
သိလွ်က္ႏွင့္သိလွ်က္ႏွင့္သိလွ်က္ႏွင့္သိလွ်က္ႏွင့္၀၀၀၀န္မခံျခင္း၏အက်ိဳးန္မခံျခင္း၏အက်ိဳးန္မခံျခင္း၏အက်ိဳးန္မခံျခင္း၏အက်ိဳး        

 
ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြကၽြႏု္ပ္ တုိ႔ 
အမိျမန္မာျပည္၏ခရစ္ယာန္ သာသနာသည္ ယခုအခါ 
အနွစ္နွစ္ရာ နီးကပ္လာေလၿပီ။ ခရစ္ယာန္ဘာ သာဝင္ 
အသင္းသူ/သားတို႔သည္ လည္း၊ 
ဘုရားသခင္၏နႈက္ကပတ္ေတာ္ကို သိသင့္သေလာက္ 
သိခ့ဲၾက ေလၿပီ။ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာမလား၊ 
ခရစ္ယာန္အသင္ရွင္ျခင္း ေဟာမလား၊ ေခတ္ကာလအ 
ပိုင္းအျခား သင္မလား၊ ေျပာတက္ ေဟာတတ္ၾကေလျပီ။ 
သို႔ေသာ္ လုိအပ္ေနသည္မွာ အသိသာရိွျပီးလက္ 

ေတြ႕ပိုင္းမွာ၊ နာခံျခင္း၊ လိုက္ေလွ်ာက္ ျခင္းမရွိျခင္းေပတည္း။ 
    
သုိ႔ျဖစ္၍ တခိ်န္က ေဟရွာယ ေဟာဘူးေသာ အနာဂတ္စကား ဟူမူကား သင္တုိ႔သည္၊ ၾကားလ်က္ပင္ 
အနက္ကို နားမလည္ဘဲ ၾကားၾကလိမ့္မည္။ ျမင္လ်က္ပင္ အာရုံမ ျပဳဘဲ ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ (မႆဲ၊ 
၁၃း၁၄)။ ဤစကားအတိုင္း ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ယံု ၾကည္သူမ်ားအသက္တာမွာ ျပည့္စုံ ေနေရာ့သလား 
စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ 
  
ခ်စ္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၊ တကယ္မသိ၍၊ မနာခံျခင္းသည္၊ သည္းခံစရာ၊ ခြင့္လြတ္စရာရွိပါ၏။ 
သုိ႔ေသာ္ သိလ်က္နွင့္ ျမင္လ်က္နွင့္ မိမိမ်က္စိကုိ ပိတ္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ မူကား၊ အနၲရာယ္ႀကီးလွေပ၏။ 
ယခုနွစ္တြင္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ဘက္ ကို ရက္ ေပါင္း (၇ဝ) ရက္ တိတိ ဧဝံေဂလိခရီး 
သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုလမ္းခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ကို ဤအေၾကာင္း 
ဤအခ်က္ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ တခ်ဳိ႕မွာမူ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားေပးျခင္းကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ပါလ်က္ႏွင့္ လက္မခံဘဲ ရွိေနၾကသူ ေျမာက္မ်ား စြာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
တခ်ဳိ႕ မွာ၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျပီးမွ၊ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ေပးစရာမလုိ၊ အျပစ္ ဝန္ခ်စရာမလုိ၊ 
ေတာင္းပန္စရာမလုိ၊ အျမဲဆုေတာင္းေနစရာ မလို၊ မလုိမလုိ- ဝါဒကုိ ကိုင္ဆဲြျပီး၊ သိသိႀကီးႏွင့္ 
ထင္ရာဆိုင္းေနသူမ်ားလည္း ရွိေလသည္။ 
    
တခ်ဳိ႕မွာမူ ကယ္တင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ၊ ယခု ဘဝကတည္းက ရမရ၊ မသိႏုိင္၊ ေသမွသိမည္ဟု ဆုိ 
ေနၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္းကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားေသာ္ လည္း၊ ကယ္တင္ျခင္းကို 
လက္မခံဘဲ၊ မိမိအက်င့္သီလ၊ ေကာင္းမႈကိုသာ မီွခုိအားကုိးေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ 
ထုိလူစားထမွဲာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္လည္း ပါမသြားမိေအာင္ သတိ ေပးလုိပါသည္။ 
     
တခိ်န္က ပေရာဖက္ေယရမိ လက္ထက္မွာ စိတ္ခုိင္မာေသာ၊ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးရိွေလသည္။ ထုိသူ 
သည္ ေယာရွိမင္းျကီး၏သား ေဇဒက ိမင္း ျဖစ္ေလသည္။ တရံေရာအခါ ေဇဒကိမင္းႀကီးသည္  



ယဇ္ပေရာ ဟိတ္တို႔ကုိ ေယရမိထံသို႔ ေစလြတ္ ၍ ငါတုိ႔အဘို႔ ထာဝရဘုရားသခင္ အား 
ဆုေတာင္းပါေလာ့ဟု မွာလုိက္၏။ ထိုအခါ ေယရမိသည္ ေထာင္ထဲ သုိ႔ မေရာက္ေသး။ 
     
ထုိအခိ်န္တြင္ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ပေရာဖက္ ေယရမိထံသုိ႔ ေရာက္၍ သင္တုိ႔ကို 
စစ္ကူျခင္းငွါ လာေသာဖာေရာဘုရင္ ၏ဗိုလ္ေျခတုိ႔သည္၊ သူတို႔ ေနရင္း အဂုဲတၱဳ ျပည္သို႔ 
ျပန္သြားၾကလိမ့္မည္။ ခါလဒဲလူတုိ႔သည္ လာျပန္၍၊ ဤျမိဳ႕ ကိုတုိက္ယူျပီးလွ်င ္မီးရိႈ႕ ၾကလိမ့္မည္။ 
ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ ခါလဒဲလူတို႔သည္ ငါ တို႔ထံမွ 
ထြက္သြားၾကလိမ့္မည္ဟု ဆုိ ၍ ကုိယ္ကိုကိုယ္ မလွည့္စားၾကႏွင့္။ သူတို႔သည ္ထြက္၍ မသြားရၾက။ ထုိ 
မွ်မက သင္တို႔ကုိ စစ္တုိက္ေသာ ခါလဒစဲစ္သူရဲအေပါင္းတုိ႔ကို သင္တုိ႔ 
သည္ လုပ္ႀကံသျဖင့္၊ သူတို႔တြင္ ဒဏ္ ခ်က္ထိေသာသူ သက္သက္က်န္ ၾကြင္းေသာ္လည္း 
သူတို႔အသီးသီး၊ မိမိတို႔တဲ၌ ထ၍ ဤျမိဳ႕ကို မီးရိႈ႕ ရၾက လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ 
မင္းမ်ားတုိ႔သည္ အမ်က္ထြက္၍ ေယရမိကုိ ရုိက္ျပီးမွ၊ စာေရးေတာ္ ေယာနသန္၏အိမ္၌ 
ေလွာင္ထားၾက ၏။ ထိုအိမ္ကုိ ေလွာင္အိမ္လုပ္နွင့္ သတည္း။ (ေယရမိ၊ ၃၇း၃-၁၅) 
     
တဖန္ ေဇဒကိမင္းႀကီး သည္ လူကုိ ေစလႊတ္၍ ဗိမၼာန္ေတာ္ ၏အတြင္းခန္းထဲသုိ႔ ေယရမိကုိ ေခၚ 
ျပီးလွ်င္ သင္၌ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ငါေမး ျမန္းမည္။ အဘယ္အရာကိုမွ် မထိမ္မဝွက္ႏွင့္ဟု ဆုိေသာ္၊ 
ေယရမိက အကြ်နု္ပ္ေလွ်ာက္လွ်င္၊ အကြ် န္ုပ္ကို မသတ္ဘဲ အမွန္ေနေတာ္မူမည္ေလာ။ အကြ်နု္ပ္သည္ 
အႀကံေပးလွ်င္၊ အကၽြႏ္ုပ္စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူ မည္ေလာဟု ေဇဒကိကုိေမးေလွ်ာက္ 
ေလ၏။ ေဇဒကိမင္းႀကီးကလည္း၊ ငါတို႔အသက္ရွင္ေသာသတၲဝါ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဖန္ဆင္းေသာ ထာဝရ 
ဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း သင့္ကို ငါမသတ္၊ သင့္အသက္ ကို ရွာေသာ ထိုသူတို႔လက္သုိ႔ 
သင့္ကုိ ငါမအပ္ဟု ေယရမိအား တိတ္ဆိတ္စြာ ကိ်န္ဆုိေလ၏။ 
 
ေယရမိကလည္း ဣသေရ လအမ်ဳိး၏ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ 
ကုိယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ မွဴးးမတ္တို႔ထံ ထြက္သြားလွ်င္ အသက္ခ်မ္းသာရၾကလိမ့္မည္။ 
ဤျမိဳ႕ သည္လည္း မီးရိႈ႕ ျခင္းနွင့္ လြတ္လိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္နွင့္တကြ ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္တုိ႔သည္ 
အသက္ခ်မ္းသာ ရၾကလိမ့္မည္။ 
    
သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္မွဴးမတ္တို႔ထံ ထြက္ မသြားလွ်င္၊ ဤျမိဳ႕ကုိ ခါလဒဲလူတုိ႔ 
လက္သို႔အပ္၍ သူတ့ုိသည္ မီးရိႈ႕ ၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း သူတို႔လက္ႏွင့္ မလြတ္ရဟု 
ေဇဒကိ ကိုေလွ်ာက္ဆို၏ (ေယရမိ၊ ၃၈း၁၄-၁၈)။ 
    
ခ်စ္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ၊ ေဇဒကိမင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္စကားကို၊ ေကာင္းမြန္စြာ 
သေဘာေပါက္နားလည္ေသာ္လည္း နာခံျခင္းမရွိ၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္အတုိင္း အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ အရွက္တကဲြ အက်ဳိးနည္းျဖစ္ခ့ဲ ရေလသည္။ ေဇဒကိမင္းျကီး နန္းစံ ကုိးနွစ္၊ ဒသမလ 
တြင္ ဗာဗုလုန္ရွင္ ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ဗုိလ္ေျခ အေပါင္းတုိ႔နွင့္တကြ၊ လာ၍ေယရုရွ လင္ျမိဳ႕ကုိ 
ဝိုင္းထားၾက၏။ ယုဒရွင္ ဘုရင္ ေဇဒကိမင္းႏွင့္၊ စစ္သူရဲ အေပါင္းတို့သည္ ထိုလူမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္ 



ညအခါ ေျပး၍ ဥယ်ာဥ္ေတာ္လမ္း သို႔ လိုက္လ်က္၊ ၿမိဳ႕ရုိးႏွစ္ထပ္စပ္ ၾကား တံခါးျဖင့္ ထြက္ျပီးလွ်င္ လြင္ 
ျပင္သုိ႔ သြားၾက၏။ ခါလဒဲစစ္သူရဲတို႔ သည္လိုက္လ်က္ ေယရိေခါလြင္ျပင္ ၌ ေဇဒကိမင္းကုိမွီ၍ 
ဘမ္းဆီးျပီးမွ၊ ေနဗုခဒ္ေနဇာရွိရာ ဟာမတ္ျပည္ 
ရိဗလျမိဳ႕ သုိ႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေဇဒကိမင္း ၏အမႈကိ ုစစ္ေၾကာစီရင္၍ 
ေဇဒကိ သားတို႔ကုိ အဘ မ်က္ေမွာက္၌ သတ္ေလ၏။ ယုဒမႈးမတ္အေပါင္းတုိ႔ကိုလည္း သတ္ေလ၏။ 
ေဇဒကိမ်က္စိ ကိုလည္း ေဖါက္ျပီးမွ သူ႔ကို ေၾကးဝါ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေနွာင္ေလ၏။ ခါလဒဲ လူတုိ႔ 
သည္လည္း နန္းေတာ္ႏွင့္ ဆင္း ရဲသားအိမ္တို႔ကို မီးရိႈ႕၍ ျမိဳ႕ရိုးကုိ ၿဖိဳဖ်က္ၾက၏။ 
     
ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ၊ ဤ ေနရာ၌ ယုဒဘုရင္ေဇဒကိသည္၊ ျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနကုိ မသိ၍ 
မဟုတ္ပါ။ ေယရမိထံမွ တိက်ေသာ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ ရရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ေဇဒကိမင္းသည္ ''လႊတ္ျခင္းအခြင့္ ရွိ သည္ဟု ဝန္ခံလ်က္ပင္၊ ကုိယ္တုုိိင္ ပုပ္ပ်က္္ျခင္္း၏ 
ကြ်နျ္ဖစ္၏။ အဘယ္သုိ႔ နည္းဟူမူကား၊ လူ ကို ႏုိင္ေသာအရာသည္ လူ၏ သခင္ျဖစ္၏'' (၂ေပ ၂း၁၉)။ 
    
တမန္ေတာ္ေပါလုက ဂလာ တိအသင္းေတာ္ကို ဤသ့ုိေရးလုိက္၏။ ''ညီအစ္ကုိတို႔ သင္တုိ႔ သည္ 
လႊတ္ျခင္း အခြင့္ကုိ ရေသာ သျူဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္္း ဇာတိပကတိအား အခြင့္ကုိ ေပး၍ 
ထုိလႊတ္ျခင္းကုိ မသံုးၾကနွင့္'' (ဂလာတိိ၊ ၅း၁၃)။ 
    
ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ေဇဒကိ သည္၊ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ရာလမ္းကုိ ရျပီးေသာသူ ျဖစ္ 
ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေဇဒကိမင္းသည္၊ ဘုရားစကားကုိ နားေထာင္မည့္အစား မိမိစည္းစိမ္၊ မိမိရာထူးမ်ားကုိ 
တပ္မက္ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္ဆံုး တြင္ ပ်က္စီးခ့ဲရေလသည္။ 
    
ထုိနည္းတူစြာ ယေန႔ ယံု ၾကည္သူမ်ားသည္လည္း၊ ခႏၶာကိုယ္ သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ 
ဗိမၼာန္ျဖစ္သည္ဟုသိျပီး ဝန္ခံလွ်က္ ပင္၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာမ်ား မွီဝဲလ်က္ရိွေသာ 
ယုံၾကည္သူမ်ား၊ ဘုရားသားသမီးမ်ားသည္ သမၼာအာ ဇီဝျဖင့္သာ အသက္ေမြးရမည္ဟု သိ လ်က္ပင္ 
အရက္ေရာင္း၊ ထီထိုး၊ ေလာင္းကစားျပဳေနေသာ ယုံၾကည္ သူမ်ား၊ တစ္လင္တစ္မယား၊ စနစ္ သာလွ်င္ 
ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္သည္ ဟု သိလ်က္ျဖင့္၊ မယားငယ္ထားေန သူမ်ား၊ လက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္ 
ျခင္းျပဳျပီးမွ အတူေနျခင္းသာလွ်င္ ဘုရားႀကိဳက္နွစ္သက္သည္ဟု သိ လ်က္ပင္၊ မ်က္စိမွိတ္ျပီး 
ဇာတိတပ္မက္ျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းခံ 
ေသာသူတုိ႔၏ေနာက္ဆုံးရလဒ္သည္ ေဇဒကိက့ဲသို႔၊ ဆုိးက်ဳိးသာရမည္အေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္၏ 
ေမတၲာ၌ သတိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။ 
နာမေတာ္ျမတ္၌ 
 
ညီအစ္ကိိုုေဇန 
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