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ကန်သ
့် တ်တောားမမစ်ချက်မျောား၊ အရရားကကီားရ

ောင်ားပ ားမျောားနှင့်် အစီရင်ခစ
ံ ောမျောားအ

တွက် ဤစောအိုပ်မှ အကျဉ်ားချျုပက
် ိုားကောားချက်မျောား ထိုတယ
် အ
ူ သံိုားမပျုမခင်ားမှတပ ား၊
စောရရားသူ ၏ခွငမ့်် ပျုစောမပ ပဲ စောအိုပ်၏ မည်သည်အ
့် စတ်အပိုင်ားကိုမျှ အသံိုားမပျု
မခင်ား (သ)ို့် ပံန
ို ှပ်ထိုတရ
် ေမခင်ား၊ မတတူကူားမခင်ားနှင့်် အသံသင
ွ ်ားမခင်ား စသည့်် အီလက်
ထရွန်နစ်ပညောမြင့်် ကူားယူမခင်ားမျောား မမပျုလိုပ်ရ။
ကျမ်ားကိုားကောားချက်မျောားမှော King James Vesion ကျမ်ားမှ ရကောက်နတ
ှု ်
ကိုားကောားထောားမခင်ားမြစ်သည်။

ပံိုနပ်
ှ ထိုတ်ရေသူ

Fatheroflove.info

အသံပ စောအိုပ်ကို မကကောမီအန
ွ ်လိုင်ားတင်ပ မည်။
ဇွန်လ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်
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မာတိကာ
သင်စဉ်ားစောားမြူားပ သလောား။
၁။ အမှန်ပင်အရရားကကီားပ သလောား။
၂။ ကျွန်ိုပ်တ့်အ
ို ြို့်ပပီားမပည့််စံိုရသောစံ
၃။ ကျွန်ိုပ်တ့်၏
ို အသက်အရင်ားအမမစ်
၄။ မမပံိုသဏ္ဍန်နှင့််အညီ ြန်

င်ားရတော်မူမခင်ား

၅။ လမ်လည်လှည့််ြျောားသူကကီား
၆။ အမပစ်ဟူသည်ကောား အဘယ်နည်ား။
၇။ အဘယ်ရကကောင့်် မောရ်နတ်ရှရနပ သနည်ား။
၈။ ြျက်စီားတတ်ရသောရ မွကကီား
၉။ ရယောဘခံရရသောဒိုကခမျောား
၁၀။ ကျမ်ားစောအ ား အဓပပ ယ်ရကောက်လွဲမှောားမခင်ား အရကကောင်ားအရင်ား
၁၁။ ဘိုရောားသခင်အ ား န ားလည်မှုလွဲမ ားမခင်ား အရကကောင်ားအရင်ား
၁၂။ ဘိုရောားသခင်ြျက်စီားမခင်ားမပျုပံို
၁၃။ ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော်ကောား အဘယ်နည်ား။
၁၄။ ဘိုရောားသခင် တိုက်ပွဲ

င်နွဲပံို

၁၅။ ရသောဒံိုနှင့်် ရ ရမောရပမျုြို့
၁၆။ ရရလွှမ်ားမိုားမခင်ားအရကကောင်ားကောား အဘယ်သန
ို့် ည်ား။
၁၇။ လက်ေ ားကပ်တိုင်သက်ရသ
၁၈။ ဘိုရောားသခင်သည် အောဏောရှင်မဟိုတ်ပ ။
၁၉။ ကျွန်ိုပ်တ့်၏
ို ြန်

င်ားရှင်နှင့်် ရစောင့််ထန်ားရှင်

၂၀။ ထောေရအသက်ကို အဘယ်သရ
ို့် နိုင်ပါမည်နည်ား။
၂၁။ တရောားစီရင်ရတော်မူမခင်ားကို ကျွန်ိုပ်တ့်ရ
ို ကကောက်ရွံြို့ရနသင့််ပ သရလော။
၂၂။ ဘိုရောားသခင်၏တရောားစီရင်မှုသည် အဘယ်သရ
ို့် ှသနည်ား။
၂၃။ ဘိုရောားသခင်သည် စတ်နှမ့််ချရတော်မူသည်။
၂၄။ ဘိုရောားသခင်သည် အရစခံတစ်ဦားမြစ်သည်၊ ကျွန်သခင်တစ်ဦားမဟိုတ်ပ ရချ။
၂၅။ သင့််အောား ဘိုရောားသခင်အကကွင်ားမဲ့်ချစ်ရတော်မူသည်။
၂၆။ ဘိုရောားသခင်၏နိုင်ငံရတော်
၂၇။ စစ်မှန်ရသောလွတ်လပ်မှုကို ကျွန်ိုပ်တ့်၌
ို ဘိုရောားသခင်ရပားအပ်ထ ားမခင်ား
အကျဉ်ားချျုပ်အညွှန်ား
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နဒ န်ား

သင်စဉ််းစ ်းမိဖ်းပါသလ ်း။
ဘောသောစကောား အသံိုားအနှုန်ားတွင် သဘောေအင်အောားစိုမျောားရကကောင့်် မြစ်ရပေါ်
လောသည့်် လက်ရတွြို့ကျကျတောား

ီားမရနိုငရ
် သော ရဘားအနတရောယ်တစ်စတ
ံို စ်ရောကို

ဘိုရောားသခင်၏လိုပ်ရပ် (act of God) ဟူ၍ သံိုားနှုန်ားရခေါ်

ထ
ို ောားသည်။ ဤစကောားစို

ကို အောမခံရပေါ်လစီမျောားတွင် မကကောခဏ ထည်သ
့် ွင်ားအသံိုားမပျုရလ့်ရှသည်။ ကျွန်ိုပ်တို့်
ကမဘ ကကီားရပေါ်တွင် မြစ်ပျက်ရနသည့််
ေန်ရှသည် ဟူရသောအယူအ

ားို ရသောအမှုမျောားအတွက် ဘိုရောားသခင် တော

ကို ကျွနပ
်ို ်တဘ
ို့် ယ်ကရလောကကသနည်ား။ ရလ

င်နှ

ရမောင်ားမျောား၊ ရမမငလျင်လှုပ်မခင်ားမျောား၊ ဟောရီကန်ားမိုန်တိုင်ားမျောား၊ ရရကကီားမခင်ားမျောားနှင့််
အမခောားရသော

သဘောေရဘားအနတရောယ်မျောား မြစ်ပျက်မည့််အချန်နှင့်် မြစ်ပျက်မည့််

ရနရောကို ဘိုရောားသခင်ထင်ရော

င
ို ်ားပပီား စီစဉ်ချမှတရ
် နပ သလောား။ ထိုအရောမျောား မြစ်

ပျက်လောရအောင် ဘိုရောားသခင်တစ်စံိုတစ်ရောမပျုလပ
ို ်ရနပ သလောား။ မမမြစ်ရစလိုသည့််
အကျျုားရလဒ်မျောား မြစ်ရပေါ်ရစမခင်ားငှ သဘောေရလောကကကီားကို ဘိုရောားသခင်ကကျုားကိုင်
ထောားပ သလောား။ ကမဘ ရပေါ်၌မြစ်ပောွ ားရနသည့်် ဒိုကခ
အဘယ့််ရကကောင့််မကကျုားပမ်ားပဲရနသနည်ား။ ရန က်

င်ားရဲမခင်ားမျောားကို တောား

ီားဖိုို့ သူ

ားံို အရနမြင့််၊ ကျမ်ားစော၌ ကျွနပ
်ို ်တို့်

ြတ်ြူားသည့်် အကကမ်ားြက်မှုမျောားအတွက် ဘိုရောားသခင်တောေန်ရခဲ
ှ ့်ပ သလောား။ ဘိုရောား
သခင် ကယ
ို ်ရတော်တိုင် ထိုအကကမ်ားြက်မှုမျောားကို အောားကိုားအောားထောားမပနေပ သလောား။
ဤရမားခွန်ားမျောားအတွက် ကျမ်ားစောတွင် အရမြရပားထောားပ သည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊
ထိုအရမြမျောားကရ
ို တွြို့နိုငရ
် န် အတွင်ားကျကျရလ့်လောမှုမပျုရန်လပ
ို သည်။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်
ကိုယ်ပိုင်ယံိုကကည်ချက်မျောားအရပေါ် စန်ရခေါ်မှုမြစ်ရစမည်
လိုပ်ရ

ောင်ချက်မျောားအရကကောင်ားနှင့််

ပတ်သက်ပပီား

ိုသည့််တိုင်၊ မမနှင့်် မမ၏
ဘိုရောားသခင်ကယ
ို ်ရတော်တိုင်

အဘယ်သမ
ို့် န်ထ
့် ောားရတော်မူသည်ကို ကျွန်ိုပ်တန
ို့် ားရထောင်လစ
ို တ်ရှြလ
ို့် အ
ို ပ်ပ သည်။
ကျမ်ားစော၌ရြေါ်မပထောားသည့်် ဘိုရောားသခင်၏စောရတတရတော်မျောားကို ဤစောအိုပ်မှ စမ်ား
စစ်ရလ့်လောမှု မပျုလပ
ို ်ရပားသွောားပမည်။ သူ၏လိုပ်ရ
ရသော

အရောမျောားတက
ို့် ို

ောင်မမ
ှု ျောားနှင့်် သူ မလိုပ်ရ

စမ်ားစစ်ရလ့်လောသွောားြို့်မြစ်သည်။

ကျွနပ
်ို ်တို့် လိုကန
် ကကသည်အ
့် ခ

ဘိုရောားသခင်သည်

ောင်

သူ၏စည်ားမျဉ်ားမျောားကို

ကျွန်ိုပ်တက
ို့် ခ
ို ျစ်ရတော်မူပပီား
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သူူ့အောား မပစ်မောှ ားမကကသည့််အခ လူသ ားမ ားကို သူအမျက်ထက
ွ ်လ က်၊ အောဏော
ရတော်ကို ြီ

န်မှုမပျုသူတအ
ို့် ောား သူအမပစ်ရပားရတော်မူသည်ဟို လူအမျောား ယံိုကကည်

လက်ခံထောားကကသည်။ ဤရလ့်လောမှုတွင် ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်
အဓကရည်ရယ
ွ ်ချက်မှော
ဘိုရောားသခင်သည် ြျက်စီားသူတစ်ဦားအရနမြင့်် ဘယ်အခ မျှ မမပျုမြ
ူ ူားရကကောင်ားနှင့််
ြန်

င်ားရှင၊်

ရစောင်ထ
့် န်ားရှငန
် င
ှ ့််

ကယ်တင်ရှငတ
် စ်ဦားအရနမြင့််သော

မပျုမူရတော်မူ

ရကကောင်ားကို ကျမ်ားစောအရထောက်အထောားမြင့်် မပသရပားြို့်မြစ်ပ သည်။

အထက်မှ သက်ရ ောက်ရသောပညောမူကောား၊ ရ ှှေ့ဉားစောစင်ကကယ်
၏။ ထိုမတ
ှ ပ ား၊ အသင်အတင်ရေတတ်ကက၏။ ဖြည်ားညှင်ားရသော
သရ

ော ှ၏။ ရသားရ

ောင်လယ်၏။ ကရိုဏောနှင်၎င်ား၊ ရကောင်ား

က ားနှင်၎င်ား ဖပည်စို၏။ လ စ်လ ျူရသောစတ် ှ၏။ လ ှေ့၀ှက်ဖြင်ား
နှင် ကင်ားစင်၏။ ___ ှင်ယောကိုပဩ
် ဝ ဒစော ၃ား၁၇
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၁။ အမှန်ပင် အရ ်းက

်းပါသလ ်း။

ဘိုရောားရှငသ
် ည် အဘယ်သရ
ို့် သောသူမြစ်သည်ကို သရှဖိုို့ အဘယ့််ရကကောင့််
အရရားကကီားသနည်ား။ သူူ့အရပေါ် ကျွနပ
်ို ်တမို့် မင်သည့်် အမမင်မျောားက အရရားကကီားပ သ
လောား။ သူူ့အရကကောင်ားကို နတွားနတ
တစ်ခပ
ို ရလော။

င်မခင်မခင်ားအမှုသည် အရရားကကီားရသော ကစစရပ်

ဤရမားခွနား် တ၏
ိုို့ အရမြမျောားကို

သရှထောားြရ
ို့် ကောင်ားပ သည်။

ဘိုရောားသခင်နှင့်် သူူ့စောရတတရတော်အရပေါ် ထောားရှသည့်် ကျွနပ
ို ်တ၏
ို့် ယံိုကကည်မခင်ားက
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် စောရတတကို အ
အထိုကတ
် န်

ားံို အမြတ်ရပားရနလျက်ရပ
ှ သည်။ စောရတတဟူသည် အြိုား

ားံို ရသော အရောတစ်ခိုမြစ်သည်။

“င သည် င ့်ခမည်ားရတော်နှငတ
့်် လံိုားတေတည်ားမြစ်သည်။”ဟို ရယရှုရမပောခဲ့်
သည်။ (ရယောဟန် ၁၀ား၃၀)။ ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောားနှင့်် သောားရတော်ဘိုရောားတသ
ို့် ည်
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခို၊ စောရတတတစ်ခတ
ို ည်ားရှကကသည်။ သူတ၏
ို့်

က်

ရ
ံ ရားမှော သဟ

ဇောတရှသည်။ ရယရှုသည် ခမည်ားရတော်၏ “ဘိုန်ားရတော်ရရောင်မခည်နှင့်် ဇောတအမြစ်
ရတော်၏ပံိုသဏဌောန်မြစ်သည်။” ဟို ရဟပ ဲကျမ်ားရရား
ပ သည်။ (ရဟပ ဲ ၁ား၃)။ ဘိုရောား၏ဘိုန်ားရတော်

ရောက အတအလင်ားရမပောထောား

ိုသည်မောှ သူ၏ ကကီားကျယ်ခမ်ားန ားမှု

ထက်ပသ
ို ည်။ ထိုဘန
ို ်ားကောား သူ၏စောရတတရတော်ပင်မြစ်သည်။ မမ၌ ဘိုန်ားရတော်ကို
မပရပားပ ရန် ဘိုရောားသခင်အောား ရမောရရှခွငပ
့်် န်သည်အ
့် ခ ၊ ရမောရရှ ရရှြို့၌ကကွရတော်မူ
လျက် သူူ့အောား မမ၏စောရတတရတော်ကို ဘိုရောားသခင်ကကောားရမပောရပားရတော်မူခပ
ဲ့် သည်။
ထောေရဘိုရောား၊ ထောေရဘိုရောား၊ ချစ်သန ားမခင်ားရမတတော ရိုဏောနှင့််မပည်စ
့် ံို၍
စတ်ရည
ှ ်မခင်ား၊
ရသော၊

ရကျားဇူားမပျုမခင်ား၊

သစစောရစောင်မ့် ခင်ားနှင့််ကကွယ်ေရတော်မူထ

အရထောင်အရသောင်ားမျောားရသောသူတအ
ို့် ောား သန ားမခင်ားရကျားဇူားတ

ရောားကို ရစောင်ရ
့် တော်မူထရသော၊ အဓမမကျင့််မခင်ား၊ တရောားရတော်ကိုလန
ွ ်ကျူား
မခင်ား၊ မပစ်မှောားမခင်ားအကျင့််တက
ို့် ရ
ို မြလွှတ်၊ (ထွက်ရမမောက်ရော ၃၄ား၆-၇)
ဘိုရောားသခင်၏ အမြစ်ရတော်အမှနက
် ို သမမင်မခင်ားအမှုသည် ကျွနပ
ို ်တအ
ို့် ောား
သူနှင့််မပန်လည်သင့်် မမတ်ရစသည်။ ထိုအသသည် အန ကို ပငမ်ားရစပပီား အသက်ကို
ရပားစွမ်ားသည်။ ခမည်ားရတော်ထံ

ိုရတောင်ားရင်ား၊ ရယရှုမည်သရ
ို့် မပော

ခ
ို ဲ့်သည်ကို

န ားရထောင်ကကည်လ
့် ိုကပ
် ရလ။ “ထောေရအသက်ဟမ
ူ ူကောား၊ မှန်ရသော ဘိုရောားသခင်

7
တစ်

တ
ူ ည်ားမြစ်ရတော်မူရသော ကိုယ်ရတော်ကို၎င်ား၊ ရစလွှတ်ရတော်မူရသော ရယရှု

ခရစ်ကို၎င်ား၊ သကျွမ်ားမခင်ားတည်ား။” (ရယော ၁၇ား၃)။ ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောား၏ ရိုပ်လားံို
ရတော်ကို မမရမပောစကောားနှင့်် မမ၏အသက်တောအောားမြင့်် ရယရှုထင်ရှောားရစခဲ့်ပ သည်။
“သင်တအ
ို့် ောား င အမှနအ
် ကန်

သ
ို ည်ကောား၊ ခမည်ားရတော် မပျုရတော်မူရသောအမှုကို

သောားရတော်သည် မမင်၍သော မပျု၏။ မမအလိုအရလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှ မမပျုနိုင်၊
ခမည်ားရတော်မပျုရတော်မူသမျှအတိုင်ား သောားရတော်လည်ားမပျု၏။” (ရယောဟန် ၅ား၁၉)
ဘိုရောားရှငသ
် ည် တစ်သမတ်တည်ား ချစ်ရတော်မူတတ်၍

ရိုဏောရတော်နှင့််

မပည်ေ
့် ရကကောင်ားကို ကျွန်ိုပတ
် ို့် သရှလောကကသည့််အခ ၊ ချစ်ခင်ကိုားစောားရသော စတ်နလ
ှ ိုားံ
မျောားမြင့်် သူူ့ထသ
ံ ို့် ကျွန်ိုပ်တို့်

ယ
ွဲ ူမခင်ားခံရကကလမ်မ
့် ည်မြစ်ပ သည်။ သူသည် ရမပောင်ား

လဲမခင်ားမရှရသောရကကောင်၊့် သူ၏ရမတတောရတော်နှင့်် သူ၏ ရကောင်ားမမတ်ရသော အကကံ
အစည်ရတော်ကို အောမခံအမြစ် ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် ရှထောားကကသည်။ မောလခ ၃ား၆ တွင်၊
“င သည် ထောေရဘိုရောားမြစ်၏။ ရမပောင်ားလဲမခင်ားမရှ။”ဟို သူအတအလင်ားရမပောထောား
သည်။ သူသည် ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ည်ားတူ ရမပောင်ားလဲတတ်သူတစ်ဦား မဟိုတပ
် ရချ။ မျှမျှ
တတနှင့်် ရလားရလားစောားစောား ကျွနပ
်ို ်တို့် အ

က်

ခ
ံ ံရနရသမျှ ကျွန်ိုပ်တ၌
ို့် သန ား

မခင်ား၊ ချစ်မခင်ားနှင့်် မှန်ကန်သည့်် အရတွားမျောားရှရနတတ်ကကသည်။ သရ
ို့် သော်၊ ရန်လို
သူမျောားနှင့်် ရင်

င
ို ်လောရသည်အ
့် ခ ၊ ကျွနပ
်ို ်တို့် ရဒ သထွကပ် ပီား လက်တမံို့် ပန်ချင်

တတ်ကကသည်။

ရဒ သစတ်

(သ)ို့်

လက်တမံို့် ပန်လိုစတ်မျောားမြင့််

ဘိုရောားသခင်

ဘယ်အခ မျှ တံမို့် ပန်ရတော်မမူပ ရချ။
ရယရှုရရော၊ ခမည်ားရတော်ပ
ရတော်တင
ွ ် အခိုင်အမောရမပော

ရမပောင်ားလဲမခင်ားမရှရကကောင်ားကို နှုတက
် ပတ်

ထ
ို ောားပ သည်။ “ရယရှုခရစ်သည် မရန့်၊ ယရန့်၊ ရန င်

ကောလ အစဉ်အပမဲမရမပောင်ားလဲရနရတော်မူ၏။”(ရဟပ ဲ ၁၃ား၈)။ “ထိုအဘသည် ရရွြို့
ရလျော့်တမ်ားယမ်ားမခင်ားမရှ၊ ရမပောင်ားလဲမခင်ားအရပ်နှင့်် ကင်ားလွတရ
် တော်မူ၏။” (ယောကိုပ်
၁ား၁၇)။

ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် သမ့််ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်၌

ကကမ်ားကကျုတ်မခင်ားမရှရကကောင်ားကို

လည်ား အထက်ပ ကျမ်ားချက်မျောားက သက်ရသခံရနပ သည်။
နှုတက
် ပတ်ရတော်သည်လည်ား လူဇောတအမြစ်ကိုခယ
ံ ူ၍၊ ရကျားဇူားရတော်နှင့််
၄င်ား၊

သစစောရတော်နှင့််၎င်ား

မပည်စ
့် ံိုလျက်

င တတ
ို့် ွင်တည်ရနရတော်မူ

သည်မြစ်၍၊ ခမည်ားရတော်၌ တပ ားတည်ားရသောသောားရတော်၏ဘိုန်ားကဲ့်သို့် သူ
၏ဘိုန်ားရတော်ကို င တသ
ို့် ည်မမင်ရကကပပီ။

___ ရယောဟန် ၁ား၁၄

8

၂။

ျွန််ုပ်တိ်ုို့အဖိ်ုို့ပပ်းပပည့််စံ်ုရသ စံ

ရန်လိုတတ်သည့်် ဤကမဘောရမမရပေါ်တွင် ရနထိုင်ရနရသည်က
့် ျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့်
ပပီားမပည်စ
့် ံိုသည့်် အသက်ရှငန
် ည်ားစံတစ်ခက
ို ို ရတောင်ရပေါ်ရဒသန တရောားရတော်တင
ွ ်
ရယရှုရပားထောားရတော်မူသည်။
ကိုယန
် ှင့််စပ်

င
ို ်ရသောသူကို

ချစ်ရလော့်။

ရန်သက
ူ ိုမန
ို ်ားရလော့်

ဟူရသော

ပညတ် စကောားကို သင်တကို့် ကောားရပပီ။ င ပညတ်သည်ကောား၊ သင်တသ
ို့် ည်
ရကောင်ားကင်ဘ၌
ိုံ ရှရတော်မရ
ူ သော သင်တအ
ို့် ဘ၏သောားမြစ်လိုရသောငှ ၊ သင်
တ၏
ို့်
ရန်သူတက
ို့် ို ချစ်ကကရလော့်။ သင်တက
ို့် ို ကျန်

ရ
ဲ သောသူတအ
ို့် ောား

ရမတတောပို့်ကကရလော့်။ သင်တက
ို့် ို မိုန်ားရသောသူတအ
ို့် ောား ရကျားဇူားမပျုကကရလော့်။
သင်တက
ို့် ို ရနှ က်ယှကည
် ဉ
ှ ်ား

ဲရသောသူတအ
ို့် ြို့် ဘိုရောားသခင်ကို

ို

ရတောင်ားကကရလော့်။ အရကကောင်ားမူကောား၊ ရကောင်ားကင်ဘ၌
ိုံ ရှရတော်မူရသော
သင်တအ
ို့် ဘသည် ရကောင်ားရသောသူ မရကောင်ားရသောသူ၏ အရပေါ်၌ ကိုယ်
ရတော်၏ရနကို ထွက်ရစရတော်မူ၏။ ရမြောင်မ
့် တ်ရသောသူ မရမြောင့််မတ်
ရသောသူ အရပေါ်၌ မဃ
ို ်ားကိုရောွ ရစရတော်မူ၏။ သင်တက
ို့် ို ချစ်ရသောသူတအ
ို့် ောား
သော

ချစ်တမံို့် ပန်လျှင်

အဘယ်ရကျားဇူားတင်သနည်ား။

ဤမျှရလောက်မပျုကကသည်မဟိုတ်ရလော။ အရ

အခွန်ခံသတ
ူ ပ
ို့် င်

အ
ွ မျျုားတအ
ို့် ောားသော

ရလော

ကေတ်မပျုလျှင် အဘယ်သထ
ို့် ားူ မမတ်သနည်ား။ သောသန ပလူတပ
ို့် င် ထအ
ို့်
တူမပျုကကသည်မဟိုတရ
် လော။

ထရ
ို့် ကကောင်ရ
့် ကောင်ားကင်ဘို၌
ံ ရှရတော်မူရသော

သင်တအ
ို့် ဘသည် စံိုလင်ရတော်မူသည်နည်ားတူ သင်တသ
ို့် ည်လည်ား စံိုလင်
မခင်ား ရှကကရလော့်။ (မသဲ ၅ား၄၃-၄၈)
ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်ပပီား ဤစောပိုဒ်တွင် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား အ
ဘယ် အရောကသ
ို ွန်သင်မပထောားသနည်ား။ “ သင်တ၏
ို့်
ရန်သတ
ူ က
ို့် ို ချစ်ရလော့်။”ဟို
ရယရှု မှောကကောားထောားခဲ့်သည်။ တ

က်တည်ားမှောပင်၊ “သင်တသ
ို့် ည် ရကောင်ားကင်ဘ၌
ိုံ

ရှရတော်မူရသော သင်တအ
ို့် ဘ၏သောားမြစ်လိုရသောငှ ၊” ဟို သူမန်ရ
့် တော်မခ
ူ ဲ့်ပပီား၊ “ရကောင်ား
ကင်ဘ၌
ိုံ ရှရတော်မူရသော သင်တအ
ို့် ဘသည် စံလ
ို င်ရတော်မသ
ူ ည်နည်ားတူ သင်တို့်

9
သည်လည်ား စံိုလင်မခင်ားရှကကရလော့်။”ဟူ၍ သူအ

ားံို သတ်ထောားခဲ့်ပ သည်။ ရကောင်ား

ကင်ဘ၌
ိုံ ရှရသောအဘနည်ားတူ မမရန်သတ
ူ အ
ို့် ောား မပျုမူ
ရယရှုရမပော

က်

ံကကြို့် ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ောား

ရ
ို နမခင်ားမြစ်သည်။ ရတောင်ရပေါ်မ ဂလောတရောားရတော်၌ ချမပထောားရသော

နည်ားဥပရဒသမျောားကို ခံယရ
ူ ရှနိုင်မည့််တစ်ခိုတည်ားရသော နည်ားလမ်ားမှော ၎င်ားတအ
ို့် ောား
ဘိုရောားရှငက
် ယ
ို ်ရတော်တိုငထ
် မ
ံ ှ တိုက်ရက
ို ်

င်ားသက်လောသည့်် နည်ားဥပရဒသမျောား

မြစ်ရကကောင်ားကို သမှတန
် ားလည်မခင်ားပင်မြစ်သည်။

ထိုအချက်ကို ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား

ရယရှုန ားလည်ရစလသ
ို ည်။
ရန်သမ
ူ ျောားအောား

အဘယ်သမို့် ပျုမူ

ပပီားမပည်စ
့် ံိုရသောစံတစ်ခက
ို ို
မပစ်မှောားရသောသူတက
ို့် ို

က်

ရ
ံ မည်

ိုသည့််

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့်

ရယရှု၏အသက်တောတွင် ရတွြို့ရှရပ သည်။ မမအောား

သူတစ်ကကမ်တစ်ခ မျှ

လက်တန
ှု မ
့်် မပန်ခဲ့်ပ ရချ။

သစစောအ

ရြ က်ခရ
ံ ပပီား အြမ်ားခံခဲ့်ရသည်အ
့် ချန်မှစ၍ ကောားတိုင်ရပေါ်ရက
ို ထ
် ောားမခင်ား ခံခရ
ဲ့် သည့််
အချန်အထပင်၊ မမအောား ညှဉား်

ဲသူမျောားတအ
ို့် ြို့်

ိုရတောင်ားရပားခဲ့်မခင်ားမြင့်် ရမတတော

တရောား တစ်မျျုားတည်ားကိုသော ရယရှုမပသသွောားခဲ့်ပ သည်။ “အအ
ို ဘ၊ သူတ၏
ို့် အမပစ်ကို
လွှတ်ရတော်မူပ ။ သူတသ
ို့် ည် ကယ
ို ်မပျုရသောအမှုကို မသကက။” (လိုကော ၂၃ား၃၄)
ရယရှုအောား ရှမောရရွောတစ်ရွောမှ မငင်ားပယ်ခဲ့်သည်မြစ်ရော၊ ထရ
ို ွောအောား မီားမြင့််
ြျက်စီားပစ်သင့််သည်ဟို တပည်ရ
့် တော်မျောားမြစ်ရသော ယောကိုပ်နင
ှ ့်် ရယောဟန်တို့် ရတွား
မခဲ့်ကကသည်။ “သခင်၊ ဧလယမပျုသကဲ့်သို့် အကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည် ရကောင်ားကင်မှ မီားကျ
ရစ၍ ထိုသူတက
ို့် ို ရလောင်ရစမခင်ားငှ အလရ
ို ှရတော်မူသရလောဟို ရလျှောက်ကကရသော်၊
ရယရှုသည် လှည့််ကကည့််၍၊ သင်တသ
ို့် ည် ကိုယစ
် တ်သရဘောကို ကိုယ်မသကက၊
လူသောားသည် လူတ၏
ို့် အသက်ကသ
ို တ်အ့်ရ
ံ သောငှ ကကွလောသည်မဟိုတ။် ကယ်တင်
အံရ
့် သောငှ ကကွလောရတော်မူသည်ဟို

ားံို မပပီားမှ၊” (လိုကော ၉ား၅၄၊ ၅၅)

ဘိုရောားသခင်သည် အဘယ်သရ
ို့် သောသူမြစ်ရကကောင်ား သရှနိုင်မည့်် အရကောင်ား
ားိုံ နည်ားလမ်ားမှော ရယရှု၏အသက်တောကိုရလ့်လောမခင်ားပင်မြစ်သည်။ မည်သူကမ
ို ျှ
ရယရှုမသတ်ခဲ့်ပ ။ သတ်ြို့်ရန်လည်ား ပခမ်ားရမခောက်ရတော်မမူခဲ့်ပ ။ အဘယ်သူကမ
ို ျှ
ရယရှု န ကျင်မမ
ှု ရပားခဲ့်ပ ။ အဘယ်သက
ူ ိုမျှလည်ား စီရင်ရတော်မမူခပ
ဲ့် ။ မမတို့်အောား
ခမည်ားရတော်ကို
ရတောင်ား

မပရပားပ မည်အရကကောင်ား

တပည့််ရတော်မျောားကိုယစ
် ောား

လ
ို က
ို ်သည့််အခ ရအောက်ပ အတိုင်ားရယရှုမပန်ရမပောခဲ့်ပ သည်။

ြလပပျု
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ဤမျှကောလပတ်လိုားံ

င သည်

သင်တန
ို့် ှင့််အတူရှပပီားမှ

သင်သည်င ့်ကို

မသရသားသရလော။ င ့်ကိုမမင်ရသောသူသည် ခမည်ားရတော်ကိုမမင်၏။ သမို့် ြစ်
လျှင် ခမည်ားရတော်ကို အကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား မပရတော်မူပ ဟို သင်သည်အဘယ်
သို့်

သ
ို နည်ား။ င သည် ခမည်ားရတော်၌ ရှသည်က၎
ို င်ား၊ ခမည်ားရတော်သည်

င ၌ရှရတော်မူသည်က၎
ို င်ား မယံိုသရလော။ င ရဟောရမပောရသော စကောားကို
ကိုယ်အလအ
ို ရလျောက် င ရဟောရမပောသည်မဟိုတ်။ င မပျုရသောအမှုတက
ို့် ောား
င ၌တည်ရနရတော်မူရသောခမည်ားရတော်သည်

မပျုရတော်မူ၏။

(ရယောဟန်

၁၄ား၉-၁၀)
ဘိုရောားတရောားပိုင်ား
ရလ့်လောမှုတစ်ရပ်ကို

င
ို ်ရော ရှရင်ားစွဲအရမခအရနအရပေါ် စန်ရခေါ်မှုမပျုသွောားမည့််

ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် စမပျုကကရတော့်မည်မြစ်ရော၊

ရယရှု၏နှုတထ
် က
ွ ်

စကောားမျောားနှင့်် သူ၏စံိုလင်ရသောပံိုသက်ရသကို ကျွန်ိုပ်တို့် ရရှြို့ဦားစွော နှလံိုားသွင်ားထောား
ကကပ စ။ို့်
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၃။

ျွန်ုပ
် ်တို့ိ်ု၏အသ

်အ င််းအပမစ်

ဘိုရောားသခင်သည် တစ်သမတ်တည်ားချစ်ရတော်မူရသော ဘိုရောားမြစ်သည်

ို

သည့်် အမှနတ
် ရောားကို သက်ရသမပထောားရပားသည့်် ပဏောမအိုတ်မမစ်တချျုြို့တန
ို့် ှင့််အတူ
ရယရှုသွန်သင်ထောားသည့်် နည်ားဥပရဒသမျောားနှင့််

န်က
့် ျင်သရယောင်မြစ်ရနသည့််

ကျမ်ားစောတွင်ရြေါ်မပထောားရသော ဘိုရောားသခင်၏အမပျုအမူမျောားကို ကျွနပ
်ို ်တို့် စမ်ားစစ်
ရလ့်လောကကရတော့်မည်မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်၏အကျင်န
့် ှင့်် အကကံအစည်မျောား

င
ို ရ
် ော

နက်ရှုင်ားသည်အ
့် ရတွားအမမင်မျောားကို ရဟရှောယကျမ်ားတွင် ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် တွြို့ရှရသည်။
ထောေရဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မက
ူ ောား၊ င ၏အကကံအစည်သည်

သင်တ၏
ို့် အကကံ

အစည်နှငမ
့်် တူ။ င ၏အကျင်သ
့် ည်လည်ား သင်တ၏
ို့် အကျင်န
့် ှင့််မတူ။ မဃ
ို ်ား
ရကောင်ားကင်သည်

ရမမကကီားထက်သော၍မမင့််သကဲ့်သ၊ို့်

င ၏အကျင့််သည်

သင့််တ၏
ို့် အကျင့််ထက်၎င်ား၊ င ၏အကကံအစည်သည် သင်တ၏
ို့်
အကကံ
အစည်ထက်၎င်ား သော၍မမင့််၏။ (ရဟရှောယ ၅၅ား၈-၉)
ဘိုရောားသခင်၏ အကျင့််နှင့်် အကကံအစည်မျောားတသ
ို့် ည် ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့် အကျင့််
နှင့်် အကကံအစည်မျောားတထ
ို့် က် တိုင်ားတော၍မရနိုင်ရအောင် မမင့််မောားသောလွန်ရနပ သည်။
ခိုင်မောသည့်် ဤအမှန်တရောားကို ြမ်ား

ပ
ို ်မြို့် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် တွက် ခက်ခဲရနတတ်

ပ သည်။ မမကယ
ို ်ကို ရမြောင်မ
့် တ်ရအောင်မပျုလပ
ို ြ
် ို့် ကျွန်ိုပ်တို့် သနဓဌောန်ချကကရောတွင်၊
ဘိုရောားရှငအ
် ောား ကျွန်ိုပ်တက
ို့် ဲ့်သရ
ို့် သောသူအမြစ် ကျွန်ိုပ်တမို့် မင်ရယောင်မတတ်ကကသည်။
ကျွနပ
်ို ်တို့် အမျက်ထက
ွ ်သလို ဘိုရောားသခင် အမျက်ထက
ွ ်ရတော်မူမည်ဟို ကျွန်ိုပတ
် ို့်
ရတွားထင်မကကသည်။ အရစော်ကောားခံရကကသည့််အခ ကျွနပ
်ို တ
် လ
ို့် က်တမံို့် ပန်တတ်ကက
သလို ဘိုရောားသခင်လည်ား လက်တမံို့် ပန်ရတော်မမ
ူ ည်ဟို ကျွန်ိုပတ
် ထ
ို့် င်တတ်ကကသည်။
သရ
ို့် ောတွင်၊ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ရအောက်ပ အတိုိင်ား ဘိုရောားသခင်မန်ရ
့် တော်မပ
ူ သည်။
ထိုသက
ို့် ျင့််၍
သည်ဟို

င သည်တတ်

တ်စောွ ရနရသောရကကောင့််၊

ထင်ရလပပီားတကောား။

ရမှောက်၌ ခင်ားထောားမည်။ (

င ့်ကိုသင်နှငတ
့်် ူ

သင်၏အမပစ်ကိုရြော်မပ၍

ောလံ ၅၀ား၂၁)

သင့််မျက်
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ကမဘောကကီားအောား ြန်

င်ားရတော်မူခရ
ဲ့် ောတွင် ၎င်ားအောား မမဘောသောလည်ပတ်

ရနရစမခင်ားငှ ဘိုရောားသခင်ရည်ရွယ်ရတော်မမူခဲ့်ရချ။ ကျွန်ိုပတ
် က
ို့် မဘောကကီားအောား လျစ်
လျူရှုထောားရန်မှော ဘိုရောားသခင်၏အကကံအစည်နှင့််

န်က
့် ျင်ဘက်ပင်မြစ်ပပီား၊ ထိုသို့်

လစ်လျူခဲ့်ပ လျှင် ကမဘောရပေါ်ရသက်
ှ
ရမျောား
ှ
အသက်

က်နိုင်ကကလမ်မ
့် ည်မဟိုတပ
်

ရချ။ “င တသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်အောားမြင့်် အသက်ရှငလ
် ျက်၊ လှုပ်ရှောားလျက်၊ မြစ်လျက်
ရှကက၏။”

(တမန်ရတော်

၁၇ား၂၈)။

ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်

ေင်သက်ထက
ွ ်သက်တိုင်ားကို

ဘိုရောားသခင် ရစောင်ထ
့် န်ားရပားရနလျက်ရှပ သည်။
ဘိုရောားသခင်သည် သက်ရှအရပ င်ားတို့်၏ အရင်ားအမမစ်နှင့်် ရစောင်ထ
့် န်ားရှင်
မြစ်ရတော်မူသည်။ သရ
ို့် ောတွင် ကျွန်ိုပ်တက
ို့် ို သူနှငက
့်် က
ွဲ ွောရစခဲ့်သည့်် - အမပစ် ဟိုရခေါ်သည့်် အရောတစ်ခရ
ို ှပ သည်။ သမို့် ြစ်လျှင် အမပစ်ကောား အဘယ်နည်ား။ အမပစ်
သ
ို ည်အ
့် ရောကို ကျွန်ိုပတ
် မို့် ပျုမသည့််

ားို သွမ်ားမှုမျောားအမြစ် (သ)ို့် ဘိုရောားရှင၏
် ပညတ်

ရတော်အောား ချျုားရြ က်မခင်ားအမြစ် ရယဘိုယျအောားမြင့်် ကျွန်ိုပ်တန
ို့် ားလည်ထောားကက
သည်။ အမပစ်ကို တိုင်ားတောနိုငသ
် ည်

သ
ို ည့််သရဘောမျျုားမြစ်ရနပ သည်။ ကျွနပ
်ို ်တို့်

တွင် အချျုြို့ရသောသူတသ
ို့် ည် အမပစ်မျောားစွောရှပပီား၊ အချျုြို့တမ
ို့် ောှ အမပစ်အနည်ားငယ်သော
ရှသည်

သ
ို ည့််သရဘောမျျုားမြစ်ရနပ သည်။ အမှနမ
် ှော၊ ကျွနပ
်ို တ
် မို့် ပျုမသည့််

မှောားယွင်ားမှုမျောားကောား

ားို သွမ်ား

ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့် မဦားြဦားတထ
ို့် မ
ံ ှ ကျွနပ
်ို တ
် ို့် အရမွရထောားကကသည့််

ငိုတရ
် နရသောရရော တစ်ခို၏ ရရော လကခဏောမျောားသောမြစ်ရကကောင်ား ကျမ်ားစောတွင်
ရလ့်လောရတွြို့ရရပ
ှ သည်။ ထိုရရော သည်ကောား ဘိုရောားသခင်သည် အတတ
ဘိုရောားမြစ်သည်

န်ရသော

သ
ို ည်မ
့် ိုသောစကောားကို ယံစ
ို ောားမခင်ားပင်မြစ်ရပသည်။ မောရ်နတ်

ရမပောရသော ဤမိုသောစကောားသည် ဧဒင်ဥယောဉ်တွင် လူသောားမျျုားနွယ်တ၌
ို့် ကျန်ရစ်
ရနခဲ့်ပပီား၊ ဘိုရောားသခင်အရပေါ်ထောားရှသည့်် လူသောားတ၏
ို့် အမမင်ကို လွမ
ဲ ှောားမှုမြစ်ရပေါ်ရစ
လျက်ရပ
ှ သည်။
အောဒံနှင့်် ဧေတက
ို့် ြ
ို န်

င်ားရတော်မူ၍ ဧဒင်ဥယျောဉ်၌ သူတအ
ို့် ောား ရနရောချ

ရပားရတော်မူခစ
ဲ့် ဉ်ခ က၊ သူတ၌
ို့် ကန်သ
့် တ်ချက်တစ်ခက
ို ို ဘိုရောားသခင်ထောားရှရတော်
မူခဲ့်ပ သည်။ တစ်ခိုတည်ားရသော ထိုကန်သ
့် တ်ချက်ကောား၊
“ထောေရအရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်ကလည်ား၊

ရကောင်ားမရကောင်ားကိုသကျွမ်ားရော

အပင်မှတပ ား၊ ထိုဥယျောဉ်၌ရှသမျှရသော အပင်တ၏
ို့် အသီားကို သင်သည်
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စောားရရသောအခွငရ
့်် ှ၏။ ထိုအပင်၏အသီားကက
ို ောား မစောားရ။ စောားရသောရန့်
တွင်ဧကန် အမှနရ
် သရမည်ဟို သူူ့ကပ
ို ညတ်ထောားရတော်မ၏
ူ ။” (ကမဘော
၂ား၁၆-၁၇)
“အသက်ပင်” အောား ဥယျောဉ်အလယ်၌ ဘိုရောားသခင် အဘယ့််ရကကောင့််ထောားရှ
သည်ကို န ားလည်ရလွယ်ကပ
ူ သည် (ကမဘော ၂ား၉)။ သရ
ို့် ောတွင်၊ ပပီားမပည်စ
့် ံိုသည့်် ထို
ပတ်ေန်ားကျင်၌ “ရကောင်ားမရကောင်ားသကျွမ်ားရောအပင်”ကို သူအဘယ့််ရကကောင့််ထောားရှ
ခဲ့်ရသည်

သ
ို ည့််အချက်ရပေါ် ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ားလည်ရခက်ရနပ သည်။ အပင်၏အသီား

ကိုမစောားရဟူရသောပညတ်ချက်နှင့််အတူ ထိုအပင်အောားထောားရှခဲ့်မခင်ားအမှုသည် ပျက်စီား
မခင်ားကို ြတ်ရခေါ်ရသောအမှုပင်မြစ်သည်ဟို ရိုတ်တရက် ကျွန်ိုပတ
် ရ
ို့် တွားမနိုငသ
် ည်။
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၄။ မိမ၏
ိ ပံ်ုသဏ္ဍန်နှငအ
့်် ညဖန်ဆင််းရတ ်မခ့်ပခင််း
ကမဘောဦားကျမ်ားတွင်၊ ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် အရမွအနှစ်ကို ရတွြို့ရရပ
ှ သည် - “တြန်
ဘိုရောားသခင်က င တပ
ို့် ံိုသဏ္ဍန်နှင့််အညီ တသဏ္ဍန်တည်ား လူကိုြန်
သဘ
ို့် ရ
ို ောားသခင်သည် မမပံိုသဏ္ဍန်နှင့််အညီ လူကိုြန်
ပံိုသဏ္ဍန်ရတော်နှငအ
့်် ညီ လူရယောက်ျောား၊ လူမန်ားမကြ
ို န်
၂၇)။ ဘိုရောားသခင်၏ပံိုသဏ္ဍန်နင
ှ ့််အညီ ြန်

င်ားကကစ။ို့် ...ထို

င်ားရတော်မူ၏။ ဘိုရောားသခင်၏
င်ားပပီားလျှင်၊” (ကမဘော ၁ား၂၆-

င်ားမခင်ား အနက်ကောား အဘယ်သန
ို့် ည်ား။

ဘိုရောားသခင်၏ပံိုသဏ္ဍန်ကောား အဘယ်နည်ား။ ဘိုရောားသခင်၏ အဓပပ ယ်ြွင့််

ခ
ို ျက်ကို

ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် လျှင် ထိုသခင်၏ပံိုသဏ္ဍန်ကို ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် မမင်လောရပ လမ့််မည်။ ရှငား်
လင်ားသည့်် ထိုအဓပပ ယ်ြွင့််

ခ
ို ျက်ကို ၁ ရယော ၄ား၈ တွင် ရတွြို့ရပ သည်။ “ဘိုရောား

သခင်သည် ချစ်မခင်ားရမတတောမြစ်ရတော်မူ၏။” ဘိုရောားရှငအ
် ရကကောင်ားကို ရြေါ်မပထောား
သည့်် အမခောားရသောရြေါ်မပချက်မျောားတသ
ို့် ည် ဤအဓပပ ယ်ြွင့််

ခ
ို ျက်နှင့်် ညီညွတမ
် ှု

ရှရမည်။ ထရ
ို့် ကကောင့််၊ ဘိုရောားသခင်သည် စံိုလင်ရတော်မသ
ူ ည်နည်ားတူ ထိုသခင်၏
ရမတတောသည်လည်ား အတတကင်ားရှငား် သမြင့်် စံလ
ို င်မခင်ားရှရတော်မူသည်ဟို လက်ရတွြို့
ကျကျ ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် ကောက်ချက်ချနိုင်ပ သည်။ ထအ
ို့် မပင်၊ သူ၌ ရမပောင်ားလဲမခင်ားကင်ား
သည်နည်ားတူ သူ၏ရမတတောသည်လည်ား ရမပောင်ားလဲမခင်ားကင်ားရမည်မြစ်သည်။
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား

ဘိုရောားသခင်၏ပံိုသဏ္ဍန်နှင့််အညီ

ြန်

င်ားထောားသည်မန
ှ ်

လျှင်၊ ရမတတောတရောားကို ရတွြို့ကကံျုခစ
ံ ောားနိုင်ရန် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောားရှငြ
် န်

င်ားခဲ့်ရ

လမ့််မည်မြစ်သည်။ ရမတတောဟူသည် အမန်ရ
့် ပား၍မရရသောအရော (သ)ို့် ချျုပ်ချယ်၍မရ
ရသောအရောမြစ်သည်။ ဘ(စ်)ကောားတစ်စီားရပေါ် တက်လောပပီား၊ မမအရပေါ် ရမတတောထောား
ကကရန် ခရီားသည်မျောားအောား ရသနတ်နှင့််ရွယ်ပပီားအမန်ရ
့် ပားရနသည့်် ရမတတောငတ်ရနသူ
တစ်ဦားကို သင်မမင်ရယောင်ကကည့််လက
ို ်ပ ရလ။ ဤနည်ားလမ်ားမျျုားမြင့်် ရမတတောကို ရယူ
နိုင်ပ လမ်မ
့် ည်ရလော။
မမအရရှြို့ရရောက်သည်နှင့်် “မင်ားကိုင ချစ်တယ်။” ဟို အလလ
ို ိုစကောားရမပော
တတ်မည့်် ကွန်ပျူတောပရို ရမ်မြင့်် ထန်ားချျုပရ
် ရသော စက်ရပ
ို တ
် စ်ရိုပက
် ို တီထင
ွ ်ပပီား
ရမတတောတရောားကို ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် ယူကကရမည်
ကို

ရပားစွမ်ားနိုငသ
် ည့််

ပ
ို စ။ို့် ဤအရမခရနတွင်၊ စတ်ရကျနပ်မှု

ရမတတောတရောားစစ်၌

အရမခခံရသော

က်

ရ
ံ ရားမျျုား

ရပေါ်ထက
ွ လ
် ောနိုင်ပ လမ်မ
့် ည်ရလော။ ရမတတောကို ရယူရောတွင် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့် အသံိုားမ
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တည်န
့် ိုင်သည့်် ဤသရ
ို့် သောနည်ားလမ်ားမျောားက ဘိုရောားသခင်ြို့် အဘယ်သို့်အသံိုားတည့််
နိုင်ပ လမ်မ
့် ည်နည်ား။
ဧဒင်ဥယျောဉ်နှင့်် ရှုပ်ရထွားရသောတောားမမစ်သစ်ပင်အရကကောင်ားကို

မပန်ရလ့်

လောကကည့််ကကပ စို့်။ ထသ
ို စ်ပင်ကို ဘိုရောားသခင် ထောားရှရတော်မမူခဲ့်ပ လျှင်၊ ဘိုရောား သခင်
ချစ်ရတော်မူသည်နည်ားတူ

လူသောားမျောားချစ်တတ်လောြို့်အတွက်

မြစ်နိုင်ရမခ

ရှပ လမ်မ
့် ည်ရလော။ ရမတတောကို ရယူလိုလျှင်၊ ထိုရမတတောအောား လွတ်လပ်စွောရပားကမ်ား
ြို့်လိုပ သည်။ ထိုသို့် လွတလ
် ပ်စောွ ရပားကမ်ားနိုငြ
် ို့်ရန်အတွက်

လ
ို ျှင် ကျွန်ိုပ်တ၌
ို့်

မချစ်ပဲလည်ားရနနိုင်သည့်် လွတ်လပ်ခွငမ
့်် ျျုားရှရမည်မြစ်သည်။ ရမတတောစစ်ဟသ
ူ ည်
ရရွားချယ်မှု တစ်ခိုပင်မြစ်သည်။ ထိုရမတတောကို အမန်ရ
့် ပားအကျပ်ကိုင်၍ မရနိုငပ
် ရချ။
ဘိုရောားသခင်အောား မချစ်ခင်မကားို စောားပဲနှင့််လည်ား ရနနိုင်သည်
လပ်ခွငက
့်် ို ကျင့််သံိုားနိုင်မည့်် လက်

သ
ို ည့်် လွတ်

ပ
ို ်လက်ကိုင်မပစရော အခွငအ
့်် လမ်ားတစ်စံိုတစ်ရော

မျှမပ မရှပဲနှင့်် ကျွနပ
်ို ်တမ
ို့် ဦားြဦားတအ
ို့် ောား ဘိုရောားရှငြ
် န်

င်ားရပားခဲ့်လျှင်၊ ဘိုရောားသခင်

ချစ်ရတော်မူသည်နည်ားတူ သူတို့် ချစ်ခွင့််ရှကကလမ့််မည်မဟိုတ်ပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်
သည် ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့်
အသက်အရင်ားအမမစ်မြစ်သည်နည်ားတူ ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့်
ရမတတော
အရင်ားအမမစ်လည်ားမြစ်ရတော်မသ
ူ ည်။ အသက်နှင့်် ရမတတောတက
့်ို ို ခွဲထိုတ်၍ မရနိုင်
ပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်၏ပံိုသဏ္ဍန်နှငအ
့်် ညီ ြန်
အောား မမတ၏
ို့် ြန်

င်ားခံထောားရသည့််အမြစ်က ကျွနပ
်ို ်တို့်

င်ားရှငန
် ှင့်် အကကွမ်ား၀င်ရသောမတ်ရ

ွတစ်ဦား မြစ်လောနိုင်သည့််

အလောားအလောကို ရပားစွမ်ားထောားပ သည်။
အပင်၏အသီားကိုမစောားရဟူရသော
ရကောင်ားသကျွမ်ားရောအပင်အောား
တွင် တြက်သတ်

ကန်သ
့် တ်ချက်နှင့််အတူ

ဥယျောဉ်အလယ်၌

ထိုရကောင်ားမ

ဘိုရောားသခင်ထောားရှရတော်မခ
ူ ဲ့်ရော

န်သည့်် စမ်ားသပ်မတ
ှု စ်ခိုအရနမြင့်် ထောားရှရတော်မူခဲ့်မခင်ားမဟိုတ်

ပဲ၊ မမအောား လူသောားမျောားရကျောခိုင်ားသွောားနိုင်သည်ကို သလျှက်ပင် အရဲစန
ွ ့််လျက်
လူသောားတ၏
ို့် လွတလ
် ပ်စွောရရွားချယ်ပိုင်ခွငက
့်် ို

မမအလွန်တရောတန်ြိုားထောားရကကောင်ား

ကိုယ်ရတော်သက်ရသထူရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ ဥယျောဉ်အလယ်၌ တောားမမစ်သစ်ပင်အောား
ဘိုရောားရှငထ
် ောားရှရတော်မခ
ူ ဲ့်မခင်ား၏
သူူ့အောား အတတ

ရည်ရယ
ွ ်ချက်ကို

ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ားလည်သောွ ားလျှင်၊

န်ရသောအောဏောရှင် တစ်ပ ားအမြစ် ကျွနပ
်ို ်တို့် စွပ်စွဲရမပော

ကို က

လမ့််မည်မဟိုတပ
် ရချ။ မည်သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊ ဘိုရောားရှငအ
် ောား ထိုသစ
ို့် ပ
ွ စ
် ွဲရမပော
ရ
ို န် အသင့််မြစ်ရနသူတစ်ဦားရှရနခဲ့်ပ သည်။
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၅။ လိမ်လည်လည
ှ ့််ပဖ ်းသက
ရ မွသည် ထောေရအရှင်ဘရ
ို ောားသခင်ြန်

်း

င်ားရတော်မူရသော ရမမတရစဆော

န်

တကောတထ
ို့် က် လမမောသည်မြစ်၍၊ မန်ားမအောား သင်တသ
ို့် ည် ဥယျောဉ်၌ရှသ
မျှရသောအပင်တို့်၏အသီားကို မစောားရဟို ဧကန်စင်စစ် ဘိုရောားရှငမ
် န်
် ရ
့် တော်
မူသရလောဟို ရမား၏။ မန်ားမကလည်ား၊ င တသ
ို့် ည် ဥယျောဉ်၌ရှရသော အပင်
တ၏
ို့် အသီားကို စောားရရသောအခွင့််ရှ၏။ ဥယျောဉ်အလယ်၌ရှရသော အပင်၏
အသီားကက
ို ောား၊

သင်တသ
ို့် ည်

မကိုငမ
် စောားပဲရနကကရလော့်။

ရသမည်ဟို ဘိုရောားသခင်အမန်ရ
့် တော်ရှသည်ဟို ရ မွအောား

၏
ို ။

သမ
ို့် ဟိုတ်
ရ မွက

လည်ား သင်တသ
ို့် ည် ဧကန်အမှနရ
် သရမည်မဟိုတ၊် အရကကောင်ားမူကောား၊
ထိုအသီားကစ
ို ောားရသောရန့်၌ သင်တသ
ို့် ည် မျက်စပွင့််လင်ားလျက်

ရကောင်ား

မရကောင်ားကိုသ၍၊ ဘိုရောားသခင်ကဲ့်သမို့် ြစ်ကကလတံ့်သည်ကို၊ ဘိုရောားသခင်
သရတော်မူသည်ဟို မန်ားမအောား

၏
ို ။

ကမဘောဦားကျမ်ား ၃ား၁-၅ (အဓကကိုား

ကောားချက်)
ရရှြို့ဦားစွော၊ စကောားရမပောရသောဤရ မွကကီား၏ ထင်ရှောားရသောလကခဏောရပ်ကို
စီစစ်ကကည့််ကကပ စ။ို့် ထိုရ မွကောား မည်သူနည်ား။ “ထအ
ို ခ ဤရလောကတစ်နိုင်ငံလံိုား
ကိုလည
ှ ့််မြောား၍ မောရ်နတ်စောတန်အမည်ရှရသော ရရှားရ မွရဟောင်ားတည်ားဟူရသော န ား
ကကီားက၎
ို င်ား၊ သူနှငအ
့်် တူ သူ၏တမန်တက
ို့် ၎
ို င်ား၊ ရမမကကီားသခ
ို့် ျလိုက်ကက၏။” ( ျောဒတ်
၁၂ား၈၊ ၉)။ ဧေအောား စကောားရမပောရနခဲ့်သည့််ရ မွမှော လမမောပ ားနပ်သည့်် သောမန်ရ မွတစ်
ရကောင်မဟိုတ်ပဲ၊ လမ်လည်လည
ှ ့််မြောားသူကကီားတည်ားဟူရသော စောတန်ကိုယ်တိုငပ
် င်
မြစ်ရနရလသည်။
သမ်ရမွြို့သည့််ယံိုတမ်ားစကောားတမို့် ြင့်် ထိုရ မွကကီားသည်၊ အောဒံနင
ှ ့််ဧေတ့်အ
ို ောား
ဘိုရောားသခင်လမ်လည်ရနရကကောင်ားနှင့်် သူတရ
ို့် ရှြို့မှ ရကောင်ားရသောအရောမျောားကို ဘိုရောား
သခင်ထန်၀က
ှ ်ထောားရကကောင်ား စွပစ
် ွဲရမပော

ခ
ို ဲ့်ပ သည်။ ထအ
ို့် မပင်မကရသား၊ ထအ
ို သီား

ကိုယစ
ူ ောားလျှင် သူတ၏
ို့် မျက်စမျောား ပွင့််လင်ားလောလမ်မ
့် ည်မြစ်ပပီား “ရကောင်ားမရကောင်ား

17
ကိုသလျက်၊ ဘိုရောားသခင်ကဲ့်သို့် မြစ်ကက”လမ့််မည်ဟို သူ

က်လက်ရမပော

ခ
ို ဲ့်သည်။

အဘယ်သူအောား ဧေန ခံခဲ့်သနည်ား။ ဘိုရောားရလော၊ စောတန်ရလော။
ထိုအပင်သည် စောားြွယ်ရကောင်ားမခင်ား၊ အ
လိုရသောငှ ၊

င်ားလှမခင်ား၊ ပညောတိုားပွောားရစ

နှစ်သက်ြွယ်ရသောအပင်မြစ်မခင်ားကို

မန်ားမသည်မမင်လျှင်၊

အသီားကိုယူ၍စောား၏။ မမခင်ပန
ွ ်အောားလည်ားရပား၍ သူသည်လည်ားစောား၏။
ထိုသူနစ
ှ ်ရယောက်တသ
ို့် ည် မျက်စပွင့််လင်ား၍ မမတ၌
ို့် အေတ်အချည်ားစည်ား
ရှသည်ကို သမမင်လျှင်၊ မမတေ
ို့် တ်ရန်ြ၊ို့် သရဘဂောသြန်ားပင်အရွက်တက
ို့် ို
ချျုပ်စပ်၍

ခ ားစည်ားကိုလပ
ို ်ကက၏။

ထောေရအရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်

ရနဧရသောအချန်တွင်၊

ကကွရတော်မူရသောအသံကို

ထိုဥယျောဉ်၌

လူလင်မယောားတို့်

သည်ကကောားလျှင်၊ အထံရတော်မလ
ှ တ
ွ ်မခင်ားငှ ၊ ဥယျောဉ်အပင်တတ
ို့် ွင် ပိုန်ား
ကွယ်လျက်ရနကက၏။ ထောေရအရှင်ဘရ
ို ောားသခင်ကလည်ား၊ သင်သည်အ
ဘယ်မှောရှသနည်ားဟို လူ ကိုရခေါ်ရတော်မူ၏။” (ကမဘောဦားကျမ်ား ၃ား၆-၉)
တောားမမစ်သစ်ပင်၏အသီားကို အောဒံနှင့်် ဧေတစ
ို့် ောားသံိုားခဲမ
့် ရော၊ သူတ၏
ို့် မျက်စ
မျောားပွင့််လင်ား၍ (သူတမ
ို့် ေံ့်မရဲမြစ်လောခဲ့်ကက၍)၊ ဘိုရောားသခင်ရရှြို့ရတော်မှ ပိုန်ားကွယ်
မခင်ားငှ သူတို့် ရနရောရှောခဲ့်ကကသည်။ ဘိုရောားသခင်၏တံမို့် ပန်မက
ှု ောား အဘယ်သရ
ို့် ှခဲပ
့်
သနည်ား။ သူတအ
ို့် ောား သူလောရှောခဲ့်ပ သည်။ သူ၏ပထဦား

ားံို ရသောစကောားမှော၊ “သင်

သည်အဘယ် မှောရှသနည်ား။”ဟူ၍ပင်မြစ်ပ သည်။ မမနှင့််ကင်ားကွောသွောားသည့်် မမ၏
သောားသမီားမျောားနှင့်် မပန်လည်သင့််မမတ်ရရားကို ဘိုရောားသခင်ရောှ ရြွရနခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။
လူသောားသည် ရပျောက်ရသောသူတက
ို့် ိုရောှ ၍ ကယ်တင်အ့်ရ
ံ သောငှ ကကွလော
သတည်ား။
-

ရယရှု (ရှငလ
် က
ို ော ၁၉ား၁၀)
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၆။ အပပစ်သည်

်း အဘယ်နည််း။

‘အမပစ်သည်ကောား အဘယ်နည်ား၊’

သ
ို ည့််ရမားခွန်ားဘက်သို့် တြန်လည
ှ ့််

မပန်လောမခင်ားမြစ်သည်။ အမပစ်၏ မှနက
် န်သည့််အဓပပ ယ်ြွင့််

ခ
ို ျက်ကို ရှောရတွြို့နိုင်

ရန်၊

မြစ်ပျက်သွောားခဲသ
့် ည့််

ရရှြို့ဦားစွော

“ရကောင်ားမရကောင်ားသကျွမ်ားရောအပင်”

၌

အမှောားအယွင်ားမျောားကို တတကျကျရြေါ်ထိုတန
် ိုင်ြို့် အရရားကကီားသည်။ ကမဘော ၃ား၆ တွင်၊
ထိုအပင်၌ နှစ်သက်ြယ
ွ ်ရောအချက်သံိုားချက်ကို ဧေ ရတွြို့ရခဲ
ှ ့်ပ သည်။
၁။ “ထိုအပင်သည် စောားြွယရ
် ကောင်ားမခင်ား။” - ထိုအပင်၏အသီားအောား စောားသံိုားြို့်
တောားမမစ်မခင်ားမရှခဲ့်ပ လျှင်

ထစ
ို ကောားမှန်ရနရပလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။

ထိုအသီားတွင်

မည်သည့််မပဿန မျှ မရှခဲ့်ပ ရချ။ မပဿန မှော ထအ
ို သီားအောား ရကောင်ားရသောအသီား
အမြစ် လူမန်ားမ မမင်ရနမခင်ားပင်မြစ်ရပသည်။
၂။ ထိုအပင်သည် “အ
မပည်စ
့် ံိုလပ
ှ ရနခဲ့်ပ သည်။

င်ားလှမခင်ား။” - ဥယျောဉ်ထ၌
ဲ ဘိုရောားရှင်ြန်
ထရ
ို့် ကကောင့််

ထအ
ို ပင်

“အ

င်ားသမျှတသ
ို့် ည်

င်ားလှ”ရနမခင်ားမြစ်သည်။

ထိုသစ်ပင်၌ နှစ်သက်ြွယ်အချက်ရန က်တစ်ခက
ို ို မန်ားမမမင်ရတွြို့ခဲ့်သည်။
၃။ “ပညောတိုားပွောားရစလရ
ို သောငှ ၊ နှစ်သက်ြွယ်ရသောအပင်မြစ်မခင်ား။” - အမှန်ပင်
ရလော။ ဤအပင်၌ ပညောတိုားပွောားရစရသောအရည်အရသွားမျောား ရှရနပ သလောား။ ရ မွ
ရမပောရသောစကောား မှနက
် န်ပ သလောား။

ရကောင်ားမရကောင်ားသကျွမ်ားနိုင်သည့််ဉောဏ်

သည် အမှန်ပင် နှစ်သက်ြယ
ွ ်ရကောင်ားပ သလောား။ ထိုဉောဏ်ကိုရမခင်ား၏ အဓပပ ယ်
ကောား အဘယ်သန
ို့် ည်ား။ သတင်ားအချက်အလက်မျောားကို ရရှရံိုသက်သက်မျှသောရလော။
ထိုအခန်ားငယ်၏အ

ားံို ပိုင်ားတွင်၊ “မန်ားမသည်မမင်လျှင်၊ အသီားကို ယူ၍စောား

၏။ မမခင်ပွန်ားအောားလည်ားရပား၍၊ သူသည်လည်ားစောား၏။” ဟူ၍အ
ပ သည်။ ဤသည်ကို လူသောားတို့် ပထမဦား

ားံို သတ်ထောား

ားံို မပျုမခဲ့်ြူားရသော ဒိုစရိုက်အမပစ်ဟူ၍

ရယဘိုယျအောား မြင့်် န ားလည်ထောားရပ သည်။ သရ
ို့် ောတွင် အမပစ်ကောား အဘယ်နည်ား။
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အသီားကို ယူစောားမခင်ားက အရင်ရနရောကျသရလော (သ)ို့် ဘိုရောားရှင်၏ အရကကောင်ား
လမ်လည်ထောားသည့်် ရ မွ၏မိုသောကို ယံိုမခင်ားက အရင်ရနရောကျသရလော။
ရကောင်ားရသောအမှု တစ်စတ
ံို စ်ရောကိုမျှ မမမင်နိုင်ရအောင် တကိုယ်ရကောင်ား
န်စွောမြင့်် ဘိုရောားရှငထ
် န်၀က
ှ ထ
် ောားသည်ဟို ရမပော
ဧေယံစ
ို ောားခဲ့်မသည့််အချန်တွင်
အမပျုအမူထက်ပိုပ သည်။

ခ
ို သ
ဲ့် ည့်် ရ မွ၏မိုသောစကောားကို

မပဿန အစမပျုခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။

အမပျုအမူမတိုငမ
် ှီ

အမပစ်ဟူသည်

ရရော စွဲရနသည့််စတ်အရမခအရန

တစ်ခက
ို
အရင်ရနရောကျပ သည်။ စတ်မြင့်် ဘိုရောားသခင်အောား အတတသမောားအမြစ်
ရတွားထင်မပပီား သူူ့အရပေါ် မယံသ
ို ကဂောမြစ်ခရ
ဲ့် ောမှ အစမပျုခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။
အမပစ်ကို ရရော တစ်ခန
ို ှင့်် ခိုငား် နှုင်ားနိုင်သည်။ ရရော တစ်ခိုတင
ွ ် ၎င်ားအောား
မြစ်ရပေါ်ရစသည့်် အရမခခံအရကကောင်ားတရောားတစ်စံိုတစ်ရော ရှစပမဲမြစ်သည်။ ဥပမော
ဘက်တီားရီားယောားပိုားကူားစက်ခရ
ံ မခင်ား၊ (သ)ို့် ဇီေမြစ်စဉ်ကရမောက်ကမမြစ်မခင်ား၊ (သ)ို့်
ခနဓ ကယ
ို ်ခခ
ို ံစမ
ွ ်ားအောားစနစ် ကျ

င်ားမခင်ား၊ စသည်တမို့် ြစ်နင
ို ်သည်။ ဤအရမခခံအ

ရကကောင်ားတရောားတစ်စံိုတစ်ရောရကကောင့််၊ တစ်ခို (သ)ို့် တစ်ခထ
ို က်ပိုရသော ရရော လကခ
ဏောမျောား - ကိုယ်အပူတက်မခင်ား၊ ပျျုြို့အန်လိုမခင်ား၊ န ကျင်ကိုကခ
် ဲမခင်ား၊ မူားရေမခင်ား၊
နံိုားချရနမခင်ား၊ စသည်တို့် -

က်လက်မြစ်ရပေါ်လောသည်။ အမပစ်ကိုမြစ်ရပေါ်ရစသည့််

အရမခခံအရကကောင်ားတရောားကောား ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ား လမ်လည်ရမပော

ထ
ို ောားရသော

မိုသောစကောားကို ယံိုစောားမခင်ားပင်မြစ်ရပသည်။ ရလဒ်မောှ ၊ အတတကင်ားသည့်် ရမတတော
ရှငထ
် ပ
ံ ားမှ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့်

က်မပတ်သွောားရကကရလရတော့်သည်။ အမပင်ပိုင်ားအမပစ်မျောား

(ရရော လကခဏောမျောား) တမ
ို့် ောှ ၊ ဘိုရောားသခင်သည် အတတ
သ
ို ည်မ
့် ိုသောစကောားကို

ယံစ
ို ောားမမခင်ား

န် ရသောဘိုရောားမြစ်သည်

(ရရော မြစ်ရစသည့််အရကကောင်ားတရောား)

ရကကောင့်် မြစ်ရပေါ်လောသည့််ရလဒ်မျောားသောမြစ်ပ သည်။ ကျမ်ားမပျု
ရမပော

ရ
ို

ွားရနွားခဲ့်ရောတွင် အမပစ်

ရောြ ရရှမ
ဲ ျောားတန
ို့် ှင့််

သ
ို ည်အ
့် ရောကို ကိုစောားမှုလိုအပ်ရနသည့်် ရရော

တစ်ခအ
ို မြစ် ရယရှုတင်စောားအသံိုားမပျုခဲ့်ပ သည်။
ထိုသို့် အခွနခ
် ံရသောသူ၊
မပျု

ားို ရသောသူတန
ို့် ှင့််အတူစောားရတော်မသ
ူ ည်ကို ကျမ်ား

ရောြ ရရှဲတသ
ို့် ည်မမင်လျှင်၊ ဤသူသည် အခွန်ခံရသောသူ၊

ားို ရသောသူ

တန
ို့် ှင့််အတူ အဘယ်ရကကောင်စ
့် ောားရသောက်သနည်ားဟို တပည်ရ
့် တော်တအ
ို့် ောား
ကို က၏။ ရယရှုသည် ကကောားရတော်မူလျှင်၊ ကျန်ားမောရသောသူတသ
ို့် ည် ရ

ား
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သမောားကိုအလမ
ို ရှကက။ န ရသောသူတသ
ို့် ောလျှင် အလိုရှကက၏။ ရမြောင်မ
့် တ်
ရသောသူတက
ို့် ို ရန င်တသရ
ို့် ခေါ်မခင်ားငှ င လောသည်မဟိုတ၊်

ားို ရသောသူတို့်

ကို ရခေါ်မခင်ားငှ င လောသတည်ားဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (မောကို ၂ား၁၆-၁၇ အဓကကိုားကောားချက်)
အမပစ်သည်

လူကအ
ို သက်ရသရစသည်။

အရကကောင်ားမှော

၎င်ားသည်

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား သက်ရအရပ
ှ
င်ားတ၏
ို့် အရင်ားအမမစ်မြစ်ရသော ဘိုရောားသခင်နှင့်် ကွဲကောွ
ရစရသောရကကောင်မ့် ြစ်သည်။ ဤကွက
ဲ ွောမှုတွင် ဘိုရောားဘက်မှ ကွက
ဲ ွောရအောင်မပျုလပ
ို ်
မခင်ားမဟိုတပ
် ဲ

ကျွနပ
်ို ်တလ
ို့် သ
ူ ောားမျောားဘက်မှ

ကွက
ဲ ွောရအောင်

လိုပ်ရ

ောင်ရနကက

မခင်ားမြစ်သည်။ အောဒံနှငဧ
့်် ေတအ
ို့် ရနမြင့်် စောတန်ထက် ဘိုရောားသခင်ကို ပိုမိုရကကောက်
ရွံြို့ရနခဲ့်ကကသည်။ အပင်၏အသီားကို ယူစောားခဲ့်ကကပပီားရန က်၊ “အထံရတော်မှလွတ်မခင်ား
ငှ ၊ ဥယျောဉ်အပင်တတ
ို့် ွင် ပိုနား် ကွယ်လျက်ရနကက၏။”ဟို ကျမ်ားစောတွင်ရြေါ်မပထောား
သည်။ (ကမဘောဦားကျမ်ား ၃ား၈)။ ထိုရန့်မှစ၍ သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောား သခင်အထံရတော်မှ
လွတ်မခင်ားငှ ကျွနပ
်ို ်တပ
ို့် ိုန်ားရရှောင်ရနခဲ့်ကကပ သည်။
တောားမမစ်သစ်ပင်၏အသီားကို မယူစောားြို့် အောဒံနှင့်် ဧေတ့်အ
ို ောား သတရပား
ရတော်မခ
ူ ဲ့်သည့််ရန့်တွင်

“စောားရသောရန့်တွင်

သင်တက
ို့် ို

င အရသသတ်မည်”ဟို

သူတအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်မရမပောခဲ့်ရကကောင်ား ကျွန်ိုပ်တို့် ရကောင်ားစွော မှတ်မရနမည်မြစ်
သည်။

“စောားရသောရန့်၌

ဧကန်အမှန်ရသရမည်”ဟို

မန်ရ
့် တော်မခ
ူ ဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။

အပင်၏အသီားကို လူရယောက်ျောားနှင့်် သူ၏ဇနီားသည်တို့် ယူစောားခဲ့်ကကပပီား မမတိုက
့် ိုယ်
ကို မမတ၏
ို့် အသက်အရင်ားအမမစ်ထမ
ံ ှ သူတအ
ို့်
သူတအ
ို့် ထဲတွင်

က်မြတ်လိုက်ကကသည့််ရန့်မှစ၍

ရသမခင်ားတရောား အစမပျုမြစ်ရပေါ်လောခဲ့်ရလရတော့်သည်။ လူကို

အသက်ရသရစသည့််အရောမှော ဘိုရောားသခင်မဟိုတပ
် ဲ၊ အမပစ် (ဘိုရောားသခင်သည်
အတတကကီားပပီား အောားကိုားယံိုကကည်စရောမရကောင်ားပ

သ
ို ည့်် မိုသောစကောားကို ယံစ
ို ောားမခင်ား)

ပင်မြစ်ရပသည်။ “အမပစ်တရောား၏အခကောား ရသမခင်ားရပတည်ား။” (ရရောမ ၆ား၂၃)။
အမပစ်လပ
ို ်ငန်ားထဲတွင် ဘိုရောားရှငပ
် ေင်ပတ်သက်မခင်ားမရှပ ရချ။ ထိုအမပစ်တရောား၏
အခကိုလည်ား သူသတ်မှတ်မပဌောန်ားရတော်မခ
ူ ဲ့်မခင်ား မဟိုတ်ပ ရချ။
တောားမမစ်သစ်ပင်၏ အသီားကို စောားပပီားသည်ရန က်၊

ရကောင်ားမရကောင်ား

သကျွမ်ားနိုင်သည့််ဉောဏ်ကို အောဒံနှင့်် ဧေတို့် သသသောသောရရှသွောားခဲ့်ကကသည်။ မမတို့်
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ကိုယက
် ိုရသော်၎င်ား၊

မမတသ
ို့် ောားစဉ်ရမမား

က်မျောားကိုရသော်၎င်ား

ရကောင်ားမရကောင်ား

သကျွမ်ားလောရရအောင် သူတို့် အမှတ်တမဲ့်မပျုလပ
ို ်ခမ
ဲ့် ကကသည်။ မရကောင်ားရသောအရော
တက
ို့် ို သကျွမ်ားရသည်သောမက ထိုမရကောင်ားမှုမျောားအောား ရတွားရခေါ်မခင်ား၊ လက်ရတွြို့
လိုပ်ရ

ောင်မခင်ား၊ ၎င်ား၏ရကျားကျွန်မြစ်လောမခင်ားနှင့်် ရလဒ်အရနမြင့်် အမို ခင်ား၊ န မခင်ား၊

ရသမခင်ားမျောားတက
ို့် ပ
ို င် သူတသ
ို့် ကျွမ်ားလောခဲရ
့် ကကပ သည်။
ရလောကထဲသို့် ေင်ရရောက်လောခဲသ
့် ည့်် ရရှောင်လမ
ွဲ ရနိုင်သည့််အမပစ်တရောား၏
အကျျုား

က်မျောားကို လူသောားတစ်မျျုားတည်ား ခံစောားခဲ့်ရသည် မဟိုတပ
် ရချ။ အောဒံနှင့််

ဧေ တ၏
ို့် အမပစ်ရကကောင့်် စတင်မြစ်ရပေါ်လောခဲ့်သည့်် ြန်
စပ်ကကောား အ

င်ားရှငန
် ှင့်် ြန်

င်ားခံမျောား

င်မရမပမှုမျောားကို သဘောေတရောားတစ်ခိုလံိုားလည်ား ရတွြို့ကကံျုခစ
ံ ောားလော

ခဲ့်ရသည်။ “ဤရလောကတနိုငင
် ံလံိုားသည် ယခိုတိုင်ရအောင် တညီတညွတတ
် ည်ား
ညည်ားတွောား၍

င်ားရဲမခင်ားရေဒန ကို ခံရသည်ဟို င တသ
ို့် ကက၏။” (ရရောမ ၈ား၂၂)။

ကမဘောရမမကကီားသည် လူသောားမျောားနှင့်် တရစဆောန်မျောားအြို့် အနတရောယ်ရှရသော ရနရောတစ်ခို
မြစ်လောခဲပ
့် သည်။ ရရလွှမ်ားမိုားခဲ့်သည် ရန ဧရခတ်အချန်မှစ၍၊ ကမဘောကကီားတစ်ခိုလံိုား
တွင်

ားို ရွောားသည့််ဥတိုရောသီရဘား၊ ငလျင်ရဘား၊ မီားရတောင်ရဘားနှင့်် ရိုတ်တရက်

မြစ်ပွောားသည့်် ကပ်ရဘားမျောားမြစ်ရပေါ်ရနလျက်ရပ
ှ သည်။ မြစ်ရပေါ်လောသည့်် မပင်ားထန်
ရသောသဘောေရဘားမျောားမှော ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ ှ
ထိုအရောမျောား

ရှရနမခင်ားအရကကောင်ားကောား၊

င်ားသက်လောမခင်ား မဟိုတပ
် ရချ။
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ရနမြင့််

ဘိုရောားသခင်နှင့်် အလှမ်ားရေားရစကကရသောရကကောင်မ့် ြစ်သည်။

မမတက
ို့် ိုယက
် ို
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၇။ အဘယ်ရ
ဘိုရောားသခင်ကို

င့်် မ

်နတ်တည် ိရ
ှ နသနည််း။

န်က
့် ျင်ပန
ို က
် န်သည့်် သက်ရေ
ှ ညောဉ်တစ်ပ ား အရကကောင်ား

ကို ကျွန်ိုပ်တို့် ကိုားကောားရြေါ်မပထောားခဲ့်ပပီားမြစ်ပ သည်။ ကျမ်ားစောတွင် စောတန်၊ မောရ်နတ်၊
ရ မွ၊ လေသန်၊ နံနက်သောားမိုားရသောက်ကကယ် နှင့်် အမခောားရသောအမည်အမျျုားမျျုားတမို့် ြင့််
သူူ့အောား ရခေါ်

ထ
ို ောားသည်။

လွနခ
် ဲ့်သည့်် နှစ်ရပ င်ား နှစရ
် ောအချန်ကောလတစ်ခိုနှင့်် မပန်လည်နှုင်ားယှဉ်
ကကည့််ရသော်၊ ယကရန့် အရန က်တိုင်ားယဉ်ရကျားမှုတွင် မောရ်နတ်၏တည်ရမှု
ှ ကို
လက်ခံယံိုကကည်သဦ
ူ ားရရ အလွန်ရောခိုငန
် န
ှု ်ားနည်ားသွောားပ သည်။ ရခတ်သစ်ယဉ်ရကျားမှု
တွင် စောတန်ကို လူအမျောားစိုတို့် မသရကျားကျွန်မပျုထောားကကပ သည်။ ဤအချက်နှင့််
အထက်ပ ရခ င်ားစဉ်ရမားခွန်ားကို စတ်တွင်စမ
ွဲ ှတ်လျက် သမမောကျမ်ားစော၌ရြေါ်မပထောား
သည့်် စောတန်(ရန်သ)ူ အရကကောင်ားကို ကျွန်ိုပ်တို့် ရလ့်လောစမ်ားစစ်သွောားမည်မြစ်သည်။
သမမောကျမ်ားစောတွင် စောတန်အောား ကျရံှုားသွောားရသောရကောင်ားကင်တမန်တစ်ပ ား
အမြစ် ရြေါ်မပထောားသည်။ ကျရံှုားသွောားသည်
မမ၏ြန်

င်ားရှငက
် ို

သ
ို ည်အ
့် သံိုံားအနှုန်ားက၊ စောတန်သည်

န်က
့် ျင်ပိုနက
် န်ရန်ရရွားချယ်မှုမပျုခဲ့်သည့်် မူလအောားမြင့်် အမပစ်

မဲ့်သတတေ တစ်ပ ား မြစ်ခဲ့်ြူားသည်ကို ရည်ညန
ွ ်ားရြေါ်မပရနပ သည်။ ပပီားမပည့််စံိုရနသည့််
ရကောင်ားကင်အသိုင်ားအေန်ားတစ်ခိုတွင်ရှရနစဉ်၊ ဘိုရောားသခင်အောား စောတန်

န်က
့် ျင်

ပိုနက
် န်ခဲ့်မခင်ားအမှုသည် နက်နရ
ဲ သောအမှုတစ်ခိုပင်မြစ်သည်။ သသောစွောပင်၊ သူသည်
ရကောင်ားကင်တမန်အရပ င်ားတ၏
ို့်
ရလားစောားမှုကခ
ို ံရပပီား သူတအ
ို့် ရပေါ် ကသဇောသက်
ရရောက်မရ
ှု ှသည့်် ရောထူားတစ်ခက
ို ို သူပိုင်
ရထောင်လောွ ားမခင်ားမျျုားရစ့်

င
ို ်ထောားခဲ့်ရသည်။ တရန့်တွင်၊ သူူ့အထဲ၌

ရပ က်ပောွ ားကကီားမပင်ားလောခဲ့်သည်။

အကျျုား

က်အရနမြင့််

ရကောင်ားကင်၌ မမရရှထောားသည့််ရောထူားနှင့်် သူမရကျနပ်နိုငရ
် တော့်ပ ။ ရန က်
ဘိုရောားသခင်အောား လူသရှငက် ကောား

ားံို တွင်

န်က
့် ျင်ပိုနက
် န်သည်အထ မြစ်လောခဲသ
့် ည်။

ထိုပိုနက
် န်မှုတွင် စောတန်တစ်ဦားတည်ား ပ ေင်ခဲ့်မခင်ားမဟိုတပ
် ရချ။ အမျောားစို
ရသော ရကောင်ားကင်တမန်တမ
ို့် ောှ ဘိုရောားသခင်အရပေါ်
ကကသည်။

သရ
ို့် ောတွင်၊

က်လက်သစစောရစောင်သ
့် ရနခဲ့်

အမခောားရသောရကောင်ားကင်တမန်

အရမမောက်အမျောားတ၏
ို့်

ရထောက်ခံအောားရပားမှုကို စောတန်ရယူသောွ ားနိုင်ခဲ့်သည်။ စောတန်နှင့်် သူ၏ရန က်လိုက်
မျောား အစမပျုခဲ့်သည့်် ပိုနက
် န်မစ
ှု စ်ပွဲကကီားတွင်၊ ရလောကစစ်ပွဲမျောားတွင်အသံိုားမပျုသည့််
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စစ်လက်နက်မျောားကဲ့်သရ
ို့် သော ရိုပ်ပိုင်ား

င
ို ရ
် ောလက်နက်မျောား ပ ေင်မခင်ားမရှခဲပ
့် ရချ။

ဤရကောင်ားကင်စစ်ပွဲကကီားတွင် အတတစတ်ကို ရမတတောစတ်မြင်ရ
့် သော်၎င်ား၊ လမ်လည်
လှည့််မြောားမခင်ားကို သမမောတရောားမြင့််ရသော်၎င်ား၊ လျျုြို့ေှက်မခင်ားကို ပွင့််လင်ားမမင်သောမခင်ား
မြင့််ရသော်၎င်ား၊ ထင်ရောစိုင်ားသည့််စတ်ကို သည်ားခံမခင်ားစတ်မြင့််ရသော်၎င်ား၊ သံသယ
စတ်ကို ယံိုကကည်မခင်ားစတ်အောားမြင့််ရသော်၎င်ား ဘိုရောားသခင်တက
ို ်ခက
ို ်အနိုင်ယူသောွ ား
ခဲ့်ပ သည်။
ဘိုရောားသခင်နှင့်် အ

က်မပတ်ရစမခင်ားငှ ဧေအောားစံစ
ို မ်ားရောတွင် မမအသံိုားမပျု

ခဲ့်ြူားသည့်် နည်ားစနစ်မျောားကိုသော၊ ရကောင်ားကင်ဘိုရ
ံ ှ မမ၏ ရန က်လက
ို စ
် ိုရ
ရရားလိုပ်ငန်ားတွင်

စောတန်အသံိုားမပျုသွောားခဲ့်သည်ဟို

ကျျုားရကကောင်ား

ောင်ား

က်စပ်လျက်

ကျွနပ
်ို ်တို့် ရကောက်ချက်ချနိုငပ
် သည်။ ယခင်က ဘိုရောားသခင်၏ တရောားရရားအရပေါ်
မည်သည့်် ရကောင်ားကင်တမန်ကမျှ ရမားခွန်ားမထိုတခ
် ဲ့်ြူားကကပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်အ
ရပေါ် စောတန်မပျုသည့်် စွပစ
် ွဲရမပော
တမန်မျောား

ခ
ို ျက်မျောား မှန်သည်မမှနသ
် ည်ကို ရကောင်ားကင်

ဃဏန မသရရသားပ ရချ။ ထိုအရကကောင်ားရကကောင့််၊ မမ၏စီမံအိုပခ
် ျျုပမ
် ှု

ပံိုစက
ံ ို လက်ရတွြို့ထတ
ို ်ရြေါ်မပသရပားနိုငရ
် န် စောတန်အောား ဘိုရောားသခင်အခွငအ
့်် ရရား
ရပားထောားခဲ့်မခင်ားမြစ်ပ သည်။
ပိုနက
် န်မှုအစမှောပင်

မမ၏ရန်ဘက်အောား

ဘိုရောားသခင်အဘယ့််ရကကောင့််

မြျက်စီားပစ်ခဲ့်သနည်ားဟူ၍ ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် မားရကောင်ား ရမားမကကရပလမ်မ
့် ည်။ ထိုသမို့် ပျု
မခင်ားမြင့်် ပိုနက
် န်မှု၏အရှန်အဟိုနက
် ို တောား
သည့််အမပင်၊

ဘိုရောားသခင်အရပေါ်

ရကောင်ားကင်တမန်မျောားတအ
ို့် ောား

ီားနိုင်ပ လမ်မ
့် ည်ရလော။ မတောားစီားနိုင်

စောတန်၏စွပ်စွဲရမပော

ခ
ို ျက်

မှန်ကန်ရကကောင်ား

အတည်မပျုရပားသလိုမြစ်သောွ ားခဲ့်လမ့််မည်မြစ်သည်။

စောတန်အောား ဘိုရောားသခင်ြျက်စီားခဲလ
့် ျှင် လွတလ
် ပ်မက
ှု ို ဘိုရောားသခင်
ရရောက်မည်မြစ်ပပီား၊
မြစ်သည်။

လွတလ
် ပ်မှု၏အဓပပ ယ်

ဤအချက်အမပင်

န်က
့် ျင်ရော

ရှငား် ရှင်ားကွယ်ရပျောက်သွောားလမ့််မည်

ရန က်ထပ်အချက်တစ်ချက်ရှရနပ ရသားသည်။

ကျမ်ားစောရလ့်လောမှုတွင် ရရှြို့အရန က်ညီညတ
ွ ်မရ
ှု ှနိုငမ
် ည်အရကကောင်ား၊ ဘိုရောားသခင်
သည် ြျက်စီားမခင်ားအမှုကို ဘယ်အခ မျှမပျုရတော်မမူပဲ - အမပစ်ကသော ြျက်စီားမှုမပျု
သည်ကို - ခိုင်လသ
ံို ည့်် အရထောက်အထောားမြင့််
ရန က်

ားံို တွင်

စောတန်ြျက်စီား

မပညွှနထ
် ောားလျက်ရှပ သည်။

မခင်ားခံရလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။

ဤြျက်စီားမခင်ားမှော
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ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ ှလောသည့််

ြျက်စီားမခင်ား

မဟိုတပ
် ဲ

စောတန်၏အမပစ်မှလောသည့််

ြျက်စီားမခင်ားပင်မြစ်သည်။
တြန်

ထောေရဘိုရောား၏နှုတက
် ပတ်ရတော်သည်

င ့် ီသရ
ို့် ရောက်လော၍၊

အချင်ားလူသောား၊ တိုရိုရှငဘ
် ရ
ို င်အတွက် မမည်တမ်ားရသောစကောားကို မွက်၍၊
အရှင်ထောေရဘိုရောား၏အမန်ရ
့် တော်ကို
န်ားရသောတံ

င့််

ရ
ို မည်မောှ ၊ သင်သည် ထူား

ပ်မြစ်၏။ ပညောနှင့််မပည်စ
့် ံို၍ တင့််တယ်မခင်ားအသရရလည်ား

စံိုလင်လျက်ရှ၏။ ဧဒင်အရပ်၊ ဘိုရောားသခင်၏ဥယျောဉ်ရတော်၌ရနပပီ။ သင်၏
ရခ င်ားရပေါ်မျော ရကျောက်နီ၊ ဥဿြရောား၊ စန်၊ မျက်ရွဲ၊ ရကကောင်၊ န ားသွဲြို့၊ နီလော၊
မမ၊ ပတတမမောား အစရှရသောရကျောက်မမတ်အမျျုားမျျုားတက
ို့် ို ရ

ောင် ရလ၏။

ရရွှေမြင့််လပ
ို ်ရသောပတ်သော၊ ပိုရလွတသ
ို့် ည်လည်ား၊ သင်ဘောွ ားရသော ရန့်၌ပင်
သင့််အဘမို့် ပင်

င်လျက်ရှကက၏။

သင်သည်

မြန်၍
့်

လွှမ်ားမိုားရသော

ရခရို မ်မြစ်လျက်၊ င ့်အခွငန
့်် င
ှ ့်် ဘိုရောားသခင်၏သန်ရ
့် ှငား် ရသောရတောင်ရပေါ်
မှော ရနရောကျ၍ မီားရတောက်ရသောရကျောက်တတ
ို့် ွင် သွောားလောရ၏။ ဘွောား
ရသောရန့်မစ
ှ ၍

သင့််အမပစ်ထင်ရှောားရသောရန့်တိုငရ
် အောင်၊

မပျုရလရောရော၌

စံိုလင်လျက်ရှ၏။ သရ
ို့် ောတွင်၊ ကိုနသ
် ွယ်မခင်ားမျောားမပောားရသောအောားမြင့််၊ အဓမမ
အမှုတို့် နှင့််မပည့််စ၍
ံို မပစ်မောှ ားရသောအမပစ်ရရောက်ရလပပီ။ ထိုရကကောင့််၊

ားို

ယိုတ်ရသော သူကဲ့်သ၊ို့် သင့််ကဘ
ို ရ
ို ောားသခင်၏ ရတောင်ရတော်ရပေါ်က င နှင်
ထိုတ်မည်။ အလ
ို မ
ွှ ်ားမိုားရသောရခရို မ်၊ မီားရတောက်ရသောရကျောက်တအ
ို့် ထဲက
သင့််ကို င ပယ်ရှငား် မည်။ သင်သည် ကိုယ၌
်
တင့််တယ်မခင်ားအသရရ
ရကကောင့််၊

ေ ကကွောားရသောစတ်ရလျက်
ှ

ဏ
ို ်ထန
ွ ်ားရတောက်ရသောရကကောင်၊့်

သင်၏ပညောသည် ရြ က်မပန်လျက်ရှရလပပီ။ င သည် သင်က
့် ို ရမမတိုင်
ရအောင်နှမ်ခ
့် ျမည်။

ရှငဘ
် ရ
ို င်တသ
ို့် ည်

သင်က
့် ိုကကည့််ရ၍
ှု

ေမ်ားရမမောက်

ရစမခင်ားငှ ၊ သူတရ
ို့် ရှြို့မောှ သင့််ကို င ချထောားမည်။ သင့််အမပစ်သည်မျောားမပောား၍
ကိုနသ
် ွယ်မခင်ားအဓမမအောားမြင့််၊

သန်ရ
့် ှငား် ရောဌောနတက
ို့် ို

ရကကောင့််၊

သင့််အလယ်၌

သင်က
့် ို

မီားရြို့ှု ဘ့်ို

မမင်ရသောသူအရပ င်ားတရ
ို့် ရှြို့မှော၊
သင့််ကို

သင်၏မပောကို

သရသောလူအမျျုားမျျုားတသ
ို့် ည်

ညစ်ညူားရစရသော

မီားကိုင ညှမည်။

သင့််ကို

ရမမရပေါ်သင
ို့် ချထောားမည်။

သင်၏အမှုရကကောင့််

မန်ားရမော
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ရတွရေကကလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ရကကောက်မက်ဘွယ်မြစ်လမ်မ
့် ည်။ ရန က်
တြန်

မရပေါ်မလောရဟိုမန်ရ
့် တော်မူ၏။

(ရယဇရကျလ

၂၈ား၁၁-၁၉

-

အဓကကိုားကောားချက်)
တိုရိုရှင်ဘရ
ို င်သည်

ဤမြစ်စဉ်တွင်

စောတန်ကို

ကယ
ို ်စောားမပျုပ သည်။

စောတန်သည် မောန (သ)ို့် အတတစတ် တစိုားတစမျှမပ ပဲ စံိုလင်စောွ ြန်

င်ားမခင်ားခံခဲ့်ရပ

သည်။ မမကိုယ်တိုင်မပျုရသောအမှုအောားမြင့်် သူသည် စံိုလင်မခင်ား ကင်ားမဲ့်သွောားခဲ့်ရပ
သည်။ မမမပျုမခဲ့်ရသောအမှုတက
ွ ် သူ၌

င်ရမခရပားစရောဘောမျှမရှခဲ့်ပ ရချ။ မမ၏

လှပမှုအရပေါ် သူကကွောားေ ရနမခဲသ
့် ည်။ စောတန်ကိုြျက်စီားမည့်် “မီား”မှော အမပင်ပိုင်ား
တစ်ရနရောရောမှ ရရောက်လောမည့််မီားမျျုားမဟိုတ်ပဲ၊ စောတန်ကယ
ို ်တိုင်အထဲမှ ထွကလ
် ော
မည်မ
့် ီားပင်မြစ် ရပလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ ဤမီားကောား သူ၏ကိုယပ
် ိုင်အတတမီားပင်မြစ်ရပ
သည်။ သူရမွားခဲ့်ရသော မီားကသော သူူ့အောား ေ ားမျျုကျွမ်ားရလောင်သွောားလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။
စောတန် ကွယရ
် ပျောက် သွောားရလမ့််မည်မြစ်သည်။ - ရန က်တြန် မရပေါ်မလောရဟို
မန်ရ
့် တော်မူ၏။”
အန
ို န
ံ က်သောားမဃ
ို ်ားရသောက်ကကယ်၊ သင်သည် ရကောင်ားကင်ကကျရလပပီ တ
ကောား။ အမပည်မပည်တက
ို့် ို နှပ်စက်ရသောသင်သည်၊ ရမမတိုငရ
် အောင် ခိုတ်
လဲမခင်ားကို ခံရရလပပီတကောား။ သင်ကလည်ား၊ ရကောင်ားကင်ရပေါ်သို့် င တက်
မည်။ ဘိုရောားသခင်၏ကကယ်တအ
ို့် ရပေါ်မှော င ့်ပလလငက
် ို င ချီားရမမှောက်မည်။
ရမမောက်မျက်နှ ဘက်၊

ျောဒတ်ရတော်ရတောင်ရပေါ်မောှ င ထင
ို ်မည်။ မဃ
ို ်ား

တမ်ထပ်ရပေါ်သို့် င တက်မည်။ အမမင့််

ိုားံ ရသောဘိုရောားကဲ့်သို့် င ရနမည်ဟို

စတ်အကကံရှရလပပီ။ (ရဟရှောယ ၁၄ား၁၂-၁၄ - အဓကကိုားကောား ချက်)
လူစီြ
ကိုယက
် ို

(စောတန်၏ မူလအမည်) ကျ

ချီားရမမှောက်ရန်စတ်အကကံ

ံိုားခဲရ
့် မခင်ားအရကကောင်ားကောား၊ မမ

ရှရသောရကကောင်မ့် ြစ်သည်။

မမတပည့််ရတော်

မျောားအောား ရယရှုသန
ွ ်သင်ခဲ့်ရလသည်မောှ ၊ “အကကင်သူသည် မမကိုယက
် ိုချီားရမမှောက်အ၊ံ့်
ထိုသူသည်

နှမ့််ချမခင်ားသရ
ို့် ရောက်လတံ့်။

အကကင်သူသည်

ထိုသူသည်

ချီားရမမှောက်မခင်ားသရ
ို့် ရောက်လတံ့်။”

(မသဲ

မမကိုယက
် ိုနမ်
ှ ့်ချအံ့်၊

၂၃ား၁၂)။

လူစီြ သည်ပင်
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မမကိုယ်တိုင်၏နမ်က
့် ျမခင်ားအရကကောင်ားကို မြစ်ရစခဲ့်ရသောသူမြစ်သည်။ “အမမင့််

ိုားံ

ရသောဘိုရောားကဲ့်သို့် င ရနမည်” ဟူရသော သူကိုယ်တိုင်၏ စကောားမျောားက၊ ဘိုရောားသခင်
၏ရောထူားအရပေါ်
(ြန်

ထောားရှသည့််

သူ၏တပ်မက်စတ်ကို

င်ားခံသတတေ အရနမြင့််

ထင်ရှောားရပေါ်လင
ွ ်ရစသည်။

ဘိုရောားသခင်နှင့််တန
ူ ိုင်မည့််

တစ်ခိုတည်ားရသော

နည်ားလမ်ားမြစ်သည်)့် ဘိုရောားသခင်၏ အကျင့််စောရတတရတော်အောား ရရောင်မပန်ဟတ်ရစ
မခင်ားအမှုတွင် သူလိုားံ ေစတ်ေင်စောားမခင်ားမရှခဲပ
့် ရချ။
ဤကျမ်ားစောပိုဒ်ကို ရလ့်လောသံိုားသပ်ကကည်ရ
့် ောတွင်၊ ကျမ်ားပဒ
ို ်၌ရြေါ်မပထောား
သည့်် အရတွားအရခေါ်မျောားမှော လူစီြ ၏ အရတွားအရခေါ်မျောား သက်သက်သောမြစ်ပပီား
ဘိုရောားသခင်၏ အရတွားအရခေါ်မျောား လံိုားေမဟိုတရ
် ကကောင်ားကို ကျွန်ိုပ်တိုမ
့် ှတ်သောား
ထောားသင့််ပ သည်။

မမကယ
ို က
် ို

ဘိုရောားသခင်အရပေါ် အတတ

ချီားရမမှောက်လသ
ို ည့််အစွအ
ဲ လန်ားတစ်ခိုရကကောင့််?

န်သူတစ်ဦားအမြစ် စောတန်ရတွားမလောခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။

ရကောင်ားကင်၌ စစ်မြစ်၏။ မရကခလနှင့်် သူ၏ရကောင်ားကင်တမန်တသ
ို့် ည်
န ားကို စစ်တက
ို ်ကက၏။ န ားနှင့်် သူ၏တမန်တသ
ို့် ည် စစ်တက
ို ်၍မနိုင် ကက။
ရကောင်ားကင်၌လည်ား သူတရ
ို့် နစရောမရှ။ ထအ
ို ခ ဤရလောကတနိုင်ငံ လံိုားကို
လှည့််ြျောား၍

မောရ်နတ်စောတန်အမည်ရှရသော

ရရှားရ မွရဟောင်ား

တည်ားဟူရသော န ားကကီားက၎
ို င်ား၊ သူနှင့််အတူ သူ၏တမန်တက
ို့် ၎
ို င်ား၊ ရမမကကီား
သခ
ို့် ျလိုက်ကက၏။ ( ျောဒတ် ၁၂ား၇-၉)
မမ၏ လမ်လည်လည
ှ ့််မြောားမခင်ားလိုပ်ငန်ားစဉ်အောား စောတန်အစမပျုလိုပ်ရ

ောင်

ခဲ့်သည့်် ရကောင်ားကင်၌ မြစ်ပျက်ခဲ့်သည့်် စစ်ပွဲကကီားအရကကောင်ားကို ဤကျမ်ားပိုဒ်တွင်
မှတ်တမ်ားတင်ထောားပ သည်။ သူ၏လိုပ်ငန်ားစဉ်မောှ ကျွန်ိုပ်တက
ို့် မဘောကကီား၏ တစ်စန
ွ ်ား
တစ်ရနရောကိုသော မခယ်လှယြ
် ို့်အတွက်မဟိုတပ
် ဲ၊ “ရလောကတနိုင်ငံလံိုားကို” လှည့််
မြောားြအ
ို့် တွက်မြစ်ပ သည်။
ရယရှုကလည်ား၊ စောတန်သည် လျှပစ
် စ်ကသ
ဲ့် ို့် ရကောင်ားကင်မှကျသည်ကို
င မမင်ပပီ။ (လိုကော ၁၀ား၁၈)
ဤရနရောတွင် သစစောရှမခင်ားမှသည် ပိုနက
် န်မှုထဲသို့် စောတန်အဘယ်မျှ
လျင်မမန်စွောကျသွောားခဲ့်သည်ကို ရယရှုရမပောရနခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။

27
ရကောင်ားကင်ဘမ
ိုံ ှ

ရစလွှတ်ရတော်မူရသော

သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်ပ

လျက်၊ သင်တအ
ို့် ောား ဧေံရ လတရောားကို ရဟောရမပောရသောသူတသ
ို့် ည် ထို
အရောမျောားကို သင်တအ
ို့် ောား ယခိုကကောားရမပောကကပပီ။ ထိုအရောတက
ို့် ို ရကောင်ား
ကင်တမန်တသ
ို့် ည် ရစ့်ရစ့် ကကည့််ရစ
ှု ဉ်ားစောားချင်ရသော ရစတန စတ်ရှကက
၏။ (၁ရပ ၁ား၁၂)
မမဘက်သို့်

ရကောင်ားကင်တမန်အရမမောက်အမျောားတက
ို့် ို

သမ်ားသွင်ားပပီား

ရကောင်ားကင်တွင် စောတန်ပန
ို က
် န်မှုမပျုခဲ့်စဉ်အခ က၊ အဘယ်အရောမျောားမြစ်ပျက်ရန
သည် အဘယ့််ရကကောင့်် မြစ်ပျက်ရနသည်ကို သစစောရှရကောင်ားကင်တမန်မျောား အမပည့််
အေန ားမလည်ခဲ့်ကကပ ရချ။ ဧေံရ လသတင်ားစကောားသည် ထိုသူတို့် အြိုမ့် ြစ်သလို၊
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြိုလ
့် ည်ားမြစ်ပ သည်။ လူသောားမျောားတအ
ို့် ောား မမတက
ို့် ိုယက
် ို ြျက်စီားမခင်ား
အမှုမျောားထဲမှ ကယ်တင်အ့်ရ
ံ သောငှ ဤကမဘောရပေါ်၌ ဘိုရောားသခင်ရ
သည့််

ကိုယက
် ျျုားစွန့််ကကျုားပမ်ားရ

ောင်ရက
ွ မ
် ှုမျောားတက
ို့် ို

ောင်ရက
ွ ်လျက်ရှ

ထိုရကောင်ားကင်တမန်မျောား

အလွနအ
် မင်ား စတ်ေင်စောားရနခဲ့်ကကပ သည်။ “ထောေရဧေံရ လတရောား” ( ျောဒတ်
၁၄ား၆) သည်၊ စကကဂေဠောတစ်ခလ
ို ိုားံ အောား ဘိုရောားသခင်အရပေါ် ထောားရှသည့်် သံသယစတ်
အရပ င်ားတမ
ို့် ှ ထောေရကင်ားရှင်ားသွောားရစမည်ဟူရသော အောမခံချက်

တစ်ခပ
ို င်မြစ်

သည်။ “ထောေရဘိုရောားတဘက်၌ အဘယ်သကို့် ကံစည်ကကသနည်ား။ အပပီား

ားံို ရံှုားရစ

ရတော်မမ
ူ ည်။ တြန်နမ်
ှ နင်ားစရောအရကကောင်ားမရှ။” (န ဟံို ၁ား၉)။
ထိုအခ

မောရ်နတ်၏

ေညောဉ်ရတော်သည်
အရက်ရလား

စံစ
ို မ်ားရသွားရ

ောင်မခင်ားကို

ရယရှုကို ရတောသ့်ို ပို့်ရ

ခံရစမည်အရကကောင်ား၊

ောင်ရတော်မူ၍၊ ရယရှုသည်

ယ်ပတ်လိုားံ အစောအောဟောရကို မသံိုားရ

သပ်မခင်ားသို့် ရရောက်ရတော်မူ၏။ ထိုအခ စံစ
ို မ်ားရသွားရ
ချဉ်ားကပ်၍၊

ကိုယရ
် တော်သည်

ောင်ဘရ
ဲ နပပီားမှ မွတ်
ောင်ရသောသူသည်

ဘိုရောားသခင်၏သောားရတော်မန
ှ လ
် ျှင်၊

ဤ

ရကျောက်ခဲတက
ို့် ို မိုနမ့်် ြစ်ရစမခင်ားငှ အမန်ရ
့် ှရတော်မပ
ူ ဟို ရလျှောက်ရလ၏။
ရယရှုကလည်ား လူသည် မိုနအ
့်် ောားမြင့််သော အသက်ကိုရမွားရမည်မဟိုတ်။
ဘိုရောားသခင် မန်ရ
့် တော်မူသမျှအောားမြင့်် အသက်ကိုရမွားရမည် ကျမ်ားစောလော
သည်ဟို မပန်ရမပောရတော်မူ၏။ ထိုအခ မောရ်နတ်သည် ရယရှုကို သန်ရ
့် ှငား်
ရသောပမျုြို့ရတော် သရ
ို့်

ောင်သွောား၍

မောန်ရတော်၏အထွဋ်၌ တင်ထောားပပီား
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လျှင်၊

ကျမ်ားစောလောသည်ကောား၊

ရကောင်ားကင်တမန်တအ
ို့် ောား

သင့််အဘို့်

မှောထောားရတော်မူသည်မြစ်၍၊ သင်၏ရမခကို ရကျောက်နှင့််မထမခိုက်ရစမခင်ား
ငှ သူတသ
ို့် ည်သင်က
့် ို လက်နှငမ
့်် စချီပင့််ကကလမ်မ
့် ည်ဟလ
ို ော၏။ ထိုရကကောင့််
ဘိုရောားသခင်၏ သောားရတော်မှနလ
် ျှင် ကယ
ို ်ကို ရအောက်သခ
ို့် ျလိုက်ရတော်မပ
ူ
ဟို ရလျှောက်ရလ၏။ ရယရှုကလည်ား သင်၏ဘိုရောားသခင်ထောေရဘိုရောားကို
သင်သည် အစံိုအစမ်ားမမပျုရဟို ကျမ်ားစောလောမပန်သည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။
တြန်မောရ်နတ်သည်
ရ

ရယရှုကို

ောင်သွောား၍၊ ဤရလောက၌

အလွန်မမင်လ
့် စ
ှ ောွ ရသော
ရှသမျှရသော

တိုင်ားနိုင်ငံတ၏
ို့် ဘိုန်ားစည်ားစမ်ကို၎င်ား

ရတောင်ရပေါ်သို့်

တိုင်ားနိုင်ငံတက
ို့် ို၎င်ား၊ ထို

မပညွှန်၍၊ ကိုယ်ရတော်သည် င ့်ကို

ညွတမ် ပပ်ကိုားကွယလ
် ျှင် ယခိုမပရလသမျှတက
ို့် ို င ရပားမည်ဟို
ရယရှုကလည်ား အချင်ားစောတန်၊ င ့်ရန က်သို့်

ိုရလ၏။

တ
ို ်ရလော့်။ သင်၏ဘိုရောား

သခင်ထောေရဘိုရောားကို ကိုားကွယ်ရမည်။ ထိုဘရ
ို ောားသခင်ကသ
ို ော ေတ်မပျု
ရမည် ကျမ်ားစောလောသည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ ထိုအခ

မောရ်နတ်သည်

အထံရတော်မှထက
ွ ်သွောား၍

ချဉ်ားကပ်လျက်

ရကောင်ားကင်တမန်တသ
ို့် ည်

လိုပ်ရကျွားကက၏။ (မဿဲ ၄ား၁-၁၁ - အဓကကိုားကောားချက်)
ရသွားရ

ောင်သူတစ်ဦားအမြစ် ရယရှုထံသို့် စောတန်ရရောက်ရှလောခဲ့်ပပီား၊ သူ၏

ထင်ရှောားရသောရည်ရွယ်ချက်မောှ ြခမည်ားရတော်အရပေါ်ထောားရှသည့်် ရယရှု၏ကိုားစောားယံို
ကကည်မှုနှင့်် အောားကိုားခိုလမ
ံှု ှုမျောားကို အ

က်မပတ်ရစြို့်မြစ်သည်။ ဤချဉ်ားကပ်နည်ားကို

အသံိုားမပျုပပီား ဧဒင်ဥယျောဉ်၌ ဧေအောား စံစ
ို မ်ားခဲရ
့် ောတွင် စောတန်ရအောင်မမင်မှု ရထောား
ခဲ့်ပ သည်။ မမ၏ဘိုရောားတန်ခားို ရတော်ကို မမကိုယက
် ျျုားအြို့် အသံိုားမပျုမရစမခင်ားငှ
ရယရှုအောား စောတန်ရသွားရ

ောင်ခဲ့်ပ သည်။ ထိုသရ
ို့် သွားရ

ောင်ခဲ့်မခင်ားမြင့်် လူသောားတို့်

အောား လောရရောက်ကယ်တင်မည်ဟူရသော ရယရှု၏ရည်ရွယခ
် ျက်ကို ြျက်စီားပစ်ြို့်
စောတန်

ိုားံ မြတ်ထောားခဲ့်သည်။ ရယရှုရ

ကင်ားရသောစတ်သရဘောအောား

ောင်ရွက်သောွ ားရမည့်် ဘိုရောားသခင်၏ အတတ

ရြေါ်မပမခင်ားသောသန လိုပ်ငန်ားကို

တောား

ီားနိုငရ
် န်

လှည့််မြောားသူကကီား အသည်ားအသန်ကကျုားပမ်ားရနခဲ့်သည်။ ထိုလပ
ို ်ငန်ားသည် စောတန်အောား
လမ်လည်သူ မြစ်မှန်ား ရိုပ်လားံို ရပေါ်သွောားရစမည့််လပ
ို ်ငန်ားတစ်ရပ်မြစ်သည်။

29
တစ်ခရ
ို သောစံစ
ို မ်ားမခင်ားတွင်၊ မမအောား ရယရှုမပပ်ေပ်ကိုားကွယလ
် ျှင် ရယရှု
အောား

“ရလောကီနိုင်ငံတ”ို့် ကို

ရပားအပ်သွောားမည်ဟို

စောတန်ကမ်ားလှမ်ားခဲပ
့် သည်။

“ရလောကီနိုင်ငံတ”ို့် ကို အိုပစ
် ိုားပင
ို ်သည့််သရဘောမြင့်် ရမပော
ရမပော

ခ
ို ျက်အရပေါ် ရယရှုခခ
ို ံရမပော

ရကောင်ားပ သည်။

လူသောားကို

လ
ို ောခဲ့်သည့်် မောရ်နတ်၏

ိုမခင်ားမမပျုခဲ့်သည်ကို ကျွျုနပ
်ို ်တို့် မှတ်သောားထောားြို့်
ြန်

င်ားရတော်မခ
ူ ဲ့်စဉ်က၊

လူသောားမျျုားနွယအ
် ောား

“ရမမတမပင်လိုားံ ”ကို ဘိုရောားသခင် အိုပ်စိုားခွင့််ရပားထောားခဲ့်သည်။ (ကမဘောဦားကျမ်ား ၁ား၂၆)။
သရ
ို့် ောတွင်၊ မမတို့်၏ ြန်
စောတန်၏မိုသောစကောားကို

င်ားရှင်အရကကောင်ားနှင့််ပတ်ပပီား လမ်လည်ရမပော
အောဒံနှင့််

ဧေတယ
ို့် စ
ံို ောားမရသောအခ ၊

ခ
ို ဲ့်သည့််

ထိုအပ
ို စ
် ိုားခွငက
့်် ို

မောရ်နတ်၏ လက်ထဲသို့် သူတမ
ို့် မြစ်မရနလွအ
ဲ ပ်ခဲ့်ရပ သည်။ “ရလောကီနိုင်ငမ
ံ ျောား
တ”ို့် တွင် လှည့််ြျောားမခင်ား၊ ြနှပ်မခင်ား၊ အကျပ်ကိုင်မခင်ားနှင့်် တရောားမျှတမှုကင်ားမဲ့်ရနမခင်ား
မျောားကို ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် တွြို့မမင်ရနရသည်။ ဘိုရောားသခင်၏နိုင်ငရ
ံ တော်တင
ွ ် မည်သည့််
အချန် (သ)ို့်

မည်သည်အ
့် ရမခအရန၌မျှ

အကကမ်ားြက်ေ ဒကို အသံိုားမမပျုပ ရချ။

ရမတတော၌ အရင်ားခံထောားသည့်် ဥပရဒထက်၊ တရောားဥပရဒစိုားမိုားရရား၌သော အဓက
မှီခိုရနသည့််

ဤရလောကီနိုငင
် ံမျောားတန
ို့် ှင့််

ဘိုရောားသခင်၏နင
ို ်ငံရတော်စပ်ကကောားတွင်

မည်သည့််တည
ူ ီချက်တစ်စံို တစ်ရောမျှမရှပ ရချ။
ယခိုမစ
ှ ၍

င သည်သင်တန
ို့် ှငမ
့်် ျောားစွောမရမပောရ။

ရလောကကို အစိုားရရသောမင်ားသည် လော

အရကကောင်ားမူကောား၊

ဤ

ဲမြစ်၏။ လောရသော်လည်ား င ၌

အဘယ်အခွင့််အရောကိုမျှ မရတွြို့ရ။ (ရယောဟန် ၁၄ား၃၀)
“ဤရလောကကို
အတအလင်ား ရမပော

အစိုားရရသောမင်ား”မှော

စောတန်ပင်မြစ်ရကကောင်ား

ိုထောားပ သည်။ စောတန်၏တည်ရှမှုနှင့်် ကျွန်ိုပ်တက
ို့် မဘောတစ်ခို

လံိုား၌ မပန်က
့် ျဲရနလျက်ရှသည့်် သူ၏ကသဇောသက်ရရောက်မှုကို မငင်ား
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်

ရယရှု

မ
ို ှုမပျုမခင်ားသည်၊

င်ားရဲ ဒိုကမ
ခ ျောားအတွက် ဘိုရောားသခင်အောား အမှတ်တမဲ့် အမပစ်ပံိုချမရော

ရရောက်ရစပ သည်။
သမမောသတရှလျက် မအပ်ဘရ
ဲ စောင့််ရနကကရလော့်။ သင်တ၏
ို့် ရန်သတ
ူ ည်ား
ဟူရသောမောရ်နတ်သည်၊

ရဟောက်ရသောမခရသဂ့်ကဲ့်သို့်

အဘယ်သူကိုမျျုရ

မည်နည်ားဟူ၍ လှညလ
့်် ည်ရှောရြွလျက်ရှ၏။ (၁ ရပ ၅ား၈)
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ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ရန်သမ
ူ ှော မောရ်နတ်ပင်မြစ်သည်။ - ဘိုရောားသခင်မဟိုတပ
် ရချ။
မောရ်နတ်၏ပရယောယ်တက
ို့် ို
မပင်

တောား

ီားနိုငမ
် ည်အရကကောင်ား၊

င်ရတော်မူရသော လက်နက်စက
ံို ို ေတ်ရ

ောင်ကကရလော့်။ အရကကောင်ားမူ

ကောား၊ င တသ
ို့် ည် အရသွားအသောားရှရသော ရန်သူတန
ို့် ှင့််
ရကကသည်မဟိုတ်။

ဘိုရောားသခင်

အထွဋအ
် မမတ်တန
ို့် ှင့််၎င်ား၊

င
ို ်ပပျုင်တိုက်လန
ှ ်

အောဏောစက်တန
ို့် ှင့််၎င်ား၊

ရလောကီရမှောင်မက
ို ်၌ အစိုားတရမပျုလပ
ို ်ရသောမင်ားတန
ို့် ှင့််၎င်ား၊ မိုဃ်ားရကောင်ား
ကင်၌ရနရသော နတ်

ိုားတန
ို့် ှင၎
့်် င်ား၊

င
ို ်ပပျုင်တက
ို ်လန
ှ ်ရကက၏။ (ဧြက်

၆ား၁၁-၁၂)
ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် ှသမျှတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်ပပီား အလှည့််
မြောားခံထောားရသည့်် သောားရကောင်မျောားမြစ်ကကသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ရှလောကကသည့််အခ ၊
အမခောားရသောသူမျောားတက
ို့် ို မမတရ
ို့် န်သူမျောားအမြစ် မမင်မကကရတော့်မည်မဟိုတပ
် ဲ၊ ဤ
လှည့််ြျောားမှုကကီားရအောက်တွင် ရရောက်ရှရနကကသည့်် ဘေတူ သောားရကောင်မျောားအမြစ်
ကျွနပ
်ို ်တိုအ
့် ချင်ားချင်ား မမင်တတ်လောကကလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။
သူတ၏
ို့်

ရှငဘ
် ရ
ို င်မက
ူ ောား၊

ရဟပ ဘ
ဲ ောသောအောားမြင့််

အ ဒဒျုန်ဟူ၍၎င်ား၊

ရဟလသဘောသောအောားမြင့်် အရပ လျျုန်ဟူ၍၎င်ား ရခေါ်ရေေါ်ရသော အနက်

ားံို

ရသော တွင်ားတမန်မြစ်၏။ ( ျောဒတ်ကျမ်ား ၉ား၁၁)
“အနက်

ားံို ရသော တွင်ားတမန်”ကောား စောတန်ကို ရည်ညန
ွ ်ားမခင်ားမြစ်သည်။

သူူ့အောား အရပ လျျုနဟ
် ူရသောအမည်မြင့်် မှည့််ရခေါ်ထောားရောတွင် ရဟလသ( ရ)ဘော
သောအောားမြင့်် ြျက်စီားသူ ဟူ၍အဓပပ ယ်ရပ သည်။ စောတန်သည် ြျက်စီားသူမြစ်သည်။
ကျွနပ
ို ်တ၏
ို့် သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်အောား ဤန မမျောားနှင့်် အမည်တပ်ရခေါ်

မို ခင်ားအ

တွက် ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် မပစ်ကင်ားနိုင်ကကပ လမ်မ
့် ည်ရလော။
သူခိုားသည် ခိုားမခင်ား၊ သတ်မခင်ား၊ ြျက်

ီားမခင်ားငှ သော လောတတ်၏။ င မူကောား၊

သိုားတသ
ို့် ည် အသက်လတ
ွ ်ရံိုမျှမက အထူားသမြင့််အသက်နှင့်် မပည်စ
့် ံိုရစ
မခင်ား ငှ လောသတည်ား။
___ရယရှု (ရယောဟန် ၁၀ား၁၀)
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၈။ ဖျ

်စ်းတတ်ရသ ရ မြွေက

်း

အဲ ိုတတျုမပည်သောားတ၌
ို့် ဘိုရောားသခင် ရစလွှတ်ရတော်မခ
ူ ဲ့်ရသောကပ်
ဘိုရောားသခင်၏

တမင်ြျက်စီားမခင်ားလိုပ်ရပ်မျောားအမြစ်

ားို မျောား ကို

ထင်မှတ်မနိုင်ပ သည်။

အရပေါ်ယံအောားမြင့််ကကည့််ရသော် ကျမ်ားစောထဲတွငရ
် ှသည့်် ဤမြစ်ရပ်မျောားအောား အမခောား
အဘယ်နည်ားနှင့််မျှ အဓပပ ယ်ရကောက်၍မရနိုင်ရတော့် သလိုမြစ်ရနပ သည်။ သရ
ို့် စ
ကောမူ၊

ရရှြို့က ကျွန်ိုပ်တြ
ို့် တ်ရှုခဲ့်ရသည့််

ရအောက်ရြေါ်မပပ ကျမ်ားချက်ကို သင်မပန်

လည်ရအောက်ရမ့်သတရလက
ို ပ
် ရလ၊ “င ၏ အကကံအစည်သည် သင်တ၏
ို့် အကကံ
အစည်နှငမ
့်် တူ။ င ၏ အကျင့််သည်လည်ား သင်တ၏
ို့် အကျင့််နှင့်မ
် တူ။”(ရဟရှောယ
၅၅ား၈)
ဣသရရလသောားသမီားမျောားတအ
ို့် ောား အဲ ိုတတျုမပည်ကျွနဘ
် ေထဲမှ သွောားရရောက်
နှုတ်ရ

ောင်ရပားြို့် ရမောရရှအောား ဘိုရောားသခင်တောေန်ရပားအပ်ခပ
ဲ့် သည်။ သူူ့အရနမြင့််

ြ ရရောမင်ားရရှြို့ရမှောက်သို့် ေင်ရရောက်ရမည်မြစ်ပပီား

တိုင်ားမပည်အရပေါ် မကကောမှက
ီ ျ

ရရောက်လောရတော့်မည့်် ကပ်ရဘားမျောားအရကကောင်ားကို သူူ့အောား သတရပားရမပောမပရမည်
မြစ်သည်။ ရတောတွင် ရမောရရှနင
ှ ့်် ရတွြို့
အောရိုနတ
် ို့်

ခင်ားကျင်ားမပသရပားရမည့််

ိုရ
ံ တော်မူခစ
ဲ့် ဉ်၊ ြောရရောမင်ားရရှြို့၌ ရမောရရှနှင့််
သရိုပ်မပသင်ခန်ားစောတစ်ခက
ို ို

ရမောရရှအောား

ဘိုရောားရှငအ
် ပ်ရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ ရိုတ်တရက်ကျရရောက်လောမည့်် ကပ်ရဘားမျောား
တွင် ဘိုရောားသခင်၏ အခန်ားကဏ္ဍကောား အဘယ်သရ
ို့် ှလမ့််မည်ကို ထိုသရိုပ်မပသင်
ခန်ားစောက ရှငဘ
် ရ
ို င်အောား မပသရပားသွောားမည်မြစ်ပ သည်။
ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊

သင်၏လက်၌

အဘယ်အရောရှသနည်ားဟို

ရမားရတော်မူလျှင်၊ လှတ
ံ ံရပ
ှ ၏ဟို ရလျှောက်၏။ ရမမရပေါ်မှော ပစ်ချရလော့်ဟို
မန်ရ
့် တော်မူသည်အတိုင်ား ပစ်ချသမြင့််၊ လှံတံသည် ရ မွမြစ်၍၊ ရမောရရှသည်
သူူ့ရရှြို့မှ

ရမပားရလ၏။

ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊

သင့််လက်ကို

န်၍
့်

သူူ့အပမီားကို ကိုင်ဘမ်ားရလော့်ဟို မန်ရ
့် တော်မူသည်အတိုင်ား၊ ရမောရရှသည်
လက်ကို

န်၍
့် ဘမ်ားမသမြင့််၊ သူ၏လက်၌ လှံတံမြစ်မပန်ရလ၏။ (ထွက်

ရမမောက်ရော ၄ား၂-၄)
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ရလေလူ အောရိုန်သည် သင်၏အစ်ကိုမြစ်သည်မဟိုတရ
် လော။ သူသည်
ရကောင်ားမွနစ
် ွောရမပောတတ်သည်ကို င သ၏။…..သူသည်လည်ား လူတရ
ို့် ရှြို့
မှော သင်၏စကောားမပန်လိုပ်၍၊ သင်၏နှုတက
် ိုယ်စောား မြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်
သည်လည်ား သူ၏ဘိုရောားသခင်ကိုယစ
် ောားမြစ်လမ့််မည်။ သင်သည် နမတ်
သက်ရသတက
ို့် ိုမပလတံ့်ရသော ဤလှံတံကလ
ို ည်ား၊ သင်၏ လက်၌ကိုငရ
်
မည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (ထွက်ရမမောက်ရော ၄ား၁၄၊ ၁၆-၁၇)
ဘိုရောားသခင်၏

ကိုယစ
် ောားလှယ်ရတော်အမြစ်

ြ ရရောမင်ားရရှြို့ရမှောက်သို့်

ရမောရရှ ခစောား၀င်ရရောက်ခဲ့်သည်။ ဤသရိုပ်မပမှုတွင် ဘိုရောားသခင်၏ရည်ရယ
ွ ်ချက်မှော
တန်ခိုားမပြအ
ို့် တွက် တစ်ခိုတည်ားမဟိုတပ
် ဲ၊ ြျက်စီားသူ၏

ရိုပ်လိုားံ အမှနက
် ိုပ ရြေါ်

ထိုတ်သွောားြမို့် ြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်၏ ကိုယစ
် ောားလှယ်ရတော်အမြစ် ရတောင်ရေှားကို
မမလက်ထ၌
ဲ ရမောရရှကိုင်ရမမောက်ခဲ့်ရောတွင်၊ ထိုရတောင်ရေှားသည် ဘိုရောားသခင်၏
ထန်ားချျုပ်မှု ရအောက်၌ရှရသော သဘောေအင်အောားမျောားကို ပံိုရ
တတ်သည့််

သဘောေအင်အောားစိုမျောားကို

ဘိုရောားသခင်၏

ောင်ပ သည်။ ြျက်စီား
ကွယက
် ောရတော်မူရသော

လက်ရတော်မြင့်် ထန်ားထောားရနသမျှကောလ အဲ ိုတတျုမပည်အရပေါ်သို့် မည်သည့််ရဘား
အနတရောယ်မျှ ကျရရောက်မလောနင
ို ်ပ ရချ။ ရတောင်ရေှားအောား ရမောရရှ ချပစ်လက
ို ်သည့််
အခ

ထိုရတောင်ရေှားသည် မောရ်နတ်နှင့်် ြျက်စီားမခင်ား၏သရကဂတမြစ်သည့်် ရ မွ

တစ်ရကောင်အမြစ်သို့်

ရမပောင်ားလဲသွောားခဲပ
့် သည်။

ဤအရောသည်

ဘိုရောားသခင်၏

ထန်ားချျုပ်မှုရအောက် တွငမ
် ရှရတော့်သည့််၊ ြျက်စီားသူစောတန်၏ ထန်ားချျုပ်မရ
ှု အောက်သို့်
ရရောက်ရှသွောားရသော သဘောေအင်အောားစိုမျောားကို ပံိုရ

ောင်ပ သည်။

ရမောရရှရခတ်မတိုငမ
် ှီ နှစ်ရပ င်ားရောချီကောလ၊ (ြရအတူမရအကွည
ဲ ီအစ်ကို
မျောားတ၏
ို့်

ရရောင်ားစောားမခင်ားကခ
ို ံခရ
ဲ့် ရသော)

ရယောသပ်မှ

ြောရရောမင်ား၏အပ်မက်

အနက်ကို ြွင့််မပရပားခဲ့်ပပီား ရန က်ပိုင်ားကောလတစ်ခိုတွင် အချန်အခ ရကောင်ားတစ်ခိုကို
ဣသရရလလူမျျုားမျောား ပိုင်
အနက်မပန်
ကကျုတင်မပင်
အောား

င
ို ်ခဲ့်ရကကပ သည်။ အန

ိုရပားခဲ့်မခင်ားအမှုနှင့််

အစောရခ င်ားပ ားမည့််

တ်

င
ို ်ရောအပ်မက်မျောားအောား

ခိုနစ်နစ
ှ ်တောကောလအတွက်

င်မှုမျောားလိုပ်သင်သ
့် ည်ဟူရသော အကကံမပျုချက်မျောားအတွက် ရယောသပ်

မမင့််မမတ်ရသောရောထူားတစ်ရနရောတွင်

ရနွားရထွားသည့််လက်ကမ်ားကကျု

ြောရရောမင်ား

ချီားရမမှောက်ထောားခဲ့်သည်။

မ
ို ှုမျောားကို ရယောသပ်၏မသောားစိုမျောား လက်ခရ
ံ ရှခဲ့်ကက
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သည်။ ရယောသပ်နှင့်် ရယောသပ်ကိုားကွယ်ရသောဘိုရောားကို အဲ တ
ို တျုမပည်သောားမျောား နှစ်
သက်သရဘောကျခဲ့်ကကသည်။ ထိုစဉ်၊ ထိုမပည်အောား ဘိုရောားသခင်ကကွယေ
် စွောရကောင်ား
ချီားချရပားနိုင်ခဲ့်သည်။ ရယောသပ် ရသ

ားံို ပပီားရန က် နှစ်ရပ င်ားမျောားစွော ကကောရညောင်ား

သွောားသည်အ
့် ခ ၊ ရယောသပ်နှင့်် သူ၏ဘိုရောားသခင်ကို အဲ တ
ို တျုမပည်သောားမျောား ရမ့်ရလျော့်
သွောားခဲ့်ကကပပီား၊ မမတမို့် ပည်ရပေါ်၌ ကကီားပွောားတိုားတက်၍ လူဦားရရပွောားမျောားလောကကရသော
ဣသရရလလူမျောားတအ
ို့် ောား သူတက
ို့် ျွန်မပျုခဲ့်ကကပ သည်။ ဘိုရောားသခင်အောား မမတို့် မလို
လောားရကကောင်ားကို မမတ၏
ို့် အမပျုအမူမျောားအောားမြင့်် အဲ ိုတတျုမပည်သောားမျောား အချက်မပ
ခဲ့်ကကသည်။

သူတ၌
ို့်

ကိုယပ
် ိုင်ဘိုရောားမျောားရှရနခဲ့်ကကပပီား

မမကျွန်မျောားတ၏
ို့် ဘိုရောား

သခင်ကို သူတအ
ို့် သအမှတမ
် မပျုလိုကကရတော့်ပ ရချ။ ကိုယသ
့်် ရဘောအတိုင်ား မမနှင့််
အ

က်မြတ်လိုကကသည့်် အဲ တ
ို တျုလူတက
ို့် ို ခွင့််မပျုရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်သည်တ
့် ချန်တည်ားမှော

ပင် ဘိုရောားသခင်အရနမြင့်် သူတအ
ို့် ရပေါ် ရကောင်ားချီားနှင့်် ကွယက
် ောမခင်ားမျောားကို မပည်ေ
့်
စွော

က်လက်မရပားစွမ်ားနိုင်ရတော့်ပ ရချ။
ကပ်ရဘားမျောား အစမပျုမြစ်ရပေါ်လောခဲခ
့် ျန်တွင် ြ ရရောမင်ားအရနမြင့်် မမ၏

ပိုနက
် န်မလ
ှု ပ
ို ်ရပ်မျောားကို
ခွင့််ရပားခဲ့်မည်

ိုလျှင်၊

စွနပ
့်် ယ်လျက်

ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား

ကျရရောက်လောသည့််သဘောေအင်အောားမျောားကို

ထွက်သွောားြို့်
ဘိုရောားသခင်

တြန် ထန်ားချျုပထ
် ောားရပားနိုငခ
် လ
ဲ့် မ့််မည်မြစ်ပပီား၊ ကပ်ရဘားမျောား ရပ်တန်သ
့် ောွ ားခဲလ
့် မ့််
မည်မြစ်ပ သည်။ သရ
ို့် သော် ရခ င်ားမောရသော ထမ
ို င်ားအရနမြင့်် ထိုသမ
ို့် မပျုလပ
ို ်ပရ
ဲ နခဲ့်ရော၊
အဲ ိုတတျုမပည်မှော ပျက်စီားမခင်ားထဲ၌သော ကျန်ရစ်ရနခဲရ
့် ရတော့်သည်။ ရတောင်ရေှားနှင့််
ရ မွအောားမြင့်် ဘိုရောားရှင် ရြေါ်မပရပားခဲ့်သည့်် ပံိုရ
မပန်လည်စဉ်ားစောားသံိုားသပ်ကကည်လ
့် ျှင်၊

ောင်မှုသတင်ားစကောားကို ကျွနပ
်ို ်တို့်

အဲ ိုတတျုမပည်ကပ်ရဘား၌

ဘိုရောားသခင်၏

အခန်ားကဏ္ဍ အဘယ်သရ
ို့် ှသည်ကို ကျွန်ိုပ်တို့် ရှငား် ရှင်ားလင်ားလင်ားရတွြို့မမင်ရပ မည်။
သဘောေရဘားရကကောင့််မြစ်ပျက်ရနသည့်် ပျက်စီားမှုမျောားအတွက် ဘိုရောားသခင်
တောေန်မရှရကကောင်ား ရထောက်မပနိုင်သည့်် ရန က်ထပ် အရထောက်အထောားတစ်ခက
ို ို
ဓမမရောဇေင်တတယရစောင်တွင် ရတွြို့ရှရပ သည်။ မမအသက်ကို ချန်ားရမခောက်မှုမပျုခဲ့်
သည့်် ရယဇရ လမြိုရောား၏ရန်မှ ရရှောင်ရမပားသည့််အရနမြင့်် လိုဏ် ူတစ်ခိုထဲတွင်
ပရရောြက်ဧလယ ပိုန်ားရရှောင်ရနခဲပ
့် သည်။ ထွက်ရမပားရနခဲ့်သည့်် မမ၏ပိုရရောြက်ထံ
သို့် ဘိုရောားသခင်ရရောက်ရလောခဲ
ှ
့်ပပီား၊
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ဧလယ၊ သင်သည် ဤအရပ်၌ အဘယ်သမို့် ပျုလျက်ရနသနည်ားဟို ရမား
ရတော်မူ၏။ ဧလယကလည်ား၊ အကျွနပ
်ို ်သည် ရကောင်ားကင် လ
ို ရ
် မခအရှင်
ဘိုရောားသခင်ထောေရဘိုရောားဘက်၌ အလွနစ
် တ်အောားကကီားပ ပပီ။ အရကကောင်ား
မူကောား၊ ဣသရရလအမျျုားသောားတသ
ို့် ည် ကိုယ်ရတော်၏ ပဋညောဉ်တရောားကို
စွနပ့်် ပီားလျှင်၊ ကိုယ်ရတော်၏ ယဇ်ပလလင်မျောားကို ပြျုြျက်၍ ကိုယ်ရတော်၏
ပရရောြက်မျောားကို ထောားနှင့််သတ်ကကပ ပပီ။ အကျွနပ
်ို ်တရယောက်တည်ား ကျန်
ရစ်၍၊ အကျွန်ိုပအ
် သက်ကပ
ို င် သတ်မခင်ားငှ ရှောကကပ သည်ဟို ရလျှောက်
ရလ၏။

နှုတက
် ပတ်ရတော်ကလည်ား

ထွက်ရလော့်။

ထောေရဘိုရောားရရှြို့

ရတောင်ရပေါ်မှောရပ်ရနရလော့်။ ထောေရဘိုရောား ရလျှောက်သွောား မည်ဟိုမန်ရ
့် တော်
မူ၏။ ထိုအခ အောားကကီားရသောရလမပင်ားသည် ရတောင်ထပ်တက
ို့် ခ
ို ွဲ၍၊ ထောေရ
ဘိုရောားရရှြို့ရတော်၌ ရကျောက်တက
ို့် ိုချျုားြဲ့်၏။ သရ
ို့် ောတွင် ထောေရဘိုရောားသည်
ရလ၌ရှရတော်မမူ။ ရလရန က်မှော ရမမလှုပ်မခင်ားရှ၏။ သရ
ို့် ောတွင် ထောေရ
ဘိုရောားသည် ရမမလှုပ်ရောှ ားမခင်ား၌လည်ားရှရတော်မမူ။ ရမမလှုပ်မခင်ားရန က်မောှ
မီားရှ၏။ သရ
ို့် ောတွင် ထောေရဘိုရောားသည် မီား၌လည်ား ရှရတော်မမူ၊ မီားရန က်
မှော မြည်ားညှငား် ရသောအသံရှ၏။ (၃ ဓမမ ၁၉ား၉-၁၂ အဓကကိုားကောားချက်)
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်သည် မြည်ားညှငား် ရသောအသံရတော်မြင့််
စကောားရမပောရန

ဲမြစ်သည်။
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၉။ ရယ ဘခံ ရသ ဒ်ု

ခအရ

င််း

ြျက်စီားမခင်ားအမှုမျောား၌ ပ ေင်ရနသည့်် စောတန်၏အခန်ားကဏ္ဍကို ရယောဘ
ေတတျုကျမ်ားမှ ရှငား် လင်ားသည့််အရထောက်အထောားတမို့် ြင့်် ရြေါ်မပထောားပ သည်။ မမင်ကွင်ား
မျောား၏ ရန က်ကွယတ
် ွင်ရှသည့်် ဘိုရောားသခင်နှင့်် မောရ်နတ်အင်အောားစိုမျောားစပ်ကကောား
မြစ်ပွောားရနရသော ေညောဉ်ရရားစစ်ပွဲမမင်ကွင်ားကိုလည်ား ဤကျမ်ားတွင် မပသထောားရပား
သည်။ မမအရနမြင့်် ဤေညောဉ်စစ်ပွဲ၏အရရားရပေါ်အ

င့််တစ်ခိုတင
ွ ် ကကီားစွောပတ်မ

ခံရနရလျက်ရှသည်ကို “စံိုလင်ရမြောင့််မတ်” (ရယောဘ ၁ား၈) ရသော ရယောဘ
သမမင်လောခဲ့်ရပ သည်။
ဘိုရောားသခင်၏ သောားတသ
ို့် ည် ထောေရဘိုရောားထံရတော်၌ ခစောားမခင်ားငှ လောရ
ရသောရန့်ရက်အချန်ရရောက်လျှင်၊ စောတန်သည်လည်ား သူတန
ို့် င
ှ ့််ရရောရနှ ၍
လော၏။ ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊ သင်သည်အဘယ်အရပ်က လောသနည်ား
ဟိုစောတန်ကရ
ို မားရတော်မူလျှင်၊ စောတန်က၊ ရမမကကီားရပေါ်မှော လှည့််လည်၍
အရပ်ရပ်သောွ ားလောမခင်ားအမှုထက
ဲ

လောပ သည်ဟို

ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊ င ့်ကျွန်ရယောဘကို

မပန်ရလျှောက်ရလ၏။

င်မခင်ပပီရလော။ ရမမကကီားရပေါ်

မှော သူနှင့််တူရသောသူ တရယောက်မျှမရှ။ စံိုလင်ရမြောင့််မတ်ရပ၏။ ဘိုရောား
သခင်ကို

ရကကောက်ရွံြို့ရသောသူ၊ မရကောင်ားရသောအကျင့််ကို ရရှောင်ရသော

သူမြစ်သည်ဟို စောတန်အောားမန်ရ
့် တော်မူ၏။ စောတန်ကလည်ား၊ ရယောဘ
သည် အကျျုားမရဘဲဘရ
ို ောားေတ်ကိုမပျုသရလော။ ကယ
ို ်ရတော်သည် သူူ့ကိုယ်မှ
စ၍ သူူ့အမ်နှင့်် သူူ့ဥစစောရှသမျှပတ်လည်၌ ရစောင်ရန်ားကောရတော်မူသည်
မဟိုတရ
် လော။ သူမပျုရလသမျှတက
ို့် ို ရကောင်ားကကီားရပားရတော်မူပပီ။ သူူ့သ့်ားို နွ ား
အစရှရသော တရစဆောန်တသ
ို့် ည် ရမမရပေါ်မှောအလွနပ
် ွောားမျောားကကပပီ။ ယခိုမူ
ကောား၊ လက်ရတော်ကို

န့််၍ သူ၏ဥစစောရှသမျှကို ထခက
ို ်ရတော်မူလျှင်၊ သူ

သည် မျက်ရမှောက်ရတော်၌ ကယ
ို ်ရတော်ကို စွနပ
့်် ယ်ပ လမ့််မည်ဟို ထောေရ
ဘိုရောားကို

မပန်ရလျှောက်ရလ၏။

သမျှသည်

သင်လ
့် က်၌ရှ၏။

ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊
သူူ့ကိုယ်တခိုကိုသော

သူ၏ဥစစောရှ

မထမခက
ို ်နှငဟ
့်် ို

သ
ို ူ
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မန်ရ
့် တော်မလ
ူ ျှင်၊ စောတန်သည် ထောေရဘိုရောားထံရတော်မှ ထွကသ
် ွောားရလ၏။
(ရယောဘေတတျု ၁ား၆-၁၂ )
ရယောဘ၏ သောားသမီားမျောားအပ အေင်၊ သူပိုင်

ိုင်ရသောအရောရှသမျှတက
ို့် ို

ြျက်စီားြို့် စောတန် ချက်ချင်ားမပန်ထက
ွ ်လောခဲ့်သည်။ ြျက်စီားမှုမပျုရောတွင်၊ စီားနှင်ားေင်
ရရောက်လောရသော ရန်သမ
ူ ျောားမြစ်ကကသည့်် “ရရှဘအမျျုားသောား”(အငယ် ၁၅) နှင့််
“ခ လဒဲအမျျုားသောား”(အငယ်

၁၇)တက
ို့် ိုရသော်၎င်ား၊

“ရကောင်ားကင်မှ

ကျလောရသော

ဘိုရောားသခင်၏မီား”(အငယ် ၁၆) နှင့်် “ရတောမှရလကကီား” (အငယ် ၁၉)တက
ို့် ိုရသော်၎င်ား
စောတန် အောားကိုားအောားထောားမပျုခရ
ဲ့် ပ သည်။
ြျက်စီားသူသည် အဘယ်သူမြစ်သည်ကို ရယောဘကျမ်ားတွင် အရထောက်အ
ထောားမျောားမြင့််ရြေါ်မပထောားစဉ်၊ ရယောဘအောား နှပ်စက်ကလူမပျုရန် စောတန်အောား ဘိုရောား
သခင်ခွင့်မ် ပျုခဲ့်သည်ဟို စောြတ်သူအမျောားအမပောားတို့် မှောားယွင်ားစွောယူ
ထိုယူ

ချက်ရကကောင့််

သူတစ
ို့် တ်ဒိုကရ
ခ ရောက်ကကရသည်။

ထောားကကသည်။

ထိုသူတ၏
ို့် အရတွားမှော၊

ဘိုရောားသခင်သည် အလံိုားစံိုတတ်စွမ်ားနိုင်ရသောတန်ခိုားရှငမ် ြစ်ရသောရကကောင့်် ရယောဘ
အရပေါ်ကျရရောက်လောသည့်် စောတန်၏တက
ို ခ
် ိုကမ
် ှုမျောားကို တောား

ားီ ခဲသ
့် င်သ
့် ည်

ို

သည့််အရတွားပင်မြစ်ပ သည်။ မည်သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊ အရမခအရနတိုင်ား၌ အဓက
ထည့််သွင်ားစဉ်ားစောားရမည့််အရောမှော
ဘိုရောားသခင်၏

အိုပခ
် ျျုပမ
် ှုစည်ားမျဉ်ားမျောားအရကကောင်ားပင်မြစ်ရပသည်။

မြတ်နိုငစ
် ွမ်ားရှသည့််
ဘိုရောားသခင်

ဘိုရောားသခင်၏တန်ခိုားရတော်အရကကောင်ားမဟိုတပ
် ဲ၊

မမ၏ြန်

င်ားခံသတတေ မျောားမြစ်ကကရသော

စဉ်ားစောား

ားံို

လူသောားမျောားအောား

က်လက်လွတလ
် ပ်မှုရပားဦားမည်ရလော။ (သို့်) မရပားပဲရနမည်ရလော။

စစ်မန
ှ ်ရသောလွတ်လပ်မှု ဟူသည် အပမဲတမ်ား တစ်သမတ်တည်ားမြစ်ရနရပ မည်။
အဓပပ ယ်မောှ အရမခအရနအရပေါ် မမူတည် သည့််လတ
ွ ်လပ်မမ
ှု ျျုား မြစ်ရနရပ မည်။
ရယောဘအမြစ်အပျက်တွင် ဘိုရောားသခင်၏ ိုဏ်သကခောကိုသောမက၊ ကျွန်ိုပ်
တ၏
ို့် ကမဘောကကီားကိုပ ရဘားအနတရောယ် ကျရရောက်သောွ ားရစနိုငပ
် သည်။ စောတန်သည်
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ကမဘောကကီားအောား
ျူဟောရရား

မမ၏လက်ရအောက်ခံနိုင်ငအ
ံ မြစ် သမ်ားသွင်ားရန် မဟော

ရ
ွဲ နခဲပ
့် သည်။ “ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊ သင်သည်အဘယ်အရပ် က

လောသနည်ားဟိုစောတန်ကိုရမားရတော်မူလျှင်၊ စောတန်က၊ ရမမကကီားရပေါ်မောှ လှည့််လည်၍
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အရပ်ရပ်သောွ ားလောမခင်ား အမှုထက
ဲ
လောပ သည်ဟို မပန်ရလျှောက်ရလ၏။”(ရယောဘ
၁ား၇)
ဤရနရောတွင် သရဘောအောားမြင့်် စောတန်က ဘိုရောားသခင်အောား “ ရမမကကီားတ
မပင်လံိုားကို

ကျွန်ရတော်လည
ှ ပ
့်် တ်ကကည့််လောခဲ့်တယ်။

ရမမကကီားတမပင်လံိုားကလည်ား

ကျွန်ရတော့်က
် ို တညီတညွတတ
် ည်ားရထောက်ခံရနကကပပီား။ ဒီရတော့်၊ ကျွန်ရတော့်ရ
် ဲြို့ အခွင့််
အရရားတစ်ရပ်အရနနဲ့်
ရမပော

ရမမကကီားကို

အိုပခ
် ျျုပ်ခွငရ
့်် ပားြရ
ို့် လျှောက်ထောားလတ
ို ယ်။”ဟို

ရ
ို နဟန်ရှသည်။ ရကျားဇူားတင်ြရ
ို့် ကောင်ားသည်မှော၊ ဤမြစ်စဉ်တစ်ရလျှောက်

လံိုားတွင် စောတန်ထက် ဘိုရောားသခင် ရမခတစ်လှမ်ား အပမဲသောရနမခင်ားပင်မြစ်ရပသည်။
ကိုားစောားတတ်ရသော မမ၏ကျွနရ
် ယောဘကို ဘိုရောားရှငသ
် ရှခဲ့်သည်။ ကျမ်ားစောတွင်မှတ်
တမ်ားတင်ထောားသည့်် စောတန်၏ အရက်စက်

ားံို ရသောတက
ို ်ခက
ို ်မက
ှု ို ဒိုတယအကကမ်

ခံခရ
ဲ့် ရသော်လည်ား ဘိုရောားသခင်အရပေါ် ရယောဘ
အ

က်လက်သစစောရစောင်သ
့် ခဲပ
့် သည်။

ံိုားတွင်၊ ရယောဘ၏အသက်ကို ဘိုရောားသခင်ရစောင်ထ
့် န်ားကွယ်ကောရတော်မခ
ူ ဲ့်သည်။

ထရ
ို့် န က်၊ အမှနအ
် ောားမြင့်် ရယောဘထက်အရမခအရနပို
ရသော မမ၏ “အရ

ခ
ွ င်ပန
ွ ်ားတအ
ို့် ဘို့် ရယောဘ

ားို သွောားနိုင်သည့်် ဘိုရောားမသ

ိုရတောင်ားပပီားမှ၊ သူခံရရသောဒိုကခ

အရကကောင်ားကို ထောေရဘိုရောားသည် ပယ်ရှငား် ”ရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။
ယရန့်အထတိုင်

က်လက်မြစ်ပွောား

ရ
ဲ ှရနသည့််

ဘိုရောားနှင့််

အရမှောင်

ထိုအင်အောားစိုမျောားစပ်ကကောားရှ ေညောဉ်ရရားစစ်ပွဲအရကကောင်ားကို ရယောဘေတတျုကျမ်ားက
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ထိုားထွင်ားသမမင်ရစပ သည်။ ဘိုရောားသခင် ရှငား် ရှင်ားလင်ားလင်ား ရတွြို့
မမင်ရနရသည့််

လူူ့မျက်စမြင်မ
့် မမင်နိုငရ
် သောရှုပ်ရထွားမှုတစ်စတ
ံို စ်ရောကို

မမင်လောရသည်အ
့် ခ ၊ ဘိုရောားရှငရ
် င်

ကျွန်ိုပတ
် ို့်

ိုင်ရနရသည့်် စန်ရခေါ်မအ
ှု တိုင်ားအတောတစ်ခက
ို ို

ကျွနပ
်ို ်တို့် အသအမှတ်မပျုမလောကကလမ်မ
့် ည်မြစ်ပ သည်။
စဉ်ားစောား

ားံို မြတ်နိုင်စမ
ွ ်ားရှရသော ကျွန်ိုပ်တလ
ို့် သ
ူ ောားမျောားအရနမြင့်် ဤရလော

ကတွင် အထီားကျန်အရြေါ်မဲမ
့် ရနရကကပ ရချ။ စောတန်နှင့်် ကျရံှုားသွောားရသောတမန်
မျောားမြစ်ကကသည့််

အတိုင်ားမသမျောားစွောရသောေညောဉ်

ိုားမျောားတသ
ို့် ည်

ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ှင့််

အတူရှရနကကပ သည်။ ကျွန်ိုပတ
် တ
ို့် စ်ဦားချင်ားစီတ၏
ို့် အတတစတ်အလန
ို ှင့်် နတ်
င
ို ်ရသောအရောမျောားရန က်သို့်

ကျွန်ိုပ်တလ
ို့် ိုက်သောွ ားရနကကသည်မြစ်ရော၊

ိုားနှင့််
ရန့်စဉ်

ရပ်တည်မှုတင
ွ ် ကျွန်ိုပ်တို၏
့် ကမဘောကကီားသည် ပဋပကခအမျျုားမျျုားတန
ို့် ှင့်် မပည်န
့် က
ှ ်ရန
ရလရတော့်သည်။ ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ြို့် န ားလည်ရအလွနခ
် က်သည့်် အချက်တစ်ချက်မောှ ၊

38
ဘိုရောားသခင်အောား စောတန်နှင့်် သူ၏နတ်
ရနှ က်ယက
ှ ်နိုင်ကကပ သနည်ား

ိုားတပ်ကကီားတို့် အဘယ်ရကကောင့််

န်က
့် ျင်

သ
ို ည်အ
့် ချက်ပင်မြစ်ပ သည်။

ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် မဘောကကီား၌ ရှသမျှရသောအရောတက
ို့် ို မမအောဏောရတော်အောားမြင့််
ဘိုရောားရှငထ
် န်ားချျုပ်ရတော်မမူရကကောင်ား ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ားလည်သောွ ားကကသည်အ
့် ခ ကျွန်ိုပ်
တအ
ို့် ြို့် ရနမထထိုင်မသောမြစ်ရကောင်ား မြစ်လောနိုင်သည်။

မည်သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊

ကျွနပ
်ို ်တို့် တစ်ဦားချင်ားစီတ၏
ို့် အသက်တောကို ထန်ားချျုပမ
် ှုမပျုရန် ဘိုရောားရှငစ
် တ်

နဒ

မရှသလို၊ ထိုသလ
ို့် ည်ား ထန်ားချျုပ်ထောားရတော်မမူပ ရချ။ ရိုပ်ရသားမျောားအမြစ် မဟိုတပ
် ဲ၊
လွတ်လပ်သည့်် စဉ်ားစောား
အောား သူြန်

ားံို မြတ်နိုငစ
် ွမ်ားရှရသော သတတေ မျောားအမြစ်သော ကျွန်ိုပတ
် ို့်

င်ားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။

ရယောဘကျမ်ား အစပိုင်ားတွင်၊ ဇောတ်ရကောင်သံိုားဦားကို ရြေါ်မပထောားပ သည်။
ထိုသူတမ
ို့် ှော ဘိုရောားသခင်၊ စောတန်နှင့််၊ ရယောဘတပ
ို့် င်မြစ်သည်။ ထက
ို ျမ်ား၏အ

ားံို

ပိုင်ားတွင်၊ စောတန်ကို အမည်နှင့််တကွ ရြေါ်မပမထောားရတော့်ပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်နှင့််
အကကီားအကျယ်ရတွြို့

ရ
ံို သည့််

ဤရတွြို့

ိုမ
ံ ှု၏

အဓကရန က်

ားံို ပိုင်ားရနရောတွင်

စောတန်အဘယ်ရကကောင့််ရပျောက်ရနရပ သနည်ား။
ရယောဘအခန်ားကကီား ၄၁ တစ်ခန်ားလံိုားသည်၊ “လေသန်”ဟူ၍ ဘိုရောားသခင်
ရခေါ်ရေေါ်ရသော

နက်နဲရသောသတတေ တစ်ရကောင်၏အရကကောင်ားကို

မီားရမောင်ားထိုားမပ

ထောားပ သည်။ လေသန်ကောား မည်သည့််အရော (သ)ို့် မည်သန
ူ ည်ား။ ဤသတတေ ကို ရြေါ်
ထိုတ်နိုငရ
် န် ကျမ်ားစောထဲမှ သဲလန
ွ စ
် တစ်စံိုတစ်ရောကို ရြေါ်မပရပားထောားပ သလောား။ “ထို
ကောလ၌ ထောေရဘိုရောားသည် ရမပားတတ်ရသောရ မွလေသန်ကို၎င်ား၊ လမ်ရသောရ မွ
လေသန်က၎
ို င်ား ခိုငခ
် ံ့်ကကီားမောားရသောထောားရတော်နှင့်် ဒဏ်ရပား၍၊ ပင်လယ်၌ ရှရသော
န ားကိုလည်ား သတ်ရတော်မူလမ့််မည်။” (ရဟရှောယ ၂၇ား၁)။ “ရမပားတတ်ရသောရ မွ”
“လမ်ရသောရ မွ”နှင့်် “ပင်လယ်၌ရှရသော န ား” ကောား အဘယ်သူကို
“ထိုအခ

ဤရလောကတနိုင်ငလ
ံ ိုားံ ကိုလည
ှ ့််မြောား၍

လ
ို ိုပ သနည်ား။

မောရ်နတ်စောတန်အမည်ရှရသော

ရရှားရ မွရဟောင်ားတည်ားဟူရသော န ားကကီားက၎
ို င်ား၊ သူနှင့််အတူ သူ၏တမန်တက
ို့် ၎
ို င်ား၊
ရမမကကီားသခ
ို့် ျလိုက်ကက၏။”( ျောဒတ် ၁၂ား၉)။ ဤသတတေ အရကကောင်ားကို ရြေါ်မပထောား
ရသောရြေါ်မပချက်တွင် စောတန်မောရ်နတ်၏

ဏ
ို ်အသရရမျောားအရကကောင်ားကို ရတွြို့မမင်

နိုင်ရန် ရယောဘေတတျုအခန်ားကကီား ၄၁ အောား ကျွန်ိုပ်တစ
ို့် မ်ားစစ်ကကည့််ကကပ စ။ို့်
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လေသန်ကိုင ားမျှောားနှင့််
ကို

နှ ရှုတ်တပ်၍၊

ွဲယူ၍၊ သူ၏လျှောကို ကကျုားနှငန
့်် ှပ်နင်ားမည်ရလော။ သူူ့
ပ ားရိုား၌သံကွင်ားလျှျုမည်ရလော။

စွောရတောင်ားပန်လမ့််မည်ရလော။

သူသည်သင်က
့် ိုမျောား

ရချော့်ရမော့်ရသောစကောားကို

ရမပောလမ့််မည်

ရလော။ သင်နှငေ
့်် န်ခံမခင်ား ပဋညောဉ်ကို မပျုလမ်မ
့် ည်ရလော။ သင်၏အမှုကို အ
စဉ်ရ

ောင်ရွက်ရစမခင်ားငှ သူူ့ကို ခန်ထ
့် ောားမည်ရလော။ ငှကန
် ှငက
့်် စောားသကဲ့်သို့်

သူနှင့််ကစောားမည်ရလော။

သင်၏မန်ားမကရလားတအ
ို့် ဘို့်

သူူ့ကိုချည်ရနှ င်

မည်ရလော။ သင်၏အရပ င်ားအရဘော်တသ
ို့် ည် သူူ့ကေ
ို ိုင်ား၍ စောားရသောက်ပခ
ွဲ ံ
ကကလမ်မ
့် ည်ရလော။ ကိုန်သည်တတ
ို့် ွင် ရေကကလမ့််မည်ရလော။ သူ၏အရရကို
မှန်ားနှင့််၎င်ား၊ သူ၏ရခ င်ားကို င ားထိုားရသောလှန
ံ ှင၎
့်် င်ား၊ အနှအ
ံ့် မပောားထိုားရြောက်
နိုင်သရလော။ သူူ့အရပေါ်မှော လက်တင်ရမ
ံို ျှသောမပျုပ ။ သူူ့ကို တိုက်မည်အ
ကကံကို ရန က်တြန်မရအောက်ရမ့်ရ။ တက
ို ်ရသောသူသည်နိုင်မည်ဟို အ
ချည်ားနှီားထင်၏။ မမင်ကောမျှနှင့်် စတ်မပျက်သရလော။ သူူ့ကန
ို ားှု ရ

ော်မခင်ားငှ

အဘယ်သူမျှမရဲရင့််။ သမို့် ြစ်၍ င ့်ရရှြို့မှောအဘယ်သရ
ူ ပ်နိုင်သနည်ား။ င သည်
ရကျားဇူားတံမို့် ပျုရမည်အရကကောင်ား

အဘယ်သူသည်

င၌

ရကျားဇူားမပျုဘူား

သနည်ား။ မဃ
ို ်ားရကောင်ားကင် ရအောက်၌ ရှသမျှတသ
ို့် ည် င ၏ ဥစစောမြစ်ကက၏။
လေသန်၏အ ဂ မျောား၊ ခွန်အောား၊ တင့််တယ်ရသော တန်

ောတက
ို့် ို င သည်

ေှက်၍မထောား။ သူ၏အေတ်ကို အဘယ်သလ
ူ န
ှ န
် ိုင်သနည်ား။ နှစ်ထပ်ရှရသော
ပ ားရိုားကို

အဘယ်သခ
ူ ျဉ်ားကပ်လမ့််မည်နည်ား။

သူ၏မျက်နှ တံခ ားကို

အဘယ်သူြွငလ
့်် မ်မ
့် ည်နည်ား။ သူ၏ သွောားတန်ားတသ
ို့် ည် ရကကောက်မက်ဘယ
ွ ်
မြစ်ကက၏။ လံိုခခံျုစွော တံ

ပ်ခတ်သကဲ့်သို့် တချပ်နှင့်် တချပ် ပူားကပ်ရသော

အရကကားမျောားနှင့်် ေ ကကွောားတတ်၏။ ရလမျှမေင်နိုင်ရအောင် တချပ်နှငတ
့်် ချပ်
ပူားကပ်လျက်ရှကက၏။ တချပ်နင
ှ ့််တချပ် မခွ နိုင်ရအောင် တခဲနက်ရက
ှ ်တင်
လျက်ရှကက၏။ သူရချ

တ်ရသောအခ အလင်ားရတောက်တတ်၏။ သူူ့မျက်စ

သည် နံနက်မျက်ရတောင်ခတ်သကဲ့်သို့် မြစ်၏။ ပစပ်ထက
ဲ မီားရူားထွက်၍
မီားပွ ားတလ
ို့် ည်ား လွင့််ကက၏။ ကကွက်ကကွက်

ူရသော အားို ကင်ားထဲက အခိုားအရငွြို့

တက်သကဲ့်သို့် သူူ့နှ ရခ င်ားထဲက အခိုားအရငွြို့တက်တတ်၏။ အသက်ရှု
ရသောအခ မီားခဲရတောက်၍ ပ ားစပ်ထက
ဲ မီားလျှံထက
ွ ်တတ်၏။ လည်ပင်ား၌
တန်ခိုားရနတတ်၏။ သူူ့ရရှြို့မောှ ရကကောက်လန်မ့် ခင်ားသည် ကခိုန်တတ်၏။

40
အသောားအရကကောတသ
ို့် ည် တခဲနက်မြစ်၍ မရရွြို့နိုင်ရအောင် ခိုင်မောလျက်
ရှကက၏။ နှလံိုားသည် ရကျောက်ကဲ့်သမ
ို့် ော၏။ ရအောက်ကကတ်

ရ
ိုံ ကျောက်ကသ
ဲ့် ို့်

မော၏။ သူထရသောအခ ခွနအ
် ောားကကီားရသောသူတသ
ို့် ည် ရကကောက်လန်က့် က၏။
ရကကောက်လန်အ
့် ောားကကီားရသောရကကောင့်် အရူားကဲ့်သို့် မြစ်ကက၏။ သူူ့ကိုတက
ို ်
လျှင်ထောားမခိုင်တတ်။ လှံ၊ မမှောား၊ သံချပ်မခိုင်တတ်။ သံကို ရကောက်ရိုား
ကဲ့်သ၎
ို့် င်ား၊ ရကကားေ ကို သစ်ရ
သူူ့ကမ
ို ရမပားရစနိုင်။

ွား ကဲ့်သ၎
ို့် င်ား မှတတ
် တ်၏။ ရလားနှင့်ပ
် စ်၍

ရလောက်လဲွှ

နှင့််ပစ်ရသောရကျောက်ခဲတသ
ို့် ည်

သူ၌

အမက
ှု ်ကဲ့်သို့် မြစ်ကက၏။ ဒိုတ်ကကီားကို ြွဲကဲ့်သမ
ို့် ှတ်၍၊ လှန
ံ ှင့််ရယ
ွ ်ရသောအခ
ရယ်တတ်၏။ သူူ့ရအောက်မောှ ထက်ရသောအိုားရစောင်ားမခမ်ားမျောားရှ၏။ ရွှေံြို့ရပေါ်မှော
ထွန်သောွ ားမျောားကို

မြန်တ
့် တ်၏။

အားို ကင်ား

ူသကဲ့်သို့်

ပင်လယ်ကို

ရ
ူ စ

တတ်၏။ သမိုဒရ
ဒ ောကို ဘရယောင်ားချက်ကဲ့်သို့် မြစ်ရစတတ်၏။ သူလန
ွ ်သွောား
ရသောလမ်ားသည် ထွန်ားရတောက်သမြင့််၊ ပင်လယ်သည်
ရ

ံပင်မြူရယောင်

ောင်တတ်၏။ ရမမရပေါ်မောှ သူနှင့််ခိုင်ားနိုင်ရသော တရစဆောန်မရှ။ ပကတအောား

မြင့်် ရကကောက်တတ်ရသောသရဘောနှင့်် ကင်ားလွတ်၏။ ကကီားမမင့််ရသောအရော
ရှသမျှတက
ို့် ို မထီမဲ့်မမင်မပျုတတ်၏။ မောနရထောင်လွှောား ရသောသူအရပ င်ားတို့်
အရပေါ်၌ မင်ားမြစ်သည်ဟမ
ို န်ရ
့် တော်မူ၏။(ရယောဘ ၄၁၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ခွန်အောားနှင့်် စစ်ပပျုင်ရန်မမြစ်နိုငသ
် ည့်် အလွန်အင်အောားကကီားပပီား
ကကင်န စတ်ကင်ားမဲ့်ရသော ရန်သူတစ်ဦား၏အရကကောင်ားကို ရြေါ်မပရပားရန် ဤအခန်ား
ကကီားတွင် သရိုပ်မပရြေါ်မပချက်ကို ဘိုရောားရှငအ
် သံိုားမပျုထောားမခင်ားမြစ်သည်။ ရကကောက်
မက်ြွယ်ရောအရကောင်ား

ားံို ရသောရန်သူကကီားနှင့်် ရင်

ိုင်ရမည့်် မပင်ားထန်သည်ပ
့် ဋပကခ

တစ်ခတ
ို ွင် ဘိုရောားသခင်ပ ေင်ရနပ သည်။ ဤစစ်ပွဲကကီားတွင် ကျွနိုပ်တက
ို့် ိုယစ
် ောား ပ ေင်
တိုက်ခက
ို ်ရပားရန်

ဘိုရောားသခင်လံိုားလံိုား

ားံို မြတ်ထောားပ သည်။

ထိုသတ
ို့် ိုကခ
် ိုက်

ရတော်မရ
ူ ောတွင် မည်သည့််အရမခအရနအချန်အခ မျျုားတွင်မျှ သူူ့အရနမြင့်် အင်အောား
သံိုားတိုကခ
် ိုက်မခင်ားမျျုား မပျုလပ
ို လ
် မ့််မည်မဟိုတပ
် ရချ။
ဘိုရောားသခင်အောား မမကဲ့်သရ
ို့် သောပံစ
ို ံမျျုားမြင့်် ရိုပ်လိုားံ ရပေါ်ရစရန် စောတန်ကကျုား
ပမ်ား

ထောားပ သည်။

အမျက်ကကီားရသောသူ၊ အပငျုားကကီားရသောသူ၊

ခွင့််မလွှတ်တတ်

ရသောသူ၊ အောဏောသံိုားရသောသူ၊ ဥပရဒတင်ားကကပ်ရသောသူ၊ ရေြန်မှုမပျုရသောသူနှင့််
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စတ်

တ်ရသောသူ တစ်ဦားအမြစ် သူရပ
ို ်လားံို ရြေါ်ရနပ သည်။ တစ်ချန်တည်ားမှောပင်၊

သူသည် ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် ရှြို့တင
ွ ် မမကိုယ်ကို “လင်ားရသောရကောင်ားကင်တမန်”(၂ရကော
၁၁ား၁၄) တစ်ပ ားအသွင် ရိုပလ
် ားိုံ ရြေါ်ရနလျက်ရပ
ှ သည်။ သရ
ို့် ောတွင် ကျွနပ
်ို ်တမ
ို့် မမင်
နိုင်သည့််အရောကို ဘိုရောားသခင်ကွကက
် က
ွ က
် ွင်ားကွင်ား မမင်ရနရပ သည်။ လမ်လည်
လှည့််မြောားသူကကီား၏ နည်ားပရယောယ်မျောား အဘယ်မျှ လမမောပ ားနပ်မရ
ှု ှသည်ကို သူမမင်
ရနရပ သည်။ ဘိုရောားသခင်ကို
ကကည့််မခင်ားမြင့််

ဘိုရောားသခင်သည်

န့််ကျင်ရနရသောသူအောား ရိုပ်လိုားံ ရြော်မပထောားပံက
ို ို
ကျွန်ပ်တအ
ို့် တွက်

ရန့်စဉ်

မည်မျှရလောက်

တိုက်ပေ
ွဲ င်ရနရသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တို့်န ားလည်နိုငပ
် သည်။ သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်
၏အသံရတော်ကို

န ားစွင့််ရနသူမျောားတအ
ို့် ောား

ရနှ က်ယက
ှ ြ
် ျက်စီားြို့်

စောတန်စည်ား

ရကျော်လောသည့််အခ မျောားတွင်၊ မမသောားသမီားမျောားတအ
ို့် ောား အနတရောယ်ရှ ရသောလမ်ားထဲမှ
နှုတ်ရ

ောင်နိုငရ
် န်အတွက်

ဘိုရောားသခင်ကကောားေင်လောပ ရတော့်သည်။

အချျုြို့ရသော

ကကောားေင်ရရောက်မှုမျောားမှော ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြသ
ို့် သောထင်ရှောားပပီား အမျောားစိုတက
ို့် ိုမူ ကျွန်ိုပတ
် ို့်
မသလက
ို ်ရပ ရချ။ အကျျုား

က်အရနမြင့််၊ ကမဘောရပေါ်တွင် ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် တွြို့မမင်ရနရ

သည့်် ဒိုကခရေဒန မျောားအတွက် စောတန်၏ရခ င်ားရပေါ်၌ ဘိုရောားသခင်
အမပစ်ပံို ထောားလမ်မ
့် ည်မြစ်ပ သည်။
ရသောလူသတတေ မျောားတ၏
ို့်

မမြန်

င်ားခဲ့်သည့်် စဉ်ားစောား

လွတ်လပ်စွောရရွားချယ်ပိုင်ခွငက
့်် ို

က်လက်ပပီား

ားံို မြတ်နိုငစ
် ွမ်ားရှ

အရလားထောားရတော်မူ

သည့််တချန်တည်ားမှောပင် ဘိုရောားသခင်အရနမြင့်် အလံိုားစံိုရသော မရတော်တ
မျောား၊ ကပ်ရဘားမျောား၊ အန
ို ရသမခင်ားမျောားတအ
ို့် ောား တောား

မြစ်မှု

ီားမှုမမပျုနိုင်ရကကောင်ား ရယောဘ

အရတွြို့အကကံျုြို့က ကျွန်ိုပ်တက
ို့် ို န ားလည်သရဘောရပ က်ရစပ သည်။
ဘိုရောားသခင်

ကွကက
် ွကက
် ွငား် ကွင်ားမမင်ရနရသည့််

အရောတစ်ခရ
ို ှပ ရသား

သည်။ ဘိုရောားသခင်တပ ားတည်ားသော အလိုအရလျောက် တည်ရရနရတော်
ှ
မူသည်။
စောတန်သည် အလရ
ို လျောက်တည်ရသူ
ှ တစ်ဦားမဟိုတပ
် ရချ။ သူသည် မရကောင်ား
မှုကိုရရွားချယ်ခဲ့်သည့်် ြန်

င်ားခံသတတေ တစ်ပ ားမြစ်ပပီား၊ မရကောင်ားမှု တည်ရန
ှ င
ို ်မခင်ား

သည် ရကောင်ားမှု၌ လံိုားလံိုားမှတ
ီ ည်ရနရသည်။ ဤအမှနတ
် ရောားနှင့်် ဘိုရောားသခင်၏
ရမြောင့််မန
ှ ်မခင်ားအရကကောင်ားကို စကကဂောေဠောတစ်ခိုလံိုားရှ စဉ်ားစောား

ားံို မြတ်နိုငစ
် မ
ွ ်ားရှသည့််

သတတေ အောားလံိုား န ားလည်လောကက သည့််တစ်ရန့်တစ်ချန်တွင် ဘိုရောားသခင်အရနမြင့််၊
မရကောင်ားမှုအစပျျုားသူ စောတန်အောား ကယ
ို ်အလအ
ို ရလျောက်ပျက်စီားရန် ခွင့််ရပားရတော်မူ
လမ့််မည်မြစ်ပ သည်။ ထိုအမှုထက် သော၍မမတ်ရသောအမှုရန
ှ င
ို ်ပ အံားို မည်ရလော။
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မစိုားရမ်နှင့််။ င သည် သင့််ဘက်မောှ ရှ၏။ မရကကောက်နှင့််။ သင်၏ ဘိုရောား
သခင် င သည် သင်က
့် ို ခိုင်ခရ
ံ့် စမည်။ သင့််ကိုရစောင်မ
့် မည်။ င ့်သစစောလကျ်ော
လက်မြင့်် ရထောက်ပင်မ
့် ည်။
____ ရဟရှောယ ၄၁ား၁၀
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၁၀။

ျမ််းစ အောား အဓိပါပ ယ်ရ
အရ

် လြွေမှ ်းပခင််း

င််းအ င််း

ကျမ်ားစောသည် ဘိုရောားသခင်နတ
ှု ်တိုကခ
် ျရပား၍ ရရားသောားထောားသည့်် စောအိုပ်
မဟိုတပ
် ရချ။ “ဘိုရောားသခင်၏သန်ရ
့် ှငား် ရသောသူတသ
ို့် ည် သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်
၏ တိုက်တွန်ားရတော်မူမခင်ားကခ
ို ံရ၍။” (၂ ရပ ၁ား၂၁)။ ကျမ်ားစောကို မမအောရဘော်၊
မမနည်ားဟန်၊ မမတ၏
ို့် ယဉ်ရကျားမှုတန
ို့် ှင့််အညီ ရရားသောားထောားခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။
ကျမ်ားစောတွင် ဘိုရောားသခင်အောား ြျက်စီားသူတစ်ဦားအမြစ် အဘယ့််ရကကောင့််
မကကောခဏ ရတွြို့မမင်ရပ သနည်ား။ ဤရမားခွန်ားအတွက် အရမြရပားရန်၊ ပထမဦား

ားံို

အရနမြင့်် ကျမ်ားစောရပေါ်ထက
ွ ရ
် ော ရရှားနယ်ရမမရဒသမျောားတ၏
ို့် ဘောသောရရားယဉ်ရကျား
မှုအရကကောင်ားကို စဉ်ားစောားကကည့််ြို့်လရ
ို ပမည်။

ထင်ရှောားသည့််အချက်တစ်ချက်မှော၊

ကျမ်ားစောတွင် အဓကဇောတ်ရကောင်မျောားအမြစ် ပါဝင်နေကကသည့်် ဣသရရလလူမျျုား
တ၏
ိုို့ ပတ်လည်တွင် ရိုပ်တက
ို ားို ကွယ်မမ
ှု ျောား ေန်ားရံနေခပ
ဲ့ ါသည်။ ရိုပ်တိုကိုားကွယမ
် ှု
ဆင
ို ်ရ သတရပားတ ားမမစ်ချက်မျောားကို ရကျောခိုင်ားလျက်၊ ပတ်ေန်ားကျင်၏ ရိုပတ
် ိုကိုား
ကွယ်မခင်ားအရလ့်အထမျောားကို ဣသနရလလူမ ားမ ား လက်ခက
ံ ျင့််သံိုားခဲ့်ကကပ သည်။
ရရပန်ားစောားရနခဲ့်သည့််

ထိုယဉ်ရကျားမှုရကကောင့််

ဘိုရောားသခင်အရပေါ်ထောားရှသည့််

ဣသရရလလူတ၏
ို့် အမမင်မျောား တလွဲတရချော်မဖစ်ကကကိုေ်သည်။
ဘိုရောားသခင်သည် မမလူမျောားတ၌
ို့် မမကိုယက
် ို ရြေါ်မပလခ
ို ဲ့်သည်။ သရ
ို့် ောတွင်
သူတ၌
ို့်

မမစောရတတရတော်၏ဘိုန်ားအသရရကို

သူတအ
ို့် ောား

အမပည်အ
့် ေရြေါ်ထတ
ို ်မပလက
ို လ
် ျှင်၊

မမထံမှရမောင်ားထိုတ်သလိုမြစ်သွောားလမ့််မည်မြစ်သည်။

လှမ်ားလန
ို သ သူမျောား ရှရောအ

မမအရရောက်

င်တ
့် စ်ခအ
ို ထ ဘိုရောားသခင်သည် ကယ
ို ်ကိုယက
် ို နှမ်ခ
့် ျ

ရတော်မူလ က် ထသ
ို ူတရ
ို့် မပောရသော ဘောသောစကောားကို သူရမပော

န
ို တ ်မခ
ူ ဲ့်သည်။

ကိုယက
် ိုယ်ကို ြျက်စီားမခင်ားအမှုထမ
ဲ ှ ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား ကယ်တင်နိုင်အ့်ံရသောငှ ၊
မမအရပေါ်ထောားရှသည့်် ထိုသူတ၏
ို့် လွမ ားနသ အမမင်မ ားကိုပင် ခံယူဖိုို့ သူစတ်

နဒ

ရှခဲ့သည်။
ထအ
ို့် မပင် ကျမ်ားစောရပေါ်ထွက်ရော ရရှားအရပ်ရဒသမျောားတွင်၊ နတ်

ားို ၏ကသဇော

လွမ်ားမိုားမှုရအောက်တွင် ရရောက်ရှရနခဲ့်ကကရသောသူမျောား မှီတင်ားရှနေထိုငခ
် ကဲ့ ကပပီား သူတို့်
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အနေမဖငဲ့် အလွယတ
် ကူအမျက်ထက
ွ ်တတ်သည့်် ရက်စက်ကကမ်ားကကျုတ်ရသော ဘိုရောား
မျောားကို ြန်တီားမပျုလပ
ို ခ
် ဲ့်ကကပ သည်။ မမတရ
ို့် င်

ိုင်ရနရသည့်် ကပ်ရဘားမျောားတသ
ို့် ည်

မမတအ
ို့် ောား အမျက်ထက
ွ ်ရနသည့်် ဘိုရောားမျောားရကကောင်မ့် ြစ်သည်ဟို သူတယ
ို့် ံိုကကည်ခဲ့်
ကကသည်။ ဤသမို့် ြင့်် ထိုဘရ
ို ောားတအ
ို့် ောား အမျက်ရမပရစမခင်ားငှ ပူရဇော်သကကောမျောားကို
လူမျောားယူရ

ောင်လောခဲ့်ကကပပီား၊ မမတ၏
ို့် ဘောသောရရားပွမ
ဲ ျောားတွင် ထိုဘရ
ို ောားတက
ို့် ို သူတိုို့

ဦားညွတရ
် ခ
ှ ိုားလ ခဲ့ကကပါသည်။
ကမဘ ရပေါ်ရှ ဒိုကခ
စောတန်အရကကောင်ားကို

င်ားရဲမခင်ားမျောားနှင့်် ရသမခင်ားတရောားတို့်၏ အဓကတရ ားခံ

ဓမမရဟောင်ားကျမ်ားတွင်

လူသ ားမျောား န ကျင်ခစ
ံ ားရသည့်် ဒိုကခ
ရြေါ်မပထောားနပားခဲပ
့် ါလျှင်၊

အနည်ားငယ်သောရြေါ်မပထောားသည်။

င်ားရဲမခင်ားမျောား၏တရ ားခံအမဖစ် စ တေ်အ ား

ဘိုရောားသခင်ထက် စ တေ်ကို လူမျောားပိုမအ
ို ောရံစ
ို က
ို ်ခဲ့်ကက

လမ့််မည်မြစ်သည်။ စောတန်အောား သဘောေအင်အောားစိုမျောားကို ထန်ားချျုပထ
် ောားသည့််
အမခောားရသောဘိုရောားတစ်ပ ားအမြစ် ဣသနရလလူမ ားမ ား လက်ခထ
ံ
ားခဲ့ကကလမ့််မည်
မြစ်သည်။ ဤသမိုို့ ဖငဲ့်၊ စောတေ်အဖိုို့ သူတယ
ိုို့ ဇ်ပူရဇော်ပသမှုမ ား မပျုလိုပခ
် ဲ့်ကကလမ်မ
့် ည်
မြစ်ပပီား၊ ဘိုရောားသခင်အစောား စောတန်ကို သူတက
ို့် ိုားကွယ်နေခဲ့်ကကလမ့််မည် မြစ်သည်။
သမို့် ြစ်၍၊ ထိုအမှုမျျုား မြစ်ရပေါ်မလောရနလရအောင် ကကျုတင်တောား

ီားလက
ို ်

သည့််အရနမြင့်် ဘိုရောားသခင်သည် မမကိုယက
် ို ရကောင်ားရသောအရောတ့်၏
ို
အရင်ား
အမမစ်မဖစ်သည်သ မက၊
ခံရတော်မူခဲ့်နလသည်။ မမ၏

ားို ရသောအရောတ့်၏
ို
အရင်ားအမမစ်အမြစ်နငဲ့ပ
် ရှုမမင်မခင်ား
ိုဏ်သကခော အထပါားခံရမခင်ားအမှုထက်၊ ြျက်စီားသူ၏

ရိုပ်လိုားံ အမေ်ကို အချန်မတိုငမ
် ှီရြေါ်ထတ
ို ်ရပားမခင်ားမြင့်် လူသောားတအ
ို့် ရပေါ်ကျရရောက်
လောနိုငသ
် ည့််

ားို ကကျုားသက်ရရောက်မှုမျောားကို ဘိုရ ားသခင် ပိုမအ
ို ောရံစ
ို ိုက်ရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ

သည်။ ဘိုရောားသခင်ဘက်မှ ထိုမျှနှမ်ခ
့် ျနပားနတ ်မခ
ူ ဲ့နသ လ
် ည်ား သူ၏လူမျောားမှောမူ
ရိုပ်တိုကိုားကွယ်မခင်ားအောားမြင့်် နတ်

ိုားနှင့််

ိုင်ရသော အရောမျောားတက
ို့် ို

မပျုရနခဲ့်ကကပ သည်။ “ဘိုရောားမဟိုတရ
် သော နတ်

က်လက် ရေ

ိုား၊ မသြူားရသောဘိုရောား၊ ဘိုားရဘားတို့်

မရကကောက်ြူားရသော ဘိုရောားသစ်တအ
ို့် ောား ယဇ်ပူရဇော်ကက၏။” (တရောားရဟောရောကျမ်ား
၃၂ား၁၇)
ဘိုရောားသခင်၏ သမ်ရမွြို့ပပှီား အလွေခ
် ျစရ ရကောင်ားရသော စောရတတနတ က
် ို
အရအတိုင်ားရှုမမင်ရေ် ရရှားဣသရရလလူမျောား အ

င်သင်မ
့် မြစ်ခဲ့်ကကပ ရချ။ အတတ

ကင်ားစင်ရသောရမတတောရတော်မြင့်် မမ၏အရှအတိုင်ား သူတတ
ို့် င
ွ ် သူလောရရောက်ရပေါ်
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ထွန်ားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပါလျှင်၊ သူူ့အောား သူတိုို့ တညီတညွတတ
် ည်ား မငင်ားပယ်ခဲ့်ကကလမ်မ
့် ည်
မြစ်သည်။ မမတအ
ို့် ြို့် စစ်တက
ို ်ရပားပပီား၊ မမတ၏
ို့် ရန်သမ
ူ ားတန
ိုို့ ှင့်် ရိုန်ားရင်ား

န်ခတ်

မြစ်မည့်် မမတန
ို့် ှင့််တူရသော ဘိုရောားကိုသော ဣသရရလလူမျျုားတလ
ို့် ိုလောားခဲ့်ကကပ သည်။
“ဘိုရောားသခင်သည် မမ၏ပံသ
ို ဏ္ဍောန်နှင့််အညီ လူကြ
ို န်
၁ား၂၇)

င်ားရတော်မသ
ူ ည်”(ကမဘ

သ
ို ည့််အမှန်တရောားကို လက်ခမ
ံ ည်အ
့် စောား၊ ဘိုရောားသခင်ကို မမတ၏
ို့် ပံို

သဏ္ဍောေ်နှင့််အညီ ြန်

င်ားြို့် သူတို့်

ားံို မြတ်ခဲ့်ကကသည်။ ရခတ်ကောလတရလျှောက်

မှသည် ယကရန့်အချန်အထတိုင်ရအောင် ဘိုရောားသခင်အောား လူသောားမျောားအဘယ်သို့်
သရဘောထောားကကသည်ကို ဤအရကကောင်ားအရောက ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ို သမမင်န ားလည်
ရစပ သည်။
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၁၁။ ဘ်ု

်းသခင်အောား န ်းလည်မှုလြွေမှောားပခင််း
အရ

င််းအ င််း

လူသောားမျောားနှင့်် ဘိုရ ားသခင် အတူသွောားလောနေထိုင်နတ မ
် ူခစ
ဲ့ ဉ်အခါက၊
သူူ့အ ား ဘောသောရရားအသင်ားအြွဲြို့မျောား အသအမှတ်မမပျု မကကျု
ထိုသူတသ
ို့် ည်

ထွကသ
် ွောားကကသည်ရန က်၊

ရယောက်ကို အထံရတော်သို့် ရ
မှ

ထိုအရသောသူသည်

နတ်

ောင်ခဲ့်ကက၏။ နတ်

စကောားရမပော၏။

ိုခဲ့်ကကပ ရချ။

ားို စွရ
ဲ သော

ိုားကို နှငထ
် တ
ို ်ရတော်မူပပီား

လူအစိုအရေားတသ
ို့် ည်လည်ား

အံဩ
့် ၍၊ ဣသရရလအမျျုား၌ ဤကဲ့်သို့် မမမင်ရစြူားဟို ရမပော
ြောရရှဲတက
ို့် လည်ား၊
သည်ဟို ရမပော

နတ်

လူတစ်

ိုားအကကီားကိုအမှီမပျု၍

ကို က၏။

နတ်

ိုားတက
ို့် န
ို ှင်ထိုတ်

ိုကက၏။ ရယရှုသည် တရောားစရပ်တ၌
ို့်

ားံို မဩေ ဒရပား

လျက်၊ နိုင်ငံရတော်နှင့််ယှဉ်ရသော ဧေံရ လတရောားကိုရဟောလျက်၊ လူမျောားခံရ
ရသောအန ရရော

အမျျုားမျျုားတက
ို့် ို ပငမ်ားရစလျက်၊ ပမျုြို့ရွောရှသမျှတက
ို့် ို ရဒသ

စောရီ လှညလ
့်် ည်ရတော်မူ၏။ လူအစိုအရေားတက
ို့် ို မမင်ရတော်မူလျှင် သန ား
မခင်ားစတ်ရှရတော်မူ၏။ (မသဲ ၉ား၃၂-၃၅၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ရအောက်ရြေါ်မပပ ရဟရှောယ၏ မေို့်ဆခ
ို က်မ ားတက
ိုို့ ရယရှုအောား စောတန်နှင့််
ရပ င်ားရြေါ်ရသောသူအမြစ် စွပ်စရ
ွဲ မပော
“မရကောင်ားကိုအရကောင်ား၊

ရ
ို နသူတက
ို့် ို တညဲ့်တညဲ့ရ
် ည်ညေ
ွ ်ားနေပါ သည်။

အရကောင်ားကိုမရကောင်ားဟို

ရခေါ်တတ်ရသောသူ၊

အလင်ားအရော၌အမက
ို ်၊ အမက
ို အ
် ရော၌ အလင်ားက၎
ို င်ား၊ အချျုအရော၌ အခ ား၊ အခ ား
အရော ၌အချျုကို၎င်ား၊ အလွဲယတ
ူ တ်ရသော သူတသ
ို့် ည် အမ လ
ဂ ောရှကက၏။ င သည်
ပညောရှသည်ဟို ကိုယက
် ိုထင်ရသောသူ၊ သမမောသတနှင့်် မပည့််စသ
ံို ည်ဟို ထင်မတ
ှ ်
ရသောသူတသ
ို့် ည် အမ လ
ဂ ောရှကက၏။” (ရဟရှောယ ၅ား၂၀-၂၁)
ထိုသူသည် ဤရလောက၌ရှရတော်မူပပီ။ ဤရလောကကလ
ို ည်ား ြန်

င်ား

ရတော်မူပပီ။ သရ
ို့် သော်လည်ား ဤရလောကသည် ထိုသူကမ
ို သ။ သူသည် မမ
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ရဒသအရပ်သို့် ကကွလောရသော်လည်ား၊ မမလူမျျုားတသ
ို့် ည် သူူ့ကိုလက်မခံဘဲ
ရနကက၏။ (ရယောဟန် ၁ား၁၀-၁၁)
ဤကျမ်ားပိုဒ်သည် ရရှားအခ ေ်ကိုသော ရည်ညန
ွ ်ားထ ားသညဲ့် က မ်ားပိုဒ်တစ်ပိုဒ်
မဟိုတပ
် ရချ။ လူသောားတ၏
ို့် အသအမှတမ
် မပ မှု၊ အထင်လွမှုနှင့်် မသရကျားကျွန်မပျုမှု
မျောားကို ယခိုတိုင်နအ င်ပင် ဘိုရောားသခင်ဆက်လက်ခစ
ံ ားရသည်။ ဘိုရ ားသခင်အောား
ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် သ
ဲ့် ရ
ို့် သော

အတတသမ ားတစ်ဦားအမြစ်

မှောားယွင်ားစွောခံယူေ ားလည်ရင်ား

သူူ့အရပေါ် ကျွနပ
်ို ်တို့် န ားလည်မလ
ှု ဲွနေကကပါသည်။
ဇောတပကတလူသည် ဘိုရောားသခင်၏ ေညောဉ်ရတော်အရောတက
့်ို ို မခံမယူ။
ထိုအရောတ့်သ
ို ည် မိုကမ
် ဲရသောအရောမြစ်သည်ဟိုထင်တတ်၏။ ထိုအရောတို့်
ကို ေညောဉ်အောားမြင့််သော ပိုင်ားမခောား၍န ားလည်နိုင်ရသောရကကောင့််၊ ဇောတပက
တလူသည် န ားမလည်နိုင်။ (၁ ရကော ၂ား၁၄)
အမပင်ပန်ားဘောသောရရားကို လူသောားမျောား စတ်ေင်စောားရနကကပါသည်။ အမှန်
အ ားမဖငဲ့၊် ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် အတတစတ်ကို ဘိုရောားသခင်၏ရမတတောနှင့်် လှဲလှယ်မှုမပျုြို့်ရေ်သော
လိုသည်။ အတတစတ်ကို စွနပ
့်် ယ်ရမည် ဟူရသောအရတွားသည် “ဇောတပကတလူ” အြို့်
အလွန်ရကကောက်လန်စ
့် ရောရကောင်ားရသော

အရတွားတစ်ခို

မြစ်သည်။

အမပင်ပန်ား

ဘောသောရရားသည် ပိုမိုလံိုခခံျုဟန်ရသည်။ သရ
ို့် တွင် ၎င်ားသည် မသမသော ကူားစက်ပျံြို့
နှတ
ံ့် တ်သည့်် စတ်၏လှညစ
့်် ောားမခင်ား တစ်မျျုားသောမြစ်သည်။ အမပင်ပန်ားဘောသောရရား
သည် မကကောခဏ

ိုသလို ဘိုရောားသခင်ရရှြို့မှ ပိုန်ားကွယ်ရနတတ်သည်။

ြောရရှဲတသ
ို့် ည် အထံရတော်သလ
ို့် ော၍ လူသည် ခပ်သမ်ားရသောအမပစ်ရကကောင့််
မမမယောားနှင့်် ကွောအပ်သရလောဟို စံစ
ို မ်ားရနှ င်ယ
့် ှက်မခင်ားငှော ရမားရလျှောက်
ကကရသော်၊

ကိုယ်ရတော်က၊

ရယောက်ျောားနှင့််

အစအဦား၌

မန်ားမနှစ်ရယောက်တည်ားကို

ြန်
ြန်

င်ားရတော်မူရသောသူသည်
င်ားရတော်မူ၏။

ထိုအ

ရကကောင်ားရကကောင့်် ရယောက်ျောားသည် ကိုယ်မဘကစ
ို န
ွ ၍
့်် ကယ
ို ်ခင်ပန
ွ ်ား၌မှီေဲ
သမြင့််၊ ထိုသန
ူ ှစရ
် ယောက်တသ
ို့် ည် တသောားတကယ
ို ်တည်ားမြစ်ရလမ်မ
့် ည်

48
ဟို ကျမ်ား

သ
ို ည်ကို သင်တမ
ို့် ြတ်ဘူားသရလော။ ထရ
ို့် ကကောင့်် လင်မယောား

တသ
ို့် ည် နှစ်ဦားမဟိုတ် တဦားတည်ားမြစ်၏။ ဘိုရောားသခင်ဘက်စပ်၍ ထမ်ား
ဘိုားတင်ရတော်မူရသောအရောကို လူမခွမ
ဲ ခွောရစနှငဟ
့်် ို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ ြောရရှဲ
တက
ို့် လည်ား၊ ထိုသမ
ို့် ှနလ
် ျှင် မြတ်စောကရ
ို ပား၍ မယောားနှင့််ကောွ ရစမခင်ားငှော
ရမောရရှသည် အဘယ်ရကကောင့်် စီရင်သနည်ားဟို ရလျှောက်ကကရသော်၊ ကိုယ်
ရတော်က၊ သင်တစ
ို့် တ်နှလံိုားခင
ို ်မောရသောရကကောင့်် မယောားနှငက
့်် ွောရရသောအ
ခွင့််ကို ရမောရရှသည် စီရင်၏။ အစအဦား၌ ထသ
ို မ
ို့် ဟိုတ။် (မဿ ၁၉ား၃-၈)
နှလံိုားမောရသော လူသောားမျောားနှငန
့်် ီားစပ်မခင်ားငှ မပျုရတော်မူခသ
ဲ့ ည့်် ဘိုရောားသခင်
၏ အောားထိုတ်မမ
ှု ျောားအရကကောင်ားကို ဓမမရဟောင်ားကျမ်ား ရနရောအနံအ
့် မပောားတွင် မီားရမောင်ား
ထိုားမပထောားသည်။ လူသောားတအ
ို့် ောား ရမျှော်လင်ခ
့် ျက်မဲ့်သူမျောားအမြစ် စွနပ
့်် စ်ထောားမခင်ား
အမှုထက် သူတမို့် ပ နသ ကယ
ို ်ပိုင်ရရွားချယ်မှုမ ားကို ဘိုရောားသခင် ပမ
ို ိုအရလားထောား
ရတော်မူရကကောင်ား ရြော်မပနပားနေသည့်် ကျမ်ားပိုဒ်မျောားကို အထူားသမြင့်် ကျွန်ိုပန
် ားလည်
မှုလရ
ွဲ နကကပ သည်။

ရိုဏောစတ် ကင်ားမဲ့်ရနသူမောှ ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ောမြစ်သည်။ ဘိုရောား

သခင်မဟိုတပ
် ရချ။ သမို့် ြစ်လင့််ကစောား၊ ဓမမရဟောင်ားတွင်
ထောားရှသည့််

ဘိုရောားသခင်၏တံမို့် ပန်မှုကို

ရိုဏောကင်ားသူတို့် အရပေါ်

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ပမဲလိုလို

တလွဲအဓပပ ယ်

ရကောက်ရနကကသည်။ ဤသမိုို့ ဖငဲ့် ဘိုရောားသခင်အ ား၊ ကျွနစ
် နစ်နှင့်် မယောားအမျောားယူ
သည်စ
့် နစ်ကို လွှတထ
် ောားရပားနသ သူ၊ စစ်ပွဲမျောားကို အောားရပားချီားရမမှောက်သူ၊ လူမျျုား
တိုန်ားသတ်မြတ်မမ
ှု ျောားကို အမန်ရ
့် ပားကွပက
် ဲနေနသ သူနှင့်် ဥပရဒချျုားရြ က်သူမျောား
အြို့်

ကကီားရလားရသောမပစ်ဒဏ်မျောားကို မပဌ ေ်ားရပားနသ သူတစ်ဦားအမြစ် ကျွနပ
်ို ်တို့်

စွပစ
် ွဲလောမကကနလနတ ဲ့သည်။ အရကကောင်ားမှော၊ ရရှားဣသရရလလူမျျုားမျောားနှင့််
ံရရားတွင်

ဘိုရောားသခင်အ

က်မမပတ်ရင်

ိုင်ခရ
ဲ့် သည့််

က်

လူသောားတ၏
ို့် စတ်နှလံိုား

ခိုင်မောမှု အတမ်အနက်ကို ကျွနပ
်ို ်တို့် န ားမလည်ကကရသောရကကောင့်် မြစ်သည်။
ရတောင်ရပေါ်ရဒသန တွင်၊

ပညတ်မျောားကို

ရယရှုအကျယ်ချဲြို့ရဟောရမပောခဲ့်

သည်။ ယင်ားပညတ်တက
ို့် ို ရမတတောအရပေါ်အရမခခံပပီား လက်ရတွြို့ကျကျ သူချမပရပား
သွ ားခဲ့်သည်။
သူူ့မျက်စကို ြျက်လျှင် ကိုယမ
် ျက်စြျက်မခင်ားကခ
ို ံရစ။ သူူ့သောွ ားကိုချျုားလျှင်
ကိုယ်သွောားချျုားမခင်ားကို ခံရစဟူရသော ပညတ်စကောားကို သင်တကို့် ကောားရပပီ။
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င ပညတ်သည်ကောား၊ ရနှ င့််ယက
ှ ်ရသောသူကို မ

ီားမတောားနှင။့်် သင်၏ပ ား

တဘက်ကို သူတပ ားပိုတ်လျှင် ပ ားတဘက်ကို လှည့််၍ရပားဦားရလော့်။ သင့််
အကျျီကယ
ို ူလို၍ တရောားရတွြို့ရသောသူအောား သင့််ေတ်လိုက
ံ လ
ို ည်ား ယူရစ
မခင်ားငှ အခွင့််ရပားဦားရလော့်။ အကကင်သူသည် သင့််ကအ
ို နိုင်မပျု၍ ခရီားတတိုင်
သွောားရစ၏။ ထိုသူနှင့််တကွ နှစ်တိုင်သွောားဦားရလော့်။ ရတောင်ားရသောသူအောား
ရပားရလော့်။ ရချားငှ ားလိုရသောသူကိုလည်ား မမငင်ားမပယ်နှင့််။ (မဿ ၅ား၃၈-၄၂)
စတ်နှလံိုားခိုငမ
် ောရသော လူသောားတ၏
ို့် စတ်အလက
ို ို

န်က
့် ျင်ဘက်မပျုလျက်၊

ဤစကောားလံိုားမျောားတမို့် ြင့်် ဘိုရောားသခင်၏ စံိုလင်ရသောအလိုရတော်ကို ရယရှု အရသား
စတ်ရှင်ားမပရပားခဲ့်ပ သည်။
ရယရှုကလည်ား၊ ဘိုရောားသခင်သည် သင်တအ
ို့် ဘမှန်လျှင်၊ သင်တသ
ို့် ည်
င ့်ကခ
ို ျစ်ကကလမ့််မည်။ အရကကောင်ားမူကောား၊ င သည် ဘိုရောားသခင့်် အထံ
ရတော်မှ ထွက်ကကွရရောက်လော၏။ ကိုယ်အလိုအရလျောက်လောသည်မဟိုတ။်
ဘိုရောားသခင်သည်င ့်ကိုရစလွှတ်ရတော်မူ၏။အဘယ်ရကကောင့််င ့်

စကောားကို

န ားမလည်ကကသနည်ား။ င ၏ရဒသန ကန
ို မခံမယူနိုင်ရသော ရကကောင့််သော
သင်တသ
ို့် ည် င ့်စကောားကန
ို ားမလည်ကက။ သင်တသ
ို့် ည် သင်တအ
ို့် ဘတည်ား
ဟူရသော မောရ်နတ်မှ

င်ားသက်ကက၏။ သင်တအ
ို့် ဘ၏ အလိုသလ
ို့် ည်ား

လိုက်တတ်ကက၏။ မောရ်နတ်သည် ရရှားဦားစွောမှ၍ လူအသက်ကို သတ်ရသော
သူမြစ်၏။ သူ၌သစစောတရောား မရှရသောရကကောင့်် သစစောတရောား၌ မတည်မရန။
သူသည် မိုသောားစကောားကိုရမပောရသောအခ

မမပကတအတင
ို ်ား ရမပော၏။

မိုသောားစကောား၌ ကျင်လည်ရသောသူမြစ်၏။ မိုသောား၏အဘလည်ားမြစ်၏။ င
သည် သစစောစကောားကိုရမပောရသောရကကောင့်် သင်တမ
ို့် ယံိုကက။ င ၌ အမပစ်ရှ
ရကကောင်ားကို သင်တတ
ို့် ွင် အဘယ်သူရဘော်မပသနည်ား။ သစစောစကောားကို င
ရမပောသည်မန
ှ ်လျှင် အဘယ်ရကကောင့်် သင်တို့် မယံိုကကသနည်ား။ ဘိုရောား
သခင်နှင့်် စပ်

င
ို ်ရသောသူသည် ဘိုရောားသခင်၏စကောားရတော်ကို န ားရထောင်

တတ်၏။ သင်တသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်နှင့်် မစပ်

င
ို ်ရသောရကကောင့်် န ားမ

ရထောင်ကကဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ ယိုဒလူတက
ို့် လည်ား၊ သင်သည် ရှမောရလူမြစ်
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၏။

နတ်

ိုားစွဲရသောသူလည်ားမြစ်၏ဟို

ရလျောက်ပတ်သည်မဟိုတရ
် လောဟို

င တရ
ို့် မပောရသော

ကို က၏။

(ရယောဟန်

စကောားသည်
၈ား၄၂-၄၈၊

အဓကကိုားကောားချက်)
ဘောသောရရားရခ င်ားရ
ရသော မောရ်နတ်မှ

ောင်မျောားတအ
ို့် ောား “သင်တသ
ို့် ည် သင်တအ
ို့် ဘတည်ားဟူ

င်ားသက်ကက၏။” ဟို ရယရှုမေို့်ခဲ့သည်။ မောရ်နတ်သည် သူတ၏
ို့်

အဘမြစ်ရမခင်ား အရကကောင်ားကောား၊ မောရ်နတ်ပံိုြျက်ထောားရသော ဘိုရောား၏ရိုပပ
် ံိုလောွှ ကို
သူတို့် အရမွရခဲ့်ကကပပီား ပျက်ရနသည့််ထိုရပ
ို ်ပံိုလောွှ ကို အမှန်မပန်မြစ်ရစမည့်် အရောဟူ
သမျှတက
ို့် ို သူတို့် အတိုကအ
် ခံလပ
ို ်ရနကကရသောရကကောင့််မြစ်သည်။
အမပစ်ရဘော်မပရသော ကမဗည်ားလပ်စောချက် ဟူမက
ူ ောား၊ ဤသူသည် ယိုဒ
ရှငဘ
် ရ
ို င် ရယရှုရပတည်ားဟို ရရား၍ ရခ င်ားရတော်ရပေါ်မှော တပ်သတည်ား။ ထို
အခ ကိုယ်ရတော်နှင့််တကွ ထောားမပနှစ်ရယောက်တက
ို့် ို လကျော်ရတော်ဘက်၌
တရယောက်၊

လက်ေဲရတော်ဘက်၌

တရယောက်၊

လက်ေ ားကပ်တိုငမ
် ှော

ရိုက်ထောားကက၏။ လမ်ားမှောသွောားလောရသောသူတက
ို့် လည်ား၊ မောန်ရတော်ကို ပြျု
ြျက်၍ သံိုားရက်အတွင်ားတွင် တည်ရ

ောက်မပန်ရသောသူ၊ ကယ
ို ်ကက
ို ိုယ်

ကယ်တင်ရလော့်။ ဘိုရောားသခင်၏ သောားရတော်မန
ှ ်လျှင် လက်ေ ားကပ်တိုင်မှ
င်ားရလော့်ဟို မမတရ
ို့် ခ င်ားကည
ို ှတ်၍ ကဲ့်ရြို့ဲ ရသောစကောားနှင့်် ရမပော
ထိုနည်ားတူ ယဇ်ပိုရရောဟတ်အကကီား၊ ကျမ်ားမပျု

ိုကက၏။

ရော၊ လူအကကီားအကဲတက
ို့် ၊

ဤသူသည် သူတပ ားတက
ို့် ို ကယ်တင်တတ်၏။ ကယ
ို ်ကို မကယ်တင်
နိုင်ပ တကောား။ ဣသရရလရှငဘ
် ရ
ို င်မန
ှ ်လျှင် လက်ေ ားကပ်တိုင်မှ ယခို
င်ားပ ရလရစ။

င်ားလျှင် င တယ
ို့် ံိုကကည်မည်။ သူသည် ဘိုရောားသခင်ကို

ကိုားစောားပပီ။ င သည် ဘိုရောားသခင်၏ သောားမြစ်၏ဟို

ိုပပီ။ သမို့် ြစ်၍ ဘိုရောား

သခင်သည် သူ၌အလရ
ို တော်ရလျှ
ှ င် ယခိုပင် ကယ်တင်ရတော်မူပ ရလရစဟို
မပက်ယယ်မပျု၍ ရမပော

ိုကက၏။ (မဿ ၂၇ား၃၇-၄၃ အဓကကိုားကောားချက်)

ကပ်တိုင်ရတော်၌ ရယရှုအောား မပက်ယယ်မပျုရသောသူတသ
ို့် ံိုားနှုန်ားခဲသ
့် ည့်် ခနဲတ
့် ဲ့်
တဲ့်စကောားမှော ရတော၌ ရယရှုအောား စံိုစမ်ားခဲရ
့် ောတွင် စောတန်သံိုားနှုန်ားခဲ့်သညဲ့စ
် ကောားနှင့််
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အတူတူပင်မြစ်သည်။ “ကိုယ်ရတော်သည် ဘိုရောားသခင်၏သောားရတော်မန
ှ ်လျှင်” (မဿ
၄ား၃)
၎င်ားနည်ားတူ၊ ရဟောင်ားရသောသောားရရဘူား၌ အသစ်ရသောစပျစ်ရည်ကို ထည့််
ရလ့်မရှ။ ထိုသထ
ို့် ည့််လျှင် အသစ်ရသောစပျစ်ရည်သည် သောားရရဘူားကို
ိုတ်ခွဲသမြင့််၊ စပျစ်ရည်သည်ယို၍ သောားရရဘူားလည်ား ပျက်စီားတတ်၏။
အသစ်ရသောစပျစ်ရည်ကို အသစ်ရသောသောားရရဘူား၌ ထည်ရ
့် သည်၊ ထိုသို့်
ထည့််လျှင် နှစ်ပ ားစလံိုား မပျက်စားီ ။ (လိုကော ၅ား၃၇-၃၈)
ဤနှုင်ားယှဉခ
် ျက်တွင်
“ရဟောင်ားရသောသောားရရဘူား”အောား

မမ၏

တက ခိုင်လံိုနသ

သွန်သင်မှုအသစ်ကို

ိုတ်ကရ
ွဲ စသည့်် “အသစ်ရသောစပျစ်ရည်” နှင့််

ရယရှု ပံိုခိုင်ားနှုင်ားမပခပ
ဲ့ ါသည်။ မမထပ်တက
ို ရ
် င်
(“ရဟောင်ားရသောသောားရရဘူားမျောား”) ကိုင်

ိုင်ရနရသည့်် ဘောသောရရား

ရောမျောား

ဲထ
ွ ောားသည့်် အြျက်ခထ
ံ ောားရရသော ဘိုရောားသ

ခင်၏ရိုပ်ပလ
ံို ောွှ (“ရဟောင်ားရသောစပျစ်ရည်”)နှင့်် တမခောားစီမြစ်ရနသည့်် ရှငား် လင်ားမပတ်
သောားရသော ဘိုရောားသခင့််ရမတတောရတော်၏ ရိုပပ
် ံိုလောွှ အမှနက
် ို မမ၏စကောား၊ မမ၏
ပံိုသက်ရသအောားမြင့်် ရယရှုမခယ်မှုန်ားမပသွောားခဲ့်ပ သည်။

န်က
့် ျင်ဘက်မြစ်ရနသည့််

ဤရိုပ်ပလ
ံို ောွှ နှစခ
် က
ို ို ရရောထောား၍မရနိုင်ပ ရချ။ ယကရန့်တွငလ
် ည်ား ရရောထောား၍ မရ
နိုင်ပ ရချ။ ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် စတ်နလ
ှ ိုားံ ထဲတွင်ရနသ ကကမ်ားကကျုတ်သည့်် ဘိုရောား၏ရိုပပ
် ံို
လွှောကြ
ို ယ်ရှောားပပီား သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်ကို ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် နရောရပားရကကပ မည်။
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၁၂။ ဘ်ု

်းသခင် ဖျ

်စ်းပခင််းပပြုပံ်ု

ဘိုရောားသခင် ြျက်စီားမခင်ားမပျုပက
ံို ို အရှင်ားလင်ား

ားံို ရြေါ်မပရပားလိုကသ
် ည့််

ဥပမောတစ်ခက
ို ို ရောဇေင်ချျုပပ
် ထမစောရစောင်တွင် ရတွြို့ရသည်။ မ ားရသောလမ်ားမှ
လှည့််မပေ်မခင်ားငါ ပိုရရောြက်ရှရမွလမှတ

င့်် ဘိုရောားသခင်နပားနတ ်မခ
ူ ဲ့နသ အကကံ

မပ ချက်ကို ရှငဘ
် ရ
ို င်ရရှောလို အရရားမစက
ို ်ခပ
ဲ့် ရချ။ မမ၏ သစစောရှကျွန်ရတော်ရင်ားမြစ်
ရသော ဒ ေတ်အောား ရရှောလို အကကမ်ကကမ်နသနကက င်ားကကံစည်ခဲ့သည်။ ရန

ပမျုြို့သောား

ယဇ်ပိုရရောဟတ်မျောားတအ
ို့် ောား သတ်ပစ်ခဲ့်မခင်ားအမှုနှင့်် နတ်ေင်ထမ
ံ ှ အကကံဉောဏ်ရယူခဲ့်
မခင်ားအမှုအတွကလ
် ည်ား သူ၌ အမပစ်ရှရနခဲ့်သည်။ ြလတတလူမျောားနှင့််မြစ်ရသော စစ်ပွဲ
တွင် ရရှောလို ဒဏ်ရောရသွောားခဲ့်ပပီား၊ မမအြမ်ားခံရလျှင် အဘယ်သမို့် ြစ်မည်ကို သူစိုားရမ်
ရကကောက်လန်ရ
့် နခဲမ
့် ပ သည်။ စတ်ပျက်လက်ပျက်မြင့််၊ “ရရှောလိုသည် ထောားကိုယူ၍
ရထောင်ပပီားလျှင်၊ ထောားြျောားရပေါ်မောှ လှဲ၍ရသ၏။” (၁ ရောဇေင်ချျုပ် ၁၀ား၄)
ေမ်ားနည်ားြွယ်ရော ရရှောလို၏ ရသ

ားံို မခင်ားအနကက င်ားအရ အ ား ကျမ်ားစော

ရတော်မမတ်က အဘယ်သို့် ရကောက်ချက်ချထောားသည်ကို မှတသ
် ောားထောားပ ရလ။
ထိုသရ
ို့် ရှောလိုသည် ထောေရဘိုရောား၏ စကောားရတော်ကို န ားမရထောင်၊ လွန်
ကျူား၍

ထောေရဘိုရောားကို

မပစ်မောှ ားရသောရကကောင်၎
့် င်ား၊

ထောေရဘိုရောားကို

မရမားမမန်ားဘဲ နတ်ေင်မန်ားမကို ရှောရြွရမားမမန်ားရသောရကကောင်၎
့် င်ား၊ ထောေရ
ဘိုရောားသည် သူူ့ကိုကပ
ွ ်မျက်၍၊ နိုင်ငံရတော်ကို ရယရှသ
ဲ ောားဒ ေဒ်၌ လွှအ
ဲ ပ်
ရတော်မူ၏။ (ရောဇေင်ချျုပ် ပထမရစောင် ၁၀ား၁၃-၁၄)
ရရှောလို၏ရသ
တည်ားရသောလိုပ်ရ

ားံို မှု၌ ကျွနပ
်ို တ
် ရ
ို့် တွြို့မမင်ရသည့်် ဘိုရောားသခင်၏ တစ်ခို

ောင်ခ က်မှော ရရှောလိုအောား မမ၏ရရွားချယ်မှုအတိုင်ား ရရှြို့

က်

ရလျှောက်ဖန
ိုို့ ှင့်် သူမပျုရသောအမှုမျောားတ၏
ိုို့
အကကျုား

က်မျောားကို ရတွြို့ကကံျုခစ
ံ ားဖိုို့ သူူ့

အ ား ခွငဲ့်ရပားခဲ့မခင်ားသ မြစ်သည်။ ရရှောလို၏ ရသ

ားံို မခင်ားအမှုသည် ကိုယ်ကိုယက
် ို

သတ်ရသရသောအမှုမြစ်သည်။ လူသတ်မှု မဟိုတ်ပ ရချ။ သရ
ို့် ောတွင်၊ သူူ့အောား ဘိုရောား
သခင်ကပ
ွ ်မျက်သည်ဟို က မ်ားစ တွင် သံိုားနှုေ်ားထောားပါသည်။ ဘိုရောားသခင်၏ လိုပ်
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ောင်ချက်အနကက င်ားကို ရြေါ်မပရောတွင် ဤရနရ ၌အသံိုားမပျုထောားသည့်် စကောားလံိုား

မှော အဘဓ န်၏အနက်ြွင့််

ပ
ို န
ံို ှင့်် လံိုားေကွောမခောားရနပ သည်။ ဤဥပမောသည် ချွင်ား

ချက်ဥပမောတစ်ခိုမဟိုတပ
် ရချ။ ရန က်သင်ခန်ားစောတွင် အမျက်ရတော်၊ ရဒ သနှင့််
အမပစ်ရှသည်ဟိုယိုလ
ံ ွယ် (jealous) စသည့်် ကျမ်ားစောပ စကောားလံိုားမျောားကို

န်ားစစ်

ရလ့်လောသွောားမည်မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်၏ အကကံအစည်နင
ှ ့်် အကျင်အ
့် နကက င်ားကို
ရည်ညန
ွ ်ားရြေါ်မပရောတွင် ဤစကောားလံိုားမ ားတက
ိုို့ ို ၎င်ားတ၏
ို့် ပံမ
ို ှန်အသံိုားမပျုပန
ံို ှင့်် လံိုားေ
ကွောမခောားရနသည့််အဓပပ ယ်တစ်မျျုားမြင့်် ကျမ်ားစောက သံိုားနှုန်ားထောားရပားပ သည်။
ရတွြို့နိုင်သည် ကောလတွင် ထောေရဘိုရောားကို ရှောကကရလော့်။ နီားရတော်မူသည်
ကောလတွင်

ိုရတောင်ားပဌန မပျုကကရလော့်။

ားို ရသောသူသည် မမလမ်ားကို

၎င်ား၊ မတရောားရသောသူသည် မမအကကံတက
ို့် ၎
ို င်ား စွနပ
့်် စ်၍၊ ထောေရဘိုရောား
ထံရတော်သို့် ရမပောင်ားလဲပ ရစ။ သမို့် ပျုလျှင် သန ားရတော်မူလမ်မ
့် ည်။ င တို့်
ဘိုရောားသခင့််ထံရတော်သို့် ရမပောင်ားလဲပ ရစ။ သမို့် ပျုလျှင် အထူားသမြင့်် အမပစ်
ကို

လွှတ်ရတော်မလ
ူ မ်မ
့် ည်။

ထောေရဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မူသည်ကောား၊

င၏

အကကံအစည်သည် သင်တ၏
ို့် အကကံအစည်နှငမ
့်် တူ။ င ၏ အကျင့််သည်
လည်ား သင်တ၏
ို့် အကျင်န
့် ှင့််မတူ။ မိုဃ်ားရကောင်ားကင်သည် ရမမကကီားထက်
သော၍မမင့််သကဲ့်သ၊ို့် င ၏အကျင့််သည် သင်တ၏
ို့် အကျင့််ထက်၎င်ား၊ င ၏
အကကံအစည်သည် သင်တ၏
ို့် အကကံအစည်ထက်၎င်ား သော၍မမင့််၏။
___ ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား ၅၅ား၆-၉
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၁၃။ ဘ်ု

်းသခင်၏ အမျ

ရ
် တ ်

်း အဘယ်နည််း။

ဓမမရဟောင်ားကျမ်ားကို ြတ်ရှုရောတွင်၊ ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်ရတော်နှငစ
့်် ပ်
င
ို ်သည့််ရမားခွန်ားက

အမျောားရသောသူတအ
ို့် ြို့်

ရှုပ်ရထွားရနတတ်ပ သည်။

ဘိုရောား

သခင်၏ အမျက်ရတော်နှင့်် ရဒ သအရကကောင်ားကို ရမပောဆထ
ို ောားနသ ကျမ်ားချက်အမျောား
အမပောားရှသည်။ သရ
ို့် တွင်၊ သူ၏အမျက်ရတော်ကောား အဘယ်နည်ား။ ဤရမားခွန်ားကို
ရမြ

န
ို ိုင်ရန်အတွက် ကျမ်ားစောတွင်ပ ရှသည့်် ဥပမောတချျုြို့တက
ို့် ို ကကည့််ရလ
ှု ျှင် အရမြ

မှနရ
် ရှလ နိုင်မည်မြစ်သည်။ ပထဦား
မပည်မှနှုတရ
်

ံိုားအရနမြင့််၊ ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား အဲ ိုတတျု

ောင်ရပားဖိုို့ ရမောရရှကို နစခိုင်ားနတ ်မခ
ူ ဲ့သညဲ့် ဘိုရောားသခင်၏ ရစခိုင်ား

နတ ်မခ
ူ က်တွင် ထိုသခင်၏ အမျက်ရတော်အရကကောင်ားကို နဖေါ်မပထောားနပားပ သည်။
ထိုစဉ်က ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်ရတော်ထင်ရောှ ားမခင်ားအရကကောင်ားကို မြစ်ရစခဲ့် သညဲ့်
အရမခအရနရပ်မျောားကောား အဘယ်နည်ား။
ရမောရရှကလည်ား၊ အဘ
ို ရ
ို ောားရှင၊် အကျွန်ိုပ်သည် နှုတ်သတတမရှပ ။ အထက်
ကလည်ားမရှပ ။ ကယ
ို ်ရတော်ကျွန်အောား မန်ရ
့် တော်မူရသောအခ ၌ပင် မရှပ ။
နှုတ်ရလားရသောသူ၊ စကောားရနှားရနှားရမပောတတ်ရသောသူ မြစ်ပ ၏ဟို ထောေရ
ဘိုရောားအောား ရလျှောက်
သူ ြန်

၏
ို ။ ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊ လူ၏နှုတက
် ို အဘယ်

င်ားသနည်ား။ စကောားအရသောသူ၊ န ားပင်ားရသောသူ၊ မျက်စမမင်ရသော

သူ၊ မမမင်ရသောသူတက
ို့် ို အဘယ်သူြန်
ြန်

င်ားသနည်ား။ င ထောေရဘိုရောား

င်ားသည်မဟိုတ်ရလော။ သမို့် ြစ်၍ ယခိုသွောားရလော့်။ သင်၏ နှုတ်၌

င ရှ၍၊ သင်သည် အဘယ်သရ
ို့် မပောရမည်ကို သွန်သင်မည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။
ရမောရရှကလည်ား၊ အဘ
ို ရ
ို ောားရှင်၊ အလိုရတော်ရှရသောသူ၏ လက်တွင် ရပား
လိုက်ရတော်မပ
ူ ဟို ရလျှောက်ရသော်၊ (ထွက်ရမမောက်ရောကျမ်ား ၄ား၁၀-၁၃)
ြ ရရောမင်ားရရှြို့ရတော်သို့် တစ်ဦားတည်ားခစောားေင်ရရောက်ရန် ရမောရရှရကကောက်
ရွံြို့ရနခဲ့်ပပီား၊ စကောားရမပောမည့််သတ
ူ စ်ဦားကို နပားဖိုို့ သူရတောင်ား
အဘယ်သို့် မပန်လည်တမံို့် ပန်ခဲ့်ပါသနည်ား။

ခ
ို ဲ့်ပ သည်။ ဘိုရောားသခင်
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ထောေရဘိုရောားသည် ရမောရရှအောား အမျက်ရတော်ထက
ွ ်၍၊ ရလေလူ အောရိုန်
သည်

သင်၏အစ်ကိုမြစ်သည်မဟိုတရ
် လော။

သူသည်

ရကောင်ားမွနစ
် ွော

ရမပောတတ်သည်ကို င သ၏။ သူသည်လည်ား သင်က
့် ို ခရီားဦားကကျုမပျုမခင်ားငှ
ယခိုလော၏။ ရတွြို့မမင်ရသောအခ ေမ်ားရမမောက်လမ်မ
့် ည်။ (ထွက်ရမမောက်ရော
ကျမ်ား ၄ား၁၄)
မမ၏အမျက်ရတော်ကို ဘိုရောားသခင်အဘယ်သို့် ရြေါ်မပနတ မ
် ူခဲ့သနည်ား။
ရမောရရှ လခ
ို ျင်ခဲ့်ရသောအရောကို ရပားသန ားရတော်မူခဲ့်မခင်ားမြင့်် ရြေါ်မပနတ မ
် ူခပ
ဲ့ ါသည်။
ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်ရတော်အရကကောင်ားကို ရြေါ်မပထောားသည့်် အမခောားကျမ်ားပိုဒအ
် ချျုြို့
တို့် ကို ဆက်လက်ရလ့်လောကကည့််ကကပ စ။ို့်
ဣသရရလအမျျုားသောားတန
ို့် ှင့််

ရရောရနှ လျက်ပ ရသောတပ ားအမျျုားသောားတို့်

သည် ရတောင်တ
့် ရသောစတ်စလ
ွဲ မ်ားကက၏။ ဣသရရလအမျျုားသောားတသ
ို့် ည်
လည်ား တြန်ငိုရကကွားလျက် င တစ
ို့် ောားစရောဘို့် အမဲသောားကို အဘယ်သူရပား
လမ့််မည်နည်ား။ ထိုအခ လူမျောားအသီားအသီားတသ
ို့် ည် မမတဲတံခ ားေ၌ မမ
အမ်ရထောင်နှင့််တကွ ငရ
ို ကကွားကကသည်ကို ရမောရရှကကောားရ၏။ ထောေရဘိုရောား
သည် မပင်ားစွောအမျက်ထက
ွ ်ရတော်မူ၏။ ထအ
ို ခ ထောေရဘိုရောားသည် ရလကို
ရစလွှတ်၍၊ ငံိုားမျောားကို ပင်လယ်မှရ

ောင်ခဲ့်သမြင့််၊ တပ်ပတ်လည် တရက်

ခရီားစီတင
ို ်တိုငက
် ွောရသောအရပ်တ၌
ို့် ၊ ရမမရပေါ်မှောဒူားနှစ်ရတောင်ခန်မ
့် ျှ

င်ားရစ

ရတော်မူ၏။ လူမျောားတသ
ို့် ည် တရန့်လံိုား၊ တညဉ့််လံိုား၊ နက်မြန်လည်ား တရန့်
လံိုားထ၍ ငံိုားမျောားကို စိုသမ်ားကက၏။ နည်ားနည်ား သမ်ားရသောသူသည်

ယ်

ရဟောမဲကို သမ်ားရ၏။ တပ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်၌ မြန်ထ
့် ောားကက၏။ (ရတော
လည်ရောကျမ်ား ၁၁ား၄၊ ၁၀၊ ၃၁-၃၂)
ဤမြစ်ရပ်တွင်၊ ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်ရတော်အရကကောင်ား ရြေါ်မပထောားချက်
ကို ကျွနပ
်ို ်တတ
ို့် ြန်ရတွြို့ရမပန်သည်။ ဘိုရ ားသခင် အဘယ်သို့် မပျုရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သ
နည်ား။ ဣသနရလလူမျောား လခ
ို ျင်ရသောအရောကို သူရပားသန ားရတော်မခ
ူ ဲ့်သည်။
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ရှရမွလသည် အသက်ကကီားရသောအခ ၊ မမသောားတက
ို့် ို ဣသရရလအမျျုား၌
အိုပစ
် ိုားရရသောအခွင့််နှင့်် ခန်ထ
့် ောား၏။ သောားဦားအမည်ကောား ရယောလ၊ ဒိုတယ
သောားအမည်ကောား အဘရတည်ား။ ထိုသူတသ
ို့် ည် ရ ရရရှ ပမျုြို့၌ တရောားသူ
ကကီားလိုပ်ကက၏။ သရ
ို့် ောတွင် အဘလမ်ားသမ
ို့် လက
ို ်။ ရငွကတ
ို ပ်မက်ရသော
စတ်နှင့််လွဲသွောား၍ တံစိုားစောားလျက် တရောားကိုြျက်ကက၏။ ထိုအခ ဣသရရ
လအမျျုား အသက်ကကီားသူအရပ င်ားတသ
ို့် ည် စည်ားရေား၍၊ ရှရမွလရှရောအရပ်
ရောမပမျုြို့သလ
ို့် ောပပီားလျှင်၊ ကိုယရ
် တော်သည် အသက်ကကီားပ ၏။ ကိုယ်ရတော်
၏သောားတသ
ို့် ည် ကယ
ို ်ရတော်လမ်ားသို့် မလိုက်ကကပ ။ လူမျျုားအရပ င်ားတ၏
ို့်
ထံိုားစံရသည်
ှ
အတိုင်ား

အကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ို

အိုပ်စိုားရရသောရှင်ဘရ
ို င်ကို

ချီား

ရမမှောက်ပ ရလော့်ဟို ရလျှောက်ကက၏။ ထိုသို့် အကျွန်ိုပ်တက
ို့် ို အိုပစ
် ိုားရရသော
ရှငဘ
် ရ
ို င်ကို ရပားပ ရလော့်ဟို ရလျှောက်ရသောအမှုကို ရှရမွလသည် မနှစ်
သက်ရသောရကကောင့်် ထောေရဘိုရောားအောား

ိုရတောင်ားရလ၏။ ထောေရဘိုရောား

ကလည်ား၊ သင့််အောား လူမျောားတို့် ရမပော

သ
ို မျှရသောစကောားကို န ားရထောင်

ရလော့်။ သူတသ
ို့် ည် သင်က
့် ိုသောမပယ်၊ င သည် သူတက
ို့် ို မအိုပစ
် ိုားရစမခင်ား ငှ
င ့်ကိုလည်ားပယ်ကကပပီ။ (ဓမမရောဇေင်ပထမရစောင် ၈ား၁-၇)
ရှငဘ
် ရ
ို င်ရပားဖိုို့ ရတောင်ား

ခ
ို ဲ့ကကသည့်် ထိုသတ
ူ ၏
ို့်
ရတောင်ား

ခ
ို ျက်သည်

သူတအ
ို့် ြို့် ရကောင်ားအကျျုားစီားပွောား မြစ်မည်မဟိုတရ
် ကကောင်ား မျောားစွောရသော သက်ရသ
အရကကောင်ားမပချက်မျောားနှင့််

ပိုရရောြက်ရှရမွလမှတ

င့််

သူတအ
ိုို့ ား

ဘိုရောားသခင်

ရင်ားမပခသ
ဲ့ ည်။
သရ
ို့် သော်လည်ား လူမျောားတက
ို့် ၊ မဟိုတပ
် ။ အိုပစ
် ိုားရသောရှငဘ
် ရ
ို င်ကို လခ
ို ျင်ပ
၏။ အကျွန်ိုပ်တသ
ို့် ည် တပ ားအမျျုားသောားအရပ င်ားတန
ို့် ှင့်် တူမည်အရကကောင်ား
အကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ို အိုပစ
် ိုားရသောရှင်ဘိုရင်ရရမည်
ှ
။ အကျွန်ိုပ်တရ
ို့် ရှြို့မောှ ထွက်
ကကွ၍စစ်တက
ို ရ
် မည်ဟို

ရှရမွလ၏စကောားကို

န ားမရထောင်ဘဲ

ကို က၏။

(ဓမမရောဇေင်ပထမရစောင် ၈ား၁၉-၂၀)
ထိုသူတ၏
ို့်
အ

က်မမပတ်ရခ င်ားမောရနမှုအရပေါ် ဘိုရောားသခင် အဘယ်သို့်

တံမို့် ပန်ခဲ့်သနည်ား။ “ထောေရဘိုရောားကလည်ား၊ သူတစ
ို့် ကောားကို န ားရထောင်၍ သူတအ
ို့် ဘို့်
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ရှငဘ
် ရ
ို င်ကို ချီားရမမှောက်ရလော့်။” (အငယ် ၂၂)။ အမျက်ရတော်ထက
ွ ်လျက် သူတအ
ို့် ောား
ဘိုရောားသခင် ရှငဘ
် ရ
ို င်ရပားခဲ့်သည်အရကကောင်ားကို ကျွန်ိုပတ
် ို့် အဘယ်သသ
ို့် ရသနည်ား။
ဤသမိုင်ားရကကောင်ားကို မပန်လည်ရည်ညွှန်ားသည်အ
့် ရနမြင့််၊ ထသ
ို ူတ၏
ို့် ရတောင်ား
မြည့််

ည်ားရပားရတော်မူခရ
ဲ့် ောတွင်

ဘိုရောားသခင်၏အမမင်

မ
ို ှုကို

အဘယ်သရ
ို့် ခဲ
ှ ့်သည်ကို

ပနရ ဖက်နဟ နရ မေို့်ထောားခပ
ဲ့ သည်။
အို ဣသရရလ၊ သင့််ကို ကယ်တင်နိုင်ရသောအရှင် င ့်ကို သင်သည်

န့််

ကျင်ဘက်မပျုရသောရကကောင့်် အကျျုားနည်ားရှ၏။ သင်၏ ရှငဘ
် ရ
ို င်သည် အ
ဘယ်မှောရှသနည်ား။ သင့််ရနရောပမျုြို့ရှသမျှတ၌
ို့် ကယ်တင်ပ ရစရသော။ သင်
၏ တရောားသူကကီားတသ
ို့် ည် အဘယ်မှောရှကကသနည်ား။ ရှငဘ
် ရ
ို င်နှင့်် မင်ားမျောား
ကိုရပားပ ဟို သင်ရတောင်ားရသောရကကောင်၊့် င အမျက်ထက
ွ ်၍ ရှငဘ
် ရ
ို င်ကို
ရပားပပီ။ တြန်မပင်ားစွော အမျက်ထက
ွ ်၍ ရှငဘ
် ရ
ို င်ကို ပယ်ရောှ ားပပီ။
(ရဟောရရှအန

တတကျမ်ား ၁၃ား၉-၁၁၊ အဓကကိုားကောားချက်)

ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်နတ က
်
ား၊ မမတအ
ို့် ြို့် အကျျုားမရှရသောအရောကို
ရတောင်ား

ရ
ို နကကသည့်် ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား

သူတဆ
ိုို့ နဒအတိုင်ား မြည့််

ည်ားရပား

မခင်ားအမှုနှင့်် အနက်အဓပပ ယ်မခင်ားတူရကကောင်ား ဤကျမ်ားစော အမြစ်အအပျက်သံိုားခိုက
ရှငား် လင်ားစွော မပသရပားထောားသည်။ ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော် ဟူ ရသောစကောားလံိုား
ကို အဘဓ န်တွင် ရတွြို့ရရသည်
ှ
့် အမျက်ရဒ သ

သ
ို ည်စ
့် ကောားလံိုား၏ အဓပပ ယ်နှင့််

အဓပပ ယ်မခင်ား လံိုားေကွဲမပောားသွောားရအောင် ကျမ်ားစောတွင် အနက်ြွင့််

ိုနိုင်ရကကောင်ား ဤ

အမြစ်အပျက်မျောားမှ အရထောက်အထောားလံလ
ို ိုန
ံ လ က်နလ က် ကျွနပ
်ို ်တို့် ရရှသင့််ကက
ပပီားမြစ်ပ သည်။ မည်သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊ အမခောားရသော အဓပပ ယ်ြွင့််
ရှရနနိုင်ပ သည်။

ိုချက်မျျုားလည်ား

ရယရှုအမျက်ထက
ွ ်ရတော်မူခရ
ဲ့် ောတွင် အဘယ်သမို့် ြစ်ပျက်သွောားခဲ့်

ပ သနည်ား။
တရောားစရပ်သို့် တြန်ေင်ရတော်မူ၍၊ ထစ
ို ရပ်၌ လက်တဘက်ရသရသော
သူတရယောက်ရှ၏။ ဥပိုသ်ရန့်၌ သူ၏ရရော ကို ပငမ်ားရစမည် မပငမ်ားရစမည်
ကို ထိုသူတသ
ို့် ည် ကိုယ်ရတော်၌ အမပစ်တင်ခွငက
့်် ိုရောှ ၍ ရချောင်ားကကည့််ကက
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၏။ ကိုယ်ရတော်ကလည်ား၊ အလယ်၌ မတ်တတ်ရနရလော့်ဟို လက်တဘက်
ရသရသောသူအောား မန်ရ
့် တော်မူပပီားမှ၊ ဥပိုသ်ရန့်၌ ရကျားဇူားမပျုအပ်သရလော၊
သူူ့အကျျုားကို

ြျက်

ီားအပ်သရလော၊

အသက်ကို

ကယ်အပ်သရလော၊

သတ်အပ်သရလောဟို ပရသတ်တအ
ို့် ောား ရမားရတော်မူလျှင်၊ ထိုသူတသ
ို့် ည်
တတ်

တ်စွောရနကက၏။ ထိုအခ အမျက်ရတော်နှင့်် သူတက
ို့် ို ပတ်လည်

ကကည့််ရ၍
ှု သူတစ
ို့် တ်နှလံိုားမိုကရ
် သောရကကောင့်် ေမ်ားနည်ားရတော်မူမခင်ားရှလျက်၊
သင်၏ လက်ကို
ကို

န်လ
့် ျှင်၊

န်ရ
့် လော့်ဟို ထိုသူအောား မန်ရ
့် တော်မ၍
ူ သူသည် မမလက်

ထလ
ို က်သည်

လက်တဘက်ကဲ့်သို့်

ပကတမြစ်ရလ၏။

ထိုအခ ြောရရှဲတသ
ို့် ည် ထွက၍
် ကိုယ်ရတော်ကို အဘယ်သြ
ို့် ျက်

ီားရအံ့်

နည်ားဟို ရဟရိုဒ်တပည့််တန
ို့် ှင့်် ချက်မခင်ားတိုင်ပင်ကက၏။ (မောကို ၃ား၁-၆)
ဤသည်မှော၊ ြောရရှဲမျောားနှင့်် ရယရှုထပ်တက
ို ်ရင်

င
ို ်ခဲ့်သည့်် ရတွြို့

ိုပ
ံ ွဲတစ်

ပွဲပင်မြစ်သည်။ သူတ၏
ို့်
ပညတ်ချက်မျောားတွင် ဥပိုသ်ရန့်၌ အန ပငမ်ားမခင်ားအမှုကို
တောား မမစ်ပတ်ပင်ထောားသည်။ ရယရှုသည် ထိုသူတ၏
ို့် စတ်နှလံိုားကို ရှုမတ
ှ ်ရတော်မူ
လျက်၊ “အမျက်ရတော်နှင့်် သူတက
ို့် ို ပတ်လည်ကကည့််ရ”ှု ရတော်မူခပ
ဲ့် သည်။ လက်ရသ
ရသောသူ၌ မပသခဲ့်သည့်် သန ားမခင်ားကရိုဏောစတ် မရှရသော ဘောသောရရားရခ င်ားရ

ောင်

မျောားတ၏
ို့် အကကင်န ရမတတောတရောား ရခ င်ားပ ားမခင်ားအတွက် ရယရှုေမ်ားနည်ားစတ်ပျက်
ရနခဲမ
့် သည်။ ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်ရတော်အရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်ပပီား ကျမ်ားစောတွင်
အမခောားရသော ရြေါ်မပချက်မျောားရှပ ရသားသရလော။
သမမောတရောားကို အဓမမမြင့််

ီားတောားနှပ်စက်ရသောသူတို့် မပျုတတ်ရသော

ဘိုရောားမဲ့်ရနမခင်ားအမှု၊ တရောားကို လွနက
် ျူားမခင်ားအမှု အမျျုားမျျုားတို့် တဘက်၌
ဘိုရောားသခင်၏

အမျက်ရတော်သည်ရကောင်ားကင်မှ

ထင်ရောှ ားလျက်ရှ၏။

(ရရောမကသေ စော ၁ား၁၈၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ဘိုရောားသခင်၏ အမျက်ရတော် အဘယ်သထ
ို့် င်ရှောားရတော်မပ
ူ သနည်ား။
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ထိုရကကောင်သ
့် ူတသ
ို့် ည်

မမတက
ို့် ိုယက
် ောယ၏

အသရရကို အချင်ားချင်ား

ရှုတ်ချမည်အရကကောင်ား၊ ဘိုရောားသခင်သည် သူတက
ို့် ိုသတ
ူ ၏
ို့်
ကရလသော
စတ်ညစ်ညူားမခင်ား လက်သို့် အပ်လိုကရ
် တော်မူ၏။ (ရရောမကသေ ဒစော ၁ား၂၄၊
အဓကကိုားကောားချက်)
ထိုသမို့် ပျုကကရသောရကကောင့်် ဘိုရောားသခင်သည် သူတက
ို့် ို ရှက်ရကကောက်ဘွယ်
ရသောကရလသောလက်သို့် အပ်လိုက်ရတော်မူ၏။ အဘယ်သန
ို့် ည်ားဟူမူ ကောား၊
မန်ားမတသ
ို့် ည်

ပကတထံိုားစံကိုစန
ွ ၍
့်် ၊

ပကတနှင့််

န်က
့် ျင်ဘက်

ထံိုားစံကိုလက
ို ်ကက၏။ (ရရောမကသေ ဒစော ၁ား၂၆၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ထိုသူတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်ကို မသမမှတ်လိုသည်မြစ်၍၊ မရလျောက်ပတ်
ရသောအမှုကို မပျုရစမည်အရကကောင်ား၊ ဘိုရောားသခင်သည် သူတက
ို့် ို ရမောဟ
လက်သို့် အပ်လိုက်ရတော်မသ
ူ ည်နှငအ
့်် ညီ၊ (ရရောမကသေ ဒစော ၁ား၂၈၊ အဓက
ကိုားကောားချက်)
ဘိုရောားသခင်သည် သူတက
ို့် ို အပ်ရတော်မူသည်

သ
ို ည်အ
့် သံိုားအနှုန်ားမြင့််

ဤရနရောတွင် ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော်ကို အနက်ြွင့်ထ
် ောားပ သည်။ တနည်ား

ရ
ို

ရသော်၊ မမထံမှ ကိုယ်စတ်သရဘောအတိုင်ား ခွထွက်သွ ားနိုင်သညဲ့် လွတလ
် ပ်ခွင့််မျျုားကို
လူသောားတအ
ို့် ောား

ဘိုရောားသခင်ရပားထောားသည်

သခင်၏အမျက်ရတော်မှော၊ မကကောခဏ

သ
ို ည့််အဓပပ ယ်ပင်မြစ်သည်။

ိုသလို ကျွနပ
်ို ်တယ
ို့် ူ

ထို

ထောားတတ်ကကသည့််

လှညစ
့်် ောားြျက်စီားပစ် လိုသည့်် အမျက်ရတော်မျျုားမဟိုတပ
် ရချ။ ဓမမရဟောင်ားကျမ်ား၏
ကျမ်ားချက်တစ်ချျုြို့ကို

က်လက်ကကည့််ရသ
ှု ောွ ားကကပ စ။ို့်

လူမျောားတသ
ို့် ည် တရန့်လိုားံ ၊ တညဉ်လ
့် ိုားံ ၊ နက်မြန်လည်ား တရန့်လံိုားထ၍
ငံိုားမျောားကို စိုသမ်ားကက၏။ နည်ားနည်ား သမ်ားရသောသူသည်

ယ်ရဟောမဲကို

သမ်ားရ၏။ တပ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်၌ မြန်ထ
့် ောားကက၏။ သရ
ို့် ောတွင် ငံိုားသောား
ကိုကက
ို ်၍ မေ ားမှီ၊ ထောေရဘိုရောားသည် သူတက
ို့် ို အမျက်ရတော်ထက
ွ ်၍
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အလွန်မပင်ားရသောရဘားနှင့််ဒဏ်ခတ်ရတော်မူ၏။ (ရတောလည်ရောကျမ်ား ၁၁ား
၃၂-၃၃)
ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား အမျက်ထက
ွ ်လျက် ငံိုားငှက်မျောားကို ဘိုရောားသခင်
ချရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်သည့်် မြစ်ရပ်သိုို့ ကျွနပ
်ို ်တို့် မပန်လည်ကကညဲ့ရ
် ှုနေမခင်ားမဖစ်သည်။ ဤ
ရနရောတွင် ထိုသူတ၏
ို့်
အစောားကကူားမခင်ားရကကောင့်် မြစ်ရပေါ်လောခဲ့်သည့်် အကျျုား

က်

တစ်ခက
ို ို ရတွြို့ရှရသည်။ “ထောေရဘိုရောားသည် သူတက
ို့် ို အမျက်ရတော်ထက
ွ ်၍ အ
လွန်မပင်ားရသောရဘားနှင့်် ဒဏ်ခတ်ရတော်မူ၏။”
ဣသရရလလူမျောား စခန်ားချရနထိုင်ရော ရတောထဲတွင် တန်နင
ှ ့််ချီသည့်် ငံိုား
သောားမျောားအောား ကကောရှညခ
် ံရအောင် သိုထောား၍ရနိုငမ
် ည်မဟိုတရ
် ကကောင်ားကို ကျွနပ
်ို ်တို့်
မှတ်သောားထောားြို့်ရကောင်ားပ သည်။ ထိုအသောားမျောား အလျင်အမမေ်ပျက်စီားပပီား လူသောား
မျောား စောားသံိုားရန်ပင် သင်ရတော်ရတော့်မည် မဟိုတပ
် ရချ။ ဤအချက်ကို စတ်တွငစ
် ွဲ
မှတ်လျက်၊ ထိုရနရောတွင် မည်သည့််ကပ်ရဘားမျျုား မြစ်ရပေါ်လောနိုငသ
် ည်ကို သင်
သံိုားသပ်ကကည်ပ
့် ရလ။ မမမင်နိုငသ
် ည့်် ရရော ပိုားမွှောားမျောားရကကောင့်် မြစ်ရပေါ်သည့်် အစော
အ

ပ်သင်မ
့် ှုသည် ရသရစရလောက်သည့််ရရော တစ်ခိုမြစ်ပ သည်။ “ရတောင်တ
့် ရသော

သူတက
ို့် ို သပ ဂျုဟ်ရောထိုအရပ်ကို ကမ ျုတ်သတတေ ဟူရသော အမည်မြင့်် မှည့််ရလ၏။”
(အငယ် ၃၄)။ ဤမြစ်ရပ်တွင် “ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော်”ကောား အဘယ်နည်ား။
အရကကောင်ားတရောားနှင့်် အကျျုား

က် ပ ေင်နေသညဲ့် မြစ်စဉ်တစ်ခ၌
ို ဘိုရောားသခင်

ဝင်နရ က်စက
ွ ်ဖက်မှု မမပျုပဲရနမခင်ားပင် မြစ်သည်မဟိုတပ
် ရလော။
ထိုအခ

င သည် အမျက်ရတော်ထက
ွ ်၍ သူတက
ို့် စ
ို ွနမ
့်် ည်။ သူတမ
ို့် ှ င ့်

မျက်နှ ကို လွှဲသမြင့််၊ သူတသ
ို့် ည် ပျက်စီား၍ ရဘားဒဏ်ရန်မောန်အရပ င်ား
တန
ို့် ှင့်် ရတွြို့ကကံျုကကလမ့််မည်။ ထိုအခ သူတက
ို့် ၊ င တဘ
ို့် ရ
ို ောားသခင်သည်
င တတ
ို့် ွင် ရှရတော်မမူရသောရကကောင့််၊ ဤရဘားဒဏ်တသ
ို့် ည် င တအ
ို့် ရပေါ်မှော
ရရောက်သည်မဟိုတရ
် လောဟို

ကို ကလမ့််မည်။ သူတသ
ို့် ည် အမခောားတပ ား

ရသောဘိုရောားတရ
ို့် န က်သို့် လွှသ
ဲ ွောား၍ မပျုရသောဒိုစရက
ို ်အရပ င်ားတရ
ို့် ကကောင့််၊
ထိုအခ င သည် ကိုယမ
် ျက်နှ ကို ဧကန်အမှန်လမ
ွှဲ ည်။ (တရောားရဟောရော
ကျမ်ား ၃၁ား၁၇-၁၈)
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ဘိုရောားသခင်မျက်နှ လွှဲမခင်ား၏ အနက်ကောား အဘယ်နည်ား။ “င တဘ
ို့် ရ
ို ောား
သခင်သည် င တတ
ို့် ွင် ရှရတော်မမူရသောရကကောင်၊့် ဤရဘားဒဏ်တသ
ို့် ည် င တအ
ို့် ရပေါ်
မှော ရရောက်သည်မဟိုတရ
် လော။” ဤအသံိုားအနှုန်ားမှလည်ား ဘိုရောားသခင်ကကောားေင်
စွကြ
် က်မှု မမပျုပဲရနမခင်ားအရကကောင်ားကို ထပ်မံရြေါ်မပရပားလက
ို ်မပန်ပ သည်။ “သူတို့်
သည် အမခောားတပ ားရသောဘိုရောားတရ
ို့် န က်သို့် လွှဲသွောား၍ မပျုရသောဒိုစရက
ို ်အရပ င်ားတို့်
ရကကောင့််၊” မည်သည့်် အကျျုားရလဒ်မျျုား ရရှလောလမ်မ
့် ည်နည်ား။ “သူတသ
ို့် ည် ပျက်စီား ၍
ရဘားဒဏ်ရန်မောန်အရပ င်ားတန
ို့် င
ှ ့််

ရတွြို့ကကံျုကကလမ့််မည်။”

အမခောားတပ ားရသော

ဘိုရောားတရ
ို့် န က်သို့် ဣသရရလလူမျောား လိုက်သောွ ားခဲ့်ကကရောတွင်၊ စစ်မန
ှ ်ရသော ဘိုရောား
သခင်အောား သူတရ
ို့် ကျောခိုင်ားသွောားခဲ့်ကကပပီား၊ ဘိုရောားသခင်အရနမြင့်် သူတအ
ို့် ောား ရရှောင်လွဲ
မရနိုင်သည့်် အကျျုား

က်မျောားမှ ကွယက
် ောမနပားနိုင်ရတော့်ပ ရချ။

ထိုကောလအခ ဣသရရလအမျျုားသောားတသ
ို့် ည် ထောေရဘိုရောားရရှြို့ရတော်၌
ဒိုစရိုကက
် ိုမပျု၍
ကိုရ

ောလဘိုရောားတက
ို့် ို ေတ်မပျုကက၏။ အဲ ိုတတျုမပည်မှ သူတို့်

ောင်ခဲ့်ရတော်မူရသော

ဘိုားရဘားတ၏
ို့် ဘိုရောားသခင်

ထောေရဘိုရောားကို

စွန၍
့်် ၊ ပတ်ေန်ားကျင်၌ရှရသော လူမျျုားတ၏
ို့် ဘိုရောားတပ ားတရ
ို့် န က်သလ
ို့် က
ို ်
လျက် ဦားညွှတသ
် မြင့်် ထောေရဘိုရောားအမျက်ရတော်ကို ထွက်ရစကက၏။
ထောေရဘိုရောားကိုစန
ွ ၍
့််

ောလဘိုရောား၊ အောရှတရက်ဘရ
ို ောားတက
ို့် ို ေတ်မပျုကက

ရသောရကကောင်၊့် ထောေရဘိုရောားသည် ဣသရရလအမျျုား၌ မပင်ားစွောအမျက်
ထွက်လျက်၊ လိုယူရသော သူတလ
ို့် က်သအ
ို့် ပ်၍၊ ပတ်ေန်ားကျင်ရှ ရန်သူတ၌
ို့်
ရရောင်ားရတော်မူသမြင့််၊ ရန်သတ
ူ ရ
ို့် ရှြို့မောှ သူတသ
ို့် ည် တြန်မရပ်နိုင်ကက။
(တရောားသူကကီားမှတစ
် ော ၂ား၁၁-၁၄)
ဤကျမ်ားပိုဒ်က ဣသရရလလူတ၏
ို့်
ဘိုရောားသခင်အရပေါ် အ

က်မမပတ်

ရြ က်မပန်ရနမခင်ားအရကကောင်ား ရြေါ်မပရပားရနပ သည်။ ဤသမို့် ြင့်် ဘိုရောားသခင်သည်
ထို သူတအ
ို့် ောား “လိုယူရသော သူတလ
ို့် က်သအ
ို့် ပ်၍၊”

“ရန်သူတ၌
ို့် ရရောင်ားရတော်မူ”

ခဲ့်ရလ ရတော့်သည်။ ဤရနရောတွင်၊ သူတ၏
ို့် ရဘားကျပ်နံကျပ်အရမခအရန၌ သူတန
ို့် ှင့််
ဘိုရောားသခင် တြန်အ

က်မြတ်ထောားခဲ့်မခင်ားအရကကောင်ားကို ရြေါ်မပထောားရပားမပန်သည်။
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ဣသရရလလူတ၏
ို့် ရြ က်မပန်မခင်ားအမှုရကကောင့််၊ သူတ၏
ို့် ရမမရပေါ်သို့် ရန်သူမျောားကျူား
ရကျော်ေင်ရရောက်မခင်ားမမပျုနိုင်ရအောင် ဘိုရောားသခင်တောား
သူတသ
ို့် ည်

မမင့််ရသောအရပ်မျောားအောားမြင့််၊

ီားမရပားနိုငခ
် ဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။

အမျက်ရတော်ကို

နှုားရ

ော်၍၊

ရိုပ်တိုမျောားအောားမြင်လ
့် ည်ား စတ်ရတော်ကို ချျုပခ
် ျယ်ရနှ င်ရ
့် က
ှ ်ကက၏။ ဘိုရောား
သခင်သည် ကကောားသရတော်မလ
ူ ျှင်၊ အမျက်ရတော်ထက
ွ ်၍၊ ဣသရရလအ
မျျုားသောားတက
ို့် ို အလွန်ရရ
ွံ ှောသမြင့််၊ ရှရလောတဲရတော်တည်ားဟူရသော၊ လူတို့်
တွင် ရနရောချရတော်မူရသော အရပ်ကိုစန
ွ ရ
့်် တော်မူ၏။ တန်ခိုားရတော်ကို သမ်ား
သွောားရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ ဘိုန်ားရတော်ကို ရန်သူတလ
ို့် က်သို့် ရရောက်ရစမခင်ား ငှ ၎င်ား
စီရင်ရတော်မူ၏။ မမလူတက
ို့် လ
ို ည်ား ထောားရဘား၌အပ်၍၊ အရမွရတော်ကို
အမျက်ထက
ွ ်ရတော်မူ၏။ (

ောလံကျမ်ား ၇၈ား ၅၈-၆၂)

ဤရနရောတွင် ရတွြို့ရသည့်် အမျက်ရတော်၏ အနက်အဓပပ ယ်မှော၊ စွနပ
့်် စ်
မခင်ား၊ ရန်သူလက်သို့် ရရောက်ရစမခင်ားနှင့်် အပ်ရတော်မူမခင်ား တပ
ို့် င်မြစ်ပ သည်။
ထိုရကကောင့်် ထောေရဘိုရောားသည် မမလူတက
ို့် ို အမျက်ရတော်ထွက၍
် ၊ မမ
အရမွရတော်ကို ရွံရောှ ရတော်မူ၏။ သူတက
ို့် ို တပ ားအမျျုားသောားတလ
ို့် က်သို့် အပ်
ရတော်မူသမြင့််၊ မိုန်ားရသောသူတသ
ို့် ည် အိုပ်စိုားရကက၏။ (

ောလံကျမ်ား ၁၀၆ား

၄၀-၄၁)
ဤရနရောတွင် “သူတက
ို့် ို တပ ားအမျျုားသောားတလ
ို့် က်သို့် အပ်ရတော်”မူသည့််
အဓပပ ယ်မြင့်် ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော်အရကကောင်ားကို ရြေါ်မပထောားရပားပ သည်။
မပင်ားစွောရသော အမျက်ထက
ွ ်၍ [အင်္ဂလိပ် ျမ််းစ တြွေင် - အနည််းငယ်အမျ
ထြွေ

်

်၍ (in a little wrath) ] ခဏမျှ င မျက်နှ လွှရ
ဲ သော်လည်ား၊ ထောေရ

ရမတတောနှင့်် သင်က
့် ို ကယ်မသန ားဦားမည်ဟို သင့််ကိုရရွားနှုတ်ရသော ထောေရ
ဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မူ၏။ (ရဟရှောယ ၅၄ား၈)
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ဤကျမ်ားပိုဒ်တွင် “အနည်ားငယ်အမျက်ထက
ွ ်၍”
ဘိုရောားသခင်၏

“ခဏမျှ”

မျက်နှ လွှမဲ ခင်ားအရနနှင့််

သ
ို ည်အ
့် သံိုားအနှုန်ားကို

အနက်ြွင့််

ထ
ို ောားပ သည်။

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ရပေါ်ထောားရှသည့်် ဘိုရောားသခင်၏ သန ားမခင်ား ရိုဏောရတော်နှင့်် ရကျားဇူား
ရတော်ကောား ထောေရပင် မြစ်ရပသည်။
သင်တည
ို့် ီအစ်ကို

ဧြရမ်အမျျုားသောားရှသမျှတက
ို့် ို

င နှငထ
် တ
ို ်သကဲ့်သ၊ို့်

သင်တက
ို့် ို င ့်ထံမှင နှင်ထိုတမ
် ည်။ ထိုသမို့် ပျု၍ င ့်ကို ရနှ င်ယ
့် ှက်ကကသ
ရလော။

မမတို့် မျက်နှ ကို

ြျက်မည်အရကကောင်ား၊

မမတက
ို့် ိုယက
် ိုသော

ရနှ င့််ယက
ှ ်ကကသည်မဟိုတရ
် လောဟို ထောေရဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မူ၏။ သမို့် ြစ်
၍၊ အရှင်ထောေရဘိုရောား မန်ရ
့် တော်မူသည်ကောား၊ ဤအရပ်၌ရှရသောလူ၊ တရ
စဆ

န်၊ သစ်ပင်၊ ရမမအသီားအနှံအရပေါ်မှော င သည် ရဒ သအမျက်မီားကို

သွန်ားရလောင်ား၍၊ ထိုမီားသည် မပငမ်ားဘဲရလောင်လမ်မ
့် ည်။ (ရယရမအန

တတ

ကျမ်ား ၇ား၁၅၊ ၁၉-၂၀)
“ထိုသမို့် ပျု၍ င ့်ကိုရနှ င့််ယက
ှ က် ကသရလော။…..မမတက
ို့် ိုယက
် သ
ို ော ရနှ င့််ယက
ှ ်ကက
သည်မဟိုတရ
် လော”ဟို ဘိုရောားသခင် ရမားမမန်ားရတော်မခ
ူ ပ
ဲ့် သည်။ ထိုသူတို့် ကကံျုရတွြို့
ရနရသညဲ့် ဒိုကခမပဿန မျောားက ား သူတမို့် ပျုရသော ရိုပ်တက
ို ိုားကွယ်မခင်ားအမှု၏ အကျျုား
က်တစ်ခသ
ို ောမြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ ှလောရသော မပစ်ဒဏ်မဟိုတပ
် ရချ။
သင်၏သစစော

ံပင်ကိုရတ်၍ ပစ်လက
ို ်ရလော့်။ မမင့််ရသောအရပ်၌ မမည်တမ်ား

မခင်ားကိုမပျုရလော့်။ အရကကောင်ားမူကောား၊ ထောေရဘိုရောားသည် မမလူမျျုားကို ပယ်
ရတော်မူပပီ။ အမျက်ရတော်သင်ရ
့် ရောက်ရသော အမျျုားကို စွနပ
့်် စ်ရတော်မူပပီ။
(ရယရမအန

တတကျမ်ား ၇ား၂၉၊ အဓကကိုားကောားချက်)

တစ်ခတ
ို ည်ားနသ

ဤစက ားရပ်ကိုသ

အသံိုားမပ ထ ားသညဲ့်

ကျမ်ားပိုဒ်

အရမမောက်အမျောားရှ ရနပ ရသားသည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊ ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော်သည်
သူူ့ထံမဆ
ှ င်ားသက်ရသော မပစ်ဒဏ်မဟိုတရ
် ကကောင်ားကို သက်ရသနှင့်် ချမပရပားရောတွင်
ကျွနပ
်ို ်တကို့် ကည့််ရှုလ ခသ
ဲ့ ညဲ့် ကျမ်ားပိုဒမ
် ျောားနှငပ
့်် င် လံိုရလောက်ရနသင့််ပ သည်။ မမ
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အောား လက်ခရ
ံ န် (သို့်) မငင်ားပယ်ရန် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်လွတ်လပ်ခွင့်် ရပား
ထောားပ သည်။ ကိုယ့််လမ်ားကိုယရ
် လျှောက်ရန် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင် မမြစ်မရန
လွှတ်ထောားရပားရသည့်် အရမခအရနမျျုားတွင်၊ ဘိုရောားသခင်၏အမျက်ရတော်ကို ကျွနပ
်ို ်
တ၏
ို့်
မှောားယွင်ားရသောရရွားချယ်မှုမျောားရကကောင့်် မြစ်ရပေါ်လောသည့်် အလိုအရလျောက်
အကျျုား

က်မျောားအမြစ် ကျွနပ
်ို ်တို့်

ရတွြို့ရရရပလ
ှ
မ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်

မလှုပမ
် ယှက်ပဲရနမခင်ားကို ဆလ
ို ိုပါသည်။ ထိုသရ
ို့် နရတော်မူမခင်ားကို စွနပ
့်် စ်မခင်ား၊ မျက်
နှ လွမဲ ခင်ား၊ အပ်ရတော်မူမခင်ား၊ လွှတ်ထောားမခင်ား၊ ရပားလက
ို ်မခင်ားနှင့်် အမခောားရသော

င်တူ

အသံိုားအနှုန်ားမျောားတမို့် ြင့်် ရြေါ်မပရပားထောားပ သည်။
ရမောရရှရရှြို့၌ ရကကွားရကကော်ရတော်မူခရ
ဲ့် ောတွင်၊ မမ၏အမျက်ရတော်ကို မမစောရ
တတရတော်၏ လကခဏောအ ဂ ရပ်တစ်ခအ
ို မြစ် ဘိုရောားသခင် ထည့််သွင်ားရြေါ်မပရတော်မ
မူခဲ့်ပ ။ “ထောေရဘိုရောားသည် ရမောရရှရရှြို့၌ ကကွသွောားရတော်မလ
ူ ျက်၊ ထောေရဘိုရောား၊
ထောေရဘိုရောား၊ ချစ်သန ားမခင်ား ရမတတောကရိုဏောနှင့််မပည်စ
့် ံို၍ စတ်ရှည်မခင်ား၊ ရကျားဇူား
မပျုမခင်ား၊

သစစောရစောင်မ့် ခင်ားနှင့််

ကကွယ်ေရတော်မထ
ူ ရသော၊

အရထောင်အရသောင်ားမျောား

ရသောသူတအ
ို့် ောား သန ားမခင်ားရကျားဇူားတရောားကို ရစောင်ရ
့် တော်မထ
ူ ရသော၊ အဓမမကျင့််
မခင်ား၊ တရောားရတော်ကိုလန
ွ က
် ျူားမခင်ား၊ မပစ်မောှ ားမခင်ားအမပစ်တက
ို့် ို ရမြလွှတ်ရသော….
ဘိုရောားသခင်ရကကွားရကကော်ရတော်မ၏
ူ ။” (ထွက်ရမမောက်ရောကျမ်ား ၃၄ား ၆-၇)
သင်သည် င တက
ို့် ို ဤရတော၌ ရသရစမခင်ားငှ ၊ အဲ ိုတတျုမပည်မှ အဘယ်
ရကကောင့်် ရ

ောင်ခဲ့်သနည်ား။ မိုနမ
့်် ရှ၊ ရရလည်ားမရှ၊ ဤရပ ့်ပျက်ရသော

စောားစရောကလ
ို ည်ား င တသ
ို့် ည် အလွနရ
် ွံရောှ ၏ဟို ဘိုရောားသခင်နှင့်် ရမောရရှကို
န်က
့် ျင်ဘက်မပျု၍

ကို က၏။ ထိုအခ ထောေရဘိုရောားသည်၊ ဣသရရလ

အမျျုားသောားတတ
ို့် ွင် မီားရ မွမျောားကို ရစလွှတ်ရတော်မူ၍၊ လူအမျောားတသ
ို့် ည်
အကက
ို ်ခရ
ံ သမြင့်် ရသကက၏။
ဣသရရလလူတ၏
ို့်

ညည်ားညူမမည်တမ်ားမခင်ားအမှုကို

မပန်လည်တမံို့် ပန်လက
ို ်

သည့််အရနမြင့်် “ထောေရဘိုရောားသည်၊ ဣသရရလအမျျုားသောားတတ
ို့် ွင် မီားရ မွမျောားကို
ရစလွှတ်ရတော်မူ”ရကကောင်ား ဤကျမ်ားပိုဒ်တွင် ရြေါ်မပထောားပ သည်။ ရတောက်ရလျှောက်
ကကည့််ရလ
ှု ောခဲ့်ကကသည့်် ကျမ်ားအရထောက်အထောားမ ားအရ

လ
ို ျှင်၊ မီားရ မွမျောားကို “ရစ
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လွှတ်ရတော်မူ” ရောတွင် ဘိုရောားသခင်၏အမပျုအမူ အဘယ်သရ
ို့် လ
ှ မ့််မည်နည်ား။ ကျွနပ
်ို ်
တို့် ရလ့်လောခသ
ဲ့ ည့်် အမခောားရသောကျမ်ားပိုဒ်မျောားနှင့်် လက
ို ်ရလျောညီရထွစွောပင်၊ ဤရန
ရောတွင်လည်ား ထိုသူတ၌
ို့် ထောားရှရပားခဲ့သည့်် အကွယ်အကောကရ
ို ိုပ်သမ်ားမခင်ားငှ ဘိုရောား
သခင်သည် ထိုသူတ၏
ို့် ပိုနက
် န်မခင်ားသရဘောအောားမြင့်် လံြို့ှု ရ

ော်မခင်ားခံခရ
ဲ့် ပါသည်။

ထိုရနရောသို့် မီားရ မွမျောား အဘယ်သရ
ို့် ရောက်ရှလောခဲ့်ပ သနည်ား။ “မီားရ မွ၊ ကင်ား
ပမီားရကောက်မျောား၍၊ ရရမရှ၊ အငတ်ခရ
ံ ောအရပ်၊ ရကကောက်မက်ဘွယ်ရသောရတောကကီား
အလယ်၌သင့််ကပ
ို ို့်ရ

ောင်၍ မီားပ ရကျောက်ထက
ဲ ရရကို ထွက်ရစရတော်မူထရသော၊”

(တရောားရဟောရောကျမ်ား ၈ား၁၅၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ကကမ်ားတမ်ားရသော ရတောကကီားအလယ်၌ရှသည့်် မျောားစွောရသောရဘားအနတရောယ်
မျောားမှ ဣသရရလလူမ ားတအ
ို့် ောား ထူားမခောားအံြ
့် ယ
ွ ်စောွ ဘိုရောားသခင် ကွယ်ကောထ ား
နပားခဲ့်သည်မြစ်ရော၊ ထိုမီားရ မွမျောားတသ
ို့် ည် အမခောားရသောရဘားအနတရောယ် မျောားနှင့််အတူ
ထိုရတောထဲတွင် ရှနှင့််ပပီားသောားမြစ်ရနခဲ့်ပ သည်။ ဘိုရောားသခင် မီားရ မွရစလွတ်ရတော်မူ
ခဲ့်သည့်် ဤအမြစ်အပျက်တွင်၊ မီားရ မွအစောား

ောရလောင်ရသော ပလ
ို ောေက်ေံမျောားကို

ဘိုရောားသခင် ရစလွှတ်မခ
ူ ဲ့်လျှင် သူတအ
ို့် ြို့် ပို၍ပင် အရမခအရန

ိုားရ ားနေလမ့််မည်

မြစ်သည်။
ဣသရရလလူတရ
ို့် ရောသ
ှ
ို့် ရန်သူမျောား (သ)ို့် ကပ်ရဘားမျောားကို ဘိုရောားသခင်
ရစလွှတခ
် ဲ့်သည့််အမြစ်အပျက်မျျုား ကျမ်ားစောတွင် အရမမောက်အမျောားရှသည်။ ကျမ်ားစော
တွင် ရတွြို့ရသည့််၊ အနတရောယ်တစ်စံိုတစ်ရောအောား ဘိုရောားသခင်ရစလွှတ်ရတော်မူမခင်ားအ
ရကကောင်ားကောား၊

ထအ
ို နတရောယ်ကို

ဘိုရောားသခင်

မတောားစီားရပားနိုင်ရသောရကကောင်မ့် ြစ်

သည်။ အရကကောင်ားမှော သူသည် အရကကောင်ားတရောားနှင့်် အကျျုား
မြစ်ရပ်မျောားကို
သည်။

ကကျုားကိုငခ
် ျယ်လှယ်ရနရသောသူတစ်ဦား

က်တို့်ပ ေင်ရသော

မဟိုတရ
် သောရကကောင့််မြစ်

လူသောားတ၏
ို့်
အမှုအခင်ားမျောားအရပေါ် ထန်ားချျုပမ
် ှုမပျုရန်မှော ဘိုရောားသခင်၏

ရည်ရွယ်ချက် မဟိုတသ
် လို၊ သူ၏အလိုပ်တစ်ခိုလည်ားမဟိုတပ
် ရချ။
သမို့် ပျုလျှင်၊ ထောေရဘိုရောားသည် မပည်ရတော်ကို မစချင်ရသော စတ်အောားကကီား
၍ (အင်္ဂလိပ် ျမ််းစ တြွေင် - ‘ပပည်ရတ ် ိ်ု မန လိ်ုရသ စိတ်အ ်းက ်း၍’ ဟ်ု
ရ ်းသ ်းထ ်းသည်။) မမလူတက
ို့် ို ကယ်မသန ားရတော်မူလမ့််မည်။ အကယ်

စင်စစ် ထောေရဘိုရောားသည် ထူားရတော်မူလျက်၊ င သည်

န်စပ ား၊ စပျစ် ရည်၊
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ီကို ရပားလက
ို ်၍ သင်တသ
ို့် ည် ေကကလမ့််မည်။ ရန က်တြန် တပ ားအမျျုား
သောားကဲရ
့် ဲြို့ရော မြစ်ရစမခင်ားငှ င မမပျု။ (ရယောလအန
င နှင့်် ရမပော

တတကျမ်ား ၂ား၁၈-၁၉)

ိုရသော ရကောင်ားကင်တမန်ကလည်ား၊ ရကောင်ားကင် ိုလရ
် မခ

အရှင် ထောေရဘိုရောား၏အမန်ရ
့် တော်ကို

င့််

ို၍ ရကကွားရကကော်ရမည်မောှ ၊

င သည် ရယရိုရှလင်ပမျုြို့နှင့်် ဇအိုန်ရတောင်အဘို့် အလွန်ကကင်န ရသော စတ်
အောားကကီား၏။ (အင်္ဂလိပ် ျမ််းစ တြွေင် - ‘ဇိအ်ုန်ရတ င်အဘိ်ုို့ အလြွေန်မန လိ်ု
စိတ်အ ်းက

်း၏။’ ဟ်ုရ ်းသ ်းထ ်းသည်) (ဇောခရအန

တတကျမ်ား ၁ား၁၄)

အရကကောင်ားမူကောား၊ င သည်သင်တက
ို့် ို သီလနှင့်် မပည့််စရ
ံို သော သတသ
ို့် မီား
ကညောကဲ့်သို့် ခရစ်ရတော်အောား
ထမ်ားမမောားရ

က်အ့်ရ
ံ သောငှ ၊ သင်တက
ို့် ို လင်တဦားနှင့််

ောင်နှင်ားပပီားရသောရကကောင့်် ဘိုရောားသခင်၏ အလိုရတော်အတိုင်ား

စိုားရမ်ရသောစတ်နှင့်် သင်တက
ို့် ို ရစောင်ရ
့် ရှောက်လျက်ရန၏။ (အင်္ဂလိပ် ျမ််း
စ တြွေင် - ‘ဘ်ု

်းသခင်၏မန လိ်ုစိတ်နှင့်် သင်တိ်ုို့

ိ်ု မန လိ်ုပဖစ်လျ

်’ ဟ်ု

ရ ်းသ ်းထ ်းသည်) ရ မွသည်မမ ပရယောယ်အောားမြင့်် ဧေကိုလည
ှ ့််စောားသ

ကဲ့်သ၊ို့် သင်တသ
ို့် ည် စတ်ရ

ွားရမမ့်ယိုယွင်ား၍၊ ခရစ်ရတော်ကို အကကွင်ားမဲခ
့် ျစ်

ရသောစတ်ရပျောက်မည်ဟို စိုားရမ်မခင်ားရှ၏။ (၂ ရကော ၁၁ား၂- ၃)
ဘိုရောားသခင်၏ မန လိုစတ်သည် အတတလံိုားေကင်ားရှင်ားသည်။ ဘိုရောားသခင်
သည် ဘယ်အခ မျှ မမအြို့် မန လစ
ို တ်မမြစ်ပဲ၊ အမခောားသူမျောားအြသ
ို့် ော မန လိုမြစ်
ရတော်မူသည်။
ရန က်တြန် ထောေရဘိုရောားသည် ဣသရရလအမျျုားကို အမျက်ထက
ွ ်
ရတော်မူလျှင်၊ စောတန်သည် ရန်ဘက်မပျု၍ (အင်္ဂလိပ် ျမ််းစ တြွေင် - ဘ်ု
သခင်သည်

န်ဘ

်း

်ပပြု၍ ဟ်ုရ ်းသ ်းထ ်းသည်။) ဣသရရလလူနှင့်် ယိုဒ

လူတက
ို့် ို ရရတွက်ရစမခင်ားငှ

ဒ ေဒ်ကိုတိုကတ
် ွန်ားရလ၏။ ရှငဘ
် ရ
ို င်က

လည်ား၊ လူရပ င်ားမည်မျှရှသည်ကို င သမည်အရကကောင်ား၊ ဒန်ပမျုြို့မှသည်
ရ ရရရှဘ ပမျုြို့တိုင်ရအောင် ဣသရရလခရိုင်ရှသမျှတက
ို့် ို ရလျှောက်သွောား၍၊
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လူတက
ို့် ို ရရတွက်ရလော့်ဟို အထံရတော်၌ရှရသော

ိုလခ
် ျျုပ်မင်ားယွောဘအောား

မန်ရ
့် တော်မူ၏။ ယွောဘကလည်ား၊ ကိုယ်ရတော်၏ ဘိုရောားသခင်ထောေရဘိုရောား
သည် လူတက
ို့် ထ
ို ပ်၍ အ

တရောတိုားပွ ားရစသမြင့််၊ ကျွန်ရတော်သခင် အရှင်

မင်ားကကီားမမင်မည်အရကကောင်ား မပျုရတော်မပ
ူ ရစရသော။ သရ
ို့် ောတွင် ကျွန်ရတော်
သခင်အရှငမ
် င်ားကကီားသည် ဤအမှုကို အဘယ်ရကကောင့်် နှစသ
် က်ရတော်
မူသနည်ားဟို ရှငဘ
် ရ
ို င်အောားရလျှောက်ရလ၏။ သရ
ို့် သော်လည်ား အမန်ရ
့် တော်
သည် ယွောဘစကောားနှင့််

လ
ို မ
် ျောားစကောားကန
ို ိုင်သမြင့််၊ ယွောဘနှင့််

တသ
ို့် ည် လူတက
ို့် ိုရရတွက်အရ
ံ့် သောငှ

ိုလမ
် ျောား

အထံရတော်မှ ထွကသ
် ွောားကက၏။

(ဓမမရောဇေင်ဒိုတယရစောင် ၂၄ား၁-၄)
ဣသရရလလူတက
ို့် ို ဒ ေတ်ရရတွက်ရောတွင်၊ လူအရရအတွကန
် ှင့်် ဣသရရ
လနိုင်ငက
ံ ိုကောကွယ်မည့်် စစ်တပ်အင်အောားကို စစ်ကကည့််မခင်ားမြင့်် မမ၌ရှသည့်် ေ
ကကွောားရသောစတ်နှင့်် ဘိုရောားသခင်အရပေါ် မယံိုကကည်သည်စ
့် တ်ကို သူလက်ရတွြို့ရြေါ်
ထိုတ်မပသွောားခဲ့်သည်။ ဤအမှုသည် သူတအ
ို့် ြို့် ထောားရှရတော်မခ
ူ ဲ့သည့်် ဘိုရောားသခင်၏
ပငမ်ားချမ်ားရသော အကွယအ
် ကောကို အတအလင်ားရဘားချတ်ထ ားမခင်ားအမှုပင်မဖစ်ပပှီား၊
ရန်သမ
ူ ျောားနှင့်် အမခောားရသောရမခောက်လန်မ
့် ှုမျောားကကောားထတွင် သမ်ငယ်စောွ သူတန
ိုို့ ေရစ်
ခဲ့ရနလနတ ဲ့သည်။ ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား ရရတွက်မခင်ား၏ အနတရောယ်ကို စစ် ိုလ်
ယွောဘသမမင်ေ ားလည်ထ ားခဲ့်ပပီား၊ ထိုအရကကောင်ားနှငပ
့်် တ်သက်ပပှီား ရှငဘ
် ရ
ို င်အောား သူ
ရမားမမန်ားမှုမပျုခဲ့်ရသားသည်။
ဘိုရောားသခင်သည် “ဒ ေတ်ကို တိုက်တန
ွ ်ားရလ၏။” ဤတင်မပချက်ကို န ား
မလည်နိုင်မြစ်ရနပ သလောား။ ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား ရရတွက်ရန် ဒ ေတ်၏န ားတွင်
ဘိုရောားသခင် တတ်တဆတ် စကောားလ ရမပောခဲပ
့် သလောား။ ဘိုရောားသခင်၏ အမပျု အမူ
မျောားအရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်ပပီား

ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် လ့်လောထောားခဲ့်သည်မျောားကို

ဤကျမ်ား

ချက်နှင့််ယှဉ်ပပီား ရလ့်လောကကည်သ
့် ွောားကကပ စ။ို့်
ြျက်စီားမခင်ားအမှုတွင် ဘိုရောားသခင် ပ ေင်ရ

ောင်ရက
ွ ်မခင်ားမမပျုပ ။ မရကောင်ား

မှုကို သူချီားရမမှောက်အောားရပားရတော်မမူပ ။ သရ
ို့် ောတွင် ထအ
ို မှုမျောားကို မပျုရသောသူတစ်
ဦားရှသည်။ လူရရတွက်မခင်ားအမှုတွင်၊ ဒ ေတ်အောား

ီားတောားရနှ င့််ယက
ှ ်မခင်ားမမပျုပဲ

ရနမခင်ားမြင့်် သူူ့အောား ဘိုရောားရှင“် တိုက်တွန်ား”မခင်ားမပျုနိုင်သည်မဟိုတပ
် ရလော။ တိုက်
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တွန်ားမခင်ားမပျုရသောသူမှော ဘိုရောားသခင်မဟိုတပ
် ဲ၊ စောတန်သောမြစ်သည်ဟို ရမပောလျှင်
ပိုမန
ှ ်ရနလမ်မ
့် ည်မဟိုတပ
် ါရလော။

မှန်၊

မမှန်ကို

ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ဘယ်သသ
ို့် နိုင်မည်

နည်ား။ ဤအမြစ်အပျက်အရကကောင်ားကို ၁ ရောဇေင်ချျုပ်တွင် ကျွန်ိုပ်တြ
ို့် တ်ရှုကကည့််
နိုင်ပ သည်။ “ရန က်တြန်စောတန်သည် ဣသရရလအမျျုားတဘက်၌ထ၍ ဣသရရ
လအမျျုားသောားတက
ို့် ို ရရတွက်ရစမခင်ားငှ ဒ ေဒ်ကို တက
ို ်တန
ွ ်ားရလ၏။” (ရောဇေင်ချျုပ်
ပထမရစောင် ၂၁ား၁၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ကျမ်ားစောပ အမြစ်အပျက်မျောားအရကကောင်ားကို ရရားသောားရြေါ်မပရောတွင် သမမော
ကျမ်ားစောအရနမြင့်် အဘယ့််ရကကောင့်် မပတ်မပတ်သောားသောား မရြေါ်မပပဲရနသနည်ား၊ ထိုသို့်
တကျမပတ်သောားစွော ရြေါ်မပထောားလျှင် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့် ပိုရှင်ားလမ်မ
့် ည် မဟိုတပ
် ရလော
ဟူ၍ ကျွနပ
်ို ်တစ
ို့် ဉ်ားစောားရကောင်ား စဉ်ားစောားမကကလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ မှန်ပ သည်။ မည်
သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊ ဘိုရောားသခင်နှင့်် လူသောားမျောားကကောား၌

က်

ံရရားမပဿန မြစ်

ရမခင်ားအရကကောင်ားမှော ဘိုရောားသခင်၏ မသန ားမလည် မခင်ားရကကောင်မ
့် ဟိုတပ
် ဲ၊ ကျွနပ
်ို ်
တ၏
ို့်
မသန ားမလည်မှုရကကောင့််သော မြစ်သည်။

မမအရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်သည့််

အမှနတ
် ရောားကို လက်ခရ
ံ န် (သ)ို့် မငင်ားပယ်ရန် မမ၏ ဉောဏ်ရတော်အောားမြင့်် လူသောား
မျောားအောား ဘိုရ ားသခင် လွတလ
် ပ်ခွငဲ့ရ
် ပားထောားရတော်မူသည်။ ကျမ်ားစော ရရားသောားရော
တွင်၊ အရရားကကီားရသော ဤစဉ်ားမျဉ်ားနည်ားဥပရဒသနှငအ
့်် ညီ ရရားသောားခဲ့်မခင်ားမဖစ်သည်။
ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်သည့်် ကယ်တင်ရသောသမမောတရောားအရကကောင်ား
ကို န ားလည်နိုင်သည့််အခွင့််အရရားရှပ လျက်နှင့််၊ ထိုသမမောတရောားကို ကျွန်ိုပ်တို့် မငင်ား
ပယ်ရနကကလျှင်၊

နရှေ့ဆက်နတွှေ့ရရမညဲ့်အလင်ားတရ ားမ ားတွင်

ဘိုရောားသခင်နှင့််

ကျွနပ
်ို ်တပ
ို့် မ
ို ိုရေားသွောားရကကပ လမ့််မည်။ ထိုရ
ို့ ကကောင့်် အရပေါ်ယအ
ံ ောားမြင့်် မမပတ်မသောား
မြစ်ရနသည့်် က မ်ားအရရားအသောားမ ားက

န်က
့် ျင်ဘက် အနက်မပန်

မ
ို ှုမျောားအတွက်

ပ ထည့််တက
ွ ်ထ ားနပားမခင်ားမြစ်သည်။ တချန်တည်ားမှောပင်၊ သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်
ကို ရှောရြွရနရသောသူတအ
ို့် ြို့် ကျမ်ားစောရတော်မမတ်က ကကွယ်ေရသောသက်ရသမျောားကို
မြန်က
့် ျက်ထောားရပားပ သည်။
င ့်ကရ
ို ှောရသောအခ စတ်နှလံိုားအကကွင်ားမဲန
့် ှင့််ရောှ လျှင် ရတွြို့ကကလမ့််မည်။
__ ရယရမအန

တတကျမ်ား ၂၉ား၁၃။
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၁၄။ ဘ်ု

်းသခင် တိ်ု

်ပဆင်
ြွေ
နြွေပံ်ု

မရကောင်ားမှုမျောားကို သမမောတရောား၊ ရမတတော၊
တမို့် ြင့်် ဘိုရောားသခင် တိုကပ
် ွဲ

ရိုဏောနှင့်် ခွင့််လတ
ွှ ်မခင်ားတရောား

င်နွဲရနပ သည်။

မောရ်နတ်သည်ရရှြို့ဦားစွောမှစ၍ ဒိုစရိုကက
် ိုမပျုရသောသူမြစ်ရသောရကကောင့််၊ အ
ကကင်သူသည် ဒိုစရက
ို က
် ိုမပျု၏။ ထိုသူသည်မောရ်နတ်နှင့််

င
ို ၏
် ။ မောရ်နတ်

အမှုတက
ို့် ို ပယ်ြျက်မခင်ားငှ ၊ ဘိုရောားသခင်၏သောားရတော်သည် ထင်ရှောားရပေါ်
ထွန်ားရတော်မူ၏။ (၁ ရယော ၃ား၈)
ပိုနက
် န်မှုမပျုခဲ့်သည့််အချန်မှစတင်ပပီား မောရ်နတ်၏အဓကလိုပင
် န်ားမှော ဘိုရောား
သခင်အောား မဟိုတ်မမှနစ
် ွပစ
် ွဲရမပော

ရ
ို န်နှင့်် ထိုသခင်အောား တလွဲပံိုရြေါ်ရန်မြစ်သည်။

ဘိုရောားသခင်အရပေါ်တင်ထောားသည့်် သူ၏စွခ
ဲ ျက်မျောားမှောားယွင်ားရကကောင်ား လက်ရတွြို့မပ
လိုကခ
် ဲ့်မခင်ားမြင့်် သူ၏လိုပ်ငန်ားကို ဘိုရောားသောားရတော် ရယရှု ြျက်စီားပစ်ခပ
ဲ့် သည်။
အဘယ်ရကကောင့််င ့်စကောားကို န ားမလည်ကကသနည်ား။ င ၏ ရဒသန ကန
ို
မခံမယူနိုင်ရသောရကကောင့််သော
သင်တသ
ို့် ည်

သင်တသ
ို့် ည်

သင်တအ
ို့် ဘတည်ားဟူရသော

င ့်စကောားကိုန ားမလည်ကက။
မောရ်နတ်မှ

င်ားသက်ကက၏။

သင်တအ
ို့် ဘ၏ အလိုသလ
ို့် ည်ား လိုက်တတ်ကက၏။ မောရ်နတ်သည် ရရှားဦား
စွောမှစ၍ လူအသက်ကိုသတ်ရသောသူမြစ်၏။ သူ၌ သစစောတရောားမရှရသော
ရကကောင့်် သစစောတရောား၌ မတည်မရန။ သူသည် မိုသောစကောားကို ရမပောရသော
အခ မမပကတအတိုင်ားရမပော၏။ မိုသောစကောား၌ ကျင်လည်ရသောသူမြစ်၏။
မိုသောား၏အဘလည်ားမြစ်၏။ (ရယောဟန် ၈ား၄၃-၄၄)
မောရ်နတ်၏ မူလလက်နက်မောှ မိုသောရမပောမခင်ားပင်မြစ်ရကကောင်ား ရယရှုအခိုင်
အမော ရြေါ်မပထောားသည်။ “ဘိုရောားသခင်သည် မိုသောမသံိုားနိုင်၊” (ရဟပ ဲ ၆ား၁၈) မောရ်
နတ်၏ မိုသောစကောားမျောားကို သမမောတရောားမြင့်် ရယရှုတိုကခ
် က
ို ရ
် ချမှုန်ားရတော်မူသည်။
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မောရ်နတ်၏ ပရယောယ်တက
ို့် ို တောား
သည်မပင်

င်ရတော်မူရသော

ီားနိုငမ
် ည်အရကကောင်ား၊ ဘိုရောားသခင်

လက်နက်စက
ံို ို

ေတ်ရ

ောင်ကကရလော့်။

ရကကောင်ားမူကောား၊ င တသ
ို့် ည် အရသွားအသောားရှရသော ရန်သူတန
ို့် င
ှ ့််

အ

င
ို ်ပပျုင်

တိုက်လန
ှ ်ရကကသည်မဟိုတ။် အထွဋ်အမမတ်တန
ို့် ှင့််၎င်ား၊ အောဏောစက်တို့်
နှင့််၎င်ား၊

ရလောကီရမှောင်မက
ို ၌
်

အစိုားတရမပျုလပ
ို ်ရသော
ိုားတန
ို့် ှင၎
့်် င်ား၊

မင်ားတန
ို့် ှင့််၎င်ား၊

မိုဃ်ားရကောင်ားကင်၌ရနရသော

နတ်

င
ို ်ပပျုင်တိုကလ
် န
ှ ရ
်

ကက၏။ ထိုရကကောင့််၊ ခဲယဉ်ား

ိုားယိုတ်ရသော ရန့်ရက်ကောလ၌

ီားတောားနိုင်

သမြင့််၊ ကစစအလံိုားစံိုတက
ို့် ိုပပီားစီား၍ ခံရပ်နိုင်မည်အရကကောင်ား၊ ဘိုရောားသခင်
မပင်

င်ရတော်မူရသော လက်နက်စက
ံို ို ယူရ

ောင်ကကရလော့်။ သစစောတည်ားဟူ

ရသော ခ ားပန်ားကစ
ို ည်ားလျက်၊ ရမြောင့််မတ်မခင်ား ပ ရမီတည်ားဟူရသော ရင်အိုပ်
တန်

ောကို ေတ်

င်လျက်၊ ပငမ်သက်မခင်ားနှင့််ယဉ
ှ ်ရသော ဧေံ လတရောားကို

ရဟောရမပောအံရ
့် သောငှ မပင်

င်ရသော အမြစ်တည်ားဟူရသော ရမခစွပက
် ိုစပ
ွ ်

လျက် ခံရပ်ကကရလော့်။ မောရ်နတ်ပစ်ခတ်ရသော မီားစက်လက်နက် ကောသတ်
နိုင်ရသော ယံိုကကည်မခင်ားတည်ားဟူရသော လွှောားကိုလည်ား ခပ်သမ်ားရသော လက်
နက်တအ
ို့် ရပေါ်မှော ထပ်

င့််၍ ယူရ

ောင်ကကရလော့်။ ကယ်တင်မခင်ားတည်ားဟူ

ရသော သံခရမောက်လိုားံ က၎
ို င်ား၊ ဘိုရောားသခင်၏ နှုတက
် ပတ်တည်ားဟူရသော
ေညောဉ်ရတော်၏ ထောားက၎
ို င်ား ယူကကရလော့်။ (ဧြက်ကသေ ဒစော ၆ား၁၁-၁၇)
ဘိုရောားသခင်၏ လက်နက်စအ
ံို ောား အသံိုားမပျုပက
ံို ို ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့် ရယရှုရြေါ်မပ
ထောားရပားသည်။ ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့်် စပ်

င
ို ်ရသော သမမော(သစစ )သတင်ား

ရကောင်ား (“သစစောတည်ားဟူရသော ခ ားပန်ားကစ
ို ည်ားလျက်၊”)၊ ကတပဋညောဉ်အရ ၌
ထိုသခင်၏ တည်ကကည်နမဖ ငဲ့မ
် တ်မှု (“ရမြောင်မ
့် တ်မခင်ားရင်အပ
ို ်တန်

ော”)၊ ရကောင်ား

ကင်အဘသခင်နှင့်် မပေ်လည်ရန်ပငမ်ားမခင်ား သတင်ားစကောား (“ပငမ်သက်မခင်ားနှင့််ယဉ
ှ ်
ရသော ဧေံရ လတရောား”) ဘိုရောားသခင်ကို ယံိုကကည်အောားကိုားနင
ို ်သည့်် အောမခံချက်
(“ယံိုကကည်မခင်ားဒိုင်ားလွှောား)၊ စောတန်နှင့်် သူ၏မိုသောစကောားတမ
ို့် ှ လွတ်ရမမောက်ရသောသူ
တို့် အြို့် ထောေရအသက်နှငယ
့်် ဉ်ရသော ကတရတော် (“ကယ်တင်မခင်ားသံခရမောက်”)
နငဲ့်၊ နယရှုအသံိုားမပ နတ ်မခ
ူ ဲ့နသ

လက်ေက်တစ်ခိုမဖစ်သညဲ့် ဘိုရောားသခင်၏နှုတ်
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ရတော်ထက
ွ ် (ေညောဉ်ရတော်၏ ထောား)အ ား အသံိုားမပ ကကဖိုို့ကလ
ို ည်ား ကျွနပ
်ို ်တအ
ိုို့ ား
နှုားနဆ တ
် ိုက်တေ
ွ ်ားထ ားနပားပါသည်။
ချစ်သူတ၊ို့် သူတပ ားသည်သင်တက
ို့် ို မပစ်မှောားလျှင်၊ ကိုယ်တိုင် အမပစ်မပန်၍
မတံကို့် ကနှင့််။ အမျက်ရတော်ကို အခွင့််ရပားကကရလော့်။ ကျမ်ားစောလောသည်ကောား၊
င သည် အမပစ်တရောားကစ
ို ီရင်ပင
ို ်၏။ အမပစ်နှငအ
့်် ရလျောက် င

ပ်ရပားမည်

ဟို ထောေရဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မ၏
ူ ။ ထိုရကကောင့််သင်၏ရန်သူသည် မွတ်သပ်
လျှင် လိုပ်ရကျွားရလော့်။ ရရငတ်လျှင် ရသောက်စရောဘရ
ို့် ပားရလော့်။ ထိုသမို့် ပျု
လျှင် သူ၏ရခ င်ားရပေါ်၌ မီားခဲကို ပံိုထောားလမ့််မည်။ အ
အရကောင်ားအောားမြင့်် အ

ိုားအောမြင့်် အရံှုားမခံနှင့််

ိုားကန
ို င
ို ်ရလော့်။ (ရရောမကသေ ဒစော ၁၂ား၁၉-၂၁)

ဘိုရောားသခင်၏ အမပစ်စရ
ီ င်ပက
ံို ောား အဘယ်သရ
ို့် သနည်ား။ ဘိုရောားသခင်သည်
အရကောင်ားအောားမြင့်် အ

ိုားကို အနိုင်ယူရတော်မခ
ူ ဲ့်ပပီား၊ မမသောားသမီားတအ
ို့် ောားလည်ား

ထိုသမို့် ပျုနစမခင်ားငှ သူြတ်ရခေါ်ရတော်မူသည်။ ရန်သူမ ားအ ား လက်တမံို့် ပန်မခင်ားထက်
ကကင်န မခင်ားမျောားနှင့်် သူတအ
ိုို့ ား မပျုမူ

က်

ံမခင်ားသည် သူတ၏
ို့်
ရခ င်ားရပေါ်၌ “မီားခဲ”

ပံိုထ ားရ နရ က်သည်။ ရန်သအ
ူ ရပေါ် လက်တမံို့် ပန်မခင်ားအမှုသည် အ
အရံှုားခံမခင်ားအမှုပင် မြစ်သည်။ မည်သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊ အ

ားို အောားမြင့််

ားို အောား ထရရောက်စွ

အနိုင်ယန
ူ ိုင်မည့်် နည်ားလမ်ားတစ်ခရ
ို သည်။ “အရကောင်ားအောားမြင့််” အနိုင်ယဖ
ူ ိုမို့ ြစ်
သည်။ ဤသည်မောှ ဘိုရောားသခင် တိုက်ပေ
ွဲ င်သည့််နည်ားလမ်ားပင်မြစ်ရပသည်။
ရယရှုကလည်ား၊ အအ
ို ဘ၊ သူတ၏
ို့် အမပစ်ကိုလတ
ွှ ်ရတော်မပ
ူ ။ သူတသ
ို့် ည်
ကိုယ်မပျုရသောအမှုကို

မသကကဟို

မွက်

ရ
ို တော်မူ၏။ အေတ်ရတော်ကို

လည်ား စောရရားတံချ၍ ရေြန်ကက၏။ (လိုကော ၂၃ား၃၄)
ဤစကောားနတ ်သည် ကျွနပ
်ို တ
် ို့်၏အကျျုားအဖိုို့ မြစ်သည်။ ခမည်ားရတော်
ဘိုရောားသခင်သည် ရြျောင်ားြျမခင်ားကခ
ို ံပပီားမှ ခွငလ
့်် တ
ွှ ်မခင်ားမပျုရတော်မူရသော ဘိုရောား
မဟိုတရ
် ပ။ ဘိုရောားသခင်ဘက်၌ အဘယ်မပဿန မျှမရှပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တဘ
ို့် က်၌သော
မပဿန မြစ်ရနကကပ သည်။ “အအ
ို ဘ၊ သူတ၏
ို့်
အမပစ်ကလ
ို တ
ွှ ်ရတော်မူပ ။ သူတို့်
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သည် ကိုယ်မပျုရသောအမှုကမ
ို သကက။”ဟို ရယရှုရမပော

ိုရတော်မူခရ
ဲ့် ောတွင်၊ သူူ့အောား

ကပ်တိုင်တင် ထောားရသောသူမျောားအတွက်သော သူရမပော

မို ခင်ားမဟိုတပ
် ဲ၊ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့်

တွက်ပ ရမပော

ရ
ို နခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် မပဿန

(ကိုယ်မပျုရသောအမှုကို

မသရှမခင်ားမပဿန ) ကို သူန ားလည်ရတော်မူရကကောင်ား ကျွနပ
်ို တ
် အ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်သ
ရှရစလိုပ သည်။ ကိုယ်ရတော်သည် အကကွင်ားမဲ့်ရမတတောရတော်နင
ှ ့်် ကျွန်ိုပ်တက
ိုို့ ို ချစ်ရန
ဲမြစ်ပပီား၊ ကျွနပ
ို ်တက
ို့် ို ကယ်တင်အ့်ရ
ံ သောငှ မရမောမပန်ားတန်ား သူအလိုပလ
် ပ
ို ်ရန
နတ ်မပ
ူ ါသည်။
ေညောဉ်ပကတ၏ အကျျုားမူကောား၊ ချစ်မခင်ား၊ ေမ်ားရမမောက်မခင်ား၊ ပငမ်သက်မခင်ား၊
စတ်ရည
ှ ်မခင်ား၊ ရကျားဇူားမပျုမခင်ား၊ ရကောင်ားမမတ်မခင်ား၊ သစစောရစောင့််မခင်ား၊ နူားညံ့်
သမ်ရမွြို့မခင်ား၊ ကောမ ဏ
ို ်ချျုပတ
် ည်ားမခင်ားရပတည်ား။ ထိုသရ
ို့် သောအကျင့််ကို
အဘယ်တရောားမျှမမမစ်တောား။
___ လောတကသေ ဒစော ၅ား၂၂-၂၃
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၁၅။ ရသ ဒံ်ုပမိြုြို့နှင့်် ရင်္ါရမ

ပမိြုြို့

ရသောဒံိုပမျုြို့နှင့်် ရ ရမောရပမျုြို့ပျက်စီားမခင်ား အမြစ်အပျက်ကို၊ အမျက်ထက
ွ ်ရန
ရသောဘိုရောားသခင်မှ

ားို သွမ်ားရသောလူမျောားတအ
ို့် ရပေါ် ရသမခင်ားရဘားနှင့်် ြျက်စီားမခင်ား

ရဘားကို သက်ရရောက်ရစခဲ့မခင်ား၏ အရကောင်ား
မှတ်ယူထောားကကသည်။ ကျမ်ားရြေါ်မပချက်အရ

ားံို ရသောဥပမောတစ်ခအ
ို မြစ် လူမျောား
လ
ို ျှင် ရအောက်ပ အရမခအရနအတိုင်ား

မြစ်ပျက်ခဲ့်ဟန်ရှသည်။ စက
ို ပ
် ျျုားရမွားမမူရရားနှင့်် ကိုန်သွယရ
် ရားလိုပ်ငန်ား ရကောင်ားမွန်
သည်န
့် ယ်ပယ်ရဒသတစ်ခိုတွင် ထိုပမျုြို့နစ
ှ ်ပမျုြို့ တည်ရှရနခဲ့်မခင်ားမြစ်ပပီား၊ ပမျုြို့သူပမျုြို့
သောားမျောား၏ ဘေရှင်သန်ရပ်တည်ရရားအတွက် အလွန်ပင် လွယ်ကူသက်သောမှုရှ
ခဲ့်သည်။ ပမျုြို့သောားတအ
ို့် ြို့် အရပျော်အပ ားမျောားပပီား၊ ဘိုရ ားမဲ့တရောားမဲ့် ပွလေ်ားသဘင်မ ား
လည်ား ရနရောအနှအ
ံ့် မပောား မြစ်ပျက်ရနခဲ့်သည်။ ဘိုရောားသခင်သည် ရကောင်ားကင်မှ
ငံကို့် ကည့််ရတော်မလ
ူ ျက် ထသ
ို ူတ၏
ို့်

ားို သွမ်ားမှု အတိုင်ားအတောတစ်ခန
ို ကက ငဲ့် သူ အ

မျက်ထက
ွ ်နတ ်မခ
ူ ဲ့ပါသည်။ သူတအ
ို့် ောား ဘောမျှမလိုပပ
် ဲ၊ ရခတတခဏမျှ ဘိုရောားရှင်
ရန က်

ိုတ်ကကည့််ရနခဲ့်သည်။ သရ
ို့် သော် ရန က်

သည်ားခံမှု

ကိုန်ခမ်ားသွောားခဲ့်သည်တိုင်ရအောင်

ားံို တွင် ဘိုရောားသခင်၏စတ်ရည
ှ ်

ထိုသူတအ
ို့် လွန်

ိုားယိုတလ
် ောခဲ့်ကကပ

သည်။ ရသောဒံိုပမျုြို့မှ ထွက်ရန် သစစောရှရလောတနှင့်် သူ၏မသောားစိုထံသို့် ဘိုရောားသခင်
သတရပားစကောားရပားပို့်ခဲ့်သည်။

ထရ
ို့် န က်၊

ကကီားစွောရသော

အမျက်ရတော်အောားမြင့််

ရကောင်ားကင်မှ ကန်န
့် ှင့််ရရောရသောမီားကို ဘိုရောားသခင်ရွောကျရစရတော်မူခသ
ဲ့် ည်။ အမျျုား
သောား၊ အမျျုားသမီားနှင့်် ကရလားမျောား အရသ

ားို နှင့်် ရသ

ားံို ခဲရ
့် ကကသည်။ ရသောဒံိုပမျုြို့နှင့််

ရ ရမောရပမျုြို့ လံိုားလံိုားပျက်စီားသွောားခဲ့်ပပီား ဘိုရောားသခင်စတ်ရကျနပ်သွောားခဲ့်သည်။
ယခိုအခ ၊ ပ က်စီားနစမခင်ားအမှုတွင် ဘိုရောားသခင် ပ ေင်လိုပ်ရ
ရကကောင်ားကို စတ်တွင်

ောင်မခင်ားမရှ

မ
ဲွ ှတ်လျက်၊ တစ်ခိုတည်ားရသော ဤအမြစ်အပျက်ကို ရန က်

တစ်နည်ားမြင့်် သံိုားသပ်ကကည့််ကကပ စ။ို့် ထိုပမျုြို့နစ
ှ ်ပမျုြို့တို့်ကို၊ ချမ်ားသောကကွယ်ေမှုမျောားနှင့််
အရပျော်အပ ားမျောားတက
ို့် ို ခံစောားစံစောားလျက် မမတက
ို့် ိုယက
် ိုသော အလိုပ်ရကျွား မပျုရနကက
သညဲ့် ၎င်ားတ၏
ို့် ပမျုြို့သောားမျောားနှင့်် ယှဉ်တွဲမမင်ရယောင်ကကည့််လက
ို ်ပ ရလ။ “သင့််ညမ
ီ
ရသောဒံို၏ အမပစ်ဟမ
ူ က
ူ ောား၊ သူနှင့်် သူူ့သမီားတသ
ို့် ည် မောနကကီားမခင်ား၊ ေစွောစောားရသောက်
မခင်ား၊ ပငမ်ေပ်စွောရကောင်ားစောားမခင်ားရှ၍၊

င်ားရဲငတ်မွတ်ရသော သူတက
ို့် ို မရထောက်ပံ့်ဘဲ

ရနကက၏။” (ရယဇရကျလ ၁၆ား၄၉)။ (ဘူမရ ဒသရဘောအရ၊ စတ်ချ၍ မရနိုင်သည့််
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ရနရောရဒသတစ်ခိုရပေါ်တွင် မမတပို့် မျုြို့မျောား တည်ရနလျက်ရှသည်)ကို ထိုသူတို့် မသရှ
ခဲ့်ကကပ ရချ။ သူတ၏
ို့်
ပမျုြို့မျောားရအောက်တွင် မီားရတောင်အင်အောားစိုမျောား အသက
ို ်ြွဲြို့ရန
လျက်ရှရကကောင်ားကို သူတမ
ို့် သကကပ ။ မမတမို့် ငင်ားပယ်ရနကကသည့်် မျက်မမင်မရရသော
ဘိုရောားသခင်သည် မမတအ
ို့် ောား ကပ်ရဘားဒိုကမ
ခ ျောားမှ ထိုအချန်အထတိုင် ကွယက
် ော
ထ ားနပားခဲ့်သည်ကလ
ို ည်ား သူတမ
ို့် သရှခဲ့်ကကပ ရချ။ မမအရပေါ် အောားကိုားမှီခိုမခင်ား မမပျု
လိုကကသည့်် ထိုသူတ၏
ို့် စတ်
သည် ရန က်

နဒကို ဘိုရောားသခင်အသအမှတ်မပျု ရပားရမည့််ရန့်ရက်

ားံို တွင် ရရောက်ရှလောခဲ့်ရလရတော့်သည်။ မမအလိုမရှရသော်လည်ား ထို

သူတ၏
ို့် လွတ်လပ်မက
ှု ို အတည်မပျုရပားလက
ို ်သည်အ
့် ရနမြင့်် သူတအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်
လွတ်ထောားရပားခဲလ
့် ိုက်သည်။ သူတအ
ို့် ောား သဘောေအင်အောားစိုမျောား၏ ရဘားအနတရောယ်
မျောားမှ ဘိုရောားသခင် ကွယက
် ောမထ ားနပားနတ ပ
ဲ့ ါရချ။ ရမမမျက်နှ မပင်၏

ရအောက်

ရမခတွင်ရှရသော ပတ်ကကောားအက်မျောားတသ
ို့် ည် အထက်ဘက်သို့် ကွဲထက
ွ ်လောခဲ့်ကကပပီား၊
ရချော်ရည်မျောားတသ
ို့် ည်လည်ား အမမင့််ရပရထောင်နှင့််ချီပပီား အထက်သို့် ပန်ားထွက်ပျံ
တက်သွောားကော၊ “ရကောင်ားကင်ထက်၊ အထံရတော်မှ ရသောဒံိုပမျုြို့နှင့််

ရ ရမောရပမျုြို့အ

ရပေါ်သို့် ကန်န
့် ှင့်် မီားမဃ
ို ်ား” မပန်လည်ရွောကျလောလျက်၊(ကမဘ ဦားကျမ်ား ၁၉ား ၂၄) မနစ်
ပိုင်ားအတွင်ားမ ပင် ထိုပမျုြို့နှစ်ပမျုြို့စလံိုား ပျက်စီားသွောားခဲ့်ရပ သည်။
ပမျုြို့နစ
ှ ်ပမျုြို့အောားြျက်စီားမခင်ားအမှုတွင် ဘိုရောားသခင်၏ လိုပ်ရ
ကကီားမောားသည့်် အကျျုား

ောင်ချက်က ား၊

က်မျောားအောား လွတလ
် ပ်စွော ရရွားချယ်ပင
ို ်ရသောအခွင့််နှင့်အ
် တူ

ထိုပမျုြို့သောားတအ
ို့် ောား စစ်မှန်သည့််လတ
ွ ်လပ်မက
ှု ို ဘိုရောားသခင်ရပားလိုက်မခင်ားသောမြစ်
သည်။ “အသက်ရှင်မခင်ား၊ ရသမခင်ား၊ ရကောင်ားကကီားရပားမခင်ား၊ ကျန်မခင်ားတက
ို့် ို သင့််ရရှြို့၌
င ထောားသည်ဟို သင့််တဘက်၌ ရကောင်ားကင်ရမမကကီားကို င တင
ို ်တည်၏။ သမို့် ြစ်၍၊
သင်နှင့်် သင့််အမျျုားအနွယ်သည် အသက်ရှင်မည် အရကကောင်ားနှင့််၎င်ား၊ သင်၏ဘိုရောား
သခင်ထောေရဘိုရောားကခ
ို ျစ်၍ စကောားရတော်ကို န ားရထောင်သမြင့််၊ အသက်ရှငမ် ခင်ားအ
ကျျုား၊ အသက်တောရှည်မခင်ားအကျျုားကို ရပားရတော်မူရသော ကယ
ို ်ရတော်ကို

ည်ားကပ်

မှီေဲမည်အရကကောင်ားနှင၎
့်် င်ား၊ ထောေရဘိုရောားသည် သင်၏ဘိုားရဘား အောမ ဟံ၊ ဣဇောက်၊
ယောကိုပ်တအ
ို့် ောား

ကျန်

ိုရတော်မူရသောမပည်၌

ရနမည်အရကကောင်ားနှင့််ယဉ
ှ ်ရသော

အသက်တရောားကို ရရွားယူရလော့်ဟို ဣသရရလအမျျုားအောား
ရဟောရောကျမ်ား ၃၀ား၁၉-၂၀)

ရဟောရမပော၏။ (တရောား
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ြျောားန မခင်ားအမှု၊ မရတော်တ

မှု၊ ရသ

ားံို မခင်ားအမှု၊ စစ်ပမ
ွဲ ျောားနှင့်် သဘောေ

ရဘားဒဏ်မျောား စသည်တသ
ို့် ည် အရကကောင်ားအမျျုားမျျုားရကကောင့်် မြစ်ရပေါ်လောကကမခင်ားမြစ်
သည်။ ရယဘိုယျအောားမြင့်် ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် ကကောင့်် ထိုအရောမျောားမြစ်ရပေါ်လောမခင်ားမြစ်ပပီား၊
တစ်ခ တစ်ရံတွင် စောတန်ရကကောင်မ့် ြစ်ရပေါ်ကော၊ တစ်ခ တစ်ရတ
ံ ွင် သဘောေအင်အောား
စိုမျောား ရကကောင့််မြစ်ရပေါ်လောမခင်ားမြစ်ပ သည်။ ထိုအရောမ ား မြစ်ရပေါ်ရမခင်ားအရကကောင်ား
ကို ကျွန်ိုပ်တို့် ရှငား် ရင်ားလင်ားလင်ား မရတွြို့မမင်နိုင်ကကသည်အ
့် ခ မျောားတွင် ထိုမြစ်ရပေါ်
ရသောအရောမျောားအတွက် ဘိုရောားသခင်ကို ကျွနပ
်ို ်တလ
ို့် ခ
ဲွ ျတတ်ကကသည်။ ထိုသန
ိုို့ သ
အမှုသည် တရောားမျှရသောအမှုပ ရလော။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် အမပစ်လခ
ွဲ ျတတ်သည့်် အကျင့််
သည် ရရှားရရှားကတည်ားက တည်ရှရနခဲ့်သည့်် အကျင့််တစ်ခိုမြစ်သည်။ ရခ င်ားရရှောင်
တတ်သည့်် ဤအက ငဲ့်စရက
ို မ
် ား အစမပ ခရ
ဲ့ အချန်နငဲ့် ရနရောက ား အဘယ်နည်ား။
“လူကလည်ား ကျွန်ရတော်၌ အပ်ရပားရတော်မရ
ူ သောမန်ားမသည် ထိုအပင်၏အသီားကို
ရပား၍ ကျွန်ရတော်စောားမပ သည်ဟို ရလျှောက်ရလ၏။ ထောေရအရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်က
လည်ား၊ သင်သည် အဘယ်သမို့် ပျုပပီားသနည်ားဟို မန်ားမအောားရမားရတော်မူလျှင်၊ မန်ားမက
ရ မွသည် ကျွန်ရတော်မကို လှညစ
့်် ောား၍၊ ကျွန်ရတော်မသည် စောားမပ ပပီဟို ရလျှောက်ရလ
၏။” (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၃ား၁၂-၁၃၊ အဓကကိုားကောားချက်)
အထ
ို ောေရဘိုရောား၊ ကရိုဏောရတော်သည် ရကောင်ားကင်သ၎
ို့် င်ား၊ သစစောရတော်
သည် မဃ
ို ်ားတမ်သ၎
ို့် င်ား မှပ
ီ ၏။ ရမြောင့််မတ်ရတော်မူမခင်ားတရောားသည် ကကီား
မောားစွောရသော ရတောင်ရိုားနှင့််တပ
ူ ၏။ တရောားစီရင်ရတော်မခ
ူ ျက်တသ
ို့် ည် အ
လွေန
် က်နရ
ဲ ော မြစ်ကကပ ၏။ အထ
ို ောေရဘိုရောား၊ ကိုယ်ရတော်သည် လူမျျုားနှင့််
တရစဆ န်မျျုားကို ရစောင်မ
့် ရတော်မ၏
ူ ။ အဘ
ို ရ
ို ောားသခင်၊ ကရိုဏောရတော်သည်
အလွန်မမတ်နိုားဘွယ်မြစ်ပ ၏။ ထိုရကကောင့်် လူသောားတသ
ို့် ည် အရတောင်ရတော်
အရပ်ကို ခိုလံှုလျက်ရနရကကပ ၏။”
____

ောလံကျမ်ား ၃၆ား၅-၇
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၁၆။ ရ လွှမ်း် မိ်ု်းပခင််းအရ

င််း

်း အဘယ်သိ်ုို့နည််း။

ရန ဧရခတ် ရရလွှမ်ားမိုားမခင်ားအရကကောင်ားကောား အဘယ်သန
ို့် ည်ား။ ဘိုရောား
သခင်သည် ြျက်စီားသူမဟိုတလ
် ျှင်၊ ကမဘ အ
ဲ့ ကကီားမောား

ံိုားရသော ကပ်

ားို ကကီားကို အ

ဘယ်အရောမြစ်ပောွ ားရစခဲ့်သနည်ား။ ကမဘ လံိုားဆင
ို ်ရ ထိုနရလွမ်ားမိုားမှုကကှီားကို မြစ်ရစခဲ့်
သည့််အရောနှင့််ပတ်သက်သညဲ့်

က်စပ်ရှငား် လင်ားချက်တစ်စတ
ံို စ်ရောကို ကျမ်ားစောနှင့််

အမခောားနသ အရင်ားအမမစ်မ ားမ မည်သန
ိုို့ သ

အရထောက်အထောားမ ားတမိုို့ ဖငဲ့် နဖေါ်မပ

ထ ားနပားပါသနည်ား။
ထောေရဘိုရောားကလည်ား
ရကကောင်ားမူကောား

င ့်ေညောဉ်သည်

လူတသ
ို့် ည်

လည်ား၊ အနှစ်တရောနှစ်

လူတတ
ို့် ွင်အစဉ်မ

အသောားမြစ်၏။

ားံို မရ။

အ

သူ၏အသက်တမ်ားသည်

ယ်မြစ်ရစဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၆ား၃)

ဘိုရောားသခင်နှင့်် ရေားသထက်ရေားရအောင် လူသ ားမ ားအနေမဖငဲ့် မမတက
ို့် ိုယက
် ို
အ

က်မြတ်လက
ို ်ကကလျှင် သဘောေအင်အောားစိုကို ထန်ားထောားနပားမခင်ားမှ မမြစ်မနေ

လက်လွှတလ
် ိုကရ
် မည်အ
့် ချန်မ ား တခ ေ်ခ ေ် ရရောက်ရှလောခလ
ဲ့ မဲ့်မည်ကို ဘိုရ ား
သခင် ထင်ထင်ရ ားရ ား ကကျုမမင်ရနခရ
ဲ့ ပ သည်။ ထိုအင်အောားစိုမျောားအောား လွှတ်ထ ား ရေ်
ရန က်

ားံို အရနမြင့််

ဘိုရောားသခင်အောား

ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ချင်ကကလမ့််မည်မြစ်သည်။
ရတော်တိုင်

အဘယ်အရောလံြို့ှု ရ
ထိုသလ
ို့် ပ
ို ်ရ

ောင်ရန်

ော်ရတော်မခ
ူ ဲ့်သည်ကို
ဘိုရောားသခင်ကိုယ်

ားံို မြတ်ခဲ့်မခင်ားပ ရလော။ သမ
ို့် ဟိုတ် အမခောားရသောအရကကောင်ားအရင်ား တစ်ခို

ခိုနကက ငဲ့ပ
် ါနလ ။
သင်၌ ကိုယ်ရရားကိုယတ
် ောမပဿန
တစ်ဦားရှနေသည်

အမျောားအမပောားရှရနသည့်် အမ်နီားမခင်ား

ကို ကပ စ။ို့် ထိုသူတွင် ရငွရကကားအကကပ်အတည်ားမ ားနှင့်် အမျျုားမျျုား

ရသော ကျန်ားမောရရားမပဿန မျောား ကကံ နေရပပှီား၊ သူူ့အရနမြင့်် မမရနအမ်မှ ရေားရေားလံ
လံ မသွ ားမလ နိုင်ပ ။ ထအ
ို့် မပင် သူ၌ ကောားလည်ားမရှပ ။ ကောားမရှရသောရကကောင့်် မ
မ၏ရေယျောေစစမျောားနှင့်် လိုအပ်မှုမျောားအတွက် သွောားလောရန်သအ
ူ ခက်ကကံျုရနရသည်။
တစ်ရန့်တွင် သူနှင့််သင်စကောားရမပောရင်ား၊ သူ သွ ားရလ ရခက်ခနေသည်ကို
သင်သလိုကရ
် သည်။ သန
ိုို့ ငဲ့်၊ ကိုနစ
် ံို

ိုငန
် ှင့်် အမခောားရနရောမျောားသို့် သူူ့အောား သင်ကောား
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ရမောင်ားပရ
ို့် ပားခဲသ
့် ည်။ ရန က် သံိုား၊ ရလားလအကက တွင် သူူ့အောား
န
ံို ိုင်ရန် နဆားရံသ
ို ိုို့ သင်ကောားရမောင်ားပရ
ို့် ပားခသ
ဲ့ ည်။ ရ

ား

ရောေန်နှင့််ရတွြို့

င
ို န
် ှင့်် စူပ မောားကက်မျောား

သလ
ို့် ည်ား သင်နမ င်ားပိုို့နပားခဲသ
့် ည်။ ဤတွင် အစစအရောရော အ

င်ရမပမှုရနေခဲ
ှ
့်

သည်။ သူူ့အောား ကူညခ
ီ ွငဲ့်ရသည်အ
့် တွက် သင်ေမ်ားသောရနသည်။
ထရ
ို့် န က်၊ တစ်ရန့်ရသော ရနွရောသီအချန်တွင်

သင့််အမ်ရရှြို့သ့်ို ထိုသူ

ရရောက်ရလောခဲ
ှ
့်ပပီား၊ သူ၏ပံစ
ို ံမောှ တစ်ခခ
ို စ
ို တ်လှုပရ
် ှောားနေရနပံရ
ို သည်။ ပမျုြို့နှင့်် မလှမ်ား
မကမ်ား ဘဏ်တစ်ခို

သ
ီ ို့် ရကောင်ားရမောင်ားပရ
ို့် ပားရန် သင့််အောား သူရမပောဆိုလောသည်။

သူနှင့််အတူ အတ်ကကီားတစ်လံိုား၊ မျက်နှ ြံိုားတစ်ခိုနှင့်် ရမခအတ်တစ်ခထ
ို တ
ဲ ွင်ထည့််ပပီား
ပတ်ရစ်ထောားသည့်် ပစစတိုရသနတ်နှင့််တူရသောအရော တစ်ခိုပ လောသည်ကို သင်သတ
မပျုမလက
ို ်သည်။ သင် အဘယ်သမို့် ပျုမည်နည်ား။ ကောား ရသော့်ကိုယူပပီား မတ်ရ

ွကကီား

သွောားလိုရသောရနရောသို့် သင်လက
ို ်ပို့်ရပားမည်ရလော။
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် သီားသီားတွင် စည်ားမျောားရှကကပ သည်။ ထစ
ို ည်ား(ရဘောင်)မျောားကို
ကျွနပ
်ို ်တမ
ို့် ရကျော်လပ
ို ရချ။ ထစ
ို ည်ားမျောားတသ
ို့် ည် အကျင့််သလ
ီ ၊ ကျင်ေ
့် တ်နှင့်် ကယ
ို ်
ရရားကိုယတ
် ောသတ်မှတ်ချက်မျောားတန
ို့် ှင့််

က်စပ်ရနလျက်ရသည်
ှ
။ ဘိုရောားသခင်၌

လည်ား သူ မရကျော်လို (သ)ို့် မရကျော်နိုင်သည်စ
့် ည်ားမျောား ရှရနမည်မဟိုတပ
် ရလော။
ရမမကကီားရပေါ်မှော လူအမပစ်ကကီား၍၊ သူ၏ စတ်နှလံိုားအကကံအစည်ရှသမျှတို့်
သည် အစဉ်မမပတ်

ားို ညစ်မခင်ားသက်သက်ရှရကကောင်ားကို၊ ဘိုရောားသခင်

သမမင်ရတော်မူလျှင်၊..... ထိုအခ ရမမကကီားသည် ဘိုရောားသခင့််ရရှြို့မှော ပိုပစ
် ပ်
လျက်ရှ၏။ ရမမကကီားသည် အဓမမအမှုနှင့်် မပည့််စရ
ံို လ၏။ ဘိုရောားသခင်သည်
ရမမကကီားကိုကကည့််ရရ
ှု သောခ ၊

ပိုပစ
် ပ်လျက်ရသည်
ှ
ကိုမမင်ရတော်မူ၏။

အ

ရကကောင်ားမူကောား ရမမကကီားရပေါ်မောှ လူအရပ င်ားတသ
ို့် ည် ရြ က်မပန်မခင်ားသို့်
ရရောက်ကကပပီ။ ထအ
ို ခ ဘိုရောားသခင်သည်၊ ရန ဧအောား မန်ရ
့် တော်မူသည်
ကောား၊ သတတေ အရပ င်ားတ၏
ို့်
အ

ံိုားသည် င ့်မျက်ရမှောက်တင
ွ ်ရပေါ်လောပပီ။

သူတရ
ို့် ကကောင့်် ရမမကကီားသည် အဓမမမှုနှင့််မပည့််စံိုရလ၏။ အကယ်စင်စစ်
ရမမကကီားနှင့််တကွ သူတက
ို့် ို င ြျက်

ီားမည်။ (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၆ား၅၊ ၁၁-၁၃)

78
ရရလွှမ်ားမိုားမခင်ားမတိုင်မက
ှီ ၊

ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် မဘ ကကီား၏အရမခအရန

အဘယ်

သရ
ို့် ှခဲပ
့် သနည်ား။ “သူတရ
ို့် ကကောင့်် ရမမကကီားသည် အဓမမမန
ှု ှင့််မပည့််စရ
ံို လ၏။” (အငယ်
၁၃၊ အဓကကိုားကောားချက်) ဟူ၍ ရန ဧအောား ဘိုရောားသခင် ရြေါ်မပရတော်မူခပ
ဲ့် သည်။
လူသောားတ၏
ို့် အဓမမအမှုရကကောင့််၊ ကမဘ ရမမကကီားသည် အဓမမအမှုမျောားနှင့်် မပည်ေ
့် ရန
ခဲ့သည်။ မပင်ားထန်သည့်် အင်အောားစိုမျောားတသ
ို့် ည် ကျရရောက်လေ
ို ှီားနသ ကပ်

ိုားကကီား

မ ားအမြစ် မကကောမှီ ပွင့််ထက
ွ ်ရတော့်မည်မြစ်သည်။ လူူ့ရဘောင်အြွြို့ဲ အစည်ားမ ားတိုို့
သည် အကျင့််ပျက်မခစောားမှုမျောားတန
ိုို့ ှင့်် မပည်န
့် က
ှ ်ရနခဲ့်သည်။ “ဘိုရောားသခင်သည် ရမမ
ကကီားကို ကကည့််ရရ
ှု သောခ ၊ ပိုပစ
် ပ်လျက်ရသည်
ှ
ကိုမမင်ရတော်မ၏
ူ ။ အရကကောင်ားမူကောား
ရမမကကီားရပေါ်မှော လူအရပ င်ားတသ
ို့် ည် ရြ က်မပန်မခင်ားသရ
ို့် ရောက်ကကပပီ။”
မိုက်နမ င်က နေခဲ့သညဲ့်

ထအ
ို ခ ေ်က လတွင်

ဘိုရောားသခင်၏သစစောရှ

ရန က်လက
ို ် မည်မျှရှရနခဲ့်ပ သနည်ား။ ကျမ်ားစောတွင် ရန ဧ တစ်ဦားတည်ားကိုသော
ရြေါ်မပထောားသည်။ ထိုသမိုို့ ဖစ်ရမခင်ားအနကက င်ားက ား အဘယ်ေည်ား။ လူသောားတ၏
ို့် အ
ရတွားအရခေါ်မျောားမှော “အစဉ်မမပတ်

ားို ညစ်မခင်ားသက်သက်ရှ”ရနခဲပ
့် ါသည်။ ကျမ်ားစော

တွင် မရကောင်ားမှုကို မည်သအ
ို့် နက်ြွင့်် ထောားပ သနည်ား။ “ရကောင်ားမရကောင်ားသ
ကျွမ်ားရောအပင်၏အသီား” (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၂ား၁၇) ကို အောဒံနှင့်် ဧေတို့် ယူစောားခဲ့ကကရ
တွင၊် ဘိုရောားသခင်၏ရကောင်ားမမတ်မှုအရပေါ် သူတတ
ို့် လွဲရှုမမင်နေခဲ့်ကကပါသည်။ ထို
တလွဲအမမင်သည်ပင် မရကောင်ားမှု၏ အနက်အဓပပ ယ်မြစ်ရနပ သည်။ ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့်
မဦားြဦားမျောား ရိုပြ
် ျက်ထောားခဲ့်သည့်် သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်၏ရိုပ်ပံိုလောွှ ကို ကမဘ ကကီား
တစ်ခလ
ို ိုားံ

အရမွရထ ားခဲ့်ကကသည်။

ရရမလွှမ်ားမိုားမှီ

အသက်ရှငခ
် ဲ့်ကကသည်အ
့် ဓမမ

လူမျောားက မမတ၏
ို့် အဓမမအမှုမျောားကို ဘိုရောားသခင်လျစ်လျူရှုထောားသည်ဟို သူတိုို့
ယူ

ထောားခဲ့်ကကပါသည်။ ထိုအမှုအနပေါ် ဘိုရောားသခင်၏သရဘောထောားကောား အဘယ်သို့်

ရှခဲ့်သနည်ား။ “နှလံိုားရတော်ပပ
ူ န်လျက် ရှရတော်မူ၏။” (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၆ား၆)
ဘိုရောားသခင်ကိုယ်ရတော်တိုင် မမြစ်မရနပ ေင်လောရရတော့်မည့်် အရမခအရန
တစ်ခို မြစ်လောခဲ့်သည်တိုင်ရအောင် လူသောားမျောား လိုပ်ရ

ောင်ခဲ့်ကကသည်။ ထန်ားထောား

ရတော်မူရသော သဘောေတရောားကကီားအောား မမလက်မှလတ
ွှ ်ရစမခင်ားငှ ဘိုရောားသခင်ကို
သူတလ
ို့် ှုြို့ံ ရ

ော်ခဲ့်ကကပါသည်။ နှစ်ရပ င်ား ၁၂ေ ကောလကိုန်

ိုားံ ၍၊ သရဘဂောထဲသို့် ခရီား

သည်မျောား လံိုခခံျုစွောေင်ရရောက်သွောားခဲ့်ပပီားရန က်တွင်၊ မိုားမျောားစတင်ရောွ သွန်ားလောခဲ့်ပပီား၊
ရက်ရပ င်ားနှင့်် ညရပ င်ားရလား

ယ်တိုင်တိုင် ဒလရဟောရွောချလောခဲ့်သည်။ ကကီားမောား
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သည့််ရောွ သွန်ားမှုမျောား အဘယ်သစ
ို့် တင်ခဲ့်ပ သနည်ား။ အရရားကကီားသည့််သဲလန
ွ ်စမျောားကို
ကမဘ ဦားကျမ်ား (၁) တွင် ကျွန်ိုပတ
် ရ
ို့် တွြို့ရရပ
ှ သည်။
တြန်ဘရ
ို ောားသခင်က ရရအလယ်၌ မဃ
ို ်ားမျက်နှ ကကက်မြစ်ရစ၊ ရရနှင့််ရရ
ချင်ားမခောားန ားရစဟို အမန်ရ
့် တော်ရှသမြင့််၊ မဃ
ို ်ားမျက်နှ ကကက်ကို ဘိုရောား
သခင် ြန်

င်ားရတော်မူ၍၊ မဃ
ို ်ားမျက်နှ ကကက်ရအောက်၌ရှရသော ရရနှင့််၊

မိုဃ်ားမျက်နှ ကကက်အရပေါ်၌ ရှရသောရရကို ပိုင်ားမခောားရတော်မသ
ူ ည်အတိုင်ား
မြစ်ရလ၏။

မိုဃ်ားမျက်နှ ကကက်ကိုလည်ား

မဃ
ို ်ားရကောင်ားကင်ဟရ
ူ သော

အမည်မြင့်် ဘိုရောားသခင်ရခေါ်ရေေါ် သမိုတရ
် တော်မူ၍၊ ညဦားနှင့်် နံနက်သည်
ဒိုတယရန့် ရက်မြစ်ရလ၏။ (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၁ား၆-၈)
မိုဃ်ားမျက်နှ ကကက်ကောား အဘယ်နည်ား။ မဃ
ို ်ားမျက်နှ ကကက်၏အဓပပ ယ်မောှ
မပင်ကျယ်ရသောရနရော၊ အမိုားခံိုား၊ သမ
ို့် ဟိုတ် လပ်ခံိုားပံအ
ို ြံိုားမြစ်ပ သည်။ လပ်ခံိုားပံိုအြံိုား
(doom)
ချတ်

သ
ို ည်မှော ရကောင်ားကင် (သ)ို့် ရလထိုထတ
ဲ ွင် နေရ က နေသညဲ့် (သ)ို့်

ဲထ
ွ ောားသည့်် ကမဘ ရမမကကီားကြ
ို ံိုားအိုပ်ထောားရပားရသော ကမဘ ရမမကကီ၏ အြံိုားကို

ရည်ညန
ွ ်ားပါသည်။ ထိုအြံိုားကို အရပေါ်ရရနှင့်် ရအောက်ရရအောား ပိုင်ားမခောားရစရသော
အြံိုားတစ်ခအ
ို မြစ်

ကျမ်ားပိုဒတ
် ွင်

က်လက်

ရြေါ်မပထောားပ သည်။

ယင်ားအြံိုား၏

အထက်တွင် ရရပမောဏအတင
ို ်ားအတော တစ်ခအ
ို ထတည်ရှရနပ သည်။
ကကီားမောားသည့်် ထိုမိုားမျက်နှ ကကက်ရရထိုကကီားသည် ကမဘ ရမမကကီားတစ်ခိုလားံို
ကို

ဧရောမစိုကပ
် ျျုားရရားြန်လအ
ံို မ်ကကီား(Greenhouse)တစ်ခသ
ို ြွယ် ပူရနွားရနသည့််

(ရနစရော ရကောင်ားသည်)့် ရောသီဥတိုနှင့်် လွှမ်ားခခံျုထ ားနပားခပ
ဲ့ ါသည်။ ပူရနွားသည်ရ
့် ောသီ
ဥတိုတွင် ရပ က်ြောွ ားရှငသ
် န်သည့်် အပင်မျောားနှင့်် တရစဆ န်မျောားတ၏
ို့် ရကျောက်မြစ်ရပ
ို ်
ကကွင်ားမျောားကို ကမဘ ဲ့ေင်ရိုားစွန်ားရဒသမျောားတွင် ရှောရြွရတွြို့ရခဲ့ကကသည်မဖစ်ရ ၊ ကျွနပ
်ို ်
တက
ို့် မဘ ရပေါ်တွင် တစ်ချန်တစ်ခ က ထိုသရ
ို့် သောရောသီဥထိုမျျုားရှခဲဖ
့် ူားရကကောင်ား ထိုရောှ
ရြွရတွြို့ရှမှုက

သက်ရသမပရပားရနပ သည်။

ထအ
ို ရစောပိုင်ားရခတ်ကောလမျောားတွင်

တည်ရခဲ
ှ ့်ြူားသည့်် ရောသီဥထိုအရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်သည့်် အမခောားရသောအရရားကကီား
သဲလွနစ
် တစ်ခက
ို ို ကျမ်ားစောတွင် ရြေါ်မပထောားရပားပ သည်။
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ဤအရကကောင်ားအရောကောား၊ ထောေရအရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်သည် ရကောင်ားကင်
နှင့််ရမမကကီားကို ြန်

င်ားရတော်မရ
ူ သောရန့်၊ ြန်

င်ားရောကောလ၌ ရကောင်ားကင်

နှင့််ရမမကကီား၏ မူလအတထျုပတတရပတည်ား။ ရမမ၌ လယ်ယောပျျုားပင် မရပ က် မှီ၊
လယ်ယော၌ စပ ားပင်မကကီားပွောားမှီ၊ အပင်ရှသမျှတက
ို့် ိုြန်

င်ား

ရတော်မူ၏။

ထိုအခ ထောေရအရှင်ဘရ
ို ောားသခင်သည် ရမမရပေါ်၌ မဃ
ို ်ားကို ရွောရစရတော်
မမူရသား။ ရမမ၌လိုပ်ရသော လူလည်ား မရှရသားသည်မြစ်၍၊ ရမမမှအခိုားအရငွြို့
ထွက်သမြင့်် ရမမတမပင်လိုားံ ကို စိုရစရလ၏။ (ကမဘ ဦား ကျမ်ား ၂ား ၄-၆)
ယကရန့် ကျွနပ
်ို ်တို့် ရင်ားနှီားကျွမ်ားဝင်ရနကကသည်က
့် မဘ ကကီားနှင့်် အလွနက
် ွော
မခောားသည့်် ကမဘ ကကီားတစ်ခိုအရကကောင်ားကို ဤကျမ်ားပိုဒ်မျောားမှ ရြေါ်မပရပားထောားသည်။
“ထိုအခ ထောေရအရှင်ဘရ
ို ောားသခင်သည် ရမမရပေါ်၌ မိုဃ်ားကို ရွောရစရတော်မမူရသား။
…. ရမမမှအခိုားအရငွြို့ထက
ွ သ
် မြင့်် ရမမတမပင်လိုားံ ကို စိုရစရလ၏။” ရမမတမပင်လိုားံ
အစဓ
ို တ်ရှရနခဲ့်ရသော်လည်ား ပူရနွားနေခဲ့သည်။ ရောသီဥထိုအရမခအရနမှော
သည့််

ားို ရွောား

အပူချန်ရြ က်လရ
ွဲ ြ က်မပန်မမ
ှု ျောားနငဲ့် လံိုားဝကင်ားရှင်ားနေခဲ့သည်။ အပူချန်

တရမပားညီမြစ်ရနခဲ့်သည်မြစ်ရော၊ မိုားကကျုားမိုန်တိုင်ားမျောား၊ ရလ

င်နှ ရမောင်ားမျောား၊ ဟောရီ

ကန်ားမိုနတ
် ိုင်ားမျောား၊

မိုားရွောသွန်ားမခင်ားမျောားပင်

မိုားသီားရကကွမခင်ားမျောား၊

နှင်ားကျမခင်ားနှင့််

ရှခဲြ
့် ူားမည်မဟိုတပ
် ရချ။ ရမမမျက်နှ မပင်သည်လည်ား ယနေို့အခ ေ်ထက် ပိုမည
ို ည
ီ ောမှု
ရှရနခဲ့်လမ့််မည် မြစ်သည်။ အလွန်မမင်မ
့် ောားလွန်ားသည့််ရတောင်မျောား (သ)ို့် နှုက်ရှုင်ားရသော
ပင်လယ်ရချောက်ကကီားမျောား ရှရနခဲ့်မည်မဟိုတပ
် ရချ။ ထအ
ို့် မပင်၊ ရမမမျက်နှ မပင်အရပေါ်
ရရြံိုားလွှမ်ားရနမှုမျောား အနည်ားအကျဉ်ားသော ရှရနခဲလ
့် မ်မ
့် ည်မြစ်သည်။
ရလထိုထတ
ဲ ွင်

အဘယ်သရ
ို့် သောအောားမြင့််

ရရမျောားတည်ရရနပ
ှ
သနည်ား။

ကကီားမောားသည့်် မိုားရွောသွန်ားမှုကကီားကို အစမပျုရစခဲသ
့် ည့်် စက်ယနတရောားကကီားကောား အဘယ်
နည်ား။ အပူရကကောင့်် အထက်သို့် ရရမျောားအရငွြို့ပျံသည့််အရကကောင်ားကို ရိုားရှငား် ရသော
စမ်ားသပ်မှုတစ်ခိုအောားမြင့်် ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ရှနိုင်ရပသည်။ မီားြိုရပေါ်ရှ ရရကရောားအားို ထဲတွင်
ထည့််ထောားရသောရရသည် အပူရကကောင့်် ရရကရောားနှုတသ
် ီားမှတ

င့်် ရရရငွြို့ပျံသွောားပ

သည်။ ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် မဘ ရပေါ်၌ရှရသော ရရထိုကကီားမ ထိုထည်အလွန်ကကီားမောားရသော ရရ
ရမောလီကျူားမျောားကို ရန့်စဉ်ထတ
ို ်လွှတ်ရပားရနလျက်ရပ
ှ သည်။ အပူရေ်မပင်ားရလရလ
ရရရငွြို့ပျံမပ
ှု ိုမိုမမန်

န်ရလရလမြစ်သည်။ ရ

ောင်ားလယ်ရောသီ၌ ရအားခဲသွောားသည့််
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ရရကန်တစ်ခတ
ို ွင်ရတွြို့ရနိုင်သည့်် ရရမျက်နှ မပင်၏ နရရငွြို့ပျံမှုနန
ှု ်ားသည် ပူမပင်ား
သည့််ရနွအချန်တွင် ရတွြို့ရသညဲ့် ထိုရရမျက်နှ မပင်၏ နရရငွြို့ပျံမှုနန
ှု ်ားထက်

ပမ
ို ို

ရလျော့်နည်ားရနသည်။
ရရလွမ်ားမိုားမခင်ားမတိုင်မက
ှီ
အပူစမ
ွ ်ားအင် ပမ
ို ိုရရှရနခဲ့်သည်မြစ်ရော၊ ရလထို
ထဲတွင် ပိုမမ
ို ျောားမပောားသည်ရ
့် ရထိုပမောဏမြင့်် ရရရငွြို့ပျံရနခလ
ဲ့ မဲ့်မည်မဟိုတပ
် ရလော။
ကမဘ ရမမကကီားသည် မမ၏ အပူစမ
ွ ်ားအင်ရသမျှတက
ိုို့ ို ရနမှတ
သည်။

င့်် လက်ခရ
ံ ရှနေပ

ယင်ားအပူစွမ်ားအင်မရှပါလျှင်၊ နမမကကှီားမျက်နှ မပင်နပေါ်၌ အပူချန် လံိုားေမရှ

ရတော့်သည်အထ မြစ်လောလမ်မ
့် ည်မြစ်ပပီား ကမဘ ကကီားတစ်ခလ
ို ိုားံ အလွန်ရအားခဲသွ ား
ရလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။
ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် မဘ ကကီားအောား ြန်

င်ားရတော်မခ
ူ ဲ့်ရောတွင်၊ ကမဘ ဲ့ရလထိုထ၌
ဲ ကကီား

မောားသည့််ရရပမောဏတစ်ခက
ို ို တည်ရရစန
ှ
ိုင်မည့်် တကျသည်အ
့် ပူစွမ်ားအင်စနစ် တစ်
ခိုကို ထူားမခောားအံဩ
့် ြွယစ
် ွော ဘိုရောားသခင်တည်ရနစနတ ်မခ
ူ ဲ့်ပါသည်။ ထစ
ို ွမ်ားအင်
စနစ်တွင်

အဓကလည်ပတ်ရပားရနရသည့််

စက်ယနတရောားကကီားမှော

ရနမင်ားကကီားပင်

မြစ်သည်။ ရနသည် ယခိုအချန်ထက် ရရလွှမ်ားမိုားမခင်ားမတိုငမ
် အ
ှီ ချန်က အပူစမ
ွ ်ားအင်
ပိုမိုထိုတလ
် တ
ွှ ်ရပားသည်

သ
ို ည့်် အယူအ

သည် လက်ရတွြို့

န်သည့်် အယူအ

တစ်ခိုမြစ်ပ သည်။ ထရ
ို့် ကကောင့်် သဘောေရလောကကကီားအောား ထန်ားညှမနပားရတော့်ပဲ
ပစ်ထ ားရစမခင်ားငှ ဘိုရောားသခင်အောား မမတ၏
ို့် လိုပ်ရပ်မျောားမြင့်် လူမျောားလံြို့ှု ရ

ော်လော

ကကသည့််အခ ၊ ရန၏ စွမ်ားအင်ထတ
ို ်လွှတ်မလ
ှု ည်ား ရလျော့်နည်ားသွောားခဲရ
့် ပ သည်။
ထိုအခ ၊ ရလထိုအတွင်ားရ အတမ်ားအနစ င်ားမခံရသော ရောသီဥတိုသဟဇော
တမြစ်မှုသည် ရြ က်လဲရ
ွ ြ က်မပန်မြစ်လောခဲ့်ပပီား “ရန ဧအသက် ရမခောက်ရောရစ့်ရသော
နှစ်၊ ဒိုတယလ၊
တ၏
ို့် အ

ယ်ခန
ို စ်ရက်ရန့်တွင်၊ ကကီားစွောရသော နက်နဲရော ရရရပ က်ရရတွင်ား

ီားအတောားရှသမျှကပ
ို ယ်ရှင်ား၍၊ မဃ
ို ်ားရကောင်ားကင် ပွန်ေမျောားကို ြွင့််သမြင့််၊

အရက် ရလား

ယ်ပတ်လိုားံ ရမမကကီားရပေါ်မောှ မဃ
ို ်ားရွောရလ၏။” (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၇ား၁၁-

၁၂)။ ကမဘ ပ
ဲ့ ထမဦား

ားံို ရသော မိုားစက်မိုားရပ က်မျောား ကျလောခဲ့်ပပီား၊ ရန က်

ားံို တွင်

မိုားရရ၏ အလျောားအနံထထ
ို ည် (ကို ထိုထည်) မိုင်ရထောင်ချီသွောားသည်တိုင်ရအောင်
ရမမရပေါ်သို့် မိုားမျောား

က်လက်ရောွ သွန်ားလောခဲ့်ပ သည်။

ထိုရရလွှမ်ားမိုားမခင်ားတွင် သရဘဂောထဲ၌ရှရသောသူရစ
ှ ်ဦားသော အသက်ရှငက
် ျန်
ရစ်ခဲ့်သည်။ ထိုသတ
ူ မ
ို့် ှော ရန ဧနှင့်် သူ၏မသောားစိုေင်မျောားပင်မြစ်သည်။ ရရလွှမ်ားမိုား
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ပပီားလျှင်၊ ရမမရပေါ်တွင် တရစဆ န်မျောား မ ားစတ်အလက
ို ် ဆက်လက်တိုားပွောားမျောားမပောား
နိုင်ရန်အတွက် ထိုသရဘဂောကကီားထဲတွင် မျောားစွောရသော တရစဆ န်မျျုားစတ်မျောားလည်ား
ရှရနခဲ့်ကကသည်။ သရဘဂော၏ ရကျောက်မြစ်ရိုပ်ကကွင်ားကို ယင်ားသရဘဂောကကီားတည်ရှရော
တူရကီနိုင်ငံအရရှြို့ပိုင်ား

ဒို ူဘရောဇစ်အမည်ရှရသော

ပမျုြို့ငယ်တစ်ပမျုြို့၏အနီားတွငရ
် ှ

သည့်် မပည်သူ့ူ ပန်ားခခံတစ်ခိုတင
ွ ် ထန်ားသမ်ားထောားလျက်ရပ
ှ သည်။ အောရရတ်ရတောင်
တွင်

မြစ်ပျက်ခဲ့်သည့််

ထူားမခောားရသော

ဤတူားရြေါ်ရတွြို့ရမှု
ှ က၊

သမမောကျမ်ားစော၌

ရြေါ်မပထောားသည့်် ရရလွှမ်ားမိုားမခင်ားအမြစ်အပျက်သည် ဒဏ္ဍောရီပံိုမပင်တစ်ပိုဒမ
် ဟိုတပ
် ဲ၊
သက်ရသခိုင်လံိုသည့်် တစ်ခိုတည်ားရသော ကမဘ ဲ့သဘောေရဘား

င
ို ်ရော သမိုင်ားရ ဇေင်

တစ်ခပ
ို င်မြစ်သည်ကို သက်ရသမပသွောားခဲ့်ပ သည်။
ရရသည်လည်ား ရမမရပေါ်မောှ အစဉ်အတိုင်ား စီားသွောား၍၊ အရက်တရော့်င ား
ရစ့်ရသောအခ ယိုတ်ရလျော့်ရလ၏။

သတတမလ၊

ယ်

ယ်ခန
ို စ်ရက်ရန့်တွင်

သရဘဂောသည် အောရရတ်အမည်ရှရသော ရတောင်ရပေါ်မှောတင်ရလ၏။
___ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၈ား၃-၄
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၁၇။ လ

ဝ
် ါ်း

ပ်တိ်ုင်သ

ဓမမရဟောင်ားကျမ်ားပါ ဘိုရောားသခင်၏ မပျုမူရ

်ရသ

ောင်ရက
ွ မ
် ှုမျောားကို မှနက
် န်စွော

န ားလည်လက
ို ရ
် သည်အ
့် သတစ်ခက
ို ၊ ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား မည်သည့််အရမခ အရနမျျုားတွင်
မျှ ဘိုရောားသခင် ြျက်စီားမခင်ားမပျုရတော်မမူရကကောင်ားကို ခိုငခ
် ိုင်မောမော အောမခံချက်ရပား
သွောားခဲပ
့် သည် ြျက်စီားရန်အလင
ို့် ှ အမပစ်သောားမျောားထံ ဘိုရောားသခင်ချဉ်ားကပ်ရတော်မမူ
သညဲ့်အရကကောင်ားကို ရြေါ်မပထ ားနပားရပားသည့်် စတ်ေင်စောားဖွယရ
် ောအရကောင်ား

ားံို အ

ရထောက်အထောားတစ်ခက
ို ို ဓမမသစ်ကျမ်ားတွင်ရတွြို့ရှရပ သည်။
ရယရှု၏အရသခံရတော်မူမခင်ားအ ားမဖငဲ့် ကျွန်ိုပတ
် ို့် အဘယ်သက
ို့် ယ်တင်မခင်ား
ရကကသည်

သ
ို ည်အ
့် ချက်တွင် ကျမ်ားစောရလ့်လောသူမျောား

အမမင်အမျျုားမျျုားရှရနကက

ရသော်လည်ား၊ ကပ်တိုင်တွင် ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့် ရယရှုအရသခံရတော်မခ
ူ ဲ့သည်

သ
ို ည့််

အချက်ကမ
ို ူ တကမဘ လံိုားရှ ကျမ်ားစောရလ့်လောသူအောားလံိုားနီားပ ား ယံိုကကည်လက်ခံထ ား
ကကပ သည်။ မည်သပ
ို့် င်မြစ်ရစကောမူ၊ ကပ်တိုင်ရပေါ်၌ အရသခံရတော်မခ
ူ ဲ့်စဉ်၊ ကျွန်ိုပတ
် ို့်
ရတွြို့ကကံျုခံစောားရမည့်် ရသမခင်ားမျျုားကို ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ိုယစ
် ောား ရယရှုရတွြို့ကကံျုခံစောားသွောားခဲ့်
ရကကောင်ား လူအမျောားစိုတိုို့ ယံိုကကည်ထောားကကပါသည်။
ထိုသမိုို့ ဖစ်လျှင် ကျွန်ိုပတ
် အ
ိုို့ နပေါ် ဘိုရ ားသခင်သက်နရ က်နစမညဲ့်နသမခင်ား
မ ားကို ကျွန်ိုပတ
် က
ိုို့ ိုယစ
် ား နယရှုခံယူနတ မ
် ူခသ
ဲ့ ည်ဟို ကျွနပ
်ို တ
် ဆ
ိုို့ စ
ို ရ အနကက င်ား
ရလ ပါသည်။ အမပစ်သ ားမ ားအ ား ဖ က်စှီားနသ သူမ ဘိုရ ားသခင်ပင်မဖစ်သည်ဟို
ကျွနပ
်ို ်တိုို့ ယံိုကကည်နေကကလျှင်၊ နယရှုအ ား အနသသတ်ခဲ့နသ သူမ လည်ား ခမည်ား
နတ ်ဘရ
ို ားသခင်ပင်မဖစ်သည်ဟို
ကျမ်ားစောက ထိုသို့်

ကျွနပ
်ို ်တိုို့

ဆစ
ို ရ အနကက င်ားမဖစ်လ ပါသည်။

ထ
ို ောားပ သလောား။ ရယရှု၏ အရသခံရတော်မူမခင်ားအရကကောင်ားအရ

ကို ရှငမ
် ဿခရစ်ေင်ကျမ်ားတွင် အရသားစတ် ရြေါ်မပထောားရပားပ သည်။ ရယရှုအသက်
ရတော်မစွနမ
့်် က
ှီ
မည်သည့််ရန က်

ားံို စကောားမျောားကို သူရမပောသွောားခဲပ
့် ါသနည်ား။ “အ

ကျွနပ
်ို ်ဘိုရောား၊ အကျွန်ိုပဘ
် ရ
ို ောား၊ အဘယ်ရကကောင့််အကျွနပ
်ို က
် ို စွနပ
့်် စ်ရတော်မူသနည်ား။”
(မသဲ ၂၇ား၄၆၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ရယရှုအဘယ်သို့် အရသခံသောွ ားခဲ့်သည်ကို ဤကျမ်ားချက်က ရြေါ်မပရပားထောား
သည်။ မမ၏ရမတတောရတော်ကို စွနပ
့်် ယ်ကကရသောသူမျောား အ

ားံို တစ်ရန့်တစ်ချန်တွင်

ရတွြို့ကကံျုခံစောားရမည့်် အသက်ရပားပိုင်ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်နှင့်် နကွကွငား် ရမည့််အမြစ်ကို
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မမသောားရတော်ရယရှုအောား ခမည်ားရတော်ဘိုရောား ရတွြို့ကကံျုခစ
ံ ောားရစခဲ့်ပါသည်။ ရယရှုအောား
အရသသတ်ရသောသူမောှ ခမည်ားရတော်ဘိုရောားမဟိုတပ
် ဲ၊ ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့် အမပစ် မျောားသော
မြစ်ပ သည်။ “အမပစ်၏အခကောား ရသမခင်ားရပတည်ား။” (ရရောမ ၆ား၂၃)။ ဘိုရောား
သခင်ထံမလ သညဲ့်အရ တစ်စံိုတစ်ရောမျှမပါပဲ၊ အမပစ်တရ ားက ရသမခင်ားတရောားကို
မမဘောသော အလိုအနလ က် နမွားထိုတ်နပားလ ခဲ့ပါသည်။ အသက် ရှသမျှတသ
ို့် ည်
ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ ှလောသည်။ ရသမခင်ားရှသမျှတသ
ို့် ည် အမပစ်၏အြိုားအခသက်သက်
ရကကောင့််မြစ်သည်။ သမို့် ြစ်၍၊ ဘိုရောားသခင်အောား ရသမခင်ားနပါက်ပွ ားရ အရင်ားအမမစ်
အမြစ် မှတ်ယူမခင်ားသည် အလ င်ားယိုတတမရှပ ရချ။
ဘိုရောားသခင်အ ား လက်ည ားထားို မပထောားသည့်် ြျက်စီားမခင်ားနှင့်် ဒိုကခ

င်ားရဲ

မခင်ားအမြစ်အပျက်ရှသမျှတက
ို့် ို ဤစောအိုပ်ငယ်ထဲတွင် ရှောရတွြို့ဖိုမ
ို့ မြစ်နိုင်ပ ရချ။ သိုို့
ရ တွင်၊ ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် လ့်လောစမ်ားစစ်ခဲ့်ကကသညဲ့် ကျမ်ားပိုဒ်မျောားတသ
ို့် ည် ကျမ်ားစောတွင်
ရြေါ်မပထောားသည့်် ရသမခင်ားနှင့်် ကပ်

ားို မဖစ်စဉ်မ ားတွင် ပ ေင်သည့်် ဘိုရောားသခင်၏

အခန်ားကဏ္ဍကို မှန်ကန်စွောန ားလည်သနဘ နပါက်ရစနိုင်သည့်် ရသော့်ချက်တစ်ခို
မြစ်သည်။ ကျမ်ားစောကို ကျမ်ားစောအ ားမဖငဲ့် မပန်လည်အနက်ြွင့်ထ
် ောားရပားပ သည်။
ဘိုရောားသခင်၏လိုပ်နဆ င်မှုမျောားအောား ရပေါ်လင
ွ ်ထင်ရောှ ားရစသညဲ့်

ကျမ်ားပိုဒ်တစ်ပိုဒ်

ပိုဒ်၌ ဖံိုားအိုပ်နေလ က်ရနသ အကွယအ
် ကောကိုလောားကောကို ကျွနပ
်ို ်တိုို့
ပပှီဆိုလျှင၊်

ထက
ို မ်ားပိုဒ်ကို

နသ ဲ့တစ်နခ င်ားအမဖစ်အသံိုားမပ ပပှီား

ြ
ွဲ ွငဲ့်နိုင်ကက

ကျွန်ိုပ်တအ
ိုို့ ဖိုို့

မရှင်ားမလင်ားမြစ်ရနသည့်် အမခ ားနသ ကျမ်ားပိုဒ်မျောားကို ကျွန်ိုပ်တိုို့ ဖွငဟ
ဲ့် ေ ားလည်
လ နိုင်ကကပါသည်။ ထအ
ို့် မပင်၊ ဘိုရောားသခင်ကိုယ်ရတော်တိုင်၏ အရကကောင်ားကို တိုက်
ရိုက်ရမပောဆန
ို ဖေါ်မပထောားသည့််
ကျွနပ
်ို ်တိုို့ အထူား
မြစ်၏။

ဘိုရောားသခင်၏နှုတ်ထက
ွ စ
် ကောားရတော်မျောားကိုလည်ား

င်မခင်နလံိုားသွင်ားြို့်ရကောင်ားသည်။ ဥပမော၊ “င သည် ထောေရဘိုရောား

ရမပောင်ားလဲမခင်ားမရှ။”

(မောလခ

၃ား၆)။

ရန က်

ားံို တစ်ခ က်အရနမြင့််၊

ခရစ်ရတော်ကိုယ်ရတော်တိုင် သွန်သင်မပသရပားခဲသ
့် ည့်် ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့်် စပ်
င
ို ်ရသော သမမ တရ ားသတင်ားစက ားမ ားတသ
ိုို့ ည်၊ ကမဘ ဦားကျမ်ားမှ

ျောဒတ်ကျမ်ား

အထ ကျမ်ားစောတစ်ခိုလံိုားအောား မှနက
် န်စောွ ရလ့်လောနိုငရ
် ေ် အရထောက်အကူမြစ်နစ
သညဲ့် တကျနသ လမ်ားမပရမမပံတ
ို စ်ခိုမြစ်နေပ သည်။
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ယံိုကကည်မခင်ားအောားမြင့်် ခရစ်ရတော်သည် သင်တ၏
ို့် စတ်နှလံိုားအထဲ၌ ကျန်ား
ေပ်ရတော်မမ
ူ ည်အရကကောင်ား၊

ရမတတော၌စက
ို ပ
် ျျုားမခင်ား၊ တိုက်မမစ်လည်ား ကျ

တည်မခင်ားရှသမြင့််၊ သင်တသ
ို့် ည်သန်ရ
့် ှငား် သူအရပ င်ားတ၏
ို့် နည်ားတူ၊ အနံ
အလျောား အနက်အမမင့််တက
ို့် ို ပင
ို ်ားမခောား၍သမခင်ားငှ ၎င်ား၊ ကိုယဉ
် ောဏ်နှင့်် မသ
နိုင်ရသော ခရစ်ရတော်၏ရမတတောရတော်ကို သန ားလည်မခင်ားငှ ၎င်ား၊ သင်တို့်
သည် တတ်စမ
ွ ်ားနိုင်သမြင့်် ဘိုရောားသခင်၏ မပည်စ
့် ံိုရတော်မူမခင်ားရှသမျှနှင့််
အညီ မပည်စ
့် ံိုကကပ မည်အရကကောင်ား၊ င သည်

ိုရတောင်ားရလ့်ရှ၏။

____ ဧြက်ကသေ ဒစော ၃ား၁၇-၁၉
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၁၈။ ဘ်ု

်းသခင်သည် အ ဏ

ထောေရရလောင်ကျွမ်ားရနသည့််ငရတစ်ခရ
ို သည်

ှင်မဟ်ုတ်။
ဟူသညဲ့်သန
ွ ်သင်မမ
ှု ားကို

ကကောားြူားသမျှနသ သူအနပါင်ားတိုို့အြို့် အံြွယ်သတင်ားနက င်ားတစ်ခရ
ို ှပ သည်။ ကျမ်ား
စောကို ရစ့်ရစ့်ရလ့်လောမခင်ားအမှုတွင် ထိုသန
ွ ်သင်မှုကို ရထောက်ခထ
ံ ောားမခင်ားမရှပ ရချ။
ရသမခင်ားကို သတလစ်(နမဲ့)နေသည့်် အရမခအရနတစ်ခိုအမြစ် က မ်ားစ တွင် ရြေါ်မပ
ထောားသည်။ ထရမမောက်ရောကောလအခ ေ်အထမျှသော ကကောရှည်နေမည့်် ယောယီအပ်
စက်မခင်ားတစ်မျျုားမြစ်သည်။ ထရမမောက်ရောကောလတွင်၊ ဘိုရောားရှငန
် ှငရ
့်် န်ပငမ်ားမခင်ားအ
ရကကောင်ားကို

မငင်ား

န်မှုမပ သူရသမျှတအ
ို့် ရနမြင့််

ထောေရကွယ်ရပျောက်မခင်ားအသီား

အပွင့််ကို ရတ်သမ်ားရကကလမ့််မည်မြစ်သည်။
ထောေရရလောင်ကျွမ်ားရနရသော

နှပ်စက်ညဉ
ှ ်ားပန်ားမခင်ားမပျုရောရနရောအတွက်

ကျမ်ားစောထဲမှ အရထောက်အထောားရလလ
ို ျှင်၊ ကျမ်ားစောထဲရ ပံိုရ

ောင်မအ
ှု မြစ် အသံိုားမပ

ထ ားသညဲ့်စကောားလံိုားမျောားကို တက
ို ်ရိုကအ
် ဓပပ ယ်ရကောက်ရပ လမ့််မည်။ ကျမ်ားစောတွင်
မီား ဟူရသောစကောားလံိုားသည် တိုက်ရက
ို ်အဓပပ ယ်ရန
ှ ိုင်သလို၊ ပံိုရ

ောင်သည့််အဓပပ ယ်

လည်ားရှနိုငပ
် သည်။ ဒံရယလကျမ်ားတွင်၊ ရှောဒရက်၊ ရမရှကန
် ှင့်် အရ ဒရနရ တို့်
အောား မီားြိုထသ
ဲ ို့် ရန ိုခဒ်ရနဇောမင်ားချပစ်ခရ
ဲ့ တွင် တကယ့််မီားအစစ်ထဲသို့် ထိုသူတို့်
ရရောက်ရှသွောားခဲသ
့် ည်မှော လံိုားေထင်ရှောားလပ သည်။ ရရအောားမြင့်် နှစ်မခင်ားရပားခဲ့်သည့််
နှစ်မခင်ား

ရောရဟောဟန်က၊

ရယရှုသည်

သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်အောားမြင့််၎င်ား၊

မီားအောားမြင့််၎င်ား သင်တက
ို့် ိုနစ
ှ ်မခင်ားရပားမည်ဟို ရမပော

ခ
ို ဲ့်ရောတွင် တကယ်မီားအစစ်ကို

သူရည်ညန
ွှ ်ားခဲ့်မခင်ားမဟိုတရ
် ကကောင်ား သသောထင်ရှောားလှပ သည်။ ထိုရနရောတွင် မီားကို
တင်စောားသည့််အသံိုားအနှုန်ားတစ်ခိုအမြစ် သူအသံိုားမပျုခဲ့်မခင်ားသောမြစ်ပ သည်။ “င တို့်
ဘိုရောားသခင်သည် ရလောင်ရသောမီားမြစ်ရတော်မူ၏။” “ဘိုရောားသခင်သည် ချစ်မခင်ား
ရမတတောမြစ်ရတော်မူ၏။” (ရဟပ ဲ ၁၂ား၂၉၊ ၁ ရယော ၄ား၁၆)။ ဤရြေါ်မပချက်နှစခ
် ိုတက
ို့်
ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့််ပတ်သက်ပပီား ရှုပ်ရထွားမှုမြစ်သွ ားနစပ သလောား။ ဤတွင်
အသံိုားမပျုထောားသည့်် မီား ဟူရသောစကောားလံိုားကို တက
ို ်ရက
ို ်အဓပပ ယ်ရကောက်ယူလျှင်
ရှုပ်ရထွားမှုမြစ်လမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ မီား
ဘိုရောားသခင်သည်

ိုသည်မှော ဓောတိုဓ တ်မပျုမှုတစ်ခပ
ို င်မြစ်သည်။

ဓ တိုဓ တ်မပျုမှုတစ်ခပ
ို ရလော။

လူတစ်ဦားအရပေါ်

ထောားရှသည့််

ဘိုရောားသခင့််ရမတတောရတော်၏ အကျျုားသက်ရရောက်ပံိုကို ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ားလည်ထောားလျှင်
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အထက် ပ ကျမ်ားချက်နှစခ
် ျက်တ၌
ို့် သရဘောညီညွတမ
် ှုအမပည့််ရှရနသည်ကို ကျွန်ိုပ်
တရ
ို့် တွြို့မမင်နိုင်လမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်၏ရမတတောရတော်သည် အတတစတ်ကို
ရလောင်ကျွမ်ားနပားရတော်မူသည်။ အတတစတ်သည် စစ်မန
ှ ်ရသော ရမတတောစတ်၏

န့််

ကျင်ဘက်သရဘောထောားတစ်ခိုပင်မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်၏ ရမတတောရတော်ကို ကျွန်ိုပ်
တြ
ို့် ွင့််ဟလက်ခံလျှင်၊ ကျွနပ
်ို တ
် အ
ိုို့ ထသိုို့ ထိုရမတတောရတော် ေင်ရရောက်လောမည်မြစ်ပပီား
ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် လ
ှ ိုားံ သ ားထက အတတစတ်သနဘ ကို ရလောင်ကျွမ်ားရပားရတော်မူမည်မြစ်
သည်။ ဤသည်မောှ အသက်ရပားစွမ်ားသည့်် အရတွြို့အကကံျုတစ်ခပ
ို င်မြစ်နပသည်။
ဘိုရောားသခင်၏ရမတတောရတော်ကို မငင်ားပယ်ပပီား၊

မမတ၏
ို့်
အတတစတ်၌သော

ကျွနပ
်ို ်တိုတ
ို့ ွယက
် ပ်ရနကကမည်ဆလ
ို ျှင်၊ ထိုရမတတောရတော်သည် ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ြို့် နပ်
စက်မခင်ားအရင်ားအမမစ်တစ်ခို မြစ်လောလမ့််မည်မြစ်သည်။ ထရ
ို မတတောရတော်နှင့်် ရေား
ရေားရနမခင်ားငှ ကျွနပ
်ို ် တရ
ို့် ှောကကံလောကကလမ်မ
့် ည်မြစ်ပပီား၊ ဘိုရောားသခင်ထံမပ
ှ င် ကျွန်ိုပ်
တို့် ထွက်ရမပားပိုန်ားရရှောင်သောွ ားကကလမ်မ
့် ည် မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့််
ပတ်သက်ပပီား စောတန်ရမပောသည့်် မိုသောစကောားကို အောဒံနှင့်် ဧေတယ
ို့် စ
ံို ောားမခဲ့ကက
သည့််ရန က်ပိုင်ားတွင် ထိုသရ
ို့် သောအရတွြို့အကကံျုမျျုားကို သူတရ
ို့် တွြို့ကကံျုလောခဲရ
့် သည်။
(ညှဉ်ား

ဲရောမပည်)ငရဲမပည်ရှသည်

သ
ို ည့််သန
ွ ်သင်မှုကို

ရထောက်မပြရ
ို့် န်အတွက်

ရယရှုရဟောခဲ့်သည့်် သူရဌားနှင့်် လောဇရိုပံိုပမောကို လူမျောား တစ်ခ တစ်ရအ
ံ သံိုားမပျု
တတ်ကကသည်။
တြန်တံို၊ သူရဌားတရယောက်သည် နီရမောင်ားရသော ကမဗလောနှငပ
့်် တ်ရချော
ကိုေတ်

င်၍၊

ကောမ ဏ
ို စ
် ည်ားစမ်၌

လောဇရိုအမည်ရှရသော သူ
ရပ က်၍၊

ရန့်တိုင်ား

ရပျော်ရမွြို့လျက်ရန၏။

င်ားရဲတရယောက်သည် တကိုယ်လံိုား၌ အန စမ်ား

သူရဌား၏စောားပွဲမက
ှ ျရသော စောားနိုပစ
် ောားရပ က်ကို စောားပ ရရစဟို

ရတောင်တ
့် ရသောစတ်နှင့်် သူရဌားအမ်တခ
ံ ားန ားမှော တံိုားလံိုားရန၏။ ရခွားတို့်
သည် လော၍ အန စမ်ားမျောားကို လျက်ကက။ တရန့်သ၌ ထို

င်ားရဲသောားသည်

ရသလွန်၍၊ ရကောင်ားကင်တမန်တသ
ို့် ည် အောမ ဟံ၏ရင်ခွငသ
် ို့် ပို့်ရ

ောင်

ကက၏။ သူရဌားသည်လည်ား ရသလွန်၍ သပ ဂျုဟ်မခင်ားကခ
ို ရ
ံ ရလ၏။ မရဏော
နိုင်ငံ၌ မပင်ားမပစွောရသောရေဒန ကို ခံရလျက် ရမျှော်ကကည့််၍၊ အောမ ဟံကို ၎င်ား၊
အောမ ဟံ၏ရင်ခွင၌
် လောဇရိုက၎
ို င်ား အရေားကမမင်လျှင်၊ အအ
ို ဘ အောမ ဟံ၊
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အကျွနပ
်ို က
် ို

ကယ်မသန ားရတော်မပ
ူ ။

အကျွနပ
်ို ်သည်

ဤမီားလျှ၌
ံ

မပင်ားစွောခံရရသောရကကောင့််၊ လောဇရိုသည် မမလက်ြျောားကို ရရ၌နှစ်၍ အ
ကျွနပ
်ို ်လျှောကို ရအားရစမခင်ားငှ သူူ့ကို အကျွန်ိုပရ
် ှရောသ့်ို ရစလွှတ်ရတော်မပ
ူ
ဟို ဟစ်ရကကော်ရလ၏။ အောမ ဟံကလည်ား၊ င ့်သောား၊ သင်သည် အသက်ရှင်
စဉ်အခ ချမ်ားသောရသည်ကို၎င်ား၊ လောဇရိုသည်

င်ားရဲစောွ ရနရသည်ကို၎င်ား

ရအောက်ရမ့်ရလော့်။ ယခိုမူကောား၊ သူသည်သက်သောမခင်ားရှ၏။ သင်သည်
ဒိုကခရေဒန ကခ
ို ံရ၏။ ထိုမှတပ ား၊ င တန
ို့် ှင့်် သင်တစ
ို့် ပ်ကကောား၌ အလွနန
် က်
လှရသော ရချောက်ကကီားတည်လျက်ရှ၏။ ထိုရကကောင့်် ဤအရပ်မှ သင်တရ
ို့် ှရော
သို့် ကူားချင်ရသောသူမကူားနိုင်။ ထိုအရပ်မှ င တရ
ို့် ှရောသ့်ို ကူားချင်ရသောသူ
လည်ား မကူားနိုငဟ
် ို

ို၏။ သူရဌားကလည်၊ အအ
ို ဘ၊ ထသ
ို မ
ို့် ှန်လျှင်၊ အ

ကျွနပ
်ို ်၌ ညီင ားရယောက်ရှပ သည်မြစ်၍၊ သူတသ
ို့် ည် ဤမပင်ားမပစွောခံရော
အရပ်သို့်

မရရောက်မည်အရကကောင်ား၊

သူတအ
ို့် ောား

သက်ရသခံရစမခင်ားငှ ၊

လောဇရိုကို အကျွန်ိုပ်အဘ၏အမ်သို့် ရစလွှတ်ရတော်မူပ ။ အကျွန်ိုပ်ရတောင်ား
ပန်ပ ၏ဟို ရမပော

လ
ို ျှင်၊ အောမ ဟံက၊ သင်၏ညီတ၌
ို့် ရမောရရှမှစ၍ ပရရော

ြက်မျောားရှကက၏။ ပရရောြက်တ၏
ို့် စကောားကို န ားရထောင်ကကရစဟို

၏
ို ။

သူရဌား ကလည်ား၊ မဟိုတပ
်
အဘအောမ ဟံ။ ရသရသောလူစိုထက
ဲ
တ
ရယောက်ရသောသူသည် ထရမမောက်၍ သူတရ
ို့် ရောသ
ှ
သ
ို့် ောွ ားလျှင်၊ သူတသ
ို့် ည်
ရန င်တရကကပ လမ်မ
့် ည်ဟို

ရ
ို သော်၊ အောမ ဟံက၊ သူတသ
ို့် ည် ရမောရရှ၏

စကောား၊ ပရရောြက်တ၏
ို့် စကောားကို န ားမရထောင်လျှင်၊ တရယောက်ရသောသူ
သည် ရသမခင်ားမှထရမမောက်ရသော်လည်ား မယံိုကကည်နိုင်ကကဟို အောမ ဟံ

ို

သည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (ရှငလ
် က
ို ောခရစ်ေင် ၁၆ား၁၉-၃၁)
လူတစ်ရယောက်၌ရှရသော အတတစတ်နှင့်် လျစ်လျူရှုလိုစတ်တ၏
ို့် ရလဒ်ကို ခိုင်ား
နှုင်ားမပလက
ို ်သညဲ့်အနေမဖငဲ့် ဤပံိုပမောကို ရယရှုရမပောကကောားခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။ မမကိုယ်
ကို ရမြောင်မ
့် တ်သည်ဟို ယူ

ထောားကကသည့်် ြောရရှဲမျောားတအ
ို့် ောား ရယရှုရမပောကကောားခဲ့်

မခင်ားမြစ်ပပီား၊ တမလွနဘ
် ေနှင့််ပတ်သက်ပပီား လူအမျောား လက်ကိုင်ထောားကကသည့်် မှောား
ယွင်ားရသောအယူအ

မျောားတမို့် ြင့်် မမ၏ ပံပ
ို မောကို ရယရှုလမ
ွှ ်ားခခံျုရစခဲ့်ပ သည်။
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ချမ်ားသောမခင်ားကို ဘိုရောားသခင်၏ရကောင်ားချီားအမြစ်
ခဲ့်ကကသည်။ သူတ၏
ို့် စတ်တွင်၊

ျူားလူမျျုားမျောား ခံယူထောား

င်ားရဲသောားမျောားနှင့်် အထူားသမြင့်် ကောယပိုင်ား

ဒိုကခရေဒန ခံစောားရနရသူမျောားတက
ို့် ို ဘိုရောားကျန်

င
ို ်ရော

ရ
ဲ သောသူမျောားအမြစ် သူတိုရ
ို့ ှုမမင်ကက

သည်။ မမတ၏
ို့် ေညောဉ်ရရားချျုြို့တဲ့်မှုနကက ငဲ့် (သ)ို့် မမတ၏
ို့် အမပစ်ရကကောင့်် သူတိုို့
ထိုသခ
ို့် စ
ံ ောားနေရကကသည်ဟို

သူတယ
ို့် ူ

ထောားခဲ့ကကသည်။

တြက်တွင်

ချမ်ားသော

ရသောသူအောား ဘိုရောားသခင်၏စတ်ရတော်နှင့််ရတွြို့ရသောသူဟ၍
ူ
သူတအ
ို့် ခိုင်အမောယံို
ကကည်ထောားကကသည်။ ြ ရရှဲတ၏
ို့် ရတွားရခေါ်ယူ
မှု (သ)ို့် အ

ချက်အရ၊ လူတစ်ရယောက်၏ကကွယေ
်

င်အ
့် တန်ားသည် ဘိုရောားသခင်ရရှြို့၌ရှရသော ထသ
ို ူ၏ရိုားရမြောင့််မအ
ှု တိုင်ား

အတောတစ်ခပ
ို င်မြစ်ရနပ သည်။ ကျဉ်ားရမမောင်ားရက်စက်သည့်် မ ားယွင်ားနသ ဤအ
ယူအ

ကို ရြေါ်မပရန် ထိုသူတအ
ို့် ောား ဤပံပ
ို မောကို ရယရှုရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။
ရရှြို့ဦားစွော၊ ထပ
ို ံိုပမောတွငပ
် ရှသည့်် အရသားစတ်အချက်တချျုြို့တက
ို့် ို ကျွနပ
်ို ်

တကို့် ကည့််ရသ
ှု ွောားပ မည်။

င်ားရဲသောား လောဇရိုရသ

ားံို သွောားသည်အ
့် ခ “အောမ ဟံ၏ရင်

ခွင်”၌ သက်ရတောင်သ
့် က်သောစွော သူရရောက်ရှသွောားခဲ့်သည်။ သူရဌားလည်ား
သွောားခဲ့်ပပီား ငရဲမပည်တွင် ညှဉ်ား

ရသ

ားံို

ဲမခင်ားခံရနခဲ့်ရသည်။ သူရမော့်ကကည်လ
့် ိုကသ
် ညဲ့အ
် ခါ၊

မရေားလှသည့်် အရပ်တစ်ရနရော၌ အောမ ဟံနှင့်် လောဇရိုတက
ို့် ို သူလမ်ားမမင်ခရ
ဲ့် သည်။
ထရ
ို့် န က်၊ သူရဌားနှင့်် “အဘအောမ ဟံ”တို့် အမပန်အလှနစ
် ကောား ရမပောခဲ့်ကကသည်။
ယခိုအခ ၊ စဉ်ားစောားစရောရမားခွန်ားအချျုြို့တမို့် ြင့်် ဤပံိုမပင်ကို ရသချောစွော

န်ား

စစ်ရလ့်လောကကည့််ကကပ စ။ို့်
➢ ပံိုမပင်အရ၊ မည်သည့််ရနရောတွင် အောမ ဟံနှင့်် လောဇရိုတရ
ို့် ှရနခဲ့်ကကသနည်ား။
➢ ရကောင်ားကင် (သ)ို့် ပ ရဒသိုဘိုတ
ံ ွင် အောမ ဟံနှင့်် လောဇရိုတရ
ို့် ှရနခဲ့်လျှင်၊
ငရဲတင
ွ ်ရှရသော သူရဌားနှင့်် သူမည်သစ
ို့် ကောားရမပောနိုငပ
် မည်နည်ား။ သူတအ
ို့် ောား
သူရဌား အဘယ်သရ
ို့် တွြို့မမင်နိုငမ
် ည်နည်ား။
➢ ငရဲတင
ွ ် အောမ ဟံနှင့်် လောဇရိုတရ
ို့် ှရနခဲ့်လျှင်၊ ထိုရနရောတွင် သူတို့် ဘောသွ ား
လိုပ်ကကပ သနည်ား။
➢ အောမ ဟံနှင့်် လောဇရိုတအ
ို့် ရနမြင့်် ရကောင်ားကင်တွင်လည်ားမရှ၊ ငရဲတင
ွ ်
လည်ား မရှခဲ့်လျှင် မည်သည့််ရနရောတွင် သူတရ
ို့် ှရနခဲ့်ကကပ သနည်ား။
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➢ မီားရလောင်ကျွမ်ားရနသည့်် ငရဲထ၌
ဲ နှပ်စက်ခံရနရသူတစ်ရယောက်အြို့် ရရ
တစ်စက်နစ
ှ ်စက်သည် အဘယ်သိုို့ သက်သောရောရရစနိုင်လမ်မ
့် ည်နည်ား။
➢ ငရဲတင
ွ ် ညှဉ်ားပန်ားနှပ်စက်ခံရနရသည့်် ထိုသူရဌားကို လောဇရိုရတွြို့မမင်ရပ သ
လောား။ သူ၏ နအ ်ဟစ်ရတောင်ားပန်နေသံကို သူကကောားရပ သလောား။
➢ အောမ ဟံ၏ရင်ခွင်တွင် လောဇရိုအဘယ်သသ
ို့် က်သောမခင်ားရှရနခပ
ဲ့ သနည်ား။
➢ သူရဌား၏ရေဒန ကို လျစ်လျူရှုပပီား (သ)ို့် သူနဌားခံစ ားရနသ

ထိုရေဒန

ရကကောင့်် လောဇရို သက်သောမခင်ားရှနေလမဲ့မ
် ည်ရလော။
➢ ယခိုကသ
ဲ့ ိုို့ အရမခအရနရမပောင်ားမပန်မြစ်သောွ ားခဲ့်သည့်် အနမခအနေတွင် သူရဌား
အရပေါ် အကကင်န ကင်ားမဲစ
့် ွော မပန်လည်တမံို့် ပန်ဖိုို့ လောဇရို တွန်ားအ ားမခင်ား
ခံနေရပါသလ ား။
➢ တည်ရနရောနှစခ
် ိုစပ်ကကောားတွင် သွောားလော၍မရနိုင်ရအောင်ပင
ို ်ားမခောားထောားသည့််
ဤ “ရချောက်ကကီား”သည် အဘယ်မျှ ကျယ်ေန်ားပ သနည်ား။
➢ ငရဲ၏တည်ရနရောနှင့်် အောမ ဟံနှင့်် လောဇရိုတ၏
ို့် တည်ရရောရနရောစပ်
ှ
ကကောား
က်သွယမ
် ှုမမပျုနိုငြ
် ို့်အတွက်

လ
ို ျှင် ဤရချောက်ကကီား အဘယ်မျှကျယ်

ေန်ားမှုရြ
ှ ို့် လိုအပ်ရနမည်နည်ား။ မိုင်ရပ င်ား ၃၀၀ ရလော။ ဤစကကြံေဋ္ဌော အ
ကျယ်အေန်ားနှင့်် လံိုရလောက်မည်ရလော။
➢ ငရဲထဲ၌ ညှဉ်ားပန်ားနှပ်စက်ခံရနရသူတ၏
ို့် ရေဒန မျောားကို ရချောက်တြက်ရှ
သက်သောမခင်ားအရပ်၌

ရနရောကျရသောသူမျောား

မသမမမင်နိုင်ဖိုအ
ို့ တွက်

လ
ို ျှင် ဤရချောက်ကကီား အဘယ်မျှကျယ်ေန်ားမှုရှြို့် လအ
ို ပ်လမဲ့်မည်နည်ား။
➢ သူရဌားနှင့်် လောဇရိုပံိုပမောတွင် ငရဲ

ိုသည့်် အသံိုားအနှုန်ားကို ရယရှုအသံိုား

မပျုထောားခဲ့်မခင်ားရကကောင့်် ထောေရကျွမ်ားရလောင်ရနရသောငရဲနှင့််သက်
အယူအ

င
ို ်သည့််

ကို ရယရှုအောားရပားရထောက်ခံရနပ သည် ဟူရသောသံားို သပ်မှု သည်

လက်ရတွြို့ကျရသောသံားို သပ်မတ
ှု စ်ခပ
ို ရလော။
အလွန်

ားို ရသော ဤအယူအ

(သွန်သင်မှု)ကို အတည်မပျုရထောက်ခံရပား

သည့်် သရဘောထက်၊ ၎င်ားအောားပရပျောက်ရစရန် သရဘောမြင့််၊ ထောေရကျွမ်ားရလောင်ရန
ရသော ညှဉ်ား

ဲရောရနရောအယူကို မမ၏ပံိုပမော၌ ရယရှုထည်သ
့် ွင်ားအသံိုားမပျုခဲ့်မခင်ားမြစ်

သည် ဟူ၍ ရကောက်ချက်ချလက
ို ်မခင်ားသည်ပင် ပိုမလ
ို က်ရတွြို့ကျလမဲ့မ
် ည်မဟိုတပ
်

91
ရလော။ စကကဂောေဠော၏ တစ်ရထောင့််တစ်ရနရောတွင် ငရဲဧကန်ရှရနခဲ့်လျှင်၊ ထောေရ
ကောလတိုင်တိုင် အသက်ရှငသ
် ွောားကကမည့််သမ
ူ ျောားတ၌
ို့် စံလ
ို င်သည့််ပငမ်သက်မခင်ားနှင့််
စစ်မန
ှ ်သည့်် ေမ်ားရမမောက်မခင်ားရှနိုင်ကကမည်မဟိုတရ
် ကကောင်ား ရယရှုသွန်သင်ရနမခင်ား
ပင်မြစ်သည်။
ညှဉ်ား

မ
ဲ ှုမပျုသည့််

ထောေရရနရောတစ်ခရ
ို ှသည်

သ
ို ည့််သန
ွ သ
် င်မှုသည်၊

ကျွနပ
်ို ်တို့် ၏သမ်ရမွြို့ရှင်၊ ရိုဏောရှင၊် ခွင့််လွှတ်မခင်ားအရှငန
် ှင့်် ရမတတောရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်
အောား

အ

ားို ရွောား

ားံို ရသော

အောဏောရှငတ
် စ်ပ ားအမြစ်

အရရောင်မခယ်လက
်ို ်သည့််

စောတန်၏ မိုသောစကောားတစ်ခွနား် ပင်မြစ်ပပီား၊ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ရကောင်ားကင်ခမည်ားရတော်
ထံမှ ရေားလွင့််ရစမခင်ားငှ ပစ်မှတ်ထောားရနသည့်် သွန်သင်မတ
ှု စ်ခပ
ို င်မြစ်ရပသည်။
ထောေရညှဉ်ားပန်ားရသောရနရော ဘယ်အခ မျှရှလောလမ့််မည်မဟိုတ်ပ ရချ။ ထိုအစောား၊
ရေဒန အရပ င်ား ထောေရအ

ံိုားသတ်သွောားရမည့်် ရန့်ရက်တစ်ရက်ရရောက်ရှလောမည့််

အရကကောင်ားကိုသော ကျမ်ားစောတွင်ရြေါ်မပထောားသည်။
ရကောင်ားကင်မှကကီားရသောအသံကောား၊ ဘိုရောားသခင်၏ တဲရတော်သည် လူတို့်
တွင်ရှ၏။ လူတန
ို့် ှင့််အတူ ကျန်ားေပ်ရတော်မူမည်။ သူတသ
ို့် ည် ကိုယ်ရတော်
၏လူမြစ်ကကလမ့််မည်။ ဘိုရောားသခင်သည် ကိုယ်ရတော်တိုင် သူတန
ို့် ှင့််အတူ
ရှရန၍ သူတ၏
ို့် ဘိုရောားသခင်မြစ်ရတော်မမ
ူ ည်။ ဘိုရောားသခင်သည် သူတ၏
ို့်
မျက်စ၌ မျက်ရည်ရှသမျှတက
ို့် ို သိုတ်ရတော်မူမည်။

ရန က်တြန်

ရသ

ရဘားမရှရ။ စက်မသောညည်ားတွောားမခင်ား၊ ရအော်ဟစ်မခင်ား၊ ပင်ပန်ားမခင်ားလည်ား
မရှရ။ အရကကောင်ားမူကောား၊ ရရှားမြစ် ဘူားရသောအရောတ့်သ
ို ည် ရရွြို့သွောားကကပပီ။
( ျောဒတ်ကျမ်ား ၂၁ား၃-၄)
ထောေရကောလတိုငတ
် ိုင် ကျွန်ိုပတ
် ို့် အဘယ်သအ
ို့် သက်ရှင်ရနထိုင်သွောားရကက
မည်ကို လူအမျောား မကကောခဏသချင်ရနတတ်ကကသည်။ ယခိုကဲ့်သပ
ို့် င်၊ ကျွနပ
်ို ်တ၌
ို့်
လူသောားခနဓ ရှလမ့််ဦားမည်ရလော (သို)့် ခနဓ ကိုယ်မရှပဲ အသက်ရင
ှ ်ရမည်ရလော။ ကျွန်ိုပ်
တ၏
ို့် ေညောဉ်ကောား အဘယ်နည်ား။
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ထိုရန က်၊ ထောေရအရှင်ဘရ
ို ောားသခင်သည် ရမမမှုနမ့်် ြင့်် လူကို ြန်

င်ား၍၊

သူ၏နှ ရခ င်ားထဲသို့် ဇီေအသက်ကို မှုတ်ရတော်မလ
ူ ျှင်၊ လူသည် အသက်ရှင်
ရသောသတတေ မြစ်ရလ၏။ (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၂ား၇)
မပစ်မှောားရသော ေညောဉ်သည် အသက်ရသရမည်။ (ရယဇရကျလ ၁၈ား၄)
ကျွနပ
်ို ်တို့် အသက်ရင်နိုငရ
် ေ် ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ ှလောသည့်် “ဇီေအသက်”
(ရခေါ်) န မ်ေညောဉ်ကို ကျွန်ိုပတ
် လ
ို့် ိုအပ်ကကသည်။ ကျွန်ိုပတ
် ၌
ို့် သီားမခောားရပ်တည်နိုင်
သည့်် အသက်ရှငရ
် သောေညောဉ်မျောားမရှကကပ ရချ။ ကျွန်ိုပ်တက
ို့် ယ
ို ်တိုင်သည်ပင်လျှင်
အသက် ရှငရ
် သောေညောဉ်မျောားမြစ်ကကပ သည်။ ကျွန်ိုပ်တ၌
ို့် သီားမခောားရပ်တည်နိုင်သည့််
မရသနိုင်ရသော ေညောဉ်ရှသည်

သ
ို ည့််ယံိုကကည်ချက်သည် ကျမ်ားစောတွင် အရထောက်

အထောားမရှသည့်် ယံိုကကည်ချက်တစ်ခိုမြစ်သည်။ ရယရှု တဖေ်ကကွလောရတော်မညဲ့်တစ်
နေို့တွင၊် စံိုလင်မခင်ားမရှရသော ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ကယ
ို ်ခနဓ သည် “မျက်စတမှတ်၌” စံလ
ို င်
ရသောခနဓ မျောားအမြစ်သို့် ရမပောင်ားလဲသွောားရလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ (၁ ရကော ၁၅ား၅၂)
အမပစ်၏အခကောား ရသမခင်ားရပတည်ား။ (ရရောမကသေ ဒစော ၆ား၂၃)
ဘိုရောားသခင်၏နှုတ်ကပတ်ရတော်မမတ်တွင်၊ ရသမခင်ားကို ရသမခင်ားအမြစ်နှင့််
သောရြေါ်မပထောားပ သည်။ က မ်ားစ တစ်အပ
ို ်လားံို တွင်၊ အမပစ်၏အခကောား ရသမခင်ားနပ
တည်ား ဟူရသောသရဘောထောားနှင့််

န်က
့် ျင်ဘက်မြစ်ရနသညဲ့န
် ဖေါ်မပခ က် တစ်ခ က်

တည်ားသ ရပါသည်။ “ရ မွကလည်ား သင်တသ
ို့် ည် ဧကန်အမှန် ရသရမည်မဟိုတ်၊”
(ကမဘ ဦားကျမ်ား ၃ား၄၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ဘိုရောားသခင်၏သောားရတော်ကို ယံိုကကည်ရသောသူအရပ င်ားတသ
ို့် ည်၊ ပျက်စီား
မခင်ားသမ
ို့် ရရောက်၊ ထောေရအသက်ကို ရရစမခင်ားငှ ၊ ဘိုရောားသခင်သည် မမ၌
တပ ားတည်ားရသောသောားရတော်ကို စွနရ
့်် တော်မသ
ူ ည်တိုင်ရအောင် ရလောကီသောား
တက
ို့် ို ချစ်ရတော်မူ၏။ (ရယော ဟန် ၃ား၁၆)
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ထိုပျက်စီားမခင်ား၏ အနက်ကောား၊ တည်ရှမှုအ

ံိုားသတ်မခင်ားပင် မြစ်ရပသည်။

တစ်ရနရောရောတွင် ဒိုကခရေဒန ခံစောားရနမခင်ားမျျုားမဟိုတပ
် ရချ။
င တအ
ို့် ရ

လ
ွ ောဇရိုသည် အပ်ရပျော်၏။ သူူ့ကန
ို ိုားမခင်ားအလိုငှ င သွောားမည် ဟို

မန်ရ
့် တော်မူ၏။ တပည်ရ
့် တော်တက
ို့် လည်ား၊ သခင်၊ သူသည်အပ်ရပျော် လျှင်
သက်သောရလမ့််မည်ဟို

ရလျှောက်ကက၏။

ရယရှုသည်

လောဇရိုရသ

ရကကောင်ားကိုမှတ၍
် မန်ရ
့် တော်မရ
ူ သော်လည်ား၊ ပကတ အပ်ရပျော်ရကကောင်ားကို
မန်ရ
့် တော်မူသည်ဟို တပည်ရ
့် တော်တသ
ို့် ည် ထင်မှတ်ကက၏။ ထိုရကကောင့််
ရယရှုက၊ လောဇရိုရသပပီ။ (ရယောဟန် ၁၁ား၁၁-၁၄၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ရသမခင်ားကို

အပ်စက်မခင်ားနှင့််

ရယရှုခိုင်ားနှုင်ားထောားခဲ့မခင်ားအနကက င်ားက ား

ဘိုရောားသခင်သည် လူသောားတအ
ို့် ောား ရသမခင်ားမှ ထရမမောက်ရှငမ် ပန်ရစနိုင်ရသောရကကောင့််
မြစ်သည်။ သချဂျုင်ားတွင် ရလားရက်ကကောရှရနပပီားမြစ်ရသောလောဇရိုအောား ရယရှု ထ
ရမမောက်ရစရတော်မူခရ
ဲ့် ောတွင်၊ သူူ့အောား ရကောင်ားကင်ရပေါ်မှ ရယရှုမပန်ရခေါ်

င်ားခဲ့်မခင်ား

မဟိုတပ
် ရချ။ အလ င်ားသတမရှရတော့်သညဲ့် အရမခအရနတစ်ခိုမြစ်သည့်် ရသမခင်ားမှ
သူမပန်နိုားထလောခဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။
သူသည်အသက်ထက
ွ ်၍ ရမမသမို့် ပန်သောွ ားတတ်၏။ ထိုရန့်မခင်ားတွင်၊ သူ၏
အကကံအစည်တသ
ို့် ည် ပျက်စီားကက၏။ (

ောလံကျမ်ား ၁၄၆ား၄)

ရသမခင်ား၌ လူသောားတ၏
ို့် အကကံအစည်မျောားသည် အမခောားရသောရနရောတစ်ခို
ခို၌

က်လက်တည်ရှမရနရတော့်ပ ရချ။

အရကကောင်ားမူကောား၊ ရသလျက်ရနစဉ်တွင် ကိုယ်ရတော်ကို ရအောက်ရမ့်မခင်ား
မရှပ ။ မရဏောနိုင်ငံတွင် ရကျားဇူားရတော်ကို အဘယ်သူချီားမွမ်ားပ မည်နည်ား။
(

ောလံကျမ်ား ၆ား၅)

94
အသက်ရှငရ
် သောသူသည် မမရသရမည်ကို သ၏။ ရသရသောသူမူကောား၊ အ
ဘယ်အရောကမ
ို ျှမသ။ (ရဒသန ကျမ်ား ၉ား၅)
ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် သ
ကျွျုနပ
်ို ်တ၏
ို့်

ားံို သွောားသည့််အခ ၊ ရသ

အသအမမင်မျောားအောားလံိုား

အ

ားံို သွောားသည့်် ထိုတခဏချင်ားမ ပင်

ံိုားသတ်သွောားသည်။

ကိုန်လွနခ
် ဲ့်ရသော

အချန်မျောားကိုလည်ား မမှတမ
် ရတော့်ပ ။ ရှငမ် ပန်ထရမမောက်မခင်ားအချန်သည် ကျွန်ိုပ်တို့်
၏ ရန က်

ားံို ထွက်သက်၌ ချက်ချင်ားရရောက်ရလောသကဲ
ှ
့်သမို့် ြစ်လမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။

သခင်ဘရ
ို ောားသည် ရကကွားရကကော်မခင်ား၊ ရကောင်ားကင်တမန်မင်ား အသံရပားမခင်ား၊
ဘိုရောားသခင်၏ တံပိုားရတော်ကို မှုတ်မခင်ားနှင့််တကွ၊ ရကောင်ားကင်ဘံိုမှ ကိုယ်
တိုင်

င်ားသက်ရတော်မူ၍၊ ခရစ်ရတော်၌ ရသလွန်ရသောသူတသ
ို့် ည် အဦား

ထရမမောက်ကကလမ်မ
့် ည်။ (၁ သက် ၄ား၁၆)
ဤထရမမောက်မခင်ားအမှုသည် ရယရှု၏ ဒိုတယကကွလောမခင်ားအချန်တွင် မြစ်ပျက်
လမ့််မည်မြစ်သည်။
င သည်အလျင်အမမန်လောမည်။ င သည် အကျျုားအမပစ်ကို ရ
မြစ်၍၊ လူအသီားသီားတအ
ို့် ောား မမတအ
ို့် ကျင့််အတိုင်ား

ောင်ခဲ့်သည်

ပ်ရပားမည်။ ( ျောဒတ်

၂၂ား ၁၂)
ဒိုတယအကကမ် နယရှုမပန်ကကွမဆင်ားလောမှတ
ီ ိုင်ရအောင် ထောေရ

ိုလဒ်ရတော်

ကို ကျွန်ိုပတ
် ရ
ို့် ရှနိုင်ကကလမ့််မည်မဟိုတပ
် ရချ။
မ လ
ဂ ောရှရသော တပ ားတည်ားရသော အရှငမ် ြစ်ရတော်မူထရသော၊ ဘိုရင်တကော
တ၏
ို့် ဘိုရင်၊… သခင်တကောတ၏
ို့် သခင်၊ ထိုဘရ
ို ောားသခင်သည် ထောေရ
ိုဏ်အသရရ အစွမ်ားသတတရှရတော်မူရစသတည်ား။ (၁ တ ၆ား ၁၅-၁၆)
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ဘိုရောားသခင်တစ်ပ ားတည်ားသော ထောေရ ဏ
ို အ
် သရရအစွမ်ားသတတ (မရသ
နိုင်ရသော အမြစ်ရတော်) ရှရတော်မူသည်။ ကျွနပ
်ို ်တ၌
ို့် ထိုသမ
ို့် ရှပ ရချ။
နက်နဲရသော အရောတခိုကိုင မပဦားမည်။ င တရ
ို့် သမျှ
ှ
သည် အပ်ရပျော်ရကက
မည်မဟိုတ်။ သရ
ို့် သော်လည်ား၊ ရန က်

ားံို ရသော တံပိုားမှုတ်ရသောအခ ၊ တခ

ဏမခင်ားတွင် မျက်စတမှတ်၌ င တရ
ို့် ှသမျှသည် ရမပောင်ားလဲမခင်ားသို့် ရရောက်
ရကကမည်။ ထိုတပ
ံ ိုားမှုတခ
် ျန်ရရောက်ရသောအခ ၊ ရသလွန်ရသောသူတသ
ို့် ည်၊
မပိုပန
် ိုင်ရသောအမြစ်၌ တည်လျက်ထရမမောက်၍၊ င တရ
ို့် ှသမျှသည် ရမပောင်ား
လဲမခင်ားသို့် ရရောက်ရကကမည်။ ယခိုမျက်ရမှောက်ပိုပ်တတ်ရသော အရောသည်
မပိုပန
် ိုင်ရသောအမြစ်သို့် ေင်စောားရမည်။ ယခိုမျက်ရမှောက် ရသတတ်ရသော
အရောသည် မရသနိုင်ရသောအမြစ်သို့် ေင်စောားရမည်။ ဤပိုပတ
် တ်ရသော အ
ရောသည် မပိုပ်နိုငရ
် သောအမြစ်သ၎
ို့် င်ား၊ ဤရသတတ်ရသောအရောသည် မရသ
နိုင်ရသောအမြစ်သ၎
ို့် င်ား၊ ေင်စောားရသောအခ ၊

ရသမခင်ားသည် ရအောင်မခင်ား၌

နစ်မမျုပ်ပပီဟို ကျမ်ားစော၌လောချက်မပည့်် စံိုလမ်မ
့် ည်။ (၁ ရကော ၁၅ား၅၁-၅၄)
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ထဲ၌ မရသနိုင်ရသောအမြစ်မရှပ ။ ဘိုရောားသခင်နှင့်် အစဉ်

က်

သွယ်မှုရှရသော အသက်တောအောားမြင့််သောလျှင် မရသနိုင်ရသောအမြစ်ကို ကျွန်ိုပ်တို့်
ရနိုင်သည်။ “ယခိုမျက်ရမှောက် ရသတတ်ရသောအရောသည် မရသနိုင်ရသောအမြစ်သို့်
ေင်စောားရမည်။”

“င တရ
ို့် ှသမျှသည် အပ်ရပျော်ရကကမည်မဟိုတ်။”ဟိုလည်ား ရပ လို

ရကကွားရကကော်ထောားသည်။ ခရစ်ရတော်၌ အသက်ရှငရ
် သောသူတသ
ို့် ည် ဒိုတယအကကမ်
ကကွလောနတ ်မူမခင်ား၌ ရသမခင်ားကိုရတွြို့ကကံျုရကကရတော့်မည် မဟိုတပ
် ရချ။
ရတောရခွားသည် သိုားသငယ်နှငအ
့်် တူရနလမ်မ
့် ည်။ ကျောားသစ်သည်
ငယ်နှင့််အတူ အပ်လမ်မ
့် ည်။ နွ ားသငယ်၊ မခရသဂသ
့် ငယ်၊

တ်သ

ရ
ူ အောင်ရကျွား

ရသော အရကောင်တသ
ို့် ည် အတူသွောားလောကက၍၊ လူသူငယ်သည် သူတက
ို့် ို
ပို့်ရ

ောင်လမ်မ
့် ည်။ နွ ားမနှင့််ေမ
ံ သည် အတူကျက်စောား၍၊ သူတို့် သောားငယ်

မျောားသည် အတူအပ်ကကလမ်မ
့် ည်။ မခရသဂ့်သည်လည်ား နွ ားကဲ့်သို့် မမက်ကို
စောားလမ့််မည်။ နစ
ို့် သ
ို့် ူငယ်သည်လည်ား ရ မွ

ားို တွင်ားရပေါ်မှော ကစောားလမ့််မည်။
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နက
ို့် ောွ ရသော သူငယ်သည်လည်ား၊ ရ မွရဟောက်တွင်ားေ၌ မမလက်ကိုသွင်ား
လမ့််မည်။ င ၏ သန်ရ
့် ှငား် ရသော ရတောင်တမပင်လံိုား၌ အချင်ားချင်ားညှဉ်ား
မခင်ား၊ ြျက်

ဲ

ီားမခင်ားကမ
ို မပျုရကက။ အရကကောင်ားမူကောား၊ ပင်လယ်ရရသည် မမ

ရနရောကို လွှမ်ားမိုားသကဲ့်သ၊ို့် ရမမကကီားသည် ထောေရဘိုရောားကို သကျွမ်ားမခင်ား
ပညောနှင့်် မပည်စ
့် ံိုလမ့််မည်။ (ရဟရှောယ ၁၁ား၆-၉)
ကမဘ သစ်တွင် ဘိုရောားသခင်၏ ြန်

င်ားမခင်ားလက်ရောရှသမျှတသ
ို့် ည် ဧဒင်

၏ မူလမပည်စ
့် ံိုမခင်ားအတိုင်ား မပန်လည်ရရောက်ရှရနလမ့််မည်မြစ်သည်။ တရစဆ န်မ ား
အခ င်ားခ င်ား ကက
ို ်မြတ်စောားသံိုားကကမည်မဟိုတရ
် တော့်ပ ။ လူသောားမ ား ရကကောက်လန်ရ
့်
မည့်် သတတေ တစ်စံိုတစ်ရောမျှလည်ား ရှမည်မဟိုတရ
် တော့်ပ ။ ရကကောက်ရြို့ွံ မခင်ား၊ န ကျင်
မခင်ားနှင့်် ရသမခင်ားမျောား ရှမည်မဟိုတရ
် တော့်ပ ။
ဘိုရောားသခင်သည် သူတ၏
ို့် မျက်စ၌ မျက်ရည်ရသမျှ
ှ
တက
ို့် ို သိုတ်ရတော်မူ
မည်။ ရန က်တြန် ရသရဘားမရှရ။ စက်မသောညည်ားတွောားမခင်ား၊ ရအော်ဟစ်
မခင်ား၊ ပင်ပန်ားမခင်ားလည်ားမရှရ။ အရကကောင်ားမူကောား၊ ရရှားမြစ်ဘူား ရသောအရော
တသ
ို့် ည် ရရွြို့သွောားကကပပီ။
___ ျောဒတ်ကျမ်ား ၂၁ား၄
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၁၉။

ျွန််ုပ်တိ်ုို့၏ ဖန်ဆင််း င
ှ ်နှင့်် ရစ င့််ထန
ိ ််း ှင်

အစအဦား၌ ဘိုရောားသခင်သည် ရကောင်ားကင်နှငရ
့်် မမကကီားကြ
ို န်

င်ားရတော်မူ၏။

___ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၁ား၁
ဤသည်က ား စစ်မန
ှ ်သည့်် သပပံပညောအရပ င်ားတ၏
ို့် အရမခခံအိုတ်မမစ်ပင်
မြစ်နပသည်။ ကမဘ ကကီားကို ဘိုရောားသခင်ြန်
လည်ား သူြန်

င်ားရတော်မခ
ူ သ
ဲ့် ည်။ ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ောား

င်ားရတော်မူခဲ့သည်။ ကံအရကကောင်ားတရ ားနကက ငဲ့် ကျွနပ
်ို ်တို့် မြစ်တည်

လောကကမခင်ား မဟိုတပ
် ရချ။ ကျွန်ိုပ်တမို့် ြစ်တည်မှု၏ ရန က်ကွယ်တွင် ဘိုရောားသခင်
၏အကကံအစည် တည်ရရနသည်
ှ
။ သရ
ို့် စကောမူ၊ ယရန့် ကျွန်ိုပ်တက
ို့် မဘ ကကီားသည်
ဘိုရောားသခင်၏ နှုတ်ထက
ွ ်စကောားရတော်နှင့်် လံိုားလံိုား

န်က
့် ျင်ဘက်မြစ်ရနသည့်် ေ ဒ

တစ်ခန
ို ှင့်် လွှမ်ားမိုားထောားလျက်ရပ
ှ သည်။ ဘိုရောားမဲေ
့် ဒသည် သပပံကို အပိုင်စီားထောားပပီား
ဘိုရောားသခင်ကို ြယ်ထတ
ို ထ
် ောားလိုက်ပါသည်။ သပပံအောား ဘိုရောားမဲေ
့် ဒက ချျုပက
် ိုင်
လွှမ်ားမိုားထောားသည်မောှ ရောစိုနစ
ှ တ
် စ်ခတ
ို ိုင် ရကျော်လန
ွ ်လောခဲ့်ပပီားမြစ်ပ သည်။
ြန်

င်ားမခင်ား၌ အရမခမပ ထောားသည့်် သပပံပညောအရကကောင်ားကို ဤစောအိုပ်

ငယ်ရလားမှ အကျယ်တေင့်် ရြေါ်မပထောားမခင်ားမရှရသော်လည်ား ထိုအရကကောင်ားကို ရရား
သောားတင်မပထောားသည့်် စောအိုပ်စောရပနက င်ားမ ား အမျောားအမပောားရှရနပ သည်။ မည်သို့်
ပင်မြစ်ရစကောမူ၊ ဘိုရောားသခင်၏ တည်ရှမှုအရကကောင်ားနှငပ
့်် တ်သက်ပပီား ယကရန့်တွင်
အမငင်ားအခိုန် တက
ို ပ
် ွဲကကီားတစ်ခို မြစ်ရပေါ်ရနလျက်ရှပ သည်။ ဘိုရောားသခင်ကို ြယ်
ထိုတ်ဖိုို့ ကကျုားပမ်ားရနကကသည့်် ထင်ရှောားရသောစောရရား

ရောမျောားနှင့်် ရဟောရမပောသူမျောား

ရှရနသည်။ ထိုသူတ၌
ို့် ရန က်လက
ို ်အမျောားအမပောားရှရနသည်။ ဤလှုပရ
် ှောားမှုကကီားကို
လံှုြို့ရ

ော်နပားနေနသ

အရောကောားအဘယ်နည်ား။

ဘိုရောားသခင်ကို

ယံိုကကည်ရန်

လူအမ ားအမပ ား အဘယ့််ရကကောင့်် မငင်ားပယ်နေကကသနည်ား။
စတ်နှလံိုားမြူစင်ရသောသူ အမျောားအမပောားတသ
ို့် ည် ဘိုရောားနှင့််ပတ်သက်သည့််
ရရှြို့ရန က်မညီရသောအမမင်မ ားကို

က်လက်

က
ွဲ ိုင်နေမကကသည်။ ဘိုရောားသခင်

၏ ရမတတောအရကကောင်ားကို အပမဲကကောားနေရရသော သူမျောားတသ
ို့် ည်လည်ား ထိုသခင်၏
ရမပောင်ားမပန်ရိုပပ
် ံိုလောွှ ကိုသော သမမင်ထောားကကသည်။ ဘိုရောားသခင်အောား စတ်ဆတ် နသ
ဘိုရောား၊ အမျက်ထက
ွ ်လွယ်ရသော ဘိုရောားအမြစ်နှင့််သော သူတရ
ို့် တွြို့မမင်ရနကက သည်။
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ရသမခင်ား၊

ြျက်စီားမခင်ားနှင့််

သူမျောားအောား

ဘိုရောားသခင်

ထောေရနှပ်စက်မခင်ားအမှုတက
ိုို့ ို

အသံိုားမပျုပပီား

ကလဲစ
့် ောားရချရတော်မူသည်ဟူသည့််

မမရန်

ယံိုကကည်ချက်ကို

ကကည့််မခင်ားမြင့််၊ ဘိုရောားသခင်အောား တညီတညွတ်တည်ားယံိုကကည်ရန် လူအမျောားအမပောား
အဘယ့််ရကကောင့်် မငင်ားပယ်ရနကကသည်ကို ကျွန်ိုပ်တို့် အလွယ်တကူသမမင်နိုင်နပ
သည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊ အြျက်ခထ
ံ ောားရသညဲ့် ဘိုရောားသခင်၏ရိုပ်ပလ
ံို ောွှ ကသ
ို ော သမမင်ခရ
ဲ့
နသ ရကကောင့်် အဘယ်ဘိုရောားကိုမျှ မယံိုကကည်ရဲနသ သူမျောားလည်ား ရှနေပ သည်။
ထိုသူတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်ကို မငင်ားပယ်နသ သူမျောား မဟိုတက် ကပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်
၏ တည်ရှမခင်ားအရကကောင်ားနှငပ
့်် တ်သက်ပပီား ရမားခွန်ားမျောားရှရနရမခင်ားအရကကောင်ားက ား၊
လူသ ားတ၏
ိုို့
စတ်နလံိုား၌ ပထမရမားခွန်ားတစ်ခို နပေါ်ထက
ွ မ
် လ နသားသညဲ့်အတွက်
ရကကောင့််မြစ်သည်။

ထိုရမားခွနား် က ား

ဘိုရောားသခငဲ့စ
် ောရတတရတော်နှငစ
့်် ပ်လ င်ားသညဲ့်

ရမားခွန်ားတစ်ခပ
ို င်မြစ်နပသည်။
ဘိုရောားသခင်သည် မမြန်

င်ားသမျှရသောအရောတက
့်ို ို ကကည့််ရလ
ှု ျှင်၊ အလွန်

ရကောင်ားသည်ကို မမင်ရတော်မူ၍၊ (ကမဘ ဦားကျမ်ား ၁ား၃၁)
ဤကျမ်ားချက်သည်
ြန်

ြန်

င်ားမခင်ား၏

င်ားမခင်ားအမှု လက်စမသတ်မှီ မမြန်

အေစ်ခ ပ်က မ်ားခ က်ပင်မဖစ်သည်။

င်ားထောားရသော သက်ရှတစ်စံိုတစ်ရော ရသ

ားံို သွောားခဲလ
့် ျှင်၊ ရမမရပေါ်၌ရှသမျှရသောအရောတက
့်ို ို “အလွန်ရကောင်ားသည်”ဟို ဘိုရောား
သခင်မမင်နိုင်ခလ
ဲ့် မ့််မည် မဟိုတ်ပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်သည် ဒိုကခရေဒန မ ားနှင့်် ရသ
မခင်ားတရောားတက
ို့် ို အစမပျုခဲ့်သမ
ူ ဟိုတ်ပါ၊၊ အမပစ်၌ ကျရံှုားသွ ားခကဲ့ ကသညဲ့်နေ က်ပိုင်ားမ
သ

ဒိုကခနဝဒေ မ ားနှင့်် ရသမခင်ားတရ ားကို လူသ ားမ ားနတွှေ့ကကံ ခံစ ားလ ရကကပါ

သည်။ သမိုို့ ဖစ်၍၊ အမပစ်၌ လူသ ားမ ား မက ရံှုားမှီအခ ေ်ကတည်ားက၊ ခ ားလ်စ်ဒါဝင်
(Charles Darwin) ၏အယူအဆမဖစ်နသ
ကကံဲ့ကကံခ
ဲ့ ံနိုငန
် သ သူသ

Survival-of-the-Fittest ဟိုနခေါ်သညဲ့်

အသက်ရင်ရပ်တည်နိုင်မည်ဆိုသညဲ့် အနမခအနေမ ား အ

လ င်ားမရခပ
ဲ့ ါနခ ။
Survival-of-the-Fittest ဟိုနခေါ်သညဲ့် ကကံဲ့ကကံဲ့ခန
ံ ိုင်နသ သူသ အသက်ရင်
ရပ်တည်နိုင်မည် ဆသ
ို ညဲ့်ဘဝအနမခအနေမ ားကို အမပစ်ေင်လောသည့်် နေ က်ပိုင်ားမ
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သ ကျွနပ
်ို ်တက
ိုို့ မဘ နပေါ်တွင် နတွှေ့ရလ ရပါသည်။ သရ
ို့် သော် သတင်ားရကောင်ားတစ်ခိုရှ
သည်။ အမပစ်၌ ကျရံှုားသွောားခစ
ဲ့ ဉ်အခါက လူသောားမျောားအနေမဖငဲ့် မမတ၏
ိုို့ ြန်

င်ားရှင်

နှင့်် နကွကင်ားသွ ားခဲ့်ကကရရသော်လည်ား ကမဘ သစ်တွင် ဤနကွကင်ားမှုမ ားအောားလံိုား ပ
နပ က်သွောားလမဲ့်မည်မြစ်သည်။ ယှဉ်ပပျုင်မခင်ား၊ ရကကောက်ရွံြို့မခင်ား၊ ရေဒန ခံစောားမခင်ား၊
ရသမခင်ားတန
ို့် ှင့်် ကင်ားစင်ရသော နမတတ အနမခမပ ဉပနဒတစ်မ ားတည်ားသ

ထက
ို မဘ

သစ်တွင် တည်ရနေနပလမဲ့်မည်မဖစ်သည်။ ထအ
ို ခ ေ်တွင် ဤကမဘ ရမမကကီားအတွက်
ဘိုရောားသခင်၏ မူလ ရည်ရယ
ွ ်ချက်ကကှီား ပပှီားမပညဲ့စ
် ံိုသွ ားလမဲ့မ
် ည်မဖစ်သည်။
အဘယ်သန
ို့် ည်ားဟူမူကောား၊ ြန်
ထောေရတန်ခိုားရတော်နှင့််

င်ားရတော်မူရသော အရောမျောားကို ရထောက်ရှု သမြင့််၊

ထောေရအမြစ်ရတော်တည်ားဟူရသော

မျက်မမင်မ

ရရသောဘိုရောားသခင်၏အရောတသ
ို့် ည် ကမောိဘတည်သည်ကောလမှစ၍ ထင်ရောှ ား
လျှကရ
် ှကက၏။ ထိုရကကောင်သ
့် ူတသ
ို့် ည် ကိုယ်အမပစ်ကို မြံိုားနိုငရ
် ော။ (ရရောမ ၁ား၂၀)
သပပွံကိုရလ့်လောြို့် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ချန်ရခဲမ
့် ည်

လ
ို ျှင် အံက့် သြွယန
် က င်ားနသ

အနသားစတ်အခ က်အလက်မ ားနှင့်် ခက်ခန
ဲ က်နမ
ဲ ှုမျောားကို ြန်

င်ားမခင်ားလက်ရောမျောား

တွင် ကျွန်ိုပတ
် ရ
ို့် တွြို့မမင်ရနပလမ့််မည်။ ရနရောတိုင်ားတွင် ဘိုရောားသခင် လက်မှတ်
နရားထိုားထ ားနတ မ
် ူပါသည်။ ဘိုရောားသခင်၏တည်ရမှု
ှ ကို ကျွန်ိုပ်တို့် မငင်ားပယ်လျှင်၊
အံြ
့် ွယ်ရသောအရောမျောားတ၏
ို့် တည်ရှရနမှုကလ
ို ည်ား ကျွန်ိုပတ
် မို့် ငင်ားပယ်ရနပလမ်မ
့် ည်။
သရ
ို့် ောတွင် ကျွနပ
်ို ်တပ
ို့် တ်လည်တွင် အံြ
့် ွယ်ရ အမ ားအမပ ား ေန်ားရံထောားလ က်ရပ
သည်။ အလွန်ကကီားမောားသည့်် သစ်ပင်ကကီားမျောား၊ အနိုစတ်ရသောပန်ားရိုင်ားမျောား၊ ရတား
ငှက်တ၏
ို့် ရတားသှီသံမျောား၊ ပင်က
့် ူအမ်မျောား၊ အလွန် ကျယ်ရမပောလှသညဲ့် စကကဂေဠော၊
အမကို သတတ်ခါစ ကရလားငယ်တ၏
ို့် အခပံျုားပန်ားမျောား၊ ယခို သင်ရှူရက
ှု ်ရနသည့််
ေင်ရလထွက်ရလမျောား တပ
ို့် ေင်ပ သည်။ ထိုအရောမျောားတက
ို့် ို ကျျုားရကကောင်ား

က်စပ်

ပပှီား ရှငား် မပဖရ
ိုို့ န် မမြစ်နိုင်ပ နခ ။ ထိုအရ မ ားက ား အံြ
့် ွယ်ရ မ ားပင်မဖစ်နပသည်။
သက်ရဟူ
ှ သမျှတသ
ို့် ည် အံြ
့် ယ
ွ ်ရောမ ားပင် မဖစ်ကကကိုေ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တန
ို့် ှင့််တကွ
အသက်ရှအနပါင်ားတအ
ိုို့ ား ဘိုရောားသခင်ြန်

င်ားထောားသည့်် သက်ရသမ ားတိုို့သည်

ရနရောတင
ို ်ားတွင်ရရနသည်
ှ
။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ပတ်ဝေ်ားက င်ရှ ထူားမခောားဆေ်ားမပ ားလှသည့််
ရလောကကကီားတစ်ခိုလံိုားကိုကကည်ပ့် ပီား၊ ဤရလောကကကီားအ ား ဘိုရောားသခင်ြန်

င်ားခဲ့်မခင်ား

ို
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မဟိုတပ
် ဟို ခံယူလက
ို ်မခင်ားသည် ကျျုားရကကောင်ားညီညွတမ
် ှုမရှရသောခံယခ
ူ ျက် တစ်ခို
ပင်မြစ်သည်။
မိုဃ်ားရကောင်ားကင်ကို ြန်
မပင်ြန်

င်ားရတော်မူရသောထောေရဘိုရောား၊ ရမမကကီားကို မပျု

င်ား၍ အပမဲတည်ရစရတော်မူရသော အရှင၊် အချည်ားနှီားြန်

မဟိုတ်၊ သတတေ ရနစရောဘို့် ြန်

င်ားသည်

င်ားရတော်မူရသော ဘိုရောားသခင် မန်ရ
့် တော်မူ

သည်ကောား၊ င သည် ထောေရဘိုရောားမြစ်၏။ င မှတပ ား အမခောားရသောဘိုရောား
မရှ။ (ရဟရှောယ ၄၅ား၁၈)
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ထောေရအမ်ရတော်မြစ်ရစမခင်ားငှ ဤကမဘ ကကီားကို ဘိုရောားသခင်
ြန်

င်ားထ ားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။
အစဦား၌ နှုတက
် ပတ်ရတော်ရှ၏။ နှုတ်ကပတ်ရတော်သည် ဘိုရောားသခင်နှင့််
အတူရှ၏။ နှုတက
် ပတ်ရတော်သည်လည်ား ဘိုရောားသခင်မြစ်ရတော်မူ၏။ ထို
နှုတက
် ပတ်ရတော်သည် အစဦား၌ ဘိုရောားသခင်နှင့််အတူရှ၏။ နှုတက
် ပတ်
ရတော်သည် ခပ်သမ်ားရသောအရောတ့်က
ို ို ြန်

င်ားရတော်မူ၏။ နှုတက
် ပတ်

ရတော်သည်လည်ား လူဇောတအမြစ်ကိုခယ
ံ ူ၍၊ ရကျားဇူားရတော်နင
ှ ့််၎င်ား၊ သစစော
ရတော်နှင၎
့်် င်ား မပည်စ
့် ံိုလျက် င တတ
ို့် ွင် တည်ရနရတော်မူသည်မြစ်၍၊ ခမည်ား
ရတော်၌တပ ားတည်ားရသော သောားရတော်၏ဘိုန်ားကဲ့်သို့် သူ၏ဘိုန်ားရတော်ကို င
တသ
ို့် ည် မမင်ရကကပပီ။ (ရယောဟန် ၁ား၁-၃၊ ၁၄)
မမကိုယ်ကို ပမ
ို ိုမပည်စ
့် ံိုစောွ ရြေါ်မပအံ့်ရသောငှ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ြန်

င်ားရှငဘ
် ရ
ို ောား

သခင်သည် ကျွန်ိုပ်တက
ို့် ဲ့်သရ
ို့် သောသူတစ်ဦားမြစ်လောခဲ့်ပါသည်။
လက်ညှျုားရတော်အလိုပတ
် ည်ားဟူရသော ကိုယ်ရတော်၏ မဃ
ို ်ားရကောင်ားကင်ကို
၎င်ား၊ မပင်

င်ရတော်မူရသောလနှင့်် ကကယ်မျောားက၎
ို င်ား၊ အကျွန်ိုပ်

င်မခင်

ရသော်၊ လူသည် အဘယ်သရ
ို့် သောသူမြစ်၍၊ ကိုယ်ရတော်သည် ရအောက်ရမ့်
ရတော်မရ
ူ သနည်ား။ လူသောားသည် အဘယ်သရ
ို့် သောသူမြစ်၍ အကကည့််အရှု
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ကကွလောရတော်မရ
ူ သနည်ား။ သူူ့ကို ရကောင်ားကင်တမန်တရ
ို့် အောက်၌ အနည်ား
ငယ်နှမ့််ရတော်မူပပီ။ သူ၏ရခ င်ားကို ဘိုန်ားအသရရနှင့်် ပတ်ရစ်ရတော်မူပပီ။
ြန်

င်ားရတော်မူရသော အရောမျောားကိုအိုပစ
် ိုားရစ၍၊ .....ခပ်သမ်ားရသောအရောတ့်ို

ကို သူ၏ရမခရအောက်၌ ချထောားရတော်မူပပီ။ (

ောလံကျမ်ား ၈ား၃-၈)

လူသောားမျောားကို “ရကောင်ားကင်တမန်တရ
ို့် အောက်၌ အနည်ားငယ်နှမ့််”၍ ဘိုရောား
သခင် ြန်

င်ားထောားရတော်မူသည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊ ရမမကကီားရပေါ်မောှ ရန၍ ဘိုရောားသခင်နှင့််

ရန်ပငမ်ားမခင်ားတရောားရရှထောားရသောသူတသ
ို့် ည် “ရကောင်ားကင်တမန်တို့် ရစ့်ရစ့်ကကည့််ရှု
စဉ်ားစောားချင်”ရသောအရောကို ရတွြို့ကကံျုခစ
ံ ောားခွငရ
့်် ကကလမ့််မည်မြစ်သည်။ (၁ ရပ ၁ား၁၂)။
ဘိုရောားသခင်၏ ကယ
ို ်ကိုယက
် စ
ို ွနလ
့်် တ
ွှ ်

က်ကပ်ရသော ရမတတောရတော်အရကကောင်ားကို

လက်နတွှေ့သရှခံစ ားရရသောသူတအ
ို့် ြို့် စကကဂေဠောကကီားထဲတွင် ထူားမခောားသည့်် ရနရော
တစ်ရနရောရှပ သည်။ “သန်ရ
့် ှငား် ရသောပမျုြို့တည်ားဟူရသော ရယရိုရှလင်ပမျုြို့ သစ်သည်
မမခင်ပန
ွ ်ားဘို့် တန်

ော

င်ရသော မ လ
ဂ ောရ

ဘိုရောားသခင် အထံရတော်၊ ရကောင်ားကင်ဘမ
ိုံ ှ

ောင်သတသ
ို့် မီားကဲ့်သို့် မပင်

င်လျက်၊

င်ားသက်သည်ကို င မမင်၏။ ရကောင်ား

ကင်မှ ကကီားရသောအသံကောား၊ ဘိုရောားသခင်၏တဲရတော်သည် လူတတ
ို့် ွင်ရှ၏။ လူတန
ို့် ှင့််
အတူ ကျန်ားေပ်ရတော်မူမည်။ သူတသ
ို့် ည် ကိုယ်ရတော်၏ လူမြစ်ကကလမ့််မည်။ ဘိုရောား
သခင်သည် ကိုယ်ရတော်တိုင် သူတန
ို့် ှင့််အတူရှရန၍ သူတ၏
ို့် ဘိုရောားသခင် မြစ်ရတော်မူ
မည်။ ( ျောဒတ် ကျမ်ား ၂၁ား၂-၃)
ထောေရဘိုရောားသည် တန်ခိုားရတော်အောားမြင့်် ရမမကကီားကို ြန်

င်ားရတော်မူပပီ။

ပညောရတော်အောားမြင့်် ရလောကဓောတ်ကို တည်ရတော်မူပပီ။ ဉောဏ်ရတော်အောား
မြင့်် မဃ
ို ်ားရကောင်ားကင်ကို ကကက်ရတော်မူပပီ။ (ရယရမ ၁၀ား၁၂)
င တသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်အောားမြင့်် အသက်ရှင်လျက်၊ လှုပ်ရောှ ားလျက်၊ မြစ်
လျက်ရှကက၏။ (တမန်ရတော်ေတတျု ၁၇ား၂၈)
စကကဂေဠော၊ ကမဘ ရမမကကီားနှင့်် ရမမကကီားရပေါ်၌ရှသမျှရသော သက်ရသတတ
ှ
ေ
အရပ င်ားတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်နှင့််ကင်ားကွောပပှီား တည်ရှမရနကကပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်
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သည် ကျွျုနပ
်ို ်တက
ို့် မဘ ကကီားအောား သံပတ်န ရီတစ်လံိုားသြွယ် ြွဲြို့စည်ားတည်ရ

ောက်

ရတော်မူလျက်၊ ၎င်ားအောား သံပတ်ရပားထောားကော၊ မမဘောသော အလိုအရလျှောက်

က်

လက်လည်ပတ်ရန် လွှတ်ထောားနပားရတော်မူသညဲ့် ဘိုရောားမဟိုတ်ပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်
သည် “တန်ခိုားရတော်နှင့််မပည်စ
့် ံိုရသော မမ အမန်ရ
့် တော်အောားမြင့်် ခပ်သမ်ားရသောအရောတို့်
ကို မစရတော်မူရသောသူ” မြစ်သည်။ အရကကောင်ား မှော “ခပ်သမ်ားရသောအရောတ့်သ
ို ည်
(သူ၏) တန်ခိုားရတော်အောားမြင်သ
့် ော တည်”ရနရသော ရကကောင့််မြစ်သည်။ (ရဟပ ဲ ၁ား၃၊
ရကောရလောသဲ ၁ား၁၇)
ရရထည့််ထောားရသော ြန်ခွကတ
် စ်ခက
ွ က
် ို သငဲ့လ
် က်ယ လက်မဖငဲ့် သင်
ဆိုပက
် ိုင်ထောားပပီား၊ ထိုရရခွကက
် ို လွှတ်ချလက
ို ြ
် ို့် သင်
ထိုရရခွကက
် ို

လွတခ
် ျပစ်လက
ို ်မည့််

ိုားံ မြတ်လိုက်သည်

သင်၏လက်ယောလက်ကို

သင်၏လက်ေဲလက်ကို အသံိုားမပျုြလ
ို့် အ
ို ပ်ပ လမ့််မည်ရလော။

ိုကကပ စ။ို့်

တွန်ားအ ားနပားဖိုို့

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောား

သခင် မန်ရ
့် တော်မူသည်က ား “အကယ်စင်စစ် င ့်လက်သည် ရမမကကီားကိုတည်ရလပပီ။
င ့်လကျော်လက်သည် မဃ
ို ်ားရကောင်ားကင်ကို ကကက်ရလပပီ။ င ရခေါ်၍ သူတသ
ို့် ည်
ချက်မခင်ားရပေါ်လောကက၏။” (ရဟရှောယ ၄၈ား၁၃)
ဘိုရောားသခင်အောား ြျက်စီားသူတစ်ဦားအမြစ် ယူ

ထောားမခင်ားသည်၊ ြန်

င်ား

နတ ်မူနသ အရောတက
ို့် ို မစရထောက်ပင့််သူအမြစ် ရပ်တည်နေလ က်ရသညဲ့် ထို
ဘိုရ ားသခင်၏

ရပ်တည်မက
ှု ို

မထှီမဲ့မမင်မပ ရ ရရောက်နပသည်။

ပျက်စီားမှုမ ား

မဖစ်နစရေ် ဘိုရောားသခင်အရနမြင့်် တမင်တက လက
ို ်လြ
ံ ျက်စီားမှုမပျုဖိုို့ မလိုအပ်ပါ
ရချ။ ဥပမောအ ားမြင့််၊ ရသောဒံန
ို င
ှ ့်် ရ ရမောရပမျုြို့ပျက်စီားမခင်ားအမှုတွင် - မမ “တည်ရစ”
နတ ်မခ
ူ ဲ့ရသော (သ)ို့် မမ မစရထောက်ပင်ထ
့် ောားရသောအရောကို ြျက်စှီားလိုသညဲ့ရ
် ည်
ရွယ်ချက်မြင့်် ကန်န
့် ှင့််ရရောရသောမီားကို ဘိုရ ားသခင်ြန်

င်ားရတော်မူသည် - ဟို လူ

အမ ားန ားလည်ထောားကကပါသည်။ ရရခွက်ကို လွှတ်ချမည့်် သင်၏လက်ယောလက်ကို
တွန်ားအ ား နပားဖိုို့ သင်၏လက်ေလ
ဲ က်ကို သင်အသံိုားမပျုရနရလျှင် သင်သည် မမကိုယ်
မမ

န်က
့် ျင်ဘက်မြစ်ရနပပီားမြစ်ပ သည်။ ထန
ို့် ည်ားတူပင် ြျက်စီားသူတစ်ဦားအမြစ်

ပံိုရြေါ်ခထ
ံ ောားရသည့်် ဘိုရောားသခင်၏ရိုပ်ပံိုလောွှ သည် ဘိုရောားသခင် ကိုယ်ရတော်တိုငန
် ှင့််
န်က
့် ျင်ဘက်မြစ်ရနပ သည်။
ဘိုရောားသခင်အရနမြင့််

ြျက်စားီ မခင်ားမပျုြရ
ို့် န်အတွက်

လ
ို ျှင်

မမလက်ကို

လွှတ်ချလက
ို ်ရိုန
ံ ှင့်် ပ က်စီားမှုမ ားမြစ်လောပ သည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊ ရသရစလရ
ို သောစတ်
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(သ)ို့် ပျက်စီားရစလိုရသောစတ်

နဒမြင့်် ဘယ်အခ မျှ သူထိုသမို့် ပျုရတော်မမူရကကောင်ားကို

သရှန ားလည်ထောားြို့် အလွနအ
် ရရားကကီားပ သည်။ သူသည် ချစ်မခင်ားရမတတောမြစ်ရတော်မူ
ရသောရကကောင်သ
့် ော ထိုသို့် သူလတ
ွှ ်ချရပားလက
ို ်မခင်ားမြစ်သည်။

ချစ်မခင်ားရမတတောတွင်

စစ်မန
ှ ်ရသောလွတ်လပ်မှုရဖိုို့ လအ
ို ပ်သည်။ ရလားလံရသောစတ်နှင့်် နက်ရှုင်ားသည်ေ
့် မ်ား
နည်ားမှုတမို့် ြင့််သော လူတစ်စတ
ံို စ်ဦား (သ)ို့် တိုင်ားနိုင်ငတ
ံ စ်ခိုခက
ို ို ဘိုရောားသခင်လက်
လွှတ်ရတော်မူစပမမဖစ်သည်။ “အဧ
ို ြရမ်၊ င သည် သင်က
့် ို အဘယ်သို့် စွနန
့်် ိုငမ
် ည်
နည်ား။ အဣ
ို သရရလ၊ သင့််ကို အဘယ်သို့် အပ်နန
ှံ ိုင်မည်နည်ား။ သင့််ကို အောဒမောပမျုြို့
ကဲ့်သို့် အဘယ်သို့် မြစ်ရစနိုငမ
် ည်နည်ား။ ရဇဘိုင်ပမျုြို့အရော၌ အဘယ်သို့် ခန်ထ
့် ောားနိုင်
မည်နည်ား။ င သည် နှလိုားံ ရမပောင်ားလဲ၍ အလွန်ကကင်န ရသောစတ်ရှ၏။” (ရဟောရရှ
၁၁ား၈)
ရယရိုရှလင်ပမျုြို့အြို့် မမည်တမ်ားရသောစကောားကို ရအောက်ပ အတိုင်ား ရယရှု
ရမပော

ထ
ို
ားခဲ့်ပ သည်။ “အရ
ို ယရိုရှလင်ပမျုြို့၊ ရယရိုရလ
ှ င်ပမျုြို့၊ သင်သည် ပရရောြက်

တက
ို့် ို သတ်ပမဲရှ၏။ သင်ရရောသ
ှ
ို့် ရစလွှတ်ရသောသူတက
ို့် ိုလည်ား ရကျောက်ခန
ဲ ှင့််ပစ်ပမဲ
ရှ၏။ ကကက်မသည် မမသောားငယ်တက
ို့် ို အရတောင်ရအောက်၌စိုရံိုားသကဲ့်သို့် သင်၏သောား
တက
ို့် ို စိုရံိုားရစမခင်ားငှ ကကမ်ြန်မျောားစွော င အလရ
ို ှပပီ။ သင်မက
ူ ောား အလိုမရှ။ သင်တရ
ို့် န
ရသောအမ်သည် သင်တ၌
ို့် လူ

တ်ညံလျက်ကျန်ရစ်ရ၏။” (မသဲ ၂၃ား ၃၇-၃၈)

လူသောားသည် လူတ၏
ို့် အသက်ကသ
ို တ်အ့်ရ
ံ သောငှ

ကကွလောသည်မဟိုတ။်

ကယ်တင်အ့်ရ
ံ သောငှ ကကွလောသည်။ (လိုကော ၉ား၅၆)
မိုဃ်ားရကောင်ားကင်သည် ဘိုရောားသခင်၏ ဘိုန်ားအသရရရတော်ကို ကကောားရမပော
၍၊ မိုဃ်ားမျက်နှ ကကက်သည် လက်ရတော်နှငလ
့်် ပ
ို ်ရသောအရောမျောားကိုမပသ
၏။ တရန့် ကိုတရန့် မွက်

၍
ို ၊ တညဉ်က
့် ို တညဉ်သ
့် ွန်သင်၏။ နှုတ် မွက်

မခင်ား၊ စကောားရမပော မခင်ားမရှ၊ သူတို့် နှုတထ
် က
ွ ်သက
ံ ို မကကောားရရသော်လည်ား၊
သူတ၏
ို့် အသံသည် ရမမတမပင်လိုားံ ၌ နှမံ့် ပောား၍၊ သူတ၏
ို့် စကောားသည် ရမမကကီား
စွန်ားတိုငရ
် အောင် ရရောက်ရလ၏။ (

ောလံကျမ်ား ၁၉ား၁-၄)
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မမ၏ ြန်

င်ားမခင်ားလက်ရောရတော်အောားမြင့်် လူအရပ င်ားတက
ို့် ို ဘိုရောားသခင်

စကောားရမပောရတော်မူပ သည်။ ဘောသောစကောားအဟန်အ
့် တောားရကကောင့်် (သ)ို့် ရရားသောား
ထောားရသောစောရပမျောားမရှရသောရကကောင့်် သူ၏အရကကောင်ားကို ရလ့်လောခွင့််မရရသောသူ
မျောား မရှရစမခင်ားငှ ၊ အဘယ်သက
ူ ိုမျှ ချန်လှပရ
် တော်မမူပဲ လူအရပ င်ားတအ
ို့် ောားသူြတ်
ရခေါ်ရနပ သည်။
အထက်သို့် ရမျှော်ကကည့််ကကရလော့်။ ထိုအရောတ့်က
ို ို အဘယ်သူ ြန်

င်ားသ

နည်ား။ ထိုသူသည် သူတအ
ို့် လံိုားအရင်ားကို အရရအတွက်အောားမြင့်် ထိုတ်
ရ

ောင်ရတော်မူ၏။ အလံိုားစံိုတက
ို့် ို န မည်မြင့်် ရခေါ်ရတော်မူ၏။ ခွန်အောားကကီား

၍ တန်ခိုားနှင့်် မပည်စ
့် ံိုရတော်မူရသောရကကောင်၊့် တစံိုတခိုမျှ မရပေါ်ဘမ
ဲ ရနရ။
_____ ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား ၄၀ား၂၆
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၂၀။ ထ ဝ အသ

်

်ုိ အဘယ်သိ်ုို့ နိ်ုင်ပ မည်နည််း။

ကမဘ ဦားကျမ်ား အခန်ားကကီား ၃ တွင် မှတ်တမ်ားတင်ထောားသည့်် လူသောားကျရံှုား
မခင်ားအရကကောင်ားရ ဇဝင်ကို

အရစောပိုင်ားသင်ခန်ားစောတွင်

ကျွနပ
်ို ်တြ
ို့် တ်ရခ
ှု ရ
ဲ့် သည်။

ဘိုရောားသခင်အနပေါ် အတတကကီားသူနှင့်် ယံစ
ို ောားမရရသောသူတစ်ဦားအမြစ် မမင်လ မနစ
မခင်ားငါ၊ လမ်လည်သရ
ူ မွကကှီားက အောဒံနှင့်် ဧေတက
ို့် ို နသွားနဆ င်အယံိုသွင်ားခဲ့်နလ
သည်။ ထလ
ို မ်လည်မက
ှု ို သူတယ
ို့် ံိုစ ားခဲ့မကကပပီား မမတက
ို့် ယ
ို ်ကို မမတ၏
ို့် အသက်
ရပားပိုင်ရှငထ
် မ
ံ
ရသ

ရေားကွောသွောားရအောင်

သူတရ
ို့် ှောကကံခဲ့်ကကပါသည်။

ထိုအချန်မှစ၍

ားံို မခင်ားမြစ်စဉ်သည် သူတအ
ို့် ြို့် အစမပျုမြစ်ရပေါ်လောခဲ့်ရလရတော့်သည်။
ထိုအချန်မစ
ှ ၍ မြစ်ပ က်လောခသ
ဲ့ မျှရသော ရသမခင်ားအမျျုားမျျုားတို့်မ

ဘိုရောား

သခင်အရကကောင်ား လမ်လည်ထောားရသောမိုသောကို ယံိုစောားခဲမ
့် မခင်ားနကက ငဲ့ပ
် င် မဖစ်နပ
သည်။ ဧဒင်ဥယျောဉ်တွင် ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ လူသောားမျျုားနွယတ
် ိုို့ ကင်ားကွောသွောားခဲ့်ရ
သည်။ အဘယ်ရကကောင့််

ရ
ို သော် ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှငပ
့်် တ်သက်ပပီား အောဒံနှင့််

ဧေတို့် စတ်ရမပောင်ားသွောားခဲ့်ကကရသောရကကောင်မ့် ြစ်သည်။ တချန်က ဘိုရောားသခင်ကို သူတို့်
ကိုားစောားယံိုကကည်ခဲ့်ကကနသ ်လည်ား

ယခိုအခါ

သူတမ
ို့် ကိုားစောားကကရတော့်ပ ရချ။

ယခိုအခ ေ်အထတိုင်နအ င်ပင် ကျွနပ
်ို ်တ၌
ို့်
ထမ
ို ကိုားစ ားမှုကကှီား က ေ်ရနေဆမဖစ်
သည်။ သမိုို့ ဖစ်၍ ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားနှင့်် ပတ်သက်ပပီား ကျွနပ
်ို ်တို့် စတ်ရမပောင်ားလဲ
မခင်ားရှြလ
ို့် န
ို ပသည်။ ထိုသရ
ို့် မပောင်ားလဲသွ ားလျှင်၊ မယံိုကကည်မခင်ားအရော၌ ယံိုကကည်
မခင်ား မပေ်လည်ေင်ရရောက်လ လမဲ့်မည်မြစ်ပပီား၊ ဘိုရောားသခင်အောား ရကကောက်လန်မ့် ခင်ား
သူူ့အောားအရ ၌ သူူ့အ ား ချစ်တတ်သည်စ
့် တ်မျောား ေင်ရရောက်လောလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။
ြန်

င်ားရှငန
် ှင့်် ကျွနပ
်ို ်တို့် ရန်ပငမ်ားမခင်ားတရောား ရရှကကလမ့််မည်မြစ်ပပီား ထောေရအသက်

ကို ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် ကကလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။
ဘိုရောားအရကကောင်ားလမ်လည်ထောားသည့်် ရ မွကကီား၏မိုသောစကောားကို အောဒံနှင့််
ဧေတို့် ယံိုကကည်ကကပပီား ဘိုရောားသခင်ရရှြို့ရတော်ရမှောက်မှ သူတပ
ို့် ိုန်ားရရှောင်ရနခဲ့ကက
စဉ်အခ က၊ ဘိုရောားသခင်ဘက်မှ စတ်ရမပောင်ားလဲမခင်ားအလ င်ားမရှခဲပ
့် ရချ။ မမနှင့််
ကွဲကောွ သွောားရသော မမ၏သောားသမီားမျောားအရပေါ် သူအနည်ားငယ်မျှ နမတတ စတ် ရလျော့်မ
သွ ားခဲပ
့် ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ရပေါ် ဘိုရောားသခင်စတ်ရမပောင်ားလဲမခင်ားရှလ နစရန် ကျွန်ိုပ်
တဘ
ို့် က်မှ အောားထိုတ်လိုပရ
်

ောင်ရသည့်် ကယ်တင်မခင်ားစီမံကန်ားမျျုား တစ်ခိုတစ်ရလ
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မျှမရှပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ရပေါ် ဘိုရောားသခင် အရကောင်ားမမင်ပပီားသောား မြစ်သည်။ သူစတ်
ရမပောင်ားလဲလောရအောင် သူူ့အောား ဘောမျှရမြောင်ားြျရပားရနစရောမလိုပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တို့်
တစ်ဦားချင်ား

တ
ီ အ
ို့် ောား သူတန်ြားို ထောား ချစ်နှငရ
ဲ့် နပပီားသောားမြစ်ရနပ သည်။

ဣသရရလလူတအ
ို့် ောား အဲ ိုတတျုမပည်မှ နှုတ်ရ

ောင်လောခဲ့်ရောတွင်၊ ရိုပ်တိုကိုား

ကွယ်မခင်ားအနတရောယ်ကို သူတအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင် အသရပားရမပောမပထောားရပားခဲ့်သည်။
မှောားယွင်ားရသော ထိုဘရ
ို ောားမျောားတသ
ို့် ည် ကျမ်ားစောရခတ်တွင် အလွန်ရရပန်ားစောားရနခဲ့်ပပီား၊
၎င်ားတသ
ို့် ည် ရြ က်မပန်ရသောစတ်ကူားစတ်သန်ားမျောားမှ ရရှလောသည့်် ထိုတက
် ိုန်တစ်ခို
ပင် မြစ်ရနခဲ့်ပ သည်။ မကကောခဏ
ရ

ိုသလို ထိုဘရ
ို ောားတက
ို့် ို အမျက်ရမပရအောင်လိုပ်

ောင်ရပားြို့်လိုသည့််ဘရ
ို ောားမျောားအမြစ် သူတရ
ို့် ှုမမင်ခဲ့်ကကသည်။ ထိုဘရ
ို ောားတ၏
ို့်
အ

မျက်ရဒ သကို ရမပရစမခင်ားငှ လှူြွယပ
် စစည်ားမျောားနှင့်် ပူရဇော်သကကောမျောားကို လူမျောား
က်ကပ်ပူရဇော်ခဲ့်ကကသည်။ မမတက
ိုို့ ိုယက
် ို ကျွန်ိုပ်တိုို့ မပေ်လည်နမားခွေ်ားထိုတစ
် ရ
အခ က်တစ်ခ က်မ ၊ ဘိုရောားသခင်အနပေါ် ကျွန်ိုပ်တို၏
့် မပ မူ

က်

ံရနပံမ
ို ားတိုို့သည်

ရရှားရိုပ်တက
ို ိုားကွယ်မမ
ှု ျောားမှ အတိုခိုားထောားသည်ပ
့် ံိုစမ
ံ ျောားပ ရလော ဟူ၍ပင်မြစ်သည်။
ထောေရအသက်ဟူမက
ူ ောား၊ မှနရ
် သောဘိုရောားသခင် တ

ူတည်ားမြစ်ရတော်မူ

ရသောကယ
ို ်ရတော်က၎
ို င်ား၊ ရစလွှတ်ရတော်မူရသော ရယရှုခရစ်က၎
ို င်ား၊ သ
ကျွမ်ားမခင်ားတည်ား။ အကျွနပ
်ို ်သည် ရမမကကီားရပေါ်မှောကယ
ို ်ရတော်ကို ဘိုန်ားထင်
ရှောားရစပ ပပီ။ အကျွန်ိုပရ
်
အမှုကို အကျွန်ိုပ် ရ
ခမည်ားရတော်ထံ
အသက်၏အဓပပ ယ်ြွင့််

ောင်ရက
ွ ်စရောဘို့် အကျွန်ိုပ၌
် အပ်ရပားရတော်မူရသော

ောင်ရက
ွ ၍
် ပပီားပ ပပီ။ (ရယောဟန် ၁၇ား၃-၄)
ိုရတောင်ားခဲ့်သညဲ့် ရယရှု၏ဤ

ိုရတောင်ားချက်တွင် ထောေရ

ိုချက်ကို ရှငား် လင်ားစွော ရယရှုရြေါ်မပထောားပ သည်။ ၎င်ားမှော

ဘိုရောား သခင်အောားသကျွမ်ားမခင်ားပင်မြစ်ရပသည်။ ဘိုရောားသခင်အောား ကိုယတ
် ိုင်သ
ကျွမ်ားမခင်ားသည် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် အသက်ရပားပိုငရ
် င
ှ ်နှင့်် ရန်ပငမ်ားမခင်ားမြစ်
ရစပ သည်။
စစ်မေ်နသ

ရလောက၌ ရယရှုနဆ င်ရွက်နတ ်မခ
ူ ဲ့သညဲ့် အမှုနတ လ
် ပ
ို ်ငေ်ား၏
ရည်ရယ
ွ ်ချက်ကို ကျွနပ
်ို ်တို့် စတင်ရတွြို့မမင်လောရပ သည်။ သူ၏ရည်

ရွယ်ချက်မောှ ဘိုရောားသခင်အောား အတတကင်ားရသော၊ ကကင်န တတ်ရသော၊ သမ်ရမွြို့ရသော၊
ရိုဏောနှင့််မပည်ေ
့် ပပီား ခွငလ
့်် တ
ွ ရ
် တော်မူတတ်ရသောသူအမြစ် တကျစွော ရြေါ်မပြို့်မြစ်
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သည်။ ရယရှု၏ နှုတထ
် က
ွ စ
် ကောားနတ ်ကို လူမျောား န ားရထောင်နေခဲ့်ကကစဉ်၊ ဘိုရောား
သခင်၏စကောားရတော်ကို ထသ
ို ူတိုက့် ကောားန ရနခဲ့်ရပ သည်။ နယရှုမပ နတ မ
် ူခသ
ဲ့ ညဲ့်
န ရသောသူအောား က ေ်ားမ နစမခင်ား၊

ောရလောင်သူအောား ရကျွားရမွားမခင်ား၊ အောားရပားနှစ်

သမ့််မခင်ား၊ ကရလားသူငယ်မျောားအောား မမရပ င်ရပေါ်တွင် ထိုငရ
် စမခင်ားနငဲ့် မမအရပေါ်
လူမျောားတ၏
ို့် အထင်လွဲမမ
ှု ျောားကို အမပစ်မယူပဲ ထိုသူတန
ို့် ှင့်် လက်ပန
ွ ်ားတတီားသွောား
လောမခင်ား၊ စသည့််အမှုမျောားတက
ိုို့ ို လူမ ားနတွှေ့မမင်လက
ို ်ရကကသညဲ့်အခါ၊ ဘိုန်ားရတော်နှင့််
တကွ ဘိုရောားသခင်ကို သူတရ
ို့် တွြို့မမင်ခရ
ဲ့် ပါသည်။
ရှုပ်ရထွားမှုမျောားကို ရရှောင်ရှောားနိုငရ
် န်၊ လူမျောားလက်ခထ
ံ
ားကကသညဲ့် ကယ်တင်
မခင်ားနည်ားလမ်ား အမျောားအမပောားရှရနသည်ကို ကျွန်ိုပ်တို့် န ားလည်ထောားြို့်အရရားကကီား
ပ သည်။ သရ
ို့် ောတွင် ထိုနည်ားလမ်ားရှသမျှတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်၏

န်က
့် ျင်ဘက်ရပ
ို ်

ပံိုလောွှ ကို ရြေါ်မပရပားရနပ သည်။ အရန က်တိုင်ားယဉ်ရကျားမှုတွင် လူတိုင်ားေှီားပါားနငဲ့်
အကျွမ်ားတေင်မြစ်ရနသည့်် ရခတ်စောားရသော ကယ်တင်မခင်ားတစ်မ ားအနကက င်ားကို
ဤအခေ်ားတွင် ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် လ့်လောသွောားပ မည်။ ထက
ို ယ်တင်မခင်ားလမ်ားစဉ်ကို မြူစင်
ရသောသူအမျောားအမပောား က ငဲ့်နစ ငဲ့ရ
် နကကပါသည်။ ဤလမ်ားစဉ်တွင် ကယ်တင်မခင်ား ကို
ပညတ်တရ ား၌အရမခခံရသော
ဤအယူအ

ကစစရပ်တစ်ခအ
ို မြစ်

လက်ခံယူ

ထောားကကသည်။

၏ ထူားမခောားရသောလကခဏောအချျုြို့တို့် မှော၊

➢ ဘိုရောားသခင်ရပားထောားရတော်မူနသ

လွတ်လပ်စွ နရားခ ယ်ပင
ို ်နသ အခွငဲ့်

ထက် ဘိုရောားသခင်၏အချျုပအ
် ချောအောဏောရတော်ကို ပိုမအ
ို နလားနပားအ ရံို
စိုကထ
်
ားမခင်ား။
➢ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား မမနှငရ
့်် န်ပငမ်ားမခင်ားအရကကောင်ားကို မြစ်ရစလသ
ို ည့်် ဘိုရောား
သခင်၏

နဒသရဘောထက် ကယ်တင်နိုင်စမ
ွ ်ားရသော ထိုသခင်၏တန်ခိုား

ရတော်ကို ပိုမအ
ို နလားနပားအ ရံစ
ို က
ို ်ထ ားမခင်ား။
➢ ကျွနပ
်ို ်တက
ိုို့ ို ဘိုရ ားသခင်ခ စ်နတ ်မူပပှီား ကျွနပ
်ို ်တ၏
ိုို့ ရရင်ားဆွအနမခအနေ
မ ပင် ကျွန်ိုပ်တထ
ိုို့ ံ သူခ ည်ားကပ်လန
ို တ မ
် ူနကက င်ားကို ယံိုကကည်နေရမညဲ့်
အစ ား၊ ဘိုရ ားသခင်သည် အလွေစ
် င်ကကည်သေို့်ရင်ားပပှီား ကျွနပ
်ို ်တမိုို့ ပ မနသ
ဒိုစရိုကအ
် မပစ်မ ားနကက ငဲ့် ဘိုရ ားသခင် မနက မခ မ်ားမဖစ်နေရသည်ဟို ယံို
ကကည်နေမခင်ား။ အကယ်စင်စစ်၊ အမပစ်အတွက် ဘိုရ ားသခင် ဝမ်ားေည်ရမခင်ား
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အနကက င်ားက ား

မမ ခ စ်နတ ်မူနသ သူမ ားအနပေါ်သိုို့ ထိုအမပစ်၏ဆားို

ကက ားမ ား သက်နရ က်နေနသ နကက ငဲ့မ် ဖစ်သည်။ ထိုအမပစ်မ ားနကက ငဲ့်
သူမနက မခ မ်ားမဖစ်နေမခင်ားမဟိုတ်ပါနခ ။
➢ မမအ ား အနကက င်ားမန
ဲ့ ကက က်လေို့်နေကကသညဲ့် လူသ ားမ ားတ၏
ိုို့ မ ားယွင်ား
နသ စတ်သနဘ ကို ဘိုရောားသခင်ကစ
ို ားနပားလိုသည် ဆသ
ို ညဲ့်အမေ်တ
ရ ားကို ေ ားလည်သနဘ နပါက်ရမညဲ့အ
် စ ား၊

မမ၏အမ က်နမပနစမခင်ားငါ

အနသွားသွေ်ားမခင်ားအမှုကို ဘိုရ ားသခင် နတ င်ားဆမို ပဌ ေ်ားနတ ်မူသည်ဟို
လက်ခံယံိုကကည်နေမခင်ား။
➢ လူအရပ င်ားတအ
ို့် ောား ကယ်တင်အရ
ံ့် သောငှ ဘိုရောားသခင်အစွမ်ားကိုန် ကကျုားစောား
နပားနတ မ
် ူသည်အရကကောင်ားကို ဘိုရ ားသခင်မတ်သ ားထ ားနသ အမပစ်စ
နစ င်စောရင်ားမျောားအ ားမဖငဲ့် ကျွန်ိုပ်တသ
ိုို့ ရသည်ဟို ေ ားလည်ထ ားရမညဲ့အ
်
စ ား၊ ကျွန်ိုပ်တအ
ိုို့ ား ကကပ်တည်ားစွ

အမပစ်စရ
ှီ င်ဖရ
ို့ို ေ်အတွင် ထစ
ို နစ င်

မ ားကို ဘိုရ ားသခင်မတ်သ ားနတ ်မူသည်ဟို ယံိုကကည်ရနမခင်ား။
➢ ရမတတော၌အရင်ားခံထောားရသောပညတ်ရတော်နှင့််

န်က
့် ျင်ရနသည့်် ကျွန်ိုပတ
် ို့်

၏အတတစတ်ကသော ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား အမပစ်ဒဏ်ရပားရနရကကောင်ားကို န ား
လည်ထောားရမည်အ
့် စောား၊ ဘိုရောားသခင်သည် ပညတ်နတ ခ
် ျျုားရြ က်သူတို့်
အြို့် အမပစ်ဒဏ်မျောား သတ်မတ်မပဌောန်ားထောားနပားနေသည်ဟို ရှုမမင်သံိုားသပ်
နေမခင်ား။ သဘောေပတ်ဝေ်ားက င်ထေ်ားသမ်ားနရားဆင
ို ရ
်

ဉပနဒမ ားကို လွေ်

က ားခ ားနဖါက်မလျှင် မပစ်ဒဏ်မ မလွတ်ကင်ားနိုင်သလို ရမတတော၌အရင်ားခံ
ထောားသညဲ့် ဉပနဒပညတ်ကိုလန
ွ ်ကျူားမပါလျှင် လွနက
် ျူားမခင်ားအတွက် မပစ်
ဒဏ်သငဲ့်လမဲ့်မည်မဖစ်ပါသည်။
➢ စစ်မန
ှ ်ရသောဧေံရ လတရောားကို ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ား ရြေါ်မပရပားသညဲ့်
သတင်ားရကောင်ားအမြစ် န ားလည်ထောားရမည့််အစောား၊ ပညတ်ချျုားရြ က်ရသော
သူတအ
ို့် ြို့် ဘိုရောားသခင်မပဌောန်ားထောားနသ မပစ်ဒဏ်မျောားမှ လွှတ်ရမမောက်ရစ
နိုင်သည့်် သတင်ားရကောင်ားတစ်ခိုအမြစ် အနက်ြွင့််

ိုကကမခင်ား။ ဘိုရောားသခင်

သည် မမပညတ်ရတော်ချျုားရြ က်ရသောသူတအ
ို့် ြို့် ရသဒဏ်ကို မပဌောန်ားသတ်
မတ်ရပားနသ
သတင်ား

ဘိုရောားတစ်

မူ ြစ်ရနခမ
ဲ့ ည်

လ
ို ျှင် ထိုသတင်ားစကောားသည်

ားို တစ်ရပ်ပင်မြစ်ရပလမ့််မည်မြစ်သည်။
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➢ ဘိုရောားသခင်အောား လံိုားလံိုားမှီခအ
ို ောားထ ားရနသ သူအမဖစ် ရှုမမင်ရမညဲ့်အစ ား၊
မမကယ်တင်မခင်ားရနရားအတွက် နတွားနတ ပူပေ်နေမခင်ား။ အကယ်စင်စစ်၊
သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်အရကကောင်ားနှင့််

ပတ်သက်သည့််

အမှန်တရောားကို

ကျွနပ
်ို ်တို့် ပိုမအ
ို ောရံစ
ို ိုကလ
်
ရလရလ၊ မမကယ်တင်မခင်ားအတွက် ကျွန်ိုပ်တို့်
၌ စိုားရမ်ပပ
ူ ေ်စရ မျောား ပမ
ို ိုရလျော့်နည်ားလောရလရလမြစ်သည်။ တချန်တည်ား
မှောပင် အမခောားသူတက
ို့် ိုလည်ား ကျွနပ
်ို ်တပ
ို့် မ
ို ို ချစ်ခင်ပပီား၊ ပမ
ို ိုတန်ြိုားထောားတတ်
လောပ သည်။ “အကကင်သူသည် မမအသက်ကက
ို ယ်

ယ်မခင်ားငှ အလရ
ို ှ၏။

ထိုသူသည် အသက်ရှုားံ လမ့််မည်။ အကကင်သူသည်င ့်ရကကောင်၎
့် င်ား၊ ဧေံရ လ
တရောားရကကောင်၎
့် င်ား အသက်ရှုားံ ၏။ ထိုသူသည် မမအသက်ကို ကယ်

ယ်

လမ့််မည်။” (မောကို ၈ား၃၅)
က ငဲ့်စဉ်မ ား၌အနမခခံနသ ဧဝံနေလ (Legal gospel) သည် ကယ်တင်
မခင်ားစတ်ချမှုရှမခင်ား၊ မရှမခင်ားအရပေါ် အတိုင်ားထက်အလွန် အောရံစ
ို က
ို ်မရစရန် အပမဲ
ဖအ ားနပားနေသည်။ ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့်
ကယ်တင်မခင်ားအပ အေင်၊ တစ်စံိုတစ်ရယောက်
ရသောသူ၏ ကယ်တင်မခင်ားကို ရသချောရအောင်ရလ့်လောစီစစ်ရမည်ဟူရသော ေန်ထပ
ို ်
မျျုားကို ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ရပေါ် ဘိုရောားသခင် တင်ထောားရတော်မမူပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ေညောဉ်
ရရားအရမခအရနအရပေါ် အောရံိုစက
ို ်ရနကကမည်အ
့် စောား၊ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား အရှအတိုင်ားမမင်
ရတော်မူသည်သောမက၊ ကျွနပ
်ို တ
် ၏
ို့် မြစ်နိုင်ရမခရှရသော အရမခအရနကပ
ို အစဉ်ရတွြို့
မမင်နိုင်သညဲ့် ပိုေ္ လ်ကကှီား၌သော ကျွနပ
်ို ်တို့် အစဉ်အောရံစ
ို က
ို ်ြို့်လသ
ို ည်။ မမတက
ို့် ိုယက
် ို
ကျွနပ
်ို ်တခ
ို့် ျစ်၍ တန်ြိုားထောားတတ်ကကသည်ထက်၊ ဘိုရောားသခင်သည် ကျွနပ
်ို ်တတ
ို့် စ်
ဦားစီတအ
ို့် ောား ပိုမခ
ို ျစ်ပပီား ပိုမိုတန်ြိုားထောားရတော်မပ
ူ သည်။ ဘိုရောားသခင်သည် ကျွနပ
်ို ်တို့်
တစ်ဦားစီတအ
ို့် ောား မမနှင့််အတူ ထောေရကောလတိုငတ
် ိုင် အတူ ရှရစလိုသည်။ မမသည်
အကကွင်ားမဲ့် ယံိုကကည်ကိုားစောားထက
ို ်သူမြစ်ရကကောင်ားနှင့်် ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့် ရကကောက်စတ်မျောား
ကို အတိုင်ားထက်အလွန် ကိုစောားြယ်ရောှ ားရပားနိုင်ရတော်မူရသောသူ မြစ်ရကကောင်ားကို
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်သရှရစလိုသည်။ “ချစ်မခင်ားရမတတောသည် ရကကောက်မခင်ား
သံရေ နှင့်် မရပ င်ားနိုင်ရော။….. စံိုလင်ရသောရမတတောသည် သံရေ (ရကကောက်စတ်) ကို
ပယ်ရောှ ားတတ်၏။ (၁ ရယော ၄ား၁၈)
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အလွနက
် ွဲမပောားမခောားန ားသည့်် ဧေံရ လနှစမ
် ျျုားမြစ်သည့်် က ငဲ့်စဉ်မ ား၌အရမခခံရသော
ဧေံရ လ (Legal Gospel) နှင့်် ကိုစောားမခင်ား၌အရမခခံရသောဧေံရ လ (Healing
Gospel) အရကကောင်ားကို ကျွနပ
်ို တ
် ို့် အကျဉ်ားချျုပန
် ှုင်ားယှဉ်ရလ့်လောခဲ့်ကကပပီားမြစ်ပ သည်။
ကိုစောားမှု၌အရမခခံရသော ဧေံရ လသည် ရယရှု၏သွန်သင်ချက်မျောားနှင့်် သူမပခဲ့်ရသော
ပံိုသက်ရသမ ားတန
ို့် ှင့်် အမပည့််အေကက
ို ည
် ီမရ
ှု ှသည်။ က ငဲ့်စဉ်မ ား၌အရမခခံရသော
ဧေံရ လမှောမူ (ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် သမ်ရမွြို့ရတော်မူရသော သမောားရတော်) ရယရှုအောား အမပစ်စီ
ရင်ရောတွင် အသံိုားမပျုခဲ့်ကကသည့်် လူမျောားြန်တီားထောားရသော တရောားစီရင်ရရားစနစ်နှင့််
သနဘ တူညီရနပ သည်။
တြန်မန်ရ
့် တော်မူသည်ကောား၊

င သည်

သင်တက
ို့် ိုအကျျုားနည်ားရစမခင်ားငှော

ကကံစည်ရသော အကကံမဟိုတဘ
် ၊ဲ သင်တသ
ို့် ည် ရမျှော်လင့််ရသောအကျျုားကို ရ
မည်အရကကောင်ား၊ ပငမ်ေပ်ရစမခင်ားငှောသော၊ သင်တအ
ို့် ဘို့် ကကံစည်ရသောအကကံ
တက
ို့် ို င သ၏။ (ရယရမ ၂၉ား၁၁)
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ရပေါ် ဘိုရောားသခင်စတ်ရကောင်ားထ ားရှဖိုို့ ထိုသခင်အောား ကျွန်ိုပ်တို့်
မြောားရယောင်ား

ရမည်ဟူရသောရည်ရွယခ
် ျက်မြင့််၊ ဘောသောရရားလိုပ်ငန်ားမျောား၌ ကျွန်ိုပ်

ရင်ားနှီားမမျုပန
် ှံခဲ့်ကကရသော အချန်၊ အင်အောားနှင့်် ရငွရကကားအရမမောက်အမျောားတသ
ို့် ည်
အချည်ားနှီားသက်သက်ပင်မဖစ်နပသည်။
သင်တသ
ို့် ည် မပျုသမျှရသော လွန်ကျူားမခင်ားအမှုတက
ို့် ို စွနပ
့်် စ်၍ အသစ်ရသော
နှလံိုား၊ အသစ်ရသောစတ်သရဘောကို မပင်

င်ကကရလော့်။ အဣ
ို သရရလ

အမျျုား၊ သင်တသ
ို့် ည် အဘယ်ရကကောင့်် အရသသတ်မခင်ားကို ခံလိုသနည်ား။
အရသခံရရသောသူ၏ အရသခံမခင်ားအမှု၌ င သည်ရပျော်ရမွြို့မခင်ားမရှ။ ထို
ရကကောင့််၊

ရမပောင်ားလဲ၍ အသက်ရှင်ကကရလော့်ဟို အရှငထ
် ောေရဘိုရောား မန့််

ရတော်မူ၏။ (ရယဇရကျလ ၁၈ား၃၁-၃၂)
အတတစတ်ကို စွနပ
့်် ယ်လျက် အသက်လမ်ားထဲ၌ ရလျှောက်လမ
ှ ်ားအသက်ရှင်
ကကဖိုို့ ကျွနပ
်ို ်တတ
ို့် စ်ဦားစီတို့်ကို ဘိုရောားသခင်ရမတတောရပ်ခံရနပ သည်။
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ဘိုရောားသခင်၏သောားရတော်ကို ယံိုကကည်ရသောသူအရပ င်ားတသ
ို့် ည်၊ ပျက်စီား
မခင်ားသမ
ို့် ရရောက်၊ ထောေရအသက်ကို ရရစမခင်ားငှ ၊ ဘိုရောားသခင်သည် မမ၌
တပ ားတည်ားရသောသောားရတော်ကို စွန့််ရတော်မသ
ူ ည်တိုင်ရအောင် ရလောကီသောား
တက
ိုို့ ို ချစ်ရတော်မူ၏။

ရလောကီသောားတအ
ို့် ောား အမပစ်စီရင်မခင်ားငှ ၊ ဘိုရောား

သခင်သည် သောားရတော်ကို ဤရလောကသို့် ရစလွှတ်ရတော် မူသည်မဟိုတ။်
ရလောကီသောားတသ
ို့် ည် ကယ
ို ်ရတော်အောားမြင့်် ကယ်တင်မခင်ားသရ
ို့် ရောက်မည်
အရကကောင်ား ရစလွှတ်ရတော်မူ၏။ (ရယောဟန် ၃ား၁၆-၁၇)
နယရှုကို ယံိုကကည်မခင်ားက ား ရယရှုရြေါ်မပရတော်မခ
ူ ဲ့်သညဲ့် မမကိုယ်ရတော်
တိုင(် ဘိုရောားသောားရတော်)၏အနကက င်ားနှင့်် ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောားသခင်၏ အနကက င်ားကို
ယံိုကကည်မခင်ားရပတည်ား။
ထိုတရောားဟူမူကောား၊ ဘိုရောားသခင်သည် ခရစ်ရတော်အထဲ၌ ရှရနလျက်၊
ရလောကီသောားတ၏
ို့်
အမပစ်မျောားကိုမှတ်ရတော်မမူ၊ ရန်ကိုပငမ်ားရစ၍ ကိုယ်
ရတော်နှင့်် မဿဟောယြွဲြို့ရစရတော်မူ၏။ ထမ
ို ဿဟောယတရောားကိုလည်ား
င တ၌
ို့် အပ်ရပားရတော်မူ၏။ (၂ ရကော ၅ား၁၉)
ထောေရရသမခင်ားမှ ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ောား ကယ်နှုတ်နပားမခင်ားအလင
ိုို့ ှ ကကျုားစောားအောား
ထိုတ်ရတော်မူခဲ့သည့်် ဘိုရောားသခင်၏ ကကျုားပမ်ားမှုတစ်ခိုလံိုားတက
ို့် ို စကောားလံိုားတစ်လံိုား
တည်ားမြင့််

အနှစခ
် ျျုပ်နဖေါ်မပရလျှင်၊

ရန်ပငမ်ားမခင်ားတရောား

(မတ်သဟောယတရောား)

သ
ို ည်စ
့် ကောားလံိုားထွက်ရပေါ်လောနပလမဲ့်မည်။
အထက်က ဘိုရောားသခင်နှင့််ကောွ ရှင်ား၍၊

ားို ညစ်ရသောအကျင်က
့် ို ကျင့််သ

မြင့်် စတ်နှလံိုား၌ ရန်သူမြစ်ရသော သင်တက
ို့် ို၊ ကယ
ို ်ခနဓ ရတော်၌ အရသခံ
ရတော်မူရသော အောားမြင့််၊ ယခိုမတ်သဟောယြွဲြို့ရစရတော်မူ၏။ (ရကောရလောသဲ
၁ား၂၁)
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အမပစ်ထသ
ဲ ို့်

လူသောားမျောားကျရံှုားခဲ့်ကကသည့််အခ ေ်မစ၍

ကွက
ဲ ွောလသ
ို ည့််

ပင်ကိုယစ
် တ်သရဘောတစ်ခိုသည် လူသောားတ၏
ို့် စတ်နှလံိုားသောားထဲတွင် စတင်အမမစ်စွဲ
ရနခဲပ
့် ါသည်။ ဘိုရောားသခင်၏စတ်ထဲတွင်မူ ထစ
ို တ်သရဘောမျျုား အမမစ်စမနေပ
ွ
ရချ။
ရမှောင်မက
ို ်ထက
ဲ

အလင်ားထွန်ားလင်ားမည်အရကကောင်ား

မန်ရ
့် တော်မူရသော

ဘိုရောားသခင်သည်၊ ရယရှုခရစ်၏ မျက်နှ ၌ထွန်ားလင်ားရသော ဘိုရောားသခင်
၏ ဘိုန်ားရတော်ကိုသရသော ဉောဏ်၏အရရောင်ကိုရပားလိုရသောငှ ၊ င တစ
ို့် တ်
နှလံိုားထဲ၌ အလင်ားကို ထွန်ားလင်ားရစရတော်မူ၏။ (၂ ရကော ၄ား၆)
ကျမ်ားပိုဒ်တွင် ရြေါ်မပထောားသည့်် ရမှောင်မက
ို ်ဟရ
ူ သောစကောားလံိုားသည် ဘိုရောား
သခင်အရပေါ် ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် န ားလည်မလ
ှု ဲမ
ွ ောှ ားရနမခင်ားကို ရည်ညွန်ားပ သည်။ ဘိုရောား
သခင်၏ ဘိုန်ားရတော်သည်ကောား သူ၏စောရတတရတော်ပင်မြစ်ပပီား၊ ထိုစောရတတရတော်ကို
ရယရှု၏မျက်နှ ရတော်တင
ွ ် ရတွြို့ရှရပ သည်။
င တရ
ို့် ှသမျှသည် မျက်နှ ြံိုားကိုြွင့််လျက် မှနက
် ို ကကည့််သကဲ့်သ၊ို့် သခင်
ဘိုရောား၏ ဘိုန်ားအသရရရတော်ကိုကကည့််မမင်၍၊ ေညောဉ်ရတော်တရောား၏ အရှင်
သည် ရရောင်မခည်ရတော်ကို လွှတ်ရတော်မူသည်အ
့် တိုင်ား၊ င တသ
ို့် ည် ဘိုန်ားအ
သရရတိုားပွ ား၍ ပံိုသဏဌောန်ရတော်နှငအ
့်် ညီ ရမပောင်ားလဲမခင်ားရှရကက၏။ (၂
ရကော ၃ား၁၈)
ကကည့််မခင်ားမြင့်် ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် မပောင်ားလဲကကဖမိုို့ ဖစ်သည်။ ဤနည်ားဥပရဒသသည်
ပံိုစန
ံ စ
ှ ်မျျုားစလံိုားနှင့်် အလိုပ်လပ
ို ရ
် နပ သည်။ ကိုယက
် ျျုားအြအ
ို့် လိုငှ ဘိုရောားသခင်ကို
ကျွနပ
်ို ်တို့် ယံိုကကည်ရနကကလျှင၊် ထိုယံိုကကည်မက
ှု
ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် အတတစတ်သရဘောကို
ပိုမိုအောား ရကောင်ားလောရစလမ်မ
့် ည်မြစ်ပ သည်။ ဘိုရောားသခင်အောား လံိုားလံိုားအတတကင်ား
စင်သူအမြစ် ကျွန်ိုပ်တကို့် ကည့််မမင်ကကလျှင်၊ ထိုကကည့််မခင်ားက ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် ပင်ကိုယ်
အတတစတ်ကို အမမစ်မှ နှုတပ
် စ်ြယ်ရှောားရပားလမ်မ
့် ည်မြစ်ပ သည်။ ဘိုရောားသခင်၏
ရမတတောရတော်၊

ရိုဏောရတော်နင
ှ ့်် ခွင့််လွှတ်မခင်ားအရကကောင်ားကို

အောရံိုမပျုမခင်ားသည်

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ထဲ၌ ထသ
ို ရ
ို့် သောသရဘောမ ားကို မပန်လည်ရရောင်မပန်ဟရစပ သည်။
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ထိုနည်ားတူ ရမြောင့််မတ်၍ ရန င်တရစရောအရကကောင်ားမရှရသောသူ ကိုား

ယ်

ကိုားရယောက်တ၌
ို့် ရကောင်ားကင်သောားတသ
ို့် ည် ေမ်ားရမမောက်မခင်ားရှသည်ထက်၊
ရန င်တရရသောလူ
င

သော၍ေမ်ားရမမောက်မခင်ားရှကကသည်ဟို

၏
ို ။ (လိုကော ၁၅ား၇)
ရန င်တရမခင်ား

တယ်။” ဟူ၍ ရမပော
(သ)ို့်

ိုားတရယောက်၌

သ
ို ည်မှော

ဘိုရောားသခင်အောား

“ကျွန်ရတော်ေမ်ားနည်ားပ

ရ
ို နမခင်ားမျျုားမဟိုတပ
် ရချ။ ရန င်တရမခင်ားကောား မပန်လည
ှ ့််မခင်ား

စတ်နှလံိုားရမပောင်ားလဲမခင်ားမြစ်သည်။

ရယရှုသွန်သင်ခရ
ဲ့် သောအရကကောင်ားအရော

ထဲတွင်ပ ရှသည့်် စစ်မှန်ရသောရန င်တရမခင်ား၏အနက်ကောား၊ ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ား
နှင့််ပတ်သက်ပပီား စတ်နလ
ှ ိုားံ ရမပောင်ားလဲမခင်ားပင်မြစ်ရပသည်။ ရယရှုရိုပ်လိုားံ ရြေါ်ရပားခဲ့်
သညဲ့်ပစ
ံို ံ အတအကျအတိုင်ား ဘိုရောားသခင်ကို ကျွန်ိုပ်တရ
ို့် တွြို့မမင်လောရပ လမ်မ
့် ည်။
ေန်ရလား၍ ပင်ပန်ားရသောသူအရပ င်ားတ၊ို့် င ့်ထံသလ
ို့် ောကကရလော့်။ င သည်
ချမ်ားသောရပားမည်။ င ့်ထမ်ားဘိုားကို တင်၍ထမ်ားကကရလော့်။ င ့်ထံ၌နည်ားခံကက
ရလော့်။ င သည် နူားညံ့်သမ်ရမွြို့နှမ်ခ
့် ျရသော စတ်သရဘောရှ၏။ သင်တစ
ို့် တ်
နှလံိုားသည် သက်သောမခင်ားကိုရလမ့််မည်။ အရကကောင်ားမူကောား၊ င ့်ထမ်ားဘိုား
သည် ထမ်ားလွယ်၏။ င ့်ေန်လည်ားရပ ့်၏ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (မသဲ ၁၁ား ၂၈)
ေညောဉ်ရရား တိုားတက်ဖအ
ိုို့ တွက် အချည်ားနှီားကကျုားပမ်ားမခင်ားမြင့်် မမကိုယက
် ို
ရကောင်ားမမတ်ရအောင် ကျွနပ
်ို ်တလ
ို့် ပ
ို ်ရ

ောင်ြမ
့်ို လိုအပ်ပ ရချ။ ကျွျုနပ
်ို ်တ၏
ို့်
ကကျုားစောား

အောားထိုတမ
် ှုအရပ င်ားတသ
ို့် ည် မမကိုယ်ကအ
ို ောရံိုမပျုမခင်ားသို့် တွန်ားပို့်ရပားပပီား၊ မောနကကီား
မခင်ား (သ)ို့် စတ်ပျက်မခင်ား၌ လမ်ား

ံိုားသွောားရစပ သည်။ ကျွနပ
်ို တ
် ၏
ို့် ရဘားကျပ်နံကျပ်

အရမခအရနအတွက် ရယရှု၌ ရမြရှင်ားချက်ရရနပ
ှ
သည်။ ရိုားရှင်ားစွောမြင့်် ရယရှုရမပော
ရလသည်မှော၊ “င ့်ထံ၌ နည်ားခံကကရလော့်။”
ဇရပ်ရစောင်သ
့် ည်

ပရရောြက်ရဟရှောယ၏

ကျမ်ားစောကရ
ို ပားသည်မြစ်၍၊

ကျမ်ားစောကိုြွင့််ရတော်မလ
ူ ျှင် ရတွြို့ရသောအချက်စကောားဟူမက
ူ ောား၊

ထောေရ
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ဘိုရောား၏ ေညောဉ်ရတော်သည် င ့်အရပေါ်၌ တည်ရတော်မူ၏။ အရကကောင်ားမူ
ကောား၊

င်ားရဲသောားတအ
ို့် ောား ေမ်ားရမမောက်စရောသတင်ားကိုကကောားရမပောရစမခင်ားငှ

င ့်ကို ဘသတ်ရပားရတော်မူပပီ။ ရကကမွရသောသူတ၏
ို့် အန ကိုရပျောက်ရစမခင်ား
ငှ ၎င်ား၊ ဘမ်ားသွောားချျုပ်ထောားလျှက်ရှရသော သူတအ
ို့် ောား လွှတ်မခင်ားအရကကောင်ား
နှင့်် မျက်စ ကန်ားရသောသူတအ
ို့် ောား မျက်စမမင်မပန်မခင်ားအရကကောင်ားကို မပရစ
မခင်ားငှ ၎င်ား၊ ညှဉ်ား

ခ
ဲ ရ
ံ ရသောသူတက
ို့် ို ကယ်မရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ ထောေရဘိုရောား

၏ မ လ
ဂ ောနှစက
် ောလကို ကကောားရမပောရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ င ့်ကို ရစလွှတ်ရတော်မူ
ပပီဟို လောသတည်ား။ (လိုကော ၄ား၁၇-၁၈)
ရယရှုလောရရောက်ပပှီား ကျွန်ပတ
် အ
ို့် ြို့် ရ

ောင်ရွက်ရပားခဲရ
့် သောအရောကသ
ို ော

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောားလံိုား လအ
ို ပ်ရနကကပ သည်။ ဤရနရောတွင် မည်သည့်် ချွင်ားချက်မျှမရှ
ပ ရချ။
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၂၁။ တ
ျွန်ု်ပတ
် ိ်ုို့ရ

်းစ င်ရတ ်မပခင််း

်ုိ

် ံြို့ရနသင်ပ
့် ါသရလ ။

တရောားစီရင်မခင်ားအရကကောင်ားကို စဉ်ားစောားရသော်၊ တရောားစီရင် ခံရမည့််သန
ူ ှင့််
တရောားစီရင်မည်သ
့် ူသည် အဘယ်သူမျောားမြစ်ကကမည်ကို ကျွနပ
်ို ်တိုို့ ဦားစွောသထောားြို့်
ရကောင်ားသည်။ ဧဒင်ဥယျောဉ်၌ ဧေနှင့်် ရ မွတို့် မပေ်မပန်လေ်လန
ှ ် စကောားရမပောဆခ
ို ဲ့ကက
သည်ကို

မပန်ကကည့််ပပီား၊

ဘိုရောားသခင်၏

တရောားမျှတမှု၊

စတ်ထောားမွန်မမတ်မန
ှု ှင့််

မြူစင်ရိုားသောားမှုအရပေါ် သံသယမြစ်ရစခဲ့သည့်် ရမားခွန်ားတစ်ခက
ို ို ဧေ၏စတ်ထသ
ဲ ို့် ရ မွ
ကကီား ထညဲ့်သွင်ားရပားခဲ့်သည်အရကကောင်ားကို မပန်လည်သတရလက
ို ်ပ ရလ။ အပွငဲ့်လင်ား
ဆံားို နမပ ရလျှင်၊ ဤရနရော၌ အစီရင်ခံခရ
ဲ့် ရသောသူမောှ လူသောားမဟိုတပ
် ဲ ဘိုရောားသခင်
ပင် မြစ်ရနသည်ကို ရတွြို့ရှရပ လမဲ့်မည်။
ဘိုရောားသခင်သည် မမကိုယ်ရတော်တိုင် စီရင်မခင်ားခံရတော်မူသည် ဟူရသော
အရတွားကို ကျွနပ
်ို ်တလ
ို့် က်ခံနိုငရ
် ေ် ခက်ခဲရကောင်ားခက်ခဲရနနပလမ့််မည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊
တစ်ခတ
ို ည်ားရသော ဤအရတွားအမမင်ကသော ကျမ်ားစောအောား အရမခခံကျကျရလ့်လော
မှုမပျုရစနိုငလ
် မ်မ
့် ည်မြစ်ပ သည်။ မောရ်နတ်နှင့်် ပထမဦား

ားံို အကကမ် ရတွြို့

စ
ိုံ ကောား

ရမပောခဲ့်သည်အ
့် ချန်မစ
ှ ၍ ကျွနပ
်ို ်တလ
ို့် သ
ူ ောားတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်အောား အထက်စီားသ
ရဘောမြင့်် စီရင်လောခဲ့်ကကပ သည်။ သူူ့အောား မျှတစွော ကျွနပ
်ို ်တစ
ို့် ီရင်ရနကကပပီားရလော။
ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည် ကိုယစ
် တ်သရဘောမြင့်် မမကိုယ်ကို တရောားစီရင်သအ
ူ ရ
တွင် မှောားယွင်ားစွောချီားရမမှောက်ရနကကစဉ်၊ တရောားစီရင်ခရ
ံ မည့််အမြစ်မှ ကျွနပ
်ို ်တို့်နမပားမ
လွတ်နိုင်ကကပ ရချ။ ဘိုရောားသခင်သည် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား စီရင်မခင်ားမပျုရတော်မမူပ ရချ။
မည်သပ
ို့် င် မြစ်ရစကောမူ၊ ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည် မမတက
ိုို့ ိုယက
် စ
ို ီရင်မခင်ားအမှုတွင် အထူားသ
မြင့်် ကျွမ်ားကျင်ကကသည်။ မမရမပောရသောစကောားသည် အသက်မြစ်ရကကောင်ား ရယရှုမန့််
ရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ ထို၏စကောားရတော်ကို လက်ခံမည်၊ မခံမည်ကို ကျွန်ိုပ်တို့် ရရွားချယ်
မှုမပျုရကကပါမည်။ သူ၏စကောားရတော်သည် အမှန်တကယ်ပင် အသက်နငဲ့်မပညဲ့စ
် ံိုပပီား၊
ထိုစကောားရတော်ကို မငင်ားပယ်ရနကကမခင်ားမဖငဲ့် အပျက်သရဘောရ

ောင်သည့်် အကျျုား

က်မျောားတမို့် ြင့်် မမတက
ို့် ိုယက
် ို ကျွန်ိုပ်တို့်မပန်လည်တရောားစီရင်နေမကကပါသည်။
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တရောားရံိုားတွင် တရောားစီရင်သည့််ပစ
ံို ံမျျုားမြင့်် ဘိုရောားသခင် တရောားစီရင်ရတော်
မမူပ ရချ။ ကိုယက
် ိုတရောားစီရင်မခင်ားနှင့်် ရသမခင်ားသို့် သွောားရသောလမ်ားမထက်ရပေါ်တွင်
ကျွနပ
်ို ်တို့်

က်လက်ရလျှောက်လမ
ှ ်ားသွ ားကကမည်ဆလ
ို ျှင်၊ ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့်

ားံို မြတ်ချက်

ကို ေမ်ားနည်ားစွော အတည်မပျုရပားမခင်ားမှတပ ား ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ြို့် အဘယ်အရောကိုမျှ
ဘိုရောားသခင်လပ
ို ်ရ

ောင်ရပား နင
ို ်မည်မဟိုတ်ပ ရချ။

စဉ်ားစောားစရော တရောားစီရင်မခင်ားရှုရထောင့်် ရန က်တစ်မျျုားရှပ ရသားသည်။ သူ
တပါားအောား ကျွန်ိုပ်တစ
ို့် ရ
ီ င်ကကရ တွင၊် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ရပေါ်သိုို့ အပျက်သရဘောမြင့်် ထို
စှီရင်မခင်ားမပန်လည်သက်နရ က်လ ပါသည်။ သူတပါားအ ား စှီရင်မခင်ားသည် မမကိုယ်
ကို မပေ်လည်စှီရင်နေမခင်ားပင်မြစ်သည်။ တရောားစီရတော်မူမခင်ားတွင် အမှန်တကယ်
ရကကောက်ရြို့ွံ ရမည့််သသ
ူ ည် အဘယ်သူမြစ်သည်ကို ရတွြို့မမင်လိုလျှင်၊ မှန် ထဲတွင်
ကျွနပ
်ို ်တို့် မပန်ကကည့််ရန
ှု ိုင်နပသည်။
တရောားစီရင်ရတော်မူမခင်ားအမှုတင
ွ ် အဘယ်သရ
ို့် ှသည်ကို၊ မ ားယွင်ားမှုမပ ရနစဉ်
လူမျောား ြမ်ားမသွောားခဲ့်သည့်် အမျျုားသမီား၏ အမြစ်အပျက်မှတတ
် မ်ားတွင် ဥပမောမပထောား
ရပားပ သည်။
ရယရှုသည်လည်ား သံလင
ွ ်ရတောင်သို့် ကကွရတော်မူ၏။ နံနက်ရစောရစော မောန်
ရတော်သို့် တြန်ကကွရတော်မူ၍ လူအရပ င်ားတသ
ို့် ည် အထံရတော်သလ
ို့် ောကက
၏။ ထိုအခ ထိုင်ရတော်မူ၍

ားံို မဩေ ဒရပားစဉ်တွင်၊ မှောားယွင်ားမခင်ားအမှုကို

မပျုလျက်ရနရသောမန်ားမတရယောက်ကိုရတွြို့လျှင်၊ ကျမ်ားမပျု

ရောတ့်န
ို ှင့်် ြောရ

ရှဲတသ
ိုို့ ည်ရခေါ်ခဲ့်၍

ဤမန်ားမသည်

အလယ်၌ထောားပပီားမှ၊

အရှငဘ
် ရ
ို ောား၊

မှောားယွင်ားမခင်ား အမှုကိုမပျုစဉ်တင
ွ ်ပင် ရတွြို့မပ သည်။ ထိုသရ
ို့် သောမန်ားမကို
ရကျောက်ခန
ဲ ှင့်် ပစ်ရမည်ဟို ရမောရရှသည်အကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ပညတ်တရောား၌
စီရင်ထိုားံ ြွဲြို့ပ ပပီ။ သရ
ို့် ောတွင် ကယ
ို ်ရတော်သည် အဘယ်သို့် မန်ရ
့် တော်မမ
ူ ည်
နည်ားဟို ရလျှောက်ကက၏။ ထသ
ို ရ
ို့် လျှောက်ကကရသော်၊ ကိုယ်ရတော်၌ အမပစ်
တင်ခွင့်ရ
် ှရစမခင်ားငှ ၊

စံစ
ို မ်ားရနှ င့််ယက
ှ ်ရသောအောားမြင့််

ရလျှောက်ကက၏။

ရယရှုသည် ရအောက်သင
ို့် လ
ံို့် ျက် လက်ညှျုားရတော်နှင့်် ရမမ၌ရရားသောား၍ရန
ရတော်မူ၏။ ထိုသတ
ူ သ
ို့် ည် အထပ်ထပ်ရမားရလျှောက်ကကရသောအခ ကိုယက
် ို
လှန်ရတော်မူ၍၊ သင်တတ
ို့် ွင် အမပစ်ကင်ားရသောသူသည် ရရှားဦားစွော ရကျောက်
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ခဲနှငပ
့်် စ်ရစဟို မန်ရ
့် တော်မူပပီားမှ၊ တြန်ရအောက်သင
ို့် ၍
ံို့် ရမမ၌ ရရားသောားရတော်
မူမပန်၏၊ ထိုသတ
ူ သ
ို့် ည်ကကောားရလျှင် မမတစ
ို့် တ်နှလံိုားသည် မမတအ
ို့် မပစ်ကို
ရြော်မပသမြင့််၊ အသက်ကကီားရသောသူမစ
ှ ၍ အငယ်

ိုားံ ရသောသူတိုင်ရအောင်

တရယောက်ရန က်တရယောက် ထွက်သောွ ားကက၏။ ရယရှုသည် တရယောက်
တည်ား ကျန်ရစ်ရတော်မူ၍၊ မန်ားမသည်အလယ်၌ရပ်ရန၏။ ထိုအခ ရယရှု
သည် ကိုယက
် ိုလန
ှ ်ရတော်မူမပန်၍၊ ထိုမန်ားမမှတပ ား အဘယ်သူကိုမျှမမမင်
လျှင်၊ အချင်ားမန်ားမ၊ သင့််ကို အမပစ်တင်ရသောသူတသ
ို့် ည် အဘယ်မှောရှကက
သနည်ား။ သင်၏အမှုကိုအဘယ်သူမျှမစီရင်ရလောဟို
မန်ားမကလည်ား၊ အဘယ်သူမျှ မစီရင်ပ သခင်ဟို

ရမားရတော်မူ၏။ ထို
ရလျှောက်၏။ င သည်

လည်ား သင်၏အမှုကို မစီရင်။ သွောားရလော့်။ ရန က်တြန် ဒိုစရိုကက
် မ
ို မပျု
နှင့််ဟမ
ို န်ရ
့် တော်မူ၏။ (ရယောဟန် ၈ား၁-၁၁၊ အဓကကိုားကောားချက် )
ရယရှုရရှြို့ရတော်သို့် ရခေါ်သွင်ားမခင်ားခံခရ
ဲ့် ပပီား ပညတ်ချျုားရြ က်သတ
ူ စ်ဦားအမြစ်
လက်ညှျုားထိုားမခင်ားခံခရ
ဲ့် ရသော အမျျုားသမီားသည်၊ ရယရှုအောား မမတ၏
ို့် ဘောသောရရားကို
ပခမ်ားရမခောက်လောသူတစ်ဦားအမြစ် စီရင်ခဲ့်ကကသည့်် အကကင်န ကင်ားရသော ဘောသောရရား
ရခ င်ားရ

ောင်မျောားတ၏
ို့် သောားရကောင်အမြစ် အသံိုားခ မခင်ားကခ
ို ခ
ံ ဲ့်ရပ သည်။ ရယရှုအောား

ြျက်စီားမခင်ားငှ ထိုအမျျုားသမီားကို သူတအ
ို့် သံိုားခ ခဲ့်ကကမခင်ားမြစ်သည်။ သူမအောား စွပစ
် ွဲ
အမပစ် တင်လောရသောသူတသ
ို့် ည် ရမောရရှပညတ်ကို လက်ဆအသံ
ွ
ိုားမပျုခဲ့်ကကသည်။
ြောရရှဲမျောားနှင့််

ထပ်တက
ို ်ရင်

အရမြကစစတစ်ခိုတွင်၊

င
ို ်ခဲ့်ရသည့်် ကွောရှငား် မပတ်

ဲမခင်ားအရကကောင်ား အရမား

ရမောရရှပညတ်အရကကောင်ားနှင့်် ပတ်သက်ပပီား ြောရရှဲတအ
ို့် ောား

ရအောက်ပ အတိုင်ား ရယရှုမန့်် ရတော်မခ
ူ ဲ့်နလသည်။ “သင်တစ
ို့် တ်နှလံိုား ခိုငမ
် ောရသော
ရကကောင့်် ရမောရရှသည် ထိုပညတ်ကို ရရားထောားသတည်ား။” (မောကို ၁၀ား၅)
ရယရှုသည်

တရောားစီရင်ပိုင်ရသောအခွငအ
့်် ပ အေင်

အခွင့််အောဏောအရပ င်ားတက
ို့် ို ပင
ို ်

ိုင်ထောားရသောဘိုရောားတစ်

တန
ိုို့ ားလည် သရဘောရပ က်လောကကသည့််အခ ၊ အ

ဘိုရောားနှင့််

ိုင်ရသော

မူ ြစ်ရကကောင်ားကို ကျွန်ိုပ်

ိုပ တရောားခွင်၌ မြစ်ပျက်သောွ ားခဲ့်

သည့်် အမြစ်အပျက်၏ ကျယ်မပန်မ
့် ှုအတိုင်ားအတောကို ကျွန်ိုပတ
် ရ
ို့် ှငား် လင်ားစွော ရတွြို့
မမင်လောရပ လမ်မ
့် ည်။

မမရရှြို့ရတော်ရမှောက်သို့်

ရရောက်ရှလောခဲ့်သည့််

အမှုအရပေါ်

ရယရှုချက်ချင်ား တရောားစီရင်မမ
ှု မပျုခပ
ဲ့ ရချ။ တရောားစီရင်မည်အ
့် စောား ရအောက်သင
ို့် ၍
ံို့်
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ရမမရပေါ်တွင် မမ၏လက်ရတော်မြင့်် ရယရှုစောရရားချရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ မမတ၏
ို့် ရမား
ခွန်ားအတွက် အရမြရပားရန် ရယရှုအောား သူတြ
ို့် အောားရပားလောကကခဲ့စဉ် သူတအ
ို့် ောား
“သင်တတ
ို့် ွင် အမပစ်ကင်ားရသောသူသည်

ရရှားဦားစွောရကျောက်ခန
ဲ ှင့််ပစ်ရစဟို” ရယရှု

မပန်လည်မန်က့် ကောားခဲ့်လက
ို ်ပ သည်။ ထရ
ို့် န က်၊ ရမမရပေါ်တွင် ရယရှု

က်ပပီား စောရရား

ရနခဲပ
့် သည်။
နယရှု

မပ မူနမပ ဆိုနလသမျှတိုို့တွင်

သည်။ ဘောသောရရားရခ င်ားရ

ရည်ရယ်ခ က်အပမတမ်ားပါရနေပါ

ောင်မျောားတ၏
ို့် ရမားခွန်ားအောား ရရှောင်တန်ားမခင်ားငှ ရမမရပေါ်

၌ ရယရှုစောရရားသောားခဲ့်မခင်ား မဟိုတပ
် ရချ။ မမရရှြို့နမ က်သို့် ထိုအမ ားသမှီား နရ က်
ရလ ခဲ့ရမခင်ား၏ အနမခအနေအနကက င်ားအရင်ားမ ားကို ရယရှုသရှရတော်မူခပ
ဲ့် သည်။
သူမအောား

စွပစ
် ွဲရနသူတစ်ဦားချင်ားစီတ၏
ို့်

ရန က်ရကကောင်ားရောဇေင်တစ်ခစ
ို ှီတိုင်ားကို

လည်ား သူသရရနခဲ့်ပပီား၊ ထိုသတ
ူ ၏
ို့် အရတွားအရခေါ်နှင့်် ရည်ရယ
ွ ်ချက်မျောားကို သူြတ်ရှု
ရနခဲပ
့် သည်။ လျျုြို့ေက
ှ ်ရသော ထိုသူမျောားတက
ို့် ို မျက်မမင်သက်ရသမျောားရရှြို့တွင် ရယရှု
ပစ်ပစ်ခ ခ
ရမမရပေါ်တွင်

ားံို မလိုက

ားံို မနင
ို ်နပသည်။ သရ
ို့် ောတွင်၊ ထသ
ို မို့် ပျုရတော်မူမည့််အစောား

စောရရားသောားခဲ့်မခင်ားမြင့််သ

ထိုဘောသောရရားရခ င်ားရ

ောင်မျောားတအ
ို့် ောား

ကိုယ်အမပစ် ကိုယ်မပန်မမင်နိုငရ
် အောင် ရယရှုမပျုရပားရတော်မခ
ူ ပ
ဲ့် သည်။ ထိုသူတ၏
ို့်
အမပစ်ကို မပမဲရသောမှတတ
် မ်ားအမြစ် ရမမရပေါ်တွင် ရယရှုရရားသောားရတော်မူခဲ့်နလသည်။
ဘိုရောားသခင်သည် မမထံရရောက်ရလောသမျှ
ှ
ရသောသူတ၏
ို့် အရမခအရနမျောား
ကို ရှုမှတ်ရတော်မမူပဲ သူတအ
ို့် သီားသီားတအ
ို့် ောား လွေစ
် ွ တန်ြိုားထောားခ စ်ခင်နတ မ
် ူပါ
သည်။ သူ၏အမှုရတော်လပ
ို ်ငန်ားမှော ရလောကကကှီားအောား ကယ်တင်ဖိုို့အတွက်မြစ်ပပီား၊
အမျျုားသမီားနှင့်် သူမအရပေါ်စွပစ
် လ
ွဲ ောသူတစ
ို့် ပ်ကက ား ရန်ပငမ်ားနစမခင်ားငါ သူမပျုရတော်မခ
ူ ဲ့်
နလသည်။
ဘောသောရရားရခ င်ားရ

ောင်မျောားအောား “သင်တတ
ို့် ွင် အမပစ်ကင်ားရသောသူသည်

ရရှားဦားစွောရကျောက်ခန
ဲ ှင့််ပစ်ရစဟို” ရယရှုမန်ရ
့် တော်မူခပ
ဲ့် သည်။ ဤတွင် တရောားစီရင်
မခင်ားတောေန်ကို သူတ၌
ို့် ရယရှုမပန်ပပီားလက်လဲရ
ွ တော်မူခပ
ဲ့် သည်။ အမပစ်စီရင်မခင်ားငှ
ဤရလောကသို့် ရယရှုကကွလောရတော်မခ
ူ ဲ့်မခင်ား မဟိုတ်ပ ရချ။ တရောားသူကကီားတစ်ဦား၏
ရနရောတွင်လည်ား သူရပ်တည်မရနခဲပ
့် ရချ။ ရယရှု၏စကောားရတော်ကို အမျျုားသမီားအောား
ရကျောက်ခန
ဲ ှင့််ပစ်ရန် ြတ်ရခေါ်ရနသည့်် ြတ်ကကောားမှုတစ်ခအ
ို မြစ် ကျမ်ားတတ်နှင့််
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ြောရရှဲမျောားမှတ်ယခ
ူ ဲ့်ကကပ သလောား။ ထိုသို့် သူတမ
ို့် မှတ်ယူခဲ့်ကကပ ရချ။ ထိုတရောားခွင်မှ
“တစ်ရယောက်ရန က် တစ်ရယောက်” သူတမို့် ပန်ထက
ွ ်သောွ ားခဲ့်ကကပ သည်။
ဘိုရောားမြစ်ရသော ရယရှုအနေမဖငဲ့် ထိုအမျျုားသမီားအောား အမပစ်စရ
ီ င်ရတော်မမူခဲ့်
ပ ရချ။ သရ
ို့် ောတွင် “သွောားရလော့်။ ရန က်တြန် ဒိုစရိုကက
် ိုမမပျုနှင့််” ဟူရသောစကောား
အောားမြင့်် သူမအြို့် အသက်လမ်ားတံခ ားကို ရယရှု ြွင့််လစ
ှ ်ရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။
သူမအောား မမရရှြို့ရမှောက်သို့် ပို့်ရ

ောင်လ ခဲ့်သည့်် အကျင့််

ိုားမျောားကို စွနပ
့်် ယ်ဖိုို့ ရယရှု

မန်ရ
့် တော်မခ
ူ ဲ့်သည်သောမက၊ ရသရစနိုင်သညဲ့အ
် မပစ်တည်ားဟူရသော ဘိုရောားသခင်အ ား
မကိုားစောားထိုက်သအ
ူ မဖစ်

ယံိုကကည်နေမခင်ားမ

လွတ်ရမမောက်ရရသောအခွငက
့်် ိုလည်ား

သူမအောား ရယရှုရပားသန ားရတော်မူခပ
ဲ့် သည်။
နရားနလျှ က်ဘဝအသက်တ ၌

အမပစ်စရ
ှီ င်ခံမခင်ားမ လွဲရရှောင်နိုင်မည့််

လမ်ားကို ဤအမျျုားသမီားအောား ရယရှုရပားသန ားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ သူမအနပေါ်ထ ားရ
သညဲ့် ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောားသခင်၏ရမတတောရတော်ကို သူမ၌ ရယရှုရြေါ်မပရပားခဲ့်ပ သည်။
အသက်ရပားပိုငရ
် ှင၏
် ရရှြို့ရတော်ရမှောက်သိုို့ သူမရရောက်ရှရနခဲ့်ပပီား၊ ထိုအရှငအ
် ောား မမ
ချစ်ခင်ကိုားစောားနိုင်သည်အနကက င်ားကို သူမသရှရနခဲ့်ပ သည်။ ရယရှုနှင့်် ရတွြို့

ခ
ံို ဲ့်ပပီား

ရန က်ပိုင်ားတွင် ဘိုရောားသခင်အရပေါ်ထောားရှသည့်် သူမ၏အရတွားအမမင်နှင့်် ထိုသခင်
နှင့််သူမ၏

က်

ံရရားအရမခအရန အကကီားအကျယ်ရမပောင်ားလဲသွောားခဲ့်သည်။ ထိုတရောား

ခွင်၌ မြစ်ပျက်သွောားခဲ့်သည့်် တရောားစီရင်မှုသည် သူမအြို့် အသက်တောရမပောင်ားလဲမှု
မဖစ်နပေါ်နစခဲ့သညဲ့် အသက်ရပားစွမ်ားနသ စီရင်မှုတစ်ရပ်မြစ်ခပ
ဲ့် သည်။
အမျျုားသမီားအောား အမပစ်စီရင်မခင်ားငါ အစဉ်သငဲ့်မြစ်ရနခဲ့်ကကသည့်် စတ်နလ
ှ ိုားံ
မောရကကောရသော ကျမ်ားတတ်နှင့်် ြ ရရှဲမျောားတက
ို့် ို ရယရှုအမပစ်စီရင်ရတော်မမူခပ
ဲ့် ရချ။
ထိုအစောား၊ မမတ၏
ို့်
မက
ို ်ရမှောင်ကျရနရသော အမူအကျင့််မျောားတက
ို့် ို မပန်လည်ရတွြို့
မမင်နိုင်မည့်် ေညောဉ်ရရားမှန်တစ်ချပ်ကို သူတရ
ို့် ရှြို့၌ ရယရှုရထောင်မပနပားရတော်မူခဲ့်
ပါသည်။ ရလဒ်အရနမြင့််၊ ထသ
ို ူ“တစ
ို့် တ်နှလံိုားသည် မမတအ
ို့် မပစ်ကို ရြော်မပသမြင့််၊”
အသက်ရပားပိုငရ
် ှင၏
် စင်ကကယ်၍ အတတကင်ားစင်ရသောရမတတောရတော်ရရှြို့မှ ထွက်သွ ား
ကကဖိုို့ သူတလ
ို့် ှုြို့ံ ရ

ော်မခင်ားခံခရ
ဲ့် ပ သည်။ သူတစ်ပါားအောား အမပစ်စီရင်မခင်ားငှ သူတို့်

ရရောက်ရလောခဲ
ှ
့်ကကသည်။ သရ
ိုို့ ောတွင် မမတက
ို့် ိုယက
် ို မပန်လည်အမပစ်စရ
ီ င်ခဲ့်မခင်ားမြင့််
သူတို့် အ

ံိုားသတ်သောွ ားခဲရ
့် ကကသည်။
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သူတပ ားကို စစ်ရကကောစီရင်တတ်ရသောသူ၊ သင်သည်ကိုယ်အမပစ်ကို မြံိုား
နိုင်ရော။ အရကကောင်ားမူကောား၊ သင်သည်စစ်ရကကောစီရင်ရသောအမှုကိုပင် ကယ
ို ်
တိုင်မပျုသည်မြစ်၍၊ သူတပ ားကို စစ်ရကကောစီရင်သည်တွင် ကိုယ်အမပစ်ရှ
ရကကောင်ားကို စီရင်

ားံို မြတ်ရောရရောက်၏။ ဘိုရောားသခင်သည် ထိုသမို့် ပျုရသော

သူတက
ို့် ို စီရင်ရတော်မူမခင်ားအရောသည် သမမောတရောားနှငည
့်် ီသည်ကို င တသ
ို့်
ကက၏။

ထိုသရ
ို့် သောအမှုကက
ို ယ
ို ်တိုင်မပျုလျက်ပင်၊

သူတပ ားမပျုသည်ကို

စစ်ရကကောစီရင်ရသောသူ၊ သင်သည် ဘိုရောားသခင်စရ
ီ င်ရတော်မူမခင်ားနှင့်် လွတ်
မည်ဟို ထင်မှတ်သရလော။ (ရရောမကသေ ဒစော ၂ား၁-၃)
ကျွျုနပ
်ို ်တို့်

အသီားသီားတအ
ို့် ောား

ပပျုင်ဘက်ကင်ားရသောလွတလ
် ပ်ခွငမ
ဲ့် ားကို

ဘိုရောားသခင် ရပားထောားရတော်မူပါသည်။ ကယ
ို ်ကိုယက
် ို အမပစ်စရ
ီ င်မခင်ားငါ ရရွားချယ်မှု
မပ ရနကကသည့်် ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်

ကိုယ်ပိုင်ရရွားချယ်မမ
ှု ျောားကို ဘိုရောားသခင်ရဘားချတ်

ထောားရတော်မူမည်မဟိုတပ
် ရချ။ အမပန်အလှန် ရမတတောတရောားနှင့်် အသက်ရှင်မခင်ားတ
ရောား၏စက်ေိုင်ားကကီားထဲမှ ထွကခ
် ွောသွောားရန် ကျွန်ိုပတ
် ို့်

ရရွားချယ်မှုမပျုကကသည့််အခ

ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်
ကိုယက
် ိုယ်ကစ
ို ရ
ီ င်မခင်ားအမှုကို ေမ်ားနည်ားစွောမြင့်် ဘိုရောားသခင်အတည်
မပ နပားရနလနတ ဲ့သည်။ ဤသည်မောှ ဘိုရောားသခင်၏ တရောားစီရင်မခင်ားပင်မြစ်ရပ
သည်။ ဤတရောားစီရင်မခင်ားမှ လွတ်ရမမောက်နိုင်သညဲ့်လမ်ားဟူ၍ အလျင်ားမရှပ ရချ။
အရကကောင်ားမှော ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် စတ်

နဒကို

န်က
့် ျင်ဘက်မပျုလျက် အသက်ရှငမ် ခင်ားသို့်

သွောားရသောလမ်ားရပေါ်၌ ရလျှောက်လှမ်ားသွ ားရစမခင်ားငှ

ကျွနပ
်ို ်တို့်အ ား ဘိုရောားသခင်

အတင်ားအဓဓမ ြအောားရပားမခင်ားမမပျုနိုင်ရသောရကကောင်မ့် ြစ်သည်။
ခမည်ားရတော်သည် အဘယ်သက
ူ ိုမျှ မတရောားစီရင်ရတော်မမူ။ တရောားစီရင်
မခင်ား အခွငရ
့်် ှသမျှကို သောားရတော်အောား အပ်ရပားရတော်မူ၏။ (ရယောဟေ် ၅ား၂၂)
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောား တရောားစီရင်ရတော်မမူပ ရချ။
ရယရှုမေို့န
် တ မ
် ူနသ
ထွကစ
် က ားတင
ို ်ားတွင်
ရြေါ်မပထောားသည်။

စကောားတသ
ို့် ည် အသက်မြစ်သည်။ ရယရှု၏နှုတ်

ဘိုရောားသခင်၏

ရန်ပငမ်ားမခင်ားရမတတောရတော်အရကကောင်ားကို
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ရယရှုကလည်ား၊

င ့်ကယ
ို ံိုကကည်ရသောသူသည်

င ့်ကိုသောယံကို ကည်သည်မ

ဟိုတ၊် င ့်ကိုရစလွှတ်ရတော်မူရသော သူကယ
ို ံိုကကည်၏။ င ့်ကို ကကည့််မမင်
ရသောသူသည် င ့်ကို ရစလွှတ်ရတော်မူရသောသူကို ကကည့််မမင်၏။ င ့်ကို
ယံိုကကည်သမျှရသောသူတသ
ို့် ည် ရမှောင်မက
ို ်၌မရနရစမခင်ားငှ င သည် အ
လင်ားမြစ်လျက် ဤရလောကသို့် ကကွလောပပီ။ င ့်စကောားကိုကကောားရသောသူသည်
မယံိုကကည်ဘဲရနလျှင် ထိုသက
ူ ို င သည်အမပစ်မစီရင်။ ရလောကီသောားတက
ို့် ို
အမပစ်စရ
ီ င်အံ့်ရသောငှ င လောသည်မဟိုတ၊် ရလောကီသောားတက
ို့် ို ကယ်တင်
အံရ
့် သောငှ င လော၏။ င ့်ကိုပယ်၍င ့်စကောားကို န မခံရသောသူအောား အမပစ်စီ
ရင်ရသောသူရှရသား၏။ င ရဟောရမပောရသောစကောားပင် ရန က်

ားံို ရသောရန့်၌

ထိုသူအောားအမပစ်စရ
ီ င်လမ့််မည်။ (ရယောဟန် ၁၂ား၄၄-၄၈၊ အဓကကိုားကောား
ချက်)
ကျွနပ
်ို ်တို့်ကို ရယရှုတရောားစီရင်ရတော်မမူပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား အသက်
ရှငမ် ခင်ားနှင့််

ိုင်ရသော နှုတ်ကပတ်ရတော်တရောားကို ဘိုရောားသခင်ကမ်ားလှမ်ားထ ားနပား

ရတော်မူသည်။ သရ
ို့် ောတွင် ထန
ို တ
ှု ်ပတ်တရ ားနတ ်ကို လက်ခံမခင်ားငါ ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား
ဘယ်အခ မျှ ဘိုရောားရှငြ
် အောားရပားမည်မဟိုတပ
် ရချ။
သင်တသ
ို့် ည် စစ်ရကကော
တပ ား၏အမှု၌ စစ်ရကကော

ံိုားမြတ်မခင်ားနှင့်် ကင်ားလွတရ
် မည်အရကကောင်ား သူ
ားံို မြတ်မခင်ားကို မမပျုကကနှင့််။ သင်တသ
ို့် ည် အ

ကကင်တရောားအတိုင်ား သူတပ ားကိုစရ
ီ င်ကက၏ ထိုတရောားအတိုင်ား စီရင်မခင်ားကို
ခံရကကမည်။ အကကင်ချန်၊ တင်ားပမောဏနှင့်် သူတပ ားအောားရပား၏။ ထိုပမောဏ
အတိုင်ား ကိုယခ
် ံရကကမည်။ ကယ
ို ်မျက်စ၌ရှရသော တံကျင်ကို မရအောက်ရမ့်
ဘဲ

ညီအစ်ကမ
ို ျက်စ၌

ရှရသောရမငောင်င
့် ယ်ကို

အဘယ်ရကကောင့််ကကည့််ရှု

သနည်ား။ ကိုယမ
် ျက်စ၌ တံကျင်ရှလျက်ပင် ညီအစ်ကိုအောား သင်၏မျက်စ၌
ရှရသောရမငောင်င
့် ယ်ကို ထိုတ်ပ ရရစဟို အဘယ်သို့်
ရသောသူ၊ ကယ
ို ်မျက်စ၌ရှရသော တံကျင်ကို

သ
ို နည်ား။ လျှျုြို့ေက
ှ ်

ရရှားဦားစွောထိုတ်ပစ်ရလော့်။
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ရန က်မည
ှ ီအစ်ကို မျက်စ၌ရှရသော ရမငောင်င
့် ယ်ကို ထိုတ်ပစ်မခင်ားငှ ရှငား်
လင်ားစွောမမင်လမ်မ
့် ည်။ (မသဲ ၇ား၁-၅)
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောားသခင် တရောားမစီရင်သကဲသ
့် ို့် သောားရတော်
ရယရှုလည်ား တရောားစီရင်ရတော်မမူလျှင်၊
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ရနမြင့််

အမခောားသူမျောားတအ
ို့် ောား

(ကိုယ်မျက်စ၌ တံကျင်) ရှရနကကရသော
တရောားစီရင်ခွငရ
့်် သည်
ှ
ဟူ၍

အဘယ့််

ရကကောင့်် ထင်မှတ်ရနကကနသားသနည်ား။
င အမှန်အကန်

ိုသည်ကောား၊ င ့်စကောားကို န ားရထောင်၍ င ့်ကိုရစလွှတ်

ရတော်မူရသောသူကို ယံိုကကည်ရသောသူသည် ထောေရအသက်ကို ရသည်မြစ်
၍ အမပစ်စီရင်မခင်ားကမ
ို ခံရ။ ရသမခင်ားမှအသက်ရှငမ် ခင်ားသို့် ကူားရမမောက်
ရသောသူမြစ်၏။ (ရယောဟန် ၅ား၂၄)
ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားကို မှန်မန
ှ က
် န်ကန် န ားလည်သရဘောရပ က်မခင်ား
အရောနှင့်် သူူ့အောား ယံိုကကည်ကိုားစောားမခင်ားအရောက ကျွနပ
်ို ်တက
ိုို့ ို အသက်ရှငမ် ခင်ားလမ်ား
ထဲသို့် ပရ
ို့်

ောင်ရပားနတ မ
် ူပါသည်။ ရယရှုမန်ရ
့် တော်မူသည်ကောား၊ “သောားရတော်ကို ယံို

ကကည်ရသောသူသည် အမပစ်စရ
ီ င် မခင်ားက မခံရ။” (ရယောဟန် ၃ား၁ )
ထိုအခ ရပ လိုနှင့်် ောန တက
ို့် ၊ ဘိုရောားသခင်၏ နှုတက
် ပတ်တရောားရတော်ကို
သင်တအ
ို့် ောား ရရှြို့ဦားစွောရဟောရမပောရ၏။ သရ
ို့် သော်လည်ား သင်တသ
ို့် ည်ပယ်၍
ထောေရအသက်ကို မမတို့် မခံထိုက်သည်ဟို မမတစ
ို့် ရ
ီ င်ကကရသောရကကောင်၊့်
ထောေရဘိုရောားသည် မှောရတော်မူသည်အတိုင်ား င တသ
ို့် ည်မျက်နှ ကိုလဲ၍
ွှ
တပ ားအမျျုားသောားတို့်

သ
ီ ို့် လှညက့်် က၏။ (တမန်ရတော်ေတတျု ၁၃ား၄၆)

ဤသည်က ား မမကိုယ်ကစ
ို ရ
ီ င်မှုမပျုမခင်ား၏ ရှငား် လင်ားရသော ဥပမောတစ်ခိုနပ
တည်ား။
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သူတပ ား၏အမှု၌ စစ်ရကကော
သည် စစ်ရကကော

ားံို မြတ်မခင်ားကို မမပျုကကနှင့််။ မမပျုလျှင် သင်တို့်

ားံို မြတ်မခင်ားနှင့်် ကင်ားလွတ်ကကလမ်မ
့် ည်။ သူတပ ားကို

အမပစ်မစီရင်ကကနှင့််။ မစီရင်လျှင်သင်တသ
ို့် ည် အမပစ်စရ
ီ င်မခင်ားနှင့်် ကင်ား
လွတ်ကကလမ့််မည်။ သူူ့အမပစ်ကို လွှတ်ကကရလော့်။ လွှတလ
် ျှင် ကိုယ်အမပစ်
လွှတ်လမ်မ
့် ည်။ (လိုကော ၆ား၃၇)
ကျွနပ
်ို ်တို့် မရတောင်ားရလျှောက်မက
ှီ ကျွန်ိုပတ
် အ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်ခွင့််လွှတ်ရပား
နငဲ့်ပပှီားမြစ်ရကကောင်ား ရှငလ
် က
ို ောကျမ်ား၌ ရြေါ်မပထောားသညဲ့် မက
ို ်ရသောသောားပံပ
ို မောက
ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ို သွန်သင်မပထောားရပားသည်။ ကျွန်ိုပ်တို့် အစစ်ရကကောခံရလျှင၊် အမပစ်စီရင်
ခံရလျှင် (သ)ို့် အမပစ်လွတ်မခင်ားမခံရလျှင၊် မမကိုယက
် ိုသော ကျွနပ
်ို ်တမို့် ပန်ပပီား အမပစ်
တင်ဖမိုို့ ဖစ်သည်။ “လူသည်မျျုားရစ့်ကကဲသည်အတိုင်ား အသီားအနှက
ံ ိုရတ်ရလမ့််မည်။”
ထိုအခ ရယရှုကလည်ား၊ မျက်စမမမင်ရသောသူသည် မမင်ရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ မမင်
ရသောသူကို မျက်စကန်ားရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ င သည် တရောားစီရင်၍ ဤရလောက
သို့် ရရောက်လောပပီဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ အထံရတော်၌ရှရသော ြောရရှဲအချျုြို့တို့်
သည် ထိုစကောားကိုကကောားလျှင်၊ င တသ
ို့် ည် မျက်စကန်ားသရလောဟို ရမားကက
၏။ ရယရှုကလည်ား၊ သင်တသ
ို့် ည် မျက်စကန်ားသည်မန
ှ ်လျှင် အမပစ်မရှ၊
င တမ
ို့် ျက်စမမင်သည်ဟို ယခို

ကို က၏။ ထိုရကကောင့်် သင်တ၌
ို့် အမပစ်တည်

သည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (ရယောဟန် ၉ား၃၉-၄၁)
မည်သည့်် “တရောားစီရင်မခင်ား”အတွက် ရလောကထဲသို့် ရယရှု ကကွလောရတော်မူ
ခဲ့်သနည်ား။ လူသောားမျောားအရပေါ်ထောားရှရတော်မသ
ူ ည့်် ဘိုရောားသခင်၏ရမတတောရတော်နှင့််
ကျွနပ
်ို ်တတ
ိုို့ စ်ဦားစီအရပေါ် ထသ
ို ခင်၏ အ

ားံို မဲ့်တန်ြိုားထောားမှုကို ရြေါ်မပရပားရန် ဤ

ရလောကသို့် ရယရှု ကကွလောရတော်မခ
ူ ဲ့်မခင်ားမြစ်သည်။ မမမမင်သကဲ့်သို့် လူအချင်ားချင်ား
မမင်တတ်ရစရန်နှင့်် မမတန်ြိုားထောားသကဲ့်သို့် လူအချင်ားချင်ား တန်ြိုားထောားတတ်ရစရန်
ဘိုရောားသခင်အလိုရတော်ရှသည်။ အမခောားရသောသူတ၏
ို့် အမပစ်ကို မကကည့််ရမ
ှု ြို့်ရန်နှင့််
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား အချင်ားချင်ားကွဲမပောားရစသည့််

ိုဏ်ား ဏစွဲမျောား၊ အမျျုားသောားရရားေ ဒမျောား၊

လူမျျုားရရားေ ဒမျောား၊ တြက်ပတ်နိုင်ငံရရားအမမင်မျောားနှင့်် အချင်ားချင်ားစတ်ေမ်ားကွမ
ဲ က
ှု ို
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အောားရပားသည့်် အမခောားရသောအရောမျောားတက
ို့် ို မစွက
ဲ ိုင်ထောားကကဖိုို့ ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား ရယရှု
သွန်သင်ရပားရနပ သည်။
ရယရှုသွန်သင်ရပားခဲ့်ရသော ဤသင်ခန်ားစောကို ြောရရှမ
ဲ ျောား န ားမလည်ခဲ့်ကကပ
ရချ။ သူတအ
ို့် ထဲတွင်

ိုဏ်ား ဏစွဲမျောား အလွန်အောားကကီားရနခဲပ့် ပီား၊

ျူားလူမျျုားမဟိုတ်

သည့်် တပ ားအမျျုားသောားမျောားတက
ို့် ို ရခွားကဲသ
့် ို့် သူတရ
ို့် ှုမမင်ကကသည်။ သူတပါားအ ား
အမပစ်ရှောလ က် ထသ
ို ူတို့်ကို သူတအ
ို့် လွယ်တကူ အမပစ်စရ
ီ င်တတ်ကကသည်။
ဘိုရောားသခင်၏သောားရတော်ကို ယံိုကကည်ရသောသူအရပ င်ားတသ
ို့် ည်၊ ပျက်စီား
မခင်ား သမ
ို့် ရရောက်၊ ထောေရအသက်ကို ရရစမခင်ားငှ ၊ ဘိုရောားသခင်သည် မမ၌
တပ ားတည်ားရသော သောားရတော်ကို စွနရ
့်် တော်မသ
ူ ည့််တိုင်ရအောင် ရလောကီ
သောားတက
ိုို့ ို ချစ်ရတော်မူ၏။ ရလောကီသောားတအ
ို့် ောား အမပစ်စရ
ီ င်မခင်ားငှ ၊ ဘိုရောား
သခင်သည် သောားရတော်ကို ဤရလောကသို့် ရစလွှတ်ရတော် မူသည်မဟိုတ။်
ရလောကီသောားတသ
ို့် ည် ကယ
ို ်ရတော်အောားမြင့်် ကယ်တင်မခင်ားသရ
ို့် ရောက်မည်
အရကကောင်ား ရစလွှတ်ရတော်မူ၏။ သောားရတော်ကိုယံိုကကည်ရသောသူသည် အ
မပစ်စီရင်မခင်ားကို မခံရ။ မယံိုကကည်ရသောသူမူကောား၊ ဘိုရောားသခင်၌ တပ ား
တည်ားရသောသောားရတော်ကို မယံိုကကည်ရသောရကကောင့််(အင်္ဂလိပ်
တပါ်းတည််းရသ သ ်းရတ ်၏ န မရတ ်

ိ်ု မယံ်ု

ည်ရသ ရ

ျမ််းစ တြွေင်င့််) ယခို

ပင် အမပစ်စီရင်မခင်ားကခ
ို ံရ၏။ အမပစ်စရ
ီ င်မခင်ားကို ခံရမခင်ားအရကကောင်ား ကောား၊
အလင်ားသည် ဤရလောကသေ
ို့် င်၍၊ လူတသ
ို့် ည် မရကောင်ားရသောအ ကျင်က
့် ို
ကျင့််ရသောရကကောင့််၊ အလင်ားထက်ရမှောင်မက
ို ် ကသ
ို ော၍နှစသ
် က်ကက ၏။
(ရယောဟန် ၃ား၁၆-၁၉၊ အဓကကိုားကောားချက်)
ဤက မ်ားပိုဒ်တွင် သံိုားနံှုားထ ားသည့်် န မရတော်၏အေက်က ား စောရတတရတော်
ပင်မြစ်နပသည်။ ရယရှုထတ
ို ်ရြေါ်မပသရပားခဲ့်သညဲ့် ဘိုရောားသခင်၏ စောရတတရတော်ကို
မငင်ားပယ်ရနမခင်ားက ား ဘိုရောားသခင်အ ား မငင်ားပယ်နေမခင်ားနပတည်ား။ ရယရှုအောားမြင့််၊
ဘိုရောားသခင်မန်ရ
့် တော်မူသည်မ ၊ - ဤသည်
မဖစ်၏။

်း ငါအမှန်ပင်ပဖစ်သတည််း။ ဟူ၍ပင်
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နံနက်အချန်ရရောက်လျှင်၊ ယဇ်ပိုရရောဟတ်အကကီားတန
ို့် ှင့်် လူတတ
ို့် ွင် အကကီား
အကဲမြစ်ရသောသူအရပ င်ား တသ
ို့် ည် ရယရှုကို သတ်အ့်ရ
ံ သောငှ တိုင်ပင်၍၊
ကိုယ်ရတော်ကို ချည်ရနှ င်ပပီားလျှင် ပမျုြို့ေန်မင်ားပိုနပ
တ လတ်ထသ
ံ ို့် ရ

ောင်သောွ ား

၍ အပ်လက
ို ်ကက၏။ ထအ
ို ခ ကိုယ်ရတော်ကအ
ို ပ်နှံရသော ယိုဒရှကောရိုတ်
သည် ကိုယ်ရတော်၌ ရသမပစ်ကို စီရင်ကကသည်ကိုသမမင်လျှင်၊ ရန င်တရ၍
ရငွသံိုား

ယ်ကို ယဇ်ပိုရရောဟတ်အကကီား၊ လူအကကီားအကဲတ၌
ို့် မပန်ရပား၍၊

(မသဲ ၂၇ား၁-၂)
အလွန်

ားို ရွောားရသော မမင်ကွင်ားတစ်ခပ
ို တကောား။ အမပစ်နှင့််မပည့််ေရသော ဘော

သောရရားသမောားမျောားက မမတ၏
ို့် အသက်ရပားပိုငရ
် ှငအ
် ောား သတ်ြို့်ရန်ကကံစည်ရနခဲ့်ကက
သည်။ သန
ိုို့ သ ် ထအ
ို ရှငမ
် ူကောား သူတအ
ို့် ား ရန်တမ
ံို့် မူခဲ့်သည်သ မက တရောားစီရင်
မခင်ားလည်ား မပျုရတော်မမူခဲ့်ပ ရချ။ အသက်နသနစနိုင်နသ သူ(အရ )က ား အဘယ်သူ
(သ)ို့် အဘယ်အရ ေည်ား။ ဘိုရောားသခင် ရလော (သ)ို့် အမပစ်တရောားရလော။
ရယရှုခံခရ
ဲ့် သညဲ့် စစ်ရကကောစံစ
ို မ်ားမခင်ားနှင့်် ကောားတိုင်ရပေါ်အရသသတ်ခခ
ံ ဲ့ရ
မခင်ား၏ရန က်ကွယ်တွငရ
် သညဲ့် ပမ
ို ိုရလားနက်သညဲ့အ
် ဓပပ ယ်တစ်ရပ်ကို သတမမပျုမ
ပဲ ရယရှု၏ ရန က်

ားံို ရန့်ရက်န ရီမျောားအရကကောင်ားကို ကျွနပ
်ို တ
် ြ
ို့် တ်ကကောားလောခဲ့်ကက

ပ သည်။ ရယရှုသည် ဘိုရောားစင်စစ်မြစ်သကဲ့်သို့် လူသောားစင်စစ်လည်ားမြစ်ရတော်မူ
သည်။ စစ်ရကကောမခင်ားခံြရ
ို့် န်အလင
ို့် ှ ပိုနပ
တ လရရှြို့သ့်ို ရခေါ်သွင်ားမခင်ားခံခဲ့်ရရသော ရယရှု
သည် ဘိုရောားစင်စစ်မြစ်ရတော်မန
ူ ပသည်။ ဘိုရောားစင်စစ်နတ ်မစ
ူ ဉ် နှပ်စက်ညှဉ်ားပန်ား
မခင်ားကို ကယ
ို ်တိုင်ခံယခ
ူ ရ
ဲ့ သည်။ အရလှောင်ရမပောင်ခံခရ
ဲ့် သည်။ ကောားတိုငရ
် ပေါ်တွင်
ရိုက်ထောားမခင်ားကိုခခ
ံ ဲ့်ရသည်။
မမနှင့်် ရန်ပငမ်ားမခင်ားအရကကောင်ားမြစ်ရစလိုသည့်် မမအလွန်ချစ်ရတော်မူရသော
ထိုသူတအ
ို့် ောား

မမအရပေါ် စစ်ရကကောစီရင်ရရသောအခွငက
့်် ို ဘိုရောားသခင် နပားထ ား

နတ ်မခ
ူ ဲ့နလသည်။ အဘယ့််ရကကောင်န
့် ည်ား။ အဘယ်ရကကောင့််

ရ
ို သော် ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် အ

မပစ်မျောားအ ားမဖငဲ့် သူူ့အောား ကျွနပ
်ို ်တိုို့ အဘယ်သမို့် ပျုနေကကသည်ကို ကျွနပ
်ို ်တမို့် မင်နိုင်ဖိုို့
အတွက်မြစ်သည်။
ရလောက၌ သက်ရထင်ရ ားနတ ်မူခသ
ဲ့ ည့်် မမ၏ရန က်

ားံို ရန့်ရက်န ရီမျောား

၌ ဘိုရောားသောားရတော်ရယရှု မပင်ားမပေ်ားထေ်ထေ် န ကျင်ခစ
ံ ောားသွောားခဲ့်ရပ သည်။ ရယရှု
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၏ ဒိုကခရေဒန မ ားတိုို့သည် ရ သရရှမန်ဥယျောဉ်ရတော်၌ အစမပျုခဲ့်မခင်ားမဟိုတ် သလို၊
ကောားတိုင်ရပေါ်၌
အ

သူရန က်

ားံို ရမပောသွောားခဲ့်သည့််

စကောားမျောားအောားမြင့််လည်ား

ံိုားသတ်မသွောားခဲပ
့် ရချ။ ရလောကထဲသို့် အမပစ်စတင်ေင်ရရောက်လောခဲ့်သည့််ချန်မစ
ှ

၍ ဘိုရောားသခင်သည် ကျွနပ
်ို တ
် န
ို့် ှင့််အတူ ဒိုကခရေဒန ခံစောားရနခဲရ
့် ပပီား၊ ဒိုကရ
ခ ေဒန
အရပ င်ားနှင့်် ရသမခင်ားတရောားတို့် ထောေရကွယ်ရပျောက်သောွ ားမည့်် ရန့်ရက်အထတိုင်
ရအောင်ပင် ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ှင့််အတူ

က်လက်ပပီား သူရေဒန ခံစောားသွ ားရလဦားမည်မြစ်

သည်။
မမ၏
မမြန်

အ

ံိုားမဲ့်ရမတတောရတော်အနကက င်ားကို

သက်နသခံနဝငနစမခင်ားငါ

င်ားထောားရတော်မခ
ူ ဲ့်သည့်် လူသောားမျောားတို့်၏လက်၌ ရယရှုရတွြို့ကကံျုခံစောားသွ ားခဲ့်

ရသည့်် စစ်ရကကောမှုမျောားနှင့်် ဒိုကခရေဒန မျောားမှ၊ နှစရ
် ပ င်ားရထောင်ချီသည်တိုင်နအ င်
ဘိုရောားသခင်အ ား ကျွန်ိုပတ
် ို့်နပားလ ခဲ့ကကသညဲ့် ရေဒန အမ ားမ ားတိုို့၏ ပံိုရပ်တစ်ခက
ို ို
ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် တွြို့မမင်သင့််ကကပ သည်။ မြစ်ပျက်ရနသည့်် အကကင်န တရောား ကင်ားမဲ့်ရနမှု
မျောား၊ မတရောားမှုမျောား၊ ခွဲမခောား

က်

မ
ံ ှုမျောားနှင့်် ရေ်ပင ားထောားြျက်စီားရနမှုမျောားတအ
ို့် တွက်

အရမြရပားရှငား် လင်ားရန် ဘိုရောားသခင်အောား ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့်
လူသောားတရောားခွင် ရရှြို့တွင်
ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် ခေါ်ရ

ောင်လောရနကက

ဲမြစ်သည်။

မမနှင့််ကင်ားကွောရနရသော

သောားသမီားမျောားတအ
ို့် ောား မမနှင့်် ရန်ပငမ်ားမခင်ားအရကကောင်ားမြစ်နစမခင်ားငါ

ဘိုရောားသခင်

ဘောထပ်လိုပ်ရပားနိုငပ
် အံားို မည်နည်ား။ လက်ေ ားကပ်တိုင်ရတော်သည် ရန်ပငမ်ားမခင်ားအ
တွက် ဘိုရောားသခင်၏ အရမပောင်ရမမောက်
ဘိုရောားသခင်အောား အတတ

ားံို ရသောလက်ရော တစ်ခပ
ို င်မြစ်ရပသည်။

န်သူ၊ အရလားမထောားသူနှင့်် မယံိုကကည်ရရသောသူတစ်ဦား

အမြစ် စွပစ
် ွဲထောားခဲ့်သည့်် စောတန်၏ခွန်ား ကကီားခွန်ားငယ်ရမပော

မ
ို က
ှု ို လက်ေ ားကပ်တိုင်

ရတော်က ရချြျက်ပစ်လက
ို ်ပ သည်။
ဘိုရောားသခင်၏
ကကသညဲ့်တိုင်၊

စောရတတရတော်ကို

ကျွန်ိုပ်တို့်အြို့်

ကျွန်ိုပတ
် မ
ို့် က
ို ်ရမှောင်ြားံို လွှမ်ားထောားခဲ့်

သတင်ားရကောင်ားတစ်ခိုရှရနပ သည်။

မမအရပေါ်

ကျွနပ
်ို ်တိုလ
့် သ
ူ ားမ ား အဘယ်ရ
့် ကကောင့်် န ားလည်မှုလမ
ွဲ ှောားရနကကကို ဘိုရောားသခင်သရှ
ရတော်မူပပီား၊

ထအ
ို မှုအရောအတွက်

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား

သူအမပစ်စရ
ီ င်ရတော်မမူပ ရချ။

ကျွနပ
်ို ်တအ
ိုို့ နပေါ်ထ ားရနတ မ
် သ
ူ ညဲ့် ထိုသခင်၏ ရကျားဇူားရတော်မျောားအတွက် ကျွနပ
်ို ်
တဘ
ို့် က်မှ ရကျားဇူားမသပဲရနကကသည့််တိုင်၊ ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ို သူ
မည်မြစ်ပပီား၊ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ြို့် ရန့်ရက်စဉ် သူ

က်ချစ်

ရနလမဲ့်ဦား

က်လက်ရကျားဇူားမပျုရနဦားမည်မြစ်သည်။
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ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်အြို့် အရရားကကီားရသောသူမျောားမြစ်ရကကောင်ားနှင့်် ြန်

င်ား

ရှငက
် ိုယ်ရတော်တိုင် ကျွန်ိုပ်တ၏
ို့် အကကပ်အတည်ားမျောားတွင် ကျွန်ိုပ်တန
ို့် ှင့််အတူ တရင်ား
တနှီားရှရပားရတော်မူသည်အရကကောင်ားကို

ကျွန်ိုပ်တန
ို့် ားလည်သရဘောရပ က်ထောားကက

လျှင် ဘိုရောားသခင် အဘယ်မျှေမ်ားရမမောက်ေမ်ားသော မြစ်ရပ လမ့််မည်နည်ား။ သူူ့အ
ရကကောင်ားကို ကျွန်ိုပ်တို့် စဉ်ားစောားကကည်န
့် ိုငပ
် သလောား။ သူူ့အောား - ခိုင်ပမဲရသောနမတတ ရှင၊်
အတတကင်ားရသောရမတတောရှငအ
် မြစ် - သူ၏အရှအတိုင်ား ရှုမမင်ကကလျက်၊ သူရထိုက်
ရသောရမတတောမ ားကို သူူ့အောားမပန်ရပားဖိုို့ ကျွန်ိုပ်တို့် စတ်မပဌ န်ားနိုင်ကကပါမည်လ ား။
ထိုသစ
ို့် တ်မပဌ ေ်ားရေ် ကျွန်ိုပ်တဒ
ို့် ွဟမြစ်ရနကကပ သလောား။ “ဘိုရောားသခင်သည် င တို့်
ကိုရရှြို့ဦားစွော ချစ်ရတော်မူရသောရကကောင့််၊ င တသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်ကခ
ို ျစ်ကက၏။” (၁
ရယော ၄ား၁၉)
အမှုရရောက်ရလရောရော၌ သူတက
ို့် ိုညဉ
ှ ်ား

ဲရတော်မမူ။ ရရှြို့ရတော်မှ ရစလွှတ်

ရသောရကောင်ားကင်တမန်သည် ကယ်တင်လျက်၊ ရမတတောကရိုဏောရတော်ရှ
သည်အတိုင်ားရရွားနှုတ်ရတော်မ၏
ူ ။ ရရှားကောလပတ်လိုားံ သူတက
ို့် ို ချီရ

ောင်

ရတော်မူ၏။
___ ရဟရှောယ ၆၃ား၉
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၂၂။ ဘ်ု

်းသခင်၏ တ

်းစ င်မှုကောား

အဘယ်သိ်ုို့သနည််း။
ရကောင်ားရသောအကျင့််ကို ကျင်အ
့် ရ
ံ့် သောငှ သင်ကကရလော့်။ တရောားသမြင့်် မပျု
မခင်ားငှ ကကံကကရလော့်။ မဘမရှရသောသူတအ
ို့် ဘို့် တရောားသမြင့်် စီရင်ကက
ရလော့်။ မို

ားို မတ၏
ို့် အမှုကို ရစောင်က့် ကရလော့်။
___ ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား ၁ား၁၇

ဘိုရောားသခင်၏တရောားစီရင်မှုတင
ွ ် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ား အမန်ခ
့် ျစီရင်မခင်ားမ ား အ
လ င်ားမရပ ရချ။ အဆပ
ို ါစှီရင်မမ
ှု ားအောား ဒိုကခရေဒန ကို ရမြရလျှော့်ရပားရသော၊ တရောား
မျှတမှုမရှသညဲ့်

ဤရလောကကမဘ ကကီားထဲတွင်

ရပားရသော တရောားစီရင်မအ
ှု မြစ် အနက်အဓပပ ယ်ြွင့််

တရောားမျှတမှုကို

ရထောက်ခံအောား

ထ
ို ောားပ သည်။

င ရရွားချယ်ရသော င ့်ကျွနရ
် င်ား၊ င နှစ်သက်မမတ်နိုားရသောသူကိုကကည့််ရရ
ှု လော့်။
ထိုသူ၏အရပေါ်၌ င ့်ေညောဉ်ကို င တည်ရစမည်။ သူသည် လူအမျျုားမျျုားတက
ို့် ို
တရောားရပားလမ်မ
့် ည်။ မငင်ားခံိုမခင်ား၊ ဟစ်ရကကော်မခင်ားကိုမမပျုမူ၍၊ လမ်ားခရီား၌
သူ၏ အသံကို အဘယ်သူမျှမကကောားရစရ။ နင်ားနယ်လျက်ရှရသောကျူပင်ကို
မချျုား၊ မီားခိုားမျောားရသော မီားစောကိုမသတ်။ တရောားသည် ရအောင်မမင်မခင်ားသို့်
ရရောက်မည်အရကကောင်ား စီရင်လမ့််မည်။ သူ၏န မကိုလည်ား လူအမျျုားမျျုား
တသ
ို့် ည် ကိုားစောားကကလမ်မ
့် ည်ဟို ရဟောထောားသတည်ား။ (မသဲ ၁၂ား၁၈-၂၁)
ဘိုရောားသခင်၏ မျှတ၍ သမ်ရမွြို့ရသောတရောားစီရင်မှုသည် ယံိုကကည်ကိုားစောားမှု
မ ားကို ရပ က်ပွောားလ ရစပ သည်။
ကိုယ်ရမမ၌မြစ်ရသော စပ ားကရ
ို တ်ရသောအခ ၊ လယ်ရထောင်တ
့် က
ို့် ို အကိုန်အ
စင် မရတ်ရ။ သမ်ားရောတွင် ကျန်ကကွင်ားရသောအရောကို မပန်၍ မရကောက်မ
သမ်ားရ။ ကိုယစ
် ပျစ်သီားကလ
ို ည်ား အကိုနအ
် စင် မသမ်ားရ။ ကျန်ကကွင်ားရသော
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အသီားကို မပန်၍မ

ွတရ
် ။ ထအ
ို သီားကို

င်ားရဲရသောသူ ဧည်သ
့် ည် အော နတျု

အဘ့်ို ချန် ခွင်ားရမည်။ င သည် သင်တ၏
ို့် ဘိုရောားသခင် ထောေရဘိုရောားမြစ်
၏။ (ေတ်မပျု ရောကျမ်ား ၁၉ား၉-၁၀)
ရရှားလူူ့ရဘောင်အြွဲြို့အစည်ားတွင်၊ ချျုြို့တဲ့်နေသူမျောားတအ
ို့် ြို့် အရထောက်အကူ
မြစ်ရစမည့်် စည်ားကမ်ားချက်မျောားကို ဘိုရောားသခင် ချမှတ်ရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။
သင်၏ မပည်၌ တည်ားရနရသောဧည့််သည်ကို မညှဉ်ား

ရ
ဲ ။ သင်နှင့််အတူရန

ရသောဧည့််သည်ကို ကိုယ်အမျျုားသောားချင်ားကဲသ
့် ို့် မှတ်ရမည်။ ကိုယန
် ှင့််အမျှ
ချစ်ရမည်။ သင်တသ
ို့် ည် အဲ တ
ို တျုမပည်၌ ဧည့််သည်မြစ်ကကဘူားပပီ။ င သည်
သင်တ၏
ို့်
ဘိုရောားသခင်ထောေရဘိုရောားမြစ်၏။ တိုင်ားထွောရသောအမှု၊ ချန်
တွယ်ရသောအမှု၊ မခင်တွကရ
် သောအမှု၌ မတရောားစွောမမပျုရ။ မှနရ
် သောချန်ခွင၊်
မှန်ရသောအရလား၊ မှန်ရသောဧြော၊ မှန်ရသောဟန်တက
ို့် ို သံိုားရမည်။ င သည်
သင်တက
ို့် ို အဲ ိုတတျုမပည်မှ နှုတရ
်

ောင်ရသော သင်တ၏
ို့် ဘိုရောားသခင်ထောေရ

ဘိုရောားမြစ်၏။ (ေတ်မပျုရောကျမ်ား ၁၉ား၃၃-၃၆)
ငတ်မွတ်ရသောသူတက
ို့် ို တရောားရံှုားရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊

င ၏လူမျျုားတွင်

သောားတ၏
ို့် အခွင့််အရောကို ရိုပသ
် မ်ားမခင်ားငှ ၎င်ား၊ မိုတ်

ိုားမတက
ို့် ိုညဉ
ှ ်ား

င်ားရဲ
ဲ၍၊

မဘမရှရသောသူတ၏
ို့်
ဥစစောကလ
ို ယ
ို ူမခင်ားငှ ၎င်ား၊ မတရောားသမြင့််စီရင်ရသော
သူ၊ ကျပ်တည်ားစွောရသောမှတခ
် ျက်ကို မှတ်သောားရသောစောရရားတသ
ို့် ည် အမ ဂ
လောရှကက၏။ (ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား ၁၀ား၁-၂)

လူအရပ င်ားတက
ို့် ို ဘိုရောားသခင်လက်ခံရတော်မူသည်။ သူ၌ အမပင်လဟ
ူ ူ၍
မရှပ ရချ။
ထွေ်ားနစနသ

င်ားရဲသောားတ၏
ို့် အကျျုားကိုြျက်၍ ကကွယေ
် ရသောသူတ၏
ို့် အကျျုား ကိုမဖစ်
လူသောားတ၏
ို့်
စည်ားမျဉ်ားဥပရဒမျောား၊ စီားပွောားရရားလိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားနှင့််

အသင်ားအြွဲြို့မျောားတက
ို့် ို ဘိုရောားသခင်သရတော်မူနလသည်။ ထသ
ို ရ
ို့် သောအမှုကို လိုယူ
မခင်ားအမှုဟူ၍

သူရခေါ်

ထ
ို ောားရတော်မူသည်။

ကျမ်ားစောတွင် ခိုားမှုအမဖစ် အနက်ြွင့််

မတရောားနသ

ထ
ို ောားသည်။

စီားပွောားရှရှသမျှတက
ို့် ို
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အကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည် အစောရရှောင်မခင်ား အကျင့််ကက
ို ျင့််ရသောအခ ၊ ကိုယ်ရတော်
သည် အဘယ်ရကကောင့််မမင်ရတော်မမူသနည်ား။ အကျွန်ိုပ်တသ
ို့် ည် ပချုားခခံစွော
ကျင့််ရသောအခ ၊ ကိုယ်ရတော်သည် အဘယ်ရကကောင့်် သမှတ်ရတော်မမူသ
နည်ားဟို

ရ
ို သော်၊ သင်တသ
ို့် ည် အစောရရှောင်ရသောရန့်၌ ကိုယတ
် ိုင်ရပျော်ရမွြို့

၍၊ ကျွန်တက
ို့် ိုပင်ပန်ားစွော လိုပရ
် စကက၏။
လျက်၊ အဓမမလက်

သင်တသ
ို့် ည် မငင်ားခံိုရန်ရတွြို့

ပ
ို န
် ှင့််ထိုားလျက် အစောရရှောင်ကက၏။ မမင်ရ
့် သောအရပ်၌

မမတအ
ို့် သံကို ကကောားရစမခင်ားငှ ၊ ယခိုကောလအခ အစောရရှောင်ကကသည်မ
ဟိုတ။် င နှစ်သက် ရသောအစောရရှောင်မခင်ားသည် ထိုသရ
ို့် သောလကခဏောရှသ
ရလော။ လူသည် တရက်တွင် ပချုားခခံစွောကျင့််မခင်ား၊ ကိုင်ားပင်ကသ
ဲ့် ို့် ဦားချမခင်ား၊
အပ်ရောဘို့် ရလျော်ရတ နှင့််မပောကို ခင်ားမခင်ား၊ လကခဏောရှလျှင်၊ အစောရရှောင်
မခင်ားဟူ၍၎င်ား၊ ထောေရဘိုရောားနှစ်သက်ရတော်မူရသော ရန့်ရက်ဟူ၍၎င်ား မှည့််
အပ်သရလော။ င နှစ်သက်ရသော အစောရရှောင်မခင်ားဟူမူကောား၊ မတရောားရသော
အချည်အရနှ င်ကို ချွတ်မခင်ား၊ ရလားရသောေန်ကခ
ို ျမခင်ား၊ ညှဉား်

ဲခံရရသော

သူတက
ို့် ိုလတ
ွှ ်မခင်ား၊ ထမ်ားဘိုားရှသမျှကို ချျုားမခင်ားမဟိုတ်ရလော။ မွတ်သပ်
ရသောသူကို အစောရကျွားမခင်ား၊ ရနရောမရှ၊
ရ

င်ားရဲရသောသူတက
ို့် ို ကိုယ်အမ် သို့်

ောင်မခင်ား၊ အေတ်မရှရသော သူကိုမမင်လျှင်၊ အေတ်ကိုရပားမခင်ား၊ ကိုယ်

အသောားကို မရရှောင်ဘရ
ဲ နမခင်ား မဟိုတရ
် လော။ (ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား

၅၈ား၃-၇)
လိုရနသူမျောားအောား ကူညမ
ှီ စမခင်ားငါ ကျွန်ိုပ်တလ
ို့် ျစ်လျူရှုထောားပပီား ဘောသော
ရရားတစ်မ ားတည်ားကိုသော ကျွန်ိုပ်တလ
ို့် ပ
ို ်ရ

ောင်ရနကကမည်ဆိုလျှင် ထိုဘောသောရရား

သည် အဓပပ ယ်မဲ့် မြစ်သောွ ားလမ်မ
့် ည်မြစ်သည်။ ရယရှုမန်ရ
့် တော်မူသည်မှော၊ “ြောရရှဲတ၊ို့်
သင်တသ
ို့် ည် အမ လ
ဂ ောရှကက၏။ အရကကောင်ားမူကောား၊ ပင်စမ်ားရွက်၊ လျူရွက်မျျုားမှစ၍
မမက်ပင်အမျျုားမျျုားကို

ယ်ဘတ
ို့် ဘို့်

လှူကကသည်တွင်၊

တရောားသမြင့််စရ
ီ င်မခင်ား၊

ဘိုရောားသခင်ကိုချစ်မခင်ားအမှုကက
ို ောား လှပ်၍ထောားကက၏။ အရင်
မလှပမ
် ထောား၊ ရန က်

ိုရသောအရောတက
့်ို ို

ရ
ို သောအရောတက
ို့် ို ကျင့််ရမည်။” (ရှငလ
် က
ို ောခရစ်ေင် ၁၁ား၄၂)
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တရောားအမှုကို တရောားသမြင်စ
့် ီရင်ကကရလော့်။ သန ားမခင်ားကရိုဏောစတ်နှင့်် တ
ရယောက်ကိုတရယောက် ရကျားဇူားမပျုကကရလော့်။ မဘမရှရသောသူ၊ မိုတ်
တကျွန်ားတနိုင်ငံသောား၊

င်ားရဲသောားကို မညှဉ်ား

ိုားမ၊

ဲကကနှင့််။ တရယောက်ကိုတ

ရယောက် မရကောင်ားရသောအကကံကို မကကံကကနှငဟ
့်် ို ရကောင်ားကင် ိုလ်ရမခအ
ရှငထ
် ောေရဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မူရသော်လည်ား၊(ဇောခရအန
အမျျုားမျျုားရသော ညှဉ်ား

တတကျမ်ား ၇ား၉-၁၀)

ဲမခင်ားအမှုမျောားကိုရသော်၎င်ား၊ အမခောားသူမျောားအရပေါ် အမမတ်

ထိုတ်ကကံစည်ရနမှုမျောားကိုရသော်၎င်ား ဘိုရောားသခင် အောားရပားရထောက်ခံရတော်မမူပ ရချ။
င ့်ညီအစ်ကိုတ၊ို့် ဘိုန်ားကကီားရတော်မူရသော င တို့် သခင်ရယရှုခရစ်ကို ယံိုကကည်
မခင်ားအမှုမှော၊ လူမျက်နှ ကို ရထောက်မခင်ားမရှကကနှင့််။ ရရွှေလက်စပ
ွ န
် ှင့််တင့််
တယ်ရသောအေတ်ကို ေတ်

င်ရသောသူ၊ ညစ်ရသောအေတ်ကေ
ို တ်၍

ရဲရသောသူနစ
ှ ်ဦားသည် သင်တ၏
ို့်
တရောားစရပ်ထဲသို့် ေင်ရသောအခ ၊
တယ်ရသောအေတ်ကို ေတ်
အရပ်မှောထိုင်ပ ဟူ၍၎င်ား၊

င်ား
တင့််

င်ရသောသူကိုကကည့််၍၊ ရကောင်ားမွန်ရသော ဤ
င်ားရဲရသောသူကို၊ ဟိုမောှ ရနရလော့်၊ သမ
ို့် ဟိုတ်ဤ

အရပ်မှော င ့်ရမခတင်ခံိုရအောက်၌ ထိုင်ရလော့်ဟူ၍၎င်ား၊ သင်တသ
ို့် ည် ရမပော
လျှင်၊

တဘက်၌ငဲက
့် က
ွ ်ရသောစတ်ရ၍
ှ

မရကောင်ားရသောအကကံအစည်နှင့််

စီရင်ရသောသူ မြစ်ကကသည်မဟိုတရ
် လော။
ရထောင်ကကရလော့်။

ရလောကတွင်

င ချစ်ရသောညီအစ်ကိုတ၊ို့် န ား

င်ားရဲရသောသူတသ
ို့် ည် ယံိုကကည်မခင်ား

ရတန ကို ရတတ်ရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ ဘိုရောားသခင်ကို ချစ်ရသောသူတအ
ို့် ောား
ရပားမည်ဟေ
ို န်ခံရတော်မရ
ူ သော နိုင်ငံရတော်၏ အရမွခံမြစ်ရစမခင်ားငှ ၎င်ား၊ ထို
သူတက
ို့် ို ရရွားရကောက်ရတော်မသ
ူ ည် မဟိုတရ
် လော။
ရသောသူကို

မထီမဲ့်မမင်မပျုကကသည်တကောား။

သင်တက
ို့် ို ညှဉ်ား

သင်တသ
ို့် ည်

င်ားရဲ

ရငွရတတ်ရသောသူတသ
ို့် ည်

န
ဲ ပ်
ှ စက်ကကသည် မဟိုတရ
် လော။ တရောားပလလင်ရရှြို့သို့်

င
ွဲ င်ကကသည်မဟိုတရ
် လော။

သင်တက
ို့် ို သမိုတရ
် သောန မရတော်မမတ်ကို

သူတသ
ို့် ည် ကဲ့်ရဲြို့ကကသည်မဟိုတရ
် လော။

ို

ကိုယန
် ှင့််စပ်

င
ို ်ရသောသူကို

ကိုယန
် ှင့်် အမျှချစ်ရလော့်ဟို ကျမ်ားစော၌ပ ရသော ရရွှေပညတ်ရတော်ကို သင်တို့်
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သည် ရစောင်ရ
့် ရှောက်လျှင်၊ ရကောင်ားရသောအကျင့််ကို ကျင့််ရောသ့်ရ
ို ရောက်
ကက၏။ (ရှငယ
် ောကိုပ်ကသေ ဒစော ၂ား၁-၈)
ဘိုရောားသခင်သည် မျက်နှ လက
ို ်တတ်နသ ဘိုရ ားမဟိုတပ
် ါ။ သူ၏ရရှြို့တွင်
ကျွနပ
်ို ်တို့် အောားလံိုားတန်ားတူပင်မြစ်သည်။ “အကယ်စင်စစ် ဘိုရောားသခင်သည် လူ
မျက်နှ ကို မှတ်ရတော်မမူ။” (တမန်ရတော်ေတတျု ၁၀ား၃၄)
ခမည်ားရတော်ဘရ
ို ောားသခင့််ရရှြို့၌ စင်ကကယ်သန်ရ
့် ှငား် ရသော သီလဟူမူကောား၊
မဘမရှရသောသူငယ်တန
ို့် ှင့်် မိုတ်

ိုားမတသ
ို့် ည်

င်ားရဲခရ
ံ ရသောအခ ၊ သူတို့်

ကို ကကည့််ရမှု ပျုစိုမခင်ား၊ ကိုယ်တိုငလ
် ည်ားရလောကီအညစ်အရကကားနှင့်် ကင်ားစင်
အံရ
့် သောငှ ရစောင်ရ
့် ရှောက်မခင်ားရပတည်ား။ (ရှငယ
် ောကိုပ်ကသေ ဒစော ၁ား၂၇)
စစ်မန
ှ ်ရသောဘောသောတရ ားဟူသည်

ဏ
ို ်ား ဏမဟိုတ။် အခမ်ားအန ားေ ဒ၊

တယူသန်ေ ဒနှင့်် စတ်ခစ
ံ ောားမှုသဦ
ို့် ားတည်ရသောေ ဒ (သ)ို့် အသင်ားရတော်ထားံို ထမ်ားစဉ်
လောတစ်ခိုလည်ား မဟိုတ်ပ ။
ထိုအခ လကျော်ရတော်ဘက်၌ရှရသော သူတအ
ို့် ောား မင်ားကကီားက၊ င ့်ခမည်ား
ရတော်ထံ ရကောင်ားကကီားမ ဂလောကို ခံရသောသူတ၊ို့် ကမဘ ဦားကပင် သင်တအ
ို့် ဘို့်
မပင်

င်ရသောနိုင်ငက
ံ ိုလော၍ အရမွခံကကရလော့်။ အရကကောင်ားမူကောား၊ င သည်

မွတ်သပ်ရသောအခ သင်တသ
ို့် ည်ရကျွားကက၏။ င သည် ရရငတ်ရသောအခ
သင်တသ
ို့် ည် ရသောက်ဘ့်ရ
ို ပားကက၏။ င သည် ဧည့််သည်မြစ်ရသောအခ
သင်တသ
ို့် ည် ဧည့််သည်ေတ်ကို မပျုကက၏။ င သည် အေတ်အချည်ားစည်ား
ရှရသောအခ သင်တသ
ို့် ည် အေတ်နှင့််ြံိုား လွှမ်ားကက၏။ င သည် အန ရရော
စွဲရသောအခ သင်တသ
ို့် ည်ကကည့််ရမှု ပျုစိုကက၏။ င သည် ရထောင်ထဲမှော ရနရ
ရသောအခ သင်တသ
ို့် ည် င ့်ထံသလ
ို့် ောကက၏ဟို မန်ရ
့် တော်မလ
ူ ျှင်၊ ရမြောင့််မတ်
ရသောသူတက
ို့် ၊ သခင်၊ ကိုယရ
် တော်သည် မွတ်သပ်ရတော်မသ
ူ ည်ကို အဘယ်
အခ ၌

အကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည်မမင်၍

ကိုယ်ရတော်ကို

လိုပ်ရကျွားပ သနည်ား။

ရရငတ်ရတော်မူသည်ကို အဘယ်အခ ၌ အကျွန်ိုပ်တသ
ို့် ည်မမင်၍ ကိုယ်
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ရတော်ကို ရသောက်ဘ့်ရ
ို ပားပ သနည်ား။ ဧည့််သည်မြစ်

ရတော်မူသည်ကို အ

ဘယ်အခ ၌ အကျွန်ိုပ်တသ
ို့် ည်မမင်၍ ဧည့််သည်ေတ်ကို ကယ
ို ်ရတော်အောား
မပျုပ သနည်ား။ အေတ်အချည်ားစည်ားရှရတော်မူသည်ကို အဘယ်အခ ၌ အ
ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည်မမင်၍ ကိုယ်ရတော်ကို အေတ်နှငြ
့်် ံိုားလွှမ်ားပ သနည်ား။ အန
စွဲရတော်မူသည်က၎
ို င်ား၊ ရထောင်ထမ
ဲ ှော ရနရတော်မူသည်က၎
ို င်ား၊ အဘယ်အခ
၌ အကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် ည်မမင်၍ အထံရတော်သို့် ရရောက်ပ သနည်ားဟို မပန်၍
ရလျှောက်ကကရသော်၊ မင်ားကကီားက၊ င အမှန်
တည်ားဟူရသော င ့်ညီတတ
ို့် ွင် အငယ်

သ
ို ည်ကောား၊ သင်တသ
ို့် ည် ဤသူ

ိုားံ ရသောသူတရယောက်အောား မပျုကကသ

မျှတက
ို့် ို င ့်အောားမပျုကကပပီဟို မပန်၍မန်ရ
့် တော်မလ
ူ တံ့်။ (မသဲ ၂၅ား၃၄-၄၀)
ရယရှု၏ ညီအစ်ကိုရမောင်နှမမြစ်ရေ် လိုအပ်သည့််အရည်အချင်ားမျောားကောား
အဘယ်နည်ား။ တစ်ခိုတည်ားသောရှပ သည်။ ထိုအရောက ား လူသောားတစ်ဦားမြစ်ြရ
ို့် န်သော
မြစ်သည်။ ကျွန်ိုပတ
် ရ
ို့် ှသမျှတသ
ို့် ည် ရယရှု၏မသောားစိုေင်မျောားပင်မြစ်ကကနပသည်။
င

မို ပန်သည်ကောား၊ လူမျောားတသ
ို့် ည်၊ အရရှြို့အရပ်၊ အရန က်အရပ်မှလော

၍၊ ရကောင်ားကင်နိုင်ငံရတော်၌ အောမ ဟံ၊ ဣဇောက်၊ ယောကိုပတ
် န
ို့် ှင့််တကွ
ရလျောင်ားရကကလတံ့်၊၊
____ ရှငမ
် သဲခရစ်ေင် ၈ား၁၁
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၂၃။ ဘ်ု

်းသခင်သည် စိတ်နှိမ့်ခ
် ျရတ ်မသည်။

ဘိုရောားသခင်သည် စကကဂောေဠောတစ်ခလ
ို ိုားံ တွင် တန်ခိုားအကကီား
စဉ်တစ်ချန် တည်ားမှောပင်၊ စတ်နှလံိုား အနှမ်ခ
့် ျ

ားံို သူ မြစ်ရန

ားံို ရသောသူလည်ား မြစ်ရတော်မူသည်။

ရကောင်ားကင်တမန်ကလည်ား၊ ရကကောက်ရြို့ွံ မခင်ားမရှကကနှင့််။ လူအရပ င်ားတို့်
သည် အလွနေ
် မ်ားရမမောက် ေမ်ားသောစရောသတင်ားကို င သည်သင်တအ
ို့် ောား
ကကောားရမပောရ၏။ ယရန့်တွင် ဒ ေဒ်ပမျုြို့၌ သခင်ခရစ်ရတော်တည်ားဟူရသော
ကယ်တင်ရသော အရှငသ
် ည် သင်တအ
ို့် ဘအ
ို့် လိုငှ ဘွောားမမင်မခင်ားကခ
ို ံရတော်
မူပပီ။

သင်တသ
ို့် ည် အဘယ်နမတ်မြင့်် သရမည်နည်ားဟူမက
ူ ောား၊ သူငယ်

သည်အေတ်နှင့််ပတ်ရစ်၍ နွ ားစောခွက၌
် သပ်ထောားလျက်ရှသည်ကို ရတွြို့
ကကလမ်မ
့် ည်ဟို
အနမ်က
့် ျ

ပို ပီားလျှင်၊ (ရှင်လိုကောခရစ်ေင် ၂ား၁၀-၁၂)
ံိုားရသော အေင်လမ်ားမြင့်် ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် မဘ ကကီားထဲသို့် ဘိုရောားသခင်

ဝင်နရ က်လောခဲ့်သည်။ နွ ားစ ခွက်ထဲတွင် လဲရလျောင်ားရနသည့်် အပူအပင်ကင်ား
ရသောကရလားငယ်တစ်ဦားအမြစ် သူ

င်ားသက်လောခဲ့်နလသည်။

ေန်ရလား၍ ပင်ပန်ားရသောသူအရပ င်ားတ၊ို့် င ့်ထံသလ
ို့် ောကကရလော့်။ င သည်
ချမ်ားသောရပားမည်။ င ့်ထမ်ားဘိုားကိုတင်၍ ထမ်ားကကရလော့်။ င ့်ထံ၌နည်ားခံကက
ရလော့်။ င သည် နူားညံ့်သမ်ရမွြို့နမ်
ှ ့်ချရသောစတ်သရဘောရှ၏။ သင်တို့် စတ်နှ
လံိုားသည် သက်သောမခင်ားကရ
ို လမ့််မည်။ အရကကောင်ားမူကောား၊ င ့်ထမ်ားဘိုား
သည်ထမ်ားလွယ်၏။ င ့်ေန်လည်ားရပ ့်၏ဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (မဿ ၁၁ား၂၈၃၀)
ဘိုရောားသောားရတော်ရယရှုအရကကောင်ားကို ပိုမရ
ို ှငား် လင်ားစွော ကျွနပ
်ို တ
် ိုို့ အဘယ်
သို့် သနိုင်ပ မည်နည်ား။ ရယရှုက “င သည် နူားညံ့်သမ်ရမွြို့နှမ်ခ
့် ျရသော စတ်သရဘော
ရှ၏။” ဟို မေို့်ရတော်မခ
ူ ဲ့်နလသည်။
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ရယရှုကလည်ား ရမမရခွားသည် ရမမတွင်ားရှ၏။ မိုဃ်ားရကောင်ားကင်၌ ကျင်
လည် ရသောငှက်သည် န ားရနရောအရပ်ရှ၏။ လူသောားမူကောား၊ ရခ င်ားချရောမျှ
မရှဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။ (မသဲ ၈ား ၂၀)
ဤတွင်၊ လူူ့အသိုင်ားအေိုင်ားမှ အ

င်ားရဲ

ံိုားရသောသူမျောားမြစ်ကကသည့်် အမ်ရမခမဲ့်

သူမျောားတန
ို့် ှင့်် ရယရှုတစ်ထပ်တည်ားကျခဲ့်ပ သည်။
ူားပင်နှငရ
့်် က်ရသော ဦားရစ်ကတ
ို င်ပပီားလျှင်၊ ယိုဒရှငဘ
် ရ
ို င်၊ ကိုယ်ရတော်
သည် မ လ
ဂ ောရှရစသတည်ားဟို ရကောင်ားကကီားစကောားကိုရမပောကက၏။ ရခ င်ား
ရတော်ကို ကျူလံိုားနှင့််ရက
ို ်မခင်ား၊ တံရထွားနှင့်ရ
် ထွားမခင်ား၊ ရရှြို့ရတော်မှော ဒူား
ရထောက်၍ မပပ်ေပ်မခင်ားကိုလည်ားမပျုကက၏။
ယယ်မပျုသည်ရန က်၊

ထိုသို့် ကယ
ို ်ရတော်ကို မပက်

နီရမောင်ားရသောအေတ်ကခ
ို ျွတ်၍

အေတ်ရတော်ကို

ေတ်မပန်ရစပပီားလျှင်၊ လက်ေ ားကပ်တိုငမ
် ှော ရက
ို ထ
် ောားမခင်ားငှ ထိုတ်သွောားကက
၏။ လက်ေ ားကပ်တိုင်မောှ ရက
ို ်ထောားပပီားလျှင်၊ အေတ်ရတော်ကို စောားရရားတံ
ချ၍ အသီားအသီားတအ
ို့် ောား ရေြန်ကက၏။ ကိုယ်ရတော်နှင့််တကွ ထောားမပနှစ်
ရယောက်တက
ို့် ို

လကျော်ရတော်ဘက်၌တရယောက်၊

လက်ေရ
ဲ တော်ဘက်၌

တရယောက်၊ လက်ေ ားကပ်တိုငမ
် ှော ရိုကထ
် ောားကက၏။ ထိုသို့် မတရောားရသောသူ
တန
ို့် ှင့်် ရရတွက်ေင်မခင်ား သရ
ို့် ရောက်သည်ဟို

ရ
ို သော ကျမ်ားစောချက်သည်

မပည်စ
့် ံိုမခင်ားသရ
ို့် ရောက်သတည်ား။ (မောကို ၁၅ား၁၇-၂၀၊ ၂၄၊ ၂၇- ၂၈)
နမ်က
့် ျစွော

ဖွ ားမမင်နတ ်မခ
ူ သ
ဲ့် ည့််အချန်မှစ၍

ကပ်တိုင်တင်သတ်ခခ
ံ ဲ့်ရသည်အ
့် ချန်အထ

သူခိုားနှစ်ဦား၏အလယ်၌

ဘဝတစ်ရလျှောက်လားံို တွင်

ဘိုရောားသောား

ရတော်ရယရှုအရနမြင့်် နူားညံသ
့် မ်ရမွြို့မခင်ားသရဘောနှင့်် နှမ်ခ
့် ျမခင်ားစတ်သရဘောမ ားကို
သ အ

က်မမပတ် ထင်ရှောားရစရတော်မူခန
ဲ့ လသည်။

အချင်ားလူ၊ ရကောင်ားရသောလမ်ားကိုမပရတော်မူပပီ။ တရောားသမြင့််မပျုမခင်ား၊ ကရို
ဏောကို နှစသ
် က်မခင်ား၊ သင်၏ဘိုရောားသခင့််ရရှြို့ရတော်၌ နှမ်ခ
့် ျရသောစတ်နှင့််
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ကျင့််ရနမခင်ားမှတပ ား အဘယ်ပရ
ူ ဇော်သကကောကို ထောေရဘိုရောားရတောင်ားရတော်
မူသနည်ား။ (မကခောအန

တတကျမ်ား ၆ား၈)

လူနစ
ှ ်ဦားသည် သရဘောမတူလျှင်၊ ရပ င်ားရဘော်၍ ခရီားသွောားနိုင်သရလော။
(အောမိုတအ
် န

တတကျမ်ား ၃ား၃)

ဘိုရောားသခင်နည်ားတူ ကျွနပ
်ို ်တစ
ို့် တ်နှလံိုားနှမ်ခ
့် ျသည့််အခ ထသ
ို ခင်နှင့်် စတ်
နှလံိုားတညီတညွတတ
် ည်ားမဖငဲ့် ကျွနပ
်ို ်တို သွောားလောကကလမ်မ
့် ည်။
သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင် မပသရတော်မခ
ူ ဲ့်သည့်် နှမ့််ချမှုကို ကျွန်ိုပ်တစ
ို့် ဉ်ားစောား
င်မခင်ကကည့််ကကနသ အခ ၊ သူ၏မြူစင်ရိုားသောားမှုအရပေါ် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ဘယ်သို့် သံသ
ယမြစ်စရ အနကက င်ားရနိုင်ပါအံားို မည်နည်ား။
င တရ
ို့် ှသမျှသည် သိုားကဲ့်သို့် လမ်ားလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်ားသို့် အသီားအသီား
လိုက်သောွ ားကကသည်မြစ်၍၊ ထောေရဘိုရောားသည် ခပ်သမ်ားရသော င တ၏
ို့် အ
မပစ်မျောားကို သူူ့အရပေါ်၌ တင်ရတော်မူ၏။ ထိုသူသည် ညှဉ်ား

ဲမခင်ားနှင့်် နှမ့််ချ

မခင်ားကခ
ို ံ၍ နှုတက
် မ
ို ြွင့််ဘဲရန၏။ အရသသတ်မခင်ားငှ ရ

ောင်သွောားရသော

သိုားသငယ်ကဲ့်သို့် သူူ့ကို ရ

ောင်သွောား၍၊ သိုားသည် အရမွားညှပ်ရသောသူရရှြို့

မှော မမမည်ဘဲရနသကဲသ
့် ၊ို့် သူသည် နှုတ်ကမ
ို ြွငဘ
့်် ရ
ဲ န၏။ မတရောားစွော
စီရင်မခင်ားအောားမြင့်် သူူ့ကို ထိုတ်သွောားကက၏။ အသက်ရှငရ
် သော သူတ၏
ို့်
ရနရောမှ

သူူ့ကို

အဘယ်သူ

သိုတ်သင်ပယ်ရှင်ားသည်မြစ်၍၊

သူ၏အမျျုားအနွယ်ကို

မပညွှနမ
် ည်နည်ား။ င ၏လူမျျုားအမပစ်ရကကောင့်် ဒဏ်ခတ်ရတော်

မူမခင်ားကို ခံရလ၏။ မပစ်မှောားမခင်ားကိုမမပျု။ သူ၏နှုတ၌
် မိုသောမရှရသော် လည်ား၊
လူ

ားို တန
ို့် ှငအ
့်် တူ

ရမမမမှျုပ်မခင်ားငှ

စီရင်ကက၏။ သရ
ို့် ောတွင် ရသပပီားမှ

သူရဌား၌ရှ၏။
____ ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား ၅၃ား၆-၉
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၂၄။ ဘ်ု

်းသခင်သည် အရစခံတစ်ဦ်းပဖစ်သည်၊
ျွနသ
် ခင်တစ်ဦ်းမဟ်ုတ်ပါရချ။

ယခိုမစ
ှ ၍ င သည်သင်တက
ို့် ို ကျွနဟ
် ူ၍မရခေါ်။ ကျွနမ
် ူကောား၊ ကိုယ်သခင်
မပျုရသောအမှုကိုမသ။ သင်တက
ို့် ို အရ

ဟ
ွ ူ၍င ရခေါ်၏။ အရကကောင်ားမူကောား၊

င သည် ခမည်ားရတော်ထ၌
ံ ကကောားသမျှရသောအရောတက
ို့် ို သင်တအ
ို့် ောား င
မပသ၏။
____ ရယောဟန် ၁၅ား၁၅
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့်
မျက်ကန်ားယံိုကကည်မခင်ားမ ားကို ဘိုရောားသခင်အလိုမရှပ ရချ။
ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် မတ်ြွဲြို့မှုကို သူလလ
ို ောားရတော်မူသည်။ မတ်ရ

ွမျောားနှင့်် ကျွနပ
်ို ်တစ
ို့် ကောား

ရမပောကကရောတွင် ဟတ်ဟန်မြင့်် ကျွနပ
်ို ်တစ
ို့် ကောားရမပောရလ့်မရှကကပ ။ မတ်ရ

ွအရင်ား

အချောတစ်ဦားကဲ့်သပ
ို့် င် မမအောား ပွင့််လင်ားရိုားသောားစွော စကောားရမပောရန် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား
ဘိုရောားသခင်အလိုရှသည်။
အဓပပ ယ်နပတည်ား။
ဘိုရောားသခင်ြန်

ဤသည်မှော

ရ
ို တောင်ားမခင်ား၏

စဉ်ားစောားဆံားို မဖတ်နိုင်ားသညဲ့်

စစ်မန
ှ ်ရသောအနက်

စွမ်ားရည်နင
ှ ့််တကွ

ကျွနပ
်ို ်တက
ို့် ို

င်ားထောားရတော်မူပပီား၊ ထိုစမ
ွ ်ားရည်ကို လက်ရတွြို့အသံိုားချြို့် ကျွနပ
်ို ်တို့်

အောား သူရခေါ်ြတ်ရနပ သည်။ “ထောေရဘိုရောားမန်ရ
့် တော်မူ သည်ကောား၊ လောကက။ တရောား
စီရင်ကကကိုနအ
် ံ့်(စဉ်ားစောား

င်မခင်ကကကိုန်အ)့်ံ ။” (ရဟရှောယ ၁ား၁၈)

ရယရှုသည် ထိုသူတက
ို့် ိုရခေါ်ရတော်မူ၍၊ သင်တို့် သသည်အတိုင်ား ရလောကီ
မင်ားတသ
ို့် ည်အစိုားတရ မပျုတတ်ကက၏။ အကဲအမှူားတို့်သည် အောဏောထောား
တတ်ကက၏။ သင်တမ
ို့် က
ူ ောား ထိုသမ
ို့် မပျုကကနှင့််။ လူသောားသည် သူတပ ားကို
ရစစောားမခင်ားငှ မလော၊ သူတပ ားအရစကို ခံမခင်ားငှ ၎င်ား၊ မမအသက်ကိုစန
ွ ၍
့််
လူမျောားကိုရရွားမခင်ားငှ ၎င်ား၊ ကကွလောသည်မြစ်၍၊ ထန
ို ည်ားတူ သင်တတ
ို့် ွင်
အကဲအမှူားမပျုလိုရသောသူကို သင်တအ
ို့် ရစခံမြစ်ရစ။ သင်တတ
ို့် ွင် အထွဋ်
အမမတ်လပ
ို ်ချင်ရသောသူကလ
ို ည်ား သင်တက
ို့် ျွန်မြစ်ရစဟို မန်ရ
့် တော်မူ၏။
(မသဲ ၂၀ား၂၅-၂၈)
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သူတပါား၏အရစကို ခံမခင်ားငှ မမကိုယ်ကို စွေို့်နတ ်မခ
ူ ဲ့မခင်ားမဖငဲ့် အသက်
တော၏ စည်ားမျဉ်ားဉပနဒသကို ရယရှုမပသရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။
ရယရှုသည် တရောားစရပ်တ၌
ို့်

ားံို မဩေ ဒရပားလျက်၊ နိုင်ငံရတော်နှင့််ယဉ
ှ ်

ရသောဧေံရ လတရောားကို ရဟောလျက်၊ လူတတ
ို့် ွငအ
် န ရရော အမျျုားမျျုားတို့်
ကို ပငမ်ားရစလျက်၊

လလဲမပည် တမပည်လိုားံ ကို ရဒသစောရီလည
ှ ့််လည်

ရတော်မူ၏။ သတင်ားရတော်သည်လည်ား ရှုရမပည်၌ အနှအ
ံ့် မပောားရကျော်ရစော
သည်မြစ်၍ နတ်ေင်ရသောသူ ေက်ရူားစွဲရသောသူ၊ လက်ရမခရသရသောသူမှ
စရသော အထူားထူားအမပောားမပောားရသော အန ရရော စွ၍
ဲ မကျန်ားမမောရသောသူ
ရှသမျှတက
ို့် ို အထံရတော်သရ
ို့်
ရစရတော်မူ၏။
ယိုဒမပည်၊

ောင်ခဲ့်ကက၍၊ သူတ၏
ို့် အန ရရော ကို ပငမ်ား

လလဲမပည်၊ ရဒကရပ လမပည်၊ ရယရှုရှလင်ပမျုြို့မစ
ှ ရသော

ရယော်ဒန်မမစ်တ ဘက်မလ
ှ ောရသော လူမျောားအရပ င်ားတသ
ို့် ည်

ရန က်ရတော်သလ
ို့် က
ို ်ကက၏။ (မသဲ ၄ား ၂၃-၂၅)
နူန စွရ
ဲ သောသူတရယောက်သည် အထံရတော်သလ
ို့် ော၍ ဒူားရထောက်လျက်၊
ကိုယ်ရတော်အလရ
ို ှလျှင်

ကျွနရ
် တော်ကို

သန်ရ
့် ှငား် ရစနိုင်ရတော်မူသည်ဟို

ရတောင်ားပန်ရလ၏။ ရယရှုသည် သန ားရသောစတ်ရသမြင်
ှ
့် လက်ရတော်ကို
န့််၍ ထိုသက
ူ ိုတလ
ို့် ျှက်၊ င အလိုရှ၏။ သန်ရ
့် ှငား် မခင်ားသို့် ရရောက်ရစဟို
မန်ရ
့် တော်မူ၏။ ထိုသို့် မန်ရ
့် တော်မူသည်ခဏမခင်ားတွင် နူန ရပျောက်၍ သန့််
ရှငား် မခင်ားသို့် ရရောက်ရလ၏။ (မောကို ၁ား၄၀-၄၂)
အလံိုားစံိုရသော
ရစတန ရမတတောမြင့််

ဒိုကရ
ခ ေဒန မျောားတက
ို့် ို
မရမောတမ်ားမပန်ားတမ်ား

သက်သောရပျောက်ကင်ားရစမခင်ားငှ ၊
ရယရှုအလိုပ်ကက ားစ ားခဲ့နလသည်။

သူ၏အောရံစ
ို ိုကမ
် န
ှု ှင့်် သူ၏ရမတတောမြင့််ရစောင်ရ
့် ရှောက်မက
ှု ို လူအနပါင်ားနတွှေ့ကကံ ခံစ ား
ခဲ့ရကကသည်။ “သူ၏သက်ရသခံချက်မန
ှ ်သည်ကို င တသ
ို့် ကက၏။ ရယရှုမပျုရတော်မူ
ရသော အမခောားအမှုအရောအမျောားရှရသား၏။ ထိုအမှုအရောရှသမျှတက
ို့် ို အသီား အမခောားရရား
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ထောားလျှင်၊ ရမမကကီားမ

န
ံ့် ိုင်ရအောင် ကျမ်ားစောမျောားမပောားလမ့််မည်ဟို ထင်မှတ်မခင်ားရှ ၏။”

(ရယောဟန် ၂၁ား၂၅)
ခမည်ားရတော်သည် အလံိုားစံိုတက
ို့် ို သူ၏လက်သအ
ို့် ပ်ရပားရတော်မူသည်ကို
၎င်ား၊ သူသည်ဘိုရောားသခင်ထ
့် ရ
ံ တော်မှ ထွက်လောသည်က၎
ို င်ား၊ ဘိုရောားသခင့််
ထံရတော်သို့် ကကွသွောားမည်က၎
ို င်ား ရယရှုသည်သရတော်မသ
ူ ည်နှင့််၊ စောားပွမ
ဲ ှ
ထ၍ ေတ်လိုရ
ံ တော်ကခ
ို ျွတ်ပပီားလျှင်၊ ပိုေ ကိုယူ၍ ခ ားကစ
ို ည်ားရတော်မူ၏။
ထိုရန က်မှ ရရကို အင်တံို၌ရလောင်ား၍ တပည့််ရတော်တ၏
ို့် ရမခကို ရ

ားပပီား

မှခ ား၌စည်ားထောားရသောပိုေ နှင့်် သိုတ်ရတော်မူ၏။ (ရယောဟန် ၁၃ား၃-၅)
စီရင်မခင်ားနှင့််

ကပ်တိုင်တင်ကွပမ
် ျက်မခင်ားမခံရမှီ

န ရီပင
ို ်ားအလိုတွင်

စ ားပွတစ်ခို ကျင်ားပမပျုလိုပခ
် ဲ့ကကသည်မဖစ်ရ ၊ ထည
ို စောစောားပွတ
ဲ ွင် “ရမျှော်လင့််မထောား
သည့််အမြစ်အပျက်” တစ်ရပ် မြစ်ပ က်သွောားခဲန
့် လသည်။ ထိုသိုို့ မြစ်ပျက်ရနစဉ်
တပည့််ရတော်မျောားတ၏
ိုို့ စတ်ထတွင် အဘယ်အရောမျောားမြစ်ပျက်ရနခဲ့်သည်ကို လိုကော
ကျမ်ားတွင် အရသားစတ်ရြေါ်မပထောားရပားပ သည်။ “ထမ
ို ှတပ ား တပည့််ရတော်တသ
ို့် ည်
မမတတ
ို့် ွင် အဘယ်သသ
ူ ည် သော၍ ကကီားမမတ်သနည်ားဟို အချင်ားချင်ားမငင်ားခံိုမခင်ား
ရှသည်မြစ်၍၊” (လိုကော ၂၂ား၂၄)
ရန က်ခအ
ံ ရကကောင်ားအရ မှော ရအောက်ပ အတိုင်ားမြစ်ပ သည်။ မမကိုယ်ကို
ဘိုရောားသခင်ထမ
ံ ှ ကကွလောရသောသူမြစ်သည်ကို ရယရှုသရှရနခဲ့်နလသည်။ ခပ်သမ်ား
ရသောအရောတသ
ို့် ည် သူ၏လက်ထတ
ဲ ွင်ရှရနခဲ့်သည်။ တနည်ား

ရ
ို ရသော်၊ မမကယ
ို ်ကို

ဘိုရောားတန်ခိုားရတော်အရပ င်ားနှင့်် မပည့််ေရသော ဘိုရောားမြစ်မှန်ား ရယရှုသရှရနခဲပ
့် သည်။
မမတပည့််ရတော်မျောား၏စတ်ထတ
ဲ ွင်၊ အဘယ်သူသည် နိုင်ငံရတော်၌ အကကီား
သူမြစ်မည်နည်ား

ံိုားရသော

ိုသည့်် အမငင်ားပွောားမှုကကီားတစ်ရပ် မြစ်ရပေါ်ရနသည်ကလ
ို ည်ား ရယရှု

သရှရနခဲ့်သည်။ ရယရှု အဘယ်သမို့် ပျုရတော်မူခပ
ဲ့် သနည်ား။

“ေတ်လံို

ရတော်ကို

ချွတ်ပပီားလျှင်၊ ပိုေ ကိုယူ၍ ခ ားကိုစည်ားရတော်မူ”လျှက်၊ မမတက
ို့် ိုယက
် ို ရရှြို့တန်ား
တင်ကကသည့်် တပည့််ရတော်မျောားတ၏
ို့် ရမခကို ရ
ယဉ်ရကျားမှုအရ
သည်။)

လ
ို ျှင် ရမခရ

ားရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ (သူတ၏
ို့်

ားရသောအလိုပ်သည် အမ်ကျွန်တစ်ဦား၏အလိုပ်မြစ်
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ရယရှုခရစ်၌ရှရသော ထစ
ို တ်သရဘောကို သင်တ၌
ို့် လည်ား ရှရစကကရလော့်။
ထိုသခင်သည် ဘိုရောားသခင်၏ သဏဌောန်ရတော်နှင့်် မပည်စ
့် ံိုရတော်မူသည်မြစ်
၍၊ ဘိုရောားသခင်နှင့်် ပပျုင်ရသောအမှုကို လိုယူမခင်ားအမှုဟူ၍ မထင်မမှတ်
လျက်ပင်၊ မမအသရရကစ
ို ွန၍
့််
အရစခံကျွန်၏သဏဌောန်ကို ယူရ

ောင်

လျက်၊ လူကဲ့်သို့် ရသောအမြစ်၌ ဘွောားမမင်မခင်ားကို ခံရတော်မူ၏။
_____ ြလပပကသေ ဒစော ၂ား၅-၇
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၂၅။ သင့််အ ်း ဘ်ု

်းသခင်အက

င
ြွေ ််းမ့်ချစ်ရတ ်မသည်။

မန်ားမသည် မမဘွောားရသောသောားကို မသန ားသည်တိုင်ရအောင်၊ မမနစ
ို့် သ
ို့် ူ
ငယ်ကို ရမ့်ရလျော့်နိုင်သရလော။ အကယ်၍ ရမ့်ရလျော့်ရသော်လည်ား၊ သင်က
့် ို
င မရမ့်ရလျော့်။ င သည် ကိုယလ
် က်ေ ား၌ သင်က
့် စ
ို ောထိုားပပီ။ သင်၏ပမျုြို့ရိုား
သည် င ့်ရရှြို့မှော အစဉ်ရှ၏။
____ ရဟရှောယအန

တတကျမ်ား ၄၉ား၁၅-၁၆

ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်စန
ွ ပ
့်် စ်ပပီဟူ၍ ကျွန်ိုပ်တခ
ို့် စ
ံ ောားမသည့််အချန်မျျုား
ရှြူားရပလမ်မ
့် ည်။ သရ
ို့် ောတွင် ခံစောားမှုမျောားသည် အပမဲတမ်ား အမှန်မမြစ်နိုင်ပ ရချ။
ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ရမ့်ရလျော့်ထောားမည်မဟိုတရ
် ကကောင်ား ဘိုရောားသခင်မန်ထ
့် ောားခဲ့်နလသည်။
“စောငှက်င ားရကောင်ကို အဿရနှစ်မပောားအဘိုားနှင့်် ေယ်ရသည်မဟိုတရ
် လော။ ထိုစော
ငှက်တရကောင်ကိုမျှ ဘိုရောားသခင်ရမ့်ရလျော့်ရတော်မမူ။ သင်တို့်

ံပင်သည်လည်ား

အကိုန်အစင် ရရတွကလ
် ျက်ရှ၏။ ထိုရကကောင့်် မရကကောက်ကကနှင့််။ သင်တသ
ို့် ည်
စောငှက်အမျောားတထ
ို့် က်သော၍ မမတ်ကက၏။” (လိုကော ၁၂ား ၆-၇)
အရကကောင်ားမူကောား၊ ရသမခင်ားမြစ်ရစ၊ အသက်ရှင် မခင်ားမြစ်ရစ၊ ရကောင်ားကင်
တမန်မြစ်ရစ၊ အထွဋ်အမမတ်မြစ်ရစ၊ အောဏောတန်ခိုားမြစ်ရစ၊ မျက်ရမှောက်
အရောမြစ်ရစ၊ ရန င်လောလတံရ
့် သောအရောမြစ်ရစ၊ အမမင့််မြစ်ရစ၊ အနမ့််
မြစ်ရစ၊ ဤအရောမှစ၍ အဘယ်နမမတအရောမျှသည်၊ င တသ
ို့် ခင်ရယရှုခရစ်
အောားမြင့်် ခံရရသောဘိုရောားသခင်၏ ရမတတောရတော်နှင့်် င တက
ို့် ိုမကွောရစနိုင်ဟို
င သည် သရဘောကျလျက်ရှ၏။ (ရရောမကသေ ဒစော ၈ား၃၈-၃၉)
ဘိုရောားသခင်၏ရမတတောရတော်ကို

ပံိုကကီားချဲြို့ဖိုို့

မြစ်နိုင်မည်မဟိုတပ
် ရချ။

သူ၏ရမတတောရတော်ကို ကျွန်ိုပတ
် ကို့် ကျုားစောားရြေါ်ထတ
ို ်၍ မကိုန်နင
ို ်ပ ရချ။
ဘိုရောားသခင်၏

သောားရတော်ဟရ
ို ခေါ်ရေေါ်မခင်ားအခွငက
့်် ို

င တသ
ို့် ည်ရမည်အ

ရကကောင်ား၊ ဘိုရောားသခင်သည် င တက
ို့် အ
ို ဘယ်မျှရလောက် ချစ်ရတော်မူသည်
ကို ကကည့််ရှု

င်မခင်ကကရလော့်။ (၁ ရယော ၃ား၁)
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မမအောား ရကောင်ားကင်ဘို၌
ံ ရှရသော အဘခမည်ားရတော်အမြစ် အသအမှတ်မပျု
လက်ခံကကဖိုို့ ကျွနပ
်ို ်တအ
ို့် ောား ဘိုရောားသခင်ရမျှော်လင်ထ
့် ောားသည်။ ထိုသအ
ို့် သအမှတ်မပျု
ကကလျှင်၊ ဘိုရောားသခင်၏သောားသမီားမျောားအမြစ် ကျွန်ိုပ်တခ
ို့် စ
ံ ောားရမည့်် အရမွအနှစက
် ို
ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် မမင်လောရပ လမ်မ
့် ည်။
သင်တသ
ို့် ည် ဤသူငယ်တစံတ
ို ရယောက်ကို မထီမဲ့်မမင်မမပျုမည်အရကကောင်ား
သတရှကကရလော့်။

င

သ
ို ည်ကောား၊

ရကောင်ားကင်ဘ၌
ိုံ ရှရတော်မရ
ူ သော

သူတ၏
ို့် ရကောင်ားကင်တမန်တသ
ို့် ည်

င ့်အဘ၏မျက်နှ ရတော်ကအ
ို စဉ်မမပတ်

ြူားမမင်ကက၏။ ထမ
ို ှတပ ား လူသောားသည်ရပျောက်ရသောသူတက
ို့် ို ကယ်တင်အ့်ံ
ရသောငှ ကကွလောသတည်ား။ အဘယ်သထ
ို့် င်ကကသနည်ား။ သိုားတရောရှရသော
သူ၌ သိုားတရကောင်သည်လမ်ားလွဲ၍ရပျောက်လျှင်၊ ထိုသူသည် ကိုား

ယ်ကိုား

ရကောင်ရသောသားို တက
ို့် ို ရတောင်ရပေါ်မှောထောားခဲ့်ပပီားမှ၊ လမ်ားလွဲ၍ရပျောက်ရသော
သိုားတရကောင်ကို သွောား၍ရှောတတ်သည် မဟိုတရ
် လော။ ရတွြို့ပပီားလျှင်၊ လမ်ား
မလွဲ၍မရပျောက်ရသောသိုား ကိုား

ယ်ကိုားရကောင်၌ ေမ်ားရမမောက်မခင်ားရှသည်

ထက်၊ ထိုသိုား တရကောင်၌ သော၍ေမ်ားရမမောက်မခင်ားရှသည်ဟို င အမှန်

၏
ို ။

ထို နည်ားတူ ရကောင်ားကင်ဘ၌
ိုံ ရှရတော်မူရသော သင်တအ
ို့် ဘသည် ဤသူငယ်
တရယောက်ကမ
ို ျှ ပျက်စီားရစ မခင်ားငှော အလိုရတော်မရှ။ (မဿ ၁၈ား၁၀-၁၄)
ပလလင်ရပေါ်၌ စံမမန်ားသည့်် မောနအကကီား
ရပေါ်တွင်

ရတောင်ားစောားရနရသည့််

အ

င်ားရဲ

ံိုားရသော ဧကရောဇ်မင်ားမှစ၍ လမ်ား
ံိုားသူဖိုေ်ားစောားအထ၊

ခပ်သမ်ားရသော

လူသတတေ အရပ င်ားတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်ရရှြို့တွင် အြိုားထက
ို တ
် ေ်ကကသည်။ အဘယ်
မျှ

အြိုားထိုက်တန်ပ သနည်ား။

လိုလ ားသည့််

ကယ်တင်ရတော်မူရသော

ရမမကကီားသောားတစ်ဦားတည်ားရှခဲ့်လျှင်၊

ရန်ပငမ်ားမခင်ားတရောားကို

ထိုတစ်ဦားတည်ားရသောသူအြို့်

ရကောင်ားကင်ကိုစန
ွ ခ
့်် ွ ၍ ဘိုရောားသခင် လောရရောက်အရသခံရတော်မူမည်မြစ်ပ သည်။
ထောေရဘိုရောားသည် အရေားကထင်ရှောား၍ မန်ရ
့် တော်မူသည်ကောား၊ အကယ်
စင်စစ် ထောေရရမတတောနှင့်် သင်က
့် ိုင ချစ်၏။ ထိုရကကောင့််၊ ကရိုဏောရကျားဇူား
ကို သင်၌ကကော မမင်စ
့် ွောမပ၏။

____ ရယရမအန

တတကျမ်ား ၃၁ား ၃
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၂၆။ ဘ်ု

်းသခင်၏နိ်ုငင
် ံရတ ်

ရကောင်ားကင်နိုင်ငရ
ံ တော်သည် မျက်မမင်ရသောအရော၌မတည်။ ဤအရပ်၌
ကကည်ပ
့် ။ ထိုအရပ်၌ ကကည့််ပ ဟို ရမပောစရောအခွင့််မရှ။ အရကကောင်ားမူကောား၊
ဘိုရောားသခင်၏ နိုင်ငံရတော်သည် သင်တ၏
ို့် အထဲ၌ရှသည်ဟို မန်ရ
့် တော်မူ
၏။

_____ ရယရှု (လိုကော ၁၇ား၂၀-၂၁)
ဤကမဘ နလ ကရ တိုင်ားနိုင်ငမ
ံ ျောားနငဲ့် အြွဲြို့အစည်ားမျောားတတ
ို့် င
ွ ် မျက်မမင်ရ

ရသောအိုပခ
် ျျုပမ
် ှုပလလင် (သ)ို့် ဌ နချျုပမ
် ျောား အသီားသီားတည်ရှရနကကနလသည်။ ဘိုရောား
သခင့််နိုင်ငံရတော်ကိုမူ မျက်မမင်ရသောအရောမ ားတွင်

ကျွန်ိုပတ
် ို့် ရ ရတွြို့နိုင်ကကလမ့််

မည်မဟိုတ်ပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို့် အတတစတ်ရနရောတွင် အစောားထိုားေင်ရရောက်လော သည့််၊
ဘိုရောားသခင်နှင့်် လူသ ားမ ားအဖိုို့ ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် လ
ှ ိုားံ သောားအတွင်ား၌ တည်ရနေ သညဲ့်
ရမတတောတရောား၌သော ထိုနိုင်ငံရတော်ကို ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် တွြို့ရန
ှ ိုင်ပ မည်။
ထိုမှတပ ား ဘိုရောားသခင်၏နိုင်ငံရတော်ကို အဘယ်သပ
ို့် ံိုမပရအံန
့် ည်ား။ အဘယ်
ဥပမောနှင့်် ခိုင်ားနှုင်ားရအံန
့် ည်ား။ (မောကို ၄ား၃၀)
ရလောကတိုင်ားနိုင်ငမ
ံ ျောားနှငသ
့်် ော အကျွမ်ားတေင်ရရနကကရသော
ှ
လူသောားမျောားတို့်
အောား ဘိုရောားသခင်န
့် ိုင်ငံရတော်၏ တကျသည့််ပံိုသဏ္ဍောန်နတ ်ကို လူူ့ဘောသောစကောား
မြင့်် ရြေါ်မပရပားရန် အလွနပ
် င်ခက်ခလ
ဲ ပ
ှ ရပသည်တကောား။
ရယရှုက၊ ဒိုတယရမွားမခင်ားကို မခံရသောသူမည်သည်ကောား၊ ဘိုရောားသခင်၏
နိုင်ငံရတော်ကို မမမင်ရဟို င အမှန်အကန်

ိုသည်ဟို မပန်၍မန်ရ
့် တော်မူ၏။

(ရယောဟန် ၃ား၃)
ေညောဉ်နှင့််

ိုင်ရသောအရောမျောားကို

လူမ ားန ားလည်ရအောင်

မပျုလိုပ်ရပားရ

သည့််အလိုပက
်
ား သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်၏ အလိုပ်ပင်မြစ်ရပသည်။ သန်ရ
့် ှငား်
ရသောေညောဉ်ရတော်၏ ညင်သောသမ်ရမွြို့ရသော ကသဇောလွှမ်ားမိုားမှုကို ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် ခေါ်ြတ်
လက်ခံကကသည့််အခ ၊ ေညောဉ်ပကတသရဘောကို ကျွန်ိုပ်တိုို့ ရရှလောကကမည်မဖစ်ပပှီား
ဘိုရောားသခင်၏နိုင်ငံရတော်ကို ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် တွြို့မမင် (သို့်) န ားလည်လောရလမဲ့်မဖစ်ပါ
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သည်။

ထည
ို ဉ်ပကတအ ားမဖငဲ့်

အမမင်ရမပောင်ားလဲသောွ ားမခင်ားအရောသည်

ရန်ပငမ်ား

မခင်ားအရကကောင်ားကိုမြစ်ရစလျက်၊ အသက်ကရ
ို ပားစွမ်ားရစကော၊ ကျွနပ
်ို ်တအ
ိုို့ ား “ဒိုတယ
ရမွားမခင်ား”ခံရသောသူအမဖစ်သိုို့ နမပ င်ားလသွ ားနစပါသည်။
သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်သည် ကျွန်ိုပ်တထ
ို့် င်ထောားသည်ေည်ားတူ သောသ
န ့်ရဘောင်အတွင်ားဘက်၌သော အလိုပ်လပ
ို ်ရနနတ မ
် မူပါရချ။ လူသ ားတ၏
ို့် ရန က်
ရကကောင်ားရောဇေင်၊ ရနထိုင်ရောရနရော (သို)့် ခံယခ
ူ ျက် စသည်တက
ို့် ိုရှုမတ
ှ ်ရတော်မမူပဲ
လူသောားအရပ င်ားတအ
ို့် ောား သူ စကောားရမပောရတော်မူသည်။ ဘောသောမဲ့်မျောားပင်လျှင်၊ မမတို့်
နှလံိုားသောား၌ သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်၏လှုှေ့နဆ ်မက
ှု ို ခံနိုငရ
် ည်စွမ်ားမရှကကပ ရချ။
ကျွနပ
်ို ်တတ
ို့် ွင်ရတတ်
ှ
သညဲ့် မ က်န လက
ို ်မမ
ှု ျျုား ဘိုရောားသခင်၌ မရပါနခ ။ သူ၏တည်
ရှမှုကို မယံိုကကည် လက်မခံရသောသူအရပေါ်၌လည်ား စတ်မရကျမနပ်မြစ်နတ မ
် မူပါ။
သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်က ပွငဲ့်မပေ ားလည်ခွငန
ဲ့် ပားသညဲ့် ေညောဉ်ရရားရော
မျောားတသ
ို့် ည် အသဉောဏ်ကို ရပားစွမ်ားရံိုမျှမက၊ စတ်နှလံိုားရမပောင်ားလဲမခင်ားကလ
ို ည်ား
မြစ်ရစပ သည်။ ဥပမော၊ ကကင်န သန ားတတ်ပပီား၊ ရက်ရရောတတ်ရသော မယံိုကကည်သူ
(သ)ို့် ဘိုရောားမဲတ
့် စ်ဦားသည် မမကိုယက
် ို ရမြောင်မ
့် တ်သည်ဟို ထင်မှတ်ရနသည့်် စတ်
နှလံိုားခိုငမ
် ောရသော ဘောသောရရားသမောားတစ်ဦားထက် သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်၏ ကသ
ဇောလွှမ်ားမားို မှုအရပေါ် ပိုမစ
ို တ်ပ ေင်စောားမှုရှပပီား၊ ဘိုရောားသခင်၏နင
ို ်ငံရတော်နှင့်် ပမ
ို ိုနီားစပ်
မှုရှနေနလသည်။ မမ၏တည်ရမှု
ှ အရပေါ် မယံိုကကည်ရသောသူတစ်ဦားတစ်ရယောက်အောား
စတ်ရမပောင်ားလဲရအောင်မပျုလပ
ို ်ရသညဲ့် အလိုပန
် ှင့််၊ စတ်နှလံိုားမောရကကောရသောသူအ ား
စတ်ရမပောင်ားလဲရအောင်မပျုလပ
ို ်ရသညဲ့် အလိုပ်၊ - ဤအလိုပန
် ှစခ
် တ
ို ွင် ဘိုရောားသခင်အြို့်
လိုပ်ရ

ောင်ရန်ပမ
ို ိုခက်ခဲ့်မည်တ
့် စ်ခက
ို ောား အဘယ်နည်ား။

ထိုအခ သူငယ်တက
ို့် ို လက်ရတော်နှင့််တရ
ို့် စမခင်ားငှ အထံရတော်သို့် ရ
သည်မြစ်၍၊ တပည့််ရတော်တသ
ို့် ည် ရ

ောင်ခဲ့်

ောင်ခဲ့်ရသောသူတက
ို့် ို အမပစ်တင်ကက

၏။ ရယရှုသည်မမင်ရတော်မူလျှင် အမျက်ရတော်ထက
ွ ်၍၊ ထသ
ို ူငယ်တက
ို့် ို
င ့်ထံသလ
ို့် ောပ ရလရစ။ မ

ီားတောားကကနှင့််။ ဘိုရောားသခင်၏နင
ို ်ငံရတော်သည်

ထိုသရ
ို့် သောသူတ၏
ို့်
နိုင်ငံမြစ်၏။ င အမှန်

သ
ို ည်ကောား၊ အကကင်သူသည်

ဘိုရောားသခင်၏နိုင်ငံရတော်ကို သူငယ်ကဲ့်သမ
ို့် ခံယူ၊ ထိုသူသည် နိုင်ငံရတော်
သမ
ို့် ေင်ရဟို မန်ရ
့် တော်မူပပီားမှ၊ (ရှငမ
် ောကိုခရစ်ေင် ၁၀ား၁၃-၁၅)
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ဘိုရောားသခင်နှင့်် သူ၏နိုင်ငံရတော်အရကကောင်ားကို သင်ယူမှုမပ ရောတွင် အခက်
ခဲ

ိုားံ အပိုင်ားက ား သင်ယူမခင်ားအပိုင်ားမဟိုတပ
် ဲ၊ မှောားယွင်ားမှုအောား စွနပ
့်် ယ်ရသည့််အပိုင်ား

သောမြစ်သည်။ အမျောားရသောသူတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်၏ရိုပပ
် လ
ံို ောွှ ရြေါ်ရ

ောင်ရရား

ကဏ္ဍမ ားတွင် ကကီားကကီားမောားမောား ရင်ားနီားမမျုပ်နမ
ှံ ှုမျောားမပျုလပ
ို ်နေကကသည်။ မမတရ
ို့် ြေါ်
ရ

ောင်လက
ို ်သည့်် ထရ
ို ိုပ်ပလ
ံို ောွှ သည် မှောားယွင်ားရသောရိုပ်ပလ
ံို
တစ်ခို မြစ်ရနခဲ့်လျှင်၊

၎င်ားအောား စွနပ
့်် ယ်ရန် သူတအ
ိုို့ ဖိုို့ အထူားသမြင့််ခက်ခဲသွောားနိုငသ
် ည်။ ဘိုရောားသခင်၏
မှောားယွင်ားရသောရိုပပ
် ံိုလောွှ တစ်ခသ
ို ည်

ရရပန်ားစောားရနသည့််

ဘောသောရရားရလောကထဲ

တွင် အချန်ကကောမမင့််စောွ ေစ်မမ ပ်နေလျက်ရှသည်မြစ်ရော၊ ဘိုရောားသခင်နှင့်် သူ၏နိုင်ငံ
ရတော်အရကကောင်ားကို သင်ယမ
ူ ှုမပျုရောတွင် ထိုမောှ ားယွင်ားမှုကကီားက အကကီားမောား
အတောားအ

ားံို ရသော

ီားတစ်ခိုအမြစ် ရပ်တည်ရနလျက်ရှပ သည်။ နှုင်ားယှဉ်ကကည့််လျှင်၊ က

ရလားငယ်မျောားတသ
ို့် ည် ဘိုရောားသခင်၏ မှောားယွင်ားရသောရိုပ်ပလ
ံို ောွှ နှင့်် အထအရတွြို့
ပိုနည်ားပပှီား၊ သမ်ရမွြို့ရှငဘ
် ရ
ို ောားသခင်အရကကောင်ားနှင့်် ပတ်သက်သည့််အမှန်တရောားကို
လက်ခံရန် သူတအ
ို့် ြို့် ပမ
ို ိုလယ
ွ က
် ူနေပါသည်။
ထိုအခ တပည့််ရတော်တသ
ို့် ည် ချဉ်ားကပ်၍ ရကောင်ားကင်နိုငင
် ံရတော်၌ အ
ဘယ်သူသည်သော၍ကကီားမမတ် ပ အံန
့် ည်ားဟို ရမားရလျှောက်ကကရသော်၊ သူငယ်
တရယောက်ကိုရခေါ်ရတော်မူ၍၊ တပည့််ရတော်တအ
ို့် လယ်၌ထောားပပီားမှ၊ င အမှန်
သ
ို ည်ကောား၊ သင်တသ
ို့် ည်ရမပောင်ားလဲ၍ သူငယ်ကဲ့်သမ
ို့် မြစ်လျှင် ရကောင်ား
ကင်နိုင်ငံရတော်သို့် မရရောက်ရကက။ ထရ
ို့် ကကောင့်် အကကင်သူသည် ဤသူငယ်
ကဲ့်သို့် မမကမ
ို မနှမ်ခ
့် ျအံ၊့် ထသ
ို ူသည် ရကောင်ားကင်နိုင်ငံရတော်၌ သော၍
ကကီားမမတ်လမ့််မည်။ (ရှငမ
် သဲခရစ်ေင် ၁၈ား၁-၄)
ရကောင်ားကင်နိုင်ငရ
ံ တော်သည် ရလောကီနိုင်ငမ
ံ ျောားတန
ို့် ှင့််

န်က
့် ျင်ဘက်မဖစ်

နေပါသည်။ ထိုနိုင်ငံရတော်တင
ွ ် ရမောက်မောမခင်ား၊ မခယ်လယ
ှ ်မခင်ား၊ အကျပ်ကိုင်မခင်ား၊
ေိုဏ်ပပ င်ေ ကကွောားမခင်ားမျောားတအ
ိုို့ တွက် ရနရောမရှပ ရချ။ ကျွနပ
်ို တ
် တ
ို့် ွင်၊ ရကောင်ားကင်
အဖခမည်ားရတော်အရပေါ် ကရလားကဲ့်သရ
ို့် သော ကိုားစောားယံိုကကည်မမ
ှု ျျုား ရှြို့်လအ
ို ပ်ပပီား၊
အသွန်သင်ခံလိုရသောစတ်မျျုား ရှရပ မည်။
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တနည်ားကောား၊ ရကောင်ားကင်နိုငင
် ံရတော်သည် လယ်၌ေှက်ထောားရသောဘဏ္ဍော
ကို ရတွြို့ရသောသူသည် တြန်ြံိုားအိုပ်၍၊ ေမ်ားရမမောက်ရသောစတ်နှင့်် သွောားပပီား
လျှင်၊ ရတတ်သမျှကိုရရောင်ား၍ ထိုလယ်ကေ
ို ယ်တတ်၏။ တနည်ားကောား၊
ရကောင်ားကင်နိုင်ငရ
ံ တော်သည် မမတ်ရသော ပိုလဲတက
ို့် ိုရောှ ရသော ကိုနသ
် ည်နှင့််
တူ၏။ ထိုကန
ို ်သည်သည် အလွန်အဘိုားထက
ို ်ရသောပိုလက
ဲ ိုရတွြို့ရသောအခ ၊
သွောား၍ မမ၌ ရတတ်သမျှကို ရရောင်ားပပီားလျှင် ထပ
ို ိုလက
ဲ ို ေယ်ရလ၏။
(ရှငမ
် ဿခရစ်ေင် ၁၃ား၄၄-၄၆)
ဘိုရောားသခင်သည် အတတကင်ားရသော အ

ံိုားမဲ့်ရမတတောရှငမ် ြစ်ပပီား

ရိုဏောနှင့််

ကကွယ်ေရတော်မက
ူ ော ရက်ရရောရသောစတ်ရှသည့်် ရောနှုန်ားမပည့်် ယံိုကကည်စတ်ခ နိုင်
ရသောဘိုရောားမြစ်ရကကောင်ားကို ကျွနပ
်ို ်တန
ို့် ားလည်လောကကသည့််အခ ၊ သူူ့နင
ို ်ငံရတော်၏
ပံိုသဏ္ဍောန်နတ က
် ို ကျွန်ိုပတ
် ို့် ရှငား် လင်ားစွော သမမင်န ားလည်လောရကကလမ်မ
့် ည်မြစ်
သည်။ ကျွန်ိုပတ
် လ
ို့် က်ကိုငထ
် ောားသည့်် ဘိုရောားသခင်၏ မှောားယွင်ားရသောရိုပပ
် ံိုလောွှ သည်
အလ င်ား အဓပပါယ်မရရကကောင်ား ကျွနပ
်ို ်တသ
ို့် မမင်ကကလမ့််မည်မြစ်ပပီား၊ ဘိုရောားသခင်နှင့််
သူူ့နိုင်ငံရတော်၏ ရိုပ်ပလ
ံို ောွှ အစစ်အမှနက
် ို ေယ်ယန
ူ ိုင်ရန် မှောားယွင်ားရသောရိုပပ
် ံိုလောွှ ကို
ေမ်ားသောအောားရစွော ကျွနပ
်ို ်တရ
ို့် ရောင်ားထိုတ်ပစ်ကကပ လမ်မ
့် ည်။
ထိုသို့် ရ

ွားရနွားမငင်ားခံိုကကသည်ကို ကျမ်ားမပျု

ရောတရယောက်သည် ကကောား၍၊

ကိုယ်ရတော်သည် ရလျောက်ပတ်စွော မပန်ရမပောရတော်မူသည်ကို သမမင်လျှင်
အထံရတော်သို့်

ချဉ်ားကပ်၍၊

ပညတ်တကောတ့်တ
ို ွင်

အဘယ်မည်ရသော

ပညတ်သည် သော၍မမတ်သနည်ားဟို ရမားရလျှောက်ရသော်၊ ရယရှုက၊ ပညတ်
တကောတတ
ို့် ွင်

အမမတ်

ားံို ရသောပညတ်ဟူမက
ူ ောား၊

အဣ
ို သရရလအမျျုား၊

န ားရထောင်ရလော့်။ င တ၏
ို့်
ဘိုရောားသခင်ထောေရဘိုရောားသည် တ
ရသော

ထောေရဘိုရောားမြစ်ရတော်မူ၏။

ထောေရဘိုရောားသည်

ူတည်ား

တပ ားတည်ား

မြစ်ရတော်မူ၏။ သင်၏ဘိုရောားသခင်ထောေရဘိုရောားကို စတ်နလ
ှ ိုားံ အကကွင်ားမဲ့်၊
ဉောဏ်ရှသမျှ၊ အစွမ်ားသတတရှသမျှနှင့်် ချစ်ရလော့်။ ဤပညတ်သည် ပဌမ
ပညတ်မြစ်၏။ ထမ
ို ှတပ ား ကိုယန
် ှင့််စပ်

င
ို ်ရသောသူကို ကိုယန
် ှင့််အမျှ

ချစ်ရလော့်ဟူရသော ဒိုတယပညတ်သည် ပဌမပညတ် နှငသ
့်် ရဘောတူ၏။
ဤပညတ်တထ
ို့် က် သော၍ကကီားမမတ်ရသော ပညတ်မရှ ဟိုမပန်၍မန်ရ
့် တော်မူ
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၏။ ကျမ်ားမပျု

ရောကလည်ား၊ အရှင်ဘရ
ို ောား၊ အကယ်စင်စစ် ကိုယ်ရတော်

သည် ရလျောက်ပတ်စောွ မန်ရ
့် တော်မူပပီ။ ဘိုရောားသခင်တ

ူတည်ားရှရတော်မူ

၏။ ထိုဘိုရောားသခင်မတ
ှ ပ ား အမခောားရသောဘိုရောားသခင်မရှ။ ထဘ
ို ရ
ို ောားသခင်
ကို စတ်နှလံိုားအကကွင်ားမဲ့်၊ ဉောဏ်ရှသမျှ၊ အစွမ်ားသတတရှသမျှနှင့်် ချစ်မခင်ား၊
ကိုယန
် ှင့််စပ်

င
ို ်ရသောသူကလ
ို ည်ား၊ ကိုယန
် ှင့််အမျှ ချစ်မခင်ားအကျင့််သည်

မီားရှုြို့ရသောယဇ်ရကောင်မစ
ှ ၍ ယဇ်အမျျုားမျျုားတက
ို့် ို ပူရဇော်မခင်ားအကျင့််ထက်
သော၍

မမတ်ပ သည်ဟို

ရလျှောက်ရလ၏။

ထိုသို့်

ပညောသတနှင့််မပန်

ရလျှောက်သည်ကို ရယရှုသည်သမမင်လျှင်၊ သင်သည် ဘိုရောားသခင်၏နိုင်ငံ
ရတော်နှငမ
့်် ရေားဟို မန်ရ
့် တော်မ၏
ူ ။ ရန က်တြန် အဘယ်သူမျှ မရမားမ
ရလျှောက်ေံ့်ကက။ (ရှငမ
် ောကိုခရစ်ေင် ၁၂ား၂၈-၃၄)
ကျမ်ားတတ်အောား ရယရှုအောားရပားနတ မ
် ူခဲ့်နလသည်။ “သင်သည် ဘိုရောား
သခင်၏နိုင်ငံရတော်နှင့်် မရေား။” ထိုကျမ်ားတတ်သည် ေညောဉ်ရရားရော အမှန်တရောားကို
အမျောားစိုရသောသူတထ
ို့် က် ပမ
ို န
ို ားလည်ရနခဲပ
့် သည်။ ကျမ်ားစောကို ရလားရလားနက်
နက် သူြတ်ရှုရလ့်လောခဲ့်ပပီား၊ ရယရှုမပရတော်မူခသ
ဲ့် ည့်် ရမတတောအရမခမပျုပညတ်ရတော်
မမင်ကွင်ားတစ်ခက
ို ို သူ အမအရ

ိုပက
် ိုင်နိုငခ
် ဲ့ပ သည်။

ရမတတ အရမခမပျုပညတ်နတ တ
် စ်မ ားတည်ားသ တည်ရနေမညဲ့် ကမဘ သစ်
တွင် အဘယ်သမိုို့ ဖစ်မည်နည်ား။ ဘိုရောားသခင်၏ အတတကင်ားရင်ား နသ ရမတတောရတော်
သည် လူသောားအရပ င်ားတတ
ို့် ွင် ရရောင်မပန်ဟတ်ရနလမ့််မည်မြစ်သည်။ လူအသီားသီား
တသ
ို့် ည်

အချင်ားချင်ားတစ်ရယောက်ကို

တစ်ရယောက်

ချစ်ခင်တန်ြိုားထောားကကလမ့််

မည်မြစ်ပပီား၊ အချင်ားချင်ားတအ
ို့် ောား “ကိုယ်ထက်သော၍ ရကောင်ားမမတ်သည်” ဟူ၍ သ
ရဘောထောားတတ်လောကကလမ့််မည်မြစ်သည်။

မေ်ားဆမမန
ှီ ိုင်နသ

ရပျော်ရွှေငမ
် မ
ှု ျျုားနှင့််

လံိုခခံျုမမ
ှု ျျုားသည် ထရ
ို မမရပေါ်တွင် တည်ရှရနလမ့််မည်မြစ်ပ သည်။
ကျမ်ားစောလောသည်နှငအ
့်် ညီ၊ ဘိုရောားသခင်ကို ချစ်ရသော သူတအ
ို့် ဘအ
ို့် လိုငှ ၊
ဘိုရောားသခင်မပင်

င်ရတော် မူရသောအရောတက
့်ို ို လူမျက်စမြင့််မမမင်၊ န ားမြင့််

မကကောား၊ စတ်နှလံိုားမြင့်် မကကံစည်ရသား။
____ ၁ ရကော ၂ား၉
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၂၇။ စစ်မန
ှ ်ရသ လြွေတ်လပ်မှု
ဘ်ု

်ုိ

ျွန််ုပ်တိ်ုို့၌

်းသြင်ရပ်းအပ်ထောားပခင််း

တြန်ဘရ
ို ောားသခင်က င တပ
ို့် သ
ံို ဏ္ဍောန်နှင့််အညီ တသဏ္ဍန်တည်ား လူကို
ြန်

င်ားကကစ။ို့် သူသည် ပင်လယ်င ားတက
ို့် ို၎င်ား၊ မိုဃ်ားရကောင်ားကင်ငှက်တို့်

ကို၎င်ား၊

သောားယဉ်တက
ို့် ို၎င်ား၊

ရမမတမပင်လိုားံ နှင့််တကွ၊

ရမမရပေါ်မောှ တွောား

တတ်ရသောတရစဆ န်အရပ င်ားတက
ို့် ၎
ို င်ား၊ အိုပစ
် ိုားရစဟို အမန်ရ
့် တော်ရှ၏။
___ ကမဘ ဦားကျမ်ား ၁ား၂၆
ကမဘ ကကီားအောား အိုပ်စိုားရရသောအခွငက
့်် ို လူသောားမျောား၌ ရပားရတော်မခ
ူ ဲ့်ရောတွင်
၎င်ားအောား အလွဲသံိုားစောားမပျုဖိုို့ (သ)ို့် အမမတ်ထတ
ို ဖ
် ိုို့ ခွင့််မပျုမထောားခဲ့်ပ ရချ။ အောဒံ၊ ဧေနှင့််
သူတ၏
ို့်
သောားစဉ်ရမမား

က်မျောားအရနမြင့်် ကမဘ ကကီားနှင့််တကွ ၎င်ားတွင်ရနထိုင်ကက

ရသောသတတေ အရပ င်ားတအ
ို့် ောား ချစ်ခင်ကကင်န စွော မပျုစိုရစောင်ရ
့် ရှောက်ရပားဖိုို့မဖစ်သည်။
“ရမမကကီားကက
ို ောား လူသောားတို့် အောားရပားရတော်မူပပီား။”ဟို ကျမ်ားစောတွင်ရြေါ်မပထောားသည်။
(

ောလံ ၁၁၅ား၁၆)။ ဘိုရောားသခင်သည် အတတ

န်ပပီား စည်ားကမ်ားတင်ားကကပ်ပ သည်

ို

သည့််မိုသောားစကောားကို ကျွန်ိုပတ
် ၏
ို့် မဦားြဦားတို့် ယံစ
ို ားခဲမ
့် ကကသည်မဖစ်ရော၊ သူတအ
ိုို့ ား
လမ်လည်သကူ ကှီား

အနိုင်ရသွောားခဲ့နလနတ ဲ့သည်။

သူတ၏
ို့် စတ်နှလံိုားသည်လည်ား

ထိုသူ၏ လက်ရအောက်ခံမြစ်သောွ ားခဲ့်ရသည်။ “အရကကောင်ားမူကောား၊ လူကို နိုင်ရသောအ
ရောသည် လူ၏သခင်မြစ်၏။” (၂ရပ ၂ား၁၉)။ တစ်ချန်က လွတ်မခင်ားအခွင့်် ရရှခဲ့်ကက
သည့်် အောဒံနှင့်် ဧေတ့်အ
ို ရနမြင့်် ယခိုအချန်တွင် မမသောားသမီားမျောားတန
ို့် ှင့််အတူ
မရကောင်ား

ားို ေ ား၏ လက်ရအောက်ခံမျောား မြစ်လောခဲ့်ကကနလနတ ဲ့သည်။ အမပစ်၌

ကျရံှုားသည်နေ က်၊ လူသောားမျျုားနွယ်တစ်ရပ်လားံို ရမျှော်လင်ခ
့် ျက်ကင်ားမဲ့သွ ားခဲ့ရသည်။
စောတန်နှင့််

ကျရံှုားသွောားရသောရကောင်ားကင်တမန်မျောားနည်ားတူ

နရ ပါပ က်စှီားသွ ားရ

နတ ဲ့မညဲ့် အနမခအနေတစ်ခတ
ို ွင်ရရနခဲ့်သည်။
သရ
ို့် ောတွင်၊ သတင်ားရကောင်ားတစ်ခရ
ို ှရနခဲပ
့် သည်။ သူတန
ို့် ှင့်် သူတ၏
ို့် သောား
စဉ်ရမမား

က်မျောားအတွက်

လွတ်ရမမောက်ရောလမ်ားတစ်ခက
ို ို

ဘိုရောားသခင်မပင်

င်

နတ ်မခ
ူ ဲ့်ပ သည်။ ဤအရရားရပေါ်အနမခအနေတွင် စောတန်အောား နအ က်ပါအတိုင်ား
ဘိုရောားသခင်

မေို့်ကက ားနတ မ
် ူခဲ့နလသည်။ “သင်နှင့််မန်ားမကို၎င်ား၊ သင်၏အမျျုားအ

149
နွယ်နှင့်် မန်ားမ၏အမျျုားအနွယက
် ို၎င်ား င သည်ရန်ပငျုားြွဲြို့ရစမည်။” (ကမဘ ဉှီားက မ်ား
၃ား၁၅)။ ထရ
ို န်ပငျုားကောား အဘယ်နည်ား။
ရကောင်ားကင်တွင် စောတန်နှင့်် သူ၏ရန က်လက
ို မ
် ျောား ပိုနက
် န်မှုမပ ခဲ့ကကပပှီား၊
ခမည်ားရတော်၊ သောားရတော်၊ သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်တန
ို့် ှင့်် သူတလ
ို့် ိုားံ ေအ

က်မပတ်

သွောားခဲရ
့် ပါသည်။ ဘိုရောားသခင်၏ရမတတောနှင့်် ရကောင်ားမမတ်မခင်ားအောား အတိုင်ားအဆမရ
သူတရ
ို့် တွြို့ကကံျုခစ
ံ ောားခဲရ
့် ကကသည်။ သရ
ို့် တွင် မမတက
ိုို့ ယ
ို ်ကို ဘိုရောားသခင်နှင့်် သူတိုို့
အဆက်မဖတ်ပစ်လက
ို ်ကကသညဲ့အ
် ခါ သေို့်ရင်ားနသ ဝည ဉ်နတ ်အ ား သူတမ
ိုို့ ကက ား
နိုင်ကကနတ ဲ့ပါနခ ။ မ နစတ်တမိုို့ ြင့်် မမတက
ို့် ိုယက
် ို မက
ို ်နမ င်ဖားံို လွမ်ား သွ ားနစခဲ့ကက
ပပှီား၊ ြန်

င်ားရှငထ
် ံ ရန င်တစတ်မြင့်် သူတမို့် ပေ်လညဲ့်မလ နိုငက် ကနတ ပ
ဲ့ ါနခ ။
ဘိုရောားသခင်အောား အတိုင်ားအတောတစ်ခိုအထ ရင်ားနီားသကျွမား် ထောားပ လျက်

နှင့်် အောဒံနှင့်် ဧေတ့်ို အမပစ်လန
ွ ်က ားခဲ့မကကသည်။ စောတန်၏လှည့််ြျောားမခင်ားကို
ခံခရ
ဲ့ စဉ်၊ မမတ၏
ို့် ြန်

င်ားရှငအ
် ောား မငင်ားပယ်မည်အ
့် မှုတွင် သူတို့် စဉ်ားစဉ်ားစောားစောား

ားံို

မြတ်ချက်မချခဲ့်ကကပ ရချ။ လူသောားတ၏
ို့် ဘိုရောားနှင့်် နကွကွင်ားသွ ားခဲရ
့် သည့်် အရမခအ
ရနတစ်ခအ
ို တွက် ကိုထိုားံ မရှခဲပ
့် ရချ။ ထစ
ို ဉ်၊ စောတန်နှင့်် မန်ားမ၏အမျျုားအနွယ်အောား
“ရန်ပငျုားြွဲြို့”ရစမည်ဟူရသော ဘိုရောားသခင်၏ကတရတော်တစ်ခသ
ို ည် ကမဘ ဘရလောက
ကကီား တစ်ခိုလံိုားအဖိုို့ မူလဧေံရ လသတင်ားစကောားတစ်ခို မြစ်လ ခဲ့နလသည်။
သန်ရ
့် ှငား် ရသောေညောဉ်ရတော်အောား မမတ၏
ို့် စတ်နလ
ှ ိုားံ မြင့်် မပန်လည်တမံို့် ပန်
မှုရပားနိုင်ရန်အလို့်ငါ အောဒံ၊ ဧေနှင့်် သူတ၏
ို့် သောားစဉ်ရမမား

က်မျောားတအ
ို့် ောား

ရိုဏော

အမပည့််မြင့်် ဘိုရောားသခင် ရမျှော်လင်ခ
့် ျက်နပားနတ မ
် ူခဲ့နလသည်။ လူသောားတအ
ို့် ောား
စောတန်လံိုားလံိုားလျောားလျောား ချည်ရနှ င်ထောား၍ မရပ ရချ။ ကျွနပ
်ို ်တအ
ိုို့ နပေါ် စောတန်၏
ကသဇောလွှမ်ားမိုားမှုအတိုင်ားအတောကို ကန်သ
့် တ်မှုမပ နင
ို ရ
် ေ်နငဲ့်၊ ြန်

င်ားရှငန
် ှင့်် ရေ်ပငမ်ား

မခင်ားတရ ားကို ရရနိုငရ
် ေ် ကျွန်ိုပ်တအ
ို့် ောား လွတ်လပ်စွ ရရွားချယ်ပိုင်နသ အခွငက
ဲ့် ို
ဘိုရ ားသခင် ဆက်လက်နပားထ ားနတ မ
် ူခဲ့နလသည်။
ဘိုရောားသခင်သောားတ၏
ို့်
ထူားမမတ်ရသော လွှတ်မခင်ားချမ်ားသောတည်ားဟူရသော
ရြ က်မပန်ပျက်စီားမခင်ားအရနှ င်အြွဲြို့မှ ကယ်လတ
ွှ ်မခင်ားချမ်ားသောကို ေင်စောား
မည်ဟို ရမမော်လင့််ရရသောအခွင့််ကိုရပား၍ အနစစနိုင်ငံသို့် လက
ို ်ရစရတော်မူ
ရသောသူ၏ အလရ
ို တော်ရကကောင်သ
့် ော လက
ို ်ရ၏။ (ရရောမကသေ ဒစော ၈ား၂၁)
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ထိုရကကောင့်် ခရစ်ရတော်သည် င တက
ို့် ို လွှတ်ရတော်မူရသော လွှတ်မခင်ားအခွင့််
၌တည်ရနသမြင့််၊ ကျွနခ
် ံရောထမ်ားဘိုားကထ
ို မ်ား၍ ချည်ရနှ င်မခင်ားကို တြန်
မခံကကနှင့််။ ( လောတကသေ ဒစော ၅ား၁)
ထိုရကကောင့်် သောားသည် သင်တက
ို့် ိုလတ
ွှ လ
် ျှင်၊ သင်တသ
ို့် ည် ဧကန်အမှန်
လွတ်ကကလမ့််မည်။ (ရယောဟန် ၈ား၃၆)
ထိုသမ
ို့် ယံိုကကည်ရသောသူတက
ို့် ောား၊ ဘိုရောားသခင်၏ ပံိုသဏဌောန်ရတော်တည်ားဟူ ရသော
ခရစ်ရတော်၏ဘိုန်ားအသရရနှင့််မပည်စ
့် ံိုရသော
အလင်ားကမ
ို ရပားရစမခင်ားငှ ၊

ဤရလောကကို

ဧေံရ လတရောား၏
အစိုားရရသော

အရရောင်သည်

ဘိုရောားသည်သတ
ူ ၏
ို့်

ဉောဏ်မျက်စကက
ို ွယ်ရစ၏။ ရမှောင်မက
ို ်ထက
ဲ
အလင်ား ထွနား် လင်ားမည်အရကကောင်ား
မန်ရ
့် တော်မူရသောဘိုရောားသခင်သည်၊
ဘိုရောားသခင်၏

ရယရှုခရစ်၏

ဘိုန်ားရတော်ကိုသရသောဉောဏ်၏

မျက်နှ ၌ထွန်ားလင်ားရသော
အရရောင်ကိုရပားလရ
ို သောငှ ၊

င တစ
ို့် တ်နှလံိုားထဲ၌ အလင်ားကို ထွန်ားလင်ားရစရတော် မူ၏။ ( ၂ ရကော ၄ား၄၊ ၆)
ရယရှု၏ဧေံရ လအောား မိုကန
် မ က်ဖံိုားနစခဲ့ရ တွင် စောတန်အသံိုားမပျုခဲ့သည့််
က ငဲ့်စဉ်ဝါဒ (Legalism) နှင့်် ရရှြို့ရန က်မညီညွတမ
် ှု(inconsistency) အြံိုားအမည်ား
ကကီားကို စွန်ပ
့် ယ်ဖိုို့နငဲ့်၊ သမ်ရမွြို့ရင
ှ ်ဘိုရောားသခင်အနပေါ် ေ ားလည်မှုလမ
ွ ားနသ သူ တစ်
ဉှီားမမဖစ်ဖိုို့ ရရွားချယ်မှုမပ ရမည်အ
့် ချန်သည် ယခိုပင် ရရောက်ရှနေလ က်ရပပှီားမဖစ်သည်။
ထိုအခ ရယရှုက၊ သင်တသ
ို့် ည် င ၏ရဒသန ၌ တည်လျှင် င ့်တပည်အ
့် မှန်
မြစ်ကက၏။ သမမောတရောားကလ
ို ည်ား သကကသမြင့််၊ ထိုတရောားသည် သင်တက
ို့် ို
လွှတ်လမ်မ
့် ည်ဟို၊ ယံိုကကည်ရသောယိုဒလူတအ
ို့် ောား မန်ရ
့် တော်မ၏
ူ ။
____ ရယရှု (ရယောဟန် ၈ား၃၁-၃၂)
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အ
1.

ျဉ််းချြုပ်အညွှန််း

ကျမ်ားစော၏လက်ရတွြို့ကျမှုကို မှန်ကန်စွော န ားလည်သရဘောရပ က်မခင်ား။ ကျမ်ား
စော၏ ကိုယ်တိုင်အနက်ြွင့််မှုနငဲ့် ကိုယ်တိုင်အနက်မပန်

ိုမ။ှု (ရဟရ ယ ၁ား၁၈၊

၁ရကော ၂ား၁၃)
2.

ကျွန်ိုပ်တ့်၏
ို အကျင့််အကကံမျောားတွင် ဘိုရောားသခင်၏ အကျင့််အကကံမျောား ထင်ဟပ်
မရနပ ။ (ရဟရ ယ ၅၅ား၈-၉၊

3.

ောလံ ၅၀ား၂၁)

ဘိုရောားသခင်၏ဘိုန်ားရတော်သည်ကောား ထိုသခင်၏ စောရတတရတော်ပင်မြစ်သည်။
(ထွက် ၃၄ား၆-၇၊ ၂ရကော ၄ား၄၊ ၆)

4.

ဘိုရောားသခင်သည် ချစ်ချင်ားရမတတောမြစ်ရတော်မူ၏။ (၁ ရယော ၄ား၈၊ ၁၆)

5.

ဘိုရောားသခင်၏ ရမတတောသည် အတတသရဘောကင်ားစင်သည်။ (ရယောဟေ် ၃ား၁၆၁၇၊ ရရောမ ၅ား၈)

6.

ရမတတောတွင် လွတ်လပ်မှုရှရန် လိုအပ်သည်။ (တရောားရဟော ၃၀ား၁၉-၂၀၊ ရယော
ဟေ် ၈ား၃၂၊ ၃၆)

7.

ရယရှုသည် ဘိုရောားမြစ်သည်။ (ရယောဟေ် ၁ား၁-၃၊ ၁၄၊ ရကောရလောသ ၁ား၁၃-၁၇)

8.

ရယရှုသည် အရှင်ားလင်ား

ံိုားရသော ဘိုရောားသခင်၏ပံိုရတော်မြစ်သည်။ (ရဟပ ဲ

၁ား၃)
9.

ဘိုရောားသခင် ဘယ်အခ မျှရမပောင်ားလဲမခင်ားမရှပ ။ (မောလခ ၃ား၆၊ ရဟပ ဲ ၁၃ား၈၊
ယောကိုပ် ၁ား၁၇)

10. ဘိုရောားသခင်သည် ြန်
(ကမဘ ၁ား၁၊
11. ဘိုရောားသခင်၏

င်ားရှင်၊ ရစောင့််ထန်ားရှင်မြစ်သည်။ ြျက်စီားသူမဟိုတ်။

ောလံ ၃၃ား၆၊ ၉၊ ရဟပ ဲ ၁ား၃၊ လိုကော ၉ား၅၆၊ ရယောဟန် ၁၀ား၁၀)
တန်ခိုားရတော်အရပေါ်မဟိုတ်ပဲ၊

ထိုသခင်၏

အိုပ်ချျုပ်မှုစည်ား

မျဉ်ားမျောားအရပေါ်၌သော လူမျောားသံသယမြစ်ရနကကပ သည်။ (ကမဘ ၃ား၁-၅)
12. ဘိုရောားသခင်သည် မမနိုင်ငံရတော်ကို ရမတတောအနမခမပ ဉပနဒပညတ်မြင့်် အိုပ်ချျုပ်
နတ ်မူသည်။ တရောားဥပရဒစိုားမိုားရရားနှင့်် အိုပ်ချျုပ်ရတော်မမူပ ။ (မသဲ ၂၂ား၃၇-၄၀၊
လော ၅ား၁၄၊ ၂၂-၂၃၊ ၁ ရကော ၁၃)
13. ဘိုရောားသခင်သည် ဘယ်အခ မျှ
အ

ြအောားရပားမခင်ားမမပျုပ ။

အရကောင်ားအောားမြင့််

ိုားကို သူအနိုင်ယူသည်။ (မသဲ ၅ား၄၃-၄၈၊ ရရောမ ၁၂ား၂၀-၂၁၊ လိုကော ၂၃ား၃၄)
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14. စောတန်သည် ဘိုရောားသခင်၏ရန်ဘက်မြစ်ပပီား၊ မိုသော၏အဘလည်ားမြစ်သည်။
(ရယော ၈ား ၄၄၊ ၂ရကော ၁၁ား၁၄၊ ျောဒတ် ၁၂ား၇-၉၊ ၁ရပ ၅ား၈)
15. အမပစ်သည်က ား ဘိုရောားသခင်အောား အတတ

န်ရသောဘိုရောား၊ ယံကို ကည်၍မရရသော

သူအမြစ် ရှုမမင်မခင်ားပင်မြစ်သည်။ ကမဘ ၃ား၁-၅၊ ရကောရလောသဲ ၁ား၂၁)
16. ရသရစနိုင်ရသောအရောမှော အမပစ်ပင်မြစ်သည်။ ဘိုရောားသခင်မဟိုတ်ပ ။ (ရရောမ
၆ား၂၃၊ ယောကိုပ် ၁ား၁၃-၁၅)
17. ကျွန်ိုပ်တ့်က
ို ိုစစ်ရကကောစီရင်ရသောသူမှော ဘိုရောားသခင်မဟိုတ်ပဲ၊ ကျွန်ိုပ်တို့် ကိုယ်
တိုင်သောမြစ်သည်။ (ရယောဟန် ၃ား၁၇-၂၁၊ ၅ား၂၂၊ ၁၂ား၄၄-၄၈၊ မသဲ ၇ား၁-၅၊ လိုကော
၆ား၃၇၊ ရရောမ ၂ား၁-၃)
18. ဧေံရ လဟူသည်

ဘိုရောားသခင်အရကကောင်ားသတင်ားရကောင်ားပင်မြစ်သည်။

(၂

ရကော ၄ား၃-၆၊ ျောဒတ် ၁၄ား၆-၇၊ လိုကော ၁၅ား၁၁-၃၂၊ ရယောဟေ် ၃ား၁၆-၁၇၊ ရရောမ
၅ား၈)
19. ကယ်တင်မခင်ားဟူသည်

ကိုသရပျောက်ကင်ားရစရသော

ရန်ပငမ်ားမခင်ားတရောားမြစ်

သည်။ ပညတ်ရရားရော အမှုကစစတစ်ခိုမဟိုတ်ပ ရချ။ (မောကို ၂ား၁၆-၁၇၊ လို ၄ား၁၈၁၉၊ တမန် ၂၈ား၂၇၊ ၂ရကော ၅ား၁၈)
20. ဘိုရောားသခင်ကို သကျွမ်ားမခင်ားသည် ထောေရအသက်မြစ်သည်။ (ရယော ၁၇ား၃)
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“အကျွနပ
် ်တို့် သမ်ရမွြို့သမ်ရမွြို့ရှင် ဘိုရောားသခင်၏ရ

ောင်ရက
ွ ်ချက်မျောား” စောအိုပ်သည်

သမမောကျမ်ားစောမှ သသောထင်ရောှ ားရသော သက်ရသမျောားကိုယက
ူ ော ဘိုရောားသခင်အောား မကကင်
န တတ်ရသော၊ ရေြန်တတ်ရသော၊ ထန်ားချျုပ်တတ်ရသော၊ မတရောားရသော၊ စတ်
မပင်ားထန်ရသောသူအမြစ် မှောားယွင်ားစွော စွတ်

တ်ရသော၊

ထ
ွဲ ောားမခင်ားမှ လွတရ
် မမောက်ရစပ သည်။ သမမော

ကျမ်ားစောတအိုပ်လားံို ကို မှနက
် န်စွော န ားလည်လျှင် ဘိုရောားသခင်သည် ၁ရယော ၄ား၈ တွင်
ရြော် မပထောားသည့်် “ဘိုရောားသခင်သည် ချစ်မခင်ားရမတတောမြစ်၏” ဟူသည့်် အ

မို ပျုချက်နှင့််

ညှီ ညွတ်မရ
ှု သည်ကို သင်ရတွြို့ရှရနပလမဲ့မ
် ည်။
စောရရား

ရ ကိုယ်တိုင် သမ်ရမွြို့ရသောဘိုရောားရှင်၏ ရိုပ်

ပံိုလောွှ ကို သမမင်နိုငဖ
် ိုို့ နှစရ
် ပ င်ား ၅၀ ကကော နလဲ့လ မှု
မပ လ ခဲ့သည်။ ဇနီားမဖစ်သူ

ျူလီနှင့််အတူ မီနယ်ဆားို

တောနယ်ရှ မမတို၏
ို့
“Walden-Inspired Cabin”
(ရခေါ်) သစ်သောားအမ်ငယ်ရလားတွင် သူရနထိုင်သည်။
အရမွှား အရတောင်ရှနသ သတတေ နလားမျောား၊ ရမခရလား
ရချောင်ားသတတဝါမ ားတန
ိုို့ ှင့်် အနဖေါ်မပ လ က် မီနယ်ဆားို
တောနယ်ရှ မမတို၏
့် ကိုယပ
် ိုင်အမ်ကရလားတွင် စ နရား
ဆရ နငဲ့်
ပါသည်။

ဇေှီားမဖစ်သူတိုို့

ရပျော်ရွှေင်စောွ ရနထိုင်နေကက

