
 

မည်သည့််အချင််းအရာ မျာ်းက ယေရှုက ိုထ ်းခခာ်းမွန်ခမတ ်ယေပါ သနည််း။ (What makes Jesus so special?) 

ခရေ်ေမတတ် ွင် ဆင်ခခင ်ယတ ွ်းယတ ာ ရမည့််အရာ ။ 

ကျွန််ုပ်တိ်ုို့အမ ာျားစ်ုသိထာျားသက ဲ့သိ်ုို့ပင် ယေရှုကိ်ု တိရစဆာနထ်ာျားရာ(မမင်ျားယ ာင်ျား)ယနရာတငွ် ဖွာျားမမင်ခ ဲ့မခင်ျားမဖစ် 

သည်(လ်ုကာ ၂ျား၁-၇)။ ဂ်ုဏ်သိမ်ငေ်စာွ၊ ဆင်ျားရ စာွကက ျားမပင်ျားလာခ ဲ့ပါသည်။ ယေရှုတိ်ုို့တစ်မ  ိျားသာျားလ ်ုျား 

(ဂ  ျားလူမ  ိျား)၏ပိ်ုကန်ကယ်မမကိ်ုလည်ျား ရက်စကက်ကမ်ျားတမ်ျားစွာအ်ုပ်ခ  ပ်တတယ်သာ ယရာမတိ်ုို့က သိမ်ျားေူ 

အ်ုပ်ခ  ပ်ထာျားယသာအခ နိမ်ဖစသ်ည်။ ယရာမအစိ်ုျားရ၏အလိ်ုက အ်ုပ်ခ  ပ်ယနယသာ ဘ်ုရငယ်ေရ်ုဒ်၏ မနာလိ်ု 

မှုယကကာင်ဲ့ ၂နှစယ်အာက်ကယလျားငေ်မ ာျား အသတ်ခ ရသည်ဲ့အခ နိ်တငွ်လညျ်ား ယေရှုအသက်ယဘျားမှလွတ် 

ယမမာက်ရန်အတွက် အ ဂ စ်မပည်သိ်ုို့ထွက်ယမပျားတိမ်ျားယရာှင်ခ ဲ့ရသည်။(မသ  ၂ျား၁၆-၂၀) ဤသိ်ုို့ဆင်ျားရ သိမ်ငေ်၍ 

မထင်မရှာျားမဖစ်ခ ဲ့ယသာ ဂ  ျားယကာငက်ယလျားသည် ကမဘာယလာက၏ကေတ်င်ရငှ်မဖစ်လာပပ ျား သူူ့ကိ်ုေ ်ုကကည်ယသာ 

သူတိ်ုို့သည် ထာဝရကေတ်င်မခင်ျားခ ရမည်မဖစ်ယသာယကကာင်ဲ့ ထိ်ုကေတ်င်ရငှ်၏ယမွျားယနို့ကိ်ု ကျွန််ုပ်တိ်ုို့ ခရစစ်မတ် 

ကာလတငွ်က င်ျားပရမခင်ျားမဖစသ်ည်။ 

ထိ်ုမပည်မှာသိ်ုျားထိန်ျားတိ်ုို့သည် ညအခါယတာအရပ်၌တည်ျားခိ်ုလ က်၊ မိမိသိ်ုျားစ်ုကိ်ုယစာင်ဲ့ယနကကသည်မဖစ်၍ ထာဝရ 

ဘ်ုရာျား၏ယကာင်ျားကငတ်မနသ်ည် သူတိ်ုို့အနာျားမှာယပေါ်လာ၍ ပတ်ဝန်ျားက င်၌ ထာဝရဘ်ုရာျား၏ဘ်ုန်ျားယတာ် 

ထွန်ျားယတာက်သမဖင်ဲ့ သူတိ်ုို့သည် အလွန်ယကကာက်ရ  ွံ့မခင်ျားသိ်ုို့ယရာကက်က၏။ ယကာင်ျားကငတ်မန်ကလည်ျား 

ယကကာက်ရ  ွံ့မခင်ျားမရှိကကနငှ်ဲ့။ လူအယပါင်ျားတိ်ုို့သည် အလွန်ဝမ်ျားယမမာက်ဝမ်ျားသာစရာသတင်ျားကိ်ု ငါသည်သငတ်ိ်ုို့အာျား 

ကကာျားယမပာရ၏။ ေယနို့တွငဒ်ါဝတိ်ပမိ ွံ့၌ သခင်ခရစယ်တာတ်ည်ျားေူယသာ ကေ်တငယ်သာအရှင်သည် သင်တိ်ုို့အဖိ်ုို့ 

အလိ်ုို့ငှါ ဖွာျားမမင်မခင်ျားကိ်ုခ ယတာ်မူပပ ။ သင်တိ်ုို့သည်အဘေ်နမိတ်မဖင်ဲ့သိရမည်နည်ျားေူမူကာျား သူငေ်သည် 

အဝတ်နငှ်ဲ့ပတ်ရစ်၍နွာျားစာခကွ်၌သိပ်ထာျားလ က်ရိှသညက်ိ်ုယတွွံ့ကကလိမ်ဲ့မညေ််ုဆိ်ုပပ ျားလျှင်... (လ်ုကာ ၂ျား၈-၁၂) 

ယေရှု၏ဘဝ ာတ်ယကကာင်ျားသည် အ ဲ့ဖွေအ်ယမပာင်ျားအလ မဖစခ် ဲ့သည်။ စာယရျားဆရာ Fulton Oursler က 

“ယမပာကကာျားသမျှ ဘဝ ာတ်ယကကာင်ျားအာျားလ ်ုျားတငွ် ယေရှု၏ဘဝ ာတယ်ကကာင်ျားသည် အကက ျားက ေ်ဆ ်ုျားမဖစသ်ည်” 

ေ်ုယမပာခ ဲ့သည်။” ယေရှု၏ ဆင်ျားရ န ်ုခ ာမခင်ျားမှာ က ဆိ်ုျားမခင်ျားယကကာင်ဲ့မေ်ုတ်သလိ်ု၊ ယသမခင်ျားမှရှင်မပန်ထယမမာက် 

မခင်ျားမှာ လည်ျား က ယကာင်ျား၍မေ်ုတ်ပါ။ ယေရှုဖွာျားမမင်မခင်ျား၊ အသက်ရှင်မပ မူမခင်ျား၊ ယသဆ ်ုျားမခင်ျား၊ ရငှ်မပန်ထ 

ယမမာက်မခင်ျား..ဤအရာအာျားလ ်ုျားသည် ယလာကကက ျားကိ်ု ကေတ်င်ဖိ်ုို့ရန ်ဘ်ုရာျားသခင်၏ခ စမ်ခင်ျားနငှ်ဲ့တန်ခိ်ုျားယတာ် 

ကိ်ုမပသမခင်ျားပင်မဖစ်သည်။ ယေရှု၏အသကတ်ာ၊ သူ၏သွန်သင်မခင်ျားမ ာျား၊ သူယောကကာျားယသာ ဧဝ ယဂလတိရာျား 

သည် “ဘ်ုရာျားက သင်၏နာက င်မခင်ျား၊ ဆင်ျားရ မခင်ျား၊ ဒ်ုကခမ ာျားကိ်ုသိသည်။ မည်မျှပင် ဆင်ျားရ ၊ ဒ်ုကခပင်လေယ်ဝ၍ 

အပေ်ခ မဖစယ်နယသာ်လည်ျား ဘ်ုရာျားသင်ဲ့ကိ်ုခ စ်သည်။ သင၏်အမပစမ် ာျားကိ်ုယနာငတ်ရလ က်၊ ဘ်ုရာျားသာျားယတာ် 

ယေရှုကိ်ုေ ်ုကကည်လိ်ုကပ်ါ.. ဘ်ုရာျား၏ယက ျား ူျားယတာ်နငှ်ဲ့ ခငွ်ဲ့လွတ်မခင်ျားကိ်ု သင်အမပည်ဲ့အဝနာျားလည်လာမညမ်ဖစ ်

သည်” ေူယသာသတင်ျားစကာျားကိ်ု ယဖာ်မပယနပါသည်။ (ယောေန် ၃ျား၁၆၊ လ်ုကာ ၂၄ျား၄၇) ယေရှုကိ်ုေ ်ုကကည်မခင်ျား 

အာျားမဖင်ဲ့ ဘ်ုရာျားသခင်နငှ်ဲ့အသစ်ယသာမိသောရမပ မခင်ျားကိ်ု စတင်လိ်ုက်သည်နှင်ဲ့ မည်သည်ဲ့အရာ တစ်ခ်ုမျှ 

သင်ဲ့ကိ်ု ဘ်ုရာျား၏ခ စ်မခင်ျားယမတတာနငှ်ဲ့ ေခ်ုဘဝ၊ ယနာင်ဘဝအထိ ကင်ျားကာွယစယတာဲ့မညမ်ေ်ုတယ်ပ။ (ယရာမ 

၈ျား၃၁-၃၉) 



ဘ်ုရာျားသခင်၏သာျားယတာ်ကိ်ု ေ ်ုကကည်ယသာသူအယပါင်ျားတိ်ုို့သည်၊ ပ က်စ ျားမခင်ျားသိ်ုို့မယရာက်၊ ထာဝရ အသကက်ိ်ု 

ရယစမခင်ျားငှါ၊ ဘ်ုရာျားသခင်သည် မိမိ၌ တပါျားတည်ျားယသာသာျားယတာ်ကိ်ု စနွ်ို့ယတာ်မူသညတ်ိ်ုငယ်အာင် ယလာက သာျား 

တိ်ုို့ကိ်ု ခ စယ်တာ်မူ၏။ ယလာက သာျားတိ်ုို့အာျားအမပစစ် ရင်မခငျ်ားငှါ၊ ဘ်ုရာျားသခင်သည်သာျားယတာ်ကိ်ု ဤယလာကသိ်ုို့ 

ယစလွှတ်ယတာ် မူသည်မေ်ုတ။် ယလာက သာျားတိ်ုို့သည် ကိ်ုေယ်တာ်အာျားမဖင်ဲ့ ကေတ်င်မခင်ျားသိ်ုို့ယရာက် မည် 

အယကကာင်ျား ယစလွှတ်ယတာ်မူ၏။ (ယောေန် ၃ျား၁၆-၁၇) 

ဤသည်မှာ ခရစ်စမတ်၏ အဓပိပာေ်အစစ်အမှန်ပင်မဖစ်သည်။ တန်ခိ်ုျားအာဏာ၊ ဂ်ုဏ်သိကခာ၊ ဥစစာပစစည်ျား၊ 

ခမ်ျားနာျားထည်ဝါမခင်ျား၊ ပါတ ပွ က င်ျားပမခင်ျားမ ာျားမေ်ုတယ်ပ။ တိ်ုင်ျားရင်ျားသာျားလူနည်ျားစ်ုတိ်ုို့၏ ပွ ယတာ်မေ်ုတ်သလိ်ု၊ 

အယနာက်နိ်ုင်င မ ာျားတိ်ုို့၏ပွ ယတာ်လည်ျားမေ်ုတယ်ပ။ ယေရှု၏ အယကကာင်ျားမဖစ်သည်။ ယေရှုယပျားခ ဲ့ယသာ ယမျှာ်လင်ဲ့ 

စရာသတင်ျားစကာျားမဖစ၍် ယမျှာ်လင်ဲ့ခ က်မရှယိသာသူ၊ ယမျှာလ်င်ဲ့စရာမရိှယသာအယမခအယနတွင် အသက်ရှငယ်န 

ရယသာသတူိ်ုို့အဖိ်ုို့ သတင်ျားစကာျားမဖစ်သည်။ 

ခရစ်စမတ်အခ နိ်တငွ် ကက ျားက ေ်ခမ်ျားနာျားစာွ ပွ လမ်ျားသဘင်မ ာျားကိ်ု မပ လ်ုပ်ယလဲ့ရိှကကသည်။ အထူျားစာျားယသာက် 

ပွ မ ာျား၊ လက်ယဆာငယ်ပျားမခင်ျား၊ လက်ယဆာင်ရရှိမခင်ျား၊ ယပ ာ်ရွှငရ်ေ်ယမာစွာမဖင်ဲ့ မိသာျားစ်ုဝင်၊ မိတ်ယဆွမ ာျားမဖင်ဲ့ 

ယမတတာယဝငယှသာအခ နိ်မဖစသ်ည်။ သိ်ုို့ယသာ် ခရစေ်ာန်တိ်ုို့၏ ခရစစ်မတ်ပွ မှာ မပသနာမ ာျားကိ်ုယမဲ့ယလ ာဲ့လ က်၊ 

မ က်မမင်ရယသာ ဥစစာပစစည်ျားမ ာျား၊ စာျားပွ ယသာက်ပွ မ ာျားအယပေါ်၌သာ အာရ ်ုထာျားမခင်ျားမ  ိျားမေ်ုတ်။ အမခာျားမည်သူ 

တစဦ်ျားတစယ်ောက်မျှ ကျွန််ုပ်တိ်ုို့ထ မှ လ်ုေူမသွာျားနိ်ုငယ်သာ အဖိ်ုျားတန်လကယ်ဆာင်ကိ်ု ယေရှုကယပျားမခင်ျား 

ယကကာင်ဲ့ယပ ာ်ရွှင်ရမခင်ျားမဖစ်သည်။ ေ ်ုကကည်မခင်ျားအာျားမဖင်ဲ့ ထာဝရကာလအထိတည်ပမ ယနမည်ဲ့ ယမတတာ၊ 

ယက ျား ူျားယတာ်၊ ယမျှာ်လင်ဲ့မခင်ျားတိ်ုို့မဖင်ဲ့ ဘ်ုရာျားနှင်ဲ့မိသောရဖွ ွံ့ရမခင်ျားမဖစသ်ည်။ 

ဤအရာမ ာျားယကကာင်ဲ့ ယေရှုနငှ်ဲ့ ခရစ်စမတ်သည် ကျွန််ုပ်အတွက် အင်မတန်မှ ထူျားမခာျားမွန်မမတယ်နရမခင်ျားမဖစ် 

သည်။ သင်ဲ့အတွက်လည်ျား ဤတိ်ုင်ျားမဖစမ်ည်ေ်ု ကျွန််ုပ်ေ ်ုကကည်ပါသည်။ ဘ်ုရာျား၏ယမတတာအယပေါ်၌ ေ ်ုကကည် 

လ က်၊ ယေရှုကိ်ုေ ်ုကကည်ပါက သင်ဤအတိ်ုင်ျားခ စာျားရမည်မဖစ်သည်။ 

 

သိကခာယတာ်ရယဒါကတ်ာ Timothy C. Geoffrion သည်ခရစ်ောန်အမှုယတာ်ယဆာငတ်စဦ်ျားမဖစ၍် 

ဓမမသစ်က မ်ျားဆိ်ုင်ရာ ဧည်ဲ့ပါယမာကခအမဖစ ်ရနက််ုန်ပမိ ွံ့တငွ် ၂၀၀၇ ခ်ုနှစ်ကတည်ျားက အယစခ သင်ကကာျား 

ယပျားယနသူမဖစ်သည်။ 

 


