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တမေ  တမေ  မ  ြောင့််းလေဲှုအမ ကြောင့််းက ိုမ  ြောမေသည ့်လေူ ြော်းေဲ  သြော က ြုံမေရတယ့်။ အေ ြော်းစိုေှြော “ယြောဥ့်မက ်းေှု 

မ  ြောင့််းလ ဲြင့််း” သ ို  ေဟိုတ့် “ရြောဥတိုမ  ြောင့််းလ ဲြင့််း” အမ ကြောင့််းမ  ြော ကပ  ်း အြ  ြုံျို့ကေ ူ “ယဥ့်မက ်းေှုမ  ြောက့် 

ဆ ို်း ြင့််း”  ြင့််းအ ြစ့်ရည့်ညွှေ့််းမ  ြောဆ ိုမေ ကသည့်။နစှ့်ြိုစလ ို်းက ို တညူ သည ့်လအူို ့်ကမတြောင့််းဆ ိုမေမ ကြောင့််း 

မ ေါ်လငွ့်မေသည့်။သဘြောဝက ့်မဘ်း၊ရြောသ ဉတိုမ ကြောင ့် သင ့်မသြောမဘ်းနငှ ့် လူ  အြဲွျို့စည့််း စ ေ ေှုေ ြော်းမ ကြောင ့် 

 ြစ့်မ ေါ်လြောမသြောမဘ်းေ ြော်း၊မ ကြောက့်ရွ ျို့  ြင့််းေ ြော်းသည့် လူ  အသ ိုင့််းဝ ိုင့််းက ို ကက ြုံ်းက ိုင့် ြယ့်လယှ့်လြောပ  ်း ၄င့််းေှြော အ 

ေှတ့်တေဲ  မြတ့် သစ့် လူ  အြဲွျို့အစည့််းတငွ့််းသ ို   ၀င့်မရြောက့်လြောသည ့် ေတ့်ဆ ို်း ေ ြော်း၏ ကက ြုံ်းက ိုင့် ြယ့် လယှ့်ေှု နငှ ့် 

အနတ ြရစ့် ၀ ညြောဉ် လွှေ့််းေ ို်းေှု    ျို့ န ှ   ြင့််း ြစ့်သည့်။ 

 

ဝ ညြောဉ်မတြော့်သည့် အတည့် အလင့််းဗ ြောဒ တ့်ထြော်းမတြော့်ေူသည့်ကြော်း၊ မေြောင့်ကြောလ၌ ဩတတ  ပစ တ့်တငွ့် 

သ  ူနငှ့် ြတ့် ြင့််းက ိုြ ပ  ်းလျှင့်၊ ေိုသြောစကြော်းက ို မ  ြောတတ့်မသြော သတူ ို  ၏ လျှ ြုံျို့ ဝှက့် ြင့််း အြော်း ြင့် ၊ 

လအူြ  ြုံျို့တ ို  သည့် ယ ို ကည့် ြင့််းက ို စွေ့်   ယ့်၍၊ 

2 လညှ့်  ြြော်းတတ့်မသြော စ တ့်ဝ ညြောဉ်တ ို  ၌၎င့််း၊ ေတ့်ဘိုရြော်းတ ို  နငှ့် စ ့်ဆ ိုင့်မသြော ဩဝါဒ တ ို  ၌၎င့််း ေှ ဝဲ ဆည့််းက ့် 

 က လ ေ့် ေည့်။ (၁တ   ၄်း၁-၂-)  

 

၄င့််းမ  ြောင့််းလဲ ြင့််းနစှ့်ေ  ြုံ်းအေက့် က န့်ို ့်တ ို  က ို ပြ ေ့််းမ ြြောက့်မေသည ့် အကက ်းေြော်းဆ ို်း ပြ ေ့််းမ ြြောက့်ေှုေှြော 

“ရြောသ ဉတိုမဘ်း” ေဟိုတ့် ဲ မ  ြောင့််းလဲလြောသည ့် “ယြောဉ်မက ်းေှုမဘ်း” သြော ြစ့်သည့်။ မ  ြောင့််းလဲလြော 

သည ့် ရြောသ ဉတို   ိုစ ေ ြော်းနငှ ့် ၄င့််းမ ကြောင ့် ြစ့်မ ေါ်လြောမသြော မဘ်းေ ြော်းက ို  ငင့််းဆ ိုစရြော ေရှ မသြော့်လည့််း၊ 

လက့်မတွျို့တွင့်  ြစ့်  က့်ြဲ မသြော သေ ိုင့််း၀င့်အ ြစ့်  က့် မ ေြောက့်ေ ြော်းစွြော ရှ ြဲ သည့်။ဤအရြောက ို 

မထြောက့်ြ သည ့် သ  ပ ေည့််းက  အမထြောက့်ထြော်းေ ြော်းလည့််း ရှ  ါသည့်။  

 

Culture Change (ပ ပြောင််းလသဲ ြော်းပသြောယဉ်ပကျ်းမှု) 

က န့်ို ့်တ ို  နစှ့်ရှည့်လေ ြော်းတေ့်ြ ို်းထြော်းထ ေ့််းသ ေ့််းလြော ကသည ့်မြတ့်မဟြောင့််းတေ့်ြ ို်းကက ်းမသြောအရြောေ ြော်း

က ိုြ က့်ဆ ်း ြင့််းငြှောမြတ့်သစ့်ဧ၀  မေလ တရြော်းမဟြောဆရြောေ ြော်းအြော်း ြင ့်အစွေ့််းမရြောက့်လူေ ြော်းလှည ့် ြြော်း

ြ မေ ကရပ  ်းေလ ိုလြော်းအ ့်သည ့်  က့်စ ်းေှုေ ြော်း ြစ့်လြောသည့်။မြတ့်သစ့်မဟြောမ  ြော၊မ  ြောဆ ိုြ က့်ေ ြော်း 

နငှ ့်ဆေ  ့်က င့်ဘက့် ြစ့်သည ့်ေည့်သည ့်အရြောက ိုေဆ ိုမရှြောင့်ရှြော်းရေ့်နငှ ့် “စ မဟြောင့််း” ဟိုမြေါ်ဆ ိုမသြော သင့် 

၏ထင့်  ေင့်ယူဆြ က့်နငှ ့်ေသက့်ဆ ိုင့်  ဲြ နှ  ့်ေှု ဟိုေှတ့်ယူသည ့်အေ  ြုံ်းစြော်း ထတဲွင့် သင့် ါ၀င့်မေ သည့်။ 
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သင့်မယရှုြရစ့်မတြော့်ထ  ေ ေ အသက့်တြောက ို ဆက့်က ့်အ ့်နှ ထြော်းမသြောသေူ ြော်းအမေ ြင ့် ေူ သ၏ူ နှုတ့် 

က ါတ့်မတြော့်နငှ ့်အည   အသက့်တြောတွင့် အသက့်ရှင့်မေထ ိုင့် မ  ြောဆ ို ကသည့်  ြစ့်၍က န့်ို ့်တ ို   

ဘ၀မရှျို့ြရ ်းသည့် အြိုထစ့်ေ ြော်းနငှ ့်  ြစ့်မေန ိုင့်သည့်။ြရစ့်မတြော့် မေြောက့်သ ို  လ ိုက့်ရေ့်နငှ ့် သ၏ူနှုတ့်က 

မတြော့်က ိုေြောြ လ ိုက့်မလျှြောက့်ရေ့် မရွ်းြ ယ့်သေူ ြော်း အတွက့်ေူ စ ေ့်မြေါ်ေှုေ ြော်း အပေဲရှ မေသည့်။ အမေြောက့် 

န ိုင့်င ေ ြော်းရှ  ယ ို ကည့်သေူ ြော်းအတွက့် စ ေမြေါ်ေှုေ ြော်းသည့်  ိုေ ိုထင့်ရှြော်းလြောပ  ်း   ိုေ ို  င့််းထေ့်လြောလျှက့်ရှ  

သည့်။ကေ္ြော အ ြြော်းမဒသရှ  ည အစ့်က ိုေ ြော်း၊မေြောင့်နေှေ ြော်းသည့် မယရှုမေြောက့်သ ို  လ ိုက့်မသြောမ ကြောင ့် 

အမ ကြောင့််းရင့််းေ  ြုံ်းစ ို ြင ့် ဆင့််းရဲဒိုကခေ ြော်းနငှ ့် အြက့်ြဲေ ြော်းက ို အြ  ေ့် ကြော ေင ့်စွြောြ စြော်းြဲ  ကရသည့်။ ထ ို 

အရြောေ ြော်းေှြောအမေြောက့်တ ိုင့််းြရစ့်ယြောေ့်ေ ြော်းအမေ ြင ့် စြောထတဲွင့်သြော ြတ့်ြူ်းမသြောအရြော  ြစ့်သည့်။ သ ို   

မသြော့် ယမေ  ကေ္ြောကက ်းတစ့်ြိုလ ို်းသည့် အမ  ြောင့််းလဲေ ြော်း၊ ပြ ေ့််းမ ြြောက့်ေှု အသစ့်ေ ြော်းနငှ ့် ရင့်ဆ ိုင့်မေ  က 

ရသည့်။  

 

၇၀ ြိုနစှ့်ေ ြော်းတွင့်၊လူေ ြော်းညြောဏ့်အလင့််းထေွ့််းကြော်းပ  ်း လ င့်  ိုင့််းဆိုင့်ရြော မတြော့်လှေ့်မရ်း ကြောလ 

ဟိုဆ ို ကသည့်။ထ ိုအရြောေ ြော်းသည့် ယြိုသ ေ့််း  ိုက့် က  ်းမက ြော့်ေှုြ မေရသည့်။ ယမေ  မြတ့်တွင့် လ င့်က ို 

အမ  ြောင့််းလဲလို ့်န ိုင့်သည့်ဟို ဆ ို ကသည့်။ က န့်ို ့်တ ို  သည့် က ြော်း ြစ့်မစ၊ေ ြစ့်မစ ေ ေ တ ို   စ တ့်ကက ြုံက့် 

မရွ်းြ ယ့်န ိုင့်သည့်။ မေွ်းကင့််းစ မယြောက့်က ့်ြော်း၊ေ ေ့််းေ သတ့်ေှတ့်ြ က့်စ နှုေ့််း က ိုအတ က လ ိုက့်ေြော 

 ြင့််းသည့် င့်လျှင့် သတူ ါ်းအလွဲသ ို်းစြော်း၊မလှြောင့်မ  ြောင့် ြင့််းက ို ြ ရန ိုင့်သည့်။ 

 

 ညြောရှ မယြောင့်မဆြောင့်လ က့်နငှ့်  လူေ ိုက့်အရြော၌ တည့် ကသည့်  ြစ့်၍၊ (မရြောေ ၁်း၂၂)။  

ေ ေ့််းေ ြစ့် ြင့််း က ိုဆက့်လက့်တ ိုက့်ြ ိုက့် ြင့််းြ မေရဆ ဲြစ့်သည့်။မယြောက့်က ့်ြော်းေ ြော်းသည့် ေ ေ့််းေေ ြော်း 

ကဲ သ ို   ၀တ့်ဆင့် ြွင ့်၊မေထ ိုင့်ြွင ့်ေ ြော်းရရှ လြော ကသ ြင ့် အေ  ြုံ်းသေ ်းေ ြော်းသည့် ၀ေ့််းေည့််းြွယ့် အရ ို  မသ 

  က့် ြင့််း၊ တေ့်ြ ို်း က ဆင့််း ြင့််း ြ မေ ကရသည့်။ ကေ္ြောကက ်းသည့် အေ  ြုံ်းသေ ်းအြွင ့်အမရ်း 

က ိုကြောကွယ့်ရေ့်၊အမလ်းမ ်းရေ့်စသည့် ြင ့် မ  ြောမေြ  ေ့်တငွ့် မယြောက့်က ့်ြော်းစင့်စစ့် တစ့်ဦ်းက ေ ေ့််းေ 

တစ့်ဦ်းကဲ သ ို    ြစ့်ြွင ့်ရမေ ြင့််းက ို စဉ််းစြော်းေ လျှင့် ရက့်စက့်လှ ါသည့်။ အေ  ြုံ်းသြော်း တစ့်ဦ်းသည့် 

အေ  ြုံ်းသေ ်းတစ့်ဦ်း ြစ့်မေပ  ်း၊ အေ  ြုံ်းသေ ်း အြော်းကစြော်းပ  ြုံင့် ွဲေ ြော်းတွင့် ၀င့်မရြောက့်ယှဉ်ပ  ြုံင့် ြင့််းသည့် 

တရြော်းေှုေရှ သည ့်အ  င့် အနတရယ့်ရှ  ါသည့်။ 

“က ြော်းေမရ်းရြော   ဿေြောရှ မေသေူ ြော်းသည့်မလ်းစြော်း ေှုရရှ ထ ိုက့်သေူ ြော်း ြစ့် ကသည့်။သ ို  သြော့် အေ  ြုံ်း 

သေ ်းေ ြော်းနငှ ့် ဇ ၀မဗဒဆ ိုင့်ရြော လ င့်အမ ြြ  အြွင ့်အမရ်းေ ြော်းက ိုအသ ို်း  ြုံသင ့် ါ”  
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Truth and Mercy (အမှန်တရြော်းနငှို့ဂ်ရ်ုဏြောတရြော်း) 

ညြောဏ့်အလင့််းလ ို  မြေါ်သည ့်မြတ့်ကြောလတငွ့် အေှေ့်တရြော်းသည့် သင့် ြစ့်မစလ ိုသည ့်အတ ိုင့််း  ြစ့်န ိုင့် 

သည့်။ ၀ေ့််းေည့််းစရြောမကြောင့််းသည့်ေှြော ြရစ့်ယြောေ့်အြ  ြုံျို့တွင့်လည့််း ထ ိုကဲ သ ို  ေှြော်းယငွ့််းစွြော မတွ်းမြေါ်ေှုေ  ြုံ်း 

မတွျို့  ေင့်မေရသည့်။ နှုတ့်က ါတ့်မတြော့်က ို ထိုတ့်ယ ူ မကြောက့်နှုတ့်ပ  ်း၊ ေ ေ လ ိုြ င့် သည ့်မေရြောတွင့် 

အသ ို်း  ြုံမေ ကသည့်။ အကယ့်၍သင့်သင့်သည့် ၄င့််းနငှ ့်ဆေ  ့်က င့်ဘက့် အ ေင့်(သ ို  ေဟိုတ့်)၊ ကွဲ  ြော်း 

သည ့်မ  ြောဆ ိုေှုေ ြော်းရှ  ါက တရြော်းစ ရင့် ြင့််း၊ေရိုေစ ိုက့် ြင့််း၊ ရက့်စက့် ြင့််း၊ တယူသေ့် ြင့််း တ ို  နငှ ့် 

  ည ့်သ ူ အ ြစ့်စွ ့်စွဲြ ရေည့် ြစ့်သည့်။က န့်ို ့်တ ို  သည့်လ င့်စ တ့်ဆနဒနငှ ့် ဘ၀  ဿေြောက ို ရိုေ့််းကေ့် 

မေရသေူ ြော်း ထ ေရူဏြောတရြော်း ြင ့်ေှေ့်ကေ့်စွြော မလျှြောက့်လှေ့််းရေ့်လ ိုအ ့်သည့် (ယိုဒ ၁်း၂၃)။ 

က န့်ို ့်တ ို  သည့် အေှေ့် တရြော်းက ိုလက့်က ိုင့်ထြော်းပ  ်း သေြော်း ြင့််းေရိုဏြော ြင ့် လူေ ြော်းက ို ြရစ့်မတြော့် 

၌ရှ မသြော လွတ့်လ ့်ေှုဆ သ ို   လေ့််းညွှေ့်ဦ်းမဆြောင့်ကြော၊ ၄င့််းတ ို  အြော်း  က့်စ ်းမစမသြောယ ို ကေှုေ ြော်းနငှ ့် ဘ၀ 

မရွ်းြ ယ့်ေှုေ ြော်းေှလွတ့် မ ေြောက့်မစရေည့် ြစ့်သည့်။  

 

ေှြော်းယွင့််းမသြောသတင့််းေ ြော်း၊ ရှု ့်မထ်ွး ြင့််းေ ြော်းနငှ ့် ေှြော်းယွင့််းတင့်   ြင့််းေ ြော်းေှြော အစတတည့််းက င့်  စြော 

တေ့် ၏ လက့်ေက့် ြစ့်သည့်။ သသူည့်ယမေ  ထ  င့် ထ ိုအရြောေ ြော်းက ို ဆက့်လက့်အသ ို်း   ြုံမေဆဲ  ြစ့် 

သည့်။ သ၏ူေည့််းဗ  ဟြောေှြော ြ ို်းယူရေ့်၊ သတ့် ြတ့်ရေ့်နငှ ့်ြ က့်ဆ ်းရေ့်  ြစ့်ပ  ်း (မယြောဟေ့် ၁၀်း၁၀)ေ 

မ  ြောင့််းလဲမ ။က န့်ို ့်တ ို   ယ ို ကည့်သေူ ြော်းအမေ ြင ့် ေြောေတ့်၏အ က စည့်ေ ြော်းထသဲ ို   မက ြော ေေ မစရေ့် 

  ိုင့််း ြြော်းသ  ေင့်၊ေြော်းလည့်ထြော်းရေည့် ြစ့်သည့်။  

အက  ြုံ်းေဲ မသြောမေှြောင့်ေ ိုက့်အေှုတ ို  နငှ့်  ေဆက့်ဆ သည့်သြောေက၊ ထ ိုအေှုတ ို  ၏ အ  စ့်က ို    ကမလြော  

(ဧြက့် ၅်း၁၁)။ 

 

Foundations Shaken (လှုပ်ြါသ ြော်းပသြောအ်ုတ ်မစမ်ျြော်း) 

လွေ့်ြဲ မသြောနစှ့်မ ါင့််း ၂၀၀၀ မက ြော့်အတွင့််းအမေြောက့်တ ိုင့််း လူ  အြဲွျို့အစည့််း၏ အမ ြြ အိုတ့် ေစ့်အေ ြော်း 

စိုသည့်မယရှုြရစ့်မတြော့်၏သေွ့်သင့်ြ က့်ေ ြော်းက ိုလက့်ြ  ယ ို ကည့် ြင့််း ြင ့် ထမူထြောင့်ြဲ  ကသည့်။ 

သေမြောတရြောနငှ ့်မ ြြောင ့်ေတ့် ြင့််းတရြော်းက ိုလ ိုက့်စြော်း ြင့််း ၏ရလဒ့်အမေ ြင ့် မကြောင့််းကက ်းေေ့်လြောေ ြော်းြ  

စြော်းြဲ  ကရသည့်။ဥ  မဒေ ြော်းနငှ ့်က င ့်စဥ့်ေ ြော်းေှြော ေ  ်းြရစ့်ယြောေ့်ေ ြော်း ၏က င ့်စဥ့်ေ ြော်းက ိုအမ ြြ  ထြော်း 

မသြော၊မယဘိုယ အြော်း ြင ့်   ိုေ ိုလွတ့်လ ့်စွြောမ  ြောဆ ိုန ိုင့်မသြော ဥ  မဒေ ြော်း၊လ ို ြ ြုံေှုေ ြော်း နငှ ့်ဘ ိုအ မလ  

က င ့်ေ ြော်း ထကွ့် မ ေါ်လြောြဲ သည့်။ ထ ိုတေ့်ြ ို်းရှ မသြောအမလ ထေ ြော်းသည့် ယြိုြ  ေ့်တွင့် ပြ ေ့််းမ ြြောက့်ေှုြ  

မေရပ  ်း တစတစ   ိုေ ိုမ  ြောက့်ကွယ့်လြောသည့်။ အေှေ့်တကယ့်ေှြော က န့်ို ့်တ ို  သည့် ြရစ့်ယြောေ့်မြတ့်လေွ့် 

ကြောလတွင့် မရြောက့်ရှ အသက့်ရှင့်မေရ ြင့််းမ ကြောင ့်ဟိုလည့််း အေည့််းငယ့် သ သယ ၀င့်စရြောရှ  ါသည့်။ 

သြင့်မယရှုြရစ့်တြော့်၏ သေွ့်သင့်ြ က့်ေ ြော်းက ို စွဲစွဲပေဲပေဲ ဆို ့်က ိုင့်ထြော်းပ  ်း၊ လက့်လွှတ့်  ငင့််း ယ့်ပ  ်း 

လ ိုက့်မလျှြောက့်ရေ့်  င့်ဆင့် သေူ ြော်းေှြော   ို၍တ ိုက့်ြ ိုက့်ြ မေရ ါသည့်။ မယရှုက 



ငါ  မ ကြောင့်  သင့်တ ို  က ို ကဲ ရဲ  ညဉှ််းဆ၍ဲ ေေှေ့်ဘလဲ က့် အ  စ့်တကြော တင့် ကမသြောအြါ၊ သင့်တ ို  သည့် 

ေေဂလြောရှ  က၏ (ရှင့်ေဿဲ ၅်း၁၁)။ 

 

အကယ့်၍သြောက န့်ို ့်တ ို   အမေြောက့်တ ိုင့််းသြော်းေ ြော်းေှ က န့်ို ့်တ ို  ၏အမ ြြ အိုတ့် ေစ့်က ို စွေ  ့်လွှတ့် က 

ေည့်ဆ ို ါက ၄င့််း၏ဆ ို်းက  ြုံ်းရလဒ့်က ို တကေ္လ ို်း ြ စြော်းရေည့် ြစ့်သည့်။လစ့်ဘရယ့်က ို ေ ိုက့်ေဲစွြောတေ့် 

ြ ို်းထြော်းေှုေှတဆင ့် ြရစ့်ယြောေ့်အသ နငှ ့်က ိုယ့်က င ့်တရြော်း ယ ိုယွင့််းေှုေ ြော်းသည့် အမေြောက့်တ ိုင့််းမြါင့််း 

မဆြောင့်ေှုတည့်ပင ေ့် ြင့််း၊လတွ့်လ ့်ေှုက ိုမြြော့်မဆြောင့်မသြောဦ်းမဆြောင့် ြင့််းေ ြော်းက ို ကည ့်မေ ကသည ့်န ိုင့်င 

ေ ြော်းအမ ေါ်သ ို   ြရစ့်ယြောေ့်တရြော်းေ ြော်း  ြတ့်မတြောက့် ြင့််းေ ြော်းအ ြစ့် စ ်းဆင့််းလြောေည့် ြစ့်သည့်။ 

“ရ ို ်းရှင့််းစွြောမ  ြောရလျှင့် အမေြောက့်တ ိုင့််း၏ လွတ့်လ ့် ြင့််းလေ့််းစဥ့်ေရှ မတြော  ါက ြ ိုမအြောင့််းစရြောလ ို ြ ြုံ 

သည ့်မေရြောရှ မတြော ေည့်ေဟိုတ့်” ဟို Kurt Mahlburg က Cross and Culture – Can Jesus Save 

the West? တွင့်မရ်းသြော်းထြော်းသည့်။ 

 
Living in Changing and difficult times 

(ြကြဲ်မှုမျြော်းနငှို့ပ် ပြောင််းလမဲှုမျြော်း ပြော်းလြောသညို့်ကြောလ တ ငပ်နထ ်ုငအ်သကရှ်င ်ြင််း) 

က ိုယ့်က င ့်တရြော်းတေ့်ြ ို်းေ ြော်းသည့်အဆင ့်ေ ြော်းစွြောတွင့် စ ေ့်မြေါ်ေှုြ ရ ြင့််း၊မေ်းြွေ့််းထိုတ့် ြင့််းနငှ ့်မ  ြောင့််း 

လဲမေ ါသည့်။ 

- လ င့်  ိုင့််းဆ ိုင့်ရြောတ ့်ေက့်ေှုေ ြော်း သ ို  ေဟိုတ့် ဦ်းတည့်လှု ့်ရှြော်းေှုေ ြော်း 

- က ိုယ့်က င ့်တရြော်းဆ ိုင့်ရြောတငွ့်ေ ေ စ တ့်အလ ိုက မရွ်းြ ယ့်ေှုေ ြော်း  

- က ိုယ့်၀ေ့်ြ က့်ြ ြငွ ့်ရရှ မေ ြင့််း 

- ေ ေ စ တ့်သမဘြောအရစ တ့်ကက ြုံက့်မရွ်းြ ယ့်ြွင ့်ရရှ  ြင့််း 

- က ိုယ့်က င ့်တရြော်းက ိုဆေ  ့်က င့်သည ့်စ ်း ွါ်းမရ်းေည့််းလေ့််းေ ြော်းက င ့်သ ို်းလြော ြင့််း 

- အစ ို်းရေ ြော်း၏၀င့်မရြောက့်စတွ့်ြက့်ြ ရ ြင့််း 

- ြမလ်းသငူယ့်ေ ြော်းဆက့်လက့်ညှဥ့််း ေ့််းေှုေ ြော်းြ စြော်းမေ ကရ ြင့််း 

-  ညြောမရ်းစေစ့်သည့်ထ မရြောက့်ေှုေရှ သည ့် စ နှုေ့််းေ ြော်း၏လှု က့်စြော်းေှုက ိုြ မေရ ြင့််း 

၄င့််းတ ို  သည့်အြက့်ြဲေ ြော်းစြွောထေဲှအြ  ြုံျို့သြော ြစ့်သည့်။ စ ေ့်မြေါ်ေှုေ ြော်းသည့်လည့််းအေှေ့်တကယ့် င့် ြစ့် 

သည့်။ယ ို ကည့်ြ က့်၊ယူဆြ က့်၊စ နှုေ့််းေ ြော်းနငှ ့်က ိုယ့်က င ့်တရြော်းေ ြော်းသည့် မဝ၀ါ်းလြောပ  ်းထ ိုေှဆင ့်ရှု ့်

မထ်ွးေှုေ ြော်း ြစ့်လြောကြောလ င့်  ိုင့််းဆ ိုင့်ရြောြ ယူြ က့်ေ ြော်းတွင့်လည့််း အယူဆအသစ့်ေ ြော်းနငှ ့်ကွဲ  ြော်းလြော 

သည့်။ 

ေမကြောင့််းက ိုအမကြောင့််း၊ အမကြောင့််းက ိုေမကြောင့််း ဟို မြေါ်တတ့်မသြောသ၊ူ အလင့််းအရြော၌အေ ိုက့်၊ 

အေ ိုက့် အရြော၌ အလင့််းက ို၎င့််း၊ အြ  ြုံအရြော၌ အြါ်း၊ အြါ်းအရြော ၌အြ  ြုံက ို၎င့််း၊ အလွဲယူတတ့်မသြော 

သတူ ို  သည့် အေေဂလြော ရှ  က၏(မဟရှြောယ ၅်း၂၀)။ 
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မယရှုြရစ့်၏ တရြော်းမတြော့်နငှ့် အည ၊ ဘိုရြော်းဝတ့်၌ မေွျို့မလ ြော့်၍ မေ ြင့််းငါှအလ ိုရှ မသြောသ ူအမ ါင့််း 

တ ို  သည့် ညဉှ််းဆ ဲြင့််းက ို ြ ရ ကလ ေ့် ေည့်။ 

13 ဆ ို်းညစ့်မသြောသ၊ူ လှည့်  ြြော်းမသြောသတူ ို  ေူကြော်း၊ သတူ ါ်းက ို၎င့််း၊ 

က ိုယ့်က ို၎င့််းလညှ့်  ြြော်း၍ဆ ို်းညစ့် ြင့််း၌ တမရွျို့မရွျို့ တ ို်း ွါ်း ကလ ေ့် ေည့် (၂ တ မေြောမတ ၃်း၁၂-၁၃။ 

 

“အ  စ့်ဟြောလူက ိုေ ိုက့်ေဲမစတယ့်” ဟူမသြော (၁၉၇၄) ြိုနစှ့်ေှြောေြော်းမထြောင့်ြဲ ရသည ့် က ေ့််းစြောဆရြောကက ်း 

Erin Baxter ၏စကြော်းက ို   ေ့်သတ ရေ  ါသည့်။ အရေ့််းမလ်းေက့်တဲ စကြော်း ဲ။အထ်ူးသ ြင ့် 

က န့်ို ့်တ ို   ါတ့်၀ေ့််း က င့်တငွ့်မတွျို့  ေင့်မေရ မသြောေ ိုက့်ေဲေှုေ ြော်း ြစ့်သည ့် က ိုယ့်မရ်း က ိုယ့်တြော ေြောေ့်စြော်း 

ေ ြော်းက ို ြြုံတ့်ြ ရေ့်  တွေ့််းအြော်းမ ်းသည့်က ိုသတ   ြုံေ  ါသည့်။ သ၊ူသေူစသည့် ြင ့် ဘြောသြောစကြော်း 

က ိုလက့်ေက့်တစ့်ြိုအ ြစ့် အသ ို်း  ြုံ ကပ  ်း က ိုယ့်က င ့်တရြော်း  က့်   ြော်းေှုနငှ ့် ေ ိုက့်ေဲေှုေ ြော်း၏ 

ရှု ့်မထ်ွးေှုေ ြော်း ကြော်းတငွ့် က ြော်း၊ေ မ  ြောက့်ကွယ့်သြွော်းြဲ သည့်။လူေှုအစြော်းထ ို်း  ညြောရ ့်ေ ြော်းသည့် က န့်ို ့် 

တ ို  ေ က့်စ မရှျို့တငွ့်ဆက့်လက့် ြစ့် ွါ်းမေပ  ်း ကေ္ြောကက ်းကေူေ က့်စ ေှ တ့်မေရ ါ သည့်။ ေတူည သည ့် 

အရြောေ ြော်းက ိုယ ို ကည့်ရေ့်၊အ က   ြုံရေ့် ြစ့်ပ  ်းထ ိုေဟိုတ့် ါကတရြော်းဥ မဒအရ (အြ  ြုံျို့မသြောတရြော်း စ  

ရင့်  ိုင့်ြွင ့်ေ ြော်းတငွ့်) အမရ်းယူြ ရန ိုင့်သည့်။ က န့်ို ့်တ ို  သည့်ရက့်စက့်၊ ကေ့််း  ကြုံတ့်ပ  ်း စြောေြောစ တ့် 

ကင့််းေဲ သအူ ြစ့်တ ဆ  ့်တ ့်ြ ရပ  ်း၊ က န့်ို ့်တ ို  ၏ယ ို ကည့်ြ က့်ေ ြော်းသည့်လည့််း ယမေ  မြတ့်နငှ ့် ေ 

သက့်ဆ ိုင့်မတြော  ဲ မြတ့်မေြောက့်က မေသည့်အမ  ြောြ မေရ ါသည့်။ 

က န့်ို ့်တ ို  ေတ ိုင့်ေ ေ  ြုံ်းဆက့်ေ ြော်းသည့်စ ေ့်မြေါ်ေှုေ ြော်းနငှ ့်ရင့်ဆ ိုင့်ြဲ  ကရပ  ်း၊က န့်ို ့်တ ို  လည့််း လက့်ရှ ြ စြော်း 

မေရကြော၊ က န့်ို ့်မေြောက့်လြောေည ့်ေ  ြုံ်းဆက့်ေ ြော်းသည့်လည့််း  ိုေ ို ြက့်ြဲသည ့် အရြောေ ြော်းက ိုမတွျို့  က ြုံမေ 

 ကရအ ို်းေည့် ြစ့်သည့်။က န့်ို ့်တ ို  ၏သြော်း၊သေ ်း၊မ ေ်း၊ ေစ့်ဆ သ ို  လှည ့်မေမသြောဒ မရက ိုက န့်ို ့်  ေင့် က 

ရေ့်လ ိုအ ့်သည့်။ 

ငါ  ဝ ညြောဉ်အြော်း သင့်သည့်ငကှ့်သကဲ သ ို   က ိုယ့် မေရြော မတြောင့်မ ေါ်သ ို   မ  ်းမြ ဟို အဘယ့်မ ကြောင့်  

မ  ြော ကသေည့််း။ ထြောဝရဘိုရြော်းသည့် ငါြ ိုလှု ရြော ြစ့်မတြော့် ေူ၏ (ဆြောလ  ၁၁်း၃)။ 

ဘိုရြော်းသြင့်သည့်အထ ေ့််းြ ြုံ ့်ေဲ  ြစ့်ပ  ်း က န့်ို ့်တ ို  က ို အမ ြမ ်းမ ကြောင့််းဆြောလ ဆရြောက ဆက့်လက့် 

မြြော့်   ါသည့်။ 

ထြောဝရဘိုရြော်းသည့် သေ့်  ရှင့််းမသြော ဗ ေြောေ့် မတြော့်၌ ရှ မတြော့်ေူ၏။ ထြောဝရဘိုရြော်း၏ 

 လလ င့်မတြော့်သည့် မကြောင့််းကင့်မ ေါ်ေှြောတည့်၏။ ေ က့်စ မတြော့်သည့်  ကည့် ရှု  ၍ ေ က့်ြေ့််းမတြော့်သည့် 

လူသြော်းတ ို  က ို စစ့်မတြော့်ေူ၏ (ဆြောလ  ၁၁်း၄)။ 
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Stand firm on the truth (သမမြောတရြော်းပပေါ် ြ ်ုငမ်ြောစ ြောရပ်တည်ပါ) 

က န့်ို ့်တ ို  ရှင့်သေ့်ေှုနငှ ့်မအြောင့် ေင့်ေှုအမသ်းစ တ့်  ိုစ သည့်ေမ  ြောင့််းလဲ ဲမေြောင့်လြောေည ့်ေ  ြုံ်းဆက့်ေ ြော်းအ

တွက့် င့် မ  ြောင့််းလေဲည့်ေဟိုတ့်မ ။  

 ထြောဝရဘိုရြော်း၏ နှုတ့်က တ့်တရြော်းေူကြော်း၊ ကြောလအစဉ်အပေဲတည့်၏။ ထ ိုနှုတ့်က တ့်မတြော့်သည့်၊ 

သင့် တ ို  အြော်း မဟြောမ  ြောမသြော ဧဝ မေလ တရြော်း ြစ့်သတည့််း (၁ မ  ၁်း၂၅)။ 

 

ထ ိုက ေ့််းစြောရှ သေျှသည့် ဘိုရြော်းသြင့် ေှုတ့်သငွ့််းမတြော့်ေူမသြော အြော်း ြင့်  ြစ့်၍၊ 

17 ဘိုရြော်းသြင့်၏ လူသည့်စ ိုလင့်မသြောသ၊ူ မကြောင့််းမသြော အေှုအေ  ြုံ်းေ  ြုံ်းတ ို  က ို   ြုံစို ြင့််းအလ ိုငါှ 

  င့်ဆင့်မသြောသ ူ  ြစ့်ေည့်အမ ကြောင့််း၊ ဩဝါဒမ ်း ြင့််း၊ အ  စ့်က ိုမဘြော့်   ြင့််း၊ မ ြြောင့် ေတ့်စွြော 

  ြုံ  င့် ြင့််း၊ တရြော်းက ို သေွ့်သင့် ြင့််း၊ မ ြြောင့် ေတ့်စွြော   ြုံ  င့် ြင့််း၊ တရြော်းက ိုသေွ့်သင့် ြင့််း 

မက ်းဇူ်းေ ြော်းက ို   ြုံတတ့်၏ (၂ တ မေြောမတ ၃်း၁၆-၁၇) ။ 

 

က န့်ို ့်တ ို  ယ ို ကည့်သေူ ြော်းသည့် အိုတ့် ေစ့်မက ြောက့် ြစ့်မသြော ြရစ့်မတြော့် နငှ ့်သ၏ူ သေမြော တရြော်းမ ေါ် 

တငွ့် ြ ိုင့်ေြောစွြောရ ့်တည့် ကရေည့်။ ထ ိုအရြောအတွက့် မ ်းဆ ့် ြင့််း ရှ န ိုင့် ါသည့်။ သ ို  မသြော့်ဘိုရြော်းသြင့် 

သည့်က န့်ို ့်တ ို  အြော်းစွေ  ့် စ့်ေည့်ေဟိုတ့်မ ကြောင့််းေတ မ ်းြဲ  ါသည့်။အမေြောက့်တ ိုင့််းသြော်းေ ြော်းအြ ို   ဆင့််း 

ရဲဒိုကခ ဟူမသြောစကြော်းေှြော အ ြြော်းမသြောန ိုင့်င ေ ြော်းအတွက့်ဟိုသြော ယူဆမေ ကသည့်။  သ၀ါဒ တစ့် 

ြိုလ ို်းေှြော လွဲေှြော်းမသြောသေွ့် သင့်ေှုေ ြော်း ြစ့်သည ့် စည့််းစ ေ့်ကကယ့်၀ ြင့််း၊မကြောင့််းေေွ့်စွြောမေထ ိုင့်မရ်းနငှ ့် အ 

ြက့်ြဲ  ဿေြော ကင့််း မဝ်း မရ်းတရြော်းေ ြော်းက ိုသြော အြ  ေ့် ကြော ေင ့်စွြောအထ်ူး ေှင ့်တင့်မဟြော မ  ြော မေ  က 

သည့်။တြ  ြုံျို့မသြောအရြောေ ြော်းေှြော အြော်းတ ါ်းတရ လက့်ြို ့် သဘြောမ ်းရေ့်မကြောင့််းသကဲ သ ို   ြစ့်မသြော့် 

လည့််း မယရှုြ ေှတ့်ြဲ သည ့် လ ိုက့်မလျှြောက့်ရေ့်သေမြောတရြော်းအမ ြြ က မသြော   ိုစ ေဟိုတ့်မ ။  

 

သစစြောက ိုြ က့်တတ့်မသြောသ၊ူ သတ မ ်း ြင့််းက ို ေြ မသြောသ၊ူ ေြောေ့်ေေနငှ့် ယစ့်ေူ်းမသြောသ၊ူ ဘိုရြော်း သြင့် 

က ို နစှ့်သက့်သည့်ထက့် ကြောေေိုဏ့်ြ စြော်း ြင့််းက ိုသြော၍ နစှ့်သက့်မသြောသ၊ူ ဘိုရြော်းဝတ့်၌မေွျို့မလ ြော့် 

မယြောင့်မဆြောင့်၍၊ 

5 မေွျို့မလ ြော့် ြင့််းတေ့်ြ ို်းက ို  ငင့််း ယ့်မသြောသ ူ ြစ့် ကလ ေ့် ေည့်။ ထ ိုသတူ ို  က ို မရှြောင့်မလြော  ( ၂တ  ၃်း၄-၅)။ 

 

ြရစ့်မတြော့်၌ မအြောင့် ေင့်သည ့်အသက့်တြော၌ အသက့်ရှင့်ရေ့် မသြ ြောြ ိုင့်ေြောသည ့် အိုတ့် ေစ့်တ ြ  ြုံျို့ ရှ  

သည့်။ 

အြ င့််းလ၊ူ မကြောင့််းမသြောလေ့််းက ို   မတြော့်ေူပ  ။ တရြော်းသ ြင့်    ြုံ ြင့််း၊ ကရိုဏြောက ို နစှ့်သက့် ြင့််း၊ 

သင့်၏ ဘိုရြော်းသြင့် မရှ ျို့မတြော့်၌ နှ ေ့် ြ မသြော စ တ့်နငှ့်  က င့် မေ ြင့််း ေှတ ါ်း အဘယ့် ူမဇြော့်သကက ြောက ို 

ထြောဝရဘိုရြော်းမတြောင့််း မတြော့်ေူသေည့််း (ေ ကခြော ၆်း၈)။ 
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ဤက ေ့််း  ိုက့်က ိုက န့်ို ့် မဟြောမ  ြောတ ိုင့််းလ ိုလ ို အစ စဥ့်က ိုမ  ြောင့််း  ေ့်လှေ့်မလ ရှ သည့်။  

 

၁။ဘိုရြော်းသြင့်နငှ ့်နှ ေ ့်ြ စွြောသြွော်းလြော ါ- စစ့်ေှေ့်မသြောနှ ေ ့်ြ  ြင့််းေှြောက န့်ို ့်တ ို  ဘ၀ တွင့်အရြောအြော်းလ ို်း က ို 

ဘိုရြော်းြင့်နငှ ့်အစ  ြုံ ြင့််း ြစ့်သည့်။ 

၂။ေရိုဏြောတရြော်းက ိုြ စ့် ေတ့်န ို်း ြင့််း- က န့်ို ့်တ ို  က ို်းကယွ့်မသြော ဘိုရြော်းသြင့်၏မကြောင့််း ေတ့် ြင့််း သည့် 

လူမတွက ိုြရိုစ ိုက့် ြင့််းတငွ့်အမ ြြ ထြော်းသည့်။ 

၃။တရြော်းသ ြင ့်က င ့် ြင့််း- က န့်ို ့်တ ို  လ ိုက့်ေြောက င ့်သ ို်းသည ့် ဘိုရြော်းသြင့်၏စကြော်းမတြော့်က ို အမ ြြ  

သည ့် အမ  ြောအဆ ို၊မေထ ိုင့်ေှုနငှ ့်အက င ့်တ ို   ြစ့်ပ  ်း သတူ ါ်းအြ ို  တရြော်းေျှတေှုက ိုလ ိုလြော်း ြင့််း  ြစ့် 

သည့်။ 

က န့်ို ့်တ ို  ၏ယ ို ကည့်ြ က့်အတ ိုင့််းဘ၀က ိုမအြောင့် ေင့်စွြော ြတ့်သေ့််းရေ့်အမ ြြ က သည ့် အြ က့်လည့််း 

ရှ မေသည့်။ က န့်ို ့်တ ို  သည့်ေည့်မေရြောတငွ့် ြစ့်မစ၊ေည ့်ကဲ သ ို  မသြောယြောဥ့်မက ်းေှုနငှ ့်အြဲွျို့စည့််း၌ ြစ့်မစ၊ 

ယ ို ကည့်ြ က့်မ ကြောင ့်မတွျို့  က ြုံရသည ့်အရြောတ ိုင့််းတွင့် က န့်ို ့်တ ို  မအြောင့် ေင့်ေည့် ြစ့်သည့်။ 

 

မကြောင့််းကင့်ဘ ို၌ ကက ်းမသြောအသ ကြော်း၊ ယြိုေှြော ကယ့်တင့် ြင့််း ြစ့်၏။ တေ့်ြ ို်းမတြော့်လည့််း ြစ့်၏။ 

ငါတ ို   ဘိုရြော်းသြင့်၏ န ိုင့်င မတြော့်နငှ့်  သ၏ူ ြရစ့်မတြော့်၏ အြောဏြောမတြော့်စက့်လည့််း ြစ့်၏။ 

အမ ကြောင့််းေူကြော်း၊ ငါတ ို  ည အစ့်က ိုေ ြော်းက ို ငါတ ို  ဘိုရြော်းသြင့်မရှျို့မတြော့်၌ မေ  ညဉ် ေ  တ့် အ  စ့် တင့် 

မသြော ရေ့်သကူ ို မအြောက့်သ ို   ြ မလပ  ။ 

11 သတူ ို  သည့် သ ို်းသငယ့်၏ အမသ်ွးအြော်း ြင့် ၎င့််း၊ ေ ေ တ ို  သက့်မသြ ြ က့် နှုတ့်က တ့်တရြော်း အြော်း 

 ြင့် ၎င့််း မအြောင့် ေင့်၍၊ အမသြ သည့်တ ိုင့်မအြောင့် က ိုယ့်အသက့်က ို ေနမှ ေြော က (ဗ ြောဒ တ့် ၁၂်း၁၀-၁၁)။  

 

၁။အမသ်ွးမတြော့်- အြ ို်းအြမ ်းမြ ပ   ြစ့်၍ က န့်ို ့်တ ို  ၏မအြောင့် ေင့် ြင့််းသည့် မယရှုအမသ်ွးမတြော့်အ 

မသ်ွးမတြော့်အြော်း ြင ့် စ တ့်ြ ရသည့်။  

၂။စကြော်းမတြော့်- မယရှုအမ ကြောင့််းသက့်မသြ  ြင့််းသည့် ေတ့်ဆ ို်းက ိုြ က့်ဆ ်းသည ့်က န့်ို ့်တ ို  ၏ လက့် 

ေက့် ြစ့်သည့်။ 

၃။ေ ေ က ိုယ့်က ိုစမတ်း ြင့််း- မယရှုြရစ့်မတြော့်က ို ငင့််း ါယ့်ရေ့် အကက ်းေြော်းဆ ို်းမသြောပြ ေ့််းမ ြြောက့်ေှုက ို 

ြ ရမသြောအြါမယရှုက ိုေ ငင့််း ါယ့်လျှင့်က န့်ို ့်တ ို  မအြောင့် ေင့် ကသည့်။ 

 

ဘ၀ရဲ  စ ေ့်မြေါ်ေှုေ ြော်းေှြော အလ ိုမလ ြောက့်မ  ြောက့်ကယွ့်သြွော်းေည ့်အရြောေ ြော်းေဟိုတ့်မ ။ ေည့်သ ို   င့်ဆ ိုမစ 

ကြောေူ ဘိုရြော်းသြင့်သည့်က န့်ို ့်တ ို  ၏ြွေ့်အြော်းအရင့််းအ ေစ့်ပ  ်းမယရှုြရစ့်မတြော့်သည့် က န့်ို ့်တ ို  ၏မေျှြော့် 

လင ့် ြင့််း ြစ့်သည့်။သေ  ့်ရှင့််းမသြော၀ ညြောဥ့်မတြော့်သည့်က န့်ို ့်တ ို  က ိုလေ့််းညွှေ့်မေပ  ်းက န့်ို ့်တ ို  ၏ နှုတ့်က 

 ါတ့်မတြော့်က ိုြက့်တွယ့်ေှုအြော်း ြင ့်ဘိုရြော်းသြင့်သည့် အေြောေါတ့်နငှ ့်မေြောင့်ဘ၀တကွ့် အြောေြ မ ်းသည့်။  
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သင့်တ ို  သည့်သေ့်  ရှင့််းမသြောဝ ညြောဉ်မတြော့်၏ တေ့်ြ ို်းအြော်း ြင့်  မ ေြော့်လင့်  ြင့််း ါရေ နငှ့် ကကယ့်ဝ မစ  ြင့််း 

ငါှ၊ ယ ို ကည့်မသြောစ တ့်ရှ ၍ ဝေ့််းမ ေြောက့်သက့်သြော ြင့််း အေ  ြုံ်းေ  ြုံ်းတ ို  နငှ့်   ည့် စ ိုေည့်အမ ကြောင့််း၊ 

မ ေြော့်လင့်   ြင့််း၏အရှင့်၊ ဘိုရြော်းသြင့်သည့် ကယ့်ေသေြော်းမတြော့်ေူ ါ မစမသြော (မရြောေ ၁၅်း၁၃)။ 

 
 

Bold Compassionate Voice (ရဲရငို့က်ကငန်ြောပသြောအသ)ံ 

က မတြော့်တ ို  ယ ို ကည့်သေူ ြော်းအမေ ြင ့်လူ  အြဲွျို့အစည့််းအတွင့််းြ စ့် ြင့််းမေတတ ြော၊ ေေှ့်မသြောတရြော်း၊  ကင့် 

ေြော  ြင့််းနငှ ့် တရြော်းေျှတ ြင့််းတ ို   က ိုလက့်ေလွှတ့် ဲက င ့်သ ို်းရေည့်။လ င့်  ိုင့််းဆ ိုင့်ရြောနငှ ့်အ ြြော်းကွဲ  ြော်း 

မသြော  ဿေြောေ ြော်းရင့်ဆ ိုင့် က ြုံမတွျို့မေသေူ ြော်းက ိုအသင့််းမတြော့်ေှ သတူ ို  ရှြောမြွမေသည ့်လွတ့်လ ့်ေှု ေ ြော်း 

အတွက့်သင့် မတြော့်၊တ က သည ့်လေ့််းညွှေ့်ေှုေ ြော်း  ြုံမ ်းရေ့် ြစ့်သည့်။ 

က န့်ို ့်သည့် “မ  ြောင့််းလေဲှုေလ ိုအ ့်” ဟိုမ  ြောမေမသြော့်လည့််းကေ္ ကက ်းကမ  ြောင့််းလဲေှုလ ိုအ ့်မေ ါ 

သည့်။မယရှုက ိုေ ေ အရှင့်သြင့်အ ြစ့်လက့်ြ  ြင့််း၊အရှု  ်းမ ်း ြင့််း၊ သ၏ူသေွ့်သင့်ေှုေ ြော်းက ိုြက့်တယွ့် 

 ြင့််းေှလြောမသြောမ  ြောင့််းလေဲှုလ ိုအ ့်မေသည့်။ 

 

ဘိုရြော်းသြင့် မရှ ျို့မတြော့်၌ မေြောင့်တရ ြင့််းတရြော်းက ို၎င့််း၊ ယိုဒလူ၊ မဟလသလူတ ို  အြော်း သက့်မသြ သည့် 

အမ ကြောင့််းအရြောက ို သင့်တ ို   သ  က၏ (တေေ့်မတြော့် ၂၀်း၂၁)။ 

 

 က မေြော့်ေ ေ အသက့်တြောက ိုြရစ့်မတြော့်ထ မ ်းအ ့်ြဲ စဥ့်တွင့်ေည့်သေူျှက န့်ို ့်က ို   က့်စ ်း ြင့််းေှရ ့်တေ  ့် 

ရေ့်၊  က့်စ ်းမေသည့်အေူအက င ့်ေ ြော်းက ိုရ ့်တေ  ့်ရေ့်လေ့််းညွှေ့်ေှုေမ ်းြဲ  ကမ ။ ဘိုရြော်းသြင့်သည့်သူ  ေ 

ရိုဏြောနငှ ့် မက ်းဇူ်းမတြော့်အြော်း ြင ့်က န့်ို ့် အသက့်တြောက ိုမ  ြောင့််းလဲမစပ  ်း၊ လေ့််းမ ကြောင့််းသစ့်သ ို    ို   

မဆြောင့်ြဲ သည့်။ယမေ  နစှ့် ၅၀ ြေ  ့် ကြောပ  ်းမေြောက့်တွင့်အ   သြွယ့်မသြောသူ  မက ်းဇူ်းမတြော့်သည့်က န့်ို ့်အ 

မ ေါ်ဆက့်လက့်မ  ြောင့််းလဲေှုေ ြော်းလို ့်မေဆ ဲင့် ြစ့်သည့်။ 

 

အမ ကြောင့််းေူကြော်း၊ ေေဂလြောရှ မသြော မ ေြော့်လင့် ရြောက ို၎င့််း၊ ကက ်း ေတ့်မသြော ဘိုရြော်းသြင့်တည့််းဟူမသြော၊ 

ငါတ ို  က ို ကယ့်တင့်မတြော့်ေူမသြော အရှင့်သြင့် မယရှုြရစ့်၏ ဘိုေ့််းအသမရမတြော့် ထင့်ရှြော်း မ ေါ်ထေွ့််း 

 ြင့််းက ို၎င့််း၊ 

12 ငါတ ို  သည့် မ ေြော့်လင့် လ က့်၊ ဘိုရြော်းေဲ  တရြော်းေဲ မေ ြင့််း၊ မလြောက တ ့်ေက့် ြင့််းက ို  ယ့်ရှြော်းလ က့်၊ 

ယြို ဘဝ၌ ဣမ္နဒမစြောင့်  ြင့််း၊ တရြော်းသ ြင့် က င့်  ြင့််း၊ ဘိုရြော်းဝတ့်၌မေွျို့မလျှြော့် ြင့််းတ ို  က ို   ြုံမေ 

ရေည့်အမ ကြောင့််း၊ (တ တို ၂်း၁၁-၁၂)။ 
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