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သမ္မာကျမ္််းစာအတ  ်းအမမ္င ်

င ါ့က ိုမ္စမြင််းအတ ကာင််းသည် တ ေါ်ထ က်ရတသာတ ာငရ် ို ်းသ ို ါ့ င တမ္ ာ် ကည်ါ့၏။  

တကာင််းကငန်ငှ်ါ့တမမ္ကက ်းက ိုဖနဆ်င််းတ ာ်မ္ူတသာ ထာဝရဘိုရာ်းထတံ ာမ်္ ှ

င ါ့က ိုမ္စမြင််းအတ ကာင််းသည် တ ေါ်ထ က်ရ၏။ 

သင၏်တမြက ိုတြျာ်တစမြင််းင ှအြ င်ါ့တ ်းတ ာ်မ္မ္ူ။ 

ထာဝရဘိုရာ်းသည် မ္တကာင််းတသာအမ္ှုအရာအလံို်းစံို  ို ါ့က ို က ယ်ကာ၍ 

သင၏်အသက်က ိုတစာင်ါ့တ ာ်မ္ူလ မ္်ါ့မ္ည်။ 

ထာဝရဘိုရာသည် သင၏်ထ က်မြင််းနငှ်ါ့ဝငမ်ြင််း  ို ါ့က ို 

ယြိုမ္ှစ၍ အစဉ်မ္မ  ်တစာင်ါ့တ ာ်မ္ူလ မ္်ါ့မ္ည။် 

(ဆာလံ ၁၂၁်း၁, ၃ြ, ၇-၈) 

ဤအံါ့ဖ ယ်ကျမ္််းစကာ်းမ္ျာ်းသည် တမ္ ာလ်င်ါ့မြင််းနငှ်ါ့ စ  ်ြ နအ်ာ်းက ိုမဖစ်တစတသာလ်ည််း အမ္ှန ်ကယ်စစ်မ္ှန ်

  ရ ါ့လာ်း။ အသက်လိုထ က်တမ ်းတနရတသာ တထာငတ်  င််းမ္ျာ်းစ ာတသာ ယံို ကည်သမူ္ျာ်းအ  က် 

ဤကျမ္််းစကာ်း   ငတ်ဖာ်မ တသာယံို ကညမ်ြင််းက မ္ညသ် ို ါ့ရှ   သနည််း။ 
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တကျ်းရ ာအ ို်းအ မ္ ်ျက်စ ်းရတသာသူမ္ျာ်းအဖ ို ါ့၊ မ္ သာ်းစိုဝငမ်္ျာ်း ရက်စက်စ ာအသ ်ြံရတသာသူမ္ျာ်းအဖ ို ါ့ 

ဆာလံဆရာ၏ ကျမ္််းစကာ်းမ္ည်သ ို ါ့ရှ မ္ည်နည််း။ 

တြ င််း ံိုမဖ ်အန ိုငက်ျငါ့မ်္ှုမ ည်ါ့နက်ှတနတသာ ဤကမ္ဘာကက ်း  င ်

ဘိုရာ်းသြငတ်စာင်ါ့တရှာက်ကာက ယ်တ ်းမ္ည်ဟတူသာ 

ဂ  တ ာ်မ္ျာ်းအတ ေါ်  ငက်ျွန်ို ်က ိုယ်  ိုငရ်ိုန််းကနြ် ါ့ရသည်။ မ္ ရာ်းတသာသူမ္ျာ်းတ ကာင်ါ့ လူမ္ျာ်းစ ာ 

ဒိုကခတရာက်၊ တသတ က ျက်စ ်းတနရသည်ါ့အြျ န ် င ်ဘိုရာ်း၏ကယ်မ္မ္ှုက ို 

ယံို ကည်က ို်းစာ်းရမ္ည်ဟတူသာအရာမ္ှာ အဓ  ပာယ် ကင််းမ္ ါ့သည်ါ့နယ်ှ။ ဘိုရာ်း၏အံါ့ဖ ယ်ကူမ္မ္ှုက ို 

 ကံြုံတ  ွေ့ ြ ါ့သူ  ို ါ့၏သက်တသြံြျက်မ္ျာ်းစ ာက ို ကျွန်ို ် ကာ်းဖူ်းရသလ ို၊ ကူမ္မြင််းမ္ြရံတသာ 

အမြာ်းယံို ကည်သူ  ို ါ့အတ ကာင််းက ိုလည််း  ကာ်းရ  သည်။ 

 စ်ြျ နထ်   ငလ်ည််း ဘိုရာ်းက ိုယံို ကည်မြင််းမ္ှာ မ္ရှ မ္မဖစ်လ ိုအ ်တနသလ ို၊ ကျွန်ို ်က ိုရှငသ်နမ်္ှုတ ်းတနတသာ 

အရာမဖစတ်နသည။် တယရှုြရစ်တ ာ်၏ရှငမ် နထ်တမမ္ာက်မြင််းနငှ်ါ့ဧဝတံဂလ  ရာ်းက 

ြ င်ါ့လွှ ်မြင််းနငှ်ါ့ဆ ိုငတ်သာ တမ္ ာလ်င်ါ့မြင််းက ိုတ ်းတနသလ ို၊ ကျွန်ို ်တသလ နပ်  ်းတသာအြ  

ထာဝရအသက်ရှငမ်္ညဟ်ူတသာ တမ္ ာလ်င်ါ့မြင််းက ို လည််းတ ်းတန  သည်။ ကျွန်ို ်ဘဝထ   င ်

ဘိုရာ်းရှ တနမြင််းတ ကာင်ါ့ မ္ သာ်းစိုနငှ်ါ့လမူ္ှုဝန််းကျငအ်  က် 

ဘိုရာ်းအလ ိုတ ာ်ရှ သည်ါ့အ  ိုင််းအသက်ရှငဖ် ို ါ့စ  ်ြ နအ်ာ်းမဖစ်လာ  သည်။ 

အာ်းနည််းသမူ္ျာ်းတယရှု၏အလင််း ရာ်း နငှ်ါ့ ဘိုရာ်း၏တမ္ တ ာက ိုသ မမ္ငဖ် ို ါ့ရာ 

ကူည တဖ်းမ္မ္ှုမ ြုံဖ ို ါ့ဘိုရာ်း၏တမ္ တ ာနငှ်ါ့တကျ်းဇူ်းတ ာ်က ကျွန်ို ်စ  ်ထ   င ်

သ န််းတလာင််းမဖည်ါ့ င််းတ ်းတန  သည်။ ဘာတ ကာင်ါ့ဒ လ ိုဆ ို်းရ ာ်းမ္ှုက ို ဘိုရာ်းြ င်ါ့မ ြုံတနလ  ကျွန်ို ်နာ်းမ္လည် 

တသာ်လည််း ကျွန်ို ်ဘဝ  ငဘ်ိုရာ်းတ ်းတသာတကာင််းြျ ်းမ္ျာ်းအ  က်တကျ်းဇူ်းတ ာ်ြျ ်းမ္ မ္််းရင််း၊ 

ကျွန်ို ်က ါ့သ ို ါ့တကာင််း ြျ ်းြံစာ်းရ၍ ကူည တဖ်းမ္မ္ှုမ ြုံတနတသာ သူမ္ျာ်းအ  က်လည််းတကျ်းဇူ်း ငမ်္   သည်။ 

ဆာလံ ၁၂၁ ထ မ္ ှဘိုရာ်း၏ကူမ္မ္ှု၊ ဂ  တ ာ်က ိုမ္ည်သ ို ါ့ အဓ  ပာယ်ဖ င်ါ့ဆ ိုရမ္ည်နည််း။ ဆာလံဆရာတမ ာသည်ါ့ 

အ  ိုင််း ဂျ ်းလူမ္ျ ြုံ်းအာ်းလံို်း မ္တကာင််းမ္ှုမ္ှကင််းလ  ်  သလာ်း။ မ္ကင််းလ  ်  ဘူ်း။ ကျမ္််းတရ်းသူက 

ဒ က ိုမ္သ ဘ  တရ်းတနမြင််းမ္ဟို ်။ ဘိုရာ်းက ိုယံို ကညလ်င်ါ့ကစာ်း မ္ ရာ်းမ္ှု၊ 

မ္တကာင််းမ္ှုလက်တအာက်ကျတရာက်  ်သည်က ို ဆာလံဆရာသ   သည။် အ  သယဝို တ  ၊ 

ဥ စာ ငစ်ာ်း၍ ဘိုရာ်းထတံမ္ ာ် ကည်ါ့ရန ်ကျမ္််းတရ်းသကူ တရ်းသာ်းြ ါ့မြင််း မဖစ်သည်။ တ ကာက်ရ ံမ္ှု၊ 

ယံို ကည်မြင််းကင််းမ္ ါ့မ္ှုထ မ္ ှတမ္ ာလ်င်ါ့မြင််းနငှ်ါ့ြ နအ်ာ်း မ္ထ က်လာန ိုငမ်္ှန််း သူသ သည။် အဆ ို်းမမ္ငသ်သံယ၊ 

အမ္ိုန််း ရာ်း၊ လက်စာ်းတြျလ ိုစ  ်က ိုအြ င်ါ့တ ်းလ ိုက်  က တကာင််းတသာအရာကျွန်ို ်  ို ါ့ထ က 

တ ေါ်ထ က်မ္လာန ိုငမ်္ှန််း ကျမ္််းတရ်းသူသ ထာ်းသည်။ အဆ ို်းက ိုအာရံိုစ ိုက်  က 

အဆ ို်း၏ဝ ်းမ္ျ ြုံမြင််းြံရမ္ည်မဖစ်သည။် ဘိုရာ်းက ိုအာရံိုစ ိုက်  က မ္တကာင််းမ္ှုက ိုတကျာ်လွှာ်းန ိုငမ်္ည်ါ့ ြ နအ်ာ်း၊ 

ရှုတထာင်ါ့အမမ္ငမ်္ျာ်းက ို တ  ွေ့ ရှ မ္ညမ်ဖစ်သည်။ 



ြရစ်တ ာ်၌ြျစတ်သာည အစ်က ိုတမ္ာငန်စှ်မ္၊ သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်းြငဗ်ျာ်း...ြမ္််းနာ်းကက ်းမမ္ ်တသာ 

သင၏်ဖနဆ်င််းရှငထ်ကံ ို တမ္ ာ် ကည်ါ့လ ိုက်  ။ "တကာင််းကငန်ငှ်ါ့တမမ္ကက ်းက ိုဖနဆ်င််းတသာ ဘိုရာ်းသည"် 

ယံို ကည်က ို်းစာ်းသူ  ို ါ့အ  က် တကာင််းတသာအရာက ို ဖန ် ်းတ ်းမ္ည်က ိုအစဉ်သ  ရရနမ်ဖစ်သည။် 

သင်ါ့က ိုဖနဆ်င််းသူသည် သင်ါ့က ိုြျစ်၍ ြက်ြ ဒိုကခတရာက်ြျ န ် ိုင််း 

ြရစ်တ ာ်နငှ်ါ့သန် ါ့ရှင််းတသာဝ ညာဉ်တ ာ်အာ်းမဖင်ါ့ သင်ါ့အနာ်းအပမ္ ရှ တနမ္ည်မဖစ်သည်။ ဤယံို ကည်ြျက်သည် 

ဘိုရာ်းတ ်းတသာအရာ ငမ်ဖစ်သည။် တသမြင််းသညလ်ည််း ဤတမ္ ာ်လင်ါ့မြင််းအရှ နက် ို ပင မ္််းသ ် 

န ိုငမ်္ည်မ္ဟို ်တ ။ ဘိုရာ်းထမံ္လှာတသာြျစ်မြင််းတမ္ တ ာသည် ဖနဆ်င််းသမ္ အရာအာ်းလံို်းထက် အဖ ို်း န၊် 

 ကံါ့ ကံါ့ြံ၍ စ မ္််း ကာ်းကက ်းမ္ာ်းသာလ န ် သည်။ 

နလှံို်းသာ်း၊ အတ  ်းအမမ္င၊် ဆိုတ ာင််းမ္ှုမ္ျာ်းထ   င ်သင ် ို ါ့အစဉ်အပမ္ ရှ တန  သည။် 

က ိုယါ့္  က ိုယ္ ြုံ ဂရိုစ ိုက်    

ဆ တ္ ာင ္်း တ ်း  ါ့တ္န ယ  

ဦ်းထင  တ္ ကာ္  @ Dr. Tim  

For Unicode readers: 

က ိုယါ့်က ိုယ်က ို ဂရိုစ ိုက်   

ဆိုတ ာင််းတ ်းတန   ယ် 

ဦ်းထငတ်ကျာ်@Dr. Tim 

 


