
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏Aႏွစ္သာရ 

ဤကမာၻေပၚ၌ ဘာသာေရးေျမာက္မ်ားစြာရိွသည္။ ဘာသာတုိင္း၌ Aခ်က္ႀကီးသုံးခ်က္ရိွသည္။ 
၄င္းတုိ႔မွာ 

(က) ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း (Doctrine) 
(ခ) ကိုးကြယ္ျခင္း (Rites) ႏွင့္ 
(ဂ) က်င့္ႀကံျခင္း (Ethics) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဟူသမွ်၌ Aထက္ပါAခ်က္မ်ား ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး 
တစ္ခုစီ၌ Aထက္ပါ Aခ်က္မ်ားAေပၚ U ီးစားေပးျခင္း မတူညီၾကပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ 
ယုံၾကည္ျခင္း (Doctrine)၊ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ကိုးကြယ္ျခင္း (Rites) ႏွင့္ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ က်င့္ႀကံျခင္း 
(Ethics) တစ္ခုခု U ီးစားေပးတတ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခုကုိမွ် ပစ္ပယ္၍မရပါ။ 
Aထက္ပါAခ်က္မ်ားAနက္ တစ္ခုခု မပါရိွပါက ဘာသာေရးမဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ စU္းစားUာဏ္ 
(ideology) တစ္ခုခု၊ သို႔မဟုတ္ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ျခင္း (Philosophy) တစ္ခုခ ု
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္ Aသက္တာ၌ Aထက္ပါ Aခ်က္ (၃) ခ်က္ကုိ 
လုိAပ္ပါသည္။ 

သမၼာက်မ္းစာကလည္း Aထက္ပါ (၃) ခ်က္ကိုပင္သြန္သင္ထားပါသည္။ ဤသုိ႔ဆိုေသာ္ 
ခရစ္ယာန္မ်ား “က်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္း” (Ethics) Aတြက္ဘာမ်ား သြန္သင္ထားပါသနည္း? 
ဤေမးခြန္း၏ Aေျဖကား “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ 
Aသက္ရွင္ ေနထုိင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေရးကုိ ဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

သူတစ္ပါးAေပၚ၌ ျပဳက်င့္ရမည့္နည္းလမ္း၊ ေဆြမ်ဳိးညာတိ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားAေပၚ၌ 
ျပဳလုပ္ရမည္း နည္းနိႆယမ်ား Aထိ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။ ဤမွ်သာမက ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေနထုိင္ေရး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး၌ ရွိရမည္း စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားAတြက္ပါ 
ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာ္ေပၚတရားေတာ္သည္ ေနထုိင္က်င့္ႀကံရမည္နည္းလမ္း 
Aေသးစိတ္ေတာ့ မပါ ပါ။ ေရွးယုဒမ်ားက က်င့္ႀကံ ေနထုိင္ရမည္းနည္းလမ္းကုိ 
ဘုရားသခင္ထံမွ ရရိွလိုၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါး၊ 
၀တ္ျပဳနည္း ပညတ္ခ်က္ (၆၁၃) ပါး၊ စာႏွင့္ေရးသားျခင္းမရိွေသာ မိရိုးဖလာနည္း Aားလုံး 
ဘုရားသခင္ထံမွ ရရိွၾကသည္ဟု ခံယူသည္။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ဤကဲ့သုိ႔မ်ဳိးေသာ 
ပညတ္ေတာ္ မဟတ္ုပါ။ က်င့္ႀကံေနထုိင္ရမည့္ နည္း Aေသးစိပ္ေဖၚျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
ေယရႈသခင္ ယုံၾကည္လက္ခံသူမ်ားAတြက္ Aဓိက Aခ်က္မ်ားကုိသာ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ 



ေယရႈ ပုိင္ဆိုင္ရရိွသူမ်ားAတြက္ ဤ AဓိကAခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါမွ 
ေနထုိင္ရန္ လုိAပ္ေသာ Aျခားနည္းလမ္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းေပၚလာမည္သာ။ 

ေဖၚျပၿပီးခဲ့သည့္Aတုိင္း ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္နာAသာ 
ရလုိသူမ်ားAတြက္ ပညတ္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာသည္ လူသားမ်ား၏ 
က်င့္ႀကံေနထုိင္ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ မရႏိုင္ပါ။ ႀကိဳးစားျခင္း Aားျဖင့္ ရႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 
ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ေယရႈသခင္ တစ္ဖန္ၾကြလာေသာAခါ (သို႔) 
A ုပ္ခ်ဳပ္လာေသာAခါ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ Aဆုိပါ သြန္သင္ခ်က္ကုိ မီးကဲ့သို႔ ေမြးရန္၊ မီးေသြးကဲ့သုိ႔ ေလာင္ရန္ AားေပးAား 
ေျမွာက္မည့္သူမာွ ေယရႈပင္လွ်င္ျဖစ္သည္ (ဖိ ၂ း ၁၃)။ သူ၏ Aင္Aားႏွင့္သာလွ်င္ 
လုိက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေယရႈကို U ီးစြာမပုိင္ဆိုင္၊ ေယရႈ၏ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
မခံယူပါက ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမႈႏွင့္ မရရိွႏိုင္ပါ။ ေယရႈAျမင္မွာ Aပင္ပန္းခံၿပီး 
၀န္ေလးသူႏွင့္ ႏိႈင္းယွU ္ေတာ္မူသည္။ သူ႔ထံသြားေရာက္ၿပီး Aရင္ေတြ႕ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္ 
(မႆ ဲ၁၁ း ၂၈ – ၃၀)။ 

ခရစ္ယာန္Aသက္တာ၌ Aဓိက Aေၾကာင္းရင္းမွာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ သည္ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာAားျဖင့္ က်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္း” (Ethic of Love) 
သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ေယရႈသြန္သင္ေသာ ပညတ္ေတာ္ႏွစ္ခ်က္၌ ဤခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ 
Aဓိကျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ လူသားAခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပညတ္ေတာ္ဟူသမွ်၏ Aရင္းAျဖစ္သည္ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဤ 
AဓိကAခ်က္ကို ကိုင္မိဖမ္းမိပါက AျခားေသာAရာမ်ားသည္ သူ႔Aလုိလုိ 
ရရွိခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ AဓိကAခ်က္ မ႑ိဳင္ျဖစ္ကာ ဤ Aခ်က္AေပၚAေျခခံၿပီး 
ခရစ္ယာန္မ်ား၏ သက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သူ႔Aခ်ိန္ႏွင့္ သူ ျဖည့္စြမ္းရမည္ပင္။ 
က်မ္းစာ၌ ရွင္ေပါလုကပင္လွ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ားAသက္ရွင္ ေနထုိင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
သြန္သင္ထားပါသည္။ သူ႔ေနရာ၊ သူ႔Aခ်ိန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
Aေၾကာင္းAရာAေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ 
တူညီေလ့မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ မေျပာင္းမလ ဲတည္တ့ံေသာAရာမွာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” 
ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ က်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္း၌ AျခားAရာဟူသမွ် ေနရာေဒသ 
Aခ်ိန္ႏွင့္ Aေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားAေပၚလိုက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ္လည္း၊ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ AစU္တည္ၿမဲပါသည္။ 



“ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကုိ တစ္ေ၀မတိမ္း လုိက္နာႏုိင္သည္” ဟုဆိုသူ လူသား 
ရွာမွရွားပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္ေပၚတက္သကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းျခင္း 
တက္ရပါလိမ့္မည္။ ေျခေခ်ာ္ေသာ Aခ်ိန္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေယရႈက Aားကုိး၍ 
မရရိွႏိုင္ေလာက္ေAာင္ မေ၀းပါ။ Aားနည္းေသာAခါ ညာဘက္လက္မွ ဆြဲထူပါလိမ့္မည္။ 
ေတာင္ထိပ္ Aေရာက္ေခၚသြားမည္ မွာ မုခ်ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေလာက၌ 
သူ႔သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူရန္ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံAေရာက္ ကုိယ္ေတာ္၏ 
သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီမည့္ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (၂ေကာ ၃ း ၁၈။ ၁ေယာ ၃ း ၂၃)။ 

ဘုရားသခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီႏုိင္ျခင္း Aလုိ႔ငွာ ဤေလာက၌ သက္ရွင္ေနထုိင္ရမည့္ 
နည္းလမ္းကုိ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၌ ေဖၚျပထားသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ က်င့္ႀကံေနထုိင္ 
လုိက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း Aလုိ႔ငွာ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ တို႔Aထဲ၌ ၀ိညာU္ေတာ္ရွိပါသည္ သူ၏ 
ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီႏုိင္ေရးAတြက္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္Aတုိင္း 
လုိက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ Aၿမဲေဖးမ ကူညီေပးေတာ္ပါသည္။ 
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