ စုိးေိမ်သြောေ်လန့်မှုများနှင့် ပြည့်သနသော  
ဤသလာေေမ္ဘာ၌ ယံုြေည်ပခင်းဟူသောအောေုိ ေံေယများေ 
တစ်ခါတစ်ေံ လွှမ်းမုိးသနနုိင်ြါေည်။ လူများစွာတ့ုိမှာ အနာဂတ်အတွေ်  
သေေါးသောအပမင်ပြင့် ဘေေှင်ေန်သနြေေေည်။ ဤစာသစာင်ငယ်သလးတွင်  
ဆောကေီး Bill Crowder (သဘလ်ခသောေ်ဒါ) ေ ခေစ်သတာ်၌ော  
သတွ့ေိှနုိင်သောသမော်လင့်ပခင်းေုိ အလင်းသြးြွင့်ပြထားြါေည်။ စိန်သခါ်မှု 
အခေ်အခဲများြေားမှြင် ေင်၏ ယံုြေည်ပခင်းနှင့် ဘုေားေခင်အသြါ် 
ေုိးစားမှုေုိ မည်ေ့ုိခုိင်ခ့ံသစနုိင်မည်ေုိ ေှာသြွြေည့်လုိေ်ြါ။ 

ဆောကေီး Bill Crowder ေည် ေင်းအုြ်ဆောတစ်ဦးအသနနှင့် အနှစ် (၂၀) 
သေျာ် အမှုသတာ်သဆာင်ပြီးသနာေ် Our Daily Bread Ministries တွင်  
ေင်ြေားပခင်းြ့ုိချပခင်းဆုိင်ော အသြောင်းအောများ ပြင်ဆင်ေူအြဲွ့၏ 
ဒုတိယဥေ္ကဌနှင့် တဲွဘေ် ေမ္မာေျမ်းစာေင်ြေားြ့ုိချေူ ပြစ်ြါေည်။ 
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odb.org | myanmar-odb.org 
(အေင်းသတာ်တွင်း ေန့်ေတ်)

သလ့လာမှတ်ေားြွယ်စာစဉ် (Discovery Series) စာအုြ်များေည်  
အေေ်တာ၏ ေဏ္ဍအေီးေီးအတွေ် ေမ္မာေျမ်းစာ ေွန်ေင်ချေ်နှင့်  
ေိုေ်ညီေည့် အေိအပမင် ဉာဏ်ြညာများေို မိတ်ဆေ်သြးေည်။  
အပခားစာအုြ်များေို သလ့လာြတ်ရှုနိုင်ေန် myanmar-odb.org/ds/ ေို ့ 
ေင်သောေ်ြေည့်ရှုနိုင်ြါေည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တည်မြဲသောယံုကကည်စိတ်ချရာ



နိဒုါန်း

သမ ော်လင့်ခြင်း
မျှော်ကက�က�ရေံ့ �ှု အစ�� ယံုကကည��ှု ကုိ မျှော်ရေ��ျယ�ခြ�င့်��

ြရစ်သတာ်၏ သစ္စ ာအရိှေံုး သနာက်သတာ်လုိက်မေားပင်လေ င် 
သမ ော်လင့်ခြင်းကင်းမ့ဲသည့် အြေိန်အြါနှင့်အသနအထားကုိ 
ကြုံက �ုသတွ့ရနုိင်ပါသည်။ တ�န�မျှော်တ��ရှင့်�မျှော်ပါလုမျှော်ရ�သ���်ဲသည�် 
ကုိယ်�အသက�အတေက�ပင့်�လ ်င့်� မျှော်� ်��လင့်�်�ျက� ကင့်���်ဲသည�် 
အမျှော်နအထ���ျ ို� (၂ မျှော်က� ၁:၈)၊ ြိစီ��ှု �ျ ို�ထက� �မျှော်လျ�်ပါ။ 
သ့ုိတုိင့်�မျှော်အ�င့်� ထုိသ့ုိခြြစ�ရခြ�င့်��သည� မျှော်က�င့်��မျှော်သ�ရည�ရေယ��ျက� 
အတေက�ခြြစ�မျှော်ကက�င့်��၊ သ့ူကုိယ�သူ အ��ကုိ�ခြ�င့်��ထက� ဘုရ�� 
သ�င့်�အမျှော်ပါ် �ီှ�ုိတတ�ရန� သင့်�ယူ�ိမျှော်စရန�အတေက�ခြြစ�မျှော်ကက�င့်�� 
(:၉) ရှင့်�မျှော်ပါလုက ရှင့်��လင့်��ခြပ�်ဲပါသည�။ 
 မျှော်� ်��လင့်��်ျက�ပျက�၍ လက���  င့်��ျမျှော်နရ�ျိန�တေင့်� မျှော်� ်��လင့်�်
�ျက�ကုိ ရှ�မျှော်ြေခြ�င့်���ှ� မျှော်ရှ�မျှော်န�က��ညီ၊ ေန�့ကျင့်�ဘက� ခြြစ�မျှော်န
ပါသည�။ သ့ုိမျှော်သ�� မျှော်န့စဉ်း��ေန�အ��အ�ှု မျှော်တ��လုပ�င့်န���ှ သ�္မ �ကျ���စ� 
သင့်�ကက��ပ့ုိ�ျသူ ေရ�ကကီ� Bill Crowder (မျှော်ဘလ��မျှော်ရ�က�ဒါ)က 
မျှော်န့ရက�သစ��ျ��၊ နည��လ���သစ��ျ��၊ ထ�ဝရတည�ပ�ဲသည�် 
ဝ���မျှော်ခြ��က��ှု �ျ��အတေက�မျှော်� ်��လင့်�် ခြ�င့်��ကို အ�ှန�တကယ� 
ခြြစ�တည�လ�မျှော်စ�ည�် မျှော်� ်��လင့်�်�ျက�ကင့်���ဲ်�ှု �ျ ို� ရှိမျှော်ကက�င့်��ကို 
မျှော်ရှ�လ��ည�် စ��ျက�နှ��ျ��တေင့်� မျှော်ြ��ခြပထ��ပါသည�။ 

Mart DeHaan (��်ဒီဟုန��)
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Myanmar “Hope: Choosing Faith Instead of Fear”
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အြန်း (၁) 

ေိုးဝါးသသာအြေိန်အြါမေား 
အတွက် သမ ော်လင့်ြေက်
ဣသသရလမေား၏စိတ်ထဲတွင် စုိးရိမ်ထိတ်လန်�မှု ခြင့် နှလံုးမေား တဒိုန်းဒိုန်း
ြုန်လေက် ရိှသနြ့ဲပါသည်။ မျှော်ရှ�တေင့်� ကူ�ခြြတ�ရန��ခြြစ�နုိင့်�သည� ် ပင့်�လယ�နီ 
ရိှမျှော်နသည�။ မျှော်န�က�၌လည�� ြါမျှော်ရ�ဘုရင့်�၏ စစ�တပ��ျ��က ခြ�င့်��ရထ��
�ျ��ခြြင့်�် ဒုန��စိုင့်��လိုက�လ�မျှော်နကကသည�။ စို�ရိ��ထိတ�လန�့စိတ�ခြြင့်�် 
“အဲဂုတိ ုခြပည�၌ သင်္  ချို  ုင့်���ရိှမျှော်သ�မျှော်ကက�င့်� ်ဤမျှော်တ�၌မျှော်သမျှော်စခြ�င့်��ငှ့်� င့်ါတ့ုိကုိ 
မျှော်ေ�င့်��ဲ်သမျှော်လ�” (ထေက� ၁၄:၁၁) ဟုူသည�်အမျှော်ခြပ�က မျှော်��မျှော်ရှအ�� 
သူတ့ုိ၏အခြပစ�တင့်��ျက�ပင့်� ခြြစ�သည�။

ဤအခြြစ�က ရုိ�စင့်��သည�။ စုိ�ရိ��ထိတ�လန�့�ှု အစစ�ခြြစ�ပါသည�။
�ဏာတခြြုတ�သ�လေတ�လပ��ှု ကုိ �ံစ���်ဲရသည�။ အဲဂုတိ ုခြပည�သ့ုိ ကျွ န�အခြြစ� 
ခြပန�သေ���ည�လ�� သ့ုိ�ဟုုတ� ပင့်�လယ�နီထဲတေင့်� မျှော်ရနစ�မျှော်သရ�ည�လ��။ 
မျှော်� ်��လင့်��်ျက��်ဲမျှော်သ� စုိ�ရိ��ထိတ�လန�့စရ�အခြြစ�ကုိ ဣသမျှော်ရလလူ�ျ ို��ျ�� 
ရင့်�ေုိင့်��်ဲကကရသည�။ 

ကျွ န�ပု�တ့ုိလည�� ဤသ့ုိမျှော်သ�အ�ျိန��ျ ို�တေင့်� အသက�ရှင့်�မျှော်နကကရ 
သည�။ ဣသမျှော်ရလလူ�ျ ို��ျ��က်ဲသ့ုိ မျှော်ရေ��ျယ�စရ��ရိှ၊ စဉ်း��စ��၍�ရ
မျှော်လ�က�သည� ် အ�က�အ�ဲ�ျ��အကက�� သ့ုိ�ဟုုတ� �ိ�ိကုိယ�ကုိ သတ�မျှော်သ
�ျင့်�မျှော်လ�က�သည�အ်န္တ ရ�ယ��ျ��ကက�� တကယ�မျှော်ရ�က�ရိှမျှော်နခြ�င့်���ဟုုတ� 
မျှော်သ��လည�� ဒုက္ခ မျှော်ထ�င့်�မျှော်�ျ�က�ထဲကျမျှော်နသက်ဲသ့ုိ �ံစ��ရမျှော်စသည� ်စိန�မျှော်�ါ် 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၄

�ှု�ျ��ကို ကျွန�ုပ�တို့မျှော်တေ့ ကကုံရတတ�ပါသည�။ �ိ�ိတို့၏အလုပ�ထဲတေင့်� 
နှစ�မျှော်ပါင့်���ျ��စေ� ထိမျှော်ရ�က�စေ� တ�ဝန�ထ���မျှော်ေ�င့်�မျှော်ပ��ဲ်သည�် 
အ�ျ ို�သ��၊ အ�ျ ို�သ�ီ��ျ���ှ� အလုပ��ရှိမျှော်တ�်သကဲ်သို၊့ မျှော်ရေ��ျယ�စရ�  
�ရိှမျှော်တ�်သက်ဲသ့ုိ�ံစ��ကကရသည�။ လူင့်ယ��ျ��အမျှော်နခြြင့်�လ်ည�� ၎င့်��တ့ုိ၏  
�ိဘဘို�ဘေ��တို့ သိရှိန��လည��ဲ်သည�် ပည�တတ��ှ လူရ�ဝင့်��ယ�၊ 
မျှော်က�င့်��စ���ယ� စသည်� အ�ေင့်�အ်လ����ျ��ကင့်���်ဲမျှော်သ�အန�ဂတ�ကုိ ရင့်�ေုိင့်�  
မျှော်နကကရသည�။ စ��ပေထုိဲ�လုပ�ရင့်��၊ စ��သံု�သူတ့ုိ လုိ�ျင့်�မျှော်သ� မျှော်က��ြီကုိ  
ခြြည�မ်ျှော်ပ�ရင့်�� ၎င့်��တ့ုိ ပည�သင့်�ယူ�်ဲ�ှုသည� အ�ျိန�ခြြုန���ိ�်ဲသလုိ �ံစ��ကကရ
သည�။ က�္ဘ�်မျှော်နရ��ျ��စေ�တ့ုိတေင့်� အန္တရ�ယ�ရိှမျှော်နပါသည�။ တစ�ဘက�တေင့်�  
အစေန��မျှော်ရ�က�အကက���ြက�သ����ျ��၏ ဒုက္ခမျှော်ပ��ှု�ျ��ရှိမျှော်နပပီ�  
အခြ���တစ�ဘက�တေင့်� ေင့်��ရဲ�ေမဲျှော်တမျှော်နကကသည�။ သဘ�ဝကပ�မျှော်ဘ��ျ��က  
လ့ူအသုိင့်��အဝန���ျ��နှင့်� ်ဝန��ကျင့်�မျှော်ဒသကကီ� တစ��ုလံု�အမျှော်ပါ်သ့ုိ မျှော်ြ��ခြပ၍ 
�ရနုိင့်�မျှော်သ�ေံု�ရှု�ံ�ှု�ျ��ကုိ ခြြစ�မျှော်ပါ်မျှော်စပါသည�။

ထုိအ�ျိန�အ�ါ�ျ��တေင့်� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��က တစ��ုတည��မျှော်သ�မျှော်ခြြမျှော်ေ� 
ခြြစ�ပါသည�။ သ့ုိမျှော်သ�� ထုိမျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��သည� တစ�စံုတစ�ရ�မျှော်ခြပ��ျင့်�မျှော်သ�� 
လည�� ဘ�မျှော်ခြပ�ရ�ှန���သိသည�် အမျှော်ခြ�အမျှော်နတေင့်� ရုတ�တရက�မျှော်ပါ်ထေက�  
လ�တတ�သည� ် ယုတိိ�ရိှ၊ အနှစ�သ�ရကင့်���်ဲမျှော်သ�မျှော်တ�င့််�တ�ှုေနဒ�ျ��နှင့်�်  
မျှော်ပျ��စရ�အမျှော်တေ��ျ ို� �ဟုုတ�ပါ။ စစ��ှန�မျှော်သ�၊ အဓိိပာ�ယ�ခြပည�ဝ်မျှော်သ�၊ စေ���အ�� 
ခြပည�မ်ျှော်သ� မျှော်�်��လင့်��်ျက��ျ ို�ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ လုိအပ�ပါသည�။ စစ��ှန�မျှော်သ�ကတိ 
နှင့်� ်အနှစ�သ�ရတ့ုိခြြင့်� ်ခြပည�စံု်မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်��်ျက��ျ ို�ကုိ လုိအပ�ပါသည�။ 

�ည�သူတစ�မျှော်ယ�က��် ရုန��ကန�ကကို�စ��ရ�ှု�ျ��နှင့်� ် �ကင့်��လေတ�ပါ။  
အလုပ�ခြပုတ�ခြ�င့်��၊ အသက�အန္တရ�ယ�ရိှသည� ် ကျန����မျှော်ရ�ခြပဿန�ခြြစ�ခြ�င့်��၊ 
သဘ�ဝကပ�မျှော်ဘ��ျ��ကကုံရခြ�င့်��၊ အိ��မျှော်ထ�င့်�မျှော်ရ�အေင့်�မျှော်ခြပမျှော်အ�င့်� ကကို�စ�� 
မျှော်နရခြ�င့်��စသည�ခြြင့်� ် တူညီမျှော်သ�ပ�ိ���မျှော်ခြ��က��ှု�ျ��ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိအ��လံု� 
ရင့်�ေုိင့်�မျှော်နရပါသည�။ ဤအ�ျိန�အ�ါ�ျ��တေင့်� ကျွန�ပု�တ့ုိ �ည�သ့ုိတ့ံုခြပန�သည� 
ေုိသည�အ်�ျက�က အလေန�အမျှော်ရ�ကကီ�ပါသည�။ �ရစ�မျှော်တ��ကုိ ယံကုကည�သူ�ျ�� 
အမျှော်နနှင့်��်ည�သ့ုိတံု့ ခြပန�သင့်�သ်နည��။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏တ့ံုခြပန��ှု�ျ��က ကျွန�ပု�တ့ုိကုိ 
မျှော်စ�င့်�် ကကည�်မျှော်နသူ�ျ��အ�� ကျွန�ုပ�တို၏့ယုံကကည�ခြ�င့်��နှင့််�ပတ�သက�ပပီ� 
�ည�သ့ုိသိခြ�င့်�သေ��မျှော်စပါသနည��။ ကျွန�ပု�တ့ုိတေင့်� မျှော်�်��လင့်�ရ်န�အမျှော်ကက�င့်��ရိှ 
မျှော်နမျှော်ကက�င့်�� ၎င့်��တ့ုိမျှော်တေ့ ခြ�င့်�ပါသလ��။



ေို�ဝါ�မျှော်သ�အ�ျိန�အ�ါ�ျ��အတေက� မျှော်�်��လင့်�်�ျက� ၅

အနှစ်သာရမရိှသသာသမော်လင့်ခြင်း
�ကက��ီကခြြစ�မျှော်ပါ်�ဲ်မျှော်သ� စီ�ပေ��မျှော်ရ�ကျေင့်���ှုက�လအတေင့်��တေင့်� 
ခြြစ�လ�လတိ ံမ်ျှော်သ� က�္ဘ�်မျှော်င့်ေမျှော်ရ�မျှော်ကက�မျှော်ရ�အကကပ�အတည��က�လနှင့်�် 
ပတ�သက�သည� ် မျှော်ကက�က��က�ြေယ�သံု�သပ��ျက��ျ��က က�္ဘ�တစ�ဝန��ရိှ 
လ့ူအြေဲ့ အစည���ျ��အမျှော်ပါ် �ည�သ့ုိအကျ ို�သက�မျှော်ရ�က��ှုခြြစ�မျှော်စ�်ဲသည�ကုိ 
ကျွန�ုပ�သတိခြပု�ိ�်ဲသည�။ အ�က�အ�ဲအကကပ�အတည��က�လ�ျ��နှင့်�် 
ပတ�သက�ပပီ� ေန��စစ�သူ�ျ��၏ကကိုတင့်�နိ�ိတ�ြတ�မျှော်ခြပ�ကက���ျက��ျ��ကုိ  
ကျွန�ပု�န��မျှော်ထ�င့်��်ဲသည�။ �ည�သူ�် မျှော်ခြြရှင့်��နုိင့်��ည�်ပံု �မျှော်ပါ်သည�် 
ခြပဿန��ျ��အတေက� စိတ�ပုိင့်��ေုိင့်�ရ�ြိစီ��ှုကုိ ကျွန�ပု��ံစ���်ဲရပါသည�။

သ့ုိမျှော်သ��လည�� �ရစ�မျှော်တ��ကုိ ယံုကကည�သူ�ျ��အကက��သ့ုိ မျှော်ရ�က�သေ��  
သည�အ်�ါကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်ကက�က�ရေ ံ့ �ှု�ျ��၊ စိတ�အမျှော်နှ�င့််�အယှက�ခြြစ�ရ�ှု�ျ��၊  
နုိင့်�ငံ့်မျှော်ရ�အစေန��မျှော်ရ�က��ှု�ျ��က ကျွန�ပု�တ့ုိပတ�လည�ရိှ လ့ူအသုိင့်��အဝန��၏ 
သမျှော်ဘ�ထ��အခြ�င့်�ကုိ ထင့်�ဟုပ�ခြပလျက�ရိှမျှော်ကက�င့်�� မျှော်တေ့ရပါသည�။ မျှော်ရဒီယုိ�ှ  
သတင့်��ထုတ�လှင့်�သူ်�ျ��၊ လူ�ှုကေန�ယက�မျှော်ပါ်�ှ မျှော်င့်ေမျှော်ရ�မျှော်ကက�မျှော်ရ�သတင့်��
အစီရင့်��ံသူ�ျ��က ကျွန�ုပ�တိုမ့ျှော်ခြပ�ေိုလှုပ�ရှ��မျှော်န�ှု�ျ��ကို မျှော်ရ�သ�� 
တင့်�ေက�ခြပမျှော်နသက်ဲသ့ုိပင့်�ခြြစ�သည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်က�က��ျက��ျ�ှု�ျ��၊  
အခြပုအ�ူ�ျ��က �ိ�ိနှင့်�ကုိ်�ကေယ�ယံုကကည��ှု�တူသူ�ျ��၏ စုိ�ထိတ�သည�၊်  
မျှော်ဒါသထေက�သည�မ်ျှော်လသံ�ျ��နှင့်� ်အတူတူပင့်� ခြြစ�မျှော်နသည�။ မျှော်�်��လင့်��်ျက�  
ကင့်���ဲ်မျှော်နမျှော်ကက�င့်�� သိသ�ထင့်�ရှ��စေ� ခြ�င့်�မျှော်နရသည�။ 

ဤသ့ုိမျှော်သ� မျှော်�်��လင့်��်ျက�ကင့်���်ဲ�ှု�ျ ို�က စီ�ပေ��မျှော်ရ� �တည�ပငိ့်��သည� ် 
ကိစစရပ��ျ��မျှော်ကက�င့်�သ်� ခြြစ�မျှော်ပါ်တတ�သည� �ဟုတု�ပါ။ �ိ�ိ၏ပုဂုိုလ�မျှော်ရ� 
ေံု�ရှုံ�ရ�ှု၊ မျှော်သ�ကခြြစ�ရ�ှု�ျ��မျှော်ကက�င့်�လ်ည�� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်�်��လင့်��်ျက��ျ��
နှင့်� ် စိတ�ကူ��ျ�� ပပိုကေေံုဲ�ရှု�ံရတတ�ပါသည�။ အန�ဂတ�နှင့်�ပ်တ�သက�သည�်  
ကျွန�ပု�တ့ုိ၏သသံယ�ျ��က ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ကုိ�ကေယ�ယံုကကည��ှုကုိ လှ����ုိ�သေ��  
ပပီဟုု ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� မျှော်စ�င့်�်ကကည�မ်ျှော်နသည�က်�္ဘ�ကကီ�က ထင့်�သေ��နုိင့်�ပါသည�။

ယံုကကည�စိတ��ျ�ှု ေံု�ရှု�ံပျက�သေ��ခြ�င့်��က �ိ�ိ၏ကိ�ုကေယ�ယုံကကည��ှု 
နှင့်�် မျှော်�်��လင့်�်�ျက�က ယူမျှော်ေ�င့်�မျှော်ပ�လ�မျှော်သ�အရ��ျ��နှင့်�်ပတ�သက�ပပီ� 
�ည�သည�ကို မျှော်ြ��ခြပမျှော်နပါသနည��။ ရို�တေင့်��ခြ�င့်�ေီထိစေဲပ�ဲ�ဲ်သည်� ဘုရ��  
သ�င့်�အမျှော်ပါ် ကျွန�ုပ�တို၏့ယုံကကည��ှုကို ‘ဘုရ���ရှိဟုူသည�် အယူဝါဒ’က 
မျှော်ဘ�သိုတ့ေန��ထုတ�ပစ�ရန� ခြြစ�နိုင့်��ည�လ��။



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၆

�ရစ�မျှော်တ��အမျှော်ပါ် ကျွန�ပု�တ့ုိယံုကကည�အပ�နံှထ��ပါက �ိ�ိတ့ုိ၏ 
ခြပဿန��ျ��က �ိ�ိတ့ုိကုိ မျှော်�်��လင့်��်ျက�ကင့်���်ဲမျှော်စသည�ဟုု တစ��ါတစ�ရံ 
အဘယ�မျှော်ကက�င့်� ်�ံစ��ရ�ိပါသနည��။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အရှင့်� ဘုရ��သ�င့်�နှင့်�် 
ကျွန�ပု�တ့ုိ �ိတ�သဟု�ယြေဲ့သည�ဟုုမျှော်ခြပ�ပပီ� ဘဝကုိ အဘယ�မျှော်ကက�င့်�် 
မျှော်�်��လင့်��်ျက� ကင့်��သည�ရ်ှုမျှော်ထ�င့်��ှ် ကကည�မ်ျှော်နကကပါသနည��။

ေန်�ကေင်ဘက်အခမင်မေား
Friedrich Nietzsche (ြရီ�ဒရစ� နီ�ျ�)  က “မျှော်� ်��လင့်�် ခြ�င့်��သည� 
လူသ��တ့ုိ �ံစ��ရသည� ် ေင့်��ရဲပင့်�ပန���ှု �ျ��ကုိ သက�တ���ရှည�မျှော်စသည�် 
အေုိ�ေံု� �မျှော်က�င့်��ေုိ�ဝါ�ခြြစ�သည�”ဟုု မျှော်ခြပ��်ဲသည�။

၂၀ ရ�စု စိတ�ပည�ရှင့်� ဒိန���တ�-အမျှော်�ရိကန�လူ�ျ ို� Erik Erikson 
(အဲရစ� အရစ�ေင့်�)က ထုိအခြ�င့်�နှင့်� ် လံု�ဝေန�့ကျင့်�မျှော်သ�အခြ�င့်�ရိှ�်ဲသည�။ 
သူက “မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� ပထ�ေံု�မျှော်သ� စင့်�ကကယ�သည� ် ခြ�င့််�ခြ�တ�မျှော်သ�
ကိုယ�ကျင့််�တရ��ခြြစ�သကဲ်သို ့ အသက�ရှင့်�စဉ်း�တေင့်� ေက��ံရရှိသည�် 
မျှော်ကေကေင့်��၍�ရနုိင့်�ေံု�မျှော်သ� သီလပါရ�ီခြြစ�သည�။ ေက�လက�အသက�ရှင့်�ရန� 
အတေက�ေုိလ်င့်� စိတ��ျနုိင့်��ှုနှင့််�အ��ကုိ�နုိင့်�စေ���တ့ုိ ယုိယေင့်��အ��နည��မျှော်န
သည်�တုိင့်� မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��က ရိှပ�ဲရိှမျှော်နရ�ည�”ဟုု ေုိသည�။

�ည�သူ�ှန�ပါသနည��။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� လူတ့ုိ�ံရသည� ် ေင့်��ရဲ 
ပင့်�ပန���ှုကုိ ပုိရှည�ကက�မျှော်စသည� ် အရ�မျှော်ပလ��၊ သ့ုိ�ဟုုတ� ကျွန�ပု�တ့ုိရှ�မျှော်န 
မျှော်သ�မျှော်လက်ဲသ့ုိ ဘဝအတေက� �ရိှ�ခြြစ�လုိအပ�မျှော်သ�အရ�မျှော်ပလ��။

   Friedrich Nietzsche (၁၈၄၄-၁၉၀၀)၏ ဒဿနိကအခြ�င့်��ျ��နှင့်� ်ပတ�သက�
သည� ်တင့်�ခြပ�ျက��ျ��အနက� ဘဝနှင့်�ပ်တ�သက�သည�အ်ခြ�င့်�ကုိ အတည�ခြပုတင့်�ခြပ�်ဲ
ရ�၌ သ့ူတင့်�ခြပ�ျက�က လက�ရိှဘဝတေင့်�သ� ယံုကကည��ှု ရိှပပီ� မျှော်သလေန�ပပီ�ဘဝ 
(မျှော်န�င့်�တ�လေန�ဘဝ) �ရိှဟုု ေုိပါသည�။ “�ျက�မျှော်�ှ�က�၌ ထင့်�ရှ��မျှော်သ�အရ�တ့ုိသည� 
�ဏာသ�တည�၍ �ထင့်�ရှ��မျှော်သ�အရ�တ့ုိသည� အစဉ်း�အပ�ဲတည�မျှော်ကက�င့်��” (၂ မျှော်က� 
၄:၁၇) သ�္မ �ကျ���စ�ပါ သေန�သင့်��ျက�က ၎င့်��နှင့်� ်ေန�့ကျင့်�ဘက�ခြြစ�သည�။ 
Friedrich Nietzsche သည� University of Bonn (ဘေန��တက� သုိလ�)တေင့်� 
ဘ�သ�မျှော်ရ�အမျှော်ကက�င့်�� မျှော်လ်လ�စဉ်း� သူ၏ယံုကကည��ှု ကုိ စေန�့လှ တ��်ဲပါသည�။



၇

အြန်း (၂) 

သမော်လင့် ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ် 
၁၉၆၄ ြုနှစ် ြရစ္စမတ်သန့နံနက်ြင်းတွင် သစ်ပင်သအာက်၌ ကျွနု်ပ်ခမင်သတွ့ 
လုိသသာလက်သောင်တစ်ြုသာရိှြ့ဲသည်။ ဂီတ�တစ�လံု�ခြြစ�သည�။ ထုိနှစ�က  
Beatles (ဘီ�တဲလ�(စ�)) အြေဲ့အ��ခြြင့်� ် ပြိတိသ်တ့ုိ၏ဂီတက အမျှော်�ရိကန� 
ဂီတမျှော်လ�ကသ့ုိ စတင့်�ထုိ�မျှော်ြ�က�ဝင့်�မျှော်ရ�က�လ�မျှော်သ�နှစ�ခြြစ�သည�။ 
အခြ���မျှော်သ� အမျှော်�ရိကန�လူင့်ယ��ျ��စေ�က်ဲသ့ုိပင့်� ကျွန�ပု�လည�� မျှော်ကျ��ကက�� 
မျှော်သ� မျှော်န�က�ထပ�ဂီတ�ပည�ရှင့်�တစ�ဦ�ခြြစ�လ��ျင့်�ပါသည�။ ထုိ�ရစစ�တ� 
နံနက�မျှော်စ�မျှော်စ�တေင့်� မျှော်လှ�ါ�ထစ��ျ���ှမျှော်ခြပ�ေင့်��ပပီ� ဧည��်န��သ့ုိသေ��က� 
ဂီတ�ပံုစံနှင့်�တူ်မျှော်သ�အရ�ကုိ ကျွန�ပု��ျက�လံု�က ရှ�မျှော်ြေမျှော်န�ိသည�။ သ့ုိမျှော်သ�� 
ဘ��်�ရိှပါ။ ဂီတ�အစ�� အဘိဓိ�န�တစ�အုပ�ကုိသ� မျှော်တေ့ �်ဲရပါသည�။

ကျွန�ပု��စံ���်ဲရမျှော်သ� စိတ�အမျှော်နှ�င့််�အယှက�ခြြစ��ှုကုိ စက��လံု��ျ��ခြြင့်�်  
မျှော်ြ��ခြပရန��က��ဲလှပါသည�။ အဓိိပာ�ယ� ခြပန�ေုိ�ျက��ျ��ကုိ မျှော်ြ��ခြပထ��သည�်  
အဘိဓိ�န�စ�အုပ�၏စ��ျက�နှ�ရ�မျှော်ပါင့်���ျ��စေ�က ကကီ�ကျယ�မျှော်သ�  
ဂီတပည�ရှင့်�ခြြစ�လ��ျင့်�သည�် ကျွန�ုပ�၏အန�ဂတ�မျှော်�်��လင့်�်�ျက�ကို 
နင့်��မျှော်�ျပစ�လိုက�ပါသည�။

သ့ုိမျှော်သ�� ကျွန�ပု��ိဘ�ျ��က အမျှော်ခြ���အခြ�င့်�ကကီ�မျှော်ကက�င့်�� ထုိအဘိဓိ�န� က 
သက�မျှော်သခြြစ�သည�။ ထုိ�ရစစ�တ�အ�ျိန�က စိတ�အမျှော်နှ�င့််�အယှက� ခြြစ��်ဲရ�ှုကုိ 
ခြပန�စဉ်း��စ��ကကည�ရ်� ကျွန�ပု�အတေက� ဂီတ�ကုိလုိအပ��ှုက �ေုိစမျှော်လ�က�သ� 
ခြြစ�ပပီ�၊ မျှော်ဝါဟု�ရ�ျ��၊ ၎င့်��တ့ုိ၏အဓိိပာ�ယ��ျ��နှင့်� ်အပ�ဲတ���လုိလုိ လံု�ပန��
မျှော်နရသည်� ကျွန�ပု�အတေက� အဘိဓိ�န�ကုိ ပုိလုိအပ�မျှော်ကက�င့်��န��လည��်ဲသည�။

ယ�ု�ျက�မျှော်�ှ�က�မျှော်�တ�တေင့်� အခြ���မျှော်ဝါဟု�ရ�ျ��ထက� အဓိိပာ�ယ� 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၈

ပို�ိုရှင့်��လင့်��စေ� ြေင့်�်ေိုမျှော်ပ�ရန� လိုအပ�သည်�စက��လုံ��ှ� ‘မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��’ 
ဟုူမျှော်သ� စက��လံု�အခြပင့်� �ရှိ။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အစစ�အ�ှန�၏ အဓိိပာ�ယ� ကုိ 
ကျွန�ပု�တ့ုိန��လည�ရန� လုိအပ�ရံု�က၊ �ရစ�မျှော်တ��မျှော်ပ�သည� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
သည� မျှော်တ�င့်�တ်သည� ်စိတ�ေနဒ၏မျှော်�်��လင့်��်ှု�ျ ို� �ဟုုတ�မျှော်ကက�င့်�� န��လည� 
ရန�ပါ လုိအပ�သည�။

သမ ော်လင့် ခြင်းမဟုတ်သည့်အရာ 
အ�ျ��အ��ခြြင့််� မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ခြြစ�လုိမျှော်သ�ေနဒ အမျှော်တေ�၊ အခြပုသမျှော်ဘ�
�ျဉ်း��ကပ��ှု  (သ့ုိ) အမျှော်က�င့်��ဘက��ှ ရှု ခြ�င့်�ခြ�င့်���ျ��အခြြစ� မျှော်လ ်�်မျှော်တေ�တတ� 
ကကသည�။ “�ကက��င့်� စီ�ပေ��မျှော်ရ�မျှော်ခြပ�င့်��လဲ�ှု မျှော်တေ ခြပန�ခြြစ�လ��ယ�လ့ုိ 
မျှော်သ�ျ�မျှော်ပါက� မျှော်� ်��လင့်��ိ်တယ�”၊ “က�္ဘ �်ြလ��ပပိုင့်�ပေ�ှဲ� ဘရာဇီး နုိင့်��ယ�လ့ုိ
မျှော်� ်��လင့်�ပ်ါတယ�”၊ “င့်ါေ်ရ�ဝန�က ကင့်�ေ�အခြ�စ�အ��လံု�ကုိ သူတ့ုိြယ�ရှ�� 
နုိင့်�လိ���်ယ�လ့ုိ မျှော်� ်��လင့်�တ်ယ�” စသည�ခြြင့်� ်သံု�စေမဲျှော်ခြပ�ေုိမျှော်လ်ရိှ သည�။

အထက�ပါ အသံု�အနှုန��ပံုစ�ံျ��က တစ�ဦ�တစ�မျှော်ယ�က�၏ စိတ�ပူပန��ှု 
ကုိ မျှော်ြ��ခြပလျက�ရိှပါသည�။ ထုိသ့ုိမျှော်သ� အသံု�အနှုန��ခြြင့်� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��
ကုိ မျှော်ြ��ခြပခြ�င့်��အ�� �ှ��သည�ဟုု �ေုိနုိင့်�မျှော်သ��လည��၊ ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ ို� 
သည� သ�္မ�ကျ���စ�က မျှော်ြ��ခြပသည� ်မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ ို� �ဟုုတ�ပါ။

ေနဒ�ျ��၊ စိတ�ကူ��ျ��အခြြစ� မျှော်လ်�်မျှော်တေ��ံရသည� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ ို� 
သည� အခြ�င့်�တေင့်� လှပပပီ� ခြြည��ညှင့်��စေ�ထိလုိက�သည�နှင့်�ပ်င့်� မျှော်ပျ�က�ကေယ� 
သေ��မျှော်သ� ေပ�ခြပ�ပူမျှော်ြါင့်��မျှော်လ��ျ��နှင့်� ် တူသည�။ မျှော်ရှ�လ�ုန��င့်��ကကီ�က 
“မျှော်�်��လင့်�မ်ျှော်သ�အရ�သည� ြင့်�နဲှ်လ််င့်� စိတ�နှလံု�ကုိ ပူပန�မျှော်စတတ�၏” 
(သု ၁၃:၁၂)  ဟုု ေုိပါသည�။

သ့ုိခြြစ�၍ Nietzsche အမျှော်နခြြင့််� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��နှင့်� ် ပတ�သက�သည�် 
အယူအေကုိ ခြပင့်��ထန�စေ�တ့ံုခြပန�ခြ�င့်��ခြြစ�နုိင့်�ပါသည�။ စိတ�ကူ�အိ���က��ျ��
သည� လူကုိ��ျင့်��်ရဲခြြစ�မျှော်စနုိင့်�ပပီ� နှလံု�သ��ေနဒကုိလည�� ေေမဲျှော်ေ�င့်��ှုခြပု
နိုင့်�ပါသည�။ သိုမ့ျှော်သ��လည�� ဘ�အမျှော်ခြ�အခြ�စ��ှ�ရှိလ်င့်� မျှော်သ�ျ�မျှော်ပါက� 
ကျွန�ပု�တ့ုိကုိ စိတ�အမျှော်နှ�င့်�အ်ယှက�ခြြစ�မျှော်စ၊ မျှော်�ါင့်��ကုိက�မျှော်စလိ���်ည�။ 

   မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်��နှင့်�ပ်တ�သက�ပပီ� မျှော်ရှ�လ�ုန��င့်��ကကီ�ေက�လက�မျှော်ြ��ခြပသည�် 
အ�ျက��ှ� “အလုိခြပည�စံု်မျှော်သ�အ�ါ�ူက�� အသက�ပင့်� ခြြစ�၏” (သု ၁၃:၁၂)။ ထ့ုိခြပင့်� 
“အလုိေနဒ  ခြပည�စံု်ခြ�င့်��အရ�သည� �ျ ိုပ�ိန�၏” (သု ၁၃:၁၉) ဟုုလည�� မျှော်ခြပ�ပါသည�။



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အဓိိပာ�ယ� ၉

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� စစ��ှန�မျှော်သ�အမျှော်ကက�င့်��အ�ျက�ရိှရန� လုိသည�။ 
�ုိင့်�ပ�ဲမျှော်သ�အုတ�ခြ�စ�ရိှရန� လုိပါသည�။

သ့ုိခြြစ�ပါက မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အစစ�အ�ှန�ေုိသည�က�� အဘယ�နည��။

သမ ော်လင့် ခြင်းေိုသည်မှာ
အဘိဓိ�န�၏အဓိိပာ �ယ�သတ��ှတ��ျက�၌�ှ�ပင့်� မျှော်� ်��လင့်�် ခြ�င့်��ေုိရ�၌ 
အရ�တစ��ုကုိ ခြြစ�မျှော်စ�ျင့်�မျှော်သ�စိတ�ေနဒ သက�သက�ထက� �ုိင့်�လံုမျှော်သ� 
အဓိိပာ �ယ�ရိှသည�အ်မျှော်ကက�င့်��အရ�ခြြစ�သင့်�မ်ျှော်ကက�င့်�� မျှော်ြ��ခြပထ��ပါသည�။ 
အဘိဓိ�န�တစ�အုပ�က မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်��ဟူုသည� “ခြပည�စံု်လ�လိ���်ည�ဟူုမျှော်သ� 
မျှော်� ်��လင့်��်ျက� (သ့ုိ) ယံုကကည��ျက�နှင့်� ်အတူတေ၍ဲ ခြြစ�မျှော်ပါ် လ�သည�ေ်နဒ ”ဟုု 
အဓိိပာ �ယ�သတ��ှတ�ြေင့်�ေုိ် ထ��ပါသည�။

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� �ိ�ိယံုကကည�သည�အ်ရ�မျှော်ပါ် အမျှော်ခြ�ခြပုသည်� 
တစ�စံုတစ��ုခြြစ�လ�ရန� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��နှင့်� ်ကကိုတင့်�ခြပင့်�ေင့်�မျှော်�်���ှန��မျှော်စ�င့််�စ��
ခြ�င့်��ခြြစ�သည�။ ေုိလုိသည��ှ� ကျွန�ပု�တ့ုိ မျှော်လ်လ�သင့်�ယူ�်ဲရသည်�အတုိင့်�� 
ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်က�င့်��ခြ�တ�မျှော်တ���ူခြ�င့်��၊ သစစ�ရိှခြ�င့်���ျ�� �ုိင့်���သက်ဲသ့ုိ 
သ�င့်�၏သ��သ�ီ��ျ��အတေက� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� �ုိင့်����ှုရိှနုိင့်�ပါသည�။ 
ထပ�တူအမျှော်ရ�ကကီ�သည��ှ� ထုိမျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��သည� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ အသက�တ�
တေင့်� ဘုရ��သ�င့်�၏ဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��အတူရိှမျှော်နခြ�င့်��ကုိ ခြပသနုိင့်�ခြ�င့်��ခြြစ�သည�။ 

ဤမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��က မျှော်ရ��ပ�ို့သ���ျ��ထ ံ ရှင့်�မျှော်ပါလုမျှော်ရ�သ��မျှော်ပ�ပ့ုိ
သည�စ်�တေင့်�  ပါရိှသည� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ ို�ခြြစ�ပါသည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��နှင့်�်
ပတ�သက�၍ သ�္မ�ကျ���စ�တေင့်� မျှော်ြ��ခြပထ���ျက��ျ��အနက� အခြပည�စံု်ေံု��ှ� 
မျှော်ရ��ကသဝါဒစ� အ�န��ကကီ� ၁၅ ၌ ပါရိှသည� ် ရှင့်�မျှော်ပါလု၏မျှော်ြ��ခြပ�ျက�
ခြြစ�ပါသည�။ “သင့်�တ့ုိသည� သန�့ရှင့်��မျှော်သ�ဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��၏တန��ုိ�အ��ခြြင့်�် 
မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��ပါရ�ီနှင့်�် ကြွကေယ�ဝမျှော်စခြ�င့်��င့်ှ�၊ ယုံကကည�မျှော်သ�စိတ�ရှိ၍ 
ဝ���မျှော်ခြ��က�သက�သ�ခြ�င့်�� အ�ျ ို��ျ ို�တ့ုိနှင့်� ်ခြပည�စံု်�ည�အမျှော်ကက�င့်��၊ မျှော်�်��လင့်�်
ခြ�င့်��၏အရှင့်�ဘုရ��သ�င့်�သည� ကယ��သန��မျှော်တ���ူ ပါမျှော်စမျှော်သ�” (:၁၃)။

   သရာမကသဝါဒုစာသည� ရှင့်�မျှော်ပါလုမျှော်ရ�သ��မျှော်သ�စ��ျ��အနက� ဘ�သ�မျှော်ရ�နှင့်�် 
အသက�ေုိင့်�ေံု�မျှော်သ�စ�ခြြစ�ပပီ� ထင့်�ရှ��မျှော်ကျ��ကက��သက်ဲသ့ုိ လက�မျှော်တေ့လည��ကျမျှော်သ�စ� 
ခြြစ�သည�။ မျှော်နရ�အန့ံှ အ�ှု မျှော်တ��၏အမျှော်ရ�မျှော်ပါ်  လုိအပ��ျက��ျ��မျှော်ကက�င့်� ်မျှော်ရ��ရိှ
�ရစ�ယ�န��ျ��ထံသ့ုိ  သူ �သေ��နုိင့်�သည�အ်တေက� ထုိစ�ကုိမျှော်ရ�သ��မျှော်ပ�ပ့ုိ�်ဲခြ�င့်��ခြြစ�သည�။



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၁၀

အလေန�မျှော်က�င့်��မျှော်သ� ရှင့်�မျှော်ပါလု၏ေုမျှော်တ�င့်���ျက�တေင့်� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
သည� အဘယ�မျှော်ကက�င့်� ်ဦ�စ��မျှော်ပ�အရ�ခြြစ�ရသည�ကုိ မျှော်ြ��ခြပလျက�ရိှပါသည�။  
ပထ�အ�ျက��ှ� “ဘုရ��သ�င့်�သည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အရှင့်�ဘုရ��သ�င့်�” 
ခြြစ�မျှော်ကက�င့်�� မျှော်ြ��ခြပထ��သည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ဝ���မျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��နှင့်�်ခြပည�ဝ်မျှော်သ� 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� အမျှော်ခြ�အခြ�စ��ရိှသည�မ်ျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ ို� �ဟုုတ�ပါ။ 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��၏အုတ�ခြ�စ�သည� အမျှော်တေ�အမျှော်�ါ် အယူအေ (သ့ုိ) ဒဿန  
�ဟုုတ�ပါ။ အမျှော်က�င့်�အထည�ရိှပါသည�။ ရှင့်�မျှော်ပါလုက ဘုရ��သ�င့်�၌အမျှော်ခြ��ံ  
မျှော်သ�အခြြစ��ှန�အခြြစ� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိပုိက�မျှော်ထေ�ရန�အလုိရိှသည�။ 
�ိ�ိ�ေန�အ��ခြြင့်� ်လုပ�မျှော်ေ�င့်�ရယူရ�ည�အ်ရ�အခြြစ� ��ယူံမျှော်စလုိပါ။

ဒုတိယအ�ျက��ှ� ရှင့်�မျှော်ပါလုက ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� “မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��နှင့််�  
ကြွကေယ�ဝခြပည်�စံု”မျှော်စလုိသည�။ ဘုရ��သ�င့်�၏သ��သ�ီ��ျ��အမျှော်နခြြင့်� ်ဘုရ�� 
သ�င့်�၏ဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��နှင့်�၊် ဘုရ��သ�င့်�ထ�ှံလ�မျှော်သ� စေ���အ��ခြပည�သ်ည�် 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��တ့ုိကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� မျှော်ပ�ထ��ပါသည�။

မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��သည� �ရစ�မျှော်တ��မျှော်န�က�လုိက��ျ��၏ အမျှော်ရ�ပါမျှော်သ� 
လက္ခဏာ�တစ��ု ခြြစ�သင့်�ပ်ါသည�။ အဘယ�မျှော်ကက�င့်�ေုိ်မျှော်သ�� ဘုရ��သ�င့်�သည�  
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� အမျှော်ခြ��ံအုတ�ခြ�စ�ခြြစ�ပပီ� ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� သူ၏ဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��ကုိ 
မျှော်ပ�ထ��ခြ�င့်��မျှော်ကက�င့််� ခြြစ�ပါသည�။ စစ��ှန�မျှော်သ�မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ရိှခြ�င့်��သည� 
ယံုကကည�သူ�ျ��နှင့်� ်�ရစ�မျှော်တ��ကုိ �သိသူ�ျ��အကက�� သိသ�ထင့်�ရှ��သည�်  
ကေ�ခြ����ျက��ျ��အနက� တစ��ျက�ခြြစ�သည�။ ဧြက�ပ�ို့ရိှ �ရစ�ယ�န��ျ��ထံ  
မျှော်ရ�သ��မျှော်သ�စ�တေင့်� ရှင့်�မျှော်ပါလုက ၎င့်��တ့ုိ ကယ�တင့်�ခြ�င့်���ရရိှ�ီ အ�ျိန�က 
၎င့်��တ့ုိ၏ဘဝ�ျ�� �ည�က်ဲသ့ုိရိှ�်ဲသည�ကုိ သတိမျှော်ပ�ထ��သည�။ “ထုိအ�ါ 
သင့်�တ့ုိသည� �ရစ�မျှော်တ��ကုိ�သိ၊ ဣသမျှော်ရလအမျှော်ပါင့်��အသင့်��၌ �ဝင့်�၊ ကတိ 
မျှော်တ��၌ပါမျှော်သ� ပဋိိည�ဉ်း�တရ��တ့ုိနှင့်��်ေုိင့်�၊ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ရိှ၊ မျှော်လ�က၌ 
ဘုရ���်ဲမျှော်နကကသည�ကုိလည��မျှော်က�င့်��၊ မျှော်အ�က�မျှော်�်ကကမျှော်လ�်”(ဧ ၂:၁၂)။

အထက�ပါကျ���ပုိဒ�၏ မျှော်န�က�ေံု�အပုိင့်��က အမျှော်ရ�ကကီ�သည�အ်ပုိင့်�� 
ခြြစ�သည�။ သူတ့ုိ၌ “ဘုရ���ရိှ”သခြြင့်� ်သူတ့ုိတေင့်� “မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� �ရိှ”ပါ။ ဘုရ�� 
သ�င့်�ကုိ ယံုကကည�သူတ့ုိသည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ပုိင့်�ေုိင့်�သူ၊ ဝ���မျှော်ခြ��က� 
မျှော်ပျ��ရှင့်�သူ�ျ�� ခြြစ�ကကသည�။ ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��က ဘဝကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ �ည�သ့ုိ 
သက�ရှင့်�မျှော်နထုိင့်�သည� ် ကေခဲြပ��ခြ���န���ှုကုိ ခြြစ�မျှော်စပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ 
အတေက� စိန�မျှော်�ါ်�ျက��ှ� ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ သိ�ှတ�သတိ�ူမျှော်သ�အသိခြြင့်�် 
မျှော်နထုိင့်�ကကရန� ခြြစ�ပါသည�။



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အဓိိပာ�ယ� ၁၁

ကျ���တတ�ပည�ရှင့်�တစ�ဦ�က မျှော်ယရှုကုိ�သိမျှော်သ�သူ�ျ��အတေက�  
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� ခြပုခြ�င့်��/ခြြစ�ခြ�င့်��ကုိခြပသည်� စက��လံု� သက�သက�သ� 
ခြြစ�သည�။ သ့ုိမျှော်သ�� �ရစ�ယ�န��ျ��အတေက� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� န��� 
တစ��ုလည�� ခြြစ�သည�။ ဤအ�ျက�က အမျှော်ရ�ကကီ�မျှော်သ�ထူ�ခြ����ျက�  
ခြြစ�သည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� ကျွန�ပု�တ့ုိလက�ကုိ ကကက�မျှော်ခြ��တ�ခြပုလျက�၊ 
အကံကိတ�လျက�ခြပုမျှော်သ� ‘လုပ�မျှော်ေ�င့်��ှု’ တစ��ုသက�သက� �ဟုုတ�ပါ။  
‘ဝ���မျှော်ခြ��က��ှုခြြင့်�် တစ�စုံတစ�ရ�ခြြစ�လ�ရန� မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��’�ျ ို�သည� 
�ိ�ိလက�ဝယ� ‘ရရိှထ��ပပီ�’ခြြစ�သည�အ်ရ�ခြြစ�သည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��၏ 
အရင့်��အခြ�စ�ခြြစ�သည�် ဘုရ��သ�င့်�ကို ကျွန�ုပ�တိုသ့ိခြ�င့်��မျှော်ကက�င့််�၊ 
ဘုရ��သ�င့်�သည� ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်�်��လင့်�ရ်သည� ်အမျှော်ကက�င့်��ရင့်��ခြြစ�ခြ�င့်��မျှော်ကက�င့််�  
ကျွန�ပု�တ့ုိသည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ပုိင့်�ေုိင့်�ထ��ပါသည�။

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အစစ�သည� မျှော်လကမျှော်လ�တ�ျွန��ျွန�ခြြင့်� ် သင်္ချိုုင့်��ကုိ 
ခြြတ�မျှော်လ်�က�ပပီ� အရ��ပ�သိ��� အေင့်�မျှော်ခြပလ�လိ���်ည�ဟုု “မျှော်�်��လင့်� ်
မျှော်နခြ�င့်��”�ျ ို� �ဟုုတ�ပါ။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အစစ�သည� အင့်�အ��ခြပင့်��ထန�ပပီ� 
စေ���အ��ခြပည�ဝ်က� ဘဝ၏အမျှော်ခြ�အမျှော်န�ျ��ကုိ အရိှအတုိင့်��၊ အ�ှန�အတုိင့်�� 
လက�မျှော်တေ့ကျကျ ေင့်�ခြ�င့်�လျက� ဘုရ��၏ကတိမျှော်တ���ျ��နှင့်� ်ဘုရ��သ�င့်� 
အမျှော်ပါ် စိတ��ျယံုကကည��ှုခြြင့််� တည��ီှအသက�ရှင့်�ခြ�င့်�� ခြြစ�ပါသည�။

စစ်မှန်သသာယံုကကည်ခြင်းသည် မည်သည်နှင့်တူသနည်း
မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏ စစ��ှန�မျှော်သ�သဘ�ဝနှင့်�ပ်တ�သက�၍ အဘယ�မျှော်ကက�င့်�်  
ဤ� ်ဇမျှော်ဝဇဝါခြြစ�မျှော်နကကရပါသနည��။ အမျှော်ကက�င့်��ရင့်��တစ��ု�ှ� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��  
သည� ယံုကကည�ခြ�င့်��နှင့်� ်�ျစ�ခြ�င့်��မျှော်�တိ�က်ဲသ့ုိပင့်� �တူညီမျှော်သ� အမျှော်ခြ�အမျှော်န 
ကုိ လုိက�ပပီ� ၎င့်��၏သဘ�ဝက ကေခဲြပ��ခြ���န��သေ��သည�။

မျှော်က�ရိန ုုကသဝါဒစ�ပဌ�မျှော်စ�င့်� ၁၃:၁၃ တေင့်� ရှင့်�မျှော်ပါလုက “ယ�ုတေင့်� 
ယံုကကည�ခြ�င့်��၊ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��၊ �ျစ�ခြ�င့်�� ဤသံု�ပါ� တည�လျက�ရိှ၏။ ဤသံု�ပါ� 
တ့ုိတေင့်� �ျစ�ခြ�င့်��မျှော်�တိ�သည� အခြ�တ�ေံု� ခြြစ�သတည��”ဟုု မျှော်ရ�သ���်ဲပါသည�။  
ဝ���မျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��နှင့်�် ခြပည�စံု်မျှော်သ� သက�ရှင့်�မျှော်နထုိင့်��ှုတေင့်� ဤ�ဏိ္ဍိုုင့်�သံု��ု 
စလံု�သည� အမျှော်ရ�ကကီ�ပါသည�။ သ့ုိမျှော်သ�� ဤသံု��ုစလံု�သည� မျှော်ခြပ�င့်��လဲ 
မျှော်နမျှော်သ� အမျှော်နအထ���ျ��တေင့်� မျှော်လျ��ညီစေ� ရပ�တည�နုိင့်�ကကပါသည�။

မျှော်ပါ�ျ��ကြွကေယ�ဝမျှော်သ�အ�ျိန��ျ��တေင့်� မျှော်ကျ�ဇူ�တင့်�စေ� ပပုံ�လျက� ဘုရ�� 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၁၂

သ�င့်�၌ ယံုကကည�စိတ��ျ�ှုရိှမျှော်ကက�င့်��ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်ြ��ခြပနုိင့်�ပါသည�။ ေံု�ရှု�ံရ 
သည�အ်�ျိန��ျ��တေင့်� ဝ���နည��မျှော်ကကကေကဲက�ည�ခြြစ�မျှော်သ��လည�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
�ရိှမျှော်သ� အခြ���သူ�ျ��ဝ���နည��သက်ဲသ့ုိ ခြြစ��ည��ဟုုတ�ပါ (၁ သက� ၄:၁၃)။  
ယံုကကည�ခြ�င့်��သည� သက�ဝင့်�လှုပ�ရှ��မျှော်နမျှော်သ�မျှော်ကက�င့််� ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ကကို�ပ���  
အ��ထုတ�လျက�၊ အမျှော်လ�ထ��လျက� ယံုကကည�ခြ�င့်��ကုိ မျှော်ြ��ခြပနုိင့်�ပါသည�။ 
ယံုကကည�ခြ�င့်��ပငိ့်��သက�မျှော်န�ျိန�တေင့်� “ပငိ့်��ဝပ�လျက�မျှော်နကကမျှော်လ�်၊ င့်ါက�� 
ဘုရ��သ�င့်�ခြြစ�သည�ဟုု သိ�ှတ�ကကမျှော်လ�်” (ေ� ၄၆:၁)ဟုု �ိန့�မျှော်တ���ူမျှော်သ� 
သူ၏�ျက�မျှော်�ှ�က�၌ ပငိ့်��ဝပ�ခြ�င့်���ျ���သ�ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ�စံ��ရနုိင့်�ပါသည�။

�ျစ�ခြ�င့်��မျှော်�တိ�သည�လည�� လုိက�မျှော်လျ�ညီမျှော်ထေ မျှော်ခြပ�င့်��လဲနုိင့်�ပါ 
သည�။ အခြ���သူ၏မျှော်က�င့်��ကျ ို�ကုိ ရှ�ကကမံျှော်သ�အ�ါ နူ�ညံသိ်��မျှော်�ေ့ ခြ�င့်��၊ 
စိတ�ရှည�သည���ခံြ�င့်��ရိှရန� လုိအပ�သည�။ အခြ���အ�ျိန��ျ��တေင့်� �ုိင့်���ရန�၊ 
တစ��ါတစ�ရံ ကကံ်ကကံ�်ရံန� လုိအပ��ည� ခြြစ�ပါသည�။

အလ��တူပင့်� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� အမျှော်ခြ�အမျှော်နအ�ျ ို��ျ ို�တ့ုိတေင့်� 
အဝံင့်��ေင့်�ကျခြြစ�မျှော်အ�င့်� အမျှော်လျ�်အတင့်�� ရိှနုိင့်�ပါသည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည�  
ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်က�င့်��ခြ�တ��ှုနှင့်� ်သစစ�ရိှ�ှုတ့ုိအမျှော်ပါ် အ�ီှသဟဲုခြပုမျှော်နသခြြင့်�် 
�တူညီမျှော်သ�ဘဝအမျှော်တေ့အကကုံ�ျ��အမျှော်ပါ် ပံုစအံ�ျ ို��ျ ို�ခြြင့်� ် အခြပည�အ်ဝ 
တ့ံုခြပန�နုိင့်�ပါသည�။

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��တေင့်� သတိိရိှသည�။ “ထုိသ့ုိမျှော်သ� ယံုကကည�မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
ရိှသည�ခြြစ�၍ င့်ါတ့ုိသည� ထိ��ဝှက�ခြ�င့်��အလ်င့်���ရိှ။ အတိအလင့်�� 
မျှော်ဟု�မျှော်ခြပ�ကက၏” (၂ မျှော်က� ၃:၁၂)ဟုု ရှင့်�မျှော်ပါလု မျှော်ခြပ�ကက���်ဲပါသည�။ 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� စိတ�ရှည�သည���မံျှော်စနုိင့်�မျှော်ကက�င့်��ကုိလည�� “င့်ါတ့ုိအဘ  
တည��ဟူုမျှော်သ� ဘုရ��သ�င့်�မ်ျှော်ရှ�မျှော်တ��၌၊ သင့်�တ့ုိသည� ယံုကကည�မျှော်သ�စိတ�နှင့်�်  
အကျင့်�ကုိ်ကျင့်�် ခြ�င့်��၊ �ျစ�မျှော်သ�စိတ�နှင့်�်ကကို�စ��အ��ထုတ�ခြ�င့်��၊ င့်ါတ့ုိသ�င့်� 
မျှော်ယရှု�ရစ�ကုိ မျှော်�်��လင့်�မ်ျှော်သ�စိတ�နှင့်� ် တည�ကကည�ခြ�င့်��တ့ုိကုိ င့်ါတ့ုိသည� 
အစဉ်း��ခြပတ� မျှော်အ�က�မျှော်�်လျက� ... ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ��ကုိ 
က�လအစဉ်း��ျီ��ေ���၍၊ သင့်�တ့ုိအဘ့ုိအလုိငှ့်� ေုမျှော်တ�င့်��ပတထန�ခြပုလျက� 
မျှော်နကက၏”(၁ သက� ၁:၂-၄) ဟုု ရှင့်�မျှော်ပါလုက မျှော်ရ�သ�� မျှော်ြ��ခြပ�်ဲပါသည�။

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� မျှော်စ�င့်�စ်��မျှော်နခြ�င့်��ခြြစ�သည�။ “င့်ါတ့ုိကုိ ကယ�တင့်� 
မျှော်တ���ူမျှော်သ�အရှင့်� သ�င့်�မျှော်ယရှု�ရစ�၏ဘုန��အသမျှော်ရမျှော်တ�� ထင့်�ရှ��မျှော်ပါ်ထေန��  
ခြ�င့်��ကုိလည��မျှော်က�င့်��၊ င့်ါတ့ုိသည� မျှော်�်��လင့်�လ်ျက�၊ ... ထုိသ�င့်�မျှော်ယရှု�ရစ�သည�  



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အဓိိပာ�ယ� ၁၃

�ပ�သိ���မျှော်သ�ဒုစရုိက��ှ င့်ါတ့ုိကုိ မျှော်ရေ�နှုတ�ခြ�င့်��ငှ့်�လည�� မျှော်က�င့်��၊ မျှော်က�င့်��မျှော်သ� 
အကျင့်�ဘ်က�၌ စိတ�အ��ကကီ�၍၊ ပုိင့်�ထုိက�မျှော်တ���ူမျှော်သ�အ�ျ ို�ကုိ �ိ�ိအြ့ုိ 
စင့်�ကကယ�မျှော်စခြ�င့်��ငှ့်�လည��မျှော်က�င့်��၊ ကုိယ�ကုိကုိယ� စေန�့ ကကဲမျှော်တ���ူပပီ” (တိတု   
၂ :၁၁-၁၄)။

မျှော်ဟုပြဲကသဝါဒစ�ကုိမျှော်ရ�သ��သူက မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ တည�ပငိ့်��ခြ�င့်��၏ 
အရင့်��အခြ�စ�အခြြစ� ရှုခြ�င့်�ပါသည�။ “ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ူက�� ကုလ��က�
အတေင့်��၌�ျ၍ ပ�ဲပ��ုိံင့်��န�့မျှော်သ� စိတ�နှလံု�၏မျှော်ကျ�က�ေူ�က်ဲသ့ုိ င့်ါတ့ုိ၌ 
ရိှသတည��” (မျှော်ဟုပြဲ ၆:၁၉)။ တပည�မ်ျှော်တ��မျှော်ယ�ဟုန�က စစ��ှန�မျှော်သ�
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� သန�့ရှင့်��မျှော်စမျှော်သ�အစေ��� အ�ှန�တကယ�ပင့်�ရိှသည�ဟုု 
ခြြည�စ်ေက�မျှော်ြ��ခြပထ��ပါသည�။ “ထုိသ့ုိမျှော်�်��လင့်�မ်ျှော်သ�သူ�ည�သည�က�� 
ကုိယ�မျှော်တ�� သန�့ရှင့်��မျှော်တ���ူသည�နည��တူ၊ ကုိယ�ကုိကုိယ� သန�့ရှင့်��မျှော်စတတ� 
၏” (၁ မျှော်ယ� ၃:၃)။

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� အ်ံကသြေယ�မျှော်က�င့်��မျှော်လ�က�မျှော်အ�င့်� စေယ�စံုရပါ 
သည�။ �ရစ�မျှော်တ��မျှော်န�က�မျှော်တ��လုိက��ျ��သည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အ��ခြြင့်�် 
�ိ�ိကုိယ�ကုိ ယံုကကည��ှုအခြပည�နှ်င့်� ်က�္ဘ�မျှော်လ�ကအတေင့်�� ကျင့်�လည�ရှင့်�သန� 
နုိင့်��်ဲကကသည�။ ဘုရ��သ�င့်�၏ သမျှော်ဘ�မျှော်တ�� လက္ခဏာ�မျှော်တ���ျ��အ��ခြြင့််� 
စိန�မျှော်�ါ်�ှု�ျ��ကုိ ရှုခြ�င့်�သခြြင့်� ် ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်တေ့ ကကုံရင့်�ေုိင့်�ရမျှော်သ� စိန�မျှော်�ါ်�ှု 
�ျ ို�စံုအတေက� စစ��ှန�မျှော်သ�မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��က ကျွန�ပု�တ့ုိကုိ �ေန�အ���ျ�� 
ခြြည�တ်င့်��မျှော်ပ�ပါသည�။

သို့ ခြြစ�၍ ထိုသို�့ံနိုင့်�ရည�ရှိပပီ� လိုက�မျှော်လျ�ညီမျှော်ထေ ခြပုခြပင့်�နိုင့်�စေ���ရှိ
သည�် မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်���ျ ို� ရရှိမျှော်အ�င့်� �ည�သိုလ့ုပ�မျှော်ေ�င့်��ည�နည��။
ထိုသိုမ့ျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်���ျ ို�သည� ဘယ�ကလ�ပါသနည��။

   ‘ကုလားကာ’ေုိရ�၌ သန�့ရှင့်��ရ�ဌ�နမျှော်တ���ှ မျှော်ယရုရှလင့်�ြိ��န�မျှော်တ��၏ 
အထေဋိ�အခြ�တ�မျှော်နရ� ပထ�တဲမျှော်တ��(ဟုဂျ�)ကုိ  က�ထ��သည� ်ကုလ��က�ကုိ 
ရည�ညှွှ န��ပါသည� (တစ��ါတစ�ရံ အထေဋိ�အခြ�တ�တ့ုိ၏ အထေဋိ�အခြ�တ�မျှော်နရ�-
ဟုဂျ�ဟုဂျုန� ဟုု မျှော်�ါ် ေုိသည�)။ ထုိသန�့ရှင့်��ရ�ဌ�နမျှော်တ��သ့ုိ အခြ�င့်�ေံု်�မျှော်သ� 
ယဇ�ပုမျှော်ရ�ဟိုတ�သ� ဝင့်�မျှော်ရ�က�နုိင့်�ပပီ�၊ တစ�နှစ�တစ��ါ အခြပစ�မျှော်ခြြရ�ယဇ�ကုိ ပူမျှော်ဇ�� 
မျှော်သ�မျှော်န့တေင့်�သ� ဝင့်�မျှော်ရ�က�ရပါသည�။ (တစ�ဦ�တည��မျှော်သ� အခြပစ�နှင့််�ကင့်��စင့်�သည�် 
ယဇ�ပုမျှော်ရ�ဟိုတ�) မျှော်ယရှု သည� ဤကုလ��က� မျှော်န�က�တေင့်��သ့ုိ လေတ�လပ�စေ�
ဝင့်�မျှော်ရ�က�နုိင့်�မျှော်သ� ကျွ န�ပု�တ့ုိ၏ “မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်��အရှင့်�” ခြြစ�သည�။



၁၄

အြန်း (၃)

သမော်လင့် ခြင်း၏အရင်းအခမစ် 
ဘုရားသြင်သည် ကျွနု်ပ်တ့ုိသမော်လင့်ခြင်း၏အရင်းအခမစ် ခြစ်သကကာင်း  
ောလံေရာက အသိအမှတ်ခပုြ့ဲပါသည်။ ၎င့်��က “ယ�ု�ူက�� အကျွန�ပု�  
သည� အဘယ�သ့ုိ မျှော်�်��လင့်�ရ်ပါ�ည�နည��။ အုိ ထ�ဝရဘုရ�� ကုိယ�မျှော်တ�� 
၌သ� မျှော်�်��လင့်�စ်ရ�အမျှော်ကက�င့်�� ရိှပါ၏” (ေ� ၃၉:၇)ဟုု စပ�ေုိ�်ဲပါသည�။

ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ဘုရ��သ�င့်�က ကျွန�ပု�တ့ုိဘဝ�ျ�� အတေင့်��သ့ုိ 
�ည�သ့ုိ ယူမျှော်ေ�င့်�မျှော်ပ�လ�သည�ကုိ န��လည�ရန� မျှော်ရ��ပ�ို့သ���ျ��ထံ 
ရှင့်�မျှော်ပါလုမျှော်ရ�မျှော်သ�စ�ကုိ ထပ��ြံတ�ရှုကကပါစ့ုိ။ “င့်ါတ့ုိသည� ကျ���စ�၌ပါ 
မျှော်သ�သည���ံခြ�င့်��၊ သက�သ�ခြ�င့်��အမျှော်ကက�င့်���ျ��ကုိအ�ီှခြပု၍ မျှော်�်��လင့်�ရ် 
မျှော်သ�အ�ေင့်� ်ရိှမျှော်စခြ�င့်��ငှ့်�၊ ကျ���စ�၌ အထက�က မျှော်ရ�ထ��သ�်သည� င့်ါတ့ုိကုိ 
ေံု��ကသဝါဒမျှော်ပ�၍ မျှော်ရ�ထ��သတည��” (မျှော်ရ� ၁၅:၄)ဟုု မျှော်တေ့ရပါသည�။ 
သ့ုိမျှော်သ�� ထုိအရ�က ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� �ည�က်ဲသ့ုိ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ မျှော်ပ�ပါ 
သနည��။

“သည်းြံခြင်း”
သည���ံခြ�င့်��နှင့်� ်မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အကက�� ေက�စပ��ှုကုိ ရှင့်�မျှော်ပါလု မျှော်ရ��်ဲစဉ်း�က  
အခြ���မျှော်သ�သူ�ျ��၏ မျှော်က�င့်��မျှော်သ�အ�ျက��ျ��ကုိ ရှ�မျှော်ြေမျှော်နစဉ်း�  
ခြြစ�မျှော်ပါ်သည� ် စိတ�ရှည�ခြ�င့်��ကုိ ေုိလုိခြ�င့်�� ခြြစ�ပါသည� (မျှော်ရ�� ၁၅:၁-၃)။  
ဘုရ��သ�င့်�၏ စိတ�နှလံု�နှင့်� ် မျှော်က�င့်��ခြ�တ��ှုကုိ သရုပ�မျှော်ြ��ခြပနုိင့်�ရန� 
�ရစ�မျှော်တ��ကုိယ�တုိင့်�က တစ�ပါ�သူ�ျ��ကုိယ�စ�� န�ကျင့်��ှုကုိ ဝင့်�မျှော်ရ�က� 
�ံစ���်ဲပါသည� (အ�န��င့်ယ� ၃၊ ၅-၇)။



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အရင့်��အခြ�စ� ၁၅

ထုိသ့ုိမျှော်သ�သည���ံခြ�င့်��၏တန�ြုိ�ကုိ သ�ုိင့်��က မျှော်ြ��ခြပ�်ဲပါသည�။  
၁၇၀၀ �ုနှစ� မျှော်နှ�င့်��ပုိင့်�� ပြိတိသ်အင့်�ပါယ��ှ ကျွန�စနစ�ြျက�သိ���မျှော်ရ�   
လှုပ�ရှ���ှုက မျှော်သ�င့်ယ�မျှော်သ��လည�� ခြပန�့ပေ��လ�ပပီ� ထုိလှုပ�ရှ���ှုအတေက� 
ပြိတိသ်ပါလီ�န�အတေင့်�� မျှော်ခြပ�ေုိမျှော်ပ��ည�သူ် လုိအပ��်ဲပါသည�။ ကျွန�စနစ� 
ြျက�သိ���လုိသူ�ျ��က William Wilberforce (ဝီလျံ ဝီလ�ဘ�ြ့ုိစ�) 
အ�ည�ရိှ ပါလီ�န�အြေဲ့ ဝင့်� လူင့်ယ�တစ�ဦ�ကုိ �ျဉ်း��ကပ��်ဲပါသည�။ အ��လံု� 
အတေက� လေတ�လပ��ေင့်�ကုိ် ရယူမျှော်ပ�ရန� သူ၏�ရစ�ယ�န�ဘ�သ� ယံုကကည� 
သက�ဝင့်��ှုက တေန��အ��ခြြစ�မျှော်စ�်ဲပါသည�။

သ့ုိမျှော်သ��လည�� ကျွန�စနစ�ြျက�သိ���မျှော်ရ� �ရီ�လ���က �လေယ�ကူ�်ဲပါ။  
ထိတ�လန�့စရ�ထူ�ခြ���မျှော်သ�အခြြစ��ျ��ကို ရင့်�ေိုင့်��ဲ် ကကရပါသည�။  
ကျွန�ကုန�သေယ��ှုကုိ ြျက�သိ���ရန� အေုိကုိ Wilberforce က ထပ��ါထပ��ါ  
တင့်�သေင့်���်ဲမျှော်သ��လည�� ပယ��ျ�ံရပပီ�၊အရှု�ံနှင့််�သ� ရင့်�ေုိင့်��်ဲရသည�။

အ�ျိန�နှင့်�အ်�် Wilberforce နှင့်� ် ကကီ�ထေ��လ�မျှော်သ� လှုပ�ရှ���ှု 
အြေဲ့သည� အတုိက�အ�ံအြေဲ့ ကုိ ပြို�ျနုိင့်�ရန� ေက�လက� ကကို�စ���်ဲကက 
ပါသည�။ သူ၏ကြွကေယ�ဝ�ှု�ျ��စေ�ကုိ မျှော်ပ�ေပ��်ဲရသလုိ သူ၏ကျန����မျှော်ရ� 
လည�� ထိ�ုိက��်ဲသည�။ သ့ုိမျှော်သ��လည�� သူသည���ံ�်ဲပါသည�။

Wilberforceနှင့်�သ့ူ်လုပ�မျှော်ြ��ကုိင့်�ြက��ျ�� အနှစ� ၂၀ ကက� သည���ံ  
�်ဲပပီ� မျှော်န�က�ေံု�တေင့်� ၁၈၀၇ �ုနှစ�၊ �တ�လ ၂၅ ရက�မျှော်န့၌ ကျွန�ကုန�သေယ��ှု 
ေုိင့်�ရ�ဥပမျှော်ဒကုိ ဘုရင့်��င့်��ခြ�တ�က သမျှော်ဘ�တူ�ေင့်�် ခြပုမျှော်ပ��်ဲပါသည�။

ထုိက�တန�မျှော်သ�ပန��တုိင့်�သ့ုိ အမျှော်ရ�က�လှ���နုိင့်�မျှော်ရ�အတေက� သည���ံ 
ခြ�င့်��က �ည�သ့ုိ အမျှော်ထ�က�အကူခြြစ�မျှော်စနုိင့်�သည�ကုိ Wilberforce နှင့်�်  
သူ၏�ိတ�မျှော်ေေ�ျ��က ခြပသ�်ဲပါသည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� ထုိသ့ုိမျှော်သ� 
ပန��တုိင့်�တစ��ုခြြစ�မျှော်ကက�င့်�� ရှင့်�မျှော်ပါလုက ရှုခြ�င့်��်ဲပါသည�။

သိုမ့ျှော်သ�� မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��နှင့်�်သည���ံခြ�င့်��အကက�� ေက�နေယ��ှု 
မျှော်န�က�တစ��ျ ို�ကုိလည�� ရှင့်�မျှော်ပါလု ခြ�င့်��်ဲသည�။ ထုိကသဝါဒစ�ထဲတေင့်�ပင့်� 
ရှင့်�မျှော်ပါလုက “ထုိ�်�က၊ ဒုက္ခေင့်��ရဲခြ�င့်��ကုိ�၍ံ ဝါကြွကေ��ဝ���မျှော်ခြ��က�ခြ�င့်�� 
ရိှကက၏။ အမျှော်ကက�င့်���ူက�� ဒုက္ခေင့်��ရဲခြ�င့်��သည� သည���ခံြ�င့်��ကုိ ခြပုစု 
တတ�၏။ သည���ံခြ�င့်��သည�လည�� သက�မျှော်သထင့်�ရှ��ခြ�င့်��ကုိ ခြပုစုတတ�၏။ 
သက�မျှော်သထင့်�ရှ��ခြ�င့်��သည�လည�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ခြပုစုတတ�၏။ 
ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� ရှက�မျှော်ကက�က�စရ�အမျှော်ကက�င့်��နှင့်� ် ကင့်��လေတ�၏။ 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၁၆

အဘယ�မျှော်ကက�င့်� ်နည��ဟူု�ူက�� င့်ါတ့ုိအ�� မျှော်ပ�မျှော်တ���ူမျှော်သ� သန�့ရှင့်��မျှော်သ� 
ဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��သည� ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်�တိ�မျှော်တ��ကုိ င့်ါတ့ုိစိတ�နှလံု�ထဲသ့ုိ 
ညှွှန��မျှော်လ�င့်��မျှော်တ���ူ၏” (မျှော်ရ� ၅:၃-၅)ဟုု မျှော်ရ�သ���်ဲ ပါသည�။ 

အထက�ပါကျ���ပုိဒ�နှင့််� မျှော်ရ��ကသဝါဒစ� ၁၅:၄ ကုိ အတူမျှော်ပါင့်��စပ�ကကည�် 
ပါက ဤအ�ျက�သည� အမျှော်ရ�ကကီ�မျှော်သ� အ�ှန�တရ��ကုိ အတည�ခြပုမျှော်ပ�လျက� 
ရိှပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ထုိက�တန�မျှော်သ� ပန��တုိင့်�သ့ုိ မျှော်ရ�က�ရိှရန� မျှော်�်��လင့်� ်
ခြ�င့်��ခြြင့်� ် သည���ံကကပါသည�။ တစ��ျိန�တည���ှ�ပင့်� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ 
သည���ံခြ�င့်��က မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ခြြစ�မျှော်ပါ်မျှော်စပါသည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� 
ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� သည���ံနုိင့်�မျှော်စမျှော်သ�နည��လ���ခြြစ�သည�သ��က မျှော်ဘ�ထေက� 
အပုိအကျ ို�အခြြစ� ဘုရ��သ�င့်�၌ ယံုကကည�တည��ီှခြ�င့်��ခြြင့်�ကုိ်ပါ ခြြစ�မျှော်ပါ်မျှော်စ 
ပါသည�။ ဒုက္ခေင့်��ရဲ��စံ��ဘဲနှင့်� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ အခြပည�အ်ဝန��လည�  
ရန� (သ့ုိ) မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��မျှော်ပါ်မျှော်ပါက�လ�ရန��ှ� �ခြြစ�နုိင့်�ပါ။ အမျှော်ကက�င့်���ှ� 
သည���ံခြ�င့်�� ခြြစ�မျှော်ပါ်လ�မျှော်ရ�အတေက� ဒုက္ခေင့်��ရဲကုိ ကကုံမျှော်တေ့ရန� လုိအပ�ပါ 
သည�။ ရုန��ကန�ရမျှော်သ�အ�ျိန��ျ��တေင့်� သည���ခံြ�င့်��က ဘုရ��သ�င့်�၏ 
�ျစ�ခြ�င့်��မျှော်�တိ�ကုိ အသစ�မျှော်သ�နည��လ����ျ��ခြြင့်� ် ကျွန�ပု�တ့ုိကုိ �စံ��သိရိှ 
မျှော်စပါသည�။ သည���ံခြ�င့်��အ��ခြြင့်� ် မျှော်ပါက�ြေ��လ�မျှော်သ� ထုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
သည� အလေယ�တကူ သက�မျှော်သ�င့်�်သက�သ�ရရှိသည�် အရ�အ��လုံ�ထက� 
ပိုမျှော်လ�နက�ပပီ� ပိုကကီ�ခြ�တ�မျှော်ပသည�။ သည���ံခြ�င့်��တေင့်� ကျွန�ုပ�တိုသ့ည� 
မျှော်အ�က�ပါအမျှော်တေ့အကကုံ�ျ��ကို�ံစ��ရနိုင့်�ပါသည�။
သမော်လင့်ခြင်းနှင့် ဘုရားသြင်၏သကေးဇူးသတာ်။ ကျွန�ပု�တ့ုိ�တတ�နုိင့်� 
သည�အ်ရ��ျ��တေင့်� ဘုရ��သ�င့်�သည� ကျွန�ပု�တ့ုိ လုိအပ�သည�ထက�ပုိ၍ 
လုပ�မျှော်ေ�င့်�မျှော်ပ�နုိင့်�ပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏�ခြပည�စံု်�ှု�ျ��ကုိ ဘုရ��သ�င့်�က  
ကြွကေယ�ဝလှမျှော်သ� မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ��ခြြင့်� ် တ့ံုခြပန��ှုခြပုပါသည�။ ဤမျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ�� 
သည� ကျွန�ပု�တ့ုိ�ံစ��ရမျှော်သ� ေင့်��ရဲခြ�င့်��ဒုက္ခအ��လံု�ထက� ကကီ�ခြ�တ�မျှော်ကက�င့်��  
ရှင့်�မျှော်ပါလု မျှော်တေ့ ရိှ�်ဲသည�။ အ�က�အ�ဲစံုစ���ခြ�င့်��တစ��ု�ှ ကယ�တင့်�ရန� 
ဘုရ��သ�င့်�ကုိ သူသံု�ကကိ�� မျှော်တ�င့်���ံ�်ဲပါသည�။ ဘုရ��သ�င့်�၏တ့ံုခြပန��ှု�ှ�  
“င့်ါမ်ျှော်ကျ�ဇူ�သည� သင့်�အ်ဘ့ုိ မျှော်လ�က�မျှော်ပ၏။ င့်ါတ်န��ုိ�သည� အ��နည��ခြ�င့်�� 
အခြြစ�၌ စံုလင့်�တတ�သည�ဟုု �ိန�့မျှော်တ���ူ၏”(၂ မျှော်က� ၁၂:၉ )ဟုု ရှင့်�မျှော်ပါလု  
�ှတ�တ���တင့်��်ဲသည�။ သူက “ထုိမျှော်ကက�င့်� ်�ရစ�မျှော်တ��၏တန��ုိ�သည� င့်ါအ်မျှော်ပါ် 
၌ ကျိန��ဝပ��ည�အမျှော်ကက�င့်�� င့်ါကုိ်ယ�၌အ��နည��ခြ�င့်��အခြြစ�ကုိ ဝ���မျှော်ခြ��က�မျှော်သ�  
စိတ�နှင့်� ်ဝါကြွကေ��ခြ�င့်��ငှ့်� င့်ါသ�၍ အလုိရိှ၏”ဟုုလည�� တ့ံုခြပန��်ဲပါသည�။



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အရင့်��အခြ�စ� ၁၇

သမော်လင့်ခြင်းနှင့် ဘုရားသြင်၏ကာကွယ်ခြင်း။ ဘဝ၏�မျှော်ရရ� 
�မျှော်သ�ျ��ှု�ျ��က ကျွန�ပု�တ့ုိ၏စိတ�နှလံု��ျ��ကုိ စုိ�ထိတ��ှုခြြင့်� ် ခြပည�မ်ျှော်စပါ 
သည�။ သ့ုိမျှော်သ��လည�� ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ယံုကကည�ခြ�င့်��ခြြင့်� ် သည���ံပါက  
အမျှော်�ှ�င့်��ုိက�ေံု�မျှော်သ�အ�ျိန��ျ���ှ�ပင့်�လ်င့်� ဘုရ��သ�င့်�သည� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏  
အကေယ�အက�ခြြစ�မျှော်ကက�င့်�� မျှော်တေ့ ရိှရပါ�ည�။ ဘုရ��သ�င့်�၏တန��ုိ�မျှော်တ�� 
အ��ခြြင့်� ်�ရစ�မျှော်တ��၌ရိှမျှော်သ� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏လံုပ�ုံစိတ��ျရ�ှုက ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိမျှော်ပ�ပါသည�။ အမျှော်ကက�င့်���ှ� �ရစ�မျှော်တ��မျှော်န�က�လုိက��ျ��သည�  
“မျှော်န�က�ေံု�မျှော်သ�က�လ၌ ထင့်�ရှ��မျှော်စခြ�င့်��ငှ့်� ခြပင့်�ေင့်�မျှော်သ�ကယ�တင့်�ခြ�င့်��  
သ့ုိမျှော်ရ�က�မျှော်စ�ည�အမျှော်ကက�င့်��၊ ယံုကကည�ခြ�င့်��အ��ခြြင့်� ်ဘုရ��သ�င့်�၏တန��ုိ� 
မျှော်တ��သည� မျှော်စ�င့်�မ်ျှော်ရှ�က�မျှော်တ���ူမျှော်သ�”သူ�ျ�� (၁ မျှော်ပ ၁:၅) ခြြစ�ကကသည�။ 

ဘုရ��သ�င့်�၏တန��ုိ�မျှော်တ��သည� ထုိသ့ုိ အပ�ဲတ���အသင့်�ရိှ်မျှော်နသည�် 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� အရင့်��အခြ�စ�ခြြစ�သခြြင့်� ်ေ�လံေရ�အ�� မျှော်အ�က�မျှော်ြ��ခြပပါ 
အတုိင့်�� �ျီ��ေ���ဝတ�ခြပု�ှုကုိ ခြပု�ိသည�အထိ ခြြစ�မျှော်စ�်ဲပါသည�။

“အကျွန�ပု��ူက�� တန��ုိ�မျှော်တ��ကုိ သီ�ျင့်��ေုိပါ�ည�။ နနံက�ယံ၌ 
ကရုဏာ�မျှော်တ��ကုိ ရှင့်�လန��စေ� သီ�ျင့်��ေုိပါ�ည�။ အမျှော်ကက�င့်���ူက��  
မျှော်ဘ�မျှော်ရ�က�မျှော်သ�က�လ၌ ကုိယ�မျှော်တ��သည� အကျွန�ပု��ုိလှုရံ�၊ 
မျှော်ဘ�လေတ�ရ�ခြြစ�မျှော်တ���ူ၏” (ေ� ၅၉:၁၆)။ 

ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ဘဝကုိ ပူပန�ထိတ�လန�့�ှု သ့ုိ�ဟုုတ� စုိ�ရိ��ပူပန��ှု 
�ျ��ခြြင့်� ် ရင့်�ေုိင့်�ရန� �လုိပါ။ ဘဝကုိ ယံုကကည�စိတ��ျရ�ှုရိှမျှော်သ� 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ခြြင့်� ်ရင့်�ေုိင့်�နုိင့်�ပါသည�။

သမော်လင့်ခြင်းနှင့် ဘုရားသြင်၏ခြည့်ေည်းသပးမှု။ မျှော်ဟုပြဲကသဝါဒစ� 
မျှော်ရ�သ��သူ၏မျှော်ြ��ခြပ�ျက�အရ မျှော်ယရှုသည� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏အ��နည���ျက��ျ��၊  
ကျွန�ပု�တ့ုိ�ံရမျှော်သ� စံုစ���မျှော်နှ�င့်�ယှ်က�ခြ�င့်���ျ��ကုိ န��လည�မျှော်တ���ူသည�် 
အတေက� “သန��ခြ�င့်��ကရုဏာ�ကုိလည��မျှော်က�င့်��၊ မျှော်တ��မျှော်လျ��မျှော်သ��စခြ�င့်�� 
မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ��ကုိလည��မျှော်က�င့်�� �ံရ�ည�အမျှော်ကက�င့်��၊ ရဲရင့်�မ်ျှော်သ�စိတ�နှင့်�် 
မျှော်ကျ�ဇူ�ပလ္လင့်�မျှော်တ��သ့ုိ တုိ�ဝင့်��ျဉ်း��ကပ�ကကကုန�အ်ံ” (မျှော်ဟုပြဲ ၄:၁၆)။

ကျွန�ပု�တ့ုိပျက�စီ�ရ�ပျက�စီ�မျှော်ကက�င့်��ခြြစ�မျှော်စရန� ပ�ိ���မျှော်ခြ��က�လျက� 
ရိှသည�အ်မျှော်ခြ�အမျှော်နကုိ ကုိယ�မျှော်တေ့��စံ��ရ�ီအ�ျိန�အထိ မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ��၊ 
အက�အကေယ�၊ ခြြည�ေ်ည��မျှော်ပ��ှု စသည�အ်�ျက��ျ��သည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��၏ 
အရင့်��အခြ�စ��ျ��ခြြစ�မျှော်ကက�င့်�� ကျွန�ပု�တ့ုိ အခြပည�အ်ဝ န��လည�နုိင့်��ည� 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၁၈

�ဟုုတ�ပါ။ သ့ုိတုိင့်�မျှော်အ�င့်� ကျွန�ပု�တ့ုိသည� အတိတ�သ့ုိခြပန�လှည�်ကကည�ပ်ါက 
“င့်ါတ့ုိသည� အ�ျ ို��ျ ို�မျှော်သ�မျှော်နှ�င့်�ယှ်က�ခြ�င့်��ကုိ �ရံမျှော်သ��လည�� အကျ ို�နည�� 
ခြ�င့်��သ့ုိ �မျှော်ရ�က�။ �ကကစံည�နုိင့်�မျှော်အ�င့်�ရိှမျှော်သ��လည�� စိတ��ပျက�။ ညှဉ်း��ေဲ 
ခြ�င့်��ကုိ �ရံမျှော်သ��လည�� ရှု�ံခြ�င့်���ရိှ။ မျှော်အ�က�သ့ုိလဲှခြ�င့်��ကုိ �ရံမျှော်သ��လည�� 
ေံု�ရ�သ့ုိ�မျှော်ရ�က�” (၂ မျှော်က� ၄:၈-၉)ဟုု ရှင့်�မျှော်ပါလုနှင့်�အ်တူ ေုိနုိင့်�ပါသည�။

ရှင့်�မျှော်ပါလုမျှော်ြ��ခြပမျှော်သ� အ�ှန�တရ���ျ��သည� �ရစ�မျှော်တ��၏ 
မျှော်န�က�လုိက�အမျှော်နခြြင့်� ် စိတ�ထိ�ုိက�မျှော်ကကကေရဲ�ှု၊ ဝရုန��သုန��က��အခြြစ��ျ��၊ 
စိန�မျှော်�ါ်�ှု�ျ��၊ ရုန��ကန�ရ�ှု�ျ��နှင့်� ်ကင့်��လေတ��ည��ဟုုတ�မျှော်ကက�င့်�� သိ��မျှော်�ေ့စေ� 
သတိမျှော်ပ��ျက�ပင့်�ခြြစ�သည�။ ‘မျှော်ဘ�အန္တရ�ယ��ျ��၊ ပင့်�ပန���က��ဲခြ�င့်���ျ��၊ 
မျှော်ထ�င့်�မျှော်�ျ�က��ျ��’ကုိ မျှော်တေ့ ကကုံ�စံ��ရ�ည� ခြြစ�မျှော်သ��လည�� ဘုရ���ရိှသူ၊ 
မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်���်ဲသူတ့ုိနှင့််��တူ၊ �ရစ�မျှော်တ��ကုိ ယံုကကည�သူ�ျ��သည� ၎င့်��တ့ုိ၏ 
ယံုကကည�ခြ�င့်��မျှော်ကက�င့်� ်စစ��ှန�မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� ရိှမျှော်နသူ�ျ�� ခြြစ�ပါသည�။

သမ္မာကေမ်းစာပါ အသကကာင်းအရာမေားတွင် 
သမော်လင့်ခြင်းကို ရှာသြွခြင်း
ကျွန�ပု�တ့ုိ က်ဲသ့ုိမျှော်သ� လူမျှော်ယ�က�ျ�� လူ�ိန����ျ��၏ဘဝ�ျ��တေင့်� ကျွန�ပု�တ့ုိ 
ကုိယ�စ�� ဘုရ��သ�င့်�ခြပုနုိင့်�မျှော်သ�အစေ���ကုိ ထပ��ါတလဲလဲ စ���သပ��ံ�်ဲရပပီ�၊  
အ�က��ဲေံု�အ�ျိန��ျ��တေင့်�ပင့်� ဘုရ��သ�င့်�ကုိ ယံုကကည� စိတ��ျ၍ရမျှော်ကက�င့်�� 
သူတ့ုိန��လည�သမျှော်ဘ�မျှော်ပါက��်ဲကကပါသည�။ ဓိ�္မသစ�ကျ���စ�ကုိ မျှော်ရ��်ဲသူ 
ရှင့်�ယ�ကုပ�က ထုိသူတ့ုိ၏အမျှော်တေ့အကကုံ�ျ���ှ ကျွန�ပု�တ့ုိကုိ တုိက�တေန���်ဲပါ 
သည�။ ဥပ��အ��ခြြင့်� ် “င့်ါညီ်အစ�ကုိတ့ုိ၊ ထ�ဝရဘုရ��၏န��မျှော်တ��ကုိအ�ီှခြပု  
၍ မျှော်ဟု�မျှော်ခြပ�မျှော်သ� ပမျှော်ရ�ြက�တ့ုိသည� ေင့်��ရဲဒုက္ခမျှော်တေ့ ခြ�င့်��၊ သည���ံခြ�င့်��၏  
ပံုသက�မျှော်သကုိ ခြပကကပပီဟုု �ှတ�ကကမျှော်လ�်” (ယ� ၅:၁၀)ဟုု မျှော်ခြပ��်ဲပါသည�။

ဣသမျှော်ရလတပ��ျ��နှင့်� ် ဣသမျှော်ရလတ့ုိ၏ဘုရ��သ�င့်�ကုိ စိန�မျှော်�ါ်�်ဲ  
သည� ်လ့ူဘီလူ�ကကီ�မျှော်ဂါလျတ�ကုိ နုပျ ိုမျှော်သ�ဒါဝိဒ�မျှော်လ�က စစ�တလင့်��ခြပင့်�၌    
ရင့်�ေုိင့်��်ဲပါသည�။ ၁ ရ� ၁၇ တေင့်� ြ�င့်�၏သုိ��ျ��ကုိ ခြ�မျှော်သ့်ေ့နှင့်�ဝ်က�ဝတ့ုိံရန��ှ 
က�ကေယ�ရန� ဘုရ��သ�င့်�သည� ဒါဝိဒ�အ�� ကူညီ�်ဲသည်�အတေက�  ြိလိတိိလူ 
တ့ုိ၏သူရဲမျှော်က�င့်��ကုိ ရင့်�ေုိင့်�ရန� ဒါဝိဒ�စေန�့စ���်ဲမျှော်ကက�င့်�� မျှော်ြ��ခြပထ��ပါသည� 
(၁ ရ� ၁၇:၃၄-၃၇)။ ယ�င့်�က ခြြစ��်ဲမျှော်သ�ကိစစ�ျ��တေင့်� ဘုရ��သ�င့်�၏ 
သစစ�ရိှစေ� အက�အကေယ�မျှော်ပ��ှုကုိ ကုိယ�မျှော်တေ့ ကကုံ�်ဲရသခြြင့်� ် ဒါဝိဒ�တေင့်� 
စိတ��ျယံုကကည��ှုခြြင့််� မျှော်�်��လင့်��်ျက�ရိှပါသည�။



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အရင့်��အခြ�စ� ၁၉

ဒမံျှော်ယလအန�ဂတိိကျ��� ၃ တေင့်� ြ�ြုလုန�ရိှ ရုပ�တုကကီ�မျှော်ရှ�၌ ခြပပ�ဝပ�ဦ��ျ 
ခြ�င့်��ခြြင့်� ်ဘုရ��သ�င့်�၏ဘုန��ဂုဏာ�အသမျှော်ရကုိ ရှုံ့�ျရန� မျှော်ဟုပြဲသ့ံုပန�� လူင့်ယ� 
သံု�ဦ�တ့ုိအ�� အ�ိန�မ့ျှော်ပ��်ဲသည�။ အ�န��ကကီ� (၁) တေင့်� ၎င့်��တ့ုိ၏ယံုကကည�ခြ�င့်��
ကုိ စိန�မျှော်�ါ်သည်�အ�ှုအမျှော်ရ�နှင့််� အ�န��ကကီ� (၂) တေင့်� သူတ့ုိအသက��ျ��  
ပ�ိ���မျှော်ခြ��က��ံရခြ�င့်��အန္တရ�ယ��ှ ဘုရ��သ�င့်� ၎င့်��တ့ုိအ�� မျှော်ရေ�နှုတ�ကယ�တင့်� 
�်ဲခြ�င့်��ကုိ သတိရမျှော်အ�က�မျှော်�်လျက� ယ�ုတစ�ကကိ��တေင့်�လည�� �ုိင့်�ပ�ဲစေ� သူတ့ုိ
ရပ�တည��်ဲသည�။ ဘုရ��သ�င့်�နှင့်�ပ်တ�သက�သည� ် ယ�င့်�က သူတ့ုိ၏
အမျှော်တေ့အကကုံ�ျ��က ဤစိန�မျှော်�ါ်�ှုအတေက� သူတ့ုိကုိ  ခြပင့်�ေင့်�မျှော်ပ��်ဲပါသည�။

ဤအမျှော်ကက�င့်��အရ��ျ��ကုိ ထပ��ါထပ��ါ �ကက��ဏာကက��မျှော်နရ 
သခြြင့်� ်ရုိ�အီပပီ� ကျွန�ပု�တ့ုိအမျှော်ပါ် ၎င့်��တ့ုိ၏အကျ ို�သက�မျှော်ရ�က��ှု မျှော်လျ�်သေ�� 
ရပါသည�။ သ့ုိမျှော်သ�� အထက� မျှော်ြ��ခြပပါလူ�ျ��တ့ုိသည� အထူ�စေ���ရည�ရိှသည�် 
�ဟု�သူရဲမျှော်က�င့်��ကကီ��ျ�� �ဟုုတ�ကကပါ။ ဘဝ၏စိန�မျှော်�ါ်�ှု�ျ��ကုိ ရင့်�ေုိင့်��်ဲ 
သည� ်သ��န�လူ�ျ��သ� ခြြစ�ပါသည�။  

ထုိစိန�မျှော်�ါ်�ှု�ျ��ကုိ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ��ခြြင့်� ် သူတ့ုိရင့်�ေုိင့်��်ဲကကသည�။ 
အဘယ�မျှော်ကက�င့်�ေုိ်မျှော်သ�� အတိတ�က ဘုရ��သ�င့်�ကုိ ခြ�ည��စ����်ဲရသည်� 
သူတ့ုိ၏အမျှော်တေ့အကကုံ�ျ��က ဘုရ��သ�င့်�သည� ယံုကကည�ထုိက�သူ၊ စိတ��ျ  
ထုိက�သူခြြစ�မျှော်ကက�င့်��ကုိ မျှော်ခြပ�မျှော်န၍ခြြစ�သည�။ ဘုရ��သ�င့်�သည� သ့ူကုိယ�သူ 
သစစ�ရိှမျှော်ကက�င့်�� သက�မျှော်သခြပသခြြင့်� ် စုိ�ရိ��ခြ�င့်��နှင့်� ် ထိတ�လန�ပူ့ပန�ခြ�င့်���ျ��
သည� ယံုကကည�စိတ��ျခြ�င့်��နှင့်� ်မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ��သ့ုိမျှော်ခြပ�င့်��လဲသေ��ပါသည�။

သ�္မ�ကျ���စ�တေင့်� မျှော်ြ��ခြပထ��မျှော်သ� ဘုရ��သ�င့်�သည� သူတ့ုိ၏ 
ဘုရ��သ�င့်�သ��က ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ဘုရ��လည��ခြြစ�သည�အ်တေက� ကျ���ပုိဒ� 
�ျ��က ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ မျှော်ပ�ပါသည�။ ဘုရ��သ�င့်�သည� 
မျှော်ခြပ�င့်��လဲ�ှုလည�� �ရိှပါ။ ဘုရ��သ�င့်�သည� “င့်ါတ့ုိ၌ ခြပုခြပင့်�မျှော်သ� တန��ုိ� 
မျှော်တ��အတုိင့်��၊ င့်ါတ့ုိမျှော်တ�င့်��ပန�ကကစံည�သ�်ထက� အလေန�ထူ�ခြ���စေ� 
ခြပုခြ�င့်��ငှ့်� တတ�နုိင့်�မျှော်တ���ူမျှော်သ� ဘုရ��သ�င့်�” (ဧ ၃:၂၀) ခြြစ�ပါသည�။

   ဒါဝိဒ�မျှော်ရ��်ဲမျှော်သ� ေ�လံကျ����ျ��စေ�သည� သမ ော်လင့်ခြင်းကုိ ြဟုိုခြပု စပ�ေုိထ��
ပါသည�။ ဥပ��အ��ခြြင့်� ်ေ�လံ (၃၉) တေင့်� ဒါဝိဒ�သည� သ့ူကုိ ေန�့ကျင့်�မျှော်သ� ေုိ�ယုတ�
သည�လူ်�ျ��မျှော်ကက�င့်� ်သူ�ံစ��ရသည� ်စိတ�အမျှော်နှ�င့်�အ်ယှက�ခြြစ�ရ�ှု ကုိ ပေင့်�လ်င့်��စေ�ပင့်� 
မျှော်ခြပ�ေုိ�်ဲသည�။ ထုိလူ�ျ��က စေပ�စေမဲျှော်ခြပ�ေုိမျှော်နကကစဉ်း��ှ�ပင့်� နှု တ�ေိတ�မျှော်န�်ဲသည�။ 
မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်�� အစစ�အ�ှန�ကုိ ရရိှနုိင့်�ရန� ဘုရ��သ�င့်�ထံ သူဦ�လှည်��ျဉ်း��ကပ�မျှော်သ� 
အ�ါ (:၇) ၎င့်��သည� ထုိေ�လံကျ���၏ အဓိိကအကျေံု� ြဟုို�ျက�ပင့်� ခြြစ�သည�။



၂၀

အြန်း (၄)

သမော်လင့်ြေက်ကင်းမဲ့သနသသာ
ကမ္ဘာအတွက် သမော်လင့်ြေက်
ြရစ်သတာ်သနာက်လုိက်သူမေားနှင့် ြရစ်သတာ်ကုိ မသိသူမေားအား ကဲွခပားသစ 
သည့်အြေက်မေားအနက် တစ်ြေက်မှာ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် သမော်လင့်ခြင်း ရိှသူမေား 
ခြစ်ရပါမည်။ ဤအခြြစ��ှန�သည� �ရစ�မျှော်တ��အမျှော်ကက�င့်��ကုိ အခြ���သူ 
�ျ��နှင့်�် မျှော်ဝ�်ရ�ည်�တ�ဝန�၏ြဟုို�ျက�ခြြစ�သည�။ ကျွန�ုပ�တ့ုိသည� 
ဘ�သ�တရ��တစ��ျ ို�၊ က�္ဘ�်အခြ�င့်�၊ ဒဿနတ့ုိကုိ မျှော်ဝ�်ခြ�င့်��သက�သက� 
�ဟုုတ�ပါ။ မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��ကုိ အလေန�အ�င့်�� လုိ�ျင့်�မျှော်တ�င့်�တ်မျှော်နသည�်  
က�္ဘ�ကကီ�အ�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ �်မျှော်ဝမျှော်ပ�ခြ�င့်�� ခြြစ�ပါသည�။

ဤအ�ျက�ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ �ကက��ဏာ မျှော်�်မျှော်လျ�်မျှော်နတတ�ကကသည�။ 
ကျွန�ပု�တ့ုိ၏အလုပ�သည� ဘုရ��သ�င့်�၏�ေင့်�လှ်တ�ခြ�င့်��တရ��ကုိ �်မျှော်ဝရန�  
သ��က ဘုရ��သ�င့်�နှင့်��ိ်တ�သဟု�ယြေဲ့ ခြ�င့်���ှ မျှော်ပါက�ြေ��လ�သည�်  
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အမျှော်ကက�င့်��ကုိပါ �်မျှော်ဝရန� ခြြစ�ပါသည�။

ဤအ�ျက�နှင့်�ပ်တ�သက�ပပီ� ရှင့်�မျှော်ပတရုမျှော်ခြပ�ကက���်ဲမျှော်သ� စက���ျ�� 
ထက� ပုိရှင့်��လင့်��စေ� မျှော်ပါ်လေင့်�မျှော်အ�င့်�မျှော်ြ��ခြပနုိင့်��ည� ်ကျ���ပုိဒ� ရိှ�ည��ထင့်�ပါ။ 
“စိတ�နှလံု�ထဲ၌ ထ�ဝရအရှင့်� ဘုရ��သ�င့်�ကုိ ရုိမျှော်သခြ�င့်�� (sanctify)    
ရိှကကမျှော်လ�်။ သင့်�တ့ုိမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��၏အမျှော်ကက�င့်��ကုိ မျှော်��ခြ�န��မျှော်သ�သူရိှသ�် 
တ့ုိအ�� နူ�ည်ံမျှော်သ�သမျှော်ဘ�၊ မျှော်ကက�က�ရေ ံ့ မျှော်သ� သမျှော်ဘ�နှင့်� ်ခြပန�မျှော်ခြပ�ခြ�င့်��ငှ့်� 
က�လအစဉ်း��ခြပတ� အသင့်�ရိှ်မျှော်နကကမျှော်လ�်” (၁ မျှော်ပ ၃:၁၅)။



မျှော်�်��လင့်�်�ျက�ကင့်���ဲ်မျှော်သ�က�္ဘ�အတေက� မျှော်�်��လင့်�်�ျက� ၂၁

အထက�ပါကျ���ပုိဒ�နှင့််�ပတ�သက�မျှော်သ� သင့်��န��စ��ျ��ကုိ အကကိ�� 
တစ�ဒါဇင့်��န�့�် သင့်�ကက���ံယူ�်ဲြူ�ပါသည�။ ရှင့်�မျှော်ပတရုကသဝါဒစ� ပထ� 
မျှော်စ�င့်� ၃:၁၅ နှင့်�ပ်တ�သက�ပပီ� မျှော်လ်လ�မျှော်ြ��ထုတ�သည်� ကျ���ကုိ��ျ��စေ�ကုိ 
ြတ�ရှု�်ဲြူ�ပါသည�။ ကုိယ�တုိင့်�လည�� ဤအမျှော်ကက�င့်��အရ�နှင့်� ်ပတ�သက�ပပီ� 
မျှော်ဟု�မျှော်ခြပ��်ဲြူ�သည�။ ကျွန�ပု�ကုိယ�တုိင့်� အပါအဝင့်� ဤကျ���ပုိဒ� အမျှော်ကက�င့်�� 
မျှော်ေေ�မျှော်နေ� မျှော်ခြပ�ေုိသူ အ�ျ��စုတ့ုိသည� အမျှော်လ�အနက� ထ��ရ�ည�အ်�ျက�
ကုိ �ှ��ယေင့်��စေ� သတ��ှတ�ထ���ိကကပါသည�။

ဤကျ���ပုိဒ�နှင့်�ပ်တ�သက�ပပီ� “ယံုကကည�သူ�ျ��အမျှော်နခြြင့်� ် �ိ�ိတ့ုိ၏ 
ယံုကကည�ခြ�င့်��ကုိ မျှော်ဝ�်ရန�အတေက� မျှော်လ်လ�သင့်�ယူရန� လုိအပ�သည�၊ သင့်�တန�� 
�ျ��၊ မျှော်ေေ�မျှော်နေ�ပေ�ဲျ��တက�မျှော်ရ�က�ရန� လုိအပ�သည�၊ က��တုိင့်�မျှော်တ�� သတင့်�� 
စက��ကုိ လုိရင့်��တုိရှင့်��ခြပတ�ခြပတ�သ��သ�� ရှင့်��လင့်��မျှော်ခြပ�ကက��နုိင့်�ရန�
အတေက� �ဟု�ြျ�ဟု�ကျမျှော်သ� ကျ���ပုိဒ��ျ��ကုိ မျှော်လ်လ�သင့်�ယူထ��ရ
�ည�၊ အမျှော်ခြြမျှော်ပ�နုိင့်�ရန�အတေက� အပ�ဲအသင့်�ရိှ်မျှော်နရန� ရှင့်�မျှော်ပတရုက �ိန�့
ကက��ထ�� သည�အ်တေက� ဤအရ�အ��လံု�ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိလုပ�မျှော်ေ�င့်�ရပါ
�ည�”ဟုု သင့်�ကက��ပ့ုိ�ျမျှော်လ်ရိှကကပါသည�။ 

ဤအ�ျက�သည� ��ှ��ပါ။ ဧဝမံျှော်ဂလိတရ��ကုိ က�္ဘ�အစေန��ြျ��တုိင့်� 
ယူမျှော်ေ�င့်�သေ��ရန� ကျွန�ပု�တ့ုိသည� �ရစ�မျှော်တ��၏မျှော်�ါ်ယူမျှော်စစ��ခြ�င့်�� �ံယူရ
သူ�ျ�� ခြြစ�ပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ဘုရ��သ�င့်�၏ �ျစ�ခြ�င့်��မျှော်�တိ�နှင့်�် 
�ေင့်�လှ်တ�ခြ�င့်��ကုိ မျှော်ဝ�်ရ�ည� ခြြစ�ပါသည�။ သ့ုိမျှော်သ�� ၁ မျှော်ပ ၃:၁၅ အမျှော်ပါ် 
သံု�သပ�သည� ်ဤအခြ�င့်�က ခြပည�စံု်�ှု �ရိှပါ။

ဧဝမံျှော်ဂလိ�်မျှော်ဝရန� အ�ေင့်�အ်လ���အတေက� အမျှော်ထ�က�အကူခြပုသည�် 
အ�ျက� တစ��ျက�ရိှမျှော်ကက�င့်�� ရှင့်�မျှော်ပတရုက ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� သင့်�ကက��မျှော်ပ�မျှော်န 
ပါသည�။ ၎င့်��အ�ျက�သည� ဧဝမံျှော်ဂလိ�်မျှော်ဝရန� အ�ေင့််�ကုိ သက�ဝင့်�လှုပ�ရှ�� 
လ�မျှော်စ�ည� ်‘�ီ�စ’ ခြြစ�သည�။ ထုိ�ီ�စက ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ ဘဝတေင့်�ရိှသည� ်မျှော်�်��
လင့်�်ခြ�င့်�� ခြြစ�သည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ယံုကကည�ခြ�င့်��ကုိမျှော်ဝ�်ရန� အစခြပုရ�၌ 

   အရုိ�ရှင့်��ေံု�ေုိရလ ်င့်� “sanctify”ဟူုသည်� မျှော်ဝါဟု�ရကုိ သန�့စင့်�မျှော်စခြ�င့်��၊ 
ေက�ကပ�ခြ�င့်�� သုိ�့ဟုုတ� ရည�စူ�ခြ�င့်��ဟုု န��လည�ထ��ကကပါသည�။ 
ဤမျှော်ဝါဟု�ရသည� ဝိည�ဉ်း�မျှော်ရ�ရ� သုိ�့ဟုုတ� ဘ�သ�မျှော်ရ��ျ��၌ အသံု�ခြပုရန� 
သီ�သန�့ �ေခဲြ���သတ��ှတ�ထ��မျှော်သ� မျှော်ဝါဟု�ရ ခြြစ�သည�။ 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၂၂

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� ‘�ီ�စ’ ထက� ပုိမျှော်က�င့်��သည်�အရ� �ရိှပါ။ 
ပ�ုံ၍မျှော်ခြပ�ရ�ည�ေုိလ်င့်� ထိမျှော်ရ�က�မျှော်သ�ဧဝမံျှော်ဂလိအေင့််�သ့ုိ မျှော်ရ�က�

ရိှ မျှော်စ�ည� ် တုိ�တက��ှုလ���မျှော်ကက�င့်��ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်တေ့မျှော်နရပပီ�၊ ထုိအတေက� 
သ�္မ�ကျ���စ�အသိ ြဟုုသုတတုိ�မျှော်အ�င့်� မျှော်လ်လ�သင့်�ယူခြ�င့်��ထက� ပုိလုိ
အပ�သည� ်အ�ျက��ျ�� ရိှပါသည�။ ရှင့်�မျှော်ပတရုက - 

• ကျွန�ပု�တ့ုိသည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ရိှသူ�ျ��က်ဲသ့ုိ ဘဝကုိ ရှင့်�သန�ရ�ည�။
• မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� ကျွန�ပု�တ့ုိဘဝ�ျ��၏ထူ�ခြ���ထင့်�ရှ��မျှော်သ� 

အ�ှတ�အသ�� ခြြစ�ရ�ည�။
• မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ရိှဘဲ အသက�ရှင့်�မျှော်နထုိင့်�သူ�ျ��နှင့်� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 

ကင့်���်ဲသူ�ျ��တ့ုိသည� ကျွန�ပု�တ့ုိဘဝ�ျ��တေင့်� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ှ 
လုပ�မျှော်ေ�င့်�မျှော်ပ�မျှော်သ� ခြ���န���ျက�ကုိ မျှော်တေ့ ခြ�င့်�ရလိ���်ည�။

• ကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� ဘယ�ကလ�သည�ကုိ သူတ့ုိက ကျွန�ပု� တ့ုိ
ကုိ မျှော်��လ�လိ���်ည�။ 

• ထ့ုိအ�ါ ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ခြပန�လည�မျှော်ခြပ�ေုိရှင့်��ခြပရန� အသင့်�ရိှ်နုိင့်�  
လိ���်ည�။

ကျွန�ပု�တ့ုိအထဲ�ှ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ ခြ�င့်�လ�ပပီ� သူတ့ုိလည�� လုိ�ျင့်�လ�  
လိ���်ည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��မျှော်န�က�ကေယ�ရိှ အမျှော်ကက�င့်��ခြပ�ျက�ကုိ 
သူတ့ုိမျှော်��လိ���်ည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိကလည�� သူတ့ုိကုိ အမျှော်ခြြမျှော်ပ�ရန� အသင့်�ရိှ်မျှော်န
လိ���်ည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိထဲတေင့်� �ှန�ကန�မျှော်သ�၊ ရှင့်�သန�မျှော်သ�၊ ယံုကကည�စိတ��ျရ
မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��လက္ခဏာ� �ရိှပါက၊ ထူ�ခြ����ှုကုိ လူတ့ုိ �မျှော်တေ့ရမျှော်သ�
မျှော်ကက�င့်� ်�ည�သူက�် ဘ��ှ မျှော်��လ�လိ���်ည� �ဟုုတ�ပါ။

ကျ���ပုိဒ��ျ��အ��လံု�၊ နည��လ����ျ��အ��လံု�ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ မျှော်လ်လ� 
သင့်�ယူနုိင့်�ပါသည�။ ဧဝမံျှော်ဂလိနည��ြျ�ဟု�နှင့်� ် သီအုိရီတ့ုိကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ 
မျှော်လ်ကျင့်�သ်င့်�ယူနုိင့်�ပါသည�။ အ�ှန�တရ��ကုိ ရှ�မျှော်ြေမျှော်နမျှော်သ�သူ�ျ��၏ 
နှလံု�သ���ျ��နှင့်� ်ဘဝ�ျ��အတေက� ကျွန�ပု�တ့ုိ ဝန�တ�ထ��လ�နုိင့်�ပါသည�။ 
သ့ုိမျှော်သ�� မျှော်�်��လင့်��်ျက�ကင့်���်ဲမျှော်နမျှော်သ�က�္ဘ�အတေင့်�� �ိ�ိ၌ မျှော်�်��လင့်��်ျက� 
ရိှသည�အ်မျှော်ထ�က�အထ�� �ရိှပါက မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကင့်���်ဲသူ�ျ��အ��  
သူတ့ုိနှင့်��်တူမျှော်သ� ထူ�ခြ����ျက�ရိှမျှော်ကက�င့်�� ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်ြ��ခြပနုိင့်�လိ���်ည� 
�ဟုုတ�ပါ။



မျှော်�်��လင့်�်�ျက�ကင့်���ဲ်မျှော်သ�က�္ဘ�အတေက� မျှော်�်��လင့်�်�ျက� ၂၃

�ရစ�မျှော်တ��၌ ကျွန�ုပ�တိုတ့ေင့်� စစ��ှန�မျှော်သ�မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်�� ရှိပါသည�။  
ထိုမျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��သည� ဘဝ၏အ�ှန�တရ���ျ��ကို �ခြ�င့်�နိုင့်�မျှော်သ�၊  
နုံအမျှော်သ�စိတ�မျှော်နစိတ�ထ�� �ဟုုတ�ပါ။ ရှင့်��လင့်��ခြပ၍�ရမျှော်သ� 
ဤမျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��က ကျွန�ုပ�တိုဘ့ဝ�ျ��ကို ထူ�ခြ����ှုခြြစ�မျှော်စမျှော်သ� 
အ�ှတ�အသ��ခြြစ�ခြ�င့်��ကို အစတေင့်� ကျွန�ုပ�တိုပ့တ�ဝန��ကျင့်�ရှိလူ�ျ��က  
ထူ�ေန��သည�ဟုု ထင့်�မျှော်က�င့်��ထင့်�မျှော်ပလိ���်ည�။ သ့ုိမျှော်သ�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ 
င့်တ��ေတ�မျှော်နမျှော်သ�က�္ဘ�ထဲတေင့်� လူသ��မျှော်ယ�င့်္ျ���ျ��နှင့်� ်�ိန����ျ��သည�  
မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��နှင့်�်၊ ၎င့်��မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��ကို ခြြစ�လ�မျှော်စသည�် ရှင့်�ခြပန� 
ထမျှော်ခြ��က��်ဲသည��်ရစ�မျှော်တ��ထသ့ုိံ ေေမဲျှော်�ါ်�ံရလိ���်ည�။ မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��နှင့်�် 
ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��တိုသ့ည� �ေဲခြ���၍�ရနိုင့်�မျှော်အ�င့်� �ျိတ�ေက�လျက�
ရှိပါသည�။



၂၄

အြန်း (၅)

သမ ော်လင့်ခြင်း၏ အသခြြံအုတ်ခမစ်
ြရစ်သတာ် ရှင်ခပန်ထသခမာက်ခြင်း၏ ထူးခြားြေက်ကုိ ရှင်သပတရုှု သရးသား 
သသာ ကသဝါဒုစာ ပထမသစာင်တွင် သတွ့ရပါသည်။ “အသက�ရှင့်�ခြ�င့်��နှင့်�် 
စပ�ေုိင့်�မျှော်သ� မျှော်� ်��လင့်�် ခြ�င့်��အမျှော်ကက�င့်�� ရိှမျှော်စခြ�င့်��ငှ့်�၊ မျှော်ြါက�ခြပန�ခြ�င့်��၊ 
ညစ�စေန��ခြ�င့်��၊ ညိှု�နေ���ခြ�င့်��နှင့်�က်င့်��စင့်�မျှော်သ�အမျှော်�ေမျှော်တ��ကုိ င့်ါတ့ုိသည� �ံရ
မျှော်စ�ည�အမျှော်ကက�င့်��၊ မျှော်ယရှု �ရစ�ကုိ မျှော်သခြ�င့်���ှထမျှော်ခြ��က�မျှော်စမျှော်တ���ူမျှော်သ�
အ��ခြြင့်�၊် ကကီ�စေ�မျှော်သ�ကရုဏာ�မျှော်တ��နှင့်�အ်ညီ င့်ါတ့ုိကုိ တစ�ြန� ခြြစ�ဘေ��မျှော်စ 
မျှော်တ���ူမျှော်သ�၊ င့်ါတ့ုိသ�င့်� မျှော်ယရှု �ရစ�၏��ည��မျှော်တ�� ဘုရ��သ�င့်�သည� 
��  ့လ�ရိှမျှော်တ���ူမျှော်စသတည��” (၁ မျှော်ပ ၁:၃)။

ဤတေင့်� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��မျှော်ပါက�ြေ��ရ� ခြင့်င့်��ေုိ၍ �ရနုိင့်� သည�်
အ�ှန�တရ���ှ� မျှော်ယရှု�ရစ�သည� ကျွန�ပု�တ့ုိကုိယ�စ�� မျှော်သခြ�င့်��ကုိ မျှော်အ�င့်�နုိင့်� 
�်ဲသည�ေုိသည� ်အ�ှန�တရ��ပင့်�ခြြစ�မျှော်ကက�င့်�� သိန��လည�ရပါသည�။

ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ အကကီ�ေံု�ရန�သူနှင့်�ပ်တ�သက�၍ သ�္မ�ကျ���စ�က 
ဤသ့ုိ မျှော်ခြပ�ထ��ပါသည�။

• မျှော်သခြ�င့်��သည� ကျွန�ပု�တ့ုိခြပုမျှော်သ� အ�ှ���ျ��အတေက� လုိအပ�သည�် 
မျှော်န�က�ေက�တေအဲကျ ို�ခြြစ�သည�။ “အခြပစ�တရ��၏အ�က�� 
မျှော်သခြ�င့်��မျှော်ပတည��” (မျှော်ရ� ၆:၂၃)။

• ဘဝမျှော်လ�ကဓံိ ထိ�ုိက�န�ကျင့်�ရ�ှု�ျ��သည� “မျှော်သ�င့်��၏အရိပ� 
လှ����ုိ�မျှော်သ��ျ ိုင့်�”် က်ဲသ့ုိပင့်� ခြြစ�သည� (ေ� ၂၃:၄)။

• ကျွန�ပု�တ့ုိ မျှော်ကက�က�ရေ ံ့ရသည်� အဓိိကအမျှော်ကက�င့်��ရင့်���ှ� မျှော်သခြ�င့်��မျှော်ကက�င့်�် 



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အမျှော်ခြ��ံအုတ�ခြ�စ� ၂၅

န�ကျင့်��ံစ��ရခြ�င့်��မျှော်ကက�င့််� ခြြစ�သည�။ “အကျွန�ပု�နှလံု�သည� ကုိယ�အထဲ 
�ှ� တုန�လှုပ�၍ မျှော်သမျှော်ဘ�ကုိ မျှော်ကက�က�အ��ကကီ�ပါ၏ (ေ� ၅၅:၄)။”

• မျှော်သခြ�င့်��သည� လဲှမျှော်ရှ�င့်�၍�ရမျှော်သ� �ျိန��ေုိ�ျက� ခြြစ�သည�။ “လူသည� 
တစ��ါတည��မျှော်သ၍ ထုိမျှော်န�က��ှ တရ��စီရင့်�မျှော်တ���ူခြ�င့်��ကုိ �ံရ 
(�ည�)” (မျှော်ဟုပြဲ ၉:၂၇)။

မျှော်သခြ�င့်��သည� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏ရန�သူစစ�စစ� ခြြစ�သည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိဘ�သ� 
အနုိင့်��ယူနုိင့်�မျှော်သ�ရန�သူ ခြြစ�သည�။ ထုိမျှော်ကက�င့်� ် ထုိမျှော်သခြ�င့်��ခြပဿန�ကုိ 
ကျွန�ပု�တ့ုိကုိယ�စ��မျှော်ခြြရှင့်��ရန�နှင့်� ် ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိမျှော်ပ�ရန� 
�ရစ�မျှော်တ�� ကြွကေမျှော်ရ�က�လ��်ဲသည�။

�ရစ�မျှော်တ�� ယူမျှော်ေ�င့်�လ�မျှော်ပ�သည� ် မျှော်သခြ�င့်��အမျှော်ပါ်မျှော်အ�င့်�နုိင့်�မျှော်သ� 
ဤမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� အလေန�မျှော်လ�နက�သိ��မျှော်�ေ့ ခြ�င့်��မျှော်ကက�င့််� ရှင့်��ဿဲက
ပထ�ရ�စုနှစ��ှစ�ြတ�သူ�ျ��အ�� မျှော်ရှ�က မျှော်ဟုရှ�ယ ပမျှော်ရ�ြက�ခြပုမျှော်ဟု�မျှော်ခြပ� 
�်ဲသည�အ်�ျက�ကုိ သတိရကကမျှော်စရန� လှုံ့ မျှော်ေ���်ဲပါသည�။ “မျှော်�ှ�င့်��ုိက�ထဲ�ှ� 
ရိှမျှော်နမျှော်သ� လူ�ျ��တ့ုိသည� ကကီ�စေ�မျှော်သ�အလင့်��ကုိ ခြ�င့်�ရ၍၊ မျှော်သ�င့်��၏
နုိင့်�င့်အံရိပ�တေင့်� ရိှမျှော်နမျှော်သ�သူတ့ုိ၌ အလင့်��မျှော်ပါ်ထေန��လျက�ရိှ၏”(� ၄:၁၆)။

အမျှော်�ှ�င့်��ှအလင့်��သ့ုိ၊ မျှော်သခြ�င့်���ှရှင့်�ခြ�င့်��သ့ုိ၊ မျှော်သခြ�င့်��ကုိ မျှော်အ�င့်�
နုိင့်�ရ�ည်� အ�ှုတ�ဝန�ကုိ ထ���မျှော်ေ�င့်��်ဲရ�၌ �ရစ�မျှော်တ��သည� မျှော်ကက�က�
လန�့စရ�နှင့်�ထိ်တ�လန�့စရ� မျှော်သခြ�င့်��ကုိ ယူမျှော်ေ�င့်�သေ���်ဲပပီ� ၎င့်��တ့ုိ 
မျှော်နရ�တေင့်� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ အစ��ထုိ�မျှော်ပ��်ဲပါသည�။

�ရစ�မျှော်တ��၏မျှော်သခြ�င့်��နှင့်� ်ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��အ�ှု၏ သက�မျှော်ရ�က� 
�ှု အကျ ို�ကုိ စဉ်း��စ��ကကည�ပ်ါ။ မျှော်က�ရိန ုုကသဝါဒစ� ပထမျှော်စ�င့်� အ�န��ကကီ� ၁၅ 
တေင့်� နက�နဲမျှော်သ�၊ အလံု�စံုပါဝင့်�မျှော်သ� �ရစ�မျှော်တ��၏ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�ခြ�င့်�� 
မျှော်အ�င့်�ပေကုိဲ ရှင့်�မျှော်ပါလုက အကျယ�တဝင့်� ်ရှင့်��လင့်��မျှော်ရ�သ���်ဲပါသည�။

“မျှော်န�က�ေံု�မျှော်သ� ရန�သူတည��ဟူုမျှော်သ� မျှော်သ�င့်��သည� ေံု�ရှု�ံခြ�င့်��သ့ုိ 
မျှော်ရ�က�ရလတ်ံိ။ ... ဤပုပ�တတ�မျှော်သ�အရ�သည� �ပုပ�နုိင့်�မျှော်သ�အခြြစ�သ့ုိ 
လည��မျှော်က�င့်��၊ ဤမျှော်သတတ�မျှော်သ�အရ�သည� �မျှော်သနုိင့်�မျှော်သ�အခြြစ�သ့ုိ 
လည��မျှော်က�င့်�� ဝင့်�စ��မျှော်သ�အ�ါ၊ မျှော်သခြ�င့်��သည� မျှော်အ�င့်�ခြ�င့်��၌ နစ�ခြ�ှုပ�ပပီဟုု 
ကျ���စ�၌လ��ျက� ခြပည�စံု်လိ���်ည�။ အုိ မျှော်သ�င့်��၊ သင့်�၏လက�နက�သည� 
အဘယ��ှ�ရိှသနည��။ အုိ �ရဏာ�နုိင့်�င့်၊ံ သင့်�၏မျှော်အ�င့်�ခြ�င့်��သည� အဘယ��ှ� 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၂၆

ရိှသနည��။ မျှော်သ�င့်��၏လက�နက�က��၊ ဒုစရုိက�အခြပစ�မျှော်ပတည��။ ဒုစရုိက� 
အခြပစ�၏တန��ုိ�က��၊ ပညတ�တရ��မျှော်ပတည��။ င့်ါတ့ုိသ�င့်�မျှော်ယရှု�ရစ� 
အ��ခြြင့်� ်င့်ါတ့ုိအ�� မျှော်အ�င့်�ခြ�င့်��အ�ေင့်�ကုိ် မျှော်ပ�မျှော်တ���ူမျှော်သ� ဘုရ��သ�င့်�၏ 
မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ��သည� ကကီ�လှစေ�တက��” (၁ မျှော်က� ၁၅:၂၆၊ ၅၄-၅၇)။

�ရစ�မျှော်တ��၌ယံုကကည�သူ�ျ��သည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��နှင့်� ် အသက�ရှင့်�နုိင့်�  
သည�။ မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��နှင့််� မျှော်သနုိင့်�ကကပါသည�။ အဘယ�မျှော်ကက�င့်�ေုိ်မျှော်သ��  
သူတ့ုိ၏အကကီ�ေံု�ရန�သူသည� ရှု�ံနိ���်ဲ်ပပီခြြစ�သည�။ �ရစ�မျှော်တ��က ကျွန�ပု�တ့ုိ  
မျှော်သလေန�ပပီ�လ်င့်� ဘ�ခြြစ��ည�ကုိ စုိ�မျှော်ကက�က��ှုအ�� ြယ�ရှ��ခြ�င့်��ခြြင့်�် 
မျှော်သ�င့်��အေိပ�ေူ�ကုိ နှုတ�ယူ�်ဲပပီ�ခြြစ�သည�။ ယ�ုတေင့်� ကျွန�ပု�တ့ုိသည� �ိ�ိ 
ခြြစ��ျင့်�မျှော်သ�ေနဒ�ဟုုတ�မျှော်သ�၊ အမျှော်ပါ်ယံမျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ျ ို��ဟုုတ�မျှော်သ� 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အစစ�အ�ှန�ခြြင့်� ်မျှော်သခြ�င့်��ကုိ ရင့်�ေုိင့်�နုိင့်�ပပီခြြစ�သည�။

ကုိယ်တုိင်ရှင်ခပန်ထသခမာက်ခြင်းအသပါ်အခမင်။ ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�
ခြ�င့်��နှင့်�ေုိ်င့်�သည� ် မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��က ကျွန�ပု�တ့ုိ၏အခြ�င့်�ကုိ နည��နှစ�သေယ�
ခြြင့််� မျှော်ခြပ�င့်��လဲသေ��မျှော်စမျှော်ကက�င့်�� မျှော်တေ့ရပါသည�။

ပထမအြေက်မှာ ရှင်ခပန်ထသခမာက်ခြင်းေုိင်ရာ သမော်လင့်ခြင်းက 
အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် သသခြင်းအသပါ် ကျွနု်ပ်တ့ုိရှုှုခမင်ပံုကုိ သခပာင်းလဲသွားသစ 
ပါသည်။ ဤအ�ျက�က ကျွန�ပု�တ့ုိ�ျစ��င့်�ရသူ တစ�ဦ�တစ�မျှော်ယ�က� ေံု�ပါ� 
သေ���ှုကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိကကုံမျှော်တေ့ရသည�အ်�ါ�ျ��၌ အထူ�သခြြင့်� ်�ှန�ကန�မျှော်ကက�င့်�� 
မျှော်တေ့ရပါသည�။ ဘုရ��သ��သ�ီ�ခြြစ�သည�အ်တေက� ဝ���နည��ပူမျှော်ေေ�ရန� 
�လုိဟုု မျှော်ခြပ�သည�အ်တေက� တ�န�မျှော်တ��ကကီ�သည� မျှော်အ�စက�စက�နုိင့်�သည�၊် 
စဉ်း��စ��ဉာဏာ��ရိှသည�လူ် �ဟုုတ�ပါ။ ေံု�ရှု�ံ�ှုသည� ေံု�ရှု�ံ�ှုသ�ခြြစ�သည�။ 
ထ�ဝရရန�သူခြြစ�သည� ်မျှော်သခြ�င့်��က ကျွန�ပု�တ့ုိ �ျစ��င့်�ရသူ�ျ��အ�� ေေထုဲတ�  
သေ��သည�အ်�ါ ကျွန�ပု�တ့ုိ န�ကျင့်��စံ��ရပါသည�။ န�ကျင့်��ှု�ျ��၊ ေံု�ရှု�ံ�ှု�ျ�� 
အကက��တေင့်� �ရစ�မျှော်တ��၏မျှော်န�က�လုိက�ခြြစ�သည� ်ကျွန�ပု�တ့ုိအတေက� အကျ ို� 
မျှော်ကျ�ဇူ�ရိှမျှော်ကက�င့်�� ရှင့်�မျှော်ပါလုက သတိမျှော်ပ��်ဲပါသည�။ “ညီအစ�ကုိတ့ုိ၊ 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်���ရိှမျှော်သ� အခြ���သူတ့ုိသည� ဝ���နည��သက်ဲသ့ုိ သင့်�တ့ုိသည� 
ဝ����နည���ည�အမျှော်ကက�င့်��၊ အိပ�မျှော်ပျ��မျှော်သ�သူတ့ုိ၏အ�ှုအရ�ကုိ �သိဘဲ 
မျှော်နမျှော်စခြ�င့်��ငှ့်� င့်ါတ့ုိအလုိ�ရိှ” (၁ သက� ၄:၁၃)ဟုု ရှင့်�မျှော်ပါလု မျှော်ရ��်ဲသည�။

ပထ�ရ�စုအ�ျိန�က�လ �ရစ�ယ�န�အယူဝါဒ အစဦ�ပံုမျှော်ပါ်လ��ျိန� 



မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��၏အမျှော်ခြ��ံအုတ�ခြ�စ� ၂၇

တေင့်� သက�သ�မျှော်လ�နိတ�ရိှ ယံုကကည�သူ�ျ��၌ မျှော်���ေန���ျ��ရိှ�်ဲပါသည�။ 
အမျှော်ရ�ကကီ�ေံု�မျှော်သ�မျှော်���ေန��က ကျွန�ပု�တ့ုိ�ျစ�ရမျှော်သ�သူမျှော်သသည�အ်�ါ  
ဘ�ခြြစ�သေ��သနည�� ေုိသည�မ်ျှော်���ေန�� ခြြစ�ပါသည�။

အ�န��င့်ယ� ၁၄ �ှ ၁၈ တေင့်� ရှင့်�မျှော်ပါလုမျှော်ပ�ထ��သည�အ်မျှော်ခြြက  
အန�ဂတ�တေင့်� ဘယ�မျှော်တ�်�ှအေံု��ရိှသည� ် ခြပန�လည�မျှော်ပါင့်��စည��ရ�ည�  
ဟူုသည�က်တိမျှော်တ��၌ စိတ�သက�သ�ရ�ရနုိင့်��ည�ဟူု၍ ခြြစ�ပါသည�။  
ဤမျှော်လ�ကတေင့်�ရိှစဉ်း� ကျွန�ပု�တ့ုိ၏မျှော်ပါင့်��သင့်��ေက�ေံ�ှု�ျ��၌ မျှော်သခြ�င့်��၏ 
ကက��ခြြတ�မျှော်နှ�င့်�ယှ်က�ခြ�င့်��ကုိ �ရံမျှော်သ��လည�� ဤသည�က နိဂံု��ဟုုတ�ပါ။ 
ေံု�ရှု�ံခြ�င့်��အတေက� န�ကျင့်��ှုကုိ �စံ��ရမျှော်သ��လည�� ထုိ�စံ���ှုက ကျွန�ပု�တ့ုိ
ကုိ လှ����ုိ�အနုိင့်��ယူနုိင့်�ပါ။ ကျွန�ပု�တ့ုိဝ���နည��မျှော်သ��လည�� “မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��
�ရိှမျှော်သ� အခြ���သူ�ျ�� ဝ���နည��သက်ဲသ့ုိ” �ဟုုတ�ပါ။ 

�ရစ�မျှော်တ��၏မျှော်သခြ�င့်��ကုိ မျှော်အ�င့်�နုိင့်��ှုက ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်သခြ�င့်��ကုိ  
ရင့်�ေုိင့်�ရန�အတေက� �ိ�ိကုိယ�ကုိ ယံုကကည��ှုအခြပည�ရိှ်မျှော်စသည� ်မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
ကုိ မျှော်ပ�သည�သ��က �ျစ��င့်�ရသူ�ျ��ကုိေံု�ရှု�ံရသည� ် မျှော်ကကကေ�ဲှုကုိ 
တေန��လှန�ရန� ကကို�စ��မျှော်န�ျိန�တေင့်�လည�� �ရစ�မျှော်တ��၌ တစ�မျှော်န့ခြပန�လည� 
မျှော်ပါင့်��စည���ေင့်�ရ်�ည�ဟူုသည� ်ဝ���မျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��နှင့်�် ခြပည�မ်ျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��  
ကုိပါ မျှော်ပ�ပါသည�။ မျှော်သ�င့်��အရိပ�လှ����ုိ�မျှော်သ��ျ ိုင့်�၏် မျှော်ကကကေခဲြ�င့်��နှင့်�်  
ဝ���နည��ခြ�င့်���ျ��ကုိ မျှော်တေ့ ကကုံ�စံ��မျှော်နရစဉ်း� �ရစ�မျှော်တ��၏ထမျှော်ခြ��က�  
ရှင့်�ခြပန��ှုက ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ မျှော်ပ�ပါသည�။

ဒုုတိယအြေက်မှာ ရှင်ခပန်ထသခမာက်ခြင်း၏ သမော်လင့်ခြင်းက 
ြရစ်ယာန်အသတွ့အကြုံက �ုကုိ တက်ကြွကွသက်ဝင်သစပါသည်။ က�္ဘ�မျှော်ပါ်တေင့်� 
သက�ရှင့်�မျှော်နထုိင့်�ကကစဉ်း� �ိ�ိတ့ုိဘဝသည� အသက�ရှင့်�စဉ်း�အတေင့်�� �ည�သည�် 
အရ��ျ�� ခြြစ�ပျက�သေ���်ဲသည� ေုိရံုသက�သက�နှင့််� �ပပီ�သေ��ပါ။ ထ�ဝရ 
အတေက� ခြပင့်�ေင့်��ှုခြပုခြ�င့်��လည�� ပါဝင့်�ပါသည�။ ရှင့်�မျှော်ပါလုက “င့်ါတ့ုိသည� 
�ရစ�မျှော်တ��ကုိ အ�ီှခြပု၍ ယ�ုဘဝ၌သ� မျှော်�်��လင့်�စ်ရ�ရိှလ်င့်�၊ အခြ���မျှော်သ� 
သူအမျှော်ပါင့်��တ့ုိထက� သ�၍ေင့်��ရဲမျှော်သ�သူ ခြြစ�ကက၏” (၁ မျှော်က� ၁၅:၁၉) 
ဟုု မျှော်ရ�သ���်ဲပါသည�။

မျှော်က�င့်��ကင့်�နုိင့်�င့်�ံရိှပါဟုု ေုိသည်�တုိင့်� �ရစ�မျှော်တ��မျှော်န�က�ကုိ 
လုိက�ခြ�င့်��သည� ဤမျှော်လ�ကတေင့်� အကကီ�ခြ�တ�ေံု�မျှော်သ�ဘဝခြြစ�သည�ဟုု 
မျှော်ခြပ�ေုိသံကုိ ကျွန�ပု�ကက���်ဲရြူ�သည�။ ဤအ�ျက�ကုိ ရှင့်�မျှော်ပါလု သမျှော်ဘ�



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၂၈

�တူမျှော်ကက�င့်�� အထင့်�အရှ��မျှော်တေ့ရသည�။ သ့ူအေုိအရ ထုိအ�ျက� သည� 
အ�ှန�ခြြစ�ပါက �ရစ�ယ�န��ျ��သည� သန��စရ� အမျှော်က�င့်��ေံု�လူ�ျ��
ခြြစ�ကကသည�။ အဘယ�မျှော်ကက�င့်�ေုိ်မျှော်သ�� ကျွန�ပု�တ့ုိတေင့်� မျှော်�်��လင့်�စ်ရ� ဘ��်
�ရိှ။ ကျွန�ပု�တ့ုိ လှည�စ်���ံကကရပပီ ခြြစ�ပါသည�။

သ့ုိမျှော်သ�� ဤ�်သ� �ကမျှော်သ�ပါ။ ဤဘဝတေင့်� �ရစ�မျှော်တ��အတေက�
ထိမျှော်ရ�က�စေ� ကျွန�ပု�တ့ုိမျှော်နထုိင့်�ရှင့်�သန��ည�ေုိပါက ထ�ဝရအသက�နှင့်�် 
ေုိင့်�မျှော်သ� ကတိမျှော်တ��တေင့်� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� ရိှမျှော်သ�မျှော်ကက�င့်�သ်� ခြြစ�ပါ�ည�။ 
ထ့ုိမျှော်ကက�င့်� ် �ရစ�မျှော်တ��၏ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��တေင့်� အမျှော်ခြ��ံမျှော်သ� ဤ 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� အန�ဂတ�ကုိရှုမျှော်�်��ကကည�သ်ည�အ်ခြ�င့်�ကုိ မျှော်ပ�သခြြင့်�် 
မျှော်လ�ကတေင့်� အသက�ရှင့်�စဉ်း� ရှင့်�သန�မျှော်နထုိင့်�ရ�ည�ဘ်ဝပံုစကုိံ ပံုသေင့်�� မျှော်ပ�
�ည� ခြြစ�သည�။ 

လက�မျှော်တေ့တေင့်� ဤရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�ခြ�င့်��က ကျွန�ပု�တ့ုိအ�� အ်ံကသြေယ�
စိတ��ျ�ှုကုိ မျှော်ပ�ပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏အကကီ����ေံု�မျှော်သ�ရန�သူကုိ မျှော်အ�င့်�
နုိင့်��်ဲသည� ်�ရစ�မျှော်တ��သည� ဘဝ၏အ�က�အ�ဲ�ျ��၊ စိန�မျှော်�ါ်�ှု�ျ�� အ��လံု�
ကုိ ရင့်�ေုိင့်�ရန�အတေက� ကျွန�ပု�တ့ုိကုိကူညီရန� တတ�စေ���နုိင့်�ပါသည�။



၂၉

အြန်း (၆)

အဓွန်�ရှည်သသာသမ ော်လင့် ခြင်း
“သမ ော်လင့်ခြင်းမရိှဘဲ သပါင်မုန်�ကုိ စားသနခြင်းသည် တခြည်းခြည်းြေင်း 
ငတ်မွတ်လေက် သသေံုးခြင်း ခြစ်သည်”ဟု Pearl S. Buck (ြဲလ်အက်စ်
ဘာ့ြ်) က သရးသားြ့ဲသည်။ သ့ုိမျှော်သ�� �ည�သူတစ�ဦ�တစ�မျှော်ယ�က�� ် 
င့်တ��ေတ�ရန� �လုိပါ။ လူတ့ုိ �ရစ�မျှော်တ��ထံသ့ုိလ�သည�အ်�ါ �ေင့်�လှ် တ�ခြ�င့်��၊ 
အသက�နှင့်� ်ဘုရ��သ�င့်�နှင့်� ်�ိတ�သဟု�ယြေဲ့ ခြ�င့်��အ�ေင့်�ကုိ် ရရိှ ကကပါသည�။

“တစ�ပါ�အ�ျ ို�သ��တ့ုိတေင့်� ဤနက�နဲမျှော်သ�အရ�နှင့်�်ေုိင့်�မျှော်သ�
�ဟု�စည��စိ��က�� အဘယ�� ်မျှော်လ�က�ကကီ�သည�ကုိ သန�ရှ့င့်��သူတ့ုိသည� သိ
မျှော်စခြ�င့်��ငှ့်� ဘုရ��သ�င့်� အလုိရိှမျှော်တ���ူ၏။ ထုိစည��စိ��က�� ဘုန��အသမျှော်ရ
ကုိ မျှော်� ်��လင့်�် ခြ�င့်��အမျှော်ကက�င့်��တည��ဟူုမျှော်သ� သင့်�တ့ုိအထဲ၌ တည�မျှော်တ��
�ူမျှော်သ� �ရစ�မျှော်တ��မျှော်ပတည��” (မျှော်က� ၁:၂၇)ဟုု ရှင့်�မျှော်ပါလုက မျှော်ြ��ခြပ�်ဲ
ပါသည�။

ကျွ န�ပု�တ့ုိသည� ဘုရ��သ�င့်�ပုိင့်�သမျှော်သ�သူ၊ ဘုရ��သ�င့်�သည� 
ကျွ န�ုပ�တ့ုိနှင့််�သက�ေုိင့်�သူခြြစ�မျှော်သ�မျှော်ကက�င့်�် ထုိမျှော်� ်��လင့်�် ခြ�င့်��သည� 

   Pearl S. Buck (၁၈၉၂-၁၉၇၃)သည� ‘မျှော်က�င့်��မျှော်သ�က�္ဘ �နှင့်�် 
ပပိုကေမဲျှော်သ�အိ��’ - The Good Earth and A House Divided ကုိမျှော်ရ�သ��မျှော်သ� အ
မျှော်�ရိကန�ဝတထ ုမျှော်ရ�ေရ��၊ လူသ���ျင့်��စ�န�မျှော်ထ�က�ထ��သူခြြစ�ပါသည�။ Pulitzer 
ေုနှင့်� ်စ�မျှော်ပေုိင့်�ရ�နုိဘယ်ေုတ့ုိကုိ ရရိှ�်ဲသူခြြစ�ပါသည�။ တရုတ�ခြပည�တေင့်� ပရက�(စ�)
ဘီမျှော်တ�ရီ�ယန��သ�သန�ခြပု�ျ��က သ့ူအ�� ခြပုစုပျ ို�မျှော်ထ�င့်�မျှော်ပ��်ဲပပီ� လ့ူအြေဲ့အစည��
အတေင့်�� လူ�ျ ို�မျှော်ရ��ေခဲြ����ှု �ျ��ကုိ ပြို�ေရဲန� တတ�နုိင့်�သ� ် လုပ�မျှော်ေ�င့်��်ဲသူခြြစ�ပါသည�။ 



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၃၀

ဘုန��အသမျှော်ရနှင့်�ေုိ်င့်�မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� ခြြစ�ပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိအမျှော်ပါ်  
ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��သည� ထ�ဝရအသက�နှင့်�်ေုိင့်�မျှော်သ�  
အ�ှန�တရ��တေင့်� အမျှော်ခြ�တည�သခြြင့်� ် ကျွန�ပု�တ့ုိသည� ဘုရ��သ�င့်�ကုိ 
�ျီ�မျှော်ခြ�ှ�က��ည�န်ည��လ���၊ ကျွန�ပု�တ့ုိကုိ ဘုရ��သ�င့်�က ကူညီမျှော်စ�င့်���ည�်  
နည��လ���အ��ခြြင့်� ်ဘဝကုိ ရင့်�ေုိင့်�နုိင့်�မျှော်စပါသည�။

ဘုရ��ရှင့်�မျှော်လ�ကသ့ုိကြွကေလ�ခြ�င့်�� အမျှော်ကက�င့်��ရင့်��ကုိ စဉ်း��စ��ကကည�ပ်ါ။
“င့်ါတို့ကို ကယ�တင့်�မျှော်တ���ူမျှော်သ�အရှင့်� ဘုရ��သ�င့်�၏  

မျှော်စတန�မျှော်တ��နှင့်�်  လူတို့ကို�ျစ�မျှော်တ���ူမျှော်သ�မျှော်�တိ�မျှော်တ��သည� 
မျှော်ပါ်ထေန��မျှော်သ�အ�ါ င့်ါတိုက့ျင့်�်မျှော်သ� မျှော်ခြြ�င့်�်�တ�ခြ�င့်��အကျင့်�်အ��ခြြင့်�်  
�ဟုုတ�ဘဲ �ိ�ိသန��ခြ�င့်�� ကရုဏာ�မျှော်တ��နှင့်�်အညီ ဒုတိယမျှော်�ေ�ခြ�င့်��နှင့်�် 
ေိုင့်�မျှော်သ� မျှော်ေ�မျှော်ကက�ခြ�င့်��အ��ခြြင့်�်လည��မျှော်က�င့်��၊ သန�့ရှင့်��မျှော်သ�
ဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��၏ အသစ�ခြပု ခြပင့်�ခြ�င့်��အ��ခြြင့်�်လည��မျှော်က�င့်�� င့်ါတို့ကို 
ကယ�တင့်�မျှော်တ���၏ူ။ င့်ါတိုက့ိ ုကယ�တင့်�မျှော်သ� အရငှ့်�မျှော်ယရှု�ရစ�အ��ခြြင့်� ် 
င့်ါတိုအ့မျှော်ပါ်သို ့ထိုဝိည�ဉ်း�မျှော်တ��ကို ကြွကေယ�ဝစေ� သေန��မျှော်လ�င့်��မျှော်တ���ူ၏။ 
အမျှော်ကက�င့်���ူက�� င့်ါတို့သည� ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ��အ��ခြြင့်�် 
မျှော်ခြြ�င့်�်�တ�ရ�သို ့မျှော်ရ�က�၍ ထ�ဝရအသက�ကို မျှော်�်��လင့်�်သည�နှင့်�်အညီ 
အမျှော်�ေ�ံခြြစ�ကက�ည� အမျှော်ကက�င့်��တည��” (တိ ၃:၄-၇)။

“ထ�ဝရအသက�နှင့်�်ေိုင့်�မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��”ကို ကျွန�ုပ�တို့  
ရရိှမျှော်စရန�၊ ကျွန�ပု�တ့ုိ၏အခြပစ��ျ��နှင့်� ်အတိ�ျ���ှ ကယ�တင့်�ရန� �ရစ�မျှော်တ��
ကုိမျှော်စလှတ��်ဲခြ�င့်��သည� ဘုရ��သ�င့်�၏မျှော်စတန�နှင့်�်မျှော်�တိ�မျှော်တ��  
ခြြစ�ပါသည� (:၇)။

�ရစ�မျှော်တ��ထံလှည�်ခြပန�ပပီ�၊ �ိ�ိအခြပစ��ျ��နှင့်� ် ခြပု�ိမျှော်သ�အ�ှ���ျ�� 
အတေက� ဝန��ျမျှော်တ�င့်��ပန�က� ဘုရ��သ�င့်�၏�ေင့်�လှ်တ�ခြ�င့်��ကုိ လက��ံ 
ပါက ထုိထ�ဝရအသက�နှင့်�ေုိ်င့်�မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်��သည� သင့်�အ်တေက� 
ခြြစ�လ�နုိင့်�ပါသည�။ ဤကတိမျှော်တ��သည� “ဘုရ��သ�င့်�ကုိမျှော်ထ�က�လျက� 
ယံုကကည�ခြ�င့်��၊ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ရိှမျှော်သ� သူတ့ုိအတေက�၊ မျှော်ယရှုကုိ မျှော်သခြ�င့်���ှ 
ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က�မျှော်စ၍ ဘုန��အသမျှော်ရကုိ မျှော်ပ�”မျှော်တ���ူမျှော်သ� ဘုရ��သ�င့်�၏ 
ကတိမျှော်တ�� ခြြစ�ပါသည� (၁ မျှော်ပ ၁:၂၁)။

သင့်�သည� �ရစ�မျှော်တ��ကုိ သိရိှပပီ�မျှော်သ�သူခြြစ�ပါက သင့်�မ်ျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်�� 
သည� အဘယ��် စစ��ှန�ပါသနည��။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��သည� အ်ံကသြေယ�ရ��ျ��၊  



အဓိေန�့ရှည�မျှော်သ� မျှော်�်��လင့်�် ခြ�င့်�� ၃၁

မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ���ျ��ခြြင့်� ် ခြပည�လ်ျက�ရိှပပီ� ဘဝကုိ �တူမျှော်သ�ရှုမျှော်ထ�င့်��ှ် ရှုခြ�င့်� 
တတ�ရန�အတေက� ဘဝကုိ ခြပုခြပင့်�မျှော်ခြပ�င့်��လဲမျှော်ပ�သည� ် အ�ှန�တရ��ပင့်� 
ခြြစ�သည�။ မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��က ကျွန�ပု�တ့ုိ၏အခြ�င့်��ျ��ကုိ အလေန�ခြ���န��စေ�  
မျှော်ခြပ�င့်��လဲလုိက�သခြြင့်� ် ကျွန�ပု�တ့ုိဘဝကုိ သက�ရှင့်�မျှော်နထုိင့်��ှု ပံုစံတစ��ုလံု�  
အမျှော်ပါ်အကျ ို�သက�မျှော်ရ�က��ှု ခြြစ�မျှော်စပါလိ���်ည�။ ဤအ�ျက�နှင့်�ပ်တ�သက� 
၍ ရှင့်�မျှော်ပါလုက “င့်ါတ့ုိသည� မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��အ��ခြြင့်� ်ကယ�တင့်�မျှော်တ���ူခြ�င့်��သ့ုိ  
မျှော်ရ�က�ကက၏။ မျှော်�်��လင့်�မ်ျှော်သ�အရ�ကုိ မျှော်တေ့ ခြ�င့်�လ်င့်� မျှော်�်��လင့်�စ်ရ�  
အမျှော်ကက�င့်���ရိှ။ မျှော်တေ့ ခြ�င့်�မျှော်သ�အရ�ကုိ အဘယ�မျှော်ကက�င့်� ်မျှော်�်��လင့်�ရ်�ည�နည��။ 
င့်ါတ့ုိသည� �မျှော်တေ့ �ခြ�င့်�မျှော်သ�အရ�ကုိ မျှော်�်��လင့်�လ််င့်��ူက��၊ ထုိအရ�ကုိ 
သည���ံမျှော်သ�စိတ�နှင့်� ်င်ံ့်လင့်�၍်မျှော်နကက၏” (မျှော်ရ� ၈:၂၄-၂၅)ဟုုမျှော်ရ��်ဲသည�။

မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��ကုိ မျှော်တေ့ နုိင့်��ဲမျှော်သ�အ�ျိန��ျ�� ရံြန�ရံ�ါရိှနုိင့်� မျှော်သ��လည�� 
မျှော်�်��လင့်�်ခြ�င့်��၏အရှင့်�ဘုရ��သ�င့်�ကုိ ကျွန�ပု�တ့ုိ အပ�ဲတ��� ယံုကကည�၍ ရနုိင့်� 
ပါသည�။ ကျွန�ပု�တ့ုိလုိအပ��ျိန�တေင့်� ဘုရ��သ�င့်�သည� အပ�ဲရိှပပီ� သ�င့်�၏ 
ကရုဏာ�မျှော်တ��သည� ကျွန�ပု�တ့ုိအမျှော်ပါ်တေင့်� အစဉ်း�အပ�ဲတည�ရိှမျှော်နပါသည�။ 

သမော်လင့် ခြင်း အသကာင်အထည်သပါ်သွားပပီ၊ 
သကကာက်ရွံ့ခြင်း သပောက်ကွယ်သွားပပီ 
ပင့်�လယ�နီက���မျှော်ခြ�၌ ဣသမျှော်ရလလူ�ျ ို��ျ�� မျှော်ကက�က�ရေံ့ ခြ�င့်��ခြြင့်� ်တေန�့ေုတ� 
မျှော်နကက�ျိန�တေင့်� မျှော်��မျှော်ရှက “�စုိ�ရိ��ကကနှင့်�၊် ပငိ့်��ဝပ�စေ�ရပ�မျှော်နကက။ ထ�ဝရ 
ဘုရ��သည� ယမျှော်န့ခြပမျှော်တ���ူမျှော်သ�ကယ�တင့်�ခြ�င့်��ကုိ ကကည�ရ်ှုကကမျှော်လ�်” 
(ထေက� ၁၄:၁၃)ဟုု မျှော်ခြပ��်ဲပါသည�။ ကျန�အပုိင့်���ျ��က တကယ�ရ်�ဇဝင့်�တေင့်�
မျှော်သ�အမျှော်ကက�င့်���ျ�� ခြြစ�ပါသည�။ ထ�ဝရဘုရ��သည� “အ��ကကီ�မျှော်သ� 
အမျှော်ရှ�မျှော်လ”ကုိ မျှော်စလှတ��်ဲသခြြင့်� ်ပင့်�လယ�မျှော်ရလှန�ခြပန�၍ မျှော်ခြ�ကုိမျှော်ပါ်မျှော်စမျှော်တ��  
�ူပပီ� ပင့်�လယ�ကုိခြြတ�ကူ�ရန�မျှော်ခြ��က�မျှော်သေ့ မျှော်သ�လ���မျှော်ကက�င့်�� မျှော်ပါ်လ�ပါ 
သည�။ ဣသမျှော်ရလလူ�ျ ို��ျ�� လေတ�မျှော်ခြ��က��်ဲပပီ� ၎င့်��တ့ုိကုိ မျှော်န�က��ှလုိက� 
လ�မျှော်သ� အဲဂုတိုတပ�သည� မျှော်ရတေင့်� နစ�ခြ�ှုပ�ကုန�သည�။ ထေက�မျှော်ခြ��က�ရ� 
ကျ���အ�န��ကကီ� ၁၅ သည� မျှော်ြ��ခြပ၍�ရနုိင့်�မျှော်လ�က�မျှော်အ�င့်�ကကီ����သည�်
ခြပဿန��ှ ဘုရ��သ�င့်�က သ့ူလူ�ျ ို�မျှော်တ��ကုိ အ်ံကသြေယ�မျှော်က�င့်��လှစေ� 
ကယ�တင့်�မျှော်တ���ူ�်ဲသည�အ်တေက� ဘုရ��သ�င့်�ကုိ�ျီ��ေ���သည� ် မျှော်အ�င့်�ခြ�င့်�
ခြ�င့်��ကုိ ြေဲ့ သီထ��မျှော်သ�သီ�ျင့်��  ခြြစ�ပါသည�။



မျှော်�်��လင့််�ခြ�င့်��၃၂

ဘဝ၏အ�က��ဲေံု�မျှော်သ� အမျှော်ခြ�အမျှော်န�ျ��နှင့်�် ကကီ����မျှော်သ�
မျှော်ကကကေဲ�ှု �ျ��အကက��တေင့်� ဘုရ��သ�င့်�ကုိ ကျွ န�ုပ�တ့ုိယံုကကည�၍ရနုိင့်�
ပါ သည�။ ကျွ န�ပု�တ့ုိသည� တစ�ဦ�တည���ဟုုတ�၊ မျှော်�်မျှော်ပျ�က��ံမျှော်နရသူ�ျ�� 
�ဟုုတ�၊ �ုိင့်�ပ�ဲမျှော်သ�မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်��ခြြင့်� ်သည���ံနုိင့်�ကကပါသည�။ ဘုရ��သ�င့်� 
သည� ကျွ န�ပု�တ့ုိကုိ ဘယ�မျှော်တ�်�ှ စေန�့ပစ�၍�သေ��ပါ။

�ရစ�မျှော်တ�� ရှင့်�ခြပန�ထမျှော်ခြ��က��်ဲပပီ။ မျှော်� ်��လင့်�်ခြ�င့်��၏ ဘုရ��သ�င့်� 
သည� မျှော်က�င့်��ကင့်�ဘံုရှင့်�အဘဟုု ကျွ န�ပု�တ့ုိမျှော်�ါ် မျှော်သ�သူ ခြြစ�ပါသည�။ 

   ထေက� ၁၅:၁-၁၈ တေင့်� မျှော်��မျှော်ရှြေဲ့ ေုိထ��မျှော်သ� မျှော်ကျ�ဇူ�မျှော်တ���ျီ��ေ���ခြ�င့်�� သီ�ျင့်��
သည� ဘုရ��သ�င့်�၏ကယ�တင့်�မျှော်တ���ူခြ�င့်��ကုိ ခြပန�လည�မျှော်အ�က�မျှော်�်ခြ�င့်��အမျှော်ကက�င့်�� 
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